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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 20/2565 ในวันจันทรที่ 7 พฤศจิกายน 2565 

ฉบับไดรับการรับรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 21/2565 ในวันจันทรที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เรียบรอยแลว 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ครั้งท่ี 20/2565 

เม่ือวันจันทรท่ี 7 พฤศจิกายน 2565 

ณ หองประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

และการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสดวยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 

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

ผูมาประชุม 

(1) รวมการประชุม ณ หองประชุมสารสิน 

1. รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี     ประธานกรรมการ 

2. รศ.ไมตรี อินทรประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝายการศึกษาและบริการวิชาการ  กรรมการ 

3. ศ.มนตชัย ดวงจินดา   รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา   กรรมการ 

4. รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล    กรรมการ 

5. ผศ.อาวุธ ยิ้มแต  รองอธิการบดีฝายโครงสรางพ้ืนฐานและสิง่แวดลอม  กรรมการ 

6. รศ.วรานุช ปติพัฒน  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร    กรรมการ 

7. ผศ.อังคณา บุญยืด  คณบดีคณะวิทยาศาสตร     กรรมการ 

8. รศ.ชูพงษ ทองคําสมุทร คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร    กรรมการ 

9. ผศ.สิริมนพร ทิพสิงห  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ     กรรมการ 

10. ผศ.ปยวัฒน สายพันธุ  ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ  กรรมการ 

11. นางจันทรรัตน สิทธิสมจินต รองผูอํานวยการฝายแผนพัฒนาคุณภาพ และทรพัยากรสารสนเทศ กรรมการ 

    แทนผูอํานวยการสํานักหอสมุด      

12. ผศ.เดนพงษ สดุภักดี  รองอธิการบดีฝายดิจิทัล      กรรมการและเลขานุการ 

13. นางสุภารัตน มูลศรี  ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย    ผูชวยเลขานุการ 

(2) รวมการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสดวยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 

14. ผศ.ธรา ธรรมโรจน  รองอธิการบดีฝายบริหาร     กรรมการ 

15. รศ.นวรัตน วราอัศวปติ รองอธิการบดีฝายการตางประเทศ    กรรมการ 

16. ศ.ธิดารัตน บุญมาศ  รองอธิการบดีฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ   กรรมการ 

17. รศ.นิยม วงศพงษคํา  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค กรรมการ 

18. ผศ.พิเชษฐ เรืองสุขสุด  รองประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน คนท่ี 2 กรรมการ

    แทนประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน   

19. รศ.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร     กรรมการ 

20. รศ.จุรีรัตน ดาดวง  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย    กรรมการ 

21. ผศ.อารยา เชาวเรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี     กรรมการ 

22. รศ.วนิดา แสงสารพันธ คณบดีคณะนิติศาสตร     กรรมการ 

23. ผศ.พักตรวิไล ศรีแสง  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร    กรรมการ 

24. ผศ.ปฐมทรรศน ศรีสุข  รองคณบดีฝายบริหารกลยุทธและพัฒนาองคกร  กรรมการ 

แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร 
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25. รศ.อรทัย เพียยุระ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   กรรมการ 

26. ผศ.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล รองคณบดีฝายวิชาการ     กรรมการ 

แทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี    

27. รศ.พนมชัย วีระยุทธศิลป รองคณบดีฝายบริหาร     กรรมการ 

แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร  

28. ผศ.บรุินทร เปลงดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร    กรรมการ 

29. ศ.สุมาลี ชัยเจริญ  คณบดีคณะศึกษาศาสตร     กรรมการ 

30. ศ.กัลปพฤกษ ผิวทองงาม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร     กรรมการ 

31. ศ.บัณฑิตย เต็งเจริญสกุล คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร    กรรมการ 

32. ศ.วงศา เลาหศิริวงศ  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร    กรรมการ 

33. ผศ.เกียรติ แสงอรุณ  คณบดีคณะสหวิทยาการ     กรรมการ 

34. รศ.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร    กรรมการ 

35. รศ.เกียรติไชย ฟกศร ี  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     กรรมการ 

36. รศ.พีรสิทธิ์ คํานวณศิลป คณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน   กรรมการ 

37. นายศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ   กรรมการ 

38. รศ.ชูชาติ กมลเลิศ  ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ    กรรมการ 

 

ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอ่ืน 

1. รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ  กรรมการ 

2. รศ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ คณบดีคณะแพทยศาสตร     กรรมการ 

3. นายกิตติ์ เธียรธโนปจัย ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีดิจิทัล    กรรมการ 

4. น.ส.สุนภิา ไสวเงิน  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี     ผูชวยเลขานุการ 

 

ผูเขารวมประชุม  

1) รวมการประชุม ณ หองประชุมสารสิน 

1. นางพรรณี ศักดิ์ทัศนา  ผูอํานวยการกองคลัง 

 

2) รวมการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสดวยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 

1. ศ.วราภรณ ภูตะลุน   รองคณบดีฝายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย (เฉพาะระเบียบวาระท่ี 4.1) 

2. นายภัทรศักดิ์ ธรรมศิริรักษ ผูอํานวยการกองยุทธศาสตร 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.45 นาิกา  

ประธานกรรมการกลาวเปดประชมุ และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องแจงตอท่ีประชุม 

- ไมมี - 

 

ระเบียบวาระท่ี  2   การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 19/2565 

เม่ือวันท่ี 17 ตลุาคม 2565 

กรรมการและเลขานุการ เสนอตอท่ีประชุมวา ขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงาน

การประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 19/2565 เม่ือวันท่ี 17 ตุลาคม 2565 ดังรายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติใหแกไขหนา 2 บรรทัดท่ี 3 ใหแกไขผูเขารวมประชุม 

จากเดิม “รศ.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร” เปน “รศ.พนมชัย วีระยุทธศิลป รองคณบดี

ฝายบริหาร ผูแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร” 

และหลังจากแกไขแลว ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 19/2565 เม่ือวันท่ี 17 ตุลาคม 2565 

 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องสืบเนื่องหรือคางการพิจารณา 

- ไมมี - 

 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... 

