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เริ่มประชุมเวลา 09.15 นาฬิกา   

ก่อนเริ่มประชุมประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากอธิการบดีอยู่ระหว่างเป็นประธาน 
พิธีเปิดงานการประชุมการวิจัยทางการศึกษาระดับนานาชาติประจ าปี ครั้งที่ 6 ICER 2013 (The 6th International 
Conference on Educational Research) และ APEC-Khon Kaen International Symposium 2013 ณ คณะศึกษาศาสตร์ 
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จึงมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เป็นประธานที่ประชุมไปพลางก่อน และได้กล่าวแนะน า
ผู้บริหารซึ่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 ได้มีมติแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งใหม่ ดังนี้ 

1. รศ.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ตั้งแต่
วันที่ 9 กันยายน 2556 

2. รศ.พรเทพ ถนนแก้ว ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2556 
3. ผศ.สมเกียรติ ศรีจารนัย ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2556 
4. รศ.วิรัช จิ๋วแหยม ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2556 
5. ผศ.กริช แรงสูงเนิน ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิทยาเขตหนองคาย ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2556 
6. รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 
พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะผู้บริหารและบุคลากร

ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่และจัดการต้อนรับในการจัดการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นสัญจรในวันนี้ จากนั้นประธานได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่  1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม  

1.1 รายงานผลการด าเนินงานและทิศทางการพัฒนาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชม

และใช้สถานที่ส าหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นสัญจรในครั้งนี้ พร้อมทั้งแนะน าผู้บริหาร ดังนี้ 
1. ศ.สุพรรณี พรหมเทศ  รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
2. รศ.กาญจนา นาถะพินธุ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
3. รศ.จุฬาภรณ์ โสตะ  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
4. รศ.เจียมจิต แสงสุวรรณ รักษาราชการแทนคณบดีฝ่ายวิชาการและประกัน

     คุณภาพการศึกษา 
5. รศ.วงศา เล้าหศิริวงศ์  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ 

     ระหว่างประเทศ 
6. อ.รฐัพล ไกรกลาง  ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์

     ระหว่างประเทศ 
ทั้งนี้ ได้รายงานผลการด าเนินงานและทิศทางการพัฒนาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยสรุป ดังนี้ 
พัฒนาการของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ทศวรรษที่ 1 ปี 2521-2531 ปริญญาตรี 2 หลักสูตร  
ทศวรรษที่ 2 ปี 2532-2542 ปริญญาตรี 3 หลักสูตร ปริญญาโท 5 หลักสูตร  
ทศวรรษที่ 3 ปี 2543-2553 ปริญญาตรี 4 หลักสูตร ปริญญาโท 6 หลักสูตร  
     ปริญญาเอก 2 หลักสูตร  
ทศวรรษที่ 4 ปี 2554- ปัจจุบัน ปริญญาตรี 4 หลักสูตร ปริญญาโท 9 หลักสูตร  
     ปริญญาเอก 3 หลักสูตร 
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ข้อมูลหลักสูตร ณ ปัจจุบัน 
หลักสตูร ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

ปกติ  4 7 1 12 
นานาชาติ  - 2 2 4 
ภาษาอังกฤษ  - - - -  
รวม  4 9 3 16 

 
จ านวนนักศึกษา 

นักศึกษาใหม ่ปกีารศึกษา 2555 
ปริญญาตร ี บัณฑิต รวมทัง้สิน้ 

ปกต ิ พิเศษ รวม ปกต ิ พิเศษ รวม 
106 68 174 42 147 129 363 

 
นักศึกษาทัง้หมด ปีการศึกษา 2555 

ปริญญาตร ี บัณฑิต รวมทัง้สิน้ 
ปกต ิ พิเศษ รวม ปกต ิ พิเศษ รวม 
362 168 530 110 318 428 958 

 
จ านวนบคุลากรสายวชิาการ 

 
วิสัยทัศน์ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นสถาบันชั้นน าด้านสาธารณสุขศาสตร์ของอาเซียน  

 
1. ผลการด าเนินงานที่โดดเด่น 9 องค์ประกอบ ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงาน  
ปีการศึกษา 2554 ได้รับค่าคะแนนอยู่ที่ระดับ 5 
ปีการศึกษา 2555 ได้รับค่าคะแนนอยู่ที่ระดับ 5  
 

ประเภท รวม 
(n=52) 

 

ต าแหนง่ทางวชิาการ วฒุกิารศึกษา 

อาจารย ์
ผูช้ว่ย

ศาสตราจารย ์
รอง

ศาสตราจารย ์
ศาสตราจารย ์

ปริญญา
ตร ี

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

ข้าราชการ 33 2 12 19 1 0 14 19 
พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

15 7 6 1 1 1 7 7 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

4 0 1 0 1 0 0 2 

จ านวนรวม  52 9 19 20 3 1 21 28 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2556 วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556  
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแกน่ ครั้งที่ 4/2556 วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2556 

องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 
ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ปีการศึกษา 2553 ผู้ส าเร็จการศึกษา 99 คน จ านวนที่ได้รับการตีพิมพ์ 80 เรื่อง 

คิดเป็นร้อยละของค่าถ่วงน้ าหนัก 21.21 
ปีการศึกษา 2554 ผู้ส าเร็จการศึกษา 82 คน จ านวนที่ได้รับการตีพิมพ์ 82 เรื่อง 

