
รายงานการประชุมคณบดี 
ครั้งที่ 17/2555 

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2555 
ณ  ห้องสุกิจจา จันทะชุม ชั้น 2 ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 

อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

 

ผู้มาประชุม 
1. รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย    อธิการบดี     ประธาน 
2. รศ.สมหมาย ปรีเปรม    รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 
3. รศ.ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ    รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ 
4. ผศ.เทวัญ เริ่มสูงเนิน    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

      แทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย ์
5. ศ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
6. ผศ.ลิขิต อมาตยคง    รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
7. ผศ.เด่นพงษ์ สุดภักด ี   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8. ผศ.ช านาญ บุญญาพุทธิพงศ์   รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
9. นายบัญชา พระพล    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 

      แทนรองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
10. ผศ.อนุชา นิลประพันธ์   รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 
11. ผศ.อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

      แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
12. รศ.ประภัสสร เตชะประเสริฐวิทยา  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน    
      แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
13. ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้    รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
      แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
14. ผศ.เกียรติ แสงอรุณ    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
15. อ.ปรีชา เครือวรรณ    รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร 

      แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
16. รศ.จิราวรรณ  แท่นวัฒนกุล   รองคณบดีฝ่ายทรัพย์สินและกิจการพิเศษ 

      แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
17. ผศ.นเรศ วโรภาสตระกูล     รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

      แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
18. รศ.กุลธิดา ท้วมสุข    คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
19. รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
20. ผศ.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
21. รศ.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ   คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
22. รศ.วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
23. ผศ.เกษม นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี 
24. รศ.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
25. ผศ.มนสิชา เพชรานนท์   คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
26. รศ.เฉลิมศักดิ์  พิกุลศร ี   คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
27. ผศ.สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ   รักษาราชการแทนคณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ  
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28. อ.วิชัย เสริมผล    รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
       และวิศวกรรมศาสตร์ 
      แทนรักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 
29. รศ.ไพบูลย์ ดาวสดใส    รองคณบดีฝ่ายบริหาร    

      แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
30. รศ.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ   คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
31. รศ.ยุพิน เตชะมณี    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
32. นางสุดใจ ธนไพศาล    ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 

(ส านักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) 
33. รศ.รวี หาญเผชิญ    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
34. อ.วิรงรอง มงคลธรรม    รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการ 
      แทนผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ 
35. รศ.ชนะพล ศรีฤาชา    ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล 
      (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
36. ผศ.เฉลิมชัย อภิญญานุรักษ์   เลขานุการสภาคณาจารย์ 

      แทนประธานสภาคณาจารย์ 
37. นายอมร สินเธาว์    ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง  
38. รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ 

เลขานุการที่ประชุม 
39. นางสังวาลย์ ช่างทอง    ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 
40. นายธัญญา ภักด ี   ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 

 
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 
1. รศ.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
2. อ.เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์    รักษาการในต าแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ 
3. ผศ.กริช แรงสูงเนิน    รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
4. ผศ.อนัตต์ เจ่าสกุล    ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ 
5. นางกิตติมา จันทรสม    ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสุพัตรา ครองยุทธ    รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
2. นางสาวธนรัตน์ สอนสา   ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา 
3. นายอัศนี ฐานสันโดษ    ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที ่
4. นายประธาน สุนทรไชยา   รักษาราชการผู้อ านวยการกองอาคารและสถานที่  
5. นางสาววิลาวัณย์ พิธรัตน์   ผู้อ านวยการกองคลัง 
6. นางเพียงเพ็ญ ภาคอุทัย   ผู้อ านวยการกองแผนงาน 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.35 นาฬิกา   

http://radio1.md.kku.ac.th/e-resume/cv/view_profile.php?view_pid=35
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ก่อนเริ่มประชุมประธานได้กล่าวขอบคุณผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล  
(ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่และจัดการต้อนรับในการจัดการประชุมคณบดีสัญจร 
ครั้งนี้ และเริ่มด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องแจ้งต่อท่ีประชุม  

1.1 รายงานผลการด าเนินงานและทิศทางการพัฒนาของส านักทะเบียนและ
ประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 

ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ)                   
ได้กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชมและใช้สถานที่ส าหรับการประชุมคณบดี สัญจรในครั้งนี้ 
พร้อมทั้งแนะน าทีมผู้บริหาร ดังนี้  

1. ผศ.ชนะชัย สืบปรุ  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
2. รศ.อรวรรณ บุราณรักษ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
3. ผศ.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและสารสนเทศ 
4. นายชานนท์ นนทคุปต ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพ 
ทั้งนี้ ได้ขอรายงานผลการด าเนินงานและทิศทางการพัฒนาของส านักทะเบียนและ

ประมวลผล โดยสรุป ดังนี้  
1. ข้อมูลองค์กร 
ส านักทะเบียนและประมวลผล หรือ ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นหน่วยงาน 

ที่เทียบเท่าคณะ ซึ่งเกิดจากการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2547  
โดยบูรณาการ 2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านวิชาการไว้ด้วยกัน คือ กองบริการการศึกษา และ
ส านักทะเบียนและประมวลผล ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบในการปรับปรุงโครงสร้าง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2548 
และได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็น “ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ” โดยมีวิสัยทัศน์ คือ มุ่งสู่การบริหารและพัฒนา
วิชาการ ตามพันธกิจ ดังนี้ 

1. การสนับสนุนการบริหารและด าเนินงานด้านวิชาการการจัดการศึกษา และการ
จัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัย 

