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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 14/2554 ณ วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม  2554 
ฉบับรอการรับรองจากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่ 15/2554 ณ วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554  

รายงานการประชุมคณบด ี1 

ครั้งที่ 14/2554 2 

เม่ือวันศุกรท์ี่ 21 ตุลาคม 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. รศ.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม   รองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 16 

10. ผศ.ดุษฎี อายุวัฒน์    รองคณบดีฝ่ายวิจัย 17 

แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 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. รศ.จินตนา  สตัยาศัย      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 25 

แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 26 

17. ผศ.เยาวลักษณ์  อภิชาติวัลลภ   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 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. รศ.มันทนา  สามารถ    คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 14/2554 ณ วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม  2554 
ฉบับรอการรับรองจากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่ 15/2554 ณ วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554  

25. รศ.เฉลิมศักด์ิ  พิกุลศรี   คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 1 

26. รศ.พินิจ  หวังสมนึก    รักษาการรองคณบดีฝ่ายบริหาร 2 

แทนรักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์ 3 

27. ผศ.รุจิรัตน์ พัฒนถาบุตร   ผู้ช่วยคณบดี 4 

แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 5 

28. รศ.ศุภวัฒนากร  วงศ์ธนาวสุ   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 6 

แทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 7 

29. รศ.ยุพิน  เตชะมณี    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 8 

30. นางสุดใจ  ธนไพศาล    ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ 9 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) 10 

31. รศ.รวี  หาญเผชิญ    ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 11 

32. ผศ.อนัตต์ เจ่าสกุล    ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ 12 

33. รศ.อํานวย คําต้ือ    ผู้อํานวยการศูนย์บริการวิชาการ 13 

34. ผศ.ชนะชัย สืบปรุ    รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร 14 

ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 15 

(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 16 

35. อ.สุรพล  แสนสุข    ผู้อํานวยการวิทยาเขตหนองคาย 17 

36. รศ.สุธา  ภู่สิทธิศักด์ิ    ประธานสภาคณาจารย์ 18 

37. นายอมร สินเธาว์    ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง 19 

38. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ 20 

เลขานุการที่ประชุม 21 

39. นางสังวาลย์   ช่างทอง   ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 22 

40. นางกิตติมา  จันทรสม   ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 23 

41. นายธัญญา  ภักดี    ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 24 

 25 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 26 

1. รศ.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย   27 

2. ผศ.ทรงยศ วีระทวีมาศ    คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 28 

 29 

ผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อทดสอบการใช้ระบบการประชุมออนไลน์ 30 

1. อ.กิตต์ิ เธียรธโนปจัย     ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 31 

2. ผศ.กานดา  สายแก้ว     รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ 32 

 33 

เริ่มประชุมเวลา 09.35 นาฬิกา   34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 14/2554 ณ วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม  2554 
ฉบับรอการรับรองจากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่ 15/2554 ณ วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554  

ระเบียบวาระที่  1เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม 1 

1.1 เรื่องที่นาํเสนอสภามหาวทิยาลยัครั้งที่ 8/2554 เม่ือวนัที่ 5 ตุลาคม 2554 และมตทิียั่งไม่ได้รบัรอง 2 

เลขานุการที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่  3 

5 ตุลาคม 2554  มีเรื่องที่ได้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติทียั่งไม่ได้รับการรับรอง  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    4 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 5 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 6 

 7 

ระเบียบวาระที่  2 การรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 13/2554 เม่ือวันที่ 16 กันยายน 2554 8 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 13/2554  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2554 โดยไม่มีการแก้ไข 9 

 10 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่อง –ไม่มี- 11 

 12 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 13 

4.1 ขอเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการอํานวยการสถาบันภาษา 14 

  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมว่า   ตามคําสั่ ง15 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 5965/2553 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 ได้แต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการสถาบัน16 

ภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์  สุดภักดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับ17 

แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และได้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการ18 

แทนอธิการบดี ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 1156/2554 สั่ง ณ วันที่ 8 มีนาคม 2554 ซึ่งมีอํานาจและหน้าที่19 

ควบคุมสั่งการ สถาบันภาษา ในการนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สถาบันภาษา 20 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2548 จึงขอเสนอเพื่อพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการสถาบันภาษาใหม่ ตาม21 

องค์ประกอบ ข้อ 7(1) และ (4) ดังนี้  22 

  องค์ประกอบ ข้อ 7(1) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน 23 

  องค์ประกอบ ข้อ 7(4) ผู้ทรงคุณวุฒิ ขอเสนอ ดังนี้  24 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์ศักด์ิ  ฉวีราช สังกัดภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ 25 

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์  สุดภักดี 26 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวดี ภักดี สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ เป็นผูท้รงคุณวุฒิ 27 

แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา  พัฒนศร 28 

ทั้งนี้  นอกเหนือจากการปรับเปลี่ยนนี้ กรรมการท่านอื่นยังคงเดิม และได้หารือกับสถาบันภาษาแล้ว  29 

ขอเสนอให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา พัฒนศร เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการอํานวยการสถาบันภาษา      30 

คงเดิมตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 5965/2553 โดยไม่ต้องเสนอแต่งต้ังคนใหม่แทน 31 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 32 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการสถาบันภาษา 33 

ตามที่เสนอปรับเปลี่ยน ดังนี้  34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 14/2554 ณ วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม  2554 
ฉบับรอการรับรองจากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่ 15/2554 ณ วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554  

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   เป็นประธานกรรมการ 1 

    แทน อธิการบดี 2 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์ศักด์ิ  ฉวีราช   เป็นกรรมการ  3 

    แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์  สุดภักดี 4 

นอกเหนือจากนี้ ยังคงรายชื่อกรรมการคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 5965/2553 เดิม  5 

 6 

4.2 ขอเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอํานวยการวิทยาลัยการ7 

ปกครองท้องถิ่น 8 

  รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้แทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วย9 

คณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 51/2552 สั่ง ณ วันที่ 10 

27 ตุลาคม 2552 จะครบวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ในวันที่ 27 ตุลาคม 2554 จํานวน 2 คน  11 

  ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการมีความต่อเนื่อง จึงเสนอความเห็นชอบให้บุคคลต่อไปนี้เป็น12 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย 13 

1. พล.ต.ต.ดร.สุวิระ  ทรงเมตตา  รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตํารวจ 14 

2. นายสุกิจ  เจริญรัตนกุล  อธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 15 

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ในการประชุมเมื่อวันที่ 3 16 

ตุลาคม 2554 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 17 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งต้ังต่อไป 18 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ19 

ในคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ตามที่เสนอ ดังนี้  20 

1. พล.ต.ต.ดร.สุวิระ  ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตํารวจ 21 

2. นายสุกิจ  เจริญรัตนกุล  อธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 22 

และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป  23 

 24 

4.3 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้รักษาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ 25 

รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ ผู้แทนผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ เสนอต่อที่26 

ประชุมว่า ด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์ มีความประสงค์จะแต่งต้ังผู้ช่วยผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อทําหน้าที่      27 

ช่วยประสานงานในการบริหารจัดการภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ แต่เนื่องจากบุคคลท่ีจะแต่งต้ังมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน28 

ตามข้อ 6(3) ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การแต่งต้ังผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานที่มีวาระ พ.ศ. 2553 ที่29 

ระบุว่า “...บุคลากรสายสนับสนุน ต้องดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าระดับ 7 หรือเทียบเท่า และเคยปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง30 

กับการบริหารในมหาวิทยาลัย มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี...” จึงไม่อาจเสนอแต่งต้ังได้ และตามข้อ 10 ของระเบียบ31 

ดังกล่าว ได้ระบุว่า “กรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็น หน่วยงานอาจแต่งต้ังผู้ที่มีคุณสมบัติต่างไปจากข้อ 6 (3) และ 32 

(4) เป็นผู้รักษาการในตําแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ได้ตามความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี” 33 

 34 



- 5 - 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 14/2554 ณ วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม  2554 
ฉบับรอการรับรองจากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่ 15/2554 ณ วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554  

เพื่อให้การบริหารงานภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบังเกิดผลดีต่อทาง1 

ราชการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบแต่งต้ัง นายมงคล  เต็งรุ่งโรจน์ พนักงาน2 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นผู้รักษาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้อํานวยการศูนย์3 

คอมพิวเตอร์ ฝ่ายบริหาร 4 

ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 พร้อมนี้ได้แนบประวัติและผลงานของบุคคลข้างต้นมาด้วย5 

แล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 6 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 7 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง นายมงคล  เต็งรุ่งโรจน์ พนักงาน8 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นผู้รักษาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้อํานวยการ      9 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายบริหาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ตามที่เสนอ  10 

 11 

4.4 พิจารณารายนามคณะกรรมการการกํากับติดตามและประเมินผลงานของผู้บริหารระดับ12 

หัวหน้าหน่วยงาน 13 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากรเสนอต่อที่ประชุมว่า  ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 14 

(ฉบับที่ 1770/2554) เกี่ยวกับแนวทางการติดตามและประเมินผลงานของผู้บริหารระดับคณบดี ผู้อํานวยการศูนย์ 15 

สถาบัน สํานัก ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู้อํานวยการกอง และหัวหน้าหน่วยงานในสํานักงานอธิการบดี 16 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการกํากับ ติดตาม ประเมินผลงานเพื่อการพัฒนาผู้บริหารและองค์กร 17 

และเพื่อให้มหาวิทยาลัยมีแนวทางในการติดตามและประเมินผลงานของผู้บริหารดังกล่าวให้สอดคล้องตาม18 

ยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2554-2558 และตามข้อ 4 ให้มีคณะกรรมการกํากับติดตามและ19 

ประเมินโดยมีหน้าที่ในการกํากับ ติดตาม สรุปและวิเคราะห์ผลการประเมิน ตามองค์ประกอบ ดังนี้  20 

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 ท่าน   ที่ปรึกษา 21 

2. อธิการบดี       ประธานกรรมการ 22 

3. รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย จํานวน 1 ท่าน   กรรมการ 23 

4. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์จํานวน 1 ท่าน  กรรมการ 24 

5. ประธานสภาคณาจารย์     กรรมการ 25 

6. ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 ท่าน     กรรมการ 26 

7. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร   กรรมการและเลขานุการ 27 

8. ผู้อํานวยการสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 28 

9. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 29 

โดยท่ีมาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิให้อธิการบดี30 

แต่งต้ังโดยคําแนะนําของที่ประชุมคณบดี 31 

ดังนั้น เพื่อให้ได้มาซึ่งรายนามกรรมการดังกล่าว ฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร จึงขอเสนอที่ประชุม32 

