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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2559 วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 
ฉบบัได้รบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแกน่ ครั้งที่ 10/2559 วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 

รายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ 
ครัง้ที ่9/2559 

เมือ่วนัจันทร์ที ่26 กนัยายน 2559 
ณ หอ้งประชมุสารสนิ ชัน้ 2 อาคารสริคิุณากร มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

 

ผูม้าประชมุ 
1. รศ.สมหมาย ปรีเปรม  รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน   กรรมการ 

           ท าหน้าที่ประธาน 
2. รศ.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ    กรรมการ 
3. รศ.ล าปาง แม่นมาตย์  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์   กรรมการ 
4. ผศ.ลิขิต อมาตยคง  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล    กรรมการ 
5. ศ.ศุภชัย ปทุมนากุล  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  กรรมการ 
6. รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์  กรรมการ 
7. อ.ธันฐกรณ์ พงศ์พิมล  รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน   กรรมการ 
8. ผศ.เกียรติ แสงอรุณ  รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย    กรรมการ 
9. ผศ.จรูญศักดิ์ พันธวิศิษฎ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬา     กรรมการ 

    แทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  
10. ผศ.สุทิน เวียนวิวัฒน์  ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กรรมการ 
11. รศ.มนต์ชัย ดวงจินดา  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์     กรรมการ 
12. รศ.วรานุช ปิติพัฒน์  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์    กรรมการ 
13. รศ.พัชรี เจียรนัยกูร   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์    กรรมการ 
14. อ.ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์  รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ    กรรมการ 

    แทนคณบดีคณะเทคโนโลยี      
15. ผศ.กิตติบดี ใยพูล  คณบดีคณะนิติศาสตร์     กรรมการ 
16. ผศ.กริช แรงสูงเนิน  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ     กรรมการ 
17. ผศ.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาด ี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์    กรรมการ 
18. รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์     กรรมการ 
19. รศ.ไพบูลย์ ดาวสดใส  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์     กรรมการ 
20. รศ.กุลธิดา ท้วมสุข  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   กรรมการ 
21. รศ.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี   กรรมการ 
22. ผศ.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์     กรรมการ 
23. ศ.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์    กรรมการ 
24. ผศ.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย    กรรมการ 

    แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์     
25. รศ.รักชนก แสงภักดีจิต คณบดีคณะศิลปศาสตร์     กรรมการ 
26. รศ.สุวรี ฤกษ์จารี  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     กรรมการ 

    แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์      
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27. ผศ.ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวางแผน  กรรมการ 
    แทนรักษาการแทนคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์  
28. รศ.ชูพงษ์ ทองค าสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    กรรมการ 
29. รศ.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ  คณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ    กรรมการ 
30. รศ.ชูชาติ กมลเลิศ  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์    กรรมการ 
31. ผศ.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์    กรรมการ 
32. รศ.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     กรรมการ 
33. อ.ณรินทร์ เจริญทรัพยานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา    กรรมการ 

    แทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น    
34. ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้  รองคณบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 

    แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ    
35. อ.กิตติ์ เธียรธโนปจัย  ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ   กรรมการ 
36. ผศ.รักพงษ์ เพชรค า  ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ    กรรมการ 
37. รศ.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ  กรรมการ 
38. รศ.วนิดา แก่นอากาศ  ผู้อ านวยการส านักหอสมุด     กรรมการ 
39. ผศ.เด่นพงษ์ สุดภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร  กรรมการและเลขานุการ 
40. นางกิตติมา จันทรสม  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี      ผู้ช่วยเลขานุการ 
41. นางสุภารัตน์ มูลศรี  รักษาการในต าแหนง่ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชมุเนื่องจากตดิราชการและภารกจิอื่น 
1. รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดี      ประธานกรรมการ 
2. รศ.วิรัช จิ๋วแหยม  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
3. ศ.ละออศรี เสนาะเมือง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ     กรรมการ 
4. รศ.บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   กรรมการ 
 
ผูเ้ขา้รว่มประชุม 
1. นางเพียงเพ็ญ ภาคอุทัย ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
2. น.ส.สุนิภา ไสวเงิน  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง 
 
เริ่มประชมุเวลา 09.40 นาฬกิา   

ก่อนเริ่มประชุมประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากอธิการบดีมีภารกิจส าคัญจึงมอบหมาย
ให้รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ท าหน้าที่ประธานแทน จากนั้นประธานได้ด าเนินการประชุม ตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบยีบวาระที ่1 เรื่องแจง้ตอ่ทีป่ระชมุ 