2. การให้บริการการศึกษาแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 
3. การเป็นแหล่งสารสนเทศด้านวิชาการและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
4. การเป็นศูนย์ประสานงานด้านวิชาการและการจัดการศึกษากับหน่วยงาน

ภายในประเทศและต่างประเทศ 

ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) แบ่งส่วนราชการ 
ออกเป็น 6 กลุ่มภารกิจ ดังนี้ 

1. กลุ่มภารกิจบริหารงานทัว่ไป ประกอบด้วย งานบริหารและธุรการ งานการคลังและพัสดุ 
งานการเจ้าหน้าที่ งานแผนและวิจัยสถาบัน งานสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร และงานประเมินและประกันคุณภาพ 

2. กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ ประกอบด้วย งานขออนุมัติหลักสูตรและรายวิชา            
งานฐานข้อมูลหลักสูตรและรายวิชา งานมาตรฐานการศึกษา และงานประชุมคณะกรรมการในฝ่ายวิชาการ 

3. กลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา ประกอบด้วย งานประชาสัมพันธ์และการตลาด งานจัดสอบ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น งานรายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และงาน
ทะเบียนประวัตินักศึกษา 
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4. กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประกอบด้วย งานปฏิทินการศึกษา งานตารางสอน
ตารางสอบ งานรับลงทะเบียน งานเพ่ิม-ถอนรายวิชา และงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) และ
กองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)  

5. กลุ่มภารกิจประมวลผล ประกอบด้วย งานปฏิบัติการและบ ารุง รักษาระบบ
คอมพิวเตอร์ งานพัฒนาและบ ารุงรักษาโปรแกรม และงานบริการข้อมูลสารสนเทศทะเบียนนักศึกษา 

6. กลุ่มภารกิจบริการ ประกอบด้วย งานออกเอกสารส าคัญทางการศึกษา                    
งานตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษา งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และงานการบริการแบบเบ็ดเสร็จ 

และงานประสานงานสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการ
ประสานงานข้อมูลระหว่างสถานประกอบการและคณะ 

 
ภาระงานการให้บริการแก่นักเรียน และ ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 

กิจกรรมที่ให้บริการ ปีการศึกษา 2554 ปริมาณภาระงาน 

การแนะแนวสญัจร  20  จังหวัดภาคอสีาน  

ตลาดนดัหลักสูตรอุดมศึกษา ทุกแห่งทั่วประเทศ ( ปีละ 7 ครั้ง)  

การจัดสอบรับตรง - รับสมัคร  จ านวน 41,892 คน  

การจัดสอบ O-NET  (ปีละครั้ง) ครั้งละประมาณ 232,050 ราย (ตามวิชาสอบ)  

การจัดสอบ GAT/PAT  (ปีละ 2 ครั้ง) ครั้งละประมาณ  123,132  ราย (ตามวิชาสอบ)  

การจัดสอบ 7 วิชา (ปีละครั้ง) ประมาณ 167,351 ราย (ตามวิชาสอบ)  

การรับสมัครคัดเลือก ADMISSIONS (ปีละครั้ง) ประมาณ 25,007 ราย  

 
ภาระงานการให้บริการด้านระบบทะเบียนเรียนแก่นักศึกษา ทุกระดับ ทุกคณะสาขาวิชา 
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ตาราง แสดงจ านวนนักศึกษาท่ีใช้บริการระบบทะเบียนเรียน ปีการศกึษา 2554

ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน รวม
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 17/2555 วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2555 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 1/2556 วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2556  

ภาระงานการให้บริการด้านระบบหลักสูตร รายวิชา ทุกระดับ ทุกคณะสาขาวิชา 

 
ภาระงานการให้บริการเอกสารส าคัญและงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ในปีการศึกษา 2554 ได้ออกเอกสารส าคัญ เช่น หนังสือรับรองสถานภาพ ใบระเบียน

ผลการเรียน  ใบแปลปริญญา ใบปริญญาบัตรที่ออกให้ผู้รับบริการ ทั้งศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า จ านวนทั้งสิ้น 
111,620 ฉบับ และมีผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จ านวน 9,880 คน  

 
ภาระงานการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ และการประมวลผลข้อมูล 
ในปีการศึกษา 2554 ได้ท าการบันทึกและตรวจสอบความถูกต้องคะแนนผลการเรียน 

501,526 รายการ และควบคุมบริหารจัดการฐานข้อมูลนักศึกษาและหลักสูตร รายวิชา 336 หลักสูตร  
 
อัตราก าลังและทักษะประสบการณ์  
ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) มีอัตราก าลัง               

โดยแบ่งออกเป็นดังนี ้
1. ผู้บริหาร    จ านวน 5 คน 
2. ข้าราชการ    จ านวน 22 คน 
3. พนักงานมหาวิทยาลัย   จ านวน 20 คน 
4. ลูกจ้างประจ า    จ านวน 2 คน 
5. ลูกจ้างชั่วคราว   จ านวน 12 คน 
 
ในด้านทักษะและประสบการณ์ของบุคลากร ที่ส านักทะเบียนและประมวลผลฯ                 

มีความภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับในระดับมหาวิทยาลัย คือ การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงาน
ดีเด่น ประจ าปี 2555 เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย 
(ปขมท.) นั้น ซึ่ง ปขมท. ได้พิจารณาคัดเลือกผู้แทนของมหาวิทยาลัย จ านวน 4 ด้าน และมีผู้ผ่านการคัดเลือกขั้นต้น 
ระดับมหาวิทยาลัย จ านวน 3 ด้าน ในจ านวนบุคลากร ที่ผ่านการคัดเลือกข้ันต้น เป็นบุคลากรของส านักทะเบียน
และประมวลผลฯ จ านวน 2 ด้าน คือ 

