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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 21/2565 ในวันจันทรที่ 21 พฤศจกิายน 2565 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 22/2565 ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เรียบรอยแลว 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ครั้งท่ี 21/2565 

เม่ือวันจันทรท่ี 21 พฤศจิกายน 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.ไมตรี อินทรประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝายการศึกษาและบริการวิชาการ  กรรมการ 

4. ศ.มนตชัย ดวงจินดา   รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา   กรรมการ 

5. รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล    กรรมการ 

6. ผศ.อาวุธ ยิ้มแต  รองอธิการบดีฝายโครงสรางพ้ืนฐานและสิง่แวดลอม  กรรมการ 

7. รศ.อรทัย เพียยุระ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   กรรมการ 

8. ผศ.ปยวัฒน สายพันธุ  ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ  กรรมการ 

9. ผศ.เดนพงษ สดุภักดี  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. รศ.นิยม วงศพงษคํา  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค กรรมการ 

15. ผศ.สุรพล เนสุสินธุ  ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน  กรรมการ 

16. รศ.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร     กรรมการ 

17. รศ.วรานุช ปติพัฒน  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร    กรรมการ 

18. ผศ.อมรรัตน  จําเนียรทรง รองคณบดีฝายบริหารและยุทธศาสตร   กรรมการ 

แทนคณบดีคณะเทคนิคการแพทย     

19. ผศ.อารยา เชาวเรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี     กรรมการ 

20. รศ.วนิดา แสงสารพันธ คณบดีคณะนิติศาสตร     กรรมการ 

21. ผศ.พักตรวิไล ศรีแสง  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร    กรรมการ 

22. ศ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล รองคณบดีฝายโรงพยาบาล    กรรมการ 

แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร      
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 21/2565 ในวันจันทรที่ 21 พฤศจกิายน 2565 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 22/2565 ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เรียบรอยแลว 

23. ผศ.นรินทร จันทรศรี  คณบดีคณะเภสัชศาสตร     กรรมการ 

24. รศ.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี   กรรมการ 

25. ผศ.อังคณา บุญยืด  คณบดีคณะวิทยาศาสตร     กรรมการ 

26. รศ.รัชพล สันติวรากร  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร    กรรมการ 

27. ผศ.บรุินทร เปลงดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร    กรรมการ 

28. ศ.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.สุนทรี บูชิตชน  รองคณบดี      กรรมการ 

แทนคณบดคีณะสหวิทยาการ      

34. รศ.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร    กรรมการ 

35. รศ.เกียรติไชย ฟกศร ี  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     กรรมการ 

36. รศ.พีรสิทธิ์ คํานวณศิลป คณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน   กรรมการ 

37. ผศ.สิริมนพร ทิพสิงห  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ     กรรมการ 

38. นายศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ   กรรมการ 

39. นายกิตติ์ เธียรธโนปจัย ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีดิจิทัล    กรรมการ 

40. รศ.ชูชาติ กมลเลิศ  ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ    กรรมการ 

41. รศ.สุพัชญ สีนะวัฒน  ผูอํานวยการสํานักหอสมุด     กรรมการ 

 

ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอ่ืน 

1. ศ.ธิดารัตน บุญมาศ  รองอธิการบดีฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ   กรรมการ 

 

ผูเขารวมประชุม  

1) รวมการประชุม ณ หองประชุมสารสิน 

1. นางพรรณี ศักดิ์ทัศนา  ผูอํานวยการกองคลัง 

 

2) รวมการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสดวยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 

1. นายภัทรศักดิ์ ธรรมศิริรักษ ผูอํานวยการกองยุทธศาสตร 

2. น.ส.ภาวนา กิตติวิมลชัย รักษาการแทนผูอํานวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.10 นาิกา  

ประธานกรรมการกลาวเปดประชมุ และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 



- 3 - 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 21/2565 ในวันจันทรที่ 21 พฤศจกิายน 2565 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 22/2565 ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เรียบรอยแลว 

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องแจงตอท่ีประชุม 

1.1 ผลการสรรหาผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีดิจิทัล  

ประธานกรรมการ ไดแจงผลการสรรหาผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีดิจิทัล 

ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งท่ี 11/2565 เม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2565 ไดมีมติแตงตั้งให 

ผูชวยศาสตราจารยพิพัธน เรืองแสง ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สังกัดวิทยาลัยการคอมพิวเตอร ดํารงตําแหนง

ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีดิจิทัล ตั้งแตวันท่ี 8 มีนาคม 2566 เปนตนไป ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ท่ี 10708/2565 ลงวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง แตงตั้งผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีดิจิทัล ดังรายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

1.2 เรื่องท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งท่ี 11/2565 เม่ือวันท่ี 

8 พฤศจิกายน 2565 และมตท่ีิยังไมไดรับการรับรอง 

กรรมการและเลขานุการ เสนอตอท่ีประชุมวา ดวยในการประชุมสภามหาวิทยาลยัขอนแกน 

ครั้งท่ี 11/2565 เม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2565 มีระเบียบวาระท่ีไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแกน และ

มตท่ีิยังไมไดรับการรับรอง ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

1.3 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป พ.ศ. 2566 

กรรมการและเลขานุการ เสนอตอท่ีประชุมวา เพ่ือใหกําหนดการการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป พ.ศ. 2566 เปนไปดวยความเรียบรอย ฝายเลขานุการ 

จึงขอเสนอปฏิทินการจัดการประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแกน ประจําป พ.ศ. 2566 ดังนี้ 

ครั้งท่ี วันท่ี เดือน หมายเหตุ 

1 9 มกราคม  

2 23 มกราคม  

3 13 กุมภาพันธ  

4 27 กุมภาพันธ  

5 13 มีนาคม  

6 27 มีนาคม  

7 10 เมษายน  

8 24 เมษายน  

9 8 พฤษภาคม  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 21/2565 ในวันจันทรที่ 21 พฤศจกิายน 2565 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 22/2565 ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เรียบรอยแลว 

ครั้งท่ี วันท่ี เดือน หมายเหตุ 

10 22 พฤษภาคม  

11 12 มิถุนายน  

12 26 มิถุนายน  

13 10 กรกฎาคม  

14 24 กรกฎาคม  

15 15 (วันอังคาร) สิงหาคม วันจันทรท่ี 14 วันหยุดชดเชย วันแม 

16 28 สิงหาคม  

17 11 กันยายน  

18 25 กันยายน  

19 9 ตลุาคม  

20 24 (วันอังคาร) ตุลาคม วันจันทรท่ี 23 วันหยุด วันปยมหาราช 

21 13 พฤศจิกายน  

22 27 พฤศจิกายน  

23 12 (วันอังคาร) ธันวาคม วันจันทรท่ี 11 วันหยุดชดเชย วันรัฐธรรมนูญ 

24 25 ธันวาคม  

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

สําหรับป พ.ศ. 2565 ยังคงมีกําหนดการประชุมอีก 2 ครั้ง คือ วันอังคารท่ี 13 ธันวาคม 2565 

