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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2566 ในวันจันทร์ ท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2566 
ฉบับได้รับการรับรอง จากท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งท่ี 3/2566 ในวันจันทร์ ที ่27 กุมภาพันธ ์2566 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 2/2566 

เมื่อวันจันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 
----------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ผู้มาประชุม 
(1) เข้าประชุม ณ ห้องประชุมสารสิน 
1. รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี      ประธานกรรมการ 
2. รศ.เพียรศักดิ์ ภักด ี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กรรมการ 
3. ศ.มนต์ชัย ดวงจินดา  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา   กรรมการ 
4. ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้  รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 
5. ผศ.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์  คณบดีคณะเทคโนโลยี     กรรมการ 
6. ผศ.นรินทร์ จันทร์ศรี  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์     กรรมการ 
7. ผศ.อังคณา บุญยืด  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์     กรรมการ 
8. ผศ.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์    กรรมการ 
9. รศ.อรทัย เพียยุระ  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   กรรมการ 
10. ผศ.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ  กรรมการ 
11. ผศ.เด่นพงษ์ สุดภักด ี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล            กรรมการและเลขานุการ 
12. นางสุภารัตน์ มูลศรี  ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย       ผู้ช่วยเลขานุการ 
13. น.ส.สุนิภา ไสวเงิน  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
(2) เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 
14. ผศ.ธรา ธรรมโรจน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 
15. รศ.นวรัตน์ วราอัศวปติ  รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ    กรรมการ 
16. รศ.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ  กรรมการ 
17. ศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ  รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ   กรรมการ 
18. รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล    กรรมการ 
19. รศ.นิยม วงศ์พงษ์ค า  รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กรรมการ 
20. นายบัญชา พระพล  รองประธานสภาพนักงาน คนที่ 1    กรรมการ 

แทนประธานสภาพนักงาน     
21. รศ.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์     กรรมการ 
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22. รศ.วนิดา แสงสารพันธ์  คณบดีคณะนิติศาสตร์     กรรมการ 
23. ศ.สุมาลี ชัยเจริญ  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์     กรรมการ 
24. รศ.อโนมา รัตนะเจริญธรรม  รองคณบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 

แทนคณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร์  
25. รศ.จุรีรัตน์ ดาดวง  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์    กรรมการ 
26. รศ.อัมพรพรรณ ธีรานุตร  รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา และพัฒนาวิชาชีพ  กรรมการ 

แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  
27. นายพงษ์สุทธิ พ้ืนแสน รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนยุทธศาสตร์  กรรมการ 
    แทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี    
28. รศ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์     กรรมการ 
29. รศ.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์    กรรมการ 
30. ศ.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์     กรรมการ 
31. ศ.บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์    กรรมการ 
32. ศ.วงศา เล้าหศิริวงศ ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์    กรรมการ  
33. รศ.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์    กรรมการ 
34. รศ.เกียรติไชย ฟักศรี  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     กรรมการ 
35. ผศ.เกียรติ แสงอรุณ  คณบดีคณะสหวิทยาการ     กรรมการ 
36. รศ.พีรสิทธิ์ ค านวณศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น   กรรมการ 
37. ผศ.สิริมนพร ทิพสิงห์  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ     กรรมการ 
38. นายศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ   กรรมการ 
39. นายกิตติ์ เธียรธโนปจัย ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีดิจิทัล    กรรมการ 
40. รศ.ชูชาติ กมลเลิศ  ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ    กรรมการ 
41. รศ.สุพัชญ์  สีนะวัฒน์ ผู้อ านวยการส านักหอสมุด     กรรมการ 

 
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 
1. รศ.ชูพงษ์ ทองค าสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    กรรมการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
(1) เข้าประชุม ณ ห้องประชุมสารสิน 
1. ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ น าเสนอเฉพาะวาระ 4.6  
2. นางพรรณี ศักดิ์ทัศนา ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
(2) เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 
1. ศ.วราภรณ์ ภูตะลุน  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย  น าเสนอเฉพาะวาระ 3.1 
2. นายภัทรศักดิ์ ธรรมศิริรักษ์ ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์ 
3. นายสถิตย์ แก้วบุดตา ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล 
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เริ่มประชุมเวลา 09.15 นาฬิกา  
 ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม -ไม่ม-ี 
   
ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2566                   
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 

กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566  ดังรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ขอให้แก้ไข ดังนี้ 

1. หน้า 1 ผู้มาประชุม (1)  (2) ตัดค าว่า “ร่วมการ” ออก และแก้ไขเป็น 
(1) การประชุม ณ ห้องประชุมสารสิน 
(2) การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 

2. หน้า 1 บรรทัดที่ 30 แก้ไขต าแหน่ง “ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น” เป็น 
“ประธานสภาพนักงาน" 

3. หน้า 2 บรรทัดที่ 7 แก้ไขค าว่า “ผู้แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์” เป็น “แทนคณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร์” 

หลังจากแก้ไขแล้ว ที ่ประชุมจ ึงมีมต ิร ับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2566 เม่ือวันที่ 23 มกราคม 2566  

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องหรือค้างการพิจารณา  
 3.1  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566 
   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เสนอต่อที ่ประชุมว่า สืบเนื ่องจากที ่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 ได้พิจารณาระเบียบวาระเรื่อง 
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... ซึ่งที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้
บัณฑิตวิทยาลัยรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข และให้เสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พิจารณาอีกครั้ง นั้น บัดนี้ บัณฑิตวิทยาลัย ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ในการนี้                     
จึงขอเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566 ต่อที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณา ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
  ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ข้อ 2 ควรปรับข้อความเป็น “ระเบียบนี้ให้ใช้กับหลักสูตรใหม่ และหลักสูตรปรับปรุงที่
ด าเนินการตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2565” ทั้งนี้ หลักสูตรเดิมที่ด าเนินการอยู่ในวันก่อนวันที่ระเบียบนี้จะใช้บังคับควร
ก าหนดไว้ในบทเฉพาะกาลเพ่ิมเติม 
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2. กรณกีารปรับเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาระดับต่าง ๆ ให้บัณฑิตวิทยาลัยไปพิจารณาวิธีปฏิบัติ  
3. การเขียนภาษาอังกฤษในลักษณะหัวข้อ ควรเขียนในรูปแบบ Title Capitalization ทั้งฉบับ 
4. กฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.  2565 ข้อ 24 ก าหนดไว้ว่าใน

วาระเริ่มแรก การใด ๆ ที่เกี่ยวกับมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ก าหนดไว้ตามประกาศ  ว่าด้วย
มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา บรรดาที่ถูกยกเลิก โดยกฎกระทรวงนี้ ซึ่งด าเนินการอยู่ในวันก่อนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และสถาบันอุดมศึกษาได้แจ้ง ให้ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมทราบภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ด าเนินการต่อไปตาม
ประกาศดังกล่าว จนกว่าจะแล้วเสร็จ เว้นแต่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาจะก าหนดเป็นอย่างอื่น  ดังนั้น 
กรณี หลักสูตรที่ด าเนินการอยู่ในวันก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ อาจจะใช้แนวทางตามกฎกระทรวงดังกล่าว 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมว่า กรณีการออกระเบียบดังกล่าวเป็นการ
ออกระเบียบภายในมหาวิทยาลัย หากมีการก าหนดไว้ในกฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2565 แล้ว ไม่จ าเป็นต้องน ามาเขียนไว้ในระเบียบนี้ เพราะอาจจะท าให้เกิดการตีความที่ไม่ถูกต้อง และเข้าใจ
คลาดเคลื่อน ควรเขียนข้อความสั้น ๆ เช่น ในส่วนของหลักสูตรเดิมที่ด าเนินการอยู่ในวันก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ
ให้ใช้บังคับต่อไปจนกว่านักศึกษาในหลักสูตรนั้นจะส าเร็จการศึกษา เป็นต้น หรืออาจจะระบุให้ใช้อ านาจในทางบริหาร
ไปออกเป็นประกาศ ซึ่งจะท าให้ระเบียบมีความยืดหยุ่น สามารถปรับเข้ากับสถานการณ์ในอนาคตได้ 
  ที่ประชุมขอให้แก้ไข ดังนี้ 

1. ค านิยาม 
- “อาจารย์ประจ า....” ให้เพ่ิมข้อความ “โดยความเห็นชอบจากสภาวิชาการ” 
- “การตกลงร่วมผลิต หมายความว่า การท าข้อตกลงร่วมมือกันอย่างเป็นทางการ....”          

