
รายงานการประชุมคณบดี 
ครั้งที่ 15/2555 

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2555  
ณ  ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร 
 

ผู้มาประชุม 
1. รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย    อธิการบดี     ประธาน 
2. รศ.สมหมาย ปรีเปรม    รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 
3. รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ 
4. รศ.พิษณุ อุตตมะเวทิน   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
5. รศ.สมปอง ธรรมศิริรักษ์   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย 

แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
6. รศ.ถวัลย์วงค ์รัตนสิริ    รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ 
7. รศ.นิยม วงศ์พงษ์ค า    รองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
8. ผศ.ลิขิต อมาตยคง    รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
9. ผศ.เด่นพงษ์ สุดภักด ี   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
10. ผศ.ช านาญ บุญญาพุทธิพงศ์   รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
11. รศ.ล าปาง แม่นมาตย์    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

12. รศ.มนต์ชัย ดวงจินดา    คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
13. รศ.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
14. ผศ.เกียรติ แสงอรุณ    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
15. ผศ.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์   คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
16. รศ.บ าเพ็ญจิต แสงชาติ   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
17. ศ.ภิเศก ลุมพิกานนท์      คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
18. รศ.กุลธิดา ท้วมสุข    คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
19. รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
20. ผศ.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
21. รศ.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ   คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
22. รศ.วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
23. ผศ.รัชฎา ตั้งวงค์ไชย    รองหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 

รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยี 
24. รศ.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
25. ผศ.มนสิชา เพชรานนท์   คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
26. รศ.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
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27. ผศ.จรัญ ชัยประทุม    รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา 
แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

28. อ.เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์   รักษาการในต าแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ 
29. รศ.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ   คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
30. รศ.ยุพิน เตชะมณี    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
31. รศ.วิรัช จิ๋วแหยม    รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 
32. ผศ.สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ   รักษาราชการแทนคณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ  
33. ผศ.กริช แรงสูงเนิน    รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
34. นางสุดใจ ธนไพศาล    ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 

(ส านักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) 
35. รศ.รวี หาญเผชิญ    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
36. ผศ.อนัตต์ เจ่าสกุล    ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ 
37. รศ.อ านวย ค าตื้อ    ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ 
38. รศ.ชนะพล ศรีฤาชา    ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล 

(ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
39. รศ.สุธา ภู่สิทธิศักดิ์    ประธานสภาคณาจารย์ 
40. นายอมร สินเธาว์    ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง   
41. รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ 

เลขานุการที่ประชุม 
42. นางสังวาลย์ ช่างทอง    ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 
43. นางกิตติมา จันทรสม    ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 
44. นายธัญญา ภักด ี   ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 

 
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 
1. ผศ.อนุชา นิลประพันธ์    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 
2. รศ.วินิต ชินสุวรรณ    คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
3. ผศ.สุรพล แสนสุข    รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์    
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นางสุพัตรา ครองยุทธ    รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
2.นางสาวธนรัตน์ สอนสา    ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา 
3.นายอัศนีย์ ฐานสันโดษ    ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
4.นางเพียงเพ็ญ ภาคอุทัย    ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
5.นางสาววิลาวัณย์ พิธรัตน์   ผู้อ านวยการกองคลัง 
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 นาฬิกา   
  ก่อนเริ่มประชุมประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากรองศาสตราจารย์เอ้ือมพร ทองกระจาย รอง
อธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ เลขานุการที่ประชุมคณบดี ได้เกษียณอายุราชการ ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2555 จึงท าให้สิ้นสุดการด ารงต าแหน่งเลขานุการที่ประชุมคณบดี ดังนั้น จึงขอแต่งตั้งให้รอง
ศาสตราจารย์รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการที่ประชุมคณบดี 
หลังจากนั้น ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องแจ้งต่อท่ีประชุม -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 การรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งท่ี 14/2555 เม่ือวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2555 
เลขานุการที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 14/2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 

12 ตุลาคม 2555 และรายงานลับ (เอกสารลับแนบท้ายรายงานการประชุม) 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แก้ไข ดังนี้ 

1. หน้า 1 บรรทัดที่ 8 และหน้า 3 บรรทัดที่ 8 เดิม “รศ.ถวัลย์วงศ์” แก้ไขเป็น “รศ.ถวัลย์วงค”์ 
2. หน้า 1 บรรทัดที่ 19 เดิม “รศ.กฤตพล สมมาตย์” แก้ไขเป็น “รศ.วิโรจน์ ภัทรจินดา” 
3. หน้า 2 บรรทัดที่ 35 เดิม “ภารกิจส าคัญ” แก้ไขเป็น “ลากิจ” 
4. หน้า 8 บรรทัดที่ 34 เดิม “แผนแม่บท” แก้ไขเป็น “ผังแม่บท” 
5. วาระที่ 4.3 เดิม “ผังแม่บท พ.ศ. 2550” แก้ไขเป็น “(ร่าง) ผังแม่บท พ.ศ. 2550” และให้ฝ่าย

เลขานุการสรุปประเด็นเกี่ยวกับมติสภามหาวิทยาลัยซึ่งเห็นชอบให้ใช้พ้ืนที่เชิงพาณิชย์ไว้ในข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้วย 
6. หน้า 14 บรรทัดที่ 8 เดิม “ที่ผู้จัดการก าหนด” แก้ไขเป็น “ที่คณะกรรมการประจ าก าหนด” 
7. หน้าที่ 15 บรรทัดที่ 19 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อความ “โดยไม่ควรเสนอเรื่อง...” อีกครั้ง 

 หลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 14/2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 
ตุลาคม 2555 และรายงานลับ(เอกสารลับแนบท้ายรายงานการประชุม) ดังกล่าว 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  
   3.1 การก าหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 
        อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 10 
สิงหาคม 2555 และมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 13/2555 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 ได้เห็นชอบการปรับอัตราเงินเดือน
ตามคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. รับรองใหม่ให้แก่ลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป นั้น กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีหนังสือ ที่ ศธ 0501/พิเศษ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 อ้างถึงหนังสือส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(2)/ว 3 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 และหนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นค 1008.1/ว 3    
ลงวันที่ 21 มีนาคม 2555 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองใหม่ โดยปรับ
อัตราเงินเดือนให้สูงขึ้นและให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ดังนั้น กลุ่มลูกจ้างชั่วคราวจึงได้ขอให้มหาวิทยาลัย
ทบทวนเพ่ือให้ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. รับรองตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 
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 ในการนี้ อธิการบดีจึงขอให้ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมต่อที่ประชุม ดังนี้     
การบริหารจัดการอัตราก าลังลูกจ้างชั่วคราว นั้น เป็นอ านาจของมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการภายใต้งบประมาณ    
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเองและการที่มหาวิทยาลัยปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. รับรองใหม่ให้แก่ลูกจ้าง
ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 (งบประมาณ 2556) เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณซึ่งไม่ได้เตรียมไว้รองรับ     
ในปีงบประมาณ 2555   

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการก าหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวตามที่กลุ่มลูกจ้างชัว่คราวเสนอ 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. เรื่องดังกล่าวที่ประชุมคณบดีได้พิจารณาทบทวนหลายครั้งและมีมติอย่างรอบคอบแล้ว ประกอบ
กับกรณีของข้าราชการนั้น จะมีการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินรองรับการด าเนินการดังกล่าวแต่กรณีเงินรายได้นั้น
มหาวิทยาลัยต้องบริหารจัดการเอง 

2. ขอให้มหาวิทยาลัยก าชับหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้ข้อมูลประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ 
ให้ถูกต้องด้วยความระมัดระวังและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยด้วย  

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ยืนตามมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 11/2555 เม่ือวันที่ 10 สิงหาคม 
2555 และมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 13/2555 เม่ือวันที่ 14 กันยายน 2555 โดยให้คงการปรับอัตราเงินเดือน
ตามคุณวุฒิท่ี ก.พ.อ. รับรองใหม่ให้แก่ลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เช่นเดิม 

 

3.2 นโยบายการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

         รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555 และมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 13/2555 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555         
ได้เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยด าเนินการประกาศเรื่องการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาโดยให้ก าหนดไว้เป็นนโยบาย
อย่างชัดเจน นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามนัยแห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1712/2555) 
เรื่อง นโยบายการสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยและคณะจะร่วมกันจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเป็นเงินทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา          
ให้สามารถศึกษาในคณะต่างๆ  ได้จนส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี 

2. มหาวิทยาลัยและคณะ จะแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาสนับสนุนนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนด 

3. ให้คณะและผู้เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

นอกจากนี้ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ได้รายงานให้ที่ประชุม
ทราบเพ่ิมเติมว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีทุนสนับสนุนให้แก่นักศึกษา จ านวนประมาณ 2,800 ทุน และนักศึกษาที่มี
คุณสมบัติครบตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ก าหนด สามารถกู้ยืมได้ทุกคน  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 15/2555 วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2555 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 16/2555 วันศุกร์ที่ 9 พฤศจกิายน 2555  

มติ ที่ประชุมรับทราบประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1712/2555) เรื่อง นโยบายการสนับสนุน
การศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ดังกล่าว และเพื่อให้มีข้อมูลภาพรวมในระดับ
มหาวิทยาลัยจึงขอให้คณะที่มีทุนสนับสนุนในด้านต่างๆ  ส่งข้อมูลให้แก่มหาวิทยาลัยเพื่อจัดเก็บเป็นข้อมูลกลางด้วย 

 

3.3 การขออนุญาตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตชายด้วยเครื่องแต่งกายบัณฑิตหญิง  

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากมติ         
ที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 14/2555 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2555 ซึ่งพิจารณาค าร้องการขออนุญาตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของ
บัณฑิตชายด้วยเครื่องแต่งกายบัณฑิตหญิงของนักศึกษา จ านวน 7 ราย โดยมีมติมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับคณบดีคณะแพทยศาสตร์พิจารณาแนวทางความเหมาะสม พร้อมทั้งมอบหมายให้รองอธิการบดี  
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ตรวจสอบข้อมูลและข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพ่ือให้การพิจารณาเป็นไป
อย่างรอบคอบจึงขอเสนอหลักการในเบื้องต้น ดังนี้ 

1. การพิจารณาประเด็นดังกล่าวนั้น ให้พิจารณาเป็นการเฉพาะราย โดยจะอนุญาตเป็นรายกรณีไป 

2. ต้องมีใบรับรองและการตรวจสอบทางการแพทย์ โดยหัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และจิตแพทย์ จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ท าการตรวจสอบและเสนอความเห็นต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณา
อนุมัตหิรือไม่อนุมัตติามค าร้องของนักศึกษา 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาหลักการในการขออนุญาตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตชาย
ด้วยเครื่องแต่งกายบัณฑิตหญิง 