คิดเป็นร้อยละของค่าถ่วงน้ าหนัก 44.64 
ปีการศึกษา 2555 ผู้ส าเร็จการศึกษา 97 คน จ านวนที่ได้รับการตีพิมพ์ 97 เรื่อง  

คิดเป็นร้อยละของค่าถ่วงน้ าหนัก 46.96 
ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ปีการศึกษา 2553 ผู้ส าเร็จการศึกษา 11 คน จ านวนที่ได้รับการตีพิมพ์ 15 เรื่อง 

คิดเป็นร้อยละของค่าถ่วงน้ าหนัก  102.27 
ปีการศึกษา 2554 ผู้ส าเร็จการศึกษา 12 คน จ านวนที่ได้รับการตีพิมพ์ 15 เรื่อง 

คิดเป็นร้อยละของค่าถ่วงน้ าหนัก 101.04 
ปีการศึกษา 2555 ผู้ส าเร็จการศึกษา 6 คน จ านวนที่ได้รับการตีพิมพ์ 6 เรื่อง  

คิดเป็นร้อยละของค่าถว่งน้ าหนัก 100.00 
ร้อยละของนักศึกษานานาชาติต่อจ านวนนักศึกษาท้ังหมด 
ปีการศึกษา 2553 จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 948 คน จ านวนนักศึกษานานาชาติ 

21 คน คิดเป็นร้อยละ 2.21 
ปีการศึกษา 2554 จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 740 คน จ านวนนักศึกษานานาชาติ 

35 คน คิดเป็นร้อยละ 4.70 
ปีการศึกษา 2555 จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 870 คน จ านวนนักศึกษานานาชาติ 

45 คน คิดเป็นร้อยละ 5.17 
องคป์ระกอบที ่3  กิจกรรมการพฒันานกัศกึษา 

เงินบริจาคจากศิษย์เก่า 
ปีการศึกษา 2553 จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 948 คน จ านวนเงินบริจาค 60,000 บาท 

คิดเป็นสัดส่วนต่อนักศึกษา 63 บาท 
ปีการศึกษา 2554 จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 740 คน จ านวนเงินบริจาค 422,579บาท 

คิดเป็นสัดส่วนต่อนักศึกษา 571 บาท 
ปีการศึกษา 2555 จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 870 คน จ านวนเงินบริจาค 428,325 บาท 

คิดเป็นสัดส่วนต่อนักศึกษา 492 บาท 
องคป์ระกอบที ่4 การวจิยั  

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ปีการศึกษา 2553 จ านวนอาจารย์ประจ า 43 คน จ านวนผลงาน งานที่ตีพิมพ์ 

117 เรื่อง คิดเป็นร้อยละค่าถ่วงน้ าหนัก 49.8 
ปีการศึกษา 2554 จ านวนอาจารย์ประจ า 50 คน จ านวนผลงานงานที่ตีพิมพ์          

82 เรื่อง คิดเป็นร้อยละค่าถ่วงน้ าหนัก 59 
ปีการศึกษา 2555 จ านวนอาจารย์ประจ า 52 คน จ านวนผลงานงานที่ตีพิมพ์ 

120 เรื่อง คิดเป็นร้อยละค่าถ่วงน้ าหนัก 73 
บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ 

หรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ า 
ปีการศึกษา 2553 จ านวนอาจารย์ประจ า 48 คน จ านวนบทความ 85 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 177 
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ปีการศึกษา 2554 จ านวนอาจารย์ประจ า 50 คน จ านวนบทความ 84 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 168 
ปีการศึกษา 2555 จ านวนอาจารย์ประจ า 52 คน จ านวนบทความ 89 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 171.15 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการ 
ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการใช้ในการพัฒนา        

การเรียนการสอน หรือการวิจัย 
ปีการศึกษา 2553 อยู่ในระดับคะแนน 5 
ปีการศึกษา 2554 อยู่ในระดับคะแนน 5 
ปีการศึกษา 2555 อยู่ในระดับคะแนน 5 

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะ 
การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
ปีการศึกษา 2553 อยู่ในระดับคะแนน 5 
ปีการศึกษา 2554 อยู่ในระดับคะแนน 5 
ปีการศึกษา 2555 อยู่ในระดับคะแนน 5 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ระบบบริหารความเสี่ยง 
ปีการศึกษา 2553 อยู่ในระดับคะแนน 5 
ปีการศึกษา 2554 อยู่ในระดับคะแนน 5 
ปีการศกึษา 2555 อยู่ในระดับคะแนน 5 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
ปีการศึกษา 2553 อยู่ในระดับคะแนน 5 
ปีการศึกษา 2554 อยู่ในระดับคะแนน 5 
ปีการศึกษา 2555 อยู่ในระดับคะแนน 5 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบการประกันคุณภาพ 
ระบบกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
ปีการศึกษา 2553 อยู่ในระดับคะแนน 5 
ปีการศึกษา 2554 อยู่ในระดับคะแนน 5 
ปีการศึกษา 2555 อยู่ในระดับคะแนน 5 

