
รายงานการประชุมคณบดี 
ครั้งที่ 16/2555 

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555  
ณ  ห้องประชุม 1507 ชั้น 5 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

ผู้มาประชุม 
1. รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย    อธิการบดี     ประธาน 
2. รศ.สมหมาย ปรีเปรม    รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 
3. รศ.ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ    รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ 
4. ผศ.เทวัญ เริ่มสูงเนิน    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

      แทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
5. ศ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี   
6. ผศ.ลิขิต อมาตยคง    รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
7. ผศ.เด่นพงษ์ สุดภักด ี   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8. ผศ.ช านาญ บุญญาพุทธิพงศ์   รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
9. รศ.นิยม วงศ์พงษ์ค า    รองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
10. ผศ.อนุชา นิลประพันธ์   รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 
11. นางสุจิตรา ทัศนจินดา   เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย 

      แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
12. รศ.มนต์ชัย ดวงจินดา    คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
13. ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้    รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
      แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
14. ผศ.เกียรติ แสงอรุณ    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
15. ผศ.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์   คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
16. รศ.เสาวคนธ์ วีระศิริ    รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

      แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
17. ศ.ภิเศก ลุมพิกานนท์      คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
18. อ.สุขุม วสุนธราโศภิต    รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

      แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
19. รศ.พัชรี เจียรนัยกูร    รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ์   

      แทนคณบดีคณะเทคนิคการแพทย ์
20. ผศ.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
21. รศ.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ   คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
22. รศ.วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
23. ผศ.เกษม นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี 
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24. รศ.ชูชาติ กมลเลิศ    รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
      แทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
25. ผศ.มนสิชา เพชรานนท์   คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
26. รศ.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
27. ผศ.จรัญ ชัยประทุม    รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา 

แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
28. อ.เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์   รักษาการในต าแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ 
29. รศ.ไพบูลย์ ดาวสดใส    รองคณบดีฝ่ายบริหาร    

      แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
30. รศ.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ   คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
31. รศ.ยุพิน เตชะมณี    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
32. รศ.วิรัช จิ๋วแหยม    รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 
33. ผศ.สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ   รักษาราชการแทนคณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ  
34. ผศ.กริช แรงสูงเนิน    รกัษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
35. นางสุดใจ ธนไพศาล    ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 

(ส านักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) 
36. รศ.รวี หาญเผชิญ    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
37. ผศ.อนัตต์ เจ่าสกุล    ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ 
38. รศ.ธีระ ฤทธิรอด    รองผู้อ านวยการฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
      แทนผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ 
39. รศ.ชนะพล ศรีฤาชา    ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล 
      (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
40. ผศ.เฉลิมชัย อภิญญานุรักษ ์   เลขานุการสภาคณาจารย์ 

      แทนประธานสภาคณาจารย์ 
41. นายอมร สินเธาว์    ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง   
42. รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ 

เลขานุการที่ประชุม 
43. นางสังวาลย์ ช่างทอง    ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 
44. นางกิตติมา จันทรสม    ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 

 
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 
1. นายธัญญา ภักด ี   ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 
 
 

http://radio1.md.kku.ac.th/e-resume/cv/view_profile.php?view_pid=35
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสุพัตรา ครองยุทธ    รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
2. นางสาววิลาวัณย์ พิธรัตน์   ผู้อ านวยการกองคลัง 
4. นางอนงค์พรรณ   วิจารณ์   นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผนช านาญการ 

      แทนผู้อ านวยการกองแผนงาน 
เริ่มประชุมเวลา 09.40 นาฬิกา   

ก่อนเริ่มประชุมประธานได้กล่าวขอบคุณคณบดีและผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ที่ให้ความ
อนุเคราะห์สถานที่และจัดการต้อนรับในการจัดการประชุมคณบดีสัญจร ครั้งนี้ และเริ่มด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องแจ้งต่อท่ีประชุม  

1.1  รายงานผลการด าเนินงานและทิศทางการพัฒนาของคณะศึกษาศาสตร์ 
 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชมและใช้

สถานที่ส าหรับการประชุมคณบดีสัญจรในครั้งนี้  พร้อมทั้งแนะน าทีมผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ดังนี้ 
1. อ.ปรีชา เครือวรรณ   รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร 
2. รศ.สุมาลี ชัยเจริญ   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
3. ผศ.ปิยะศักดิ ์ปักโคทานัง  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ ์
4. อ.อิศรา ก้านจักร   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
5. อ.สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ 
6. น.ส.กรรณิการ์ วิขัมภประหาร  เลขานุการคณะศึกษาศาสตร ์
ทั้งนี้ ได้ ขอรายงานผลการด าเนินงานและทิศทางการพัฒนาของคณะศึกษาศาสตร์ โดยสรุป ดังนี้ 
การก่อตั้งคณะศึกษาศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 13 กันยายน พ.ศ. 2511 โดยมีหลักการเหตุผลในการจัดตั้ง

คณะศึกษาศาสตร์ คือ  
1. การขาดแคลนครูปริญญา  
2. การขาดความสมดุลด้านคุณภาพการศึกษาระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
3.การขาดการวิจัยด้านการศึกษาและจิตวิทยาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ซ่ึงจัดตั้งขึ้นเพ่ือพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามนโยบายของรัฐบาล  โ ดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1. ผลิตครูปริญญาและอนุปริญญา 
2. ผลิตโสตทัศนูปกรณ์ ต ารา และเอกสารการศึกษา 
3. ทดลองและวิจัยวิธีการสอน การจัดการเรียนการสอน และหลักสูตร  
4. มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาชนบท 
5. เผยแพร่และให้บริการด้านการศึกษา การอบรม 
6. วิจัยปัญหาต่าง ๆ ด้านการศึกษาและจิตวิทยาที่ช่วยให้เข้าใจสภาพบุคคลและสิ่งแวดล้อม 
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สถานภาพบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ณ ปีการศึกษา 2555 
1. อัตราก าลังบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์  

มีบุคลากรทั้งสิ้น  609   คน  จ าแนกตามสายงาน  คือ 
-  บุคลากรสายผู้สอน  388 คน 
-  บุคลากรสายสนับสนุน 221 คน 

สังกัด/สายงาน สายผู้สอน สายสนับสนุน รวม 
คณะศึกษาศาสตร์ 93 79 172 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 295 142 437 

รวม 388 221 609 
 
2. อัตราก าลังสายผู้สอนแยกตามประเภทบุคลากร 

ประเภท 
คณะ

ศึกษาศาสตร์ 

ร.ร. สาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(ศึกษาศาสตร์) 

ร.ร. สาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(มอดินแดง) 

ฝ่ายการศึกษา 
พิเศษ 

รวม 

ข้าราชการ  49 74 51 - 125 

พ.งบประมาณ  36 19 8 15 42 

พ.เงนิรายได้  1 25 18 - 43 

ลูกจ้างชั่วคราว  3 40 23 - 63 

ลูกจ้างชั่วคราว
ชาวต่างประเทศ  

4 14 8 - 22 

รวม 93 172 108 15 388 
 
3. อัตราก าลังสายผู้สอนแยกตามวุฒิการศึกษา  

หน่วยงาน ป.เอก ป.โท ป.ตรี รวม 

คณะศึกษาศาสตร์ 49 42 2 93 

 ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) 4 101 67 172 

 ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่น (มอดินแดง)  3 46 59 108 

 ฝ่ายการศึกษาพิเศษ  
 

13 2 15 

รวม 56 202 130 388 

คิดเป็นร้อยละ 14.43 52.06 33.51 100 
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4. อัตราก าลังสายผู้สอนแยกตามต าแหน่งทางการศึกษา  

หน่วยงาน ศ. รศ. ผศ. อ. รวม 

 คณะศึกษาศาสตร์ - 16 32 45 93 

 ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) - 4 25 143 172 

 ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่น (มอดินแดง)  - - 18 90 108 

 ฝ่ายการศึกษาพิเศษ  - - - 15 15 

รวม 
 

20 75 293 388 

คิดเป็นร้อยละ - 5.15 19.33 75.52 100 
 

หลักสูตรที่เปิดสอน 
1. ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรครูพันธุ์ใหม่ 5 ปี) จ านวน  10  สาขาวิชา ดังนี้ 

1) กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 

2) กลุ่มภาษา ศิลปะ และสังคม 
สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น   สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  
สาขาวชิา TESOL/English Education (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวชิาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ  
สาขาวิชาสังคมศึกษา    สาขาวิชาศิลปศึกษา  
สาขาวิชาพลศึกษา  

2. ระดับปริญญาโท จ านวน 8 สาขาวิชา ดังนี้  
1) กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  

สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา      สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 
2) กลุ่มบริหารและพัฒนาการศึกษา  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (แบ่งเป็น 9 กลุ่มสาระ)  
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ  สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้ค าปรึกษา 
สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

3. ระดับปริญญาเอก จ านวน 6 สาขาวิชา ดังนี้ 
1) กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 

สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา  
2) กลุ่มบริหารและพัฒนาการศึกษา  

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา    สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา  
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2555-2558 ที่ได้มีการด าเนินการ  

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

KKU-ED-92&96. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบกลไกในการเปิดหลักสูตรใหม่และ
ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานของประเทศ 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย  

EDU-xxx โครงการรับรองปริญญาเพ่ือขอใบประกอบวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี  (หลักสูตร 
พ.ศ.2554) 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย  

KKU-ED-101&135.โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพ่ือจูงใจคนดีและคนเก่งให้เข้ามาศึกษา
ต่อในคณะศึกษาศาสตร์ 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย  

KKU-ED-139 โครงการสร้างระบบและกลไกพัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพสูงเพ่ือรองรับการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะศึกษาศาสตร์ 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย  
 

KKU-ED-148 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาและ
บ าเพ็ญประโยชน์ หรือกิจกรรมโครงการเรียนรู้ร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชน โดยร่วมกับนักศึกษา
ภายในสถาบันหรือนักศึกษาต่างสถาบัน เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติ
จริง รู้จักและเข้าใจสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชนบท ได้เรียนรู้วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม 
และประเพณีท้องถิ่น  

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา  
 

KKU-ED-214.โครงการปรับปรุงกลไกการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ของคณะ

ศึกษาศาสตร์ในการส่งเสริมให้บุคลากรสามารถเผยแพร่ผลงานในวารสารหรือการประชุม

วิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ  

ฝ่ายวิชาการและวิจัย  

KKU-ED-200 โครงการจัดตั้งคลินิกให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับงานวิจัย  ฝ่ายวิชาการและวิจัย  

EDU-xxx การพัฒนางานวิชาการและวิจัยของอาจารย์ในคณะและโรงเรียนสาธิต  รองคณบดีฝ่าย

โรงเรียนสาธิตฯ  

EDU-xxx โครงการปรับปรุงระบบการรับนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตเพ่ือสร้ าง

นวัตกรรมต้นแบบทางการศึกษา  

รองคณบดีฝ่าย

โรงเรียนสาธิตฯ  

KKU-ED-31. โครงการจัดท าแผนและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2555 
- 2558 รวมถึงแผนพัฒนาตนเองของบุคลากร และแผนการจัดสรรอัตราก าลังระยะยาวเพ่ือ
รองรับการเกษียณอายุราชการ  

ฝ่ายวางแผนและ
ประกันคุณภาพ  

KKU-ED-200.โครงการสร้างสรรค์งานวิจัยและใช้งานวิจัยไปเป็นฐาน (Research based) ที่
เชื่อมโยงกับการเรียนการสอน สามารถน าไปใช้ประโยชน์ ได้จริงและเชื่อมโยงสู่การเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ  

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการฯ  

 

 

 



- 7 - 
 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 16/2555 วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 17/2555 วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2555  

การตีพิมพ์ผลงาน 

จ านวนการตีพิมพ์ผลงานของนักศึกษาปริญญาเอก  

ระดับคุณภาพงานวิจัย จ านวน 

ตีพิมพ์ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ  27 

ตีพิมพ์ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือในฐาน TCI  61 

วารสารตามประกาศของ สมศ.  2 

วารสารระดับนานาชาติที่ถูกจัดอันดับในควอไทล์ที่ 3,4  - 

วารสารระดับนานาชาติที่ถูกจัดอันดับในควอไทล์ที่ 1,2 หรือ ISI  - 

 

จ านวนการตีพิมพ์ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท 

ระดับคุณภาพงานวิจัย จ านวน 

ตีพิมพ์ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ  47  

ตีพิมพ์ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือในฐาน TCI  163  

วารสารระดับนานาชาติ เช่น ISI หรือ Scopus  -  

 

จ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  

ระดับคุณภาพงานวิจัย จ านวนเรื่อง 

จ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 38  

จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งหมด  98  

คิดเป็นร้อยละ 38.78 

 

รางวัลด้านต่างๆ  

1. นางสาวแพรวพรรณ ชัยทอง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาวู้ดบอล “Asian Beach Game 2012”  ณ เมืองไฮหยาง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ได้รับเหรียญทอง “วู้ดบอล”พร้อมเงินรางวัลร่วมล้านบาท  

2. นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ระดับปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับทุน Skemp 
fund จ านวน 6 ทุน  สูงที่สุดในจ านวนประเทศที่เข้าร่วม PME 36 ซึ่งจัดขึ้นที่ Wesley Girl’s High School             
เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน  

3. นางสาวหัตถยา เคราะห์ดี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ร่วมเรียนรู้วัฒนธรรม การศึกษาและการจัดการภัยพิบัติ  ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นโดย  Ministry of 
Education, Sports, Science and Technology (MEXT) เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น  
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4. นายนิรินาม งามวาจา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนคนเก่ง ประจ าปี 2554 ในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งคัดเลือกจากเยาวชนทั่วประเทศ  

5. รางวัลชนะเลิศการประกวดการอ่านท านองเสนาะ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒ ถ้วยรางวัล
พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว  

 
ความร่วมมือระหว่างประเทศ  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น      
University of Tsukuba ,Yamagata University ,Oita University ,Yamaguchi University , Naruto University 
of Education , Washington State University , University of Missouri ,Massey University ,University of 
Waikato ,College of Education Deakin University ,Southwest University ,Hong Kong Institute of Education 

คณะศึกษาศาสตร์ ไดม้ีการเตรียมการเพ่ือเข้าสู่ AEC ดังนี้ 
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2002 ได้มีความร่วมมือกับ Minsai Center Laos และ EDF ท าโครงการ Hoshino 

Project เพ่ือการฝึกอบรมให้แก่ครูประจ าการสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยได้มีนักศึกษาจากโครงการ 
Hoshino Project มาเรียนระดับปริญญาโทที่คณะศึกษาศาสตร์เมื่อปี 2004 จนกระท่ังถึงปัจจุบัน  

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 คณะศึกษาศาสตร์ได้มีความร่วมมือกับประเทศกัมพูชาโดยสนับสนุนให้
บุคลากรทางการศึกษามาเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการที่คณะศึกษาศาสตร์ มาเข้าสังเกตชั้นเรียนและร่วมพูดคุยกับ
ครูไทย นอกจากนี้คณาจารย์และนักศึกษาระดับตรี โท เอก ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมทางวิชาการและศึกษาเชิง
วัฒนธรรมที่ประเทศกัมพูชาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด จนกระทั่งในปี 2012 ทางคณะศึกษาศาสตร์มีนักศึกษาทุน
พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ านวน 2 คนมาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006 ประเทศในเขตอาเซียน เช่น เวียดนาม ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน 
อินโดนีเซีย ได้เข้าร่วมในโครงการ Lesson Study อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  

ในปัจจุบันนี้คณะศึกษาศาสตร์มีโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้มี
โอกาสไปท ากิจกรรม ศึกษาดูงานในกลุ่มประเทศเขตอาเซียน 

 
ทิศทางการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์  

1. โครงการปรับปรุงคณะศึกษาศาสตร์ บริเวณพ้ืนที่ชมรมและกิจกรรมนักศึกษา ห้องสมุด (Library)  
2. โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU International School)  

