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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 10/2554 ณ วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม  2554 
หมายเหตุได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 11/2554 ณ วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

รายงานการประชุมคณบด ี1 

ครั้งที่ 10/2554 2 

เม่ือวันศุกรท์ี่ 8 กรกฎาคม 2554 3 

ณ  ห้องประชมุสารสิน ชัน้ 2 อาคารสิรคิณุากร มหาวทิยาลัยขอนแก่น 4 

 5 
 6 

ผู้มาประชุม 7 

1. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย   อธิการบดี      ประธาน 8 

2. รศ.สมหมาย ปรีเปรม    รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน  9 

3. รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร 10 

4. รศ.คมกริช พิมพ์ภักดี   ผู้รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 11 

แทนรองอธิการบดีฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 12 

5. ศ.สุทธิพันธ์  จิตพิมลมาศ   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 13 

6. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 14 

7. ผศ.เด่นพงษ์  สุดภักดี    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 

8. รศ.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม   รองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 16 

9. รศ.วนิดา แก่นอากาศ    รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ 17 

แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 18 

10. นางวราพร ปีตธวัชชัย    หัวหน้างานบริการการศึกษา  19 

แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 20 

11. ผศ.อาวุธ ย้ิมแต้    รองคณบดีฝ่ายบริหาร 21 

แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 22 

12. ผศ.เกียรติ  แสงอรุณ    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 23 

13. ผศ.ไมตรี  อินทร์ประสิทธ์ิ   คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 24 

14. ผศ.บุศรา กาญจนบัตร   รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร 25 

แทนรักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 26 

15. ศ.ภิเศก ลุมพิกานนท์      คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 27 

และแทนรักษาราชการแทนผู้อํานวยการศูนย์หัวใจสิริกิต์ิฯ 28 

16. ผศ.เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 29 

17. รศ.เกรียงไกร  กิจเจริญ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 30 

18. ผศ.นิคม ถนอมเสียง    รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร 31 

แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 32 

19. ผศ.จรินทร์ ปภังกรกิจ   รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ 33 

แทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 10/2554 ณ วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม  2554 
หมายเหตุได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 11/2554 ณ วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

20. รศ.วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 1 

21. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี 2 

22. รศ.สุณีรัตน์  เอี่ยมละมัย   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 3 

23. ผศ.ทรงยศ วีระทวีมาศ   คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4 

24. รศ.มันทนา  สามารถ    คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 5 

25. ผศ.จรัญ ชัยประทุม    รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 6 

แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 7 

26. อ.เทพฤทธิ์  ตุลาพิทักษ์   รักษาการรองคณบดีฝ่ายบริหาร 8 

แทนรักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์ 9 

27. ผศ.ไพบูลย์ ดาวสดใส    รองคณบดีฝ่ายบริหาร 10 

แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 11 

28. รศ.ศุภวัฒนากร  วงศ์ธนาวสุ   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 12 

แทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 13 

29. รศ.ยุพิน  เตชะมณี    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 14 

30. นางสุดใจ  ธนไพศาล    ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ 15 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) 16 

31. ผศ.ฟ้ารุ่ง  มีอุดร    รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ 17 

แทนผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 18 

32. ผศ.อนัตต์ เจ่าสกุล    ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ 19 

33. รศ.อํานวย คําต้ือ    ผู้อํานวยการศูนย์บริการวิชาการ 20 

34. รศ.อาภรณี ไชยาคํา    รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ 21 

แทนผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  22 

      (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 23 

35. อ.สุรพล  แสนสุข    ผู้อํานวยการวิทยาเขตหนองคาย 24 

36. นายอมร สินเธาว์    ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง 25 

37. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ 26 

เลขานุการที่ประชุม 27 

38. นางสังวาลย์   ช่างทอง   ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 28 

 29 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 30 

1. ผศ.ชํานาญ  บุญญาพุทธิพงศ์   รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 31 

2. ผศ.พรรณวดี ตันติศิรินทร์   ประธานสภาคณาจารย์ 32 

    33 

เริ่มประชุมเวลา 9.35 นาฬิกา   34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 10/2554 ณ วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม  2554 
หมายเหตุได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 11/2554 ณ วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม    1 

  1.1 งานคล้ายวันเกิดครบรอบ 82 ปี พลตาํรวจเอกเภา สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัย 2 

  ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยจะได้มีการจัดงานคล้ายวันเกิดครบรอบ  82 ปี  พลตํารวจเอกเภา  3 
สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2554  เวลา  18.00 น.  ณ  ห้องนภาลัย  4 
โรงแรมดุสิตธานี   กรุงเทพมหานคร   ในการนี้  มหาวิทยาลัยขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมอวยพรวัน5 
เกิดท่านนายกสภามหาวิทยาลัย ในงานดังกล่าว  6 
  ในส่วนของมหาวิทยาลัย จะได้มอบเงินจํานวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) สมทบเข้า 7 

“กองทุนฯพณฯพจน์ สารสิน”   และจัดของชําร่วยเป็นขนมและกระเป๋าผ้าใส่เศษสตางค์ของจังหวัดขอนแก่น 700 ช้ิน  8 

เพื่อแจกให้กับแขกที่มาร่วมงาน เช่นที่เคยปฏิบัติในหลายปีที่ผ่านมา 9 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 10 

  มติ ที่ประชุมรบัทราบ 11 

 12 

  1.2 เลื่อนกําหนดการประชุมคณบดี ครั้งที่ 11/2554 13 

ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากผู้บริหารต้องเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข. – มอ.  14 

ระหว่าง 14 – 18 กรกฎาคม 2554  ซึ่งตามปฏิทินการประชุมคณบดี  ได้กําหนดการประชุมครั้งต่อไป เป็นวัน15 

พฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2554 นั้น   จึงขอเลื่อนการประชุมคณบดี จากวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2554 ไป16 

เป็นวันศุกร์ที่  22 กรกฎาคม 2554 17 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 18 

  มติ ที่ประชุมรบัทราบ 19 

   20 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 9/2554  เม่ือวันที่ 17 มิถุนายน 2554  21 

  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 9/2554  เม่ือวันที่ 17 มิถุนายน 2554 โดยไม่มีการแก้ไข 22 

 23 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 24 

3.1 กําหนดการและการเตรียมการร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามข้อตกลงความร่วมมือ    25 

ว่าด้วย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-มอ. ครั้งที่ 3 26 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร เสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอกําหนดการและการ27 

เตรียมการร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-มอ. ครั้งที่ 3 28 

ในการประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2554 นั้น จึงขอแจ้งรายละเอียดเพ่ิมเติม ดังนี้  29 

1. ปฏิทินการเดินทางของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 14-18 30 

กรกฎาคม 2554 31 

2. การเตรียมประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ32 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์33 

3. รายงานจํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เข้ารว่มกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ฯ 34 

ประเพณี มข. - มอ. ครั้งที่ 3 35 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 10/2554 ณ วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม  2554 
หมายเหตุได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 11/2554 ณ วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 1 

  นอกจากนี้ คณะ/หน่วยงานใดที่มีกําหนดการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ขอให้จดัเตรียมบันทึก2 

ลงนามข้อตกลงความร่วมมือไว้ด้วย และขอให้จัดส่งรายละเอียดต่างๆ ให้ฝา่ยแผนและพฒันาบุคลากรเพื่อเตรียม3 

ความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ กําหนดการลงนามความร่วมมอืทางวิชาการของคณะ/หน่วยงานต่างๆ จะมี4 

ขึ้นหลังจากที่อธิการบดีได้กล่าวเปิดงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งข้อมูลเบื้องต้น คณะที่มีกําหนดการลงนามความร่วมมือได้แก่ 5 

คณะเทคโนโลยี และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีกําหนดการลงนามความร่วมมือกับ คณะ6 

อุตสาหกรรมเกษตร ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีกําหนดการลงนามความร่วมมือกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 8 

  ผู้อํานวยการศนูย์คอมพิวเตอร์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามท่ีทีป่ระชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 9/2554 9 

เมื่อวันที่ 17 มถิุนายน 2554 ได้หารือเรื่องการเสนอเอกสารประกอบการประชุมในรูปแบบ Electronic File นั้น ทํา10 

ให้เกิดความคิดในการริเริ่มจดัทํา E-Meeting ซึ่งตรงกับนโยบายของอธิการบดี และได้มีการประสานงานไปที่ ศูนย์11 

คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์เพื่อขอศึกษาดูงานระบบ E-Meeting ที่ใชอ้ยู่ 3 ระบบ คอื E-Meeting 12 

ของคณะวิทยาศาสตร์ โดย Share Point ของศูนย์คอมพิวเตอร์ ซึ่งหากจะดูงานทุกระบบเวลาอาจจะไม่เพียงพอ 13 