ภาพรวมผลการด าเนนิงาน 9 องคป์ระกอบ 
องคป์ระกอบ คะแนน 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงาน 5 
2. การเรียนการสอน 4.84 
3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 4.64 
4. การวิจัย 3.49 
5. การบริการวิชาการ 5 
6. การท านุบ ารุงศิลปะ 4.34 
7. การบริหารและการจัดการ 5 
8. การเงินและงบประมาณ 5 
9. ระบบการประกันคุณภาพ 5 
รวมคะแนน 4.5672 
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2. กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา 
 
 
 
 
 

 
 
 
  3. การพัฒนาคุณภาพเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

1) พัฒนากระบวนการเขียน SAR ในรูปแบบ  EdPEx (ADLI)  
2) การวิเคราะห์ จุดเด่นของแต่ละหมวด  

หมวดที่ 1 การน าองค์กร  
จุดเด่น - ผู้น ามีวิสัยทัศน์ ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม  

   -  มีระบบประเมินผู้บริหาร และระบบจรรยาบรรณ  
หมวดที่ 2 การวางแผนกลยุทธ์  
  จุดเด่น -  ผู้น ามีวิสัยทัศน์ ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม  
   -  มีระบบประเมินผู้บริหาร และระบบจรรยาบรรณ  
หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นลูกค้า 

   จุดเด่น -  มีกระบวนการรับฟังผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
หมวดที่ 4 การวัดวิเคราะห์ฯ  

    จุดเด่น -  มีระบบสารสนเทศ (PH-MIS) เพ่ือการบันทึกและรายงานผล  
หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน 

จุดเด่น -  มีกองทุนเพ่ือพัฒนาบุคลากร 
    -  สภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน 
    -  ความผาสุก  

หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ 
    จุดเด่น -  มีการออกแบบกระบวนการที่สร้างคุณค่าต่อผู้เรียน ส่งผลต่อการ
       ด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย    

หมวดที่ 7 ผลลัพธ์  
    จุดเด่น -  มีระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัด ท าให้ค่าคะแนนดีขึ้น  

3) ผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ(กพร.) มีค่าคะแนนสูง เป็นที่ 1  
ติดต่อกัน 5 ปีซ้อน  

  4. กระบวนการปรับปรุงที่ส าคัญและการด าเนินงานที่พัฒนาก้าวกระโดด 
1) กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือรองรับการเข้าสู่อาเซียนเปิดหลักสูตรนานาชาติ 

ระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร  
2) กระบวนการพัฒนางานวิจัย  ผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ จ านวน 56 เรื่อง                

จากเป้าหมายตั้งไว้ 30 เรื่อง  
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  5. ปัจจัยความส าเร็จ  
1) การวางแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2) กระบวนการมีส่วนร่วมทุกระดับ 
3) บุคลากรมีคุณภาพ เสียสละ ทุ่มเท รักษ์องค์กร 
4) ระบบติดตาม และการรายงานผล 
5) ระบบสารสนเทศ มีระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ  

 
ความภาคภูมิใจ  

1) ผลการปฏิบัติตามค ารับรองปฏิบัติราชการ(กพร.)  
ปีงบประมาณ 

2551 
ปีงบประมาณ 

2552 
ปีงบประมาณ 

2553 
ปีงบประมาณ 

2554 
ปีงบประมาณ 

2555 
4.5884 4.7118 4.8075 4.6295 4.1388 

2) ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ  
IQA/ปกีารศึกษา 

2552 
IQA/ปกีารศึกษา 

2553 
IQA/ปกีารศึกษา 

2554 
เฉลีย่ 3 ป ี ระดบั 

4.86 4.31 4.43 4.53 ดีมาก 

3) ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.(รอบสาม) ปีการศึกษา 2553 ได้คะแนน 4.88 
อยู่ในระดับดีมาก 

4) การส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศระบบ EdPEx  1 ใน 5 คณะ  
5) บุคลากรมีต าแหน่งทางวิชาการ ระดับศาสตราจารย์ 2 ท่าน 

ปัญหา/อุปสรรค  
ปัจจัยภายใน  1) เรื่องเกษียณอายุราชการ 2) ความต่อเนื่อง และยั่งยืน  
ปัจจัยภายนอก  1) คู่แข่งเพ่ิมข้ึน  2) World University Ranking(QS)  

ความท้าทาย เป้าหมาย คือ ได้รับการจัดอันดับกลุ่มสาขาวิชา 1 ใน 50 ของ QS World University Ranking  
ด้านการผลิตบัณฑิต เป้าหมาย คือ 

1) หลักสูตรได้มาตรฐาน TQF ร้อยละ 100 
2) อาจารย์ปริญญาเอก ร้อยละ 70 (35 คน) อาจารย์ชาวต่างชาติ ร้อยละ 12 (6 คน)  
3) นักศึกษานานาชาติ  ร้อยละ 10 (70 คน) 
4) นักศึกษาแลกเปลี่ยน ร้อยละ 10 (80 คน) 
5) จัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน RBL 
6) บัณฑิตได้คุณภาพตามอัตลักษณ์มีงานท า ร้อยละ 100 

ด้านการวิจัย เป้าหมาย คือ 
1) มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่ได้มาตรฐาน Scopus ที่มี Impact factor สูง 1 เรื่อง/คน/ปี 
2) ผลงานจดลิขสิทธิ์ 10 เรื่อง    สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 1 ชิ้น/ปี 
3) บูรณาการงานวิจัยเข้าสู่การเรียนการสอนและวิจัย 
4) โครงการวิจัยร่วมกับต่างประเทศ Bergen University , Australia ,Viet Nam ,Lao PRD. ,Indonesia

