
รายงานการประชุมคณบดี 
ครั้งที่ 4/2556 

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 
ณ  ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคาสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

 
ผู้มาประชุม 
1. รศ.สมหมาย ปรีเปรม    รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ประธาน 
2. รศ.พิษณุ อุตตมะเวทิน    รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
3. รศ.สมปอง ธรรมศิริรักษ์   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย 

      แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
4. รศ.ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ    รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ 
5. รศ.นิยม วงศ์พงษ์ค า    รองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
6. ผศ.ลิขิต อมาตยคง    รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
7. ผศ.เด่นพงษ์ สุดภักด ี   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8. ผศ.อนุชา นิลประพันธ์   รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 
9. รศ.ล าปาง  แม่นมาตย์   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
10. รศ.ประภัสสร เตชะประเสริฐวิทยา  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
      แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
11. รศ.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์    คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
12. ผศ.เกียรติ แสงอรุณ    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
13. อ.ปรีชา เครือวรรณ    รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร 

      แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
14. รศ.ขนิษฐา นันทบุตร     คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
15. ศ.ภิเศก ลุมพิกานนท ์      คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
16. อ.สุขุม วสุธราโศภิต    รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

      แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
17. รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
18. ผศ.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
19. รศ.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ   คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
20. รศ.วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
21. ผศ.เกษม นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี 
22. รศ.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
23. ผศ.มนสิชา เพชรานนท์   คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
24. รศ.นพมาศ สุวชาติ    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

      แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
25. อ.ภาณุ อุดมเพทายกุล   รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

      แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
26. นางสาวรองรัตน์ วิโรจน์เพชร   รักษาการในต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์ 

      แทนผู้รักษาการในต าแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ 
27. ผศ.ธเนศ วัฒนกูล    รักษาราชการแทนรองคณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 

      แทนผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ  
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 4/2556 วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 5/2556 วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556  

28. ผศ.กริช แรงสูงเนิน    รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ   
29. รศ.วิรัช จิ๋วแหยม    รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 
30. ผศ.รักชนก แสงภักดีจิต   รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
31. รศ.ไพบูลย์ ดาวสดใส    รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

      แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
32. อาจารย์เสรี พิจิตรศิริ    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอ านวยการ 

      แทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
33. รศ.ยุพิน เตชะมณี    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
34. รศ.วนิดา แก่นอากาศ    ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 

      (ส านักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) 
35. รศ.รวี หาญเผชิญ    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
36. ผศ.อนัตต์ เจ่าสกุล    ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ 
37. รศ.อ านวย ค าต้ือ    ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ 
38. รศ.ชนะพล ศรีฤาชา    ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล 
      (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
39. นายอมร สินเธาว์    ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง 
40. รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ 

เลขานุการที่ประชุม 
41. นางสังวาลย์ ช่างทอง    ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 
42. นางกิตติมา จันทรสม    ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 
43. นางสุพัตรา ครองยุทธ   รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

      ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 
 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 
1. รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย    อธิการบดี  
2. ผศ.ช านาญ บุญญาพุทธิพงศ์   รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
3. รศ.สุธา  ภู่สิทธิศักดิ์     ประธานสภาคณาจารย์ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางเพียงเพ็ญ ภาคอุทัย   ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
2. นางสาววิลาวัณย์ พิธรัตน์   ผู้อ านวยการกองคลัง 
3. นางสุวิมล บุญจันทร์    นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 

      แทนผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.40 นาฬิกา   

ก่อนเริ่มประชุมประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากอธิการบดีติดภารกิจเป็นประธานในพิธีเปิด 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ยกระดับครูสังคมศึกษา สู่ประชาคมอาเซียน ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้          
ในศตวรรษที่ 21” ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงมอบหมายให้           
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เป็นประธานที่ประชุมคณบดีแทน 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 4/2556 วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 5/2556 วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556  

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องแจ้งต่อท่ีประชุม  
1.1  พล.ต.อ.เภา สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ถึงแก่อนิจกรรม 

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมคณบดีว่า พล.ต.อ.เภา สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ได้ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556 เวลา 20.55 น. จะมีพิธีรดน้ าศพ วันที่ 8 มีนาคม 2556 เวลา 16.30 น. 
ณ ศาลาบัณณรศภาค วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม และในเวลา 18.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชด าเนินไปพระราชทานน้ าหลวงอาบศพ และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
รับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ 8-14 มีนาคม 2556 (7วัน) หลังจากนั้นประชาชนทั่วไป จึงจะสามารถ
ร่วมเป็นเจ้าภาพได้ และรายละเอียดต่างๆ มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทุกท่านและบุคลากรทราบต่อไป 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
1.2 แจ้งผลการพิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร 

เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวันที่ 8 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 น. ได้มีการ
พิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร จ านวน 6 คน ซึ่งมีผลการพิจารณาเลือก ดังนี้ 

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหารในสัดส่วนรองอธิการบดี   
จ านวน 1 คน ได้แก่ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 

2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร ในสัดส่วนคณบดี จ านวน 4 คน ได้แก ่
2.1 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
2.2 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2.3 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
2.4 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร ในสัดส่วนผู้อ านวยการ ศูนย์ สถาบัน 
ส านัก จ านวน 1 คน ได้แก่ ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ 

และอธิการบดีจะเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
ยุทธศาสตร์เป็นกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ในการนี้ เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า มหาวิทยาลัยได้
ด าเนินการทาบทามและได้รับการตอบรับจากผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เรียบร้อยแล้ว คงเหลือเพียงนายอาสา สารสิน ที่ยังไม่ได้แบบตอบรับ เนื่องจากที่อยู่ในการจัดส่งคลาดเคลื่อน            
ซึ่งมหาวิทยาลัยจะได้ประสานงานต่อไป 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.3 เรื่องที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2556 เม่ือวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556     
และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง 

เลขานุการที่ประชุม เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 มีเรื่องที่ได้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติที่ยังไม่ได้รับการ
รับรอง ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 4/2556 วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 5/2556 วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556  

ระเบียบวาระท่ี  2 การรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 
เลขานุการที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 3/2556 

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 3/2556 

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่อง  

1.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง มาตรการและแนวทางเพื่อขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่เป้าหมาย 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดี 
ในการประชุม ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 ได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอ มาตรการและแนวทางเพ่ือ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่เป้าหมายจากการสรุปประเด็น ในการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัย
และคณะผู้บริหารระดับสูง ประกอบกับที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่                
18 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอมาตรการและแนวทางเพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่น สู่เป้าหมาย
จากการสรุปประเด็น แล้วนั้น ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์  จึงจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น                   
เรื่อง มาตรการและแนวทางเพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่เป้าหมาย โดยมีสาระส าคัญเรื่องก าหนด
มาตรการและแนวทางในการด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่เป้าหมาย เพ่ือใช้ประกอบเป็นแนวทาง
ในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
1.มาตรการและแนวทาง 

1.1 มาตรการด้านการผลิตบัณฑิต การเรียนการสอน 
1) ด้านอาจารย์  

แนวทาง 
(1) การใช้หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่ง

ทางวิชาการอย่างเข้มงวด (รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี) 