เนื่องจากศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดเจ้าหน้าที่เทคนิคไปเพื่อศึกษาดูงานระบบจริงด้วย และในอนาคตอาจจะจัดทีมงานไป14 

ศึกษาดูงานระบบ Papyrus ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ ได้ประสานกับ15 

กองแผนงานเพื่อให้เพิ่มประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าวนี้ให้ด้วยแล้ว 16 

  ผู้อํานวยการศูนย์บริการวิชาการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ สํานักบริการวิชาการ 17 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ได้เคยมาศึกษาดูงานที่ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 ครั้งแล้ว และมี18 

ความสนใจระบบงานของศูนย์บริการวิชาการ ดังนั้น ในช่วงเช้า หลังเสร็จสิ้นพิธีการต่างๆ สํานักบริการวิชาการ 19 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะขอแยกไปที่สํานักงานส่งเสริมและ20 

การศึกษาต่อเนื่อง เพื่อช่วยติดต้ังระบบที่เกี่ยวข้อง จะนํามาซึ่งการทํางานร่วมกัน (Consortium) ในเดือนสิงหาคมนี้  21 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 22 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอให้คณะ/หน่วยงาน ที่มีกําหนดการลงนามความร่วมมือกับคณะ/23 

หน่วยงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมีกําหนดการอื่นๆ ส่งข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ให้ฝ่ายแผนและ24 

พัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไปด้วย  25 

 26 

3.2 การปฏิรูปการจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 27 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร เสนอที่ประชุมว่า  ตามท่ีได้เสนอเรื่องการปฏิรูปการจัด28 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คราวประชุมครั้งที่ 5/2554 29 

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 นั้น ได้มีมติเห็นชอบในหลักการโดยมีข้อเสนอแนะให้มีการปฏิรูปโครงสร้างทุกคณะ/30 

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงองค์กรในกํากับด้วย นอกจากนี้ท่านนนทิกร กาญจนะจิตรา กรรมการสภา31 

มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เสนอแนะว่า ควรพิจารณาระบบบุคคลพร้อมกันด้วย 32 

มหาวิทยาลัยจึงได้การดําเนินการโดยใช้วิธีการมีส่วนร่วม โดยจะเริ่มจากกระบวนการให้ความรู้ก่อน 33 

ในช่วง 3 เดือนแรก โดยได้ติดต่อประสานงานไปยังสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สํานักงาน34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 10/2554 ณ วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม  2554 
หมายเหตุได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 11/2554 ณ วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านการจัด1 

โครงสร้าง การวิเคราะห์ค่างาน  เบ้ืองต้น มหาวิทยาลัยได้จัดส่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยไปฝึกอบรมที่ สํานักงาน 2 

ก.พ. 10 คน และจะได้ทยอยส่งไปอีกเรื่อยๆ  และอาจพิจารณาเชิญผู้เชี่ยวชาญจาก สํานักงาน ก.พ. มาให้ความรู้ที่3 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย ปัจจุบันทุกกระทรวง ทบวง กรม ที่ประสงค์จะปรับโครงสร้างองค์กร ต้องผ่านการ4 

วิเคราะห์จาก สํานักงาน ก.พ. ต่อจากนั้น จะเป็นกระบวนการมีส่วนร่วม โดยจะได้ส่งแบบฟอร์มให้คณะ/หน่วยงานได้5 

กรอกแบบฟอร์มปรับตามโครงสร้างตามทฤษฎีที่ควรจะเป็น และมีกระบวนการวิเคราะห์กลั่นกรองคําขอ การตีค่างาน 6 

โดยอาจจะใช้เวลาประมาณปีครึ่ง  7 

และเมื่อได้ดําเนินการไปแล้วระยะหนึ่งพบว่า บางหน่วยงานมีความจําเป็นต้องดําเนินการก่อน เช่น 8 

กรณีศูนย์หัวใจสิริกิต์ิฯ อาจจะเริ่มวิเคราะห์ก่อนโดยไม่ต้องรอดําเนินการให้เสร็จพร้อมกัน ส่วนใดดําเนินการเสร็จก่อน9 

ก็ให้ทยอยมาก่อน ส่วนใดที่จะต้องแก้ไขกฎหมายถึงพระราชกฤษฏีกาอาจจะต้องรอก่อน ทั้งนี้ จะพยายามดําเนินการ10 

ออกเป็นประกาศสภามหาวิทยาลัยให้มากที่สุด ซึ่งในอนาคตอาจจะพบปัญหาอุปสรรคต่างๆ จึงขอความร่วมมือคณะ/11 

