
รายงานการประชุมคณบดี 
ครั้งที่ 11/2555 

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555 
ณ  ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

ผู้มาประชุม 
1. รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิรชิัย    อธิการบดี      ประธาน 
2. รศ.สมหมาย ปรีเปรม    รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน   
3. รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร 
4. รศ.คมกริช พิมพ์ภักด ี   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

      แทนรองอธิการบดีฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
5. ศ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
6. ผศ.ลิขิต อมาตยคง    รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  
7. ผศ.ช านาญ  บุญญาพุทธิพงศ์   รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
8. รศ.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม   รองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
9. นางสุจิตรา ทัศนจินดา     เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย 

 แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

10. ผศ.รักพงษ์ เพชรค า    รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
11. รศ.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
12. ผศ.เกียรติ  แสงอรุณ    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
13. ผศ.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์   คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
14. อ.เปรื่องจิตร ฆารรัศมี   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 

      แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
15. ผศ.นเรศ วโรภาสตระกูล     รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
16. ผศ.เยาวลักษณ์  อภิชาติวัลลภ   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
17. รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
18. ผศ.สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
19. รศ.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ   คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
20. รศ.วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
21. รศ.พรเทพ ถนนแก้ว    รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

แทนคณบดีคณะเทคโนโลยี 
22. รศ.สุณีรัตน์  เอ่ียมละมัย   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
23. ผศ.ทรงยศ วีระทวีมาศ   คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
24. อ.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
      แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
25. รศ.เฉลิมศักดิ์  พิกุลศร ี  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์     
26. อ.เสรี พิจิตรศิริ    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอ านวยการ 

      แทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
27. รศ.ยุพิน  เตชะมณี    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
28. อ.อนันต์ เครือทรัพย์ถาวร   แทนผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2555 ณ วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่  12/2555 ณ วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2555 เรียบร้อยแล้ว 

29. ผศ.สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ   รักษาราชการแทนคณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ  
30. นางสุดใจ  ธนไพศาล    ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 

(ส านักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) 
31. รศ.รวี  หาญเผชิญ    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
32. ผศ.อนัตต์  เจ่าสกุล    ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ 
33. รศ.อ านวย ค าตื้อ    ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ 
34. รศ.ชนะพล ศรีฤาชา    ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล 

(ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
35. รศ.สุธา  ภู่สิทธิศักดิ์    ประธานสภาคณาจารย์ 
36. นายอมร สินเธาว์    ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง   
37. รศ.เอ้ือมพร  ทองกระจาย   รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ 

เลขานุการที่ประชุม 
38. นางสังวาลย์   ช่างทอง   ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 
39. นางกิตติมา  จันทรสม   ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 

 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 
1. ผศ.เด่นพงษ์ สุดภักด ี    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. อ.เทพฤทธิ์  ตุลาพิทักษ ์   รักษาการในต าแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ 
3. รศ.วินิต ชินสุวรรณ    คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
4. ผศ.กริช แรงสูงเนิน    รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
5. ผศ.สุรพล แสนสุข    รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
6. นายธัญญา ภักด ี   ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นางสุพัตรา ครองยุทธ    รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
2.นายอัศนีย์ ฐานสันโดษ    ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
3.นางเพียงเพ็ญ ภาคอุทัย    ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
4.นางสาววิลาวัลย์ พิธรัตน์   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.40 นาฬิกา      
  ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องแจ้งต่อท่ีประชุม 

1.1 เรื่องที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2555 เม่ือวันที่ 1 สิงหาคม 2555 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง 
        เลขานุการที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2555 

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 มีเรื่องที่ได้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง ซึ่งมีรายละเอียด      
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
    มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2555 ณ วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่  12/2555 ณ วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2555 เรียบร้อยแล้ว 

ระเบียบวาระท่ี 2  การรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 10/2555 เม่ือวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2555 
 เลขานุการที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 

13 กรกฎาคม 2555  
  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แก้ไข ดังนี้ 

1. หน้า 8 บรรทัดที่ 3 เดิม “ลมุลลม่อม” แก้ไขเป็น “ละมุนละม่อม” 
                  บรรทัดที่ 16 ตัดข้อความ “มหาวิทยาลัยได้เชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ร่วม
กลุ่มเครือข่ายฯ จ านวน 24 คน” เปลี่ยนเป็น “มหาวิทยาลัยได้เชิญนายกองค์การนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา 
มาร่วมฟังค าชี้แจง โดยมีกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ร่วมกลุ่มเครือข่ายฯ จ านวน 24 คน มาร่วมรับฟังด้วย 

บรรทัดที่ 17 เพิ่มข้อความ หลังค าว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัย “ประธานสภา
คณาจารย์ ประธานสภาข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง นายกสมาคมศิษย์เก่า อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและ
ทรัพย์สิน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ตลอดจนสื่อมวลชน” 

2. หน้า 14 บรรทัดที่ 8-9 จากเดิม แก้ไขเป็น “เชิญผู้น านักศึกษา มารับฟังค าชี้แจงด้วย และ
มอบให้ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรรับไปพิจารณาในส่วนการประชาสัมพันธ์ต่อไป” 

3. หน้า 15 บรรทัดที่ 14 เดิม “9 พฤษภาคม 2554” แก้ไขเป็น “9 พฤษภาคม 2555” 
 หลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง  
       3.1 การจัดโครงสร้างหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดี
ในการประชุม ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 ได้เห็นชอบแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดโครงสร้างหน่วยงาน   
ในส านักงานอธิการบดี ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการจัดโครงสร้างหน่วยงานในส านักงานอธิการบดีน าเสนอ 
ประกอบกับที่ประชุมผู้บริหาร ในการประชุม ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 ได้พิจารณาให้มีการปรับปรุงการ
จัดโครงสร้างหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี นั้น ฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากรและกองแผนงาน ได้ด าเนินการปรับปรุง
การจัดโครงสร้างหน่วยงานในส านักงานอธิการบดีเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีสาระส าคัญโดยสรุป ดังนี้ 

การจัดโครงสร้างหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี ประกอบด้วย การก าหนดหลักเกณฑ์การจัด
โครงสร้างส านักงานอธิการบดี ก าหนดวัตถุประสงค์การจัดโครงสร้าง รวมถึงผลการจัดโครงสร้างหน่วยงานในส านักงาน
อธิการบดี โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ  

1) หน่วยงานที่เป็นกอง จ านวน 9 กอง โดยมีกองเดิม 6 กอง และกองใหม่ 3 กอง  
2) หน่วยงานที่เป็นส านักงาน จ านวน 14 ส านักงาน โดยมีส านักงานเดิม 10 และส านักงานใหม่ 4 

รวมถึงการยกเลิกบางหน่วยงานเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนภารกิจ และปรับสถานะของหน่วยงานนั้นๆ ประกอบกับ
แสดงภารกิจและความรับผิดชอบของหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี เพ่ือน าเสนอรายละเอียดในการจัดโครงสร้าง
หน่วยงานในส านักงานอธิการบดีในการด าเนินการขั้นตอนต่อไป 

การปรับโครงสร้างครั้งนี้มีเป้าหมายส าคัญ เพ่ือให้โครงสร้างรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัยได้
อย่างรอบคอบ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าระดับประเทศ 
อาเซียน และโลก ตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

อนึ่ง รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร ไดช้ี้แจงรายละเอียดบางประเด็นต่อที่ประชุม
เพ่ิมเติม ดังนี้ 

1.  ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ตามโครงสร้างจะก าหนดบทบาทเป็นต าแหน่งที่
เชื่อมโยงระหว่างกองต่างๆ และรองรับนโยบายของผู้บริหาร 
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2.   การจัดตั้งส านักงานตามโครงสร้างใหม่ เป็นอ านาจของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งอาจก าหนดให้
ผู้อ านวยการของแต่ละส านักงานมีวาระการด ารงต าแหน่ง และการก าหนดค่าตอบแทนต่างๆ อาจจะพิจารณา 

3. การประเมินหรือเงื่อนไขต่างๆ ให้เหมาะสมต่อไป 
4.    การบริหารจัดการอัตราก าลังในภาพรวมจะยึดหลักการควบคุมไม่ให้มีการเพ่ิมอัตราก าลัง