1. นายชานนท์  นนทคุปต์   (ด้านบริหารดีเด่น) 
2. นายสมโภชน์  ถิ่นปรุ      (ด้านบริการดีเด่น) 

 

ปริญญาตรี
ร้อยละ  0

ป.บัณฑิต
ร้อยละ 2

ปริญญาโท
ร้อยละ 41

ป.บัณฑิตช้ันสูง
ร้อยละ 4

ปริญญาเอก
ร้อยละ 2 

ตาราง แสดงจ านวนหลักสูตรตามระดับการศึกษา จ านวน 336 หลักสูตร
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 17/2555 วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2555 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 1/2556 วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2556  
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สัดส่วนการแข่งขันในการสมัคร และ เข้าสัมภาษณ์

สัดส่วน
สมัคร(1ต่อ
..)

สัดส่วนเข้า
สัมภาษณ์ 
(1ต่อ..)

ในด้านทรัพยากรสนับสนุนส านักทะเบียนและประมวลผลฯ มีระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (Computer Network) เครื่องแม่ข่ายของตนเอง แบบ Cluster Database Server แบบ Load 
Balance 1 ระบบ ที่มีศักยภาพสูง พร้อมระบบป้องกันความเสี่ยง ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง รองรับการ
ให้บริการผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาจากภายนอก ปีละกว่า 50,000 คน และให้บริการระบบทะเบียนเรียน
นักศึกษาทุกระดับในมหาวิทยาลัย ปีละ กว่า 50,000 คน มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
(Management Information System: MIS) ฐานข้อมูลด้านการรับบุคคลเข้าศึกษา ส าหรับผู้สมัครทั่วประเทศ ฐานข้อมูล
หลักสูตร จ านวน 336 หลักสูตร  ฐานข้อมูลระบบทะเบียนนักศึกษา ทะเบียนเรียน นักศึกษา และ ศิษย์เก่า ทุกระดับ 

 
2. ผลงานที่ภาคภูมิใจ คือ  

ความส าเร็จด้านค่านิยมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
 ตาราง/แสดง จ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาในระบบ Admissions และอัตราการแข่งขัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

มหาวิทยาลัยท่ีมีผู้สมัครเกิน  
20,000 คน 

จ านวน
สมัคร 

จ านวน
ประกาศ

รับ 

จ านวน
รับเข้า

สัมภาษณ์ 

อัตราส่วน
จ านวนรับต่อ
จ านวนผู้สมัคร 

อัตราส่วนจ านวนผู้ 
มีสิทธิ์เข้าสมัภาษณ์
ต่อจ านวนผู้สมัคร 

1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  55,385 8,375 8,221 6.61 6.74 

2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 28,117 2,675 3,443 10.51 8.17 

3 มหาวิทยาลัยบูรพา  27,887 4,142 4,195 6.73 6.65 

4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  27,325 3,591 4,148 7.61 6.59 

5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  26,207 3,608 5,138 7.26 5.10 

6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  26,020 1,766 3,196 14.73 8.14 

7 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  22,966 1,955 4,096 11.75 8.61 

8 มหาวิทยาลัยนเรศวร  22,642 2,622 3,820 8.64 5.93 

9 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  20,538 2,346 2,771 8.75 7.41 

10 มหาวิทยาลัยศิลปากร  20,196 2,772 3,394 7.29 5.95 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 17/2555 วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2555 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 1/2556 วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2556  

ความส าเร็จของการให้บริการเอกสารรับรองสถานภาพนักศึกษา ศิษย์เก่า  
1.  การให้บริการเอกสารส าคัญทางการศึกษา โดยเฉลี่ยภายใน 10 นาท ีต่อฉบับ 
2. การให้บริการเอกสาร และบริการข้ึนทะเบียนบัณฑิตออนไลน์ 
3. การให้บริการบัตรประจ าตัว แบบ Smart Card 
4. การให้บริการตรวจสอบและรับรองคุณวุฒิ  
 
ความส าเร็จของการให้บริการด้านระบบทะเบียน  
1. การให้บริการระบบทะเบียนทุกประเภทแบบออนไลน์ 
2. มีช่องทางการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักศึกษา 

มากที่สุดในประเทศไทย  
ความส าเร็จของการสนับสนุนงานการขออนุมัติเปิดและปรับปรุงหลักสูตรตาม

เกณฑ์กรอบมาตรฐานคุณวุฒิทางการศึกษาแห่งชาติ (TQF)  
 

ตารางจ านวนหลักสูตรที่เสนอขออนุมัติเปิดที่ผ่านส านักทะเบียนและประมวลผลฯ เพ่ือพิจารณาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิทางการศึกษาแห่งชาติ  
ปีการศึกษา จ านวน

หลักสูตร  
ที่เสนอ 

เป้าหมาย 
ในการ

พิจารณา
กลั่นกรอง 
(ร้อยละ) 

จ านวน
หลักสูตร
ตาม TQF 
ทั้งหมด 

ผ่านการ
กลั่นกรอง
จากส านกั
ทะเบียนฯ

แล้ว 

สภาอนมุัติ
แล้ว 

อัตราส่วน
หลักสูตรที่ผ่าน

การกลั่นกรองต่อ
หลักสูตรที่เสนอ 

(ร้อยละ) 

