
รายงานการประชุมคณบด ี

ครั้งที่ 13/2555 

เม่ือวันศุกรท์ี่ 14 กันยายน 2555  

ณ  ห้องประชุม 8103 อาคาร SC 08 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

ผู้มาประชุม 

1. รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย    อธิการบดี      ประธาน 

2. รศ.สมหมาย ปรีเปรม    รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 

3. รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร 

4. รศ.คมกริช พิมพ์ภักดี    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

แทนรองอธิการบดีฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

5. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

6. ผศ.เด่นพงษ์  สุดภักดี    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7. ผศ.ชํานาญ บุญญาพุทธิพงศ์   รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

8. นายบัญชา  พระพล    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 

      แทนรองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 

9. ผศ.อนุชา นิลประพันธ์   รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 

10. รศ.ลําปาง แม่นมาตย์    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

11. ผศ.รักพงษ์ เพชรคํา    รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร ์

12. อ.มุจลินทร์ พูนประสิทธ์ิ   รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 

แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

13. ผศ.เกียรติ แสงอรุณ    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

14. ผศ.ไมตรี อินทร์ประสิทธ์ิ   คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

15. รศ.ขนิษฐา นันทบุตร    คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

16. ศ.ภิเศก ลุมพิกานนท์      คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

17. ผศ.เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

18. รศ.วิชัย อึงพินิจพงศ์    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 

      แทนคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 

19. รศ.สุพรรณี พรหมเทศ   รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

20. รศ.วิวรรธน์ อัครวิเชียร   รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา    

แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 

21. ผศ.เกษม นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี 

22. ผศ.เอกชัย ภัทรพันธ์วิเชียร   รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
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แทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

23. ผศ.มนสิชา เพชรานนท์   คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

24. รศ.มันทนา สามารถ    คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

25. รศ.ไพบูลย์ ดาวสดใส    รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

      แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 

26. รศ.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ   คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 

27. รศ.ยุพิน เตชะมณี    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

28. รศ.วิรัช จิ๋วแหยม    รกัษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 

29. ผศ.สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ   รักษาราชการแทนคณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ  

30. ผศ.กริช แรงสูงเนิน    รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

31. นางสุดใจ ธนไพศาล    ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) 

32. รศ.รวี หาญเผชิญ    ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

33. ผศ.อนัตต์ เจ่าสกุล    ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ 

34. รศ.อํานวย คําต้ือ    ผู้อํานวยการศูนย์บริการวิชาการ 

35. ผศ.ชนะชัย สืบปรุ    รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร     

แทนผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 

(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 

36. รศ.สุธา ภู่สิทธิศักด์ิ    ประธานสภาคณาจารย์ 

37. นายสันติ บัวหอม    รองประธานสภาฯ คนที่ 2     

แทนประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง   

38. รศ.เอื้อมพร ทองกระจาย   รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ 

เลขานุการที่ประชุม 

39. นางสังวาลย์ ช่างทอง    ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 

40. นางกิตติมา จันทรสม    ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 

41. นายธัญญา ภักดี    ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 

 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 

1. ศ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

2. รศ.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ   คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 

3. รศ.เฉลิมศักด์ิ พิกุลศรี    คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

4. อ.เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์    รักษาการในตําแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ 

5. ผศ.สุรพล แสนสุข    รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์    
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.นายอัศนีย์ ฐานสันโดษ    ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 

2.นางเพียงเพ็ญ ภาคอุทัย    ผู้อํานวยการกองแผนงาน 

3.นางสาววิลาวัลย์ พิธรัตน์   ผู้อํานวยการกองคลัง 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.35 นาฬิกา   

  ก่อนเริ่มประชุมประธานได้กล่าวขอบคุณคณบดีและผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่

และจัดการต้อนรับในการจัดการประชุมคณบดีสัญจร ครั้งนี้ ต่อจากนั้น ได้กล่าวแนะนําคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนสิชา เพชรานนท์ ซึ่งเริ่มดํารงตําแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 14 กันยายน 2555 

และจะร่วมเป็นองค์ประชุมคณบดีต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป   

  ที่ประชุมปรบมือให้การต้อนรับด้วยความยินด ี
 

 

 

ระเบยีบวาระที่  1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม 

1.1 รายงานผลการดําเนินงานและทิศทางการพัฒนาของคณะวิทยาศาสตร์ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ได้รายงานการดําเนินงานและทิศทางการพัฒนาให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

ประวัติคณะวิทยาศาสตร์ 

- พ.ศ. 2505 ระยะสํารวจและวางแผนก่อต้ังคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีเค้าโครงปรากฏให้เห็นว่า มีมาพร้อม

กับการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาสถาน ซึ่งเดิมต้ังใจจะใช้ช่ือว่า สถาบันการศึกษาขั้นสูงด้านวิศวกรรมศาสตร์และเกษตรศาสตร์  

- พ.ศ. 2507 คณะวิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์ (ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ) ทําหน้าที่เป็น

หน่วยบริการสอนวิชาพื้นฐานและบริหารจัดการกิจการของมหาวิทยาลัยทั้งหมด 

- พ.ศ. 2509 จัดต้ัง “คณะวิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์” เป็นส่วนราชการ 

- พ.ศ. 2521 เป็น “คณะวิทยาศาสตร์” 

บทบาทและเป้าหมาย 

พันธกิจ : ผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

อัตลักษณ์ : บัณฑิตพร้อมใช้ 

เอกลักษณ์ : วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ 

ค่านิยม :  เน้นที่ I N K  ( I = Internationality  N=Novelty  K=Knowledge ) 

เป้าหมาย : สถาบันชั้นนําด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาเซียน และอันดับ 1 ใน 20 ของ

อาเซียน และ 1 ใน 5 ของประเทศไทย 

ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 

สายผู้สอน                   (รอโปรดเกล้าฯ จํานวน 2 คน) 

ประเภท จํานวน วุฒิการศึกษา ตําแหน่งทางวชิาการ 
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  ตร ี โท เอก ศ. รศ. ผศ. อ. 

ข้าราชการ 157 2 44 111 5(2)* 40 76 36 

พนักงานมหาวิทยาลัย 88 2 19 67 - 1 8 79 

ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ 1 - 1 - - - - 1 

ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ 1 1 - - - - - 1 

รวม 247 5 64 178 5 41 84 117 

 สายสนับสนุน       

ประเภท จํานวน วุฒิการศึกษา 

  ตํ่ากว่าตร ี ตร ี โท 

ข้าราชการ 45 7 31 7 

พนักงานมหาวิทยาลัย 36 - 29 7 

พนักงานราชการ 17 6 11 - 

ลูกจ้างประจํา 44 37 6 1 

ลูกจ้างชั่วคราว 8 4 4 - 

ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ 15 10 5 - 

รวม 165 64 86 15 

การจัดอันดับโดย QS Asian University Rankings ปี 2011 

- 1 ใน 80 มหาวิทยาลัยคุณภาพในอาเซียน  

- 1 ใน 6 ของประเทศ 

รางวัล  รางวัลด้านการวิจัยระดับดีเยี่ยม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

          3 ปีซ้อน (ปี 2550 2551 และ 2552) 

การขับเคลื่อนผลงานด้านวิจัย 

- โครงการค่ายการพัฒนาต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์ (Publication Developing Camp) 

- การเพิ่มจํานวนกลุ่มวิจัย 

การขับเคลื่อนงานด้านบริการวิชาการ 

- พัฒนาห้องปฏบัิติการตรวจวิเคราะหม์ุ่งสูร่ะบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 17025                  

(1)  ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางจลุชีววิทยา 

(2) ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางเคมี 

- โครงการห้องปฏิบัติการสําหรับตรวจโครโมโซมและเลือด 

รางวัลด้านวิจัย 

- รางวัลนักชีววิทยาดีเด่น    จํานวน 1 รางวัล 

- รางวัลศรีมอดินแดง    จํานวน 1 รางวัล 

- รางวัลนักวิจัยดีเด่น มข.ระดับทอง   จํานวน 1 รางวัล 
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- รางวัลนักวิจัยดีเด่น มข.ระดับเงิน   จํานวน 8 รางวัล 

- รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ   จํานวน 1 รางวัล 

- รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น   จํานวน 1 รางวัล 

- รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่   จํานวน 1 รางวัล 

- รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์   จํานวน 1 รางวัล 

- รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น   จํานวน 1 รางวัล 

- รางวัล Merck-CST Distinguished Dissertation Award 2011 จํานวน 1 รางวัล 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ และแสดงความชื่นชมต่อผลงานของคณะวิทยาศาสตร์ 
 