แก้ไขเป็น “การตกลงร่วมผลิต หมายความว่า การตกลงกันอย่างเป็นทางการ....” 
2. “ข้อ 23.2 “นักศึกษาวิสามัญ หมายความว่า ผู้ที่มหาวิทยาลัย....โดยมีความประสงค์ที่จะไม่

ขอรับปริญญา หรือประกาศนียบัตร จ าแนกได้ดังนี้” ให้แก้ไขเป็น “นักศึกษาวิสามัญ หมายความว่า ผู้ที่มหาวิทยาลัย
อนุมัติให้เข้าศึกษาได้เป็นกรณีพิเศษ จ าแนกได้ดังนี้” 

3. ข้อ 31 วรรคสอง “ตัวอักษรอื่น ๆ  ....ยกเว้น T ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง” ให้ตัดข้อความ 
“ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง” ออก และให้แก้ไขเป็น “ตัวอักษรอ่ืน ๆ ....ยกเว้น T” 

4. ข้อ 52.3.1 “....ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 และตามฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม” ให้ตัดค าว่า “ตามฉบับ” ออก และให้แก้ไขเป็น                 
“....ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม” ทั้งนี้ ขอให้ปรับแก้ไขในข้ออ่ืน ๆ ด้วย 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566 และให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ ร่วมกัน
พิจารณาปรับแก้ไขตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่ีประชุม ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2566 ในวันจันทร์ ท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2566 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 (ร่าง) แผนปฏิบัติการการจัดการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU-Lifelong 

Education Action Plan) 
 ผู ้อ านวยการส านักบริการวิชาการ เสนอต่อที ่ประชุมว่า ด้วยส านักบริการวิชาการ ได้จัดท า

แผนปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU-Lifelong Education Action Plan)  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และสรุปสาระส าคัญผลการสัมมนา Dean Forum ด้านการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
ระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2565 ในการนี้ จึงเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการการจัดการศึกษาตลอดชีวิตฯ ดังกล่าว                
ต่อที่ประชุม ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. การส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เรียน ตามตารางแผนปฏิบัติการ ข้อ 1.4 เป็นการส ารวจ
เบื ้องต้นเท่านั ้น ควรมีการส ารวจ Customer Requirements Marketing Survey Cost และน าข้อมูลมาวิเคราะห์                       
เพ่ือออกแบบหลักสูตร ให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มผู้เรียนก่อนทีจ่ะมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรตามข้อ 1.5 

2. ควรเพิ่มช่วงเวลาภาคการศึกษาพิเศษไว้ในตารางแผนปฏิบัติการ ข้อ 1.5 การประชาสัมพันธ์ฯ และ
ข้อ 1.6 การด าเนินการจัดการศึกษาฯ เพ่ือรองรับกลุ่มผู้เรียนที่เป็นนักเรียน และครู เพ่ิมเติมด้วย  

3. ควรมีการพัฒนาระบบการอนุมัติ Certificate ให้ผู้เรียน ระบบการเก็บข้อมูลผลการเรียนของ
ผู้เรียน ระบบ Credit Bank ทีเ่ทียบโอนวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่สถานศึกษา
ก าหนด  

4. ควรมีระบบสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการการศึ กษาตลอดชีวิต
ดังกล่าวด้วย  
 มติ ที ่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU-Lifelong Education Action Plan) และขอให้ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ
รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
  

4.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตร ระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาปัญญาประดิษฐ์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 

 ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
ได้เสนอขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 
ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ในการนี้ จึงขอให้คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ น าเสนอข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมต่อไป 
  คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการเรียนการสอนของหลักสูตร
ปัญญาประดิษฐ์ ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ หลักสูตรจะต้องด าเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และ
ครุภัณฑ์ด้วยงบประมาณเงินรายได้ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง รวมถึงการปฏิบัติการที่มีการใช้บริการ Cloud GPU              
จึงเสนอขออนุมัติปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรดังกล่าวจากอัตราค่าธรรมเนียมเดิม 15,000 บาท               
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ปรับเป็น 30,000 และได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ในการประชุม ครั้งที่ 
8/2565 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 

อัตราเปรียบเทียบกับประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 453/2565) เรื ่อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 

อัตราเดิมหลักสูตรปกติ/ภาคการศึกษา 
ตามประกาศฯ (ฉบับท่ี 453/2565) 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับที่   /2566) (ฉบับใหม่) 