แต่จะใช้การกระจายอัตราก าลังที่มีอยู่แทน 
5.   โครงการหมุนเวียนผู้บริหารจะเริ่มจากระดับผู้อ านวยการกองต่างๆ ซึ่งมีภารกิจ ลักษณะ

งานที่ใกล้เคียงกันก่อน 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาการจัดโครงสร้างหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี   
  ที่ประชุมขอให้แก้ไขเอกสารการจัดโครงสร้างหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี ดังนี้ 

1. หน้า 4 ข้อ 5.2.2 (1) เดิม “ส านักงานประสาน” แก้ไขเป็น “ส านักงานประสานงาน” 
2. หน้า 12 ข้อ 11 ให้แก้ไขเป็น “ส านักงานประสานงานกิจการสภาคณาจารย์  

                                     สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง” 
     ข้อ 11 (1) เพิ่มค าว่า “คณะกรรมการสภา” ต่อจากข้อความคณะกรรมการสภาคณาจารย์ 
           (3) บรรทัดที่ 1 ตัดค าว่า “ประธาน” ซึ่งเป็นข้อความซ้ ากันออก 
               บรรทัดที่ 2 เดิม “ปอมท.” แก้ไขเป็น “ปขมท. 
           (5) เพิ่มค าว่า “อ านวยความสะดวก” หน้าข้อความ “การด าเนินการ...” 

3. หน้า 17 (7) เดิม “งานสภาคณาจารย์” แก้ไขเป็น “งานสภาอาจารย์” 
ภาระงานปรับปรุง ให้แก้ไขเป็น “ส านักงานประสานงานกิจการสภาคณาจารย์  
                                        สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง” 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบการจัดโครงสร้างหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี ตามที่เสนอ 
และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
  3.2 การปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องมาจากมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555 และที่ประชุมคณบดี ในการประชุม ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 
18 พฤษภาคม 2555 ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 963/2555) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2555 เรื่อง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาข้ันปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2555 
  ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ได้รับทราบ
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นดังกล่าวแล้ว พร้อมทั้งให้ข้อสังเกต ดังนี้ 

1. ให้มหาวิทยาลัยจัดเตรียมข้อมูลสนับสนุนการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษาครั้งนี้ในมิติต่างๆ    
ที่สามารถอธิบายให้นักศึกษาและสาธารณชนเข้าใจในเชิงเหตุผลได้อย่างชัดเจน 

2. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและการจัดสรรทุนการศึกษาที่จะเพ่ิมมากขึ้นกว่าเดิม 
 จึงขอเสนอที่ประชุมคณบดีเพ่ือพิจารณาทบทวนการปรับปรุงค่าธรรมเนียมการศึกษาตามประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 963/2555) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2555 เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาขั้น
ปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2555 พร้อมทั้งพิจารณาตามข้อสังเกตของสภามหาวิทยาลัยร่วมกันอีกครั้ง 

 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. การปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาดังกล่าว มีความเหมาะสมแล้ว แต่เนื่องจากเอกสารที่เสนอ

ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2555 ขาดข้อมูลหลักการและเหตุผล กระบวนการพิจารณาที่ได้ด าเนินการ
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โดยรอบคอบแล้วประกอบการพิจารณา จึงควรเสนอข้อมูลเชิงเปรียบเทียบกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ รวมทั้งหลักการเหตุผล
กระบวนการพิจารณาปรับขึ้นค่าธรรมเนียมเป็นรายคณะให้แก่สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบด้วย 

2. เพ่ือลดความขัดแย้งต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ก่อนการขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษาควรต้องชี้แจง
และสร้างความเข้าใจถึงเหตุผลความจ าเป็นให้แก่นักศึกษาและสาธารณชนได้เข้าใจด้วย 
   มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรให้มหาวิทยาลัยด าเนินการเชิญผู้แทนนักศึกษาเข้าร่วมฟังการชี้แจง
เหตุผลและความจ าเป็นต่าง  ๆในการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษาดังกล่าว และขอให้คณะ/หน่วยงาน เร่งประชาสัมพันธ์    
เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่นักศึกษาและบุคลากรภายในคณะ/หน่วยงานด้วย 

 
  3.3 เสนอรายช่ือเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจ าคณะ วิทยาเขตหนองคาย   

  อธิการบดี เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องมาจากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 
มีมติให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้รักษาราชการแทนคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ทั้ง 4 คณะ ประชุมหารือ
ร่วมกันในเรื่องขององค์ประกอบของคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือให้เกิดความรอบคอบ นั้น บัดนี้ คณะในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วิทยาเขตหนองคาย ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจ าคณะ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย 
1.1 อธิการบดี    เป็นประธานกรรมการ 
1.2 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  เป็นกรรมการผู้แทนมหาวิทยาลัย 
1.3 คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  เป็นกรรมการผู้แทนมหาวิทยาลัย 
1.4 อาจารย์ ดร. กฤษดา ค้าเจริญ  เป็นกรรมการผู้แทนมหาวิทยาลัย 
1.5 ศาสตราจารย์ ดร. ชัยทัศน์ ไพรินทร์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย 
1.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล อนวัช  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย 
1.7 รองศาสตราจารย์ ดร. ทิพย์วรรณา งามศักดิ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย 
1.8 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
     วิศวกรรมศาสตร์ 
1.9 อาจารย์ณัฎฐา นิธิกุลวรวงศ์  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
    (รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์) 
1.10 นางสาวผ่องพรรณ แสงสุวรรณ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 2.  คณะกรรมการประจ าคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ ประกอบด้วย 
  2.1 อธิการบดี    เป็นประธานกรรมการ 
  2.2 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  เป็นกรรมการผู้แทนมหาวิทยาลัย 
  2.3 คณบดีคณะนิติศาสตร์   เป็นกรรมการผู้แทนมหาวิทยาลัย 
  2.4 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เป็นกรรมการผู้แทนมหาวิทยาลัย 
  2.5 นายปฏิพงษ์ สละสวัสดิ์  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย 
  2.6 นายประเสริฐ วิทยาภัทร์  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย 
  2.7 นายประจญ กิ่งมิ่งแฮ   เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย 
  2.8 ว่าที่ร้อยตรี สมัย ณ หนองคาย  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย 
  2.9 คณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  2.10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ วัฒนกูล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
        (รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ) 
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 3. คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย 
      3.1 อธิการบดี    เป็นประธานกรรมการ 
  3.2 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  เป็นกรรมการผู้แทนมหาวิทยาลัย 
  3.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภลักษณ์ อัครางกูร เป็นกรรมการผู้แทนมหาวิทยาลัย 
  3.4 อาจารย์ศักดิ์สุริยา ไตรยราช  เป็นกรรมการผู้แทนมหาวิทยาลัย 
  3.5 อาจารย์ ดร. สวัสดิ์ เพชรโชติวงศ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย 
  3.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพชรไพรริน อุปปิง   เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย 
  3.7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรัชนี เคนสุโพธิ์  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย 
  3.8 คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  3.9 นางสาวธนันดา ปุยะติ   เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 4. คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย 
  4.1 อธิการบดี    เป็นประธานกรรมการ 
  4.2 รองศาสตราจารย์ ดร.เจียมจิต แสงสุวรรณ เป็นกรรมการผู้แทนมหาวิทยาลัย 
  4.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรลาภ แสงวัฒนะชัย เป็นกรรมการผู้แทนมหาวิทยาลัย 
  4.4 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ เป็นกรรมการผู้แทนมหาวิทยาลัย 
  4.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิ จังสถิตย์กุล เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย 
  4.6 รองศาสตราจารย์ระจิต ตรีพุทธรัตน์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย 
  4.7 รองศาสตราจารย์อุดม บัวศรี  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย 
  4.8 คณบดีคณะศิลปศาสตร์  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  4.9 อาจารย์สิริกานต์ สุวรรณผู  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  4.10 นางสาวพรรณทิวา คิดตะเสน  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ   

   จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อที่เสนอเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจ าคณะ 
ตามองค์ประกอบ จ านวน 4 คณะ ดังกล่าว 
  ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. องค์ประกอบที่น าเสนอมีความหลากหลายทั้งที่เสนอเป็นรายชื่อบุคคลและที่เสนอเป็นชื่อต าแหน่ง      
ควรปรับรูปแบบให้ความชัดเจนและเหมาะสม 

2. มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งรองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคายแล้ว ดังนั้น จึงควรให้มีบทบาทใน
คณะกรรมการประจ าของแต่ละคณะด้วย 

3. รองศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์ สารรัตนะ กรรมการล าดับที่ 4.4 คณะศิลปศาสตร์ จะเกษียณอายุ
ราชการในวันที่ 30 กันยายน 2555 นี้ จึงควรเสนอรายชื่อท่านอ่ืนแทน 
   มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบองค์ประกอบคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์      
คณะสังคมศาสตร์และบูรณาการ และคณะบริหารธุรกิจ ตามเสนอ 

2. ให้คณะศิลปศาสตร์ทบทวนการเสนอชื่อว่าจะเสนอเป็นรายชื่อบุคคลหรือเสนอเป็นชื่อ
ต าแหน่งและให้เปลี่ยนกรรมการผู้แทนมหาวิทยาลัยล าดับที่ 4.4 เนื่องจากจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2555 นี้ 

เม่ือทบทวนเรียบร้อยแล้วให้น าเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2555 ณ วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่  12/2555 ณ วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2555 เรียบร้อยแล้ว 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
4.1 การปรับค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราวตามวุฒิท่ี ก.พ. รับรอง   

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร เสนอต่อที่ประชุมว่าตามหนังสือส านักงาน ก.พ. 
ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 3 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2555 ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับ
คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญใหม่ โดยปรับอัตราเงินเดือนให้สูงขึ้นตั้งแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 และหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(2)/ว 3 ลงวันที่ 1 
พฤษภาคม แจ้งว่า ก.พ.อ. ในการประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 มีมติให้ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่ง ก.พ.อ. รับรองว่าปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพนั้น 
เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งและ ก.พ.อ. ได้ก าหนดเงินเดือนที่ควรได้รับในต าแหน่งไว้แล้ว ให้ผู้นั้นได้รับ
เงินเดือนตามอัตราเงินเดือนที่ ก.พ. รับรองโดยอนุโลมไปพลางก่อน โดยการจ้างลูกจ้างชั่วคราวในมหาวิทยาลัยเป็นการจ้าง
ในอัตราค่าจ้างไม่เกินอัตราค่าจ้างขั้นต่ าของต าแหน่งและวุฒิการศึกษา เมื่อส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับ
คุณวุฒิที่ ก.พ.อ. รับรองใหม่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่ได้กันงบประมาณส าหรับเรื่อง
ดังกล่าวไว้ในปี 2555 ดังนั้น จึงเห็นควรให้ปรับวุฒิลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป 
(ปีงบประมาณ 2556) และมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2555 

1. ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 2,167 คน 
1.1 จ าแนกตามคุณวุฒิ 

ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 1,753 คน ปริญญาตรี จ านวน 405 คน ปริญญาโท จ านวน 9 คน 
1.2 งบประมาณ 

เงินงบประมาณในการจ้าง (ปัจจุบัน) เดือนละ 15,446,370 บาท ปีละ 185,356,440 บาท 
เงินงบประมาณท่ีจะใช้ปรับค่าจ้าง เดือนละ 3,301,470 บาท  
เงินงบประมาณในการจ้าง (หลังปรับค่าจ้าง) เดือนละ 18,747,840 บาท 

2. ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ จ านวน 463 คน 
2.1 จ าแนกตามคุณวุฒิ 

 ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 295 คน  ปริญญาตรี จ านวน 140 คน ปริญญาโท จ านวน 24 คน 
ปริญญาเอก จ านวน 7 คน 

2.2 งบประมาณ 
เงินงบประมาณในการจ้าง (ปัจจุบัน) เดือนละ 3,677,949 บาท ปีละ 44,135,388 บาท 
เงินงบประมาณท่ีจะใช้ปรับค่าจ้าง เดือนละ 679,010 บาท  
เงินงบประมาณในการจ้าง (หลังปรับค่าจ้าง) เดือนละ 4,253,959 บาท 

3. สรุปรวมทั้งสองประเภท จ านวน 2,630 คน  
เงินงบประมาณในการจ้าง (ปัจจุบัน) เดือนละ 19,124,319 บาท 
เงินงบประมาณท่ีจะใช้ปรับค่าจ้าง เดือนละ 3,980,480 บาท 
เงินงบประมาณในการจ้าง (หลังปรับค่าจ้าง) เดือนละ 23,001,799 บาท 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง 
อนึ่ง รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า การปรับค่าครองชีพ 

15,000 บาท ทางมหาวิทยาลัยก าลังตรวจสอบและยืนยันจ านวนบุคลากรผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดเพ่ือการของบประมาณจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และจากที่ได้หารือกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการปรับเงินค่าจ้างนั้น กรมบัญชีกลางได้ให้หลักการว่า      
การปรับค่าจ้างขึ้นอยู่กับนโยบายและเงินรายได้ของส่วนราชการนั้น  ๆ
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2555 ณ วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่  12/2555 ณ วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2555 เรียบร้อยแล้ว 

  ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1.    การปรับอัตราค่าจ้างนั้น ควรพิจารณาตามบริบทของมหาวิทยาลัย งบประมาณต่างๆ  ที่จะมารองรับด้วย 
2. หากจะปรับอัตราค่าจ้าง ควรจะต้องปรับแบบมีเงื่อนไข เช่น ระยะเวลาการท างาน การลดภาระ

ค่าใช้จ่ายต่างๆ เพ่ือมาทดแทนภาระงบประมาณที่จะมากขึ้น การปรับอาจปรับเพียงบางส่วนตามความเหมาะสม หากมีการปรับ
อัตราค่าจ้างก็อาจจะต้องปรับลดจ านวนลูกจ้างชั่วคราวลงตามสัดส่วนด้วย 

3. การก าหนดหลักเกณฑ์การปรับค่าจ้าง ต้องก าหนดมาตรฐาน วิธีการให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย 
  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรให้คณะ/หน่วยงาน ไปพิจารณาทบทวนรายละเอียดและปัจจัยต่าง  ๆ     
ที่เกี่ยวข้องกับคณะ/หน่วยงานของตนอีกครั้ง แล้วจึงน ามาเสนอต่อที่ประชุมในคราวต่อไป และขอให้คณะ/หน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรได้รับทราบว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของมหาวิทยาลัย  

 
4.2 การแต่งตั้งกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

         รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร เสนอต่อที่ประชุมว่าตามมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 8/2555 
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ได้ให้ความเห็นชอบองค์ประกอบคณะกรรมการกองทุนเลี้ยงชีพ ฝ่ายมหาวิทยาลัย โดยมี
ผู้อ านวยการวิทยาเขตหนองคาย รวมเป็นกรรมการกองทุนเลี้ยงชีพ ฝ่ายมหาวิทยาลัย ด้วยนั้น ประกอบกับระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย พ.ศ. 2555 และประกาศ
สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1/2555) เรื่อง จัดตั้งหน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ซึ่งมี
ผลให้ต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาเขตหนองคาย ไม่มีก าหนดไว้ในการจัดตั้งหน่วยงานของวิทยาเขตหนองคาย และส่งผล
ต่อจ านวนของคณะกรรมการกองทุนเลี้ยงชีพ ฝ่ายมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพ่ือให้จ านวนคณะกรรมการกองทุนเลี้ยงชีพ 
ฝ่ายมหาวิทยาลัย เป็นไปตามข้อบังคับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จดทะเบียนแล้ว 
พ.ศ. 2552 และต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาเลือกกรรมการกองทุน จ านวน 1 ต าแหน่ง เพ่ือทดแทนต าแหน่งที่ว่างลง 
  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย เป็นกรรมการกองทุนเลี้ยงชีพ 
ฝ่ายมหาวิทยาลัย แทนต าแหน่งที่ว่างลง 