คณบดีบัณ ฑิตวิทยาลัย  เสนอตอท่ีประชุมวา เพ่ือใหการปรับปรุงระเบียบ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 เปนไปอยางถูกตองตามมาตรฐานวิชาการ 

มีคุณภาพสูง มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 บัณฑิตวิทยาลัย จึงไดจัดทํา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย 

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

ในการประชุม ครั้งท่ี 8/2565 เม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม 2565 ผานการประชาวิจารณ ครั้งท่ี 1 สวนงานตาง ๆ เม่ือวันท่ี 

23 สงิหาคม 2565 และผานการประชาวิจารณ ครั้งท่ี 2 สวนงานและหลกัสูตรทุกหลกัสูตร (รวมรองอธิการบดี

ท่ีเก่ียวของ และสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2565 จึงขอเสนอประเด็นหลักท่ีมี

การปรับเปลี่ยน ดังนี ้
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ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

ท่ีประชุมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และมหาวิทยาลัย

มียุทธศาสตรเรื่องปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา (Education transformation) และมีนโยบายดานการนํา

บัณฑิตศึกษาใหไปเชื่อมโยงกับงานวิจัย เพ่ือใหสอดคลองกับการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัยแนวหนาระดับโลก 

(Global and Frontier Research University) ดังนั้น บทนําในยอหนาแรกควรนําประเด็นดังกลาวมาระบุไว

เปนบทนํา 

2. ยอหนาแรกของ (ราง) ระเบียบฯ บรรทัดท่ี 3 ใหแกไข จากเดิม “รูปแบบตาง” 

เปน “รูปแบบตาง ๆ” 

3. ยอหนา 2 ใหเพ่ิมขอความเก่ียวกับผานการพิจารณาของจากคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลยัขอนแกน ในการประชมุ ครั้งท่ี ... เม่ือวันท่ี ... ไวดวย 

4. ขอ 2 ขอใหทบทวนคําวา “หลกัสูตรเกา” วาควรระบุเปน “หลกัสูตรปรับปรุง” หรือไม 

และจะใหมีผลบังคับใชสําหรับหลกัสูตร และนักศึกษา ตั้งแตเม่ือใดควรระบุใหชดัเจนและตรงตามเจตนารมณดวย 

5. การยกเลิกระเบียบเดิมและใหใชระเบียบใหมจะตองระบุใหชัดเจนวาเรื่องใดท่ีจะ

ใหมีผลบังคับใชทันที หรือเรื่องใดท่ีนักศึกษาเดิมสามารถใชระเบียบเดิมไปจนกวาจะสําเร็จการศึกษา โดยอาจ

กําหนดไวในบทเฉพาะกาล  

6. ขอ 7 วรรค 2 ใหเพ่ิมคําวา “การ” กอนขอความ “จัดการศึกษา” 

7. ขอ 7 วรรค 3 ใหแกไขขอความจากเดิม “...สรางการเรียนรู...” เปน “...เสริมสราง

การเรยีนรู...” 
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8. กิจกรรมการเรียนรูอื่นใดนอกเหนือรูปแบบที่กําหนดไดกําหนดไวแลวหรือไม 

หรือมีการเทียบเคียงรายวิชาหรือไม เชน นักธุรกิจท่ีมีประสบการณสูงจะมีการวัดสมรรถนะ (Competency) 

เพ่ือเทียบเคียงรายวิชาหรือเทียบเคียงหนวยกิต มหาวิทยาลยัจะมีแนวทางและแนวปฏิบัติอยางไร  

9. ขอ 9 ตั้งขอสงัเกต ดังนี้ 

- ควรนิยามความหมายของการจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time) และ

การจัดแผนการศึกษาแบบไมเต็มเวลา (Part-time) ท่ีไดระบุกรอบเพดานหนวยกิตไวหรือไม หากระบุไวอาจทํา

ใหการจัดการศึกษาไมยืดหยุนไดและอาจเกิดปญหาในการตีความวาการจัดการศึกษาเปนแบบ Full-time หรือ 

Part-time หากไมกําหนดกรอบเพดานหนวยกิตไวจะทําใหการบริหารจัดการคลองตัวมากกวา ดังนั้น หากไม

ระบุขอ 9 ไวในระเบียบจะเหมาะสมกวาหรือไม 

- ควรกําหนดกรอบเพดานหนวยกิตของการจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา 

(Full-time) และการจัดแผนการศึกษาแบบไมเต็มเวลา (Part-time) ไวหรือไม หากจะกําหนดกรอบเพดานไว

อาจกําหนดให Full-time 18 - 20 หนวยกิต และ Part-time 12 หนวยกิต ท้ังนี้ ควรพิจารณาใหรอบคอบในทุกมิติ 

เชน การวิเคราะหนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) เปนตน 

- ขอ 9.3 ขอใหพิจารณาทบทวนขอความ “...ท่ีนักศึกษาสังกัด” เนื่องจากใน

ข้ันตอนการจัดแผนการศึกษาจะยังไมรูวานักศึกษาสงักัดใด 

- ขอ 9 อาจระบุวาการจัดแผนการศึกษาทําอยางไร แตการลงทะเบียนหรือการเทียบโอน

อาจระบุเปนอีกขอ 

10. ขอ 13 ใหแกไขขอความจากเดิม “...และหลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง...” 