1.2 เรื่องทีน่ําเสนอสภามหาวทิยาลยั ครัง้ที่ 9/2555 เม่ือวันที่ 5 กันยายน 2555 และมติที่ยังไม่ได้รบัการรับรอง 

เลขานุการที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2555 เมื่อ

วันที่ 5 กันยายน 2555 มีเรื่องที่ได้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ

วาระการประชุม   

ในการนี้ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า นายกสภามหาวิทยาลัยได้ให้หลักการว่า มหาวิทยาลัย

ต้องประกาศให้ชัดเจนว่า มหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาเพื่อรองรับและสนับสนุนการเข้าศึกษาต่อสําหรับนักเรียนที่ขาดแคลนทุน

ทรัพย์ ดังนั้น จึงฝากให้คณะ/หน่วยงานร่วมกันประชาสัมพันธ์ด้วย  

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

    มต ิที่ประชุมรับทราบ และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยควรประกาศเรื่องการสนับสนุน

ทุนการศึกษาให้เป็นนโยบายอย่างชัดเจนเพื่อจะได้มีเอกสารปลากฎไว้เป็นหลักฐานด้วย  
 

  1.3 รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สินได้เชิญชวนและซักซ้อมกําหนดการเดินทาง โครงการสัมมนา 

“นโยบายและทิศทางในการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย” ในวันที่ 15 – 17 กันยายน 2555 ณ ศูนย์ฝึกอบรม
ธนาคารไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอน จ.ชลบุรี โดยกําหนดการเดินทางวันที่ 15 กันยายน 2555 เวลา 08.30 น. ณ อาคารสิริคุณากร 

และขอเชิญชวนผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

     มติ ที่ประชุมรับทราบ 

1.4 ประธานได้รายงานผล Thai Universities in QS Rankings 2012 ให้แก่ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

Thai Universities World Rank Life Sciences Natural 
Sciences 

Engineering & 
IT 

Social 
Sciences 

Arts & 
Humanities 

CHULALONGKORN University  201 92 140 106 80 113 

MAHIDOL University  255 75 277 307 279 N/A 

CHIANG MAI University 501-550 372 N/A 321 327 N/A 

THAMMASAT University 551-600 N/A N/A N/A 182 229 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 13/2555 ณ วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555 
ฉบับได้รับการรับรอง จากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่ 14/2555 วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2555 เรียบร้อยแล้ว  

PRINCE OF SONGKLA University 601+ N/A N/A 399 N/A N/A 

KASETSART University 601+ 291 N/A 373 N/A N/A 

Khon Kaen University 601+ 386 N/A N/A N/A N/A 

KMUTT 601+ N/A N/A 352 N/A N/A 
 

  ข้อมูล : http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/ranking.htm 

โดยในปี พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในลําดับที่ 601 ซึ่งเป็นลําดับ

เดิมในปี พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้รับการจัดลําดับ life Sciences ในลําดับที่ 386 อีกด้วย    

ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 12/2555 เม่ือวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2555 

เลขานุการที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันศุกรท์ี่ 

17 สิงหาคม 2555 และรายงานลับ (เอกสารลับแนบท้ายรายงานการประชุม)   

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มมีติให้แก้ไข ดังนี้ 

1. หน้า 1 บรรทดัที่ 26 เดิม “ลุมภิกานนท์” แก้ไขเป็น “ลมุพิกานนท์” 

 หลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 

17 สิงหาคม 2555 และรายงานลับ(เอกสารลับแนบท้ายรายงานการประชุม) ดังกล่าว 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง  

 3.1 หลักการปรับค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง 

                รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากรเสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดีในการ

ประชุม ครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ได้พิจารณาให้ทบทวนรายละเอียดและปัจจัยต่างๆ เกี่ยวกับการปรับ

ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง โดยฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากรขอรับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไป

ดําเนินการ นั้น บัดนี้ ฝ่ายแผนฯ ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอหลักการและประเด็นปัจจัยประกอบการพิจารณาในการ

ปรับค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้  

 หลักการ 

 เห็นควรให้มีการปรับค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ทั้งนี้ต้ังแต่งบประมาณเงินรายได้     

ปี 2556 (1 ต.ค. 2555) เป็นต้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการบริหารงานบุคคลและเป็นขวัญกําลังใจให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวของ

มหาวิทยาลัย โดยเงื่อนไขที่ทุกคณะ/หน่วยงาน ต้องร่วมกันดําเนินการ ดังนี้ 

1. ด้านการประหยัด 

กําหนดเป้าหมายให้ทุกคณะ/หน่วยงาน ประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างน้อย 1 ใน 3 หมวด ได้แก่ 

1.1 งบดําเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) 

1.2 งบลงทุน 

1.3 การใช้พลังงาน (โดยเฉพาะการใช้ไฟฟ้า) 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 13/2555 ณ วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555 
ฉบับได้รับการรับรอง จากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่ 14/2555 วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2555 เรียบร้อยแล้ว  

โดยลดให้ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 จากงบประมาณที่ประมาณการค่าใช้จ่ายไว้ในงบประมาณเงินรายได้ 

ปี 2556 ทั้งนี้ ผลงานจากการประหยัดในทุกคณะ/หน่วยงาน จะเป็นข้อมูลประกอบการรับค่าจ้างรอบต่อไป (ถ้ามี) และให้

มหาวิทยาลัยจัดรางวัลเสริมแรงจูงใจให้ คณะ/หน่วยงาน ที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีด้วย 

2. ด้านกําลังคน ให้ทุกคณะ/หน่วยงาน โดยมหาวิทยาลัยดําเนินการชะลอการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวรายใหม่    

เป็นเวลา 6 เดือน นอกเหนือจากที่ต้องดําเนินการกํากับดูแลและควบคุมอัตราการเพิ่มของบุคลากรใหม่ให้เป็นไปตามที่ ก.บ.ม. มีมติไว้แล้ว 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาหลักการและประเด็นปัจจัยประกอบการพิจารณาการปรับค่าจ้างลูกจ้าง

ช่ัวคราวของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. การเพิ่มเงินเดือนเป็นภาระผูกพันในระยะยาว มหาวิทยาลัยจําเป็นต้องพิจารณาเรื่องการเพิ่มรายได้

และลดรายจ่ายอย่างจริงจังให้มากขึ้น โดยกําหนดมาตรการที่จําเป็น เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานให้มากขึ้น การจัดระบบงาน ลดขั้นตอน

การทํางานให้สั้นลง นําเทคโนโลยีมาช่วยเพื่อลดจํานวนคนให้น้อยลง 

2. การพิจารณาเรื่องดังกล่าวมีประเด็นที่ต้องพิจารณาให้รอบคอบหลายด้าน ทั้งปัญหาด้านงบประมาณที่จะ

มารองรับมีอย่างจํากัด การบริหารกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรในกํากับ บริบทของมหาวิทยาลัยอ่ืน การเติบโตของคณะ/หน่วยงานที่

เพิ่งเริ่มจัดต้ังใหม่ ผลกระทบต่อขวัญและกําลังใจของบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่เดิม ตลอดจนต้องพิจารณารวมไปถึงบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยในกลุ่มอ่ืนๆ ในภาพรวมทั้งระบบด้วย การกําหนดหลักเกณฑ์และใช้เหมือนกันทั้งระบบอาจส่งผลกระทบต่อความ

จําเป็นของบางคณะ/หน่วยงานได้ มหาวิทยาลัยควรมีคณะทํางานเพื่อไปศึกษาประเด็นต่างๆ ที่จะมีผลกระทบอย่างจริงจังต่อไป 

3. การชะลอการบรรจุบุคลากรใหม่มีผลกระทบอย่างมากต่อคณะ/หน่วยงานที่มีภารกิจหลักในด้าน

บริการและมีผลกระทบต่อคณะ/หน่วยงานที่จัดต้ังใหม่ เพราะมีความต้องการบุคลากรมาสนับสนุนและผลักดันงานในด้าน

ยุทธศาสตร์ต่างๆ อยู่มาก ดังนั้น จึงควรพิจารณายกเว้นหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นรายกรณีด้วย 

4.    สําหรับหน่วยงานในกํากับ มีพระราชบัญญัติการบริหารงานส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 

ดังนั้น การพิจารณาประเด็นดังกล่าวต้องขึ้นอยู่กับนโยบายและการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความคล่องตัว 

จากข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้น รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากรได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัย

ได้มีการศึกษาประเด็นต่างๆ  รวมทั้งข้อมูลจากมหาวิทยาลัยอ่ืน  ๆมาแล้ว ประกอบกับจํานวนลูกจ้างชั่วคราวจะมีอัตรามากอยู่ 2 หน่วยงาน 

คือ คณะแพทยศาสตร์และสํานักงานอธิการบดี ส่วนประเด็นหน่วยงานในกํากับ การบริหารจัดการซึ่งสภามหาวิทยาลัยกําหนดว่าไม่ได้เป็น
อิสระจากมหาวิทยาลัย เพียงแต่ให้มีระบบบริหารจัดการคล่องตัวกว่าระบบราชการเท่านั้น และการดําเนินการดังกล่าวจะกําหนด

หลักเกณฑ์กลางเพื่อให้สามารถลดจํานวนอัตราลูกจ้างชั่วคราวได้อย่างจริงจัง สําหรับหน่วยงานใดมีความจําเป็นก็ต้องมีเหตุผลประกอบการ

พิจารณาเป็นกรณีไป 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบหลักการและประเด็นปัจจัยประกอบการพิจารณาการปรับค่าจ้าง

ลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามเสนอ  
 

 3.2 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555 

   ผู้แทนผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดีใน

การประชุม ครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 มีมติให้ฝ่ายวิชาการและสํานักทะเบียนและประมวลผลฯ รับข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปปรับแก้ไข (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555 นั้น บัดนี้ 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 13/2555 ณ วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555 
ฉบับได้รับการรับรอง จากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่ 14/2555 วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2555 เรียบร้อยแล้ว  

ฝ่ายวิชาการฯ ได้ดําเนินการปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอ (ร่าง) ระเบียบดังกล่าวให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งมีรายละเอียดปรากฎ

ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. เพื่อการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนั้น ระเบียบดังกล่าวควรต้องคํานึงถึงเรื่องการโอนหน่วยกิตระ

หว่างสถาบัน การเทียบโอนรายวิชา การศึกษาร่วมเรียนของนักศึกษาต่างชาติและอื่น  ๆร่วมกับสถาบันการศึกษาในกลุ่มอาเซียนด้วย 

2. ข้อ 2 ควรใช้คําว่า “ให้ใช้ระเบียบนี้ต้ังแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป” 

3. ข้อ 9.1 ขอให้ตรวจสอบคําว่า “...ไม่น้อยกว่า 6 ปี” ว่าถูกต้องหรอืไม่  

4.    ให้ทบทวนการใช้คําในข้อ 12.5 เพราะอาจสื่อความหมายได้ไม่ตรงเจตนารมณ์และทําให้เกิดความสับสนได้ 

5. ข้อ 24.1.4(5) “...เห็นชอบจากมหาวิทยาลัย” หากระบุเพียงมหาวิทยาลัยอาจทําให้มีปัญหาใน

การตีความได้ ควรระบุบุคคลให้ชัดเจน เช่น อธิการบดี เป็นต้น 

6. ข้อ 30.1.1 แก้ไขข้อความ ดังนี้ “ไม่อยู่ในระหว่างการรับโทษทางวินัยที่ระบุให้งด ยับย้ัง หรือชะลอ

การเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติหรือรับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร รวมทั้งไม่อยู่ในระหว่างบําเพ็ญประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

หรือสังคม ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด” เพื่อให้สอดคล้องกับข้อ 8.3 และ 8.4 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยวินัย

นักศึกษา พ.ศ. 2551 

7. ข้อ 48 ปรับข้อความจาก “...ให้แก้เป็น ภาคการศึกษาพิเศษ” เป็น “ให้ถือเป็น ภาคการศึกษา

พิเศษ ตามระเบียบนี้” 

 มติ หลังจากดําเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมแล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขัน้ปริญญาตรี พ.ศ. 2555  
 

ระเบยีบวาระที่  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

 4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการประจาํศนูย์สื่อการเรียนรู้มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมว่า ศูนย์สื่อการเรียนรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อ
แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการประจําศูนย์สื่อการเรียนรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามข้อ 9.2 และข้อ 9.3 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ว่าด้วย ศูนย์สื่อสารการเรียนรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555 ดังนี้ 

1. ผู้แทนจากคณะ สถาบัน สํานัก ศูนย์ ได้แก่ 

1.1 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

1.2 ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ 

2.    ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 

    2.1 อาจารย์กิตต์ เธียรธโนปจัย 

    2.2 รองศาสตราจารย์ฉลอง วชิราภากร 

      2.3 นางอมรรัตน์ บรรยงก์สินธ์ุ  

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 13/2555 ณ วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555 
ฉบับได้รับการรับรอง จากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่ 14/2555 วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2555 เรียบร้อยแล้ว  

  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบรายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจําศูนย์สื่อการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามเสนอ 
 

4.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ 

 คณบดีวิทยาลัยนานาชาติเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 3946/2553 ลงวันที่ 
26 สิงหาคม 2553 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ ประกอบกับข้อ 8 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า

ด้วยว่าด้วยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2551 ซึ่งกําหนดให้กรรมการตาม ข้อ 8 (3) และ (4) มีวาระดํารงตําแหน่ง

คราวละไม่เกินสองปี นั้น บัดนี้ กรรมการตามคําสั่งดังกล่าว ในลําดับที่ 3-8 ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่งสองปี ในวันที่ 25 สิงหาคม 

2555 ดังนั้น จึงขอเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาเลือกกรรมการอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติเพื่อทดแทนตําแหน่งที่ว่างลง ดังนี้ 

1. คณบดีของคณะอื่นตามที่ที่ประชุมคณบดีเสนอ   จํานวนไม่เกิน 3 คน  

2. ผู้ทรงคุณวุฒิโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี  จํานวน 3 คน   

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อคณบดีและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการ 

อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติแทนตําแหนง่ที่ว่างลง  

  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้ 

1. องค์ประกอบส่วนของคณบดีคณะอื่น ได้แก่ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดี

คณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

2. เห็นชอบหลักการในองค์ประกอบส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิโดยให้วิทยาลัยนานาชาติเสนอรายชื่อ

ผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสม จํานวน 3 ท่าน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติต่อไป  
 

4.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ 

 ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 1609/2553 ลงวันที่ 

21 เมษายน พ.ศ. 2553 และคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2933/2553 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2553 แต่งต้ังรองศาสตราจารย์อนันต์     

พลธานี คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และรองศาสตราจารย์มันทนา สามารถ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นกรรมการประจําสํานัก

วิทยาลัยบริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) นั้น เนื่องจาก คณบดีทั้งสองท่านจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 

2555 ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจําสํานักที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2547 ข้อ 5 และข้อ 6 

กําหนดให้กรรมการประเภทผู้แทนคณบดีหมดวาระเมื่อครบวาระการดํารงตําแหน่ง ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการของสํานักวิทยบริการ

ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอแต่งต้ังรองศาสตราจารย์เกษม นันทชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีและรองศาสตราจารย์เฉลิมศักด์ิ 

พิกุลศรี คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการประจําสํานักวิทยบริการฯ ประเภทผู้แทนคณบดี แทนตําแหน่งที่จะว่างลง 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์เกษม นันทชัย คณบดีคณะเทคโนโลยี 

และรองศาสตราจารย์เฉลิมศักด์ิ พิกุลศรี คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการประจําสํานักวิทยบริการฯ 

ประเภทผู้แทนคณบดี ตามเสนอ 
 

4.4 การแก้ไขสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์หลังหอพักนักศึกษาที่ 11 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 13/2555 ณ วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555 
ฉบับได้รับการรับรอง จากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่ 14/2555 วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2555 เรียบร้อยแล้ว  

       รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เสนอบทสรุปเรื่อง การแก้ไขสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ

โครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์หลังหอพักนักศึกษาที่ 11 ต่อที่ประชุม ดังนี้ 

1. ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวการประชุมครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 

2551 มีมติเห็นชอบให้แก้ไขสัญญาโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์หลังหอ 11 โดยให้นับระยะเวลาสิทธิการเช่า 20  ปี 

นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบอาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นส่วนๆ (มี 3 ส่วน )   

2.  ข้อเท็จจริงปรากฎว่าสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ วันเริ่มนับระยะเวลาเช่าอาคารราชพัสดุแต่ละโครงการ 

(เฟส) ไม่ตรงกับวันที่ส่งมอบงานและไม่ตรงกับวันที่คณะกรรมการตรวจรับมอบอาคาร ทั้งนี้ ได้รับคําแนะนํา จากธนารักษ์พ้ืนที่