หน่วยงานช่วยกันจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการให้มีความชัดเจน ซึ่งจะนําไปสู่ระบบบุคคลและความก้าวหน้าที่มี12 

ความชัดเจนด้วย ทั้งนี้ จะได้นําเสนอความคืบหน้าการดําเนินการต่างๆ ต่อที่ประชุมคณบดีเป็นระยะต่อไป 13 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 14 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  15 

 16 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   17 

4.1  รายงานผลการกลั่นกรองอุทธรณ์โทษทางวินัยนักศึกษา 18 

       - รายงานการประชุมลับ- 19 

 20 

4.2 (ร่าง) ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ .../....)เรื่องอัตราการสนับสนนุค่าใช้จ่ายใน21 

การคัดเลือกบคุคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนโดยผ่านกระบวนการรบั22 

สมัครและสอบคัดเลือกบคุคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง 23 

รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ แทนผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนา24 

วิชาการ) เสนอที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนา25 

วิชาการ) ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 มีมติเห็นชอบใน ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 26 

(ฉบับที่ .../....)เรื่องอัตราการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน27 

โดยผ่านกระบวนการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง ซึ่งมีรายละเอียด28 

ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  29 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  30 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่า ควรกําหนดให้ชัดเจนว่าอัตราการสนับสนุนค่าใช้จ่ายนี้ เป็นอัตราต่อปี31 

หรือต่อครั้ง 32 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 33 

(ฉบับที่ .../....)เรื่องอัตราการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 10/2554 ณ วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม  2554 
หมายเหตุได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 11/2554 ณ วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

เอกชนโดยผ่านกระบวนการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง 1 

ตามที่เสนอ โดยให้รับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาต่อไป 2 

 3 

4.3 ขออนุมัติดําเนินการจัดการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) 4 

เป็นหลักสูตรโครงการพิเศษ 5 

รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เสนอที่ประชุมว่า ด้วย6 

คณะกรรมการอํานวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คราวประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 20 7 

มิถุนายน 2554 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมัติดําเนินการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร8 

ใหม่ พ.ศ. 2554) เป็นหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยขอให้แก้ไขเอกสารบางประการแล้วนั้น บัดนี้ คณะสาธารณสุข9 

ศาสตร์ ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 10 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 11 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 12 

2554) เป็นหลักสูตรโครงการพิเศษ ตามที่เสนอ 13 

 14 

4.4  พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการสรรหาประธานคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิัยในมนุษย์ 15 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น  สาขาวิชา คณะที่ 3 16 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เสนอที่ประชุมว่า ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์17 

ไมตรี อินทร์ประสิทธ์ิ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ สาขาวิชา คณะที่ 3 ได้ขอลาออกจาก18 

ตําแหน่งและมีผลต้ังแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป เพื่อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย19 

ในมนุษย์ฯ เป็นไปตามแนวทางการดําเนินการในสากลและสอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 20 

360/2551) เรื่องแนวทางการแต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้อ 4 (4.1) จึง21 

เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งต้ังบุคคลเป็นคณะอนุกรรมการสรรหา ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน22 

มนุษย์ฯ ประจําสาขาวิชา คณะที่ 3 ดังต่อไปนี้  23 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานอนุกรรมการ 24 

2. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   เป็น อนุกรรมการ 25 

3. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์    เป็น อนุกรรมการ 26 

4. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    เป็น อนุกรรมการ 27 

5. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์    เป็น อนุกรรมการ 28 

6. หัวหน้าสํานักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  เป็น เลขานุการฯ 29 

7. นางสาวษมาภรณ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร  เป็น ผู้ช่วยเลขานุการฯ 30 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 31 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 32 

  ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะว่า ควรมีการพิจารณาปรับกระบวนการสรรหาและการแต่งต้ัง33 

กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้มีความกระชับและคล่องตัว เพื่อให้สามารถดําเนินการได้เร็วย่ิงขึ้น ซึ่งประธาน34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 10/2554 ณ วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม  2554 
หมายเหตุได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 11/2554 ณ วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

ได้ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า ได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีรับไปปรับกระบวนการให้มี1 

ความกระชับขึ้นแล้ว และแจ้งต่อที่ประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป  2 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะอนุกรรมการสรรหา ประธาน3 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ ประจําสาขาวิชา คณะที่ 3 ตามที่เสนอ 4 