เปน “...และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสงู...” 

11. ขอ 15.1 ขอความ “...มาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน...” ควรใหมีความชัดเจนวา

มาตรฐานและคุณภาพเดียวกันเปนอยางไร เนื่องจากจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

ไมเทากัน 

12. ขอ 18.1 ท่ีประชมุตั้งขอสงัเกต ดังนี้ 

- คําวา “พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ” จะซ้ําซอนกับคําวา “อาจารย 

ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย” ท่ีระบุไวแลวหรือไม 

- ดวยขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2565 

ไดกําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ มี 5 กลุม และพนักงานมหาวิทยาลยั ประเภทวิจัย มี 3 กลุม 

ดังนั้น ขอใหบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาวาระดับบัณฑิตศึกษาจะกําหนดคําวา “อาจารยประจํา” หมายถึง บุคคลใด

และมีหนาท่ีใดบาง กลุมคณาจารยวุฒิคุณ (Adjunct Faculty) หรือคณาจารยอาคันตุกะ (Visiting Faculty) 

แบบใดท่ีจะสามารถเปนอาจารยประจําได ควรกําหนดใหชดัเจนดวย 

- การนิยามบุคคลท่ีดํารงตําแหนงตาง ๆ หมายถึงอาจารยประจํานั้น ขอให

คํานึงถึงเสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career Path) ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยขอนแกนดวย 

13. ขอ 29 เนื่องจากเปนวิธีปฏิบัติซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ดังนั้น เพ่ือใหเกิด

ความยืดหยุนควรกําหนดวิธปีฏบิัติเปนประกาศจะมีความเหมาะสมกวา 
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14. ขอ 35 ขอใหแกไขวรรณยุกตใหถูกตอง และมีขอ 35 ซ้ํากัน ขอใหตรวจสอบ

การจัดลําดับขอ ตั้งแตขอ 35 เปนตนไป และการอางอิงขอตาง ๆ ใหถูกตองดวย 

15. ขอใหกําหนดโครงสรางการบริหารของคณะกรรมการชดุตางๆ ใหมีความชดัเจน

วามีอํานาจและหนาท่ีอยางไร 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติมอบหมายใหบัณฑิตวิทยาลัยรับขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณาปรับปรุงแกไข และใหเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน

พิจารณาอีกครั้ง 

 

4.2 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

หลักสูตรนานาชาติระดับปรญิญาตร ีของวิทยาลัยนานาชาติ 

ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เสนอตอท่ีประชมุวา ดวยวิทยาลัยนานาชาติ 

ไดเสนอขออนุมัติ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับหลักสูตรนานาชาติ

ระดับปริญญาตรี ของวิทยาลัยนานาชาติ ซ่ึงเปนการปรับปรุงเนื้อหาประกาศจากประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 

(ฉบับท่ี 1689/2562) ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2562 เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ของวิทยาลัยนานาชาติ 

เพ่ือใหสอดคลองกับประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 962/2563) ลงวันท่ี 4 มิถุนายน 2563 เรื่อง การกําหนด

อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาข้ันปริญญาตรี หลักสูตรปกติท่ีจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรนานาชาติ ซ่ึงไดกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาข้ัน

ปริญญาตรี หลักสูตรปกติท่ีจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรนานาชาติ  

วิทยาลัยนานาชาติ จึงปรับปรุงประกาศใหม โดยไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ประจําวิทยาลัยนานาชาติ ในการประชมุ ครั้งท่ี 6/2565 เม่ือวันท่ี 6 กันยายน 2565 โดยมีอัตราคาธรรมเนียม

การศึกษาท่ีเพ่ิมเติมจากประกาศฉบับเดิม ดังนี้ 

ประกาศฉบบัเดิม 

(ฉบบัที่ 1689/2562) 

ประกาศฉบบัใหม เหตุผล 

4.1 คาธรรมเนียมการศึกษารายภาค 

การศึกษา (Tuition Fee per Semester) 

4.1.1 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร

นักศึกษาไทย 40,000 บาท  

นักศึกษาตางชาติ 50,000 บาท 

4.1 คาธรรมเนียมการศึกษารายภาค 

การศึกษา (Tuition Fee per Semester) 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 

นักศึกษาไทย 48,000 บาท  

นักศึกษาตางชาติ 60,000 บาท  

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 

นักศึกษาไทย 48,000 บาท  

นักศึกษาตางชาติ 60,000 บาท  

3. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 

นักศึกษาไทย 50,000 บาท  

นักศึกษาตางชาติ 62,500 บาท  

แบงตามหลักสูตร มีคาใชจายในการ

จัดการเรียนการสอนเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะ

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต การเรียน

การสอนมีฝกปฏิบัติและใชเคร่ืองมือ

และหองปฏิบั ติซึ่ งมีค าใชจ ายสู ง               

ไมเกินอัตราคาธรรมเนียมที่มหาวิทยาลัย

กําหนด ตามประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแกน

(ฉบับที่ 962/2563) 