 

  ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. การด าเนินการออกใบรับรองและการตรวจสอบทางการแพทย์ดังกล่าว ถือเป็นกรณีพิเศษและ
มหาวิทยาลัยก็มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้น ดังนั้น ควรต้องก าหนดเรื่องค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ด้วย 
เพ่ือให้เป็นเงื่อนไขประกอบค าร้องของนักศึกษาอาจจัดท าเป็นประกาศของคณะแพทยศาสตร์ได้   

2. มหาวิทยาลัยต้องสร้างความตระหนักให้นักศึกษาได้รับทราบว่า การอนุญาตในเรื่องดังกล่าวนั้น 
เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ไม่ใช่เป็นการพิจารณาได้โดยทั่วไปและจะพิจารณาเป็นรายกรณีเท่านั้น 

3. การพิจารณาตามค าร้องของนักศึกษาทั้ง 7 ราย นั้น อาศัยอ านาจตามข้อ 12 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นอ านาจของอธิการบดีในการ
พิจารณาอนุญาตเฉพาะรายด้วยเหตุผลทางการแพทย์โดยไม่ต้องประกาศเป็นการทั่วไป 

4. เนื่องด้วยการด าเนินการขออนุญาตนั้นมีกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยควรต้องก าหนดกรอบระยะเวลาให้ชัดเจนโดยประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป เช่น การยื่นค าร้องเกี่ยวกับ
การรับพระราชทานปริญญาบัตรต้องยื่นค าร้องก่อน 3 หรือ 6 เดือน เป็นต้น 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบหลักการในเบื้องต้นของกระบวนการและขั้นตอนในการขออนุญาต
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตชายด้วยเครื่องแต่งกายบัณฑิตหญิงและเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องละเอียดอ่อน 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 15/2555 วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2555 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 16/2555 วันศุกร์ที่ 9 พฤศจกิายน 2555  

ดังนั้น อธิการบดีจึงขอรับไปพิจารณาประเด็นอ านาจการพิจารณาอนุญาตโดยจะพิจารณาเปรียบเทียบกับแนวทางปฏิบัติ
ของสถาบันอุดมศึกษาแห่งอ่ืนด้วย 

 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

 4.1 การแต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 52/2554 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งกรรมการ
ล าดับที่ 10 และล าดับที่ 20 ได้ว่าง ดังนี้ 

1. กรรมการ ล าดับที่ 10 รองศาสตราจารย์อนันต์ พลธานี ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์        
ได้เกษียณอายุราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ท าให้พ้นจากการด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และพ้นจากการเป็น
กรรมการ ก.บ.ม. ด้วย ซึ่งตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2550 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการในส่วนนี้ ให้ที่ประชุมคณบดีเลือกจาก     
ผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี  

2. กรรมการ ล าดับที่ 20 รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข กรรมการ ก.บ.ม. ประเภทผู้แทนบุคลากร
จากผู้ด ารงต าแหน่งวิชาการ ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2555 จึงมีผลให้พ้นจากการเป็นกรรมการ ก.บ.ม. ซึ่งตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา ซึ่งกรรมการในส่วนนี้ให้เลือกจากรายชื่อ
ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่คณะเสนอโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะจากผู้ด ารง
ต าแหน่งวิชาการและต้องไม่เป็นผู้บริหาร 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมคณบดีได้พิจารณาเลือกกรรมการ ก.บ.ม. 
แทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างลง จ านวน 2 ท่าน  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาเลือกกรรมการบริหารงานบุคคล ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
แทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างลง  

ในการนี้ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยจึงได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมแก่ที่ประชุมว่า กรณีที่หน่วยงานในก ากับไม่มีสิทธิ์
ได้รับการเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการ ก.บ.ม. ได้นั้น เพราะการที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ออกข้อบังคับสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 เนื่องจากพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารงานบุคคล ส าหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่นเอง โดยให้ก าหนด
ไว้ในข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งใช้บังคับเฉพาะข้าราชการฯ เท่านั้น ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ได้เพ่ิมพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้มีสิทธิบางกรณี 
เช่นเดียวกับข้าราชการฯ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับฯ ฉบับที่ 2 เพ่ือให้สอดรับกับพระราชบัญญัติดังกล่าว และยังไม่ได้
รวมพนักงานองค์กรในก ากับ ดังนั้น กรรมการในส่วนผู้บริหาร จึงยังไม่ได้รวมถึง ผู้บริหารขององค์กรในก ากับในขณะนั้น      
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แต่เมื่อมีพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 และสภามหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555 เพ่ือความชัดเจนในทางปฏิบัติ 
มหาวิทยาลัยจึงให้ส านักงานกฎหมายหารือกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือพิจารณาว่าส่วนงานภายใน  
ที่จัดตั้งขึ้นมานั้นจะมีสิทธิ์ใดๆ ได้บ้าง เพ่ือจะได้แก้ไขข้อบังคับที่มีอยู่ให้สอดคล้องกัน   

  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้แต่งตั้งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และ
ศาสตราจารย์นิสันต์ สัตยาศัย เป็นกรรมการ ก.บ.ม. แทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างลง 

 

4.2 (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

       รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 มาตรา 75 และมาตรา 76 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 13 14 16 และ 17 บัญญัติให้ส่วนราชการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการสี่ปี
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบการเสนอค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

   มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556        
ภายใต้หลักการที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับกรอบแผนระยะยาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2552 - 2567 ฉบับได้รับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวประชุมครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2551 แผนยุทธศาสตร์การ
บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2555-2558 ฉบับได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ 
4/2554 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2555-2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับได้รับความ
เห็นชอบหลักการจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวประชุมครั้ง 4/2554 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 และรับทราบต่อ
แผนฯ ในคราวประชุมครั้ งที่  7/2554 เมื่อวันที่  7 กันยายน พ.ศ. 2554 รวมถึง แผนพัฒนาอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) ฉบับได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการ
ประชุม ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555 กอปรกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน
มหาวิทยาลัยจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนความคาดหวังต่างๆ จากการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาคมทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

   สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น         
ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ “มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าระดับโลก” ก าหนดยุทธศาสตร์อยู่บนหลักการที่จะพัฒนา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่มหาวิทยาลัยชั้นน าระดับโลก โดยเป็นมหาวิทยาลัย อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 
80 ของเอเชีย และ อันดับ 1 ใน 400 ของโลก รวมถึงการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายที่ส าคัญ คือ  

(1) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน  

(2) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี  

(3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และ
ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพ่ึงตนเองได้   
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การแปลงแผนสู่การปฏิบัติได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยโดยในแต่
ละประเด็นยุทธศาสตร์จะประกอบไปด้วยเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการและผู้รับผิดชอบโดย
รายละเอียดโครงการ ประกอบด้วย 2 ส่วนส าคัญ คือ 
 ส่วนที่ 1 โครงการที่มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกโดยจัดโครงการแยกต่างหาก
จากโครงการปกติ จัดหมวดหมู่ตามพันธกิจ จ านวน 21 โครงการ ดังนี้ 

 ด้านการผลิตบัณฑิตและการเรียนการสอน  จ านวน  11 โครงการ 

 ด้านการวิจัย  จ านวน 2 โครงการ 

 ด้านศิลปวัฒนธรรม จ านวน 1 โครงการ 

 ด้านบริหารจัดการองค์กร จ านวน 7 โครงการ 
 ส่วนที่ 2 โครงการปกติตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2555 – 2558  
และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2555-2558 ประกอบด้วย 24 กลยุทธ์ 91 มาตรการและ 
297 โครงการ ดังนี้  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดปีระกอบด้วย 5 กลยุทธ์ 24 มาตรการ   

       69 โครงการ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิต ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 16 มาตรการ 53 โครงการ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 8  มาตรการ 

        28 โครงการ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวิจัย ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ 20 มาตรการ  55 โครงการ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านบริการวิชาการ ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ 5 มาตรการ  24 โครงการ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ 4 มาตรการ          
        16 โครงการ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านพัฒนาคุณภาพและประกันคุณภาพ  ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์  

        2 มาตรการ 8 โครงการ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่ดี ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ 2 มาตรการ  
        6 โครงการ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านชุมชนสัมพันธ์ ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ 4 มาตรการ  10 โครงการ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 การบริหารจัดการทรัพยากร และทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือพัฒนา 
          มหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพ่ึงตนเองได้ ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ 6 มาตรการ 28 
โครงการกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2556 ได้มีการระดมความคิดเห็นจากประชาคมทุกภาค
ส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้มีการทบทวน ปรับปรุงแผนปฏิบัติ
ราชการมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเชื่อมโยง เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ตลอดจนโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้อง 
เชื่อมโยงกัน และเสนอความเห็นชอบต่อท่ีประชุมคณบดีและท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นตามล าดับ  
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 งบประมาณที่ใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการ
จัดสรรจากรัฐบาล และงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน
มหาวิทยาลัยสามารถขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเงินรายได้จากงบประมาณเงินทุนส ารองสะสมสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม    
ที่ส าคัญได้ โดยมีงบประมาณรวมทั้งสิ้น 10, 477.7059 ล้านบาท จ าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 3,712.4440 
ล้านบาท และงบประมาณเงินรายได ้จ านวน 6,765.2619 ล้านบาท  

 กระบวนการติดตามประเมินผลการด าเนินงานนอกจากจะด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของส านักงาน ก.พ.ร. แล้ว มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังมีกลไกการก ากับติดตามประเมินผลโดยคณะกรรมการที่สภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เช่น กลไกการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การจัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการระหว่างผู้บริหารระดับ รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการกับอธิการบดี การประชุมชี้แจงและติดตามผลการ
ด าเนินงานเป็นระยะ รวมถึง การสร้างกลไกการประกันคุณภาพและเสริมสร้างเครือข่ายการท างานและประสานงาน
ร่วมกัน เป็นต้น 

 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่น าเสนอ 

  ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. การจัดท าโครงการบูรณาการ MIS เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญเป็น
ล าดับต้นและควรเร่งด าเนินการให้สามารถใช้ประโยชน์ได้โดยเร็วด้วยการเชื่อมข้อมูลเพื่อจัดเป็นฐานข้อมูลกลาง 

2. ขอให้ตรวจสอบเรื่องการก าหนดค่าเป้าหมาย ซึ่งมีความหลากหลายและไม่สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์การวัดผลและประเมินผล อีกทั้งควรต้องระบุรายละเอียดให้ชัดเจนว่าใช้หลักเกณฑ์อะไรบ้างในการวัดและ
ประเมินผล 

