
รายงานการประชุมคณบดี 
ครั้งที่ 6/2556 

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556 
ณ  ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคาสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

 
ผู้มาประชุม 
1. รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย   อธิการบดี      ประธาน 
2. รศ.สมหมาย ปรีเปรม   รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 
3. ผศ.ขนิษฐา วรธงชัย   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ 

     แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ 
4. รศ.พิษณุ อุตตมะเวทิน   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
5. ศ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
6. ผศ.ลิขิต อมาตยคง   รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
7. ผศ.เด่นพงษ์ สุดภักด ี  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8. รศ.นิยม วงศ์พงษ์ค า   รองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
9. ผศ.อนุชา นิลประพันธ์  รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 
10. รศ.ล าปาง  แม่นมาตย์  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
11. รศ.มนต์ชัย ดวงจินดา   คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
12. รศ.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
13. ผศ.เกียรติ แสงอรุณ   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
14. รศ.สุมาลี ชัยเจริญ   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

     แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
15. รศ.ขนิษฐา นันทบุตร    คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
16. ศ.ภิเศก ลุมพิกานนท ์     คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
17. รศ.กุลธิดา ท้วมสุข   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
18. รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
19. ผศ.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
20. รศ.จรินทร์ ปภังกรกิจ  รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ 

     แทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
21. รศ.วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
22. ผศ.เกษม นันทชัย   คณบดีคณะเทคโนโลยี 
23. รศ.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
24. อ.วรัฐ ลาชโรจน์   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
     แทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
25. รศ.นพมาศ สุวชาติ   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

     แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
26. ผศ.จรัญ ชัยประทุม   รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา 

     แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
27. รศ.พีรสิทธิ์ ค านวณศิลป์  รักษาการในต าแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ 
28. ผศ.สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ  รักษาราชการแทนคณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ  
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 6/2556 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 7/2556 วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556 เรียบร้อยแลว้  

29. ผศ.ภิเษก ชัยนิรันดร์   รักษาราชการแทนรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
     แทนผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ  

30. รศ.วิรัช จิ๋วแหยม   รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 
31. ผศ.รักชนก แสงภักดีจิต  รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
32. รศ.ไพบูลย์ ดาวสดใส   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

     แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
33. รศ.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ  คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
34. รศ.ยุพิน เตชะมณี   คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
35. รศ.วนิดา แก่นอากาศ   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 

     (ส านักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) 
36. รศ.รวี หาญเผชิญ   ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
37. อ.กิตติ์ เธียรธโนปจัย   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     รักษาราชการแทนผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ 
38. รศ.อ านวย ค าตื้อ   ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ 
39. รศ.ชนะพล ศรีฤาชา   ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล 
     (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
40. รศ.สุธา  ภู่สิทธิศักดิ์    ประธานสภาคณาจารย์ 
41. นายอมร สินเธาว์   ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง  
42. รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ 

     เลขานุการที่ประชุม 
43. นางสังวาลย์ ช่างทอง   ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 
44. นางกิตติมา จันทรสม   ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 
45. นางสุพัตรา ครองยุทธ  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย  

     ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 
 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากลาพักผ่อน 
1. ผศ.ช านาญ บุญญาพุทธิพงศ์  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.40 นาฬิกา   

ก่อนเริ่มประชุมประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอเลื่อนวาระท่ี 3.1 เรื่อง การสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวาระแรก เนื่องจากผู้บริหารบางท่านติดภารกิจส าคัญ 

 
3.1 การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

- รายละเอียดปรากฏตามเอกสารลับแนบท้ายรายงาน - 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องแจ้งต่อท่ีประชุม  
1.1 แสดงความยินดีกับศาสตราจารย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ในโอกาสที่ได้รับการ

แต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
ประธานได้กล่าวแสดงความยินดีต่อศาสตราจารย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ รองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี 
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และในโอกาสนี้ศาสตราจารย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ได้กล่าวแสดงความขอบคุณ              
คณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนงานของฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี อย่างเต็มก าลัง
ความสามารถจนท าให้ผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่มหาวิทยาลัยต่างๆ รวมทั้งส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และการ
ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวนั้นถือได้ว่าทุกท่านมีส่วนร่วมสนับสนุนในการได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ 

