
รายงานการประชุมคณบดี 
ครั้งที่ 5/2556 

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556 
ณ  ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

 
ผู้มาประชุม 
1. รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย    อธิการบดี     ประธาน 
2. รศ.สมหมาย ปรีเปรม    รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 
3. รศ.ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ    รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ 
4. รศ.เทวัญ เริ่มสูงเนิน     ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

      แทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
5. ผศ.ช านาญ บุญญาพุทธิพงศ์   รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
6. ผศ.ลิขิต อมาตยคง    รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
7. ผศ.เด่นพงษ์ สุดภักดี    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8. รศ.นิยม วงศ์พงษ์ค า    รองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
9. อ.ธนัญชัย ดาศรี    ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 

แทนรองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 
10. รศ.ล าปาง แม่นมาตย์    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
11. รศ.ประภัสสร เตชะประเสริฐวิทยา  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
      แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
12. ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้     รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
      แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
13. ผศ.เกียรติ แสงอรุณ    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
14. อ.ปรีชา เครือวรรณ    รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร 

      แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
15. รศ.จิราวรรณ  แท่นวัฒนกุล   รองคณบดีฝ่ายทรัพย์สินและกิจการพิเศษ 

      แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
16. ผศ.อังคณา ทองพูน พัฒนศร   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 

      แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
17. รศ.อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์    รองคณบดีฝ่ายบริหาร    

      แทนคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
18. รศ.วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
19. รศ.พรเทพ ถนนแก้ว    รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  

      แทนคณบดีคณะเทคโนโลยี 
20. รศ.สุณีรัตน์ เอ่ียมละมัย   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
21. ผศ.มนสิชา เพชรานนท์   คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
22. รศ.พีรสิทธิ์ ค านวณศิลป์   รักษาการในต าแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ 
23. ผศ.กริช แรงสูงเนิน    รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย 
24. อ.วิชัย เสริมผล    ผู้ช่วยคณบดี     
       แทนผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย 
25. อ.ชาติภร เมืองโคตร    ผู้ช่วยคณบดี     

      แทนผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 5/2556 วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 6/2556 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556  

26. รศ.ไพบูลย์ ดาวสดใส    รองคณบดีฝ่ายบริหาร     
      แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 

27. รศ.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ   คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
28. รศ.ยุพิน เตชะมณี    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
29. รศ.วนิดา แก่นอากาศ    ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 

      (ส านักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) 
30. รศ. บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 

      แทนผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
31. ผศ.กานดา สายแก้ว    รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 

      แทนผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ 
32. รศ.ธีระ ฤทธิรอด    รองผู้อ านวยการฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
      แทนผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ 
33. นายชานนท์ นนทคุปต์   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
      แทนผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล 
      (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
34. อ.สุทิน เวียนวิวัฒน์    รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 2 

      แทนประธานสภาคณาจารย์ 
35. นายอมร สินเธาว์    ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง  
36. รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ เลขานุการที่ประชุม 
37. นางสังวาลย์ ช่างทอง    ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 
38. นางกิตติมา จันทรสม    ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 
39. นางสุพัตรา ครองยุทธ   รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 
 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 
1. ศ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
2. ศ.ภิเศก ลุมพิกานนท์       คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
3. ผศ.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
4. รศ.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ   คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
5. รศ.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
6. รศ.เฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี    คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
7. ผศ.สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ    รักษาราชการแทนคณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ  
       วิทยาเขตหนองคาย 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายบุญชัย  อ้องแสนค า   รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานวินัยและนิติการ 

แทนผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
2. นางสาววิลาวัณย์ พิธรัตน์   ผู้อ านวยการกองคลัง 
3. นางเพียงเพ็ญ ภาคอุทัย   ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.35 นาฬิกา  
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 5/2556 วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 6/2556 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556  

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องแจ้งต่อท่ีประชุม  
1.1 ประกาศคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่ อง แต่งตั้ ง

ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
ประธาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  ด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ 

ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จะด ารงต าแหน่งครบตามวาระในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556  
คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย จึงได้ด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เพ่ือด ารงต าแหน่งในวาระต่อไป ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556 
และมีมติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย โดยมีวาระสี่ปีนับตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ  ที่ประชุมรับทราบและแสดงความยินดี 
  

1.2 เรื่องที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในการประชุม ครั้งที่ 3/2556 เม่ือวันที่          
6 มีนาคม 2556 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง 

เลขานุการที่ประชุม ในฐานะกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอต่อที่ประชุมว่า 
ด้วยสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 มีเรื่องที่ได้น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัย และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี  2 การรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 

เลขานุการที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 4/2556 
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แก้ไข ดังนี้ 
1. หน้า 2 บรรทัดที่ 27 รายชื่อผู้ไม่มาประชุมล าดับที่ 3 นายอมร สินเธาว์”                

ให้ปรับเป็น “ผู้มาประชุม” 
2. หน้า 5 บรรทัดที่ 29 ให้แก้ไขค าว่า “ซับซ้อน” เป็น “ซ้ าซ้อน” 
3. หน้า 9 บรรทัดที่ 13-18 สัดส่วนและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารงาน

บุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ขอให้นางสังวาลย์ ช่างทอง ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย ช่วยพิจารณาตรวจสอบ
และปรับแก้ไขให้ถูกต้องด้วย 

4. หน้า 12 บรรทัดที่ 9 ให้เพ่ิมเติมข้อความต่อท้ายค าว่า พ.ศ.2551 ดังนี้“ระบุให้
กรรมการกลั่นกรองอุทธรณ์โทษทางวินัยนักศึกษา ประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอีก 3-5 คน”   

  หลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เลขานุการที่ประชุม เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณบดีครั้งที่ 3/2556 