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ และแสดงความชื่นชมต่อผลงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
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1.2 การประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม 

ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 ได้เห็นชอบให้มีการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหาร
ระดับสูง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหัวข้อ “ทิศทาง นโยบาย การมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ (Academic Excellence)” 
โดยก าหนดจัดการประชุมระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2556 ณ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีก าหนดการดังนี้ 

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เดินทางไปจังหวัดภูเก็ต 
วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหาร 

   วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2556 ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 10/2556 
       และเดินทางไปเกาะพีพี 
   วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2556 เดินทางกลับจังหวัดขอนแก่น 

ทั้งนี้ ดร.ณรงค์ชัย  อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัย ได้เสนอแนะหัวข้อการประชุม
ร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ “R & D สู่วิถีชีวิตที่มีคุณค่า” (R & D to 
Worthy Life Style) และเสนอแนะว่าควรเป็นการประชุมต่อยอดจากที่เคยประชุมร่วมฯ ณ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
เมื่อปีที่ผ่านมา 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและโปรดเข้าร่วมกิจกรรมตามก าหนดการดังกล่าวด้วย 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่  2 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2556      
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 

กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงาน       
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แก้ไข ดังนี้ 
1. หน้า 1 บรรทัดที่ 23  แก้ไขข้อความจาก เดิม “...คณะพยาบาล” เป็น “...คณะพยาบาลศาสตร์” 
2. หน้า 1 บรรทัดที ่38 ตัดค าว่า “อาจารย์” ออก 
3. หน้า 10 ระเบียบวาระที่ 6.3 ขอให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบและสรุปประเด็นข้อกฎหมาย

ให้ครบถ้วน โดยให้ประสานกับฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพ่ือช่วยพิจารณากลั่นกรองอีกครั้ง 
4. หน้า 11 ระบุเวลาเลิกประชุม 
หลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

 
ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่อง  

- ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 (ร่าง) แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  ซึ่งประกอบไปด้วยเป้าหมายส าคัญ คือ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เพ่ือผลสัมฤทธิ์ต่อ
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ภารกิจภาครัฐ  เพ่ือประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจภาครัฐ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกิน
ความจ าเป็นและเพ่ือให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ โดยใช้เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนา
ระบบราชการไทย รวมถึงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551-2555) และแผน
บริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2555-2558) ประกอบกับตามพระราชบัญญัติตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ที่ก าหนดให้ส่วนราชการต้องมีการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุง
ระบบควบคุมภายใน นั้น  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ด าเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงของตาม
หลักการของ คณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring Organizations of 
the Trade Way Commission) โดยมีกระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่ (1) การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน (2) การก าหนดวัตถุประสงค์ (3) การระบุเหตุการณ์เสี่ยง (4) การประเมินความเสี่ยง            
(5) การจัดการความเสี่ยง (6) การออกแบบกิจกรรมควบคุม (7) สารสนเทศและการสื่อสาร (8) การติดตามผล 

ทั้งนี้ แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
จัดท าขึ้นโดยพิจารณาจากข้อมูลผลการด าเนินงาน ผลการประเมินและข้อคิดเห็นเสนอแนะในด้านต่างๆ              
ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม 
ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ให้จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยก าหนดประเด็นส าคัญ 4 เรื่อง คือ (1) เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณและ
ระบบการควบคุมการยืมเงิน (2) เรื่องน้ า ไฟ อุบัติเหตุ (3) เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ และ(4) เรื่องโครงการ 
Medical Hub ซึ่งได้ด าเนินการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง 3 ประเภท ดังนี้  

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ไดแ้ก่  
1.1 ด้านการบริการวิชาการ มีปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 

(1) การด าเนินโครงการก่อสร้างศูนย์บริการสุขภาพชั้นเลิศ (Medical Hub) 
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง อาจเกิดความล่าช้าของการด าเนินการ 

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่  
2.1 ด้านการบริหาร มีปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 

(1) ระบบการจัดการน้ ายังไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค รวมถึงระบบ
น้ าประปาผ่านการใช้งานเกินกว่าอายุโครงสร้างและวัสดุ ท าให้น้ าประปาที่ผลิตได้มีคุณภาพต่ า 

(2) ระบบไฟฟ้ายังไม่เสถียรท าให้เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องอยู่บ่อยครั้ง 
2.2 ด้านการเงินและงบประมาณ มีปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 

(1) การบริหารการเงินยังพบปัญหาความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ 
และขาดมาตรการการควบคุมการยืมเงิน 

2.3 ด้านความปลอดภัย มีปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 
(1) ยังขาดระบบการจัดการการใช้พ้ืนที่ และการจราจรที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ 

3. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ 
(1) มีภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตเกิดข้ึนอยู่บ่อยครั้ง 

ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนการบริหารความเสี่ยง 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 



- 11 - 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2556 วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556  
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแกน่ ครั้งที่ 4/2556 วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2556 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ควรเพ่ิมเรื่องความเสี่ยงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ 