อัตราส่วนหลักสูตร
ที่ผ่านสภาฯต่อ
หลักสูตรทั้งหมด 

(ร้อยละ) 

2552 6 100 6 6 6 100 100 

2553 23 100 23 23 23 100 100 

2554 296 100 330 296 199 100 60.03 

 
ความส าเร็จของการบริหารจัดการงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ได้รับคัดเลือก         

ให้เข้าร่วมกลุ่ม FAST TRACK ในโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) พร้อมกับคณะวิชาต่างๆ 
จากสถาบันอุดมศึกษารวม 18 แห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้ ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เป็นหน่วยงานสายสนับสนุนเพียงหน่วยงานเดียวที่ได้รับการคัดเลือก 

 
3. ก้าวต่อไป (เป้าหมายในอนาคต) 
ส านักทะเบียนและประมวล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) มีวิสัยทัศน์มุ่งสู่การบริหาร

และพัฒนาวิชาการและสู่ความเป็นเลิศ ซ่ึงเป็นเป้าหมายระยะยาว โดยก้าวต่อไปจะมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ ในระดับ
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  (Thailand Quality Award)  
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 17/2555 วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2555 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 1/2556 วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2556  

ปัจจัยส าคัญที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ และแสดงความชื่นชมต่อผลงานของส านักทะเบียนและ

ประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
 

1.2 เรื่องที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2555 เม่ือวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555      
และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง 

เลขานุการที่ประชุม เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 มีเรื่องที่ได้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติที่ยังไม่ได้รับการ
รับรอง ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.3 ผลการพิจารณาเรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวันสอบกลางภาคของภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555 โดยการเวียนหนังสือ
เสนอที่ประชุมคณบดี 

เลขานุการที่ประชุม เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามท่ีฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณบดี ได้เวียน
หนังสือส านักงานสภามหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0514.  .2/ว 1854 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 ขอความเห็นชอบ 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวันสอบกลางภาคของภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555 
ต่อที่ประชุมคณบดี โดยครบรอบการเวียนหนังสือขอความเห็นชอบในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 และเมื่อ
ครบรอบการเวียนหนังสือแล้ว ที่ประชุมคณบดีมีมติเห็นชอบในหลักการพร้อมทั้งมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ คือ            
ในเรื่องการเรียนการสอน จะกระชั้นชิดไปหรือไม่ และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวควรแจ้งให้คณาจารย์และ
นักศึกษาทราบโดยเร็ว เพราะคณะอาจมีแผนงานโครงการเตรียมในช่วงดังกล่าว 

ทั้งนี้  ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณบดี ได้แจ้งมติดังกล่าวให้แก่ส านักทะเบียนและ
ประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ได้รับทราบและด าเนินการตามข้ันตอนต่อไปเรียบร้อยแล้ว 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 17/2555 วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2555 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 1/2556 วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2556  

1.4 ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 12 มอบเงินสมทบ “กองทุนมอดินแดง” 
ประธาน เสนอต่อที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รุ่นที่ 12 ซึ่งมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย คือ ศาสตราจารย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข                         
รองศาสตราจารย์ล าปาง แม่นมาตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์  พร้อมทั้งศิษย์ เก่า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่น 12  ได้จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมอบเงินสมทบ 
“กองทุนมอดินแดง”จ านวนเงินทั้งสิ้น 121,212.12 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบสองบาทสิบสองสตางค)์ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  2 การรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 16/2555 เม่ือวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555 
เลขานุการที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 

16/2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แก้ไข ดังนี้ 
1. หน้า 5 บรรทัดที ่11 ตัดข้อความ “ ) กลุ่มบริหารและพัฒนาการศึกษา” ออก 
2. หน้า 20 บรรทัดที่ 9 เดิม “ใหม”่ แก้ไขเป็น “ใหญ”่ 
หลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่อง 
3.1 นโยบายงบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ 

รองอธิการฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุม
คณบดีครั้งที่ 15/2555 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555 มีมติมอบหมายฝ่ายการคลังและทรัพย์สินด าเนินการสรุป
ประเด็นตามนโยบายลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะนั้น ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 
จึงขอน าเสนอเรื่องนโยบายงบประมาณปี พ.ศ. 2557 โครงการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ซึ่งมีข้อเสนอแนะจากที่
ประชุมผู้บริหารครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2555 ดังนี้ 

1. ประเด็นเรื่องการลดรายจ่าย เห็นควรให้สัดส่วนของรายจ่ายด้านวัสดุส านักงาน
ลดลงร้อยละ 5 จากปีงบประมาณเดิม โดยด าเนินการในลักษณะของโครงการรวมซื้อกระจายส่ง และให้
หน่วยงานในระดับคณะ ศูนย์ สถาบัน ส านัก ลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อไป 

2. ประเด็นเรื่องการเพ่ิมรายได้ เห็นควรให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ส ารวจและจัดประเภทของการจัดเก็บค่าบ ารุงที่พักประเภทต่างๆ เพ่ือลดรายจ่ายในการซ่อมบ ารุงของ
มหาวิทยาลัยและเพ่ือเป็นการจัดการสภาพแวดล้อมที่ดีต่อไป 

 
ที ่ โครงการลดรายจ่าย รายจ่ายเฉลี่ย (เดิม) จ านวนเงิน (บาท) ร้อยละ จ านวนเงิน 

ที่ลดลง (บาท) 
1 โครงการจดัเก็บค่า

สาธารณูปโภคตามจ่ายจริง 
รายจ่ายจริงค่าไฟฟ้าเฉลี่ย  
  ปี (52-54) 

