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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 11/2554 ณ วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2554 
หมายเหตุ : ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 12/2554 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

 รายงานการประชุมคณบด ี1 

ครั้งที่ 11/2554 2 

เม่ือวันศุกรท์ี่ 22 กรกฎาคม 2554 3 

ณ  ห้องประชมุสารสิน ชัน้ 2 อาคารสิรคิณุากร มหาวทิยาลัยขอนแก่น 4 
 5 

ผู้มาประชุม 6 

1. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย   อธิการบดี     ประธาน 7 

2. รศ.สมหมาย ปรีเปรม    รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน   8 

3. รศ.รังสรรค์  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพฒันาบุคลากร และ 9 

รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์ 10 

4. รศ.พิษณุ  อุตตมะเวทิน   รองอธิการบดีฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 11 

5. ศ.สุทธิพันธ์  จติพิมลมาศ   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 12 

6. ผศ.ประพันธ์ศักด์ิ  ฉวีราช   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 13 

แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 14 

7. อ.ธันฐกรณ์  พงศ์พิมล   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายจัดการก่อสร้างและดูแลรักษา 15 

แทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 16 

8. นายบัญชา  พระพล    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 17 

แทนรองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสือ่สารองค์กร 18 

9. รศ.อนันต์  พลธานี    คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 19 

10. ผศ.ดุษฎี  อายุวัฒน์    รองคณบดีฝ่ายวิจัย 20 

แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 21 

11. รศ.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธ์ิ   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์22 

12. ผศ.สมพงษ์  สทิธิพรหม   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 23 

      แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 24 

13. ผศ.จีราวิชช์  เผือกพันธ์   รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ 25 

แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 26 

14. ผศ.บุศรา  กาญจนบัตร   รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร 27 

แทนรักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์28 

15. ผศ.นเรศ  วโรภาสตระกูล     รองคณบดีฝ่ายบริหาร 29 

แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์  30 

16. ผศ.เยาวลักษณ์  อภิชาติวัลลภ   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์31 

17. รศ.เกรียงไกร  กิจเจริญ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 32 

18. ผศ.นิคม  ถนอมเสียง    รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร 33 

แทนรักษาราชการแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร ์34 

 35 
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19. ผศ.วรานุช  ปิติพัฒน์    รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ์ 1 

แทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 2 

20. รศ.เดชพล  ปรีชากุล    รองคณบดีฝ่ายบริหารและระบบคุณภาพ 3 

แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 4 

21. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี 5 

22. รศ.สุณีรัตน์  เอี่ยมละมัย   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร ์6 

23. อ.สักการ  ราศสีุทธ์ิ    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 7 

แทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์8 

24. รศ.มันทนา  สามารถ     คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 9 

25. อ.ภาณุ  อุดมเพทายกุล   รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 10 

แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 11 

26. ผศ.รุจิรัตน์  พัฒนถาบุตร   ผู้ช่วยคณบดี 12 

แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 13 

27. รศ.ศุภวัฒนากร  วงศ์ธนวสุ   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 14 

แทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 15 

28. รศ.ยุพิน  เตชะมณี    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 16 

29. นางพจมาลย์  พงศ์วิทยานนท์   เลขานุการสํานักวิทยบริการ 17 

      รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ 18 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) 19 

30. รศ.รวี  หาญเผชิญ    ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 20 

31. ผศ.นพดล  มีไชยโย    รองผู้อํานวยการฝ่ายอํานวยการ 21 

แทนผู้อํานวยการศูนย์บริการวิชาการ 22 

32. ผศ.ชนะชัย  สบืปรุ    รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร 23 

แทนผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  24 

      (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 25 

33. อ.สุรพล  แสนสุข    ผู้อํานวยการวิทยาเขตหนองคาย 26 

34. รศ.สุธา  ภู่สิทธิศักด์ิ    รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 1 27 

แทนประธานสภาคณาจารย์ 28 

35. นายอมร  สินเธาว์    ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง 29 

36. รศ.เอื้อมพร ทองกระจาย   รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ 30 

เลขานุการที่ประชุม 31 

37. นางสังวาลย์   ช่างทอง   ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 32 

38. นางกิตติมา  จันทรสม   ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 33 

39. นายธัญญา  ภักดี    ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 34 
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 1 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 2 

1. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 3 

2. ผศ.อนัตต์  เจา่สกุล    ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ 4 

 5 

เริ่มประชุมเวลา 09.40 นาฬิกา   6 

  ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 7 

 8 

ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม   9 

1.1 การแตง่ตัง้ผู้ชว่ยเลขานกุารที่ประชมุคณบดี เพิม่เตมิ  10 

ประธานเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีมหาวทิยาลยัมีนโยบายจะนําเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารมา 11 