15,000 บาท 30,000 บาท 
 เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามขั้นตอน สอดคล้องตามข้อ 14.1 แห่ง

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 
ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศดังกล่าว ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองก่อนเสนอ
สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป 
 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่า ควรระบุ “สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์” ไว้ในข้อ 2 ของประกาศด้วย

เพ่ือให้เกิดความชัดเจน 
 มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาปัญญาประดิษฐ์ 
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ตามที่เสนอ และขอให้คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ พิจารณาปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของท่ีประชุมต่อไป 

 
4.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับระดับปริญญาตรี 

ภาคปกติ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้เสนอ

ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนี้ ขอให้
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมต่อไป 

 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุมว่า  ด ้ วยหล ักส ูตรศ ิลปกรรมศาสตรบ ัณฑิต 
สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้เสนอขออนุมัติปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
โดยได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในการประชุม ครั ้งที ่ 10/2565 เมื ่อวันที่                     
27 ตุลาคม 2565 จากอัตราค่าธรรมเนียมเดิม 10,000 บาท ต่อภาคการศึกษา ปรับเป็น 15,000 บาท ต่อภาค
การศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ ให้ช าระครึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมภาคการศึกษาปกติ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2566 ในวันจันทร์ ท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2566 
ฉบับได้รับการรับรอง จากท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งท่ี 3/2566 ในวันจันทร์ ที ่27 กุมภาพันธ ์2566 

 

โดยมีผลตั้งแต่ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป โดยมีหลักการและเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรฯ พ.ศ. 2565 ที่มุ่งเน้น
ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนด้านศิลปะร่วมสมัยที่มีคุณภาพ ซึ่งหลักสูตรฯ ได้วางแผนในการให้นักศึกษาสามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นประสบการณ์ตรง จัดให้มีการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญในเทคนิคและรูปแบบเฉพาะ เกี่ยวกับกระบวนการจัดการศิลปะร่วมสมัยในระดับนานาชาติ มาให้ความรู้
และประสบการณ์ที่กว้างขึ้นแก่นักศึกษา ซึ่งที่ผ่านมาหลักสูตรฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่ไม่สามารถขับเคลื่อน
หลักสูตรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ ส่งผลให้นักศึกษาที่จบไปขาดประสบการณ์จริงในด้านความเข้าใจต่อระบบนิเวศของ
วงการศิลปะในระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งจากข้อมูล ปี พ.ศ. 2565 พบว่า สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีอัตราค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษาที ่ต ่าที ่สุดเมื ่อเทียบกับค่าธรรมเนียมการศึกษา                     
ในสาขาวิชาทัศนศิลป์ ของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งหากเปรียบเทียบศักยภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
และเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่นแล้ว มีความเท่าเทียมสามารถขับเคลื่อนศักยภาพของนักศึกษาไปสู่เป้าหมายได้ไม่
น้อยกว่ามหาวิทยาลัยในภูมิภาคเดียวกัน  

 อัตราเปรียบเทียบกับประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 963/2555)  
อัตราเดิม หลักสูตรปกติ /ภาคการศึกษา 

ตามประกาศฯ (ฉบับที่ 963/2555) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ /2566) 

(ฉบับใหม่) 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 10,000 บาท ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท 

 เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามขั้นตอน สอดคล้องตามข้อ 14.1                
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ                     
พ.ศ. 2559 ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ จึงเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณากลั่นกรองก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป 
 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์                
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ 

 
4.4 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื ่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี                  

ภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการและอีเว้นท์ คณะบริหารธุรกิจและ                
การบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยคณะบริหารธุรกิจและ              
การบัญชี ได้เสนอขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี                  
ภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการและอีเว้นท์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนี้ จึงขอให้คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี น าเสนอข้อมูลเพ่ิมเติมต่อที่ประชุมต่อไป 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2566 ในวันจันทร์ ท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2566 
ฉบับได้รับการรับรอง จากท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งท่ี 3/2566 ในวันจันทร์ ที ่27 กุมภาพันธ ์2566 

 

