รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครัง้ ที่ 1/2559
เมือ่ วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559
ณ ห้องประชุมสารสิน ชัน้ 2 อาคารสิรคิ ุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ผูม้ าประชุม
1. รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี
ประธานกรรมการ
2. รศ.สมหมาย ปรีเปรม
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
กรรมการ
3. รศ.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ
กรรมการ
4. ผศ.ลิขิต อมาตยคง
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
กรรมการ
5. ศ.ศุภชัย ปทุมนากุล
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
กรรมการ
6. รศ.นิยม วงศ์พงษ์คา
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์
กรรมการ
7. รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
กรรมการ
8. อ.ธันฐกรณ์ พงศ์พิมล
รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน
กรรมการ
9. ผศ.เกียรติ แสงอรุณ
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
กรรมการ
10. รศ.มนต์ชัย ดวงจินดา
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
กรรมการ
11. รศ.วรานุช ปิติพัฒน์
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
กรรมการ
12. รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
กรรมการ
13. รศ.พรเทพ ถนนแก้ว
คณบดีคณะเทคโนโลยี
กรรมการ
14. อ.สิรยา พั่ววงศ์แพทย์ เล็กประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์
กรรมการ
แทนคณบดีคณะนิติศาสตร์
15. ผศ.กริช แรงสูงเนิน
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
กรรมการ
16. ผศ.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
กรรมการ
17. รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์
กรรมการ
18. รศ.ศักดา ดาดวง
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและพัฒนาองค์กร
กรรมการ
แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
19. รศ.กุลธิดา ท้วมสุข
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กรรมการ
20. ผศ.ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
กรรมการ
แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
21. รศ.วิรัช จิ๋วแหยม
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
กรรมการ
22. ศ.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
กรรมการ
23. รศ.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
กรรมการ
24. รศ.รักชนก แสงภักดีจิต
รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์
กรรมการ
25. ผศ.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
กรรมการ
26. รศ.ชูพงษ์ ทองคาสมุทร
รักษาการคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
กรรมการ
27. รศ.ชูชาติ กมลเลิศ
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
กรรมการ
28. ผศ.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
กรรมการ
29. ผศ.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย
กรรมการ
แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
30. รศ.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
กรรมการ
31. ศ.ละออศรี เสนาะเมือง
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
กรรมการ
32. ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการ
แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

33. รศ.บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล
34. อ.กิตติ์ เธียรธโนปจัย
35. ผศ.รักพงษ์ เพชรคา
36. รศ.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช
37. รศ.วนิดา แก่นอากาศ
38. ผศ.เด่นพงษ์ สุดภักดี
39. นางกิตติมา จันทรสม
40. นางสุภารัตน์ มูลศรี

-2ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
ผู้อานวยการสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
ผู้อานวยการสานักบริการวิชาการ
กรรมการ
ผู้อานวยการสานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
กรรมการ
ผู้อานวยการสานักหอสมุด
กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร กรรมการและเลขานุการ
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการ
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น
1. รศ.ลาปาง แม่นมาตย์
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์
2. ผศ.สมเกียรติ ศรีจารนัย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
3. รศ.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ
รักษาการแทนคณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. ผศ.ภาวดี ภักดี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน
2. ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ผูอ้ านวยการสานักงานประเมินและประกันคุณภาพ
3. นางเพียงเพ็ญ ภาคอุทัย
ผูอ้ านวยการกองแผนงาน
เริ่มประชุมเวลา 09.40 นาฬิกา
ประธานกล่าวเปิดประชุม และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2559
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและจังหวัดขอนแก่นได้รับพระกรุณาจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงร่วม
แข่งขันวิ่งขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 13 ประเภทฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.10 ด้วยสถิติในเวลา 2 ชั่วโมง
1 นาที 58 วินาที และขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ช่วยให้งานครั้งนี้สาเร็จเรียบร้อยด้วยดี
แม้จะมีเวลาในการเตรียมการไม่มากนัก
และขอขอบคุณคณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ ที่มอบของที่ระลึก
เนื่องในวาระปีใหม่ ประจาปี 2559 โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้มอบ CD เพลงสรร มโหรี และปี่พาทย์ดึกดาบรรพ์
ชุดจับราระบาบรรพ์ ซึ่งเป็นผลงานของวงสร้อยกวี นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีไทย โดยได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวด
ดนตรีไทยระดับประเทศ และคณะพยาบาลศาสตร์ได้มอบ สมุดจดบันทึก ปฏิทิน และ Diary Plan 2016
จากนั้นประธานได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อทีป่ ระชุม
1.1 เรื่องที่นาเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 7
พฤศจิกายน 2558 และมติที่ได้รับการรับรองเรียบร้อยแล้ว
กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 มีเรื่องที่ได้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และมติที่ได้รับการรับรอง
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2559 วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559
ฉบับได้รบั การรับรอง จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2559 วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

-31.2 เรื่องที่นาเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 6
มกราคม 2559 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง
กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 มีเรื่องที่ได้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง
ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 12/2558
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558
กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558
มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 โดยไม่มีแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การเลือกกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรมประจามหาวิทยาลัย (ก.อ.พ.ร.)
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ (เพิ่มเติม)
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ระเบียบวาระ
ที่ 3.1 เรื่องการเลือกกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรมประจามหาวิทยาลัย (ก.อ.พ.ร.) ประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิ (เพิ่มเติม) ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบหลักการในการทาบทามบุคคลที่ได้รับคะแนนในลาดับถัดจาก
บุคคลที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการ ก.อ.พ.ร. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่
11/2558 เมื่อวัน ที่ 16 พฤศจิ กายน 2558 เพื่อทาบทามเป็นกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุ กข์และพิทักษ์ระบบ
คุณธรรมประจามหาวิทยาลัย (ก.อ.พ.ร.) นั้น เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้งนายวิชัย ธัญญพาณิชย์ เป็นประธานกรรมการ ก.อ.พ.ร.
ซึ่งเป็ นการเสนอชื่อเดียวกับที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ยขอนแก่นเสนอ ดังนั้น เพื่อให้ องค์ประกอบ
ของกรรมการ ก.อ.พ.ร. มีจานวนครบตามองค์ประกอบฝ่ายทรัพยากรบุคคลจึงได้ดาเนินการทาบทามรองศาสตราจารย์
มันทนา สามารถ สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และได้รับการตอบรับเป็นกรรมการ ก.อ.พ.ร. เรียบร้อยแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ชื่อปริญญา อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ในสาขาวิชาและอักษรย่อสาหรับสาขาวิชา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยสานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้จัดทา
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ชื่อปริญญา อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชาและอักษรย่อ
สาหรับสาขาวิชา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 4/2558
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรอง ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2559 วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559
ฉบับได้รบั การรับรอง จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2559 วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