และวันจันทรท่ี 26 ธันวาคม 2565 ในการนี้ จึงขอเสนอวา ในวันอังคารท่ี 13 ธันวาคม 2565 ขอเชิญรวมประชุม 

ณ หองประชมุสารสนิ ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร และรวมรับประทานอาหารกลางวันรวมกัน 

ประธานกรรมการ เห็นสมควรใหวันอังคารท่ี 13 ธันวาคม 2565 ประชุม ณ หองประชุมสารสิน 

ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร และรวมรับประทานอาหารกลางวัน 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  2   การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 20/2565 

เม่ือวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2565 

กรรมการและเลขานุการ เสนอตอท่ีประชุมวา ขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงาน

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ครัง้ท่ี 20/2565 เม่ือวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2565 ดังรายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 20/2565 เม่ือวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2565 โดยไมมีแกไข 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 21/2565 ในวันจันทรที่ 21 พฤศจกิายน 2565 
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ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องสืบเนื่องหรือคางการพิจารณา 

- ไมมี - 

 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 ปรัชญาการศึกษา (Philosophy of Education) มหาวิทยาลัยขอนแกน 

รองอธิการบดีฝายการศึกษาและบริการวิชาการ เสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งท่ี 5/2565 เม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 2565 ไดพิจารณา

ระเบียบวาระเรื่อง AUN-QA implementation : การกําหนดปรัชญาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ซ่ึงท่ีประชุมไดมีมติมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายการศึกษาและบริการวิชาการ และรองอธิการบดีฝายวิจัยและ

บัณฑิตศึกษา ดําเนินการกําหนดปรัชญาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกนรวมกับคณบดีทุกคณะ 

และเม่ือดําเนินการเรียบรอยแลวใหเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนเพ่ือพิจารณา

ใหความเห็นชอบในโอกาสตอไป นั้น บัดนี้ คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

สูมาตรฐานสากล AUN-QA ไดดําเนินการเรียบรอย จึงขอเสนอดังนี้ 

เพ่ือใหการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนไปในทิศทางและไดมาตรฐานเดียวกัน 

สอดรับกับการจัดการศึกษาแนวใหมท่ีทันตอการเปลี่ยนแปลงตามบริบทของสังคมและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรตาง ๆ  ไดนําเอาเกณฑ AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance) 

ซ่ึงเปนเกณฑมาตรฐานระดับนานาชาติ ไปใชในการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร แทนการประกัน

คุณภาพแบบเดิม ในปการศึกษา 2564 และ 2565 เปนตนไป จํานวนท้ังสิ้น 74 หลักสูตร และในอนาคตมี

แนวโนมท่ีสูงข้ึน อันจะนําไปสูการผลิตบัณฑิตใหมีความพรอมและเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิตท้ังในและ

ตางประเทศ 

ดังนั้น คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน          

สูมาตรฐานสากล AUN-QA จึงไดพิจารณาจัดทําปรัชญาการศึกษา (Philosophy of Education) มหาวิทยาลัยขอนแกนข้ึน 

อันจะเปนประโยชนกับหลักสูตรตาง ๆ ใหสามารถจัดการศึกษาตามทิศทางและแนวโนมในปจจุบันได 

หลักการในการกําหนดปรัชญาของมหาวิทยาลัย 

1. ยึดปรัชญาการอุดมศึกษาและจุดเนนในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 2565 เปนตัวตั้ง

มี 3 keywords ไดแก Lifelong Learning, Competency, Learning Outcomes 

2. ใชคําเดิมท่ีสะทอนปรัชญาของมหาวิทยาลัย ท่ีรูจักกันอยูแลว ไดแก วิทยา จริยา ปญญา

ผสมผสาน กับ ปณิธานของมหาวิทยาลัย เรื่อง “การอุทิศเพ่ือชุมชนและสังคม” และทิศทางการพัฒนาของ UN

โดยเนนท่ี การสงมอบคุณคาใหกับสังคมอยางยั่งยืน 

3. ขยายความคําศัพทท่ีใชใหเหมาะสมกับยุคสมัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
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 ปรัชญาการศึกษา (Philosophy of Education) มหาวิทยาลัยขอนแกน 

“มหาวิทยาลัยขอนแกน มีปรัชญาการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนผลลัพธการเรียนรู 

พัฒนาบัณฑิตใหเปนผูท่ีมีวิทยา (Learn how to learn), จริยา (Ethics & Characters), ปญญา (Wisdom & 

Innovative Thinking) เพ่ือใหมีสมรรถนะท่ีพรอมทํางานและรองรับการเปลี่ยนแปลงตามบริบทของสังคมโลก 

(Transformative Competency) และสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เพ่ือสงมอบคุณคา

ใหกับสังคมอยางยั่งยืน” 

“The philosophy of KKU education is to emphasize graduates’ learning 

outcomes that consist of the following components, namely “learn how to learn”, “ethics & 

characters”, and “wisdom & innovative thinking” in order to develop their transformative 

competencies in terms of readiness to work and being agile in responding to global change, 

embracing lifelong learning thus sustainably in delivering values to the society.” 

อธิบายเพ่ิมเติมของปรัชญา  

การมุงเนนผลลัพธการเรียนรู หมายถึง การจัดการศึกษาท่ีมุงเนนการเรียนรูของผูเรียนเปนหลัก 

รวมท้ังสงเสริมการประเมินผลลัพธการเรียนรูท่ีผูเรียนแสดงออกมา  

วิทยา (Learn how to Learn) หมายถึง การเรียนรูเพ่ือการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห เพ่ือใหเกิด

องคความรูหรือสรางองคความรูของผูเรียน ผานกระบวนการแกปญหา  

จริยา (Ethics & Characters) หมายถึง การจัดการศึกษาท่ีมุงเนนพฤติกรรมท่ีแสดงออกใหเห็นถึง

ความเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย ความสุจริตทางวิชาการ และจริยธรรมทางวิชาชีพ เพ่ือประโยชน

สวนรวมและสวนตน  

ปญญา (Wisdom & Innovative Thinking) หมายถึง การจัดการศึกษาท่ีมุงเนนใหเปนผูท่ีมีความรอบรู 

ความฉลาดท่ีเกิดจากการเรียนรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ ท่ีสามารถแกปญหาและเกิดคุณคา

ตอสังคม  
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สมรรถนะพรอมรับการเปล่ียนแปลง (Transformative Competency) หมายถึง การมีทักษะใน

การแกปญหา พัฒนาและยกระดับในการสรางคุณคาท่ีตอบสนองตอแนวโนมการเปลี่ยนแปลงภายนอก  

การเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) หมายถึง ความสามารถในการเรียนรูในหลากหลาย

สถานการณอยางเปนกระบวนการท่ีตอเนื่องตลอดชีวิต มุงใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจท่ีจะเรียนรูดวยตนเอง 

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

ท่ีประชุมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ควรตัดขอความ “มหาวิทยาลัยขอนแกน มีปรัชญาการ..” ออก 

2. ควรปรับแกไข จากเดิม “...พัฒนาบัณฑิต...” เปน “...พัฒนาผูเรียน...” 

3. ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน ยังไมสะทอนใหเห็นถึงวิธีการหรือ

กิจกรรมการจัดการเรียนสอนของมหาวทิยาลยัขอนแกน 

4. คําอธิบายภาษาอังกฤษของคําวา “วิทยา” Learn how to Learn อาจยังไมแสดงถึง

ความรู อาจใชคําอ่ืน เชน Knowledge and Skills , Innovative Thinking 

5. คําอธิบายภาษาอังกฤษของคําวา “ปญญา” Innovative Thinking อาจเปนคําท่ี

กวางเกินไป 

6. เห็นดวยในการนําความหมายของตราประจํามหาวิทยาลัย 3 ชอง คือ “วิทยา 

จริยา ปญญา” มากําหนดเปนปรัชญาการศึกษา อาจปรับลําดับจากเดิม “วิทยา จริยา ปญญา” เปน “วิทยา 

ปญญา จริยา” และควรนิยามคําวา “วิทยา จริยา ปญญา” ใหม โดยไมจําเปนตองมีขอความ “สมรรถนะ

พรอมรับการเปลี่ยนแปลง (Transformative Competency) และการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning)”

เนื่องจากอยูในความหมายของ “วิทยา จริยา ปญญา” ดังนั้น ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกนใหนํา 

“วิทยา จริยา ปญญา” มาเปนตัวกําหนดปรัชญาการศึกษา และผสมผสานวิธีการสอน 

7. ปรัชญาการศึกษาอาจกําหนด เชน “มีปรัชญาการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนผลลัพธ

ผูเรียนเพ่ือพัฒนาบัณฑิตใหเปนผูท่ีมีวิทยา, จริยา, ปญญา พรอมรับการเปลี่ยนแปลง โดยเรียนรูจากการปฏิบัติจริง 

โดยใหความสําคัญกับผูเรียน” 

8. นํา 5 keywords ไดแก Coaching, Experiential Learning, Competency Based,

การวัดและประเมินผล, Integration มาเปนตัวกําหนดวิธีการจัดการเรียนสอนเพ่ือบรรลวุิทยา, จริยา, ปญญา 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติใหกําหนด ปรัชญาการศึกษา (Philosophy 

of Education) มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยยึดหลักการ ไดแก วิทยา จริยา ปญญา และวิธีการหรือ

กิจกรรมการจัดการเรียนสอนของมหาวิทยาลัยขอนแกน และขอใหรองอธิการบดีฝายการศึกษาและบริการ

วิชาการรับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณากอนดําเนินการตอไป 
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4.2 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ในระบบปกติ พ.ศ. .... 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เสนอตอท่ีประชุมวา ดวยบัณฑิตวิทยาลัยไดรับแจงการขอ

ปรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของคณะสหวิทยาการ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร คณะศึกษาศาสตร 

คณะเภสัชศาสตร วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน คณะเทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร และสาขาวิชารวมของ

บัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือใหการปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 2669/2561) ลงวันท่ี 28 

กันยายน 2561 เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในระบบปกติ พ.ศ. 2561 สอดคลองกับ

วัตถุประสงคและตรงตามสภาพความเปนจริงของการจัดการเรียนการสอน บัณฑิตวิทยาลัย จึงไดจัดทํา (ราง) 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง  คาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในระบบปกติ พ.ศ. .... 

ซ่ึง (ราง) ประกาศฉบับดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุม 

รอบเวียน ครั้งท่ี 5/2565 เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 เรียบรอยแลว ในการนี้ จึงขอเสนอ (ราง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง  คาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในระบบปกติ พ.ศ. .... ตอท่ีประชุม 

เพ่ือพิจารณา โดยมีสาระสําคัญท่ีปรับแกไข ดังนี้ 

1. แกไข “ประกาศนี้ใหใชบังคับสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติ 

ท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลยัขอนแกน ตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา พ.ศ. 2565 เปนตนไป” (ขอ 2 ในประกาศ) 

2. ให ยกเลิก  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน  (ฉบับ ท่ี  2669/2561) เรื่อง 

คาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในระบบปกติ พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 

(ฉบับท่ี 1162/2564) เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในระบบปกติ พ.ศ. 2561 (แกไข

เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2) (ขอ 3 ในประกาศ) 

3. การจัดกลุมสาขาวิชา ตามประกาศนี้ แบงออกเปน 17 กลุม ตามเดิม แตไดตัด

รายละเอียดในขอ 5 การจัดกลุมสาขาวิชาโดยนําชื่อสาขาวิชาไปใสไวบัญชแีนบทายประกาศ เพ่ือใหเกิดความชดัเจน 

4. ขอเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม ชื่อสวนงาน/ชื่อสาขาวิชา และขอปรับอัตราคาธรรมเนียม 

ตามขอมูลคณะท่ีสงมา  

5. แกไขบทเฉพาะกาล “ขอ 15 สําหรับนักศึกษาท่ีเขาศึกษากอนภาคการศึกษาตน 

ปการศึกษา พ.ศ. 2565 ใหจายคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ ตามอัตราท่ีเรียกเก็บขณะท่ี

นักศึกษาผูนั้นเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยตอไปจนกวาจะสําเร็จการศึกษา” 

6. คาธรรมเนียมนักศึกษาตางชาติ ใหแกไขเปน อัตราไมเกินภาคการศึกษาละ 

15,000 บาท 

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

ท่ีประชุมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. การกําหนดคาธรรมเนียมนักศึกษาตางชาติ โดยระบุวา “อัตราไมเกิน” อาจทําให

แหลงทุนของนักศึกษาท่ีไดรับทุนจะไมทราบอัตราท่ีแนนอน หากในประกาศจะระบุวา “อัตราไมเกิน” แตละหลักสูตร

จะตองกําหนดคาธรรมเนียมนักศึกษาตางชาติในอัตราคงท่ี (Fixed Rate) ใหชัดเจน เพ่ือใหการเรียกเก็บทุน

จากแหลงทุนของนักศึกษาไดรับทราบดวย 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 21/2565 ในวันจันทรที่ 21 พฤศจกิายน 2565 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 22/2565 ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เรียบรอยแลว 

