
รายงานการประชุมคณบดี 
ครั้งที่ 8/2556 

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556  
ณ ห้องประชุม1 ชั้น 1 อาคาร HS.05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
ผู้มาประชุม 
1. รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย    อธิการบดี     ประธาน 
2. รศ.สมหมาย ปรีเปรม    รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 

ท าหน้าที่ประธานในวาระท่ี 1-3  
3. รศ.พิษณุ อุตตมะเวทิน    รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
4. ผศ.ช านาญ บุญญาพุทธิพงศ์   รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
5. รศ.สมปอง ธรรมศิริรักษ์   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย 

      แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
6. ผศ.ลิขิต อมาตยคง    รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
7. ผศ.เด่นพงษ์ สุดภักดี    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8. รศ.นิยม วงศ์พงษ์ค า    รองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
9. รศ.ล าปาง แม่นมาตย์    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
10. ผศ.ดรุณี โชติษฐยางกูร   รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ 
      แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
11. รศ.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์    คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
12. ผศ.เกียรติ แสงอรุณ    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
13. อ.ปรีชา เครือวรรณ    รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร 

      แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
14. ผศ.เสาวมาศ เถื่อนนาดี   รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ 

แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
15. ผศ.นเรศ วโรภาสตระกูล   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

      แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
16. รศ.กุลธิดา ท้วมสุข    คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
17. รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
18. ผศ.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
19. รศ.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ   คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
20. ผศ.ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
      แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
21. ผศ.เกษม นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี 
22. รศ.สุณีรัตน์ เอ่ียมละมัย   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
23. อ.วรัฐ ลาชโรจน์    รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
      แทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
24. รศ.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
25. รศ.เฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี   คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
26. รศ.พีรสิทธิ์ ค านวณศิลป์   รักษาการในต าแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ 
27. ผศ.สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ   รกัษาราชการแทนคณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ  
28. ผศ.รัชนก แสงภักดีจิต   รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์  
29. อ.เสรี พิจิตรศิริ    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอ านวยการ 

      แทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
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30. รศ.ยุพิน เตชะมณี    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
31. นางเยาวภา จันศรี    บรรณารักษ์ช านาญการ 
      แทนผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 

      (ส านักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) 
32. รศ.รวี หาญเผชิญ    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
33. ผศ.อนัตต์ เจ่าสกุล    ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ 
34. อ.วิรงรอง มงคลธรรม    รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการ  

      แทนผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ 
35. รศ.ชนะพล ศรีฤาชา    ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล 

      (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
36. นายอมร สินเธาว์    ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง  
37. รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์  

เลขานุการที่ประชุม 
38. นางสังวาลย์ ช่างทอง    ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 
39. นางสุพัตรา ครองยุทธ    รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 
 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 
1. รศ.ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ    รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ 
2. ผศ.อนุชา นิลประพันธ์   รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 
3. ผศ.กริช แรงสูงเนิน    รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ  
4. รศ.วิรัช จิ๋วแหยม    รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกตแ์ละวิศวกรรมศาสตร์ 
5. รศ.สุธา  ภู่สิทธิศักดิ์     ประธานสภาคณาจารย์ 
6. รศ.วินิต ชินสุวรรณ     คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
7. นางกิตติมา จันทรสม    ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายอัศนีย์ ฐานสันโดษ    ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
2. นางเพียงเพ็ญ ภาคอุทัย   ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.10 นาฬิกา  

ก่อนเริ่มประชุมประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากอธิการบดีติดภารกิจ จึงมอบหมายให้
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เป็นประธานที่ประชุมคณบดีไปพลางก่อน พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่และจัดการต้อนรับในการจัดการประชุม
คณบดีสัญจร ครั้งนี้ และเริ่มด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องแจ้งต่อท่ีประชุม  

1.1 รายงานผลการด าเนินงานและทิศทางการพัฒนาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ให้เกียรติ

มาเยี่ยมชมและใช้สถานที่ส าหรับการประชุมคณบดีสัญจรในครั้งนี้ พร้อมทั้งแนะน าทีมผู้บริหาร ดังนี้ 
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1. อ.สุขุม วสุนธราโศภิต   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
2. ผศ.อังคณา ทองพูน พัฒนศร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
3. ผศ.รัตนา จันทร์เทาว์   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
4. อ.กรวิภา พูลผล   รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ 
5. อ.กันตพงศ์ จิตต์กล้า   รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
      และศิลปวัฒนธรรม 
6. อ.ภารดี ตั้งแต่ง   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
ทั้งนี้ ได้รายงานผลการด าเนินงานและทิศทางการพัฒนาของคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์  โดยสรุป ดังนี้ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดตั้งมาแล้วกว่า 4 ทศวรรษ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 

ปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ 36 และได้รับการจัดอันดับจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย โดยส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่างปี 2549- 2554  ให้อยู่ในอันดับที่ 8            
ซึ่งจัดอยู่ใน 10 อันดบัแรกของประเทศ  และยังได้รับการจัดอันดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในระดับอาเซียน 
Qs - Asian University Rankings - 2 ดังนี้ 

- ปี 2011    สาขา  Arts & Humanities  ล าดับที่ 106   
   สาขา Social Sciences & Management  ล าดับที่ 105  

