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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 8/2555 ณ วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่  9/2555  วันที่ 15 มิถุนายน 2555 เรียบร้อยแล้ว 

รายงานการประชุมคณบด ี1 

ครั้งที่ 8/2555 2 

เม่ือวันศุกรท์ี่ 18 พฤษภาคม  2555 3 

ณ  ห้องประชมุ 1 อาคาร AG-08 คณะเกษตรศาสตร์   4 

 5 

 6 

ผู้มาประชุม 7 

1. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย   อธิการบดี     ประธาน 8 

2. รศ.สมหมาย ปรีเปรม    รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน  9 

3. รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร 10 

4. รศ.คมกริช  พิมพ์ภักดี   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 11 

แทนรองอธิการบดีฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 12 

5. ศ.สุทธิพันธ์  จิตพิมลมาศ   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 13 

6. ผศ.อนุชา  นิลประพันธ์   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 14 

      แทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 15 

7. ผศ.ประพันธ์ศักด์ิ  ฉวีราช   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  16 

แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 17 

8. ผศ.ชํานาญ  บุญญาพุทธิพงศ์   รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 18 

9. รศ.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม   รองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 19 

10. รศ.อภิรัฐ  ศิริธราธิวัตร   รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 20 

11. รศ.ลําปาง  แม่นมาตย์   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 21 

12. รศ.อนันต์  พลธานี    คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 22 

13. รศ.รัชพล  สันติวรากร   รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ 23 

แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 24 

14. ผศ.เกียรติ  แสงอรุณ    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 25 

15. ผศ.ไมตรี  อินทร์ประสิทธ์ิ   คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 26 

16. รศ.ขนิษฐา  นันทบุตร    คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 27 

17. ผศ.นเรศ  วโรภาสตระกูล     รองคณบดีฝ่ายบริหาร 28 

แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 29 

18. ผศ.เยาวลักษณ์  อภิชาติวัลลภ   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30 

19. รศ.เกรียงไกร  กิจเจริญ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 31 

20. ผศ.สมศักด์ิ  พิทักษานุรัตน์   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 32 

21. รศ.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ   คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 33 

22. รศ.วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 34 
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23. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี 1 

24. รศ.สุณีรัตน์  เอี่ยมละมัย   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 2 

25. ผศ.ทรงยศ  วีระทวีมาศ   คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 

26. รศ.มันทนา  สามารถ    คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 4 

27. อ.เทพฤทธิ์  ตุลาพิทักษ์   รักษาการในตําแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ 5 

28. รศ.ไพบูลย์  ดาวสดใส   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 6 

แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 7 

29. รศ.ศุภวัฒนากร วงษ์ธนวสุ   คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 8 

30. รศ.ยุพิน  เตชะมณี    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 9 

31. นางสุดใจ  ธนไพศาล    ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ 10 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) 11 

32. รศ.รวี  หาญเผชิญ    ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 12 

33. ผศ.กานดา  สายแก้ว    รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร 13 

แทนผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ 14 

34. นายพิชัย  เล่งพาณิชย์   เลขานุการศูนย์บริการวิชาการ 15 

แทนผู้อํานวยการศูนย์บริการวิชาการ 16 

35. ผศ.ชนะชัย  สืบปรุ    รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร 17 

แทนผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 18 

(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 19 

36. ผศ.สุรพล  แสนสุข    ผู้อํานวยการวิทยาเขตหนองคาย 20 

37. รศ.สุธา  ภู่สิทธิศักด์ิ    ประธานสภาคณาจารย์ 21 

38. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ 22 

เลขานุการที่ประชุม 23 

39. นางกิตติมา  จันทรสม   ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 24 

 25 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 26 

1. รศ.เฉลิมศักด์ิ  พิกุลศรี    คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 27 

2. นายอมร สินเธาว์    ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง 28 

3. นางสังวาลย์   ช่างทอง    ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 29 

4. นายธัญญา  ภักดี    ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 30 

 31 

ผู้เข้าร่วมประชุม  32 

1. ผศ.จงรักษ์  หงส์งาม    รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนพัฒนา 33 

      คณะวิทยาการจัดการ 34 
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เริ่มประชุมเวลา 09.35 นาฬิกา   1 

  ก่อนเริ่มประชุมประธานกล่าวขอบคุณคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และผู้บริหารคณะที่ให้ความร่วมมือให้2 

ใช้สถานที่ในการจัดการประชุมคณบดีสัญจรครั้งแรก รวมทั้งอาหารว่างต้อนรับ คือ น้ําข้าวโพดสีม่วงและข้าวโพดคลุกสี3 

ม่วง ซึ่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ แจ้งเพิ่มเติมว่า อาหารว่างเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากโครงการความร่วมมือของคณะ4 

เกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและคณะวิทยาศาสตร์  5 

ในการนี้ จึงขอเลื่อนวาระที่ 7.1 ผลการดําเนินงานและทิศทางการพัฒนาของคณะเกษตรศาสตร์ : 6 

กัลยาณมิตรเสวนาสําหรับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  ขึ้นมานําเสนอก่อน  7 

 8 

7.1 ผลการดําเนินงานและทิศทางการพัฒนาของคณะเกษตรศาสตร์ : กัลยาณมิตรเสวนา9 

สําหรับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  10 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุมว่า ขอรายงานผลการดําเนินงานและทิศทางการพัฒนา11 

ของคณะเกษตรศาสตร์ โดยสรุป ดังนี้  12 

1. โครงสร้างการบริหารงานคณะเกษตรศาสตร์ 13 

2. คุณภาพนักเรียนเข้าศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 และ 2555 14 

 คะแนนต่ําสุด คะแนนสูงสุด 
 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 

สาขาเกษตรศาสตร์  13,059 13,539 17,008 16,345 
สาขาเศรษฐศาสตร์ฯ  14,148 14,274 17,025 15,771 
สาขาประมง 13,583 13,715 16,035 15,632 
สาขาทรัพยากรที่ดินฯ  14,834 13,985 16,260 15,962 

เมื่อเปรียบเทียบกับคณะอื่นๆ ยังตํ่า (ป้ันดินให้เป็นดาว) 15 

(แก้ไข : ทุน อบต. และทุนจังหวัดเรียนดี ศิษย์เก่าคืนถิ่นแนะแนว) 16 

3. เปรียบเทียบค่าคะแนนกับมหาวิทยาลัยอื่น สาขาเกษตรศาสตร์ ปี 2554 17 

คะแนนต่ําสุด คะแนนสูงสุด 
 2554 2555 2554 2555 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  14,146 13,422 17,362 16,687 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  13,059 13,539 17,008 16,345 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 10,621 10,198 17,455 16,867 

4. บุคลากร 18 

ปัจจุบันคณะเกษตรศาสตร์มีบุคลากรสายสนับสนุน 67 คน และสายผู้สอน 110 คน โดยมีคุณวุฒิ19 

ปริญญาเอก 84 คน คิดเป็นร้อยละ 76 ปริญญาโท 26 คน คิดเป็นร้อยละ 24 และกําลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 20 

จํานวน 15 คน 21 

5. ตําแหน่งทางวิชาการ 22 

บุคลากรสายผู้สอนที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ มีดังนี้  23 

-  อาจารย์ จํานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 41 24 

-  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 20  25 
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- รองศาสตราจารย์ จํานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 33  1 

- ศาสตราจารย์ จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2  2 

6. สายผู้สอนเกษียณอายุราชการ  3 

จากการสํารวจในปี พ.ศ. 2555 – 2558 พบว่า บุคลากรสายผู้สอนที่เกษียณอายุราชการมีจํานวน 24 คน 4 

โดยแยกตามปี พ.ศ. พบว่า  5 

- ปี พ.ศ. 2555  จํานวน 2 คน 6 

- ปี พ.ศ. 2556  จํานวน 3 คน  7 

- ปี พ.ศ. 2557 จํานวน 11 คน  8 

- ปี พ.ศ. 2558 จํานวน 8 คน   9 

ซึ่งทําให้คณะมีความต้องการอัตราทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการเป็นการเร่งด่วน  10 

7. จํานวนนักศึกษาทั้งหมด  2,320 คน 11 

โดยมีจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 1,897 คน ระดับปริญญาโท 267 คน ระดับปริญญาเอก จํานวน 12 

138 คน และมีนักศึกษาชาวต่างชาติ 59 คน  13 

8. หลักสูตร 14 

เดิม มีจํานวน 33 หลักสูตร ในอัตราส่วน ปริญญาตรี : ปริญญาโท : ปริญญาเอก (4:17:12)  15 

ปรับปรุงใหม่ คงเหลือ จํานวน 28 หลักสูตร  ทั้งนี้ คณะฯ จะพยายามบูรณาการหลักสูตรให้มากขึ้น 16 

และทันสมัยมากขึ้น  ซึ่งในอนาคตน่าจะสามารถลดจํานวนหลักสูตรลงได้อีก 17 

9. การเรียนการสอน 18 

จุดอ่อนบัณฑิตที่พึงประสงค์ :  คิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา 19 

แก้ไข : 1. นําระบบการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐานการเรียนรู้มาสอนในหลักสูตร 20 

 2. เพิ่มสัดส่วนจํานวนนักศึกษาเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษามากขึ้น (เดิม 20% ปัจจุบันเพิ่มเป็น 60%) 21 

จุดอ่อนบัณฑิตที่พึงประสงค์ : ภาษาอังกฤษ  22 

 1. เพิ่มจํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ 23 

 2. สอนเป็นภาษาอังกฤษบางรายวิชา  24 

          3. จัดฝึกอบรมร่วมกับศูนย์ภาษาแคลิฟอร์เนีย 25 

10. จุดอ่อน 26 

- นักศึกษาไม่ต้ังใจเรียนขาดเป้าหมายในการเรียนเพื่อประกอบอาชีพในอนาคต 27 

- จะเริ่มมีเป้าหมาย คิดได้ส่วนใหญ่ก็ขึ้นชั้นปีที่ 4 ซึ่งสายเสียแล้ว จึงทําให้ขาดความกระตือรือร้น และ28 

มุ่งมั่นในการแสวงหาความรู้ในขณะที่ศึกษาตลอด 4 ปี  29 

11. แก้ไข : โครงการ “road Map to Success” 30 

 โครงการร่วมกัน : คณะเกษตรศาสตร์กับสํานักสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรบุคคล บริษัท เจริญ31 

โภคภัณฑ์อาหาร จํากัด กิจกรรมเริ่มต้ังแต่ปีที่ 1- ปีที่ 4 (ปี 3 เทอมต้นประกาศรับผู้เหมาะสมเข้าทํางาน) 32 

พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของนักศึกษาระยะยาว ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของ33 

ตลาดแรงงาน (เริ่มเทอมต้นปี 2555) 34 

12. ด้านวิจัย 35 

 สัดส่วนผลงานวิจัยตีพิมพ์ : จํานวนอาจารย์ = 1.6 (ปี 54)  36 

 ผลงานวิจัยตีพิมพ์นานาชาติ = 48% ของทั้งหมด (ปี 54) 37 

แนวทางพัฒนา : เพิ่มจํานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ 38 

 1. เพิ่มจํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (มีทุนการศึกษาจะเพิ่มได้เร็ว) พัฒนาอาจารย์ให้ผ่านคุณภาพ39 