2. การกําหนดคาธรรมเนียมนักศึกษาตางชาติควรกําหนดอัตราเดียวกัน อาจเปน

อัตราเดียวกันท้ังมหาวิทยาลัยหรือทุกหลักสูตร และควรกําหนดในอัตราคงท่ี (Fixed Rate) เพ่ือมิใหเกิดการ

เปรียบเทียบในแตละหลกัสตูร หากมีจะการยกเวนหรือลดอัตราคาธรรมเนียมนักศึกษาตางชาติอาจกําหนดเปน

หลักเกณฑไววากรณีใดบางท่ีสามารถดําเนินการได หรือกรณีลาพักการศึกษาก็ใหกําหนดหลักเกณฑไว สําหรับ

กรณี อ่ืน ๆ ท่ีไมไดกําหนดหลักการไวใหขอยกเวนเปนกรณีไป ดังนั้น ท่ีประชุมจึงเห็นควรใหกําหนด

คาธรรมเนยีมนักศึกษาตางชาติ ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท เชนเดิม 

3. ที่ประชุมตั้งขอสังเกตวา การใหมีผลบังคับใชยอนหลังตั้งแตภาคการศึกษาตน 

ปการศึกษา พ.ศ. 2565 จะเหมาะสมหรือไม 

4. การปรับแกไขประกาศ ฯ ยังไมมีประเด็นสําคัญในการยกเลิกประกาศฉบับเดิม 

ดังนั้น ควรปรับแกไขประกาศ ฯ เปน (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา ในระบบปกติ (ฉบับท่ี 3) จะเหมาะสมกวา หากจะปรับแกไขเปนฉบับใหมควรทบทวน

รายละเอียดอีกครั้ง เชน การปรับเปนหลักสูตรปกติ หลักสูตรนาชาติ, การปรับจาก 17 กลุม เปน 3 กลุมสาขาวิชา, 

การกําหนดเพดาน เปนตน 

5. กรณีท่ีมีการขอลดคาธรรมเนียมตาง ๆ เกิดจากปญหาเศรษฐกิจหรือไม และในข้ันตอน

ตั้งราคาเพ่ือกําหนดเปนคาธรรมเนียมการศึกษาไดมีการศึกษาอยางไร ควรมีคณะทํางานท่ีรับผิดชอบเพ่ือทําให

เห็นชัดเจนวาหลักสูตรท่ีแขงขันไดนาจะตั้งราคาท่ีสูง แตในขณะเดียวกันการขอปรับลดคาธรรมเนียมเกิดมา

จากปญหาการรับนักศึกษาลดลงหรือไม หากเปนกรณีนี้อาจจะตองมีการทบทวนการหานักศึกษาหรือทบทวน

หลกัสตูรใหม ดังนั้น มหาวทิยาลยัอาจจัดใหมีการหารอืในประเด็นดังกลาวดวย 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมต ิดังนี ้

1. เห็นชอบการขอเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม ช่ือสวนงาน/ช่ือสาขาวิชา และขอปรับ

อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา ตามท่ีเสนอ 

2. ใหปรับแกไขประกาศเปน (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรือ่ง คาธรรมเนียม

การศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา ในระบบปกต ิ(ฉบับท่ี 3) 

และขอใหบัณฑิตวิทยาลัยรับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณา

ปรับแกไขกอนดําเนินการตอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

5.1 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก THE WORLD UNIVERSITY RANKING by Subjects 

รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดนําเสนอ ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก THE WORLD 

UNIVERSITY RANKING by Subjects โดยมีรายละเอียดตามการนําเสนอในท่ีประชุม ดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 21/2565 ในวันจันทรที่ 21 พฤศจกิายน 2565 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 22/2565 ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เรียบรอยแลว 

The Rankings 2023 

ขอมูลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในป 2022 และ ป 2023 โดยในป 2022 มีมหาวิทยาลัย

จํานวน 1,662 แหง และ Times Higher Education World University Rankings 2023 รวมมหาวิทยาลัย 

1,799 แหง 

 
 

ขอมูลเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยคูเทียบ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 21/2565 ในวันจันทรที่ 21 พฤศจกิายน 2565 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 22/2565 ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เรียบรอยแลว 

ขอมูลเปรียบเทียบคะแนนของมหาวิทยาลัยขอนแกนกับมหาวิทยาลัยโลก  

 

 

 
 

 



- 12 - 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 21/2565 ในวันจันทรที่ 21 พฤศจกิายน 2565 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 22/2565 ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เรียบรอยแลว 

ขอมูล The Rankings by Subjects 2023 

 
 

ขอมูลอันดับ สาขาตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ในป 2019 - 2023 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 21/2565 ในวันจันทรที่ 21 พฤศจกิายน 2565 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 22/2565 ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เรียบรอยแลว 

ขอมูลเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยในประเทศท่ีติดอันดับสาขาตาง ๆ 

 
 

ขอมูล THE University Rankings by Subjects 2023 สาขาตาง ๆ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 21/2565 ในวันจันทรที่ 21 พฤศจกิายน 2565 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 22/2565 ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เรียบรอยแลว 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 21/2565 ในวันจันทรที่ 21 พฤศจกิายน 2565 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 22/2565 ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เรียบรอยแลว 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 21/2565 ในวันจันทรที่ 21 พฤศจกิายน 2565 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 22/2565 ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เรียบรอยแลว 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 21/2565 ในวันจันทรที่ 21 พฤศจกิายน 2565 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 22/2565 ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เรียบรอยแลว 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 21/2565 ในวันจันทรที่ 21 พฤศจกิายน 2565 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 22/2565 ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เรียบรอยแลว 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 21/2565 ในวันจันทรที่ 21 พฤศจกิายน 2565 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 22/2565 ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เรียบรอยแลว 

 
 

 
 



- 20 - 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 21/2565 ในวันจันทรที่ 21 พฤศจกิายน 2565 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 22/2565 ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เรียบรอยแลว 

 

 
 

Improvement issues 

• Reputation: all area (1) outstanding research (2) networkings 

• Research quality: many area 

• Research and industrial income: all area 

• Talent management 

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 

จึงเสนอท่ีประชมุเพ่ือทราบ 

ท่ีประชุมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. หลังจากนี้จะมีการหารือในรายละเอียดเพ่ือนําไปพัฒนาตอหรือไม เนื่องจากบาง

ประเด็นสามารถปรับวิธีการทํางานของคณะได หรือบางประเด็นจะตองปรับวิธีการในระดับมหาวิทยาลยั 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 21/2565 ในวันจันทรที่ 21 พฤศจกิายน 2565 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 22/2565 ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เรียบรอยแลว 

2. การวางแผน (Mapping) คณะวาอยูในสาขาใด สามารถ Mapping ลงไปถึง

หลักสูตรไดกระบวนการในการรวบรวมขอมูลเพื่อนําไปเปนขอมูลในการจัดอันดับ หากมีการ Mapping 

