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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 12/2554 ณ วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม  2554 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 13/2554 ณ วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2554 เรียบร้อยแล้ว 

รายงานการประชุมคณบด ี1 

ครั้งที่ 12/2554 2 

เม่ือวันศุกรท์ี่ 19 สิงหาคม 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.พิษณุ  อุตตมะเวทิน   รองอธิการบดีฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 11 

5. ศ.สุทธิพันธ์  จิตพิมลมาศ   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 12 

6. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 13 

7. ผศ.เด่นพงษ์  สุดภักดี    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 14 

8. ผศ.ชํานาญ  บุญญาพุทธิพงศ์   รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 15 

9. นายบัญชา  พระพล     ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป  16 

แทนรองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 17 

10. รศ.ลําปาง  แม่นมาตย์   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 18 

11. รศ.อนันต์  พลธานี    คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 19 

12. รศ.สมนึก ธีระกุลพิศุทธ์ิ   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 20 

13. ผศ.เกียรติ  แสงอรุณ    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 21 

14. ผศ.กาญจนา  ดาราศักด์ิ   รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร 22 

แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 23 

15. รศ.ขนิษฐา นันทบุตร     คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 24 

16. ศ.ภิเศก ลุมพิกานนท์      คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 25 

17. รศ.สุกัญญา เอมอิ่มธรรม    รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ 26 

แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 27 

18. รศ.เกรียงไกร  กิจเจริญ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 28 

19. ผศ.สมศักด์ิ  พิทักษานุรัตน์   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 29 

20. รศ.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ   คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 30 

21. รศ.วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 31 

22. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี 32 

23. รศ.สุณีรัตน์  เอี่ยมละมัย   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 33 

24. ผศ.ทรงยศ วีระทวีมาศ   คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 12/2554 ณ วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม  2554 
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25. ผศ.กฤตพา แสนชัยธร   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา 1 

      แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 2 

26. รศ.เฉลิมศักด์ิ  พิกุลศรี   คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 3 

27. อ.เทพฤทธิ์  ตุลาพิทักษ์   รักษาการรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 4 

แทนรักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์ 5 

28. รศ.ศุภวัฒนากร  วงศ์ธนาวสุ   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 6 

แทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 7 

29. รศ.กมลทิพย์  บราวน์    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 8 

แทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 9 

30. นางสุดใจ  ธนไพศาล    ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ 10 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) 11 

31. รศ.รวี  หาญเผชิญ    ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 12 

32. ผศ.อนัตต์ เจ่าสกุล    ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ 13 

33. รศ.อํานวย คําต้ือ    ผู้อํานวยการศูนย์บริการวิชาการ 14 

34. อ.สุรพล  แสนสุข    ผู้อํานวยการวิทยาเขตหนองคาย 15 

35. รศ.สุธา  ภู่สิทธิศักด์ิ    รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 1 16 

แทนประธานสภาคณาจารย์ 17 

36. นายอมร สินเธาว์    ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง 18 

37. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ 19 

เลขานุการที่ประชุม 20 

38. นางสังวาลย์   ช่างทอง   ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 21 

39. นางกิตติมา  จันทรสม   ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 22 

40. นายธัญญา  ภักดี    ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 23 

 24 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 25 

1. รศ.วินิต  ชินสุวรรณ    คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 26 

2. รศ.ชนะพล ศรีฤาชา    ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 27 

(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 28 

เริ่มประชุมเวลา 9.45 นาฬิกา   29 

 30 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม    31 

1.1 เรื่องที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 และมติที่ยังไม่ได้รับรอง 32 

เลขานุการที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 3 33 

สิงหาคม 2554  มเีรื่องที่ได้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติทียั่งไม่ได้รับการรับรอง  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    34 
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  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 1 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 2 

  3 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 11/2554  เม่ือวันที่ 22 กรกฎาคม 2554  4 

  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 11/2554  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 โดยไม่มีการแก้ไข 5 

 6 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน –ไม่มี - 7 

 8 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   9 

4.1  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ 10 

ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามคําสั่ง11 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 1609/2553 ลงวันที่ 21 เมษายน 2553 แต่งต้ังศาสตราจารย์ยศอนันต์  ยศไพบูลย์ และ12 

อาจารย์วสุ  เชาว์พานนท์ เป็นกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) ประเภท13 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นั้น บัดนี้ศาสตราจารย์ยศอนันต์  ยศไพบูลย์ ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่งแล้ว และอาจารย์14 

วสุ เชาว์พานนท์ ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ เนื่องจากรับตําแหน่งหัวหน้าภาควิชา15 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยคณะกรรมการประจําสํานักที่มีฐานะเทียบเท่า16 

คณะ พ.ศ. 2547 ข้อ 5 กําหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี และอาจได้รับแต่งต้ังใหม่ได้อีก 17 

ทั้งนี้ ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน  18 

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของสํานักวิทยบริการ ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติแต่งต้ัง19 

กรรมการประจําสํานักวิทยบริการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ท่าน แทนตําแหน่งที่ว่างลง คือ  20 

1. ศาสตราจารย์ยศอนันต์  ยศไพบูลย์ เป็นกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ    21 

ต่ออีกวาระหนึ่ง 22 

2. รองศาสตราจารย์ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร เป็นกรรมการประจําสํานักวิทยบริการประเภท23 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 24 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  25 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 26 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ ประเภท27 

ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ท่าน ตามที่เสนอ คือ  28 

1. ศาสตราจารยย์ศอนนัต์  ยศไพบูลย ์เป็นกรรมการประจาํสํานักวิทยบริการ ประเภท29 

ผู้ทรงคุณวุฒิต่ออีกวาระหนึง่ 30 

2. รองศาสตราจารย์ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร เป็นกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ ประเภท31 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ32 

 33 
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4.2 (รา่ง) ประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการการหมุนเวียนการบริหารจัดการระหว่างหน่วยงานของผู้ดํารง1 

ตําแหน่งผู้อาํนวยการกอง เลขานุการคณะ ศูนย์ สถาบนัและสาํนัก 2 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร เสนอที่ประชุมว่า ตามท่ี ก.พ.อ. ได้กําหนดตําแหน่งประเภท3 

ผู้บริหารที่ไม่มีวาระในการดํารงตําแหน่งไว้ ตามมาตรา 18 (ข) (7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน4 

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 เป็น 1 สายงาน 2 ระดับตําแหน่ง ได้แก่  5 

1. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี หรือวิทยาเขต และ  6 

2. ผู้อํานวยการกอง เลขานุการคณะ ศูนย์ สถาบัน และสาํนัก 7 

โดยกําหนดมาตรฐานสําหรับระดับตําแหน่งดังกล่าวระบุถึงสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ และ8 

ทักษะที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน นอกจากมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งประเภทดังกล่าวแล้ว จะต้องดํารงตําแหน่งใน9 

ระดับต่างๆ มาเป็นระยะเวลาหนึ่ง (โดยมีประสบการณ์บริหารงานในตําแหน่งที่ ก.พ.อ. กําหนด) และผ่านการอบรม10 

หลักสูตรที ่ก.พ.อ. รับรอง หรือกําหนดไว้อีกด้วย 11 

จากมาตรฐานและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งดังกล่าว จึงเห็นควรจัดระบบให้ผู้ดํารงตําแหน่งประเภท12 

ผู้บริหารที่ไม่มวีาระการดํารงตําแหน่งหมุนเวียนงานกันได้ เพื่อสนับสนุนให้มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งในการเข้าดํารง13 

ตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ที่สนับสนุนให้มีการ14 

หมุนเวียนงานเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีความสอดคล้องกับแผน15 

ยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555-2556 ด้วย  16 

วัตถุประสงค์การหมุนเวียนงาน 17 

1. เพื่อส่งเสริมใหผู้้บริหารดังกล่าวมีคุณสมบัติเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น 18 

2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ ตลอดจนการพัฒนาตนเองและหน่วยงาน 19 

3. เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าดํารงตําแหน่งผู้บริหารระดับสูงขึ้น อย่างเป็นระบบ 20 

วิธีการ  21 

1. วางระบบและกลไกการหมุนเวียนงานโดยใช้หลักคุณธรรมและธรรมาภบิาล เช่น 22 

1.1 มหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการหมุนเวียนงาน โดยมีองค์ประกอบกรรมการจาก 23 