เพื่อเข้ารับทุน คปก. หรือทุนอื่นๆ  (นักศึกษา ผลงานวิจัยการตีพิมพ์ตามมา) 40 
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 2. ปรับปรุงให้ทุกหลักสูตรบังคับให้มีการตีพิมพ์ 1 

13. กรอบทิศทางและประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555-2558 2 

 มี 9 ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 

ที่เกี่ยวข้องกับ 3 F การเกษตรน่าจะครอบคลุม (Food, Feed, Fuel) 4 

 ที่สําคัญมาก: ประเด็นยุทธศาสตร์ 3: พลังงานและพลังงานที่ย่ังยืน 5 

3.3 ภาวะโลกร้อน (Global Warming) 6 

14. การบริการวิชาการแก่สังคม 7 

- จัดฝึกอบรมวิชาชีพทางการเกษตร 8 

- พัฒนาหมู่บ้านต้นแบบทางการเกษตร บ้านหนองฮี ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 9 

  บูรณาการ: พืช สัตว์ ประมง เพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกรให้ดีขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบ 10 

คําถาม :  มีคณะเกษตรศาสตร์อยู่หลายแห่งในมหาวิทยาลัยในประเทศแต่ทําไมเกษตรกรยังยากจนอยู่? 11 

15. การหารายได้ของคณะเกษตรศาสตร์ 12 

ฟาร์มในมหาวิทยาลัย 13 

- ท่องเที่ยวเชิงเกษตรพัฒนาหมวดงานไร่ต่างๆ เป็นศูนย์การเรียนรู้ (ถนนสายผ่านฟาร์ม และใน14 

อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร) 15 

สถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรมร้อยเอ็ด 16 

- วัวนม 17 

- เพิ่มการปลูกยางพารา 200 ไร่ภายใน 5 ปี (เริ่มต้ังแต่ปี 2553) 18 

 19 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 20 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 21 

 22 

  ประธานกล่าวขอบคุณคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ที่ได้นําเสนอผลการดําเนินงานซึ่งทําให้23 

มหาวิทยาลัยได้เห็นทิศทางของคณะฯ ที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยทั้งในเรื่อง24 

บทความตีพิมพ์ และการบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งมีผลต่อเกษตรกรอย่างมากในการนําผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิด25 

ประโยชน์  และในช่วงที่เกิดภัยน้ําท่วมคณะเกษตรศาสตร์ได้นําผลิตภัณฑ์ไปช่วยเหลือเกษตรกร เช่น เมล็ดพันธ์ุพืช  26 

พันธ์ุสัตว์ เป็นต้น เพื่อนําไปเพาะพันธ์ุและขยายพันธ์ุต่อไปในอนาคต   27 

และในการประชุมครั้งนี้ ขออนุญาตให้ ผศ.จงรักษ์ หงส์งาม รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน28 

พัฒนา คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการจัดต้ังคณะเศรษฐศาสตร์  และประธานเริ่มดําเนินการ29 

ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้    30 

 31 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม 32 

1.1 เรื่องทีน่ําเสนอสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2555 เม่ือวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 และมติที่ยัง33 

ไม่ได้รับการรบัรอง 34 

เลขานุการที่ประชุมเสนอต่อทีป่ระชุมว่า ด้วยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่  35 

5/2555 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 มีเรือ่งที่ได้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง ซึ่งมี36 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   37 
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  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 1 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 2 

 3 

ระเบียบวาระที่  2 การรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 7/2555 เม่ือวันที่ 20 เมษายน 2555  4 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 5 

- หน้า 1 ผู้มาประชุมลําดับที่ 16  “ผศ.สมศักด์ิ  พิทักษานุวัตร” แก้ไขนามสกุล ให้ถูกต้องเป็น 6 

“พิทักษานุรัตน์” 7 

- หน้า 17  ตารางจํานวนผลงาน และเป้าหมายการตีพิมพ์บทความในฐานข้อมูล Scopus  ปี 2011-2014 ลําดับที่ 8 

20 คณะนิติศาสตร์ แก้ไขเป็น ดังนี้  9 

ที่ คณะ 2011 2012 2013 2014 รวม 4 ปี 

20 คณะนิติศาสตร์ 0 1 2 4 7 

 10 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่อง  11 

3.1 การปรับปรุงค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) 12 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยที่ประชุมคณบดี คราวประชุม 13 

ครั้งที่ 15/2554 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 เห็นชอบให้มีการปรับปรุงค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี 14 

(ภาคปกติ) โดยศึกษาภาพรวมของมหาวิทยาลัยและให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของ15 

มหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ที่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน แนวโน้มทางเศรษฐกิจและสังคม 16 

นโยบายด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้แต่งต้ังคณะทํางานปรับปรุงค่าธรรมเนียม17 

การศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) คําสั่งที่ 7341/2554 และ 430/2554 ซึ่งได้ประชุมระดมความเห็นและเสนอ18 

แนวทางการปรับปรุงค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ต่อที่ประชุม ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 8 19 

มีนาคม 2555 เห็นชอบตามแนวทางการปรับปรุงค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ฝ่ายแผนและ20 

พัฒนาบุคลากร จึงได้เวียนหนังสือแจ้งคณะ/หน่วยงานให้รับทราบมติดังกล่าว พร้อมให้คณะ/หน่วยงานแจ้งผลการ21 

เลือกอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาใหม่ เพื่อนําเสนอขอปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ต่อที่22 

ประชุมคณบดีต่อไป โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (Tuition Fee) ต่อภาคการศึกษา สําหรับนักศึกษาปริญญา23 

ตรี ภาคปกติ ซึ่งจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป ดังนี้  24 

กลุ่มสาขาวชิา/คณะ อัตราคา่ธรรมเนียมการศึกษา (บาท) 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10,000 

2. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 10,000 

3. วิทยาเขตหนองคาย (สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 10,000 

4. คณะศึกษาศาสตร์ 10,000/12,000 

5. คณะวิทยาการจัดการ 15,000 
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กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

1. คณะเทคโนโลยี 12,000 

2. วิทยาเขตหนองคาย (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 12,000 

3. คณะเกษตรศาสตร์ 12,000 / 15,000 

4. คณะวิทยาศาสตร์ 12,000 / 15,000 

5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 15,000 

6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 18,000 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

1. คณะเภสัชศาสตร์ 15,000 

2. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 18,000 

3. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 18,000 

4. คณะแพทยศาสตร์ 18,000 

5. คณะเทคนิคการแพทย์ 18,000 

6. คณะพยาบาลศาสตร์ 15,000 / 18,000 

7. คณะทันตแพทยศาสตร์ 18,000 / 21,000 

 1 

ในการนี้ จึงขอเสนอประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ .../....) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ2 

ปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2555 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 3 

ทั้งนี้ ขอให้คณะวิชาต่างๆ จัดต้ังกองทุนเพื่อการศึกษาเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ  15 ของรายได้ที่4 

เกิดจากผลของการเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และจัดทําแผนปรับลดจํานวนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 

หลักสูตรโครงการพิเศษ ร้อยละ 10 แต่ต้องไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 5 6 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 7 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้  8 

- การประชาสัมพันธ์ค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ อัตราใหม่ 9 

ควรจัดกลุ่มตามอัตราเดียวกัน 10 

- ควรแสดงข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการปรับปรุงการเรียนการสอนซึ่งมีผล11 

ทําให้จําเป็นต้องขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ชัดเจน 12 

- ควรพิจารณาตั้งเป้าหมายการจัดทําแผนการปรับลดจํานวนหลักสูตรโครงการพิเศษหรือลด13 

จํานวนการรับนักศึกษาในหลักสูตรโครงการพิเศษให้ชัดเจน 14 

- ในอนาคตควรพิจารณาการปรับค่าหน่วยกิตให้เหมาะสมด้วย 15 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 16 

..../....) เรื่อง การปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2555 ตามที่เสนอ โดย17 

ให้ปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ในบัญชีแนบท้ายประกาศฯ ดังนี้  18 



- 8 - 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 8/2555 ณ วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่  9/2555  วันที่ 15 มิถุนายน 2555 เรียบร้อยแล้ว 

กลุ่มสาขาวชิา/คณะ อัตราคา่ธรรมเนียมการศึกษา (บาท) 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10,000 

2. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 10,000 

3. วิทยาเขตหนองคาย (สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 10,000 

4. คณะศึกษาศาสตร์ 10,000 

5. คณะวิทยาการจัดการ 15,000 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

1. คณะเทคโนโลยี 12,000 

2. วิทยาเขตหนองคาย (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 12,000 

3. คณะเกษตรศาสตร์ 12,000 

4. คณะวิทยาศาสตร์ 12,000 

5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 15,000 

6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 18,000 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

1. คณะเภสัชศาสตร์ 18,000 

2. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 18,000 

3. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 18,000 

4. คณะแพทยศาสตร์ 18,000 

5. คณะเทคนิคการแพทย์ 18,000 

6. คณะพยาบาลศาสตร์ 18,000 

7. คณะทันตแพทยศาสตร์ 18,000 

  ทั้งนี้ ขอให้คณะต่างๆ พิจารณาดําเนินการให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรม ดังนี้  1 

1. จัดต้ังกองทุนเพื่อการศึกษาสําหรับนักศึกษา หรือหากมีกองทุนอยู่แล้วให้จัดสรรงบประมาณ2 

เงินรายได้อันเกิดจากผลของการเพิ ่มอัตราค่าธรรมเนียมเข้าสมทบเป็นประจําทุกปี            3 

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15 4 

2. จัดทําแผนตั้งเป้าหมายในการลดจํานวนหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี หรือลด5 

จํานวนการรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคพิเศษลงตามลําดับ เพื่อให้สามารถจัดการศึกษาใน6 

หลักสูตรปกติได้อย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้น 7 

 8 

 9 

 10 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 8/2555 ณ วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่  9/2555  วันที่ 15 มิถุนายน 2555 เรียบร้อยแล้ว 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 1 

4.1 การแต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณาคัดเลือกผูส้มควรได้รบัรางวลัเชดิชเูกียรติบุคลากร มข. 2 

ประธาน เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อ 8 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 643/2555 ลง3 

วันที่ 23 เมษายน 2555 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร4 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร5 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกําหนดให้กรรมการข้อ 8.3 (5) คณบดีหรือผู้อํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย์ หรือที่เทียบเท่า6 

คณะ จํานวน 4 คน ให้ที่ประชุมคณบดีพิจารณาแต่งต้ัง เพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอที่ประชุม7 

เพื่อพิจารณาแต่งต้ังกรรมการ ตามข้อ 8.3 (5) ดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 8 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 9 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ10 

บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามข้อ 8.3 (5) ดังนี้  11 

1. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 12 

2. คณบดีคณะเทคโนโลยี 13 

3. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 14 

4. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) 15 

 16 

4.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ .../2555) เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการ17 

พิ เศษ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตทุกสาขาวิชา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 18 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับแก้ไข) 19 

รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 20 

เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการอํานวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คราวประชุม ครั้ง21 

ที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขประกาศฯ ค่าใช้จ่าย22 

ในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษของคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยขอแก้ไขค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตร23 