 5 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 6 

5.1  รายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษและระบบปกติระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 7 

ประจําปีงบประมาณ 2553 8 

ประธานเสนอที่ประชุมว่า ด้วยสํานักตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบงบดุล งบรายรับ-รายจ่าย ประจําปี9 

งบประมาณ 2553 สิ้นสุดเพียงวันที่ 30 กันยายน 2553 กับบัญชี เอกสาร และหลักฐานต่างๆ การปฏิบัติและทดสอบ10 

รายการอื่นๆ ที่เห็นว่าจําเป็นตามหลักวิชาการบัญชีแล้ว เห็นว่างบการเงินนี้แสดงผลการดําเนินงานโดยถูกต้องตามที่11 

ควร และได้ทําขึ้นตามหลักบัญชีที่ใช้โดยทั่วไป การบันทึกบัญชีใช้เกณฑค์งค้าง (Accrual Basis) ค่าเสื่อมราคาใช้วิธี12 

เส้นตรง (Straight Line Method) สําหรับเงินทุนสํารองสะสม 5% ฝากรวมไว้กับคณะศึกษาศาสตร์  โดยมีรายรับ13 

รวมทั้งสิ้น 48,579,000 บาท มีรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 46,174,728 บาท และมีรายรับสูงกว่ารายจ่าย 2,404,272 บาท 14 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  15 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  16 

  มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 17 

 18 

5.2  รายงานสรุปผลการดําเนินงานและรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตปีงบประมาณ 2553 ของวิทยาลัย19 

บัณฑิตศึกษาการจัดการ 20 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ เสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีวิทยาลัย21 

บัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดําเนินการจัดทําสรุปผลการดําเนินการและรายงานผู้สอบบัญชีรับ22 

อนุญาตปีงบประมาณ 2552 โดยความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการ23 

จัดการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2554 และในคราวประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 13 24 

มิถุนายน 2554 แล้วนั้น มีรายได้ 126,939,409.57 บาท มีรายจ่าย 84,145,467.38 บาท และมีรายได้สูงกว่า25 

รายจ่ายสุทธิ 40,654,245.09 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 26 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  27 

  มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 28 

 29 

5.3  รายงานผลการตรวจสอบบัญชศีูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ประจาํปี 2553           30 

(1 ต.ค. 52-30 ก.ย. 53) 31 

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เสนอที่ประชุมว่า สํานักงานตรวจสอบภายใน ได้ตรวจสอบงบดุล32 

และงบรายรับ-รายจ่าย สําหรับรอบระยะเวลาปีงบประมาณ 2553 สิ้นสุดเพียงวันที่ 30 กันยายน 2553 (1 ตค. 52-33 

30 ก.ย. 53) กับบัญชีเอกสารและหลักฐานต่างๆ การปฏิบัติทางบัญชีและทดสอบรายการอื่นๆ ที่เห็นว่าจําเป็นตาม34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 10/2554 ณ วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม  2554 
หมายเหตุได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 11/2554 ณ วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

หลักวิชาการบัญชีแล้วเห็นว่า งบการเงินนี้แสดงผลการดําเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรและได้ทําขึ้นตามหลักการ1 

บัญชีที่รับรองโดยทั่วไป การบันทึกบัญชีใช้เกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis) ซึ่งศูนย์ประชุมฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อความ2 

ถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงิน สําหรับผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน 3 

จากผลการตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบภายใน โดยมีรายรับ 18,801,310.50 บาท มีรายจ่าย 16,248,741.29 บาท 4 

และมีรายรับมากกว่ารายจ่าย 2,552,563.21 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 5 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  6 

  มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 7 

 8 

5.4  ขออนุมัติหลักสูตร 9 

รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ แทนผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนา10 

วิชาการ) เสนอที่ประชุมว่า  ด้วยคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ11 

การเสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตร จํานวน 3 หลักสูตร ดังนี้  12 

ชื่อหลักสูตร คณะทีร่ับผิดชอบ ผ่านความเหน็ชอบ 
คราวประชุมครั้งที่ (วันที่) 

1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชกรรมและระบบสุขภาพ 
(ประเภทปรับปรุงเล็กน้อย) 

คณะเภสัชศาสตร์และ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

7/2554 (โดยวิธีเวียน) 
(2 พ.ค. 54) 

2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

คณะพยาบาลศาสตร ์ 8/2554 
(27 พ.ค. 54) 

3 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาลุ่มน้ําโขงศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์และ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