ทั้งนี้ได้กล่าวขอบคุณและอ าลาต่อที่ประชุมคณบดี 
มติ ที่ประชุมรับทราบและร่วมปรบมือแสดงความยินดี 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 การรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556 
เลขานุการที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 5/2556 

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แก้ไข ดังนี้ 
1.  หน้า 1 บรรทัดที ่34  แก้ไขต าแหน่งทางวิชาการจาก เดิม “ผศ.” เป็น “รศ.” 
2.  แก้ไขเอกสารลับแนบท้ายรายงาน หน้า 4 - 5 
หลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่อง  

3.1 การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- เลื่อนขึ้นไปเสนอเป็นวาระแรก - 
 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้เงินกองทุน

พัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2556) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการ

บริหารกองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน ในการประชุมครั้งที่ 3/2555 
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 มีมติให้แก้ไขเพ่ิมเติมประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1387/2554) ลงวันที่
29 กรกฎาคม 2554 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการส าหรับ
บุคลากรสายสนับสนุน ให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น  ในการนี้ กองการเจ้าหน้าที่             
จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริม
ทางด้านวิชาการส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2556) โดยสรุปตารางเปรียบเทียบประเด็น
ส าคัญที่มีการแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1387/2554) และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2556              
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2556) 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. เห็นควรยกเลิกประกาศเดิมทั้งฉบับและจัดท าประกาศฉบับใหม่ เพ่ือมิให้เกิดความสับสน  

ในการปฏิบัติ 
2. ข้อ 16 วรรคสุดท้าย ควรระบุให้ผู้รับเงินทุนการศึกษาชดใช้เงินทุนที่ได้รับทั้งหมดก่อน

จึงจะได้รับการอนุมัติให้โอนไปรับราชการหรือปฏิบัติงานหน่วยงานของรัฐอ่ืนและขอให้พิจารณาตรวจสอบด้วย
ว่าขัดหรือแย้งกบัระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบการบริหารงานบุคคลที่ ก.พ. ก าหนดหรือไม่ 

3. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาให้มีเงินทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาในปริญญาเอก
ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนด้วย เนื่องจากในอนาคตมีแนวโน้มที่บุคลากรสายผู้สอนจะเปลี่ยนมาเป็นบุคลากร
สายสนับสนุน โดยเฉพาะบุคลากรสายแพทย์ ดังนั้น จึงมิควรจ ากัดสิทธิ์ของบุคลากรสายสนับสนุน 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 6/2556 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 7/2556 วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556 เรียบร้อยแลว้  

4. ควรมีข้อยกเว้นส าหรับผู้อยู่ระหว่างรับทุนตามประกาศฉบับเดิมหรือไม่ 
5. ให้ระบวุันที่มีผลบังคับใช้ไว้ในประกาศด้วย 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์                      

น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่ีประชุม ไปพิจารณาปรับแก้ไขก่อนน าไปประกาศใชต้่อไป 
  

4.2 งบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น มี

พันธกิจหลักคือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีเป้าหมาย
ผลผลิต 9 ผลผลิต และ 3 โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล จ านวน 
3,712.4440 ล้านบาท และมีงบประมาณเงินรายได้จ านวน 7,066.4955 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 10,778.9395 
ล้านบาท คดิเป็นอัตราส่วนของงบประมาณแผ่นดินต่องบประมาณเงินรายได้ ในอัตราร้อยละ 34.44 : 65.56 

จากการทบทวนแผนงบประมาณและการบริหารงบประมาณใน 6 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ มีคณะ/หน่วยงานจ านวน 11 หน่วยงาน มีความจ าเป็นที่ต้องตั้งงบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 เพ่ือสนับสนุนการด าเนินยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมเพ่ิมจากแผนงบประมาณเดิม การด าเนินโครงการ/กิจกรรมเดิมตามภาระหน้าที่เพ่ิมและการปรับปรุง/พัฒนา
โครงการ/กิจกรรมเดิม ซึ่งคณะ/หน่วยงานดังกล่าวมีรายรับและรายจ่าย ดังนี้ 