 



- 7 - 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 20/2565 ในวันจันทรที่ 7 พฤศจิกายน 2565 

ฉบับไดรับการรับรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 21/2565 ในวันจันทรที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เรียบรอยแลว 

ประกาศฉบบัเดิม 

(ฉบบัที่ 1689/2562) 

ประกาศฉบบัใหม เหตุผล 

หมายเหตุ อัตราคาธรรมเนียมดังกลาว                

ใชกับภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษา

พิเศษ ใหคิดอัตราคาธรรมเนียมก่ึงหนึ่ง

ของภาคการศึกษาปกต ิ

4.1.2 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี  

นักศึกษาไทย 50,000 บาท  

นักศึกษาตางชาติ 60,000 บาท  

 

นักศึกษาไทย 60,000 บาท  

นักศึกษาตางชาติ 70,000 บาท  

 

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ไดตรวจสอบเบื้องตนแลว มีความเห็นดังนี้  

อัตราไมเกินอัตราท่ีกําหนดในประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 962/2563) 

และขอ 9 การกําหนดอัตราท่ีเปนไปตามขอ 4 ของประกาศนี้ ใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนออกประกาศมหาวิทยาลัยเพ่ือกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาเปนรายคณะ 

วิทยาลัยหรือหลักสูตร หรือรายกลุมคณะ วิทยาลัย หรือหลักสูตรตอไป 

ในการนี้ เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามขอ 9 แหงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 

(ฉบับท่ี 962/2563) ลงวันท่ี 4 มิถุนายน 2563 เรื่อง การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษา

ข้ันปริญญาตรี หลักสูตรปกติท่ีจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตร

นานาชาติ ประกอบกับขอ 14.1 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การงบประมาณ การเงิน การ

พัสดุ ทรัพยสิน และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 จึงเห็นควรเสนอ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง 

คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี ของวิทยาลัยนานาชาติ ตอท่ีประชุมเพ่ือ

พิจารณากลั่นกรองกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแกนเพ่ือพิจารณาตอไป ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

ประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 

เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตร ีวิทยาลัยนานาชาติ ตามท่ีเสนอ 

 

4.3 การเลือกกรรมการสภาวิชาการ ประเภทหัวหนาสวนงานท่ีเทียบเทาคณะและหรือวิทยาลัย 

(กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ) (แทนตําแหนงวาง) 

ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เสนอตอท่ีประชุมวา ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ท่ี 324/2565 ลงวันท่ี 12 มกราคม 2565 สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้ง รองศาสตราจารยไพบูลย ดาวสดใส 

คณบดีคณะเภสัชศาสตร เปนกรรมการสภาวิชาการ ประเภทหัวหนาสวนงานท่ีเทียบเทาคณะและหรือวิทยาลัย นั้น 
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ฉบับไดรับการรับรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 21/2565 ในวันจันทรที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เรียบรอยแลว 

เนื่องจากบุคคลดังกลาวไดครบวาระการดํารงตําแหนงคณบดีคณะเภสัชศาสตร เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2565 

ดังนั้น เพ่ือใหไดมาซ่ึงกรรมการสภาวิชาการ ประเภทหัวหนาสวนงานท่ีเทียบเทาคณะและหรือวิทยาลัยตามขอ 

5 (5) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน 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) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก กลุมสาขาวิชาละ 1 คน รวม 3 คน เปนกรรมการ 

(5) หัวหนาสวนงานท่ีเทียบเทาคณะและหรือวิทยาลัย  เปนกรรมการ 

กลุมสาขาวิชาละ 1 คน รวม 3 คน  

(6) กรรมการจากอาจารยประจํา กลุมสาขาวิชาละ 1 คน รวม 3 คน เปนกรรมการ 

(7) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย      เปนกรรมการ 

(8) ประธานสภาพนักงาน      เปนกรรมการ 

เวนแตกรณีประธานสภาพนักงานไมใชอาจารยประจํา ใหรองประธานสภาพนักงานคนท่ี 1 เปนกรรมการ 

(9) รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย    เปนกรรมการและเลขานุการ 

(10) ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ   เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

และอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการเพ่ิมเติมไดตามความเหมาะสม 

ขอ 7 คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมาของกรรมการสภาวิชาการ ใหเปนไปดังตอไปนี้ 

(1) ใหท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนเลือกกรรมการตามขอ 5 (4) และ (5) 

ดังนั้น เพ่ือใหการเลือกกรรมการสภาวิชาการ ประเภทหัวหนาสวนงานท่ีเทียบเทา

คณะและหรือวิทยาลัยเปนไปตามขอ 5 (5) และขอ 7 (1) แหงขอบังคับฉบับดังกลาว ในการนี้ สํานักบริหาร

และพัฒนาวิชาการ จึงขอเสนอตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาเลือกกรรมการสภาวิชาการ ประเภทหัวหนาสวนงาน