ประยุกต์ใช ้ เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการประชุมคณบดีและการประชุมสภามหาวิทยาลยั เพื่อ12 

เพิ่มพูนประสบการณแ์ละเสรมิสร้างองค์ความรูใ้ห้กับบุคลากร รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างทมีงานในการจัดการประชุม      13 

จึงขอแต่งต้ัง นางกิตติมา  จันทรสม ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี และ นายธัญญา  ภักดี ผู้อํานวยการกองกลาง เปน็14 

ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณบดี เพิ่มเติม 15 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 16 

  มต ิที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติเหน็ชอบตามทีเ่สนอ 17 

 18 

1.2 เรื่องที่ได้นาํเสนอสภามหาวทิยาลยั คราวประชุมครั้งที่ 5/2554 เม่ือวนัที่ 6 กรกฎาคม 2554  19 

      และมติทียั่งไม่ได้รบัการรับรอง 20 

เลขานุการที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งที่ 5/2554  21 

เมื่อวันที ่6 กรกฎาคม 2554  มเีรื่องที่ได้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง  ซึ่งมรีายละเอียด22 

ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    23 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 24 

  มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 25 

 26 

ระเบยีบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครัง้ที่ 10/2554  เม่ือวันที่ 8 กรกฎาคม  2554  27 

  ที่ประชมุมมีติรับรองรายงานการประชมุคณบดี ครั้งที ่10/2554  เมื่อวันที ่8 กรกฎาคม  2554 โดยมีการแก้ไข 28 

ในหน้า 6 บรรทดัที่ 29  ขอ้ความ “หัวหน้าสํานกังานจรยิธรรมการวิจัยใจมนุษย”์ ใหแ้ก้ไขเป็น “หัวหน้าสํานกังานจริยธรรมการวจิัย29 

ในมนุษย”์ 30 

 31 

ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน   32 

  3.1  การสรรหากรรมการสภามหาวทิยาลยัผู้ทรงคณุวุฒิ แทนตาํแหนง่ที่ว่าง 33 

  - รายงานการประชุม “ลับ” 34 
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ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   1 

4.1  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ...) เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการใช้เงินกองทุนพัฒนาและ 2 

       ส่งเสริมทางด้านวิชาการ สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน 3 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากรเสนอที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน 4 

พัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554 มีมติให้5 

ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการใช้เงินกองทุนฯ ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 488/2553) เรื่อง 6 

หลักเกณฑ์และวิธีการใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน ให้เหมาะสม7 

และสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้ปรับปรุงแก้ไขตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร8 

กองทุนฯ ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ .../...) เรื่อง หลักเกณฑ์9 

และวิธีการใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งมีรายละเอียดตาม10 

เอกสารประกอบวาระการประชุม 11 

  จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา 12 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อคดิเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 13 

1. ข้อ 4 ขอให้พิจารณาด้วยว่า นิยามศัพท์ คําว่า “หน่วยงาน” โดยเจตนารมณ์นั้นเพื่อให้14 

ครอบคลุมหนว่ยงานที่จัดต้ังโดยมหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัยด้วย ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับ15 

นิยามศัพท์คําว่า “บุคลากรสายสนับสนุน”  เนื่องจากยังระบุว่า “ยกเว้นพนักงานองค์กรใน16 

กํากับ” อยู่ 17 

2. ข้อ 17 เนื่องจากการจัดสรรเงินยืมของบุคลากรสายสนับสนุนนั้นอาจเชื่อมโยงกับการกู้ยืมเงิน18 

ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยจะมีปัญหาข้อโต้แย้งเรื่องการหักเงินชําระคืน 19 

ก่อน-หลัง ดังนั้น ควรพิจารณาการมีเงื่อนไขที่ชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบราชการด้วย 20 

3. ข้อ 19 ควรเพิ่มเติม เรื่องวิธีการจ่ายเงินสําหรับกรณีเงินทุนการศึกษาใหชั้ดเจนด้วย 21 

4. ข้อ 23 วรรคสอง ควรเพิ่มเติมวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอเพื่อขออนุมัติเงินยืมสําหรับเงินกองทุน22 

ประเภทเงินทุนการศึกษาด้วยว่า จะเสนอพร้อมกันในครั้งเดียวกับเงินกองทุนประเภทเงินยืม23 

ด้วยหรือไม่ 24 

5. ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า มหาวิทยาลัยควรคํานึงถึงการให้ทุนการศึกษา รวมถึงทุนวิจัย สําหรับ25 