1. รายรับ 301.2336 ล้านบาท ประกอบด้วย 1) เงินผลประโยชน์มหาวิทยาลัย 120.0000 
ล้านบาท 2) เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 0.8550 ล้านบาท 3) เงินทุนอุดหนุนการวิจัย หรือการบริการวิชาการ 1.0000 
ล้านบาท และ 4) เงินทุนส ารองสะสม 179.3786 ล้านบาท 

รายรับงบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จ านวน 301.2336 
ล้านบาทเป็นรายรับจากการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ จ านวน 11 หน่วยงาน โดยเป็นหน่วยงานด้านการเรียนการ
สอนจ านวน 10 หน่วยงาน และหน่วยงานด้านการบริหารและสนับสนุนการด าเนินงาน จ านวน 1 หน่วยงาน 

2. รายจ่าย 301.2336 ล้านบาท ประกอบด้วย 1) งบบุคลากร จ านวน 11.0770 ล้านบาท 
2) งบด าเนินงาน จ านวน 81.9595 ล้านบาท 3) งบลงทุน จ านวน 101.9569 ล้านบาท 4) งบเงินอุดหนุน จ านวน 
100.1974 ล้านบาท 5) งบรายจ่ายอ่ืน จ านวน 6.0427 ล้านบาท 

เมื่อเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายก่อนและหลังตั้งงบประมาณกลางปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 สัดส่วนของงบลงทุนเทียบกับงบด าเนินการเพ่ิมขึ้นจาก 10.77 : 89.23 เป็น 11.75 : 88.25 

โดยภาพรวม งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (งบประมาณแผ่นดิน
และงบประมาณเงินรายได้ ) จัดสรรให้ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการ มากที่สุด จ านวน 3,386.8339 ล้านบาท            
(ร้อยละ 47.93) ของงบประมาณทั้งหมด ยุทธศาสตร์ที่ได้รับการจัดสรรรองลงมาคือ การผลิตบัณฑิต จ านวน 
3,162.8447 (ร้อยละ 44.76) ของงบประมาณทั้งหมด ยุทธศาสตร์ที่ได้รับการจัดสรรน้อยที่สุดคือ การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม จ านวน 12.3564 (ร้อยละ 0.17) 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณางบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบงบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามที่เสนอ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
5.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ได้แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
(พ.ศ. 2554 - 2558) มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมสีรุปสาระส าคัญดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 6/2556 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 7/2556 วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556 เรียบร้อยแลว้  

การรับรองมาตรฐานคุณภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ระดับสถาบัน) 
1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีจ านวนคณะที่รับการประเมินจ านวน 22 คณะ และการ

จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่เป็นส่วนหนึ่งของคณะจ านวน 3 แห่ง   
2. ผลการประเมินระดับคณะ คือ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ จ านวน 21 คณะ 

และผลไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของ สมศ. จ านวน 1 คณะ คือ คณะนิติศาสตร์ 
3. ผลการประเมินระดับสถาบัน คือ ได้รับคะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ตามพันธกิจหลัก 11 ตัวบ่งชี้ 

เท่ากับ 4.52 คะแนน และได้คะแนนเฉลี่ยรวม 18 ตัวบ่งชี้ เท่ากับ 4.55 คะแนน ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ ดีมาก 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์ที่ สมศ.ก าหนด ดังนี้ 

เกณฑ์การพิจารณา ผลการประเมิน 
ผลประเมินระดับสถาบันได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
1.1 ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจหลัก 11 ตัวบ่งชี้  ≥ 3.51 4.52 
1.2 ตัวบ่งชี้ทั้ง 18 ตัวบ่งชี้ (20 ประเด็น) ≥ 3.51 4.55 
คะแนนผลการประเมินระดับคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้ 
2.1 จ านวนคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าทั้งหมดที่ได้รับการประเมิน 22 
2.2 จ านวนคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 21 
สรุป   มหาวิทยาลัยขอนแก่น                             ได้รับการรับรองแบบมีเงื่อนไข   ไม่รับรอง 