ก.บ.ม. ผู้แทนกลุ่มคณะ ผู้ทรงคุณวุฒิ 24 

1.2 จัดระบบหมุนเวียนงานโดยพิจารณาถึงขนาดของคณะ กลุ่มคณะ  25 

1.3 ผู้จะหมุนเวียน จะพิจารณาความเหมาะสม สมรรถนะและผลงานทีผ่่านมา 26 

1.4 มกีระบวนการทดลองนําร่อง 27 

1.5 มคีณะกรรมการกลางเพื่อกํากับดูแลระบบคุณธรรม 28 

2.  มีกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง 29 

3. มีระบบติดตามประเมินผล 30 

ประโยชน์ของการหมุนเวียนการทํางาน 31 

1. บุคลากรมีโอกาสในการแสดงความรู้ ความสามารถ และศกัยภาพของตน ค้นหาความถนัด ความ32 

ชํานาญเฉพาะตัวที่เหมาะสมกับงาน 33 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 12/2554 ณ วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม  2554 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 13/2554 ณ วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2554 เรียบร้อยแล้ว 

2. บุคลากรได้มีโอกาสในการเรียนรู้ พัฒนาตนเองให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย เป็น1 

การเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรที่จะได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น 2 

3. หน่วยงานจะได้รับประโยชน์จากผู้มาดํารงตําแหน่งในการพัฒนาหน่วยงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  3 

4. มหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถนําผลการประเมินจากการหมุนเวียนงานมาใช้เป็นแนวทางในการ4 

พัฒนาบุคลากร 5 

ในการนี ้จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศ หลกัเกณฑ ์และวิธีการการหมนุเวียนการบรหิารจัดการระหว่างหน่วยงานของ6 

ผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกอง เลขานุการคณะ ศูนย์ สถาบันและสํานัก ซึ่งมรีายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  7 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  8 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้  9 

- ควรเริ่มกระบวนการนําร่องจากกลุ่มเลขานุการคณะ โดยมีการจัดเสวนาร่วมกันระหว่างคณบดี10 

และเลขานุการคณะ คณะต่างๆ เพื่อรับทราบและพิจารณาข้อมูลพ้ืนฐานที่มีความใกล้เคียงหรือ11 

แตกต่างกันของแต่ละคณะ/หน่วยงานที่จะเป็นปัจจัยสนับสนุนหรือข้อจํากัดในการดําเนินการ12 

ดังกล่าว เช่น วัฒนธรรมองค์กร สาขาวิชา ขนาดของคณะ/หน่วยงาน เป็นต้น 13 

- ควรคํานึงถึงความพร้อมและความสมัครใจของบุคลากร รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ14 

บุคลากร เช่น ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน การยอมรับและการให้การสนับสนุนของบุคลากรใน15 

คณะ/หน่วยงานที่มีการหมุนเวียนการบริหารงาน 16 

- ควรมีการวิเคราะห์ค่างาน หน้าที่ตามความรับผิดชอบ วิชาชีพของตําแหน่งที่จะหมุนเวียนงาน17 

ให้มีความใกล้เคียงกัน 18 

- อาจพิจารณาดําเนินการภายหลังจากการดําเนินการปรับโครงสร้างส่วนราชการภายใน19 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยก่อน เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น 20 

ซึ่งรองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร ช้ีแจงว่าไม่ควรรอการปรับโครงสร้างองค์กรให้แล้ว21 

เสร็จก่อน เพราะจะใช้เวลาดําเนินการค่อนข้างนาน เนื่องจากมีรายละเอียดในการพิจารณาดําเนินการมากกว่าการ22 

หมุนเวียนงานนี้ ควรพิจารณาเริ่มจากสํานักงานอธิการบดีและคณะ/หน่วยงานที่พร้อมก่อน แล้วค่อยขยายผลต่อไป 23 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ (รา่ง) ประกาศ หลกัเกณฑ์ และวธิกีารการ24 

หมุนเวียนการบริหารจัดการระหว่างหน่วยงานของผู้ดํารงตาํแหนง่ผู้อาํนวยการกอง เลขานุการคณะ ศนูย์ สถาบนัและสาํนกั 25 

และมอบใหฝ้า่ยแผนและพฒันาบคุลากรรับข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาต่อไป 26 

 27 

4.3 ขออนุมัติต้ังงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 28 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร เสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีคณะ/หน่วยงาน ได้จัดทํางบประมาณ29 

เงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และกองแผนงานได้วิเคราะห์สรุป และจัดทําเป็นคําขอตั้งงบประมาณเงิน30 

รายได้ของมหาวิทยาลัย รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 6,161,831,560 บาท รวมถึง หน่วยงานที่เป็นองค์กรในกํากับ 31 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เสนองบประมาณประจําปี พ.ศ. 2555 เป็นเงิน 521,283,830 บาท นั้น  ซึ่งมีรายละเอียด32 

ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 33 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 12/2554 ณ วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม  2554 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 13/2554 ณ วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2554 เรียบร้อยแล้ว 

ทั้งนี้ ขอให้คณะ/หน่วยงานระมัดระวังการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และขอให้ชะลอ1 

การเพิ่มจํานวนบุคลากรไว้ก่อน จนกว่าแนวทางการปรับเพิ่มเงินเดือนสําหรับกลุ่มที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี2 

เป็น 15,000 บาท ของรัฐบาลจะมีความชัดเจนกว่านี้ และหลังจากวันที่ 1 กันยายน 2554 นี้ขอให้คณะหน่วยงาน3 

จัดทําแผนการใช้จ่ายเงินและมีระบบการรายงานการดําเนินงานให้สอดคล้องกัน ซึ่งกองคลังขอให้คณะหน่วยงานใดที่4 

ลงรายการในระบบ GFMIS แล้วว่า มีโครงการที่จะต้องใช้จ่ายเงินในการจัดซื้อจัดหา  จัดจ้างค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 5 

ต่างๆ ขอให้ดําเนินการตามแผนที่ระบุไว้ด้วย เพื่อให้การใช้จ่ายเงินสอดคล้องกับแผนปฏิบัติจริง ทั้งนี้ ให้ดําเนินการได้6 

ทันที โดยให้เป็นไปตามระเบียบฯพัสดุ  7 

สําหรับคําขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ขององค์กรในกํากับ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 นั้น 8 

กองแผนงานอยู่ระหว่างดําเนินการรวบรวม ซึ่งมี 3 หน่วยงานที่ยังไม่ได้ส่ง ได้แก่ 1) สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 9 

คณะเภสัชศาสตร์ 2) ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (E-Saan Software 10 

Park) 3) สถานีโทรทัศน์อินเตอร์เน็ตและวิทยุกระจายเสยีงมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Channel) (TV & FM 11 

103MHz.) จึงขอความร่วมมือผู้บริหารที่เกีย่วข้องเร่งแจ้ง 3 หน่วยงานดังกล่าวให้ดําเนินการส่งให้กองแผนงาน เพื่อ12 

รวบรวมและจดัทําคําขอตั้งงบประมาณเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพร้อมกนัทั้งหมด 13 

ในอนาคตที่จะมีการปรับช่ือองค์กรในกํากับใหม่ เพื่อให้สื่อถึงลักษณะองค์กร และจะมกีารแบ่ง14 

ประเภทขององค์กรให้ชัดเจน เช่น องค์กรทีไ่ม่แสวงหากําไร องค์กรที่แสวงหากําไร และองค์กรที่แสวงหากําไรสูงสุด 15 

เป็นต้น นอกจากนี้ จะต้องกําหนดระบบกลไก และระเบียบที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจน รวมถึงการกําหนดให้มีการ16 

ประชุมผู้บริหารขององค์กรในกํากับเป็นประจําและต่อเนื่องด้วย 17 

ฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร จึงขอเสนอคําขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 18 

2555 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น19 

เพื่อพิจารณาต่อไป 20 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 21 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะว่า เนื่องจาก พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ.22 

2551 กําหนดให้มีการคุ้มครองเงินฝากตามจํานวนที่ฝากไว้ รวมถึงดอกเบี้ยคงค้างจากเงินฝากดังกล่าวในวงเงินรวมไม่23 

เกิน 50 ล้านบาทต่อราย โดยจะเริ่มต้ังแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป และถัดจากนี้ไปอีก1 ปี หรือในวันที่ 11 24 

สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป จะได้รับความคุ้มครองเงินฝากวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท (หนึ่งล้านบาท) ต่อรายเท่านั้น ซึ่ง25 

เป็นความเสี่ยงในการนําเงินรายได้ไปฝากสํารองสะสม หรือลงทุน มหาวิทยาลัยจะมีการเตรียมรับมือในเรื่องดังกล่าว26 

อย่างไร  ประธานมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สินรับไปหารือร่วมกับคณะกรรมการนโยบายการ27 

บริหารการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป 28 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบคําขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 29 

2555 ตามที่เสนอ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป ทั้งนี้ มอบให้กองแผนงานติดตามหน่วยงานองค์กรใน30 

กํากับที่ยังไม่ส่งแผนงบประมาณ ประจําปี 2555 ให้เร่งดําเนินการจัดส่งต่อไปด้วย  31 

 32 

 33 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 12/2554 ณ วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม  2554 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 13/2554 ณ วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2554 เรียบร้อยแล้ว 

4.4  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจดัการการศึกษาระดบัปรญิญาตรีแบบก้าวหน้า 1 

พ.ศ. .... 2 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เสนอที่ประชุมว่า  ตามประกาศ3 

กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าใน4 

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 เพื่อส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษได้มีโอกาสศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้ตาม5 

ความต้องการและสอดคล้องกับศักยภาพของตนเอง อันส่งผลให้การบริหารงานด้านวิชาการเป็นไปอย่างมี6 

ประสิทธิภาพ  7 

ฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การ8 

จัดการการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า พ.ศ. .... ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 9 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 10 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้  11 

- ข้อ 5 ควรนําไปเขียนเป็นข้อสุดท้าย 12 

- ข้อ 6 ควรตัดออกเนื่องจาก ระบุไว้ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัด13 

การศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 อยู่แล้ว 14 

- ข้อ 7 ควรเพิ่มข้อความที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาในโครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ15 

และภาษาอังกฤษ (MDX) ของคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ สามารถเข้าร่วม16 

การศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าได้ด้วย 17 

- ข้อ 8 ควรระบุให้ชัดเจนว่า จะจัดรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาเข้าไปในหลักสูตรระดับปริญญา18 

ตรีของนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาแบบก้าวหน้าดังกล่าวอย่างไร  19 

- ข้อ 9 ควรระบุให้ชัดเจนว่า นักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า จะ20 

สามารถเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในระดับปริญญาตรีเพื่อศึกษาในระดับปริญญาโท ได้ก่ีหน่วยกิต 21 

- ข้อ 10 ขอให้พิจารณาปรับ ผลการเรียนสะสม “ไม่ตํ่ากว่า 3.25” เป็น “ไม่ตํ่ากว่า 3.00”  22 

- ข้อ 12 ขอให้พิจารณาปรับ ผลการเรียนในแต่ละวิชา “ไม่ตํ่ากว่าระดับคะแนน C” เป็น “ไม่ตํ่า23 

กว่าระดับคะแนน B” 24 

- ควรระบุให้ชัดเจนว่า การศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าเป็นการจัดการศึกษาที่ช่วยให้25 

นักศึกษาสามารถนํารายวิชาในหลักสูตรไปเทียบโอนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและ26 

ปริญญาเอก โดยใช้เวลาในการศึกษาน้อยลง 27 

- หลังจากระเบียบนี้ประกาศใช้แล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะต้องออกประกาศรองรับการศึกษาระดับ28 

ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าไว้ ดังนั้น จึงขอให้มีความชัดเจนในประเด็นต่อไปนี้  29 

1) หลักสูตรใดที่ต้องการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า จะต้องจัดทําเป็น30 

หลักสูตรใหม่โดยนํารายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษามาใส่เพิ่มในหลักสูตรเดิม หรือไม่ 31 

2) ในหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า จะต้องบรรจุรายวิชา32 

วิทยานิพนธ์หรืออาจเขียนเป็นชื่ออื่นที่สามารถเทียบโอนได้ ไม่ตํ่ากว่า 6 หน่วยกิต 33 

ด้วยหรือไม่ 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 12/2554 ณ วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม  2554 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 13/2554 ณ วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2554 เรียบร้อยแล้ว 

3) ควรกําหนดระยะเวลาการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี1 

แบบก้าวหน้า รวมถึงการเทียบโอนรายวิชาที่จะศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาให้2 

ชัดเจนด้วย 3 

- รายวิชาวิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต ในหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ต้อง4 

สามารถนําไปต่อยอดในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ด้วย  5 

- สําหรับนักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตร 6 ปี ควรเริ่มเข้าร่วมการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบ6 

ก้าวหน้าในการศึกษาปีที่ 4 เช่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นต้น 7 

- ควรมีการศึกษาข้อดีข้อเสียของการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ของสถาบันอุดมศึกษา8 

อ่ืนที่ได้ดําเนินการจัดการศึกษาแล้ว เพื่อนํามาปรับใช้ต่อไป  9 

- ควรระบุสิทธิของนักศึกษาที่เข้าร่วมการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ที่แตกต่างจาก10 

นักศึกษาที่เรียนในระบบปกติ ให้ชัดเจน เพื่อเป็นแรงจูงใจในการเข้าศึกษา 11 

- ควรระบุให้ชัดเจนว่า การศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า เป็นการจัดการศึกษาแบบใด 12 

เช่น ระบบปกติ หรือ โครงการพิเศษ หรืออาจเรียกเป็น แผน ก (ปกติ) แผน ข (แบบก้าวหน้า) เป็นต้น 13 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ(รา่ง) ระเบยีบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ย การ14 

จัดการการศึกษาระดบัปรญิญาตรีแบบกา้วหนา้ พ.ศ. .... เพื่อให้ระเบียบฯ มีความชดัเจนยิ่งขึน้ในเรือ่งวิธีการปฏิบัติ 15 

ขั้นตอนการดาํเนินการ จึงมอบให้ฝา่ยวิชาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ รับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพจิารณา 16 

และหารือร่วมกับคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอีกครั้ง 17 

 18 

4.5  (ร่าง) ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน่ เรื่อง หอพักเครอืขา่ยมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2554 19 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์เสนอที่ประชุมว่า ด้วยหอพักนักศึกษาเป็น20 

สถานที่ที่มีความสําคัญที่จะช่วยหล่อหลอม และพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาให้สามารถปรับตัวในการใช้ชีวิต21 

ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  อีกทั้ง ยังเป็นแหล่งสนับสนุนด้านการศึกษาเล่าเรียนของนักศึกษาให้เป็นไปตาม22 

เป้าหมายและปรัชญาของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีจํานวนจํากัดไม่เพียงพอกับความ23 

ต้องการของนั กศึ กษา  จึ งมีนั กศึ กษาส่ วนหนึ่ ง เข้ า พักในหอพักเอกชนซึ่ งอยู่ รอบมหาวิทยาลั ย  ดั งนั้ น 24 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงร่วมมือกับผู้ประกอบการหอพักเอกชนจัดต้ังเป็นหอพักเครือข่ายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้น 25 

เพื่อให้ความช่วยเหลือและดูแลความเป็นอยู่ของนักศึกษา ตลอดจนให้ผู้ปกครองมีความมั่นใจในการส่งบุตรหลานเข้าพัก26 

ในหอพักเอกชนที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 27 

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหอพักสําหรับรองรับนักศึกษาจํานวน 54 หลัง และอยู่ระหว่างจะ28 

ดําเนินการก่อสร้าง จํานวน 4 หลัง 7 ช้ัน โดยให้เอกชนลงทุน และหอพักของคณะแพทยศาสตร์ที่กําลังจะแล้วเสร็จซึ่ง29 

สามารถรองรับนักศึกษาได้ 144 คน ซึ่งจํานวนหอพักที่มีอยู่แล้วรวมกับหอพักที่กําลังจะแล้วเสร็จ สามารถรองรับ30 

นักศึกษาได้ประมาณ 10,000 คน แต่ในปีการศึกษา พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี31 

จํานวน 31,002 คน ซึ่งมีนักศึกษาจํานวนหนึ่งที่พักอาศัยที่บ้านและหอพักเอกชน  32 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหอพักเครือข่าย ได้บรรจุในแผนบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 33 

พ.ศ. 2555-2558 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อคราวประชุมครั้งที่  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 12/2554 ณ วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม  2554 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 13/2554 ณ วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2554 เรียบร้อยแล้ว 

2554 เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันมีหอพักเอกชนรอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น จํานวนไม่ตํ่ากว่า 150 หลัง และอยู่ระหว่าง1 

ก่อสร้างอีกหลายหลัง และมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นพักอาศัยอยู่หอพักเอกชนจํานวนมาก ดังนั้น เพื่อให้2 

มหาวิทยาลัยสามารถเข้าด ูแลนักศึกษาได้อย่างใกล้ชิดในหอพักเอกชน จึงเห็นควรให้มีโครงการหอพักเครือข่ายเกิดขึ้น 3 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หอพัก4 

เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2554 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 5 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 6 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้  7 

- ควรมีการกําหนดเงื่อนไขการถอนสภาพหอพักเครือข่าย กรณีที่หอพักเอกชนทําผิดเงื่อนไขที่8 

มหาวิทยาลัยกําหนดให้ชัดเจน ทั้งนี้ อาจพิจารณาให้มีฝ่ายกฎหมายมาดูแลเป็นการเฉพาะ 9 

- ควรพิจารณาเพิ่มผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเป็นกรรมการหอพักเครือข่าย เพื่อช่วย10 

ดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้อง 11 

- ควรมีการติดตาม ประเมินผลหอพักเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 12 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หอพักเครือข่าย13 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2554 ตามที่เสนอ และมอบให้ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์รับข้อคิดเห็น14 

เสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาปรับประกาศฯ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป 15 

 16 

4.6  การพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุยป์ระจํา สาขาวิชา คณะที่ 3 (เพิ่มเติม) 17 

และแต่งตั้งกรรมการบริหารประจําสํานักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 18 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไมตรี 19 

อินทร์ประสิทธ์ิ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะที่ 3 ได้ลาออกจาก20 

ตําแหน่งดังกล่าว มีผลต้ังแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป นั้น ยังผลให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 21 

ประจําสาขาวิชา คณะที่ 3 คงเหลือ 11 คน ซึ่งไม่ครบองค์ประชุมตามมาตรฐานการดําเนินงาน (SOP) จากการรับรอง22 

คุณภาพจาก SIDCER เมื่อวันที่ 22-25 มิถุนายน 2554 ให้สรรหากรรมการผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านมานุษยวิทยา 23 

เพื่อดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการประจําสาขาวิชา คณะที่ 3 (เพิ่มเติม) ทั้งนี้ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร24 

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ คราวประชุม ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2554 เห็นชอบให้เสนอแต่งต้ัง ดร.มณีมัย  25 

ทองอยู่ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เป็นกรรมการจริยธรรมการ26 

วิจัยในมนุษย์ประจําสาขาวิชา คณะที่ 3 (เพิ่มเติม) (ขณะนี้ ดร.มณีมัย ทองอยู่ ดํารงตําแหน่งกรรมการสมทบ)  27 

และตามที่ คณะกรรมการบริหารจริยธรรมฯ ได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการบริหาร28 

สํานักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1386/2553 ลงวันที่ 10 กันยายน 29 

2553 เรื่องการจัดระบบการบริหารงานสํานักงานจริยธรรมการวิจัย ให้มีคณะกรรมการบริหารประจําสํานักงาน และ30 

ได้รับความเห็นชอบผ่านมติที่ประชุมคณบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 แล้วนั้น ทั้งนี้ 31 

สํานักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานและรองหัวหน้าสํานักงาน 32 

ดังนั้น จึงขอยกเลิกรายชื่อคณะกรรมการบริหารประจําสํานักงานฯ ชุดเดิมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว และขอเสนอชื่อ33 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 12/2554 ณ วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม  2554 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 13/2554 ณ วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2554 เรียบร้อยแล้ว 

บุคคลใหม่เพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการบริหารประจําสํานักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ ตามมติที่ประชุม1 

คณะกรรมการบริหารจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 4/2554 วันที่ 2 สิงหาคม 2554 ดังรายนามต่อไปนี้ 2 

1. ผศ.พญ.รัตนา คําวิลัยศักด์ิ หัวหน้าสํานักงาน   เป็นประธานกรรมการ 3 

2. รศ.พญ.ขวัญชนก ย้ิมแต้ ผู้แทนกรรมการฯ คณะที่ 1 เป็นกรรมการ 4 

3. รศ.ภญ.นุจรี ประทีปะวณิช จอร์นส ผู้แทนกรรมการฯ คณะที่ 2 เป็นกรรมการ 5 

4. รศ.นีออน พิณประดิษฐ์ ผู้แทนกรรมการฯ คณะที่ 3 เป็นกรรมการ 6 

5. รศ.พญ.จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   เป็นกรรมการ 7 

6. รศ.อรุณ จิรวัฒน์กุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ   เป็นกรรมการ 8 

7. รศ.นพ.สุชาติ อารีมิตร ผู้ทรงคุณวุฒิ   เป็นกรรมการ 9 

8. รศ.ภก.วีรพล คู่คงวิริยพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   เป็นกรรมการ 10 

9. พญ.พรรณิพา ว่องไว  รองหัวหน้าสํานักงาน  เป็นกรรมการและเลขานุการ 11 

10. ผศ.นพ.อํานาจ กิจควรดี รองหัวหน้าสํานักงาน      เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 12 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารประจําสํานักงานมีอํานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้  13 

1. วางนโยบายเกี่ยวกับการบริหารสํานักงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงและ14 

มหาวิทยาลัย รวมท้ังเป้าประสงค์ของสํานักงาน ตลอดจนให้ความเห็นชอบประกาศและคําสั่งเกี่ยวกับการบริหารงาน15 

ของสํานักงานและอื่นๆ เพื่อให้การดําเนินงานของสํานักงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 16 

2. กําหนดโครงสร้างและการจัดระเบียบการบริหารงานภายในสํานักงานให้เป็นไปตามนโยบายของ17 

คณะกรรมการบริหารจริยธรรมการวิจัยประจํามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย รวมถึงการยุบเลิกโครงสร้างดังกล่าว  18 

3. ให้ความเห็นชอบแผนงาน และงบประมาณประจําปีของสํานักงานก่อนเสนอคณะกรรมการ19 

บริหารจริยธรรมการวิจัยประจํามหาวิทยาลัย 20 

4. ให้ความเห็นชอบรายงานประจําปีของสํานักงานก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารจริยธรรมการ21 

วิจัยประจํามหาวิทยาลัย 22 

5. ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการกําหนดอัตรากําลัง ตําแหน่งหน้าที่ อัตราเงินเดือน และ23 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 24 

6. พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของสํานักงาน 25 

7. ให้คําปรึกษาและให้ความเห็นแก่หัวหน้าสํานักงาน 26 

8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 27 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 28 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 29 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง อ.ดร.มณีมัย  ทองอยู่ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์30 

และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เป็นกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจําสาขาวิชา 31 

คณะที่ 3 (เพิ่มเติม) ตามที่เสนอ และเห็นชอบให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารประจําสํานักงานจริยธรรมการ32 

วิจัยในมนุษย์ ตามที่เสนอ ดังรายนามต่อไปนี้ 33 

1. ผศ.พญ.รัตนา คําวิลัยศักด์ิ หัวหน้าสํานักงาน  เป็นประธานกรรมการ 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 12/2554 ณ วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม  2554 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 13/2554 ณ วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2554 เรียบร้อยแล้ว 

2. รศ.พญ.ขวัญชนก ย้ิมแต้ ผู้แทนกรรมการฯ คณะที่ 1 เป็นกรรมการ 1 

3. รศ.ภญ.นุจรี ประทีปะวณิช จอร์นส ผู้แทนกรรมการฯ คณะที่ 2  เป็นกรรมการ 2 

4. รศ.นีออน พิณประดิษฐ์ ผู้แทนกรรมการฯ คณะที่ 3 เป็นกรรมการ 3 

5. รศ.พญ.จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   เป็นกรรมการ 4 

6. รศ.อรุณ จิรวัฒน์กุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ   เป็นกรรมการ 5 

7. รศ.นพ.สุชาติ อารีมิตร ผู้ทรงคุณวุฒิ   เป็นกรรมการ 6 

8. รศ.ภก.วีรพล คู่คงวิริยพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   เป็นกรรมการ 7 

9. พญ.พรรณพิา ว่องไว รองหัวหนา้สาํนักงาน            เป็นกรรมการและเลขานุการ 8 

10. ผศ.นพ.อาํนาจ กิจควรดี รองหัวหนา้สาํนักงาน      เป็นกรรมการและเลขานุการ 9 

 10 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 11 

5.1  รายงานผลการดําเนนิการและการตรวจสอบบญัช ีหลักสูตรลักษณะโครงการพเิศษ 12 
ประจําปีการศกึษา 2553 ของคณะเทคนคิการแพทย์ จาํนวน 3 หลักสูตร 13 

คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์เสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะเทคนิคการแพทย์ได้จัดทํารายงานผลการ14 

ดําเนินการและการตรวจสอบบัญชี หลักสูตรลักษณะโครงการพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2553 จํานวน 3 หลักสูตร คือ  15 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์ผลการดําเนินงานการจัดการหลักสูตร16 