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ได้สรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนชุดเดิมที่จะหมดวาระในวันที่ 28 เมษายน 2556 โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัย 
ด าเนินการทาบทามผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ นั้น ปรากฏว่า ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมีผู้ปฏิเสธ ทั้งผู้ถูกเสนอชื่อ 
และผู้ถูกเสนอชื่อส ารอง  ดังนั้น จึงต้องเริ่มกระบวนการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยใหม่ 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 5/2556 วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 6/2556 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. ให้คณะ/หน่วยงาน/องค์กร ตามข้อ 3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 เสนอชื่อบุคคลที่
สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 17 เมษายน 2556 

2. ให้คณะท างานเพ่ือท าหน้าที่กลั่นกรองรายชื่อบุคคลผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัย ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 6648/2555 ชุดเดิมเป็นคณะท างาน  กลั่นกรองรายชื่อที่เสนอ
จากคณะ/หน่วยงาน/องค์กร ตามข้อ 1 ต่อไป 

3. ให้คณะท างานเพ่ือท าหน้าที่กลั่นกรองรายชื่อบุคคล  ด าเนินการกลั่นกรอง ตรวจสอบ
คุณสมบัติ รายชื่อที่เสนอจากคณะ/หน่วยงาน/องค์กรต่าง  ๆในวันที่ 18 เมษายน 2556 เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมคณบดี ใน
วันที่ 19 เมษายน 2556 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบหลักการด าเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ 
 

3.2 (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2556 

อธิการบดี เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งที่ 
4/2556 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556 ได้พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  ว่าด้วย การบริหาร
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2556 นั้น ในการนี้ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ขอแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) โดยมีหลักการและเหตุผลส าคัญในการแก้ไข
ปรับปรุงข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2556 ดังนี้ 

1. ก.พ.อ. ได้ปรับระบบการบริหารงานบุคคลใหม่ จึงเห็นควรแก้ไขต าแหน่งข้าราชการ           
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับที่ ก.พ.อ. ก าหนดใหม่ 

2. ข้อบังคับเดิมที่มหาวิทยาลัยใช้บังคับอยู่ มีจ านวน 3 ฉบับ ดังนั้น เพ่ือให้มีความสะดวก
ส าหรับใช้บังคับในการปฏิบัติงาน จึงเห็นควรปรับปรุงให้เหลือฉบับเดียว 

3. เพ่ือให้ระบบบริหารงานบุคคล การอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรมของ
มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยควรจะได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคล ด้านกฎหมาย หรือด้านการบริหารจัดการภาครัฐ 
จึงเห็นควรปรับปรุงองค์ประกอบของ ก.บ.ม. และ ก.อ.พ.ร. ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

ส่วนองค์ประกอบของ ก.บ.ม. จากเดิมเสนอให้มีผู้แทนผู้บริหาร จ านวน 9 คน นั้น ถ้า
ก าหนดให้ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เป็นกรรมการโดยต าแหน่งแล้ว จะเหลือผู้แทนผู้บริหาร จ านวน 8 คน ซึ่งมี
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา ดังนี้ 

1. ให้อธิการบดีเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี จ านวน 2 คน 
2. ให้ที่ประชุมคณบดีก าหนดวิธีการเลือกและเลือกอีก จ านวน 6 คน ดังนี้   

3.1 เลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี จ านวน 4 คน 
3.2 เลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ

เทียบเท่าคณะ (ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์) จ านวน 1 คน 
3.3 เลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ซึ่งด ารงต าแหน่งเลขานุการ

บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน ส านัก ศูนย์ วิทยาลัย หรือหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ จ านวน 1 คน 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 5/2556 วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 6/2556 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556  

จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไของค์ประกอบของ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) ดังกล่าว 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบการแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) ตามที่เสนอ และเม่ือด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาต่อไป 

 
3.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2556 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการ

ประชุมคณบดี  ครั้ งที่  4/2556 ในวันที่  8 มีนาคม 2556 ได้ พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2556 แล้วนั้น 
โดย (ร่าง) ประกาศ  ดังกล่าว เดิม ก าหนดให้ วันที่ 27 มิถุนายน 2556 เป็นวันไหว้ครู และให้มีการงดการเรียนการสอน 
แตเ่นื่องจากในวันดังกล่าว คณะศึกษาศาสตร์มีการจัดประชุมวิชาการ ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก และ
ได้เชิญผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจ านวนมาก จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงก าหนดการ     
วันไหว้ครู จากเดิมวันที่ 27 มิถุนายน 2556 เป็นวันที่ 13 มิถุนายน 2556  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงก าหนดการวันไหว้ครู 

จากเดิมวันที่ 27 มิถุนายน 2556 เป็นวันที่ 13 มิถุนายน 2556 และให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข                   
ออกประกาศมหาวิทยาลัย ต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การจัดระเบียบลานจอดรถ ใต้อาคาร
ศูนย์อาหาร และบริการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยฝ่ายการคลังและ
ทรัพย์สิน ได้ด าเนินการจัดระเบียบบริเวณพ้ืนที่ลานจอดรถใต้อาคารศูนย์อาหารและบริการ 1 โดยติดตั้งระบบ
ควบคุมที่จอดรถ (Carpark Management System) เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ แต่การด าเนินการดังกล่าวท าให้มีต้นทุนเพิ่มขึ้น โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 ได้มีมติให้
ส านักงานบริหารจัดการทรัพย์สินปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การจัดระเบียบลานจอดรถ 
ใต้อาคารศูนย์อาหารและบริการ 1 เพ่ือให้คิดอัตราค่าธรรมเนียมการจอดรถให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง
โดยไม่สร้างภาระด้านงบประมาณให้มหาวิทยาลัย และขอแก้ไขเอกสาร (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เรื่อง การจัดระเบียบลานจอดรถ ใต้อาคารศูนย์อาหาร และบริการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่นในข้อ 8-10 ซึ่งเสนอ
ต่อที่ประชุม เป็นดังนี้  