ท่ีเทียบเทาคณะและหรือวิทยาลัย จากกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุภาพ (แทนตําแหนงวาง) จํานวน 1 คน 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบให คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร

รวมเปนกรรมการสภาวิชาการ ประเภทหัวหนาสวนงานท่ีเทียบเทาคณะและหรือวิทยาลัย (แทนตําแหนงวาง)  

 

4.4 การรับนักเรียนผูพิการเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ระดับปริญญาตรี 

ประจําปการศึกษา 2566 

ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เสนอตอท่ีประชมุวา ตามหนังสือท่ี อว 

0226.3/ว 17243 ลงวันท่ี 18 สิงหาคม 2565 สํานักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาท่ีประสงคจะขอรับการสนับสนุน เงินอุดหนุนสําหรับนิสิต นักศึกษาพิการ 

ประจําปการศึกษา 2566 ใหปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ เรื่อง 

“กําหนดหลักเกณฑ อัตรา และรายการท่ีใหการอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา” 
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ขอ 9 (1) กลาวคือ “ใหสภาสถาบันอุดมศึกษาออกขอกําหนด นโยบาย หลักเกณฑและวิธีการรับนิสิตนักศึกษา

พิการเขาเรียนในสัดสวนหรือจํานวนท่ีเหมาะสมเพ่ือประกาศใช ในแตละปการศึกษา เชน เปาหมายจํานวนรับ 

หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการรับคนพิการเขาศึกษาในสถาบัน ประเภทความพิการท่ีจะรับเขาศึกษา คณะ สาขาวิชา

ท่ีจะเปดรับ วิธีการคัดเลือก การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกรองรับ” เพ่ือใหไดรับการพิจารณาการสนับสนุนเงิน

อุดหนุนทางการศึกษาสําหรับนิสิต นักศึกษาพิการ ประจําปการศึกษา 2566 ตามท่ีสํานักงานปลัดกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจยัและนวัตกรรมกําหนด นั้น  

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการเก่ียวกับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาพิการ ประจําปการศึกษา 2566 ของมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนไปดวยความเรียบรอยและสอดคลอง

กับหลักเกณฑตามประกาศคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ขอ 9 (1) ในการนี้ 

กองพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ จึงขอเสนอตอท่ีประชุม เพ่ือพิจารณากลั่นกรองกอนเสนอสภา

มหาวิทยาลัยขอนแกนเพ่ือพิจารณาตอไป ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมตเิห็นชอบหลักการ การรับนักเรียนผูพิการเขาศึกษา

ในมหาวิทยาลัยขอนแกน ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2566 ตามท่ีเสนอ 

 

4.5 การแตงกายตามเพศสภาพของบัณฑิตท่ีจะเขารับพระราชทานปริญญาบัตร 

ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากมติท่ี

ประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งท่ี 15/2555 เม่ือวันท่ี 19 ตุลาคม 2555 และในการประชุม 

ครั้งท่ี 10/2556 เม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม 2556 ตามความท่ีแจงในหนังสอืท่ี ศธ. 0514.33.2/1749 ลงวันท่ี 30 

ตุลาคม 2555 เรื่อง การขออนุญาตเขารับพระราชทานปริญญาบัตรดวยเครื่องแตงกายบัณฑิตหญิง และ

หนังสือท่ี ศธ. 0514.33.2/1114 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง การตรวจสุขภาพกายและจิต กรณีผูยื่นคํา

รองขอแตงกายในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรไมตรงกับเพศกําเนิด นั้น โดยมีสาระสําคัญ ประกอบดวย 

บัณฑิตท่ีประสงคจะยื่นคํารองการขออนุญาตเขารับพระราชทานปริญญาบัตรชายดวยเครื่องแตงกายบัณฑิต

หญิง ตองมีใบรับรองและการตรวจสอบทางการแพทย เพ่ือการประกอบการพิจารณาอนุมัติของอธิการบดี การ

ขออนุญาตมีกระบวนการและข้ันตอนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ควรกําหนดกรอบระยะเวลาการดําเนินงาน เชน การ

ยื่นคํารองเก่ียวกับการรบัพระราชทานปริญญาบัตรตองยื่นคํารองกอน 3 หรือ 6 เดือน เปนตน นั้น 

เพ่ือใหเกิดความสอดคลองและเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน จึงเสนอเพ่ือพิจารณา

เปลี่ยนแปลงมติท่ีประชุมคณบดีตามความท่ีแจงแลวขางตน และเสนอเพ่ือโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ

ดังตอไปนี้  

1. บัณฑิตท่ีมีอัตลักษณทางเพศหรือวิถีทางเพศไมตรงกับเพศกําเนิดท่ีมีความประสงค

จะแตงกายตามเพศสภาพมีสิทธิแตงกายเพ่ือเขารับพระราชทานปริญญาบัตรตามเพศวิถีของตนได โดยตอง

แตงกายตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไวตามประกาศท่ีเก่ียวของวาดวยครุยวิทยฐานะสําหรับผูไดรับ

ปริญญาและการแตงกายของผูเขารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  
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2. บัณฑิตท่ีประสงคจะแตงกายตามเพศสภาพยื่นคําขอแตงกายตามเพศสภาพตอ

คณบดีเพ่ือใหความเห็นชอบ และเสนออธิการบดีหรือผูท่ีอธิการดีมอบหมายพิจารณาอนุมัติ โดยไมตองมีใบรับรอง