3. มหาวิทยาลัยควรสร้างความชัดเจนและสนับสนุนความก้าวหน้าของระบบ Teaching 
Professor เพ่ือให้มศีาสตราจารย์ด้านการเรยีนการสอนและการวิจัยไปพร้อมกัน 

4. โครงการละว้า ซึ่งจัดเป็นโครงการส าคัญตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย (Flagship) และเกี่ยวข้องกับ
คณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพนั้น อาจจะขยายผลไปสู่โครงการความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและโครงการแก้ปัญหา
การขาดสารไอโอดีน ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจากหลายคณะในมหาวิทยาลัย ไม่เฉพาะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ควรบรรจุเป็นโครงการด้านการวิจัยหรือการบริการวิชาการและให้เป็นโครงการที่มีความส าคัญในระดับ Flagship ด้วย 

5. การก าหนดตัวชี้วัดต่างๆ มหาวิทยาลัยควรด าเนินการก าหนดร่วมกับคณะ/หน่วยงาน 
เพ่ือให้เป็นภาพรวมในการพัฒนาและติดตามผลตัวชี้วัดไปพร้อมๆ กัน 

6. มหาวิทยาลัยควรตระหนักในการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษของคณาจารย์ เพ่ือ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และควรมีโครงการพัฒนาพจนานุกรมฉบับภาษาต่างๆ ของกลุ่มประเทศในอาเซียนด้วย 

7. การก าหนดโครงการพัฒนาหลักสูตรส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้น ผู้เรียนต้องมีทักษะในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Skill) ซึ่งเป็นทักษะที่ส าคัญของคนในศตวรรษที่ 21 ฉะนั้น มหาวิทยาลัยควรพัฒนา
ให้มีโครงการเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม 
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8. มหาวิทยาลัยควรเปลี่ยนปณิธานจากเดิม “จะเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นแหล่งเชื่อมโยง
ความรู้ทางอินโดจีนอย่างแท้จริง” เปลี่ยนเป็น “จะเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นแหล่งเชื่อมโยงความรู้ทางเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้อย่างแท้จริง” 

9. การก าหนดโครงการส าคัญตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย (Flagship) นั้นเป็นสิ่งที่ดี โดยเฉพาะใน
ด้านความเป็นนานาชาติ ซึ่งมหาวิทยาลัยควรจัดหาสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง  ๆให้เหมาะสมและเพียงพอ เพ่ือรองรับ
จ านวนนักศึกษาและอาจารย์ต่างชาติได้ตลอดทั้งปี 

10. มหาวิทยาลัยอาจปรับปรุงหลักสูตรในลักษณะ Interdisciplinary เพ่ือรองรับความต้องการของ
คนในพ้ืนที่ เช่น หลักสูตรเกี่ยวกับยางพารา โดยความร่วมมือจากหลายคณะ ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์   
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมีความเป็นไปได้มากกว่าการจัดตั้งวิทยาลัยยางพารา 

 

11. การด าเนินการเพ่ือให้ได้ระดับคะแนน 5 ตามเกณฑ์การประเมินระดับความส าเร็จของ
การจัดการห้องสมุด อุปกรณ์ การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ นั้น ตามข้อเท็จจริงแล้วเป็นไปได้ยากจึงขอให้
มหาวิทยาลัยทบทวนเกณฑ์การประเมินอีกครั้ง ส่วนนโยบายการเพ่ิมจ านวนอาจารย์ ควรต้องพิจารณาให้สอดคล้อง
กับการก าหนดร้อยละของผลงานวิจัยต่อจ านวนอาจารย์ด้วย  

12. เนื่องจากความร่วมมือของกลุ่มอาเซียนนั้น ไม่ได้จ ากัดอยู่เพียงแค่ความสัมพันธ์ทางด้าน
เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว ยังมีด้านความมั่นคง สังคม วัฒนธรรม และอ่ืนๆ ประกอบด้วย จึงเห็นควรให้ตรวจสอบ
ข้อมูลการจัดท าแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนจาก AEC เป็น AC (ASEAN Community)  

13. การลดภาระงานสอนของอาจารย์เพ่ือไปเพิ่มผลงานวิจัยนั้น มหาวิทยาลัยได้มีโครงการจ้าง
อาจารย์ที่เกษียณอายุราชการมาช่วยสอนในวิชาพ้ืนฐาน ซึ่งจะท าให้อาจารย์ประจ ามีเวลาท างานวิจัยมากขึ้น โดยคณะสามารถ
แจ้งความประสงค์มายังฝ่ายวิชาการได้  

  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ (ร่าง)แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยให้ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปด าเนินการ
ปรับปรุงใหส้มบูรณ์มากยิ่งขึ้นก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป และมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์พิจารณาด าเนินการก าหนดกระบวนการเพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าของระบบ 
Teaching Professor ต่อไป 

 