(2) การก าหนดสัดส่วนอาจารย์กับนักศึกษาที่เหมาะสมตามบริบทของคณะ (รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนยุทธศาสตร์)  

(3) การเตรียมความพร้อมให้แก่อาจารย์ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต 
(รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์) 

2) ด้านหลักสูตร  
แนวทาง 
(1) ให้มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายวิชาการและหรือบัณฑิตวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพพิจารณาการเปิด

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนร่วม สหสาขาวิชาในรูปแบบต่างๆ (รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย) 

(2) ก าหนดวิธีการควบคุมจ านวนรับนักศึกษาหลักสูตรภาคพิเศษในระดับปริญญาตรีและระดับ
ปริญญาโทสายมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ตลอดจนเป้าหมายจ านวนรับตามแผนพัฒนาอุดมศึกษา
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)  (รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

(3) จัดสรรทุนให้นักศึกษาต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม) 
และกลุ่มประเทศ GMS (ไทย ลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม จีน) เพ่ือเข้าศึกษาต่อใน
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 4/2556 วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 5/2556 วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556  

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจ านวนไม่ต่ ากว่าปีละ 50 ทุน รวมทั้งการเสาะแสวงหานักศึกษาต่างชาติเชิงรุก 
(รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ
ยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ) 

3) ด้านการเรียนการสอน  
แนวทาง 
(1) ทบทวนและปรับระบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปเพ่ือสร้างคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์ (คุณลักษณะบัณฑิตศตวรรษท่ี 21) และอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(Ready to Work) (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

(2) ส่งเสริมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาเพ่ือนบ้านอย่างจริงจัง (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

(3) ปรับระบบและวิธีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

1.2 มาตรการด้านการวิจัย  
แนวทาง 
(1) การยกระดับศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่มีศักยภาพสูงขึ้นเป็นศูนย์วิจัยระดับโลก (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

และการถ่ายทอดเทคโนโลยี) 
(2) การเพ่ิมจ านวนนักวิจัยหน้าใหม่และกลุ่มวิจัยใหม ่(รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี) 
(3) การเพ่ิมสัดส่วนการตีพิมพ์ต่ออาจารย์ให้สูงขึ้น (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี) 

1.3 มาตรการด้านการบริหารจัดการ  
แนวทาง 
(1) การก าหนดขนาดและการใช้ก าลังคนที่เหมาะสมกับศักยภาพ ขีดความสามารถตามความส าคัญและความ

จ าเป็นตามภารกิจที่ส าคัญ (รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ 
(2) การปฏิรูประบบงบประมาณ การเงิน การคลังในระดับมหาวิทยาลัยและคณะเพ่ือให้อธิการบดีและ

คณบดีได้สามารถบริหารได้ตามที่ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย (รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
ยุทธศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน) 

(3) การสื่อสารองค์กรเชิงรุกเพ่ือเน้นจุดเด่นและจุดขายของมหาวิทยาลัยตลอดจนคณะและสาขาวิช า
(รองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร) 

(4) ปรับปรุงระบบและกลไกการประเมินประเภทต่างๆ (องค์กร บุคลากร ผู้บริหาร)  ให้มีความกะทัดรัด 
ลดความซ้ าซ้อน เกิดความคล่องตัว เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด (รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์) 
 

2. กลไกการขับเคลื่อน  
(1) ให้มีการติดตามความคืบหน้าของมาตรการและแนวทางดังกล่าวทุก 3 เดือนโดยการประชุมใน

ลักษณะวาระพิเศษ (Dean Forum) และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบเป็นระยะ 
(2) ให้มีกลไกการขับเคลื่อนโครงการในลักษณะการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงและประสานการท างาน

ร่วมกันในทุกภาคส่วน 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะ 
ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ข้อ 1.2(3) ให้เพ่ิมข้อความเกี่ยวกับจ านวนการอ้างอิง(Citation) ให้สูงขึ้นด้วย 
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2. แต่ละมาตรการควรมีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ควรเป็นผู้น า
ในการขับเคลื่อนแต่ละประเด็น และสนับสนุนให้มีการจัดประชุมคณบดีวาระพิเศษ (Dean forum) เพ่ือติดตาม
ผลการด าเนินงานเป็นระยะๆ 

3. การด าเนินการขับเคลื่อนแต่ละมาตรการควรมีรูปแบบและวิธีการใหม่ๆ โดยอาจ 
ให้มีการผลักดันให้แต่ละคณะรวมกลุ่มเป็นผู้น าในแต่ละมาตรการ (Leader) พร้อมก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจน
และขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายร่วมกัน ซึ่งบางมาตรการมีรองอธิการบดีที่รับผิดชอบตามยุทธศาสตร์นั้นโดยตรง 
หรืออาจตั้งคณะท างานที่มีคณบดีมาช่วยก าหนดแผน แล้วจึงน ามาเสนอที่ประชุมคณบดีเพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบอีกครั้ง  

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น                   
เรื่อง มาตรการและแนวทางเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่เป้าหมาย และมอบหมายให้ฝ่ายวางแผน
ยุทธศาสตร์รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณา 

 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2556 

รองอธิการบดีฝ่ ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  เสนอต่อที่ประชุมว่ า  ตามที่
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้ปรับระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาใหม่ จึงเห็นสมควรให้ปรับปรุงข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้ วย การบริหาร
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหม่ ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุม ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่                    
9 มกราคม 2556 แล้ว โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

ตารางการเปรียบเทียบประเด็นส าคัญท่ีมีการแก้ไขข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย  
การบริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
ข้อบังคับฉบับเดิม (ร่าง) ข้อบังคับฉบับใหม่ 

ข้อ 5 ให้มีคณะกรรมการ ซึ่งแต่งตัง้โดยสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
5.1   คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจ ามหาวิทยาลัย เรียก 
โดยย่อว่า “ก.บ.ม.” 
5.1.1 องค์ประกอบ คณะกรรมการมีองค์ประกอบ ดังนี ้

(1) อธิการบด ี                            เป็นประธาน 
(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัย  

ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 คน                     เป็นกรรมการ 
(3) รองอธิการบดีที่มีภาระงานเกี่ยวข้อง  

จ านวน 3 คน                                    เป็นกรรมการ 
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 คน              เป็นกรรมการ 
(5) ผู้แทนผู้บรหิาร จ านวน 9 คน                  เป็นกรรมการ 
(6) ผู้แทนบุคลากร จ านวน 4 คน                  เป็นกรรมการ 
(7) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงาน                

ด้านบริหารงานบุคคล          เปน็กรรมการและเลขานุการ       

ข้อ 6 ให้มีคณะกรรมการ ซึ่งแต่งตัง้โดยสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
6.1 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจ ามหาวิทยาลัย  
เรียกโดยย่อว่า “ก.บ.ม.” 
6.1.1 องค์ประกอบของ ก.บ.ม. มดีังนี ้
(1) อธิการบดี                               เป็นประธาน 
(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัย  

ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 คน  เป็นกรรมการ     
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน  เป็นกรรมการ 
(4) ผู้แทนผู้บรหิาร จ านวน 9 คน        เป็นกรรมการ 
(5) ผู้แทนบุคลากร จ านวน 4 คน        เป็นกรรมการ 
(6) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงาน 

  ด้านบริหารงานบุคคล              เป็นกรรมการและเลขานุการ     
(7) ผู้อ านวยการกองที่รับผิดชอบงาน 

ด้านบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ      



- 7 - 
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ข้อบังคับฉบับเดิม (ร่าง) ข้อบังคับฉบับใหม่ 
(8) ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี         เป็นกรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

(9) ผู้อ านวยการกองที่รบัผิดชอบงาน           
ด้านบริหารงานบุคคล     เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ               

5.1.2 หลักเกณฑ์และวิธีการไดม้า 
(1) กรรมการตามข้อ 5.1.1 (2) ให้สภามหาวิทยาลยัพิจารณาแต่งตั้ง 
(2) กรรมการตามข้อ 5.1.1 (3) ให้อธิการบดีพิจารณาเสนอ 
(3) กรรมการตามข้อ 5.1.1 (4) (5) และ (6) ให้ที่ประชุมคณบดี ซึ่ง
องค์ประชุมประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี 
ประธานสภาคณาจารย์ และประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง 
ก าหนดวิธีการเลือกและเลือก ดังนี้ 
 (3.1) กรรมการตามข้อ 5.1.1 (4) เลือกจากบุคคลภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการ
บริหารงานบุคคล ด้านกฎหมาย หรือด้านการบริหารจัดการภาครัฐ 
 (3.2) กรรมการตามข้อ 5.1.1 (5) เลือกจากผูด้ ารงต าแหน่งคณบดี 
จ านวน 6 คนจากผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์/สถาบัน/ส านัก/
วิทยาเขต ท่ีมีฐานะเทยีบเท่าคณะ จ านวน 2 คน และจากผู้ด ารง
ต าแหน่งประเภทผู้บริหารตาม ข้อ 7.2 (7) ที่คณะเสนอโดยความ
เห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ จ านวน 1 คน 
 (3.3) กรรมการตามข้อ 5.1.1 (6) เลือกจากรายช่ือข้าราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัยที่คณะเสนอโดยความเห็นชอบของที่ประชม
คณะกรรมการประจ าคณะจากผู้ด ารงต าแหน่งวิชาการตามข้อ 7.1 
จ านวน 2 คน และผู้ด ารงต าแหน่งตามข้อ 7.3จ านวน 2 คน และ
ต้องไม่เป็นผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(8) หัวหน้างานบริหารงานบุคคล  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการเพิ่มเติมได้ตามความ 
 เหมาะสม 

6.1.2 หลักเกณฑ์และวิธีการไดม้า 
(1) กรรมการตามข้อ 6.1.1 (2) ให้สภามหาวิทยาลยัพิจารณาแต่งตั้ง 
(2) กรรมการตามข้อ 6.1.1 (3) ให้ที่ประชุมคณบดีก าหนดวิธีการเลือก
และเลือกจากบุคคลที่มีความรู้และความเช่ียวชาญ ดา้นการ
บริหารงานบุคคล ด้านกฎหมาย หรือด้านการบริหารจัดการภาครัฐ  
(3) กรรมการตามข้อ 6.1.1 (4) ให้อธิการบดีเลือกจากผู้ด ารงต าแหนง่
รองอธิการบดี จ านวน 2 คน และให้ท่ีประชุมคณบดีก าหนดวิธีการ
เลือกและเลือกอีก จ านวน 7 คน ดังนี ้
    (3.1) เลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี จ านวน 4 คน 
    (3.2) เลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะจ านวน 1 คน 
    (3.3) เลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหารตามข้อ 8.2 (7) 
ระดับต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ผู้อ านวยการ
ส านักงานวิทยาเขต หรือผู้อ านวยการกองในส านักงานอธิการบดี 
จ านวน 1 คน  
    (3.4) เลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่
มฐีานะเทียบเท่ากองจ านวน 1 คน 
(4) กรรมการตามข้อ 6.1.1 (5) ให้ที่ประชุมคณบดีก าหนดวิธีการเลือก
และเลือกจากรายช่ือข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่คณะเสนอ 
โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะและต้องไม่
เป็นผู้บรหิาร ดังนี ้
    (4.1) เลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งตามข้อ 8.1 จ านวน 2 คน  
    (4.2) เลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งตามข้อ 8.3 จ านวน 2 คน 
6.1.3 วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง 
(1) กรรมการซึ่งมิใช่โดยต าแหน่ง มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี 

(2) กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
    (2.1) ตาย 
    (2.2) ลาออก 
    (2.3) ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
    (2.4) ขาดคุณสมบตัิของการเปน็กรรมการประเภทนั้นๆ 
(3) หากกรรมการพ้นจากต าแหน่งซึ่งเป็นคุณสมบัติของการเป็น
กรรมการประเภทนั้นก่อนครบวาระให้พ้นจากการเป็นกรรมการด้วย 
(4) หากต าแหน่งกรรมการวา่งลงก่อนครบวาระ ให้ด าเนินการใหไ้ดม้าซึ่ง
กรรมการแทน เวน้แต่วาระของกรรมการเหลือไม่ถึงเกา้สบิวัน จะไม่
ด าเนนิการให้ไดม้าซึ่งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างกไ็ด้ ทั้งนี้ กรณีที่มีการ
ด าเนนิการให้ไดม้าซึ่งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง ใหก้รรมการผู้นั้นอยู่ใน
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ข้อบังคับฉบับเดิม (ร่าง) ข้อบังคับฉบับใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 คณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม 
ประจ ามหาวิทยาลัย เรียกโดยย่อว่า “ก.อ.พ.ร.” 
5.2.1 องค์ประกอบ 

(1)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ       เป็นประธาน 
     ซึ่งสภามหาวิทยาลยัมอบหมาย 
(2)  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน 3 คน        เป็นกรรมการ 
(3)  รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงาน 
    ด้านบริหารงานบุคคล                           เป็นกรรมการ 
(4)  ผู้แทนผู้บริหาร จ านวน 3 คน                เป็นกรรมการ 
(5)  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
    ประเภทผู้แทนคณาจารย์                        เป็นกรรมการ 
(6)  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
   ประเภทผู้แทนข้าราชการ                         เป็นกรรมการ 
(7)  ประธานสภาคณาจารย ์                        เป็นกรรมการ 
(8)  ประธานสภาข้าราชการและลกูจ้าง เป็นกรรมการ 
(9)  ผู้อ านวยการกองที่รับผิดชอบงาน          
  ด้านบริหารงานบุคคล   เป็นกรรมการและเลขานกุาร 
(10) หัวหน้างานที่รับผิดชอบงาน 
    ด้านวินัยและนิติการ     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
(11) นิติกรในงานที่รับผิดชอบงาน 
     ด้านวินัยและนิติการ    เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