เพื่อพิจารณารายนามกรรมการกํากับ ติดตามและประเมินตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้  33 

 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 14/2554 ณ วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม  2554 
ฉบับรอการรับรองจากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่ 15/2554 ณ วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554  

1. กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวน  1  ท่าน  1 

2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์  จํานวน 1 ท่าน  2 

3. ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 ท่าน  3 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 4 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกํากับติดตาม5 

และประเมินผลงานของผู้บริหารระดับหัวหน้าหน่วยงาน ดังนี้  6 

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 ท่าน คือ นายนนทิกร กาญจนะจิตรา   7 

2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจํา จํานวน 1 ท่าน คือ 8 

ศาสตราจารย์วิรุฬห์  เหล่าภัทรเกษม   9 

3. ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 ท่าน คือ นายสมพร  ภู่ประเสริฐ   10 

 11 

4.5 แผนการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ 12 

- ขอถอนวาระ-  13 

 14 

4.6 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จํากัด ขอความอนุเคราะห์ กู้ยืมเงินจาก15 

มหาวิทยาลัย 16 

รองอธิ การบดีฝ่ ายการคลั งและทรัพย์สิ นเสนอต่อที่ ประชุมว่ า ด้ วยสหกรณ์ออมทรัพย์17 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จํากัด อันเป็นองค์กรสวัสดิการที่เกิดจากการร่วมกันจัดต้ังโดยบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 

และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสหกรณ์ฯ ได้ให้การส่งเสริมสมาชิกในการช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้าน19 

เศรษฐกิจ ทําให้การดําเนินกิจการของสหกรณ์ฯ มีการเจริญเติบโตขึ้นเป็นลําดับ ปัจจุบัน (ณ 31 ส.ค. 54) สหกรณ์ฯ มี20 

สมาชิก 5,502 คน ทุนดําเนินการทั้งสิ้น 1,869 ล้านบาท ทุนเรือนหุ้น 878 ล้านบาท เงินรับฝากจากสมาชิก 721 ล้านบาท 21 

และให้บริการด้านสินเชื่อแก่สมาชิก เป็นเงิน 1,627 ล้านบาท หนี้เงินกู้มหาวิทยาลัยขอนแก่น คงเหลือ 35 ล้านบาท  22 

ในปัจจุบัน คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 32 มีแนวทางในการให้ความช่วยเหลือสมาชิก โดยให้23 

สินเชื่อกับสมาชิกในการซื้อที่อยู่อาศัย เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้มีความมั่นคง และมีที่อยู่อาศัย24 

เป็นของตนเอง คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 32 จึงขอความอนุเคราะห์กู้ยืมเงินจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเงิน25 

จํานวน 300 ล้านบาท (สามร้อยล้านบาท) และใคร่ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 2.75 บาท26 

ต่อปี เพื่อจะได้นําเงินมาดําเนินงานตามโครงการดังกล่าวข้างต้น พร้อมนี้ สหกรณ์ยินดีให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นหักหนี้27 

เงินกู้คงเหลือ 35 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย และสหกรณ์ฯ จะขอรับเงินในส่วนที่ เหลือหลังจากหักชําระหนี้28 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  29 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 30 

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อคิดเห็นเสนอแนะว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อ31 

ซื้อที่อยู่อาศัยให้กับบุคลากรอยู่แล้ว ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ อาจไม่จําเป็นต้องดําเนินโครงการในลักษณะดังกล่าวอีก  32 

ที่ผ่านมาสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้เคยประสบปัญหาการดําเนินโครงการให้กู้ยืมเพื่อจัดซื้อที่ดิน ดังนั้น มหาวิทยาลัยควร33 

พิจารณาให้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ กู้ยืมเงินในกรณีเพื่อให้เกิดสภาพคล่องหรือการหมุนเวียนในระยะสั้นเท่านั้น  อนึ่ง34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 14/2554 ณ วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม  2554 
ฉบับรอการรับรองจากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่ 15/2554 ณ วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554  

ขอให้มหาวิทยาลัยมีการติดตามการดําเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เป็นระยะอย่างใกล้ชิด รวมทั้งพิจารณาเรื่อง1 

หนี้สินที่ยังค้างชําระกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย 2 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป โดยมีข้อสังเกตและ3 

ข้อคิดเห็นเสนอแนะดังกล่าว  4 

 5 

4.7 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ( ฉบับที่.../2554 ) เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปิด6 

ประกาศ ติดต้ังข้อความ ป้ายโฆษณา หรือการโฆษณา โดยวิธีอื่น ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 7 

รองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการกําหนด8 

หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศ ติดต้ังข้อความ ป้ายโฆษณาหรือการโฆษณาโดยวิธีอ่ืนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้9 

มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะสม จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ( ฉบับที่.../2554 ) เรื่อง10 

หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศ ติดต้ังข้อความ ป้ายโฆษณา หรือการโฆษณา โดยวิธีอ่ืน ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 11 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 12 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 13 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะว่า ควรตรวจสอบคําถูกผิดของข้อความต่างๆ ในร่าง ประกาศฯ ให้14 

เรียบร้อยด้วย 15 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่.../2554) 16 

เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศ ติดต้ังข้อความ ป้ายโฆษณา หรือการโฆษณา โดยวิธีอื่น ใน17 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ ทั้งนี้ มอบให้รองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรรับไปปรับ18 

ข้อความใน ร่าง ประกาศ ให้ถูกต้อง ก่อนประกาศใช้ต่อไป 19 

 20 

4.8 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ( ฉบับที่ ../2554 ) เรื่องคุณสมบัติ หลักเกณฑ์  และ21 

วิธีการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคํา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 22 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์ เก่าสัมพันธ์ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่สภา23 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คราวประชุมครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 ได้มีมติให้มีรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคํา 24 

ปีละ 2 รางวัล เพื่อมอบให้บุคคล หรือนิติบุคคล หรือองค์กรที่กระทําความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ25 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ( ฉบับที่.../2554 ) เรื่องคุณสมบัติ 26 

หลักเกณฑ์  และวิธีการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคํา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีรายละเอียดตาม27 

เอกสารประกอบวาระการประชุม 28 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 29 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้  30 

- ข้อ 3  31 

- นิยาม คําว่า “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนั้น ใน (ร่าง) 32 

ประกาศฯ คําว่า “มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ควรปรับแก้ไขเป็น “มหาวิทยาลัย”  33 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 14/2554 ณ วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม  2554 
ฉบับรอการรับรองจากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่ 15/2554 ณ วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554  

- นิยามคําว่า “สภามหาวิทยาลัย” หากมีเขียนระบุที่เดียวใน (ร่าง) ประกาศฯ ก็อาจจะ1 

เขียนชื่อเต็มโดยไม่ต้องนิยามศัพท์ก็ได้ 2 

- คําว่า “นายกสมาคมศิษย์เก่า” แก้ไขคําผิดให้ถูกต้องด้วย 3 

- ข้อ 4 บรรทัดที่ 2 “.....องค์การที่กระทําความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและภาค4 

ตะวันออกเฉียงเหนือ.....” ควรปรับเป็น “....องค์การที่มีผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมใน5 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...” 6 

- ข้อ 6.2 ควรตัด “รองอธิการบดี” ออก 7 

- ข้อ 8  8 

- ควรพิจารณากําหนดจัดพิธีเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลให้ชัดเจน และควรจัดในงานพิธี9 

ที่มหาวิทยาลัยจัดเป็นประจําทุกปีอยู่แล้ว เช่น งานวันสถาปานามหาวิทยาลัย เป็นต้น  10 

- คําว่า “เข็มกัลปพฤกษ์ทองคํา” อาจพิจารณาปรับแก้ไขเป็น “รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคํา” 11 

เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการกําหนดรูปแบบรางวัลซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงตามความ12 

เหมาะสมได้ในอนาคต 13 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น        14 

(ฉบับที่ .../2554) เรื่องคุณสมบัติ หลักเกณฑ์  และวิธีการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคํา 15 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ และมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์รับ16 

ข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาปรับแก้ไขต่อไป 17 

 18 

4.9 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ( ฉบับที่ ../2554 ) เรื่องคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ19 

วิธีการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําคณะ 20 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์ เก่าสัมพันธ์ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่สภา21 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คราวประชุมครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 ได้มีมติให้มีรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น22 

ประจําคณะ ประจําปี เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกคณะที่กระทําความดีความชอบอันเป็น23 

ประโยชน์ต่อสังคม จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ( ฉบับที่ ../2554 ) เรื่องคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 24 

และวิธีการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําคณะ ซึ่งมีรายละเอียดตาม25 

เอกสารประกอบวาระการประชุม 26 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 27 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้  28 

- ข้อ 3  29 

- นิยามคําว่า “รางวัล” “...คณะๆ ละไม่เกิน 1 คน” ควรแก้ไขเพิ่มเติมเป็น “...คณะละ 30 

1 คน ในแต่ละปี” ท้ายนิยามด้วย 31 

- นิยามคําว่า “ศิษย์เก่า” ควรพิจารณาปรับให้ครอบคลุมศิษย์เก่าที่สําเร็จการศึกษาใน32 

ระดับบัณฑิตศึกษาด้วย และรวมถึงผู้ที่เข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น แต่33 

ไม่ได้สําเร็จการศึกษาตามระบบด้วย 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 14/2554 ณ วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม  2554 
ฉบับรอการรับรองจากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่ 15/2554 ณ วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554  

- ข้อ 4  “...ทุกคณะๆ ละ ไม่เกิน 1 คน...” ควรปรับเป็น “...ทุกคณะๆ ละ 1 คน...” ทั้งนี้ คณะ1 

อาจไม่เสนอชื่อศิษย์เก่าเพื่อเข้ารับรางวัลดังกล่าวก็ได้ ในกรณีที่คณะดําเนินการคัดเลือกศิษย์เก่า2 

แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ควรได้รับรางวัล ในปีนั้นๆ  3 

- ข้อ 5.4 บรรทัดที่ 2 ตัดคําซ้ํา คําว่า “ครองตน” ออก 4 

- ข้อ 5.5 บรรทัดที่ 2 ควรปรับ คําว่า “...โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะของตนเองและ5 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น” เป็น  “...รวมทั้งคณะของตนเองและมหาวิทยาลัยขอนแก่น” 6 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่.../2554) 7 