350,032,826.93 15 52,504,924.04 

2 รวมซื้อกระจายส่ง  1,958,873,573.67 1 19,588,735.74 
  รวม 2,308,906,400.60  72,093,659.78 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 17/2555 วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2555 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 1/2556 วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2556  

ที ่ โครงการเพ่ิมรายได้ รายจ่ายเฉลี่ย (เดิม) จ านวนเงิน 
(บาท) 

1 พัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณกังสดาล รายได้ค่าเช่างวดแรก (Up front fee) 20,000,000.00 
2 การเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมในการให้บริการ

วิชาการ 
จากเดิม ร้อยละ 5 เป็น ร้อยละ 10  
เท่ากับ 500,000,000 x ร้อยละ 5 

25,000,000.00 

  การเรยีกเก็บค่าบ ารุงการใช้ที่พักของ
มหาวิทยาลยั 

เฉลี่ย 6,000 บาทต่อคนต่อปี หรือเดือนละ 500 
บาท มีทั้งหมด 1,182 unit 

5,910,000.00 

4 รายได้เพิ่มจากการบริหารทรัพย์สิน บริเวณหอ 4 หลัง ร้านค้าและการให้บริการต่างๆ 5,000,000.00 
5 Fund raising 50 ปี มข.  20,000,000.00 
  รวม 75,910,100.00 

 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการนโยบายงบประมาณปี พ.ศ. 2557 

โครงการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ 
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยควรจัดท าระบบสายส่งไฟฟ้าของแต่ละคณะ/หน่วยงาน ให้มีความชัดเจน

เพ่ือความเป็นธรรมในการเก็บค่าไฟฟ้าของแต่ละคณะ/หน่วยงาน 
2. การจดมาตรวัดไฟฟ้าเพ่ือน าไปค านวณค่าไฟฟ้าต้องมีความถูกต้องแม่นย า 
3. มหาวิทยาลัยควรมีระบบและหลักเกณฑ์การรายงานข้อมูลการจัดเก็บค่าไฟฟ้า                

ในส่วนร้อยละ 4 ให้ชัดเจน เพ่ือคณะ/หน่วยงาน จะได้ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการต่อไป รวมถึงคณะ             
ที่มีโรงพยาบาล ซ่ึงมีการติดต้ังระบบชิลเลอร์ด้วย  

4. กิจกรรมการลดรายจ่ายควรมีกิจกรรมมากกว่าที่เสนอ รวมถึงควรมีกิจกรรมใหม่                  
ที่เป็นการเพ่ิมรายได้มากกว่าการเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากกิจกรรมเดิม ซึ่งรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน                  
ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่าโครงการที่น าเสนอเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น และจะมีโครงการหรือกิจกรรมอ่ืนๆเพ่ิมเติมต่อมา 
และโดยเฉพาะโครงการเกี่ยวกับเรื่องค่าไฟฟ้าซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากแนวความคิดของทุกฝ่ายร่วมกัน 

5. กิจกรรมโครงการต่างๆ นั้น ย่อมส่งผลต่อการบริหารจัดการทั้งในคณะ/หน่วยงาน 
และระหว่างคณะ/หน่วยงาน ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรตระหนักถึงผลกระทบทางสังคมต่างๆที่จะตามมาด้วย 

6. การเก็บค่าธรรมเนียมการบริการวิชาการควรเพ่ิมสัดส่วนร้อยละมากขึ้นโดยมีระเบียบที่ชัดเจน 
7. ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีเครือข่ายอนุรักษ์พลังงานที่เป็นบุคลากรระดับปฏิบัติการ            

ซึ่งบุคลากรยังขาดอ านาจในการตัดสินใจเชิงนโยบาย ซ่ึงควรมีระดับผู้บริหารที่สามารถตัดสินใจเชิงนโยบายร่วม
เป็นเครือข่ายอนุรักษ์พลังงานด้วย  

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการโครงการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ 
ตามที่เสนอ และรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานขอรับเรื่องการส ารวจระบบสายส่งไฟฟ้า 
มาตรวัดไฟฟ้า รวมถึงระบบชิลเลอร์ต่างๆ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องต่อไป 

 
3.2    มาตรการและแนวทางเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 ได้ก าหนดมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังนี้ 

1. เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายงบลงทุน 

2. เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 94.00 ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 17/2555 วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2555 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 1/2556 วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2556  

เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายภาพรวมแยกเป็นรายไตรมาส ดังนี้ 
ไตรมาส

ที ่
เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทนุ เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม 

รายไตรมาส (ร้อยละ) สะสม ณ สิน้ไตรมาส (ร้อยละ) รายไตรมาส (ร้อยละ) สะสม ณ สิน้ไตรมาส (ร้อยละ) 
1 10 10 20 20 
2 15 25 24 44 
  25 50 25 69 
4  0 80 25 94 

 
 . ให้ส่วนราชการเร่งรัดการก่อหนี้รายจ่ายลงทุนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2556 

หากไม่สามารถด าเนินการได้ภายในก าหนดดังกล่าวให้ชี้แจงปัญหาอุปสรรคพร้อมเหตุผลความจ าเป็นในการขอ
ผ่อนผันต่อคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังนี้ 
 

งบลงทุน (ส่ิงก่อสร้าง 1 ปี) 
ล าดับที ่ รายการ หน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณ 

