
รายงานการประชุมคณบดี 
ครั้งที่ 7/2556 

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556 
ณ  ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคาสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

 
ผู้มาประชุม 
1. รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย   อธิการบดี      ประธาน 
2. รศ.สมหมาย ปรีเปรม   รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 
3. รศ.ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ   รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ 
4. รศ.พิษณุ อุตตมะเวทิน   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
5. ศ.วีระชัย โควสุวรรณ   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
6. ผศ.ลิขิต อมาตยคง   รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
7. อ.กิตติ์ เธียรธโนปจัย   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ    

     แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8. รศ.นิยม วงศ์พงษ์ค า   รองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
9. อ.ธนัญชัย ดาศรี   ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 

     แทนรองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 
10. รศ.ล าปาง  แม่นมาตย์  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
11. รศ.สุนันทา กิ่งไพบูลย์   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์    
     แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
12. ผศ.เกียรติ แสงอรุณ   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
13. ผศ.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
14. รศ.จิราวรรณ แท่นวัฒนกุล  รองคณบดีฝ่ายทรัพย์สินและกิจการพิเศษ    

     แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
15. ศ.ภิเศก ลุมพิกานนท ์     คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
16. รศ.กุลธิดา ท้วมสุข   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
17. รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
18. ผศ.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
19. รศ.สุณี เลิศสินอุดม   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ 
     แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
20. ผศ.เกษม นันทชัย   คณบดีคณะเทคโนโลยี 
21. รศ.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
22. ผศ.มนสิชา เพชรานนท์  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
23. ผศ.จรัญ ชัยประทุม   รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา 

     แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
24. อ.ปรมาภรณ์ วีระพันธ์  รักษาการในต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ   

แทนผู้รักษาการในต าแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ 
25. ผศ.สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ  รักษาราชการแทนคณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ  
26. ผศ.กริช แรงสูงเนิน   รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ  
27. อ.ณัฎฐา นิธิกุลวรวงศ์   รักษาราชการแทนรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 

แทนผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 
28. ผศ.รักชนก แสงภักดีจิต  รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 7/2556 วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 8/2556 วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556 เรียบร้อยแลว้ 

29. รศ.ไพบูลย์ ดาวสดใส   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
     แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 

30. รศ.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ  คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
31. รศ.ยุพิน เตชะมณี   คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
32. รศ.วนิดา แก่นอากาศ   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 

     (ส านักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) 
33. รศ.รวี หาญเผชิญ   ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
34. ผศ.อนัตต์ เจ่าสกุล   ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ 
35. รศ.อ านวย ค าตื้อ   ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ 
36. รศ.ชนะพล ศรีฤาชา   ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล 
     (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
37. รศ.สุธา  ภู่สิทธิศักดิ์    ประธานสภาคณาจารย์ 
38. นายชัยนิยม สินทร   รองประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง คนที่ 1  

แทนประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง  
39. รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ 

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

     ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 
 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 
1. ผศ.ช านาญ บุญญาพุทธิพงศ์  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
2. รศ.มนต์ชัย ดวงจินดา   คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
3. รศ.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
4. รศ.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายอัศนีย์ ฐานสันโดษ   ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
2. นางเพียงเพ็ญ ภาคอุทัย  ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
3. นางสาววิลาวัณย์ พิธรัตน์  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.45 นาฬิกา   

ก่อนเริ่มประชุมประธานแนะน าศาสตราจารย์วีระชัย โควสุวรรณ ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง             
จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ให้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 และจะร่วมเป็นองค์ประชุมคณบดีตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป จากนั้นประธานได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 7/2556 วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 8/2556 วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556 เรียบร้อยแลว้ 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องแจ้งต่อท่ีประชุม  
1.1 เรื่องที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2556 เม่ือวันที่ 1 พฤษภาคม 2556  

และมติที่ยังไม่ได้รับรอง 
เลขานุการที่ประชุม เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 มีเรื่องที่ได้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง 
ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.2 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัล “IP Champion 2013”  
ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัล “IP Champion 2013”

ประเภทสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์                            
โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพียงแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบและปรบมือแสดงความยินดี 
 