- การพัฒนาห้องเรียนต้นแบบเพ่ือเป็นแหล่งเผยแพร่นวัตกรรม  
- โครงการพัฒนาค่ายคณิตศาสตร์ส าหรับเยาวชน  
- โครงการวิจัยและพัฒนาหนังสือเรียนคณิตศาสตร์  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ และแสดงความชื่นชมต่อผลงานของคณะศึกษาศาสตร์ 
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1.2  การพิจารณารับย้ายโอนนักศึกษามหาวิทยาลัยอีสาน เพื่อมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประธาน เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่มีข่าวทางสื่อสิ่งพิมพ์เรื่องมหาวิทยาลัยขอนแก่นรับย้าย

โอนนักศึกษามหาวิทยาลัยอีสาน เพื่อมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จ านวนประมาณ 116 คน นั้น ข้อมูล คือ
มหาวิทยาลัยยังมิได้รับย้ายโอน แต่เป็นเพียงการแจ้งความประสงค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอีสาน ซึ่งแบ่งเป็น
นักศึกษาระดับปริญญาตรี  จ านวน 63 คน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 53 คน ทั้งนี้ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาการรับย ้ายโอน แต่มหาวิทยาลัยยังไม่มีนโยบาย
ดังกล่ าว ซึ่ งหากนักศึกษามีความประสงค์จะขอย้ายโอน ก็จะพิจารณาเป็นรายกรณีไป ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี ส่วนระดับบัณฑิตศึกษา นั้น ปัจจุบันยังไม่มีหลักเกณฑ์การรับ
ย้ายโอน จึงมอบหมายให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาว่าหากไม่มีหลักเกณฑ์การรับย้ายโอนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา จะอนุโลมใช้หลักเกณฑข์องระดับปริญญาตรีก่อนหรือไม่ 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 2 การรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 15/2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2555 
เลขานุการที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่  

15/2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2555  
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แก้ไข ดังนี้ 
1. หน้า 4 บรรทัดที ่17 แก้ไขข้อความจาก เดิม “...จ านวน 2,800 ทุน ...” เป็น “ประมาณ จ านวน 2,800 ทุน ...”  

บรรทัดที ่17-18 แก้ไขข้อความ เดิม “และนักศึกษาก็สามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ได้เต็มจ านวน” แก้ไขเป็น “และนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา (กยศ.) ก าหนด สามารถกู้ยืมได้ทุกคน  

2. ระเบียบวาระที่ 3.3 แก้ไขข้อความจาก เดิม “...การขออนุญาตเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรด้วยเครื่องแต่งกายบัณฑิตหญิง” เป็น “...การขออนุญาตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตชาย
ด้วยเครื่องแต่งกายบัณฑิตหญิง” 

3. หน้า 4 บรรทัดที ่31 ตัดข้อความ “โดยจะอนุญาตเป็นรายกรณีไป” ออก 
4. หน้า 8 บรรทัดที ่35-36 แก้ไขข้อความ เดิม “Interdisplinary” แก้ไขเป็น “Interdisciplinary”  
หลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง   

3.1  ก าหนดการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารระดับสู ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัย
ก าหนดการจัดการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้
ประสานงานกับสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดกิจกรรมนี้เป็นประจ าทุกปี โดยก าหนดจัดในช่วงต้นปีงบประมาณ 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 16/2555 วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 17/2555 วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2555  

ส าหรับครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยกองแผนงาน และส านักงานสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการ จะเตรียม
เครื่องมือ และอุปกรณ ์การด าเนินการประชุมสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้ด าเนินการ เป้าหมายของกิจกรรม
ดังกล่าวต้องการให้มีการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือพิจารณาว่ามีปัจจัยใดเปลี่ยนแปลง และแต่ละประเด็นจะมีการปรับปรุง
กระบวนการอย่างไร เพ่ือให้คณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัยสามารถขับเคลื่อนไปได้ ที่ส าคัญคือเรื่องการวิจัย 
มหาวิทยาลัยจะมีข้อมูลผลการด าเนินงานในส่วนของจ านวนบัณฑิต จ านวนนักศึกษา อัตราการมีงานท าของบัณฑิต 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ผลการประเมินต่างๆ และการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ฯลฯ และหลังจากการประชุมร่วม
ระหว่างสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ณ วรบุระ หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา             
เสร็จสิ้นแล้วฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์จะจัดท าสรุปประเด็น และจะน าเสนอในที่ประชุมคณบดี เพ่ือให้เห็นว่ามี
โครงการใดบ้างที่จะต้องขับเคลื่อนต่อไป 

รศ.สุลัดดา ลอยฟ้า ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้กล่าวขอบคุณทาง
มหาวิทยาลัยที่ให้สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัย   
และคณะผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ให้         
ความอนุเคราะห์ในการเรียนเชิญ Prof. Dr. Edward  Hundert มาบรรยายพิเศษในครั้งนี้ ในโอกาสนี้จึงมอบหมายให้ 
ผศ.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ น าเสนอก าหนดการ 

ผศ.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์           
ได้น าเสนอก าหนดการ ดังนี้ 

   ในโอกาสที่ Prof. Dr. Edward  Hundert มาเยือนมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงเชิญท่าน
บรรยายพิเศษ เรื่อง “Teaching and Learning in the 21st Century” เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ประสบการณ์และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา ในยุคศตวรรษที่ 21 โดยสถาบันฯ ได้เชิญคณบดี รองคณบดีที่เกี่ยวข้อง 
และคณาจารย์ คณะละ 5 ท่านเข้าร่วมกิจกรรม ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 – 11.00 น.                
ณ ห้องสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร จากนั้นเวลา 18.30 น. จะเป็นกิจกรรม Dinner Talk ในประเด็น “บทบาท
สภามหาวิทยาลัยในการน าพามหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมาย” โดย ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ณ โรงแรมวรบุระ หัวหิน              
รีสอร์ท แอนด์ สปา  

   วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00 – 12.00 น. เป็นการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “How 
to Build a World Class University : Challenges and Opportunities” โดย Prof. Dr. Edward  Hundert จากนั้น
เวลา 13.00 – 16.00 น. เป็นการประชุมกลุ่มย่อย ตามกลุ่มสาขาวิชา 3 กลุ่ม โดยประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
คณบด/ีรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/และผอ.ศูนย์ สถาบัน ส านัก 

   วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2555 เป็นการน าเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อยเกี่ยวกับกลยุทธ์เพ่ือ
การปฏิบัติไปสู่เป้าหมายร่วมกัน โดยตัวแทนกลุ่มย่อยทั้ง 3 กลุ่ม และการสรุปสะท้อนผลเพ่ือน าไปสู่การน าเสนอ
ยุทธศาสตร์การบริหารงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นเชิงสร้างสรรค์ ร่วมกันระหว่างสภามหาวิทยาลัยและ คณะผู้บริหาร
ระดับสูง โดยอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ร่วมกับ Prof. Dr. Edward  Hundert และศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ    

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 16/2555 วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 17/2555 วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2555  

1. การบรรยายพิเศษเรื่อง “Teaching and Learning in the 21st Century” ในวันศุกร์ที่            
30 พฤศจิกายน 2555 นั้น ควรให้แต่ละคณะ/หน่วยงานส่งผู้เข้าร่วมได้มากกว่า 5 คน และให้ฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะ/หน่วยงานเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่องดังกล่าว 

2. ควรให้มกีารถ่ายทอดสดส าหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมฟังการบรรยายได ้
3. ในเอกสารประกอบวาระการประชุม รายชื่อคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีความ

คาดเคลื่อน ขอให้ตรวจสอบให้ถูกต้อง 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

3.2  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยน    
เรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ. ครั้งที่ 4 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้
มอบหมายให้ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ และฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ. ครั้งที่ 4 ซึ่งก าหนดจัดระหว่างวันที่ 26 – 30 
พฤศจิกายน 2555 นั้น ในโอกาสนี้ จึงขอรายงานความก้าวหน้าการเตรียมการต่างๆ และประเด็นส าหรับการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสรุป ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ส่งบุคลากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และ Shadowing             
การท างาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 19-26 พฤศจิกายน 2555 ใน 3 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย 