- ไมม่ ี- 
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ระเบยีบวาระที ่2 การรบัรองรายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ครัง้ที ่8/2559  
เมือ่วนัที ่22 สิงหาคม 2559 
กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 
มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 

8/2559 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 โดยไม่มีแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที ่3 เรื่องสบืเนือ่งหรือค้างการพจิารณา    

- ไมม่ ี- 
 
ระเบยีบวาระที ่4 เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 

4.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย จากการให้บริการวิชาการและการวิจัย 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เสนอต่อที่ประชุมว่า เพ่ือให้การด าเนินการ

ให้บริการวิชาการและวิจัยของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับภารกิจการสนับสนุน
งานบริการวิชาการและวิจัยของมหาวิทยาลัย จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดเก็บและจัดสรร
ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยจากการให้บริการวิชาการและการวิจัย ในการนี้ ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี จึงขอเสนอ 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย จากการให้บริการวิชาการและการวิจัย ต่อที่ประชุม
เพ่ือพิจารณา ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณากลั่นกรองให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะก่อนเสนอคณะกรรมการบริหาร
การคลังและพัสดุต่อไป 

ที่ประชุมมีขอ้สอบถาม ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. เงินค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยที่ส่วนงานจะได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยร้อยละ 50 นั้น หากเป็น

โครงการที่ได้ลงนามในสัญญาก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 เงินดังกล่าวจะจัดสรรเป็นเงินรายได้ของส่วนงานหรือ
จัดสรรเข้ากองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการของคณะตามข้อ 7 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับที่ 900/2556) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดเก็บและจัดสรรค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยจากการให้ 
บริการวิชาการและการวิจัย 

2. กรณีของงานออกแบบที่มีเกณฑ์ก าหนดตามระเบียบพัสดุไว้ชัดเจน ซึ่งไม่สามารถตั้งประมาณ
เพ่ิมได้นั้น การก าหนดค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยร้อยละ 10 จะค านวณอย่างไร  

3. กรณีที่มีการศึกษาดูงานเจ้าของโครงการจะต้องแจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายการศึกษาดูงาน 
เพ่ือขอยกเว้นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยด้วยหรือไม่ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยควรก าหนดหลักเกณฑ์และหลักฐานการอ้างอิง
เพ่ือประกอบการพิจารณาในการขอยกเว้นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยไว้ในประกาศไว้ให้ชัดเจนด้วย 

4. กรณีของการประชุมวิชาการจะจัดอยู่ในส่วนของโครงการบริการวิชาการหรือไม่ 
5. เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยควรมีระบบการรายงานเกี่ยวกับการโอนเงิน

ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรมายังส่วนงาน โดยเฉพาะค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยของโครงการต่างๆ ให้คณบดีไดร้ับทราบด้วย  
6. เนื่องจากการด าเนินงานโครงการมีท้ังลักษณะรับผิดชอบทั้งหมดของโครงการ และโครงการ

ที่รับผิดชอบเฉพาะส่วน เช่น เป็นที่ปรึกษาหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้น ข้อ 6 อาจพิจารณาก าหนดการตั้งงบประมาณ
เพ่ือเป็นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยแยกเป็น 2 ลักษณะ คือ ในส่วนของโครงการและกรณีเป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ  
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7. ควรก าหนดหลักเกณฑ์ท่ีเปิดโอกาสให้คณะ/หน่วยงาน สามารถก าหนดเพ่ิมเติมจากที่ระบุไว้
ในประกาศฉบับนี้ได ้

8. ด้วยข้อ 8 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยจัดสรรเงินค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยของโครงการให้ส่วนงานต้นสังกัด
ของหัวหน้าโครงการในอัตราร้อยละ 50 ของค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยของโครงการ แต่เนื่องจากโครงการของบางสถาบัน
หรือบางส านัก อาจจะมีหัวหน้าโครงการซึ่งมีต้นสังกัดจากส่วนงานอ่ืนๆ ซึ่งในกรณีเช่นนี้มหาวิทยาลัยจะมีการจัดสรร
เงินดังกล่าวคืนอย่างไร เช่น กรณีของส านักบริการวิชาการ เป็นต้น 