 
4.3 รางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน 

 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับที่ 1064/2553) เรื่อง รางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ได้ประกาศให้มีรางวัลแก่บุคลากรเพ่ือ
ประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง และเป็นขวัญก าลังใจแก่บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นเป็นประจักษ์ มุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ และ
ท าประโยชน์ต่อวงวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัย สร้างแรงจูงใจในการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยในวารสารที่เป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียง บัดนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่น และ
นักวิจัยเกียรติคุณสารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตรวจสอบผลงานวิจัยและผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม
คณะกรรมการวิจัยในการประชุม ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 เรียบร้อยแล้ว และเพ่ือให้เป็นไปตามข้อ 
8.1 และ 8.2 แห่งประกาศดังกล่าว ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีจึงขอเสนอที่ประชุมคณบดีเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 

1. พิจารณาอนุมัติรางวัลนักวิจัยดีเด่น 
    รางวัลนักวิจัยระดับเพชร  4 รางวัล  
    รางวัลนักวิจัยระดับทอง   6 รางวัล 
    รางวัลนักวิจัยระดับเงิน  19 รางวัล 
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบรางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน จ านวน 2 รางวัล เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป  
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2555 ณ วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่  12/2555 ณ วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2555 เรียบร้อยแล้ว 

 

รายช่ือผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจ าปี 2554 
รางวัล ชื่อ-สกุล คณะ/หน่วยงาน จ านวนบทความ 

รางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน 
ศาสตราจารย์เมธา วรรณพัฒน์ คณะเกษตรศาสตร์ 102 
รองศาสตราจารยบ์รรจบ ศรีภา คณะแพทยศาสตร์ 115 

รางวัลนักวิจัยระดับเพชร 

ศาสตราจารย์ภิเศก ลุมพิกานนท์ คณะแพทยศาสตร์ 77 

รองศาสตราจารยส์ุจิตรา ยังมี คณะวิทยาศาสตร ์ 76 

รองศาสตราจารยส์ุพรรณ ฟู่เจริญ คณะเทคนิคการแพทย ์ 82 

รองศาสตราจารย์กุลนภา ฟู่เจริญ คณะเทคนิคการแพทย ์ 79 

รางวัลนักวิจัยระดับทอง 

ศาสตราจารย์ปริญญา จินดาประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 52 

ศาสตราจารย์เพลินจนัทร์ เชษฐโ์ชติศักดิ์ คณะแพทยศาสตร์ 54 

รองศาสตราจารย์พวงรัตน์ ยงวณิชย์ คณะแพทยศาสตร์ 57 

รองศาสตราจารยช์วลิต ไพโรจน์กุล คณะแพทยศาสตร์ 53 

รองศาสตราจารยช์ัยศิริ วงศ์ค า คณะแพทยศาสตร์ 57 

รองศาสตราจารย์ตรีเพชร กาญจนภูมิ คณะเภสัชศาสตร์ 51 

รางวัลนักวิจัยระดับเงิน 

ศาสตราจารย์ผกากรอง ลุมพิกานนท์ คณะแพทยศาสตร์ 28 

ศาสตราจารย์วีรจิตต ์โชติมงคล คณะแพทยศาสตร์ 29 

ศาสตราจารย์ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล คณะแพทยศาสตร์ 25 

รองศาสตราจารยส์ุรพล เวียงนนท์ คณะแพทยศาสตร์ 27 

รองศาสตราจารย์ภพ โกศลารักษ์ คณะแพทยศาสตร์ 28 

รองศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ คณะแพทยศาสตร์ 27 

รองศาสตราจารย์ภิรุญ มุตสิกพนัธุ์ คณะแพทยศาสตร์ 31 

รองศาสตราจารยป์ระณิธิ หงสประภาส คณะแพทยศาสตร์ 29 

รองศาสตราจารย์ธงชัย ประฎิภาณวัตร คณะแพทยศาสตร์ 44 

รองศาสตราจารยส์มศักดิ์ เทียมเก่า คณะแพทยศาสตร์ 28 

รองศาสตราจารย์ฉนัทนา อารมย์ดี คณะเภสัชศาสตร์ 29 

รองศาสตราจารย์กนกวรรณ จารุก าจร คณะเภสัชศาสตร์ 26 

รองศาสตราจารยไ์ฉนพร ดา่นวริุทัย คณะวิทยาศาสตร ์ 26 

รองศาสตราจารย์วทิยา อมรกิจบ ารุง คณะวิทยาศาสตร ์ 25 

รองศาสตราจารย์ฉลอง วชิราภากร คณะเกษตรศาสตร์ 26 

รองศาสตราจารยส์มปอง ธรรมศิริรักษ์ คณะวิทยาศาสตร ์ 26 

รองศาสตราจารย์ขวัญใจ กนกเมธากุล คณะวิทยาศาสตร ์ 33 

รองศาสตราจารย์ศุภลักษณ์ ศรจีารนัย คณะวิทยาศาสตร ์ 26 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชา พัวไพโรจน์ คณะแพทยศาสตร์ 30 
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จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติรางวัลนักวิจัยดีเด่น จ านวน 29 รางวัล และให้ความเห็นชอบ
รางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน จ านวน 2 รางวัล 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรางวัลนักวิจัยดีเด่น จ านวน 29 รางวัล และเห็นชอบ
รางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน จ านวน 2 รางวัล ตามเสนอ 
 

   4.4 การก าหนดแนวทางการรวมซื้อกระจายส่ง กระดาษ ปีงบประมาณ 2556 
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน สรุปผลการรวมซื้อกระจายส่งกระดาษปีงบประมาณ 2555   

ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
ความเป็นมา การรวมซื้อกระจายส่งกระดาษปีงบประมาณ 2555 เป็นระบบซื้อรวมโดยการเปิดประมูล แต่สามารถแยก
สั่งกระดาษตามความต้องการของคณะ/หน่วยงาน โดยสามารถก าหนดหน่วยย่อยแยกภายในได้ และสามารถสั่งสินค้า
ทาง website ซึ่งเรียกว่า e-Ordering ได้ไม่จ ากัดจ านวนครั้งและผู้ขายจะส่งของให้ในวันถัดไป โดยส่ง ณ หน่วยย่อย
แยกภายในคณะ/หน่วยงาน ที่ก าหนดไว้ ส่วนการเบิกจ่ายเงินนั้นกองคลังจะเป็นผู้ด าเนินการเดือนละครั้ง 

ส าหรับการจัดซื้อประจ าปีงบประมาณ 2555 มีล าดับส าคัญดังนี้ 
1. โครงการได้รับความเห็นชอบหลักการโดยให้เป็นความสมัครใจของแต่ละคณะ/หน่วยงาน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการจาก คณะ/หน่วยงาน ร่วมร่าง TOR และวางระบบการด าเนินงานภายใน 
3. ด าเนินการตามระเบียบพัสดุ ส านักนายกรัฐมนตรี 2535 โดยเปิดประกวดราคาทางอิเลคทรอนิคส์  
4. ได้ผู้ขายคือ บ.ฟีนิคส์ พลัพแอนด์เปเปอร์ (ผู้ผลิตกระดาษ IDEA)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลส าคัญท่ีเกิดขึ้น จากการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการให้ความเห็นจากผู้ใช้งานสรุปได้ดังนี้ 

1. ลดภาระงานและเวลาด้านเอกสารในกระบวนการการจัดซื้อ-เบิกจ่ายเงิน แบบเดิมซึ่งแยกกัน
ท าแต่ละคณะ/หน่วยงาน 

2. ลดภาระการจัดเก็บกระดาษไว้ใช้ในปริมาณมากเนื่องจากสามารถสั่งได้ทุกวันตามความต้องการ 
3. ลดค่าใช้จ่ายด้านราคา เนื่องจากจัดประมูลซื้อรวมกันครั้งเดียวทั้งมหาวิทยาลัย 
4. สามารถตรวจสอบและดูรายงานการจัดซื้อที่เก่ียวข้องของคณะ/หน่วยงาน ได้ตลอดเวลา  
และในปีงบประมาณ 2556 จึ่งได้ก าหนดนโยบายการรวมซื้อกระจายส่งกระดาษ โดยมีกรอบ