จะสามารถทําใหคณะทํางานหรือสวนงานชวยสนับสนุนการทํางานใหเกิดการบูรณาการเพ่ือขับเคลื่อนรวมกันได 

3. การสนับสนุนใหอาจารยทําผลงานวิจัยโดยการสรางแรงจูงใจ (Intensive) ตาง ๆ 

เชน การเพ่ิมทุนวิจัย, การใหรางวัลการตีพิมพงานวิจัยในระดับนานาชาติ ระดับ Q 1 หรือ Top 10 Journal, 

ทุนภายในและทุนภายนอก (Inbound-Outbound Visiting scholar) ซ่ึงจะชวยทําใหท้ังการตีพิมพผลงาน

และการอางอิงผลงานวิชาการ (Citation) เพ่ิมมากข้ึน 

4. การสรางชื่อเสียง (Reputation) เกิดจากการตีพิมพผลงานวิจัย และเกิดจากการรวม

กิจกรรมการแขงขันระดับโลกท้ังอาจารยและนักศึกษา ซ่ึงอาจจะเปนสวนท่ีสนับสนุนใหเกิดพัฒนาและเปน

แผนงานท่ีมหาวิทยาลยัและคณะตาง ๆ สามารถวางแผนรวมกันได 

5. ในการเพ่ิมการอางอิงผลงานวิชาการ (Citation) อาจจะตองใชระยะเวลา หาก

มหาวิทยาลัยจะดําเนินการในรูปแบบเดิมอาจจะไมสามารถเพ่ิมไดมากกวานี้ มหาวิทยาลัยอาจจะตองมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูกับมหาวิทยาลัยอ่ืนท่ีประสบผลสําเร็จในการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย เชน 

Saveetha Dental College ประเทศอินเดีย ซ่ึงไดรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจาก QS World University 

Rankings in Dentistry ใหเปน Dental school อันดับท่ี 1 ในประเทศอินเดีย และเปนอันดับท่ี 18 ของโลก 

ภายในเวลาเพียง 6 ป 

6. สาขา Life Science มีคะแนนการตีพิมพ (Publication per staff) สูง แตการอางอิง

ผลงานวิชาการ (Citation) มีคะแนนตํ่า ทําอยางไรท่ีจะสนับสนุนใหอาจารยท่ีตีพิมพงานวิจัยในระดับ

นานาชาติสามารถตีพิมพงานวิจัยในระดับ Q 1 และทําใหมีคุณภาพสูงมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะสามารถพัฒนาการ

อางอิงผลงานวิชาการ (Citation) ใหดียิ่งข้ึน 

7. กระบวนการท่ีจะทําใหยั่งยืน คือ ปรับปรุงกระบวนการภายใน โดยเฉพาะการให

อาจารยทุกคณะไดไปศึกษาตอตางประเทศ หากมีทุนสนับสนุนใหอาจารยไปศึกษาและกลับมาเปนบุคลากร

ของมหาวิทยาลัย จะทําใหเกิดความยั่งยืนมากกวาใหอาจารยหรือผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศมาเปนทํางานชั่วคราว 

ประธานกรรมการ เสนอตอท่ีประชุมวา มหาวิทยาลัยจะมุงเนนรายสาขาวิชา (By Subjects) 

โดยหากพิจารณาตามขอสรุปดานพัฒนาการ (Improvement issues) ตามท่ีรองอธิการบดีฝายบริหาร

นําเสนอนั้น มหาวิทยาลัยจะตองทําใหมหาวิทยาลัยเปนท่ีรูจักมากยิ่งข้ึน เชน การทําวิจัยรวมกับตางประเทศ,

การจัดประชุมนานาชาติ, การแนะนําตัว, การคิดหัวขอวิจัยท่ีมีผลกระทบ (Impact) หรือการคิดหัวขอในการวิจัย 

(Research Question) ใหตรงกับ PMU (Program Management Unit) หรือแหลงทุนวิจัยอ่ืน ซ่ึงการทําให

เกิดนั้นจะตองมีการหารือรวมกันในแตละสาขาวิชาโดยอาจหารือในท่ีประชุม Dean Forum หรืออาจให

มหาวิทยาลยัจัดประชมุเพ่ือหารือประเด็นดังกลาวได 

กาวตอไป  (Big step /Giant Step) หากศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล  และ

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แลวนั้น จะพบวามีการจางอาจารยชาวตางประเทศมาทํา

ผลงานวิจัย สําหรับมหาวิทยาลัยขอนแกนอยูระหวางการปรับทุนท่ีเก่ียวของกับการจางผูเชี่ยวชาญจาก

ตางประเทศ รวมท้ังการเพ่ิมกลยุทธใหม เชน การหาคนเกงหรือผูเชี่ยวชาญตางประเทศมาเปนอาจารย, การให

อาจารยไปศึกษาตอตางประเทศ เปนตน 

มติ ท่ีประชุมรบัทราบ 
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5.2 การจัดทํารายงานทางการเงิน สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565 

รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอตอท่ีประชุมวา ดวยขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน 
วาดวย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพยสิน และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 หมวด 8 การทําบัญชี 
รายงานการเงิน และการสอบบัญชี กําหนดใหมหาวิทยาลยัจัดทํารายงานทางการเงินโดยถูกตองตามความเปนจริง 

ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป แยกตามสวนงานของมหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัย ภายในหกสิบวัน
นับแตวันสิ้นปบัญชี และสงผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัยภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญช ีนั้น และกองคลัง
ไดดําเนินการแจงตอสวนงานเพ่ือขอขอมูล คําชี้แจง และเอกสารประกอบงบการเงิน ดังนี้ 

1. หนังสือขอใหสวนงานตรวจสอบรายการทางบัญชีและสงเอกสารประกอบงบ
การเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใหกองคลังภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 2565 รายละเอียดปรากฏตาม
หนังสือท่ี อว 660201.1.2.4/ว 8614 ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2565 

2. หนังสอืขอใหสวนงานสงเอกสารประกอบการจัดทํารายงานทางการเงิน สําหรับป
สิ้นสดุวันท่ี 30 กันยายน 2565 ใหกองคลงัภายในวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2565 รายละเอียดปรากฏตามหนังสือ
ท่ี อว 660201.1.2.4/ว 14261 ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2565 

3. เจาหนาท่ีกองคลังไดประสานขอขอมูล คําชี้แจง และผลการดําเนินการในการ
ตรวจสอบประเมินรายงานขอสังเกตและขอเสนอแนะจากการตรวจสอบการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 
ซ่ึงไดติดตามแบบสวนตัวกับผูท่ีรับผดิชอบเรื่องนั้น 

