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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 16/2554 ณ วันศุกร์ที่ 9  ธันวาคม 2554 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่  1/2555  วันที่ 20 มกราคม 2555 เรียบร้อยแล้ว 

รายงานการประชุมคณบด ี1 

ครั้งที่ 16/2554 2 

เม่ือวันศุกรท์ี่ 9 ธันวาคม 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.ศิขรินทร ์ สุขโต    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการประกันคุณภาพ 11 

แทนรองอธิการบดีฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 12 

5. ศ.สุทธิพันธ์  จิตพิมลมาศ   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 13 

6. ผศ.อนุชา  นิลประพันธ์   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 14 

      แทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 15 

7. ผศ.เด่นพงษ์  สุดภักดี    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 16 

8. ผศ.ชํานาญ  บุญญาพุทธิพงศ์   รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 17 

9. รศ.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม   รองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 18 

10. รศ.อภิรัฐ  ศิริธราธิวัตร์   รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 19 

11. รศ.อนันต์  พลธานี    คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 20 

12. รศ.สมนึก ธีระกุลพิศุทธ์ิ   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 21 

13. ผศ.เกียรติ  แสงอรุณ    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 22 

14. รศ.สุมาลี  ชัยเจริญ    รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 23 

แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 24 

15. รศ.บําเพ็ญจิต  แสงชาติ    รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 25 

      แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 26 

16. รศ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล    รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล 27 

แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 28 

17. ผศ.เยาวลักษณ์  อภิชาติวัลลภ   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 29 

18. รศ.เกรียงไกร  กิจเจริญ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 30 

19. รศ.สุพรรณี  พรหมเทศ   รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 31 

แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 32 

20. รศ.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ   คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 33 

21. รศ.วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 34 



- 2 - 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 16/2554 ณ วันศุกร์ที่ 9  ธันวาคม 2554 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่  1/2555  วันที่ 20 มกราคม 2555 เรียบร้อยแล้ว 

22. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี 1 

23. รศ.สุณีรัตน์  เอี่ยมละมัย   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 2 

24. ผศ.ทรงยศ วีระทวีมาศ   คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 

25. รศ.มันทนา  สามารถ    คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 4 

26. รศ.เฉลิมศักด์ิ  พิกุลศรี   คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 5 

27. อ.เทพฤทธิ์  ตุลาพิทักษ์   รักษาการในตําแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ 6 

28. ผศ.ไพบูลย์  ดาวสดใส   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 7 

แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 8 

29. รศ.พีรสิทธ์ิ  คํานวณศิลป์   คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 9 

30. รศ.ยุพิน  เตชะมณี    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 10 

31. นางสุดใจ  ธนไพศาล    ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ 11 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) 12 

32. รศ.รวี  หาญเผชิญ    ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 13 

33. ผศ.กานดา  สายแก้ว    รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร  14 

แทนผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ 15 

34. รศ.อํานวย คําต้ือ    ผู้อํานวยการศูนย์บริการวิชาการ 16 

35. รศ.ชนะพล ศรีฤาชา    ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 17 

(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 18 

36. อ.สุรพล  แสนสุข    ผู้อํานวยการวิทยาเขตหนองคาย 19 

37. รศ.สุธา  ภู่สิทธิศักด์ิ    ประธานสภาคณาจารย์ 20 

38. นายอมร สินเธาว์    ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง 21 

39. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ 22 

เลขานุการที่ประชุม 23 

40. นางสังวาลย์   ช่างทอง   ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 24 

41. นางกิตติมา  จันทรสม   ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 25 

42. นายธัญญา  ภักดี    ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 26 

 27 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 28 

1. รศ.ลําปาง แม่นมาตย์    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   29 

 30 

เริ่มประชุมเวลา 09.35 นาฬิกา   31 

 32 

 33 

 34 
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ระเบียบวาระที่  1เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม 1 

1.1 เรื่องที่นาํเสนอทีป่ระชุมคณบดเีพื่อทราบ โดยวิธกีารเวียนหนังสือ เม่ือวนัที่ 16 พฤศจกิายน 2554 2 

เลขานุการที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554  งดการประชุมคณบดี 3 