1 ศูนย์เพาะฟักสัตว์น้ า คณะเกษตรศาสตร์ 9,900,000.00 
2 ปรับปรุงสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส านักงานอธิการบดี 10,100,000.00 
  โครงการแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างฐานรากวิบัติและทรุดตัวอาคาร EN 04 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 13,600,000.00 
4 อาคารเรียมรวม 50 คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 35,000,000.00 
5 อาคารเรยีนรวม ปฏิบัตกิารวิชาการและวิชาชีพเทคนิคการแพทยแ์ละกายภาพบ าบัด คณะเทคนิคการแพทย ์ 14,140,200.00 

 
งบลงทุนที่เป็นงบผูกพัน (ต้องเร่งรัดงวดงานให้เป็นไปตามสัญญา) 

ล าดับที ่ รายการ หน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณ 
6 อาคารเรยีนรวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (งบผูกพันปี 54) 

 
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

28,099,500.00 

7 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ วิทยาเขตหนองคาย (งบผูกพันปี 54) วิทยาเขตหนองคาย 73,566,100.00 
 
งบลงทุน (ครุภัณฑ์) 

ล าดับที ่ หน่วยงานรับผิดชอบ จ านวนรายการ งบประมาณ 
1 วิทยาเขตหนองคาย 4 1 ,972,800.00 
2 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 1 5,000,000.00 
  คณะวิทยาศาสตร ์ 2 12,280,000.00 
4 คณะเทคโนโลย ี 1 2,400,000.00 
5 คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 9 9,245,300.00 

4. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กระทรวงการคลังไม่มีนโยบายให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 

ส าหรับเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีของงบประมาณ พ.ศ. 2555 และเงินที่ได้รับอนุมัติให้
ขยายเวลาเบิกจ่ายก่อนปีงบประมาณ 2555 ให้เร่งรัดการด าเนินงานและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เนื่องจากกระทรวงการคลังจะไม่ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวต่อไป 
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หน่วยงานที่ขอกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี และขอขยายกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี มีดังนี้ 
ล าดับที ่ หน่วยงานรับผิดชอบ จ านวนรายการ งบประมาณ 

1 คณะเกษตรศาสตร ์ 2  ,700,000.00 
2 คณะทันตแพทยศาสตร ์ 1 670,783.00 
  คณะเทคโนโลย ี 1 670,783.00 
4 คณะพยาบาลศาสตร ์ 1 5,186,000.00 
5 คณะแพทยศาสตร ์ 7 23,040,000.00 
6 คณะเภสัชศาสตร ์ 1 424,500.00 
7 คณะวิทยาศาสตร ์ 4 3,780,820.00 
8 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 1 315,000.00 
9 คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 4 1,889,700.00 
10 ระบบบ าบดัน้ าเสียระยะที่   (ส านกังานอธิการบดี)  61,793,625.00 

 
5. การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

5.1 กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตามอ านาจส่วนราชการเจ้าของ
งบประมาณให้โอนเปลี่ยนแปลงให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2556 (โดยเฉพาะการขอใช้เงินเหลือจ่าย
เพื่อจ่ายค่าสาธารณูปโภค) 

5.2 กรณีรายการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ต้องท าความตกลงกับส านัก
งบประมาณ ต้องส่งเรื่องให้ส านักงบประมาณภายในเดือนกรกฎาคม 2556 

อนึ่ง มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการติดตามเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่าย ซึ่งมีหน้าที่ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และรายงานผลการเบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว             
แต่คณะ/หน่วยงาน ควรมีการก ากับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของแต่ละคณะ/หน่วยงาน 
เนื่องจากปัญหาการเบิกจ่ายเงินของแต่ละคณะ/หน่วยงาน มีความแตกต่างกัน และหากมีความประสงค์ให้
มหาวิทยาลัยช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเบิกจ่ายเงินในประเด็นใดสามารถแจ้งมายังฝ่ายการคลังและทรัพย์สินได้ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและด าเนินการตามมาตรการดังกล่าวต่อไป 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 ขออนุมัติจัดตั้งโครงการจัดตั้งสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (ACRO) คณะแพทยศาสตร์  
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะแพทยศาสตร์             

ได้เสนอขออนุมัติจัดตั้งโครงการจัดตั้งสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (ACRO) ซึ่งเป็นหน่วยงานในก ากับของ                
คณะแพทยศาสตร์ โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายหน่วยงานในก ากับ
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ได้เห็นชอบในหลักการ
โครงการจัดตั้งสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (ACRO) โดยมีสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

 
ความส าคัญและความเป็นมา 
จากการที่คณะแพทยศาสตร์ มีโรงพยาบาลศรีนครินทร์เป็นศูนย์กลางทางการบริการ

ทางการแพทย์ของประเทศ เป็นแหล่งผลิตแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทุกสาขา
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กระจายไปตามโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้น ขีด
ความสามารถด้านการบริการทางการแพทย์ที่ง่ายและไม่ซับซ้อนของโรงพยาบาลในระบบสาธารณสุขจึงเพ่ิมขึ้น
ตามจ านวนแพทย ์จึงท าให้โรงพยาบาลของสถาบันการศึกษา ถูกคาดหวังให้เป็นผู้น าด้านการวิจัยปัญหาด้านการ
รักษาพยาบาลที่ยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งก็สอดคล้องกับภารกิจของสถานศึกษา และแนวนโยบายของประเทศ 
ประกอบกับปัจจุบันงานวิจัยที่ริเริ่มโดยภาคเอกชนจากต่างประเทศและในประเทศมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น ส่วนใหญ่
เป็นประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ งานวิจัยนี้นอกจากสามารถสร้างรายได้และเพ่ิมขีดความสามารถใน
การพ่ึงตนเองของสถาบันการแพทย์ได้แล้ว ยังสามารถใช้ โครงการในการพัฒนาความพร้อมด้านการบริหาร
งานวิจัยทางการแพทย์ของสถาบัน และใช้ในการฝึกและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของแพทย์  ดังนั้นจึงเห็น
ควรให้มีการจัดตั้งหน่วยงานในก ากับคณะ ท าหน้าที่บริหารจัดการงานวิจัยทางคลินิกในรูปของ “สถานบริหาร
จัดการงานวิจัยคลินิก (Academic Clinical Research Office - ACRO)”  

