
รายงานการประชุมคณบด ี

ครั้งที่ 12/2555 

เม่ือวันศุกรท์ี่ 17 สิงหาคม 2555 

ณ  ห้องประชมุสารสิน ชัน้ 2 อาคารสิรคิณุากร มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
 

ผู้มาประชุม 

1. รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย    อธิการบดี      ประธาน 
2. ผศ.ภาวดี ภักดี     ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน  

      แทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 

3. รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร 

4. รศ.พิษณุ อุตตมะเวทิน   รองอธิการบดีฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

5. ศ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

6. ผศ.ดลชัย ศรีสําราญ    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากีฬา     

แทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

7. ผศ.ชํานาญ บุญญาพุทธิพงศ์   รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

8. รศ.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม   รองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 

9. ผศ.อนุชา นิลประพันธ์   รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 

10. นางสุจิตรา ทัศนจินดา     เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย 

 แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

11. รศ.อนันต์ พลธานี    คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 

12. รศ.สมนึก ธีระกุลพิศุทธ์ิ   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

13. ผศ.เกียรติ แสงอรุณ    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

14. ผศ.ไมตรี อินทร์ประสิทธ์ิ   คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

15. ผศ.บุศรา กาญจนบัตร   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

      แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

16. ศ.ภิเศก ลุมพิกานนท์      คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

17. ผศ.เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

18. รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 

19. ผศ.สมศักด์ิ พิทักษานุรัตน์   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

20. รศ.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ   คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 

21. รศ.วราภรณ์ ภูตะลุน    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา    

แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 

22. ผศ.เกษม นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี 

23. รศ.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
24. ผศ.กฤตพา แสนชัยธร   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานักศึกษา 
      แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 12/2555 วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2555 
ฉบับได้รับการรับรอง จากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่ 13/2555 วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555 เรียบร้อยแล้ว 

25. ผศ.จรัญ ชัยประทุม    รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์     

26. รศ.ไพบูลย์ ดาวสดใส    รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
      แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 

27. รศ.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ   คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
28. รศ.ยุพิน เตชะมณี    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
29. รศ.วิรัช จิ๋วแหยม    รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 
30. อ.สถาพร เริงธรรม    แทนผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ  
31. ผศ.กริช แรงสูงเนิน    รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
32. นางสุดใจ ธนไพศาล    ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) 
33. รศ.รวี หาญเผชิญ    ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

34. ผศ.อนัตต์ เจ่าสกุล    ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ 

35. รศ.ธีระ ฤทธิรอด    รองผู้อํานวยการฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

แทนผู้อํานวยการศูนย์บริการวิชาการ 

36. รศ.อาภรณี ไชยาคํา    รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ     

แทนผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 

(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 

37. รศ.สุธา ภู่สิทธิศักด์ิ    ประธานสภาคณาจารย์ 

38. นายสันติ บัวหอม    รองประธานสภาฯ คนที่ 2     

แทนประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง   

39. ผศ.เด่นพงษ์ สุดภักดี    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการที่ประชุม 

40. นางกิตติมา จันทรสม    ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 

41. นายธัญญา ภักดี    ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 
 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 

1.รศ.เอื้อมพร ทองกระจาย   รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ 
2.ผศ.ทรงยศ วีระทวีมาศ    คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
3.อ.เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์    รักษาการในตําแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ 
4.ผศ.สุรพล แสนสุข    รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

5.นางสังวาลย์ ช่างทอง    ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.นางสุพัตรา ครองยุทธ    รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
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2.นายภาคภูมิ ทิทา    รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา 

      แทนผู้อํานวยการกองกิจการนักศึกษา 

3.นายอัศนีย์ ฐานสันโดษ    ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 

4.นางเพียงเพ็ญ ภาคอุทัย    ผู้อํานวยการกองแผนงาน 

5.นางสาววิลาวัลย์ พิธรัตน์   ผู้อํานวยการกองคลัง 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.35 นาฬิกา      

  เนื่องจากรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ เลขานุการที่ประชุมคณบดี เดินทางไป

ราชการ ณ ต่างประเทศ จึงได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการที่

ประชุมแทน จากนั้นประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 



- 4 – 
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ระเบยีบวาระที่  1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม 