เนื่องจากมีวาระการประชุมน้อยและไม่เร่งด่วน  ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณบดีจึงได้ดําเนินการนําเสนอเรื่องต่อที่4 

ประชุมคณบดีเพื่อทราบ โดยวิธีการเวียนหนังสือ เมื่อวันที่ 16 พฤศจกิายน 2554 จํานวน 4 เรื่อง ได้แก่  5 

1. แจ้งผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการจัดสรรเงินรางวัล ประจําปี6 

งบประมาณ พ.ศ. 2553 7 

2. การรายงานข้อมูลและสารสนเทศภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 8 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาํปีการศึกษา 2553 (งบประมาณ พ.ศ. 2554) บัณฑิตรุ่นที่ 44 9 

3. แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  10 

4. การให้บริการด้านไอที นอกสถานที่  11 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    12 

  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพฒันาบุคลากรแจ้งเพิ่มเติมว่า ขอแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติ13 

ราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ก.พ.ร. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  14 

- ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการโดยภาพรวมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้คะแนนอันดับ 1 ได้15 

คะแนนรวม 4.5270 16 

- ได้รับรางวัลการประเมินระดับความสําเร็จของการดําเนินการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหาร17 

จัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน จาก ก.พ.ร. โดยมี 4 มหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัล ซึ่ง18 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 1 19 

- จากผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 20 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการจัดสรรเงินรางวัล จํานวนประมาณ 19 ล้านบาท และจํานวน21 

เงินรางวัลนี้ให้ใช้เงินเหลือจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในการดําเนินการจ่ายให้กับ22 

ข้าราชการและลูกจ้างประจําต่อไป   23 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 24 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 25 

 26 

1.2  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้ง นายสาระ ล่ําซํา เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 27 

เลขานุการท่ีประชุมเสนอที่ประชุมว่า สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือที่ นร 0508/ท 8673 28 

ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 แจ้งเรื่อง การเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ29 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นว่า ตามที่ได้ขอให้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง นายสาระ ล่ําซํา ให้ดํารง30 

ตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแก่น แทน ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน 31 

ซึ่งขอลาออกจากตําแหน่ง ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไปนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 32 

แต่งต้ังตามที่เสนอ ต้ังแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554   33 

 34 
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  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 1 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 2 

 3 

1.3 รายงานสรุปความเห็นเก่ียวกับการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาเปิด-ปิดภาคเรียนให้ตรงกับสากล 4 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอต่อที่ประชุมว่า  ตามมติที่ประชุมอธิการบดี5 

แห่งประเทศไทย ในการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 6 

2554 เรื่อง การเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีมติให้ มหาวิทยาลัย/สถาบัน สมาชิก ทปอ. 7 

ประชุมหารือกันภายในเป็นวาระเชิงนโยบาย ประเด็นเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาเปิด-ปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา 2556  8 

และตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0514.1.11/ว 5.4 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 ฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยี9 

สารสนเทศ ได้หารือ (โดยวิธีการเวียนหนังสือ) ในประเด็นเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาเปิด-ปิด ภาคเรียนให้ตรง10 

กับสากล คือ จากเดิมเปิดภาคเรียนที่ 1 ประมาณเดือนมิถุนายน เป็นประมาณเดือนกันยายน นั้น  11 

ในการนี้ ขอรายงานสรุปความเห็นเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาเปิด-ปิดภาคเรียนให้ตรงกับ12 

สากล ซึ่งได้ขอหารือไปยังคณะ/หน่วยงาน จํานวน 40 คณะ/หน่วยงาน และได้เสนอความคิดเห็นสรุปได้ดังนี้  13 

- เห็นด้วย    23  คณะ/หน่วยงาน (ร้อยละ 57.5) 14 

- ไม่เห็นด้วย     3 คณะ/หน่วยงาน  (ร้อยละ 7.5) 15 

- อ่ืนๆ     4 คณะ/หน่วยงาน  (ร้อยละ 10) 16 

- ไม่เสนอความคิดเห็น  10 คณะ/หน่วยงาน  (ร้อยละ 10) 17 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    18 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 19 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 20 

 21 

  1.4 แนะนําผู้รักษาการในตําแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ 22 

  ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้แต่งต้ัง ดร.เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์ เป็นผู้รักษาการใน23 

ตําแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์คนใหม่ เรียบร้อยแล้ว ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2554 ซึ่งเป็นไปตามมติสภา24 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554  25 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 26 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 27 

 28 

  1.5 งดประชุมคณบดี ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2554 29 

  เลขานุการที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่า ของดประชุมคณบดีในวันที่ 16 ธันวาคม 2554 เนื่องจาก30 

ขณะนี้ มีวาระเพื่อพิจารณาน้อย โดยในวันดังกล่าวจะมีการประชุมเกี่ยวกับการเตรียมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร31 

แทน เนื่องจากมีหมายกําหนดการเพิ่ม 2 หมายกําหนดการ ที่จะต้องหารือเพื่อเตรียมการเป็นครั้งสุดท้าย นอกจากนี้ 32 

ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2555 คณะผู้บริหารบางส่วนต้องเดินทางไปประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจร ณ ประเทศ33 

สหภาพเมียนมาร์ จึงของดการประชุมในวันดังกล่าวด้วย   34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 16/2554 ณ วันศุกร์ที่ 9  ธันวาคม 2554 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่  1/2555  วันที่ 20 มกราคม 2555 เรียบร้อยแล้ว 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 1 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 2 

 3 

ระเบียบวาระที่  2 การรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 15/2554 เม่ือวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554  4 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 15/2554  เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 5 

- หน้า 2  ผู้เข้าประชุมลําดับที่ 35 แก้ไขตําแหน่งเป็น รองประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง คนที่ 1 6 

- หน้า 4 บรรทัดที่ 30  “...รับเอาข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา และนําเสนอสภา7 

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาปรับปรุงต่อไป” แก้ไขเป็น  “...รับเอาข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่8 

ประชุมไปพิจารณาปรับปรุง และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป” 9 

- หน้า 10  ข้อ 3  ปรับองค์ประกอบของคณะทํางานฯ  ให้เพิ่ม รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา10 

นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และผู้อํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร่วมเป็น11 

คณะทํางาน ด้วย  และแก้ไขคําว่า “คณบดีคณะวิทยาการจัดการ” ให้ถูกต้อง 12 

- หน้า 13  บรรทัดที่ 13  แก้ไขตําแหน่ง “รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร” ให้ถูกต้อง  13 

 14 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่อง –ไม่มี- 15 

 16 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 17 

4.1 (ร่าง) ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่.../2554) เรื่อง การกําหนดอัตรา18 

ค่าธรรมเนียมบ้านพักรับรอง คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19 

        - ขอถอนวาระ -  20 
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4.2 การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ22 

พนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผลการปฏิบัติงานเพิ่ม ประจําปี23 

งบประมาณ 2554 24 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วย ข้อ 4 แห่งประกาศ ก.บ.ม. 25 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 21/2552) ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2552 กําหนดให้มหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการ26 

กลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่แล้วมา ของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาจ่ายเงิน27 

ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานเพิ่มประจําปี ประกอบด้วย  28 

1. อธิการบดี     เป็นประธานกรรมการ 29 

2. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร เป็นรองประธานกรรมการ 30 

3. ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 4 คน   เป็นกรรมการ 31 

4. ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่   เป็นกรรมการและเลขานุการ 32 

5. บุคลากร สังกัดกองการเจ้าหน้าที่  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 33 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 16/2554 ณ วันศุกร์ที่ 9  ธันวาคม 2554 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่  1/2555  วันที่ 20 มกราคม 2555 เรียบร้อยแล้ว 

ซึ่งกรรมการตามข้อ 3 ให้อธิการบดีแต่งต้ังโดยคําแนะนําของที่ประชุมคณบดี ดังนั้นเพื่อให้การ1 

พิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานเพิ่ม ประจําปีงบประมาณ 2554 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึง2 

เห็นควรเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณากรรมการตาม ข้อ 3 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 3 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 4 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอบุคคลร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน5 

คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาจ่าย6 

ค่าตอบแทนผลการปฏิบัติงานเพิ่ม ประจําปีงบประมาณ 2554 จํานวน 4 คน ดังนี้  7 

1. รศ.ดร.กุลธิดา  ท้วมสุข  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 8 

2. รศ.ดร.ประจักษ์  พัวเพิ่มพูลศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 9 