จังหวัดขอนแก่นและพนักงานอัยการว่ามหาวิทยาลัยควรขยายระยะเวลาการเช่าอาคารที่ราชพัสดุจน ครบกําหนดระยะเวลาสิทธิ

การเช่าตามความเป็นจริงเพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยจึงแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขสัญญา

โครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์หลังหอ 11 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่  1668/2552 ลงวันที่ 27  เมษายน  2552 ต่อมา

คณะกรรมการพิจารณาแก้ไขสัญญาโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์หลังหอ 11 พิจารณาแล้วมีมติให้เริ่มนับระยะเวลาเช่าอาคาร

ราชพัสดุนับแต่วันที่ลงนามในสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุแต่ละฉบับและขยายระยะเวลาออกไปอีกจนครบกําหนด 20 ปี ตาม

ระยะเวลาที่สูญเสียไป 

3. มหาวิทยาลัยได้นําเสนอต่อที่ประชุมคณบดีในคราวการประชุมครั้งที่ 18/2553 ลงวันที่ 12  

พฤศจิกายน  2553 ซึ่งที่ประชุมดังกล่าวได้พิจารณาแล้ว มีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้  

- เนื่องจากสัญญาเกิดขึ้นใน พ.ศ. 2541 อาจพิจารณาเชิญผู้บริหารที่ดํารงตําแหน่งขณะนั้นมาร่วม

พิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากเป็นผู้ได้รับทราบและเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในขณะนั้น 

- มหาวิทยาลัยควรพิจารณาความคลาดเคลื่อนในการทําสัญญาเช่าอาคารพัสดุ ฯ เพื่อนําไปสู่การแก้ไข

ปัญหาที่ถูกต้อง 

- ควรดําเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงว่ามีการเข้าใช้ประโยชนอ์าคารราชพัสดุระหว่างการตรวจรับ

อาคารดังกล่าวหรือไม ่เพื่อใช้ประกอบการพจิารณาในการดําเนินการ 

- ควรพิจารณาแต่งต้ังคณะทํางานเพื่อศึกษาข้อเท็จจริง  เพื่อความรอบคอบก่อนดําเนินการต่อไป 

ที่ประชุมคณบดีในคราวนั้นได้พิจารณาแล้วและมีมติเพื่อให้เกิดความรอบคอบในการพิจารณาจึง
มีมติให้ต้ังคณะทํางานเพื่อศึกษารายละเอียดการแก้ไขสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์หลังหอ 

11 และนําเสนอต่อที่ประชุมคณบดีอีกครั้งหนึ่ง   

4. มหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะทํางานเพื่อศึกษารายละเอียดการแก้ไขสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ

โครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์หลังหอ 11 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 590/2554 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554  

และคณะทํางานฯ เสนอแนวทาง 3 แนวทางดังนี้ 

แนวทางที่ 1 เห็นควรให้แก้ไขสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุตามมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวการประชุม

ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551 โดยให้นับระยะเวลาสิทธิการเช่า 20 ปี นับต้ังแต่วันที่ห้างฯ ส่งมอบอาคารที่

ก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นส่วนๆ (มี 3 ส่วน) 

แนวทางที่ 2 เห็นควรเสนอให้สภามหาวิทยาลัยทบทวนมติที่ประชุมให้แก้ไขสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ โดยนับ

ระยะเวลา 20 ปี นับต้ังแต่วันลงนามในสัญญาเช่าอาคารพัสดุ 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 13/2555 ณ วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555 
ฉบับได้รับการรับรอง จากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่ 14/2555 วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2555 เรียบร้อยแล้ว  

แนวทางที่ 3 เห็นควรยืนตามสัญญาเดิมโดยไม่มีการแก้ไขสัญญาเช่าแต่ประการใด ทั้งนี้หากเห็นว่าไม่ได้รับความเป็น

ธรรมสามารถดําเนินการใช้สิทธิทางศาลแพ่งได้  

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุโครงการพัฒนาพื้นที่เชิง

พาณิชย์หลังหอพักนักศึกษาที่ 11  

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. การพิจารณาควรรอบคอบถึงผลในแง่ของกฎหมาย ผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยอะไรบ้าง ตลอด

ถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของผู้รับสัญญา ประกอบการพิจารณาด้วย 

2. สัญญาฉบับเดิมลงนามในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2541และจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 10 

พฤศจิกายน 2561 แม้ต่อมาจะมีสัญญาย่อยเพิ่มขึ้นอีก 23 สัญญา แต่ก็มิได้ยกเลิกสัญญาฉบับเดิม ดังนั้น สัญญาฉบับเดิม

จึงยังมีผลใช้บังคับ ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551 ให้แก้ไขสัญญาฯ นั้น 

ก็ยังมิได้ลงนามแก้ไขสัญญาแต่อย่างใด ดังนั้น ควรจะทบทวนการแก้ไขสัญญาดังกล่าวให้รอบคอบอีกครั้ง  

3. การตัดสินใจเพื่อจะทบทวนหรือจะยืนยันตามสัญญาเช่าฯ ควรต้องเสนอประเด็นดังกล่าวเพื่อ

หารือร่วมกับสํานักงานอัยการจังหวัดขอนแก่นอีกครั้ง เพื่อป้องกันปัญหาด้านการฟ้องร้องที่อาจจะตามมาภายหลัง 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 13/2555 ณ วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555 
ฉบับได้รับการรับรอง จากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่ 14/2555 วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2555 เรียบร้อยแล้ว  

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในแนวทางที่ 2 โดยให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการนโยบายบริหาร

การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อกลั่นกรองและให้ความเห็นในเบื้องต้นก่อนเสนอให้สภามหาวิทยาลัยทบทวนต่อไป 
 

4.5 ข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงเกณฑ์ในการจ่ายเงินสมทบคา่สาธารณูปโภค(ค่าไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

                    รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการประชุม “คณะกรรมการ

พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมทบค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2555 วันที่ 7 
กันยายน 2555 มีมติให้นําเสนอหลักเกณฑ์ในการปรับปรุงการจ่ายเงินสมทบค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) ดังต่อไปนี้ 

       ข้อมูลค่าใช้จ่ายดําเนินงานและการลงทุนของสาธารณูปโภค 6 รายการหลักที่ถือเป็นค่าสาธารณูปโภค

ส่วนกลาง ประจําปีงบประมาณ 2550-2554 พบว่า สัดส่วนของการจ่ายค่าไฟฟ้าคิดเฉลี่ยเป็นร้อยละ 80 ของค่าสาธารณูปโภค 6 

รายการหลักดังกล่าว หากคํานวณสัดส่วนของการจ่ายเงินสมทบค่าสาธารณูปโภคเดิม ร้อยละ 5 ของงบประมาณเงินรายได้ของแต่ละ

คณะหน่วยงาน เฉพาะสัดส่วนของค่าไฟฟ้าจึงคิดเป็น ร้อยละ 4 (80% * 5%) ของการจ่ายเงินสมทบค่าสาธารณูปโภคเดิม และเพื่อให้

เกิดการสร้างมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของแต่ละคณะ/หน่วยงาน จึงเกิดแนวคิดให้มีการจ่ายเงินสมทบเฉพาะส่วนของค่าไฟฟ้า

ตามการใช้จ่ายค่ากระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริงของแต่ละคณะหน่วยงาน โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1. คณะ/หน่วยงาน มีการจ่ายสมทบค่าสาธารณูปโภคในอัตราเดิมคือ ร้อยละ 5 ของงบประมาณเงินรายได้ โดย

แบ่งเป็นเงินสมทบค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง ร้อยละ 1 และค่าไฟฟ้าร้อยละ 4 

2. สิ้นปีงบประมาณ ส่วนกลางจะคํานวณค่าไฟฟ้ารายคณะ/หน่วยงาน เพื่อเปรียบเทียบกับจํานวนเงินสมทบค่า
กระแสไฟฟ้าร้อยละ 4 ของงบประมาณเงินรายได้ เมื่อเกิดผลต่างของจํานวนดังกล่าวจะเสนอให้ดําเนินการดังนี้ 

2.1  เสนอให้ตัดโอนงบประมาณคืน(หรือปรับปรุงทุนสํารองสะสม)คณะ/หน่วยงานที่มีการจ่ายสมทบค่าไฟฟ้า 

      ร้อยละ 4 ของงบประมาณเงินรายได้ เกินจํานวนที่ใช้จริง  

2.2 เสนอให้คณะ/หน่วยงานที่มีการใช้ไฟฟ้าเกินกว่าเงินสมทบร้อยละ 4 ต้องทําการตัดโอนงบประมาณให้กับ