1.1 งาน"สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน" ครั้งที่ 5  

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วันที่ 21 สิงหาคม 2555 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี จะทรง "กู่เจิง" ร่วมกับ วงดุริยางค์ราชนาวี พร้อมกับการแสดงอันยิ่งใหญ่ จากคณะนาฏศิลป์สาธารณรัฐประชาชนจีน 
และกรมศิลปากรของไทย ในงานแสดงดนตรีและวัฒนธรรม "สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน" ครั้งที่ 5 มหามงคลโอกาส สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 โดยกําหนดจัดการแสดง ณ ศูนย์ประชุม
อเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายได้สมทบทุนมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
(พอ.สว.) ในการนี้ จังหวัดขอนแก่นได้ขอความร่วมมือในการจําหน่ายบัตรเข้าชมการแสดง ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กระจายบัตรเข้าชม
การแสดงไปตามคณะ/หน่วยงานแล้ว พร้อมนี้ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2555 ก่อนทรงซ้อมการแสดงดนตรี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานวโรกาสให้อธิการบดีนํานักศึกษาคณะแพทยศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ 
เข้าเฝ้ารับพระราชทานพระโอวาทด้วย  

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

    มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 11/2555 เม่ือวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555 

เลขานุการที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 
สิงหาคม 2555  

  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติใหแ้ก้ไข ดังนี้ 

1. หน้า 2 บรรทดัที่ 8 เดิม “รศ.พีระศักด์ิ” แก้ไขเป็น “รศ.ชนะพล” 
 หลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง  

 3.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการพิจารณาปิดหลักสูตร

                ผู้แทนผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุม
คณบดีในการประชุม ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 ได้เห็นชอบหลักการ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการพิจารณาปิดหลักสูตร และมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับ
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปปรับแก้ไขต่อไป นั้น บัดนี้ ฝ่ายวิชาการฯ ได้ดําเนินการปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอ (ร่าง) 
ประกาศดังกล่าวให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ     
ในการพิจารณาปิดหลักสูตร  

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ข้อ 2 ควรใช้คาํว่า “...ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป” 

2. ข้อ 3.2 บรรทดัที่ 2 เดิม “และไม่เป็นไป” แก้ไขเป็น “และ/หรือไม่เป็นไป” 

3. ข้อ 4.4 เดิม “ส.ก.อ.” แก้ไขเป็น “สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา” 

4. ข้อ 5 บรรทัดที่ 2 ตัดคาํว่า “เพื่อ” 



- 5 – 
 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 12/2555 วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2555 
ฉบับได้รับการรับรอง จากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่ 13/2555 วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555 เรียบร้อยแล้ว 

 มติ เม่ือดําเนินการแก้ไขตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมเห็นชอบ 

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการพิจารณาปิดหลักสูตร และให้ดําเนินการตาม

ระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไป  

 

 

ระเบยีบวาระที่  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
 4.1 งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามท่ีกองแผนงานและฝ่ายแผนและ
พัฒนาบุคลากรได้ประสานวิเคราะห์และจัดทํางบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
รวมเป็นเงินงบประมาณ ทั้งสิ้น 6,846,850,800 บาท และงบประมาณหน่วยงานในกํากับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นจํานวนเงิน 607,324,200 บาท โดยมีสาระสําคัญโดยสรุป ดังนี้ 

1. งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 การจัดทํางบประมาณเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีคณะ/หน่วยงานที่ต้ังงบประมาณ
ประจําปีทั้งสิ้น 25 หน่วยงาน 

1.1 หน่วยงานที่ทําหน้าที่หลักในการจัดการศึกษา 
                                              - สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์     
คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
                                             - สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเทคนิค
การแพทย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
                                            - สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
                                             - สหสาขาและบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย วิทยาเขตหนองคาย และบัณฑิตวิทยาลัย 

1.2 หน่วยงานที่ทําหน้าที่หลักในการสนับสนุนการจัดการศึกษาและด้านอื่น  

                                              ประกอบด้วย สํานักงานอธิการบดี สํานักวิทยบริการ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ           
ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์(รพ.ศรีนครินทร์ และศูนย์หัวใจสิริกิต์ิฯ) สถาบันวิจัยและพัฒนา และศูนย์บริการวิชาการ 

    1.3 งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ได้จัดสรรเพื่อการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่สําคัญ ดังนี้  

         1.3.1 เพื่อการลงทุนด้านการเรียนการสอน การจัดการศึกษา การบริการรักษาพยาบาล ระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ก่อสร้างอาคารกัลยานิวัฒนาของคณะแพทยศาสตร์ สมทบการก่อสร้างอาคารเรียนรวมคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
สมทบการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิทยาเขตหนองคาย ก่อสร้างอาคารองค์การนักศึกษา ปรับปรุงอาคารเรียน       
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปรับปรุงอาคารคณะแพทย์ (ศูนย์หัวใจสิริ กิ ต์ิฯ)ปรับปรุงห้องปฏิบัติการและโรงสูบน้ํ า                 
คณะเกษตรศาสตร์ ปรับปรุงระบบอาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าและ
จักรยาน โครงการถนนงามสีฐาน โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ โครงการเดินรถขนส่งมวลชน การจัดหาครุภัณฑ์ทางการ
ศึกษา ครุภัณฑ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อจัดการศึกษา เป็นต้น 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 12/2555 วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2555 
ฉบับได้รับการรับรอง จากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่ 13/2555 วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555 เรียบร้อยแล้ว 