(1) Shadowing ณ กองแผนงาน กองกลาง กองคลัง และกองการเจ้าหน้าที่ ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ระหว่างวันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2555 

(2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็น “แนวคิด มุมมองในการด าเนินการเรื่องการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการและการเพ่ิมคุณวุฒิอาจารย์” วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2555 เวลา 15.00-17.00 น.             
ณ กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(3) Shadowing ในหัวข้อ “การด าเนินการเรื่องกระบวนการขอต าแหน่งทางวิชาการ” 
วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00-16.30 น. ณ กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2. ก าหนดจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ประเพณี มข. – ม.อ. ระหว่างวันที่  26-30 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการทัศนศึกษาสภาพภูมิประเทศ เศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซ่ึงมีก าหนดการ ดังนี้  

วันอาทิตย์ท่ี 25 พฤศจิกายน 2555 
มหาวิทยาลยัขอนแก่นเลี้ยงต้อนรบัผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ (อย่างไม่เป็นทางการ)  
ณ โรงแรมลาวลิลา่ ขอนแก่น 

 
วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2555 

08.30 น. ลงทะเบียน 
09.00-09.35 น. ชมวีดิทัศน์สรุปผลความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรม/โครงการตามบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการ

แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประเพณี มข.-ม.อ.  
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 16/2555 วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 17/2555 วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2555  

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2555 

กล่าวรายงานโดย รองอธิการบดีฝา่ยวางแผนยุทธศาสตร์ รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท 
ประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯ ฝ่ายมหาวทิยาลัยขอนแก่น 

09.35-09.45 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศริิชัย  กลา่วต้อนรับและเปิดงาน 

09.45-10.45 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และอธิการบดมีหาวิทยาลัยขอนแก่นเล่าเรื่อง ประสบการณ์การ
บริหาร (ตามหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้) [ ท่านละ 30 นาที ] 

10.45-11.15 น. 
(30 นาที) 

พิธีลงนามความร่วมมือด้านการวิจยัระหว่าง มข.-ม.อ. และการมอบทุนสนับสนุนโครงการวิจัยร่วมด้าน
ยางพารา  

11.15-11.25 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

11.25-12.00 น. - กิจกรรมสมัพันธ์ มข.-ม.อ. ด าเนนิการโดย ผศ.ดลชัย ศรสี าราญ ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากีฬา 
- อธิการบดีสองมหาวิทยาลัยแลกเปลี่ยนของที่ระลึก  
- การถ่ายภาพท่ีระลึก (บริเวณทางเข้าอาคารวิทยาลยัการปกครองท้องถิ่น) 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-15.30 น. แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ผู้แทนสถาบัน กลุ่ม 1  ประชาคมอาเซียน(AEC) และความเป็นนานาชาติ  

 กลุ่ม 2  การจัดตั้งหน่วยงานตาม พ.ร.บ. ส่วนงานภายใน พ.ศ.2550 

 กลุ่ม 3  การพัฒนาระบบประกันคณุภาพ 

 กลุ่ม 4  กลไกการส่งเสริมงานศิษย์เก่าสมัพันธ์ 

 กลุ่ม 5  ระบบบรหิารการวิจัย 

 กลุ่ม 6  การบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย 

15.30-17.00 น. น าเสนอผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ต่ละกลุ่ม [น าเสนอโดยผู้แทนกลุม่ 1-6 โดยน าเสนอกลุ่มละ 15 นาที] 

18.30-21.00 น. งานเลี้ยงรับรอง ณ คุ้มสีฐาน ส านกัวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
ระหว่างวันที่ 27 – 30 พฤศจิกายน 2555  

มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เส้นทางขอนแก่น-มหาสารคาม-กาฬสินธุ์-มุกดาหาร 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ พร้อมขอเรียนเชิญคณบดีทุกท่านร่วมงานเลี้ยงรับรอง ในวันอาทิตย์ที่ 
25 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมลาวิลล่า ขอนแก่น และวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ณ คุ้มสีฐาน และขอบคุณ
คณะ/หน่ วยงาน  ที่ ให้ คว ามอนุ เคร าะห์ ย านพาหนะส าหรั บการรั บ -ส่ ง  ผู้ บ ริ ห ารและบุ คล ากร จาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

3.3 ขอชี้แจงรายงานผลการตรวจสอบบัญชศีูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก (เพิ่มเติม) 

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดี
ครั้งที่ 15 /2555 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555 มีมติรับทราบผลการตรวจสอบบัญชีศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 16/2555 วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 17/2555 วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2555  

ประจ าปีงบประมาณ 2554 พร้อมทั้งมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ นั้น จึงขอน าเสนอข้อมูลเพ่ิมเติม พร้อมการ
ชี้แจงดังนี้ 

1. รายงานผลการตรวจสอบบัญชีนี้เป็นการตรวจสอบรายรับ -รายจ่ายที่เกิดจากการ
ด าเนินงานของศูนย์ประชุมฯ ส าหรับมติที่แจ้งว่ายังเห็นภาพรายรับ-รายจ่ายไม่ชัดเจน เพราะยังมีรายจ่ายแฝง               
เช่น ค่าตอบแทนให้แก่บริษัท NCC ค่าซ่อมบ ารุงในส่วนของมหาวิทยาลัยและอ่ืนๆ ควรระบุหมายเหตุค่าใช้จ่ายแฝงไว้
ประกอบในรายงานด้วยนั้น ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้ 

จากรายงานผลในวรรคที่สองได้ระบุไว้ว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นจ่ายค่าจ้างบริหารให้บริษัท 
NCC ปีละ 2,5000,000 .- บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมเป็นการจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย            
จึงไม่ได้น ามารวมไว้ในรายงานงบการเงิน จะมีรายจ่ายในงบของมหาวิทยาลัย และค่าใช้จ่ายซ่อมบ ารุงในส่วนของ
มหาวิทยาลัยเป็นผู้จ่าย ซึ่งกองอาคารและสถานที่ เป็นผู้ดูแลและไม่ได้รายงานการใช้จ่ายดังกล่าวให้ กับส านักงาน
ตรวจสอบภายใน จึงไม่สามารถจะน ามาแสดงได้ 

2. จากเหตุผลในข้อที่ 1 จึงไม่สามารถแสดงตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย
และบริษัท NCC ได ้

จึงน าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ   

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

3.4  ข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน  

    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเข้าสู่ประชาคม 
อาเซียน วิทยาลัยนานาชาติ จึงได้จัดท าวิจัยเชิงส ารวจเกี่ยวกับความพร้อมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการเข้าร่วม
ประชาคมอาเซียน จึงขอเสนอข้อมูลการวิจัยต่อที่ประชุม ดังนี้  ผู้วิจัย : Mr. Yan Flint วิธีวิจัย : วิจัยเชิงส ารวจ                
ใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวนแบบสอบถาม : ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จ านวน 320 ชุด ส่งไปยัง 20 คณะ
ผ่านทางคณบดี หรือรองคณบดีฝ่ายวิจัย แบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนจ านวน 92 ชุด จาก 16 คณะ 

ผลจากการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความสามารถในการพูดและเขียน
ภาษาอังกฤษอยู่ ในระดับการพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้น้อยมาก ซึ่ งทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถือเป็นข้อจ ากัดส าหรับการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อาทิ ข้อจ ากัด
ส าหรับการสอนในมหาวิทยาลัยอ่ืนในประชาคมอาเซียน ข้อจ ากัดที่จะให้อาจารย์จากมหาวิทยาลัยในประชาคม
อาเซียนมาสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน รวมไปถึงเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการไปเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
ในประชาคมอาเซียน 

จึงน าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ถึงผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นถึงทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิ่มรายวิชาภาษาอังกฤษไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 16/2555 วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 17/2555 วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2555  

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
4.1 ขออนุมัติเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ 

ประธาน เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น 1587/2554 ลงวันที่ 25 
มีนาคม พ.ศ. 2554 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น                    
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยองค์กรในก ากับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม             
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 โดยมีวาระด ารงต าแหน่ง 2 ปี ซึ่งครบวาระวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 ดังนั้น เพ่ือให้การแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจ าส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555 
ข้อ 16.3 ให้มีคณะกรรมการประจ า ประกอบด้วย 