9. เนื่องจากตามบัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 900/2556) เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติในการจัดเก็บและจัดสรรค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยจากการให้บริการวิชาการและการวิจัย ได้ก าหนดโครงการ
ที่มีข้อยกเว้นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยไว้ด้วย แต่ใน (ร่าง) ประกาศฉบับใหม่ไม่ได้ก าหนดเรื่องดังกล่าวไว้ ทั้งนี้ เนื่องจากมี
โครงการที่บางแหล่งทุนได้ก าหนดให้ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยต่ ากว่าที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ดังนั้น มหาวิทยาลัยอาจก าหนด
ข้อความการยกเว้นส าหรับแหล่งทุนที่ไม่สามารถให้ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยไว้ในประกาศด้วย  

ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. หากมหาวิทยาลัยจะก าหนดค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้น มหาวิทยาลัยควรชี้แจงถึง

ผลประโยชน์ที่นักวิจัยหรือบุคลากรทางการวิจัยจะได้รับคืนโดยตรงหรือในรูปแบบอ่ืนใดด้วย 
2. มหาวิทยาลัยควรก าหนดค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยในลักษณะอัตราก้าวหน้า เช่น โครงการที่มี

งบประมาณไม่เกิน 1 ล้านบาท ให้เรียกเก็บในอัตราเดิม และโครงการที่มีงบประมาณตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ให้เรียกเก็บ
ในอัตราใหม่ ทั้งนี้ เพ่ือส่งเสริมให้นักวิจัยรุ่นใหม่ที่ยังไม่สามารถหาแหล่งทุนใหญ่ๆ ได้ จะสามารถเริ่มต้นท าการวิจัย 
ไดค้ล่องตัวมากข้ึน 

ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยยังไมม่ีความชัดเจนในประเด็นข้างต้นประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จะขอให้ระบุไว้ในรายงานการประชุมฯ ว่าไม่เห็นชอบต่อ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย 
จากการให้บริการวิชาการและการวิจัย ตามที่เสนอ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติม ดังนี้ 
1. หากเป็นโครงการที่ได้ลงนามในสัญญาก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 มหาวิทยาลัยจะจัดสรร

เงินค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยให้ส่วนงานตามประกาศฉบับใหม่ โดยจัดสรรเป็นเงินรายได้ของส่วนงาน 
2. การขอยกเว้นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยสามารถกระท าได้ แต่ต้องผ่านการพิจารณาจากส่วนงาน

ต้นสังกัด และคณะกรรมการซึ่งมหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งขึ้นมาเพ่ือพิจารณากลั่นกรองเรื่องดังกล่าว  ทั้งนี้ จะรวมไปถึง
โครงการที่บางแหล่งทุนก าหนดให้ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนดด้วย 

3. ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยต้ังแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป ถือว่ามีอัตราที่ต่ ามาก เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืน  ๆ
ซึ่งในปัจจุบันมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 15 โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก าหนดอัตรา
ร้อยละ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าหนดอัตราร้อยละ 15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก าหนดอัตราร้อยละ 
15 - 20 (อัตราก้าวหน้า) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ก าหนดอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย
จากงานโครงการวิจัยต่างๆ ในแต่ละปีเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 40-50 ล้านบาทต่อปี แต่มหาวิทยาลัยจะต้องใช้
งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนนักวิจัยและโครงการต่างๆ ประมาณ 100 ล้านบาทต่อปี 
ซึ่งถือเป็นภาระด้านรายจ่ายของมหาวิทยาลัยอย่างมาก ดังนั้น การก าหนดค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 10 นั้น
ถือว่าไม่มากเม่ือเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ และภาระท่ีมหาวิทยาลัยรับผิดชอบ  
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4. ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีจะด าเนินการปรับโครงสร้าง วิธีการของการบริการด้านการวิจัย
เพ่ือที่จะตอบสนองการด าเนินการของนักวิจัยให้ดีขึ้น และเพ่ือเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบหลักการตาม (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าบ ารุง
มหาวิทยาลัย จากการให้บริการวิชาการและการวิจัย และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาพร้อมก าหนดรายละเอียดวธิปีฏบิตัเิพือ่แจง้ใหส้ว่นงานรบัทราบ
ต่อไปด้วย 