นโยบายดังนี้ 
1. ให้ทุกคณะ/หน่วยงานเข้าร่วมโครงการหรือให้เป็นไปตามความสมัครใจ 
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2. การจัดซื้อขอด าเนินการโดยวิธีพิเศษ โดยจัดซื้อจากผู้ค้ารายเดิมคือ บ.ฟีนิคส์ พลัพแอนด์เปเปอร์ 
(ผู้ผลิตกระดาษ IDEA) เนื่องจากส่วนส าคัญที่สุดส่วนหนึ่งของระบบนี้คือ ระบบสั่งสินค้าทาง website (e-Ordering)         
ซึ่งมีความเฉพาะที่ทางผู้ขายได้ใช้เวลาหลายเดือน ปรับปรุงระบบของบริษัทร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของมหาวิทยาลัยฯ และผู้ใช้ฝ่ายมหาวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยบุคลากรและผู้บริหารจ านวนมากได้รับการอบรม
และเรียนรู้การใช้ระบบ หากเป็นผู้ขายรายอ่ืนจะต้องเริ่มกระบวนการพัฒนาใหม่และเรียนรู้ระบบใหม่ ซึ่งจะท าให้เสียเวลาและ
ทรัพยากรมาก อนึ่งผู้ขายรายเดิมเป็นผู้ผลิตสินค้า เป็นบริษัทที่มีความมั่นคง อีกท้ังสินค้าดังกล่าว คณะ/หน่วยงานต่างๆ     
ของมหาวิทยาลัยฯ ก็นิยมเลือกใช้อยู่แล้ว 
แนวทางการด าเนินการ ให้มีคณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากคณะ/หน่วยงาน ด าเนินการในสาระส าคัญๆ ด้านการ
พัสดุ ดังต่อไปนี้ 

1. ก าหนด ชนิด/ประเภท/จ านวน/งบประมาณ/ราคากลาง ของกระดาษที่จะจัดซื้อ รวมทั้ง
มาตรฐานสินค้าและบริการ 

2. รับข้อเสนอ และต่อรองราคากับผู้ขาย 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
1. จะให้ทุกคณะ/หน่วยงานเข้าร่วมโครงการหรือให้เป็นไปตามความสมัครใจ 
2. ขออนุมัติด าเนินการโดยวิธีพิเศษ โดยจัดซื้อจากผู้ค้ารายเดิม คือ บ.ฟีนิคส์ พลัพแอนด์เปเปอร์ 

(ผู้ผลิตกระดาษ IDEA) 
  ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. การด าเนินการเป็นประโยชน์โดยรวมจึงควรสนับสนุนให้ทุกคณะ/หน่วยงานเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 
2. หากคณะ/หน่วยงานต้องการกระดาษชนิดพิเศษ ก็ควรให้สิทธิ์คณะ/หน่วยงานสามารถสั่งซื้อ

พิเศษ โดยไม่ต้องผ่านระบบดังกล่าวได้ด้วย  
   มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ทุกคณะ/หน่วยงานเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ยกเว้นกรณี
จ าเป็นต้องใช้กระดาษซึ่งมีลักษณะพิเศษให้สามารถด าเนินการจัดซื้อได้เองและอนุมัติให้ด าเนินการโดยวิธีพิเศษได้ 
แต่ขอให้ตรวจสอบแนวปฏิบัติพร้อมเหตุผลประกอบให้ครบถ้วนตามระเบียบราชการด้วย 
 

 4.5 โครงการการสัมมนา “นโยบายและทิศทางในการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น” 
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เสนอต่อที่ประชุมว่า เพ่ือให้มีการพัฒนาระบบการบริหาร

การเงินและทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถสนับสนุนแผน       
กลยุทธ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงาน ให้สามารถด าเนินการได้อย่างมั่นคง ดังนั้น ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน      
จึงเสนอให้มีการจัดรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าว
ไปพิจารณาปรับปรุงยุทธศาสตร์และกระบวนการด าเนินงานต่อไป โดยจัดโครงการสัมมนา “นโยบายและทิศทางในการบริหาร
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย” รายละเอียด ดังนี้  
ประเด็นเนื้อหาการสัมมนา 

1. การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการเงินยืม 
2. แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือการสนับสนุนการศึกษาและการหารายได้ 

ระยะเวลาสัมมนา 3 วันเสาร์ที่ 15 – วันจันทร์ที่ 17 ก.ย. 2555  (เริ่มสอบปลายภาค จันทร์ที่ 17 ก.ย. 2555 ) 
กรอบกิจกรรม   วันที่ 1  เดินทาง – เข้าท่ีพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 

             วันที่ 2  เช้า  สัมมนา “นโยบายและทิศทางในการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น” 
          บ่าย กิจกรรมเสริมสร้างทีม (Team Building) โดยทีมงาน HRD จากธนาคารไทยพาณิชย์ 
          ค่ า   งานเลี้ยงสังสรรค์ 
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           วันที่ 3  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
สถานที่  ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอน จ.ชลบุรี    
ผู้เข้าร่วมโครงการ อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการศูนย์สถาบันส านัก/กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยที่เป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ผอ.กองคลังและทีมงาน 
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน โดยการสนับสนุนของธนาคารไทยพาณิชย์ 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการสัมมนา “นโยบายและทิศทางในการบริหาร
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย” 
  ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. การสัมมนาครั้งนี้เป็นการสัมมนาในเชิงนโยบาย ซึ่งจะมีผลกระทบต่อคณะ/หน่วยงาน โดยตรง ดังนั้น  
จึงขอก าหนดให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเป็นผู้บริหารระดับคณบดี เป็นหลัก ยกเว้นคณบดี ติดภารกิจส าคัญอาจพิจารณาส่งผู้แทนใน
ระดับรองคณบดีได้ 

2. ประเด็นเรื่อง การพัฒนาพ้ืนที่เชิงพาณิชย์ควรเชิญ รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต ซึ่งเป็นผู้มี
ประสบการณ์ตรงในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ แนวคิด ในการสัมมนาดังกล่าวด้วย 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบโครงการสัมมนา “นโยบายและทิศทางในการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย” และมอบหมายให้ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินจัดท ารายละเอียดต่างๆ แจ้งให้แก่ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับทราบด้วย 
 

4.6 คู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 รองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้

ก าหนดตราสัญลักษณ์เพ่ือเป็นโลโก้ที่ใช้แสดงอัตลักษณ์หรือความโดดเด่นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น ฝ่ายชุมชน
สัมพันธ์และสื่อสารองค์กรจึงได้จัดท าคู่มืออัตลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือ Corporate Identity Design Guideline     
เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรภายในองค์กรได้น าตราสัญลักษณ์ทั้ง 2 แบบไปใช้งานผ่านสื่อต่างๆ ที่จะ
ปรากฎสู่สาธารณชนให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในมาตรฐานเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์
ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีสาระส าคัญ โดยสรุป ดังนี้ 
ความหมายของตราอัตลักษณ์ 
ประกอบไปด้วย คุณค่าและคุณลักษณะของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบอยู่ในตราอัตลักษณ์ ได้แก่ 
Caring : ความใส่ใจ ห่วงใยต่อสังคมเป็นภาพเส้นใยใบไม้ แสดงถึงความห่วงใย ใส่ใจแบ่งปันน้ าใจให้ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
Connecting : การเชื่อมโยงองค์ความรู้เป็นภาพลายขิดอีสาน แสดงถึงการเชื่อมโยงส่งผ่านองค์ความรู้ เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม 
Creating : การท างานอย่างสร้างสรรค์เป็นภาพจั่วอีสานลายแสงอาทิตย์ แสงแห่งปัญญา ในการสร้างสรรค์บัณฑิต งานวิจัยและ
งานบริการวิชาการ 
Happiness : มหาวิทยาลัยแห่งความสุขเป็นลายเส้นจิตรกรรมฝาผนังอีสาน เป็นภาพคนซึ่งสื่อถึงความสุขของนักเรียน นักศึกษา 
บุคลากร ประชาชนในภูมิภาคและประชาคมโลก 
วาระการใช้งาน 
ตราอัตลักษณ์ถูกออกแบบมาให้มีความร่วมสมัยและเป็นสากลมีความคล่องตัวและยืดหยุ่นในการน าไปใช้งาน ดังนั้น จึง
เหมาะสมกับวาระการใช้งานทั้งที่เป็นหนังสือติดต่อราชการแบบที่เป็นพิธีและแบบพิธีน้อยกว่า 
การใช้งานกับเอกสารที่ใช้สื่อสารระหว่างและในองค์กร เช่น ให้กับหนังสือที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีไปถึงหน่วยงาน
ภาครัฐ และภาคเอกชน บันทึกข้อความ ใบน าส่งโทรสาร รวมทั้งชุดนามบัตร กระดาษจดหมาย ซองและแฟ้มเอกสาร 
องค์ประกอบและสัดส่วน 
ตราอัตลักษณ์มีองค์ประกอบหลัก 2 ส่วน คือ 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2555 ณ วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่  12/2555 ณ วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2555 เรียบร้อยแล้ว 