โครงการพิเศษ ตามข้อ 3.2 ข้อ 3.3 ข้อ 3.4 ข้อ 4.3 และข้อ 4.4 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 24 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 25 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ .../2555) 26 

เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ทุกสาขาวิชา   27 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับแก้ไข) ตามที่เสนอ 28 

 29 

4.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ .../2555) เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการ30 

หลักสูตรโครงการพิเศษของคณะสัตวแพทยศาสตร์  31 

รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 32 

เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการอํานวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คราวประชุม ครั้ง33 

ที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขประกาศฯ ค่าใช้จ่าย34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 8/2555 ณ วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่  9/2555  วันที่ 15 มิถุนายน 2555 เรียบร้อยแล้ว 

ในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ1 

ประชุม 2 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 3 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ เกี่ยวกับบัญชีแนบท้ายประกาศฯ ดังนี้  4 

- ข้อ 1.3 กรรมการตรวจข้อสอบปรนัย ชุดละ 20 บาท ควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็นการตรวจโดยใช้5 

เครื่องตรวจข้อสอบ เพื่อไม่ให้ซ้ําซ้อนกับข้อ 1.2 กรรมการออกข้อสอบ เหมาจ่าย ซึ่งปกติอัตรา6 

นี้ได้รวมค่าใช้จ่ายในการตรวจข้อสอบไว้ด้วยแล้ว   7 

- ข้อ 2.3.1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานช่วยสอนปฏิบัติการ ควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็นบุคลากรตําแหน่งใดบ้าง   8 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 9 

.../2555) เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตามที่เสนอ โดยให้รับ10 

ข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาปรับแก้ไข ก่อนประกาศใช้ต่อไป 11 

 12 

4.4 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555 13 

ประธาน เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การบริหารงานของศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความ14 

เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หน่วยงานในกํากับของ15 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555 คณะกรรมการอํานวยการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงเห็นสมควร16 

ปรับปรุงและขอเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555 ซึ่งมี17 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 18 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 19 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้  20 

- ควรกําหนดวัตถุประสงค์ของศูนย์หนังสือให้มีความยืดหยุ่นเปิดกว้าง ให้เกิดการแข่งขันเชิงธุรกิจ21 

อย่างแท้จริงและทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน 22 

- มหาวิทยาลัยควรพิจารณาการบริหารงานศูนย์หนังสือในรูปแบบธุรกิจ โดยจ้างบุคคลที่มีความ23 

เชี่ยวชาญในการบริหารศูนย์หนังสืออย่างแท้จริง  24 

- เนื่องจากในมหาวิทยาลัยมีหลายหน่วยงานที่ควรพิจารณาปรับการบริหารจัดการให้เป็นเชิง25 

ธุรกิจโดยใช้มืออาชีพ อาทิ ศูนย์หนังสือ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย และอาคารขวัญมอ จึงควร26 

พิจารณาในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัยและพิจารณาปรับระเบียบให้ครอบคลุม 27 

- ฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งว่าอยู่ระหว่างดําเนินการจัดทํา E-Book ซึ่งมี28 

ค่าใช้จ่ายตํ่ากว่าการส่งจัดทํารูปเล่มที่โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 29 

- มหาวิทยาลัยควรจัดทําข้อกําหนดการจ้าง (Term Of Reference) สําหรับผู้จัดการศูนย์หนังสือ30 

ให้เป็นเชิงธุรกิจอย่างชัดเจน และมีการประเมินผลงามตาม TOR  31 

- ควรตัดการกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของผู้จัดการว่า “ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน” ออกก่อน 32 

เพื่อให้ใช้ศักยภาพทํางานได้อย่างเต็มที่ ไม่มีข้อจํากัดเรื่องเวลา 33 
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- การกําหนดอํานาจหน้าที่ของผู้จัดการศูนย์หนังสือ ควรคํานึงถึงอํานาจในการตัดสินใจปรับเพิ่ม/1 

ลด กลยุทธ์ในการแข่งขันเชิงธุรกิจ เพื่อให้ศูนย์หนังสือเจริญเติบโตและขยายตลาดได้เพิ่มขึ้น 2 

ทั้งนี้ ควรต้องปรับอํานาจหน้าที่ของกรรมการประจําให้สอดคล้องกับการดําเนินงานเชิงธุรกิจด้วย 3 

- ในการยกร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น ควรให้4 

มีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญร่วมพิจารณาเพื่อให้เกิดความรอบคอบและครอบคลุม 5 

มติ ประธานขอรับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาปรับแก้ไขและจะนํากลับมา6 

เสนอที่ประชุมอีกครั้ง ทั้งนี้ หากมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสามารถแจ้งมาที่ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณบดี 7 

 8 

4.5 การจัดต้ังคณะเศรษฐศาสตร์ และเปลี่ยนชื่อคณะวิทยาการจัดการเป็นคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 9 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามท่ี คณะวิทยาการจัดการขอ10 

บรรจุโครงการจัดต้ัง “คณะเศรษฐศาสตร์” และขออนุมัติการเปลี่ยนชื่อคณะวิทยาการจัดการ เป็น “คณะ11 

บริหารธุรกิจและการบัญชี” ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 21 12 

กรกฎาคม 2554 และในคราวประชุมครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 มีมติเห็นชอบให้ดําเนินการ13 

เสนอขอบรรจุโครงการใหม่ไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ดังรายละเอียดตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0514.22.1/0181 14 

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2555 และตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0514.22.1/0605 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 นั้น  15 

สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555 ได้พิจารณาให้16 

ความเห็นชอบหลักการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และโครงการในแผนแล้ว จึงสมควรดําเนินการโครงการต่าง ๆ ที่17 

กําหนดไว้ในแผนฯ คือโครงการจัดต้ังคณะเศรษฐศาสตร์ ต่อไป 18 

โดยท่ีคณะวิทยาการจัดการขออนุมัติโครงการจัดต้ังหน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้19 

เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันที่มีการพัฒนาด้านวิชาการและเทคโนโลยีที่มีความคล่องตัว สอดคล้องกับสภาวะการ20 

เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในประเทศและสังคมโลก  จึงมีความจําเป็นต้องมีการปรับปรุงส่วนราชการในคณะ21 

วิทยาการจัดการ ให้เหมาะสมกับการพัฒนางานวิชาการ โดยขออนุมัติโครงการจัดต้ังหน่วยงาน มีประเด็นสาระสําคัญ 22 

ดังนี้ 23 

1. วัตถุประสงค์การดําเนินการ 24 

1.1 การเปลี่ยนชื่อ “คณะวิทยาการจัดการ” เป็น “คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี” โดยมีสถานะ25 

เป็นส่วนราชการในระดับคณะเหมือนเดิม   26 

1.2 การจัดต้ัง “คณะเศรษฐศาสตร์” โดยมีสถานะเป็นส่วนงานภายใน/หน่วยงานในกํากับที่จัดต้ังใหม่   27 

2. พันธกิจ/หน้าที่/ความรับผิดชอบ  28 

1.1 การเปลี่ยนชื่อ “คณะวิทยาการจัดการ” เป็น “คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี” เพื่อ29 

ดําเนินการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในศาสตร์ด้านการบริหารธุรกิจและด้านการบัญชี ในระดับปริญญาตรี 30 

ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชา 2 หลักสูตร ได้แก่  31 

• หลักสูตรบริหารธุรกิจ 5 กลุ่มวิชา คือ สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการ32 

จัดการ สาขาวิชาการโรงแรม และสาขาวิชาการท่องเที่ยว 33 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 8/2555 ณ วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่  9/2555  วันที่ 15 มิถุนายน 2555 เรียบร้อยแล้ว 

• หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 1 กลุ่มวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี 1 

หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีหน่วยงานที่ดําเนินภารกิจที่ใกล้เคียงกันในสาขาวิชา2 

บริหารธุรกิจ หรือการบัญชี ได้แก่ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ วิทยาลัยนานาชาติ และวิทยาเขตหนองคาย 3 

1.2 การจัดต้ัง “คณะเศรษฐศาสตร์” เพื่อดําเนินการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในศาสตร์ด้าน4 

เศรษฐศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งได้แก่ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์   5 

หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีหน่วยงานที่ดําเนินภารกิจที่ใกล้เคียงกันในสาขาวิชา6 

เศรษฐศาสตร์การเกษตร ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ และวิทยาเขตหนองคาย 7 

3. สถานะภาพของหน่วยงาน   8 

1.1 การเปลี่ยนชื่อ “คณะวิทยาการจัดการ” เป็น “คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี” ซึ่งเป็นการปรับปรุง9 

ส่วนราชการ โดยจะต้องดําเนินการขอแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 10 

กระทรวงศึกษาธิการ   พ .ศ .  2554 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการใน11 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.  2549  12 

1.2 การจัดต้ัง “คณะเศรษฐศาสตร์” โดยจะมีสถานะเป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตาม13 

พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบัน พ.ศ. 2550 ซึ่งจัดต้ังส่วนงานภายในที่ดําเนินงานจากรายได้14 

ของมหาวิทยาลัย โดยจัดทําเป็นประกาศสภามหาวิทยาลัย  15 

4. ระบบการบริหารงานบุคคล    16 

1.1 “คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี” ใช้ระบบการบริหารงานบุคคลตามระบบราชการ ที่กําหนดไว้ใน17 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน18 

ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 19 

2551 และที่เกี่ยวข้อง โดยบุคลากรประจํา ได้แก่ ข้าราชการฯ พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณ) พนักงาน20 

มหาวิทยาลัย(เงินรายได้) พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราว  21 

1.2 “คณะเศรษฐศาสตร์” โดยจะมีสถานะเป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามพระราชบัญญัติ22 

การบริหารส่วนงานภายในของสถาบัน พ.ศ. 2550 ใช้ระบบการบริหารงานบุคคลตามระบบราชการ ที่กําหนดไว้ใน23 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และที่เกี่ยวข้อง โดยบุคลากรประจํา ได้แก่ 24 

พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) พนักงานองค์กรในกํากับ และลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้  25 

5. ระบบงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน     26 

1.1 “คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี” โดยใช้ระบบงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน ตาม27 

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 ระเบียบของสํานักงบประมาณ ระเบียบของกระทรวงการคลัง ระเบียบ28 

สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ. 2540 ที่แก้ไขเพิ่มเติม29 

และที่เกี่ยวข้อง โดยงบประมาณ ได้แก่ เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)     30 

1.2 “คณะเศรษฐศาสตร์” โดยใช้ระบบงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติวิธีการ31 

งบประมาณ พ.ศ.2502 ระเบียบของสํานักงบประมาณ ระเบียบของกระทรวงการคลัง ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า32 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 8/2555 ณ วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่  9/2555  วันที่ 15 มิถุนายน 2555 เรียบร้อยแล้ว 

ด้วยการพัสดุ และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ. 2540 ที่แก้ไขเพิ่มเติมและที่เกี่ยวข้อง โดย1 

งบประมาณ ได้แก่ เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 2 

6. การกํากับตรวจสอบ และควบคุมมาตรฐานคุณภาพการดําเนินงาน      3 

1.1 “คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี” โดยใช้การกํากับตรวจสอบ และควบคุมมาตรฐานคุณภาพการ4 

ดําเนินงานตามระบบมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการกํากับดูแลของสภา5 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 6 