 
ระเบยีบวาระที ่5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

5.1 รายงาน “โอกาสที่เสียไป : 12 ข้อเท็จจริงการศึกษาไทย” 
กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยสถาบันอนาคตไทยศึกษาได้ท าการศึกษาในหัวข้อ 

“โอกาสที่เสียไป : 12 ข้อเท็จจริงการศึกษาไทย” เพ่ือเป็นการฉายภาพเรื่องการศึกษาให้เห็นเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 
ว่าการศึกษาที่มีปัญหาท าให้โอกาสของเด็กไทยเสียไปอย่างไรบ้าง และส่งผ่านมาเป็นต้นทุนค่าเสียโอกาสของเศรษฐกิจ
โดยรวมอย่างไร สถาบันอนาคตไทยศึกษาจึงได้เสนอรายงานเรื่อง “โอกาสที่เสียไป : 12 ข้อเท็จจริงการศึกษาไทย”
ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม โดยสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

Fact 1 : 1 ใน 5 ของเด็กก่อนวยัเรยีน มีพฒันาการทีต่่ ากวา่วยั  
จากการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 3.5 ปีทั่วประเทศ สัดส่วนนี้ลดลงจากเมื่อปี 2557 

ที่พบเกือบ 1 ใน 3 สัดส่วนเด็กพัฒนาการต่ ากว่าวัยนี้แตกต่างกันไปตามพ้ืนที่ เช่น กรุงเทพมหานครมีสัดส่วนพัฒนาการช้า
ราวร้อยละ 10 ภาคตะวันตกมีสัดส่วนเด็กพัฒนาการช้าสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 47 

Fact 2 : เด็กนักเรียนชั้นประถม 1-6 ราว 140,000 คน อา่นหนังสือไมอ่อก และราว 270,000 คน 
เขียนหนังสือไม่ได ้
จากผลส ารวจของกระทรวงศึกษาเมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 แม้ว่าปี พ.ศ. 2558 จะมี

การต้ังเป้าหมายให้เป็นปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ก็ตาม 
Fact 3 : สว่นเด็กมธัยมที่อาย ุ15 ป ีอกีราว 1/3 ไมส่ามารถอา่นจับใจความได้ 

จากผลการสอบนานาชาติ (PISA) พบว่าในการสอบเรื่องการอ่าน มีเด็กไทยราว 1/3 
ที่ “สอบตก” ซึ่งตามมาตรฐานของ PISA คือเด็กที่อ่านหนังสือออกแต่ไม่เข้าใจสิ่งที่ตังเองก าลังอ่าน (Functionally 
Illiterate) และถ้าเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตชนบท สัดส่วนจะเพ่ิมขึ้นเป็นราวร้อยละ 47 คะแนนเฉลี่ย PISA ด้าน
การอ่านของเด็กไทยต่ ากว่าเวียดนาม และอยู่ระดับเดียวกับเด็กจากประเทศคอสตาริก้า และชิลี 

Fact 4 : มีเด็ก 6 ใน 10 คน ทีเ่รียนจบม. 6 หรอืปวช.  
เด็กที่เข้าเรียนป. 1 ราว 1 ล้านคน จะเรียนจนจบป. 6 ร้อยละ 92 เรียนต่อจนจบม. 3 

ร้อยละ 83 และเรียนจนจบชั้นม. 6 ประมาณร้อยละ 63 เท่ากับมีเด็กที่เลิกเรียนกลางคันมีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าม. 6 
ราว 337,000 คน ในรุ่นเดียวกัน 

Fact 5 : ใน 50 โรงเรยีนที่คะแนนสอบโอเนต็ สงูสดุ 34 โรงเรยีนอยูใ่นกรงุเทพฯ 
และ 50 โรงเรียนนี้กระจายอยู่ใน 9 จังหวัดเท่านั้น ส่วนใหญ่เป็นจังหวัดหัวเมืองทั้งสิ้น 

จึงไม่น่าแปลกใจที่สัดส่วนการเรียนต่อระดับปริญญาตรีของเด็กที่อาศัยในกรุงเทพฯ สูงถึงร้อยละ 65 ในขณะสัดส่วน
ทั้งประเทศอยู่ที่ร้อยละ 28 เท่านั้น 
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Fact 6 : ค่าใช้จ่ายในการเรียนพิเศษติวเข้ามหาวิทยาลยัคดิเปน็ 1.3 เทา่ ของคา่ใชจ้า่ยในการเรยีนตามปกติ 
จากผลส ารวจของส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่าร้อยละ 60 นักเรียน