โดยคณะผู้ประเมินได้เสนอแนะแนวทางการพัฒนา 5 ด้าน เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็ง
ของสถาบัน และมีความยั่งยืน ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

5.2 รายงานผลการด าเนินงานสถาบันภาษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยสถาบันภาษา 

ขอรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการสถาบันภาษา ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 เรียบร้อยแล้ว โดยสถาบันภาษา ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณรายได้ ตามแผน จ านวน 15,811,000 บาท และเบิกจ่าย จ านวน 9,999,999.68 บาท โดยจ าแนก
รายจ่าย เป็นงบบุคลากร ร้อยละ 77.50 งบด าเนินงาน ร้อยละ 21.20 และงบลงทุน ร้อยละ 1.30 ซึ่งมีรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
6.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนสวัสดิภาพนักศึกษา พ.ศ. 2556 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่
มหาวิทยาลัยได้จัดสวัสดิการให้แก่นักศึกษากรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต โดยวิธีการท าประกันชีวิตกับบริษัทประกันภัย นั้น 
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ศึกษาข้อมูลค่าเบี้ยประกันและค่าสิ นไหมทดแทน พบว่า
มหาวิทยาลัยควรจัดตั้งกองทุนสวัสดิภาพนักศึกษา เพ่ือให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในกรณีประสบอุบัติเหตุหรือ
ประสบภัยต่างๆ ที่ท าให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิตหรืออวัยวะหรือทรัพย์สิน ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
จึงขอเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนสวัสดิภาพนักศึกษา พ.ศ. 2556 ซึ่งมีรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม และขอแก้ไขนิยามศัพท์ ค าว่า นักศึกษา เดิม หมายความว่า 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 6/2556 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 7/2556 วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556 เรียบร้อยแลว้  

“นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกคนทุกระดับการศึกษา” เป็น หมายความว่า “นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น            
ทุกคนทุกระดับการศึกษาท่ีขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว” 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุน 
สวัสดิภาพนักศึกษา พ.ศ. 2556 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ควรระบุกิจกรรมของนักศึกษาในทุกกิจกรรมให้มีความครอบคลุมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ทีจ่ะสามารถใช้เงินจากกองทุนนี้ได้ 
2. ข้อ 6.1 และ 6.2 ค าว่า “นักศึกษา ครอบครัวของนักศึกษา” ควรพิจารณาการปรับใช้ค า

ให้เหมาะสมกับขอบข่ายสถานะความรับผิดชอบต่อครอบครัวของนักศึกษาด้วย 
3. ควรมีการประกาศใช้ให้ทันก่อนที่จะสิ้นสุดระยะเวลาการท าประกันอุบัติเหตุเดิม         

ที่มหาวิทยาลัยได้ท าไว้แล้ว 
4. ควรก าหนดเงื่อนไขให้นักศึกษาโอนสิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้ามาที่โรงพยาบาล            

ศรีนครินทร์ด้วย 
5. มหาวิทยาลัยควรน าแนวคิดเกี่ยวกับกองทุนดังกล่าวปรับใช้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยด้วย 
มติ ที่ประชุมพิจาณาแล้วมีมติเห็นชอบ(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย

กองทุนสวัสดิภาพนักศึกษา พ.ศ. 2556 โดยมอบหมายให้ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์พิจารณา
ปรับแก้ไขตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา และ
มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  น าแนวคิดเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนดังกล่าว               
ไปปรับใช้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยต่อไป 

 
6.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ 

ประธานสภาคณาจารย์ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยกรรมการสภาคณาจารย์ชุดปัจจุบัน 
จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 21 กรกฎาคม 2556 และตามข้อ 21 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ว่าด้วย สภาคณาจารย์ พ.ศ. 2552 ได้ก าหนดให้การด าเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
และให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้ง โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมเป็นกรรมการ
ด าเนินการเลือกตั้งด้วย ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1252/2555) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 
เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ ข้อ 4 ได้ก าหนดให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้ง
กรรมการสภาคณาจารย์ เมื่อกรรมการสภาคณาจารย์พ้นจากต าแหน่งตามข้อ 10 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ว่าด้วย สภาคณาจารย์ พ.ศ. 2552 ประกอบด้วย 