ปรากฏว่า มีรายได้ 7,802,900.00 บาท มีรายจ่าย 6,263,046.11 บาท และมีรายได้สูงกว่ารายจ่าย 1,539,853.89 บาท 17 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการจดัการ ผลการดําเนินงาน18 

การจัดการหลักสูตรปรากฏว่า มีรายได้ 1,564,667.50 บาท มีรายจ่าย 1,389,010.05 บาท และมรีายได้สูงกว่า19 

รายจ่าย 175,657.46 บาท 20 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ผลการดําเนินงานการจัดการ21 

หลักสูตรปรากฏว่า มีรายได้ 660,235,00 บาท มีรายจ่าย 239,135.25 บาท และมีรายได้สูงกว่ารายจ่าย 22 

421,099.75 บาท 23 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  24 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  25 

  มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 26 

 27 

5.2  ขอรายงานสรุปผลการดําเนินงานและการตรวจสอบบัญชีหลักสูตรโครงการพิเศษ            28 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจําปี 2553  29 

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์เสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ดําเนินการจัดการเรียน30 

การสอนในหลักสูตรโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา 31 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข ประจําปี 2553เสร็จสิ้นแล้ว คณะฯ จึงจัดทํา32 

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน เสนอต่อที่ประชุมคณบดีตามระเบียบฯ แต่เนื่องจากการรายงานผลการดําเนินงาน33 

ประจําปี 2553 ล่าช้ากว่ากําหนด เนื่องมาจากการดําเนินการด้านการเงินและการตรวจสอบบัญชี ดังนั้น คณะฯ จึงขอ34 

อนุมัติขยายเวลาส่งรายงานสรุปผลการดําเนินงานหลักสูตรโครงการพิเศษ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และ35 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 12/2554 ณ วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม  2554 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 13/2554 ณ วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2554 เรียบร้อยแล้ว 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข ประจําปี 2553 และขอส่งรายงานสรุปผลการ1 

ดําเนินงานหลักสูตรโครงการพิเศษ  คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจําปี 2553 โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 2 

สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข มีรายรับ 454,665.00 บาท  มีรายจ่าย 209,525.75 และมีรายรับสูงกว่ารายจ่าย 3 

245,139.25 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 4 

และขอส่งรายงานสรุปผลการดําเนินงานและการตรวจสอบบัญชีหลักสูตรโครงการพิเศษ หลักสูตร5 

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ในการประชุมครั้งต่อไป 6 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  7 

  มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 8 

 9 

5.3  รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ.2554 ณ สิ้นไตรมาส 3 10 

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เสนอที่ประชุมว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 11 

2553 ได้มีกรอบแนวปฏิบัติให้ทุกส่วนราชการดําเนินการให้มีกลไกในการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่าย12 

งบประมาณโดยให้แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้แต่งต้ัง13 

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 1446/2554 14 

ลงวันที่ 18 มีนาคม 2554 โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และรายงานผลการเบิก15 

จ่ายเงินต่อที่ประชุมคณบดี ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินเดือนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังไม่ถึง 100 % 16 

เนื่องจากขณะนี้มีอัตรากําลังที่ยังไม่ได้รับการบรรจุ   17 

ในการนี้ จึงขอเสนอสรุปผลการดําเนินงานและรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. 18 

2554 ณ สิ้นไตรมาส 3 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 19 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  20 

  มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 21 

 22 

5.4  ปัญหาการขัดข้องของระบบงานทะเบียนและประมวลผล ระหว่างวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2554 23 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอที่ประชุมว่า  ระบบงานทะเบียนและ24 

ประมวลผล เป็นระบบสารสนเทศที่สนับสนุนและมีความสําคัญต่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย อาทิเช่น ระบบ25 

การเข้าศึกษา การลงทะเบียนเรียน การประมวลผลการศึกษา การเข้าเรียนระบบของ E-Learning และการให้บริการ26 

ข่าวสารงานทะเบียนนักศึกษาบนเว็บไซต์ 27 

ดังนั้น จึงขอรายงานสภาพเหตุการณ์ของระบบงานทะเบียนด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศการแก้ไข28 

ปัญหา ดังนี้  29 

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2554 เวลาประมาณ 11.50 น. ได้รับแจ้งจากผู้ใช้งานว่าไม่สามารถใช้งาน30 

ระบบทะเบียนได้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการควบคุม ตรวจสอบระบบงานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ จึงได้31 

ดําเนินการตรวจสอบที่ห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ (ห้อง Server) พบว่าระบบฐานข้อมูลล่ม (Down) เจ้าหน้าที่ที่32 

เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและรองผู้อํานวยการฝ่ายแผนและสารสนเทศ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ จึงเริ่มดําเนินการ33 

วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเพื่อที่จะกู้ระบบทะเบียนนักศึกษาให้สามารถรองรับการใช้งานได้ และได้ดําเนินการ34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 12/2554 ณ วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม  2554 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 13/2554 ณ วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2554 เรียบร้อยแล้ว 

แก้ไขเบื้องต้นแต่ไม่เป็นผลสําเร็จ จึงสันนิษฐานว่า อาจเกิดจากระบบ SAN (Storage Area Network) เนื่องจากมีการ1 

เปลี่ยนแปลงแบตเตอรี่สํารอง (battery backup unit, BBU) ของ SAN โดยช่างจากบริษัทที่ขายระบบ SAN เกิดขึ้น2 

ก่อนระบบล่ม เป็นช่วงเวลา 30 นาที ด้วยเหตุผลแบตเตอรี่ครบอายุการใช้งาน จึงให้บริษัทดังกล่าวมาตรวจสอบแก้ไข 3 

ซึ่งไม่สามารถระบุสาเหตุที่ทําให้ระบบฐานข้อมูลล่ม ส่วนระบบ SAN นั้น สามารถใช้งานได้ตามปกติ และเจ้าหน้าที่4 

จากบริษัทที่ขายระบบ SAN จึงแนะนําให้ขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญระบบฐานข้อมูล ดังนั้น จึงได้แจ้งขอความ5 

ช่วยเหลือจาก 4 แหล่ง คือ 1) ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาที่บริษัทที่ขายระบบ SAN แนะนํา 2) บริษัทที่สํานักฯ ว่าจ้าง6 

บํารุงรักษาระบบทะเบียน 3) บริษัทที่สํานักฯ ว่าจ้างบํารุงรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ 4) บริษัทตัวแทนขาย7 

ระบบฐานข้อมูล Oracle และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ เช่น log file ส่งไปให้เพื่อทําการ8 

วิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา และแก้ไขตามลําดับต่อไป  9 

วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2554 การดําเนินการรับส่ง แลกเปลี่ยนข้อมูลและคําแนะนําแก้ไขปัญหา10 

โดยตลอดมา แต่ก็ไม่สามารถกู้ระบบกลับคืนมาได้ สํานักฯ จึงเริ่มดําเนินการตามแผนแนวทางแก้ไขแบบคู่ขนานโดย11 

ติดต้ังระบบสํารอง คือ สร้างระบบฐานข้อมูลขึ้นมาใหม่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่อีกเครื่องหนึ่งและนําข้อมูลที่สํารอง12 

ไว้มานําเข้าฐานข้อมูลใหม่ แต่ประสบปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องในช่วงเวลากลางคืนของวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 13 

ภายในอาคารศูนย์บริการวิชาการ เนื่องจากสภาวะฝนตกต้นไม้ล้มทําให้สายไฟฟ้าแรงสูงภายในมหาวิทยาลัยขาด 1 14 

เส้น จึงต้องเริ่มนําเข้าข้อมูลใหม่อีกครั้งเมื่อมีกระแสไฟฟ้าใช้ได้ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานประมาณ 6-8 ช่ัวโมง ใน15 

ขณะเดียวกันการแก้ไขการกู้ระบบด้วยวิธีการให้ผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติการสั่งงานเครื่องจากระยะไกล remote เพื่อ16 

ตรวจสอบและแก้ไขมีผลสําเร็จระบบฐานข้อมูลสามารถใช้งานได้ตามปกติในวันที่ 23 กรกฎาคม 2554 เวลา 12.00 น. 17 

 แนวทางการแก้ไขปัญหางานด้านระบบงานทะเบียนด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 18 

1.ดําเนินการปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาระบบงานทะเบียนด้าน19 

เทคโนโลยีและสารสนเทศของกลุ่มงานเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  20 