9/2554  
(24 มิ.ย.54) 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 13 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  14 

  มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 15 

 16 

5.5  คู่มือนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554 17 

รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ แทนผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนา18 

วิชาการ) เสนอที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสํานักบริหารและ19 

พัฒนาวิชาการ ได้จัดทําคู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554 ขึ้น เพื่อเป็น20 

ประโยชน์ทางการศึกษาของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา และเพื่อเป็นเอกสารเผยแพร่อ้างอิงทางวิชาการ ซึ่งมี21 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 22 

 23 

 24 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 10/2554 ณ วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม  2554 
หมายเหตุได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 11/2554 ณ วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  1 

  มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 2 

 3 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอื่นๆ 4 

6.1  รา่ง ระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ว่าด้วย กองทนุโรงพยาบาลสตัว์ ศูนยส์ขุภาพ วิจัยและ5 

ชันสูตรโรคสัตว์ พ.ศ. 2554 6 

  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์เสนอที่ประชุมว่า  ด้วยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มีความประสงค์จะ7 

จัดต้ังกองทุนโรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์สุขภาพ วิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 

เพื่อนําเงินกองทุนไปใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ วัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ประจําโรงพยาบาลสัตว์ เพื่อ9 

สนับสนุนการศึกษา วิจัย ของโรงพยาบาลสัตว์ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของนักศึกษาสัตวแพทย์ 10 

ตลอดจนการจัดอบรมศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ11 

สัตวแพทยศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2554 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ12 

วาระการประชุม 13 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 14 

  ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะดังนี้   15 

- ข้อ 4 “เงินกองทุนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ...” ควรตัดคําว่า “เงิน” ออก 16 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย 17 

กองทุนโรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์สุขภาพ วิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ พ.ศ. 2554 และให้รับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุม18 

ไปพิจารณาปรับแก้ไขต่อไป 19 

 20 

6.2 แต่งตั้งกรรมการบริหารโรงพิมพ์ 21 

  รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สินเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ี รศ.พัชรี หอวิจิตร ตําแหน่ง รอง22 

คณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้แทนคณะ ศูนย์ สํานักและสถาบัน ในคณะกรรมการบริหารโรง23 

พิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้หมดวาระการดํารงตําแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 7 24 

มิถุนายน 2554 ทําให้ตําแหน่งกรรมการบริหารโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่างลง 1 ตําแหน่ง 25 

  ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยมี26 

ประสิทธิภาพและบังเกิดผลดีต่อทางราชการ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือก ผู้แทนจากคณะ ศูนย์ สถาบัน สํานัก 27 

และหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จํานวน 1 คน เป็นกรรมการบริหารโรงพิมพ์ฯ ตามระเบียบ28 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2553 9(3) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ29 

วาระการประชุม 30 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 31 

  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสนอให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาวุธ ย้ิมแต้ รองคณบดีฝ่ายบริหาร32 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการบริหารโรงพิมพ์ แทน 33 

 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 10/2554 ณ วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม  2554 
หมายเหตุได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 11/2554 ณ วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

6.3  การสรปุผลการใชส้ิทธิเ์ลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หน่วยงานเลอืกตั้งภายใน1 

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ เม่ือวนัที่ 3 กรกฎาคม 2554 2 

  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีได้มีการเลือกต้ัง3 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา ขอสรุปผลการใช้สิทธ์ิเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 4 

หน่วยงานเลือกต้ังภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีสถานที่เลือกต้ัง 3 จุด มีทั้งสิ้น 18 หน่วยเลือกต้ัง คือ 5 

- ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร (เดิม) มี 9 หน่วยเลือกต้ัง เป็นของบุคลากร 1 หน่วย เป็นของ6 

นักศึกษา 8 หน่วย  7 

- ศาลา 25 ปี มี 7 หน่วยเลือกต้ัง เป็นของบุคลากร 1 หน่วย เป็นของนักศึกษา 6 หน่วย 8 

- โรงอาหารโรงเรียนสาธิต 2 หน่วยเลือกต้ัง เป็นของบุคลากรทั้ง 2 หน่วย  9 

โดยมีผู้มีสิทธ์ิทั้งหมดตามบัญชีรายชื่อ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 5,817 คน ผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ังในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 มีจํานวน10 

ผู้มีสิทธิเลือกต้ังที่เป็นนักศึกษา ทั้งสิ้น 2,902 คน โดยมีนักศึกษาที่มีสถานภาพปกติ (กําลังศึกษาอยู่) 1,825 คน มีนักศึกษาที่11 