1.3 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดการประชุมวิชาการนักศึกษาพยาบาลนานาชาติ ครั้งที่ 4  
ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30 น. คณะพยาบาลศาสตร์ 

ได้จัดการประชุมวิชาการนักศึกษาพยาบาลนานาชาติ ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุม 6706 ชั้น 7 อาคาร 6 คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาพยาบาลด้านการเป็นผู้น าและการ
บริหารจัดการเชิงวิชาการและวิชาชีพส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพ ศิลปะ วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างนักศึกษาพยาบาลทั้งในและต่างประเทศ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ
และการวิจัยของนักศึกษาพยาบาลระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆ ในภูมิภาค และในประเทศระดับอาเซียน  ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 การรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556 
เลขานุการที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 6/2556 

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 6/2556 

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่อง  

- ไม่มี - 
  

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยมีการ
ประชุมคณบดี เพ่ือปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการออกระเบียบ ข้อบังคับ 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 7/2556 วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 8/2556 วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556 เรียบร้อยแลว้ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือกฎหมายต่างๆ จะก าหนดหน้าที่ให้ที่ประชุมคณบดีเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการในกรณีต่าง  ๆ
มาโดยตลอด ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงาน จึงเสนอ(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม และ
สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

1. ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยใช้ชื่อย่อว่า “กบ.มข. 
2. กบ.มข. มีอ านาจและหน้าที่ให้ค าปรึกษา และข้อคิดเห็นเสนอแนะมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ

การบริหารการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารงานบุคคล         
การบริหารงานวิชาการ ตลอดจนการบริหารงานทั่วไป รวมทั้งการกลั่นกรองเรื่องเกี่ยวกับการเงิน การลงทุน งบประมาณ 
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

3. ก าหนดองค์ประชุมของ กบ.มข. ต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
4. บทเฉพาะกาล : อ านาจและหน้าที่ หรือมอบหมายให้ที่ประชุมคณบดีเป็นผู้รับผิดชอบ

ด าเนินการให้หมายความถึงท่ีประชุมคณะกรรมการตามข้อบังคับนี้ 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะว่า ควรปรับใช้ชื่อ “ที่ประชุมคณบดี”                

แทน “คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย” และนิยามศัพท์ให้ชัดเจน ทั้งนี้ เพ่ือมิให้เกิดความสับสนในการ
สื่อสาร หรือในทางปฏิบัติ ตลอดจนการก าหนดอ านาจ หน้าที่ที่ไม่ทับซ้อนกับ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น           
ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยให้น าเอาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไป
พิจารณาปรับแก้ไข ก่อนด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

 
4.2 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย 

- สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ 
- การบริหารอาคารขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- ศูนย์บริการสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์  เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 และในการประชุม ครั้งที่ 
3/2555 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555 ได้เห็นชอบให้มีการบริหารหน่วยงานในก ากับมหาวิทยาลัยขอนแก่น                  
ให้เป็นไปด้วยความรอบคอบ มีประสิทธิภาพ สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่สภามหาวิทยาลัย
ก าหนด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยตราเป็นข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย
หน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555 ซึ่งข้อ 32 ก าหนด “ ให้หน่วยงานตามข้อ 31 ปรับปรุง
ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ ที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับข้อบังคับนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับจากวันประกาศใช้
ข้อบังคับนี้เป็นต้นไป กรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการได้ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายเป็นกรณีไป 

ในระหว่างที่ยังมิได้ปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ ที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับ
ข้อบังคับนี้ตามวรรคหนึ่งให้น าระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับ
โดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้” 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 7/2556 วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 8/2556 วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556 เรียบร้อยแลว้ 