ข้อ 8 ผู้น ารถยนต์เข้ามาจอดในลานจอดรถของศูนย์อาหารและบริการ จอดรถยนต์ 
จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้ลานจอดรถอัตรา คันละ 5 บาท ต่อ ชั่วโมง ส าหรับ 2 ชั่วโมงแรก และชั่วโมง
ถัดไปในอัตรา 10 บาท ต่อชั่วโมง เศษของชั่วโมงให้คิดเป็น 1 ชั่วโมง 

ข้อ 9 ในกรณีการจอดรถยนต์เป็นวัน หรือจ่ายเป็นรายเดือน ต้องได้รับอนุญาตจาก
ส านักงานบริหารจัดการทรัพย์สินก่อน และต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้ลานจอดรถตามอัตรา ดังนี้ 

 9.1 กรณีจอดเป็นรายวัน  อัตรา  100 บาทต่อวัน 
 9.2 กรณีจอดเป็นรายเดือน อัตรา 1,500 บาทต่อวัน 
 ทั้งนี้เศษของวันให้คิดเป็น 1 วัน และเศษของเดือนให้คิดเป็น 1 เดือน  
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 5/2556 วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 6/2556 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556  

ข้อ 10 การจอดรถจักรยานยนต์ ให้จอดได้ในสถานที่ที่ก าหนดให้เท่านั้น โดยไม่ต้อง
ช าระค่าธรรมเนียมส าหรับการจอดในวันเดียวกัน เว้นแต่กรณีข้ามคืน ต้องได้รับอนุญาตจากส านักงานบริหาร
จัดการทรัพย์สินก่อนและให้จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้ลานจอดรถตามอัตราต่อคัน ดังนี้ 

 10.1 กรณีจอดเป็นรายวัน  อัตรา 30 บาทต่อวัน 
 10.2 กรณีจอดเป็นรายเดือน อัตรา 300 บาทต่อวัน 
 ทั้งนี้เศษของวันให้คิดเป็น 1 วัน และเศษของเดือนให้คิดเป็น 1 เดือน 
และเสนอตารางเปรียบเทียบ ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 662/2546) ลงวันที่                

3 กันยายน 2556 เรื่อง การจัดระเบียบลานจอดรถ ใต้อาคารศูนย์อาหาร และบริการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ (ร่าง) 
ประกาศ เรื่อง การจัดระเบียบลานจอดรถ ใต้อาคารศูนย์อาหารและบริการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับใหม่ ดังนี้ 

ประเภท เดิม ใหม่ 

รถยนต์ 

ฟรี 2 ชั่วโมงแรก 2 ชม.แรก 5 บาท/ชั่วโมง 
+ 10 บาท/ชั่วโมง +10 บาท/ชั่วโมง 
100 บาท/เดือน 100 บาท/วัน 

1,000 บาท/เดือน 1,500 บาท/เดือน 
 

จักรยานยนต์ 
ฟรี 

คงเดิม 30 บาท/วัน 
300 บาท/วัน 

มหาวิทยาลัยจัดให้มีที่จอดรถรอบ Complex โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
รถยนต์ 230 คัน  รถจักยานยนต์ 390 คัน 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การจัด
ระเบียบลานจอดรถ ใต้อาคารศูนย์อาหาร และบริการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ทั้งนี้มีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม และขอชี้แจงข้อมูลเพ่ิมเติมดังนี้ 

1. การบริหารงานลานจอดรถ  มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ เช่น ค่าจ้างพนักงาน
รักษาความปลอดภัย ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นภาระของมหาวิทยาลัย และการเก็บ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้มหาวิทยาลัยได้ ประกอบกับ มีวัตถุประสงค์เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ นักศึกษา บุคลากร ผู้ประกอบการ ที่อยู่บริเวณศูนย์อาหาร   และมหาวิทยาลัย            
มีสถานที่จอดรถ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมไว้โดยรอบศูนย์อาหาร  เป็นจ านวนมากแล้ว  

 2. การจอดรถรายวันหรือรายเดือนให้จอดรถได้ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ถึง 23.00 น. 
เนื่องจากมหาวิทยาลัย ไม่สนับสนุนให้จอดรถเป็นรายวันหรือรายเดือน เพ่ือความปลอดภัยในทรัพย์สินของ
ผู้ใช้บริการ แต่หากผู้ใดประสงค์จะขอจอดรถเป็นรายวันหรือรายเดือน จึงต้องขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษหรือมี
เหตุผลความจ าเป็น เป็นการเฉพาะรายไป 

 3. การควบคุมรถ เข้า-ออก มีการจัดท าบัตรสมาร์ทการ์ด (smart card) ส าหรับ
ผู้ใช้บริการ  และมีกล้องวงจรปิดบริเวณทางเข้า-ออก 

 4. ความรับผิดชอบในความเสียหายต่อทรัพย์สิน  ของผู้ใช้บริการที่ระบุไว้ในประกาศ  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ใช้บริการรถมีความระมัดระวังในการดูแลรถของตัวเองมากข้ึน   

ทีป่ระชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 
1. การคิดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ลานจอดรถควรพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบโดย

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อสังเกต ดังนี้ 
1.1 มหาวิทยาลัยควรพิจารณาความเหมาะสมของการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ลานจอดรถ 

เมื่อเปรียบเทียบกับศูนย์การค้าทีไ่ม่มีการเรียกเก็บกับผู้ใช้บริการ 
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1.2 ควรยกเว้นค่าธรรมเนียมในชั่วโมงแรกแต่ควรเก็บในชั่วโมงถัดไปและพิจารณา
คิดอัตราที่เหมาะสมด้วย เนื่องจากมีผู้ใช้บริการในช่วงระยะเวลาสั้นๆ  