5.2.2 หลักเกณฑ์และวิธีการไดม้า 
     กรรมการ ก.อ.พ.ร. จะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการ 
ก.บ.ม. เว้นแต่กรรมการตามข้อ 5.2.1 (3) และ (9) 
(1) กรรมการตามข้อ 5.2.1 (1) (2) และ (5) ให้สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาแต่งตั้ง 
(2) กรรมการตามข้อ 5.2.1 (4) ให้ที่ประชุมคณบดี ซึ่งองค์ประชุม
ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ประธานสภา
คณาจารย์ และประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง ก าหนดวิธีการ
เลือกและเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี จ านวน 2 คน และผู้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์/สถาบัน/ส านัก/วิทยาเขต ที่มีฐานะ

ต าแหน่งไดเ้พียงเท่าก าหนดเวลาทีเ่หลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

(5) กรณีต าแหน่งกรรมการว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ และยังมไิด้
ด าเนินการใหไ้ดม้าซึ่งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างอยู่ ให้
คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าท่ีมีอยู่ เว้นแต่กรรมการทีพ่้น
จากต าแหน่งเนื่องจากครบวาระการด ารงต าแหน่ง และยังไม่มีการ
แต่งตั้งกรรมการแทน ให้กรรมการที่ครบวาระปฏิบัติหนา้ที่ต่อไป 
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการใหม ่
 
6.2 คณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม 
ประจ ามหาวิทยาลัย เรียกโดยย่อว่า “ก.อ.พ.ร.” 
6.2.1 องค์ประกอบของ ก.อ.พ.ร. มีดังนี้ 
(1) กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิ  
ซึ่งสภามหาวิทยาลยัมอบหมาย                          เป็นประธาน     
(2) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน 8 คน             เป็นกรรมการ 
(3) รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย                   เป็นกรรมการ 
(4) ผู้แทนผู้บริหาร จ านวน 2 คน                      เป็นกรรมการ 
(5) กรรมการสภามหาวิทยาลยั  
 ประเภทผู้แทนคณาจารย์ จ านวน 1 คน               เป็นกรรมการ     
(6) กรรมการสภามหาวิทยาลยั  
  ประเภทผู้แทนข้าราชการ                               เป็นกรรมการ 
(7) ประธานสภาคณาจารย์                               เป็นกรรมการ 
(8) ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง      เป็นกรรมการ 
(9) หัวหน้าส านักงานกฎหมาย         เป็นกรรมการและเลขานุการ 
    มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการเพิ่มเตมิได้ตามความเหมาะสม 

6.2.2 หลักเกณฑ์และวิธีการไดม้า 
       กรรมการ ก.อ.พ.ร. จะต้องไม่เป็นบุคคลเดยีวกันกับกรรมการ 
ก.บ.ม. เว้นแต่กรรมการตามข้อ 6.2.1 (3) อาจเป็นบุคคลเดียวกันก็ได้ 
(1) กรรมการตามข้อ 6.2.1 (1) (2) และ (5) ให้สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาแต่งตั้ง 
(2) กรรมการตามข้อ 6.2.1 (3) ให้อธิการบดีเลือกจากผู้ด ารงต าแหนง่
รองอธิการบดี 
(3) กรรมการตามข้อ 6.2.1 (4) ให้ที่ประชุมคณบดีก าหนดวิธีการเลือก
และเลือก 
6.2.3 วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง 
(1) กรรมการซึ่งมิใช่โดยต าแหน่ง มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี 

(2) กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
    (2.1) ตาย 
    (2.2) ลาออก 
    (2.3) ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 4/2556 วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 5/2556 วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556  

ข้อบังคับฉบับเดิม (ร่าง) ข้อบังคับฉบับใหม่ 
เทียบเท่าคณะ จ านวน 1 คน 
 
 
 
 
 

    (2.4) ขาดคุณสมบตัิของการเปน็กรรมการประเภทนั้นๆ 
(3) หากกรรมการพ้นจากต าแหน่งซึ่งเป็นคุณสมบัติของการเป็น
กรรมการประเภทนั้นก่อนครบวาระให้พ้นจากการเป็นกรรมการด้วย 
(4) หากต าแหน่งกรรมการว่างลงก่อนครบวาระ ให้ด าเนินการใหไ้ดม้า
ซึ่งกรรมการแทน เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือไม่ถึง 
เก้าสิบวัน จะไมด่ าเนินการใหไ้ดม้าซึ่งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างกไ็ด้ 
ทั้งนี้ กรณีที่มีการด าเนินการใหไ้ดม้าซึ่งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง 
ให้กรรมการผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่าก าหนดเวลาที่เหลืออยู่ของ
ผู้ซึ่งตนแทน 
(5) กรณีต าแหน่งกรรมการว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ และยังมไิด้
ด าเนินการใหไ้ดม้าซึ่งกรรมการแทนต าแหน่งท่ีว่างอยู่ ให้
คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าท่ีมีอยู ่เว้นแต่กรรมการทีพ่้น
จากต าแหน่งเนื่องจากครบวาระการด ารงต าแหน่ง และยังไม่มีการ
แต่งตั้งกรรมการแทน ให้กรรมการที่ครบวาระปฏิบัติหนา้ที่ต่อไป 
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการใหม ่

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า ในการ

เพ่ิมจ านวนกรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของ คณะกรรมการฯ (ก.อ.พ.ร.) จากเดิม 3 คน เพ่ิมเป็น 8 คน 
นั้นเพ่ือให้ได้รับข้อคิดเห็นจากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย บริหารงานบุคคล และบริหารจัดการภาครัฐ มาก
ยิ่งขึ้น และด้วยการอุทธรณ์ร้องทุกข์ที่มีผลสืบเนื่องมาจากการพิจารณาของคณะกรรมการฯ (ก.บ.ม.) ดังนั้น 
เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมและความโปร่งใส จึงเปลี่ยนเลขานุการจากผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็น หัวหน้า
ส านักงานกฎหมาย 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 

1.1 ข้อ 6.1.2 (3.3) ควรก าหนดให้ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 
1.2 ภารกิจของคณะกรรมการฯ (ก.บ.ม.) เกี่ยวข้องและกระทบต่อคณะ/หน่วยงานมาก 

ดังนั้นจึงไม่ควรลดสัดส่วนของคณบดีลงจากเดิม 6 คน เหลือเพียง 4 คน 
1.3 เพ่ือให้สัดส่วนและองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ (ก.บ.ม.) เป็นไปอย่าง

เหมาะสม จึงควรก าหนดสัดส่วนผู้แทนผู้บริหารตามข้อ 6.1.1(4) ดังนี้ 
1.3.1 คณบดี จ านวน 6 คน 
1.3.2 ผู้อ านวยการศูนย์ สถาบัน ส านัก วิทยาเขต หรือเทียบเท่าคณะ จ านวน 1 คน 
1.3.3 ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี จ านวน 1 คน  
1.3.4 รองอธิการบดี จ านวน 3 คน 

2. คณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.อ.พ.ร.) 
2.1 การเพ่ิมจ านวนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นสิ่งที่ควรสนับสนุน เพราะการพิจารณา