      1.3.2 เพื่อสนับสนุนโครงการที่เป็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เช่น โครงการมหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติ กองทุนวิจัย 40 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กองทุน 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กองทุน 40 ปี พัฒนาบุคลากร โครงการ   
มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ กองทุนพระราชทานสยามบรมราชกุมารี วาระ 40 ปี มข. กองทุน 40 ปี มข. เพื่อพัฒนาเยาวชน กองทุน    
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและพิการ เป็นต้น 

         1.3.3 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามระเบียบ/มติ/หลักเกณฑ์ เช่น การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างและพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได้ เป็นต้น 

      1.4 งบประมาณรายได้    

     งบประมาณเงินรายได้ ปี2555 จํานวน 6,161.8315 ล้านบาท 

     งบประมาณเงินรายได้ ปี2556 จํานวน 6,846.8508 ล้านบาท 

    เพิ่มขึ้น 685.0193 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.12 

ปีงบประมาณ      พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 เพิ่ม/ลด จากป ี2555 

ประเภทรายรับ จํานวน  ร้อยละ  จํานวน  ร้อยละ  จํานวน    ร้อยละ  

1. เงินผลประโยชน์มหาวิทยาลัย  
2. เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 

3,985.3086 
1,207.6514 

 70.38 
 21.33 

4,538.4710  
1,209.7089 

 73.21  
 19.51 

553.1624  
    2.0575 

 13.88  
  0.17 

3. เงินทุนการศึกษา และเงินบริจาคอื่นๆ  
4.  เงินทุนอุดหนุนการวิจัยหรือบริการ

วิชาการ  

    39.3130 
  430.2335 

   0.69 
   7.60 

  30.4008  
   420.4500  

    0.49 
  6.78  

   -8.9122 
   -9.7835 

-22.67 
    -2.27 

รวมรายรับ ข้อ 1-4      5,662.5065     100.00   6,199.0307   100.00  536.5242      9.48  

5. เงินทุนสํารองสะสม        499.3250         8.10    647.8200      9.49  148.4950     29.74 

รวมรายรับข้อ 1-5   6,161.8315  6,846.8508  685.0193 11.12 

*หมายเหตุ งบประมาณปี2555 ไม่รวมการตั้งงบประมาณกลางป ี

เงินทุนอุดหนุนวิจัยฯ 420.4500 
ล้านบาท (6.81%)

เงินทุนการศึกษาและเงินบริจาค
อ่ืนๆ 30.4008ล้านบาท (0.49%)

เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
1,189.7089ล้านบาท (19.27%)

เงินทุนสํารองสะสม 647.8200 
ล้านบาท (9.49%)

เงินผลประโยชน์ฯ 4,538.4710ล้าน
บาท (73.41%)

เงินผลประโยชน์ฯ 815.9204
ล้านบาท (33.11%)

เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
1,209.7089ล้านบาท 48.85%เงินทุนการศึกษาและเงินบริจาคอ่ืนๆ

30.4008 ล้านบาท (1.23%)

เงินทุนอุดหนุนวิจัยฯ 420.4500 
ล้านบาท (16.98%)

เงินทุนสํารองสะสม 647.8200 
ล้านบาท (20.89%)

รวมทั้งสิ้น 6,846.8505 ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น(ไม่รวมรักษาพยาบาล) 

3,124.3001 ล้านบาท

12  
  จําแนกงบประมาณรายไดต้ามพันธกิจ       
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 12/2555 วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2555 
ฉบับได้รับการรับรอง จากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่ 13/2555 วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555 เรียบร้อยแล้ว 

พันธกิจท่ี 3  : การบริการ
วิชาการ3,481.4338 ล้านบาท 

(51.03%)

พันธกิจท่ี 4  : 32.0479 ล้านบาท 
(0.52%)

สนับสนุน:การบริหารองค์กรฯ
1,625.8290 ล้านบาท (23.83%)

พันธกิจท่ี 1  : 1,562.7829 ล้านบาท 
(22.82%)

พันธกิจที่ 2 : 135.4605 ลา้นบาท (1.98%)

พันธกิจท่ี 1 :1,562.7829 ล้านบาท (45.65%)

พันธกิจท่ี 2  : 135.4605 ล้านบาท 
(3.96%)

พันธกิจท่ี 3.1 : 58.1869 ล้านบาท 
(1.70%)

พันธกิจท่ี 4 : 12.3564 ลา้นบาท (0.36%)

สนับสนุน:การบริหารองค์กรฯ1,654.8170 
ล้านบาท (48.34%)