ส่วนกลาง(หรือปรับปรุงทุนสํารองสะสม) 

ช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง 
ผลต่างของเงินสมทบค่าไฟฟ้าร้อยละ 4 ของงบประมาณเงินรายได้

กับค่าไฟฟ้าที่เกิดจริงรายคณะ/หน่วยงาน 

ปีงบประมาณที่ 1 ปีงบประมาณที่ 2 ปีงบประมาณที่ 3

ร้อยละในการปรับปรุงผลต่างที่เกิดขึ้น 

ส่วนกลางตัดโอนงบประมาณคืนหรือปรับปรุงทุนสํารองสะสมเพิ่มเติม

ให้แต่คณะ/หน่วยงานที่จ่ายเงินสมทบมากกว่าการใช้ไฟฟ้าจริง 

(+) ร้อยละ 25 (+) ร้อยละ 50 (+) ร้อยละ 100 

คณะ/หน่วยงาน ตัดโอนงบประมาณคืนส่วนกลาง หรือปรับปรุงทุน

สํารองสะสมลดลงหากมีการจ่ายเงินสมทบน้อยกว่าการใช้ไฟฟ้าจริง 

(-) ร้อยละ 25 (-) ร้อยละ 50 (-) ร้อยละ 100 

หมายเหตุ การคํานวณการใช้ไฟฟ้าจริงรวมถึงการใช้กระแสไฟฟ้าของผู้ประกอบการร้านค้าที่ทําสัญญาเช่ากับ คณะ/หน่วยงานนั้นๆ ด้วย 

 

ตารางที่ 1 ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดหาบริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2550 -2554 

รายการ 
ปีงบประมาณ   

2550 2551 2552 2553 2554 เฉลี่ย 

1 ค่าประปา 19,846,150.82 22,279,352.18 11,861,139.42 10,057,100.82 7,862,258.56 14,381,200.36

2 ค่าไฟฟ้า 242,596,023.54 199,487,822.58 231,098,410.97 295,962,870.90 293,669,481.39 252,562,921.88
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 13/2555 ณ วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555 
ฉบับได้รับการรับรอง จากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่ 14/2555 วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2555 เรียบร้อยแล้ว  

3 ค่าถนนส่วนกลาง 1,252,620.00 6,475,640.00 33,049,220.00 13,225,745.00 10,487,720.00 12,898,189.00

4  ค่าขยะมูลฝอย 564,000.00 797,000.00 2,512,000.00 572,000.00 1,163,600.00 1,121,720.00

5 ค่าบําบัดน้ําเสีย 0.00 86,700,000.00 2,730,000.00 4,041,897.00 67,350,000.00 32,164,379.40

6 ค่ารักษาความปลอดภัย 3,280,168.00 4,347,568.00 4,398,328.00 4,398,328.00 9,321,544.00 5,149,187.20

รวม 267,538,962.36 320,087,382.76 285,649,098.39 328,257,941.72 389,854,603.95 318,277,597.84
 

ตารางที่ 2 ร้อยละของค่าใช้จ่ายเพื่อจัดหาบริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2550 -2554 

รายการ 
ปีงบประมาณ      เฉลี่ย 

2550 2551 2552 2553 2554 

1 ค่าประปา 7.42 6.96 4.15 3.06 2.02 4.72

2 ค่าไฟฟ้า 90.68 62.32 80.90 90.16 75.33 79.88

3 ค่าถนนส่วนกลาง 0.47 2.02 11.57 4.03 2.69 4.16

4 ค่าขยะมูลฝอย 0.21 0.25 0.88 0.17 0.30 0.36

5 ค่าบําบัดน้ําเสยี 0.00 27.09 0.96 1.23 17.28 9.31

6 ค่ารักษาความปลอดภัย 1.23 1.36 1.54 1.34 2.39 1.57

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
 

ตารางที่ 3 เปรยีบเทียบการจ่ายเงินสมทบคา่สาธารณูปโภค 5% กับค่ากระแสไฟฟ้าจริง (ไม่รวมองค์กรในกํากับ) 

                     รายการ   2552 2553 2554 ค่าเฉลี่ย

จํานวนเงินสมทบ 5% ของเงินรายได้ (บาท) 228,455,563.76 235,326,704.96 256,241,710.71 240,007,993.14

ค่ากระแสไฟฟ้า(ไม่รวมองค์กรในกํากับ) 

               

184,048,473.14 

 

210,283,052.90 

  

192,770,142.03  195,700,556.02
สัดส่วนของค่ากระแสไฟฟ้าต่อการจ่ายเงินสมทบ

(195,700,556 / 240,007,993)x100 % 82%

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงเกณฑ์ในการจ่ายเงินสมทบค่า

สาธารณูปโภค(ค่าไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. การใช้ไฟฟ้าในแต่ละคณะ/หน่วยงานจะมีฐานการใช้ที่ไม่เท่ากันตามลักษณะการดําเนินการและ

ภารกิจที่แตกต่างกัน ย่อมทําให้การใช้ไฟฟ้าไม่เท่ากัน เช่น ภารกิจงานวิจัยที่อาจต้องใช้ไฟฟ้า 24 ช่ัวโมง มีความจําเป็นต้องใช้

ห้องปฏิบัติการในการเรียนการสอน ตลอดจนให้บริการแก่คณะ/หน่วยงานอื่นในการใช้สถานที่ประกอบกิจกรรมต่างๆ ดังนั้น การ

พิจารณาจ่ายเงินสมทบในมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด อาจจะไม่เป็นธรรมกับบางคณะ/หน่วยงานได้ 

 

2. มหาวิทยาลัยอาจต้องพิจารณามาตรการต่างๆ อย่างจริงจังและเหมาะสมกับภารกิจ มีการ

วิเคราะห์ติดตามผลอย่างเป็นมาตรฐาน โดยเริ่มดําเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้คณะ/หน่วยงานได้ปรับตัว 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 13/2555 ณ วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555 
ฉบับได้รับการรับรอง จากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่ 14/2555 วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2555 เรียบร้อยแล้ว  

3. การพิจารณาการใช้ไฟฟ้าและการจ่ายเงินสมทบนั้น อาจต้องแบ่งเป็น 2 กระบวนการ โดยเริ่ม

จากการพิจารณาฐานการใช้ไฟฟ้าตามมาตรฐานทั่วไป หลังจากนั้นจึงพิจารณาการใช้ไฟฟ้าตามภารกิจเฉพาะตามความ

เหมาะสมเป็นกรณีไป 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงเกณฑ์ในการจ่ายเงินสมทบค่าสาธารณูปโภค
(ค่าไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามเสนอ โดยให้เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 เป็นต้นไป และมอบหมายให้รองอธิการบดี

ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานช่วยติดตามผลการดําเนินงานเป็นรายคณะ/หน่วยงานด้วย 
 

4.6 (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง นโยบายการบริหารและกํากับดแูลกิจการของ

หน่วยงานในกํากับ 

     รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย 

หน่วยงานในกํากับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555 ข้อ 15(1) ได้กําหนดให้คณะกรรมการนโยบายหน่วยงานในกํากับ มี

อํานาจ “กําหนดนโยบายการบริหารและกํากับดูแลกิจการของหน่วยงานในกํากับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นไปตามนโยบายที่

สภามหาวิทยาลัยกําหนด” ประกอบกับคณะกรรมการนโยบายหน่วยงานในกํากับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ 

3/2555 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง นโยบายการ

บริหารและกํากับดูแลกิจการของหน่วยงานในกํากับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 

1.นโยบายทั่วไป 

1.1 มีระบบและกลไกการบริหารจัดการที่คล่องตัว สามารถพึ่งตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1.2 มีระบบและกลไกการบริหารงานบุคคล การเงิน งบประมาณ และทรัพย์สิน 

1.3 มีระบบและกลไกการตรวจสอบ รายงานผลและการปรับปรุงการดําเนินงาน 

2. นโยบายเฉพาะด้าน 

   2.1 หน่วยงานเน้นการผลิตบัณฑิต หรือเน้นการจัดการเรียนการสอน ปฏิบัติพันธกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมี
คุณภาพ มาตรฐาน โดยมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพเช่นเดียวกับคณะ 

   2.2 ให้หน่วยงานที่เน้นการบริการวิชาการ มีระบบและกลไกการบริการวิชาการตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดเพื่อ

ผลิตผลงานด้านการบริการวิชาการตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 

   2.3 ให้หน่วยงานที่เน้นการบริการวิชาการ มีระบบและกลไกการบริการวิชาการตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดเพื่อ

ผลิตผลงานด้านการบริการวิชาการตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 