-4จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองพร้อมเสนอความเห็นประกอบก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา
ที่ประชุมมีขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ข้อ 3.2 (3) ให้ตัด “(4)” หน้าชื่อภาษาอังกฤษออก
2. ข้อ 5.1 ข้อ 5.2 และ ข้อ 5.3 คาว่า “...Grad.Dip.” ให้เว้นระยะห่างของคาเป็น “...Grad. Dip.”
3. ข้อ 5.2 (2) แก้ไขจาก “...แม็กซิลโลเฟเซียล” เป็น “...แม็กชิลโลเฟเชียล”
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบหลักการตาม (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรื่อง ชื่อปริญญา อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชาและอักษรย่อสาหรับสาขาวิชา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และมอบหมายให้ผู้อานวยการสานักบริหารและพัฒนาวิชาการรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปพิจารณาแก้ไขในส่วน
ที่เกี่ยวข้องก่อนดาเนินการต่อไป
4.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกากับ ติดตาม
ประเมิ นผลการปฏิ บั ติ ราชการของข้ าราชการพลเรื อนในสถาบั นอุ ดมศึ กษา ผู้ ได้ รั บการต่ อเวลาราชการ สั งกั ด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการกากับ
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ 65 ปี
สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีมติให้ปรับแก้ไขเพิ่มเติม (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขการก ากับ ติ ดตาม ประเมิ นผลการปฏิบั ติราชการของข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ ได้รั บ
การต่อเวลาราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เพื่อให้การนับผลงานทางวิชาการสาหรับ
ผู้ได้รับการต่อเวลาราชการดาเนินการได้ด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐาน
ทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558
ในการนี้ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรอง ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองพร้อมเสนอความเห็นประกอบก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา
ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะว่า ข้อ 6.2 วรรคสอง อาจพิจารณาเพิ่มเงื่อนไข
การเป็น First author ด้วยหรือไม่
ในการนี้ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล จึงได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ที่ประชุม
คณะกรรมการกากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ได้รับการต่อ
เวลาราชการ 65 ปี สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้หารือในประเด็นดังกล่าวแล้วมีมติให้ผู้ที่ได้รับการต่อเวลาราชการเป็น
Corresponding author เท่านั้น เนื่องจากบทบาทที่สาคัญของผู้ที่ได้รับการต่อเวลาราชการคือการสร้างนักวิจัย
นักวิชาการใหม่
ทั้งนี้ ประธานกรรมการ ได้ขอหารือต่อที่ประชุมเรื่องนโยบายการต่อเวลาราชการ 65 ปี
ตามเกณฑ์ของ ก.พ.อ. ว่าเห็นควรกาหนดให้มหาวิทยาลัยมีนโยบายการต่อเวลาราชการ 65 ปี ตามเกณฑ์ของ
ก.พ.อ.หรือไม่ เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ แล้ว อีกทั้ง
มหาวิทยาลัยอื่นๆ ก็ไม่ได้มีนโยบายการต่อเวลาราชการ 65 ปี เนื่องจากไม่ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ
จากรัฐบาล ทั้งนี้ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ได้กาหนดให้มหาวิทยาลัยสามารถจ้างบุคคล
ที่มีความรู้ความสามารถ ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาประเด็นดังกล่าวเป็ นไปด้วยความรอบคอบ จึงขอหารือ
ผู้บริหารทุกท่านเพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2559 วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559
ฉบับได้รบั การรับรอง จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2559 วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

-5ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยไม่ควรมีนโยบายต่อเวลาราชการ
ตามหลักเกณฑ์ ก.พ.อ. แต่มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารูปแบบและกาหนดระยะจ้างตามบริบทและความเหมาะสม
โดยอาจมีระยะจ้างต่อเนื่อง 2 -3 ปี เป็นต้น
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบหลักการตาม (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ สั งกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ตามที่เสนอ
และเห็นชอบหลักการไม่มีนโยบายการต่อเวลาราชการตามหลักเกณฑ์ของ ก.พ.อ. พร้อมทั้งมอบหมายให้รองอธิการบดี
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลพิจารณารับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป
4.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ชมรมบุคลากรอาวุโสมหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองอธิการบดีฝ่ ายทรัพยากรบุ คคล เสนอต่อ ที่ประชุมว่ า ที่ป ระชุ มชมรมผู้ สู งอายุ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบ
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ชมรมบุคลากรอาวุโสมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ กองการเจ้าหน้าที่
จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ชมรมบุคลากรอาวุโสมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อที่ประชุม
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ทั้งนี้ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ขอแก้ไขเอกสารในหน้า 1 วรรคแรก บรรทัดที่ 3
จากเดิม “..และมีอายุตั้งแต่ห้าสิบปีขึ้นไป” แก้ไขเป็น “..และมีอายุตั้งแต่หกสิบปีขึ้นไป”
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรื่อง ชมรมบุคลากรอาวุโสมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ประชุมมีขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่าหากกาหนดเป็นประกาศมหาวิทยาลัยอาจมีผลให้มหาวิทยาลัย
ต้องผูกพันทางนิติกรรมในด้านต่างๆ และรวมไปถึงการบริหารจัดการของชมรมฯ อาจไม่เกิดความคล่องตัว เช่น
ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการแต่งตั้งกรรมการ ด้านการพ้นสภาพสมาชิก ด้านการเงินที่จะต้องใช้หลักการและ
ระบบเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัย เป็นต้น ดังนั้น จึงเห็นว่าชมรมฯ ควรพิจารณาประเด็นดังกล่าวให้รอบคอบอีกครั้ง ทั้งนี้
อาจใช้วิธีการดาเนินงานเช่นเดียวกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อการบริหารจัดการเป็นไปอย่างคล่องตัวและ
อิสระมากขึ้น โดยมหาวิทยาลัยอาจให้การสนับสนุนตามความจาเป็นได้
2. มหาวิ ท ยาลั ย ควรพิ จ ารณาแนวทางเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ช มรมฯ มี บ ทบาทร่ ว มกั บ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย
3. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดทาระบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
มหาวิทยาลัยและผู้เกษียณอายุราชการให้ชัดเจนโดยอาจกาหนดไว้เป็นแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการให้มีชมรมบุคลากรอาวุโสมหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยอาจใช้รูปแบบการดาเนินงานเช่นเดียวกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นต้นแบบ และมอบหมาย
ให้อธิการบดีรับเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาและสื่อสารถึงความห่วงใยของมหาวิทยาลัยต่อชมรมบุคลากรอาวุโส
มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกครั้ง
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2559 วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559
ฉบับได้รบั การรับรอง จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2559 วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