1.3 กรณีการขอใช้บริการรายเดือน มหาวิทยาลัย ไม่ได้ระบุที่จอดรถประจ าให้
ผู้ใช้บริการ จึงควรแจ้งรายละเอียดดังกล่าวให้ผู้ใช้บริการทราบอย่างชัดเจนด้วย 

1.4 การคิดเศษของเดือนและวิธีการนับเศษของเดือน ควรระบุให้ชัดเจนและกรณี
การจอดรถรายวันควรคิดเศษของรายวันเป็นรายชั่วโมงแทน 

1.5 การนับเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดควรก าหนดไว้ให้ชัดเจนด้วย 
1.6 การปรับเพ่ิมอัตราค่าฝากรถรายเดือนจาก 1,000 บาท เป็น 1,500 บาท มี

สัดส่วนการเพ่ิมข้ึนค่อนข้างมาก ควรพิจารณาด้วย 
1.7 มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนรณรงค์ ให้คนมาใช้บริการรถขนส่งมวลชน มากขึ้น เพ่ือ

สอดคล้องน าไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
2. ข้อ 15 ใน (ร่าง) ประกาศ  ให้ตัดข้อความ “หรือไม่มีข้อก าหนด”ออก 
3. เห็นควรให้งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ พิจารณาตรวจสอบประเด็น

ความรับผิดทางกฎหมายโดยละเอียดรอบคอบก่อนออกประกาศใช้ ต่อไป 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง 

การจัดระเบียบลานจอดรถ ใต้อาคารศูนย์อาหารและบริการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ และ
มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สินน าข้อคิดเห็นเสนอแนะไปพิจารณาต่อไป 

 
4.2 หลักสูตรสองปริญญาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม M.S.in Environmental 

Science และ M.S. in Environmental Engineering and Science 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Chia Nan 

University Pharmacy and Science ประเทศไต้หวัน ได้ร่วมกันจัดท าหลักสูตรสองปริญญาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว จะสร้างโอกาสให้นักศึกษาในการท างานเพ่ิมขึ้น  มีความเป็น
นานาชาติ และโอกาสการท าวิจัยร่วมระหว่างอาจารย์ ซึ่งกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่
ท าให้การพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสู่ระดับสากล ทั้งนี้หน่วยงานทั้งสองได้ร่วมกันร่าง MOA ขึ้น โดยได้ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556  เพ่ือให้
หลักสูตรดังกล่าวสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่ า งสถาบั น อุดมศึ กษา ไทยกับสถาบัน อุดมศึ กษาต่ า งประ เทศ  พ .ศ . 2550 ”  และประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1386/2550) ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง “หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติใน
การท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ” คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอเสนอ หลักสูตรสองปริญญา 
M.S.in Environmental Science และ M.S. in Environmental Engineering and Science ซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจาก Chia Nan University Pharmacy and Science แล้ว ทั้งนี้มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะก่อนน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ขอให้ คณะวิทยาศาสตร์ จัดท าสรุปข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย Chia Nan 

University Pharmacy and Science ประเทศไต้หวัน เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยด้วย 

2. ขอให้ฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พิจารณาการสรุปข้อมูลการเสนอ           
ขออนุมัติหลักสูตรสองปริญญา ต่อสภามหาวิทยาลัย ด้วย 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบการเสนอหลักสูตรสองปริญญาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม M.S.in Environmental Science และ M.S. in Environmental Engineering 
and Science ตามที่เสนอและมอบให้ฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของท่ีประชุมไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
4.3 ขออนุมัติยุบสถานีโทรทัศน์วิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสาร
องค์กร มีนโยบายพัฒนาประสิทธิภาพช่องทางการสื่อสารของมหาวิทยาลัย โดยมีแนวคิดควบภารกิจของ
สถานีโทรทัศน์อินเทอร์เน็ต และวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ากับกองสื่อสารองค์กร ส านักงาน
อธิการบดี โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

ความเป็นมา 
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2545 ได้จัดตั้ง

สถานีโทรทัศน์อินเตอร์เน็ตและวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานในก ากับ เพ่ือท าหน้าที่
เผยแพร่และสื่อสารต่อบุคลากรและประชาคมของมหาวิทยาลัย ต่อมามหาวิทยาลัยได้มีการจัดโครงสร้างในส านักงาน
อธิการบดีใหม ่โดยมีกองสื่อสารองค์กร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เพ่ือ
ส่งเสริมกิจกรรมและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรจึงมีนโยบาย
พัฒนาประสิทธิภาพช่องทางการสื่อสารของมหาวิทยาลัย โดยมีแนวคิดควบรวมภารกิจของสถานีโทรทัศน์
วิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ากับกองสื่อสารองค์กร ส านักงานอธิการบดี โดยผ่านการห ารือ
ระหว่างผู้อ านวยการกองกลางและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 โดยมีข้อสรุปประเด็นการหารือดังนี้ 

1. หากมีการควบรวมภารกิจจะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น และ
บูรณาการทรัพยากรร่วมกัน โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนระบบหรือจัดหาทรัพยากรเพ่ิมเติม 

2. การปรับเปลี่ยนสถานภาพของบุคลากรสู่การเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะท าให้
เข้าถึงระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งเสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิชาชีพได้อย่างชัดเจน  

สรุปสาระส าคัญโครงการ 
1. สถานีโทรทัศน์อินเตอร์เน็ตและวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอยุบ

หน่วยงาน เพ่ือปรับภารกิจไว้กับกองสื่อสารองค์กร เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีลักษณะภารกิจที่คล้ายคลึงกัน 
โดยท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
ให้บริการข้อมูลข่าวสารส าหรับทุกภาคส่วน ผลิตเนื้อหาข่าว สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์รายการวิทยุโทรทัศน์
ของมหาวิทยาลัยแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