ในการนี้ กองคลัง ไดตรวจสอบขอมูลเอกสารประกอบการจัดทํารายงานทางการเงินแลว
พบวา ยังมีบางสวนงาน/หนวยงานจักตองดําเนินการเพ่ิมเติม ซ่ึงหากไมไดดําเนินการใหแลวเสร็จอยางครบถวน 
รายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยอาจเกิดความคลาดเคลื่อนของขอมูลและกอใหเกิดขอสงัเกตในการสอบบัญชีได 

จึงขอใหหัวหนาสวนงานกํากับดูแลใหผูรับผดิชอบสงขอมูลใหตรงตามเวลาโดยเร็ว 
ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
ประธานกรรมการ เสนอตอท่ีประชุมวา ตามท่ีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558 

ไดกําหนดใหมีผูสอบบัญชีซ่ึงจะตองทําระบบบัญชีเหมือนตลาดหลักทรัพย คือ เกณฑคงคาง เกณฑพึงรับ - พึงจาย 
มิใชเกณฑเงินสดเหมือนอดีตท่ีผาน โดยในการตรวจสอบบัญชท่ีีผานมาผูสอบบัญชยีังไมไดลงรายละเอียดในสวนนี้ 
ซ่ึงในปนี้ไดมีการตรวจสอบในรายละเอียดพบวา บัญชีของมหาวิทยาลัยไมใชบัญชีมาตรฐาน จึงตองมีการปรับ

ระบบบัญชใีหมท้ังระดับสวนงานและระดับมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ สวนงานใดท่ียังไมไดสงขอมูลหรือขอมูลยังไมครบถวน
ขอใหหัวหนาสวนงานกํากับติดตามรองคณบดท่ีีรับผดิชอบและเจาหนาท่ีผูรับผดิชอบใหเรงดําเนินการดวย 

จึงเสนอท่ีประชมุเพ่ือทราบ 

มติ ท่ีประชุมรบัทราบ 
 
5.3 บทบาทบัณฑิตวิทยาลัยและแผนกลยุทธบัณฑิตศึกษา 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เสนอตอท่ีประชุมวา ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยไดมีการเปลี่ยนแปลง
ผูบริหารบัณฑิตวิทยาลัยชุดใหม เพ่ือชวยขับเคลื่อนผลการดําเนินการดานบัณฑิตศึกษาและการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน และการควบคุมคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอนําเสนอบทบาทบัณฑิตวิทยาลัยและแผนกลยุทธบัณฑิตศึกษา เพ่ือใหเกิดความเขาใจ
ถึงบทบาทและกลยุทธอันจะสงเสริมการทํางานอยางสอดคลองระหวางฝายบริหารมหาวิทยาลัยและสวนงานตาง ๆ  
โดยมีรายละเอียดตามการนําเสนอในท่ีประชุม ดังนี้ 
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วิสัยทัศน 

Grad for Growth “การเติบโตอยางยั่งยืนดานบัณฑิตศึกษาเพ่ือมหาวิทยาลยัขอนแกนและประเทศ” 
บทบาท บัณฑิตวิทยาลัย ยุคใหม 

สวนงานเชิงกลยุทธ เพ่ือชวยขับเคลื่อนผลดําเนินการดานวิจัยและบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน

กับการควบคุมคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามระเบียบและบริการพ้ืนฐาน 
 

Transformation Partner 

 
 

บริบทเดิม และ บริบทใหม ของบัณฑิตวิทยาลัย 
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แผนกลยุทธบัณฑิตศึกษา 
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การพิจารณาดานการเงิน GS KKU 

 
จึงเสนอท่ีประชมุเพ่ือทราบ 

ท่ีประชุมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
1. หากบัณฑิตวิทยาลัยมีสวนสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรโดยมองทิศทางของ

มหาวิทยาลยัวา Networkings หรือการยกระดับหลกัสตูรตาง ๆ เปนอยางไร จะเปนประโยชนอยางมาก 

2. บัณฑิตวิทยาลัยอาจจะหารูปแบบรายไดใหมท่ีนอกจากสวนแบงคาธรรมเนียม
การศึกษาท่ีเปนแบบอัตราคงท่ี (Fixed Rate) อาจจะทําใหเพ่ิมรายไดไดมากข้ึน 

3. ดวยนักศึกษาตางชาติสวนใหญจะเขามาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา แตหลักสูตร

นานาชาติมีจํานวนนอย หากไมมีการปรับหลกัสูตรเปนหลักสตูรนานาชาติจะปรับหลักสตูรอยางไรใหนักศึกษา
ตางชาติสามารถเขาเรียนได หากสามารถทําไดจะทําใหเกิดการยกระดับเปนนานาชาติได 
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4. การกําหนดเกณฑเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษาท่ีตองตีพิมพผลงาน Scopus หรือ 

เกณฑภาษาอังกฤษ ทําใหบางหลักสูตรมีจํานวนนักศึกษาลดลง บัณฑิตวิทยาลัยอาจปรับเกณฑเง่ือนไขตาง ๆ 

ใหเหมาะสมกับบริบทของหลกัสตูร ซ่ึงอาจจะทําใหไดจํานวนนักศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 

5. บัณฑิตวิทยาลัยอาจจะพิจารณาใน 2 มิติ คือ 1) ทําหนาที่รวมกับฝายวิจัย 

หากจะมุงเนนเรื่องวิจัย อาจจะตองเนนระดับปริญญาเอกเพ่ือขับเคลื่อน Publication 2) ดานการศึกษา 

ซ่ึงจะตองทําหนาท่ีในการหาผูเรียน ตลอดจนตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา ดังนั้น บัณฑิตวิทยาลัยจะตอง

สรางสมดุลระหวางการมุงเนนดานวิจัยหรือดานการศึกษา 

6. ฝายบัณฑิตศึกษามี OKR ท่ีมหาวิทยาลัยอยูระหวางดําเนินการขับเคลื่อน เชน 

การพัฒนา Soft Skills ซ่ึงจะตองมีผูรับผดิชอบและขับเคลื่อนสําหรับบัณฑิตศึกษา และจะตองมีการถายทอดสู

การปฏิบัติ (Deployment) ในระดับคณะ 

7. บัณฑิตวิทยาลัยไดมีการจับคู (Matching) สมรรถนะหลัก (Core Competency) 

กับความตองการของผูบริโภค (Consumer Needs) ไดครบถวนแลวหรือไม เนื่องจากจะเปนสิ่งสําคัญวา 

Core Competency ของบัณฑิตวิทยาลัยคืออะไร และ VOC (Voice Of Customer), Consumer Needs, 

Customer Pathway อาจจะตองมีในกลยุทธดวย ซ่ึงจะทําใหมีการพัฒนาท้ังรายไดและหลกัสตูร 

มติ ท่ีประชุมรบัทราบ 

 

5.4 การทําแผนกลยุทธหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

- นําเสนอในการประชมุครั้งตอไป - 

 

ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องอ่ืน ๆ 

6.1 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับระดับ

ปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย และสาขาวิชากายภาพบําบัด 

คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เสนอตอท่ีประชุมวา ตามประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 963/2555) ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2555 เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาข้ันปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2555 กําหนดบัญชีแนบทายคาธรรมเนียมการศึกษาตอภาคการศึกษา 

สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ ท่ีเขาศึกษาในปการศึกษา 2556 เปนตนไป โดยกําหนดใหแตละคณะวิชา

มีอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจาย คณะเทคนิคการแพทย จึงไดเสนอ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 

เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย

และสาขาวิชากายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน เนื่องจากมีคาธรรมเนียมการศึกษา

ท่ีตํ่าท่ีสุดเม่ือเทียบกับคาธรรมเนียมของมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ท่ัวประเทศ เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวย

ความเรียบรอย สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ จึงขอเสนอ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง 

คาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 21/2565 ในวันจันทรที่ 21 พฤศจกิายน 2565 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 22/2565 ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เรียบรอยแลว 

และสาขาวิชากายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยไดรับความเห็นชอบจาก

กรรมการประจําคณะเทคนิคการแพทย ในการประชุม ครั้งท่ี 17/2565 เม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 โดยมีอัตรา

เปรียบเทียบกับประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 933/2555) ดังนี ้

อัตราเดิม หลักสูตรปกติ /ภาคการศึกษา 

ตามประกาศฯ (ฉบับท่ี 963/2555) 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี     /2565) 

(ฉบับใหม) 

คาธรรมเนียมการศึกษา 18,000 บาท คาธรรมเนยีมการศึกษา 26,000 บาท 

คาธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษา 1,100 บาท คาธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษา 1,500 บาท 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

ประธานกรรมการ เห็นวาคาธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษา เปนอัตราเดียวกัน

ท้ังมหาวิทยาลยั ดังนั้น ขอใหพิจารณาเฉพาะคาธรรมเนียมการศึกษา 

รองคณบดีฝายบริหารและยทุธศาสตร ผูแทนคณบดีคณะเทคนิคการแพทย ใหขอมูล

เพ่ิมเติมตอท่ีประชุมวา คณะเทคนิคการแพทยมี 2 สาขา คือ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย และสาขาวิชากายภาพบําบัด 

โดยสาขาวิชากายภาพบําบัดจะตองมีการฝกปฏิบัติงานภายนอก ซ่ึงสถานฝกปฏิบัติงานทางคลินิกไดกําหนดให

มีคาธรรมเนียมในการฝกปฏิบัติงานสําหรับบุคคลภายนอก ซ่ึงท่ีผานมาไมมีคาใชจายดังกลาว และสาขาวิชา

เทคนิคการแพทย จะตองมีการฝกปฏิบัติกับเครื่องมือหรือชุดทดสอบจริงดานเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธ 

และการแพทยแมนยํา ซ่ึงทําใหคาใชจายในรายวิชาปฏิบัติการมีคาใชจายสูง และในปจจุบันคาเครื่องมือและ

คาชุดทดสอบมีราคาท่ีสูงข้ึนมาก ดวยเหตุผลดังกลาวคณะเทคนิคการแพทย จึงขอปรับอัตราคาธรรมเนียม

การศึกษาท้ัง 2 สาขาวชิา จากเดิม 18,000 บาท เปน 26,000 บาท 

ท่ีประชุมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. คณะอาจพิจารณาเรื่องทุนการศึกษาหรือการสนับสนุนอ่ืน ๆ สําหรับนักศึกษาท่ี

ครอบครัวมีรายไดนอย คูขนานกับการปรับข้ึนอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา 

2. ขอใหจัดทําขอมูลเปรียบเทียบอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระหวางมหาวิทยาลยัอ่ืน  ๆ

และขอมูลเปรียบเทียบรอยละคาใชจายท่ีเก่ียวกับนักศึกษาระหวางอัตราเดิมและอัตราใหม เพ่ือประกอบการพิจารณา

ของสภามหาวิทยาลยัดวย 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบการปรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา 

สําหรับระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย และสาขาวิชา

กายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน และขอใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ

รับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณากอนดําเนินการตอไป 

 

6.2 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินคาธรรมเนียม

การศึกษา ภาคปกติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... 

ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เสนอตอท่ีประชุมวา เพ่ือใหการจัดสรร

คาธรรมเนียมการศึกษาสอดคลองและเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันท้ังดานตนทุนและอัตราคาธรรมเนียม

การศึกษาท่ีมีการเปลี่ยนแปลง สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ จึงไดจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 



- 29 - 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 21/2565 ในวันจันทรที่ 21 พฤศจกิายน 2565 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 22/2565 ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เรียบรอยแลว 

เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญท่ี

เปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
ประกาศฉบับท่ี ราง ประกาศฯ ท่ีเสนอ เหตุผลหรือคําอธิบาย 

ประกาศฯ (ฉบับท่ี 156/2556) 

4.1 หลัก เกณ ฑ การจัดสรรเงิน

คาธรรมเนียมหลักสูตรปริญญาตรี 

ภาคปกติ ดังนี้  

4.1 (1) จัดสรรเปนจํานวน 2,500 

บาท ตอนักศึกษาหนึ่งคน ตอหนึ่ง

ภาคการศึกษา เพ่ือเปนคาใชจาย

สวนกลางของมหาวิทยาลัย เพ่ือ

ก า ร ให บ ริ ก า ร ด า น ห อ งส มุ ด 

เอกสาร ตํารา สื่อการเรียนการ

สอน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และเครือข าย  ระบบทะเบี ยน

นักศึกษา กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม ก า ร พั ฒ น า

มหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร  

ใหยกเลิกความในขอ 4.1 (1) ของ

ประกาศฉบับท่ี 156/2556 และให

ใชขอความนี้แทน “ใหจัดสรรเงิน

คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

อุดหนุนการบริหารจัดการกลาง 

ดังนี้  

- กรณีเงินคาธรรมเนียมการศึกษา

ระหวาง 10,000 ถึง 20,000 บาท 

ใหจัดสรรคาธรรมเนียมจํานวน 

2,500 สํ าหรับการอุดหนุนการ

บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ก ล า ง ข อ ง

มหาวิทยาลัย  

- กรณีเงินคาธรรมเนียมการศึกษา

นอยกวา 10,000 บาท ใหจัดสรร

คาธรรมเนียมสําหรับอุดหนุนการ

บริหารจัดการกลางเปนสัดสวน 

โ ด ย คิ ด ร อ ย ล ะ  18 ข อ ง

ค า ธ ร ร ม เ นี ย ม ก า ร ศึ ก ษ า 

ตั ว อ ย า ง เช น  ค า ธ ร ร ม เนี ย ม

การศึกษา 1,000 บาท ใหจัดสรร

เงิน อุดหนุนการบริหารจัดการ

กลาง 180 บาท 

 