-64.4 ขอความเห็นชอบการดาเนินการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาทัศนศิลป์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ และ
- (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับหลักสูตร
โครงการพิเศษศิลปกรรมศาสตร์ “หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์”
- (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ “หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์”
ผู้อานวยการสานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการอานวยการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558
ได้เห็นชอบการขออนุมัติดาเนินการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาสาหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ศิลปกรรมศาสตร์ “หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ ”
และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์
“หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์” เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามข้อ 5.4
แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 638/2548) ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2548 เรื่อง ขั้นตอนการขออนุมัติจัดการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ ในการนี้สานักบริหารและพัฒนาวิชาการ จึงขอเสนอการดาเนินการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) ของคณะศิลปกรรมศาสตร์
และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ศิลปกรรมศาสตร์
“หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์” และ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ “หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์”
ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการดาเนินการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ และ
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ศิลปกรรมศาสตร์
“หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์” และ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ “หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์”
ที่ประชุมมีขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษมี
วุฒิการศึกษาไม่ตรงตามสาขาวิชาที่จะขอเปิดหลักสูตร จานวนอาจารย์พิเศษภายนอกมหาวิทยาลัยมีสัดส่วนมากเกินไป
รายวิชาสัมมนาทัศนศิลป์ขั้นสูงมีจานวนหน่วยกิตมากกว่าหลักสูตรอื่นๆ อีกทั้ง หลักสูตรดังกล่าวไม่ได้กาหนดเกณฑ์
การสาเร็จการศึกษาไว้ด้วย ซึ่งอาจจะมีปัญหาในการเสนอหลักสูตรต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้
2. อธิการบดีตั้งข้อสังเกตและแสดงความกังวลว่า ด้วยสภามหาวิทยาลัยได้มีนโยบาย
ขอให้มหาวิทยาลัยควบคุมการเปิดการเรียนการสอนในลักษณะหลักสูตรโครงการพิเศษ เนื่องจากมีความกังวลใน
ด้านคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาตลอดถึงปัญหาภาระในด้านค่าใช้จ่ายในกรณีไม่สามารถบริหารจัดการ
ให้อยู่ในเกณฑ์จุดคุ้มทุนได้
3. บางคณะ/ภาควิชายังมีค่า FTES และจานวนอาจารย์ประจาไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐาน
และการเปิดหลักสูตรโครงการพิเศษซึ่งไม่สามารถนามาคานวณค่า FTES ได้นั้น ยังเป็นภาระที่คณะ/ภาควิชา
ต้องแบ่งเวลาอาจารย์ประจามาสอนในแต่ละหลักสูตรดังกล่าวอีกด้วย แต่ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยจะมีนโยบายลด
การเปิดหลักสูตรโครงการพิเศษก็ควรดาเนินการอย่างรอบคอบและกาหนดมาตรการในเชิงบวก เพื่อให้คณะ/
ภาควิชาที่มีความจาเป็นสามารถดาเนินการต่อไปได้
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2559 วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559
ฉบับได้รบั การรับรอง จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2559 วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

-74. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนระบบการจัดการหลักสูตรใหม่ทั้งระบบ โดยไม่แยก
เป็นหลักสูตรปกติหรือหลักสูตรโครงการพิเศษ และให้สามารถเปิดหลักสูตรสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ได้
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบหลักการการดาเนินการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) ของคณะศิลปกรรมศาสตร ์
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับหลักสูตรโครงการพิเศษศิลปกรรมศาสตร์
“หลักสูตรศิล ปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิล ป์ ” และ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ “หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาทัศนศิลป์” ตามที่เสนอ และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กรรับข้อคิ ดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
4.5 การนาเกณฑ์ Basic Medical Education WFME Global Standards for Quality
Improvement, The 2012 Revision (มาตรฐานสากลของสหพันธ์แพทยศาสตรศึกษาโลก) มาใช้ในการประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตรของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ผู้อานวยการสานักงานประเมินและประกันคุณภาพ เสนอต่อที่ประชุมแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ว่า ตามที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมโครงการจัดตั้งสถาบันรับรอง
มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ และได้รับการตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตด้วยเกณฑ์ Basic Medical
Education WFME Global Standards for Quality Improvement, The 2012 Revision ซึ่งผลการตรวจประเมินตามมติ
ของคณะกรรมการแจ้งว่า หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ผ่านการรับรอง
มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ดังนั้น คณะแพทยศาสตร์ จึงมีความประสงค์จะนาเกณฑ์
WFME มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาสาหรับหลักสูตรแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นไปตามข้อ 2.3 แห่งประกาศ
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ซึ่งได้กาหนดให้ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
เลือกใช้ อาจเป็นระบบที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดทาขึ้น หรือเป็นระบบซึ่งเป็นที่
ยอมรับในระดับสากลที่สามารถประกันคุณภาพได้ตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เช่น ระบบ AUN-QA หรือ
ระบบ EdPEx หรือเป็นระบบที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาขึ้นเอง โดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน
และนาเสนอคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลาดับ ในการนี้
สานักงานประเมินและประกันคุณภาพ จึง ขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะ
ก่อนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า เกณฑ์ WFME ที่ทางกลุ่มแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทยและคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวนั้น เนื่องจาก ประเทศสหรัฐอเมริกา
ได้กาหนดว่า สาหรับบัณฑิตแพทยศาสตร์ที่สาเร็จการศึกษาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2018 เป็นต้นไป ถ้าสถาบันใดไม่ผ่านเกณฑ์ WFME
จะไม่สามารถเข้าศึกษาหรือฝึกอบรมในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ ดังนั้น จึงจาเป็นต้องเร่งดาเนินการในเรื่องดังกล่าว
ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นแห่งที่ 6 ของประเทศไทยที่ผ่านเกณฑ์ WFME เรียบร้อย
จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบหลักการ การนาเกณฑ์ Basic Medical Education
WFME Global Standards for Quality Improvement, The 2012 Revision (มาตรฐานสากลของสหพันธ์
แพทยศาสตรศึกษาโลก) มาใช้ในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตามที่เสนอ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2559 วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559
ฉบับได้รบั การรับรอง จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2559 วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

-84.6 ขออนุมตั ริ างวัลนักวิจยั ดีเด่น ประจาปี 2558
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วย ฝ่ายวิจัย
และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ประกาศเชิญชวนนักวิจัยเข้ารับการพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจาปี 2558
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารางวัลนั กวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรียบร้อยแล้ว ประกอบกับข้อ 8.1 แห่งประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1064/2553) ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 เรื่อง รางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิ น
ได้กาหนดให้การพิจารณาคัดสรรเพื่อรับรางวัลรางวัลนักวิจัยดีเด่นให้คณะกรรมการวิจัยพิจารณาคัดสรรจากผู้ที่
ได้รับการเสนอชื่อตามข้อ 7 เสนอให้ที่ประชุมคณบดีพิจารณาอนุมัติ ในการนี้ จึงขอเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณา
รางวัลนักวิจัยดีเด่นประจาปี 2558 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
1. ผู้ได้รับการพิจารณาเข้ารับรางวัลนักวิจัยระดับเพชร (มีผลงานวิจัยจานวนอย่างน้อย
75 ผลงาน) จานวน 2 ท่าน ดังนี้
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
สังกัด
จานวนผลงาน
1
ศาสตราจารย์มาลินี เหล่าไพบูลย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
75
2
รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์
คณะแพทยศาสตร์
79
2. ผู้ได้รับการพิจารณาเข้ารับรางวัลนักวิจัยระดับเหรียญทอง มีผลงานวิจัยจานวนอย่างน้อย
50 ผลงาน) จานวน 4 ท่าน ดังนี้
ลาดับที่
1
2
3
4

ชื่อ-สกุล
รองศาสตราจารย์ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย
ศาสตราจารย์บังอร ศรีพานิชกุลชัย
รองศาสตราจารย์ณรงค์ ขันตีแก้ว
รองศาสตราจารย์ภพ โกศลารักษ์

สังกัด
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์

จานวนผลงาน
59
52
51
51

3. ผู้ได้รับการพิจารณาเข้ารับรางวัลนักวิจัยระดับเหรียญเงิน มีผลงานวิจัยจานวนอย่างน้อย
25 ผลงาน) จานวน 8 ท่าน ดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อ-สกุล

