
รายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ 
ครัง้ที ่6/2556 

เมือ่วนัศกุรท์ี ่15 พฤศจกิายน 2556 
ณ หอ้งประชมุสารสนิ ชัน้ 2 อาคารสริคิุณากร มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

 

ผู้มาประชุม 
1. รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดี      ประธานกรรมการ 
2. รศ.สมหมาย ปรีเปรม  รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน   กรรมการ 
3. รศ.ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ  รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ กรรมการ 
4. ผศ.ลิขิต อมาตยคง  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กรรมการ 
5. ผศ.เด่นพงษ์ สุดภักด ี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 
6. ผศ.ช านาญ บุญญาพุทธิพงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  กรรมการ 
7. ผศ.อนุชา นิลประพันธ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย    กรรมการ 
8. รศ.ศจี สัตยุตม์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย     กรรมการ 

    แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
9. รศ.มนต์ชัย ดวงจินดา  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์     กรรมการ 
10. รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์    กรรมการ 
11. รศ.พรเทพ ถนนแก้ว  คณบดีคณะเทคโนโลยี     กรรมการ 
12. รศ.ล าปาง แม่นมาตย์  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     กรรมการ 
13. รศ.ขนิษฐา นันทบุตร   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์    กรรมการ 
14. ผศ.วินัย ตันติยาสวัสดิกุล รองคณบดีฝ่ายการคลัง ทรัพย์สิน และพัสดุ   กรรมการ 

    แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์     
15. รศ.เดชพล ปรีชากุล  รองคณบดีฝ่ายแผนและระบบคุณภาพ   กรรมการ 

แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
16. รศ.กุลธิดา ท้วมสุข  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   กรรมการ 
17. รศ.นพมาศ สุวชาติ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     กรรมการ 

    แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ     
18. ผศ.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์     กรรมการ 
19. รศ.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์    กรรมการ 
20. รศ.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์    กรรมการ 
21. ผศ.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์     กรรมการ 
22. อ.ธรรมวัฒน์ อินทจักร รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา    กรรมการ 

แทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
23. รศ.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์    กรรมการ 
24. ผศ.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์    กรรมการ 
25. รศ.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ  คณบดีคณะนิติศาสตร์     กรรมการ 
26. ผศ.กริช แรงสูงเนิน  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ     กรรมการ 
27. อ.วิชัย เสริมผล  ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
    แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์  
28. ผศ.พรหมินทร์ เมธากาญจนศักดิ์ รักษาราชการแทนรองคณบดีคณะศิลปศาสตร์  กรรมการ 

    แทนผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
29. ผศ.สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ รักษาราชการแทนคณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ  กรรมการ 
30. รศ.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น   กรรมการ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2556 วันศุกร์ที่ 15 พฤศจกิายน 2556 
ฉบับที่ได้รบัการรบัรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแก่น ครั้งที่ 7/2556 วันศุกร์ที่ 22 พฤศจกิายน 2556 

31. รศ.ยุพิน เตชะมณี  รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  กรรมการ 
32. รศ.รวี หาญเผชิญ  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   กรรมการ 
33. ผศ.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและสารสนเทศ   กรรมการ 
    แทนผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล 
    (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
34. น.ส.ส่งศรี ดีศรีแก้ว  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร    กรรมการ 
    แทนผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ    กรรมการ 

    (ส านักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) 
35. นางกิตติมา จันทรสม  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี     กรรมการ 
36. รศ.สุธา ภู่สิทธิศักดิ์   รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่หนึ่ง   กรรมการ 

    แทนประธานสภาคณาจารย์      
37. นายเสกสิทธิ์ สังคีรี  ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง  กรรมการ 
38. รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์              กรรมการและเลขานุการ 
39. นางสังวาลย์ ช่างทอง  ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย       ผู้ช่วยเลขานุการ 
40. นางสุพัตรา ครองยุทธ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวทิยาลยั   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 
1. รศ.พิษณุ อุตตมะเวทิน  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์   กรรมการ 
2. รศ.นิยม วงศพ์งษ์ค า  รองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  กรรมการ 
3. รศ.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์    กรรมการ 
4. รศ.วินิต ชินสุวรรณ  คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ   กรรมการ 
5. ผศ.อนัตต์ เจ่าสกุล  ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์    กรรมการ 
6. รศ.อ านวย ค าตื้อ  ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ    กรรมการ 