พ้นสภาพแล้ว (หรือสําเร็จการศึกษาแล้ว) จํานวน 1,330 คน รวมนักศึกษาตามบัญชีรายชื่อทั้งสิ้น 3,155 คน มาใช้สิทธ์ิล่วงหน้า 12 

253 คน  มาแสดงตนใช้สิทธ์ิเลือกต้ัง 2,059 คน (70.95 %) สําหรับบุคลากรที่มีสิทธ์ิเลือกต้ังทั้งหมด 2,662 คน มาแสดงตนใช้13 

สิทธ์ิเลือกต้ัง 2,069 คน (77.72 %) รวมจํานวนผู้มาใช้สิทธ์ิเลือกต้ังภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งสิ้น 5,817 คน ใช้สิทธ์ิ14 

ล่วงหน้า 253 คน  มีจํานวนนักศึกษาและบุคลากรที่มีสิทธ์ิเลือกต้ัง 5,564 คน แสดงตน 4,128 คน (74.19 %) ซึ่งมีรายละเอียด15 

ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 16 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 17 

มต ิที่ประชุมรับทราบ 18 

 19 

6.4  โครงการ “999...วันคนขอนแกน่รักษ์โลก รักในหลวง 999...Khon Kaen Green Day” 20 

  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร เสนอที่ประชุมว่า  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับภาคี21 

เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐจังหวัดขอนแก่น  องค์กรธุรกิจ ภาคเอกชน  สื่อมวลชน  และ ภาคประชาสังคม มีแนวคิดการ22 

ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวจังหวัดขอนแก่นทุกภาคส่วน     ทําความดีถวายแด่23 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา  และเพื่อกระตุ้น ส่งเสริม และ24 

รณรงค์ให้ชาวจังหวัดขอนแก่นทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นให้เป็นเมืองอยู่เย็นเป็นสุขและน่าอยู่25 

ที่สุดในโลก รวมทั้งเป็นจังหวัดต้นแบบสีเขียวของอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงโดยเชื่อมโยงและบูรณาการการขับเคลื่อนสู่การ26 

ปฏิรูปประเทศไทยร่วมกันภายใต้ประเด็น  ขอนแก่นทศวรรษหน้า จังหวัดจัดการตนเอง  และ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ จังหวัด 27 

ทั้งนี้ แนวคิดดังกล่าวเป็นแนวคิดที่ต่อยอดจากกิจกรรมเมื่อปี พ.ศ.2551 โดยกลุ่มปัญจมิตรขอนแก่น 28 

ได้แก่เทศบาลนครขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หอการค้าจังหวัดขอนแก่น  สภาอุตสาหกรรม29 

จังหวัดขอนแก่น  และสภาทนายความจังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมกันในการที่จะจัดทําแผนยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่เกิดจาก30 

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  โดยมีการจัดการสัมมนาผู้นําท้องถิ่นเหลียวมองปัจจุบันกับความคาดหวังขอนแก่น31 

ทศวรรษหน้า (ระยะที่ 1) และมีการจัดสัมมนา/จัดเวทีเพื่อรวบรวมข้อมูล ความรู้และความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ 32 

ในลักษณะเวทีสภาประชาชน จํานวน 10 ครั้ง และได้นํามาสังเคราะห์เป็นวิสัยทัศน์ “ขอนแก่นทศวรรษหน้าเป็นเมือง33 

อยู่เย็นเป็นสุขและน่าอยู่ที่สุดในโลก  34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 10/2554 ณ วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม  2554 
หมายเหตุได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 11/2554 ณ วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

  ในปี 2553 กลุ่มปัญจมิตรและภาคีเครือข่ายประชาสังคมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด จํานวนกว่า  1 

30 องค์กร ได้จัดทําโครงการเติมความเขียวให้หัวใจคนขอนแก่น (Green Heart Green Khon Kaen) ในช่วงวันที่ 2 

21-23 กรกฎาคม 2553 เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการรณรงค์และกระตุ้นคนขอนแก่นรวมพลังพัฒนาขอนแก่นสู่ความ3 

เป็นจังหวัดต้นแบบสีเขียวของภูมิภาคลุ่มน้ําโขง เริ่มด้วยการปลูกต้นไม้เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 4 

จํานวน 999,999 ต้น  5 

  สําหรับในปี 2554  เพื่อให้เกิดการสานต่อและสร้างความต่อเนื่องรวมทั้งการขยายผลไปทั่วทั้ง6 