สังกัด

จานวนผลงาน

รองศาสตราจารย์เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง
คณะวิทยาศาสตร์
32
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปรีดิ์ พินิจสุนทร
คณะวิทยาศาสตร์
25
รองศาสตราจารย์วิทยา เงินแท้
คณะวิทยาศาสตร์
25
ศาสตราจารย์อรุณรัตน์ ฉวีราช
คณะวิทยาศาสตร์
33
ศาสตราจารย์สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์
คณะทันตแพทยศาสตร์
26
รองศาสตราจารย์วรรณภา อิชิดะ
คณะแพทยศาสตร์
25
รองศาสตราจารย์ปณิตา ลิมปะวัฒนะ
คณะแพทยศาสตร์
27
ศาสตราจารย์จามรี ธีรตกุลพิศาล
คณะแพทยศาสตร์
25
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจาปี 2558
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้วอนุมัตริ างวัลนักวิจยั ดีเด่นประจาปี 2558 ตามทีเ่ สนอ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2559 วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559
ฉบับได้รบั การรับรอง จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2559 วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

-94.7 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการ
- รายงานการประชุม “ลับ” 4.8 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน 40 ปี พัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากคณะกรรมการบริหาร
กองทุน 40 ปี พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2574/2557 ลงวันที่ 2
พฤษภาคม 2557 ได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558
ซึ่งครบกาหนดระยะเวลาเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 นั้น และเพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ตามข้อ 6 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุน 40 ปี พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2548
ซึ่งได้กาหนดให้การบริหารกองทุน ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
(1) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธานคณะกรรมการ
(2) ผูแ้ ทนคณบดีและหรือผู้บริหารหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ทีเ่ สนอโดยทีป่ ระชุมคณบดี
จานวนไม่เกิน 5 คน เป็นกรรมการ
(3) กรรมสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนอาจารย์ จานวน 1 คน เป็นกรรมการ
(4) กรรมสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนข้าราชการ จานวน 1 คน เป็นกรรมการ
(5) บุคลากรจากสานักงานอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย 1 คน เป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้ผู้แต่งตั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องทาหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความเหมาะสม
กรรมการในข้อ 6.2 ให้มวี าระคราวละ 2 ปี ...
ในการนี้ กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกคณะกรรมการ
ตามข้อ 6(2) จานวนไม่เกิน 5 คน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกกรรมการตามองค์ประกอบข้อ 6 (2) แห่งระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุน 40 ปี พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2548
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบและเลือกบุคคลต่อไปนี้ร่วมเป็นกรรมการบริหารกองทุน 40 ปี
พัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทผู้แทนคณบดีและหรือผู้บริหารหน่วยงานเทียบเท่าคณะ จานวน 5 คน ดังนี้
1. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
2. คณบดีคณะแพทยศาสตร์
3. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
5. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
4.9 การแต่งตั้งคณะกรรมการประจาสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อานวยการสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจาสถาบัน สานัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าสถาบัน สานัก พ.ศ. 2558 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 นั้น
ในการนี้ สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณากาหนดและเลือกจานวนและรายชื่อ
ของกรรมการตามข้อ 5 แห่งข้อบังคับดังกล่าวซึ่งกาหนดให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการประจา ประกอบด้วย
(1) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(2) รองอธิการบดี
เป็นกรรมการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2559 วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559
ฉบับได้รบั การรับรอง จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2559 วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

- 10 (3) คณบดี
เป็นกรรมการ
(4) ผูท้ รงคุณวุฒิ จานวนไม่เกินห้าคน
เป็นกรรมการ
(5) ผู้อานวยการ
เป็นกรรมการและเลขานุการ
จานวนกรรมการตาม (2) รวมกับ (3) แล้วต้องไม่เกินห้าคน
จานวนและรายชื่อของกรรมการตาม (2) (3) และ (4) ให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยกาหนดและเลือกตามความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละสานัก
จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการประจาสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกบุคคลเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการประจาสานัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
1. รองอธิการบดี ตามข้อ 5 (2) จานวน 1 คน คือ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร
2. คณบดี ตามข้อ 5 (3) จานวน 4 คน ได้แก่
2.1 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.2 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
2.3 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
2.4 คณบดีคณะแพทยศาสตร์
3. ผูท้ รงคุณวุฒิ ตามข้อ 5 (4) จานวน 3 คน ได้แก่
3.1 รองศาสตราจารย์ ชลธิป พงศ์สกุล
3.2 ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์อนัตต์ เจ่าสกุล
3.3 อาจารย์กรชวัล ชายผา
4.10 การแต่งตั้งคณะกรรมการประจาสานักบริการวิชาการ
ผู้อานวยการสานักบริการวิชาการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจาสถาบัน สานัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าสถาบัน สานัก พ.ศ. 2558 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 นั้น
ในการนี้ สานักบริการวิชาการ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณากาหนดและเลือกจานวนและรายชื่อของ
กรรมการตามข้อ 5 แห่งข้อบังคับดังกล่าวซึ่งกาหนดให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการประจา ประกอบด้วย
(1) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(2) รองอธิการบดี
เป็นกรรมการ
(3) คณบดี
เป็นกรรมการ
(4) ผูท้ รงคุณวุฒิ จานวนไม่เกินห้าคน
เป็นกรรมการ
(5) ผู้อานวยการ
เป็นกรรมการและเลขานุการ
จานวนกรรมการตาม (2) รวมกับ (3) แล้วต้องไม่เกินห้าคน
จานวนและรายชื่อของกรรมการตาม (2) (3) และ (4) ให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยกาหนดและเลือกตามความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละสานัก
จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการประจาสานักบริการวิชาการ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกบุคคลเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการประจาสานัก
บริการวิชาการ ดังนี้
1. รองอธิการบดี ตามข้อ 5 (2) จานวน 1 คน คือ รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั และ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2559 วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559
ฉบับได้รบั การรับรอง จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2559 วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

- 11 2. คณบดี ตามข้อ 5 (3) จานวน 1 คน คือ คณบดีคณะเทคโนโลยี
3. ผูท้ รงคุณวุฒิ ตามข้อ 5 (4) จานวน 4 คน ได้แก่
3.1 นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์
3.2 นายกิตติ วิทรู วิทย์ลักษณ์
3.3 รองศาสตราจารย์เกรียงไกร กิจเจริญ
3.4 ศาสตราจารย์อนันต์ พลธานี
4.11 การแต่งตั้งคณะกรรมการประจาสานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
ผู้อานวยการสานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจาสถาบัน สานัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าสถาบัน สานัก พ.ศ. 2558 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 นั้น
ในการนี้ สานักบริหารและพัฒนาวิชาการ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณากาหนดและเลือกจานวนและรายชื่อ
ของกรรมการตามข้อ 5 แห่งข้อบังคับดังกล่าวซึ่งกาหนดให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการประจา ประกอบด้วย
(1) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(2) รองอธิการบดี
เป็นกรรมการ
(3) คณบดี
เป็นกรรมการ
(4) ผูท้ รงคุณวุฒิ จานวนไม่เกินห้าคน
เป็นกรรมการ
(5) ผู้อานวยการ
เป็นกรรมการและเลขานุการ
จานวนกรรมการตาม (2) รวมกับ (3) แล้วต้องไม่เกินห้าคน
จานวนและรายชื่อของกรรมการตาม (2) (3) และ (4) ให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยกาหนดและเลือกตามความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละสานัก
จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการประจาสานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกบุคคลเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการประจาสานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ ดังนี้
1. รองอธิการบดี ตามข้อ 5 (2) จานวน 1 คน คือ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร
2. คณบดี ตามข้อ 5 (3) จานวน 3 คน ได้แก่
2.1 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
2.2 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
2.3 คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
3. ผูท้ รงคุณวุฒิ ตามข้อ 5 (4) จานวน 3 คน ได้แก่
3.1 รองศาสตราจารย์วนิดา แก่นอากาศ
3.2 อาจารย์กติ ติ์ เธียรธโนปจัย
3.3 ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์อนัตต์ เจ่าสกุล
4.12 การแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการสานักวิชาศึกษาทัว่ ไป
กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากคณะกรรมการอานวยการสานัก
วิชาศึกษาทั่วไป ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 1158/2557 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 จะครบวาระการดารงตาแหน่ง
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 นั้น และเพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อ 6(2) และ(3) แห่ง
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2559 วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559
ฉบับได้รบั การรับรอง จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2559 วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