ชั้นม.ปลายเรียนกวดวิชา โดยจะลงเรียนพิเศษเฉลี่ย 2 - 3 วิชา ในการเตรียมตัวเพ่ือเข้ามหาวิทยาลัย มีค่าใช้จ่าย
ในการเรียนพิเศษที่รวมค่าเดินทางและค่าที่พักแล้วเป็นเงิน 22,592 บาทต่อปี หรือคิดเป็น 1.3 เท่า ของค่าใช้จ่ายในการ
ไปโรงเรียนตามปกติ 

Fact 7 : 2/3 ของครอบครวัไทยไม่ไดม้เีงนิเก็บมากพอทีจ่ะสง่ลูกเรยีนมหาวทิยาลยั 
ถึงแม้จะสามารถกูเ้งินจากกยศ. ได้ก็ตาม ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ตลอดการเรียนมหาวิทยาลัย 4 ปี

เฉลี่ยประมาณ 502,000 บาท ส่วนที่เหลือสามารถกู้กยศ.ได้ส่วนหนึ่ง แต่ครอบครัวจะต้องมีเงินเก็บอีกราว 326,400 บาท 
ซึ่งมีถึงร้อยละ 65 ของครัวเรือนที่มีลูกท่ีจะมีเงินเก็บไม่เพียงพอ 

Fact 8 : มีทีน่ัง่ในมหาวทิยาลัยมากกวา่จ านวนเด็กทีเ่ขา้สอบ 
มหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาผ่านการสอบแอดมิสชั่นทั้งหมด 1.51 แสนคน แต่มีนักเรียน

มาสมัครสอบเพียง 1.24 แสนคน และสุดท้ายมีเด็กที่ผ่านการคัดเลือก 91,813 คนในปี พ.ศ. 2558 แม้ตัวเลือกดังกล่าว
จะยังไม่ได้รวมเด็กที่ผ่านการคัดเลือกแบบอ่ืนๆ เช่น การรับตรงและโควตา แต่ก็สะท้อนให้เห็นว่ามหาวิทยาลัย
เปิดรับนักศึกษาล้นเกินความต้องการ 

Fact 9 : มีเด็กจบใหมท่ีต่กงานเกนิ 6 เดือนเพยีงรอ้ยละ 1 
อัตราการว่างงานของเด็กที่จบใหม่ระดับปริญญาตรีอยู่ราวร้อยละ 15 แต่เมื่อดูสัดส่วน

ของคนท่ีว่างงานเกิน 6 เดือนกลับพบว่ามีเพียงร้อยละ 1 โดยสาขาที่หางานยากที่สุดคือ วิทยาศาสตร์ นิติศาสตร์ 
และบริหารธุรกิจ 

Fact 10 : ร้อยละ 40 ของเด็กจบใหมร่ะดบัปรญิญาตรีไดง้านเสมยีน พนกังานขายของ 
มีเพียงร้อยละ 24 ที่ได้ท างานสายวิชาชีพ เช่น นักบัญชี ทนาย อีกราวร้อยละ 22 ท างาน

เป็นเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค สัดส่วนของเด็กจบใหม่ที่ได้เสมียนและพนักงานขายของเพ่ิมขึ้นจากเมื่อปี 2548 ที่เคย
อยู่ที่ร้อยละ 36 

Fact 11 : 1.5 ลา้นลา้นบาท คอืตน้ทนุคา่เสยีโอกาสสะสม ทีเ่กดิจากการปฏริปูการศกึษาที่ไมส่ าเรจ็  
เมือ่ป ีค.ศ.1999 คดิเปน็ร้อยละ 11 ของจดีีพปี ีค.ศ. 2016 
อัตราการเติบโตจีดีพีท่ีเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 2000-2016 อยู่ที่ร้อยละ 0.14 ซึ่งถ้าคิดเป็นระดับจีดีพี

ที่เพ่ิมข้ึนคิดเป็นเฉลี่ยราว 1.1 แสนล้านบาทต่อปี 
Fact 12 : ถ้าเราเริ่มปฏริปูในวันนี ้จะต้องใช้เวลากวา่ 30 ปี กวา่ที่แรงงานชดุใหม่ทีม่ทีักษะดขีึ้น 