   2.4 ให้หน่วยงานที่เน้นให้บริการเฉพาะด้าน มีระบบและกลไกการให้บริการเฉพาะด้าน เพื่อผลิตผลงานการ

ให้บริการเฉพาะด้านตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดและมอบหมาย 

   2.5 ให้ทุกหน่วยงานต้องจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการกับคณะ หรือมหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณีตาม

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายที่เห็นชอบร่วมกัน 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา(ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง นโยบายการ

บริหารและกํากับดูแลกิจการของหน่วยงานในกํากับ เพื่อให้ข้อคิดเห็นก่อนนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป

   ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ควรเพิ่มเจตนารมณ์หรือปรัชญาของหน่วยงานในกํากับไว้ใน (ร่าง) ประกาศดังกล่าวด้วย 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 13/2555 ณ วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555 
ฉบับได้รับการรับรอง จากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่ 14/2555 วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2555 เรียบร้อยแล้ว  

2. นโยบายทั่วไปควรระบุเพิ่มเติมว่าเพื่อให้เกิดผลดีและประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง นโยบายการ

บริหารและกํากับดูแลกิจการของหน่วยงานในกํากับ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 

4.7 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต 

    ผู้แทนผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการอํานวยการ

หลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555 ได้พิจารณาให้ความ

เห็นชอบการขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะ

สาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

หลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียม

การศึกษาสําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต แต่ให้ข้อสังเกตคําว่า “ภาค

การศึกษาฤดูร้อน” ควรให้สอดคล้องกับ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555  
 

4.8 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง คา่ใช้จา่ยในการจัดการหลักสูตรโครงการพเิศษ 

คณะวิทยาการจัดการ และเรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับปริญญาเอก คณะวิทยาการจัดการ 

    ผู้แทนผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการอํานวยการ

หลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555 ได้พิจารณาให้ความ

เห็นชอบการขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ 

และเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับปริญญาเอก คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฎตาม

เอกสารประกอบวาระการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตร

โครงการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ และเรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับปริญญาเอก คณะวิทยาการจัดการ  

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการ

จัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ และเรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับ

ปริญญาเอก คณะวิทยาการจัดการ  
 

4.9 รายงานการพิจารณาการอุทธรณค์ําสั่งลงโทษนักศึกษาทุจริตการสอบ (รายงานลับ) 

     - รายงานการประชุม “ลับ” 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

5.1 การประชุมคณบดีวาระพิเศษเพื่อเตรียมวาระหลักสาํหรบัการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวทิยาลัยและคณะ

ผู้บริหารระดับสงู มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 13/2555 ณ วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555 
ฉบับได้รับการรับรอง จากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่ 14/2555 วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2555 เรียบร้อยแล้ว  

รองอธิการบดีฝา่ยวิเทศสมัพันธ์และยุทธศาสตรร์ะหว่างประเทศได้แจ้งใหท้ี่ประชุมทราบว่า วันอังคารที่ 2 

ตุลาคม 2555 ได้กําหนดจัดการประชมุคณบดีวาระพิเศษเพื่อเตรียมวาระหลักสําหรับการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลยั

และคณะผูบ้ริหารระดับสูง มหาวิทยาลยัขอนแก่น ซึ่งมรีายละเอียดกําหนการ ดังนี้ 

8.30 - 9.00   น. ลงทะเบียน 

9.00 - 10.30  น. ปาฐกถา เรื่อง “ ทิศทางและก้าวย่างเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย 3/80/200 การเป็น

    มหาวิทยาลัยแห่งชาติ และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : การเผชิญความท้าทาย 

     ในปัญจทศวรรษของมหาวิทยาลัยขอนแก่น” โดย  ดร.ชิงชัย  หาญเจนลักษณ์   

           อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45 – 12.30 น. การประชุมกลุ่มย่อยจําแนกตามกลุ่มสาขาวชิา 3 กลุม่ 

     กลุ่ม 1 :  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ห้องกัลปพฤกษ์ 5 

     กลุ่ม 2 :  วิทยาศาสตร์สุขภาพ   ห้องกัลปพฤกษ์ 4 

     กลุ่ม 3 :  มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ห้องกลัปพฤกษ์ 6 

ประเดน็การประชุมกลุ่ม   

 ขอให้ระดมสมองหาแนวทางและวิธีการในการนําพามหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เจริญเติบโตใน 3 ประเด็นหลัก คือ 

(1) การเป็นมหาวิทยาลัย 3/80/200 ระดับประเทศ/เอเชีย/และระดับโลก  การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 

และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

(2) นําเสนอประเด็นอื่นๆ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับ 3 ประเด็นหลักที่กล่าวมาแล้ว หรือ แตกต่างออกไป  ซึ่งเป็นประเด็น

สําคัญและประเด็นเร่งด่วน ที่มีผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการได้ดําเนินการเวียนเรื่องเสนอใหก้รรมการสภามหาวิทยาลยัเสนอประเด็น รวบรวมสรุปได้ ดังนี้  

ด้านการพัฒนาการวิจัย 

1. กลยุทธ์ในการทําให้อาจารย์ที่ไม่ทําวิจัยมีสว่นในการทําวิจัย 

2. แนวทางการพัฒนาและวิจัยเพื่อผลิตบัณฑิตที่มั่งมีศรีสขุและอยู่ในประเทศไทยที่อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันด้วยปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

3. แนวทางการพัฒนาและวิจัยเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจิตอาสาช่วยเหลือบัณฑิตด้วยกัน และมจีิตอาสาช่วยเหลือคน

ยากจน คนทุกข์ยาก 

4. แนวทางการพัฒนาและวิจัยเพื่อผลิตบัณฑิตที่รักมหาวิทยาลัย มีความมุ่งมั่นต้ังใจที่จะมสี่วนร่วมในการเป็น

เจ้าของมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกน่ให้มีความมั่นคง และมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตลอดไป 

ด้านการเรียนการสอน หลักสูตร 

1. สมดุลของภาระงานการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการวิจัย 

2. มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะมีการพัฒนาหลักสตูร และการบรหิารจัดการระบบการเรียน การสอนให้คงความเป็น

ผู้นําภายใต้เทคโนโลยี การสือ่สาร การบริหารองค์ความรู้สมัยใหม่ ที่เหน็คุณลักษณะและคุณสมบัติของบัณฑิตพึง
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 13/2555 ณ วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555 
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ประสงค์ในโลกไร้พรมแดน และการแข่งขนัที่อาศัยทักษะ ประสบการณ์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี อย่างได้ผลจะ

มีความสําคัญและอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขัน ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ควรเตรียมการอย่างไร 

ด้านการบริหารจัดการและพฒันาบคุลากร 

1. การนําระบบ Matrix มาใช้ในมหาวิทยาลัยมากขึ้น คือ การประสานงานระดับนอน และระดับต้ัง 

2. การวางแผน การบริหารทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้สามารถ

ยกระดับงานวิจัย และผลิตบัณฑิตได้ตามเป้าประสงค์ 

3. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและเชิญผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วมประชุมคณบดีวาระพิเศษในวันดังกล่าวด้วย 

 มต ิ ที่ประชุมรับทราบ  
 

5.2  ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (OIC Newsletter) 

      รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สํานักงาน

วิเทศสัมพันธ์ ได้จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น OIC Newsletter ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2555) เพื่อ

การประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านนานาชาติของมหาวิทยาลัยให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึง

สถาบัน/มหาวิทยาลัยเครือข่ายต่างประเทศ ได้รับทราบข้อมูลให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลมากขึ้น  

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

   มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

5.3 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระบบการศึกษาทางไกล 

      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามหนังสือ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506(2)/ว 1039 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้ง

ให้มหาวิทยาลัยทราบและถือปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระบบการศึกษาทางไกล เพื่อให้

สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงค์จะเปิดดําเนินการหลักสูตรการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและ

มาตรฐานและเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกับการจัดการศึกษาในระบบปกติ ดังนี้ 

1. การจัดการศึกษาทางไกลต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา 

2. ระบบการศึกษาทางไกลที่สถาบันอุดมศึกษาจัดต้องไม่ด้อยกว่าระบบการสอนในชั้นเรียน 

3. ระบบการสนับสนุน อาทิ การให้คําปรึกษา ทุนการศึกษา การกู้ยืม การเข้าถึงสื่อการสอนหรือเอกสารการสอน 