รวมทั้งส้ิน 6,846.8508 ล้านบาท

พันธกิจท่ี 1 : การเรยีนการสอน
พันธกิจท่ี 2 : การวิจัย
พันธกิจท่ี 3 : การบริการวิชาการ
พันธกิจท่ี 3.1 : การบริการวิชาการแก่สังคม
พันธกิจท่ี 3.2 : การบริการรักษาพยาบาล
พันธกิจท่ี 4 : การทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม
สนับสนุน : การบริหารและสนับสนุนพันธกิจ

รวมทั้งสิ้น(ไม่รวมพันธกิจที่3.2 การบริการ
รักษาพยาบาล) 3,423.6038 ล้านบาท

15  

  1.5 งบประมาณรายจ่าย 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 
(ไม่รวมงบกลางปี) 

พ.ศ. 2556 เพิ่ม/ลด จากปี 2555 

งบรายจ่าย  จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

1. งบบุคลากร  390.4896 6.34 490.4263 7.16 99.9367   25.59 

2. งบดําเนินงาน  3,333.6436 54.10 3,457.7111  50.50  124.0675    3.72 

3. งบลงทุน  364.8021 5.92 1,078.5151  15.75  713.7130 195.64  

4. งบเงินอุดหนุน  1,806.7296 29.32 1,546.4622  22.59  -260.2674 -14.41 

5. งบรายจ่ายอื่น  266.1666 4.32 273.7359 4.00 7.5693   2.84 

รวมทั้งสิ้น  6,161.8315 100.00 6,846.8508  100.00 685.0193 11.12  
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 12/2555 วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2555 
ฉบับได้รับการรับรอง จากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่ 13/2555 วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555 เรียบร้อยแล้ว 

งบประมาณรวมทั้งส้ิน 
จํานวน 6,846.8508 ล้านบาท

งบประมาณรวมทั้งส้ิน (ไม่รวมการรักษาพยาบาล)
จํานวน 3,423.6038 ล้านบาท

งบบุคลากร 490.4263ลา้นบาท 
(7.16%)

งบดําเนินการ 3,457.7111
ล้านบาท (50.50%)งบลงทุน 1,078.5151 

ล้านบาท (15.75%)

งบรายจ่ายอ่ืน 273.7359ลา้น
บาท (4.00%)

งบอุดหนุน 1,546.4622ล้าน
บาท (22.59%)

งบบุคลากร 254.0045 ลา้นบาท 
(7.42%)

งบดําเนินการ 991.8559
ล้านบาท (28.97%)

งบลงทุน 473.7351 
ล้านบาท (13.84%)

งบอุดหนุน 1,470.2722ล้าน
บาท (42.95%)

งบรายจ่ายอ่ืน 233.7359ลา้น
บาท (6.83%)
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 2. งบประมาณหน่วยงานในกํากับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

   งบประมาณหน่วยงานในกํากับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี พ.ศ. 2556 จํานวน 22 
หน่วยงาน เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 607.3242 ล้านบาท ประกอบด้วย 

 2.1 ภาครายรับ จําแนกเป็นรายได้จากการดําเนินงาน 553.4528 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
91.13 และรายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการดําเนินงาน 53.8714 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.87 ซึ่งเปรียบเทียบประมาณ     
การรายรับ ประจําปี 2555-2556 ดังนี้ 

  

เปรียบเทียบประมาณการรายรับ ประจําปี 2555-2556 
หน่วยงานในกํากับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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รายไดจากการดาํเนินงาน รายไดที่ไมไดเกิดจากการ
ดาํเนินงาน

รวมทัง้สิน้

ปี พ.ศ. 2555 535.6576 58.6361 594.2937
ปี พ.ศ. 2556 553.4528 53.8714 607.3242

3.32 %

-8.13 %

2.19 %

7  
2.2 ภาครายจ่าย เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 607.3242 ล้านบาท จําแนกออกเป็น 10 งบรายจ่าย ได้แก่ 

งบบุคลากร 110.8565 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.25 งบค่าใช้จ่ายสวัสดิการ 6.4742 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.07 งบต้นทุน
ขาย/บริการ 57.7371 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.51 งบดําเนินงาน 147.1856 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.24 งบเงินลงทุน 35.8650 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.91 งบเงินอุดหนุน 167.2528 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.54 งบรายจ่ายอ่ืน 30.9189 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 5.09 งบเงินสมทบการบริหารจัดการกลางร้อยละ 5 จํานวน 27.6726 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.56 งบเงินสมทบการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ร้อยละ 5 จํานวน 1.1682 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.19 และกําไรสุทธิ 22.1963 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.65 

 
รวมทั้งสิ้น 

ปี พ.ศ. 2555  ปี พ.ศ. 2556  
เปรียบเทียบป ี2555 - 2556 

เพิ่มขึ้น (ลดลง)  
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 12/2555 วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2555 
ฉบับได้รับการรับรอง จากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่ 13/2555 วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555 เรียบร้อยแล้ว 