3. ผศ.ดร.ไพศาล  สุวรรณน้อย   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 10 

4. รศ.สุธา ภู่สิทธิศักด์ิ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 11 
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4.3 เสนอรายชื่อผู้แทนคณบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2021/2554) ลง13 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกผู้สมควรได้รับ14 

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําคณะ 15 

ผู้ ช่ วยอธิการบดีฝ่ ายพัฒนานักศึกษา  เสนอต่อที่ ประชุม ว่า  ด้ วย  ข้อ  6  แห่ งประกาศ16 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2021/2554) ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 กําหนดให้มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง17 

คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์คัดเลือก ประกอบด้วย  18 

1. อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 19 

2. ผู้แทนคณบดี จํานวนไม่เกิน 2 คน  เป็นกรรมการ 20 

3. นายกสมาคมศิษย์เก่า   เป็นกรรมการ 21 

4. ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า ไม่เกิน 3 คน  เป็นกรรมการ 22 

5. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี  เป็นกรรมการ 23 

6. ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารกิจการศิษย์เก่า เป็นกรรมการและเลขานุการ 24 

โดยให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ กําหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และปฏิทินการดําเนินงาน 25 

ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรเสนอทีป่ระชุมคณบดีเพื่อพิจารณา26 

เสนอผู้แทนคณบดี จํานวนไม่เกิน 2 คน ตาม ข้อ 2 ซึ่งมรีายละเอียดประกาศฯ ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 27 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 28 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อผู้แทนคณบดีร่วมเป็นคณะกรรมการกําหนด29 

หลักเกณฑ์คัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําคณะ จํานวน 2 คน ดังนี้ 30 

1. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 31 

2. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 32 

 33 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 16/2554 ณ วันศุกร์ที่ 9  ธันวาคม 2554 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่  1/2555  วันที่ 20 มกราคม 2555 เรียบร้อยแล้ว 

4.4 เสนอรายชื่อผู้แทนคณบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2022/2554) ลง1 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกผู้สมควรได้รับ2 

รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคํา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 

ผู้ ช่ วยอธิการบดีฝ่ ายพัฒนานักศึกษา  เสนอต่อที่ ประชุม ว่า  ด้ วย  ข้อ  6  แห่ งประกาศ4 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2022/2554) ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 กําหนดให้มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง5 

คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย  6 

1. อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 7 

2. ผู้แทนคณบดี จํานวนไม่เกิน 3 คน   เป็นกรรมการ 8 

3. ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ 9 

4. นายกสมาคมศิษย์เก่า    เป็นกรรมการ 10 

5. ประธานสภาคณาจารย์    เป็นกรรมการ 11 

6. ประธานสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง  เป็นกรรมการ 12 

7. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี   เป็นกรรมการและเลขานุการ 13 

โดยให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่กําหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และปฏิทินการดําเนินงานพิจารณา14 

คัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเสนอต่อมหาวิทยาลัย 15 

ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา16 

เสนอผู้แทนคณบดี จํานวนไม่เกิน 3 คน ตาม ข้อ 2 ซึ่งมีรายละเอียดประกาศฯ ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 17 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 18 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อผู้แทนคณบดีร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหา19 

ผู้สมควรได้รับรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคํา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จํานวน 3 คน ดังนี้ 20 

1. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 21 

2. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 22 

3. ผู้อํานวยการศูนย์บริการวิชาการ 23 

 24 

4.5 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ... 25 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การจัดกิจกรรมของนักศึกษาระดับ26 

ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู้จักใช้สิทธิและหน้าที่ของ27 

ตนเอง ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดี รู้จัก28 

รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนให้ได้รับการฝึกฝนในการอยู่ร่วมกันด้วยความสงบเรียบร้อย มี29 

สามัคคีธรรมตามระบอบประชาธิปไตย อันจะเป็นตัวอย่างที่ควรยึดถือปฏิบัติและได้รับความเช่ือถือจากบุคคลทั่วไป 30 

จึงขอเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 31 

พ.ศ. ... ทั้งนี้ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อ32 

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 33 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 34 



- 8 - 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 16/2554 ณ วันศุกร์ที่ 9  ธันวาคม 2554 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่  1/2555  วันที่ 20 มกราคม 2555 เรียบร้อยแล้ว 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้  1 