(1) รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย   เป็นประธานกรรมการ 
(2) ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวน 1 คน เป็นกรรมการ 
(3) ผู้แทนคณบดีจ านวน 1 คน   เป็นกรรมการ 
(4) หัวหน้างานสภาอาจารย์ กองกลาง  เป็นเลขานุการ 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้ง

กรรมการสภาคณาจารย์ องค์ประกอบ (1) และ (3) 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเสนอบุคคลต่อไปนี้ร่วมเป็นกรรมการ ตามองค์ประกอบ (1) 

และ (3) ในคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ ดังนี้ 
(1) รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  เป็นประธานกรรมการ 
(3) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ประเภทผู้แทนคณบดี)  เป็นกรรมการ  
ส าหรับผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 6/2556 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 7/2556 วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556 เรียบร้อยแลว้  

6.3 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนสิทธิเรียกร้องการ
รับเงินตามสัญญากับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้ออก
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 660/2556) ลงวันที่11 เมษายน 2556 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการโอน
สิทธิเรียกร้องการรับเงินตามสัญญากับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างที่จะ
เข้าสู่กระบวนการจัดหาพัสดุในโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เช่น การจัดจ้างสิ่งก่อสร้าง การจัดหา
วัสดุ การจัดหาครุภัณฑ์ การจ้างเหมา เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดในข้อก าหนดและเงื่อนไขของการ
จัดหาในแต่ละโครงการอันจะเป็นการเพ่ิมศักยภาพและความพร้อมในการด าเนินการตามสัญญากับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจะส่งผลให้การจัดหาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่
ประกาศเป็นต้นไป 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะว่าเห็นควรน าข้อความในประกาศนี้ระบุไว้ในสัญญา

จ้างงานด้วย 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

6.4 รายงานผลการด าเนินงานศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์                        
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้าน
ส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะ
ทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายได้
ทั้งสิ้น 8,737,851.60 บาท มีค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 15,187,568.29 บาท ดังนั้น มีค่าใช้จ่ายจากการ
ด าเนินงานสูงกว่ารายได้ ทั้งสิ้น 6,449,716.69 บาท ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

6.5 จดหมายข่าวส านักวิทยบริการ (ส านักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ (ส านักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ ) เสนอต่อที่

ประชุมว่า ด้วยส านักวิทยบริการ (ส านักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) ได้จัดท าจดหมายข่าวส านักวิทยบริการ
ฉบับปฐมฤกษ์ และฉบับที่ 2 เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

6.6 สถานะในการจัดตั้งวิทยาเขตหนองคาย 
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เสนอต่อที่ประชุมว่า วิทยาเขตหนองคายได้จัดตั้งเป็นส่วน

ราชการตามพระราชกฤษฎีกาหรือไม่ การจัดตั้งคณะต่างๆ ในวิทยาเขตมีการด าเนินการอย่างไร 



- 8 - 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 6/2556 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 7/2556 วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556 เรียบร้อยแลว้  

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า วิทยาเขตหนองคาย            
เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งมหาวิทยาลัยเคยมีการเสนอขอจัดตั้งโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา     
แตต่้องระงับเนื่องจากตามนโยบายของรัฐบาลที่ไม่ให้มีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ ท าให้วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยทุกแห่ง
ในขณะนั้นไม่ได้จัดตั้งโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา แต่สามารถได้รับงบประมาณแผ่นดิน ส่วนการจัดตั้ง คณะ ในวิทยาเขต
ก็ถือว่าเป็นส่วนงานภายในทีจ่ัดต้ังโดยมติสภามหาวิทยาลัย  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา 11.05 นาฬิกา 
 
 
 

รองศาสตราจารย์รังสรรค์ เนียมสนิท 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ 

เลขานุการที่ประชุมคณบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวศิริรัตน์ ชาภูวงษ์  
ผู้จดรายงานการประชุม 
 
นางสังวาลย์ ช่างทอง  
นางกิตติมา จันทรสม  
นางสุพัตรา ครองยุทธ 
นางสุภารัตน์ มูลศรี 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