- ปี 2012    สาขา  Arts & Humanities ไม่มีอันดับ  
   สาขา Social Sciences & Management อยู่ในล าดับที่ 81 

   โครงสร้างการบริหารงาน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
1. ส านักงานคณบด ี

- กลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการ 
- กลุ่มภารกิจด้านวิชาการ 
- กลุ่มภารกิจด้านแผนและสารสนเทศ 
- กลุ่มภารกิจด้านการคลังและพัสดุ 

2. สายวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
- กลุ่มวิชาภาษา 
- กลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร 

 การจัดการเรียนการสอน 
1. จ านวนหลักสูตร 30 หลักสูตร แบ่งเป็น ปริญญาตรี 15 หลักสูตร ปริญญา โท 9 หลักสูตร              

ปริญญาเอก 6 หลักสูตร 
2. จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน ทั้งหมด 3,447 คน แบ่งเป็น ปริญญาตรี 3,014 ปริญญาโท 332 คน ปริญญาเอก 101 คน  
3. จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 125 คน แบ่งเป็น ปริญญาตรี 4 คน ปริญญาโท 61 คน และปริญญาเอก 60 คน  
4. อาจารย์ นักศึกษา ชาวต่างประเทศ 
 

 
 

 
 

  2553 2554 2555 
1 จ านวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ 27 คน 27 คน 27 คน 
2 จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศ 50 คน 293 คน 115 คน 
3 จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ 13 คน 19 คน 54 คน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
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ผลงานด้านการวิจัย 

  
ด้านบริการวิชาการ 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่มีผลต่อชุมชน 
1 โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ 
2 โครงการเสริมสร้างทักษะแรงงานอีสานก่อนการย้ายถิ่นไปท างานต่างประเทศ  จ.ขอนแก่น 
3 โครงการเสริมสร้างทักษะแรงงานอีสานก่อนการย้ายถิ่นไปท างานต่างประเทศ  จ.ชัยภูมิ 
4 โครงการแข่งขันทักษะการพูดในที่ชุมชนส าหรับชาวต่างประเทศ 
5 โครงการเสริมศักยภาพครอบครัวแรงงานที่ย้ายถิ่นไปท างานต่างประเทศ (กรณีประเทศเกาหลีใต้) 
6 โครงการการเสริมศักยภาพครอบครัวแรงงานที่ย้ายถิ่นไปท างานต่างประเทศ (การติดตามครอบครวัแรงงาน) 
7 โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือชุมชน 
8 โครงการประวัติศาสตร์สัญจรลุ่มน้ าโขงศึกษา ครั้งที่ 2 
9 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการสัมมนา 
10 โครงการประวัติศาสตร์สัญจรลุ่มน้ าโขงศึกษา ครั้งที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

ผลงานวิจัย 
จ านวนผลงาน 

2553 2554 2555 

1 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 25 50 84 

 

- ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ (TCI) 
- ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ (สมศ.) 
- ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (สมศ.) 
- ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (SJR) 

16 
8 
1 
1 

16 
22 
8 
4 

49 
22 
9 
4 

2 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  
- ใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ  
- ใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย  
- ใช้ประโยชน์ทางอ้อมจากงานสร้างสรรค์  

25 
25 
- 
- 

8 
7 
1 
- 

66 
45 
18 
3 

3 บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed 
journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อ
อาจารย์และนักวิจัยประจ า  

0 7 8 

4 งาน วิจั ยหรื องานสร้ า งสรรค์ ที่ ไ ด้ รั บการจดสิทธิบั ต ร           
อนุสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์  

0 ลิขสิทธิ์ 
4 

ลิขสิทธิ์ 
4 
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 รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ครั้งที่ 8/2556 วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 9/2556 วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2556  

ความร่วมมือกับต่างประเทศ 
1. Southwest  University                                      
2. Nagoya Gakuin University                               
3. Takushoku University                                          
4. University of Hamburg                                
5. Xi’AN International Studies University                 
6. Georgia State University                                      
7. Nanzan University                                         
8. Kunming University                                     

9. Gannan Normal  University                          
10. Shanghai  Normal University                        
11. National University of  Singapore                    
12. Hirosaki University                                         
13. Durham University                                                                                      
14. Nanyang Technological University               
15. University of Tsukuba                                        
16. National Taiwan Normal University 

 
เป้าหมายส าคัญใน 4 ปีข้างหน้า 

1. ด้านคุณภาพบัณฑิต บัณฑิตมคีวามสามารถโดดเด่นเฉพาะสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
และภาษาอาเซียน 

2. เป็นศูนย์ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน และภาษาไทยส าหรับ                       
ชาวต่างประเทศ 

3. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยสู่สังคม 
4. อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และต าแหน่งทางวิชาการ 
5. บริการวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่สังคม  

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 มติ ที่ประชุมรับทราบและแสดงความชื่นชมต่อผลงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
ระเบียบวาระท่ี  2 การรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556 

เลขานุการที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 7/2556 
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แก้ไข ดังนี้ 
1. หน้า 1 บรรทัดที่ 34 รายชื่อผู้มาประชุมล าดับที่ 22 “อ.วรัฐ ลาชโรจน์ รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร แทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ” แก้ ไขเป็น “ผศ.มนสิชา เพชรานนท์  คณบดี                           
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์” เป็นผู้มาประชุม  