- ข้อ 4 ควรพิจารณาปรับ คําว่า “องค์กรกิจกรรม” เป็น “กลุ่มกิจกรรม” เพื่อความชัดเจนและ2 

ไม่ให้เกิดความสับสนกับ คําว่า  “องค์การนักศึกษา”  3 

- ข้อ 24.6  แก้ไขข้อในวงเล็บ “(23.1 - 23.5)” เป็น “(24.1 - 24.5)” 4 

- ข้อ 45.1 ควรพิจารณาตัดออก เนื่องจากนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ควรมีสิทธิในการสมัครเป็น5 

กรรมการบริหารฯ ด้วย ซึ่งนักศึกษาจะทราบสถานะตนเองอยู่แล้วว่าจะสําเร็จการศึกษาหรือไม่ 6 

และควรสมัครหรือไม่ 7 

- ข้อ 45.5 ให้เพิ่มข้อความท้ายข้อ “ยกเว้นนักศึกษาชั้นปีที่ 1” 8 

- ควรนิยามหน้าที่ของคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังให้ชัดเจนว่า สิ้นสุดหน้าที่เมื่อไหร่ 9 

- หากท่ีประชุมมีประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม ขอให้แจ้งไปยังฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์10 

ได้โดยตรง 11 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย12 

กิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ...  โดยมอบให้ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์รับ13 

ข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาปรับแก้ไข และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 14 

 15 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 16 

5.1 การรับบริจาคโลหิตตามโครงการทําความดี ด้วยการบริจาคโลหิต ถวายพ่อของแผ่นดิน 17 

ประจําเดือนตุลาคม 2554 18 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยคลังเลือดกลางขอรายงานการรับ19 

บริจาคโลหิต ในโครงการ “ทําความดี ด้วยการบริจาคโลหิต ถวายพ่อของแผ่นดิน” ประจําเดือนตุลาคม 2554 ที่20 

ได้รับบริจาคตามคณะต่างๆ  ดังนี้  21 

วันเดือนปี สถานที ่ จํานวน (ราย) จํานวน ซี.ซี. 

27 ตุลาคม 2554 คณะวิทยาศาสตร์ 130 54,300 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 22 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  23 

 24 

5.2  กําหนดการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 30 25 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เสนอต่อที่ประชุมว่า จังหวัดขอนแก่น ได้มีหนังสือ ที่ กก 26 

5103.3.02/ว 23876 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ได้แจ้งการเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 27 

“ขอนแก่นเกมส์” และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 30 “นครขอนแก่นเกมส์” และได้เรียนเชิญคณะกรรมการที่28 

เกี่ยวข้องร่วมประชุมปรึกษาหารือ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ  ห้องประชุมศูนย์การกีฬาแห่ง29 

ประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น เพื่อการกําหนดการแข่งขันกีฬาทั้ง 2 รายการใหม่  30 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 16/2554 ณ วันศุกร์ที่ 9  ธันวาคม 2554 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่  1/2555  วันที่ 20 มกราคม 2555 เรียบร้อยแล้ว 

จังหวัดขอนแก่น โดยคณะกรรมการกีฬาจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฯ ทุก1 

ฝ่าย ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ร่วมกันแล้ว ขอกําหนดการจัดการแข่งขันกีฬาตามรายการ ดังนี้  2 

1. กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 “ขอนแก่นเกมส์” ระหว่างวันที่ 3-13 มีนาคม 2555 3 

2. กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 30 “นครขอนแก่นเกมส์” ระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2555 4 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 5 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ และประธานมอบให้ฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศเร่งดําเนินการ6 

ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับการกําหนดการสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยใช้สื่อทุกช่องทางต่อไปด้วย 7 

 8 

5.3 การสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 9 

  เลขานุการที่ประชุม เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 10/2551 ลงวันที่ 10 

2 เมษายน 2551 เรื่อง แต่งต้ัง รองศาสตราจารย์เฉลิมศักด์ิ พิกุลศรี ให้ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 11 

ต้ังแต่วันที่ 30 เมษายน 2551 และจะครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่  29 เมษายน 2555 นั้น เพื่อให้เป็นไปตาม12 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2552 ข้อ 11 “ให้อธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัย13 