บัดนี้ หน่วยงานในก ากับได้ด าเนินการปรับปรุงระเบียบเพ่ือให้สอดคล้องตามข้อบังคับดังกล่าว 
จ านวน 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ 2) อาคารขวัญมอ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3) โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4) สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
และ 5) ศูนย์บริการสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายหน่วยงานในก ากับ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 ได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการแล้ว 
และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายหน่วยงานในก ากับได้ด าเนินการตรวจสอบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเรียบร้อย
แล้วนั้น พบว่า การปรับปรุงระเบียบดังกล่าวสอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยหน่วยงานในก ากับของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม และสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ ก าหนดวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงานในก ากับ 
2. ระบุแหล่งที่มาของรายได้และทรัพย์สินของหน่วยงานในก ากับ 
3. ให้มีคณะกรรมการประจ า ซึ่งแต่งตั้งโดยอธิการบดี ตามองค์ประกอบของหน่วยงานในก ากับ 
4. ให้มีผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานในก ากับโดยอาจให้มีรองผู้บริหารสูงสุด และผู้ช่วย

ผู้บริหารสูงสุดได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง  คุณสมบัติ และลักษณะ
ต้องห้าม ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด 

5. ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจ า ผู้บริหารสูงสุด                     
รองผู้บริหารสูงสุด และผู้ช่วยผู้บริหารสูงสุด 

6. การบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
7. การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด 
8. บทเฉพาะกาล :  ให้คณะกรรมการอ านวยการ ผู้บริหารสูงสุด รองผู้บริหารสูงสุด และผู้ช่วย

ผู้บริหารสูงสุดยังคงด ารงต าแหน่งต่อไปจนครบวาระ 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย 
- สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ 
- การบริหารอาคารขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- ศูนย์บริการสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ทีป่ระชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ 

1.1 ข้อ 4 มีนิยามศัพท์ ค าว่า “พนักงาน” แต่มิได้ปรากฏค าว่า “พนักงาน” ใน (ร่าง) ระเบียบฯ  
ขอให้พิจารณาปรับแก้ไขด้วย 

1.2 ควรเพ่ิมนิยามศัพท์ ค าว่า คณบดี รองคณบดี ให้ชัดเจน 
2. อาคารขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2.1 วัตถุประสงค์มีจ านวนน้อยไปหรือไม่ และควรจัดล าดับความส าคัญของวัตถุประสงค์ด้วย 
2.2 ข้อ 6.(2) ควรพิจารณาตัดค าว่า “วิชาการ” ออก 

3. เนื่องจากในข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2555 ได้ก าหนดเรื่องการเงิน และการตรวจสอบภายใน ไว้อย่างชัดเจน ดังนั้น ใน (ร่าง) ระเบียบฯ ของหน่วยงาน         
ในก ากับก็ควรระบุเรื่องดังกล่าวไว้ด้วย เพ่ือให้สอดคล้องตามข้อบังคับฯ 

4. การบริหารหน่วยงานในก ากับโดยทั่วไปมีลักษณะที่คล้ายกัน  ดังนั้น มหาวิทยาลัย                     
ควรออกระเบียบฯ กลาง ส าหรับหน่วยงานในก ากับอาจออกเป็นระเบียบเพ่ิมเติมเพ่ือให้สอดคล้องกับการบริหาร
ตามบริบทของแต่ละองค์กร  
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 7/2556 วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 8/2556 วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556 เรียบร้อยแลว้ 

5. ควรพิจารณาถึงขอบเขตอ านาจคณะกรรมการนโยบายของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจน
ด้วยว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ หรือขัดแย้งกับข้อบังคับฯ หรือไม่  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการบริหารบุคคล และการเงิน 

6. ใน (ร่าง) ระเบียบฯ ทั้ง  5 หน่วยงาน ควรแก้ไขข้อความ เดิม “ประเมินผลการปฏิบัติงานของ...” 
เป็น “ประเมินผลการด าเนินการของ... ” 

7. วาระด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการนโยบาย คราวละ 2 ปี น้อยไปหรือไม่ และกรณี
ที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังไม่ได้ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการใหม่ จะมีบทลงโทษหรือไม ่

8. กรรมการประเภทผู้แทนมหาวิทยาลัย เป็นผู้แทนจากที่ประชุมคณบดีใช่หรือไม่ 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักการ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ว่าด้วย หน่วยงานในก ากับ จ านวน 5 หน่วยงาน ตามที่เสนอ โดยให้น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม             
ไปพิจารณาปรับแก้ไข ก่อนออกระเบียบต่อไป 