เรื่องอุทธรณ์ร้องทุกข์บางเรื่องมีความสลับซับซ้อน จึงจ าเป็นต้องให้ผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญช่วย
พิจารณาวินิจฉัย นอกจากนี้ การมีจ านวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเท่ากับจ านวนกรรมการภายในจะท าให้ 
เกิดความยุติธรรมในการพิจารณาวินิจฉัยและสร้างสัดส่วนความสมดุลของคณะกรรมการด้วย 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 4/2556 วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 5/2556 วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556  

2.2 หลักสร้างความสมดุลระหว่างกรรมการภายนอกและกรรมการภายในนั้น       
อาจไม่ใช่เป็นสิ่งจ าเป็นในการพิจารณา แต่มหาวิทยาลัยควรพิจารณาโดยเทียบเคียงกับส่วนราชการอ่ืนๆ ว่าการ
ก าหนดองค์ประกอบทีเ่หมาะสมสมควรเป็นเช่นไร 

2.3 การปรับลดจ านวนกรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพ่ือไม่ให้องค์ประชุม
มีขนาดใหญ่เกินไป ดังนั้นจึงเห็นควรให้ปรับลดจ านวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จาก 8 คน เหลือ 4 คน 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ โดยขอให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาปรับแก้ไข ก่อนน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป  

 
4.2 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยคณะแพทยศาสตร์ขอเสนอ (ร่าง) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ได้ผ่านความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์  ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 22 
มกราคม 2556 แล้ว ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุน
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ข้อ 4.2 เพ่ือให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ควรใช้ค าว่า “เพ่ือสนับสนุนการเรียนการ

สอนของนักศึกษาแพทย์หรือการฝึกอบรมของแพทย์”  
2. ข้อ 4.5 ควรระบุชื่อศูนย์ไว้ให้ชัดเจน 
3. ข้อ 5.1 ควรระบุแหล่งที่มาของทุนทรัพย์ไว้ให้ชัดเจน 
4. ไม่ควรใช้ค าว่า “กองทุนฯ” เพราะไม่ปรากฏไว้ในนิยาม 
5. ข้อ 6.1 เห็นควรตัดออก เนื่องจากเป็นการด าเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
6. ข้อ 6.5 ควรพิจารณาวงเงินการจ่ายเงินโดยเช็คสั่งจ่ายหรือตั๋วแลกเงิน ให้เหมาะสม 

เนื่องจาก 3,000 บาท นั้นอาจเป็นจ านวนเงินที่น้อยเกินไป 
7. ข้อ 7 ควรระบุชื่อคณะกรรมการไว้ให้ชัดเจน 
8. ข้อ 8.1 ควรพิจารณาแก้ไขค าว่า “บริหารกิจการ” เป็น “การบริหารกองทุน” หรือ 

“การบริหารงาน”  
9. ข้อ 8.2 แก้ไขข้อความจากเดิม “กรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์” แก้ไขเป็น 

“คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์” 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น     

ว่าด้วย กองทุนศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยขอให้คณะแพทยศาสตร์รับข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข และให้ส านักงานกฎหมายตรวจสอบรูปแบบให้
ถูกต้องก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
4.3 (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดติดตาม

การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ที่ 1446/2554 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2554 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่าย โดยมีวาระ 2 ปี ซึ่งจะครบก าหนดในวันที่ 18 มีนาคม 2556 นั้น เพ่ือให้การด าเนินการ
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 4/2556 วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 5/2556 วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประกอบด้วย 

1. รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เป็นประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์  เป็นรองประธานกรรมการ 
3. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นกรรมการ 
4. รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย  เป็นกรรมการ 
5. คณบดีคณะแพทยศาสตร์   เป็นกรรมการ 
6. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์   เป็นกรรมการ 
7. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์   เป็นกรรมการ 
8. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์   เป็นกรรมการ 
9. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง   เป็นกรรมการ 
10. ผู้อ านวยการกองแผนงาน   เป็นกรรมการ 
11. ผู้อ านวยการกองอาคารและสถานที่  เป็นกรรมการ 
12. ผู้อ านวยการกองคลัง    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
13. หัวหน้างานพัสดุ กองคลัง    เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
14. หัวหน้างานบริหารงบประมาณ กองคลัง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และรายงานผล

การเบิกจ่ายเงินต่อที่ประชุมคณบดี และกรรมการล าดับที่ 4 - 8 มีวาระที่ 2 ปี หากกรรมการว่างลงให้ผู้ที่เป็น
กรรมการแทนมีวาระเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการดังกล่าว 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ส านักงบประมาณได้เร่งรัด
การใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน  จึงขอความร่วมมือให้คณะ/หน่วยงาน เร่งรัดการใช้จ่ายเงินประมาณแผ่นดินด้วย 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ตามที่เสนอ 

 
4.4 (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองอุทธรณ์

โทษทางวินัยนักศึกษา 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามค าสั่ง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 1143/2555 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองอุทธรณ์
โทษทางวินัยนักศึกษา โดยมีวาระ 1 ปี ซึ่งจะครบก าหนดในวันที่ 8 มีนาคม 2556 เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองอุทธรณ์
โทษทางวินัยนักศึกษา ประกอบด้วย 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นปินัทธ์ เผือกพันธ์   เป็นประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสา กงตาล   เป็นกรรมการ 
3. นางพิมพา อินแบน     เป็นกรรมการ 
4. นายชัยยันต์ จันทร์ศิริ     เป็นกรรมการ 
5. นางสาวไพรัตน์ ขันธ์แก้วกอบศิริ   เป็นกรรมการและเลขานุการ 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 4/2556 วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 5/2556 วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556  

โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองประเด็นที่อุทธรณ์และเสนอความ
เห็นชอบต่ออธิการบดี กรณีนักศึกษายื่นอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษา ภายใน 60 วัน และในกรณีที่
จ าเป็นอาจขออนุมัติต่ออธิการบด ีขยายเวลาได้อีก 60 วัน โดยคณะกรรมการมีวาระ 1 ปี  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองอุทธรณ์โทษทางวินัยนักศึกษา 

ที่ประชุมมีข้อสังเกตเกี่ยวกับรายชื่อกรรมการที่เสนอมานั้นเป็นผู้ที่เกษียณอายุราชการแล้ว
สามารถแต่งตั้งเป็นกรรมการได้หรือไม ่

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ชี้แจงข้อมูลว่าตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2551 ระบุให้คณะกรรมการกลั่นกรองอุทธรณ์โทษทางวินัย
นักศึกษาประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอีกจ านวน 3 - 5 คน ซึ่งมิได้มีข้อห้ามผู้ที่
เกษียณอายุราชการเป็นกรรมการ แต่ประการใด 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น     
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองอุทธรณ์โทษทางวินัยนักศึกษา ตามที่เสนอ 

 
4.5 - (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนปริญญา 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
(ขอถอนวาระ) 

- (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอเลื่อนการเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรของผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปี 

ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) เสนอ
ต่อที่ประชุมว่า ด้วยบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปี จะด าเนินการขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญา
บัตรด้วยสาเหตุ เช่น การตั้งครรภ์ เดินทางไปต่างประเทศ เจ็บป่วยหรือ สาเหตุสุดวิสัยอ่ืนตามที่ มหาวิทยาลัย
เห็นสมควร จ านวนในแต่ละปีประมาณ 40 - 50 คน ดังนั้น จึงขอเสนอหลักเกณฑ์และวิธีการขอเลื่อนการเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรของผู้ส าเร็จการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
และขอแก้ไขข้อความในข้อ 6.1 จาก “ยื่นค าร้องต่อส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนา
วิชาการ) ภายในวันสุดท้ายของการอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนบัณฑิตประจ าปี ...” เป็น “ยื่นค าร้องต่อคณะที่สังกัด 
ภายในวันสุดท้ายของการอนญุาตให้ขึ้นทะเบียนบัณฑิตประจ าปี...” และได้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้  

1. การยื่นค าร้องขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรสามารถยื่นได้ถึงวัน
สุดท้ายของการขึ้นทะเบียนบัณฑิตประจ าปี 

2. กรณีท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีประสงค์ขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
แล้วไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตามประกาศนี้ จะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้ารับพระราชทานปริญญา
บัตรในปีที่ประสงค์จะขอเลื่อน แต่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีที่ผู้ส าเร็จการศึกษาได้ส าเร็จ
การศึกษาประจ าปีนั้น 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปี 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ควรเพ่ิมเติมข้อความตามที่ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหาร

และพัฒนาวิชาการ) ได้ชี้แจงข้อมูลให้แก่ท่ีประชุมรับทราบไว้ในประกาศฯ ดังกล่าวให้ชัดเจนด้วย  
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 4/2556 วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 5/2556 วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556  

2. ควรระบุเหตุผ่อนปรนส าหรับกรณีฉุกเฉินหรือเหตุสุดวิสัยไว้ด้วย เช่น การตั้งครรภ์
ในปีที่ขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมาแล้ว 1 ครั้ง การเจ็บป่วยจะต้องเฉพาะกรณีเข้าพักรักษาใน
โรงพยาบาลเท่านั้นหรือไม ่เป็นต้น 

3. ในข้อ 9 ควรเพ่ิมข้อความในกรณีฉุกเฉินหรือเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ตาม
ประกาศนี้ ควรให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาเป็นรายกรณีไป 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปี   
โดยให้ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ         
ที่ประชุมไปด าเนินการปรับปรุงและแก้ไขก่อนประกาศใช้ต่อไป 

 
4.6 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2556 
ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) เสนอ

ต่อที่ประชุมว่า ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2190/2555) ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2555 เรื่อง 
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2556 นั้น เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก าหนดเป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้ งที่ 41 
ระหว่างวันที่ 14 - 22 มกราคม 2557 นั้น จึงท าให้กระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย          
ส านักทะเบียนและประมวลผลฯ จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องปฏิทินการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2556 ฉบับแก้ไข ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 แล้ว ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

ในการนี้ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า
ปฏิทินการศกึษาแบบอาเซียน ได้ผ่านความเห็นชอบจากทีป่ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยแล้ว โดยจะเปิดภาคการศึกษา 
ในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ส าหรับรายละเอียดปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น               
อยู่ระหว่างการรวบรวมสรุปข้อมูลและจะเสนอต่อที่ประชุมคณบดีในโอกาสต่อไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ปฏิทินการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2556 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2556 ตามที่เสนอ 

 
4.7 (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 

Greenwich University ประเทศสหราชอาณาจักร 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยคณะวิทยาการจัดการ 

และ Greenwich University ประเทศสหราชอาณาจักร ได้ร่วมกันท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ              
โดยเป็นความร่วมมือกันเพ่ือแลกเปลี่ยนนักศึกษาสาขาการตลาด ในลักษณะ 2 ปริญญา (dual degree) ซึ่งนักศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการจะศึกษา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 3 ปี และศึกษา ณ Greenwich University เป็นเวลา 1 ปี 
และนักศึกษาจะได้รับปริญญาในสาขาการตลาด ทั้งจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และจาก Greenwich University 
นอกจากนี้จะพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) 
ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 4/2556 วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 5/2556 วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น (ร่าง) ข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Greenwich University ประเทศสหราชอาณาจักร 
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้ 
1. ด้วย (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 

Greenwich University มีลักษณะให้ปริญญาร่วมกัน ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยก่อนการลงนาม      
ในข้อตกลงความร่วมมือ และเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1386/2550) เรื่อง 
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ จึงต้องเสนอให้ที่
ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณากลั่นกรองก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป 

2. หลักสูตรดังกล่าวเมื่อได้รับการอนุมัติและมีการจัดการศึกษาร่วมกันแล้ว  จะต้องเสนอ
หลักสูตรพร้อมทั้งแนบข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ส.ก.อ.)  เพ่ือให้การ
รับรองและด าเนินการตามกระบวนการของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550 ต่อไป 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. หลักสูตรดังกล่าวจะต้องมีความเก่ียวข้องกับการรับรองคุณวุฒิ จากส านักงาน ก.พ. 

จึงควรศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ของ ก.พ. ประกอบด้วย 
2. เอกสารที่น าเสนอควรระบุข้อมูลสถานะของ Greenwich University ว่าเป็น

มหาวิทยาลัยของรัฐบาลหรือเอกชนและเงื่อนไขความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษด้วย 
3. ควรระบุไว้ให้ชัดเจนว่าเป็นหลักสูตรใหม่หรือเป็นการเทียบโอนรายวิชา พร้อมทั้ง

ระบุชั้นปีที่ต้องศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและชั้นปีที่ต้องศึกษาท่ี Greenwich University  
4. ควรจัดท ารายละเอียดเปรียบเทียบหลักเกณฑ์การเรียนการสอนตามเกณฑ์ของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ส.ก.อ.) ของหลักสูตรดังกล่าวเป็นล าดับไว้ให้ชัดเจน 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบหลักการในเบื้องต้นและเห็นควรให้คณะวิทยาการจัดการ 

รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม ไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข พร้อมจัดท าสรุปย่อรายละเอียดบันทึก
ข้อตกลงให้ชัดเจน และสรุปข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย Greenwich University เช่น สถานะของมหาวิทยาลัย
คุณภาพการศึกษา การจัดล าดับในประเทศสหราชอาณาจักร ตลอดจนความมีชื่อเสียงต่างๆ ให้ชัด เจน             
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

5.1 แจ้งผลค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. 545/2555 
ประธาน เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยศาลปกครองสูงสุดได้มีค าพิพากษาในคดีหมายเลขด าที่ 

อ. 176/2549 หมายเลขแดงที่ อ. 545/2555 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 กรณีนายไพศาล แสงสุวรรณ ที่ 1 
กับพวกรวม 310 คน ผู้ฟ้องคดี  ยื่นฟ้องมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 1 กับพวกรวม 34 คน ผู้ถูกฟ้องคดี ต่อศาล
ปกครองขอนแก่น เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมายและการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมาย  

คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยสองประเด็น คือ 
1. การที่ผู้ฟ้องคดีที่ 1 (นายไพศาล แสงสุวรรณ) โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 (อธิการบดี) 