จํานวนเงิน  ร้อยละ  จํานวนเงิน  ร้อยละ  จํานวนเงิน  ร้อยละ  

594.2937  100.00  607.3242  100.00  13.0305  2.19  

1  งบเงินเดือนและค่าจ้าง  114.6128  19.29  110.8565  18.25  -     3.7563  -        3.28  

2  งบค่าใช้จ่ายสวสัดิการ  6.9800  1.17  6.4712  1.07  -     0.5088  -        7.29  

3  งบต้นทุนขาย/บริการ  56.7525  9.55  57.7371  9.51  0.9846  1.73  

4  งบดําเนินงาน  173.6551  29.22  147.1856  24.24  -   26.4696   -      15.24  

5  งบลงทุน  26.8652  4.52  35.8650  5.91  8.9998  33.50  

6  งบเงินอุดหนุน  117.6563  19.80  167.2528  27.54  49.5965  42.15  

7  งบรายจ่ายอื่น  43.0422  7.24  30.9189  5.09  -   12.1233   -      28.17  

8  เงินสมทบการบริหารจัดการฯ  26.5631  4.47  27.6726  4.56  1.1095  4.18  

9  เงินสมทบการพฒันาฯ  1.4083  0.24  1.1682  0.19  -     0.2401   -      17.05  

10  กําไรสุทธ ิ 26.7580  4.50  22.1963  3.65  -     4.5617   -      17.05  
 

2.3 จําแนกตามกลุ่มหน่วยงาน 

กลุ่มหน่วยงาน  ปี พ.ศ. 2555  ปี พ.ศ. 2556  

เปรียบเทียบป ี2555 - 2556 
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

จํานวน  ร้อยละ  

กลุ่มที ่1 หน่วยงานที่เน้นการผลิตบัณฑิต  365.5681  342.0830  -23.4851  -6.42  

กลุ่มที ่2 หน่วยงานที่เน้นการวจิัย  19.5476  21.2905  1.7429  8.92  

กลุ่มที ่3 หน่วยงานที่เน้นบริการวิชาการ  131.9956  142.3416  10.3460  7.84  

กลุ่มที ่4 หน่วยงานเฉพาะด้าน  77.1824  101.6091  24.4267  31.65  

รวมทั้งสิ้น  594.2937  607.3242          13.0305            2.19  

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ

งบประมาณหน่วยงานในกํากับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

อนึ่ง รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ขอให้คณะ/หน่วยงาน ตรวจสอบ

ความถูกต้องต่างๆ  หากต้องการปรับปรุงหรือแก้ไขขอใหจ้ัดส่งข้อมูลให้แก่ฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร ภายในวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2555 

เพื่อฝ่ายแผนฯ จักได้ดําเนินการนําเสนอข้อมูลงบประมาณเงินรายได้และงบประมาณหน่วยงานในกํากับต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

  ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  1. งบประมาณเงินรายได้ 

1.1 ที่ประชุมต้ังข้อสังเกตว่า หากตัดรายได้จากค่ารักษาพยาบาลออกไป จะเห็นสัดส่วนสถานภาพ              
ที่แท้จริงของมหาวิทยาลัยได้ชัดเจนขึ้น ซึ่งรายได้จากค่าหน่วยกิต นั้น มีเพียง 1 ใน 3 ส่วนจากรายได้ทั้งหมด และเป็นรายได้อ่ืน  ๆที่ไม่ใช่    
ค่าหน่วยกิต ประมาณ 2 ใน 3 ส่วนจากรายได้ทั้งหมด และขอให้บรรจุข้อมูลสัดส่วนรายได้และรายจ่ายเหล่านี้ไว้ในรายงานครั้งนี้ด้วย 

1.2 ขอให้คณะแพทยศาสตร์ ทบทวนงบลงทุน ค่าสิ่งก่อสร้าง อีกครั้ง เพราะค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นจํานวน
เงินที่มากและลักษณะงานน่าจะเบิกจ่ายตามงวดงานการก่อสร้างเป็นงวด  ๆไป โดยอาจแบ่งงบประมาณดังกล่าวไปไว้ในงบเงินอุดหนุนก็ได้  
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 12/2555 วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2555 
ฉบับได้รับการรับรอง จากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่ 13/2555 วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555 เรียบร้อยแล้ว 

1.3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ขอให้ตรวจสอบข้อมูลหน้า 19 ในตารางที่ 2.3.1 ซึ่งปรากฏข้อมูลประมาณการ
รายได้ของคณะสาธารณสุขศาสตร์เป็น 0 

1.4 หน้า 21 ตารางที่ 2.3.2 วิทยาเขตหนองคายเสนอขอทบทวนงบลงทุนอีกครั้ง และจะแจ้งผลการทบทวน    
ให้ฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากรได้ทราบเพื่อปรับแก้ไขโดยเร็ว 