1.2 “คณะเศรษฐศาสตร์” โดยใช้การกํากับตรวจสอบ และควบคุมมาตรฐานคุณภาพการดําเนินงาน ตาม7 

ระบบมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 

และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 9 

7. โครงสร้างภารกิจและอัตรากําลัง  10 

 คณะวิทยาการจัดการมีอัตรากําลังทั้งสิ้น จํานวน 100 อัตรา โดยเป็นสายวิชาการ จํานวน 61อัตรา 11 

(ข้าราชการ 18 อัตรา พนักงานมหาวิทยาลัย 43 อัตรา) และอัตรากําลังสายวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ/ทั่วไป 12 

จํานวน 39 อัตรา (ข้าราชการ 4 อัตรา พนักงานมหาวิทยาลัย 23 อัตรา พนักงานราชการ 3 อัตรา ลูกจ้างประจํา 1 13 

อัตรา และลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา) เมื่อจัดโครงสร้างใหม่จะมีโครงสร้างภารกิจและอัตรากําลัง ดังนี้ 14 

 15 

โครงสร้างเดิม (อัตรากําลัง) โครงสร้างใหม ่(อัตรากําลัง) หมายเหตุ 

คณะวิทยาการจัดการ (100) 

1. สํานักงานคณบดี  
 

คณะบริหารธุรกิจและการบญัชี (53) 

1. สํานักงานคณบดี 
2. หลักสูตรวิชาบริหารธุรกิจ 

3. หลักสูตรวิชาการบัญชี 

อัตรากําลังรวม 53 อัตรา 

• สายวิชาการ 40 อัตรา 

• สายอื่น ๆ 13 อัตรา  

 คณะเศรษฐศาสตร์ (47) 

1. สํานักงานคณบดี 

2. หลักสูตรวิชาเศรษฐศาสตร ์

อัตรากําลังรวม 47 อัตรา 

• สายวิชาการ 21 อัตรา 

• สายอื่น ๆ 26 อัตรา 

 16 

8.  ขั้นตอนการเสนอจัดต้ังโครงการคณะใหม่  17 

  1)  ขั้นตอนการเสนอที่ประชุมคณบดี  คณะฯ ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการดําเนินการตามที่18 

มหาวิทยาลัยกําหนด พร้อมจัดส่งเอกสารต่อกองแผนงานเพื่อสรุปสาระสําคัญการตรวจสอบโครงการเสนอต่อ19 

อธิการบดี ก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณบดี 20 

2)  ขั้นตอนการเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการในแผนฯ 11  กองแผนงานดําเนินการ21 

ประสานกับคณะฯ ให้ดําเนินการตามมติที่ประชุมคณบดี เพื่อสรุปสาระสําคัญการตรวจสอบโครงการเสนอต่อ22 

คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการในแผนฯ 11  23 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 8/2555 ณ วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่  9/2555  วันที่ 15 มิถุนายน 2555 เรียบร้อยแล้ว 

3)  ขั้นตอนการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายหน่วยงานในกํากับ  กองแผนงานดําเนินการ1 

ประสานกับคณะฯ ให้ดําเนินการตามมติที่ประชุมคณบดี และคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการในแผนฯ 11 เพื่อสรุป2 

สาระสําคัญการตรวจสอบโครงการเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายหน่วยงานในกํากับ   3 

3.1)  กรณีคณะเศรษฐศาสตร์ 4 

 3.1.1)  ขั้นตอนการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายหน่วยงานในกํากับ  กองแผนงาน5 

ดําเนินการประสานกับคณะฯ ให้ดําเนินการตามมติที่ประชุมคณบดี และคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการในแผนฯ 11 6 

เพื่อสรุปสาระสําคัญการตรวจสอบโครงการเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายหน่วยงานในกํากับ 7 

3.1.2)  ขั้นตอนการเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  กองแผนงานดําเนินการประสานกับ8 

คณะฯ  ให้ ดํ า เนินการตามมติที่ ประชุมคณบดี  คณะกรรมการกลั่ นกรองโครงการในแผนฯ  11 และ9 

คณะกรรมการนโยบายหน่วยงานในกํากับ เพื่อสรุปสาระสําคัญการตรวจสอบโครงการเสนอต่อที่ประชุมสภา10 

มหาวิทยาลัย   11 

เมื่อได้รับความเห็นชอบในการจัดต้ังหน่วยงาน สํานักสภามหาวิทยาลัยจะพิจารณา12 

ดําเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พร้อมดําเนินการจัดทําประกาศสภามหาวิทยาลัยในการจัดต้ังหน่วยงาน 13 

เสนอต่อนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม เพื่อประกาศใช้ต่อไป 14 

3.2)  กรณีเปลี่ยนชื่อคณะวิทยาการจัดการเป็นคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 15 

  3.2.1)  ขั้นตอนการเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  กองแผนงานดําเนินการประสานกับ16 

คณะฯ ให้ดําเนินการตามมติที่ประชุมคณบดี คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการในแผนฯ 11 เพื่อสรุปสาระสําคัญการ17 

ตรวจสอบโครงการเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 18 

3.2.2)  สํานักสภามหาวิทยาลัย นําผลการพิจารณาตามมติที่ประชุม เพื่อจัดทําประกาศ19 

สภามหาวิทยาลัยในการจัดต้ังหน่วยงาน เสนอต่อนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม  20 

3.2.3) สํานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา โดยสรุปสาระสําคัญและหลักการเหตุผลใน21 

การดําเนินการ 22 

3.2.4) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างประกาศกระทรวง/23 

ร่างพระราชกฤษฎีกา เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 24 

  3.2.5) สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และนําไปประกาศ25 

ในราชกิจจานุเบกษา 26 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 27 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาประเด็น ดังต่อไปนี้ 28 

1. พิจารณาข้อเสนอการจัดต้ัง “คณะเศรษฐศาสตร”์   29 

2. พิจารณาข้อเสนอการเปลี่ยนชื่อ “คณะวิทยาการจัดการ” เป็น “คณะบริหารธุรกิจและการบัญช”ี  30 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้  31 

- มหาวิทยาลัยควรกําหนดเป็นหลักการในการเข้าไปมีส่วนช่วยบริหารจัดการคณะ/หน่วยงานที่32 

จัดต้ังขึ้นใหม่ให้สามารถดําเนินการไปได้อย่างราบรื่นและมีความเข้มแข็ง และควรมีการบันทึก33 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 8/2555 ณ วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่  9/2555  วันที่ 15 มิถุนายน 2555 เรียบร้อยแล้ว 

ข้อมูลความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นกับคณะที่จัดต้ังขึ้นใหม่ เพื่อจัดระบบป้องกันไม่ให้เกิด1 

เหตุการณ์ซ้ํารอยเดิม 2 

- เมื่อจัดต้ังคณะเศรษฐศาสตร์แล้ว ควรพิจารณานําสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตรมาอยู่3 

ร่วมกัน 4 

- ในช่วงเริ่มต้นคณะใหม่ ควรให้ความสําคัญกับการกําหนดโครงสร้างที่ชัดเจนเพื่อให้สามารถ5 

บริหารจัดการดําเนินต่อไปได้ รวมถึงการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ในส่วน6 

โครงสร้างทางกายภาพของคณะก็มีความสําคัญ แต่ขอให้พิจารณาในภายหลังจากที่คณะมีความ7 

พร้อมและเข้มแข็งแล้ว 8 

- เนื่องจากขณะนี้ได้เริ่มกระบวนการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการท่านใหม่ จึงควรมีการ9 

เตรียมการทําความตกลงกับผู้ที่จะได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะวิทยาการ10 

จัดการให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงในการจัดต้ังคณะใหม่ด้วย 11 

- เมื่อได้มีการจัดต้ังคณะใหม่ 2 คณะแล้ว คณบดีทั้ง 2 คณะต้องลงนามรับรองเป้าหมายของคณะ12 

เพื่อใช้เป็นตัวช้ีวัดและประเมินคุณภาพต่อไป 13 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการจัดต้ังคณะเศรษฐศาสตร์ และเปลี่ยนชื่อคณะ14 

วิทยาการจัดการเป็นคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ตามที่เสนอ และให้พิจารณาดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป  โดย15 

มอบให้รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากรรับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาด้วย 16 

 17 

4.6 การแต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวชิาการ ที่ทําหน้าที่สอนและการวิจัยใน18 

ระดับต่ํากว่าระดับอุดมศึกษา 19 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร เสนอต่อที่ประชุมว่า ตาม ข้อ 9 ของประกาศ ก.บ.ม. 20 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 7/2551) ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งต้ังพนักงาน21 

มหาวิทยาลัย ตําแหน่งวิชาการที่ทําหน้าที่สอนและการวิจัยในระดับตํ่ากว่าระดับอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งอาจารย์22 

ชํานาญการ อาจารย์เชี่ยวชาญ และอาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ (อาจารย์สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น) ให้มี23 

คณะกรรมการตําแหน่งทางวิชาการ โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้  24 

1. รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย   เป็นประธานกรรมการ 25 

2. คณบดีที่เกี่ยวข้อง    เป็นกรรมการ 26 

3. ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 6 คน    เป็นกรรมการ 27 

4. ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่   เป็นเลขานุการ 28 

กรรมการลําดับที่ 3 ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดีพิจารณาแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 29 

จํานวน 6 คน จากผู้ดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ และมีวาระคราวละ 2 ปี เพื่อให้การพิจารณาตําแหน่ง30 

ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีรายละเอียด31 

ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 32 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  33 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 8/2555 ณ วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่  9/2555  วันที่ 15 มิถุนายน 2555 เรียบร้อยแล้ว 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบให้คณบดีคณะศึกษาศาสตร์รับไปพิจารณาชื่อเพื่อแต่งตั้ง1 

เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ที่ทําหน้าที่สอนและการวิจัยในระดับ2 

ตํ่ากว่าระดับอุดมศึกษา (อาจารย์สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น) จํานวน 6 คน และนํากลับมาเสนอที่3 

ประชุมในคราวต่อไป 4 

 5 

4.7 การแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น        6 

ฝ่ายมหาวิทยาลัย 7 

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 8 

172/2553 ลงวันที่  30 เมษายน  2553 แต่ง ต้ังคณะกรรมการกองทุนสํารองลี้ยงชีพสําหรับบุคลากร9 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยให้อยู่ในวาระ 2 ปี และคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ดังกล่าวได้ครบวาระการดํารง10 

ตําแหน่งเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2555 ซึ่งตามข้อบังคับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น  11 

ข้อ 16 กําหนดที่มาของคณะกรรมการกองทุน ในส่วนของคณะกรรมการกองทุนฝ่ายมหาวิทยาลัย จํานวน 5 คน ให้12 

สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังโดยต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี และผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังไม่จําเป็นต้องเป็น13 

สมาชิกของกองทุน ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 14 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเสนอบุคคลเป็นคณะกรรมการกองทุนฝ่ายมหาวิทยาลัย จํานวน 5 คน  15 

และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งต้ังต่อไป 16 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสนอบุคคลร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ฝ่าย17 