- 12 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2548 ข้อ 6 ได้กาหนดให้
การบริหารสานักวิชาศึกษาทั่วไปให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการอานวยการซึ่งอธิการบดีแต่งตั้ง ประกอบด้วย
(1) อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย จานวน 1 คน เป็นประธาน
(2) ผูแ้ ทนคณบดี จานวน 4 คน เป็นกรรมการ
(3) ผูท้ รงคุณวุฒซิ งึ่ เป็นบุคลากรสายผูส้ อน จานวน 4 คน เป็นกรรมการ
(4) ผู้อานวยการสานักวิชาศึกษาทั่วไป เป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้อธิการบดีเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการ และกรรมการในข้อ (2) และ (3)
ตามคาแนะนาของที่ประชุมคณบดี และแต่งตั้งบุคลากรของสานักให้เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความเหมาะสม
ในการนี้ จึงขอเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคลากรสายผู้สอนตามข้อ 6(3) ต่อที่ประชุม
เพื่อพิจารณาเลือก พร้อมทั้งได้สรุปประวัติโดยย่อของกรรมการเพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ที่ประชุมได้พิจารณา
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการสานักวิชาศึกษาทั่วไป
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้บุคคลดังต่อไปนี้ร่วมเป็นคณะกรรมการอานวยการ
สานักวิชาศึกษาทั่วไป ดังนี้
1. ผูแ้ ทนคณบดี จานวน 4 คน เป็นกรรมการ ดังนี้
1.1 คณบดีคณะเทคโนโลยี
1.2 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
1.3 คณบดีวทิ ยาลัยการปกครองท้องถิน่
1.4 ผู้อานวยการสานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
2. ผูท้ รงคุณวุฒซิ งึ่ เป็นบุคลากรสายผูส้ อน จานวน 4 คน เป็นกรรมการ ดังนี้
2.1 รองศาสตราจารย์สภุ าพ ณ นคร
สังกัดสานักวิชาศึกษาทัว่ ไป
2.2 ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์พรนภา ศุกรเวทย์ศริ ิ สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์
2.3 ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ประภาพร ตั้งธนธานิช สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์
2.4 ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์เพ็ญพันธ์ เพชรศร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 สรุปผลการพิจารณาเรื่อง ขอความเห็นชอบรางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจาปี 2558
โดยการเวียนหนังสือเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุ การ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เวียนหนังสือสานักงานสภามหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0514.33.2/ว. 2611
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ขอความเห็นชอบรางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจาปี 2558 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยครบรอบการเวียนหนังสือขอความเห็นชอบในวันที่ 4 มกราคม 2559 และเมื่อครบรอบ
การเวียนหนังสือแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีมติเห็นชอบเห็นชอบรางวัลนักวิจัย
เกียรติคุณสารสิน ประจาปี 2558 ตามที่กองบริหารงานวิจัยเสนอ จานวน 6 คน ดังนี้
จานวนผลงาน
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
สังกัด
ตีพมิ พ์
1
ศาสตราจารย์โสพิศ วงศ์คา
คณะแพทยศาสตร์
103
2
ศาสตราจารย์พวงรัตน์ ยงวณิชย์
คณะแพทยศาสตร์
103
3
ศาสตราจารย์ผิวพรรณ มาลีวงษ์
คณะแพทยศาสตร์
116
4
ศาสตราจารย์วันชัย มาลีวงษ์
คณะแพทยศาสตร์
110
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2559 วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559
ฉบับได้รบั การรับรอง จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2559 วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
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ตีพมิ พ์
5
ศาสตราจารย์ปริญญา จินดาประเสริฐ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
104
6
รองศาสตราจารย์กุลนภา ฟู่เจริญ
คณะเทคนิคการแพทย์
103
ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แจ้งมติดังกล่าว
ให้แก่ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีและกองบริหารงานวิจัยได้รับทราบและดาเนินการตามขั้นตอนต่อไปเรียบร้อยแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

สังกัด

5.2 รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การรายงานผล
การดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2558 ของสานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ เป็นไปตามข้อ 29 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หน่วยงานในกากับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555 สานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์
จึงได้จัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2558 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจา
สานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 เรียบร้อยแล้ ว
โดยในปีงบประมาณ 2558 อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) ประกอบด้วย 4 เครือข่าย
ได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในส่วนของสานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการอนุมัติ
งบประมาณจากสานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสานักงานนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม แห่งชาติ (สวทน.)
ในการดาเนินการกิจกรรมอุทยานวิทยาศาสตร์ 6 กลุ่มกิจกรรม กลุ่มกิจกรรมสร้างความ
ตระหนักของอุทยานวิทยาศาสตร์ 3 กลุ่มกิจกรรม ประกอบด้วย
1. กลุ่มกิจกรรมการพัฒนาบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ (Service Platform)
2. กลุ่มกิจกรรมการบ่มเพาะธุรกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
(Science Technology and Innovation Business Incubation)
3. กลุ่มกิจกรรมการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจยั ของภาคเอกชนในพื้นที่
(Industrial Research and Technology Capacity Development Program)
4. กุล่มกิจกรรมโครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน
5. กลุ่มกิจกรรมงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6. กลุ่มกิจกรรมโครงการ Talent Mobility
กิจกรรมสร้างความตระหนักของอุทยานวิทยาศาสตร์ ได้แก่
1. กิจกรรม Innovation Fair 2015
2. กิจกรรม Knowledge Sharing
3. กิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรม
และในปีงบประมาณ 2558 สานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มีงบรายได้ - ค่าใช้จ่าย ณ วันที่
30 กันยายน 2558 ดังนี้ มีรายได้ ทั้งสิ้น 96,154.262.91 บาท มีค่าใช้จ่าย ทั้งสิ้น 80,644,430.91 บาท สรุปมีรายได้สูงกว่า
ค่าใช้จ่ายจานวน 15,509,832.00 บาท ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2559 วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559
ฉบับได้รบั การรับรอง จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2559 วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