1.5 ฝ่ายแผนฯ ได้ตอบข้อซักถามของที่ประชุมว่า ตารางที่ 2.3.3 คําว่า “ผู้สําเร็จการศึกษาสาขา...” ของ
คณะ/หน่วยงานต่างๆ  นั้น เป็นชื่อผลผลิตตามรูปแบบโครงสร้างการจัดทํางบประมาณของมหาวิทยาลัย  

2. งบประมาณหน่วยงานในกํากับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  2.1  ใบแทรกที่ 7/1 ตารางกลุ่มที่ 3 ขอให้ตรวจสอบชื่อ ศูนย์บริการมหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกครั้ง 

2.2 ขอให้ประสานงานร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อขอข้อมูลงบประมาณของหน่วยงานในกํากับของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ในส่วนที่ว่างไว้เพิ่มเติมด้วย 

2.3 ขอให้ฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากรเร่งติดตามและประสานงานขอข้อมูลทั้งงบประมาณรายรับและ
รายจ่ายของหน่วยงานในกํากับมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกหลายหน่วยงานที่ไม่ปรากฎข้อมูลตัวเลขรายรับ-รายจ่ายในเอกสาร
งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2556 หน่วยงานในกํากับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและงบประมาณ

หน่วยงานในกํากับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

อนุมัติงบประมาณต่อไป 

 
4.2 รายงานการพิจารณาการอุทธรณค์ําสั่งลงโทษนักศกึษาทุจริตการสอบ  

     - รายงานการประชุม “ลับ” 
 
4.3 การขอแก้ไขข้อบังคับฯ ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2552 และข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์

และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจําและประเภทผู้แทนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

 อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามหนังสือ ชมรมลูกจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ชล.มข./ว 009 
ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์พิจารณาให้แก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพิ่มเติม ซึ่งมี
สาระสําคัญโดยสรุป ดังนี้ 

1. ขอให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2552  เพื่อให้ 

“ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการเป็นผู้มีสิทธิในการเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี” ซึ่งเดิม ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ          

ตามข้อบังคับดังกล่าว ข้อ 10 กําหนดไว้ดังนี้ 

              “ข้อ 10 ขั้นตอนการสรรหาคณบดี ประกอบด้วย ขั้นตอนการเสนอชื่อ ขั้นตอนการคัดเลือกและกลั่นกรอง 
และขั้นตอนการพิจารณาแต่งต้ัง ทั้งนี้จะใช้้วิธีออกเสียงลงคะแนนจากข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ได้ 

10.1 การเสนอชื่อผู้ ้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีนั้นให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย      
ในสังกัดคณะนั้นๆ ซึ่งปฏิบัติงานในคณะนั้นๆ มาแล้วไม่น้อย กว่า 1 ปี นับถึงวันเสนอชื่อ เป็นผู้้มีสิทธิ์เสนอชื่อ ในกรณีการสรรหา
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้้คณะกรรมการประจําคณะ คณะอื่นๆ มีสิทธ์ิเสนอชื่อด้วย 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 12/2555 วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2555 
ฉบับได้รับการรับรอง จากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่ 13/2555 วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555 เรียบร้อยแล้ว 

ในขั้นตอนการเสนอชื่อนั้น ให้ผู้้เสนอชื่อใช้แบบเสนอชื่อที่คณะกรรมการสรรหากําหนด โดยให้้
มีสิทธ์ิเสนอชื่อผู้้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี จํานวนไม่เกิน 2 ช่ือ ต่อคณะกรรมการสรรหา 

10.2 การคัดเลือกนั้นให้้คณะกรรมการสรรหานํารายชื่อที่ได้รับการเสนอชื่อตามข้อ 10.1    
มาทําการกลั่นกรองคุณสมบัติเบื้องต้น โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ผลงาน และประสบการณ์ของผู้้ได้รับการเสนอชื่อประกอบ
กับข้อมูลเชิงปริมาณ และคุณภาพที่ได้รับจากกระบวนการเสนอชื่อแล้ว จึงทาบทามความสมัครใจของผู้ที่ผ่านการกลั่นกรอง 

ให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งผ่านการคัดเลือกตามวรรคแรกเสนอวิสัยทัศน์์ และแผนงาน
ตามแบบที่คณะกรรมการสรรหากําหนดและให้คณะกรรมการสรรหาสัมภาษณ์บุคคลน้ันๆ ทั้งนี้อาจกําหนดวิธีการอื่นเพิ่มเติมเพื่อหา
ข้อมูลประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ 

ให้คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกให้ได้บุคคลผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี จํานวน  1  ช่ือ  

โดยพิจารณาจากประวัติ คุณสมบัติ ผลงาน ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ แนวคิด แผนงาน 
และข้อมูลอ่ืนที่เป็นประโยชน์ และสอดคล้องกับสถานภาพ และปัญหาของคณะ จากนั้นให้ คณะกรรมการเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อพิจารณาแต่งต้ังต่อไป” 