 นายพงษ์สุทธิ พื ้นแสน รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนยุทธศาสตร์ ผู ้แทนคณบดีคณะ
บริหารธุรกิจและการบัญชี เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้รับอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการและอีเว้นท์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566) ซึ่งจะเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2566 
มีการจัดการเรียนการสอน โดยจ าแนกการรับนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่มการเรียน ประกอบด้วย 1) กลุ่มเรียนภาษาไทย 
2) กลุ่มเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนั้น เพ่ือให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาในหลักสูตร
ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียม การศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการและอีเว ้นท์                           
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยไดร้ับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจ
และ การบัญชี ในการประชุม ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565  
 อัตราเปรียบเทียบกับประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 963/2555)  

อัตราเดิม หลักสูตรปกติ /ภาคการศึกษา  
ตามประกาศฯ (ฉบับท่ี 963/2555 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่    /2566) 
หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการธุรกิจบริการและอีเว้นท์ 
15,000 บาท กลุ่มเรียนภาษาไทย (ฉบับใหม่) 15,000 บาท 

กลุ่มเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 25,000 บาท 
เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามขั้นตอน สอดคล้องตามข้อ 14.1               

แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ                 
พ.ศ. 2559 ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการและอีเว้นท์ คณะ
บริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณากลั่นกรองก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่า ตาม (ร่าง) ประกาศฯ ก าหนดให้อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตรา

ส าหรับกลุ่มเรียนภาษาไทย และกลุ่มเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยนักศึกษาไทยและต่างชาติ จะช าระในอัตรา
เดียวกัน แต่ในตารางอัตราค่าธรรมเนียม ข้อ 3 มีการระบุอัตราส าหรับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติ                      
ควรตรวจสอบ และปรับแก้ไขให้ถูกต้องต่อไปด้วย 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียม 
การศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและอีเว้นท์               
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ และให้แก้ไขตามข้อสังเกตของท่ีประชุมต่อไป 

 
4.5 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับระดับปริญญาตรี 

ภาคปกติ หล ักส ูตรศ ิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาว ิชาออกแบบนิเทศศิลป ์ คณะศ ิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้เสนอ
ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 



9 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2566 ในวันจันทร์ ท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2566 
ฉบับได้รับการรับรอง จากท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งท่ี 3/2566 ในวันจันทร์ ที ่27 กุมภาพันธ ์2566 

 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนี้ 
ขอให้คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมต่อไป 

 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เสนอต่อที ่ประชุมว่า ด้วยหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้เสนอขออนุมัติปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในการประชุม 
ครั ้งที ่ 11/2565 เมื ่อวันที ่ 21 พฤศจิกายน 2565 จากค่าธรรมเนียมเดิม 10,000 บาท ต่อภาคการศึกษา              
ปรับเป็น 18,000 บาท ต่อภาคการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ ให้ช าระครึ่งหนึ่งของ
ค่าธรรมเนียมภาคการศึกษาปกติ โดยมีผลตั้งแต่ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรฯ พ.ศ. 2565 และผ่านการรับรองเรียบร้อยแล้วนั้น ซึ่งแนวคิด
ในด้านการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์               
พ.ศ. 2565 มุ่งเน้นสาระทักษะวิชาชีพใน 4 กลุ่มทักษะ กลุ่มวิชาออกแบบเลขนศิลป์และการถ่ายภาพ กลุ่มวิชา
ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล กลุ่มวิชาบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์และนิทรรศการ กลุ่มวิชาแอนิเมชัน ทั้งด้านทฤษฎีและ                 
การปฏิบัติที่ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ตลอดจนผู้เรียนได้ประสบการณ์เรียนรู้ 
สถานที่จริง “สหกิจศึกษา” ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สอดคล้องยุทธศาสตร์การเรียนรู้ตลอดชีวิตในศตวรรษที่ 21 
“พร้อมท างาน” เป็นคุณลักษณะความพร้อมด้านประสบการณ์ทางวิชาชีพ พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และความพร้อม
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ความเป็นมืออาชีพ บูรณาการการเรียนรู้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และอุตสาหกรรม การเรียนรู้
แบบสหกิจศึกษา เข้าใจพื้นที่ รู้คุณค่าวัฒนธรรม วิถีชีวิต อัตลักษณ์ภูมิภาคอีสาน การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับชุมชน ซึ่ง             
สหกิจศึกษา หรือการฝึกปฏิบัติงานทางออกแบบนิเทศศิลป์ ตามวิชาชีพเลือกเรียนตามโปรแกรม 4 กลุ่มวิชา ดังนี้  
กลุ่มวิชาออกแบบเลขนศิลป์และการถ่ายภาพ กลุ่มวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล กลุ่มวิชาบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ และ
นิทรรศการ กลุ่มวิชาแอนิเมชัน เพ่ือฝึกให้นักศึกษารู้จักการประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมา ปรับใช้กับสภาพการท างานจริง และ
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ก่อนออกไปท างาน โดยเป็นการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
ภาครัฐ เอกชน ภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศในการตรวจประเมิน 