อาจารย์ชาวต่างประเทศด้วย โดยอาจจะเพิ่มเติมเงื่อนไขที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อให้โอกาส26 

สนับสนุนส่งเสริมเพิ่มจํานวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ 27 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ .../...)  28 

เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน ตามที่เสนอ  29 

โดยให้รับเอาข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมคณบดีไปพิจารณาด้วย 30 

 31 

 32 

 33 

 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 11/2554 ณ วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2554 
หมายเหตุ : ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 12/2554 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

4.2   (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ .../...) เรื่องอัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 1 

       ในการจัดสอบรวบยอดสําหรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์เสนอที่ประชุมว่า คณะแพทยศาสตร์ขอปรับปรุง 3 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1618/2552) เรื่องหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดสอบรวบยอดสําหรับ4 

นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ.2552 ใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้การประกอบวิชาชีพมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์5 

ปัจจุบันยิ่งขึ้น  จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ .../...) เรื่องอัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดสอบ6 

รวบยอดสําหรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 7 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 8 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อคิดเห็นเสนอแนะว่า ควรพิจารณาปรับเพิ่มเติมช่ือ (ร่าง) ประกาศฯ เป็น “(ร่าง)  9 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ .../...) เรื่องอัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและรางวัลในการจัดสอบรวบยอดสําหรับนักศึกษา10 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” 11 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ .../...)  12 

เรื่องอัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดสอบรวบยอดสําหรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่13 

เสนอ และให้รับเอาข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาด้วย 14 

 15 

4.3  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการคณะนิติศาสตร ์16 

  - ขอถอนวาระ -   17 

 18 

ระเบยีบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  -ไม่ม-ี 19 

 20 

ระเบยีบวาระที่  6  เรื่องอืน่ๆ 21 

6.1  สัมมนาการจัดทาํแผนการขับเคลือ่นมหาวิทยาลยัขอนแก่นสู่มหาวิทยาลัยวิจัยชัน้นาํระดับโลก 22 

 รองอธิการบดีฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมวาระพิเศษ 23 

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 ได้กําหนดทิศทางกลยุทธ์ (Strategic Direction) ของมหาวิทยาลัยในอีก 4 ปีข้างหน้า และประกาศ24 

สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3/2553 เรื่อง พันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ.2554-2558) 25 

โดยกําหนดเป้าหมาย “เป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําของประเทศอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเชีย อันดับ 1 ใน 26 

400 ของโลก” ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 มีมติเห็นชอบแผน27 

ยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2555-2558 แล้ว นั้น  ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ร่วมกับฝ่ายแผนและพัฒนา28 

บุคลากร จึงขอเสนอการจัดสัมมนาการจัดทําแผนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่มหาวิทยาลัยวิจัยช้ันนําระดับโลก โดยมี29 

วัตถุประสงค์เพื่อจัดทําแผนการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสู่มหาวิทยาลัยวิจัยช้ันนําระดับโลกและเพื่อขับเคลื่อน30 

มหาวิทยาลัยให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (QS World University Rankings) รวมถึงเพื่อ31 

ช้ีแจงการประเมินผลการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมาย32 

ในการสัมมนา จะประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดีทุกคณะ และผู้ช่วย33 

อธิการบดี สําหรับกลุ่มรองคณบดี และผู้เกี่ยวข้องที่จะนําไปสู่การปฏิบัตินั้น จะมีการจัดสัมมนาในมหาวิทยาลัยอีกครั้ง 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 11/2554 ณ วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2554 
หมายเหตุ : ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 12/2554 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 1 

 รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากรเสนอที่ประชุมเพิ่มเติมว่า การสัมมนาในครั้งนี้ จะเป็นการสัมมนา       2 

เชิงนโยบายเฉพาะกลุ่มผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยจะดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก      3 

(QS World Universities Rankings) และแบ่งกลุ่มคณะ เสนอแผนงานโครงการ เป้าหมายที่ชัดเจน รวมถึงการประเมิน   การรายงานผล และ4 

หากมีเวลาจะได้นําเรื่องแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) มาพิจารณาความสอดคล้องร่วมด้วย 5 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อคิดเห็นเสนอแนะดังนี้ 6 

1. ควรพิจารณาการมีผู้เชี่ยวชาญด้าน QS World Universities Rankings มาให้ความรู้ เทคนิควิธีการ 7 

เพิ่มเติมด้วย 8 

2. แต่ละคณะควรพิจารณาทํางานร่วมกับผู้บริหารภายในคณะก่อนและนําข้อมูลที่ได้ไปเสนอในการสัมมนา9 

ดังกล่าวต่อไป 10 

มต ิที่ประชุมรับทราบ และขอความร่วมมือเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกันด้วย 11 