(1) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 
(2) ผู้แทนมหาวิทยาลัย จ านวน 2 คน   เป็นกรรมการ 
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน และ/หรือ   เป็นกรรมการ 

ภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 2-4 คน 
(4) ผู้บริหารสูงสุด     เป็นกรรมการและเลขานุการ 
พร้อมนี้ ส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ ขอเสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน

และ/หรือภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 4 คน เพื่อเป็นกรรมการตามองค์ประกอบ (3) ดังรายนามต่อไปนี้ 
(1) นายธวัชชัย เฮงประเสริฐ เป็นกรรมการ 
(2) นายสุรสิทธิ์ เลิศนิมูลชัย เป็นกรรมการ 
(3) นายปรีชา พันธ์นิกุล  เป็นกรรมการ 
(4) ผศ.วันชัย สุ่มเล็ก  เป็นกรรมการ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
1. เสนอรายชื่อผู้แทนมหาวิทยาลัย จ านวน 2 คน เพื่อร่วมเป็นกรรมการตามองค์ประกอบ (2) 

ประกอบด้วย 
(1) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
(2) คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 

2. เห็นชอบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  เพื่อเป็นกรรมการตามองค์ประกอบ (3)              
จ านวน 4 คน ตามที่เสนอ 

 
4.2 ขออนุมัติเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 

ประธาน เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น 1595/2554 ลงวันที่ 25 
มีนาคม พ.ศ. 2554 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยองค์กรในก ากับ มหาวิทยาลั ยขอนแก่น พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม             
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 โดยมีวาระด ารงต าแหน่ง 2 ปี ซึ่งครบวาระวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 ดังนั้น เพ่ือให้การแต่งตั้ง
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 16/2555 วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 17/2555 วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2555  

คณะกรรมการประจ าศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ .ศ. 
2555 ข้อ 16.3 ให้มีคณะกรรมการประจ า ประกอบด้วย 

(1) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 
(2) ผู้แทนมหาวิทยาลัย จ านวน 2 คน   เป็นกรรมการ 
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน และ/หรือ   เป็นกรรมการ 

ภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 2-4 คน 
(4) ผู้บริหารสูงสุด     เป็นกรรมการและเลขานุการ 
พร้อมนี้ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ขอเสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและ/หรือ

ภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 4 คน เพื่อเป็นกรรมการตามองค์ประกอบ (3) ดังรายนามต่อไปนี้ 
(1) นายธวัชชัย เฮงประเสริฐ เป็นกรรมการ 
(2) นายสุรสิทธิ์ เลิศนิมูลชัย เป็นกรรมการ 
(3) นายปรีชา พันธ์นิกุล  เป็นกรรมการ 
(4) ผศ.วันชัย สุ่มเล็ก  เป็นกรรมการ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
1. เสนอรายชื่อผู้แทนมหาวิทยาลัย จ านวน 2 คน เพื่อร่วมเป็นกรรมการตาม

องค์ประกอบ (2) ประกอบด้วย 
(1) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
(2) คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 

2. เห็นชอบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  เพื่อเป็นกรรมการตามองค์ประกอบ (3) 
จ านวน 4 คน ตามที่เสนอ 

 
4.3   (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง แนวปฏิบัติในการใช้ศนูย์ประชุมอเนกประสงค์ 

   กาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น               

ได้คัดเลือกและให้สิทธิด าเนินการบริหารจัดการศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ให้แก่ บริษัทขอนแก่นเจริญทาวเวอร์ มีก าหนดห้าปี ตามสัญญาเลขที่ สธ. 3/56 นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555              
ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 โดยก าหนดให้มหาวิทยาลัยใช้ศูนย์ประชุมฯ ตามแผนกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดให้ จ านวนไม่เกินหกสิบวันต่อปี นั้น จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
ใช้ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง 
แนวปฏิบัติในการใช้ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 16/2555 วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 17/2555 วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2555  

1. เห็นควรเพิ่มเติมให้มีนิยามศัพทไ์ว้ใน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฯ ดังกล่าว 

2. เห็นควรเพิ่มเติมข้อมูลในบัญชีแนบท้าย (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฯ ดังกล่าว           
ในส่วนของตารางช่องอนุมัติ ให้มีความหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 

3. มหาวิทยาลัยควรตระหนักถึงการพิจารณารับงานของศูนย์ประชุมฯ ที่ไม่ขัดต่อ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  

4. มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ใช้ศูนย์ประชุมฯ จ านวนไม่เกิน 60 วันต่อปี รวมวันเตรียมงาน วันจัดงาน 
และวันเก็บหรือรื้อถอนงาน ดังนั้นควรใช้งานอย่างคุ้มค่ามากที่สุด และหากคณะ/หน่วยงานมีความประสงค์จะใช้ศูนย์
ประชุมฯ ให้แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน เพ่ือพิจารณาอนุมัติการช้ศูนย์ประชุมฯ รวมไปถึงตารางการใช้งานของศูนย์
ประชุมฯ 

  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง แนว
ปฏิบัติในการใช้ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยขอนแก่น และให้น าข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะไปพิจารณาประกอบการปรับปรุง (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าว  

 

4.4  การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามประกาศส านัก
นายกรัฐมนตรี ฉบับลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2554 และฉบับลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 เนื่องจากนายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 29 เมษายน 2556 
ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ขอความร่วมมือในการก าหนดจ านวนแห่งและ
ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยก าหนดให้เป็นนายก
สภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้คนละไม่เกิน 2 แห่ง และไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน ดังนั้น เพ่ือให้
การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นไปตามข้อบั งคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2541 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 จึงขอเสนอก าหนดการด าเนินงาน ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลจากรายชื่อที่ได้รับการเสนอชื่อของคณะ/หน่วยงาน/องค์กร และแนวทางการ
ด าเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ก าหนดการสรรหาฯ 

ช่วงเวลา ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาในการด าเนินการ 

9 พฤศจิกายน 2555 เสนอที่ประชุมคณบดีให้ความเห็นชอบ 
- เพื่อให้คณะ/หน่วยงาน/องค์กรเสนอชื่อผู้สมควร

ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

- ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลจาก

ประมาณ 2 สัปดาห์ 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 16/2555 วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 17/2555 วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2555  

ช่วงเวลา ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาในการด าเนินการ 

รายชื่อที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะ/หน่วยงาน/
องค์กร 

1 -30 ธันวาคม 2555  ให้คณะ/หน่วยงาน/องค์กร เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง 
- นายกสภามหาวิทยาลัย 

คณะ/หน่วยงาน/องค์กร เสนอไม่เกิน 2 ชื่อ  
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

        คณะ/หน่วยงาน/องค์กร เสนอไม่เกิน 12 ชื่อ 

ประมาณ 1 เดือน 

2-31 มกราคม 2556 ด าเนินการสรรหาบุคคลจากรายชื่อที่ได้รับจากคณะ/
หน่วยงาน/องค์กร ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  
ที่ประชุมคณบดีก าหนด 

ประมาณ 1 เดือน 

1-28 กุมภาพันธ์ 2556 ทาบทามผูไ้ด้รบัการสรรหา และจดัหาประวัตปิระกอบ 
การเสนอชื่อเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 

ประมาณ 1 เดือน 

หมายเหตุ :  การเสนอชื่อของคณะ/หน่วยงาน/องค์กร ขอให้ค านึงถึงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ขอความร่วมมือในการก าหนด
จ านวนและระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้วย  

อธิการบดีได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมต่อที่ประชุมว่า ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
ได้ขอความร่วมมือในการก าหนดจ านวนแห่งและระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย โดยก าหนดให้เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้คนละไม่เกิน 2 แห่ง และไม่เกิน 
2 วาระติดต่อกัน นั้น หากมหาวิทยาลัยยืนยันการเสนอรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิด้วยเหตุผลด้าน
ความต่อเนื่องในการบริหารนโยบายและเพ่ือเป็นประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ก็น่าจะสามารถกระท าได้ ซึ่งขณะนี้สกอ.             
ยังไม่ได้ส่งข้อมูลว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่านใดที่ด ารงต าแหน่งเกิน 2 มหาวิทยาลัย 