และการตรวจสอบทางการแพทย และดําเนนิการภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการอํานวยการจดังานพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตรกําหนด  

ท้ังนี้ ตั้งแตการรับพระราชทานปริญญาบัตรประจําป พ.ศ. 2565 เปนตนไป 

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบหลักการ การแตงกายตามเพศสภาพ

ของบัณฑิตท่ีจะเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ตามท่ีเสนอ 

 

4.6 ขอแตงตั้งผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัยขอนแกน สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2566 

รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอตอท่ีประชุมวา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน 

พ.ศ. 2558 หมวด 4 มาตรา 50 กําหนดใหสํานักงานการตรวจสอบเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกซ่ึงสภามหาวิทยาลัย

แตงตั้ง โดยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัย นั้น เพ่ือใหการ

ตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2566 ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

เปนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดการผูรับจางสอบบัญชีเอกชน

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 ผลปรากฎวา บริษัท เจพี ทิพ 

ออดิท จํากัด เปนผูไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะการยื่นขอเสนอตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ลงวันท่ี 29 

สงิหาคม 2565 เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจางเหมาผูสอบสอบบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ประจําป 2566 – 2567 ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (E-Bidding) ในวงเงินคาจางท้ังสิ้น 1,980,000 บาท 

และสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดพิจารณาความเห็นชอบให บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จํากัด เปนผูสอบบัญชี

ของมหาวิทยาลยัขอนแกน สําหรับปสิ้นสดุวันท่ี 30 กันยายน 2566 เรียบรอยแลว  

ดังนั้น เพ่ือใหการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

สําหรับปสิ้นสดุวันท่ี 30 กันยายน 2566 เปนไปดวยความถูกตองเรียบรอย จึงขอเสนอตอท่ีประชมุตอท่ีประชุม 

เพ่ือพิจารณากลั่นกรองกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแกนเพ่ือพิจารณาตอไป ดังรายละเอียดปรากฏตาม

เอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบให บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จํากัด เปน

ผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัยขอนแกน สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2566 ตามท่ีเสนอ 

 

4.7 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารสถานกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

กรรมการและเลขานุการ นําเสนอแทนรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ 

เสนอตอท่ีประชุมวา ตามคําสั่งมหาวทิยาลยัขอนแกน ท่ี 9747/2563 ลงวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 ไดแตงตั้ง

คณะกรรมการบริหารสถานกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแกน นั้น เนื่องจากกรรมการประเภทผูแทนจากคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน และประเภทผูทรงคุณวุฒิ จะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันท่ี 30 
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ฉบับไดรับการรับรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 21/2565 ในวันจันทรที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เรียบรอยแลว 

พฤศจิกายน 2565 ดังนั้น เพ่ือใหไดมาซ่ึงกรรมการบริหารสถานกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแกน ประเภทผูแทน

จากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน และประเภทผูทรงคุณวุฒิ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวย การจัดการสถานกีฬามหาวทิยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2562 ซ่ึงไดกําหนดไว ดังนี้ 
ขอ 6 ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ ประกอบดวย  

6.1 อธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมาย   เปนประธานกรรมการ  

6.2 ผูแทนจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนกรรมการ 

จํานวนไมเกิน 2 คน 

6.3 ผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไมเกิน 4 คน    เปนกรรมการ  

6.4 ผูอํานวยการกองการกีฬา     เปนกรรมการและเลขานุการ  

คณะกรรมการตามขอ 6.2 และขอ 6.3 ใหท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนผูเลือก  

ท้ังนี้ ฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ และกองการกีฬา สํานักงานอธิการบดี 

ขอเสนอรายชื่อผูบริหารและผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมเพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการ

บริหารสถานกีฬา ประกอบดวย  

6.1 อธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ  

โดยขอความเห็นชอบมอบหมาย รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ ซ่ึงกํากับ

ดูแลกองการกีฬา เปน ประธานกรรมการ  

6.2 ผูแทนจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน (จํานวนไมเกิน 2 คน) เปนกรรมการ คือ  

1) รองอธิการบดีฝายโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอม 

2) คณบดีคณะเศรษฐศาสตร  

6.3 ผูทรงคุณวุฒิ (จํานวนไมเกิน 4 คน) เปนกรรมการ คือ 

1) ผูชวยศาสตราจารยลิขิต อมาตยคง  

2) ผูชวยศาสตราจารยอนัตต เจาสกุล  

3) ผูชวยศาสตราจารยเสริมศักดิ์ สุมานนท  

4) อาจารยศิรประภา บํารุงกิจ 

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบรายช่ือบุคคลดังตอไปนี้รวมเปน

กรรมการบริหารสถานกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแกน ประเภทผูแทนจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 

และผูทรงคุณวุฒิ ดังนี ้

1. ประเภทผูแทนจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามขอ 6.2 

จํานวน 2 คน ไดแก 

1) รองอธิการบดีฝายโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงแวดลอม 

2) คณบดีคณะเศรษฐศาสตร  



- 12 - 
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2. ประเภทผูทรงคุณวุฒิ ตามขอ 6.3 จํานวน 4 คน ไดแก 

1) ผูชวยศาสตราจารยลิขิต อมาตยคง  

2) ผูชวยศาสตราจารยอนัตต เจาสกุล  

3) ผูชวยศาสตราจารยเสริมศักดิ์ สุมานนท  

4) อาจารยศิรประภา บํารุงกิจ 

 

ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

5.1 การจัดสรรคาธรรมเนียมการศึกษา 

รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอตอท่ีประชุมวา จากการตรวจสอบการประเมินผล

ระบบการควบคุมภายในของผูสอบบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ  2565 มีขอสังเกต 

มหาวิทยาลัยขอนแกนไมไดทําการกระทบยอดรายไดคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีเกิดข้ึนจริงกับรายได

คาธรรมเนียมการศึกษาท่ีนําไปจัดสรร จึงทําใหไมสามารถตรวจสอบบัญชีรายไดคาธรรมเนียมท่ีนําไปจัดสรรวา

คงเหลือยอดรายไดของรายใด และภาคเรียนใดท่ียังไมทําการจัดสรร 

กองคลังดําเนินการตรวจสอบภาคตนปการศึกษา 2564 ภาคปลายปการศึกษา 2564 

ภาคฤดูรอนปการศึกษา 2564 และภาคตน ปการศึกษา 2565 พบวาบัญชีรายไดคาธรรมเนียมท่ีสํานักบริหาร

และพัฒนาวิชาการ ยังไมนําไปจัดสรร จํานวน 288,088,747.10 บาท  
สรุปการจัดสรรคาธรรมเนียมการศึกษา 

 
ในการนี้ จึงขอเสนอตอท่ีประชุมเพ่ือรับทราบและขอความรวมมือสํานักบริหารและ

พัฒนาวิชาการเพ่ือตรวจสอบและจัดสรรคาธรรมเนียมการศึกษารอการจัดสรรตอไป  
ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ไดใหขอมูลตอท่ีประชมุ ดังนี้ 
1. การตั้งลกูหนี้คาธรรมเนียมการศึกษาท่ีไมตรงกันไดดําเนินการตรงกันเรียบรอยแลว  

2. การจัดสรรไมครบเนื่องจากมีการปรับลูกหนี้ไมตรงกันและการบันทึก สํานักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ และกองคลงั อยูระหวางเรงดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2565  

3. อธิการบดี และรองอธิการบดีฝายบริหาร ไดใหแนวทางการดําเนินการในอนาคต เชน  

1) เม่ือสิ้นสดุการลงทะเบียน ตองจัดสรรคาธรรมเนียมการศึกษาใหคณะรับทราบ
ท้ังจัดสรรคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีได และจัดสรรลกูหนี้คาธรรมเนียมการศึกษาไปพรอมกัน 

2) กองคลังจะชวยวางระบบในเรื่องของมาตรฐานบัญชีใหมเพ่ือใหสํานักบริหาร

และพัฒนาวิชาการนําไปปฏิบัติ โดยสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการก็จะเรงทั้งในสวนการนําไปปฏิบัติและ
การวิเคราะหกฎระเบียบตาง ๆ ท่ีตองใชในการจัดสรรคาธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือในอนาคต หากสามารถเชื่อมโยง
กับระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการท่ัวท้ังองคกร (Enterprise Resource Planning : ERP) ไดก็จะสนับสนุน

การบริหารการจัดสรรงบประมาณใหมีประสทิธิภาพมากข้ึน 
จึงเสนอท่ีประชมุเพ่ือทราบ 
มติ ท่ีประชุมรบัทราบ 
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5.2 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก THE WORLD UNIVERSITY RANKING by Subjects 

- นําเสนอในการประชมุครั้งตอไป - 

 

5.3 การแตงตั้งกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย (กรรมการสมทบ) เพ่ิมเติม 

รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เสนอตอท่ีประชุมวา เพ่ือใหการแตงตั้ง

กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย (กรรมการสมทบ) เพ่ิมเติม เปนไปตามขอ 8 (3) แหงประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 1691/2563) ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ง

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน ประกอบกับคณะกรรมการบริหารจริยธรรม

การวิจัยประจํามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งท่ี 4/2564 เม่ือวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2564 และในการประชุม 

ครั้งท่ี 2/2565 เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2565 ไดมีมติเห็นชอบใหแตงต้ัง รองศาสตราจารยธเนศ วัฒนกูล และ

อาจารยบังอรศรี จินดาวงศ เปนกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย สมทบ (เพ่ิมเติม) ในการนี้ จึงขอเสนอ 

ตอท่ีประชมุเพ่ือรับทราบการแตงตั้งกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย (กรรมการสมทบ) เพ่ิมเติม กอนเสนอ

สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งตอไป ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชมุเพ่ือทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

5.4 สรุปจํานวนส่ังจองเหรียญท่ีระลึกในวาระ 60 ป มหาวิทยาลัยขอนแกน 

กรรมการและเลขานุการ เสนอตอท่ีประชุมวา ดวย นายสุกิจ ศิรินรกุล ประธาน

กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ไดมอบหมายใหนําเสนอสรุปจํานวนสั่งจองเหรียญท่ีระลึกในวาระ 60 ป 

มหาวิทยาลยัขอนแกน และขอใหแจงตอท่ีประชมุ ดังนี้ 

1. เนื่องจากผูท่ีสั่งจองเหรียญเปนศิษยเกา นักศึกษา หรือบุคลากรภายในคณะ 

ดังนั้น การสั่งจองเหรียญท่ีระลึกใหสั่งจองท่ีคณะ เพ่ือท่ีรายไดจะเขาคณะไดโดยตรง ท้ังนี้ คณะใดท่ียังไมไดสั่งจอง 