4.3 นโยบายงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2557 

 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์เสนอต่อที่ประชุมว่า ในการเตรียมการจัดท างบประมาณประจ าปี 
พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดนโยบายส าคัญไว้ 3 ด้าน คือ นโยบายทั่วไป นโยบายงบประมาณแผ่นดินและนโยบายงบประมาณ 
เงินรายได้ โดยมีสาระส าคัญ คือ การเตรียมความพร้อมรองรับความเป็นนานาชาติและเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การเป็นมหาวิทยาลัย
ชั้นน าระดับชาติและนานาชาติ และวาระครบรอบ 50 ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามนัยหนังสือส านักงบประมาณ ส านัก
นโยบายและแผนงบประมาณ ที่ นร 0716/175 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2555 การก าหนดแนวทางการจัดท างบประมาณ
และปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/ว 256 
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ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2555 ก าหนดให้บูรณาการการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2557             
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายหลักที่ส าคัญของรัฐบาล การเชื่อมโยงกับจังหวัดและท้องถิ่น การด าเนินการ
เพ่ือรองรับการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป ดังนั้น เพ่ือให้การก าหนดแนวนโยบายการจัดท า
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นไปด้วยความรอบคอบและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวจึงเสนอ
ที่ประชุมคณบดีเพ่ือพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นในเบื้องต้นก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายการจัดท างบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่น าเสนอ 

  ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1.การก าหนดนโยบายลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ มหาวิทยาลัยควรแสดงให้เห็นถึงสถานภาพ
ทางการเงินการคลังของมหาวิทยาลัย โดยการคาดคะเนให้เห็นภาพอนาคตในระยะ 5-10 ปี เพ่ือให้คณะ/หน่วยงานได้
เห็นทิศทางในการบริหารงบประมาณมากข้ึน 

2.ขอให้คณะ/หน่วยงานตระหนักถึงการก าหนดภาระผูกพันด้านงบประมาณสิ่งก่อสร้าง เพราะ
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวและบางโครงการยังคงมีภาระผูกพันตั้งแต่ปีงบประมาณ 
2554 ซ่ึงท าให้มีผลกระทบต่อการได้รับจัดสรรงบประมาณในระยะยาวได้ ส่วนงบประมาณสิ่งก่อสร้างอาคารต่างๆ ของหน่วยงาน
ในก ากับ นั้น มหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้ในแผนงบประมาณเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการพิจารณาด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

3.การจัดท าแผนความต้องการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง นั้น ขอให้คณะ/หน่วยงานเตรียมการตาม
หลักเกณฑ์ในหน้า 11-12 ของเอกสารประกอบวาระการประชุม ซึ่งฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์จะได้จัดให้มีการประชุมเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจอีกครั้งหนึ่ง 

4.แนวทางการก าหนดงบประมาณเงินรายได้ตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยนั้น ต้องการให้ตั้ง
งบประมาณแบบสมดุล ซ่ึงฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์อาจจะขอหารือและด าเนินการร่วมกับคณะ/หน่วยงานอีกครั้ง 

  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบนโยบายงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2557 ตามเสนอ โดยให้ฝ่าย
วางแผนยุทธศาสตร์รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปด าเนินการปรับปรุงให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นก่อนน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป และมอบหมายให้ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินด าเนินการสรุปประเด็นตามนโยบายลดรายจ่ายและ
เพิ่มรายได้ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้ท่ีประชุมคณบดีได้รับทราบด้วย  

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

5.1 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ประจ าปีงบประมาณ 2554 

อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ส านักงานตรวจสอบภายในได้ท าการตรวจสอบงบดุลและงบก าไร
ขาดทุน ส าหรับรอบระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 กับบัญชีเอกสารและหลักฐานต่างๆ การปฏิบัติทางบัญชี
และทดสอบรายการอ่ืนๆ ของศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว เห็นว่างบการเงินเป็นไปโดย
ถูกต้องและได้ท าขึ้นตามหลักบัญชีที่ใช้โดยทั่วไป มีสาระส าคัญโดยสรุป ดังนี้ 
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การบริหารงานของศูนย์ประชุมฯ เป็นการบริหารในลักษณะของการจ้างบริหารงาน โดยมีประกาศ
หลักเกณฑ์การบริหารงาน มีระเบียบการเบิกจ่ายแยกจากระเบียบของทางราชการ มีคณะกรรมการอ านวยการเป็นผู้ก ากับดูแล 
ปีงบประมาณของศูนย์ประชุมฯ ใช้ตามปีงบประมาณแผ่นดิน (1 ตุลาคม – 30 กันยายน) มหาวิทยาลัยตกลงจ้างบริษัท NCC 
ให้บริหาร ปีละ 2,500,000 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม การด าเนินการมีคณะกรรมการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับบริษัท 
NCC เป็นผู้ก ากับดูแลและการด าเนินงานมีก าไรสุทธิหลักหักค่าใช้จ่ายเกินกว่า 12,500,000 บาท ให้แบ่งผลก าไรส่วนที่เกินให้
มหาวิทยาลัยในอัตรา ร้อยละ 20 และบริษัท NCC ร้อยละ 80 โดยให้บริษัท NCC รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
บริหารศูนย์ประชุมฯ จากเงินรายได้ที่เกิดจากการด าเนินงานระหว่างปี  

นโยบายบัญชีใช้เกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis) ในการรับรู้รายได้รายจ่าย ในการคิดค่าเสื่อมราคา
สินทรัพย์ใช้วิธีเส้นตรง (Straight line Method) ซึ่งมีผลการด าเนินงานโดยสรุป ดังนี้ 