ด าเนินการหักเงินเดือนของผู้ฟ้องคดีทั้งสองร้อยเก้าสิบหกคนเพ่ือช าระหนี้ตามสัญญากู้เงินพิเศษเพ่ือที่อยู่อาศัย
ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ ากัด ตั้งแต่เดือนเมษายน 2548 ตามมติที่ประชุมคณบดีซึ่ง
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 4/2556 วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 5/2556 วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556  

ประกอบด้วยผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ 34 ในการประชุมครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2548 
เป็นการกระท าท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 

1.1 ตามข้อ 30 ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกและการจ่าย
เงินเดือน เงินปี และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2533 ซึ่งเป็นระเบียบที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีเหตุแห่งการ
ฟ้องคดีนี้ ก าหนดว่า ส่วนราชการผู้เบิกจะหักเงินเดือนของข้าราชการที่เบิกจากคลังไว้เพ่ือการใดๆ มิได้เว้นแต่จะ
มีหนังสือยินยอมจากข้าราชการผู้ถูกหักเงินเดือนและเพ่ือช าระเงินให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ และค่าสวัสดิการ
ต่างๆ หรือช าระตามข้อผูกพันกับทางราชการเท่านั้น  

1.2 สัญญากู้เงินพิเศษเพ่ือที่อยู่อาศัยกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จ ากัด ข้อ 4 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า ผู้กู้ยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ที่ท าหน้าที่จ่ายเงินได้รายเดือนของผู้
กู้หักเงินได้รายเดือนของผู้กู้ตามจ านวนงวดที่จะต้องช าระไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยตามที่ก าหนดการช าระหนี้ไว้
ใน ข้อ 2 เพ่ือส่งช าระหนี้แก่สหกรณ์ก่อนหนี้บุริมสิทธิรายอื่นๆ ยกเว้นหนี้อันเกี่ยวกับทางราชการของผู้กู้นั้น และ
หนังสือแสดงเจตนายินยอมฉบับนี้ หากจะมีการยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหลังต้องได้รับความยินยอม
จากสหกรณ์ฯ ก่อนจึงจะมีผลสมบูรณ์ 

ข้อเท็จจริงที่ 1 ผู้ฟ้องคดีทั้งสองร้อยเก้าสิบหกคนได้ท าหนังสือแสดงเจตนาความ
ยินยอมให้ไว้กับผู้อ านวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าตนยินยอมให้กองคลัง หักเงินเดือนหรือเงิน
ค่าจ้าง หรือบ าเหน็จ หรือบ านาญ หรือเงินอ่ืนใดที่จะได้รับจากทางราชการ หรือที่ทางราชการพึงจ่ายให้ แก่ตน 
เพ่ือช าระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ให้เสร็จสิ้นก่อนหนี้รายอ่ืนทั้งสิ้นได้ และไม่ปรากฏว่า
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ยินยอมให้ยกเลิกการหักเงินเดือนหรือระงับการหักเงินเดือนชั่วคราวแต่อย่างใด  

สรุป กรณีจึงถือได้ว่าหนังสือเจตนายินยอมให้หักเงินเดือนของผู้ฟ้องคดีทั้งสองร้อยเก้า
สิบหกคนที่ให้ไว้กับผู้อ านวยการกองคลัง ยังมิได้ถูกยกเลิก เนื่องจากไม่ได้รับความยินยอมจากสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหนังสือแสดงเจตนายินยอมให้หักเงินเดือนของผู้ฟ้องคดีทั้งสองร้อยเก้าสิบหกคนดังกล่าว    

ข้อเท็จจริงที่ 2 กรณีที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2548 
มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกการระงับการหักเงินเดือนของสมาชิกตั้งแต่เดือนเมษายน 2548 เป็นต้นไป นั้น  

สรุป การด าเนินการหักเงินเดือนของผู้ฟ้องคดีทั้งสองร้อยเก้าสิบหกคนเพ่ือช าระหนี้
ตามสัญญากู้เงินพิเศษเพ่ือที่อยู่อาศัยให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ตามมติที่ประชุมคณบดีดังกล่าว เป็นไปตามข้อ 30 
ของระเบียบกระทรวงการคลังฯ ดังนั้น การกระท าดังกล่าวจึงไม่ใช่การกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด  
และที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่าข้อสัญญากู้เงินพิเศษเพ่ือที่อยู่อาศัยของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เป็นข้อสัญญาฉ้อฉลและ
เอาเปรียบคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเกินสมควร นั้น เห็นว่า กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองร้อยเก้าสิบหกคน
จะต้องไปว่ากล่าวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหาก อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองร้อยเก้าสิบหก
คนจึงฟังไมข่ึ้น 

ประเด็นที่สอง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 
(อธิการบดี) ด าเนินการหักเงินเดือนของผู้ฟ้องคดีท้ังหนึ่งร้อยยี่สิบสองคนท่ีช าระค่าธรรมเนียมศาลชั้นอุทธรณ์เพ่ือ
ช าระหนี้ตามสัญญากู้เงินพิเศษเพ่ือที่อยู่อาศัยให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2548 ตามมติที่
ประชุมคณบดี ในการประชุม  ครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2548 เป็นการกระท าละเมิดผู้ฟ้องคดีทั้ง
หนึ่งร้อยยี่สิบสองคนที่ช าระค่าธรรมเนียมศาลอุทธรณ์หรือไม่ หากเป็นการกระท าละเมิด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ต้อง
รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีท้ังหนึ่งร้อยยี่สิบสองคนท่ีช าระค่าธรรมเนียมศาลชั้นอุทธรณ์เพียงใด 

สรุป เมื่อการด าเนินการหักเงินเดือนของผู้ฟ้องคดีทั้งสองร้อยเก้าสิบหกคนเพ่ือช าระ
หนี้ตามสัญญากู้เงินพิเศษเพ่ือที่อยู่อาศัยให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มิใช่การกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 4/2556 วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 5/2556 วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556  

การด าเนินการ หักเงินเดือนของผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยยี่สิบสองคนที่ช าระค่าธรรมเนียมศาลชั้นอุทธรณ์เพ่ือช าระ
หนี้ตามสัญญากู้เงินพิเศษเพ่ือที่อยู่อาศัยให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ตามมติที่ประชุมคณบดีดังกล่าว จึงไม่เป็น
การกระท าละเมิดผู้ฟ้องคดี   จึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ช าระค่าธรรมเนียมศาลชั้น
อุทธรณ์แต่อย่างใด และส่วนที่ช าระค่าธรรมเนียมศาลชั้นอุทธรณ์นั้น เห็นควรให้คืนค่าธรรมเนียมศาลส่วนที่ช าระ
ไว้เกินแก่ผู้ฟ้องคดีท้ังหนึ่งร้อยยี่สิบสองคนท่ีช าระค่าธรรมเนียมศาลชั้นอุทธรณ์ ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายก
ฟ้องนั้นศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย 

พิพากษายืน แต่ให้คืนค่าธรรมเนียมศาลส่วนที่ช าระไว้เกินแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยยี่สิบ
สองคนที่ช าระค่าธรรมเนียมศาลชั้นอุทธรณ์ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