เรื่องคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจํา8 

คณะ ตามที่เสนอ และมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์รับข้อคิดเห็นเสนอแนะของ  9 

ที่ประชุมไปพิจารณาปรับ ร่าง ประกาศฯ ก่อนประกาศใช้ต่อไป 10 

 11 

4.10 ขอปรึกษาหารือสัดส่วนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อบัณฑิตศึกษาในแผนพัฒนา12 

อุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)  13 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 14 

คราวประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 ได้กําหนดให้ปรับสัดส่วนจํานวนการรับนักศึกษาระดับ15 

ปริญญาตรี : บัณฑิตศึกษาเป็น 50 : 50 เพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ 3-80-400 ของ16 

ประเทศ เอเชีย และโลก ตามลําดับ ฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากรร่วมกับคณะ/หน่วยงานได้จัดทําแผนการรับ17 

นักศึกษาในช่วงแผนพัฒนาอุดมศึกษาฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจํานวนสัดส่วนจํานวนรับ18 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี : บัณฑิตศึกษา ไม่เป็นไปตามสัดส่วนที่กําหนดไว้ 19 

ฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร จึงขอปรึกษาหารือสัดส่วนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : 20 

บัณฑิตศึกษาในแผนพัฒนาอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ซึ่งมีรายละเอียด21 

ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 22 

ทั้งนี้ ขอแก้ไขตัวเลขในตาราง ทิศทาง เป้าหมายฯ ข้อ 2 ปรับสัดส่วนจํานวนนักศึกษาระดับ 23 

ปริญญาตรี:บัณฑิตศึกษา เป็น 50: 50 (พ.ศ. 2554 สัดส่วย 74:26)  ปี 2555 “75.3 : 27.4” เป็น “75.3 : 24.7” 24 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะ และให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอสภา25 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป 26 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้  27 

- คณะแพทยศาสตร์ ในบางสาขาวิชาเคยตั้งเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนการผลิตนักศึกษาระดับ28 

ปริญญาตรี จาก 30 เป็น 60 แต่เมื่อมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ปรับลดจํานวนนักศึกษาระดับ29 

ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์จึงได้ดําเนินการตามมาโดยตลอด โดยระงับการเพิ่มการผลิต30 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรปรับแผนให้สอดคล้องกับนโยบายด้วย  31 

- เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายให้คณะทันตแพทยศาสตร์ เพิ่มการผลิตจํานวนนักศึกษาทันต32 

แพทยศาสตร์ เพื่ อสนองความต้องการของประชากรของประ เทศที่ เพิ่ มมากขึ้ น                33 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 14/2554 ณ วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม  2554 
ฉบับรอการรับรองจากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่ 15/2554 ณ วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554  

ซึ่งจะทําให้คณะฯ ไม่สามารถดําเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยได้ จึงขอให้มหาวิทยาลัย1 

พิจารณาถึงข้อจํากัดของแต่ละคณะด้วย 2 

- ควรมีการหารือร่วมกันอีกครั้งระหว่างมหาวิทยาลัยและคณะ เพื่อทบทวนเกี่ยวกับสัดส่วน3 

จํานวนนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี:บัณฑิตศึกษา เป็น 50: 50 เพื่อให้สามารถกําหนดสัดส่วนให้4 

ได้ใกล้เคียงและเป็นไปได้มากที่สุด และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง 5 

- การเพิ่มจํานวนบัณฑิตศึกษา ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ควรเพิ่มจํานวนอาจารย์6 

คุณวุฒิปริญญาเอกให้มากขึ้นและลดจํานวนนักศึกษาปริญญาตรีลง  7 

- มหาวิทยาลัยควรจัดทํากรอบการลดจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะสามารถดําเนินการ8 

ได้จริงให้มีความชัดเจนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  9 

- การเพิ่มจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย จําเป็นต้องให้การ10 

สนับสนุนเรื่องทุนการศึกษาด้วย โดยเฉพาะทุนสําหรับนักศึกษานานาชาติ  11 

- ปัจจุบันรายได้ของหลายคณะได้มาจากการดําเนินการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่ง12 

สามารถนํามารองรับการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาบางหลักสูตรด้วย ดังนั้น จึงควร13 

พิจารณาหาแนวทางอื่นรองรับในเรื่องนี้ด้วย 14 

- ควรพิจารณาทบทวนค่าหน่วยกิตเพื่อนํามาสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 15 

หลายคณะที่มีการจัดการศึกษาโครงการพิเศษเพื่อเป็นการขยายโอกาสให้กับนักศึกษา และเป็น16 

ที่มาของรายได้ส่วนหนึ่งของคณะ ก็อาจจะจําเป็นต้องมีอยู่ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจมีการกําหนด17 

เกณฑ์กลางในการรับนักศึกษาโครงการพิเศษเพื่อให้ทุกคณะใช้เป็นแนวทางในการรับและมีการ18 

กําหนดการลงโทษในกรณีที่ดําเนินการไม่เป็นไปตามเกณฑ์กลางของมหาวิทยาลัยด้วย 19 

- สัดส่วน 50:50 ทําให้เกิดความต้องการอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในปริมาณมาก โดยต้องให้20 

อาจารย์แต่ละคนทํางานเต็มภาระงานในการรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเต็มที่ 10 คน ตามที่21 

เกณฑ์มาตรฐานตั้งไว้สูงสุด ดังนั้น สัดส่วนนี้ น่าจะเป็นสัดส่วนที่ไม่สามารถดําเนินการได้ใน22 

ระยะเวลาอันสั้น 23 

- ควรกําหนดมาตรการหลายๆ ด้าน รวมทั้งกลยุทธ์เพื่อให้สามารถต้ังเป้าหมายได้ใกล้เคียงกับ 24 

เป้าหมาย 50:50 อย่างสมเหตุสมผลโดยอาจกําหนดให้แยกย่อยกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ  25 

- ควรกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้การรับนักศึกษาได้จริง เป็นไปตามเป้าหมายในอนาคตจะมี26 

การเปิดคณะใหม่ จึงขอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณาเสนอว่า ควรเป็นศาสตร์อะไร สาขาวิชาอะไร 27 

ซึ่ง ศ.กนก วงษ์ตระหง่าน อดีตอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ได้เคยให้หลักการเกี่ยวกับการรวม28 

ศาสตร์ และถ้ามีแล้วจะเป็นหลักสูตรอะไร บริหารอย่างไร จะจัดงบประมาณอย่างไร  29 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้คณะต่างๆ พิจารณาทบทวนปรับสัดส่วนการรับนักศึกษาให้30 

ใกล้เคียงกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัย และเสนอไปที่ฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากรรวบรวมอีกครั้งและมอบให้31 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากรรับข้อคิดเห็นเสนอแนะไปพิจารณา ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย32 

ต่อไป 33 

 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 14/2554 ณ วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม  2554 
ฉบับรอการรับรองจากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่ 15/2554 ณ วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554  

4.11 การจัดโครงสร้างสํานักงานสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร เสนอต่อที่ประชุมว่า ขอเสนอการจัดโครงสร้างสํานักงาน2 

สภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีสาระสรุป ดังนี้  3 

  1.  สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2554  เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 4 

เห็นชอบ   ให้มีการปฏิรูปการจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งระบบ เพื่อใช้เป็น5 

เครื่องมือสําหรับการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ และแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน6 

บุคคล ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ทราบ  ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554  โดย7 

มหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะกรรมการปฏิรูปโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ตามคําสั่ง8 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 4100/2554  สั่ง ณ วันที่  29  กรกฎาคม  พ.ศ.  2554 และได้เห็นชอบแนวทางและปฏิทิน9 

ดําเนินการปฏิรูปโครงสร้างของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขณะนี้มีความคืบหน้าเกี่ยวกับหลักการจัดโครงสร้างระดับ10 

มหาวิทยาลัยในระดับหนึ่ง  (เอกสารแนบ 1) 11 

   สําหรับการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานสนับสนุนการบริหารสํานักงานอธิการบดี ในระยะแรก 12 

ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2554  โดยเห็นว่าน่าจะจัดโครงสร้างสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นงาน13 

เร่งด่วนในลําดับแรก  เนื่องจากมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง  มหาวิทยาลัยโดยฝ่าย14 

แผนและพัฒนาบุคลากร ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี  และผู้อํานวยการกองแผนงาน  จึงได้เชิญประชุม15 

ปรึกษาหารือกับผู้เกี่ยวข้องจากงานประชุม สังกัดกองกลาง เมื่อวันที่  6 ตุลาคม  2554 เพื่อดําเนินการจัดโครงสร้าง16 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  17 

  2.  สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุม กํากับ ดูแล บริหารงานกิจการของ18 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์  นอกจากนี้ยังได้รับมอบอํานาจจากสํานักงานคณะกรรมการการ19 

อุดมศึกษาในเรื่องการบริหารงานบุคคล  การเงินและงบประมาณ  ตลอดจนเรื่องเชิงนโยบายต่าง ๆ ดังนั้น    จึงมี20 

ความจําเป็นที่จะต้องจัดโครงสร้างสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อรองรับอํานาจหน้าที่และภารกิจดังกล่าว  โดยสภา21 

มหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ว่าด้วย สํานักงานสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2547  ให้มี22 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทําหน้าที่และรับผิดชอบในการสนับสนุนงานของสภามหาวิทยาลัยและประกาศจัดต้ัง23 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่  14  กันยายน พ.ศ. 2547  มีฐานะเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 24 

อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานอธิการบดี  มีหัวหน้าสํานักงานเป็นผู้กํากับดูแล (เอกสารแนบ 2 และเอกสาร25 

แนบ 3)   26 

  3.  เพื่อให้การดําเนินงานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบสนับสนุน27 

ภารกิจของสภามหาวิทยาลัยตามข้อบังคับและประกาศของสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว  จึงเห็นควรจัดโครงสร้างของ28 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย โดยมีแนวทางและหลักเกณฑ์ดังนี้ 29 

1) จัดตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 30 

2) จัดสายการบังคับบัญชาให้สัน้  มีขนาดกะทัดรัด  มีความยืดหยุ่น และให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ          31 

จุดเดียว (One Stop Service) 32 

3) ยึดหลักการมอบและกระจายอํานาจ ให้มีความเหมาะสมและมีดุลยภาพ 33 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 14/2554 ณ วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม  2554 
ฉบับรอการรับรองจากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่ 15/2554 ณ วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554  