2. จัดเตรียมแผนการที่จะนําระบบสํารองในห้อง Back Up มาใช้เพื่อรองรับการเกิดสภาวะฉุกเฉิน21 

ตามความจําเป็น 22 

3. มีการดําเนินงานตามแผนงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ของปีงบประมาณปัจจุบัน คือ จะติดต้ัง23 

อุปกรณ์เครื่อง SAN (Storage Area Network) ตัวใหม่เพิ่ม 1 เครื่อง เพื่อปรับปรุงระบบงาน ทั้งนี้ ได้ขออนุญาตปิด24 

ระบบให้บริการงานที่เกี่ยวข้องในวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2554 เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับแจ้งประชาสัมพันธ์ก่อน25 

ล่วงหน้า ส่วนการย้ายข้อมูล DATA จะดําเนินการได้ในแผนงาน ปีงบประมาณหน้า คือ 2555 ในอนาคต รวมถึงด้าน26 

ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์รอบข้างต่างๆ ที่สนับสนุนการดําเนินงานระบบทะเบียนนักศึกษา และการปรับปรุงห้องแม่ข่าย27 

คอมพิวเตอร์ให้สามารถรองรับระบบงานได้ดีมีประสิทธิภาพและการให้บริการงานทะเบียนนักศึกษาด้วยระบบ28 

เทคโนโลยี เช่นเดียวกันด้วย  29 

4. มีอุปสรรค ปัญหา ขาดแคลนด้านจํานวนบุคลากรที่มีความรู้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทาง30 

คอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอต่อลักษณะงานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศทะเบียนนักศึกษา  ปัจจุบันหน่วยงาน มี31 

บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านนี้เป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์เพียง 1 ตําแหน่ง (อัตรานี้สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์) ซึ่งลักษณะ32 

งานจําเป็นต้องใช้ความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งในด้านซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์การควบคุม ดูแลรักษาความปลอดภัย33 

ของระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ต้องสอดคล้องกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลักในภาพ34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 12/2554 ณ วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม  2554 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 13/2554 ณ วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2554 เรียบร้อยแล้ว 

องค์รวมของมหาวิทยาลัย การวิเคราะห์ระบบงานเพื่อการดําเนินงานด้วยวิธีการทางคอมพิวเตอร์ในการควบคุม 1 

ตรวจสอบ ดูแลระบบงานทะเบียนนักศึกษา ระบบกระแสไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับระบบงานทะเบียนฯ รวมถึงห้องแม่ข่าย2 

คอมพิวเตอร์และความปลอดภัยที่จําเป็นเร่งด่วน เนื่องจาก สันนิษฐานจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาหลายครั้งที่3 

กระแสไฟฟ้าขัดข้องภายในมหาวิทยาลัย บริเวณพื้นที่อาคารศูนย์วิชาการ และมีผลกระทบต่อระบบการทํางานของ4 

ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ในห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ด้วย รวมถึงลักษณะงานนี้ จําเป็นต้องมีการปฏิบัติงานที่5 

ดําเนินการเป็นทีมงานบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านเพื่อที่จะสามารถแก้ไขปัญหาในสภาวะฉุกเฉินได้ใน6 

ระยะเวลาสั้น และสามารถออกแบบ วางแผนเตรียมการในอนาคตที่จะให้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบงานทะเบียนด้าน7 

เทคโนโลยีและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นสามารถตอบสนองและสนับสนุนการจัดการการเรียนการสอนของ8 

มหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงเป็นเหตุผลที่สมควรจะได้รับการสนับสนุน แรงผลักดันจากมหาวิทยาลัย ซึ่งมีรายละเอียดตาม9 

เอกสารประกอบวาระการประชุม 10 

ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ แจ้งเพิ่มเติมว่า ได้มีการหารือร่วมกันระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์และ11 

สํานักทะเบียนและประมวลผลฯ แล้ว ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้เตรียมความช่วยเหลือบางส่วนไว้แล้ว กรณีที่เกิดปัญหาขึ้นอีก 12 

ซึ่งอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายสําหรับจัดหา Hardware สํารอง รวมถึงการซื้อในอนุญาต (License) ของ Software เพิ่มเติม 13 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  14 

  มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 15 

 16 

5.5  มติคณะกรรมการตรวจสอบ ประจํามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2554 เม่ือวันที่ 6 17 

กรกฎาคม 2554 18 

ประธานเสนอที่ประชุมว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจํามหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน19 

คราวประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 ได้มีมติเพื่อให้คณะหน่วยงานพิจารณาดําเนินการ ดังนี้  20 

1. การกํากับให้งานพัสดุทุกคณะหน่วยงาน ติดประกาศเผยแพร่ เรื่อง ความผูกพันของมหาวิทยาลัย21 

ต่อผู้ประกอบการ อ้างอิงตามระเบียบวาระการประชุมที่ 3.2 เกี่ยวกับการเผยแพร่ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 22 

ฉบับที่ 1478/2552 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2552 เรื่อง ความผูกพันของมหาวิทยาลัยต่อผู้ประกอบการ เพื่อให้23 

ผู้ประกอบการรับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน  24 

2. การของบประมาณประจําปีของคณะหน่วยงาน ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ให้ระบุ25 

รายการครุภัณฑ์ให้ครบถ้วน กรณีได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินไม่เพียงพอสามารถของบประมาณเงินรายได้26 

สมทบเพิ่มเติมกลางปีในส่วนที่ขาด ห้ามไม่ให้ของบประมาณโดยไม่มีรายละเอียดรายการครุภัณฑ์ 27 

3. การเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้เบิกจ่ายโดยเป็นไปตามสภาพความเป็นจริง สําหรับการใช้28 

โทรศัพท์ส่วนตัวในขณะที่ดํารงตําแหน่งผู้บริหารและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ ให้โอนมาเป็น29 

เบอร์ของราชการ และเบิกจ่ายตามอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับส่วนเกินต้องจ่ายเอง เมื่อพ้นจากตําแหน่งให้โอนเบอร์คืนเจ้าตัว 30 

 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 31 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  32 

  มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 33 

 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 12/2554 ณ วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม  2554 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 13/2554 ณ วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2554 เรียบร้อยแล้ว 

5.6  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา 1 

รัฐมนตรี และประธานรัฐสภา 2 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์เสนอที่ประชุมว่า ด้วยสํานักบริหารกิจการศิษย์เก่า 3 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตรวจสอบรายชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับการเลือกต้ังและแต่งต้ังให้ดํารง4 

ตําแหน่งทางการเมือง ดังนี้  5 

1. รายชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้รับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) 6 

ที่ ชื่อ-สกุล สส.เขต จ. ศิษย์เก่าคณะ ตําแหน่ง 
1 นายสมศักด์ิ  เกียรติสุรนันท ์ สส. เขต 6 จ.ขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร ์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร 

2 นายสุรพงษ์  โตวิจักษณ์ชัยกุล สส. บัญชีรายชื่อ คณะวิศวกรรมศาสตร ์ รมว.กระทรวงการต่างประเทศ 

3 นายกิตติ  สมทรัพย์ สส. เขต 6 จ.ร้อยเอ็ด คณะวิศวกรรมศาสตร ์  

4 นายจักริน  พัฒน์ดํารงจิตร สส. เขต 1 จ.ขอนแก่น วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  

5 นางเทียบจุฑา  ขาวขํา สส. เขต 9 จ.อุดรธาน ี วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  

6 นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช สส. เขต 2 จ.ลพบุร ี คณะศึกษาศาสตร ์  

7 นายเรืองเดช  สุพรรณฝ่าย สส. เขต 10 จ.ขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร ์  

8 นายวัชรพล โตมรศักด์ิ สส. เขต 2 จ.นครราชสีมา วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  

9 นายศราวุธ  เพชรพนมพร สส. เขต 1 จ.อุดรธาน ี คณะวิทยาการจัดการ  

10 นายศิรสิทธ์ิ  เลิศด้วยลาภ สส. เขต 13 จ.นครราชสีมา วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  

11 นายสมคิด  บาลไธสง สส. เขต 2 จ.หนองคาย วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  

12 นายสุทธิชัย  จรูญเนตร สส. เขต 5 จ.อุบลราชธาน ี คณะเกษตรศาสตร์  

13 นายสุทัศน์  จันร์แสงศรี สส. เขต 1 จ.เพชรบูรณ ์ คณะเกษตรศาสตร์  

14 นายอรรถพล  วงษ์ประยูร สส. เขต 2 จ.สระบุร ี วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  