2. การปรับเปลี่ยนอัตราเงินเดือนรวมสวัสดิการของบุคลากรในหน่วยงาน จ านวน 8 ราย 
ซึ่งเป็นพนักงานหน่วยงานในก ากับ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ เพ่ือให้สอดคล้องตามระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันใช้งบประมาณในการจ้าง จ านวน 1,235,304 บาทต่อปี  หาก
ปรับบัญชีเงินเดือนรวมสวัสดิการตามระบบการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 10 ต่อปี) จะใช้งบประมาณ 
ปี พ.ศ. 2557 จ านวน 1,358,844 บาท ปี พ.ศ. 2558 จ านวน 1,494,744 บาท  และปี พ.ศ. 2559 จ านวน 
1,644,216 บาท  เพ่ิมขึ้น จ านวน 123,540 บาท 135,900 บาท และ 149,472 บาท ตามล าดับ   

โดยที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายหน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน
การประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556  เห็นชอบในหลักการยุบสถานีโทรทัศน์วิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส าหรับประเด็นการควบรวมหรือโอนภารกิจ และด้านบริหารงานบุคคลให้มหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป 
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ประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยหน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555 

- ข้อ 9 หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดตั้ งและยุบเลิกหน่วยงานเป็นไปตามที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด  โดยจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

- ข้อ 10 ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการจัดตั้งและยุบเลิกหน่วยงาน 
โดยจัดท าเป็นประกาศสภามหาวิทยาลัย 

2. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1232/2555) เรื่อง การก าหนดประเภทและ
สถานะของหน่วยงานในก ากับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- ข้อ 7 การจัดตั้งและยุบเลิกหน่วยงาน ให้คณะกรรมการนโยบายเป็นผู้พิจารณา

กลั่นกรองและเสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย โดยจัดท าเป็นประกาศสภา
มหาวิทยาลัย 

- ข้อ 8 กรณียุบเลิกหน่วยงานให้ส านักงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี
แล้วรายงานเสนอต่อคณะกรรมการประจ า ภายใน 60 วัน ก่อนแจ้งให้สภามหาวิทยาลัย
ทราบ 

3. พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 
- มาตรา 11 (3) สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการใชประโยชนดานการเรียนการสอนหรือการเผย

แพรความรูสูสังคมตามลักษณะและหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
- มาตรา 20 ในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน กรมประชา

สัมพันธ ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทที่หนึ่งและ
ประเภทที่สาม จะหารายไดจากการโฆษณาไมไดเวนแตเปนการหารายไดโดยการ
โฆษณาหรือเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับงานหรือกิจการของหนวยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ สมาคม มูลนิธิหรือนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงคในการด าเนินกิจการเพ่ือ
ประโยชนสาธารณะ โดยไมแสวงหาก าไรในทางธุรกิจ หรือการเสนอภาพลักษณ
ขององคก์ร บริษัท และกิจการโดยมิไดมีการโฆษณาสรรพคุณ คุณประโยชน หรือ
คุณภาพของผลิตภัณฑที่เก่ียวของทั้งทางตรงและทางออม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการประกาศ ก าหนดการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทร
ทัศนผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทที่สองใหหารายได
จากการโฆษณาไดเทาที่เพียงพอตอการประกอบกิจการโดยไม่เน้นการแสวงหาก าไร 

 จึงเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
1. ขออนุมัติยุบสถานีโทรทัศน์วิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2. ขออนุมัติก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของสถานีโทรทัศน์วิทยุกระจายเสียง 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบในกองสื่อสารองค์กร ส านักงานอธิการบดี 
3. ขออนุมัติโอนพนักงานหน่วยงานในก ากับสังกัดสถานีโทรทัศน์วิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 
1. คณะกรรมการนโยบายหน่วยงานในก ากับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ 

2/2556 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556 ได้เห็นชอบในหลักการประเด็นการยุบหน่วยงานในก ากับ เพ่ือเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตามอ านาจตามความที่ปรากฏในข้อ  7 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น               
(ฉบับที่ 1231/2555) เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งและยุบเลิกหน่วยงานในก ากับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส าหรับ
ประเด็นการควบรวมหรือโอนภารกิจ และด้านการบริหารงานบุคคล นั้น เป็นกระบวนการขั้นตอนที่มหาวิทยาลัย
จะต้องพิจารณาด าเนินการต่อไป 
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2. เนื่องจากตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1231/2555) เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดตั้งและยุบเลิกหน่วยงานในก ากับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้อ  6 วรรคสอง ก าหนดไว้ว่า "การยุบเลิก
หน่วยงาน ตามข้อ 6(1)-6(3) ให้หน่วยงานด าเนินการเสนอผ่านคณะกรรมการประจ าและคณะกรรมการนโยบาย
ตามล าดับ” ดังนั้น จึงเห็นควรแนบเอกสารการผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าสถานี โทรทัศน์
วิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด้วย 

3. เนื่องจากที่ผ่านมา การยุบเลิกหน่วยงาน เคยเกิดกรณีการสูญหายของทรัพย์สิน เห็นควร
ระมัดระวัง และตรวจสอบโดยส านักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ ตามที่เสนอ และให้น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ขอให้เพิ่มเติมข้อมูลการผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า
สถานีโทรทัศน์วิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นข้อมูลประกอบการเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาด้วย 

 
4.4 ขอเสนอแต่งตั้งกรรมการประจ าส านักวิทยบริการ (ส านักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) 
  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ (ส านักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) เสนอต่อที่ประชุมว่า 