มหาวิทยาลัย จํานวน 5 คน ดังนี้  18 

1. รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เป็นประธานกรรมการ 19 

2. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์   เป็นกรรมการ 20 

3. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์   เป็นกรรมการ 21 

4. คณบดีคณะแพทยศาสตร์   เป็นกรรมการ 22 

5. ผู้อํานวยการวิทยาเขตหนองคาย  เป็นกรรมการ 23 

 24 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 25 

5.1 รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรโครงการพเิศษ ประจําปีการศกึษา พ.ศ.2554             26 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มข. 27 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอเสนอรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรโครงการพิเศษ ประจําปีการศึกษา 28 

พ.ศ. 2554 โดยมีรายรับสูงกว่ารายจ่าย ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 29 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 30 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 31 

 32 

 33 

 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 8/2555 ณ วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่  9/2555  วันที่ 15 มิถุนายน 2555 เรียบร้อยแล้ว 

5.2 รายงานการเสนอขออนุมัติหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 1 

ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดําเนินการติดตามและ2 

ตรวจสอบผลการดําเนินการเสนอขออนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตามกรอบ3 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอแก่น (ฉบับที่ 4 

1911/2552) เรื่อง การเสนอขออนุมั ติหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ5 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2552 ไปแล้วนั้น ฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึง6 

ขอรายงานผลการดําเนินการขออนุมั ติหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ7 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ดังนี้  8 

ลําดับ รายการที่ดําเนินการ จํานวน ร้อยละ 

1 หลักสูตรทั้งหมด 324 100 

2 หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 61 18.82 

3 หลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรแล้ว 215 66.35 

4 หลักสูตรที่รอเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 9 2.77 

5 หลักสูตรที่แจ้งจะขออนุมัติปิด (รอนักศึกษาจบ) 6 1.85 

6 หลักสูตรที่ขอชะลอการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2555 3 0.92 

7 หลักสูตรที่ยังไม่เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 30 9.25 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 9 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  10 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 11 

 12 

5.3 แจ้งผลคดปีกครองเรื่องค่าใช้จา่ยเพือ่พฒันาคณุภาพการศึกษาโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัขอนแกน่ 13 

  ตามที่นางฉวีวรรณ เหรียญทอง (ผู้ฟ้องคดี) ได้ย่ืนฟ้องอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้อง) 14 

ต่อศาลปกครองขอนแก่นเป็นคดีหมายเลขดําที่ 124/2548 คดีหมายเลขแดงที่ 308/2549 เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับ15 

การที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 16 

ฉบับที่ 260/2546 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2546 เรื่อง ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสาธิต17 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ศาลปกครองขอนแก่นพิพากษายกฟ้อง ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้18 

อุทธรณ์คําพิพากษาต่อศาลปกครอง นั้น  19 

  สํานักงานกฎหมาย แจ้งว่าเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 ศาลปกครองขอนแก่นได้อ่านคําพิพากษาของ20 

ศาลปกครองสูงสุดฉบับลงวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ซึ่งศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษายืนตามคําพิพากษาของศาล21 

ปกครองขอนแก่น เป็นคดีหมายเลขดําที่ อ.774/2549 คดีหมายเลขแดงที่ อ.604/2554 คดีถึงที่สุดแล้ว  ซึ่งมี22 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 23 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 24 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 25 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 8/2555 ณ วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่  9/2555  วันที่ 15 มิถุนายน 2555 เรียบร้อยแล้ว 

5.4  ศาลปกครองขอนแก่นมีคําสัง่ยกคําขอให้ศาลกําหนดมาตรการหรอืวิธีการคุ้มครองเพื่อ1 

บรรเทาทุกข์ชัว่คราวก่อนการพิพากษาของผูฟ้้องคดี คดปีกครองหมายเลขดําที่  239/2554  2 

เรื่อง คดีพพิาทเกี่ยวกับการทีเ่จ้าหนา้ที่ของรฐักระทําการ (ออกกฎ) โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 3 

  ตามที่ นายสมศักย์ ทองเอี่ยม พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ ได้ย่ืน4 

ฟ้องอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1) และ สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2) ต่อศาล5 

ปกครองขอนแก่นเป็นคดีปกครองหมายเลขดําที่ 239/2554     เรื่อง  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทํา6 

การ (ออกกฎ) โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและละเลยต่อหน้าที่ตามท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่7 

ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร  โดยขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง ดังนี้ 8 

1. ขอให้มหาวิทยาลัยดําเนินการเพื่อตราพระราชกฤษฎีกา จัดต้ังคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พระ9 

ราชกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2541  มาตรา 9 10 

2. ขอให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยองค์กรในกํากับมหาวิทยาลัย พ.ศ.2539 11 

3. ให้ยกเลิกหรือดําเนินการแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยคณะนิติศาสตร์ พ.ศ.2554 โดยให้12 

เป็นไปตามเนื้อหาของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2541 13 

4. ให้ยกเลิกการเป็นองค์กรในกํากับมหาวิทยาลัยขอนแก่นของคณะนิติศาสตร์และให้เปลี่ยนไปเป็น    ส่วน14 

งานภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ตามพระราชบัญญั ติการบริหารส่วนงานภายในของ15 

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 แทน 16 

5. ให้ยกเลิกคณะกรรมการอํานวยการคณะนิติศาสตร์ คณะกรรมการบริหารคณะนิติศาสตร์ และ17 

คณะกรรมการสรรหาคณบดคีณะนิติศาสตร์ และให้ดําเนินการไปตามพระราชบัญญัติ18 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2541 19 
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ผู้ฟ้องคดีได้มีคําขอเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา ดังนี้  21 

     1. ให้คณะกรรมการอํานวยการคณะนิติศาสตร์ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 5430/2554 หยุด22 

ปฏิบัติหน้าที่และให้ต้ังกรรมการประจําคณะตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2541 ขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่แทน 23 

     2. ให้คณะกรรมการบริหารคณะนิติศาสตร์ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยคณะนิติศาสตร์ 24 

พ.ศ.2554 หยุดปฏิบัติหน้าที่ 25 

3. ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ26 

นิติศาสตร์ ฉบับที่ 1/2554 หยุดปฏิบัติหน้าที่ และให้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ ตาม27 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2552 แทน ทั้งนี้ขอให้ศาลมีคําสั่งตามคําขอของ    ผู้28 

ฟ้องคดีเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีคําพิพากษาถึงที่สุด   29 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ย่ืนคําคัดค้านคําขอให้ศาลกําหนดมาตรการหรือวิธีการ30 

คุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวก่อนการพิพากษาของผู้ฟ้องคดี โดยมีสาระสําคัญว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้31 

ดําเนินการจัดต้ังคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น 32 

พ.ศ. 2541 อันเป็นการดําเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ผู้ฟ้องคดีไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายที่จะ33 

เป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 34 

พ.ศ. 2542  และหากศาลมีคําสั่งให้คณะกรรมการอํานวยการคณะนิติศาสตร์ คณะกรรมการบริหารคณะนิติศาสตร์35 

หยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ช่ัวคราวก่อนศาลมีคําพิพากษา ย่อมจะส่งผลกระทบต่อการบริหารภายในของคณะนิติศาสตร์ ตาม36 

ประกาศคณะกรรมการอํานวยการคณะนิติศาสตร์ ฉบับที่ 1/2554 หยุดปฏิบัติหน้าที่นั้น  ปัจจุบันคณะกรรมการสรร37 

หาคณบดีคณะนิติศาสตร์ได้ดําเนินการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว เหตุที่ผู้ฟ้องคดีมีคําขอให้ศาล38 

กําหนดมาตรการหรือวิธีคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวก่อนการพิพากษาในกรณีนี้จึงหมดสิ้นไป 39 

 40 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 8/2555 ณ วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่  9/2555  วันที่ 15 มิถุนายน 2555 เรียบร้อยแล้ว 

 ศาลปกครองขอนแก่น ได้พิจารณาคดีดังกล่าวแล้ว ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมีคําขอให้ศาล1 

กําหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวก่อนการพิพากษา โดยอ้างว่าหากศาลมีคําสั่งหรือคํา2 

พิพากษาในภายหลังจะทําให้ยากต่อระบบการปฏิบัติงานทางราชการให้กลับคืนสู่สภาพเดิม และเพื่อป้องกันความ3 

เสียหายที่จะเกิดขึ้นกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งผู้ฟ้องคดีและนักศึกษา พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ผู้4 

ฟ้องคดีกล่าวอ้างโดยไม่ได้ยกเหตุผลพยานหลักฐาน ข้อมูลหรือข้อสนับสนุนอย่างใดๆมาประกอบ คําขอของผู้ฟ้องคดี5 

จึงยังไม่มีมูลหรือมีเหตุเพียงพอที่จะนํามาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวก่อนการพิพากษา ตาม6 

คําขอนั้นมาใช้ ทั้งยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่แสดงว่าผู้ฟ้องคดีจะได้รับความเสียหายต่อไปอันเนื่องมาจากการ7 

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการดังกล่าว หรือมีเหตุจําเป็นอื่นใดที่สมควรจะนํามาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทา8 

ทุกข์ ช่ัวคราวก่อนการพิพากษาตามคําขอนั้นมาใช้  อีกทั้ งคณะกรรมการต่างๆ ที่จัด ต้ังขึ้นตามระเบียบ9 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2554 มีหน้าที่หลักในการกํากับดูแลและควบคุมการบริหารงาน10 

ของคณะนิติศาสตร์ รวมถึงการกํากับดูแลควบคุมหลักสูตรทางการศึกษาอันเป็นภารกิจสําคัญในการให้บริการ11 

สาธารณะของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง หากศาลมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวก่อน12 

การพิพากษาตามคําขอของผู้ฟ้องคดี ย่อมจะกระทบต่อความรับผิดชอบของหน่วยงานของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง และ13 

เป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานของรัฐในการดําเนินกิจกรรมทางการปกครอง   14 

อาศัยเหตุผลดังกล่าว ศาลปกครองขอนแก่นจึงมีคําสั่งยกคําขอให้ศาลกําหนดมาตรการหรือวิธีการ15 

คุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาของผู้ฟ้องคดี  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ16 

ประชุม  17 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 18 

   มติ  ที่ประชุมรับทราบ  19 

 20 

5.5 หลักเกณฑ์การจัดต้ังส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา 21 

ตามที่ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 22 

2555 ได้มีมติให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา ลงวันที่  25 เมษายน 2555 เรื่อง 23 

หลักเกณฑ์การจัดต้ังส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 24 

1. ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดต้ังส่วนงานภายในของ25 

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 26 

2. ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาการจัดต้ังและดําเนินงานจากเงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา 27 

ให้ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 28 

1) เหตุผลความจําเป็น 29 

2) พันธกิจ 30 

3) วัตถุประสงค์ 31 

4) การจัดองค์กร 32 

5) ระบบการบริหารงานบุคคล 33 

6) เป้าหมายผลผลิต 34 

7) การควบคุมมาตรฐานและคุณภาพภายในการดําเนินงาน 35 

8) แหล่งที่มาของรายได้ 36 

9) ระบบการบริหารจัดการงบประมาณและทรัพย์สิน 37 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 8/2555 ณ วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่  9/2555  วันที่ 15 มิถุนายน 2555 เรียบร้อยแล้ว 