เนื่องจากปัจจุบันมีโรงพยาบาลเอกชนทั้งในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง เปิดให้บริการเพ่ิมมากขึ้น              
ซึ่งอาจจะดึงดูดความสนใจบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยได้ อีกทั้ง ควรมีการ
วางแผนความเสี่ยงเรื่องการสร้างบุคลากรเพ่ือทดแทนผู้ที่เกษียณอายุราชการทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนด้วย 

2. หน้า 21 ข้อ 2.1 ควรเปลี่ยนหัวข้อเป็น “ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม”               
ซึ่งนอกเหนือจากระบบไฟฟ้าและระบบประปา ควรเพ่ิมเติมเรื่องระบบระบายน้ า การก าจัดขยะมูลฝอย ใบไม้แห้ง 
และค านึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆ ระบบนิเวศภายในมหาวิทยาลัย และการบริหารจัดการพ้ืนที่สีเขียวของ
มหาวิทยาลัยด้วย 

3. การจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงควรพิจารณาให้ครอบคลุมไปถึงวิทยาเขต
หนองคายและสถานีทดลองต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

4. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาความเสี่ยงในด้านปัจจัยต่างๆ ที่จะกระทบต่อเป้าหมาย
ในการเป็น World Class University เพ่ิมเติมด้วย 

5. ควรผนวกแผนยุทธศาสตร์ แผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน          
ให้อยู่ในเรื่องเดยีวกัน เพื่อให้เห็นความต่อเนื่องและความสอดคล้องกัน 

6. เนื่องจากมีหลายๆ เรื่องที่มหาวิทยาลัยได้แปลงไปเป็นแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น อาจเขียนเพ่ิมเติมในบทน าเพ่ือให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น 

มติ ที่ประชุมพิจาณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนการบริหารความเสี่ยง  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามที่เสนอ โดยมอบหมายให้ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์น าข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติม และเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อพิจารณาต่อไป  

 
4.2 (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 มาตรา 75 และมาตรา 76 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 13 14 16 และ 17 ซึ่งบัญญัติให้ส่วนราชการจะต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินประกอบการเสนอค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ขึ้น ภายใต้หลักการที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับกรอบแผน
ระยะยาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2552 - 2567 แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2555-2558 
และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  พ.ศ.2555-2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงแผนพัฒนาอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) ประกอบกับข้อคิดเห็น เสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนความคาดหวังต่างๆ จากการ  
รับฟังความคิดเห็นของประชาคมและทุกภาคส่วนต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ “มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าระดับโลก” 
ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์อยู่บนหลักการที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น สู่มหาวิทยาลัยชั้นน าระดับโลก             
โดยเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเชีย และ อันดับ 1 
ใน 400 ของโลก  รวมถึงการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายที่ส าคัญ คือ (1) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน               
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(2) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะและการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี และ (3) เป็นมหาวิทยาลัย           
ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย           
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพ่ึงตนเองได้   

การแปลงแผนสู่การปฏิบัติได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยโดย
ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์จะประกอบไปด้วย เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์  โครงการ และผู้รับผิดชอบ
โดยรายละเอียดโครงการ ประกอบด้วย 2 ส่วนส าคัญ คือ 

 ส่วนที่ 1 เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญเป็นล าดับแรก เพ่ือแก้ไขปัญหา
ของมหาวิทยาลัยและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าระดับโลก จ านวน 18 โครงการ 
ภายใต้กรอบ 3 ประเด็นหลัก คือ  

ประเด็นที่ 1 Green and Smart Campus  
ประเด็นที่ 2 Culture and Care Community  
ประเด็นที่ 3 Toward Excellent Academy    

 
 ส่วนที่ 2 เป็นโครงการปกติตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

พ.ศ.2555 – 2558  และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2555-2558 ซึ่งประกอบด้วย 24 กลยุทธ์
149 โครงการ ดังนี้ 

 
ประเด็นยทุธศาสตร ์ กลยทุธ ์ โครงการ 

1. ระบบบริหารจัดการที่ดี 5 27 
2. การผลิตบัณฑิตที่ดี 4 25 
3. การพัฒนานักศึกษา 3 9 
4. การวิจัย 6 28 
5. การบริการวิชาการ 1 12 
6. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ด ี 1 19 
7. การพัฒนาคุณภาพและประกันคุณภาพ 1 7 
8. ศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่ดี 1 6 
9. ชุมชนสัมพันธ์ 1 8 
10.การบริหารจัดการทรัพยากร และทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยให้

เกิดประโยชน์สูงสุดและพ่ึงตนเองได้ 
1 8 

รวม 24 149 
กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2557 ได้มีการระดมความคิดเห็น

จากประชาคมทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้มีการปรับปรุงแผนปฏิบัติ
ราชการมาอย่างต่อเนื่องโดยมีระดมความคิดเห็น ร่วมกับ คณะ/หน่วยงานเพ่ือร่วมจัดท าและถ่ายทอดการจัดท า
แผนในระดับ คณะ/หน่วยงานเพ่ือเชื่อมโยง เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ตลอดจนโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้อง 
เชื่อมโยงกันภายใต้บริบทของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)  กรอบคู่มือ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กรอบการ



- 13 - 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2556 วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556  
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแกน่ ครั้งที่ 4/2556 วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2556 