 
4.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่าย

จากเงินรายได้ 
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เสนอต่อที่ประชุมว่า เพ่ือให้การบริหารระบบ

การยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบกับการน าไปปฏิบัติมีความชัดเจนทุกขั้นตอน 
และเกิดประโยชน์สูงสุดกับมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรมีการปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์             
และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้ 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ข้อ 5 ควรระบุอ านาจอธิการบดีให้ชัดเจน และควรเพ่ิมข้อความ “และค าวินิจฉัย

นั้นให้ถือเป็นที่สิ้นสุด” 
2. ข้อ 15.2 ควรตัดเครื่องหมาย “/” และใช้ค าว่า “หรือ” แทนที ่
3. ข้อ 16.1 เพ่ิมข้อความ “...และเลขานุการคณะเป็นผู้ยืมร่วม" 
4. ข้อ 16.2 ควรระบุวิธีคิดค านวณดอกเบี้ยและวิธีการน าส่งดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝาก

ให้ชัดเจน 
5. ข้อ 19 ไม่ควรมีการระบุชื่อธนาคารไว้ใน (ร่าง) ประกาศฯ และขอให้พิจารณาด้วยว่า

การโอนเงินให้แก่ผู้ยืมก่อนวันที่มีความจ าเป็นต้องจ่ายเงินไม่เกิน 2 วันท าการ นั้น  มีระยะเวลาน้อยไปหรือไม่ 
6. ข้อ 23 ตัดข้อความ “ผู้ยืมเงินยังสามารถตรวจสอบ...” และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

“โดยมหาวิทยาลัยจะแจ้งผ่านเว็บไซต์กองคลัง ที่ http://finance.kku.ac.th” 
7. ควรตัด ข้อ 29 เพราะซ้ าซ้อนกับ ข้อ 30 , 31 และ 32  
8. ด้วย ก.พ.อ. ได้ก าหนดเหตุที่เป็นการผิดวินัยอย่างร้ายแรงไว้โดยเฉพาะแล้ว ดังนั้น 

ข้อ 32 ควรตรวจสอบว่าเข้าเหตุการผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามที่ ก.พ.อ. ก าหนดหรือไม่ และควรตรวจสอบว่า
มหาวิทยาลัยสามารถก าหนดบทลงโทษดังกล่าวได้เพียงใดและกระบวนการขั้นตอนเป็นไปโดยถูกต้องตาม
กฎหมายแล้วหรือไม่ 

9. กองคลังควรจัดระบบการตรวจสอบเงินยืมและการคืนเงินยืมให้มีความรอบคอบรัดกุม
และชัดเจน ซึ่งการด าเนินการผ่านธนาคารก็เป็นการป้องกันได้ดีอีกช่องทางหนึ่ง 

10. มหาวิทยาลัยควรระมัดระวังการออกระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ เพ่ือป้องกันคนส่วน
น้อยที่จะกระท าผิด แต่อาจกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ ในแง่การปฏิบัติได้ล าบากและด้านความผาสุกในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรด้วย ดังนั้น มหาวิทยาลัยต้องมีการประชาสัมพันธ์และชี้แจงเหตุผลที่ชัดเจนในการบังคับใช้
ประกาศดังกล่าวด้วย 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 7/2556 วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 8/2556 วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556 เรียบร้อยแลว้ 

11. แนวทางดังกล่าวเป็นระบบที่ดีและช่วยให้การยืมเงินทดรองจ่ายมีความรอบคอบ
รัดกุมมากข้ึน แต่การด าเนินการหรือก าหนดบทลงโทษควรมีความยืดหยุ่นและด าเนินการควบคู่กันไปในหลายมิติ 
ไม่ใช่เฉพาะมิติของผู้ยืมเท่านั้น 

12. มหาวิทยาลัยอาจด าเนินการตามประกาศฯ ไปพลางก่อน หากพบว่ามีปัญหา หรือ
อุปสรรคในการด าเนินงานก็ค่อยพิจารณาทบทวนอีกครั้ง 

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้ 
1. ประเด็นการแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1325/2552)  เรื่อง หลักเกณฑ์

และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้ นั้น มิได้เปลี่ยนสาระส าคัญจากเดิมมาก เพียงแต่แก้ไข
เพ่ือให้เกิดผลในการปฏิบัติอย่างจริงจัง 

2. การด าเนินการดังกล่าวเป็นลักษณะนิติกรรมสัญญา เมื่อเกิดการผิดนัดมหาวิทยาลัย
ย่อมสามารถหักหนี้ได้ทันที และคณะ/หน่วยงาน ควรมีระบบบริหารจัดการภายใน ในเรื่องการเงินอย่างรอบคอบ
และรัดกุม และควรก าหนดหน้าที่ภาระงานของเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการยืมเงินและการส่งจ่ายเงินยืม        
ไว้ในข้อก าหนดภาระงานให้ชัดเจนด้วย 

3. มหาวิทยาลัยได้มีระบบ online system เพ่ือแจ้งเตือนสถานะการยืมเงินทดรอง
จ่ายไว้แล้ว โดยผู้ยืมสามารถตรวจสอบและติดตามได้ในระบบตรวจสอบสถานะเงินยืมทดรองจ่าย 

4. การหักเงินเดือนหรือเงินอ่ืนๆ นั้น มหาวิทยาลัยจะด าเนินการตามข้อกฎหมายต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องและขอรับประเด็นการก าหนดมาตรการผ่อนปรนยืดหยุ่นว่าควรจะก าหนดไว้ในประกาศดังกล่าวด้วยหรือไม่ 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น                      
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้  และขอให้น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของทีป่ระชุมไปพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขต่อไปด้วย 

 
4.4 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินประจ าต าแหน่งรองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่นายวิจิตร วินทะไชย
พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองคณบดีฝ่ ายพัฒนานักศึกษา                            
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2559 และมีสิทธิ์ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง                     
ที่เบิกจากเงินรายได้คณะศิลปกรรมศาสตร์ ในอัตราเดือนละ 5,600  บาท โดยไม่ได้รับเงินเพ่ิมตามมติคณะรัฐมนตรี                  
อีกหนึ่งเท่า ในขณะที่รองคณบดีฝ่ายต่างๆ ของคณะ (ไม่เกิน 3 คน) เบิกค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน                  
ได้ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท และได้ค่าตอบแทนอีกหนึ่งเท่าของเงินประจ าต าแหน่งตามมติคณะรัฐมนตรี รวมเป็น
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 11,200 บาท ด้วยการปฏิบัติงานด้านการบริหารต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา                            
มีความส าคัญในด้านกิจการนักศึกษาที่มีภาระงานปริมาณมากและมีความรับผิดชอบสูง คณะศิลปกรรมศาสตร์                      
จึงขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ด ารงต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท                        
และตามมติคณะรัฐมนตรีในอัตราเดือนละ 5,600 บาท รวมเดือนละ 11,200 บาท ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2555 ถึงเดือน
เมษายน 2559 โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการเงินรายได้ 
ในการประชุม ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 ได้ให้เสนอเรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง     
รองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ต่อที่ประชุมคณบดีเพ่ือพิจารณา 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินประจ าต าแหน่งรองคณบดี
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. กรณีดังกล่าวควรพิจารณาและตรวจสอบทั้งระบบของมหาวิทยาลัยว่า แต่ละคณะ/ 

หน่วยงาน มีกรณีใดบ้างท่ีมีปัญหาดังกล่าว เพื่อด าเนินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 7/2556 วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 8/2556 วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556 เรียบร้อยแลว้ 

2. การพิจารณากรณีดังกล่าวเป็นอ านาจอนุมัติของคณะกรรมการเงินรายได้ ดังนั้น 
หากพิจารณาและตรวจสอบแล้วเสร็จ คณะกรรมการเงินรายไดก้็สามารถด าเนินการต่อไปได้ 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และเห็นควรให้
กองคลังด าเนินการทบทวนและตรวจสอบทุกคณะ/หน่วยงาน เพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป    

 
4.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสถาบันขงจื๊อ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ เสนอต่อที่ประชุมว่า 
ด้วยสถาบันขงจื้อ ขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสถาบันขงจื้อ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น           
ว่าด้วย หน่วยงานในก ากับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555 ข้อ 16.3 ดังนี้ 