ห้องสมุด E-Library การเรียน รด. ของนักศึกษาชาย 

4. สื่อและการผลิตสื่อ การผลิตสื่อการเรียนการสอน และความสอดคล้องของเนื้อหาสื่อกับหลักสูตร การจัดหา E-
Book และการเข้าถึงสื่อต่างๆ ของนักศึกษา 

5. เทคโนโลยีที่ใช้สนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีอะไรบ้าง ประสิทธิภาพของเทคโนโลยี ความย่ังยืน และ

ความสัมพันธ์สอดคล้องกับหลักสูตรเป็นอย่างไร 

6. นักศึกษา การคัดเลือก การรับเข้าศึกษา การประเมินผลการเรียนการสอนซึ่งต้องไม่ด้อยกว่าในระบบชั้นเรียน 
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7. อาจารย์ผู้สอน ประสบการณ์ในการสอนในระบบการศึกษาทางไกล ความพร้อม การได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการ

สอนระบบการศึกษาทางไกล การจัดช่ัวโมงทํางาน (Office hour) ของอาจารย์ 

8. หน่วยงาน/คณะกรรมการที่ดูแลหลักสูตรในระบบทางไกล 

9. การมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน ซึ่งต้องเป็นแบบการสื่อสารสองทาง 

10. การอนุมัติให้เปิดดําเนินการหลักสูตรต้องเป็นสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของชุมชนและสังคม โดยเป็นสาขาวิชา

ที่สถาบันนั้นๆ มีความเช่ียวชาญเฉพาะ และต้องมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (EQA) ระดับคณะใน
ระดับดีมากในรอบปีการศึกษาสุดท้าย 

11. การอนุมัติให้เปิดดําเนินการหลักสูตรต้องมีกําหนดเวลาในการสิ้นสุดหลักสูตร ต้องจํากัดจํานวนนักศึกษาและ

กําหนดสัดส่วนของอาจารย์กับนักศึกษาให้เหมาะสม  

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

   มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

5.4 กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

      รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบ

บูรณาการให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ระหว่างปีการศึกษา 2552-2555 

  กจ 1 การพัฒนาศักยภาพตนเอง 

  กจ 2 การสร้างเสรมิจิตสํานกึและความภาคภูมใิจในสถาบัน 

  กจ 3 การเสรมิสร้างจิตสาธารณะ การธํารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ และประชาคมโลก 

  กจ 4 การสร้างคุณธรรมและจรยิธรรม 

  กจ 5 การอนุรกัษ์ ศลิปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ปีการศึกษา 2552 2553 2554 2555 

ด้าน ต้น ปลาย รวม ต้น ปลาย รวม ต้น ปลาย รวม ต้น 

กจ 1 223 363 586 451 349 800 485 335 820 321 

กจ 2 128 113 241 148 86 234 184 134 318 139 

กจ 3 68 136 204 102 128 230 94 138 232 80 

กจ 4 62 79 141 110 72 182 113 49 162 96 

กจ 5 77 101 178 135 81 216 128 78 206 107 

รวม 558 792 1,350 946 716 1,662 1,004 734 1,738 743 
 

2.จํานวนงบประมาณทีใ่ช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ระหว่างปีการศึกษา 2552-2555 

ปีการศึกษา 2552 2553 2554 2555 

แหล่ง

งบประมาณ 

ต้น ปลาย รวม ต้น ปลาย รวม ต้น ปลาย รวม ต้น 
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รายได้ 12,447,292 18,790,981 31,238,273 14,304,960 12,863,450 27,168,410 14,169,776 14,328,236 28,498,012 16,317,911 

แผ่นดิน 826,500 307ม031 1,133,531 1,099,399 655,740 1,755,139 851,183 1,488,020 2,339,203 426,800 

อ่ืนๆ 2,907,515 3,689,520 6,597,035 5,200,090 4,451,608 9,651,698 3,810,713 8,871,796 12,682,509 2,766,903 

รวม 16,181,307 22,787,532 38,968,839 20,604,449 17,970,798 38,575,247 18,831,672 24,688,052 43,519,724 19,511,614 

  

     3. ผลการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น รหัส 52 ณ วันที่ 7 กันยายน 2555 

คณะ ผ่านเกณฑ์ (รอ้ยละ) นักศึกษาทั้งหมด 

คณะวิทยาศาสตร์ 62.54 857 

คณะเกษตรศาสตร์ 100 403 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 60.63 663 

คณะศึกษาศาสตร์ 94.39 428 

คณะพยาบาลศาสตร์ 100 162 

คณะแพทยศาสตร์ 92.25 284 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 84.21 741 

คณะเทคนิคการแพทย ์ 100 166 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 100 108 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 100 77 

คณะเภสัชศาสตร์ 97.96 147 

คณะเทคโนโลยี 97.35 113 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 100 99 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 90.58 138 

คณะวิทยาการจัดการ 74.44 798 

คณะศิลปกรรมศาสตร ์ 100 125 

คณะนิติศาสตร์ 84.62 351 

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 100 107 

วิทยาลัยนานาชาติ 66.67 42 

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ฯ วิทยาเขตฯ 73.37 169 

สังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตฯ 79.90 209 

บริหารธุรกิจ วิทยาเขตฯ 77.08 192 

รวม 88.00 6,379 
 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และขอให้คณะได้ตรวจสอบ ติดตามและกํากับดูแลการเข้าร่วมกิจกรรมของ

นักศึกษาในสังกัดเป็นระยะๆ เพื่อให้นักศึกษามีหน่วยกิจกรรมที่สอดคล้องกับระเบียบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาในสังกัดด้วย 

   มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
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5.5 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) 

      รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้รายงานการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืม

เพื่อการศึกษา(กยศ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

1.ข้อมูลจํานวนนักศึกษาที่ขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2553-2555 

 

ลําดับ 

 

คุณสมบัติการกู้ยืมเงิน 
2555 2554 2553 

  จํานวน ร้อยละ วงเงิน

(ลบ.) 
จํานวน ร้อยละ วงเงิน

(ลบ.) 
จํานวน ร้อยละ วงเงิน

(ลบ.) 

1 คุณสมบัติครบถ้วนและทํา

สัญญากู้ยืมเรียบร้อยแล้ว 

7,726 89.65 188.07 9,216 92.77 441.29 9,123 94.58 429.72

2 รายได้เกิน 140 1.62  301 3.03  184 1.91  

3 ผลการเรียนตํ่า 182 2.11  149 1.50  250 2.59  

4 กู้ครบจํานวนครั้ง 22 0.26  5 0.05  10 0.10  

5 อ่ืนๆ เช่น ลาพักการศึกษา 

พ้นสภาพ นศ. หรือไม่มา

ติดต่อขอดําเนินการ 

548 6.36  263 2.65  79 0.82  

 รวม 8,618 100  9,934 100  9,646 100  

หมายเหตุ : 1.วงเงินกู้ยืมในปีการศึกษา 2555 เป็นวงเงินกู้ยืมเฉพาะภาคต้นเท่านั้น 

  2.คุณสมบัติผู้กู้ยืมในลําดับที่ 5 จํานวน 548 ราย จําแนกได้ ดังนี้ 

     2.1 ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมแล้ว แต่ไม่มาดําเนินการ จํานวน 501 ราย (ขณะนี้อยู่ในระหว่างติดตาม น.ศ. ให้มาดําเนินการ)

     2.2 ไม่เข้ารับการสัมภาษณ์ 47 ราย 

 2.จํานวนนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงนิใหกู้้ยืมเพื่อการศึกษาและดําเนินการตามขัน้ตอนครบถ้วนแล้ว 

ประจําปีการศึกษา 2555 (จําแนกตามหลักสูตร) 

ลําดับ หลักสูตร จํานวนผู้กู้ ร้อยละ จํานวนเงนิกู้ ร้อยละ 

1 ปริญญาตรี ภาคปกติ 6,900 89.31 155,711,800 82.79

2 ปริญญาตรี โครงการพิเศษ 788 10.20 30,686,400 16.32

3 ปริญญาตรี โครงการพิเศษ นานาชาติ 22 0.28 1,022,200 0.54

4 ปริญญาตรี ภาคปกติ นานาชาติ 15 0.19 593,000 0.32

5 ปริญญาตรี ภาคพิเศษ ภาษาอังกฤษ 1 0.01 58,200 0.03

          รวม 7,726 100 188,071,600 100
 

3.จํานวนนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงนิใหกู้้ยืมเพื่อการศึกษาและดําเนินการตามขัน้ตอนครบถ้วนแล้ว 

ประจําปีการศึกษา 2555 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 13/2555 ณ วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555 
ฉบับได้รับการรับรอง จากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่ 14/2555 วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2555 เรียบร้อยแล้ว  