เพื่อแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดี ก่อนสิ้นสุดวาระ ไม่น้อยกว่า 120 วัน” ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ14 

วาระการประชุม 15 

  ทั้งนี้ เนื่องจากช่วงก่อนนี้ ไม่มีการประชุมคณบดี จึงได้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งต้ัง16 

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรียบร้อยแล้ว เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 7 17 

ธันวาคม 2554  18 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 19 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 20 

 21 

5.4 กําหนดการประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัย ประจําปี พ.ศ. 2555 22 

  เลขานุการที่ประชุม เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้กําหนดให้มีการประชุมสภา23 

มหาวิทยาลัยในวันพุธสัปดาห์แรกของเดือน และประชุมคณบดีในวันศุกร์สัปดาห์ที่ 2 และ 3 ของเดือนนั้น ในการนี้ 24 

ขอเสนอกําหนดการประชุมคณบดี และประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจําปี 2555 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร25 

ประกอบวาระการประชุม 26 

  รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคายเสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในวันที่ 3-13 มีนาคม 2555 มีกําหนดการ27 

จัดกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 “ขอนแก่นเกมส์”  ซึ่งจะทําให้การจราจรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นติดขัด จึงขอเสนอให้  28 

วิทยาเขตหนองคายเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2555 ในวันที่ 8 มีนาคม 2555 และการประชุม29 

คณบดี ครั้งที่ 4/2555 ในวันที่ 9 มีนาคม 2555 ณ วิทยาเขตหนองคาย โดยจะมีการเปิด Aquarium ให้เข้าชมด้วย 30 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 31 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ และประธานมอบให้กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและ32 

เลขานุการที่ประชุมคณบดีรับข้อเสนอของรองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคายไปพิจารณาหารือต่อไป 33 

 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 16/2554 ณ วันศุกร์ที่ 9  ธันวาคม 2554 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่  1/2555  วันที่ 20 มกราคม 2555 เรียบร้อยแล้ว 

5.5 เอกสารประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Folder Package) 1 

  เลขานุการที่ประชุม เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามท่ีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ 2 

โดยสํานักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Folder Package) เป็น3 

ภาษาอังกฤษ ฉบับใหม่ล่าสุดประกอบด้วยข้อมูลคณะหน่วยงาน และแผ่นพับฉบับย่อ เรียบร้อยแล้ว  4 

  ในการนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นการประชาสัมพันธ์ สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ได้ผลิต5 

เอกสารทั้งหมด 2,000 ชุด เพื่อมอบให้คณะหน่วยงานเพื่อนําไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป ทั้งนี้ คณะหน่วยงาน6 

สามารถขอรับได้โดยตรงที่ สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ ช้ัน 4 อาคารศูนย์วิชาการ ซึ่งจัดสรรไว้ให้อย่างน้อยคณะละ 20 ชุด 7 

ก่อน เพื่อมอบให้ผู้บริหารหรือคณาจารย์ที่จะเดินทางไปเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ และอาคันตุกะชาวต่างประเทศ8 

ที่มาเยือนมหาวิทยาลัยขอนแก่น อนึ่ง สํานักงานวิเทศสัมพันธ์อยู่ระหว่างดําเนินการจัดทําในรูปแบบซีดีเพื่อความ9 

สะดวกในการเดินทางอีกด้วย ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 10 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 11 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 12 

 13 

5.6 ต้นแบบของที่ระลึกมหาวิทยาลัยขอนแก่น 14 

รองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และ15 

สื่อสารองค์กร ร่วมกับฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกันออกแบบของที่ระลึกของ16 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคดิรูปแบบ (Theme) ของที่ระลึกที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ใหม่ของมหาวิทยาลัยและ17 

สอดคล้องกับภาคอีสาน เช่น ลายขิด นอกจากนี้ มีการใช้อุปกรณ์ที่สามารถหาได้ง่าย ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ18 

กลุ่มแม่บ้าน SME OTOP โดยเน้นผลิตภัณฑ์ที่ทําด้วยมือ (Hand Make) และเน้นอัตลกัษณ์ของภาคอีสานเป็นหลัก 19 