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 1629/2554 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2554 แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนัตต์ เจ่าสกุล 
ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นกรรมการประจ าส านักวิทยบริการ (ส านักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) 
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ และจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง ในวันที่ 20 มีนาคม 2556  นั้น ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจ าส านักที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2547 ข้อ 5 และข้อ  6 
ก าหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก ทั้งนี้ไม่เกิน 2 วาระ
ติดต่อกัน ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการของส านักวิทยบริการ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอแต่งตั้ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนัตต์ เจ่าสกุล ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นกรรมการประจ าส านักวิทยบริการ ประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิ ต่ออีกหนึ่งวาระ 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประจ าส านักวิทยบริการ ตามเสนอ 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนัตต์ เจ่าสกุล 
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ าส านักวิทยบริการ(ส านักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) ตามที่เสนอ 

 
4.5 ขอเสนอแต่งตั้งกรรมการประจ าส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 

 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ผู้แทนผู้อ านวยการส านักทะเบียนและ
ประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 611/2554         
ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 แต่งตั้ง นางสุดใจ ธนไพศาล ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ(ส านักหอสมุดและ
ทรัพยากรการเรียนรู้) และผู้ช่วยศาสตราจารย์อนัตต์ เจ่าสกุล ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นกรรมการ
ประจ าส านักทะเบียนและประมวลผล  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ นั้น เนื่องจากบุคคลดังกล่าวได้ครบวาระการด ารง
ต าแหน่ง เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยคณะกรรมการประจ าส านัก         
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2547 ข้อ 5 และข้อ 6 ก าหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่ง  
2 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก ทั้งนี้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการของส านัก
ทะเบียนและประมวลผล ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอชื่อกรรมการประจ าส านักทะเบียนและประมวลผล ดังนี้ 

1. รองศาสตราจารย์วนิดา แก่นอากาศ   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ  
     (ส านักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนัตต์ เจ่าสกุล  ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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มติ ที่ประชุมพิจาณาแล้วเห็นชอบให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์วนิดา แก่นอากาศ  
และผู้ช่วยศาสตราจารย์อนัตต์ เจ่าสกุล เป็นกรรมประจ าส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ) ตามที่เสนอ  

 
4.6 ขอเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ า
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งที่ 1593/2554 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554 
จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง ในวันที่ 24 มีนาคม 2556 จ านวน 6 ท่าน เพ่ือให้ได้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แทน
กรรมการที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง จึงให้คณะที่มีบัณฑิตศึกษาเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ คณะละ 2 ท่าน โดย
เสนอจากคณาจารย์ตามกลุ่มสาขาวิชา ที่คณะสังกัด ตามบันทึกที่ ศธ 0514.10/0527 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2556 
ได้ผลการพิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 

1. รองศาสตราจารย์กมล เลิศรัตน์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. รองศาสตราจารย์ไฉนพร ด่านวิรุทัย กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรานุช ปิติพัฒน์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
5. รองศาสตราจารย์สุเมธ แก่นธานี กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
6. รองศาสตราจารย์สมาน ลอยฟ้า กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ า

บัณฑิตวิทยาลัย ก่อนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ าบัณฑิต

วิทยาลัย ตามที่เสนอ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

 4.7 รายงานผลการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษนักศึกษาทุจริตการสอบ 
 -รายงานการประชุม “ลับ” 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
5.1 โครงการ การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2554 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุมว่า ส านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย ได้จัดท าโครงการการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2554 ซึ่งเป็นการประเมินระดับสาขาวิชา และได้รับความสนใจจาก
มหาวิทยาลัยทั้งของรัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัยนานาชาติ เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 34 แห่ง โดยมีสาขาวิชา
ส าหรับการประเมิน แบ่งเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้ 

1. กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
2. กลุ่มสาขาเทคโนโลยี 
3. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 
4. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตรและสัตวแพทยศาสตร์ 
5. กลุ่มสาขาแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร ์
6. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการงานการวิจัยใน 

กลุ่มสาขา ดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 5/2556 วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 6/2556 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556  

 Rating 5 ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตรและสัตวศาสตร์ 
 คณะเกษตรศาสตร์  

- สาขาวิชา Plant and Soil Science 
- สาขาวิชา Animal Science 

 Rating 5 (R2) ในกลุ่มสาขาแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ 
 คณะแพทยศาสตร์ 

-  สาขาวิชา อายุรศาสตร์ 
 Rating 4 ในกลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์   

- สาขาวิชา Civil Engineering 
- สาขาวิชา Manufacturing Systems Engineering 

 Rating 4 ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 คณะแพทยศาสตร์  

- สาขาวิชาพรีคลินิก 
 คณะเภสัชศาสตร์ 

- สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
 คณะเทคนิคการแพทย ์

-  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
- สาขาวิชากายภาพบ าบัด 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
-  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

5.2 รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรโครงการพิเศษ ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2555 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วย                      
คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรโครงการพิเศษ ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2555 
ซึ่งเป็นการสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตรโครงการพิเศษในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ดังนั้น จึงขอเสนอผลการด าเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์  และรายงานสถานะทางการเงิน ประจ าปี
งบประมาณ 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 ซึ่งมีรายได้ทั้งสิ้น 47,665,000.00 บาท มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 
38,350,894.64 บาท และมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 9,314,105.36 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

5.3 รายงานสรุปผลการด าเนินงานและรายงานการตรวจสอบบัญชี งบการเงิน 
ประจ าปีงบประมาณ 2555 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วย
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ได้จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานและรายงานการตรวจสอบบัญชี งบการเงิน 
ประจ าปีงบประมาณ 2555 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 5/2556 วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 6/2556 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556  

ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 เรียบร้อยแล้ว โดยสรุปรายงานสถานะทางการเงิน 
ประจ าปีงบประมาณ 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มีรายได้ทั้งสิ้น 
137,817,492.95 บาท มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 100,870,355.60 บาท และมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 36,947,137.35 บาท 
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