4) สนับสนุนเส้นทางความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงาน  1 

5) เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจของสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย     2 

ทั้ งนี้  ให้ เริ่มใช้ โครงสร้างสํานักงานสภามหาวิทยาลัยที่นําเสนอ  โดยออกประกาศสภา3 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง  การจัดโครงสร้างสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  (เอกสารแนบ 4)  และให้มีการกํากับ 4 

ติดตาม ประเมินผลการจัดโครงสร้างดังกล่าวก่อนรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป 5 

จึ ง เ สนอที่ ป ร ะชุ ม เพื่ อพิ จ า รณา ให้ ค ว าม เห็ นชอบการจั ด โค ร งสร้ า ง สํ า นั ก ง านสภา6 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 7 

ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า การแบ่งงานในสํานักงานอาจมากเกินไป ขณะที่บุคลากรมีน้อย จึงควรมีการ8 

ทํางานแบบบูรณาการด้วย 9 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ เห็นชอบในหลักการจัดโครงสร้ างสํ านักงานสภา10 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นตามที่เสนอ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 11 

 12 

4.12 มาตรการในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศ ปี 2555 - 2557 (QS) 13 

รองอธิการบดีฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขอเสนอ14 

มาตรการในการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศ ปี 2555 - 2557 (QS) โดยมีปัจจัยความสําเร็จสู่15 

ความพร้อมในการแข่งขัน 5 ประการ คือ  16 

1. การวิเคราะห์ศักยภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (Self Auditing)  17 

- Marketing promotion aboard : analysis of marketing tools and policies  18 

2. การบริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์มุ่งเน้นสู่ความร่วมมือกับนานาชาติ (International 19 

relations management) 20 

3. การส่งเสริมนโยบายและกิจกรรมการให้บรกิารที่ดีและครอบคลุมแก่นักศึกษาต่างชาติ 21 

(Welcoming-Outgoing): Support service for international students. 22 

4. การประเมินและตรวจสอบภายในองค์กรเพื่อสู่ความเป็นเลิศของสถาบันสู่ประชาคมโลก 23 

(Auditing your university : evaluate your university against world’s excellence) 24 

5. ในช่วงแรก (Phase I) ฝ่ายขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์มุ่งเน้นการแข่งขันในระดับเอเชียก่อน (ปี 25 

2011 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีคะแนนในระดับนี้ที่ตํ่ากว่า ลําดับที่ 80 จาํนวน 2 กลุม่ วิชาจาก 26 

5 กลุม่วิชา ) ซึง่หลังจากนั้นจึงจะเคลื่อนไปยังระดับ World Class ใน Phase II ระดับประเทศ 27 

ใน Phase III ตามลําดับ 28 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 29 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 30 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้  31 

- ควรมีการกําหนดสัดส่วนของอาจารย์ต่างประเทศที่ชัดเจน และมีกลยุทธ์ที่เข้มแข็งจริงจังในการ32 

ดําเนินการ 33 
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- การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ควรคํานึงถึงวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย ซึ่งในแต่ละ1 

คณะ/หน่วยงานมี วัฒนธรรมองค์กรที่ แตกต่างกัน  และควรมีการศึกษาตัวอย่างใน2 

สถาบันการศึกษาที่อยู่ในแถบเอเชียด้วยกันซึ่งมีวัฒนธรรมใกล้เคียงกัน 3 

- ควรมีการประชาสัมพันธ์ภาพรวมต่างๆ ให้บุคลากรได้รับทราบ 4 

- ในเบื้องต้น ควรพิจารณาเรื่องการสร้างชื่อเสียงให้ต่างประเทศได้รู้จักเป็นอันดับแรก โดยใช้สื่อ5 

ต่างๆ ให้เป็นประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ด้วย เช่น Social Media เป็นต้น  6 

- คณะ/หน่วยงานที่มีกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย สามารถเริ่มดําเนินการโดย7 

อาจไม่จําเป็นต้องรอให้มหาวิทยาลัยเริ่มดําเนินการก่อน 8 

- เนื่องจากปัจจุบันภาษาอังกฤษ มีความสําคัญมากในการศึกษาและสมัครเข้าทํางาน ดังนั้น ควร9 

มีการ เตรี ยมความพร้ อม ด้านภาษาให้ กับนั ก เ รี ยนที่ กํ าลั งจะ เข้ า รั บการศึ กษาใน10 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเองด้วย และขอมอบให้ฝ่าย11 

วิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศรับไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 12 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มอบให้รองอธิการบดีฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รับข้อคิดเห็น13 

เสนอแนะไปพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ หากมีข้อคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมสามารถแจ้งได้ที่ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์14 

โดยตรง 15 

 16 

4.13 ขออนุมัติแนวทางการปรับปรุงองค์กรในกํากับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 17 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 18 

5288/2554 ได้แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับ ระบบงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์กรใน19 

กํากับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะกรรมการชุดดังกล่าวได้มีการประชุมร่วมกันเรียบร้อยแล้ว 2 ครั้ง เห็นสมควร20 

เสนอแนวทางการปรับปรุงหน่วยงานในกํากับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 ประเด็น ดังต่อไปนี้  21 

1. แนวคิดและหลักการสําคัญ 22 

1.1 มีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ในด้านใดด้านหนึ่งหรือ23 

หลายด้าน 24 

1.2 มีระบบบริหารงานที่เป็นอิสระจากระบบราชการ มีความคล่องตัว สามารถวางระบบ25 

บริหารจัดการตนเองได้ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และเป็นหน่วยงานที่สร้างรายได้ให้26 

มหาวิทยาลัยมากขึ้น 27 

1.3 เป็นหน่วยงานที่สามารถสร้างรายได้จากศักยภาพของตนเอง 28 

1.4 เป็นหน่วยงานที่ดําเนินการเพื่อสังคม โดยไม่มุ่งแสวงหาผลกําไร 29 

1.5 เป็นหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัย หรือคณะ ตลอดจนหน่วยงานเทียบเท่าคณะ 30 

1.6 มีระยะเวลาปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตามที่กําหนดไว้ และอาจขยายเวลาการปฏิบัติงาน31 

ต่อไปได้ 32 

1.7 ผู้บริหารเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับพันธกิจขององค์กรนั้นๆ มีความเป็น33 

มืออาชีพ สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลา 34 
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1.8 ผู้บริหารมีวาระการดํารงตําแหน่ง และดํารงตําแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ 1 

1.9 มีระบบการประเมินทั้งในระดับคณะกรรมการอํานวยการ และคณะกรรมการบริหาร 2 

1.10 มีระบบและกลไกการรายงานผลปฏิบัติงาน และรายงานทางการเงินต่อสภามหาวิทยาลัย 3 

2. เห็นควรให้เปลี่ยนชื่อคําว่า “องค์กรในกํากับ” เป็น “หน่วยงานในกํากับ” จะมีความ4 

เหมาะสมกว่า 5 

3. ประเภทของหน่วยงานในกํากับ 6 

จําแนกได้ 2 มิติ 7 

3.1 ตามการสร้างรายได้ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่  8 

1) เป็นหน่วยงานในกํากับที่ดําเนินการเพื่อสังคม ไม่มุ่งแสวงหาผลกําไร 9 

2) เป็นหน่วยงานในกํากับที่สร้างรายได้จากศักยภาพของตนเอง 10 

3.2 ตามพันธกิจ แบ่งได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่  11 

1) หน่วยงานในกํากับที่เน้นการผลิตบัณฑิต หรือเน้นการการจัดการเรียนการสอน 12 

2) หน่วยงานในกํากับที่เน้นการวิจัย 13 

3) หน่วยงานในกํากับที่เน้นด้านการบริการวิชาการ 14 

4) หน่วยงานในกํากับที่เน้นให้บริการเฉพาะด้าน 15 

4. ระบบและกลไกการบริหารกลาง 16 

ให้มีระบบและกลไกการบริหารกลาง เพื่อให้หน่วยงานในกํากับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน ได้แก่ 17 

4.1 การมีคณะกรรมการกํากับดูแลหน่วยงานในกํากับทั้งหมดในภาพรวม แต่งต้ังโดยสภา18 

มหาวิทยาลัย มีหน้าที่กํากับดูแลการบริหารและการดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยและคณะ 19 

4.2 การมีคณะกรรมการอํานวยการประจําหน่วยงานในกํากับ ประกอบด้วย 20 

- หน่วยงานในกํากับสังกัดสังกัดมหาวิทยาลัยให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับ21 

มอบหมายเป็นประธาน 22 

- หน่วยงานในกํากับสังกัดคณะให้คณบดีหรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน 23 

- กรรมการ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาในสัดส่วนที่เท่ากัน 24 

และให้มีอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ต่อผลการดําเนินงานของหน่วยงานในกํากับ 25 

- ให้มีระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับคณะกรรมการ สอดคล้องกับความเสี่ยงของการ26 

กํากับดูแลหน่วยงานในกํากับ 27 

4.3 การมีคณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงานในกํากับที่มีความรู้ความ28 

ชํานาญและประสบการณ์บริหาร มีความรับผิดชอบต่อแผนยุทธศาสตร์และแผนการดําเนินงาน กระบวนการสรรหา29 

ให้ใช้วิธีการที่หลากหลายสอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานในกํากับ 30 

4.4 เสนอให้มีระบบและกลไกการบริหารงานกลางของหน่วยงานในกํากับ ให้เป็นไปในแนวทาง31 

เดียวกัน ได้แก่ ระบบบริหารงานบุคคล ระบบการเงิน บัญชี และพัสดุ ระบบรายงานผลการดําเนินงาน และรายงาน32 

ผลทางการเงิน ระบบการตรวจสอบภายใน เป็นต้น 33 
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4.5 มีระบบการจัดสรรผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย1 

ในสัดส่วนและจํานวนที่เหมาะสมกับประเภทของหน่วยงานในกํากับ 2 

5. ประเด็นอื่นที่เก่ียวข้อง 3 

คณะกรรมการฯ เสนอว่ามหาวิทยาลัยน่าจะพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการระบบการให้บริการ4 

วิชาการแก่หน่วยงานภายนอกโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในลักษณะจุดบริการเดียว 5 

(One Stop Service) เพื่อให้มหาวิทยาลัยรับทราบศักยภาพของบุคลากร และสามารถจัดระบบการให้บริการที่เป็น6 

แนวทางเดียวกัน มีความสําคัญต่อผู้ที่มาขอรับบริการ ตลอดจนจัดกระบวนการจัดสรรผลประโยชน์ให้แก่คณะและ7 

มหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสม 8 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 9 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้  10 

- ควรพิจารณากําหนดกลไกการจัดต้ังและยกเลิกหน่วยงานภายในให้มีความชัดเจนด้วย 11 

- ควรมีระบบการสรรหาผู้บริหารหน่วยงานในกํากับให้ชัดเจน ซึ่งควรกําหนดให้แตกต่างจากหน่วยงาน12 

อ่ืนในมหาวิทยาลัย 13 

- หน่วยงานภายในในปัจจุบันเมื่อปรับเข้าสู่ระบบใหม่แล้ว ควรพิจารณาควบรวมหน่วยงานที่มี14 

พันธกิจคล้ายกันเข้าด้วยกัน เพื่อให้มีความเข้มแข็ง และมีขนาดที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 15 

- ควรมีการจัดบริหารจัดการข้อมูลหน่วยงานในกํากับให้อยู่ส่วนกลางเป็นระบบ และตรวจสอบได้ 16 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการแนวทางการปรับปรุงองค์กรในกํากับ17 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากรรับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่18 

ประชุมไปพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  และหากคณะ/หน่วยงานต้องการเสนอข้อคิดเห็นเสนอแนะ19 

เพิ่มเติมให้แจ้งมาที่ฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากรได้โดยตรง 20 

 21 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 22 

5.1 ผลการดําเนินงานประจําปี 2554 และหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2555 23 

รองผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เสนอต่อที่ประชุมว่า สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์24 

ขอรายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2554 ซึ่งประกอบด้วย 4 เป้าประสงค์ คือ  25 

เป้าประสงค์ที่ 1 เป็นสถาบันชั้นนําในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นมาตรฐานและมีแนวปฏิบัติที่26 

ดีรองรับยุทธศาสตร์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 27 

เป้าประสงค์ที่ 2 ทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความรู้ ทักษะ ความสามารถตามแผน28 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  29 

- สรุปจํานวนหลักสูตรฝึกอบกรมที่ได้ดําเนินการ รวมทั้งหมด 86 หลักสูตร โครงการที่ดําเนินการ30 

แล้ว จํานวน 70 หลักสูตร โครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการ 1 หลักสูตร และโครงการที่ยังไม่ได้31 

ดําเนินการ จํานวน 15 หลักสูตร 32 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 14/2554 ณ วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม  2554 
ฉบับรอการรับรองจากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่ 15/2554 ณ วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554  

- สรุปจํานวนผู้เข้าอบรม ประจําปี 2554 จํานวนที่รับทั้งหมด 3,703 คน จํานวนที่สมัคร จํานวน 1 

3,145 คน (ร้อยละ 84.93) จํานวนที่เข้าอบรม 2,572 คน (ร้อยละ 81.78) จํานวนที่ผ่านการ2 

อบรม 2,182 คน (ร้อยละ 84.84) 3 

- สรุปโครงการการเปลี่ยนแปลงในงานที่รับผิดชอบ จํานวนทั้งสิ้น 571 โครงการ  4 

เป้าประสงค์ที่ 3 เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนการให้บริหารและกรให้5 

คําปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และด้านการบริหารจัดการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความเข้มแข็งสําหรับ6 

หน่วยงานภายนอก 7 

เป้าประสงค์ที่ 4 สร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในระดับอุดมศึกษา 8 

และขอเสนอหลักสูตรพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ 2555 ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม จํานวน 91 หลักสูตร           9 

(ปี 54/82 หลกัสูตร) คือ  10 

- สายวิชาการ : การเรียนการสอน และการวิจัย จํานวน 31 หลักสูตร (ปี 54/31 หลักสูตร) 11 

- สายบริหาร : กลุ่มผู้บริหารสายสนับสนุน และกลุ่มผู้บริหารสายวิชาการ จํานวน 32 หลักสูตร               12 

(ปี 54/24 หลักสูตร) 13 

- สายสนับสนุน : กลุ่มสนับสนนุวิชาการ และกลุ่มสนับสนุนการบริหาร จํานวน 28 หลักสูตร               14 

(ปี 54/27 หลกัสูตร)  15 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 16 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 17 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 18 

 19 

5.2  รายงานผลการดําเนินงานและรายงานการตรวจสอบบัญชีของสถานจัดการและอนุรักษ์20 

พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 21 

ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะ22 

วิศวกรรมศาสตร์ ขอเสนอรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี และรายงานการตรวจสอบบัญชี ของสถานจัดการและ23 

อนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรายได้จากการดําเนินงาน 51,378,667.46 บาท 24 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 25 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 26 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 27 

 28 

5.3 ขอชี้แจงรายงานการเงินและตรวจสอบบัญชีวิทยาลัยนานาชาติ ประจําปีงบประมาณ 2553 29 

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยรายงานทางการเงินของวิทยาลัยนานาชาติ 30 

ประจําปีงบประมาณ 2553 ได้รับการรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว โดยได้แสดงผลการ31 

ดําเนินงานและฐานะทางการเงินระหว่างเดือนตุลาคม 2552 ถึง กันยายน 2553 โดยมีรายได้ 22,571,064.39 บาท มี32 

ค่าใช้จ่าย 13,184,035.97 บาท และมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 9,387,028.39 บาท จึงขอเสนอรายงานทางการเงินของ33 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 14/2554 ณ วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม  2554 
ฉบับรอการรับรองจากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่ 15/2554 ณ วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554  

วิทยาลัยนานาชาติ พร้อมนี้ ขอชี้แจงเหตุผลที่เกิดความล่าช้าในการรายงานงบการเงินและรับรองโดยผู้ตรวจสอบบัญชี1 

รับอนุญาต ดังนี้  2 

1. วิทยาลัยนานาชาติมีการสับเปลี่ยนบุคลากรที่รับผิดชอบงานการเงิน บัญชีและพัสดุ ในช่วงเดือน3 

พฤศจิกายน 2553 โดยมีการมอบหมายงานและความรับผิดชอบงานให้ตรงกับวุฒิการศึกษา 4 

และประสบการณ์ ทั้งนี้ เพื่อประสิทธิภาพ คุณภาพ และความถูกต้องของงานด้านการเงิน บัญชี5 

และพัสดุ ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของการบริหารงาน โดยในช่วงแรกที่เปิดดําเนินการ วิทยาลัยฯ ยัง6 

ไม่มีการบรรจุตําแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป7 

รับผิดชอบงานการเงิน 8 

2. วิทยาลัยนานาชาติได้จ้างบุคคล/บริษัทภายนอกจัดทําบัญชี มาต้ังแต่เริ่มดําเนินการ และบุคคล9 

ที่ได้รับการว่าจ้างให้ทําบัญชีในปี 2554 (13 มีนาคม – 26 กรกฎาคม 2554) ซึ่งมิใช่บุคคลเดิม 10 

ทําให้เกิดปัญหาในการทําบัญชี กอปรกับผู้รับจ้างทําบัญชีขอผัดผ่อนเลื่อนการส่งมอบบัญชี11 

หลายครั้งนานหลายเดือน ทําให้การตรวจสอบรายงานงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไม่12 

สามารถทําได้ 13 

3. ในปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต เนื่องจากการเลื่อนส่งบัญชีของผู้รับจ้างทํา14 

บัญชี ทําให้ผู้ตรวจสอบบัญชีคนเดิมที่ตรวจสอบบัญชีและงบการเงินของวิทยาลัยนานาชาติขอ15 

ถอนตัว เพราะติดภารกิจอ่ืน จึงต้องจ้างผู้ตรวจสอบรับอนุญาตรายใหม่ ซึ่งรับตรวจบัญชีใหม่16 

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมาไม่นานนี้เอง 17 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 18 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 19 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 20 

 21 

5.4 ซักซ้อมเรื่องการจ้างจัดอบรมของส่วนราชการ 22 

ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า  เนื่องจากคณะ/หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการจัด23 

อบรมโดยจ้างเอกชนเป็นผู้จัดให้ เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าจ้างจัดฝึกอบรมเป็นไปโดยถูกต้องเป็นไปในแนวปฏิบัติเดียวกัน 24 

จึงเห็นควรซักซ้อมความเข้าใจให้ตรงกัน ดังนี้ 25 

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมต้องเป็นไปตามเกณฑ์และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย26 

ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2549 หมวด 2 ข้อ 15 และระเบียบกระทรวงการคลังว่า27 

ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 28 

2. ค่าตอบแทนหน่วยงานผู้รับจ้างจัดฝึกอบรมและค่าตอบแทนผู้จัดทําโครงการฝึกอบรมแต่ละ29 

รายการให้เบิกจ่ายไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าใช้จ่าย ข้อ 1  30 

3. ค่าอาหาร ค่าที่พัก และหรือค่ายานพาหนะ ในการดูงานภายในประเทศ หรือต่างประเทศตาม31 

เกณฑ์และอัตราตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ (ฉบับที่ 2) 32 

พ.ศ. 2552 ข้อ 6,7,8 และบัญชีแนบท้ายหมายเลข 1,2,3 ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้  33 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 14/2554 ณ วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม  2554 
ฉบับรอการรับรองจากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่ 15/2554 ณ วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554  

3.1 ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินให้พิจารณาหลักเกณฑ์ตามมติ ครม .  และหนังสือเวียน1 

กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0408.2/ว 112 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2546 เรื่อง การ2 

ซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปต่างประเทศ จากบริษัทการบินไทย จํากัด 3 

(มหาชน) และกําหนดเป็นเงื่อนไขให้หน่วยงานผู้รับจ้างจัดฝึกอบรมดําเนินการตาม4 

หนังสือเวียนดังกล่าว 5 

3.2 ค่าพาหนะเดินทางภายในของต่างประเทศให้เบิกเท่าที่จ่ายจริง 6 

3.3 ค่าธรรมเนียมสนามบิน ค่าธรรมเนียมเข้าประเทศ (วีซ่า) ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง 7 

4. การเบิกค่าใช้จ่ายตามข้อ 1-3 ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินของหน่วยงานผู้รับจ้างจัดฝึกอบรมเป็นหลักฐาน8 

การจ่ายและให้แนบกากต๋ัวเครื่องบินพร้อมใบเสร็จรับเงินของสายการบินประกอบการจ่ายด้วย 9 

ใบเสร็จรับเงินของผู้รับจ้างจะเป็นใบเสร็จรับเงินรายบุคคลหรือใบเสร็จร่วมตามระเบียบราชการ10 