 2. ขอให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกต้ังกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจํา และประเภทผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552   
และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 เพื่อให้ “ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการเป็นผู้มีสิทธ์ในการเลือกตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา” ซึ่งเดิมผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ังตามข้อบังคับดังกล่าว ตามข้อ 13 
กําหนดไว้ดังนี้ 

  “ข้อ 13 ผู้มีสิทธิเลือกต้ังได้แก่ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย และ
พนักงานองค์กรในกํากับ ที่มิใช่คณาจารย์ประจํา และปฏิบัติหน้าที่มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน” 

    โดยที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับดังกล่าว ชมรมฯให้เหตุผลเพียง “เพื่อ
ประโยชน์ต่อบุคลากร ในมหาวิทยาลัย” ซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับจะต้องนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาด้วย จึงควรต้อง
มีเหตุผลหรือข้อเสนอแนะอื่นเพิ่มเติม ดังนั้น จึงเห็นควรนําเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาให้ข้อคิดเห็นในประเด็นการขอ
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับดังกล่าวก่อนจักนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็นในประเด็นการขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับฯ ว่าด้วย การสรรหา
คณบดี พ.ศ. 2552 และข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์
ประจําและประเภทผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. การดําเนินการดังกล่าว เป็นกระบวนการของการมีส่วนร่วมและลดความขัดแย้งภายใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งไม่น่าจะมีผลกระทบต่อการสรรหาคณบดีหรือการเลือกต้ังกรรมการใดๆ  

2. การจะแก้ไขข้อบังคับใดๆ จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและรอบด้าน เพราะเป็นเรื่อง
ละเอียดอ่อน ซึ่งกระทบต่อความรู้สึกของบุคคล แต่การดําเนินการก็ต้องคํานึงถึงปรัชญาของข้อบังคับฯ พ.ศ. 2552      
การดําเนินการของมหาวิทยาลยัอ่ืนๆ ตลอดจนความเหมาะสมเพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ประโยชน์อย่างสูงสุดด้วย 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 12/2555 วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2555 
ฉบับได้รับการรับรอง จากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่ 13/2555 วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555 เรียบร้อยแล้ว 

3. เพื่อความรอบคอบควรแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อไปศึกษาและพิจารณาตามข้อเสนอแนะของ   
ที่ประชุม พร้อมทั้งผลกระทบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับหน่วยงาน เช่น ศูนย์บริการวิชาการและสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ก่อนแล้วจึงนํามาเสนอใหม่อีกครั้ง 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และอธิการบดีขอรับเรื่องดังกล่าว    

ไปดําเนินการ โดยองค์ประกอบจะมีทั้งผู้แทนจากสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ผู้แทนสภาคณาจารย์ ตลอดจนผู้บริหารของ

มหาวิทยาลัยร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย 

 

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  -ไม่ม-ี 

 

ระเบยีบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 

 6.1 ขอเสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  

   อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 
2555 ได้พิจารณาการเสนอรายชื่อเพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขต
หนองคาย และที่ประชุมมีมติให้ทบทวนรายชื่อ เนื่องจากกรรมการผู้แทนมหาวิทยาลัยบางท่านจะเกษียณอายุราชการใน
วันที่ 30 กันยายน 2555 นั้น  

   ตามหนังสือ สํานักงานวิทยาเขตหนองคาย ที่ ศธ 0514.26/2138 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2555 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้ทบทวนรายช่ือตามมติที่ประชุมคณบดีแล้ว จึงขอเสนอรายชื่อเพื่อแต่งต้ัง
เป็นคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ดังนี้ 

1. อธิการบดี   เป็นประธานกรรมการ 

2. รศ.ดร. เจียมจิต แสงสุวรรณ เป็นกรรมการผู้แทนมหาวิทยาลัย 

3. ผศ.วรลาภ แสงวัฒนะชัย  เป็นกรรมการผู้แทนมหาวิทยาลัย 

4. ผศ.ธชา รุญเจริญ  เป็นกรรมการผู้แทนมหาวิทยาลัย 

(แทน รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ ที่จะเกษียณอายุราชการ) 

5. ผศ.ดร.ศศิ จังสถิตย์กุล  เป็นกรรมการผู้แทนคณุวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย 

6. รศ.ระจิต ตรีพุทธรัตน์  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย 

7. รศ.อุดม บัวศรี   เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย 

8. คณบดีคณะศิลปศาสตร์  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

9. อาจารย์สิริกานต์ สุวรรณผ ู เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

10. นางสาวพรรณทิภา คิดตะเสน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบรายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ตามเสนอ 
 

6.2 การปรับค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 12/2555 วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2555 
ฉบับได้รับการรับรอง จากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่ 13/2555 วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555 เรียบร้อยแล้ว 