5.4 วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดท าวารสารวิจัย 

มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาและเป็นสื่อกลางรายงานความก้าวหน้าในการวิจัย
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยก าหนดออกปีละ 4 ฉบับ นั้น บัดนี้บัณฑิตวิทยาลัย
ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอ วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2555) 
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
   มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

6.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนพลต ารวจเอกเภา สารสิน เพื่อการศึกษา             
และวิจัย พ.ศ. 2556 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุมว่า  ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มีความส านึกต่อคุณูปการของพลต ารวจเอกเภา สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2535-2556           
ดังปรากฏเป็นที่ประจักษ์ต่อนักศึกษา อาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพ่ือเป็นการสืบสาน
เจตนารมณ์ให้ เกิดการพัฒนาการศึกษาในด้านต่างๆ ของประเทศและในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดตั้ง กองทุนพลต ารวจเอกเภา สารสิน เพ่ือการศึกษาและวิจัย พ.ศ.2556 โดยให้มี
เงินทุนเริ่มต้นจ านวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถให้แก่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเป็นเงินทุนสนับสนุนเพ่ือการศึกษาต่อของ นักศึกษา อาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน 
รวมทั้งเป็นเงินทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย และการสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาและวิจัยของมหาวิทยาลัย  

ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ จึงจัดท า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุน 
พลต ารวจเอกเภา สารสิน เพื่อการศึกษาและวิจัย พ.ศ.2556 ซึ่งมีหลักการและสาระส าคัญดังนี้ 

1. จัดตั้งกองทุนด้วยเงินทุนเริ่มจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จ านวน 10 ล้านบาท 
และการจัดสรรเงินสมทบกองทุน ซึ่งมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดสรรเพ่ิมให้เป็นรายปี รวมถึงแหล่งสนับสนุนที่
เป็นเงินที่โอนมาจากกองทุนอ่ืน ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นชอบ และเงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน 
ศิษย์เก่า องค์กรภายนอก หรือแหล่งเงินอ่ืน ๆ รวมถึงเงินผลประโยชน์ ที่เกิดจากการบริหารกองทุนหรือเกิดจาก
กิจกรรมที่ด าเนินการเพ่ือสนับสนุนกองทุน 

2. ก าหนดวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุน 5 ข้อ  
2.1 เพ่ือสนับสนุนเป็นเงินทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
2.2 เพ่ือสนับสนุนเป็นเงินทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกแก่อาจารย์ของ

มหาวิทยาลัย 
2.3 เพ่ือสนับสนุนเป็นเงินทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทแก่บุคลากรสายสนับสนุน

ของมหาวิทยาลัย 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 5/2556 วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 6/2556 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556  

2.4 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
2.5 สนับสนุนกิจกรรมที่เก่ียวกับการศึกษาและวิจัยของมหาวิทยาลัย 

3. ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุน ประกอบด้วย  
3.1 อธิการบดี     เป็นประธานกรรมการ 
3.2 รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย จ านวน 2 คน เป็นกรรมการ  
3.3 ผู้แทนคณบดี จ านวน 5 คน   เป็นกรรมการ  
3.4 ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 คน   เป็นกรรมการ 
3.5 ผู้อ านวยการกองคลัง   เป็นกรรมการ 
3.6 ผู้อ านวยการกองแผนงาน   เป็นกรรมการ 
3.7 ผู้อ านวยการกองบริหารการวิจัย  เป็นกรรมการ 
3.8 ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
3.9 เจ้าหน้าที่จากส านักงานอธิการบดี  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

4. คณะกรรมการบริหาร กองทุนพลต ารวจเอกเภา สารสิน เพ่ือการศึกษาและวิจัย พ.ศ. 2556 
ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการบริหารจัดการกองทุน แนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการบริหารจัดการ
เงินกองทุน และท าหน้าที่พิจารณาจัดสรรทุน เงินกองทุน และการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับทุนสนับสนุนตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ก าหนด  

5. มีกระบวนการรายงาน และติดตามผลต่อที่ประชุมคณบดี และสภามหาวิทยาลัยทุกปี  
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนพล

ต ารวจเอกเภา สารสิน เพ่ือการศึกษาและวิจัย พ.ศ.2556 ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป  
   ที่ประชุมมีข้อคิดเหน็เสนอแนะ ดังนี้ 

ปรับแก้ไข (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนพลต ารวจเอกเภา สารสิน เพ่ือ
การศึกษาและวิจัย พ.ศ. 2556 ใหม่ดังนี้ 

1. ข้อ 3 ค าว่า “หมายถึง” ให้ปรับแก้ไขเป็น “หมายความว่า” 
2. ข้อ 4 ให้ปรับไปเป็นข้อสุดท้าย 
3. วัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุน 

- รวมข้อ  5 .1  และ 5 .2  เข้ าด้ วยกัน  และพิจารณาปรับข้อความเป็ น                 
“เพ่ือสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาส าหรับบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย” โดยให้กรรมการบริหารกองทุนพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไขให้เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้หากเป็นการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนเพ่ือศึกษา
ต่อใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก็จะเป็นทุนหมุนเวียน ในมหาวิทยาลัยด้วย 

- ควรพิจารณาเพ่ิมเติมข้อความในวัตถุประสงค์ เพ่ือให้สามารถน าไปลดหย่อน
ภาษีได้สองเท่า  โดยให้ พิจารณาเพ่ิมข้อความ “เพ่ือเป็นทุนการศึกษา                 
การประดิษฐ์ การพัฒนา การค้นคว้า การวิจัยของนักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย และ เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์การศึกษา แบบเรียน ต ารา หนังสือ
ราชการ สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา”  