- 14 5.3 ปฏิทินการจัดทางบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และแนวทาง
การขอตั้งงบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้อานวยการกองแผนงาน เสนอต่อที่ประชุมแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ ว่า
ด้วยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2558 มีมติอนุมัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จานวน ทั้งสิ้น 13,641,195,700 บาท
เป็นเงินอุดหนุนจากรัฐ 4,847,143,900 บาท งบประมาณเงินรายได้ 8,158,123,900 บาท และงบประมาณหน่วยงานในกากับ
635,927,900 บาท เนื่องจากงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้มีการบริหารงบประมาณ
ไปช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และกองแผนงานเห็นควรให้มีการทบทวนแผน ผลการดาเนินงาน
ของคณะ/หน่วยงาน หากมีความจาเป็นที่เร่งด่วนและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการดาเนินงาน
ให้คณะ/หน่วยงานสามารถขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติมในช่วงกลางปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในการนี้ จึงขอเสนอ
ปฏิทินการจัดทางบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อที่ประชุม ดังนี้
ปฏิทินการจัดทางบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กระบวนการ ลาดับ
การวางแผน
งบประมาณ

1

2

วัน/เดือน/ปี
มกราคม 2559

1 - 15 กุมภาพันธ์2559

การจัดทา
งบประมาณ

การอนุมัติ
ประมาณ

3

1 - 15 กุมภาพันธ์2559

4

15 - 29 กุมภาพันธ์2559

5

7 มีนาคม 2558

6

5 เมษายน 2558

7

1 – 5 เมษายน 2558

ขัน้ ตอนและกิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปรับปรุงและจัดทาปฏิทนิ การจัดทา
งบประมาณเงินรายได้ กลางปี ประจาปี
กองแผนงาน
งบประมาณ พ.ศ. 2559
หน่วยงานสังกัดสานักงานอธิการบดี
หน่วยงานสังกัด
(รวมฝ่ายต่างๆ) และคณะ/หน่วยงานที่ขอใช้
สานักงาน
งบประมาณของสานักงานอธิการบดี จัดทา
อธิการบดี/ฝ่าย
คาขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ กลางปี
ต่างๆ,คณะ/
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
หน่วยงาน
คณะ/หน่วยงาน จัดทาและส่งคาขอตั้ง
งบประมาณเงินรายได้ กลางปี ประจาปี
คณะ/หน่วยงาน
งบประมาณ พ.ศ.2559
วิเคราะห์คาขอตั้งงบประมาณเงินรายได้
กองแผนงาน
กลางปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พิจารณาคาขอตั้ง
งบประมาณเงินรายได้ กลางปี ประจาปี
กองแผนงาน
งบประมาณ พ.ศ.2559
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติ
คาขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ กลางปี
กองแผนงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บันทึกการอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ กลาง
ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในระบบ
กองแผนงาน
KKUFMIS

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2559 วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559
ฉบับได้รบั การรับรอง จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2559 วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

- 15 กระบวนการ ลาดับ
8

วัน/เดือน/ปี

ขัน้ ตอนและกิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

6 – 8 เมษายน 2558

จัดทารายละเอียดแผนงบประมาณเงินรายได้
กลางปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ส่งให้คณะ/หน่วยงาน

กองแผนงาน

แนวทางการขอตัง้ งบประมาณงบประมาณเงินรายได้ กลางปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เนื่องจากงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2559 ได้มีการบริหารงบประมาณไปช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว
จึงเห็นควรให้มีการทบทวนแผน ผลการดาเนินงานของหน่วยงาน หากมีความจาเป็นและงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรไม่เพียงพอต่อการดาเนินงาน ให้หน่วยงานสามารถขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในช่วงกลางปี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยการพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณกลางปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ต้ องมี ความสอดคล้ องกั บนโยบายการจั ดท างบประมาณ พ.ศ. 2559 และโครงการ/กิ จกรรมตามยุ ทธศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลัย จึงเห็นควรกาหนดแนวทางการขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ กลางปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้
1. หลักการทัว่ ไป
มหาวิทยาลัยจัดทางบประมาณแบบสมดุล มุ่งเน้นการใช้จ่ายอย่างประหยัด เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และรักษาวินัยการเงินการคลังตามนโยบายของรัฐ
2. เกณฑ์การพิจารณา
2.1 รายรับของหน่วยงาน
2.1.1 เป็นรายรับจากโครงการ/กิจกรรมใหม่ที่ยังไม่มีการประมาณการรายวัน
ไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2.1.2 เป็นรายรับจากโครงการ/กิจกรรมเดิมที่เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับที่ตั้งไว้
โดยต้องแสดงประมาณการและรายรับจริงตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - กุมภาพันธ์ 2559 และชี้แจงวิธีการประมาณการ
รายรับที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน 2559
2.1.3 รายรับจากเงินทุนสารองสะสม ต้องแสดงสถานะของเงินทุนสารองสะสม
ณ กุมภาพันธ์ 2559 โดยการตั้งงบประมาณจากเงินทุนสารองสะสมควรตั้งเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายงบลงทุนที่ไม่สามารถจัดสรร
จากรายรับปกติของหน่วยงาน
2.2 รายจ่ายของหน่วยงาน
2.2.1 หมวดเงินอุดหนุน - ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน และงบเงินอุดหนุน - เงินอุดหนุนทั่วไป
ต้องเป็นโครงการ/กิจกรรมที่มีความจาเป็นอย่างยิ่งยวด และตอบสนองยุทธศาสตร์สาคัญของมหาวิทยาลัยโดยเสนอ
รายละเอียดโครงการที่พร้อมดาเนินการได้ทันที พร้อมเหตุผลที่ต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่ม และแสดงแผน/
ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
2.2.2 หมวดงบเงินอุดหนุน - ค่าใช้จ่ายลงทุน ต้องมีเหตุผลความจาเป็นเร่งด่วน
และมีความพร้อมสามารถดาเนินการได้ทันทีหลังจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณ เช่น แบบก่อสร้าง
ประมาณการราคากลาง งวดงานก่อสร้าง คุณลักษณะ รายละเอียดแต่ละรายการ และมีแผนการดาเนินการที่ชัดเจน
มีกาหนดแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2559 วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559
ฉบับได้รบั การรับรอง จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2559 วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