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น    เป็นที่ปรึกษา 
2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์    เป็นที่ปรึกษา 
3. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ 

ยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นประธาน 
4. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ เป็นรองประธาน 
5. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นกรรมการ 
6. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   เป็นกรรมการ 
7. ผู้อ านวยการส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 

มหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์     เป็นกรรมการ 
8. คณบดีคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์   เป็นกรรมการ 
9. ผู้อ านวยการสถาบันขงจื้อ (ฝ่ายจีน)    เป็นกรรมการ 
10. ผู้อ านวยการสถาบันขงจื้อ (ฝ่ายไทย)   เป็นกรรมการและเลขานุการ 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสถาบันขงจื้อ 
ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ควรให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งประธานคณะกรรมการประจ าสถาบันขงจื้อ 
2. ตามองค์ประกอบ ข้อ 16.3 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หน่วยงานในก ากับ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555 ไม่ได้ก าหนดต าแหน่งรองประธานไว้ ดังนั้น กรรมการล าดับที่ 4 จึงควรก าหนดเป็น 
“กรรมการ” เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อบังคับดังกล่าว 

3. สถาบันขงจื้อเป็นความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ 
และส านักงานส่งเสริมการเรียนการสอน ภาษาจีนนานาชาติ (Hanban) แต่เพ่ือความคล่องตัวในการบริหารและ
การปฏิบัติงานขององค์กร เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการแยกกันระหว่างฝ่ายไทยและฝ่ายจีน 

4. คณะกรรมการประจ ามีหน้าที่ดูแลบริหารกิจการของสถาบัน ซึ่งหากก าหนดเป็น
บุคคลจากต่างประเทศอาจเกิดปัญหาในการบริหารจัดการ ทั้งด้านความล่าช้าและงบประมาณที่จะตามมา 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้สถาบันขงจื้อพิจารณาทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจ าสถาบันขงจื้ออีกครั้ง โดยให้น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณบดีไปพิจารณาปรับแก้ไข                      
และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ ช่วยให้ค าปรึกษาแก่สถาบันขงจื้อ              
ในกรณีดังกล่าวด้วย 
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ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 8/2556 วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556 เรียบร้อยแลว้ 

4.6 การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสถาบันภาษา 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยสถาบันภาษา ขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสถาบันภาษา              
เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หน่วยงานในก ากับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555 ข้อ 16.3 ดังนี้ 

ประเภทผู้แทนมหาวิทยาลัย ตามข้อ 16.3 (2)   
1. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
2. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์     

ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน และ/หรือภายนอกมหาวิทยาลัย ตามข้อ 16.3 (3)   
1. รองศาสตราจารย์สุภาพ ณ นคร    
2. รองศาสตราจารย์ชนะพล ศรีฤาชา    
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีปัญญา ใจใหญ่    
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช    

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสถาบันภาษา 
มติ ที่ประชุมพิจาณาแล้วมีมติเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการ ตามข้อ 16.3 (2) และ 

16.3 (3) ตามที่เสนอ และเสนอแต่งตั้ง อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ และผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

5.1 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคาร ปีการศึกษา พ.ศ. 2555 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้สถาบันอุดมศึกษาประเมินการใช้ห้องเรียน ประกอบด้วยห้องบรรยาย
และห้องปฏิบัติการ ส าหรับการจัดการเรียนการสอน ในแต่ละภาคการศึกษา จนครบหนึ่งปีการศึกษา เฉพาะภาคปกติ 
ในทุกอาคารที่ใช้งบประมาณทุกประเภท และเสนอส านักงบประมาณ เพ่ือประกอบการขอสนับสนุนงบลงทุน                    
ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และส าเนาให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินและส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาทราบ ซึ่งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2556 กองแผนงาน ได้รายงานผลการประเมินพ้ืนที่ต่อ
นักศึกษาเต็มเวลา (ภาคปกติ) ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2555 เสนอส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงบประมาณ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556 ในเบื้องต้นแล้ว โดยวิเคราะห์สัดส่วน
พ้ืนที่ทุกคณะกับ FTES ที่ควรจะเป็น ในพ้ืนที่ จ.ขอนแก่น เท่ากับ 6.96 และในพ้ืนที่ จ.หนองคาย เท่ากับ 4.63 
ผลการประเมินพ้ืนที่ต่อนักศึกษาเต็มเวลาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ในช่วงใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของ             
ทุกมหาวิทยาลัย/สถาบัน คือ 5.02 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