5.2 ค าชี้แจงแนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เสนอต่อที่ประชุมว่า ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ได้ขอแจ้งเวียนเรื่องค าชี้แจงแนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ตามหนังสือ 
ที่ ศธ 0506(4)/ว 210 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 
2/2556 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติให้ยกเลิกข้อความข้อ 2 ประเด็น “ประสบการณ์ในการท าวิจัย” ที่ระบุ
ในข้อ 9.1 และ ข้อ 9.2 ของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ไม่ให้นับผลงานวิจัยเพ่ือรับ
ปริญญาของนักศึกษาที่อาจารย์ผู้นั้นมีชื่อเป็นหัวหน้านักวิจัยหรือนักวิจัยร่วมในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ทั้งที่ได้รับการตีพิมพ์หรือไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้า
ทางวิชาการและการบูรณการระหว่างศาสตร์ต่างๆ และเพ่ือเป็นการเปิดโอกาสในการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ 
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5.3 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2555 ของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
ผู้ช่วยคณบดฝี่ายอ านวยการ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เสนอต่อที่ประชุมว่า วิทยาลัย

การปกครองท้องถิ่น ขอรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2555 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการอ านวยการประจ าวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 
เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายได้ท้ังสิ้น 140,310,213.97 บาท มีค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 118,078,500.24 บาท 
ดังนั้น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น จึงมีรายได้สูงกว่ารายจ่าย ทั้งสิ้น 22,231,713.73 บาท ซึ่งมีรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ มีข้อสังเกตเกี่ยวกับจ านวนนักศึกษาลดน้อยลง เนื่องจากมี
การลดจ านวนศูนย์การศึกษาตามภาคต่างๆ แตน่ักศึกษาระดับปริญญาโทไดม้ีการน าเสนอผลงานวิจัยเพ่ิมมากขึ้น
จากปีงบประมาณ 2554  
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 4/2556 วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 5/2556 วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556  

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
6.1 การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้มี
การจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 โดยมีการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้า 
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2556 ณ หน่วยเลือกตั้งกลางกองกิจการนักศึกษา และมีการจัดการเลือกตั้งทั่ วไป               
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 ณ หน่วยเลือกตั้งประจ าคณะ แต่เนื่องจากมีการร้องเรียนผลการเลือกตั้งดังกล่าว 
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง จึงท าให้ไม่สามารถด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
องค์การนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 ได้ หากการด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงยังไม่แล้วสิ้น                   
ได้ทันการจัดกิจกรรมต่างๆ เกีย่วกับนักศึกษา อาจให้มีคณะกรรมการชุดอ่ืนปฏิบัติหน้าที่แทนก่อน เพ่ือให้การจัด
กิจกรรมต่างๆ ขององค์การนักศึกษาสามารถด าเนินการไปได้ด้วยความเรียบร้อย 
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6.2 ผลส ารวจความพร้อมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อการที่ประเทศไทย
จะเข้าร่วมประชาคมอาเซียน 

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยวิทยาลัยนานาชาติ ได้ส ารวจ 
ความพร้อมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อการที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมประชาคมอาเซียน เพ่ือน าผล
การส ารวจไปใช้ในการวางแผนและพัฒนาการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม และขอแก้ไขข้อมูลในหน้า 2 ข้อ 3 การเคยเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนใน
มหาวิทยาลัยในอาเซียน เดิม “ไม่เคย จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4” แก้ไขเป็น“ไม่เคย จ านวน 1,343 คน 
คิดเป็นร้อยละ 97.6” และ เดิม “เคย จ านวน 1,343 คน คิดเป็นร้อยละ 97.6” แก้ไขเป็น “เคย จ านวน 33 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 2.4”  ทั้งนี้ได้กล่าวขอบคุณคณบดีทุกคณะที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามในครั้งนี้ 

จากการส ารวจนักศึกษาจ านวนทั้งสิ้น 1,376 คน ผลการส ารวจพบว่า เป็นเพศหญิง 
จ านวน 864 คน คิดเป็นร้อยละ 62.8 และเพศชาย จ านวน 512 คน คิดเป็นร้อยละ 37.2  โดยระดับ
ความสามารถในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ ส่วนใหญ่พูดและเขียนได้บ้าง จ านวน 900 คน คิดเป็นร้อยละ 65.4 
รองลงมาคือพูดและเขียนได้น้อยมาก จ านวน 312 คน คิดเป็นร้อยละ 22.7 พูดและเขียนได้คล่อง จ านวน 95 คน  
คิดเป็นร้อยละ 6.9 พูดและเขียนได้ดีมาก จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 และพูดและเขียนไม่ได้เลย จ านวน 
26 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9 ตามล าดับ 

อุปสรรคที่ขัดขวางการเรียนข้ามมหาวิทยาลัยของนักศึกษา ส่วนใหญ่คือ ทักษะภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 1,175 คน คิดเป็นร้อยละ 85.4 รองลงมาคือเศรษฐกิจไม่เอ้ืออ านวย 
จ านวน 575 คิดเป็นร้อยละ 41.8 คุณภาพของวิชาและการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยในอาเซียน จ านวน 505          
คิดเป็นร้อยละ 36.7 คุณภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 400 คน คิดเป็นร้อยละ 29.1 
และเหตุผลอ่ืนๆ จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2 ตามล าดับ 

ระดับความพร้อมในการท างานในประชาคมอาเซียน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ าปานกลาง 
จ านวน 501 คน คิดเป็นร้อยละ 36.4 รองลงมาคือระดับสูงปานกลาง จ านวน 322 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4 
ระดับสูง จ านวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 ระดับต่ า จ านวน 185 คิดเป็นร้อยละ 13.4 ระดับต่ ามาก จ านวน 82 
คิดเป็นร้อยละ 6.0 และระดับสูงมาก จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 ตามล าดับ 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 4/2556 วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 5/2556 วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556  

ข้อจ ากัดที่ไม่สามารถท างานในประเทศอ่ืนในอาเซียน ส่วนใหญ่คือความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ 
จ านวน 1,159 คน คิดเป็นร้อยละ 84.2 รองลงมาคือความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ านวน 
337 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 และความรู้วิชาชีพสาขาที่เรียน จ านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 14.1 ตามล าดับ 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ ได้แจ้งข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ในปีงบประมาณ 2556 
มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนเป็นจ านวนมาก              
โดยมหาวิทยาลัยจะมี การจัดตั้งศูนย์ประชาคมอาเซียน การสอนภาษาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน การฝึกอบรม
เรื่องวัฒนธรรม ความรู้และทัศนคติให้แก่นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่ง
ผลการส ารวจข้างต้นเป็นข้อมูลที่ดีและสอดคล้องกับงานวิจัยต่างๆ ที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังขาดความพร้อม
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยจะมีโครงการต่างๆ เช่น การสอนภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน                    
การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักวิจัย โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ             
เป็นผู้รับผิดชอบหลัก และจะประสานกับสถาบันภาษา วิทยาลัยนานาชาติ และคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ในการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวต่อไป 
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เลิกประชุมเวลา 11.25 นาฬิกา 
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