10) การกํากับตรวจสอบ 1 

11) แผนการดําเนินงาน 2 

3. มีระบบและกลไกการกํากับดูแลการจัดต้ังส่วนงานภายใน ในการควบคุมคุณภาพ การใช้3 

งบประมาณในเรื่องของงบดําเนินการและงบลงทุนของสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวมที่เป็นภาพใหญ่ของประเทศ 4 

4. ให้สถาบันอุดมศึกษาที่จัดต้ังส่วนงานภายในก่อนประกาศนี้ใช้บังคับดําเนินการพิจารณาการจัดต้ัง5 

ให้ครอบคลุมประเด็นตามข้อ 2 ภายใน 90 วันนับต้ังแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ   6 

5. ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดทําเป็นประกาศการจัดต้ังส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พร้อม7 

รายงานข้อมูลต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 60 วัน นับต้ังแต่วันที่สภาอุดมศึกษาดําเนินการตามข้อ 4 8 

เสร็จสิ้น 9 

6. หากส่วนงานภายในไม่สามารถดําเนินการตามวัตถุประสงค์ข้อ 2 และรายงานให้คณะกรรมการ10 

การอุดมศึกษาทราบภายใน 60 วันนับต้ังแต่วันที่สภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษายุบเลิกส่วน11 

งานภายในได้  12 

จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อทราบ  พร้อมนี้มหาวิทยาลัยจะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 13 

เพื่อดําเนินการตามหลักเกณฑ์การจัดต้ังส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร14 

ประกอบวาระการประชุม 15 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 16 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 17 

 18 

5.6 การระดมทุนศิษยเ์ก่า มข. 19 

  รองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้เข้าร่วมสัมมนา20 

คณะกรรมการเงินรายได้ เรื่อง การระดมทุนศิษย์เก่า ซึ่งจัดโดยสถาบันคลังสมองแห่งชาติ ทําให้ได้รับทราบข้อมูลว่า จาก21 

มหาวิทยาลัย McGill ซึ่งได้นําเสนอข้อมูลมหาวิทยาลัยช้ันนําของโลกที่ได้ให้ความสําคัญอย่างมากในเรื่องการระดมทุน22 

จากศิษย์เก่า โดยเงินของกองทุนส่วนใหญ่ได้มาจากการระดมทุนหรือการบริจาคจากศิษย์เก่า เนื่องจากปัจจุบันมีแนวโน้ม23 

ว่าเงินสนับสนุนจากรัฐบาลมีน้อยลง ซึ่งมหาวิทยาลัย McGill ได้ยกตัวอย่างการระดมทุนในปี 2011 โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน 24 

คือ จากศิษย์เก่า (Alumni) ร้อยละ 53 จากองค์กร/บริษัทต่างๆ (Foundations/Corporations) ร้อยละ 25 และจาก25 

ผู้ปกครองหรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับศิษย์เก่า (Other Individuals) ร้อยละ 22 ซึ่งจะเห็นได้ว่าทุนที่มาจากศิษย์เก่าและ26 

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับศิษย์เก่ามากถึง ร้อยละ 75 27 

  มหาวิทยาลัย McGill ได้กล่าวถึงปัจจัยแห่งความสําเร็จในการระดมทุน คือ  28 

1. การสร้างความเกี่ยวข้องกับศิษย์เก่าต้ังแต่ก้าวแรกที่เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย จะต้องทําให้เกิด29 

ความรู้สึกการเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย กิจกรรมของมหาวิทยาลัยเป็นกิจกรรมของการให้ 30 

โดยเป็นการให้ต่อกันรุ่นสู่รุ่น และปลูกฝังให้ศิษย์ปัจจุบันเจริญรอยตามรุ่นพี่/ศิษย์เก่า 31 

2. มีการปลูกฝังว่าศิษย์เก่าอาจช่วยมหาวิทยาลัยโดยการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของ32 

มหาวิทยาลัย ซึ่งจะทําให้เกิดความผูกพันมากขึ้น  33 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 8/2555 ณ วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่  9/2555  วันที่ 15 มิถุนายน 2555 เรียบร้อยแล้ว 

3. เนื่องจากในแต่ละโครงการมีเป้าหมายในการระดมทุนที่ชัดเจน ดังนั้น เมื่อมีการระดมทุนมาแล้ว1 

ต้องมีการสื่อสารให้ทราบว่านําทุนที่ได้มาไปทําตามเป้าหมายที่ได้ต้ังไว้หรือไม่ อย่างไร และอาจมี2 

การเชิญศิษย์เก่าที่เป็นผู้ให้ทุนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ซึ่งจะทําให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่าการให้3 

นําไปพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคมอย่างไรบ้าง  4 

4. การสร้างวัฒนธรรมของการให้ 5 

5. มีการวัดผล และเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆ ในการระดมทุน 6 

  ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรได้เรียนเชิญผู้บริหารระดับคณะเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่อง7 

การระดมทุนศิษย์เก่า เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 ซึ่งหากต้องการทําเรื่องนี้อย่างจริงจัง ควรสร้างให้เป็นวัฒนธรรมและ8 

ต้องใช้เวลานานพอสมควร สิ่งที่ต้องทํา คือ 1) ต้องมีการสื่อสารว่ามหาวิทยาลัยมีกิจกรรมอะไรบ้าง 2) ต้องรวบรวม9 

ฐานข้อมูลศิษย์เก่าเพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถสื่อสารกับศิษย์เก่าได้โดยใช้ช่องทางการสื่อสารต่างๆ 3) เริ่มระดมทุน     10 

4) การส่งข่าวสารถึงศิษย์เก่าเกี่ยวกับการใช้เงินทุนที่ได้รับจากศิษย์เก่า เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามหาวิทยาลัยนําไป11 

ดําเนินการในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง  12 

  ซึ่งโครงการนี้จะใช้เวลาในการดําเนินการ 9 เดือน โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากคณบดีในการ13 

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของคณะรวบรวมฐานข้อมูลศิษย์เก่า ทั้งที่เป็น Social Network , Email และที่อยู่ที่สามารถ14 

ติดต่อศิษย์เก่าได้ทั้งหมดส่งให้ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรเพื่อให้รวบรวมข้อมูลศิษย์เก่า และส่งข้อความสื่อสาร15 

กับศิษย์เก่า โดยอาจมีการส่งข่าวสารไปยังศิษย์เก่า  2 ครั้ง เช่น นิตยสาร KKU Caring, KKU Seed เป็นต้น เพื่อให้ศิษย์เก่า16 

รับทราบกิจกรรมของมหาวิทยาลัย อย่างต่อเนื่อง ยินดีที่จะให้การสนับสนุน   17 

  การดําเนินการระดมทุน จะเริ่มด้วยโครงการระยะสั้นที่เป็นรูปธรรม คือ โครงการสร้างที่พักริมทางเดิน 18 

Cover way และโครงการยิ้มสดใส ใจอิ่มบุญ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ และเมื่อโครงการเริ่มต้นสําเร็จแล้ว จึงเริ่ม19 

ประเมินผลโครงการ และเริ่มปรับรูปแบบและดําเนินการระดมทุนอย่างจริงจัง 20 

  ในเบื้องต้น ฝ่ายสื่อสารองค์กรได้มีการเก็บภาพกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยเพื่อสื่อสารกับ21 

ศิษย์เก่าและบุคคลภายนอกเห็นกิจกรรมของการให้ของมหาวิทยาลัย และมีการบอกเล่าต่อ และมีการสื่อสารกิจกรรม22 

ต่างๆ ผ่าน Social Media  เพื่อนําเสนอกิจกรรมต่างๆ  23 

  นอกจากนี้ ในวันที่ 30 เมษายน 2555 ได้มีข้อคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้  24 

- คนไทยชอบทําบุญโดยการบริจาคให้วัด สื่อสารองค์กรต้องเปลี่ยนภาพพจน์จุดนี้ 25 

- โครงการอย่างไรถึงจะรับบริจาคได้ ต้องเป็นโครงการส่วนกลางหรือโครงการของคณะ 26 

- ควรมีการอบรมให้เจ้าหน้าที่ของคณะติดต่อกับผู้บริจาคด้วยหรือไม่ 27 

- ควรติดต่อกับศิษย์เก่าที่มีศักยภาพเพิ่มเติม 28 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 29 

มติ  ที่ประชุมรับทราบและประธานมอบให้ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรจัดทําหนังสือขอ30 

ความร่วมมือไปยังคณะหน่วยงานต่างๆ เพื่อรวบรวมฐานข้อมูลศิษย์เก่า ส่งให้ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสาร31 

องค์กรเพื่อจะได้เริ่มดําเนินการต่อไป 32 

 33 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 8/2555 ณ วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่  9/2555  วันที่ 15 มิถุนายน 2555 เรียบร้อยแล้ว 

5.7  การสมัมนาทางวิชาการ 2553 -2555 “มหาวทิยาลัยไทยบนเวทีโลก” ครัง้ที่ 14 หัวข้อ “Strategic 1 

Departmental Management in Higher Education Institutions in the UK” 2 

ด้วยสถาบนัคลงัสมองของชาต ิซึ่งเปน็หน่วยงานภายใต้มูลนธิิส่งเสรมิทบวงมหาวทิยาลยั รว่มกับ 3 

British Council ได้จัดให้มโีครงการสัมมนาทางวิชาการ 2553 – 2555 “มหาวทิยาลยัไทยบนเวทโีลก” (Seminar Series: 4 

“Thai Universities on the World Stage”) ครั้งที่ 14 หัวข้อ “Strategic Departmental Management in Higher Education 5 

Institutions in the UK” วันจันทร์ที ่28 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้องเดอะแกลเลอรี่ ช้ัน 4 โรงแรมโน6 

โวเทล สยามสแควร ์ปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค ์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณก์ารพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้า7 

ภาควิชา และการหนุนเสรมิความเป็นเลิศในการจัดการเรียนการสอนระดับสาขาวิชาของสถาบันอุดมศึกษาในสหราช8 

อาณาจักร ซึ่งมรีายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 9 

สถาบันฯ ได้มีหนังสือเชิญสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ (ที่ สคช.01.ว238/2555 ลงวันที่ 23 เมษายน 10 

2555) เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการฯ ในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว (โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน) ทั้งนี้ 11 

สามารถแจ้งตอบรับเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการฯ ไปที่ สถาบันคลังสมองแห่งชาติ ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 12 

(รับจํานวนจํากัด) ที่หมายเลขโทรสาร 02 640 0465 ทั้งนี้ คณะ/หน่วยงานใด ประสงค์ส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา13 

ทางวิชาการดังกล่าว สามารถแจ้งตอบรับไปท่ีสถาบันฯ ได้โดยตรง และขอให้คณะ/หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบ14 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้ประสงค์เข้าร่วมสัมมนา 15 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 16 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 17 

 18 

5.8 งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ฉบับผ่านมติ ครม.  19 

  ตามท่ีคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 20 

2556 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 นั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการพิจารณา ร่าง21 

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 3,728,621,200 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตาม22 

เอกสารประกอบวาระการประชุม 23 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 24 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 25 

 26 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอื่นๆ  27 

6.1  ร่างประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจ้าง การบรรจุและ28 