จึงน าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการก าหนดการด าเนินงาน               
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลจากรายชื่อที่ได้รับการเสนอชื่อของคณะ/หน่วยงาน/องค์กร และแนวทางการ
ด าเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการก าหนดการด าเนินงาน ก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาบุคคลจากรายชื่อที่ได้รับการเสนอชื่อของคณะ/หน่วยงาน/องค์กร และแนวทางการด าเนินการสรร
หานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามที่เสนอ 

 
4.5 การแบ่งหน่วยงานภายในส านักงานคณบดี ส านักงานผู้อ านวยการ/หน่วยงาน/หน่วยงาน

เทียบเท่า  
รองอธิ การบดี ฝ่ ายวางแผนยุทธศาสตร์  เสนอต่ อที่ ประชุ มว่ า สื บเนื องจากสภา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 ได้เห็นชอบให้มีการปฏิรูปการจัด
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งระบบ เพ่ือใช้เป็นเครื่ องมือส าหรับการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสโลกาภิวัฒน์ โดยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการจัดโครงสร้างหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี ซึ่งเป็นหน่วยงาน
กลางในการสนับสนุนด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย โดยมีหลักการส าคัญในการจัดโครงสร้างหน่วยงานใน
ส านักงาน คือ สนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมองค์กรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งจัดโครงสร้างตามภารกิจและอ านาจ
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 16/2555 วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 17/2555 วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2555  

หน้าที่ เพื่อมุ่งเน้นภารกิจหลักด้านการสนับสนุนงานบบริหารจัดการทั่วไป และภารกิจหลัก สนับสนุนงานยุทธศาสตร์ 
ภายใต้พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

โดยสภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบการจัดโครงสร้างของมหาวิทยาลัยในส่วนต่างๆ  ไปแล้วดังนี้ 
1. หน่วยงานในก ากับ 
2. ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
3. วิทยาเขตหนองคาย 
4. ส านักงานอธิการบดี 
เพ่ือให้การจัดโครงสร้างในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปตามวัตถุประสงค์การปฏิรูป

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งระบบ จึงควรด าเนินการแบ่งหน่วยงานภายใน หรือจัด
โครงสร้างส านักงานคณบดี ส านักงานผู้อ านวยการ/หน่วยงานเทียบเท่า  

หลักการ/วัตถุประสงค์ 
1. จัดโครงสร้างภายในส านักงานคณบดี ส านักงานผู้อ านวยการ/หน่วยงานเทียบเท่า โดยการ

แบ่งหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้น และรองรับวิสัยทัศน์และพันธกิจของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
และคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า 

2. จัดหรือแบ่งหน่วยงาน ให้มีกระบวนการท างานเชื่อมโยงและประสานงานเพ่ือสร้างคุณค่าการ
ให้บริการและปฏิบัติภารกิจเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายในคณะ ส านักงานอธิการบดี และภาคส่วนภายนอก                 
โดยค านึงถึงเรื่องการประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประโยชน์ที่ผู้รับบริการจะได้รับเป็นส าคัญ ภายใต้
ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ และอัตราก าลัง ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย 

3. เ พ่ือส่ง เสริมศักยภาพของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ให้ เป็นผู้มีสมรรถนะสูง มี เส้นทาง
ความก้าวหน้าตลอดจนมีความรักและผูกพันต่อองค์กรและเพ่ือนร่วมงาน 

หลักเกณฑ์/วิธีการ 
1. พิจารณาจัดกลุ่มคณะ/ส านักงาน โดยค านึงถึงโครงสร้างตามพันธกิจ ความหลากหลายใน

ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ขนาดของหน่วยงาน (XL,L,M และ S) และกลุ่มสาขาวิชาของหน่วยงาน (ST,MS และ HS) 
2. ชื่อหน่วยงานภายในส านักงานคณบดี/หน่วยงานเทียบเท่า จะมีชื่อเหมือนกันหรือคล้ายกัน

เป็นส่วนใหญ่ อีกจ านวนหนึ่งสามารถแตกต่างกันได้ตามบริบท เช่น ภารกิจ ขนาดและกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกันได้ 
3. ศึกษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งหน่วยงานภายใน

ตลอดจนการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณาและให้ข้อคิดเห็น 
4. ใช้กระบวนการทั้ง Top-Down และ Bottom-Up โดยให้มีคณะกรรมการกลาง ระดับ

มหาวิทยาลัย และระดับคณะ/กอง พิจารณาและศึกษาหาข้อยุติร่วมกันก่อนเสนอขอความเห็นชอบผ่านคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ที่ประชุมคณบดี และสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ 

ก าหนดการเบื้องต้น 
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (เดือนตุลาคม 2555) 
- ประชุมปรึกษาหารือ วิเคราะห์ หาข้อสรุปร่วม (เดือนพฤศจิกายน 2555 – มกราคม 2556)  
- เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการประจ าคณะ (เดือนกุมภาพันธ์ 2556) 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 16/2555 วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 17/2555 วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2555  

- ที่ประชุมคณบดี (เดือนมีนาคม 2556) 
- ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย (เดือนพฤษภาคม 2556) 
- ประกาศสภามหาวิทยาลัย มีผลบังคับใช้ (1 มิถุนายน 2556) 

หมายเหตุ : ตัวอย่างการแบ่งงานภายในส านักงานคณบดี เม่ือค านึงถึงขนาด เช่น 
รูปแบบท่ี 1 จัดโครงสร้างกลางเพื่อให้คณะ/หน่วยงาน น าไปพิจารณา 

คณะใหญ่มาก (XL) คณะใหญ่ (L) คณะกลาง (M) คณะเล็ก (S) 

1. งานบริหารงานทั่วไป 
2. งานการเงินและบัญชี 
3. งานพัสด ุ
4. งานนโยบายและแผน

ยุทธศาสตร ์
5. งานบริการการศึกษา 
6. งานพัฒนานักศึกษา 
7. งานทรัพยากรมนุษย์ 
8. งานอาคารสถานที่และ

กายภาพ 
9. งานประกันคุณภาพ 
10. งานพัฒนาหลักสูตรและ

การเรียนการสอน 
11. งานส่งเสริมการวิจัยและ

บริการวิชาการ 
12. งานประชาสัมพันธ์ 
13. งานวิเทศสัมพันธ์ 
14. งานกิจการพิเศษ 

1. งานบริหารงานทั่วไป 
2. งานการเงินและบัญชี 
3. งานพัสด ุ
4. งานนโยบายและแผน

ยุทธศาสตร ์
5. งานบริการการศึกษา 
6. งานพัฒนานักศึกษา 
7. งานทรัพยากรมนุษย์ 
8. งานอาคารสถานที่และ

กายภาพ 
9. งานประกันคุณภาพ 
10. งานพัฒนาหลักสูตรและ

การเรียนการสอน 
11. งานส่งเสริมการวิจัยและ

บริการวิชาการ 
12. งานประชาสัมพันธ์และ

วิเทศสัมพันธ์ 
 

1. งานบริหารงานทั่วไป 
2. งานการเงิน บัญชี และ

งานพัสด ุ
3. งานนโยบายและแผน

ยุทธศาสตร ์
4. งานบริการการศึกษา 
5. งานพัฒนานักศึกษา 
6. งานประกันคุณภาพ 
7. งานอาคารสถานที่และ

กายภาพ 
8. งานพัฒนาหลักสูตรและ

การเรียนการสอน 
9. งานส่งเสริมการวิจัยและ

บริการวิชาการ 

1. งานบริหารงานทั่วไป 
2. งานการเงิน บัญชี และ

งานพัสด ุ
3. งานนโยบายและแผน

ยุทธศาสตร ์
4. งานบริการการศึกษา 
5. งานพัฒนานักศึกษา 
6. งานประกันคุณภาพ 

 

จัดกลุ่มคณะเป็น XL ,L ,M และ S โดยใช้เกณฑ์จ านวนนักศึกษา บุคลากร งบประมาณ ภารกิจพิเศษ 
เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดแบ่งงานภายในส านักงานคณบดี เช่น 