ก็ได้ แต่จะต้องแสดงรายการและจํานวนเงินค่าอาหาร ค่าที่พัก และหรือค่าพาหนะด้วย หากมีผู้11 

เข้าอบรมต่างส่วนราชการเมื่อจะนําหลักฐานใบเสร็จรับเงินรวมไปเบิกจ่ายให้เจ้าหน้าที่ที่หัวหน้า12 

ส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรมมอบหมายเป็นผู้รับรองภาพถ่ายใบเสร็จรับเงิน 13 

5. กรณีเดินทางไปศึกษาดูงานไม่ครบเส้นทางและหรือระยะที่กําหนด หรือกรณีไม่มีการเดินทาง14 

เนื่องจากมีเหตุจําเป็น เช่น มีราชการด่วน ป่วย ฯลฯ ให้เบิกค่าใช้จ่ายบุคคลดังกล่าวเฉพาะส่วนที่มี15 

การเดินทางจริง และให้ใช้ใบเสร็จรับเงินของหน่วยงานผู้รับจ้างจัดฝึกอบรมเป็นหลักฐานการจ่ายได้ 16 

6. การเบิกค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่ กําหนดตามข้อ 1-3 ให้เบิกจ่ายสําหรับข้าราชการหรือ17 

ลูกจ้างประจํา ซึ่งเป็นผู้รับการฝึกอบรม และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการประสาน18 

การจัดฝึกอบรม ทั้งนี้ จํานวนบุคคลดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของ19 

งบประมาณที่จะพิจารณาตามความจําเป็น เหมาะสม ประหยัด และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ 20 

7. สําหรับขั้นตอนวิธีการในการจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 21 

(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552 22 

8. สําหรับการจ้างจัดฝึกอบรมในประเทศให้ถอืปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น (ข้อ 1-7 ยกเว้น     23 

ข้อ 3.1-3.3) โดยอนุโลม 24 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และให้ถือปฏิบัติต่อไป 25 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 26 

 27 

5.5 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปี28 

งบประมาณ 2554 29 

ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้องจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่30 

กรมบัญชีกลางกําหนด เพื่อรายงานกรมบัญชีกลาง และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบ ตาม31 

ตัวช้ีวัดที่ 8 ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ที่มหาวิทยาลัยต้องดําเนินการตามคํารับรองการ32 

ปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 นั้น กองแผนงานจึงขอเสนอผลการดําเนินงาน33 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 14/2554 ณ วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม  2554 
ฉบับรอการรับรองจากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่ 15/2554 ณ วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554  

ตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อรายงานผลการปฏิบัติราชการ1 

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 2 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 3 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 4 

 5 

5.6 ข้อมูลสารสนเทศการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 6 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์เสนอต่อที่ประชุมว่า ขอเสนอข้อมูลนักศึกษาที่เข้า7 

ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ซึ่งข้อมลูจะมีการปรับปรุงทุกวัน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาของแต่ละคณะสามารถ8 

เข้าไปดูข้อมูลนักศึกษาได้ระบบกิจกรรมนักศึกษา (http://202.28.92.177/Sac/FrontEnd/Sac/home.php?10329) ซึ่งมี9 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 10 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 11 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 12 

 13 

5.7 สรุปยอดเงินบริจาคจากศิษย์เก่าคณะต่างๆและผู้มีจิตศรัทธา 14 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์เสนอต่อที่ประชุมว่า ข้อมูลสรุปยอดเงิน15 

บริจาคจากศิษย์เก่าคณะต่างๆ และผู้มีจิตศรัทธา ประจําปีงบประมาณ 2554 (ต้ังแต่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 16 

2554) มียอดบริจาคทั้งสิ้น 21,661,603.04 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 17 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 18 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 19 

 20 

5.8 การรับบริจาคโลหิตตามโครงการทําความดี ด้วยการบริจาคโลหิต ถวายพ่อของแผ่นดิน  21 

ประจําเดือนกันยายน 2554 22 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยคลังเลือดกลางได้23 

รายงานการรับบริจาคโลหิตในโครงการ “ทําความดี ด้วยการบริจาคโลหิต ถวายพ่อของแผ่นดิน” ที่ได้รับบริจาคตาม24 

คณะต่างๆ ดังนี้  25 

ว.ด.ป สถานที ่ จํานวน (ราย) จํานวน ซี.ซ.ี 

6 กันยายน 2554 คณะศึกษาศาสตร์ 72 29,800 

7 กันยายน 2554 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 127 50,350 

8 กันยายน 2554 คณะแพทยศาสตร์ 45 19,150 

9 กันยายน 2554 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 44 18,700 

15 กันยายน 2554 คณะนิติศาสตร์ 51 21,250 

22 กันยายน 2554 คณะเกษตรศาสตร์ 46 19,800 

 รวม  159,050 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 14/2554 ณ วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม  2554 
ฉบับรอการรับรองจากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่ 15/2554 ณ วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554  

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 1 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 2 

 3 

5.9 โครงการสํารวจอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 

รองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และ5 

สื่อสารองค์กรร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก่อพงษ์ พลโยราช ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) 6 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดําเนินการโครงการสํารวจอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้สํารวจ7 

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยช้ันนําของรัฐบาลและเอกชน เพื่อใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ 8 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 9 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 10 

มติ  ที่ประชุมรับทราบและมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เชิญภาค11 

ส่วนที่ เ ก่ียวข้องประชุมความร่วมมือในการพิจารณาการสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของคณะและ12 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อไป 13 

 14 

5.10 วารสารวจิัย มข. (KKU Research Journal ) ปีที่ 16 ฉบับที่ 7 ประจาํเดือน กันยายน - ตุลาคม 15 

ตามที่ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้จัดทําวารสารวิจัย มข. ซึ่งเป็นปีที่ 16 ฉบับที่ 7 16 

ประจําเดือน กันยายน-ตุลาคม 2554 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมี17 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 18 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 19 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 20 

 21 

5.11 แผนยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 2554 - 2558 22 

ด้วยแผนยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้สิ้นสุดลงในปี 2554 ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอด23 

เทคโนโลยีจึงได้ดําเนินการจัดทํากรอบทิศทางประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัย (Strategic Research Area (SRA)) โดยเปิด24 

โอกาสให้ศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย คลัสเตอร์วิจัย และทุกคณะหน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีส่วนร่วมในการจัดทํา25 

และเสนอความคิดเห็น รวมทั้งได้มีการระดมความคิดเห็น จากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอกรอบประเด็น26 

วิจัยที่หน่วยงานต้องใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ได้ดําเนินการมาตั้งแต่เดือนเมษายน –กันยายน 2554 เป็นเวลา 6 เดือน  27 

บัดนี้ กรอบทิศทางประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555-2558 ได้เสร็จ28 

สมบูรณ์แล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  29 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 30 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 31 

 32 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 14/2554 ณ วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม  2554 
ฉบับรอการรับรองจากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่ 15/2554 ณ วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554  

5.12 ผลการประชุมระดมสมองสัมมนาการจัดทําแผนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่น สู่1 

มหาวิทยาลัยชั้นนําระดับโลก ระหว่างวันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2554 ณ ภูตะวันรีสอร์ต 2 

อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 3 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมระดมสมอง สัมมนาการจัดทําแผนขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์ 4 

มหาวทิยาลยัขอนแกน่ สูม่หาวทิยาลยัช้ันนําระดับโลก ระหวา่งวันที่ 26-28 สิงหาคม 2554 ณ ภูตะวันรสีอร์ต อําเภอปากช่อง 5 

จังหวัดนครราชสีมา นั้น ในการนี้ จึงขอเสนอผลการประชุมดังกล่าว ซึ่งมีรายะเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  6 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 7 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 8 

 9 

5.13 งบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผน่ดิน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 10 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพฒันาบุคลากรเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 

11 ตุลาคม 2554  เห็นชอบในหลักการจัดทาํงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวน 13 

2,330,000 ล้านบาท  ตามท่ีสํานักงบประมาณเสนอ ปีงบประมาณ 2555  มหาวิทยาลยัขอนแก่นได้รับอนุมัติกรอบ14 

วงเงินเบื้องต้น จํานวน  3,432,013,000  บาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จํานวน 105,411,000 บาท 15 

(ลดลงร้อยละ 2.98) ประกอบด้วย 6 แผนงาน 9 ผลผลิต 3 โครงการ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 16 

ทั้งนี้ ปฏิทินงบประมาณกําหนดให้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี17 

งบประมาณ พ.ศ. 2555   ดังนี้   18 

11 ตุลาคม 2554  คณะรัฐมนตรพิีจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

18 ตุลาคม 2554  คณะรัฐมนตรพิีจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และนําเสนอสภาผู้แทนราษฎร 

26 -27 ตุลาคม 2554  สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในวาระที ่1 

28 ตุลาคม –  

30 พฤศจิกายน 2554 

 เตรียมช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 วาระที่ 2  ขั้นกรรมาธิการ 

14 – 15 ธันวาคม 2554  สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในวาระที ่2 - 3 

26 ธันวาคม 2554  วุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

30 ธันวาคม 2554  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนําร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ขึ้นทลูเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป 

และคาดว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเริ่มเข้าช้ีแจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง19 

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2554  เป็นต้นไป  20 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 14/2554 ณ วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม  2554 
ฉบับรอการรับรองจากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่ 15/2554 ณ วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554  

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 1 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 2 

 3 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอื่นๆ 4 

6.1 รับฟังข้อเสนอแนะในการใช้ E - Meeting System 5 

ตามมติที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 13/2554 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2554 เห็นชอบให้เริ่ม6 

ดําเนินการทดลองใช้ระบบการจัดการการประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น (E - Meeting System) นั้น ที่ประชุมได้มี7 

ข้อคิดเห็นเสนอแนะผ่านระบบการจัดการการประชุม ดังนี้  8 

- การทําเอกสาร/สแกนเอกสาร PDF ในกรณีมีหน้าแนวขวาง ควรจัดแนวขวางด้วย เพื่อให้9 

สามารถอ่านได้ง่ายขึ้น  10 

- เฉพาะส่วนผู้ดูแลการประชุม  การจัดการเอกสารในกรณีการประชุมใดการประชุมหนึ่ง ให้11 

สามารถ ลบ/แทนที่ ได้ในวาระได้เลย โดยไม่ต้องไปค้นและแก้ไขในส่วนของ "การจัดการเอกสาร" 12 

- เมนูด้านซ้าย หาก default เป็นการเปิดกระจายไว้ทั้งหมด จะทําให้เข้าถึงวาระได้ง่ายและรวดเร็วกว่า 13 