แต่งตั้ง และการทําสัญญาจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย 29 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร มอบให้ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ เสนอต่อที่ประชุม30 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักเกณฑ์ การสรรหาและการทําสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 31 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2248/2554 ลงวันที่ 29 เมษายน 2554 ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ยกร่าง หลักเกณฑ์32 

ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้เชิญเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนจากคณะ/หน่วยงานต่างๆ มาร่วมประชุมสัมมนาเพื่อ33 

ระดมความเห็นเกี่ยวกับ ร่างประกาศ ฉบับดังกล่าว เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 ซึ่งมีข้อคิดเห็นเสนอแนะในประเด็น34 

ต่างๆ  ดังนี้  35 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 8/2555 ณ วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่  9/2555  วันที่ 15 มิถุนายน 2555 เรียบร้อยแล้ว 

1. คํานิยามของคําว่า อธิการบดี หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ใช้คําว่า อธิการบดี1 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นแทน โดยไม่ต้องมีคํานิยาม เนื่องจากมีข้อความนี้ปรากฏที่เดียว 2 

2. ให้แก้ไขข้อความเดิม “กรณีที่เป็นนักเรียนทุน ไม่ต้องผ่านกระบวนสรรหาและคัดเลือก” เป็น 3 

“กรณีที่เป็นนักเรียนทุน ให้เป็นไปตามกระบวนการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย” 4 

3. ให้นําข้อความว่า “กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดต้องปฏิบัติงานเพื่อชดใช้ทุนตามสัญญาการ5 

รับทุน ให้ทําสัญญาจ้างตามระยะเวลาที่ชดใช้ทุน” ไปไว้ในตําแหน่งวิชาการ เพื่อให้ครอบคลุมในระดับปริญญาตรีด้วย 6 

สาระสําคัญที่คณะกรรมการร่างฯ เสนอให้ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ วิธีการจ้าง การบรรจุและแต่งต้ัง 7 

และการทําสัญญา พนักงานมหาวิทยาลัย สรุปได้ดังนี้  8 

1. การทําสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งวิชาการ ที่ทําหน้าที่สอนและวิจัยใน9 

ระดับอุดมศึกษา 10 

1.1 วุฒิปริญญาตรี ให้ทําสัญญาจ้างไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันสิ้นปีงบประมาร และคณะต้องมี11 

แผนรองรับการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสําหรับผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีต่อมหาวิทยาลัย (เดิม 12 

กําหนดไว้ให้ทําสัญญาครั้งที่ 1 ไม่เกิน 1 ปี ครั้งต่อไปไม่เกิน 1 ปี มีระยะเวลาสูงสุดในตําแหน่งอาจารย์ไม่เกิน 2 ปี) 13 

1.2 วุฒิปริญญาโท ให้ทําสัญญาจ้างไม่เกิน 7 ปี นับถึงวันสิ้นปีงบประมาณ และคณะต้อง14 

เสนอแผนรองรับการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สําหรับผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาโทต่อมหาวิทยาลัย (เดิม กําหนดไว้15 

ให้ทําสัญญาครั้งที่ 1 ไม่เกิน 2 ปี ครั้งต่อไปไม่เกิน 3 ปี มีระยะเวลาสูงสุดในตําแหน่งอาจารย์ไม่เกิน 7 ปี) 16 

1.3 วุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ให้ทําสัญญาจ้างได้จนถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่บุคคลนั้นมี17 

อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้  18 

 1.3.1 ตําแหน่งอาจารย์ ภายในระยะเวลา 8 ปีนับถึงวันสิ้นปีงบประมาณ หากไม่ได้รับ19 

การแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้ปฏิบัติงานต่อไปอีกไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสิ้นงบประมาณโดยไม่มี20 

สิทธ์ิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจํารอบปีงบประมาณนั้นๆ และเมื่อปฏิบัติงานครบ 10 ปี นับถึงวันสิ้น21 

ปีงบประมาณแล้ว ยังไม่ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้คณะโดยความเห็นชอบของ22 

คณะกรรมการประจําคณะเสนอ ก.บ.ม. เพื่อพิจารณาเลิกจ้าง (เดิม กําหนดไว้ให้ทําสัญญาครั้งที่ 1 ไม่เกิน 2 ปี ครั้ง23 

ต่อไปไม่เกิน 3 ปี มีระยะเวลาสูงสุดในตําแหน่งอาจารย์ไม่เกิน 7 ปี) 24 

 1.3.2 ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภายในระยะเวลา 12 ปี นับถึงวันสิ้นปีงบประมาณ 25 

หากไม่ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ให้ปฏิบัติงานต่อไปไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันสิ้นปีงบประมาณ26 

โดยไม่มีสิทธ์ิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจํานอบปีงบประมาณนั้นๆ และเมื่อปฏิบัติงานครบ 15 ปีนับถึงวัน27 

สิ้นปีงบประมาณแล้ว ยังไม่ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ให้คณะโดยความเห็นของ28 

คณะกรรมการประจําคณะ เสนอ ก.บ.ม. เพื่อพิจารณาเลิกจ้าง หรือย้ายตําแหน่ง หรือดําเนินการอื่นใดตามที่29 

เห็นสมควร เป็นรายๆ ไป (เดิม กําหนดไว้ให้ทําสัญญาครั้งที่ 1 ไม่เกิน 3 ปี ครั้งต่อไปไม่เกิน 3 ปี มีระยะเวลาสูงสุดใน30 

ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ไม่เกิน 9 ปี) 31 

2. สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 32 

และตําแหน่งวิชาการ ที่ทําหน้าที่สอนและวิจัยในระดับตํากว่าอุดมศึกษา 33 

2.1  การทําสัญญาจ้างครั้งแรก ให้ทําสัญญาจ้างไม่เกิน 2 ปี นบัแต่วันสิ้นปีงบประมาณ และ34 

เมื่อใกล้ครบกาํหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง คณะจะต้องพิจารณาการต่อสัญญาของพนักงานมหาวิทยาลัยให้แลว้35 

เสร็จภายใน 45 วัน ก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลาการจ้าง โดยพิจารณาจากคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการเฉลี่ย36 

ตลอดระยะเวลาการจ้างตามสัญญาจ้าง หากผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป ให้คณะรายงานให้37 

มหาวิทยาลัยทาํสัญญาจ้างครัง้ต่อไปได้ แต่ถ้าผลการประเมนิเฉลี่ยตํ่ากว่าระดับพอใช้ ให้คณะรายงานมหาวิทยาลัย38 

เพื่อเลิกจ้าง ภายใน 7 วัน นบัแต่วันทราบผลการประเมิน และใหม้หาวิทยาลัยออกคําสั่งเลิกจ้างให้แลว้เสร็จภายใน 39 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 8/2555 ณ วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่  9/2555  วันที่ 15 มิถุนายน 2555 เรียบร้อยแล้ว 

30 วัน ก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลาการจ้าง (เดิม กําหนดทําสัญญาครั้งที่ 1 ไม่เกิน 2 ปี ครั้งต่อไปครั้งละไม่เกิน 3 ปี 1 

จนถึงอายุหกสิบปีบริบูรณ์) 2 

2.2  การทําสัญญาจ้างครั้งต่อไป ให้ทําสญัญาจ้างได้จนถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่บุคคลนั้น มี3 

อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ และให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑท์ี่มหาวิทยาลัยกําหนด และหาก4 

ผลการประเมนิการปฏิบัติราชการเฉลี่ยตํ่ากว่าระดับพอใช้ในรอบ 2 ปีงบประมาณติดต่อกัน ให้คณะรายงาน5 

มหาวิทยาลัยเพื่อเลิกจ้างภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ทราบผลการประเมิน และใหม้หาวิทยาลัยออกคําสั่งเลิกจ้าง6 

ล่วงหน้า 30 วัน นับแต่วันที่กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่อง 7 

  ความเหน็ของกองการเจ้าหน้าที่  8 

1. แนวคิดเดิม ระยะเวลาในการทําสัญญาจ้างกําหนดให้เป็นรอบระยะเวลาที่ไม่นานเกินไป เพื่อ9 

เป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางาน และการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการภายในระยะเวลาที่กําหนดเร็วขึ้น 10 

เพื่อให้สอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 11 

2. แผนยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 11 (ต้ังแต่ปี 2555-2559 ) กําหนดให้จํานวน12 

อาจารยท์ี่มีคณุวุฒิปริญญาเอกไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 และจํานวนอาจารย์ที่มตํีาแหน่งทางวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  13 

3. เดิมระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการยังไม่มีความชัดเจนและไม่ได้ใช้บังคับกับบุคลากร14 

ทุกประเภทอย่างจริงจัง ทําให้ผลการปฏิบัติงานไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร และส่งผลกระทบต่อนโยบาย15 

มหาวิทยาลัย 16 

4. ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงกระบวนการประเมินให้ชัดเจน และใช้บังคับกับบุคลากรทุก17 

ประเภท และถือเป็นหน้าที่ของบุคลกรและผู้บังคับบัญชาที่จะต้องร่วมกันปฏิบัติตามกระบวนการประเมิน เพื่อจะได้18 

นําผลการประเมินไปพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน การต่อสัญญาจ้างฯ  19 

5. เมื่อบังคับใช้การทําสัญญาจ้างโดยกําหนดให้เป็นรอบระยะเวลา ไประยะหนึ่งทําให้มีผลกระทบ20 

ต่อความมั่นคงของบุคลากร และมหาวิทยาลัย เช่น การทาํธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารของพนักงานมหาวิทยาลัย 21 

รวมทั้งมีผลกระทบต่อภาระงานขององค์กร และการสรรหาบุคลากรเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ทาํให้พนักงาน22 

มหาวิทยาลัยเรียกร้องให้มีการทําสัญญาจ้างได้จนถึงอายุหกสิบปีบริบูรณ์ 23 

เพื่อเป็นการผ่อนคลายหลักเกณฑ์ วิธีการจ้าง การบรรจุและการแต่งต้ัง และการทําสญัญาจ้าง24 

พนักงานมหาวิทยาลัย และเกดิความม่ันคงในเรื่องการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับ25 

แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ที่กําหนดให้จํานวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 และ26 

จํานวนอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  27 

กองการเจ้าหน้าที่ จึงมีความเห็นในเรื่องการทําสัญญา ดังนี้  28 

1. สัญญาจ้างพนกังานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งวิชาการ ที่ทําหน้าที่สอนและวิจัยในระดับอุดมศึกษา  29 

1.1 วุฒิปริญญาตรี  30 

พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนง่วิชาการ ที่จ้างด้วยวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าให้ทําสญัญาจ้าง31 

ครั้งแรกไม่เกิน 2 ปี นับถึงสิ้นปีงบประมาณและต้องศึกษาต่อในระดับปริญญาโทภายในระยะเวลาตามสัญญาจ้างครั้ง32 

แรก เมื่อสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทแล้วต้องศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกภายในระยะเวลา 3 ปี นับต้ังแต่33 

วันที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หากพ้นกําหนดดังกล่าวให้คณะแจ้งมหาวิทยาลัยเลิกจ้างทันที 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 8/2555 ณ วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่  9/2555  วันที่ 15 มิถุนายน 2555 เรียบร้อยแล้ว 

เหตุผลที่แก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับมติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 1 

และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 11 (ต้ังแต่ปี 2555-2559) ที่กําหนดให้จํานวนอาจารย์ที่มีวุฒิ2 