 7 

2. รายชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้รับเลือกต้ังเป็นสมาชิกวุฒิสภา (สว.) 8 

ที่ ชื่อ-สกุล ศิษย์เก่าคณะ ตําแหน่ง 
1 นายประเสริฐ ประคุณศึกษาพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร ์ สมาชิกวุฒิสภา จ.ขอนแก่น 

2 นางพรทิพย์ โล่วีระ จันทร์รัตนปรีดา คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ สมาชิกวุฒิสภา จ.ชัยภูมิ 
และรองประธานวุฒิสภา คนที่สอง 

 9 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  10 

  มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 11 

 12 

5.7  มอบบัตรสมาชิกพิเศษศูนย์ปฏิบัติการออกกําลังกาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น สําหรับผู้บริหาร 13 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์เสนอที่ประชุมว่า ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ14 

ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ขอมอบบัตรสมาชิกพิเศษศูนย์ปฏิบัติการออกกําลังกาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น สําหรับผู้บริหาร ซึ่งมี15 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 16 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 12/2554 ณ วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม  2554 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 13/2554 ณ วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2554 เรียบร้อยแล้ว 

ขณะนี้ ศูนย์ปฏิบัติการออกกําลังกาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น อยู่ระหว่างดําเนินการปรับปรุง โดยใช้1 

งบประมาณ 7 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในวันที่ 22 สิงหาคม 2554 นี้ จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร2 

ไปใช้บริการ ศูนย์ปฏิบัติการออกกําลังกาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลาให้บริการ 06.00 – 22.00 น. 3 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  4 

  มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 5 

 6 

5.8  การรับบริจาคเลือด โครงการ “ทําความดี ด้วยการบริจาคโลหิต ถวายพ่อของแผ่นดิน” 7 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์เสนอที่ประชุมว่า คลังเลือดกลางขอรายงานการ8 

รับบริจาคโลหิต ในโครงการ “ทําความดี ด้วยการบริจาคโลหิต ถวายพ่อของแผ่นดิน” โดยความร่วมมือของสํานักงาน9 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสภากาชาดไทยจัดโครงการดังกล่าว ซึ่งคลังเลือดกลางได้ดําเนินการรับบริจาค10 

โลหิตมาอย่างต่อเนื่อง ในเดือนที่ผ่านมาได้รับบริจาค จํานวน 189,800 ซีซี โดยในเดือนกรกฎาคมได้รับบริจาคโลหิต11 

ตามคณะต่างๆ ดังนี้  12 

วันเดือนป ี สถานที ่ จํานวน (ราย) จํานวน ซี.ซ.ี 

5 กรกฎาคม 2554 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 54 23,300 

7 กรกฎาคม 2554 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 152 64,700 

14 กรกฎาคม 2554 คณะเทคนิคการแพทย์ 67 27,750 

25 กรกฎาคม 2554 สํานักงานอธิการบดี 51 17,950 

 13 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  14 

  มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 15 

 16 

5.9  วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2554) 17 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอที่ประชุมว่า ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดทําวารสารวิจัย มข. (ฉบับ18 

บัณฑิตศึกษา) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษา และเป็นสื่อกลางรายงานความก้าวหน้าในการวิจัยของนักศึกษา19 

ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกําหนดออกปีละ 4 ฉบับ ขณะนี้วารสาร มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ปีที่ 20 

11 ฉบับที่ 2 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2554) ได้จัดพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ21 

วาระการประชุม 22 

ขณะนี้มีบทความจากภายนอกที่ประสงค์จะขอลงตีพิมพ์ในวารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 23 

จํานวนมาก เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น จึงมีการจํากัด24 

บทความจากภายนอก 4-5 บทความ (20%) เท่านั้น ในฉบับถัดไปจะมีการเพิ่มเงื่อนไขใหม่ คือ กรณีที่ประสงค์จะ25 

ตีพิมพ์ในวารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) จะต้องมีการอ้างอิงบทความในวารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 26 

ด้วย นอกจากนี้มีบทความในรูปแบบบทความอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journal) ซึ่งปรากฏอยู่ในระบบ DOI        27 

(Digital Object Identifier) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดบทความอิเล็กทรอนิกส์และอ้างอิงได้ นอกจากนี้ อยู่ระหว่าง28 

ดําเนินการตรวจสอบการนําเข้าในระบบฐานข้อมูล Scopus ให้ชัดเจนว่าเมื่อนําเข้าแล้วจะสามารถใช้ได้  29 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 12/2554 ณ วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม  2554 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 13/2554 ณ วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2554 เรียบร้อยแล้ว 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 1 

  มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 2 

 3 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอื่นๆ 4 

6.1  โครงการ “999...วันคนขอนแกน่รักษ์โลก รักในหลวง 999...Khon Kaen Green Day” 5 

  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากรเสนอที่ประชุมว่า  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับภาคี6 

เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐจังหวัดขอนแก่น องค์กรธุรกิจ ภาคเอกชน สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม มีแนวการ7 

ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวจังหวัดขอนแก่นทุกภาคส่วนทําความดีถวายแด่8 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 84 พรรษา และเพื่อกระตุ้น ส่งเสริม และรณรงค์9 

ให้ชาวจังหวัดขอนแก่นทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นให้เป็นเมืองอยู่เย็นเป็นสุขและน่าอยู่ที่สุด10 

ในโลก รวมทั้งเป็นจังหวัดต้นแบบสีเขียวของอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงโดยเชื่อมโยงและบูรณาการการขับเคลื่อนสู่การ11 

ปฏิรูปประเทศไทยร่วมกันภายใต้ประเด็น ขอนแก่นทศวรรษหน้า จังหวัดจัดการตนเอง และ 1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด 12 

  ทั้งนี้ แนวคิดดังกล่าวเป็นแนวคิดที่ต่อยอดจากกิจกรรมเมื่อปี พ.ศ. 2551 โดยกลุ่มปัญจมิตร13 

ขอนแก่น ได้แก่ เทศบาลนครขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หอการค้าจังหวัดขอนแก่น สภา14 

อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และสภาทนายความจังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมกันในการที่จะจัดทําแผนยุทธศาสตร์15 

จังหวัด ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยมีการจัดการสัมมนาผู้นําท้องถิ่นเหลียวมองปัจจุบันกับความ16 

คาดหวัง ขอนแก่นทศวรรษหน้า (ระยะที่ 1) และมีการจัดสัมมนา/จัดเวทีเพื่อรวบรวมข้อมูล ความรู้และความคิดเห็น17 

จากภาคส่วนต่างๆ ในลักษณะเวทีสภาประชาชน จํานวน 10 ครั้ง และได้นํามาสังเคราะห์เป็นวิสัยทัศน์ ๐ขอนแก่น18 

ทศวรรษหน้าเป็นเมืองอยู่เย็นเป็นสุขและน่าอยู่ที่สุดในโลก” 19 

  ในปี 2553 กลุ่มปัญจมิตรและภาคีเครือข่ายประชาสังคมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด จํานวนกว่า 20 

30 องค์กร ได้จัดทําโครงการเติมความเขียวให้หัวใจคนขอนแก่น (Green Heart Green Khon Kaen) ในช่วงวันที่ 21 

21-23 กรกฎาคม 2553 เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการรณรงค์และกระตุ้นคนขอนแก่นรวมพลังพัฒนาขอนแก่น สู่ความ22 

เป็นจังหวัดต้นแบบสีเขียวของภูมิภาคลุ่มน้ําโขง เริ่มด้วยการปลูกต้นไม้เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 23 

จํานวน 999,999 ต้น 24 

  สําหรับในปี 2554 เพื่อให้เกิดการสานต่อและสร้างความต่อเนื่องรวมทั้งการขยายผลไปทั่วทั้งจังหวัด25 

ขอนแก่นก้าวสู่ความเป็นเมืองอยู่เย็นเป็นสุขและน่าอยู่ที่สุดในโลก และการสร้างความต่อเนื่องของโครงการ รวมทั้ง26 

การขยายผลไปสู่ทุกส่วนของจังหวัดขอนแก่น กลุ่มปัญจมิตรและภาคีเครือข่ายประชาสังคมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์27 

จังหวัดขอนแก่น จึงได้จัดทําโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีการกําหนดการจัดกิจกรรม คือ  28 

- วันที่ 18 สิงหาคม 2554 จัดงานแถลงข่าว 16.00-18.00 น. ณ โรงแรมโฆษะ 29 

- วันที่ 9 กันยายน 2554 จัดกิจกรรม “999...วันคนขอนแกน่รักษ์โลก รักในหลวง 999...Khon 30 