     
ผู้เข้าร่วมประชุม 
นางเพียงเพ็ญ ภาคอุทัย  ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.35 นาฬิกา   

ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม  
- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระที่  2 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2556      
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2556 

กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงาน       
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2556 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แก้ไข ดังนี้ 
1. หน้า 3 บรรทัดที่ 8 แก้ไขข้อความจาก เดิม “105 คน” เป็น “90 คน” 
2. หน้า 9 ระเบียบวาระที่ 5.2 สรุปผลการตรวจเยี่ยมสถาบันสมทบ ประจ าปีการศึกษา 2555 

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ขอเพ่ิมข้อมูลในรายงานการประชุมฯ ดังนี้ “คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ด าเนินการตาม
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2556 วันศุกร์ที่ 15 พฤศจกิายน 2556 
ฉบับที่ได้รบัการรบัรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแก่น ครั้งที่ 7/2556 วันศุกร์ที่ 22 พฤศจกิายน 2556 

นโยบายของรัฐบาลที่ให้สถาบันสมทบ คือ วิทยาลัยพยาบาลที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมเป็นสถาบัน
สมทบกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรร่วมกัน โดยมีเงื่อนไขต้องผ่านกระบวนการ
ตรวจเยี่ยมตามข้อตกลงกับกระทรวงสาธารณสุข และต้องได้รับการรับรองจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นก่อน 
นอกจากนี้ยังมีกระบวนการตรวจเยี่ยมเพ่ือรับทราบระดับการได้รับการรับรองคุณภาพจากส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสภาการพยาบาล ซึ่งสถาบันสมทบทั้งหมดจะต้องได้รับการตรวจรับรอง
จาก 2 หน่วยงานดังกล่าวด้วย ดังนั้น จึงไม่มีกระบวนการของการท างานร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเรียนการสอน 
แต่เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ทางวิชาการเท่านั้น” 

หลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่อง  
3.1 โครงการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

“R&D สู่วิถีชีวิตที่มีคุณค่า" 
กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่13 กันยายน 2556 ได้แจ้งต่อที่ประชุมให้เข้าร่วม
การประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวข้อ “R&D สู่วิถีชีวิต                     
ทีม่ีคุณค่า" ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2556 ณ จังหวัดภูเก็ต นั้น ฝ่ายเลขานุการจึงขอแจ้งก าหนดการ ดังนี้ 

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เดินทางไปจังหวัดภูเก็ต  
วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556 - ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 10/2556 

-  ประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหาร               
โดยมีการบรรยายพิเศษเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจใน
ประเด็น “Creative Economy” โดย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี 
นายกสภามหาวิทยาลัย และ “Creative Research”     
โดยนายปิยพัชร์  ธัญญะกิจ  ผู้คิดค้น วิจัย และผลิต
แซกโซโฟนพลาสติก  
- การประชุมกลุ่มย่อย “R&D สู่วิถีชีวิตที่มีคุณค่า” 
จากประเด็น Creative  Economy  และ Creative Research  

วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2556 สรุปและสะท้อนผล จากการประชุมร่วมระหว่าง 
สภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหาร 

       และเดินทางไปเกาะพีพี 
   วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2556 เดินทางกลับจังหวัดขอนแก่น 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 ความชัดเจนของชุดรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า และกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทผู้แทน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ได้เสนอประเด็นเรื่อง ความชัดเจนของชุดรับพระราชทานปริญญาบัตร
ของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องจากเห็นว่าชุดดังกล่าวมีความแตกต่าง
เพียงแถบสีเล็กน้อยเท่านั้น ท าให้บุคคลทั่วไปไม่ทราบถึงความแตกต่างของการส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2556 วันศุกร์ที่ 15 พฤศจกิายน 2556 
ฉบับที่ได้รบัการรบัรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแก่น ครั้งที่ 7/2556 วันศุกร์ที่ 22 พฤศจกิายน 2556 