1. ตราอัตลักษณ์ (Identity Mark) 
2. ชื่อเต็มภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ (University Full Name) หรือชื่อย่อมหาวิทยาลัยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ซึ่งมีรายละเอียดเพ่ิมเติม ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาการก าหนดและการใช้ตราอัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. การท าตราอัตลักษณ์ ซึ่งมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยวิทยาลัย ท าให้หลาย

ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกิดความสับสนและเป็นกังวลว่าจะเป็นการเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ และอาจจะท าให้บุคคลภายนอกเกิด
ความสับสน เข้าใจผิดว่าเป็นตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

2. ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบตราอัตลักษณ์ โดยอาจจัดเป็นลักษณะแถวยาวหรือลักษณะอ่ืนที่ไม่
คล้ายกับตราสัญลักษณ์และไม่ควรใช้ชื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นประกอบตราอัตลักษณ์ โดยอาจปรับเปลี่ยนเป็น KKU 
Caring เป็นต้น 

3. ควรแยกสื่อประชาสัมพันธ์และภารกิจในการใช้งานระหว่างตราอัตลักษณ์และตราสัญลักษณ์ให้มีความชัดเจน  
     มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรให้ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการ โดยรองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรขอรับเรื่องดังกล่าวไปปรึกษา 
Marketing Communication แล้วจักน าเสนอต่อที่ประชุมในคราวต่อไป 
 

4.7 (ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555 
  ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการในการ
ประชุม ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555  ในการนี้ จึงขอเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษา
ขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555  
  ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1.การปรับปรุงระเบียบดังกล่าว ควรน าหลักเกณฑ์ของ สกอ.และกระทรวงศึกษาธิการมาพิจารณา
ประกอบด้วยเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2. กรณีข้อมูลของสภาวิชาชีพต่างๆ ควรต้องแจ้งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมไว้ที่ส านักทะเบียนฯ 
เพ่ือให้นักศึกษาสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลด้วย 

3.การแก้ไข ค าว่า “ภาคการศึกษาฤดูร้อน” และ “ภาคการศึกษาพิเศษ” ควรต้องแก้ไขให้
สอดคล้องและต่อเนื่องกันทั้งฉบับของ (ร่าง)ระเบียบฯ 

4. หน้า 2 ข้อ 5 เพิ่มข้อความ “และค าวินิจฉัยของอธิการบดี ถือเป็นที่สุด” 
5. หมวด 7 ข้อ 23 ตัดค าว่า “พ.ศ. 2550”  
6. ข้อ 27.4 นิยามค าว่า การสอบรวบยอด ยังสื่อความหมายไม่ได้ชัดเจนว่าหมายถึงกรณีใด 
7. ข้อ 29.4 “...ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด” นั้น มหาวิทยาลัยเคยก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ

แล้วหรือไม่ หากก าหนดไว้แล้วควรต้องเขียนให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกันด้วย 
8. ข้อ 30.1.1 ควรเขียนให้สอดคล้องกับข้อบังคับฯ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
9. หมวด 11 “การลา การพ้นสภาพนักศึกษาและการคืนสภาพนักศึกษา” ควรให้ชื่อเดิมเพราะมี

ความชัดเจนดีอยู่แล้ว 
10.ข้อ 37.3.2 เดิม “...ดุลยพินิจของคณะ” แก้ไขเป็น “...ดุลยพินิจของคณบดี” 
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11. ข้อ 37.6 เมื่อแก้ไขข้อความแล้ว ขาดข้อความเกี่ยวกับการน าส่งส าเนาเอกสารการลาว่าจะให้
สิ้นสุดที่คณะหรือส่งส าเนาไปยังส านักทะเบียนและประเมินผลฯ 

12. ข้อ 38.9 ควรใช้ค าว่า “ลาพักการศึกษา” เพราะได้ใช้ค าดังกล่าวมาโดยตลอด 
13. ข้อ 40 เดิม “...อาจถูก...” แก้ไขเป็น “...ต้องถูก...” เพ่ือป้องกันปัญหาในการตีความ 

     มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรให้ฝ่ายวิชาการ ส านักทะเบียนและประมวลผล(ส านักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ) รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปปรับปรุงและน าเสนอต่อที่ประชุมในคราวต่อไป 
และหากกรรมการท่านใดต้องการให้ปรับปรุงและแก้ไขประเด็นใดเพิ่มเติมขอให้แจ้งไปที่ฝ่ายวิชาการด้วย 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
   5.1 สรุปการเดินทางเข้าร่วมไปราชการเฉลิมฉลองครบรอบ 115 ปี ตามรอยพระบาทสมเด็จ     
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 
ตามท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมในพิธีเฉลิมฉลองวาระครอบรอบ 115 ปี ของการเยือน
ประเทศสวีเดน ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันท่ี  17-24 กรกฎาคม 2555 แล้วนั้น 

จึงใคร่สรุปประเด็นการตกลงเชื่อมต่อความร่วมมือต่างๆ อันเป็นผลจากการเข้าร่วมพิธีดังกล่าวดังต่อไปน้ี 
1. ความร่วมมือในระดับชุมชน : Ms.Terese Bengard ซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีของเมือง Su  nsvall  

Kommu  n เขต  Ragunda ได้แสดงความขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการเข้าร่วมดังกล่าว  และได้ขอเชิญเข้าร่วมในปี
ต่อไป (2013) เป็นหมู่คณะ  เช่นเดียวกับในปี 2010 ท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดให้มีการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมเฉลิม
ฉลองดังกล่าว  ซึ่งยังเป็นท่ีกล่าวขวัญในหมู่ชุมชนชาวไทยและสวีเดนกระท่ังปัจจุบัน การเข้าร่วมอาจจะมีทุก 3-4 ปี ก็อาจ
เป็นได้  โดยให้มีการด าเนินการทางวิชาการร่วมไปกับการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมเพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัย  ในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างการเชื่อมต่อและความเข้มแข็งให้กับชุมชนไทยในต่างประเทศ  เป็ นการ
สนองตอบต่อความต้องการของสังคมอีกต่อหนึ่ง ชุมชนไทยในต่างประเทศท่ีใหญ่ 3 อันดับแรก ได้แก่ ล าดับท่ี 1 คือ ชุมชน
ไทยรัฐแคลิฟอร์เนีย มีประมาณ  200,000+  คน ล าดับท่ี 2 คือ ชุมชนไทยในประเทศเยอรมันนี มีประชากร 57,000+ คน 
และล าดับท่ี 3 คือ ชุมชนไทยในสวีเดน มีประมาณ 40,000+ คน  