ประเมินคุณภาพภายนอก ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพของมหาวิทยาลัยด้วย  

 งบประมาณที่ใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับ
การจัดสรรจากรัฐบาล และงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน
มหาวิทยาลัยสามารถขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเงินรายได้จากงบประมาณเงินทุนส ารองสะสมเข้าสนับสนุน
โครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญได้ โดยมีงบประมาณรวมทั้งสิ้น 11,712.3621 ล้านบาท จ าแนกเป็น งบประมาณแผ่นดิน 
4,043.9986 ล้านบาท งบประมาณเงินรายได้ 7,668.3635 ล้านบาท  

 กระบวนการติดตามประเมินผลการด าเนินงานนอกจากจะด าเนินงานตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) แล้ว มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังมี
กลไกการก ากับติดตามประเมินผลโดยคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เช่น กลไกการควบคุมภายใน  
การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างผู้บริหารระดับรอง
อธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการกับอธิการบดี การประชุมชี้แจงและติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะ รวมถึง            
การสร้างกลไก การประกันคุณภาพและเสริมสร้างเครือข่ายการท างานและประสานงานร่วมกัน เป็นต้น 

ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว  มหาวิทยาลัย

และคณะ/หน่วยงาน ควรมีการด าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้มีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน  เช่น การท าให้
มหาวิทยาลัยมีการตีพิมพ์งานวิจัย (Publication) ที่เทียบเท่าหรือมากกว่าที่อ่ืน เป็นต้น  

2. หากมหาวิทยาลัยมีโครงการส าคัญๆ ควรน ามาปรึกษาหารือในรูปแบบจัดการประชุม
คณบดีวาระพิเศษ (Dean Forum) ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย 

3. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนระเบียบต่าง  ๆที่เกี่ยวกับการจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ 
ให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 

4. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาความสมดุลเรื่องการสอนและการท าวิจัยให้เหมาะสม 
มติ ที่ประชุมพิจาณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557 

ตามที่เสนอ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
2. มอบหมายให้ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์                       

น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
3. หากมีประเด็นส าคัญที่ควรมีวาระการปรึกษาหารือพิเศษ ขอให้ส่งประเด็นและ

ประสานกับส านักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อจัดประชุมคณบดีวาระพิเศษ (Dean Forum) ต่อไป 
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4.3 (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุย
วิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 45 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 ได้บัญญัติไว้ว่า มหาวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญาในสาขาวิชา          
ที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย และวรรคสอง การก าหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด และจะใช้อักษรย่อส าหรับ
สาขาวิชานั้นอย่างไร ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ประกอบกับคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม 
ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา 
อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
อักษรย่อส าหรับสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ เพ่ิมเติม  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา 
อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ที่ประชุมขอให้ตรวจสอบเครื่องหมายอัญประกาศ (“)   หน้าข้อ 24 ว่าถูกต้องหรือไม่ 
มติ ที่ประชุมพิจาณาแล้วมีมติเห็นชอบ(ร่าง) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา 

อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหนง่ของมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ตามทีเ่สนอ 
 

4.4 ขอความเห็นชอบการด าเนินการจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เคมีส าหรับครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) เป็นหลักสูตรโครงการพิเศษ   

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการ
อ านวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556                
ได้เห็นชอบการขออนุมัติด าเนินการจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีส าหรับครู (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556) เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป  

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมีส าหรับครู เป็นหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) ได้ร่วมกับรัฐบาล เพ่ือมุ่งเน้นผลิตครูที่มีศักยภาพสูง โดยเน้นการท าวิทยานิพนธ์ (Thesis) แทนการท า              
การศึกษาอิสระ (Independent Study) 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการด าเนินการจัดการหลักสูตร              
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีส าหรับครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) เป็นหลักสูตรโครงการพิเศษ  
ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการด าเนินการจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมีส าหรับครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  เป็นหลักสูตรโครงการพิเศษ ตามที่เสนอ ทั้งนี้                       
มีข้อเสนอแนะว่า ควรระบุเหตุผลความจ าเป็นในการเปิดหลักสูตรโครงการพิเศษเพิ่มเติมให้ชัดเจนด้วย               
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  

                    
4.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคณุธรรม ประจ ามหาวทิยาลยั (ก.อ.พ.ร) 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น           
ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2556 วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556  
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแกน่ ครั้งที่ 4/2556 วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2556 

พ.ศ. 2556 ซึ่งได้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งก าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการอุทธรณ์ร้อง
ทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.อ.พ.ร.) ใหม่ และตามข้อ 47 ก าหนดให้ด าเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันที่ข้อบังคับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ได้มีมติ
เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.อ.พ.ร) เรียบร้อย
แล้วนั้น กองการเจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการทาบทามกรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งได้รับการตอบรับ 
จ านวน 4 คน และตอบปฏิเสธ จ านวน 1 คน ดังนั้น เพ่ือให้การแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์
ระบบคุณธรรม ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.อ.พ.ร) ไปเป็นด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
เลือกกรรมการ ก.อ.พ.ร. แทนผู้ที่ตอบปฏิเสธ จ านวน 1 คน 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์
ระบบคุณธรรม ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.อ.พ.ร.) 