จังหวัดขอนแก่นก้าวสู่ความเป็นเมืองอยู่เย็นเป็นสุขและน่าอยู่ที่สุดในโลก และการสร้างความต่อเนื่องของโครงการ 7 

รวมทั้งการขยายผลไปสู่ทุกภาคส่วนของจังหวัดขอนแก่น กลุ่มปัญจมิตรและภาคีเครือข่ายประชาสังคมขับเคลื่อน8 

ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น จึงได้จัดทําโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีการกําหนดการจัดกิจกรรม คือ 9 

• วันที่ 8 เดือนสิงหาคม 2554   (วันที่ 8 เดือน 8 ) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ 10 

• วันที่ 9 เดือนกันยายน 2554  (วันที่ 9 เดือน 9 ) จัดกิจกรรม “999… วันคนขอนแก่นรักษ์โลก รัก11 

ในหลวง  999...Khon  Kaen  Green  Day” 12 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 13 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 14 

มต ิที่ประชุมรับทราบ 15 

 16 

6.5  กองทนุวนัศรนีครนิทร ์17 

  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เสนอที่ประชุมว่า  ด้วยวันที่ 16 กรกฎาคม 2554 คณะแพทยศาสตร์ได้18 

จัดงานวันศรีนครินทร์ โดยจะออกอากาศทั่วประเทศ ต้ังแต่เวลา  21.30 - 23.30 น. และสามารถรับชมได้ทางเคเบิ้ลทีวี 19 

จึงขอเรียนเชิญร่วมบริจาคเข้ากองทุนวันศรีนครินทร์ตามจิตศรัทธา 20 

  นอกจากนี้ ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2554 คณะแพทยศาสตร์ ได้กําหนดจัดการแข่งขันว่ิงมินิ21 

มาราธอน และเดินว่ิงเพื่อสุขภาพการกุศล “วันศรีนครินทร์มินิมาราธอน” ครั้งที่ 14 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จ22 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงขอเรียนเชิญผู้บริหารทุกท่านร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย 23 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 24 

มต ิที่ประชุมรับทราบ 25 

 26 

6.6  หารือการถอนรายชื่อผูอ้ํานวยการศูนย์หัวใจสิริกิต์ิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ                       27 

ออกจากองค์ประชุมคณบด ี28 

  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เสนอที่ประชุมว่า  ขอหารือว่าเนื่องจากตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังส่วน29 

ราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งอยู่ระหว่างการทูลเกล้าถวายฯ เพื่อประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป ได้กําหนดให้30 

ศูนย์หัวใจสิริกิต์ิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ได้เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะแล้ว ดังนั้น ควรพิจารณาถอนรายชื่อ31 

ผู้อํานวยการศูนย์หัวใจสิริกิต์ิฯ ออกจากองค์ประชุมคณบดีในการประชุมครั้งต่อไป 32 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 10/2554 ณ วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม  2554 
หมายเหตุได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 11/2554 ณ วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

  ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 1 

2554 ที่ผ่านมาได้มีการขออนุมัติกําหนดตําแหน่งรองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ เพิ่มเติมอีก 1 ตําแหน่งแล้ว เพื่อเข้า2 

มาทําหน้าที่ดูแลศูนย์หัวใจสิริกิต์ิภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป 3 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 4 

มต ิที่ประชุมรับทราบ 5 

 6 

6.7  การบรรยายพิเศษในหวัข้อเรื่อง “เสียภาษีให้ประหยดั” 7 

  รองคณบดีฝ่ายบริหาร แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ เสนอที่ประชุมว่า  ด้วยวิทยาลัย8 

บัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดให้มีบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “เสียภาษีให้ประหยัด” โดย 9 

ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร ประธานชมรมคนออมเงิน ในวันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.00  - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 10 

พล.ต.อ.เภา สารสิน อาคารสุนทร - อารยา อรุณานนท์ชัย วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11 

จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายดังกล่าว ทั้งนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 12 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 13 

มต ิที่ประชุมรับทราบ 14 

 15 

เลิกประชุม  10.40 น. 16 

   17 

      18 

 19 

(รองศาสตราจารย์เอื้อมพร  ทองกระจาย) 20 

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ 21 

เลขานุการที่ประชุมคณบดี 22 

นางสาวลัลธริมา  ประจง 23 

นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสด์ิ 24 

ผู้จดรายงานการประชุม 25 