2. หน้า 5 บรรทัดที่ 2 ให้แก้ไขข้อความ “สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุม” เป็น 
“สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน” 

3. หน้า 7 บรรทัดที่ 12 ให้แก้ไขค าว่า “เจ้าหน้าที่การเงิน” เป็น “เจ้าหน้าที่ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการยืมเงินและการส่งเบิกจ่ายเงินยืม” 

4. หน้า 10 บรรทัดที่ 41 แก้ไขค าว่า “มหาวิทยาลับ” เป็น “มหาวิทยาลัย” 
5. หน้า 11 บรรทัดที่ 31 ข้อ 16.3 ให้เพ่ิมข้อความ “ผู้จัดการโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหาร จึงขอเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจ า...” 
6. หน้า 12 บรรทัดที่ 8 ตัดข้อความ “รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เป็น

ประธานกรรมการ” และเพ่ิมข้อความในมติที่ประชุมว่า “โดยอธิการบดีมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
และทรัพย์สินเป็นประธานคณะกรรมการประจ าอาคารขวัญมอ...” 

  หลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
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ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่อง 
3.1 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินประจ าต าแหน่งรองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ที่ปรึกษามหาวิทยาลั ย เสนอต่อที่ประชุมว่ า สืบ เนื่ องจากการประชุมคณบดี                      

ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ได้พิจารณา เรื่อง การเบิกจ่ายเงินประจ าต าแหน่งรองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
และท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม นั้น ในการนี้ เพ่ือให้ที่ประชุมคณบดีได้รับทราบข้อมูล
ที่ชัดเจน จึงขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้  

1. กรณีข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารและด ารงต าแหน่งวิชาการด้วย มีสิทธิ์
ได้รับเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนรวม 3 ส่วน ได้แก่ (1) เงินประจ าต าแหน่งวิชาการ                     
(2) เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือน ในอัตราเท่ากับเงินประจ าต าแหน่งตาม (1) หรือ (2) 
อีก 1 เท่า โดยเลือกอัตราที่สูงกว่าเพียงทางเดียว (เบิกตาม ข้อ 4 ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย            
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2550) หากข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร แต่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งวิชาการจะได้รับเงินประจ าต าแหน่ง
ผู้บริหารและเงินค่าตอบแทนรายเดือนอีกเท่าของเงินประจ าต าแหน่ง รวมเป็น 2 ส่วน 

2. กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารและด ารงต าแหน่งวิชาการ           
มีสิทธิ์ได้รับเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือน รวม 4 ส่วน ได้แก่ (1) เงินประจ าต าแหน่งวิชาการ 
และ (2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับเงินประจ าต าแหน่งวิชาการ (เบิกตามข้อ 9.5 ของระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555) (3) เงินประจ าต าแหน่ง
ผู้บริหารส าหรับผู้ที่ไม่เป็นข้าราชการให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งเป็น 2 เท่า ของอัตราส าหรับต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง 
(เบิกตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ.2538 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) 

การเบิกจ่ายเงินประจ าต าแหน่งตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 และ ข้อ 2 สามารถเบิกจ่ายจาก
เงินงบประมาณแผ่นดินได้ โดยเงินประจ าต าแหน่งวิชาการและเงินค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย เบิกจากเงินงบประมาณแผ่นดินในส่วนที่จัดสรรส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ จ านวน
ผู้บริหารต้องเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน                    
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 คือ (1)รองอธิการบดีไม่เกิน 5 อัตรา และรองอธิการบดีวิทยาเขตละ 1 อัตรา               
(2) ผู้ช่วยอธิการบดีไม่เกิน 3 อัตรา (3) รองคณบดีไม่เกิน 3 อัตรา ส าหรับจ านวนผู้บริหารที่เกินนั้นเงินประจ าต าแหน่ง
ผู้บริหารสามารถเบิกจ่ายได้จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1715/2552 
ลงวันที่ 24 กันยายน 2552 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 มติ ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายให้ท่ีปรึกษามหาวิทยาลัย ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 

และผู้อ านวยการกองคลัง ศึกษาข้อมูลดังกล่าวและประชุมหารือร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองใหม่ ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2556 และ วันที่ 1 มกราคม 2557 และ
ในปีงบประมาณ 2556 มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการปรับอัตราเงินเดือนให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 
ไปแล้วนั้น ในการนี้  ลูกจ้างชั่วคราวยังไม่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือน ตามอัตราดังกล่าว เนื่องจาก                           
ในปีงบประมาณ 2556 มหาวิทยาลัย ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ และตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับที่ 12/2555) ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างบุคคลเพ่ือให้ปฏิบัติงานด้วย
งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ก าหนดไว้ว่า “กรณีลูกจ้าง อัตราค่าจ้างให้อนุโลมใช้ตามบัญชี                      
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ที่กระทรวงการคลังก าหนด หรือเงินเดือนตามคุณวุฒิใหม่ที่ ก.พ. ก าหนด” ซึ่งมรีายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม  

จึงเสนอที่ประชุมคณบดี เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักการ การปรับอัตรา
เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้ 

1. ปรับอัตราเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวตามคุณวุฒิใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 
2. ปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิใหม่ที่ส านักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ก าหนด