ขอใหสรุปและสั่งจองได เนื่องจากเหรียญเดี่ยวมีจํานวนจํากัด 

2. สําหรับชุด 3 เหรียญ ไดจัดทําเสร็จเรียบรอยแลว และจะมีการอธิษฐานจิตในวันท่ี 

21 พฤศจิกายน 2565  

ท้ังนี้ เหรียญดังกลาวเปนเหรียญท่ีระลึกสําหรับผูบริจาคเงินมิใชการจําหนาย โดยหาก

บริจาคเงิน 1,000 บาท จะไดรับเหรียญเดี่ยว จํานวน 1 เหรียญ หรือบริจาคเงิน 5,000 บาท จะไดรับชุด 3 เหรียญ 

จํานวน 1 ชุด และสามารถนําใบเสร็จไปลดหยอนภาษีไดดวย และขอใหทุกคณะประชาสมัพันธการบริจาคและ

การรับเหรียญท่ีระลกึในอัตราเดียวกันดวย 
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ฉบับไดรับการรับรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 21/2565 ในวันจันทรที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เรียบรอยแลว 

 
จึงเสนอท่ีประชมุเพ่ือทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

5.5 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูตามบันทึกขอตกลงความรวมมือวาดวยการแลกเปล่ียน

เรียนรู มข.-ม.อ.-มช. “3 พลังเพ่ือแผนดิน” ครั้งท่ี 6 

รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล เสนอตอท่ีประชุมวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดลงนามความรวมมือตามบันทึกขอตกลงความรวมมือ

วาดวยการแลกเปลี่ยนเรียนรู ซ่ึงไดดําเนินการจัดกิจกรรมภายใต “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนประเพณี มข.-มอ.-มช. 

3 พลังเพ่ือแผนดิน” ตอเนื่องเปนประจําทุกป โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเปนเจาภาพ ซ่ึงในการจัดกิจกรรมครั้งท่ี 6 

มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับเกียรติใหเปนเจาภาพในการจัดกิจกรรม ระหวางวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 – 1 

ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมพูลแมน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน นั้น ในการนี้ ฝายทรัพยากรบุคคล จึงขอแจง

กําหนดการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูตามบันทึกขอตกลงความรวมมือวาดวยการแลกเปลี่ยนเรียนรู มข.-ม.อ.-มช.

“3 พลังเพ่ือแผนดิน” ครั้งท่ี 6 และการกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู 8 กลุม ตอท่ีประชุม ดังรายละเอียดปรากฏตาม

เอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชมุเพ่ือทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 20/2565 ในวันจันทรที่ 7 พฤศจิกายน 2565 

ฉบับไดรับการรับรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 21/2565 ในวันจันทรที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เรียบรอยแลว 

ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องอ่ืน ๆ 

6.1 การประเมินตนเองของกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กรรมการและเลขานุการ เสนอตอท่ีประชุมวา ดวยในวันอังคารท่ี 8 พฤศจิกายน 2565 

จะจัดสงแบบสํารวจ “การประเมินตนเองของกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยั ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565” 

โดยเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารองคกร ซ่ึงคณะกรรมการสําคัญของมหาวิทยาลัยจะตองมีการ

ประเมินตนเอง โดยแบบสํารวจจะเปนการประเมินตนเอง 12 ขอ เปนลักษณะประเมินองคคณะ ในการนี้ จึงขอให

ทานในฐานะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยท่ีปฏิบัติหนาท่ีในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไดตอบแบบประเมินการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารในลักษณะองคคณะ ท้ังนี้ ใหตอบกลบัภายในวันศุกรท่ี 11 พฤศจิกายน 2565 

จึงเสนอท่ีประชมุเพ่ือทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

6.2 อุบัติเหตุทาง 3 แยก บริเวณวิทยาลัยนานาชาติ คณะเศรษฐศาสตร และวิทยาลัย

การปกครองทองถิ่น 

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เสนอตอท่ีประชุมวา ดวยตั้งแตตนเดือนท่ีผานมาเกิดอุบัติเหตุ

บอยครั้งบริเวณทาง 3 แยก เขาวิทยาลัยนานาชาติ คณะเศรษฐศาสตร และวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 

จึงขอใหผูท่ีรับผดิชอบดําเนนิการดูแลบริเวณดังกลาวดวย 

ประธานกรรมการ ไดใหขอมูลตอท่ีประชุมวา บริเวณดังกลาวอยูระหวางดําเนินการ

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ท้ังนี้ หากยังมิไดติดตั้งอาจจะใหฝายจราจรอํานวยความสะดวกในชวงเวลาเรงดวน 

จึงเสนอท่ีประชมุเพ่ือทราบ 

มติ ท่ีประชุมรบัทราบ 

 

เลิกประชุมเวลา 16.10 นาิกา 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารยเดนพงษ สุดภักดี) 

รองอธิการบดีฝายดิจิทัล 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

นางสาวศิริรัตน ชาภวูงษ   

ผูจดรายงานการประชุม 

 

นางสาวสุนิภา ไสวเงิน 

นางสุภารัตน มูลศร ี

นางสาวลลัธริมา ประจง 

นางชวัลลักษณ หงศาลา 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
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