ท้ังนี้ ชมรมคนไทยในสวีเดน ชุมชนเขตต่าง  ๆท่ีเกี่ยวข้องของสวีเดน และ หอการค้าไทย สวีเดน ยินดีท่ีจะสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในส่วนท่ีเป็น inkind ในส่วนของท่ีพัก อาหาร และการเดินทางให้กับคณะจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น  Kommu  n          
ท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเยือนคือ Ragunda ซึ่งเป็นท่ีต้ังของ Thai Pavillion ท่ีรัฐบาลไทยได้สร้างขึ้น
เมื่อครบรอบ 100 ปีของการเสด็จประพาส  และ Solefftea   Kommu  n การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอาจจัดขึ้นใน 2 Kommu  n 
ดังกล่าว และในกรุง  Stockholm  โดยความร่วมมือกับทางสถานทูตไทย  ณ. กรุง Stockholm ก็ได้ ซึ่งทางสถานทูตยินดีให้ความ
สนับสนุนด้านงบประมาณ 
 2. ความร่วมมือในระดับชุมชนและมหาวิทยาลัยขอนแก่น :  Mr.Mikael Sjolund รองนายกเทศมนตรี
ฝ่ายวิชาการของ  Solefftea   Kommun ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Umea   University ท าโครงการฝึกอบรมบุคลากรใน
ระดับบัณฑิตศึกษา และหลังปริญญาทางด้าน  Crisis  and  conflict  Management  ซึ่งทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น มี
ความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้อยู่ จึงตกลงกันในเบื้องต้นว่าจะมีการประสานความร่วมมือในเรื่องดั งกล่าว ในรูปแบบของ
การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนนักศึกษาและการศึกษาวิจัย ซึ่งจะได้น าเสนอเรื่องนี้ไปยังคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
และวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น  เนื่องจากทางสวีเดน เป็นต้นแบบของ Sustainable development และ Community 
participation รวมทั้งเพศภาวะศึกษา (Gender studies) 
 3. ความร่วมมือในระดับมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยชั้นน าในสวีเดนท่ีมี MOU กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
คือ Lund University และ Upsala University.  
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   Upsala  University เป็นมหาวิทยาลัยท่ีเก่าแก่ท่ีสุดใน Nordic countries ส่วน Lund  University 
อายุกว่า  350  ปี และเป็นล าดับท่ี 80  จาก 100  Top  University  ของ  QS  Ranking  ท้ังสองมหาวิทยาลัยมีสาขาวิชา
ท่ีเราสามารถมีความร่วมมือได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Lund  University   ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  และ Upsala  
University  ในสาขา  Sciences & Technology ความร่วมมือท่ีมีอยู่ในปัจจุบันยังมีอยู่น้อยมากเป็นเพียง ในระดับของ
การเข้าร่วมประชุมวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรี  และบัณฑิตศึกษา เป็นระยะเวลา 4-6 สัปดาห์
เท่านั้น ท่ี Upsala University มีอาจารย์เป็นคนไทยท่ีอยู่ในเครือข่าย ATPER (Association of Thai  Professionals in 
Europe) ซึ่งสามารถที่จะเป็น Contact Point ได้. รวมทั้งมีศิษย์เก่าจากคณะพยาบาลศาสตร์  ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
อยู่  ในส่วนของ Lund University ไม่ได้เดินทางเยี่ยมชม เนื่องจากอยู่ด้านใต้สุดของประเทศสวีเดน 
 4. ความร่วมมือเชิงเครือข่าย : การเดินทางครั้งนี้  ได้ร่วมเดินทางไปกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ซึ่ง
ได้ท าความร่วมมือกับ Ragunda Kommu  n ในลักษณะบ้านพี่เมืองน้อง (Sisters city) ซึ่งมีความเห็นว่ายังมี Solefftea   
kommu  n ซึ่งเป็นเมืองท่ี รัชกาลท่ี 5 ได้เสด็จดูงานการท าป่าไม้ (log transportation) และการจัดการระบบนิเวศ หาก
การเยือนครั้งต่อไปในปี 2013  อาจร่วมกับหอการค้า จังหวัดขอนแก่น/หอการค้าไทยสวีเดน  ซึ่งมีท่ีพ านักท่ีขอนแก่น และ
เทศบาลนครขอนแก่นเข้าร่วมไปด้วยและอาจท า MOU  เป็นบ้านพี่เมืองน้องกับทางเมืองดังกล่าว ในการพัฒนาด้าน  
Green & Creative  Economy  
 5. ประเด็นทางการวิจัย : มีข้อสังเกตว่ากว่า 80 % ของคนไทย ท่ีอาศัยอยู่ในสวีเดนเป็นคนจากพื้นท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  เป็นสตรีท่ีสมรสกับชาวสวีเดน มีบุตรท่ีได้รับการศึกษาตามแบบสวีเดน ซึ่งมีความสามารถในการใช้
ภาษาสวีดิช อังกฤษ และภาษาอื่นๆ ของยุโรปท่ีเป็นภาษาบังคับเลือกในโรงเรียนซึ่งกลุ่มบุคคลเหล่านี้ เดินทางไปมาระหว่าง
ประเทศไทยและสวีเดนตลอดเวลา เป็นกลุ่มท่ีอาศัยอยู่ในสองวัฒนธรรม ท่ีต้องมีการปรับตัวในด้านต่างๆ ตลอดเวลา  
ประกอบกับมีกลุ่มผู้เคลื่อนย้ายแรงงานต่างถิ่นโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนท่ีจะมีแรงงานจากประเทศไทยไปยังสวีเดน เพื่อท างาน
เก็บผลไม้ป่า และอื่นๆ ท าให้เกิดประเด็นต่างๆ ท่ีสามารถท าวิจัยได้ท้ังในด้านแรงงาน สุขภาพ สังคม และผลกระทบอื่นๆ  
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
   มติ  ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะว่าการน าศิลปวัฒนธรรมไปเผยแพร่น่าจะร่วมกับ ชุมชน
หรือ อบจ. โดยใช้งบประมาณของชุมชนมาร่วมด้วย 
 

5.2 รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์     
  ด้วย ส านักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้ เสนอรายงานผลการด าเนินงานของส านักงาน

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจ าปีงบประมาณ 2554 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
   มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
    

   5.3 ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา 
        รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามหนังสือ 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ที่ กค 5105/2593 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 ได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบว่า ด้วย
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 มีมติเห็นชอบให้ด าเนินการโครงการเงินกู้เพ่ือการศึกษาที่ผูกพันกับ
รายได้ในอนาคต (กรอ.) ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ในระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษาชั้นสูง ส าหรับ
หลักสูตรสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตก าลังคน โดยจะยึดโยงกับความสามารถใน
การหารายได้ในอนาคต และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ได้ด าเนินการออกประกาศเพ่ือการด าเนินการดังกล่าว ดังนี้ 
 5.3.1 เรื่อง การก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับทุน หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข การขอรับทุนการศึกษาแบบตอ้ง 
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ใช้คืนส าหรับนสิิตหรือนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเงินกู้เพ่ือการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ปีการศึกษา 2555 พ.ศ. 2555 
5.3.2 เรื่อง การก าหนดหน้าที่ วิธีปฏิบัติและความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเงินกู้เพ่ือ   

 การศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ปีการศึกษา 2555 พ.ศ. 2555 
5.3.3 เรื่อง การก าหนดหลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของ 

 การผลิตก าลังคนส าหรับนิสิตหรือนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ปีการศึกษา 2555 พ.ศ. 2555 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
   มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

5.4 ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2555 และระเบียบกรมควบคุมโรคว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
การจ่ายสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการด าเนินตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2555 

      รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามหนังสือ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0508/ว 929 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบว่า 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาเผยแพร่ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2555 และระเบียบกรม
ควบคุมโรคว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการด าเนินตามพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2555 เพ่ือให้นิสิต นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรในสังกัดและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
และด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
   มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
5.5 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบ 