 ด้วยความส าคัญดังกล่าวในการขับเคลื่อนหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบคุณภาพการศึกษา ซึ่งจากที่
หลักสูตรได้รับจัดสรรงบประมาณเดิมซึ่งไม่สามารถขับเคลื่อนหลักสูตรให้เกิดประสิทธิภาพได้เท่าที่ควร อีกทั้งจากการ
ส ารวจค่าธรรมเนียม หรือ ค่าเทอมในกลุ่มหลักสูตรด้านนิเทศศิลป์ นิเทศศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบการสื่อสาร 
นวัตกรรม ออกแบบสื่อ สื่อสารมวลชน จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2565 พบว่าหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์
บัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษา
ที่ต ่าท่ีสุดในประเทศ 

 อัตราเปรียบเทียบกับประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 963/2555) ดังนี้ 

อัตราเดิม หลักสูตรปกติ /ภาคการศึกษา 
ตามประกาศ (ฉบับท่ี 963/2555) 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนก่น (ฉบับท่ี   /2566) 
(ฉบับใหม่) 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 10,000 บาท ค่าธรรมเนียมการศึกษา 18,000 บาท 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2566 ในวันจันทร์ ท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2566 
ฉบับได้รับการรับรอง จากท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งท่ี 3/2566 ในวันจันทร์ ที ่27 กุมภาพันธ ์2566 

 

 เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามขั้นตอน สอดคล้องตามข้อ 14.1 แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 ส านัก
บริหารและพัฒนาวิชาการ จึงเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับระดับปริญญา
ตรี ภาคปกติ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณากลั่นกรองก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์                  
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ 

 
4.6 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง นโยบายการจัดการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ผู ้ช่วยศาสตราจารย์               

ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ น าเสนอต่อที่ประชุมดังนี้ ตามประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2565 ก าหนดให้หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปมีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป จึงจัดท า (ร่าง) ประกาศ
นโยบายการจัดการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้ 

1. สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานอุดมศึกษา  
- เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 (ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565) 
- เรื ่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565              

(ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565) 
2. สาระส าคัญโดยสรุป 

ข้อ 4  ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 
 ก าหนดให้หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปมีจ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
ข้อ 5  นโยบายการจัดการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีดังนี้ 
5.1 ทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรีมีรายวิชาศึกษาท่ัวไปไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต ประกอบด้วย 

5.1.1 รายวิชาภาษาอังกฤษจ านวน 12 หน่วยกิต รับผิดชอบโดย สถาบันภาษา 
ทั้งนี้ คณะและวิทยาลัย หากประสงค์จะเปิดสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเอง จะขอ
อนุมัติเปิดสอนได้ จ านวน ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 

5.1.2 รายวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 12 หน่วยกิต รับผิดชอบโดย สถาบันการสอนวิชา
ศึกษาท่ัวไป 

ทั้งนี้ คณะและวิทยาลัย หากประสงค์จะเปิดสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเอง จะขอ
อนุมัติเปิดสอนได้ จ านวน ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 
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5.1.3 กรณีคณะหรือวิทยาลัยขออนุมัติเปิดสอนเอง ให้เป็นไปตามประกาศเรื่องการเสนอ
ขออนุมัติเปิดรายวิชาศึกษาท่ัวไปสังกัดคณะและวิทยาลัย 

5.2 นโยบายด้านการบริหารจัดการ 
สถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปมีหน้าที่ 
5.2.1 ประสานกับคณะ/วิทยาลัย เพื่อให้มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละหลักสูตรและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 

5.2.2 ส่งเสริมให้เกิดความยืดหยุ ่นในการเลือกเรียนรายวิชาศึกษาทั ่วไป รวมทั้งเกิด
บรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษาในหลักสูตร คณะ สาขา รวมถึงวิทยาลัยต่าง ๆ 