(1) คณะใหญ่มาก (XL) (จ านวน ประมาณ 14 งาน) 
(2) คณะใหญ่ (L) (จ านวน ประมาณ 10-12 งาน) 
(3) คณะกลาง (M) (จ านวน ประมาณ 7-9 งาน) 
(4) คณะเล็ก (S) (จ านวน ประมาณ 5-6 งาน) 
ข้อดี 

1. เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานตามหลักการแบ่งงานกันท า 
2. ผู้ปฏิบัติงานมีเส้นทางความก้าวหน้าตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจน และเป็น

มาตรฐานเดียวกัน 



- 20 - 
 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 16/2555 วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 17/2555 วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2555  

ข้อเสีย 
1. อาจเกิดการเพิ่มงานจ านวนมาก ส่งผลต่อภาระบุคคลและงบประมาณในระยะยาว 
2. ใช้เวลานานในการจัดท าตามกระบวนการต่างๆ จนได้ข้อยุติร่วมกัน 
3. หากแบ่ง หรือเพ่ิมงานจ านวนมาก จะเกิดข้อจ ากัดในการใช้ศักยภาพของบุคลากร ท าให้

ไมส่ามารถท างานร่วมกัน หรือบูรณาการงานกันได้ 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน

ส านักงานคณบดี ส านักงานผู้อ านวยการ/หน่วยงานเทียบเท่าหรือข้อคิดเห็น เสนอแนะอ่ืน 
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ในส่วนของคณะแพทยศาสตร์ อาจมีบริบทที่แตกต่าง เนื่องจากเป็นคณะที่ ใหญ่มาก 

ยกตัวอย่าง เช่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ หากมีการปรับโครงสร้างฯ จะต้องพิจารณาโครงสร้างใหม่ที่เหมาะสม 
เนื่องจากมีบริบทแตกต่างจากส านักงานคณบดีทั่วไป 

2. หากมีการปรับโครงสร้างฯ จะมีการประเมินค่างานตามที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา(สกอ.) ก าหนด 

3. การปรับโครงสร้างฯ อาจมีความเกี่ยวข้องกับระบบการบริหารงานบุคคล เช่น การปรับ
ต าแหน่งหัวหน้างานหรือผู้อ านวยการ ซึ่งเป็นต าแหน่งผู้บริหาร ซ่ึงมีความเชื่อมโยงกับเงินประจ าต าแหน่งเป็นต้น 

4. รูปแบบการจัดโครงสร้างกลางข้างต้น คณะ/หน่วยงาน สามารถปรับโครงสร้างฯ          
จ านวนงาน ตามความเหมาะสมของแต่ละคณะ/หน่วยงานได้ ทั้ง มหาวิทยาลัยอาจเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการจัด
โครงสร้างมาให้ความรู้เพิ่มเติมได้ 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้มีการปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน
ส านักงานคณบดี ส านักงานผู้อ านวยการ/หน่วยงานเทียบเท่า กอง และส านักงานตามเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

5.1 ก าหนดการประชุมคณบดี และการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. 2556 
เลขานุการที่ประชุม เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยในวันพุธสัปดาห์แรกของเดือน และประชุมคณบดีในวันศุกร์ สัปดาห์ที่  2 และ 3 ของเดือนนั้น ในการนี้
ขอเสนอก าหนดการประชุมคณบดี และประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. 2556 ดังนี้ 

ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยและการประชุมคณบดีประจ าปี 2556 ดังนี้ 
1. ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2556 

ครั้งที ่ วันพุธที่ เดือน หมายเหตุ 
1 9 มกราคม  
2 16-20 กุมภาพันธ์ การประชุมสัญจรต่างประเทศ 
3 6 มีนาคม  
4 3 เมษายน  
5 1 พฤษภาคม  
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 16/2555 วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 17/2555 วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2555  

ครั้งที ่ วันพุธที่ เดือน หมายเหตุ 

6 5 มิถุนายน  

7 3 กรกฎาคม  

8 7 สิงหาคม  

9 4 กันยายน  

10 2 ตุลาคม  

11 6 พฤศจิกายน  

12 4 ธันวาคม  
หมายเหตุ : การประชุมสภามหาวิทยาลัย ก าหนดเป็นวันพุธแรกของเดือน เวลา 09.00 – 11.30 น. ก าหนดการข้างต้น อาจม ี
    การเปลี่ยนแปลงตามที่ประธานเห็นควร 

 
2. ก าหนดการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2556 

   การจัดเอกสาร  

ครั้งที ่ วันศุกร์ เดือน วันสุดท้ายของการ
รับเรื่อง 

วันส่งระเบียบ
วาระให้
กรรมการ 

หมายเหตุ 

1 11 มกราคม 4 9  

2 18 มกราคม 11 16  

3 8 กุมภาพันธ์ 1 6  

4 15 กุมภาพันธ์ 8 13  

5 15 มีนาคม 8 13  

6 22 มีนาคม 15 20  

7 12 เมษายน 5 10  

8 19 เมษายน 12 17  

9 10 พฤษภาคม 3 8  

10 17 พฤษภาคม 10 15  

11 14 มิถุนายน 7 12  

12 21 มิถุนายน 14 19  

13 12 กรกฎาคม 5 10  

14 19 กรกฎาคม 12 17  

15 16 สิงหาคม 9 14  

16 23 สิงหาคม 16 21  

17 13 กันยายน 6 11  
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 16/2555 วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 17/2555 วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2555  

   การจัดเอกสาร  

ครั้งที ่ วันศุกร์ เดือน วันสุดท้ายของการ
รับเรื่อง 

วันส่งระเบียบ
วาระให้
กรรมการ 

หมายเหตุ 

18 20 กันยายน 13 18  

19 11 ตุลาคม 4 9  

20 18 ตุลาคม 11 16  

21 15 พฤศจิกายน 8 13  

22 22 พฤศจิกายน 15 20  

23 13 ธันวาคม 6 11  

24 20 ธันวาคม 13 18  

หมายเหตุ : การประชุมคณบดีก าหนดเป็นวันศุกร์สัปดาห์ท่ี 2 และสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป   
    ก าหนดการข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่ประธานเห็นควร 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  

5.2   การศึกษาดูงาน ติดตามผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ของคณะผู้บริหาร 
ส านักงบประมาณ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ 
ได้เชิญคณะผู้บริหารส านักงบประมาณ มาศึกษาดูงาน ติดตามผลการด าเนินงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาและ
อุปสรรคของการด าเนินงาน ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และวันที่                  
23 พฤศจิกายน 2555 ณ วิทยาเขตหนองคาย เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดท างบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยผู้บริหารส านักงบประมาณและคณะลงพ้ืนที่ศึกษาดูงานเพ่ือติดตามความคืบหน้า          
การด าเนินการจัดการเรียนการสอน การก่อสร้างของมหาวิทยาลัย รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับ
ผู้บริหาร คณบดี ผู้อ านวยการ ศูนย์/สถาบัน/ส านัก และคณะกรรมการวางแผน  

จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  

5.3  รายงานผลการสรรหาประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจ าสาขาวิชาของ 

ส านักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วย
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจ าสาขาวิชาของส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้หมดวาระในวันที่ 29 ตุลาคม 2555 เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับ
ที่  1466/2555 ลงวันที่  24 สิงหาคม 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์ 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 16/2555 วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 17/2555 วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2555  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้อ 6.1.4 ให้รายงานผลการคัดเลือกให้ที่ประชุมคณบดีรับทราบเพ่ือเสนอให้นายกสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามแต่งตั้ง จึงขอรายงานผลการสรรหาประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจ าสาขาวิชา ดังนี้ 
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ผู้ได้รับการคัดเลือก ต าแหน่ง สังกัด 

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
ประจ าสาขาวชิาคณะที่หนึ่ง 

ศ.นพ.พลศักดิ์ จีระวิพูลวรรณ ศาสตราจารย ์ คณะแพทยศาสตร์ 

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
ประจ าสาขาวิชาคณะที่สอง 

ศ.นพ.ศาสตรี เสาวคนธ์ ศาสตราจารย ์ คณะแพทยศาสตร์ 

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
ประจ าสาขาวิชาคณะที่สาม 

รศ.กิ่งฟ้า สินุวงษ์ รองศาสตราจารย ์  

 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
5.4 รายงานงบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2554 วิทยาลัยนานาชาติ 