จึงเสนอให้มหาวิทยาลัยหาแนวทางแก้ไขเพ่ือสร้างความแตกต่างของชุดรับพระราชทานปริญญาบัตรของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกให้เห็นอย่างชัดเจนด้วย ทั้งนี้ ประเด็นเรื่องความชัดเจน
ของชุดรับพระราชทานปริญญาบัตรแต่ละระดับนั้น ได้มีพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ
ส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2545 ซึ่งได้ก าหนดไว้
อย่างชัดเจนอยู่แล้ว แต่หากมหาวิทยาลัยเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงชุดดังกล่าวให้มีความแตกต่าง
อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นก็ต้องด าเนินการแก้ไขพระราชกฤษฎีกา โดยมีกระบวนการด าเนินการอย่างน้อย 4 – 5 ปี                  
ในการนี้ จึงขอเสนอประเด็นดังกล่าวต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณากลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะ 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาความชัดเจนของชุดรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต 
มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการที่จะทบทวนเพ่ือสร้างความแตกต่างของชุดรับพระราชทาน

ปริญญาบัตรของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น แต่ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
และด าเนินการด้วยความรอบคอบ โดยให้ค านึงถึงเจตนารมณ์แนวคิดเดิมประกอบการพิจารณาด้วย 

2. เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องละเอียดอ่อนซึ่งอาจจะกระทบต่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย 
ดังนั้น จึงควรคงไว้ซึ่งรูปแบบดั้งเดิม แต่ให้มีการออกแบบเพ่ือให้เห็นความแตกต่างของชุดรับพระราชทานปริญญาบัตร
ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับที่ชัดเจน 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักการในการพิจารณาทบทวนเพื่อสร้าง 
ความแตกต่างของชุดรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ทั้งนี้ มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม                   
ไปพิจารณาและด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองและเสนอข้อมูลตลอดถึงแนวทางต่างๆ 
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นในโอกาสต่อไป ทัง้นี ้ขอใหน้ายกสมาคมศษิยเ์กา่มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 
เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย 

 
4.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านกัวทิยบรกิาร (ส านกัหอสมดุและทรพัยากรการเรยีนรู)้   

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ผู้แทนผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ (ส านักหอสมุดและ
ทรัพยากรการเรียนรู้) เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากศาสตราจารย์ภิเศก ลุมพิกานนท์ ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 และผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม นันทชัย ได้ครบวาระการด ารง
ต าแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยี  เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2556 ท าให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากการด ารงต าแหน่งใน
คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการ ประกอบกับการเสนอพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการประจ าตาม
ข้อ5.2 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าส านักที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2547 ข้อ 
5 ก าหนดให้มีคณะกรรมการประจ า ตามองค์ประกอบ ดังนี้  

5.1 อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี เป็นประธานกรรมการ 
5.2 คณบดี จ านวนไม่เกิน 4 คน    เป็นกรรมการ 
5.3 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกิน 3 คน  เป็นกรรมการ 
5.4 ผู้อ านวยการ      เป็นกรรมการและเลขานุการ 
กรรมการตามข้อ 5.2 และ 5.3 ให้อธิการบดีแต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี... 
ซึ่งการเสนอพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการประจ าตามข้อ 5.2 แห่งข้อบังคับ

ดังกล่าวเป็นอ านาจของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ยขอนแก่นในการเลือกกรรมการ ดังนั้น 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการดังกล่าวแทนต าแหน่งที่ว่างลง ส านักวิทยบริการ (ส านักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) 
จึงขอเสนอแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นกรรมการประเภทผู้แทนคณบดี แทนต าแหน่งที่ว่างลง 



- 5 - 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2556 วันศุกร์ที่ 15 พฤศจกิายน 2556 
ฉบับที่ได้รบัการรบัรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแก่น ครั้งที่ 7/2556 วันศุกร์ที่ 22 พฤศจกิายน 2556 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการ 
(ส านักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้)   