ในปีงบประมาณ 2556 และ 2557 
3. ปรับอัตราเงินเดือนส าหรับลูกจ้างชั่วคราวเท่านั้น ไม่รวมถึงลูกจ้างชั่วคราวโครงการ

หรือพนักงานหน่วยงานในก ากับ 
ในการนี้ ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า มหาวิทยาลัย ยังไม่มี

นโยบายให้มีการปรับเพ่ิมอัตราเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างชั่วคราว แต่การปรับอัตราเงินเดือนในครั้งนี้เป็นการปรับ
เพ่ือให้เป็นไปตามคุณวุฒิที่ ก.พ. ก าหนดใหม่ตามนโยบายของรัฐบาลเท่านั้น  

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักการการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตามทีเ่สนอ 
 
4.2 การจัดสรรเงินรางวัล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที ่ส านักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้ง
คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และแจ้งผลการจัดสรรเงินรางวัลที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับ ประมาณ 18 ล้านบาท เพ่ือน าไปจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าในสังกัด ตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลของส่วนราชการ จังหวัด และ
สถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 นั้น ในการนี้จึงขอให้ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูล
เพ่ิมเติมแก่ที่ประชุม ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ เสนอข้อมูลเพ่ิมเติม ดังนี้ ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์
การจัดสรรเงินรางวัล ดังนี้   

1. ให้จัดกลุ่มข้าราชการเป็น 3 กลุ่ม คือ 
กลุ่มที่  1 ข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ได้แก่  อธิการบดี                  

รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการศูนย์ สถาบัน ส านัก ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี                
รองคณบดี ผู้อ านวยการกอง เลขานุการคณะ ศูนย์ สถาบัน ส านัก ข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งวิชาการ                  
ระดับต าแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ที่ได้รับเงินเดือนตั้งแต่ 21,090 บาท และผู้ด ารงต าแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ 

ทั้งนี้ ข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

กลุ่มที่ 2 ข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งวิชาการ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ที่ได้รับ
เงินเดือนไม่เกิน 21,080 บาท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และอาจารย์ (เดิมด ารงต าแหน่ง ระดับ 6 -8) ข้าราชการ
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการและระดับช านาญพิเศษ 

กลุ่มที่ 3  ข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ (เดิมด ารงต าแหน่ง ระดับ 3-5) 
ข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ ข้าราชการที่ด ารงต าแหน่ง
ประเภททั่วไปทุกระดับ และลูกจ้างประจ า 

  กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 
น้ าหนักการจ่าย 1.00 1.25 1.40 
จ านวน (คน) A B C 
น้ าหนักการจ่าย x จ านวน 1.00 (A) 1.25 (B) 1.40 (C) 
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 เช่น สูตรการค านวณเงินรางวัล กลุ่ม 1 
 =  จ านวนเงินรางวัลทั้งหมด x 1.00 (A) 
  [1.00 (A) + 1.25 (B) + 1.40 (C)] 

2. ให้มหาวิทยาลัยจั ดท าหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรร เงินรางวั ล                 
ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่ ก.พ.ร. ก าหนด  

3. จัดสรรเงินรางวัลให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่ด ารงต าแหน่งและมีฐาน
เงินเดือน ณ วันที่ 1 กันยายน 2554  

4. มหาวิทยาลัยห้ามน าเงินรางวัลที่ได้รับไปหารเฉลี่ยให้ได้รับเท่ากันทุกคน 
5. ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินรางวัลจะต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติราชการไม่ต่ ากว่าระดับดี ขึ้นไป  
6. การจัดสรรเงินรางวัลส าหรับกลุ่ม 2 และกลุ่ม 3 แบ่งเงินรางวัลออกเป็น 2 ส่วน  

ส่วนที่ 1 เพ่ือจัดสรรเป็นรางวัลให้แก่ผู้ปฏิบัติที่แสดงถึงความร่วมมือกันในการ
ปฏิบัติงาน สร้างผลงานให้กับองค์กรร่วมกัน และต้องมีผลการประเมินในระดับดี ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 30     
ของจ านวนเงินรางวัล 

ส่วนที่  2 รางวัลส าหรับผู้ปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบ ทุ่มเทและมีผลงาน                
ตามแผนการปฏิบัติราชการและตามภารกิจหลักของส่วนราชการ และตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี           
ที่มีผลท าให้ส่วนราชการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

7. การจัดสรรเงินรางวัลส าหรับกลุ่มท่ี 1 มหาวิทยาลัยสามารถก าหนดหลักเกณฑ์การ
จัดสรรเงินรางวัลได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้อาจเทียบเคียงเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลส าหรับกลุ่ม 2 และกลุ่ม 3 ก็ได้ 

8. ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลฯ ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจ าทราบโดยทั่วกัน  
จึงเสนอที่ประชุมคณบดี เพ่ือพิจารณาแนวทางการจ่ายเงินรางวัลในแต่ละกลุ่ม เพ่ือให้

คณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรเงินรางวัลฯ ได้จัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือประกาศให้ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าทราบต่อไป 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย จะจัดกลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่เข้าข่ายการได้รับการจัดสรร
เงินรางวัลฯ และส่งให้แก่ คณะ หน่วยงาน ส าหรับประกอบการพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลฯ เพ่ือให้คณะ 
หน่วยงาน จัดท าหลักเกณฑ์จัดสรรเงินรางวัลให้แก่กลุ่มข้าราชการดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามที่ ก.พ.ร. ก าหนด                  
ในอัตราส่วน 30:70 ดังนี้ ความร่วมมือ (30) หน่วยงานและตัวบุคคล (70) เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จจะเสนอมหาวิทยาลยั
เพ่ือให้ความเห็นชอบต่อไป  

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ แนวทางการจ่ายเงินรางวัลในแต่ละกลุ่ม ตามที่เสนอ 
 
4.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การจัดท ารายละเอียดและรายงาน              

ผลการด าเนินการรายวิชาและหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วย
คณะกรรมการพิจารณารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม              
ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2555 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เรื่อง การจัดท ารายละเอียดและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 เพ่ือให้การจัดท ารายละเอียดและรายงานผลการ
ด าเนินการรายวิชาและหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกิดความสะดวกและคล่องตัว สอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการและประกาศอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม            
 จึ ง เสนอที่ ป ระชุ มคณบดี  เ พ่ื อ พิจา รณา ให้ ความ เห็ นชอบ ( ร่ า ง )  ป ระกาศ
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การจัดท ารายละเอียดและรายงานผลการด าเนินการรายวิชาและหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 
1.  มหาวิทยาลัยควรก าหนดมาตรการให้ชัดเจน  ทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่จะอ่านและพิจารณา

รายงาน สภาพบังคับหรือบทก าหนดโทษกรณีไม่จัดท ารายงาน ตลอดจนควรสร้างความตระหนักและกระบวนการ
สนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการเห็นความส าคัญ และเร่งด าเนินการให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานดังกล่าว เช่น 
ก าหนดตัวชี้วัดการควบคุมคุณภาพประกอบการพิจารณาขอต าแหน่งทางวิชาการ  การลดขั้นตอนกระบวนงาน เอกสาร 
ที่เก่ียวข้องต่างๆ ให้กระชับและง่ายต่อการด าเนินการมากขึ้น เป็นต้น 

2. การด าเนินการควรมีความยืดหยุ่น โดยให้เป็นหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
ให้คณะกรรมการประจ าคณะหรืออาจมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ิม เป็นผู้ดูแลควบคุมโดยเฉพาะ และควรใช้
มาตรการดังกล่าวในหลักสูตรทุกระดับการศึกษา 

3. ในข้อ 3 และ ข้อ 4 ควรก าหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน 
4. ขอให้ตรวจสอบข้อความในข้อ 8.2 และข้อ 9 ซึ่งอาจมีความซ้ าซ้อนกัน 
5. เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพหลักสูตรและเกิดความชัดเจนมาก

ยิ่งขึ้น ควรจัดให้มีการประชุมผู้รับผิดชอบหลักสูตรของคณะต่างๆ และเชิญรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมการประชุมเพ่ือให้ข้อมูลและชี้แจงมาตรการดังกล่าวด้วย  

ในการนี้ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุม
เพ่ิมเติม ดังนี้ 

- การจัดท ารายละเอียดและรายงานผลการด าเนินการฯ มีรายละเอียดปลีกย่อย
ค่อนข้างมาก มหาวิทยาลัย ได้พยายามน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ เพ่ือช่วยลดความยุ่งยากดังกล่าว 
ทั้งนี้ ขอให้คณะช่วยรณรงค์และสนับสนุนให้คณาจารย์กรอกข้อมูลในระบบสารสนเทศให้มากขึ้น เพราะจะมีผลกระทบ
ต่อคะแนนการประเมินจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ด้วย 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักการตาม (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เรื่อง การจัดท ารายละเอียดและรายงานผลการด าเนินการรายวิชาและหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และมอบหมายให้ รองอธิการบดี                   
ฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับข้อคิดเห็นเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณาปรับแก้ไขต่อไป  

 
4.4 การเสนอชื่อผู้แทนคณบดีร่วมเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญา

กิตติมศักดิ์ ประจ าปี พ.ศ. 2556 
อธิการบดี เสนอต่อที่ประชุมว่า  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การให้

ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2539 ข้อ 8.1.4  ได้ก าหนดให้มีผู้แทนคณบดี จ านวน 3 คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
กลั่นกรองรายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ โดยมีหน้าที่ด าเนินการสรรหาและพิจารณากลั่นกรองรายชื่อ  
ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และน าเสนอข้อมูลต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ต่อไป  

จึงเสนอท่ีประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาเสนอชื่อผู้แทนคณบดี จ านวน 3 คน เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการกลั่นกรองรายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปี พ.ศ. 2556 เพ่ือน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป  

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเสนอชื่อผู้แทนคณบดีร่วมเป็น
คณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปี พ.ศ.2556 ดังนี้ 

1. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
2. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
3. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
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4.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ผู้สมควรได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองค า 
ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 อธิการบดี  เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย รางวัล
พระธาตุพนมทองค า พ.ศ. 2549 ข้อ 6 ได้ก าหนดให้มหาวิทยาลัย  ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา                 
ผู้ที่สมควรได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองค า เพ่ือท าหน้าที่รวบรวมรายชื่อหรือองค์กรที่สมควรได้รับการพิจารณา
ให้ได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองค าจากผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อตามข้อ 7 ในข้อบังคับฯ และอาจเสาะแสวงหารายชื่อดังกล่าว
เพ่ิมเติมเพ่ือให้ไดช้ื่อบุคคลหรือองค์กรที่สมควรได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองค า ตามกรอบ
ทิศทางและหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์ นั้น  

จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ที่สมควรได้รับ
รางวัลพระธาตุพนมทองค า ประจ าปี  พ.ศ. 2556   

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติใหแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัล
พระธาตุพนมทองค า ประจ าปี พ.ศ. 2556 ดังนี้ 

1. รองศาสตราจารย์วินิต ชินสุวรรณ   เป็นประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์สุทธิพงศ์  อุริยะพงศ์สรรค์  เป็นกรรมการ 
3. คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์   เป็นกรรมการ 
4. คณบดีคณะเทคโนโลยี    เป็นกรรมการ 
5. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย    เป็นกรรมการ 
6. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   เป็นกรรมการ 
7. รองอธิการบดีฝา่ยวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นกรรมการและเลขานุการ   

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ในส่วนของผู้แทนจากสมาคมศิษย์เก่าจะขอหารือกับ
นายกสมาคมศิษย์เก่าก่อนเสนอแต่งตั้งต่อไป 

 
4.6 การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการ (ส านักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) 
 นางเยาวภา จันศรี บรรณารักษ์ช านาญการ ผู้แทนผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 

(ส านักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ส านักวิทยบริการเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจ าส านักวิทยบริการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจ าส านักที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2547  ข้อ 5.3 ได้ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการไว้ ดังนี้ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกิน 3 คน เป็นกรรมการ ให้อธิการบดี แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี 
และมีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก ทั้งนี้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน   

 จึงขอเสนอที่ประชุมคณบดีเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการฯ ดังนี้ 
1. รองศาสตราจารย์ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร   
2. รองศาสตราจารย์บุญส่ง พัจนสุนทร  
มติ ที่ประชุมพจิาณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ธนากร  วงศ์วัฒนาเสถียร 

และรองศาสตราจารย์บุญส่ง  พัจนสุนทร  เป็นกรรมการในส านักวิทยบริการ (ส านักหอสมุดและทรัพยากร
การเรียนรู้) ตามเสนอ  

 
4.7 รายงานผลการกลั่นกรองอุทธรณ์โทษทางวินัยนักศึกษา 

- รายงานการประชุม “ลับ” 
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ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
5.1 สรุปรายชื่อนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 25 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์  เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่นายกสภา
มหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 24  ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2556 นั้น มหาวิทยาลัย ไดด้ าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งดังกล่าวแล้ว และขณะนี้อยู่
ระหว่างการน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถ
ด าเนินการประชุม สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นชุดใหม่ได้ ประมาณเดือน กรกฎาคม 2556 ในการนี้ จึงขอเสนอ
สรุปรายชื่อนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ชุดที่ 25 ดังนี้ 

นายกสภามหาวิทยาลัย 
1. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี  นายกสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายเตช บุนนาค   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายวิชัย บุญแสง   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายวิชัย ธัญญพาณิชย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. นายศาสตรี เสาวคนธ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. นายสมชาติ โสภณรณฤทธิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. นายสุรพงษ์ ชัยนาม   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
       (ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น) 
15. นายยินชัย อานันทนสกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
       (ผู้แทนนายกสมาคมศิษย์เก่า) 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง  
16. รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี 
17. นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์  ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
18. รองศาสตราจารย์สุธา ภู่สิทธิศักดิ์ ประธานสภาคณาจารย ์   
กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผู้แทนผู้บริหาร 
19. รองศาสตราจารย์สมหมาย ปรีเปรม รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 
20. ศาสตราจารย์ภิเศก ลุมพิกานนท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
21. รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
23. รองศาสตราจารย์ล าปาง แม่นมาตย์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
24. รองศาสตราจารย์อ านวย  ค าตื้อ ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า 
25. รองศาสตราจารย์รัชพล สันติวรากร  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
26. ศาสตราจารย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น สังกัดคณะแพทยศาสตร์ 
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27. รองศาสตราจารย์ชูชาติ กมลเลิศ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
28. รองศาสตราจารย์สุทธิพงศ์  อุริยะพงศ์สรรค์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ 
29. รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดาวสดใส  สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
30. นางกาญจนศรี สิงห์ภู่     สังกัดคณะแพทยศาสตร์ 
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย   
31. รองศาสตราจารย์รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์  
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

5.2 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ/หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
อธิการบด ีเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยส านักงานตรวจสอบภายใน ได้ก าหนดหลักเกณฑ์

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ/หน่วยงาน ประจ าปี 2556 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 
เพ่ือความถูกต้อง เหมาะสม ควรปรับเปลี่ยนเกณฑ์การวัดระดับผลการปฏิบัติงานฯ 

จากระดับ 0-4 เป็นระดับ 1-5 เนื่องจากระดับ 0 ไม่สามารถน ามาเป็นค่าการประเมินได้  
 มติ ทีป่ระชุมรับทราบและมอบหมายให้ส านักงานตรวจสอบภายใน น าไปปรับปรุง