จะกินสดัสว่นเปน็ครึง่หนึ่งของก าลงัแรงงานประเทศ  
เพราะแม้เราจะเริ่มปฏิรูปการศึกษากันในวันนี้ ก็ต้องใช้เวลาอีก 10 ปี กว่าจะปฏิรูปส าเร็จ 

แต่ก็ต้องใช้เวลาอีก 20 ปี ถึงจะเห็นผลส าเร็จ แรงงานที่มีทักษะดีขึ้นเต็มท่ีจะเริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งในปีแรกๆ 
แรงงานชุดใหม่ยังเป็นส่วนน้อยกว่าจะค่อยๆ เข้าไปแทนที่แรงงานชุดเก่าที่มีอยู่เดิม ซึ่งถึงเราเริ่มท าตั้งแต่วันนี้ ก็ต้องรอ
ถึงปี ค.ศ. 2049 ที่แรงงานทักษะดีขึ้นจะกินสัดส่วนเป็นครึ่งหนึ่งของก าลังแรงงาน 

จึงเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ 
มต ิทีป่ระชมุรับทราบ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2559 วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 
ฉบบัได้รบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแกน่ ครั้งที่ 10/2559 วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 

5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นกรรมการสมทบ (เพิม่เตมิ) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เสนอต่อที่ประชุมว่า  ตามข้อ 4 แห่งระเบียบ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ข้อก าหนดการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2559 และข้อ 6 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับที่ 1466/2555) ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม 
การวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจ ามหาวิทยาลัย 
จ านวน 3 สาขาวิชา และการสรรหากรรมการประจ าและกรรมการสมทบต้องเสนอชื่อเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารจริยธรรมการวิจัย ประจ ามหาวิทยาลัย พิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมคณบดีเพ่ือทราบ 
และเสนอให้นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามแต่งตั้งต่อไป นั้น ประกอบกับคณะกรรมการบริหาร
จริยธรรมการวิจัย ประจ ามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบให้
แต่งตั้งกรรมการสมทบ (เพ่ิมเติม) เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามข้อ 6 แห่งประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับดังกล่าว ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  จึงขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นกรรมการสมทบ (เพ่ิมเติม) ต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ
ก่อนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามแต่งตั้ง ดังนี้ 

1. รองศาสตราจารย์วิไลวรรณ กฤษณะพันธ์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ 
3. รองศาสตราจารย์สุพรรณ ฟู่เจริญ  สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ 
4.  อาจารย์นุชวนา เหลืองอังกูร   สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ 
5. อาจารธนพฤกษ์ ชามะรัตน์   สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จึงเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ 
มต ิทีป่ระชมุรับทราบ 

 
ระเบยีบวาระที ่6 เรื่องอืน่ๆ 

6.1 รายงานผลการพจิารณาการอทุธรณค์ าสัง่ลงโทษนักศึกษาทจุรติการสอบ  
6.1.1 กรณนีักศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
6.1.2 กรณนีักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ 
- รายงานการประชมุ “ลบั” - 

 
6.2 การแตง่ตั้งผูท้รงคณุวฒุิเพื่อประเมนิผลงานทางวชิาการของผูเ้สนอขอก าหนดต าแหนง่ผูช้ว่ยศาสตราจารยพ์ิเศษ 

6.2.1 ขอก าหนดต าแหนง่ผูช้ว่ยศาสตราจารย์พเิศษ สาขาวชิาโสต สอ นาสกิวิทยา 
6.2.2 ขอก าหนดต าแหนง่ผูช้ว่ยศาสตราจารย์พเิศษ สาขาวชิาจักษวุิทยา 
- รายงานการประชมุ “ลบั” - 

 
6.3 การเสนอชือ่ผูส้มควรไดร้บัรางวลักลัปพฤกษ์ทองค า ประจ าป ีพ.ศ. 2559 

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อ 10 (3) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับที่ 470/2559) ลงวันที่ 5 เมษายน 2559 เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและแนวปฏิบัติการคัดเลือกผู้สมควร
ได้รับรางวัลกัลปพฤกษ์ทองค า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งก าหนดให้คณะกรรมการสรรหา รวบรวมรายชื่อบุคคล 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2559 วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 
ฉบบัได้รบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแกน่ ครั้งที่ 10/2559 วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 