ลําดับ คณะ จํานวนผู้กู้ ร้อยละ จํานวนเงนิกู้ ร้อยละ 

1 วิทยาเขตหนองคาย 1,187 15.36 25,387,200 13.50

2 วิทยาศาสตร์ 1,088 14.08 27,536,400 14.64

3 ศึกษาศาสตร์ 933 12.08 20,764,000 11.04

4 เกษตรศาสตร์ 895 11.58 20,431,200 10.86

5 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 760 9.84 17,229,200 9.16

6 วิศวกรรมศาสตร์ 658 8.52 17,689,200 9.41

7 วิทยาการจัดการ 600 7.77 14,660,800 7.80

8 พยาบาลศาสตร์ 335 4.34 8,174,400 4.35

9 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 214 2.77 8,208,800 4.36

10 นิติศาสตร์ 199 2.58 6,133,200 3.26

11 เทคโนโลยี 164 2.12 3,669,600 1.95

12 สาธารณสุขศาสตร์ 160 2.07 3,900,000 2.07

13 ศิลปกรรมศาสตร์ 152 1.97 3,174,400 1.69

14 เทคนิคการแพทย์ 122 1.58 2,986,800 1.59

15 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 79 1.02 2,072,800 1.10

16 เภสัชศาสตร์ 59 0.76 2,098,600 1.12

17 สัตวแพทยศาสตร์ 50 0.65 1,962,800 1.04

18 แพทยศาสตร ์ 37 0.48 920,400 0.49

19 ทันตแพทยศาสตร์ 19 0.25 478,800 0.25

20 วิทยาลัยนานาชาติ 15 0.19 593,000 0.32

 รวม 7,726 100 188,071,600 100
 

สรุปข้อมูลสังเขปโครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ปีการศึกษา 2555 

1. ไม่จํากัดเกณฑ์รายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมโดย 

1.1 ผู้กู้ยืมทีม่ีรายได้ครอบครัวมากกว่า 200,000 บาทต่อไป สามารถกู้ได้เฉพาะค่าเล่าเรียนเท่านั้น 

1.2 ผู้กู้ยืมทีม่ีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาท สามารถกู้ยืมได้ทั้งค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ(เดือนละ 

2,200 บาท เท่า กยศ.) 

2. ผู้กู้ยืมต้องศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมคีวามชัดเจนในการผลิตกําลงัคน โดยในส่วนของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีสาขาวิชาที่กู้ กรอ. ได้จํานวน 45 สาขาวิชา 

3. เกณฑ์ในการชําระเงินกู้ ใช้เงินเดือนของผู้กู้เป็นเกณฑ์โดยจะเริ่มชําระเงินกู้คืนเมื่อผู้กู้มรีายได้ต้ังแต่เดือนละ 

16,000 บาท ขึ้นไป และคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี ส่วนอัตราในการชําระเงินต้นคืนขึ้นอยู่กับรายได้ของ

ผู้กู้ยืม 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 13/2555 ณ วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555 
ฉบับได้รับการรับรอง จากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่ 14/2555 วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2555 เรียบร้อยแล้ว  

4. ผู้กู้ยืมมีหน้าทีแ่จ้งเงินเดือน/รายได้ ต่อหน่วยงานที่รัฐบาลจะมอบหมาย (อาจเป็นธนาคารหรือสรรพากรเขตพื้นที่) 

ภายในวันที่ 1 มีนาคม ของทกุปี หากผู้กู้ยืมไม่แจ้งรายได้ภายในกําหนดจะต้องชําระหนี้ทันที แม้ยังมีรายได้ไม่ถึง 

16,000 บาทก็ตาม 

5. จะมีการควบรวมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมทีผู่กกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) 

เป็นกองทุนเดียว ที่คาดว่าจะเริ่มดําเนินการควบรวมตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  

 มติ ทีป่ระชมุรับทราบ 
 

5.6 การรับบริจาคโลหิต ประจําเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2555 โครงการทําความดีด้วยการบริจาค

โลหิต ถวายพ่อของแผ่นดินและโครงการ KKU Freshy Blood 

      รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้รายงานข้อมูลสรุปการรับบริจาคโลหิต 

ประจําเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2555 โครงการทําความดีด้วยการบริจาคโลหิต ถวายพ่อของแผ่นดินและโครงการ KKU 

Freshy Blood ดังนี้ 

วัน/เดือน/ป ี สถานที ่ จํานวน(ราย) จํานวน ซี.ซ.ี 

วันที่ 3 มิถุนายน 2555 อาคารพลศึกษา 104 44,200 

วันที่ 12 มิถุนายน 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 142 58,900 

วันที่ 21 มิถุนายน 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 77 33,150 

วันที่ 27 มิถุนายน 2555 คณะวิทยาศาสตร์ 85 36,250 

วันที่ 28 มิถุนายน 2555 คณะเกษตรศาสตร์ 64 28,100 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2555 คณะนิติศาสตร์ 78 33,100 

วันที่ 6 กรกฎาคม 2555 ศูนย์อาหารและบริการ 20 8,200 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 35 15,150 

วันที่ 6 สิงหาคม 2555 คณะวิทยาการจัดการ 113 47,650 

วันที่ 7 สิงหาคม 2555 คณะวิทยาการจัดการ 138 57,600 

วันที่ 9 สิงหาคม 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 29 12,650 

วันที่ 17 สิงหาคม 2555 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 99 42,850 

วันที่ 27 สิงหาคม 2555 คณะเทคโนโลยี 48 20,300 

วันที่ 29 สิงหาคม 2555 คณะทันตแพทยศาสตร์ 38 16,600 

รวม 1,070 454,700 

เดือนมิถุนายน 2555 มีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น จํานวน 472 ราย 200,600 ซี.ซี. 

เดือนกรกฎาคม 2555 มีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น จํานวน 133 ราย  56,450 ซี.ซี. 

เดือนสิงหาคม 2555 มีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น จํานวน 465 ราย 197,650 ซี.ซี. 

ข้อมูล : จากคลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 13/2555 ณ วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555 
ฉบับได้รับการรับรอง จากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่ 14/2555 วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2555 เรียบร้อยแล้ว  

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  

 มติ ทีป่ระชมุรับทราบ 
 

5.7 เขตตรวจจับความเร็วบนถนนมิตรภาพ จังหวัดขอนแก่น 

      รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จังหวัดขอนแก่นได้

รณรงค์ขอให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ใช้รถเส้นถนนมิตรภาพตลอดทั้งสาย โดยเริ่มจากทางแยกเลี่ยงเมือง

บริเวณบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ขอนแก่น จํากัด ถึงถนนเลี่ยงเมืองตําบลบ้านสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ระยะทาง 14 

กิโลเมตร ห้ามขับรถย้อนศร ขับรถความเร็วไม่เกิน 60 กม./ชม. โดยจะนํากล้องประสิทธิภาพสูงมาใช้โดยต้ังเครื่องตรวจจับ

ความเร็ว Speed Camera และกล้อง CCTV และประกาศคําสั่งเจ้าพนักงานจราจรกําหนดรถวิ่งความเร็ว 60 กม./ชม. รณรงค์ขอ
ความร่วมมือประชาชนรับทราบและปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจรอย่างเคร่งครัด โดยในโอกาสต่อไปจะขยายไปยังเส้นทางถนน

มะลิวัลย์ ประชาสโมสร และถนนศรีจันทร์ตามลําดับ 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  

 มติ ทีป่ระชมุรับทราบ 

 

5.8 วารสารวจิัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 

      คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดทําวารสารวิจัย มข. (ฉบับ

บัณฑิตศึกษา) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาและเป็นสื่อกลางรายงานความก้าวหน้าในการวิจัยของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา ซึ่งวารสารวิจัย มข. ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2555) และวารวิจัย มข. ฉบับที่ 2 (เดือนเมษายน – 

มิถุนายน 2555) ได้จัดพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  

 มติ ทีป่ระชมุรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ  

6.1 ข้อเสนอแนวทางการปรบัปรุงเกณฑใ์นการจ่ายเงนิสมทบคา่สาธารณปูโภค (คา่ไฟฟา้) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

          (-เลื่อนขึ้นไปเปน็ระเบียบวาระที่ 4.5-) 

เลิกประชุมเวลา  13.05 นาฬิกา 

 

 

          (รองศาสตราจารย์เอื้อมพร  ทองกระจาย) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ 

      เลขานุการที่ประชุมคณบดี 

นางสาวรุ่งตะวัน ประชากิตบํารุง 

นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสด์ิ 

ผู้จดรายงานการประชุม 