มติ ที่ประชุมพิจาณาแล้วมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งรองศาสตราจารยช์าญชยั พานทองวริยิะกลุ 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็น
คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการ (ส านักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) ประเภทผู้แทนคณบดี แทนต าแหน่ง
ที่ว่างลง 

 
4.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์การรับนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยปัจจุบันมีจ านวนผู้มาสมัครเข้าศึกษา

ในระดับบัณฑิตศึกษาลดลงทุกปี ท าให้แต่ละหลักสูตรไม่สามารถรับนักศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายของ
หลักสูตรที่ต้องการ ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากมีมหาวิทยาลัยใหม่เกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก และแต่ละมหาวิทยาลัยได้
เปิดสอนหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา ท าให้นักศึกษามีทางเลือกมากขึ้นและก่อให้เกิดการแข่งขันสูงขึ้น        
บัณฑิตวิทยาลัย จ าเป็นต้องปรับกระบวนการ วิธีการรับผู้สมัครบางกลุ่ม โดยเฉพาะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเอง 
ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มผู้เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพกลุ่มหนึ่ง ดังนั้น  บัณฑิตวิทยาลัยเห็นควรให้มี
นโยบายในการรับเข้าเฉพาะกลุ่มนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นกรณีพิเศษ จึงได้จัดท า (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์การรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 
3/2556 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 และได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้องในประเด็น              
ด้านกฎหมายจากส านักงานกฎหมาย เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เรื่อง หลักเกณฑ์การรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยควรก าหนดหลักการในการรับนักศึกษาให้ชัดเจน โดยมุ่งเน้นการรับ

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีคุณภาพและเน้นเฉพาะการเข้าสู่หลักสูตรแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย
เทา่นั้น 

2. ประกาศฉบับดังกล่าวควรก าหนดเจตนารมณ์ วัตถุประสงค์ไว้ให้ชัดเจน โดยเพ่ิม
เรื่องความต่อเนื่องของการพัฒนางานวิจัยไว้ด้วย 

3. การด าเนินการดังกล่าวควรเปิดกว้างรวมไปถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยอ่ืนด้วย 
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยได้มีโอกาสเลือกนักศึกษาที่มีคุณภาพทั้งเรียนดีและมีศักยภาพสูง ทั้งนี้ อาจก าหนดเป็น
สัดส่วนการรับเข้าศึกษาในแต่ละช่องทางไว้ให้ชัดเจนก็ได้ 

ในการนี้ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า กรณีการใช้
คะแนนเฉลี่ยสะสมเป็นเกณฑ์นั้น หากเปิดกว้างโดยรับสมัครเป็นการทั่วไป อาจมีผลถึงมาตรฐานด้านคุณภาพของ
แต่ละสถาบันซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเองไม่อาจควบคุมได้ ประกอบกับหลักเกณฑ์ปกติของการรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษานั้น ก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละหลักสูตรซึ่งเอ้ือต่อระบบการสัมภาษณ์ โดยไม่ใช้วิธีการ
สอบข้อเขียนอยู่แล้ว ดังนั้นในครั้งนี้จึงขอเน้นเฉพาะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นก่อน 

4. ข้อ 4.1 ของ (ร่าง) ประกาศฯ ควรแยกคุณสมบัติของผู้ที่ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี
และผู้ที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้วออกจากกัน 

มติ ที่ประชุมพิจาณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักการ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เรื่อง หลักเกณฑ์การรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยใหร้บัขอ้คดิเหน็
และข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาปรับแก้ไขก่อนประกาศใช้ต่อไป 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2556 วันศุกร์ที่ 15 พฤศจกิายน 2556 
ฉบับที่ได้รบัการรบัรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแก่น ครั้งที่ 7/2556 วันศุกร์ที่ 22 พฤศจกิายน 2556 