ปริญญาเอกไมน่้อยกว่าร้อยละ 80  3 

1.2 วุฒิปริญญาโท 4 

พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนง่วิชาการ ที่จ้างด้วยวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าให้ทําสญัญาจ้าง5 

ไม่เกิน 3 ปี นบัถึงวันสิ้นปีงบประมาณ และต้องศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกภายในระยะเวลาตามสัญญาจ้าง หาก6 

พ้นกําหนดดังกล่าวให้คณะแจ้งมหาวิทยาลัยเลิกจ้างทันท ี7 

เหตุผลที่แก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับมติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 8 

และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 11 (ต้ังแต่ปี 2555-2559) ที่กําหนดให้จํานวนอาจารย์ที่มีวุฒิ9 

ปริญญาเอกไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 10 

1.3 วุฒิปริญญาเอก 11 

ให้ทําสัญญาจ้างได้จนถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่บุคคลนั้นมีอายครบหกสิบปีบริบูรณ์ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้  12 

(1) ตําแหน่งอาจารย์ มีระยะเวลาสูงสุดในการทําสัญญาจ้าง รวมแล้วไม่เกิน 7 ปี 13 

(2) ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ มีระยะเวลาสูงสุดในการทําสญัญาจ้าง รวมแล้วไม่เกิน 9 ปี 14 

ส่วนตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และตําแหนง่ศาสตราจารย์ ให้ทําสัญญาจา้งได้จนถึงวันสิ้น15 

ปีงบประมาณที่บุคคลนั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 16 

ในระหว่างที่ปฏิบัติราชการ หากมีผลการประเมินการปฏิบัติราชการต่ํากว่าระดับพอใช้ 2 ครั้ง17 

ติดต่อกัน ให้คณะรายงานมหาวิทยาลัยเพื่อเลิกจ้าง ดังนี้  18 

1) กรณีที่ผลการประเมินอยู่ในระดับตํ่ากว่าพอใช้ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2 ตรงกับรอบแรกของ19 

การประเมิน ให้คณะ/หน่วยงานแจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อเลิกจ้างภายในเดือนกุมภาพันธ์ และใหม้หาวิทยาลัยออกคําสั่ง20 

เลิกจ้างพร้อมแจ้งให้เจ้าตัวทราบภายในเดือนมีนาคม ทั้งนี ้ให้เลิกจ้างต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม เป็นต้นไป 21 

2) กรณีที่ผลการประเมินอยู่ในระดับตํ่ากว่าพอใช้ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2 ตรงกับรอบสองของ22 

การประเมิน ให้คณะ/หน่วยงานแจ้งเลิกจ้างภายในเดือนสิงหาคม และให้มหาวิทยาลัยออกคําสั่งเลิกจ้างพร้อมแจ้งให้23 

เจ้าตัวทราบภายในเดือนกันยายน ทั้งนี้ ใหเ้ลิกจ้างต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นต้นไป 24 

เหตุผลที่แก้ไข  25 

1. เพื่อให้สอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 11 (ต้ังแต่ปี 2555-26 

2559) ที่กําหนดให้จํานวนอาจารย์มีตําแหน่งทางวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  27 

2. เนื่องจากการเลิกจ้างตาม 1) และ 2) เกีย่วข้องกับรอบการประเมินการปฏิบัติราชการปีละ 2 รอบ คอื  28 

รอบแรก 1 พ.ค. – 31 ต.ค. 29 

รอบสอง 1 พ.ย. – 30 เม.ย. 30 

   เพื่อความเป็นธรรมและผูถู้กเลิกจ้างควรได้รับทราบล่วงหน้า จึงได้กําหนดระยะเวลาในการ31 

เลิกจ้างไว้ในแต่ละรอบ 32 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 8/2555 ณ วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่  9/2555  วันที่ 15 มิถุนายน 2555 เรียบร้อยแล้ว 

3. ผู้มีสิทธ์ิย่ืนขอกําหนดตําแหน่งทางศาสตราจารย์ ก.พ.อ. กําหนดระยะเวลาไว้ 3 ปี และ1 

กระบวนการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนถึง 1 ปี 6 เดือน ดังนั้น ระยะเวลา 9 ปี จึง2 

น่าจะเหมาะสม 3 

4. ผู้มีสิทธ์ิขอกําหนดตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ก.พ.อ. กําหนดระยะเวลา 3 ปี และ4 

กระบวนการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนถึง 1 ปี 6 เดือน ดังนั้น ระยะเวลา 9 ปี จึง5 

น่าจะเหมาะสม 6 

2. สัญญาจ้างพนกังานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งวิชาการ ที่ทําหน้าที่สอนและวิจัยในระดับต่ํากว่า7 

อุดมศึกษา และตําแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญ 8 

 ให้ทําสัญญาจ้างได้จนถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่บุคคลนั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้  9 

(1) กรณีที่ผลการประเมินอยู่ในระดับตํ่ากว่าพอใช้ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2 ตรงกับรอบแรก10 

ของการประเมิน ให้คณะ/หนว่ยงานแจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อเลิกจ้างภายในเดือนกุมภาพันธ์ และใหม้หาวิทยาลัยออก11 

คําสั่งเลิกจ้างพร้อมแจ้งให้เจ้าตัวทราบภายในเดือนมีนาคม ทั้งนี้ ให้เลิกจา้งต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม เป็นต้นไป 12 

(2) กรณีที่ผลการประเมินอยู่ในระดับตํ่ากว่าพอใช้ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2 ตรงกับรอบสอง13 

ของการประเมินให้คณะ/หน่วยงานเลิกจ้างในเดือนสิงหาคม และให้มหาวิทยาลัยออกคําสั่งเลิกจ้างพร้อมแจ้งให้เจ้าตัว14 

ทราบภายในเดือนกันยายน ทั้งนี้ ให้เลิกจ้างต้ังแต่ 1 พฤศจิกายน เป็นต้นไป 15 

เหตุผลที่แก้ไข  16 

1. เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีระบบผลการปฏิบัติราชการอยู่แล้วจึงเห็นควรให้ใช้ระบบการ17 

ประเมินในการบริหารจัดการสําหรับผู้ที่มผีลการประเมินไม่อยู่ในเกณฑท์ี่กําหนด 18 

2. เนื่องจากการเลิกจ้างตาม (1) และ (2) เกี่ยวข้องกับรอบการประเมินการปฏิบัติราชการปีละ 2 รอบ คือ  19 

 รอบแรก 1 พ.ค. – 31 ต.ค. 20 

 รอบสอง 1 พ.ย. – 30 เม.ย. 21 

 เพื่อความเป็นธรรมและผูถู้กเลิกจ้างควรได้รับทราบล่วงหน้า จึงได้กําหนดระยะเวลาใน22 

การเลิกจ้างไว้ในแต่ละรอบ 23 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 24 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 25 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้  26 

- ควรกําหนดให้ชัดเจนว่าการขอตําแหน่งทางวิชาการเป็นหน้าที่ของสายวิชาการที่ต้องดําเนินการ 27 

- ควรมองภาพรวมกับ ภารกิจของอาจารย์ให้ครบทุกด้านว่า นอกจากทําผลงานวิจัยแล้ว ยังมี28 

ภารกิจอย่างอื่น และมหาวิทยาลัยควรเป็นเจ้าภาพในการประเมินอาจารย์โดยมุ่งเน้นผลงาน29 

วิชาการเป็นหลักในการประเมิน 30 

- มหาวิทยาลัยควรพิจารณาหากลไกที่จะช่วยผลักดันให้อาจารย์จัดทําผลงานวิจัยเพื่อเข้าสู่31 

ตําแหน่งทางวิชาการได้ภายในกรอบเวลาที่กําหนด 32 

- การปรับการทําสัญญาจ้างของสายวิชาการที่เสนอใหม่นี้ เป็นการทําให้เกณฑ์ลดหย่อนเกินไป ดังนั้น 33 

ควรใช้เกณฑ์เดิมซึ่งมีความเหมาะสมอยู่แล้ว และพิจารณาให้สามารถขยายสัญญาเป็น 60 ปี ได้ 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 8/2555 ณ วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่  9/2555  วันที่ 15 มิถุนายน 2555 เรียบร้อยแล้ว 

- ควรกําหนดกลไกในการดูแลรักษาประโยชน์เรื่องสัญญาจ้าง ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง1 

วิชาการ ที่ได้ย่ืนขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว และอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาด้วย   2 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ดําเนินการตามหลักการเดิม ตามประกาศ ก.บ.ม. 3 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 5/2551) และ (ฉบับที่ 3/2553) (เพิ่มเติม) โดยพิจารณาปรับให้สามารถทํา4 

สัญญาจ้างได้จนถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่บุคคลนั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์  ในกรณีที่บุคคลนั้นมีผลการ5 

ประเมินเฉลี่ยของรอบระยะเวลาการทําสัญญาจ้างครั้งแรกอยู่ในระดับที่กําหนดให้สามารถทําสัญญาจ้างต่อไปได้  6 

และมอบให้กองการเจ้าหน้าที่รับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาต่อไป 7 

 8 

6.2  กําหนดการประชุมคณบดี ครั้งต่อไป 9 

ประธาน เสนอต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมคณบดีครั้งต่อไป ครั้งที่ 9/2555 วันที่ 8 มิถุนายน 10 

2555 จัดประชุม ณ ห้องประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารสิริคุณากร เช่นเดิม สําหรับการประชุมคณบดีสัญจรครั้งต่อไป 11 

จัดในวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 13 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 14 

 15 

6.3  ประชาสัมพันธ ์คอนเสิร์ตการกุศล "ย้ิมสดใส ใจอิ่มบุญ"  16 

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะทันตแพทยศาสตร์ขอเชิญร่วมชมคอนเสิร์ต17 

การกุศล ในโอกาสเฉลิมฉลองการสถาปนา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ30 ปี แห่งการก่อต้ังสมาคมทันตแพทย์18 

จัดฟันแห่งประเทศไทย ในคอนเสิร์ต "ย้ิมสดใส ใจอิ่มบุญ" รายได้มอบสภากาชาดไทย สําหรับผู้ป่วยปากแหว่งเพดาน19 

โหว่ที่ด้อยโอกาส พบกับรุจ, ริท และเซน เดอะสตาร์ ณ ขอนแก่นฮอลล์ ช้ัน 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น 20 

ในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2555 เวลา 19.00 น. สามารถซื้อบัตรได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา ในเขตอําเภอ21 

เมือง จังหวัดขอนแก่น หรือที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 22 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 23 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 24 

 25 

ระเบียบวาระที่  7  พิเศษ 26 

7.1 ผลการดําเนินงานและทิศทางการพัฒนาของคณะเกษตรศาสตร์ : กัลยาณมิตรเสวนา27 

สําหรับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  28 

  - เลื่อนขึ้นไปเสนอเป็นวาระแรก -  29 

 30 

เลิกประชุม  12.20 นาฬิกา 31 

 32 

 33 

(รองศาสตราจารย์เอื้อมพร  ทองกระจาย) 34 

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ 35 

เลขานุการที่ประชุมคณบดี 36 

นางสาวลัลธริมา  ประจง 37 

นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสด์ิ 38 

ผู้จดรายงานการประชุม 39 