มติ ที่ประชุมพิจาณาแล้วมีมติเลือก นายธนู ขวัญเดช ร่วมเป็นคณะกรรมการอุทธรณ์
ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.อ.พ.ร.) ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 
ระเบียบวาระที่  5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

5.1 ประกาศราชบัณฑิตยสถาน เรื่อง แต่งตั้งภาคีสมาชิก ส านักวิทยาศาสตร์ 
กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยที่ประชุมราชบัณฑิต ส านักวิทยาศาสตร์ 

แห่งราชบัณฑิตยสถาน เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 ได้มีมติรับ ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ ผู้ที่ได้รับ
คัดเลือกจากคณะกรรมการฯ เป็นภาคีสมาชิก ส านักวิทยาศาสตร์ นายกราชบัณฑิตยสถานจึงแต่งตั้ง ศาสตราจารย์                      
ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ เป็นภาคีสมาชิก ประเภทวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ ส านักวิทยาศาสตร์  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบและเห็นควรแจ้งต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น                  

เพื่อร่วมแสดงความยินดีต่อไป 
 

5.2 ขอความร่วมมือชะลอการเปิดหลักสูตรนอกสถานที่ตั้ง 
กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า  ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงวิกฤตการด้านคุณภาพและมาตรฐานการ
อุดมศึกษาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงได้ด าเนินโครงการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ซึ่ง เริ่ม
ด าเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 พบว่า ศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง มีผลการประเมินใน
ระดับไม่ผ่านถึงร้อยละ 65 สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาด้านคุณภาพและมาตรฐานของการจัดการศึกษานอกสถาน
ที่ตั้งเป็นปัญหาส าคัญเร่งด่วนที่ควรด าเนินการ และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าลังด าเนินการ
ปรับปรุงกฎกระทรวงและประกาศต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษานอกที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาควบคู่ไป
กับการด าเนินโครงการตรวจประเมินฯ เพ่ือเป็นกลไกหนึ่งในการควบคุมด้านคุณภาพมาตรฐาน นั้น ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงได้มีหนังสือเวียนถึงสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือขอความร่วมมือชะลอการเปิด
หลักสูตรนอกสถานที่ตั้งออกไปก่อน ซึ่งโดยหลักการมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้ความร่วมมือชะลอการเปิด
หลักสูตรนอกสถานที่ตั้งเรียบร้อยแล้ว 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2556 วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556  
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแกน่ ครั้งที่ 4/2556 วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2556 

5.3 รายงานการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน The Global Competitiveness 
Report 2013 - 2014 

กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วย World Economic Forum ได้จัดท า
รายงานการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน The Global Competitiveness Report 2013 - 2014        
โดยเปรียบเทียบจากทั้งหมด 148 ประเทศ ซึ่งมีท้ังหมด 12 เสาหลัก ดังนี้ 

1. ด้านสถาบัน ประเทศไทยอยู่ในล าดับที่ 78 
2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประเทศไทยอยู่ในล าดับที่ 47 
3. ด้านสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจมหภาค ประเทศไทยอยู่ในล าดับที่ 31 
4. ด้านสุขภาพ และ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเทศไทยอยู่ในล าดับที่ 81 
5. ด้านการอุดมศึกษา และ การฝึกอบรม ประเทศไทยอยู่ในล าดับที่ 66 
6. ด้านประสิทธิภาพตลาดสินค้า ประเทศไทยอยู่ในล าดับที่ 34 
7. ด้านประสิทธิภาพตลาดแรงงาน ประเทศไทยอยู่ในล าดับที่ 62 
8. ด้านการพัฒนาตลาดการเงิน ประเทศไทยอยู่ในล าดับที่ 32 
9. ด้านความพร้อมทางเทคโนโลยี ประเทศไทยอยู่ในล าดับที่ 78 
10. ด้านขนาดตลาด ประเทศไทยอยู่ในล าดับที่ 22 
11. ด้านความละเอียดซับซ้อนของธุรกิจ ประเทศไทยอยู่ในล าดับที่ 40 
12. ด้านนวัตกรรม ประเทศไทยอยู่ในล าดับที่ 66 
ทั้งนี้ เรื่องระบบคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย ได้คะแนน 3.5 และประเทศไทยมีปัญหา  

3 เรื่อง คือ 1) เรื่องคอร์รัปชั่น 2) เรื่องความไมม่ั่นคงทางการเมือง 3) เรื่องความล่าช้าของระบบราชการ 
ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
5.4 วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2556) 

และวารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม - 
เมษายน 2556) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย 
ได้จัดท าวารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาและเป็นสื่อกลางรายงาน
ความก้าวหน้าในการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยก าหนดออกปีละ 4 ฉบับ นั้น 
บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดท าวารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพ่ิมอีกหนึ่งฉบับ 
ซึ่งได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอ วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (เดือนเมษายน - 
มิถุนายน 2556) และวารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 
(เดือนมกราคม - เมษายน 2556) ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 

6.1 รายงานผลการกลั่นกรองอุทธรณ์โทษทางวินัยนักศึกษา (เอกสารลับ) 
- รายงานการประชมุ “ลบั”  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2556 วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556  
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแกน่ ครั้งที่ 4/2556 วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2556 