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ได้เสนอรายงานงบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2554 ณ วันที่ 
30 กันยายน 2554 โดยมีรายได้ท้ังสิ้น 28,163,663.86 บาท มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 14,292,965.62 บาท และมีรายได้สูง
กว่าค่าใช้จ่าย 13,870,698.24 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  

 
5.5 รายงานประจ าปีงบประมาณ 2554 วิทยาลัยนานาชาติ 

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ได้เสนอรายงานประจ าปีงบประมาณ 2554 โดยน าเสนอผลการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของวิทยาลัยนานาชาติ ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต การบริหาร การวิจัย การบริการวิชาการ
แก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  

 
5.6 วารสารวิจัย มข. (ฉบบับัณฑิตศึกษา) ของบัณฑิตวิทยาลัย 

ประธาน เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดท าวารสารวิจัย มข.(ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาและเป็นสื่อกลางรายงานความก้าวหน้าในการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยก าหนดออกปีละ 4 ฉบับ ขณะนี้วารสารวิจัย มข.(ฉบับบัณฑิตศึกษา) ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (เดือน
กรกฎาคม – กันยายน 2555) ได้จัดท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 16/2555 วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 17/2555 วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2555  

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

6.1 วารสาร U – SAVE มข. รักษ์พลังงานรักษ์โลก ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2555 

ประธาน เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้จัดท าวารสาร            
U – SAVE มข. รักษ์พลังงานรักษ์โลก ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2555 เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้
และแนวทางในการน าสังคมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปสู่การประหยัดพลังงานอย่างจริงจังมากขึ้น โดยได้จัดท าเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  

 

1.2 ระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่   

ผู้อ านวยการสถาบันภาษา ได้น าเสนอที่ประชุมว่า ด้วยสถาบันภาษา ได้ด าเนินการพัฒนา
ระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป พร้อมท าการทดลองและท าวิจัยควบคู่กัน โดยเริ่ม
พัฒนาระบบตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 – 2554 และเริ่มใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่นี้ ตั้งแต่
ภาคต้นปีการศึกษา 2555 โดยได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการอ านวยการสถาบันภาษามาโดยตลอด จึงขอเสนอ
ระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่  ดังนี้ 

ภูมิหลัง 

เมื่อ ปี พ.ศ. 2550 สถาบันภาษาได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลัยให้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
พ้ืนฐานภาษาอังกฤษและการเรียนรู้ ต่อมาปี พ.ศ. 2551 สถาบันภาษาได้แนวความคิดใหม่ คือ มีการสอบวัดระดับ
ความสามารถของนักศึกษา และให้เรียนในระดับชั้นความสามารถของตนเอง โดยหลักสูตรการสอนจะมี                  
4 ทักษะ คือ การอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง ซึ่งนักศึกษาสามารถเรียนรู้การอ่านและการฟังได้อย่างอิสระ 
และจะให้เกรด S หรือ U แก่นักศึกษา 

หลังจาก 3 ปี ของการพัฒนาและการวิจัย independent learning (IL) ด้วยทักษะการ
อ่านและการฟัง พบว่า การฟังแบบการเรียนรู้อย่างอิสระอยู่ในระดับดี แตส่ าหรับการอ่านนั้นควรจะมีการสอนในชั้นเรียน 

ใน ปี พ.ศ. 2554 ระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่  ได้ผ่านการอนุมัติ
จากคณะกรรมการอ านวยการสถาบันภาษา จึงได้เริ่มด าเนินการในปีการศึกษา 2555 ภาคการเรียนที่ 1 โดยการจัด
ระดับคะแนน GAT หรือ โควต้า นักศึกษาใหม่ทั้งหมด 4,566 คน ดังนี้ 

 Mainstream Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 

GAT 
(150) 

0 – 71 
 

72 – 98 99 - 108 109 - 120 121 - 150 

Quota  
(100) 

0 - 41 42 - 56 57 - 72 73 - 79 80 - 100 

N 3,286 961 234 51 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 16/2555 วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 17/2555 วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2555  

Teaching and learning management 

Independent %Weight 

Level 4

Level 3

Level 2

Level 1

Main-stream 

In classes 

Writing 

10.5 hrs 68%

Integrated skills – in class 

Speaking 

+ 

Listening 

10.5 hrs

Reading 

10.5 hrs

KKULI website 

21 hrs

 
 

Instructional materials 

Speaking/

Listening 

Reading Writing IL 

Level 1

Level 2

Level 3

Level 4

Q-Skills 2
KKULI 

website 

with links 

to ELT 
68%Q-Skills 3

Main-stream  Commercial text

“Outcomes” 

In-house 

compiled 

materials

In-house 

compiled 

materials 

 
 

Results 

Grade Level 4 Level 3 Level 2 Level 1 Mainstream N 

A 29 30 29 6 8 102

B+ 2 10 64 49 34 159

B 3 2 70 168 119 362

C+ - 3 38 270 266 577

C - - 12 206 454 672

D+ - 1 9 112 531 653

D - 2 2 77 974 1,055

F - 1 3 37 770 811

W - 2 7 36 130 175

34 51 234 961 3,286 4,566

(F insufficient attendance + missing exam = 127)  F not passing (811 – 127) = 684
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 16/2555 วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555 
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Details of F’s 

Faculty Number of F Total 

number 

Percentage 

AM 1 140 0.71

MS 10 220 4.55

Law 10 217 4.61

Te 11 182 6.04

Ed 33 417 7.91

Md 3 30 10

Nu 19 171 11.11

HS 52 454 11.45

Ar 12 102 11.76

En 91 719 12.66

PH 14 102 13.73

Sc 192 928 20.69

Ag 139 364 38.19

FA 97 182 53.3

684  
การศึกษาวิจัย 
จากการวิจัยเชิงส ารวจ ด้วยวิธีการแบบสอบถาม การสังเกต และมุ่งเน้นกลุ่มผู้สอน พบว่า 

ผลรวมทั้งหมดโมดูลการสอนอยู่ระดับที่ประสบความส าเร็จมากกว่าร้อยละ 67 แสดงให้เห็นว่าระบบการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่มีประสิทธิผล   

จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ  
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับผลระดับคะแนนของคณะแพทยศาสตร์             

ซึ่งผู้อ านวยการสถาบันภาษา ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นมา มีนักศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์         
2 หลักสูตร เรียนวิชาภาษาอังกฤษกับสถาบันภาษา ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (ต่อเนื่อง)       
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชนิทัศน์ (ต่อเนื่อง) (ปกต)ิ ประมาณจ านวนนักศึกษา 60คน ต่อภาคการศึกษา 

2. มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในหลักสูตรจ านวน 12 หน่วยกิต             
ทั้งนี้ อาจมบีางคณะทีจ่ัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมในส่วนของวิชาชีพ 

3. อาจพิจารณาให้มีการเสริมภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมเข้าไปในหลักสูตรนอกเหนือจากที่
ก าหนดในหลักสูตร 

4. หากน ารายวิชาพ้ืนฐานบรรจุไว้ในรายวิชาศึกษาทั่วไป สามารถท าได้หรือไม่ และ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สามารถรับรองหลักสูตรหรือไม ่ 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
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6.1  เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ได้น าเสนอวีดีโอเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษของสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน โดยผู้ที่น าเสนอแนวความคิดเป็นนักธุรกิจที่ประสบความส าเร็จ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการกระตุ้นการใช้
ภาษาอังกฤษในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ  
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  

 
เลิกประชุมเวลา 12.15 นาฬิกา 
 
 
 
      รองศาสตราจารย์รังสรรค์ เนียมสนิท 
     รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ 
           เลขานุการที่ประชุมคณบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวศิริรัตน์ ชาภูวงษ์ 
ผู้จดรายงานการประชุม 
 
นางสังวาลย์ ช่างทอง 
นางกิตติมา จันทรสม 
นางสุพัตรา ครองยุทธ 
นางสุภารัตน์ มูลศรี 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