เช่น การทําปกหนังสือด้วยผ้าขาวม้า  ผ้าปูทีน่อนลายอัตลักษณ์ เป็นต้น 20 

แต่เนื่องจากขณะนี้ อัตลักษณ์และสญัลักษณ์ใหม่ของมหาวิทยาลัย ยังเป็นที่รู้จักน้อย จงึมีแผนใน21 

การขอความร่วมมือกับคณะหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั ภายในเดือนมกราคม 2555 นี้ จะมีการนาํเสนออัตลักษณ์22 

และสญัลักษณใ์หม่ของมหาวิทยาลัย โดยจะมีการจัดทําคู่มอืเพื่อบอกเล่าความเป็นมาของอัตลักษณ์  นอกจากนี้ สิ่งที่23 

ได้เริ่มดําเนินการแล้วคือ KKU POST โดยชมรมนักศึกษา ที่แสดงถึงกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยได้ทําใหกั้บสังคม  24 

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สินแจ้งเพิ่มเติมว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่คาด25 

ว่าจะเป็นที่นิยมและจัดหาผูผ้ลิตของที่ระลึก  26 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 27 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะว่า ควรพิจารณาออกแบบผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ เช่น กระเป๋าเดินทาง ของ28 

ใช้ในห้องน้ํา เช่น กล่องทิชชู ยาสีฟัน ซึ่งรองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร แจ้งว่าได้มีการประสาน29 

ขอความร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์เพื่อผลิตชุดเครื่องใช้ประจําวันด้วยแล้ว 30 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ และหากที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสามารถแจ้งฝ่ายชุมชนสัมพันธ์31 

และสื่อสารองค์กรได้โดยตรง 32 

 33 

 34 
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ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอื่นๆ 1 

6.1 ร่างปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555 2 

ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) เสนอต่อที่ประชุมว่า 3 

สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ได้จัดทํา ร่าง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 

และระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555 เรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม5 

คณะกรรมการประสานงานบริหารและพัฒนาวิชาการ ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554  6 

ในการนี้ จึงขอเสนอ ร่าง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปี7 

การศึกษา 2555 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 8 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 9 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ร่างปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับ10 

บัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555 ตามที่เสนอ 11 

 12 

6.2 การเปลี่ยนแปลงกําหนดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 รอบมหกรรม 13 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการ14 

อุดมศึกษา โดยคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15 

เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 ประจําปีการศึกษา 2554 “สงขลานครินทร์เกมส์” 16 

ระหว่างวันที่ 14-21 มกราคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา นั้น  17 

เนื่องจากในขณะนี้ ได้เกิดภาวะอุทกภัยในเขตภาคกลางและเขตกรุงเทพมหานคร จนทําให้ไม่18 

สามารถจัดการแข่งขันตามกําหนดได้ เพื่อให้การจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 19 

คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จึงได้มีมติที่ประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 20 

2554 เห็นสมควรให้มีการเปลี่ยนแปลงกําหนดการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 รอบ21 

มหกรรม ประจําปีการศึกษา 2554 จากเดิม ระหว่างวันที่ 14-21 มกราคม 2555 เปลี่ยนแปลงเป็นระหว่างวันที่ 1-8 22 

พฤษภาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 23 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 24 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 25 

 26 

6.3 การใช้ E - Meeting System ในการประชุมคณบดี 27 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามท่ีได้ทดลองใช้ระบบ 28 

E-meeting มาระยะหนึ่ง และฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณบดีเข้าใจวิธีการใช้งานระบบแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ที่29 

ประชุมคณบดี หากท่านพร้อมใช้งานระบบ E-meeting สามารถนําคอมพิวเตอร์โน้ตบุคมาใช้ในการประชุมระบบ E-30 

meeting ในการประชุมคณบดีได้ในครั้งต่อไป 31 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 32 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 33 

 34 
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 1 

เลิกประชุม  10.35 นาฬิกา 2 

   3 

 4 

 5 

(รองศาสตราจารย์เอื้อมพร  ทองกระจาย) 6 

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ 7 

เลขานุการที่ประชุมคณบดี 8 

 9 

 10 

 11 

นางสาวลัลธริมา  ประจง 12 

นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสด์ิ 13 

ผู้จดรายงานการประชุม 14 

 15 

นางสังวาลย์  ช่างทอง 16 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 17 