นิติบุคคล หรือองค์กร ที่สมควรได้รับรางวัลจากผู้มีสิทธิเสนอชื่อ พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลพร้อมข้อมูล
สนับสนุนโดยละเอียด จ านวนไม่เกิน 2 รายชื่อ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น 
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัลกัลปพฤกษ์ทองค า ประจ าปี พ.ศ. 2559 ในการประชุม 
ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลกัลปพฤกษ์ทองค า 
ประจ าปี พ.ศ. 2559 จ านวน 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทบุคคล และประเภทนิติบุคคลหรือองค์กร ดังนี้  

1. ประเภทบคุคล จ านวน 1 รายชื่อ ได้แก ่ 
ดร.มีชัย วีระไวทยะ ประธานมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ 

2. ประเภทนติบิุคคลหรือองคก์ร จ านวน 1 รายชื่อ ไดแ้ก ่ 
กลุ่มเครือข่ายอินแปง บ้านบัว ต าบลกุดบาก อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลกัลปพฤกษ์ทองค า ประจ าปี 
พ.ศ. 2559 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะว่า เพ่ือให้การจัดท าค าประกาศเกียรติคุณของ ดร.มีชัย วีระไวทยะ 
เป็นไปด้วยความรอบคอบและมีความถูกต้อง ขอให้ตรวจสอบชื่อโรงเรียนของมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ อีกครั้ง 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สมควรได้รับรางวัลกัลปพฤกษ์ทองค า 
ประจ าปี พ.ศ. 2559 

1. ประเภทบคุคล จ านวน 1 รายชื่อ ได้แก ่ 
ดร.มชียั วรีะไวทยะ ประธานมลูนธิิมชียั วรีะไวทยะ 

2. ประเภทนติบิุคคลหรือองคก์ร จ านวน 1 รายชื่อ ไดแ้ก ่ 
กลุม่เครือขา่ยอนิแปง บ้านบวั ต าบลกดุบาก อ าเภอกดุบาก จงัหวดัสกลนคร 

 
6.4 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1343/2559)  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบต าแหน่งทางวิชาการ 

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพ่ือให้การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
เทียบต าแหน่งทางวิชาการมีความเหามะสม มีมาตรฐานและคุณภาพ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2559  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ได้ด าเนินการออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1343/2559) ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเทียบต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ 
มต ิทีป่ระชมุรับทราบ 

 
6.5 ความคบืหนา้การเลื่อนเงนิเดอืนของพนักงานมหาวทิยาลยั รอบวนัที ่1 ตลุาคม 2559  

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยการเลื่อนเงินเดือนรอบวันที่ 1 ตุลาคม 2559 
ใช้หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
8/2558) ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงื่อนเดือนประจ าปีของพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทวิชาการ และประเภทสนับสนุน ซึ่งตามข้อ 8 ของประกาศฉบับดังกล่าว ก าหนดให้เลื่อนเงินเดือนปีละหนึ่งครั้ง 
ในวันที่ 1 ตุลาคม และตามข้อ 7 ให้มหาวิทยาลัยก าหนดวงเงินที่ใช้ในการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย 
โดยค านึงถึงภาระงบประมาณที่จะจ่ายได้ของมหาวิทยาลัยในแต่ละปี นั้น ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการก าหนดวงเงิน
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2559 วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 
ฉบบัได้รบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแกน่ ครั้งที่ 10/2559 วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 

เพ่ือใช้ในการเลื่อนเงินเดือนรอบวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ดังนั้น กองการเจ้าหน้าที่ จึงรายงานความคืบหน้าการเลื่อน
เงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นรอบวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ดังนี้ 

1. แจ้งให้กองแผนงานก าหนดวงเงินเพ่ือใช้ในการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยในแต่ละกลุ่ม 
ตามหนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ ศธ 0514.1.3.1/5805 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 

1.1 พนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มที่เปลี่ยนสถานภาพ รอบวันที่ 2 ตุลาคม 2558 รอบวันที่ 1 
มกราคม 2559 รอบวันที่ 2 เมษายน 2559 และรอบวันที่ 17 กรกฎาคม 2559 

1.2 พนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มเดิม 
1.3 พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ 

2. ประชุมร่วมกับกองแผนงานเพ่ือก าหนดวงเงินที่ใช้ในการเลื่อนเงินเดือนรอบวันที่ 1 ตุลาคม 2559 
ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 และวันที่ 5 กันยายน 2559 