- ข้อคิดเห็น  ควรให้แก้ไขหรือลบได้ (เฉพาะกรณีที่ยังไม่สิ้นสุดการประชุม) 14 

- เอกสารแนบวาระการประชุม ควรเพิ่มให้สามารถจัดลําดับเอกสารได้ หากมีเอกสารหรือไฟล์หลายไฟล์ 15 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 16 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 17 

 18 

6.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) และคณะกรรมการ19 

อุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.อ.พ.ร.) 20 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากรเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 21 

ว่าด้วย การบริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้ต้ังแต่22 

วันที่ 1 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป และข้อ 5 แห่งข้อบังคับดังกล่าว กําหนดให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 23 

ประจํามหาวิทยาลัย เรียกย่อว่า ก.บ.ม. และคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกและพิทักษ์ระบบคุณธรรม ประจํามหาวิทยาลัย 24 

เรียกย่อว่า ก.อ.พ.ร. ซึ่งแต่งต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย และได้กําหนดวิธีการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการ นั้น มหาวิทยาลัย25 

ได้ดําเนินการโดยให้คณะ/สถาบัน/สํานัก/ศูนย์/วิทยาลัย เสนอชื่อตามที่ข้อบังคับกําหนดแล้ว จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อ26 

พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการฯ ดังนี้  27 

1. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 28 

1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน  เป็นกรรมการ 29 

1.2 ผู้แทนผู้บริหาร 9 คน  เป็นกรรมการ 30 

- ผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี 6 คน และผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบัน/สํานัก/ศูนย์/31 

วิทยาลัย 2 คน 32 

- ผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร (ผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ,เลขานุการคณะ) 1 คน 33 

1.3 ผู้แทนบุคลากร 4 คน   เป็นกรรมการ 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 14/2554 ณ วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม  2554 
ฉบับรอการรับรองจากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่ 15/2554 ณ วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554  

- ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ (ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ 2 คน 1 

- บุคลากรผู้ดํารงตําแหน่งทั่วไปหรือตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ2 

และมิได้เป็นผู้บริหาร 2 คน 3 

2. คณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.อ.พ.ร.) ประเภทผู้แทนผู้บริหาร  4 

- ผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี 2 คน และผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบัน/สํานัก/ศูนย์/5 

วิทยาลัย 1 คน 6 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 7 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 8 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  9 

1. เห็นชอบให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย 10 

(ก.บ.ม.) ดังนี้  11 

1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน คือ   12 

1) นายโอภาส เขียววิชัย 13 

2) นางสังวาลย์   ช่างทอง 14 

3) นายสมเกียรติ  แพทยกุล 15 

1.2 ผู้แทนผู้บริหาร (ผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี 6 คน และผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบัน/16 

สํานัก/ศูนย์/วิทยาลัย 2 คน) คือ 17 

1) คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 18 

2) คณบดีคณะเทคโนโลยี 19 

3) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 20 

4) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 21 

5) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 22 

6) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 23 

7) ผู้อํานวยการศูนย์บริการวิชาการ 24 

8) ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 25 

1.3 ผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร (ผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ,เลขานุการคณะ) คือ 26 

- นางสาวขวัญเรือน  หาญกล้า  เลขานุการคณะแพทยศาสตร์ 27 

1.4 ผู้ดํารงตาํแหนง่ประเภทวชิาการ (ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์อาจารย)์ คือ 28 

1) ศาสตราจารย์ปริญญา  จินดาประเสริฐ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 29 

2) รองศาสตราจารย์กุลธิดา  ท้วมสุข  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30 

1.5 บุคลากรผู้ดํารงตําแหน่งทั่วไปหรือตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ31 

และมิได้เป็นผู้บริหาร คือ 32 

1) นางสาวอุ่นเรือน  มงคลชัย บุคลากรชํานาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่ 33 

2) นางกาญจนศรี สิงห์ภู่  พยาบาล เชี่ยวชาญ คณะแพทยศาสตร์ 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 14/2554 ณ วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม  2554 
ฉบับรอการรับรองจากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่ 15/2554 ณ วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554  

2. เห็นชอบให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบ1 

คุณธรรม (ก.อ.พ.ร.) ประเภทผู้แทนผู้บริหาร (ผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี 2 คน และผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ2 

สถาบัน/สํานัก/ศูนย์/วิทยาลัย 1 คน) ดังนี้ 3 

1) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 4 

2) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 5 

3) ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ 6 

 7 

6.3 การสรรหาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 8 

ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 3/2551 ลงวันที่ 13 9 

กุมภาพันธ์ 2551 แต่งต้ัง รองศาสตราจารย์เกรียงไกร กิจเจริญ ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ต้ังแต่10 

วันที่ 6 มีนาคม 2551 นั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2552 11 

ข้อ 11 “ให้อธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีก่อนสิ้นสุดวาระ ไม่น้อย12 

กว่า 120 วัน” ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 13 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการ     14 

สรรหาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ต่อไป 15 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 16 

 17 

6.4  ขอหารือเรื่องการเปลี่ยนแปลงปฏิทนิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาปลาย                    18 

ปีการศึกษา 2554 19 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามท่ีที่ประชุมคณบดี 20 

คราวประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554 เห็นชอบให้งดการเรียนการสอน เนื่องจากเป็นวันแข่งขัน21 

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน ถึงวันศุกร์ 9 ธันวาคม 2554 ตามประกาศ22 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 169/2554) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวันงดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี เนื่องใน23 

วันแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 (ครั้งที่ 2) นั้น  จังหวัดขอนแก่นได้ยืนยันเป็นที่แน่นอนแล้วว่า มีการเลื่อนกําหนด24 

วันแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ออกไป เหตุมาจากภาวะน้ําท่วม ซึ่งจะกําหนดเป็นเมื่อไหร่นั้น ขึ้นอยู่กับความพร้อม25 

ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย ทั้งนี้จังหวัดขอนแก่นก็ยังมีข้อจํากัดในการกําหนดวันกีฬาแห่งชาติ อีกหลายประการ 26 

จึงขอหารือที่ประชุมเพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 27 

2554 ดังนี ้28 

ที่ รายการที่แก้ไข เดิม ใหม่ 1 ใหม่ 2 

28 วันถอนรายวิชาเรียนโดยที่รายวิชานั้นได้

สัญลักษณ์ W 

จันทร์ 7 พย. –พุธ 21 ธค. 54 จันทร์ 7 พย-พุธ 21 ธค. 54 จันทร์ 7 พย-ศุกร์ 2 ธค.54 

31 วันประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพ

การ เป็นนักศึ กษา  เนื่ อ งจากไม่ ต่อ

ทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนวิชาเรียน 

จันทร์ 28 ธค. 54 จันทร์ 28 ธค. 54 จันทร์ 30 พย. 54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 14/2554 ณ วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม  2554 
ฉบับรอการรับรองจากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่ 15/2554 ณ วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554  

ที่ รายการที่แก้ไข เดิม ใหม่ 1 ใหม่ 2 

32 วันรอรับเงินค่ าลงทะเบียนรายวิชาที่

มหาวิทยาลัยประกาศปิด (เฉพาะนักศึกษา

รหัสประจําตัว 48 และน้อยกว่า) 

จันทร์ 19 ธค.-ศุกร์ 23 ธค 54 จันทร์ 19 ธค.-ศุกร์ 23 ธค 54 จันทร์ 28 พย.-ศุกร์ 2 ธค.54 

33 วันสอบกลางภาค ศุกร์ 23 ธค.-พฤหัส 29 ธค 54 ศุกร์ 23 ธค.-พฤหัส 29 ธค. 54  อังคาร 6 ธค-อังคาร 13 ธค 54 

36 วันสุดท้ายของการศึกษา ศุกร์ 27 มค. 55 ศุกร์ 27 มค. 55 ศุกร์ 13 มค. 55 

37 วันสุดท้ายของการเรียน อาทิตย์ 12 กพ. 55 อาทิตย์ 12 กพ. 55 อาทิตย์ 29 มค. 55 

38 วันสอบปลายภาค จันทร์ 13 กพ.-พฤหัส 1 มีค. 55 จันทร์ 13 กพ.-จันทร์ 27 กพ. 55 จันทร์ 30 มค.-พฤหัส 16 กพ. 55 

39 วันปิดภาคการศึกษา ศุกร์ 2 มีค. 55 อังคาร 28 กพ.55 ศุกร์ 17 กพ. 55 

40 วันสุดท้ายท่ีคณะส่งผลการเรียนให้สํานัก

ทะเบียนฯ 

ศุกร์ 9 มค. 55 ศุกร์ 9 มีค. 55 ศุกร์ 24 กพ. 55 

 กําหนดให้งดการเรียนการสอนเนื่องจาก

กีฬาแห่งชาติ 

พฤหัส 24 พย.-ศุกร์ 9 ธค. 54 พฤหัส 24 พย.-ศุกร์ 9 ธค. 54 ตัดออก 

 1 

 กรณีที่ 1 (เดิม) กลับมาใช้กําหนดการเดิม คือ ปิดภาคการศึกษา วันที่ 2 มีนาคม 2555 และให้2 

กําหนดจัดกีฬาแห่งชาติ หลังจากนั้น โดยใช้เวลาประมาณ 11 วัน ซึ่งหลังกีฬาแห่งชาติจะมีการจัดกีฬาเยาวชน3 

แห่งชาติ  ณ จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 18 มีนาคม 2555 มีผลทําให้ต้องมีการขนย้ายเครื่องนอนอุปกรณ์ต่างๆ ที่นํามาใช้4 

รับรองในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่นไปที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อรับรองในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 5 

ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กระชั้นชิดมาก  6 

กรณีที่ 2 (ใหม่ 1) เลื่อนกําหนดการปิดภาคการศึกษาขึ้นมา เป็นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งน่าจะ7 

ทําให้การดําเนินการย้ายอุปกรณ์ต่างๆ ดําเนินการได้สะดวกขึ้น ทั้งนี้ จะมีผลกระทบต่อการสอบปลายภาคในวันจันทร์8 

ที่ 13 กุมภาพันธ์ -1 มีนาคม 2555 จึงปรับให้กําหนดวันสอบปลายภาคสั้นลง เป็น วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ – 27 9 

กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งจะทําให้สามารถจัดกีฬาแห่งชาติได้ในวันที่ 2-12 มีนาคม 2555 และทําให้มีเวลาเพียงพอสําหรับ10 