5.2.3 สนับสนุนให้เกิดการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั ่วไปที่
หลากหลาย 

5.2.4 ร่วมวางแผนกับคณะ/วิทยาลัย เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรและห้องเรียนร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 ทั้งนี้ นโยบายการจัดการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีรูปแบบที่แตกต่างจากเดิม คือ ส านักงานศึกษา

ทั่วไป คณะ และวิทยาลัย สามารถเปิดสอนวิชาศึกษาทั่วไปได้ และคณะที่มีการเปิดสอนวิชาศึกษาทั่วไป สามารถรับ
นักศึกษาจากต่างคณะได้  

 ดังรายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ควรเพิ่มการเรียน ABCD ไว้ในประกาศฯ ด้วย ส าหรับหลักสูตรที่มีการเรียนการสอน ABCD แล้ว             
ไม่ต้องเรียนเพิ่มตามประกาศนี้ก็ได้  

2. เนื ่องจากที ่ผ ่านมารายวิชาศึกษาทั ่วไป จ านวน 12 หน่วยกิต ของวิทยาลัยนานาชาติ                          
รับผิดชอบโดยวิทยาลัยนานาชาติ อาจจะระบุเพิ ่มเติมไว้ในประกาศฯ ให้ชัดเจนว่า กรณีหลักสูตรนานาชาติ            
การเรียนภาษาอังกฤษ วิชาศึกษาท่ัวไป สามารถเรียนกับวิทยาลัยนานาชาติ หรือ สถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปก็ได้ 
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3. การจัดกลุ่ม 4C+ กลุ่ม Computational Thinking ควรเปลี่ยนเป็น Digital literacy แทน 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื ่อง นโยบาย              

การจัดการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ และขอให้ผู้อ านวยการสถาบันการสอนวิชา
ศึกษาทั่วไป รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณา 
 

5.3 (ร่าง) รายงานประจ าปี 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกองยุทธศาสตร์             

ได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง ) รายงานประจ าปี 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นการสรุปผลการด าเนินงานและ
กิจกรรมต่าง ๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) โดยมีเนื้อหาส าคัญ
ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่  

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เริ ่มจากประวัติมหาวิทยาลัย พัฒนาการมหาวิทยาลัย 
ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร โครงสร้าง
มหาวิทยาลัย และประเด็นยุทธศาสตร์  

 ส่วนที่ 2 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และรางวัลเชิดชูเกียรติ  
 ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามภารกิจ ได้แก่ ด้านผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการ

วิชาการ ด้านการบริการรักษาพยาบาล ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และด้านการบริหารองค์กร  
 ส่วนที่ 4 ข้อมูลสารสนเทศ  
 ส่วนที่ 5 รายงานทางการเงิน 
 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายงานประจ าปี 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้น าเสนอต่อกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ส านักงบประมาณ (สงป.) และด าเนินการเผยแพร่สู่
สาธารณชน ผ่านทางเว็บไซต์ของกองยุทธศาสตร์ ในการนี้ ฝ่ายบริหาร และกองยุทธศาสตร์ จึงเสนอ (ร่าง) รายงาน
ประจ าปีดังกล่าว ต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณากลั่นกรองก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 ทั้งนี ้ ขอให้ส่วนงานที่ประสงค์จะแก้ไข หรือเพิ ่มเติมข้อมูลใน (ร่าง) รายงานประจ าปี 2565 
ดังกล่าว ให้แจ้งไปยังกองยุทธศาสตร์ ภายในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 ที่ประชุมขอให้ตรวจสอบและแก้ไข ผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย แต่ละประเภท             

ให้ถูกต้อง 
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบ (ร่าง) รายงานประจ าปี 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ตามที่เสนอและให้ส่วนงานแจ้งแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูล ไปยังกองยุทธศาสตร์ ภายในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 
หลังจากแก้ไขแล้ว ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2566 ในวันจันทร์ ท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2566 
ฉบับได้รับการรับรอง จากท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งท่ี 3/2566 ในวันจันทร์ ที ่27 กุมภาพันธ ์2566 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ -ไม่มี- 
  
ปิดประชุม เวลา 12.30 นาฬิกา   
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี) 
รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล 

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