- 16 5.4 แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจามหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็น
กรรมการสมทบ (เพิ่มเติม)
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อ 5 แห่งระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ข้อกาหนดการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และข้อ 6 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1466/2555) ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กาหนดให้มีคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ ประจามหาวิทยาลัย จานวน 3 สาขาวิชา และการสรรหากรรมการประจาและกรรมการสมทบต้องเสนอ
ชื่อเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจริยธรรมการวิจัย ประจามหาวิทยาลัย พิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อเสนอ
ต่อที่ประชุมคณบดีเพื่อทราบ และเสนอให้นายกสภามหาวิทยาลั ยพิจารณาลงนามแต่งตั้งต่อไป นั้น ประกอบกับ
คณะกรรมการบริหารจริยธรรมการวิจัย ประจามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558
ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการสมทบ (เพิ่มเติม) เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไป
ตามข้อ 6 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับดังกล่าว ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี จึงขอเสนอรายชื่อ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นกรรมการสมทบ (เพิ่มเติม) ต่อที่ประชุม
เพื่อทราบก่อนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามแต่งตั้ง ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์วัณทนา ศิริธราธิวัตร สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัสวดี เบนเน็ตต์ สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์
3. นางสมจิตร์ หร่องบุตรศรี
สังกัดคณะแพทยศาสตร์
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
5.5 แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
ผู้อานวยการสานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้มีประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
เพื่อเป็นแนวทางให้สถาบันอุดมศึกษาใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเจตนารมณ์ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 นั้น
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุม ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558
พิจารณาเห็นว่าเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีอิสระในการกาหนดรายละเอียดของการบริหารและจัดการเรียนการสอน
ให้เหมาะสมกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา จึงมีติให้จัดทาประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่ อง แนวทางการปฏิบัติ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถดาเนินการ
จัดทาระบบเก็บข้อมูลรายละเอียดตามแนวทางของ มคอ.3-7 โดยสามารถปรับเปลี่ยนหัวข้อรายละเอียดให้เหมาะสม
กับบริบทของแต่ละสถาบันได้ ทั้งนี้ ให้คานึงถึงเจตนารมณ์ของการจัดทา มคอ.3-7 และให้แต่ละหลักสูตรมีอิสระ
ในการกาหนดตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ใช้ในการติดตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพ
ของหลักสูตรประจาปีที่ระบุในหมวดที่ 1-6 ของแต่ละหลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต ทั้งนี้ ต้องได้
รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา และสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
หรือหากหลักสูตรใดมีความประสงค์จะกาหนดตัวบ่งชี้แบบเดิมก็สามารถกระทาได้ โดยหัวข้อและรายละเอียดของ มคอ.3-7
และตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน 12 ข้อ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2559 วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559
ฉบับได้รบั การรับรอง จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2559 วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

- 17 5.6 วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
(เดือนมกราคม - เมษายน 2558)
ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดทาวารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย
ของนั กศึกษาและเป็ นสื่ อกลางรายงานความก้าวหน้าในการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลั ยขอนแก่น
โดยกาหนดออกปีละ 3 ฉบับ นั้น บัดนี้ บัณฑิตวิทยาลัยได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอวารสารวิจัย มข.
(ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม - เมษายน 2558) ซึ่งมีรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอืน่ ๆ
6.1 ขอแก้ไขคุณสมบัติการเข้าศึกษาโครงการวิทยาศาสตรบัณฑิต -ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แพทยศาสตรบัณฑิต (วท.บ.-ปร.ด.-พ.บ.) ของคณะแพทยศาสตร์
ผู้อานวยการสานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในการประชุม ครั้งที่ 7/2547 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2547 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการวิทยาศาสตรบัณฑิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิต-แพทยศาสตรบัณฑิต (วท.บ.-ปร.ด.-พ.บ.) ของคณะแพทยศาสตร์โดยกาหนดคุณสมบัติของ
ผู้ที่จะเข้าศึกษาในโครงการระบุ “การเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เมื่อศึกษาจบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
หรือไม่สามารถศึกษาจบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตนักศึกษาจะเข้าศึกษาต่อในชั้นคลินิก (ปี 4,5 และ 6) ของ
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตต่อไป” เนื่องจากนายมารุต เลาหวิโรจน์ รหัสนักศึกษา
503070258-5 ได้สอบผ่านป้องกันวิทยานิพนธ์แล้วและอยู่ระหว่างรอผลการตอบรับการตีพิมพ์ผลงาน มีความประสงค์
จะกลับเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในชั้นคลินิก (ชั้นปี 4, 5 และ6) โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจาคณะแพทยศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ 22/2558 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 และมีมติเห็นชอบให้แก้ไขคุณสมบัติ
การเข้าศึกษาโครงการวิทยาศาสตรบัณฑิต-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต-แพทยศาสตรบัณฑิต (วท.บ.-ปร.ด.-พ.บ.) เพื่อไม่ให้เกิด
ความสูญเปล่าทางการศึกษา โดยแก้ไขคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษาจากเดิมเป็น “การเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ในชั้นคลินิก ปี 4,5,6 เมื่อศึกษาจบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หรือนักศึกษาไม่ประสงค์จะศึกษาต่อหลักสูตร
ปรัช ญาดุษฎีบัณฑิต หรือสอบผ่า นวิทยานิพนธ์และอยู่ ในระหว่างการรอตีพิมพ์ ผ ลงานวิจัยเพื่อจบหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ นักศึกษาจะเข้าศึกษาต่อในชั้นคลินิก
(ปี 4,5 และ 6) ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตต่อไป” ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณากลั่นกรองให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะก่อนเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบหลักการการขอแก้ไขคุณสมบัติการเข้าศึกษาโครงการ
วิทยาศาสตรบัณฑิต-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต-แพทยศาสตรบัณฑิต (วท.บ.-ปร.ด.-พ.บ.) ของคณะแพทยศาสตร์ ตามที่เสนอ
6.2 คดีปกครองกรณีข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สภาพนักงาน พ.ศ. 2558
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยรองศาสตราจารย์ฉลอง
วชิราภากร ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทาลัยขอนแก่น ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอนแก่น
เป็นคดีหมายเลขดาที่ 189/2558 โดยฟ้องนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 อธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2559 วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559
ฉบับได้รบั การรับรอง จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2559 วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

- 18 ของรัฐกระทาการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ความโดยสรุปว่า ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สภาพนักงาน
พ.ศ. 2558 และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1/2558)
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งกาหนด
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาพนักงานว่าต้องเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ
และสนับสนุนเท่านั้น ทาให้ผู้ฟ้องคดีที่เป็นข้าราชการไม่สามารถสมัครรับเลือกตั้ งเป็นกรรมการสภาพนักงานได้
ข้อบังคับและประกาศฉบับดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยมาตรา 83 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2558 ที่กาหนดให้ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการมีส่วนร่วมในกิจการของสภามหาวิทยาลัยโดยเท่าเทียม
กับพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ฟ้องคดีและคณะมีสิทธิสมัครเป็นกรรมการสภาพนักงานได้
ศาลได้มีคาสั่งไต่สวนฉุกเฉินเพื่อกาหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา นัดไต่สวนคู่กรณี
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 โดยสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มอบอานาจให้หัวหน้า
สานั กงานกฎหมายเป็ นผู้ ให้ ถ้อยคาต่อศาลในวันดังกล่าว ต่อมาเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ศาลได้มีคาสั่ ง
เกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา โดยมีคาสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ขยายระยะเวลาการรับสมัครผู้มีสิทธิรับ
สมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาพนักงานจากเดิมกาหนดรับสมัครภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2558 เป็นวันที่ 30
ธันวาคม 2558 และให้ผู้ถูกฟ้องคดีและข้าราชการมหาวิทยาลัยสายวิชาการเป็นผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
สภาพนักงาน ทั้งนี้ สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งดังกล่าวของข้าราชการให้มีผลเป็นการชั่วคราวจนกว่าคดีจะถึงที่สุด
หรือจนกว่าศาลจะมีคาพิพากษาหรือคาสั่งเป้ นอย่างอื่น โดยศาลได้พิเคราะห์ว่ามาตรา 26 วรรคหนึ่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 บัญญัติว่า ให้สภาพนักงานประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการซึ่งเลือก
จากพนักงานมหาวิทยาลัยและวรรคสองบัญญัติว่า จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง
และการพ้นจากตาแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการตลอดจนการประชุมและวิธีการดาเนินงานให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย มาตรา 83 วรรคสองบัญญัติว่า ในระหว่างที่ยังมีข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการ
ตามมาตรา 77 เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ให้ข้าราชการและลู กจ้างของส่วนราชการดังกล่าวมีส่วนร่วมใน
กิจการของสภาพนักงานโดยเท่าเทียมกันกับพนักงานมหาวิทยาลัยด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
และปรากฏข้อเท็จจริงว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยบูรพาที่ได้ออกนอกระบบไปก่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้มีการเลือกตั้งสภาพนักงานโดยมีการออกข้อบังคับว่าด้วยสภาพนักงานโดยยกเว้นใช้ข้าราชการสายวิชาการ
สามารถที่จะลงรับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาพนักงานได้ ศาลจึงพิเคราะห์ว่าข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ว่าด้วย สภาพนักงานมหาวิยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1/2558) เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การรับเลือกตั้ง และการเลือกตั้งกรรมการสภา
พนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงอาจจะไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกฎหมายศาลจึงได้ออกคาสั่งกาหนด
วิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษาดังกล่าว
มหาวิทยาลัยจึงได้ถือปฏิบัติตามคาสั่งศาลดังกล่าวโดยออกประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง
กรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3/2558) เรื่อง เพิ่มเติมคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
และปรับปรุงปฏิทินการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
6.3 รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2558 ของสถาบันภาษา
เพื่อให้การรายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2558 ของสถาบันภาษา
เป็นไปตามข้อ 29 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หน่วยงานในกากับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2555 สถาบันภาษา จึงได้จัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2558 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2559 วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559
ฉบับได้รบั การรับรอง จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2559 วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