 

- กรณีเงินคาธรรมเนียมการศึกษา

สวนเพ่ิมจาก 20,000 ใหจัดสรร

คาธรรมเนียมสําหรับอุดหนุนการ

บริหารจัดการกลางสวนท่ีเพ่ิมดวย

อัต ราตาม รายละ เอี ยด ใน ร า ง

ประกาศฯ 

เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ

และคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีมีใช

ในปจจุบัน จึงกําหนดเปน 3 กรณี 

 

 

 

(1) ค า ธ ร รม เนี ย ม ก าร ศึ ก ษ า

ระหวาง 10,000 ถึง 20,000 บาท 

กําหนดท่ี 2,500 บาท (คงเดิม) 

 

 

 

(2) กรณีคาธรรมเนียมนอยกวา 

10,000 บ า ท  คิ ด เป น ร อ ย ล ะ 

เนื่องจากบางกรณีคณะกําหนดให

นักศึกษาลงในอัตราตอหนวยกิต

หรือลงเปนบล็อค หรือเปนการ

เฉพาะ เชน คณะวิศกรรมศาสตร 

(กรณี นักศึกษาลงทะเบียนเพ่ือ

ฝกงาน) คณะแพทยศาสตร (กรณี 

นักศึกษาลงเพียงบล็อคเดียว) หรือ

กรณี อ่ืน เปนตน ซ่ึงปจจุบันใช

วิ ธี ก า ร ข อ อ นุ มั ติ เ ป น ร า ย

ปงบประมาณ  

(3) กรณีท่ี 3 เปนการคํานวณตาม

ห ลั ก ก า ร คํ า น ว ณ ท า ง ภ า ษี                   

ท่ีกําหนดเปนลําดับข้ัน 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 21/2565 ในวันจันทรที่ 21 พฤศจกิายน 2565 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 22/2565 ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เรียบรอยแลว 

ประกาศฉบับท่ี ราง ประกาศฯ ท่ีเสนอ เหตุผลหรือคําอธิบาย 

ประกาศฯ (ฉบับ ท่ี 478/2545) 

เรื่องหลักเกณฑการจัดสรรเงิน

ค าธรรมเนี ยมการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา ความตามขอ 1 (1.1) 

ส ว น ท่ี  1  ใ ห จั ด ส ร ร เ งิ น

ค าธรรมเนี ยมการศึกษาใหแก

ห น ว ย ง า น ส นั บ ส นุ น ต า ม

รายละเอียดในตารางท่ี 1 แนบ

ทายประกาศ (จัดสรรใหหนวยงาน

สนับสนุน จํานวน 6 หนวยงาน)  

 

 
ดวยอัตราท่ีมีเปนการกําหนดแบบ

ตายตั ว  อาจ ไม ส อด คล อ ง กั บ

ปจจุบัน  ท้ั งนี้  มหาวิทยาลัยจะ

นําไปจัดสรรสําหรับหนวยงาน

สนับสนุนโดยอาศัยหลักการตนทุน

การผลิตตอไป  

 

รองอธิการบดีฝายบริหาร ใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมวา ท่ีผานมาการจัดสรร

คาธรรมเนียมการศึกษามีปญหา ดังนี้ 1) มีการเก็บคาธรรมเนียมท่ีตํ่าคอนขางมาก จึงทําใหเกิดปญหาเม่ือมีการ

จัดสรรใหหนวยงานสนับสนุนเปนแบบอัตราคงท่ี (Fixed Rate) ทําใหคาธรรมเนียมของคณะติดลบในหลายคณะ 

2) คาธรรมเนยีมเปนแบบอัตราคงท่ี (Fixed Rate) ในคณะท่ีเก็บคาธรรมเนียมสงูไดใชอัตราคงท่ี (Fixed Rate) 

และไมไดมีการปรับอัตราเปนระยะเวลา 10 ป และเม่ือมีแผนการ (Scenario) การจัดสรรแลวพบวา สวนกลางจะมี

รายไดลดลงประมาณลานกวาบาท และสวนงานจะมีรายไดเพ่ิมข้ึนประมาณลานกวาบาท 3) สวนท่ีเปนบัณฑิตท่ีเคย

เก็บ 3,000 บาท จะลดเหลือ 2,500 บาท ยกเวนกลุมท่ีมีคาธรรมเนียมการศึกษาสูงกวา 20,000 บาท ซ่ึงจะเก็บ

เปนอัตรารอยละ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

ท่ีประชุมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ท่ีประชมุสอบถามวามหาวิทยาลยัมีขอมูลแผนการ (Scenario) การเก็บอัตราใหมหรือไม 

รองอธิการบดีฝายดิจิทัล ไดตอบขอซักถามวา เนื่องจากวิธีเก็บมหาวิทยาลัยไดนํา

อัตราสวนใหญในปจจุบัน คือ 10,000 – 20,000 บาท จัดสรรคาธรรมเนียมจํานวน 2,500 บาท สวนท่ีลดคือ 

ภาคการศึกษาท่ีเก็บนอยกวา 10,000 บาท จะหักนอยลง สวนท่ีเพ่ิมข้ึนคือ สวนท่ีเกิน 20,000 บาท จะนํามา

คํานวณเปนข้ันบันได โดยนําสวนตางจาก 20,000 บาท มาคํานวณ โดยในภาพรวมมหาวิทยาลัยจะไดรับ

รายไดลดลงประมาณรอยละ 0.7 ของอัตราเดิม 

2. หลักเกณฑการจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษาหากจะใหมีผลบังคับใชทันทีท่ี

ออกประกาศ อาจจะกระทบกับงบประมาณรายจายของคณะ และแผนการใชจายเงินของหลักสูตรได ควรกําหนดให

มีผลบังคับใชในปงบประมาณตอไป และเห็นวาเพ่ือใหการพิจารณาหลักเกณฑการจัดสรรดังกลาวเปนไปดวย

ความรอบคอบ ควรใหคณะไดศึกษาขอมูลกอนและใหสบืเนื่องในการประชมุครั้งตอไป 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติให สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการรับ

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณา และนํามาสืบเนื่องในการประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนครั้งตอไป 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 21/2565 ในวันจันทรที่ 21 พฤศจกิายน 2565 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 22/2565 ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เรียบรอยแลว 

เลิกประชุมเวลา 12.25 นาิกา 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารยเดนพงษ สุดภักดี) 

รองอธิการบดีฝายดิจิทัล 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ผูจดรายงานการประชุม 

 

นางสาวสุนิภา ไสวเงิน 

นางสุภารัตน มูลศร ี

นางสาวลลัธริมา ประจง 

นางชวัลลกัษณ หงศาลา 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
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