 12 

6.2  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนมอดินแดง พ.ศ. ... 13 

รองอธิการบดีฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุมแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 14 

และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ความว่า  โดยที่เห็นเป็นการสมควรให้มีระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนมอดินแดงให้15 

เหมาะสมยิ่งขึ้น ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์จึงขอเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนมอดิน16 

แดง พ.ศ. .... โดยปรับปรุงแก้ไขจากระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนมอดินแดง พ.ศ.2543 ซึ่งปรับปรุงสาระสําคัญ17 

ในวัตถุประสงค์ องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารกองทุน  อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร18 

ประกอบวาระการประชุม 19 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 20 

มต ิที่ประชุมพจิารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักการ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย  21 

กองทุนมอดินแดง พ.ศ. ... ตามที่เสนอ ใหน้ําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 22 

 23 

6.3  การบริจาคโลหิตตามโครงการ “ทาํความดี ด้วยการบรจิาคโลหิต ถวายพ่อของแผน่ดนิ” 24 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ผู้แทนรองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เสนอทีป่ระชุมว่า  25 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิต ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสภากาชาดไทยจัดขึ้นเพื่อถวาย26 

เป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 โดยมีเป้าหมายตลอดปี จํานวน 84 27 

ล้านลิตร นั้น  คลังเลือดกลางได้รายงานรายละเอียดการรับบริจาคโลหิตตามโครงการฯดังกล่าว ดังนี้  28 

วัน/เดือน/ปี สถานที ่ จํานวน 
(ราย) 

จํานวน ซี.ซี. 

23 มิถุนายน 2554 คณะเกษตรศาสตร ์ 108 44,900 

24 มิถุนายน 2554 คณะพยาบาลศาสตร ์ 15 6,150 

28 มิถุนายน 2554 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 157 63,950 

30 มิถุนายน 2554 คณะวิทยาศาสตร์ 184 74,800 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 11/2554 ณ วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2554 
หมายเหตุ : ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 12/2554 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

 ในโอกาสนี้ ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณบด ี ผู้อํานวยการ ศูนย์ สถาบัน สํานัก และบุคลากรร่วม1 

บริจาคโลหิต ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2554 เวลา 10.00-15.00 น. ณ อาคารสิริคณุากร สํานักงานอธิการบดี  2 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 3 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 4 

  5 

 6.4  การแต่งกายมาปฏิบัติราชการ 6 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ผู้แทนรองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เสนอ    7 

ที่ประชุมว่า จังหวัดขอนแก่นได้มีหนังสือที่ ขก 0016.3/13980 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 เรื่องการแต่งกายมา8 

ปฏิบัติราชการ โดยมีสาระสําคัญคือ ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยรัฐวิสาหกิจของจังหวัดขอนแก่น 9 

ครั้งที่ 6/2554 ในวันที ่ 29 มิถุนายน 2554 ได้มมีติเห็นชอบในการแต่งกายมาปฎิบัติราชการของส่วนราชการ 10 

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในจังหวัดขอนแก่น ดังนี้ 11 

1. วันจันทร์   แต่งกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการ 12 

2. วันอังคาร  แต่งกายเสื้อเรารักขอนแก่น (สนับสนุนกีฬาจังหวัดขอนแก่น) 13 

3. วันพุธ  แต่งกายด้วยเสื้อ To Be Number one 14 

4. วันพฤหัสบดี  แต่งกายด้วยผ้าไหมหรือผ้าไทย 15 

5. วันศุกร์  แต่งกายด้วยเสื้อที่มีตราสัญลกัษณ์เฉลมิพระเกียรติ 16 

   (ยกเว้นสีดําหรือสีน้ําเงินเข้ม)  17 

6. สําหรับการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จังหวัดขอนแก่น 18 

ประจําเดือน แต่งกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการ 19 

ทั้งนี้ แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น วันพฤหัสบดีจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าตราสัญลักษณ ์20 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และแต่งกายชุดผ้าไทยในวันศุกร ์21 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการให้ความร่วมมือกับทางจังหวัด 22 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ และขอใหค้ณะ หน่วยงาน พิจารณาการให้ความร่วมมือตามความ23 

เหมาะสมสอดคล้องตามบรบิทของแต่ละองค์กรต่อไป 24 

    25 

เลิกประชุม  10.35 น. 26 

                              27 
(รองศาสตราจารย์เอื้อมพร  ทองกระจาย) 28 

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ 29 

เลขานุการที่ประชุมคณบดี 30 

 31 

นางสุภารัตน์  มูลศร ี32 

ผู้จดรายงานการประชุม  33 