ระเบยีบวาระที ่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
5.1 การสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ประธาน เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 14/2553           
ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 ได้แต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์ล าปาง แม่นมาตย์ ด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2553 นั้น เนื่องจากบุคคลดังกล่าวจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี ในวันที่ 29 
พฤษภาคม 2557ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็น
ควรสรรหาผู้มาด ารงต าแหน่งคณบดี โดยจะด าเนินการสรรหาคณบดีตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย 
การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2552 ต่อไป 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

5.2 ขอแจ้งแนวทางปฏิบัติการให้บริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มาใช้บริการ                    
ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 32/2556 วันที่ 27 ตุลาคม 2556 มีมติเกี่ยวกับ
แนวทางปฏิบัติการช าระเงินค่าบริการของนักศึกษาที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ซึ่งจะพบปัญหา
เรื่องการช าระเงินค่าบริการของนักศึกษาสิทธิบัตรประกันคุณภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) โรงพยาบาลอ่ืน เนื่องจากไม่มีสิทธิ
ประกันสุขภาพครอบคลุม ประกอบกับในคู่มือนักศึกษาแจ้งว่าค่าลงทะเบียนครอบคลุมถึงค่ารักษาพยาบาลด้วย                
ดังนั้น เพ่ือให้การเข้ารับบริการของนักศึกษา ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ในการนี้ โรงพยาบาลศรีนครินทร์                  
จึงใคร่ขอแจ้งแนวทางปฏิบัติการให้บริการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และนักศึกษาต่างชาติ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มาใช้บริการ ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ดังนี้ 

1. มารับบริการได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
2. ถ้าสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ไม่ใช่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ให้ใช้

สิทธิสงเคราะห์ผู้ป่วยรายได้น้อย (สปน.) ได้ทีง่านสังคมสงเคราะห์ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1 และกรอกแบบฟอร์ม
เพ่ือขอขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) เป็นโรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้ที่งานเวชระเบียน
และสถิติ อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอนุสรณ์ 2 ชั้น 2 

ทั้งนี้ โดยให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการแก้ไข
ข้อความในคู่มือนักศึกษาฉบับใหม่ในปีการศึกษา 2557 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาแยกค่าประกันสุขภาพส าหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ       

ออกจากค่าธรรมเนียมการศึกษา 
2. นอกจากบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) แล้ว มหาวิทยาลัยควรแจ้งให้

นักศึกษาที่ท างานแล้วย้ายสิทธิประกันสังคมและการจ่ายตรงของข้าราชการมาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ด้วย 
มติ ที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบให้ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์            

ฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกันพิจารณาด าเนินการแก้ไขระเบียบหรือ
ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการสุขภาพแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และขอให้พิจารณาถึง
ค่าใช้จ่ายด้านการบริการสุขภาพที่เหมาะสมและครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วย  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2556 วันศุกร์ที่ 15 พฤศจกิายน 2556 
ฉบับที่ได้รบัการรบัรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแก่น ครั้งที่ 7/2556 วันศุกร์ที่ 22 พฤศจกิายน 2556 

5.3 หนังสือยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการเตรียมความพร้อม 
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (พ.ศ.2556 - 2559) (ฉบับย่อ) 

กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด            
ภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ (Regional Operation Center: ROC) และสถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ได้จัดท าหนังสือยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
(พ.ศ.2556 - 2559) (ฉบับย่อ) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและ
กิจการพิเศษ ส านักงานพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมี
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 
6.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการส าหรับ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โครงการพิเศษ สาขาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ และ (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
ส าหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอต่อที่ประชุมว่า  ด้วยภาควิชา
ทันตกรรมการจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ขอเสนอพิจารณาปรับอัตราค่าบ ารุงการศึกษาส าหรับนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน โครงการพิเศษ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป           
โดยให้เรียกเก็บค่าบ ารุงการศึกษาจากเดิมภาคการศึกษาละ 120,000 บาท เป็นภาคการศึกษาละ 210,000 บาท 
เนื่องจากภาควิชาไม่ได้ปรับค่าบ ารุงการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ประกอบกับมีเหตุผลและความจ าเป็นการน า
เงินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอนให้นักศึกษา ดังนี้ 