5.2 แจ้งผลคะแนนของการประเมินการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วย ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ด าเนินการประมวลผลคะแนนการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานจากกระทรวงต้นสังกัด 
ผลการประเมินตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ CHE QA Online 
และผลคะแนนของผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม และสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล     ค่าคะแนนที่ได้ คือ 3.7090 
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มิติที่ 2 ด้านคุณภาพ     ค่าคะแนนที่ได้ คือ 4.5830 
มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ค่าคะแนนที่ได้ คือ 2.5476 
มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาสถาบัน   ค่าคะแนนที่ได้ คือ 4.8733 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
5.3 การขอความเป็นธรรมในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2556 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่

ประธานกลุ่มเลือดสีอิฐมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ขอความเป็นธรรมในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การ
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 นั้น จึงได้มอบหมายให้ส านักงานกฎหมายพิจารณาเสนอความเห็น โดยส านักงานกฎหมาย
ได้เรียนว่าในกรณีนี้กลุ่มเลือดสีอิฐได้ชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกรณีที่มหาวิทยาลัย ไม่แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
องค์การนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 โดยมีทั้งหมด 5 ประเด็น ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม และหากมคีวามคืบหน้าจะน าเสนอที่ประชุมคณบดีอีกครั้ง 

ทั้งนี้ ปัจจุบันได้ให้คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาชุดเดิมด าเนินงานของ
องค์การนักศึกษาในส่วนของกิจกรรมต่างๆ ไปพลางก่อน 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

5.4 การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาเตรียมการป้องกันปัญหาและสนับสนุนส่งเสริม 
และแนะน ากิจกรรมที่เหมาะสมให้กับนิสิต นักศึกษา โดยใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดกิจกรรม
ต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เป็นแนวทางการ
ด าเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบและขอให้คณบดีทุกคนโปรดให้ค าแนะน าและก ากับดูแล

นักศึกษาในสังกัด เพื่อให้ด าเนินการเป็นไปตามประกาศดังกล่าวด้วย 
 

5.5 ข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง การจัดการสถานการณ์ละเมิดทางเพศในมหาวิทยาลัย 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพของผู้หญิง (สคส.) ได้จัดการสัมมนาเรื่องการจัดการ
สถานการณ์ละเมิดทางเพศในมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการแสวงหา
แนวทาง มาตรการ และกลไกที่เป็นรูปธรรมเพ่ือจัดการสถานการณ์ละเมิดทางเพศในมหาวิทยาลัย และได้สรุป
ข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือลดสถานการณ์ละเมิดทางเพศในมหาวิทยาลัยและการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบให้
ได้รับความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยควรสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้นิสิต นักศึกษาทุกชั้นปี ตลอดจน
บุคลากรทุกฝ่ายของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้และเข้าใจ รวมทั้งตระหนักถึงการละเมิดทางเพศในทุกรูปแบบ                   
และรับทราบแหล่งให้ความช่วยเหลือทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

2. มหาวิทยาลัยควรด าเนินมาตรการเพ่ือลดความเสี่ยงต่อการละเมิดทางเพศ                   
เช่น การแก้ไขจุดเสี่ยงในมหาวิทยาลัยที่อาจเกิดการละเมิดทางเพศได้ 
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3. มหาวิทยาลัยควรตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุการณ์ละเมิดทางเพศให้เป็นกลไกหลัก                     
และก าหนดระบบให้การช่วยเหลือที่ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้นิสิต นักศึ กษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเข้าถึงการช่วยเหลือเมื่อมีการละเมิดทางเพศเกิดขึ้น 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
6.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น      
ที่ 2478/2554 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น    
โดยมีวาระ 2 ปี ซึ่งจะครบก าหนดในวันที่ 18 พฤษภาคม 2556 นั้น ประกอบกับระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540 ข้อ 9 ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการเงินรายได้ ประกอบด้วย 
อธิการบดีเป็นประธาน ผู้แทนจากคณบดีจ านวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเก้าคน ตามค าแนะน าของที่ประชุมคณบดี 
รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้อ านวยการกองคลังเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาเลือกกรรมการประเภทผู้แทนจากคณบดีจ านวนไม่น้อย
กว่าห้าคนแต่ไม่เกินเก้าคน  