แห่งชาติ พ.ศ. 2555-2557 ในสถานศึกษา 
 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามหนังสือ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0508/ว 917 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 ได้แจ้งให้มหาวิทยาลัย
รับทราบและถือปฏิบัติว่า ด้วยส านักนายกรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การ
ควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2557 โดยมีมาตรการต่างๆ ในการควบคุมยาสูบ ลดปัญหา ที่จะส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพทั้งของตนเองและบุคคลใกล้เคียง ดังนั้น เพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษามิให้เข้าถึงการ
บริโภคยาสูบโดยง่าย กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกประกาศเพ่ือก าหนดให้สถานศึกษาทุกระดับและหน่วยงานในสังกัด
และในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการถือปฏิบัติ 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
   มติ  ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายให้ส านักวิชาศึกษาทั่วไปพิจารณาด าเนินการตามข้อ 2 ของ
ประกาศดังกล่าวด้วย 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  
   6.1 แนวปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุนครูต ารวจ D.A.R.E. เข้าสอนในสถานศึกษาและแนวปฏิบัติการ
ประสานการด าเนินงาน “ต ารวจปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด” 
 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามหนังสือ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0508/ว 153 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ
ว่า ด้วยศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.) ได้ก าหนดให้มีการด าเนินงานด้านการป้องกันยา
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เสพติดในสถานศึกษา โดยจัดครูต ารวจ D.A.R.E และครูพระ ด าเนินการเข้าสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดในสถานศึกษา 
และให้สถานศึกษาสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพ่ือการเฝ้าระวังปัญหายา
เสพติด ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน 2555  

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
   มติ  ที่ประชุมรับทราบและขอให้แจ้งแนวปฏิบัติดังกล่าวให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้  
รับทราบด้วย 
 
  6.2 ก าหนดการและการเตรียมการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ. ครั้งที่ 4 
      รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากรได้เสนอต่อที่ประชุมว่า การเตรียมการจัดโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ. ครั้งที่ 4 ซึ่งก าหนดจัดระหว่างวันที่ 26 - 29 พฤศจิกายน 2555 นั้น ฝ่ายแผนและ
พัฒนาบุคลากรขอรายงานความก้าวหน้าของการเตรียมการจัดโครงการดังกล่าว โดยสรุป ดังนี้ 
1. ก าหนดจัดระหว่างวันที่ 26-29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมเซ็นทารา อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และการ
ทัศนศึกษา (รอการยืนยันจากฝ่าย ม.อ.) 
2. มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เห็นชอบในเบื้องต้น โดยก าหนดหัวข้อการแลกเปลี่ยน

และเรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
กลุ่มที่ 1 ประชาคมอาเซียน AEC และความเป็นนานาชาติ 
กลุ่มที่ 2  การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ตาม พ.ร.บ.ส่วนงานภายใน พ.ศ.2550 
กลุ่มที่ 3  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
กลุ่มที่ 4  กลไกการส่งเสริมงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
กลุ่มที่ 5 ระบบบริหารงานพนักงานมหาวิทยาลัย 
กลุ่มที่ 6 แนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัย มข.-ม.อ. 

3. โปรแกรมทัศนศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เสนอรายละเอียดโปรแกรมทัศนศึกษาจ านวน 3 เส้นทาง  และให้ฝ่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พิจารณาเลือกเส้นทางทัศนศึกษาตามความเหมาะสม ดังนี้ 
3.1 ขอนแก่น-หนองคาย-ประเทศลาว(วังเวียง)-หนองคาย-อุดรธานี [ 2 วัน 1 คืน ] 
3.2 ขอนแก่น-มุกดาหาร-ประเทศลาว(สะหวันนะเขต)-เวียดนาม-อุโมงหวิงห์ม็อก-เว้-ล่องเรื่อแม่น้ าหอม-วัดเทียน

หมู-่นครจักรพรรดิ-สุสานไคดิงห์-ดานัง-พิพิธภัณฑ์จาม ฮอยอัน-สะพานญี่ปุ่น   [ 4 วัน 3 คืน ] 
3.3 ขอนแก่น-มุกดาหาร-ประเทศลาว(สะหวันนะเขต)-เวียดนาม-เว้-ล่องเรือแม่น้ าหอม-นครจักรพรรดิ-ตลาดดองบา-ดานัง   

ฮอยอัน-สะพานญี่ปุ่น [ 4 วัน 3 คืน ] 
4. รายนามคณะท างานร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ. ฝ่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่นและฝ่าย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และรายงานผลการด าเนินงานตามความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี 
มข.-ม.อ. ระหว่างปี พ.ศ.2554-2555 

คณะท างานร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ. 
มหาวิทยาลัยขอนแกน่  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ที่ปรึกษา รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

 ที่ปรึกษา รศ.ดร.ชูศักดิ์  ลิ่มสกุล อธิการบดี
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

รศ. รังสรรค์ เนยีมสนิท 
ประธานคณะท างานฝา่ยมหาวิทยาลยัขอนแก่น 081-9753199 
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร 
rannia@kku.ac.th 

 อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา 
ประธานคณะท างานฝ่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
รองอธิการบดี  phichit@psu.ac.th 



- 18 – 
 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2555 ณ วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่  12/2555 ณ วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2555 เรียบร้อยแล้ว 

มหาวิทยาลัยขอนแกน่  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ศ.นพ.สุทธิพันธ์  จิตพิมลมาศ  081-7172442 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
sutjit@kku.ac.th 

 ผศ.ดร. นิวัติ แก้วประดับ 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน niwat.k@psu.ac.th 

ผศ.ดร.ศีขรินทร์  สุขโต 081-5550570 
ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายการประกันคณุภาพ seesuk@kku.ac.th 

 รศ.ดร. จุฑามาส ศตสุข 
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา chutamas.p@psu.ac.th 

ผศ.ดร.เทวัญ เริ่มสูงเนิน  081-4992030 
ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายพัฒนาบุคลากร rtawun@kku.ac.th 

 รศ.นวลจริา ภัทรรังรอง 
ผู้ช่วยรองอธิการบดฝี่ายประกันคณุภาพ 
nuanjira.p@psu.ac.th 

นายอัศนีย์  ฐานสันโดษ 086-2337415 
ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าท่ี tausan@kku.ac.th 

 นายเที่ยง  จารุมณ ี
ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าท่ี tieng.c@psu.ac.th 

นางเพียงเพ็ญ ภาคอุทัย 084-7428530 
ผู้อ านวยการกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี และ 
เลขานุการโครงการ ฯ ฝ่ายมหาวทิยาลัยขอนแก่น
piepak@kku.ac.th 

 นางเมตตา ขุมอินทร ์
หัวหน้างานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที ่
เลขานุการโครงการ ฯ ฝ่ายมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร ์
metta.s@psu.ac.th 

คณะท างานร่วมทั้งสองฝ่ายได้รวบรวมข้อมูลความก้าวหน้าการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงว่า
ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ. ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มีกรอบระยะเวลา
ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2553-24 กรกฎาคม 2556) ซึ่งมีความร่วมมือด้านต่าง ๆ ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2554-2555  
ดังนี้ 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมความรวมมือที่รวบรวมสรุปได้ทั้งสิ้น 30 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่  
- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
- การประชุมวิชาการร่วม 
- การจัดประชุมวิชาการร่วม 
- การแสดงนิทรรศการด้านศิลปะ 
- การศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
- การแลกเปลี่ยนผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือเป็นประธานการตรวจประเมิน 
- การแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือการเทียบเคียงสมรรถนะ 

รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
       มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบตามเสนอ 
 

  6.3 ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (OIC Newsletter) 
      รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ส านักงาน

วิเทศสัมพันธ์ ได้จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น OIC Newsletter เพ่ือการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้าน
นานาชาติของมหาวิทยาลัยให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงสถาบัน/มหาวิทยาลัย
เครือข่ายต่างประเทศ ได้รับทราบข้อมูลให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลมากขึ้น และยังเป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่ทันสมัย อีกทั้ง
เพ่ือให้ชาวต่างประเทศหรือผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างแพร่หลายและทั่วถึง พร้อมทั้ง
ขอเชิญชวนคณะ/หน่วยงานร่วมส่งข่าวสารเพ่ือตีพิมพ์และเผยแพร่ในเอกสารดังกล่าวด้วย 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
   มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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เลิกประชุมเวลา  12.40 นาฬิกา 
 
 
 
     (รองศาสตราจารย์เอ้ือมพร  ทองกระจาย) 
    รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ 
      เลขานุการที่ประชุมคณบดี 
 
นางสาวรุ่งตะวัน ประชากิตบ ารุง 
นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์ 
ผู้จดรายงานการประชุม 