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

เงินสดย่อย                5,464.45 บาท 

เงินฝากธนาคารออมทรัพย์   7,147,533.67 บาท 

ลูกหนี้การค้า       737,588.64 บาท 

ลูกหนี้-อ่ืนๆ       370,550.00 บาท 

วัสดุคงเหลือ เป็นวัสดุที่ใช้เงินรายได้ มข. ซ้ือ    514,038.90 บาท 

เครื่องใช้ส านักงานสุทธิ      743,044.22 บาท 

ครุภัณฑ์ใช้เงินรายได้ มข.ซื้อสุทธิ   9,275,589.50 บาท 

เจ้าหนี้การค้า       651,188.80 บาท 

เงินมัดจ าล่วงหน้า จากผู้ใช้บริการ     398,700.00 บาท 

ค่าใช้จ่ายค้างจ้างอ่ืนๆ ที่ยังไม่ได้จ่ายเจ้าหนี้    673,896.49 บาท 

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย        8,497.52 บาท 

ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ค้างจ่ายให้ มข.    312,886.00 บาท 

      

 ส่วนทุน 

 เงินทุน ยกมา    13,038,081.03 บาท 

 หัก ขาดทุน 2554                 (92,003.67) บาท 

 บวก ก าไรสุทธิปี 2552-2553    3,802,563.21 บาท 

 รวมส่วนทุน ยกไป             16,748,640.57 บาท 

 

ผลการด าเนินงานปี 2554 

รายรับจากค่าเช่าสถานที่    9,593,901.00  บาท 

รายได้อ่ืน    8,435,180.48  บาท 

ดอกเบี้ยรับ           32,227.29  บาท 
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รวมรายรับ             18,061,308.77  บาท 

หัก รายจ่ายต้นทุน    7,882,309.57  บาท 

ก าไรขั้นต้น             10,178,999.22  บาท 

หัก ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน   9,832,028,22  บาท 

     ค่าเสื่อมราคา      438,974.65  บาท 

ก าไร(ขาดทุน) สุทธิ      (92,003.67) บาท 

2. ลูกหนี้การค้า บริษัท รับสร้างฝัน จ ากัด จ านวนเงิน 628,233.64 บาท ได้ด าเนินการฟ้องเรียกเงิน
แต่ไม่มีรายงานผลคด ี

3. ในปี 2554 ศูนย์ประชุมฯ ได้คืนเงินทุนให้มหาวิทยาลัยจ านวนเงิน 10,000,000 บาท 

 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

 ในการนี้ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สินได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัย
ได้เปลี่ยนวิธีการด าเนินการโดยให้บริษัทเข้ามามีสิทธิ์ในการบริหารจัดการพ้ืนที่ของศูนย์ประชุมฯ และให้สิทธิ์การใช้พ้ืนที่โดยไม่คิด
ค่าบริการแก่มหาวิทยาลัยจ านวน 60 วันต่อปี และบริษัทต้องจ่ายค่าตอบแทนการใช้พ้ืนที่ให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นจ านวนเงิน 
5,500,000 บาทต่อปี หากคณะ/หน่วยงานมีความประสงค์จะใช้พ้ืนที่ของศูนย์ประชุมฯ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม โดยจะก าหนดกรอบการพิจารณาและแจ้งให้ทราบอีกครั้ง  

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. การรายงานผลการตรวจสอบบัญชีดังกล่าว ยังเห็นภาพรายรับและรายจ่ายไม่ชัดเจน เพราะยังมีรายจ่าย
แฝง เช่น ค่าตอบแทนให้แก่บริษัท NCC ค่าซ่อมบ ารุงในส่วนของมหาวิทยาลัย และอ่ืน  ๆดังนั้น จึงควรระบุหมายเหตุค่าใช้จ่ายแฝง
เหล่านี้ไว้ประกอบในรายงานด้วย  

2. ควรมีตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยและบริษัท NCC ประกอบการพิจารณาเพ่ือเป็น
ข้อมูลให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ  

 

5.2  บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด 

      รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย      
ที่ มท 0212.3/12212 ลงวันที่ 19 กันยายน 2555 ได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบว่ากระทรวงมหาดไทยได้จัดส่งบันทึก
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ ระหว่างกระทรวงมหาดไทย จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม 20 จังหวัด      
กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (Regional Operation Center : ROC) เพ่ือสนับสนุน    
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนที่สมบูรณ์โดยตกลงร่วมกัน                 
มีสาระส าคัญโดยสรุป ดังนี้ 

      1.จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (Regional Operation Center : ROC) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดอย่างใกล้ชิด รวมทั้ง
สนับสนุนงบประมาณการด าเนินตามความเหมาะสม 
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  2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตกลงให้ความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด 
(Regional Operation Center : ROC) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสนับสนุนด้านวิชาการให้แก่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใน
การจัดท าและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

 3. บันทึกข้อตกลง มีผลตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2555 เป็นต้นไป การยกเลิกข้อตกลงให้ฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่ง แจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันและต้องไม่กระทบกระเทือนถึง
กิจกรรมหรือเรื่องที่ผูกพันระหว่างด าเนินการ 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

   มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

5.3 ขอความร่วมมือในการก าหนดจ านวนแห่งและระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

      รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามหนังสือส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(4)/ว 1245 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2555 ได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบว่าส านักงาน 
ป.ป.ช. มีข้อเสนอแนะแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตเกี่ยวกับการซื้อขายประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี โดยมีข้อเสนอแนะต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภามหาวิทยาลัย โดยขอให้
ส านักงานฯ ก าหนดจ านวนแห่งและระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยก าหนดให้เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้คนละไม่เกิน 2 แห่ง และไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 พิจารณาและมีมติรับทราบตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอแล้ว และ
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขอความร่วมมือในการก าหนดจ านวนและระยะเวลาในการ
ด ารงต าแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย มาเพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและให้ความ
ร่วมมือด้วย  