มติ ที่ประชุมพิจาณาแล้วเสนอบุคคลต่อไปนี้ร่วมเป็นกรรมการ ประเภทผู้แทนคณบดี 
จ านวน 7 คน ดังนี้ 

1. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
2. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
3. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
4. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
5. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
6. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
7. ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
 

6.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าอาคารขวัญมอ 
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น    

ที่ 2730/2554 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอาคารขวัญมอ โดยมีวาระ 2 ปี               
ซึ่งจะครบก าหนดในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 นั้น ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หน่วยงานในก ากับ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555 ข้อ 16.3 ในการนี้ ผู้จัดการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารอาคารขวัญมอ 
จึงขอเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจ าอาคารขวัญมอ ดังนี้ 

ผู้แทนมหาวิทยาลัย มีรายชื่อดังนี้ 
1. รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 
2. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
3. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
4. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
5. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
6. ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มีรายชื่อดังนี้ 
1. รองศาสตราจารย์ประจักษ์ พัวเพิ่มพูนศิริ 
2. นายสุรพล ทวีแสงสกุลไทย 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 7/2556 วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 8/2556 วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556 เรียบร้อยแลว้ 

3. ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น 
4. นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น 
5. ผู้อ านวยการส านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานขอนแก่น 
6. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 
7. ผู้จัดการโรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
8. ผู้จัดการศูนย์สื่อสารการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มติ ที่ประชุมพิจาณาแล้วเสนอบุคคลเป็นคณะกรรมการประจ าอาคารขวัญมอ ดังนี้ 
ผู้แทนมหาวิทยาลัย จ านวน 2 คน ได้แก่ 

1. รองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  เป็นกรรมการ 
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน    เป็นกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน และ/หรือภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 3 คน ได้แก่ 
1. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ     เป็นกรรมการ 
2. นายสุรพล ทวีแสงสกุลไทย     เป็นกรรมการ 
3. นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานขอนแก่น เป็นกรรมการ 

โดยอธิการบดีมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เป็นประธาน
คณะกรรมการประจ าอาคารขวัญมอ และผู้จัดการอาคารขวัญมอ  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 
6.3 เอกสารรายงานสถิติส านักวิทยบริการ (ส านักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) 

ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ (ส านักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ ) เสนอต่อที่
ประชุมว่า ด้วยส านักวิทยบริการ (ส านักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) ขอรายงานข้อมูลเชิงสถิติของส านักวิทยบริการ 
(ส านักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ ) โดยประกอบด้วยข้อมูล 9 ส่วน ดังนี้ 1) สัดส่วนจ านวนนักศึกษาและ           
สายผู้สอนต่อทรัพยากรห้องสมุด 2) สัดส่วนค่าใช้จ่ายห้องสมุด ปี 2555 – 2556 3) สัดส่วนทรัพยากรต่อคณะ  
4) จ านวนการยืม – คืน ต่อทรัพยากร (Item) รายห้องสมุด 5) จ านวนการยืม – คืน ต่อทรัพยากร (Item) ตามประเภท
ของทรัพยากร 6) จ านวนการยืมออกต่อทรัพยากร (Item) ตาม Call No. 7) ช่วงเวลาการ Transactions 
(Check-out / Check-in / Hold / Renew) 8) สถิติการ Access 3 ปีย้อนหลัง (2553 – 2555) 9)รายงานผล
ใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และรายงานค่าใช้จ่ายการบอกรับฐานอิเล็กทรอนิกส์ปี 2555 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา 12.45 นาฬิกา 
 
 

รองศาสตราจารย์รังสรรค์ เนียมสนิท 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ 

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