Kaen Green Day” เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์ประชุมเอนประสงค์กาญจนาภิเษก 31 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 32 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรว่มกิจกรรมโครงการ “999...วันคนขอนแก่นรักษ์โลก รักในหลวง 33 

999...Khon Kaen Green Day” ในวันที ่9 กันยายน 2554 ดังนี้  34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 12/2554 ณ วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม  2554 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 13/2554 ณ วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2554 เรียบร้อยแล้ว 

1. การแปรอักษร  โดยทุกคณะส่งนักศึกษาร่วมแปรอักษร ในวันที่ 9 กันยายน 2554 ระหว่างเวลา 1 

08.00 – 12.00 น. 2 

2. การประหยัดพลังงาน โดยทุกคณะ/หน่วยงาน ประชาสัมพันธ์การหยุดรถหรือ งดใช้รถ ปิดไฟ 3 

เครื่องปรับอากาศ เพื่อประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน ในวันที่ 9 กันยายน 2554 เวลา 09.09-10.09 น. 4 

3. การจัดแสดงนทิรรศการ โดยขอการสนับสนนุจากศูนย์บริการวิชาการ ร่วมจัดนิทรรศการ5 

แสดงผลงานนวัตกรรม ในวันที่ 9 กันยายน 2554 ณ ศูนยป์ระชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 6 

4. การประชาสัมพันธ์ โดยทุกคณะ/หน่วยงานประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรร่วมทําความดีถวายแด่7 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 84 พรรษา เช่น การทําบุญตักบาตร การปลูก8 

ต้นไม้ การบริจาคโลหิต เป็นต้น 9 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 10 

  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานแจ้งเพิ่มเติมว่า  ในวันดังกล่าว จะจัดเตรียมต้นไม้ไว้11 

ให้ คณะหน่วยงานสนใจนําไปปลูก สามารถขอรับต้นไม้ได้ นอกจากนี้ เนื่องจากในช่วงนี้มีพายุฝนตกอยู่อย่างต่อเนื่อง 12 

จึงขอให้คณะหน่วยงานเฝ้าระวังต้นไม้บริเวณโดยรอบคณะหน่วยงานและควรติดต้ังป้ายเพ่ือเพิ่มความระมัดระวังด้วย 13 

หากต้องการความช่วยเหลือให้ไปตัดต้นไม้บริเวณคณะหน่วยงานขอให้แจ้งมาที่ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 14 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 15 

มต ิที่ประชุมรับทราบ 16 

 17 

6.2  โครงการสมัมนาการจดัทาํแผนการขบัเคลื่อนมหาวทิยาลัยขอนแก่นสูม่หาวทิยาลัยวิจัยชัน้นาํ18 

ระดบัโลก 26-28 สงิหาคม 2554 19 

  รองอธิการบดีฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เสนอที่ประชุมว่า  ตามท่ีฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และฝ่าย20 

แผนและพัฒนาบุคลากร จะจัดให้มีการสัมมนาการจัดทําแผนขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยวิจัยช้ันนําระดับ21 

โลก โดยมีวัตถุประสงค์จัดทําแผนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดอันดับ22 

มหาวิทยาลัยโลก (QS World University Ranking) และเพื่อชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย 23 

ในวันที่ 26-28 สิงหาคม 2554 นั้น มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอรายละเอียดการจัดสัมมนา ดังนี้ 24 

1. สถานที่จัดสัมมนา เปลี่ยนเป็น ภูตะวัน รีสอร์ท อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 25 

2. การเดินทาง วันที่ 26 สิงหาคม 2554 ผู้เข้าร่วมสัมมนาพร้อมกันที่บริเวณหน้าอาคารสิริคุณากร โดยรถจะ26 

ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเวลา 10.00 น. และ 13.00 น. 27 

3. ประเด็นการระดมสมองแบ่งกลุ่มจัดทําแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่มหาวิทยาลัยวิจัยช้ันนําระดับโลก 28 

(QS World University Ranking) ในวันที่ 27 สิงหาคม 2554 แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้  29 

ประเด็น วิทยากรประจํากลุ่ม 

กลุ่มที ่1 Reputation - รองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 

กลุ่มที ่2 Citations - รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 12/2554 ณ วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม  2554 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 13/2554 ณ วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2554 เรียบร้อยแล้ว 

ประเด็น วิทยากรประจํากลุ่ม 

กลุ่มที ่3 Internationalization - รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ 
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ 

กลุ่มที ่4 Employability - รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 1 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 2 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 3 

มต ิที่ประชุมรับทราบ 4 

 5 

6.3 ความคบืหน้าการพฒันาระบบสารสนเทศส่วนกลาง 6 

  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศเสนอที่ประชุมว่า  ด้วยฝ่ายฝ่ายวิชาการและ7 

เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดําเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารของมหาวิทยาลัยทั้ง8 

ส่วนกลางและคณะหน่วยงานมาระยะหนึ่งแล้ว นั้น จึงขอรายงานความคืบหน้าการดําเนินการระบบต่างๆ ดังนี้  9 

1. ระบบสารสนเทศบริหารจัดการ (KKU-MIS, e-Office) 10 

2. ระบบสารสนเทศส่วนบุคคลสําหรับนักศึกษา (KKU-Portal : Student) 11 

3. ระบบสารสนเทศบริหารจัดการประชุม (KKU e-Meeting) 12 

4. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารหลักสูตรตาม TQF (KKU-TQF) 13 

5. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการเข้าเรียน (KKU-Class-Attendant) 14 

6. ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (KKU-Digital-Signage) 15 

ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้นําเสนอความคืบหน้าการดําเนินการระบบที่ 1-2 และ 4-5 สําหรับระบบ 3 และ 6 นั้น อยู่16 

ระหว่างดําเนินการพัฒนาระบบ ซึ่งจะได้นําเสนอในโอกาสต่อไป 17 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ 18 

มต ิที่ประชุมรับทราบ 19 

 20 

6.4 การแก้ไขปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2554  21 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศเสนอที่ประชุมว่า  ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศ22 

ให้งดการเรียนการสอนในวันที่ 28 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2554 เพื่อรองรับการจัดงานกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 40 (26 23 

พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2554) นั้น เพื่อให้การจัดการเกี่ยวกับสถานที่พักนักกีฬา (หอพักนักศึกษา) เป็นไปด้วยความ24 

เรียบร้อย จึงขอแก้ไขกําหนดการงดการเรียนการสอนเป็น วันที่ 28 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2554  25 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 26 

ที่ประชุมมีข้อหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดําเนินการปรับปฏิทินการเปิด-ปิด ภาคเรียนของมหาวิทยาลัย27 

ให้เป็นมาตรฐานกลางอาเซียน ซึ่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะได้นําเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อ28 

พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 29 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 12/2554 ณ วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม  2554 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 13/2554 ณ วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2554 เรียบร้อยแล้ว 

มต ิที่ประชุมพจิารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แก้ไข ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี 1 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาํปีการศึกษา 2554 โดยให้งดการเรียนการสอนในช่วงจัดงานกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 2 

เป็นวนัที่ 28 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2554 3 

 4 

6.5 การจัดเวทีสัมมนาแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 5 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากรเสนอที่ประชุมว่า สัปดาห์หน้ารัฐบาลจะแถลงนโยบาย 6 

และสัปดาห์ถัดไปส่วนราชการจะต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ซึ่งรัฐธรรมนูญกําหนดว่าถ้าส่วนราชการใดไม่จัดทํา7 

แผนปฏิบัติราชการส่งให้สํานักงบประมาณ ให้สํานักงบประมาณไม่จัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการนั้น ดังนั้น ฝ่ายแผน8 

แลพัฒนาบุคลากรและกองแผนงาน จึงจะจัดเวทีสัมมนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับ9 

นโยบายรัฐบาล ในวันที่ 2 กันยายน 2554 และทันทีที่มหาวิทยาลัยจัดทําแผนปฏิบัติราชการเสร็จเรียบร้อย คณะ10 

หน่วยงานจะต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เช่นกันเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไป 11 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 12 

มต ิที่ประชุมรับทราบ 13 

 14 

เลิกประชุม  12.00 นาฬิกา 15 

   16 

      17 

 18 

(รองศาสตราจารย์เอื้อมพร  ทองกระจาย) 19 

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ 20 

เลขานุการที่ประชุมคณบดี 21 

 22 

นางสาวลัลธริมา  ประจง 23 

นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสด์ิ 24 

ผู้จดรายงานการประชุม 25 