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

   มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

 6.1 การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนผลการปฏิบัติงานเพิ่ม ประจ าปีงบประมาณ 2555 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อ 4 แห่งประกาศ ก.บ.ม. 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 21/2552) เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานเพ่ิมประจ าปี ส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ซึ่งก าหนดให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่แล้วมาของพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานเพิ่มประจ าปี ตามองค์ประกอบ ดังนี้ 
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(1) อธิการบดี      เป็นประธานกรรมการ 

(2) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านบริหารงานบุคคล  เป็นรองประธานกรรมการ 

(3) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านแผนและงบประมาณ เป็นกรรมการ 

(4) ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 4 คน    เป็นกรรมการ 

(5) ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่    เป็นกรรมการและเลขานุการ 

(6) เจ้าหน้าที่บุคคล สังกัดกองการเจ้าหน้าที ่  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

      กรรมการตาม (4) ให้อธิการบดีแต่งตั้งโดยค าแนะน าของท่ีประชุมคณบดี … 

       ดังนั้น เพ่ือให้การเลือกกรรมการตาม (4) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตาม
ประกาศดังกล่าว จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 4 ท่าน เพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการ
กลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนตามผลการ
ปฏิบัติงานเพิ่มประจ าปีงบประมาณ 2555 

   มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 4 ท่าน ดังนี้ 

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

2. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

3. คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 

4. รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ 

  

6.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

        ผู้รักษาการในต าแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์        
เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เกษียณอายุราชการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2555 จึงมีผลให้พ้นจากการด ารงต าแหน่งกรรมการอ านวยการคณะนิติศาสตร์ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น       
ที่ 5430/2554 ลงวันที่ 26 กันยายน 2554 ดังนั้น อาศัยอ านาจตามข้อ 12 วรรคสองซึ่งก าหนดให้มหาวิทยาลัย
แต่งตั้งบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการอ านวยการ ตามข้อ 12(5) “ให้มีคณบดี
คณะอ่ืน จ านวน 2 คน เป็นกรรมการ” จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมคณบดีเพ่ือพิจาณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
อ านวยการคณะนิติศาสตร์ จ านวน 1 ท่านเพ่ือแทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างลง 

  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้แต่งตั้งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด ารง
ต าแหน่งกรรมการอ านวยการคณะนิติศาสตร์แทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างลง 

 

6.3 การจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-มอ. ครั้งที่ 4 

                รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้
มอบหมายให้ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์เตรียมการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-มอ. ครั้งที่ 4 ก าหนดจัด
ระหว่างวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งได้มีการรายงานความคืบหน้าต่อที่ประชุมคณบดีเป็นระยะและการ
เตรียมการต่างๆ เพ่ือให้การจัดสัมมนาและการทัศนศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข .-มอ. ครั้งที่ 4 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 15/2555 วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2555 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 16/2555 วันศุกร์ที่ 9 พฤศจกิายน 2555  

เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์จึงขอ
รายงานความก้าวหน้าก าหนดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-มอ. ครั้งที่ 4 ดังนี้ 

    วันที่ 25 พฤศจิกายน 2555  ผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เดินทางจากจังหวัดสงขลามายังจังหวัดขอนแก่น 

 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 การสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามประเด็นหัวข้อที่สนใจ
ร่วมกัน โดยแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่  

 กลุ่มท่ี 1 AEC และความเป็นนานาชาติ แกนน าหลักรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 

 กลุ่มท่ี 2 การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ที่ผ่านสภามหาวิทยาลัย แกนน าหลักรองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและพัฒนาการเงิน 

 กลุ่มท่ี 3 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย แกนน าหลัก ผู้ช่วยรองอธิการบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพ 

 กลุ่มที่ 4  ศิษย์เก่าสัมพันธ ์แกนน าหลัก รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

 กลุ่มท่ี 5 ระบบบริหารการวิจัย แกนน าหลัก รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา 

 กลุ่มท่ี 6 การบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย แกนน าหลัก รองอธิการบดี 

 วันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2555 ทัศนศึกษา ณ ขอนแก่น-มุกดาหาร-ประเทศลาว-เวียดนาม 
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน 

 วันที่ 1 ธันวาคม 2555 ผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เดินทางกลับ
จากจังหวัดขอนแก่นไปยังจังหวัดสงขลา 

 ในการนี้จึงขอเชิญคณบดีทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันที่ 26 
พฤศจิกายน 2555 ด้วย โดยฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์จะแจ้งรายละเอียดและซักซ้อมความเข้าใจให้ทราบอีกครั้ง 

  รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

    มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

เลิกประชุมเวลา  11.40 นาฬิกา 

 

                           รองศาสตราจารย์รังสรรค์ เนียมสนิท    

          รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ 

    เลขานุการที่ประชุมคณบดี 

นางสาวรุ่งตะวัน ประชากิตบ ารุง  ผู้จดรายงานการประชุม 

นางสังวาลย์ ช่างทอง ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

นางกิตติมา จันทรสม 

นางสุพัตรา ครองยุทธ 