4. ให้ พิจารณาตรวจสอบการเขียนชื่อ  “กองทุนพลต ารวจเอกเภา สารสิน                     
เพ่ือการศึกษาและวิจัย พ.ศ. 2556” ขอให้เขียนให้ถกูต้องเหมือนกันทุกที่ด้วย 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย
กองทุน พลต ารวจเอกเภา สารสิน เพื่อการศึกษาและวิจัย พ.ศ.2556 โดยมอบหมายให้ฝ่ายวางแผน
ยุทธศาสตร์น าข้อสังเกตและข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุงและแก้ไข ก่อนเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
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6.2 การเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
   คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เสนอต่อที ่ประชุมว่า จากผลการส ารวจของวิทยาลัย
นานาชาติ ที่ได้น าเสนอในที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556 ได้ท าการส ารวจความพร้อม
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นั้น พบว่า จุดอ่อนของ
นักศึกษา คือ การใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ และนักศึกษาต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดหา 
อุปกรณ์ เครื่องมือ สื่อการเรียนภาษาอังกฤษ ให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองตามความสมัครใจ อีกทั้ง ปัจจุบัน
มีมหาวิทยาลัยหลายแห่ง มีการจัดแผนกส าหรับการเรียนภาษาอังกฤษ ให้สามารถเรียนได้ทุกภาษา และ    
จากผลการส ารวจ คู่แข่งด้านภาษาอังกฤษ ในอาเซียน ของนักศึกษาไทยคือ สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ เพื่อให้
สามารถแข่งขันกับสองประเทศได้ในอนาคต จึงเสนอให้ มหาวิทยาลัย จัดให้มีแผนกส าหรับสื่อการเรียน
ภาษาอังกฤษ หรือจัดตั้งสโมสรส าหรับนักศึกษา (Student Lounge) การสร้างหอพักนานาชาติและสถานที่
ส าหรับนักศึกษาไทยและต่างประเทศเพ่ือพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน รวมถึงปรับปรุงพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ให้มีความน่าสนใจด้วย  

จึงเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
1. อธิการบดีให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า การเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน นั้น มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการของบประมาณเพื่อสร้างอาคารเรียนรวมหลังใหม่ บริเวณ
ศาลา 25 ปี ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของส านักงบประมาณ โดยจะใช้เป็นอาคารเรียนรวมกลาง ส าหรับ
คณะนิติศาสตร์และวิทยาลัยนานาชาติ รวมถึงจะจัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ห้องสมุดรวมอยู่ในอาคารเรียนด้วย  
รูปแบบเป็นอารยะสถาปัตย์ (การออกแบบงานสถาปัตยกรรมที่สามารถให้คนทุกกลุ่มทุกประเภทเข้าใช้ได้เช่น 
เด็ก คนชรา คนพิการ เป็นต้น) ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และบริการส าหรับกลุ่มคณะวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ในอนาคตอาจจะมีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และคณะหน่วยงานบริเวณใกล้เคียงด้วย 

2. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์เสนอเพ่ิมเติมว่าในปี 2556 มหาวิทยาลัยได้
เสนอแผนงานด้านยุทธศาสตร์อาเซียน เพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ วงเงิน ประมาณ 50 ล้านบาท 
ส าหรับเตรียมความพร้อมเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน  ประกอบด้วยโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                 
การปรับปรุงทางด้านกายภาพ การสอนภาษา การพัฒนาเว็บไซต์ การปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน รวมถึง
การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องด้วย 

3. รองอธ ิการบด ีฝ ่ายว ิชาการและเทคโนโลย ีสารสนเทศชี ้แจงเ พิ ่ม เต ิมว ่า 
มหาวิทยาลัย จัดสถานที่เรียนภาษาอังกฤษ ส าหรับบุคลากรและนักศึกษาให้สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
ที่อาคารพจน์ สารสิน และอาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 8 และมีการพัฒนาสื่อการเรียนภาษาอังกฤษ โดยจัดท า
เว็บไซต์ http://english.kku.ac.th ซึ่งสามารถเข้าใช้บริการได้ โดยใช้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกันกับรหัส
เข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย และนักศึกษาทุกคนที่เรียนในสาขาวิชาภาษา จะต้องเรียนผ่าน
เว็บไซต์นี้ด้วย และในปีการศึกษา 2556 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดให้มีค่ายเตรียมความ
พร้อมด้านภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาโควตา เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาก่อนเปิดภาคเรียน
ประมาณ 1 สัปดาห์ ด้วย 

4. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ(ส านักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) เสนอ
เพ่ิมเติมว่า ส านักวิทยบริการ มีการพัฒนาระบบการให้บริการห้องสมุด ที่สามารถประมวลผลการเข้าไปใช้งาน 
การแสดงความคิดเห็น การให้ข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการได้ โดยน าข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลมาวิเคราะห์
ข้อเสียของระบบการใช้งานห้องสมุด ไปพัฒนาการใช้ให้ดียิ่งขึ้น และส านักวิทยบริการ ก าลังด าเนินการผลิตสื่อ
การใช้งานในรูปแบบของหนังสั้น เพ่ือให้ผู้ใช้งานเกิดความเพลิดเพลินในการเรียนรู้ และเข้าถึงข้อมูลการใช้งาน
ระบบได้ง่ายขึ้น 
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มติ ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อคิดเห็นเสนอแนะว่ามหาวิทยาลัย ควรพัฒนาสื่อการ
เรียนรู้ ให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา ส าหรับบุคลากรและนักศึกษาด้วย  

 
เลิกประชุมเวลา 11.15 นาฬิกา 
 
 

(รองศาสตราจารย์รังสรรค์ เนียมสนิท) 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ 

เลขานุการที่ประชุมคณบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางชวัลลักษณ์ หงศาลา   
ผู้จดรายงานการประชุม 
 
นางสังวาลย์ ช่างทอง 
นางกิตติมา จันทรสม   
นางสุพัตรา ครองยุทธ 
นางสุภารัตน์ มูลศรี 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