แก้ไขตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุมต่อไป 
 

5.3 การสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
อธิการบดี เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยศาสตราจารย์ภิเศก ลุมพิกานนท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง ในวันที่ 30 กันยายน 2556 ในการนี้ เพ่ือให้การสรรหาคณบดี เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2552 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบก่อนน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตามนัยข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย 
การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2552 ต่อไป 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

5.4 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ฉบับผ่านมติ ครม.(23 เมษายน 2556)
   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เมื่อวันที่  23 เมษายน 2556 และ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับอนุมัติงบประมาณ จ านวน 4,053.9986 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2556                
จ านวน 341.5546 ล้านบาท หรือ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.20  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายแก้ไขปัญหาด้านสาธารณูปโภค เช่น เรื่องไฟฟ้าบรรจุไว้ในแผน
งบประมาณรายจ่ายด้วย 
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 รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ครั้งที่ 8/2556 วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 9/2556 วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2556  

2. ด้วยพ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัยเป็นพ้ืนที่ของทางราชการ หากภาคเอกชนหรือนักลงทุน             
ชาวต่างประเทศ สนใจร่วมลงทุนสร้างอาคารสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยก็น่าจะกระท าได้ โดยต้องพิจารณารายละเอียดและ
เงื่อนไขต่างๆ  ให้รอบคอบ พร้อมทั้งต้องขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นก่อนด าเนินการ 

ในการนี้ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมแก่ท่ีประชุมดังนี้ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณการก่อสร้างอาคารสถานที่ 

คณะนิติศาสตร์และวิทยาลัยนานาชาติ แต่มหาวิทยาลัยอาจก่อสร้างอาคารด้วยงบประมาณเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยไปพลางก่อน 
จนกว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณ โดยจะขอหารือแนวทางการด าเนินงานในเรื่องดังกล่าว กับส านักงบประมาณ อีกครั้ง  

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

5.5 รายงานสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
“หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต” ประจ าปี 2554 

  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยคณะสัตวแพทยศาสตร์                  
ได้จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ “หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต” 
ประจ าปี 2554 โดยสรุปรายงานสถานะทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2554  
ซึ่งมีรายรับทั้งสิ้น 20,609,050.00 บาท รายจ่ายทั้งสิ้น 6,747,808.47 บาท มีรายรับสูงกว่ารายจ่าย 13,861,241.53 บาท 
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ 
6.1  แผนการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยในการให้บริการทางเว็บไซต์ 

ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์เสนอต่อที่ประชุมว่า  สืบเนื่องจาก มหาวิทยาลัย               
มีบริการเครื่องแม่ข่ายเพ่ือให้บริการทางเว็บไซต์ให้กับคณะ หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ปัจจุบันมี              
เว็บเพจเพ่ิมขึ้นจ านวนมาก ประมาณ 1,700 เว็บเพจ ส่งผลให้เกิดปัญหาโปรแกรมมีไวรัส และโปรแกรมประสงค์ร้ายต่างๆ 
(Malicious Software) ไปโจมตีระบบเว็บไซต์ภายนอก และได้รับการแจ้งเตือนอยู่ตลอดเวลา และเพ่ือให้                
ที่ประชุมได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน จึงขอให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้ข้อมูลเพ่ิมเติม                   
แก่ที่ประชุม 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอต่อที่ประชุมว่า เว็บไซต์ที่มีอยู่ภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวนหนึ่งติดไวรัสคอมพิวเตอร์ (Malware) และไวรัสที่ไม่พึงประสงค์ เหล่านี้                   
เป็นช่องทางในการโจมตีเว็บไซต์อ่ืน ซึ่งส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย และส่งผลกระทบต่อการขอ
ใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ และที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมีบริการพ้ืนที่เว็บไซต์ฟรี ส าหรับนักศึกษา 
และบุคลากร ซึ่งน าไปใช้ในการเก็บข้อมูล และรูปภาพเป็นจ านวนมาก ท าให้ยากต่อการตรวจสอบและปรับปรุง
ระบบ อีกท้ัง มหาวิทยาลัยไม่มีระบบตรวจสอบเว็บไซต์ เมื่อมีการแจ้งเตือนจากเว็บไซต์ที่ถูกโจมตี มหาวิทยาลัย                  
รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นและตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดท าแผนการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย
ในการให้บริการทางเว็บไซต์ ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.  ก าหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะให้บริการทางเว็บไซต์ ต้องลงทะเบียนผู้รับผิดชอบการ
ให้บริการทางเว็บไซต์นั้นๆ โดยผ่านทางเครือข่ายบริการ Network ของคณะหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย 

2. ก าหนดให้ผู้ประสงค์จะให้บริการทางเว็บไซต์ ตรวจสอบโปรแกรมที่จะให้บริการ             
ให้มีความปลอดภัย ไม่มีไวรัส และโปรแกรมประสงค์ร้าย (Malicious Software) ก่อนให้บริการ 

3. จัดให้มีโปรแกรมให้บริการเช่าพ้ืนที่ในการน าเว็บไซต์มาฝาก (Web Hosting) อาทิ
เช่น cPanel ส าหรับช่วยอ านวยความสะดวกในการให้บริการทางเว็บไซต์ 
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4. จัดให้มีการอบรมการเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บไซต์ (Web Application)            
ให้แก่ คณะ หน่วยงาน เพ่ือสร้างบริการที่ปลอดภัยและยั่งยืน 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาแผนการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยในการ
ให้บริการทางเว็บไซต์ดังกล่าว 

  ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 
1. เรื่องดังกล่าว มหาวิทยาลัยควรตระหนักและระมัดระวังให้มากโดยไม่ควรให้มี

พ้ืนที่ส าหรับ เว็บเพจ ส่วนตัวภายในมหาวิทยาลัย  
2. เสนอให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ สร้างเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์ในมหาวิทยาลัย เพ่ือหารือ

แนวทางป้องกันและวิธีการรักษาความปลอดภัยร่วมกัน 
3. คณะ หน่วยงาน ควรตรวจสอบและส ารวจแยกประเภทเว็บไซต์ภายในของคณะ 

หน่วยงาน เพ่ือแจ้งผู้ดูแลระบบของศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้ปิดเว็บไซต์ที่ไม่ได้ใช้หรือเว็บไซต์ที่อันตรายต่างๆ ตลอดจน
ให้ระมัดระวังการ Download ข้อมูลหรือรูปภาพต่างๆ ซึ่งจะท าให้ติดไวรัสคอมพิวเตอร์ได้ง่ายด้วย 

4. ให้คณะ หน่วยงาน แยกเว็บเพจบุคคลและเว็บเพจหน่วยงาน พร้อมส ารวจเว็บเพจที่ใช้
งานและไม่ได้ใช้งาน ส่งให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ด าเนินการต่อไป 

ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ 
เนื่องจากที่ผ่านมา มหาวิทยาลัย ได้เปิดให้บริการพ้ืนที่เว็บไซต์ จึงมีเว็บไซต์ส่วนบุคคล 

ในมหาวิทยาลัย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเว็บไซต์ของอาจารย์ ที่จัดท าขึ้นเพ่ือการเรียนการสอนให้นักศึกษาเข้ามาดู
รายละเอียดได้ง่ายขึ้น ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยไม่มีบริการดังกล่าวแล้ว หากผู้ใดประสงค์จะเขียนเว็บไซต์                  
ส่วนบุคคลแนะน าให้ใช้บริการพ้ืนทีเ่ว็บไซต์ของ Google แทน 

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยในการให้บริการ
ทางเว็บไซต์และขอให้ ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 

 
6.2 การขอความเป็นธรรมในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา               

ประจ าปีการศึกษา 2556 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจาก                   

การประชุมคณบดี ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เรื่อง การขอความเป็นธรรมในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
องค์การนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 ในวาระเพ่ือทราบ นั้น ในการนี้ คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง ได้รายงาน
ผลการสอบหาข้อเท็จในการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 โดย
คณะกรรมสอบหาข้อเท็จจริงมีความเห็นว่าเข้าข่ายกระท าผิดระเบียบการเลือกตั้งจริง จึงได้ก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินการเป็น 2 แนวทาง ดังนี้ 

1. จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ในคณะวิทยาการจัดการ เนื่องจากไม่พบการกระท าผิด           
ในส่วนของคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้ง แต่พบการกระท าอันเข้าข่ายความผิดของนักศึกษาเฉพาะคณะ
วิทยาการจัดการ และเพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณด้วย จึงไม่มีเหตุผลอันควรที่จะจัดการเลือกตั้งในคณะอ่ืน  

2. จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ทุกคณะ และให้ผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 
เท่านั้น โดยให้ก าหนดแนวปฏิบัติการเลือกตั้งให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เนื่องจากที่ผ่านมาไม่มีการก าหนด
มาตรฐานการเลือกตั้ง ท าให้กระบวนการเลือกตั้งมีปัญหาเกิดขึ้น อีกทั้งการวินิจฉัยบัตรเสียของแต่ละคณะ                    
มีมาตรฐานที่แตกต่างกัน การนับคะแนนจึงไม่มีความเป็นธรรม 

ทั้งนี้  คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง ได้เสนอแนวทางดังกล่าว ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการนักศึกษาเพ่ือพิจารณา และคณะกรรมการนักศึกษา มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการ           
สอบหาข้อเท็จจริง ในการจัดให้มีการจัดการเลือกตั้ง ประจ าปีการศึกษา 2556 ใหม่ ในทุกคณะ ส่วนเรื่องผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 



- 15 - 

 รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ครั้งที่ 8/2556 วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 9/2556 วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2556  

คณะกรรมการนักศึกษาเห็นควรให้เป็นนักศึกษาทุกระดับ ซึ่งตาม ข้อ 48 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น             
ว่าด้วยนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าหนดไว้ว่านักศึกษาผู้มีสิทธิ์
ออกเสียงเลือกตั้ง องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ นักศึกษาที่ไม่อยู่ระหว่างลาพักการศึกษา หรือ             
ไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักการศึกษา 

 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 

  

เลิกประชุมเวลา 11.45 นาฬิกา 
 
 

(รองศาสตราจารย์รังสรรค์ เนียมสนิท) 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ 

เลขานุการที่ประชุมคณบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางชวัลลักษณ์ หงศาลา   
ผู้จดรายงานการประชุม 
 
นางสังวาลย์ ช่างทอง 
นางสุพัตรา ครองยุทธ 
นางสุภารัตน์ มูลศรี 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