3. หลังจากการประชุมตามข้อ 2 ทางกองการเจ้าหน้าที่ ต้องรอข้อมูลจากกองแผนงาน และจัดท าข้อมูล
เพ่ือน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามหลักเกณฑ์ข้อ 7 ของประกาศฉบับดังกล่าวข้างต้น 
และจากการสอบถามข้อมูลวันประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทราบว่าจะมีการประชุมในวันที่ 
26 กันยายน 2559 และวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ซึ่งหากได้รับข้อมูลวงเงินจากกองแผนงาน จะสามารถด าเนินการได้
ดังต่อไปนี้ 

กรณีท่ี 1 หากได้รับข้อมูลการก าหนดวงเงินจากกองแผนงานภายในวันที่ 21 กันยายน 2559 
กองการเจ้าหน้าที่จะจัดข้อมูลเพ่ือเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในวันที่ 26 กันยายน 2559 
ก็จะท าให้สามารถด าเนินการเลื่อนเงินเดือนได้ภายในเดือนตุลาคม 2559 และมีค าสั่งเลื่อนเงินเดือนส่งให้กองคลัง
เบิกจ่ายภายในเดือนพฤศจิกายน 2559 ได ้

กรณีท่ี 2 หากได้รับข้อมูลการก าหนดวงเงินจากกองแผนงานภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2559 
กองการเจ้าหน้าที่จะจัดท าข้อมูลเพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในวันที่ 17 
ตุลาคม 2559 ก็จะท าให้สามารถด าเนินการเลื่อนเงินเดือนได้ภายในเดือนพฤศจิกายน 2559 และมีค าสั่งเลื่อน
เงินเดือนส่งให้กองคลังเบิกจ่ายภายในเดือนธันวาคม 2559 ได้ 

หากไม่สามารถด าเนินการได้ทั้ง 2 กรณี ก็จะส่งผลให้การด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน
ล่าช้าออกไปอีก 

จึงเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ 
มต ิทีป่ระชมุรับทราบ 
 

6.6 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัขอนแกน่ ครัง้ที ่11/2559 
กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2559 สัญจร ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2559 
ณ ชาโต เดอ เขาใหญ่ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีก าหนดการดังนี้ 
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 
08.30 น.   คณะผู้บริหารจาก มข. เดินทางไป เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยรถตู้ VIP 
12.30 น.   รับประทานอาหารกลางวัน และเข้าที่พัก ณ ชาโต เดอ เขาใหญ่ 

http://www.chateaudekhaoyai.com/about.html 
14.00 – 16.00 น.  การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2559 
   ณ ห้องประชุมชาโต เดอ เขาใหญ่ 

http://www.chateaudekhaoyai.com/about.html
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2559 วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 
ฉบบัได้รบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแกน่ ครั้งที่ 10/2559 วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 

18.00 - 20.00 น.  รับประทานอาหารค่ า กิจกรรมสันทนาการ (Cowboy Night Party) 
22.00 น.   เสร็จกิจกรรม พักผ่อนตามอัธยาศัย 
วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 
07.00 น.   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
09.00 – 12.00 น.  กิจกรรมประชุมกลุ่มย่อย แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 – 16.00 น.  กิจกรรมการสร้างความส าเร็จให้กับองค์กรด้วยทีมงานคุณภาพ  
17.00 – 18.00 น.  พัก 
18.00 – 22.00 น.  รับประทานอาหารค่ า เพลินเพลงคาราโอเกะ  
22.00 น.   เสร็จกิจกรรม พักผ่อนตามอัธยาศัย 
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559 
07.00 น.   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
09.00 น.   ออกเดินทางกลับ จ.ขอนแก่น โดยรถตู้ 
   แวะเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ระหว่างการเดินทางตามอัธยาศัย 
14.00 น.   ถึง จ.ขอนแก่น โดยสวัสดิภาพ 

จึงเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือทราบและร่วมการประชุมตามก าหนดการดังกล่าวด้วย 
มต ิทีป่ระชมุรับทราบ 

 
เลิกประชมุเวลา 12.20 นาฬกิา 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
 
 
 
นางสาวศิริรัตน์ ชาภูวงษ ์   
ผู้จดรายงานการประชุม 
 
นางกิตติมา จันทรสม  
นางสุภารัตน์ มูลศรี   
นางสาวรุ่งตะวัน ประชากิตบ ารุง 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