- 19 จากคณะกรรมการประจาสถาบันภาษา ในการประชุม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 เรียบร้อยแล้ว
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สถาบันภาษา ได้ดาเนินงานตามแผนงานและโครงการที่วางไว้และมีผลการ
ดาเนินงานที่น่าพึงพอใจในภาพรวม มีการเปลี่ยนแปลงมาถึงระดับที่น่าพึงพอใจ เห็นได้จากการปรับปรุงผลการ
ดาเนินงานหลายด้านภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อาทิเช่น การจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานภายใน
เพื่อสร้างระบบการประกันคุณภาพที่เข้มแข็งมากขึ้น การทบบวนกระบวนการและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่สาคัญ
การมุ่งเน้นการดาเนินงานที่ก่อผลสัมฤทธิ์โดยตรงต่อวิสัยทัศน์ การแก้ปัญหาอัตรากาลังในส่วนที่ยังขาดแคลนหรือ
ที่ไม่ตรงกับพันธกิจขององค์กร การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบใหม่ การพัฒนาบุคลากรในมิติใหม่ทั้งส่วน
ของเนื้อหาและความเป็นสากล เช่น การฝึกทักษะด้านการสอน ทักษะด้านภาษา การเปิดโลกทัศน์จากการศึกษาดูงาน
ต่างประเทศมากขึ้น
และในปีงบประมาณ 2558 สถาบันภาษา มีงบรายได้ - ค่าใช้จ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
ดังนี้ มีรายได้ ทั้งสิ้น 25,378,545.85 บาท มีค่าใช้จ่าย ทั้งสิ้น 24,306,722.62 บาท สรุปมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
จานวน 1,071,823.23 บาท ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
6.4 รายงานผลการดาเนินงานในรอบ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) และรายงานการตรวจสอบบัญชี
ประจาปีงบประมาณ 2558 ของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
เพื่อให้การรายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2558 ของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
เป็นไปตามข้อ 29 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หน่วยงานในกากับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2555 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น จึงได้จัดทารายงานผลการดาเนินงานในรอบ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558)
และรายงานการตรวจสอบบัญชี ประจาปีงบประมาณ 2558 เรียบร้อยแล้ว โดยรายงานประจาปี 2555 - 2558
มุ่งเน้นเสนอผลงานในรอบ 4 ปีงบประมาณของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ที่มีจุดกาหนดจากการตอบสนอง
นโยบายส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทางการบริหาร ซึ่งวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ได้จัดการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 2) หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง 3) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานช่าง
และผังเมือง ระดับปริญญาโท ได้แก่ 1) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
2) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มสาขาวิชาการบริหารงานตาตรวจและชุมชน และหลักสูตร 2 ปริญญา
(Dual Degree) ระดับปริญญาโท ระหว่างวิทยาลัยการปกครองท้อถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Northern Illinois
University และระดับปริญญาเอก 1) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกิจการสาธารณะ
(หลักสูตรนานาชาติ) การดาเนินการของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นเป็นไปตามกระบวนการของระบบประกันคุณภาพ
โดยใช้เกณฑ์อุดมศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และหลักสูตรของวิทยาลัยได้ผ่านการ
รับรองคุณภาพการประกันคุณภาพหลักสูตรทุกหลักสูตร ส่งผลให้บัณฑิตของวิทยาลัยปกครองท้องถิ่นได้รับการ
ยอมรับจากผู้ประกอบการและสังคม
การดาเนินงานในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา วิทยาลัยได้ดาเนินการในหลายภารกิจเพื่อให้เกิด
กระบวนการ ที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความเป็นสากล อันได้แก่ การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การสนับสนุน
ให้มีผลงานด้านการวิจัยการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติและสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งวารสารการบริหารท้องถิ่น วารสาร Journal of
African & Asian Local Government Studies พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
โดยบุคลากรวิทยาลัยร่วมนาเสนอผลงานด้วย อีกทั้งวิทยาลัยยังเป็นหน่วยงานหลัก ในการประสานงานโครงการ
บริการวิชาการ โดยจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมกว่า 100 โครงการ และการสร้างความร่วมมือร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2559 วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559
ฉบับได้รบั การรับรอง จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2559 วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

- 20 และในปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มีงบรายได้ - ค่าใช้จ่าย ณ วันที่
30 กันยายน 2558 ดังนี้ มีรายได้ ทั้งสิ้น 89,054,519.19 บาท มีค่าใช้จ่าย ทั้งสิ้น 78,276,120.77 บาท สรุปมีรายได้สูงกว่า
รายจ่ายหลังจากหักเงินสมทบพัฒนามหาวิทยาลัยร้อยละ 10 แล้ว จานวน 5,087,798.42 บาท ซึ่งมีรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
6.5 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 11/2559)
เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง
กรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1/2558) ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์
การรับสมัคร และการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง
กรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3/2558) ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2558 เรื่อง เพิ่มเติมคุณสมบัติ
ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และปรับปรุงปฏิทินการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน บัดนี้ การดาเนินการเลือกตั้ง
ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาพนักงานตามรายชื่อปรากฏตามประกาศ
คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 11/2559) เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการ
สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
6.6 จานวนรายวิชาที่ยังไม่ส่งเกรดระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคต้น
ปีการศึกษา 2558
ผู้อานวยการสานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ขอรายงานจานวนรายวิชา
ที่ยังไม่ส่งเกรดระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคต้น ปีการศึกษา 2558 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ ขอให้คณะเร่งดาเนินการส่งเกรดให้สานักบริหารและพัฒนาวิชาการด้วย
เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาได้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
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