6.2 ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สอง และแนวโน้มปี 2556 
กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ได้รับหนังสือแจ้งเวียนจากส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพ่ือแจ้งให้หน่วยงานของรัฐรับทราบและถือปฏิบัติ 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ดังนี้ 

1. รับทราบภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สอง และแนวโน้มปี 2556 โดยที่ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)ได้เผยแพร่ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(GDP) ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สอง และแนวโน้มปี 2556 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556 โดยมีสาระส าคัญ
เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สองของปี 2556 แนวโน้มเศรษฐกิจปี 2556 และประเด็นการบริหาร
นโยบายเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี 2556 

2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
และกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2556 ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 วงเงินทั้งสิ้น 170,475.027 ล้านบาท 
ภายในไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปี พ.ศ. 2556 และด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไปด้วย ตามนัย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 (เรื่อง มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556) 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

6.3 การด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่เกี่ยวกับ
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะ/หน่วยงานใด ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ส าหรับครุภัณฑแ์ละสิ่งก่อสร้างนั้น ขอให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จตามขั้นตอน เนื่องจากรัฐบาลมีความเข้มงวด
การใช้จ่ายงบประมาณมากข้ึน 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

6.4 ติดตามความคืบหน้าเรื่องงบประมาณอาเซียนส าหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ได้สอบถามการด าเนินการเรื่องงบประมาณอาเซียนที่

มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรว่ามีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง และความคืบหน้าในการร่วมเป็นสมาชิก ASEAN 
University Network (AUN) ซึ่งหากมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก AUN ก็จะเป็นช่องทางความร่วมมือ
ด้านการวิจัยมากขึ้น 

กรรมการและเลขานุการ ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า งบประมาณอาเซียนเป็นงบประมาณ
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1. การน านักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
2. การส่งคณาจารย์ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
3. การประชุมวิชาการ 
ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ  

เป็นผู้บริหารโครงการ ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จะน าเรื่องดังกล่าวมาปรึกษาหารือเพ่ือขยายผลต่อไป          
ทั้งนี ้ส านักงบประมาณ และกรรมาธิการก็ได้มีการทว้งติงเรื่องแผนอาเซียนที่มีอยู่จ านวนมาก  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2556 วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556  
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแกน่ ครั้งที่ 4/2556 วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2556 

ประธาน ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรค่อนข้างที่จะคัดค้านเกี่ยวกับ
งบประมาณอาเซียนที่กระจายไปตามหน่วยงานต่างๆ เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะการอบรม
ส าหรับบุคลากรเพ่ือการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน ซึ่งเป็นการใช้งบประมาณที่ไม่เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง 
โดยมหาวิทยาลัยได้ชี้แจงว่าโครงการของมหาวิทยาลัยจะเป็นลักษณะการน าบุคลากร นักศึกษา ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ในประเทศอาเซียน มิใช่เป็นการอบรมบุคลากรภายในหน่วยงาน ซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนใหญ่                 
จะให้การสนับสนุนหากเป็นการน าบุคลากร นักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในประเทศอาเซียน 
ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยจะวางแผนเรื่องดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อาจจะต้องพิจารณาในทิศทางนี้
และ ท าอย่างไรที่จะพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีโอกาสได้เข้าสู่ประเทศอาเซียน เพ่ือสร้างความเชี่ยมโยงใน
อนาคตต่อไป 

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า 
ส าหรับงบประมาณอาเซียนปี พ.ศ. 2557 ที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรร เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 37,000,000 บาท  
ซึ่งอยู่ระหว่างให้คณะ/หน่วยงาน เสนอโครงการ  และขอประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน          
ซึ่งฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ และกองวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดโครงการเสวนาทางวิชาการ     
ในการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน หัวข้อ “50 ปี แห่งการอุทิศเพ่ือสังคม ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนด้วยความภูมิใจ”            
ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร
บรรยายในหัวข้อ “โอกาสและความท้าทายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อประชาคมอาเซี ยน(ASEAN 
Community : AC)” และอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อ านวยการ
ศูนย์บริการวิชาการ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ความพร้อมสู่อาเซียน (AC) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น :  
สถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต” จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ส าหรับการเป็น
สมาชิก AUN นั้น มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการสมัครไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการตอบรับการเป็นสมาชิก 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ส าหรับ
งบประมาณอาเซียนนั้น จะจัดสรรส่วนหนึ่งส าหรับน านักศึกษาไปปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษาในประเทศ
กลุ่มอาเซียน ซึ่งจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมกับคณะที่จะประสานงานกับหน่วยงานที่นักศึกษาไปปฏิบัติงานตาม
โครงการสหกิจศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียน โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งนี้ได้
หารือกับคณะกรรมการวิชาการ  ถึงจ านวนที่สามารถน านักศึกษาไปปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษาได้              
เฉลี่ยไม่เกิน 10 คนต่อคณะ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของคณะ ซึ่งหากคณะใดที่ยังไม่พร้อมก็สามารถเฉลี่ยจ านวน
ให้กับคณะอ่ืนได ้

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบและมีข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยควรพิจารณาการรับ

นักศึกษาชาวต่างประเทศเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย 
 
 

เลิกประชุมเวลา 12.05 นาฬิกา 
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