  อธิการบดีได้เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 10 

สิงหาคม 2555 ได้พิจารณาให้คณะและหน่วยงานไปทบทวนรายละเอียดและปัจจัยต่างๆ เกี่ยวกับการปรับค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว

ตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง นั้น ด้วยมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาให้รอบคอบหลายด้านประกอบกับรองอธิการบดีฝ่ายแผนและ
สารสนเทศขอรับเรื่องดังกล่าวไปศึกษาให้รอบคอบอีกครั้งและเมื่อดําเนินการแล้วเสร็จจะนําเสนอต่อที่ประชุมคณบดีต่อไป  

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามเสนอ 
 

6.3 การปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

     อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 เวลาประมาณ 17.00 น. อธิการบดี

และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ได้พบปะพูดคุยกับผู้นํานักศึกษาและผู้นําชมรมต่างๆ ของนักศึกษา เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการปรับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีและตอบข้อซักถามโดยทั่วไป ซึ่งบรรยากาศโดยรวมผู้นํานักศึกษาและผู้นําชมรมต่างๆ 

เข้าใจเหตุผลและความจําเป็นในการปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาดังกล่าว พร้อมกันนี้จึงขอให้คณะต่างๆ ช่วยประชาสัมพันธ์

ช้ีแจงและสร้างความเข้าใจให้แก่นายกสโมสรนักศึกษาและนักศึกษาในสังกัดของแต่ละคณะด้วย 
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 6.4 การปรับการเรียนการสอนเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จะเริ่มเปิดภาคการศึกษาใหม่เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประมาณเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งจะต้องมีผลกระทบต่อการ
ดําเนินการต่างๆ อาทิ การรับเข้าศึกษา การปรับหลักสูตร การฝึกงานของนักศึกษา และอื่นๆ พร้อมกันนี้ได้ขอให้คณะและ
หน่วยงานต่างๆ ได้เตรียมตัวสําหรับนักศึกษาปัจจุบันซึ่งอยู่ในความดูแลของคณะ ในช่วงเวลาระหว่างต้นปี พ.ศ. 2557 ถึงเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งจะมีระยะเวลาปิดภาคการศึกษายาวนานกว่าปกติด้วย   

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
    ที่ประชุมมขี้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยควรเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาแบบคู่ขนาน โดยมีโครงการกลางของ
มหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษและคณะ/หน่วยงานก็ควรจัดเตรียมโครงการสนับสนุนด้านอื่นๆ 
ควบคู่ไปพร้อมกัน 

2. กรณีใบประกอบวิชาชีพครู ซึ่งต้องมีจํานวนชั่วโมงการเรียนการสอนให้ครบตามหลักเกณฑ์ที่คุรุสภากําหนด 
ดังนั้น การปรับเปลี่ยนระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนใดๆ มหาวิทยาลัยควรต้องตระหนักถึงหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้วย 

3. เนื่องด้วยโรงเรียนที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะไม่ปรับภาค
การศึกษาตามระบบของอาเซียน ดังนั้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงต้องพิจารณาว่าจะใช้ระบบภาค
การศึกษาตามระบบของ สพฐ. หรือตามระบบของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มติ ที่ประชุมรับทราบ โดยอธิการบดีมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นําประเด็น

ต่างๆ ที่เก่ียวข้องไปหารือต่อที่ประชุมอธิการบดี ในวันที่ 26 สิงหาคม 2555 แล้วจะนําผลการพิจารณามาเสนอให้ที่ประชุม

คณบดีทราบอีกครั้ง 
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 6.5 รายงานผลการตีพิมพ์งานวิจัย 

   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ฝ่ายวิจัยฯ ได้กําหนด
เป้าหมายในการตีพิมพ์งานวิจัย กรอบ 4 ปี ระหว่างปี ค.ศ. 2011-2014 จํานวน 4,000 ผลงาน ตามลําดับ ดังนี้ 500 800 1,200 
และ 1,500 ผลงาน ซึ่งในปี ค.ศ. 2012 มีเป้าหมาย 800 ผลงาน ปัจจุบันมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว ร้อยละ 51 ซึ่งยังตํ่ากว่า
เป้าหมายที่ต้ังไว้ ร้อยละ 7 (เป้าหมายร้อยละ 58) จึงขอให้คณะ/หน่วยงานช่วยกระตุ้นและติดตามให้บุคลากรมีผลงานวิจัยเพิ่ม
มากขึ้นด้วย พร้อมนี้ได้ต้ังข้อสังเกตว่า สายมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจน 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  

 มติ ที่ประชุมรับทราบ  

 

เลิกประชุมเวลา  10.55 นาฬิกา 

 

 

    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี) 

       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการทีป่ระชุมคณบดี 

 

นางสาวรุ่งตะวัน ประชากิตบํารุง 

ผู้จดรายงานการประชุม 