การขนย้ายอุปกรณ์ต่างๆ ไปที่จังหวัดภูเก็ต 11 

  แต่เนื่องจากได้ประกาศกําหนดการสอบปลายภาคไปแล้ว ดังนั้น จึงมีผลกระทบต่อนักศึกษาจํานวน 12 

11,455 คน ที่จะต้องเปลี่ยนตารางการสอบใหม่ใน 3 วันสุดท้ายของการสอบ แต่หากพิจารณาช่วงเวลาของวันสอบ13 

พบว่า มีวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ 2 ครั้ง จึงน่าจะจัดตารางการสอบ 3 วันสุดท้าย ของนักศึกษาดังกล่าวที่ได้รับผลกระทบ 14 

ลงในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ได้ นอกจากนี้ ยังพบว่ามีนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงตารางสอบ 4 15 

รายวิชา จํานวน 11 คน 3 รายวิชา จํานวน 386 คน 2 รายวิชา จํานวน 2,693 คน และ 1 รายวิชา จํานวน 8,365 16 

คน โดยมีรายวิชาที่ได้รับผลกระทบ 122 วิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีรายวิชาที่ได้รับผลกระทบมาก17 

ที่สุด จํานวน 33 รายวิชา  18 

  แนวทางใหม่ 2 ไม่กระทบต่อการสอบของนักศึกษา แต่จะไม่มีการปิดภาคการศึกษา ซึ่งจะทําให้19 

กระบวนการต่างๆ เร็วขึ้น ประมาณ 2 สัปดาห์ และจะทําให้ปิดภาคการศึกษา 17 กุมภาพันธ์ 2555 และสามารถจัด20 

กีฬาแห่งชาติได้หลังจากนั้น  21 



- 26 - 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 14/2554 ณ วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม  2554 
ฉบับรอการรับรองจากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่ 15/2554 ณ วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554  

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์เสนอข้อมูลต่อที่ประชุมว่า สําหรับรายวิชาที่จัดการเรียน1 

การสอนเป็นโมดูล ได้จัดตารางห้องเรียนและห้องปฏิบัติการเรียบร้อยแล้ว ในช่วงวันที่ 24 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2 

2554 แต่ถ้าไม่มีการงดการเรียนการสอน จะก่อให้เกิดความวุ่นวายในการจัดการในคณะพอสมควร หากเป็นไปได้3 

ขอให้มีการงดการเรียนการสอนในช่วงเวลาดังกล่าว และคณะจะดําเนินการเปลี่ยนแปลงตารางสอบใหม่ นอกจากนี้ 4 

ผู้ปกครองบางท่านได้มีประสานมายังคณะบางส่วนแล้ว เนื่องจากได้มีการวางแผนการเดินทางในช่วงปิดภาคเรียน5 

ให้กับลูกหลานเพื่อทํากิจกรรมต่างๆ   6 

  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์เสนอข้อมูลเพิ่มเติมว่า กีฬาแห่งชาติไม่7 

สามารถจัดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ได้แน่นอน เนื่องจากเป็นช่วงการจัดการสอบ O-Net ส่วนในแนวทางใหม่ 2 8 

ที่จะไม่มีการปิดภาคเรียนในช่วงเดิมที่จะจัดแข่งขันกีฬาแห่งชาติ และจะทําให้การสอบเสร็จเร็วกว่าเดิม แต่หลังจาก9 

นั้นก็ไม่สามารถจัดกีฬาแห่งชาติได้  เนื่องจากการประกาศให้ช่วงที่จัดกีฬาแห่งชาติ งดการเรียนการสอนทําให้10 

นักศึกษา รวมทั้งอาจารย์ ได้มีการวางแผนการเดินทางต่างๆ ไปมากพอสมควรแล้ว นอกจากนี้ ในส่วนของนักศึกษาได้11 

มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมออกค่ายไปแล้ว   12 

ดังนั้น จึงขอเสนอให้เลือกแนวทางใหม่ 1 เนื่องจากมีผลกระทบน้อยที่สุด การเลื่อนตามแนวทางใหม่ 2 13 

ก็ไม่สามารถดําเนินการได้ เนื่องจากจังหวัดเสนอว่าจะจัดกีฬาแห่งชาติในช่วงประมาณ 24 มกราคม 2555 ซึ่งเวลานั้น14 

เป็นช่วงที่มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมงานวันเกษตรแห่งชาติ ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ และวันสถาปนามหาวิทยาลัย 15 

ซึ่งได้แจ้งทางจังหวัดไปแล้ว ทําให้จังหวัดรอคําตอบจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าจะสามารถจัดกีฬาแห่งชาติได้16 

เมื่อไหร่  ช่วงเวลาที่น่าจะเป็นไปได้คือ ต้นเดือนถึงกลางเดือนมีนาคม 2555 หรืออาจจะเป็นเดือนเมษายน 2555 แต่17 

ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงการศึกษาภาคฤดูร้อน ซึ่งมีเวลาน้อยกว่าปกติอยู่แล้ว จึงเห็นควรพิจารณาแนวทางใหม่ 1 ซึ่ง18 

น่าจะมีความเป็นไปได้มากที่สุด 19 

  รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์เสนอที่ประชุมว่า คณะศึกษาศาสตร์ได้20 

กําหนดจัดการประชุมวิชาการแห่งชาติซึ่งตรงกับกําหนดการวันกีฬาแห่งชาติ แต่เนื่องจากได้รับการยืนยันว่าเลื่อน21 

กําหนดการออกไป การประชุมวิชาการแห่งชาติจึงดําเนินการต่อไป  นอกจากนี้ได้รับทราบข้อมูลจากสื่อโทรทัศน์ว่า22 

ทางจังหวัดประกาศจะจัดกีฬาแห่งชาติในวันที่ 28 มกราคม 2555 ซึ่งในช่วงเวลานั้น มีการจัดการแข่งขันกีฬา23 

มหาวิทยาลัยแห่งชาติที่มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วม และคณะได้วางแผนการออกค่ายธรรมะไว้ด้วยแล้ว 24 

จึงขอให้ตรวจสอบกับทางจังหวัดด้วย ดังนั้น จึงเห็นควรว่า แนวทางใหม่ 1 เหมาะสมที่สุด 25 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 26 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้กําหนดปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2554 ตาม27 

แบบใหม่ 1 ทั้งนี้ โดยขอให้ปรับกําหนดการสอบ 3 วันสุดท้ายให้กระชับขึ้น  28 

ที่ รายการที่แก้ไข ใหม่ 1 

28 วันถอนรายวิชาเรียนโดยที่รายวิชานั้นได้สัญลักษณ์ W จันทร์ 7 พย-พุธ 21 ธค. 54 

31 วันประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากไม่ต่อ

ทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนวิชาเรียน 

จันทร์ 28 ธค. 54 

32 วันรอรับเงินค่าลงทะเบียนรายวิชาที่มหาวิทยาลัยประกาศปิด (เฉพาะนักศึกษา

รหัสประจําตัว 48 และน้อยกว่า) 

จันทร์ 19 ธค.-ศุกร์ 23 ธค 54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 14/2554 ณ วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม  2554 
ฉบับรอการรับรองจากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่ 15/2554 ณ วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554  

ที่ รายการที่แก้ไข ใหม่ 1 

33 วันสอบกลางภาค ศุกร์ 23 ธค.-พฤหัส 29 ธค. 54  

36 วันสุดท้ายของการศึกษา ศุกร์ 27 มค. 55 

37 วันสุดท้ายของการเรียน อาทิตย์ 12 กพ. 55 

38 วันสอบปลายภาค จันทร์ 13 กพ.-จันทร์ 27 กพ. 55 

39 วันปิดภาคการศึกษา อังคาร 28 กพ.55 

40 วันสุดท้ายท่ีคณะส่งผลการเรียนให้สํานักทะเบียนฯ ศุกร์ 9 มีค. 55 

 กําหนดให้งดการเรียนการสอนเนื่องจากกีฬาแห่งชาติ พฤหัส 24 พย.-ศุกร์ 9 ธค. 54 

 1 

6.5 แผนการให้ความช่วยเหลือเหตุการณ์น้ําท่วม 2 

รองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ออกไปให้ความ3 

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมนั้น  ปัจจุบันมีผู้ให้ความช่วยเหลือเรื่องอาหารน้ําด่ืมเป็นจํานวนมากแล้ว หลังจากนี้ มหาวิทยาลัยควร4 

ให้ความช่วยเหลือในด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการน้ําเน่าเสียและปัญหาสุขภาพ เช่น ปัญหาน้ํากัดเท้า ซึ่งปัจจุบันคณะเภสัชศาสตร์5 

ได้ให้ความช่วยเหลือในการส่งยารักษาโรคน้ํากัดเท้ามาให้แจกจ่ายไปยังผู้ประสบภัย ณ ขณะนี้ด้วย และฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้จัดทํา6 

แผนที่ศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาที่จะจัดโรงทานสามารถเดินทางมาได้สะดวก 7 

ในอนาคตสิ่งที่มหาวิทยาลัยควรดําเนินการเพิ่มเติม หลังจากน้ําลดแล้วซึ่งอาจจะต้องขอความร่วมมือ8 

จากหลายคณะ เช่น การซ่อมแซมที่พักอาศัย การพัฒนาอาชีพและรายได้ เป็นต้น  9 

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในระยะยาว มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีการบริการวิชาการ งานวิจัย10 

เชิงบูรณาการ เข้าไปดําเนินการต่อไป ทั้งนี้ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการระดม11 

สมอง “วิกฤตน้ําอีสาน: สถานการณ์ ปัญหา สาเหตุและผลกระทบ” เพื่อหาแนวทางเพื่อพิจารณาปัญหาและแนวทางการ12 

ให้ความช่วยเหลืออุทกภัยที่เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งในการจัดเวทีครั้งจะนําไปสู่การวิเคราะห์และกําหนดประเด็นสําคัญในการ13 

บริหารจัดการลุ่มน้ําของภาคอีสานรวมทั้งแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการลุ่มน้ําแบบองค์รวมในระยะยาวด้วย 14 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 15 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 16 

 17 

เลิกประชุม  13.05 นาฬิกา 18 

   19 

(รองศาสตราจารย์เอื้อมพร  ทองกระจาย) 20 

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ 21 

เลขานุการที่ประชุมคณบดี 22 

นางสาวลัลธริมา  ประจง 23 

นางสุภารัตน์  มูลศรี 24 

นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสด์ิ 25 

ผู้จดรายงานการประชุม 26 