1. ภาควิชามีการจัดจ้างอาจารย์พิเศษทางทันตกรรมจัดฟันที่ได้รับอนุบัตรแล้ว                
จากมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศ ที่ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว จ านวน 1 อัตรา เพ่ือมาช่วย
สอนนักศึกษาระดับปริญญาโท ในอัตราเงินเดือน 38,000 บาทต่อเดือน โดยภาควิชาต้องออกค่าใช้จ่ายครึ่งหนึ่ง
เพ่ือเป็นค่าสอนส าหรับอาจารย์พิเศษ 

2. ภาควิชามีโครงการส่งนักศึกษาไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ ประเทศสหรัฐอเมริกา  
และศึกษาดูงานจ านวน 3 สถาบันศึกษา เป็นประจ าทุกรุ่น ประมาณ 1 เดือน จึงจ าเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายให้นักศึกษา 
เป็นค่าเดินทางและค่าที่พัก ซึ่งเป็นจ านวนค่าใช้จ่าย 300,000 บาทต่อคน 

3. ภาควิชาเชิญอาจารย์พิเศษมาบรรยายทางวิชาการจากในประเทศและต่างประเทศ 
ประมาณ 5 – 10 ครั้งต่อปี 

4. ภาควิชาเชิญอาจารย์ต่างประเทศมาสอบวิทยานิพนธ์ และเสนอผลงานวิทยานิพนธ์
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

5. ออกค่าใช้จ่ายให้กับนักศึกษาไปประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการอ านวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2556 
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการส าหรับ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โครงการพิเศษ สาขาทันตกรรมจัดฟัน 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2556 วันศุกร์ที่ 15 พฤศจกิายน 2556 
ฉบับที่ได้รบัการรบัรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแก่น ครั้งที่ 7/2556 วันศุกร์ที่ 22 พฤศจกิายน 2556 

คณะทันตแพทยศาสตร์ และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตร
โครงการพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ ส าหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ขอให้ตรวจสอบว่าควรใช้ค าว่าค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการหรือค่าบ ารุงการศึกษา 

เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น และระเบียบอ่ืนๆ           
ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอน 

2. เพ่ือมิให้เกิดความสับสนในการน าไปปฏิบัติ เห็นควรจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ทั้งสองฉบับให้เป็นฉบับเดียวกัน 

มติ ที่ประชุมพิจาณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการตาม (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการส าหรับ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โครงการพิเศษ สาขาทนัตกรรมจดัฟนั 
คณะทันตแพทยศาสตร์ และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตร
โครงการพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ ส าหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน                  
ทั้งนี้ มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ                
ที่ประชุมไปด าเนินการก่อนประกาศใช้ต่อไป 

 
6.2 ขอหารอืเกีย่วกบัแนวทางการด าเนนิตามแผนงบประมาณ พ.ศ. 2557 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ปรึกษาหารือว่า                
ในปีงบประมาณ 2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้วางแผนงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2557 แต่เนื่องจาก
ภาคการศึกษา 1/2557 จะเริ่มเปิดการศึกษาเดือนสิงหาคม 2557 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแผนการด าเนินงาน
ตามปีงบประมาณที่ตั้งไว้ เนื่องจากคณะมิได้รับงบประมาณส าหรับการด าเนินการตามแผนการต่างๆ ในการนี้ 
มหาวิทยาลัยได้มแีนวทางแก้ไขหรือการด าเนินการอย่างไร 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ และรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 
ไดใ้ห้ข้อมูล ดังนี้ ในเดือนสิงหาคม 2557 คณะจะได้รับงบประมาณจากค่าธรรมเนียมการศึกษาในการลงทะเบียน
ของนักศึกษา หรือคณะอาจจะใช้ระบบกันเงินเลื่อมปีไปพลางก่อน ทั้งนี้ คณะ/หน่วยงานควรมีการปรับแผน
ยุทธศาสตร์ในการปรับการใช้จ่ายงบประมาณ เนื่องจากอาจได้รับงบประมาณล่าช้ากว่าปกติไว้ด้วย 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
เลิกประชุมเวลา 10.55 นาฬิกา 
 
 

รองศาสตราจารย์รังสรรค์ เนียมสนิท 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ 
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