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 วัตถุประสงค์หลัก คือ เป็นหน่วยงานบริการงานวิจัยคลินิกของคณะแพทยศาสตร์

ที่ได้มาตรฐานระดับสากล และสามารถพ่ึงตนเองได้ 
1.2 วัตถุประสงค์รอง คือ ด าเนินการพัฒนาระบบสนับสนุนงานวิจัยด้านคลินิกที่มี

คุณภาพตามมาตรฐานแนวปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี การท าวิจัยเครือข่ายเฉพาะโรคที่ส าคัญของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 

2. ประเภทของหน่วยงาน 
เป็นหน่วยงานที่เน้นการวิจัยคลินิก โดยสอดคล้องกับข้อ 7 (2) แห่งข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555 
3. สถานะของหน่วยงาน 

มีสถานะเป็นหน่วยงานในก ากับที่สังกัดคณะแพทยศาสตร์ โดยสอดคล้องกับ            
ข้อ  8 (2) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555 

4. การบริหารงานบุคคล 
เป็นไปตามระบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

5. แหล่งที่มาของรายได้ 
5.1 รายได้จากการให้บริการระบบสนับสนุนการวิจัยในขั้นตอนต่างๆ  ปีละ 1.2 - 8.5 ล้านบาท 
5.2 รายรับจากค่าด าเนินการ (Overhead) และ Sponsor เฉลี่ยปีละ  .5 - 9.5 ล้านบาท 
5.  เงินอุดหนุนจากคณะแพทยศาสตร์ ปีละ 2 - 7.7 ล้านบาท 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะ ก่อนเสนอ

สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการจัดตั้ง โดยจัดท าเป็นประกาศสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 
1. แผนภูมิโครงสร้างองค์กรในส่วนของเส้นเชื่อมโยงจากคณะแพทยศาสตร์ มายังสถาน

บริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (Academic Clinical Research Office - ACRO) ควรก าหนดโครงสร้างไว้ให้ชัดเจน  
2. ควรตรวจสอบข้อมูลในตารางอัตราก าลัง/บุคลากร ในส่วนของคณะกรรมการนโยบาย

และคณะกรรมการประจ า ว่าเป็นการนับซ้ าหรือไม่  
3. การประมาณการงบประมาณของแต่ละปีงบประมาณ ในส่วนของรายรับจากเงินทุน

ส ารองสะสม ควรระบุด้วยว่าได้รับงบประมาณมาจากส่วนใดบ้าง 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการ โดยให้น าข้อสังเกตและข้อคิดเห็น

เสนอแนะของที่ประชุมไปด าเนินการปรับปรุงให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นก่อนน า เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติการจัดตั้งต่อไป 
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4.2 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประธาน เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์             
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ฯ เพ่ือให้
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยหน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555 ดังนี้          

1. เสนอรายชื่อกรรมการ ประเภทผู้แทนมหาวิทยาลัย จ านวน   คน เพ่ือเลือกให้เป็น
กรรมการตามองค์ประกอบ (2) ข้อ 16.3 จ านวน 2 คน ดังรายนามต่อไปนี้ 

(1) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
(2) ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ 
( ) ผู้อ านวยการส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2. เสนอรายชื่อกรรมการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 5 คน 
เพ่ือเลือกให้เป็นกรรมการตามองคป์ระกอบ ( ) ข้อ 16.3 จ านวน 2 – 4 คน ดังรายนามต่อไปนี้ 

(1) หัวหน้าส านักงานจังหวัด จังหวัดขอนแก่น 
(2) ท้องถิ่นจังหวัด จังหวัดขอนแก่น 
( ) ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
(4) ผู้อ านวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี   
(5) นายกสมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาเลือกกรรมการและให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจ าศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เสนอแต่งตั้งกรรมการประเภทผู้แทนมหาวิทยาลัย เพื่อ
เป็นกรรมการตามองค์ประกอบ (2) จ านวน 2 ท่าน ดังนี้ 

1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
2. ผู้อ านวยการส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
และประเภทผู้ทรงคุณวุฒจิากภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นกรรมการตามองค์ประกอบ (3) 

จ านวน 4 ท่าน ดังนี้ 
1. หัวหน้าส านักงานจังหวัด จังหวัดขอนแก่น 
2. ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
3. ผู้อ านวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 
4. นายกสมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
4.3 พิจารณาก าหนดวิธีการเลือกและเลือกกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์และพิทักษ์      

ระบบคุณธรรม ประจ ามหาวิทยาลัย ( ก.อ.พ.ร.) 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้มอบหมายให้ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 

น าเสนอระเบียบวาระต่อที่ประชุม 
ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนัตต์ เจ่าสกุล 

กรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.อ.พ.ร.) ประเภท
ผู้แทนผู้บริหาร ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2555 และเพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการ
แทนต าแหน่งที่ว่าง ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารข้าราชก ารพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ได้ก าหนดว่า หากต าแหน่งกรรมการว่างลงก่อนก าหนด ให้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการ 
พร้อมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการฯ  



- 15 - 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 17/2555 วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2555 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 1/2556 วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2556  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาก าหนดวิธีการเลือกและเลือกกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เสนอผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  เป็นกรรมการใน

คณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.อ.พ.ร.) ประเภทผู้แทนผู้บริหาร 
แทนต าแหน่งที่ว่างลง 

 
4.4 เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น               
ที่ 4427/255  ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 255  ได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2548 โดยมีวาระ
ด ารงต าแหน่ง 2 ปี ซึ่งได้ครบวาระการด ารงต าแหน่งแล้วนั้น เพ่ือให้การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ า
สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามข้อ 5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น                   
ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2548 จึงขอเสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                 
จ านวน 9 คน ดังรายนามต่อไปนี้ 

(1) รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี เจริญวานิช เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย 
(2) รองศาสตราจารย์ชัยชาญ วงศ์สามัญ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย 
( ) รองศาสตราจารย์ นพ.พิศาล ไม้เรียง เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย 
(4) ศาสตราจารย์จรัญ จันทลักขณา  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 
(5) พระไพศาล วิสาโล   เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 
(6) นายวิม รุ่งกรุต   เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 
(7) รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 
(8) นางจุฑา ธาราไชย   เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 
(9) นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ า

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแต่งตั้งเป็น

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามที่เสนอ 
 

4.5 เสนอรายชื่อกรรมการประจ าส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ) 

ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) เสนอ
ต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ กรรมการประจ าส านักทะเบียนและ
ประมวลผล ประเภทคณบดี ได้เกษียณอายุราชการ และรองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข กรรมการประจ า
ส านักทะเบียนและประมวลผลฯ ประเภทกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ ดังนั้น
เพ่ือให้การบริหารงานของส านักทะเบียนและประมวลผล เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย
คณะกรรมการประจ าส านักที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2547 จึงขอเสนอรายชื่อเพ่ือขอแต่งตั้งกรรมการ                     
ตามองค์ประกอบ ข้อ 5.2 และข้อ 5.  แทนต าแหน่งที่ว่างลง ดังนี้ 

1. รศ.กุลธิดา ท้วมสุข ต าแหน่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
      เป็นกรรมการ ประเภทคณบด ี
2. อ.กิตติ์ เธียรธโนปจัย ต าแหน่ง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      เป็นกรรมการ ประเภทกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 17/2555 วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2555 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 1/2556 วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2556  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อที่เสนอ เพ่ือแต่งตั้งเป็น
กรรมการประจ าส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) แทนต าแหน่งที่ว่างลง 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้แต่งตั้ง รศ.กุลธิดา ท้วมสุข เป็นกรรมการ 
ประเภทคณบดี และ อ.กิตติ์ เธียรธโนปจัย เป็นกรรมการ ประเภทกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่าง
ลงต่อไป 

 
4.6 (ร่าง) ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 

ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) เสนอต่อที่
ประชุมว่า ด้วยส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ได้จัดท า (ร่าง) ปฏิทินการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 เรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจาก          
ทีป่ระชุมคณะกรรมการประสานงานบริหารและพัฒนาวิชาการ ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี 
และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อคิดเห็นเสนอแนะว่า ควรก าหนดวันลอยกระทงให้เป็น
วันหยุดอย่างเป็นทางการในปฏิทินการศึกษา เนื่องจากมีนักศึกษาจ านวนมากที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ (ร่าง) ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 ตามที่เสนอ และหากวันลอยกระทงไม่ตรงกับวันหยุดราชการ
ใหบ้รรจุวันลอยกระทงเป็นวันงดการเรียนการสอนในปฏิทินการศึกษาด้วย 

 
4.7 (ร่าง) ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2557 แบบอาเซียน

   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอต่อที่ประชุมว่า ส านักทะเบียน
และประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ได้จัดท า (ร่าง) ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปี
การศึกษา 2557 แบบอาเซียน ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานบริหารและ
พัฒนาวิชาการ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม ในการนี้ จึงขอแก้ไขข้อมูลในหน้าที่ 2 ล าดับที่ 20 วันเปิดภาคการศึกษา จากเดิม “วันอังคาร
ที่ 19 สิงหาคม 2557” เป็น “วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557”  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา (ร่าง) ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2557 
แบบอาเซียน 

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 
1. เพ่ือให้มีความเป็นสากล จึงควรก าหนดการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาต้น                  

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 และการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 
ประกอบกับในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 เป็นช่วงการรับพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการ
สอบปลายภาค ภาคการศึกษาต้น 

2. ส าหรับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาก่อนหรือหลัง เกณฑ์ส าเร็จการศึกษาปกติ               
อาจไม่สามารถขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพ่ือเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2557 ได้ทัน 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการ โดยขอให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่
ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยก าหนดปฏิทินการศึกษา แบบอาเซียน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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4.8 การพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบัน

วิทยาเขตหนองคายมีหลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา จ านวนทั้งสิ้น            
16 หลักสูตร โดยสังกัดคณะต่างๆ ของวิทยาเขตหนองคาย จ านวน 7 หลักสูตร และใช้หลักสูตรที่มีอยู่แล้วของ
มหาวิทยาลัย จ านวน 9 หลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 จนถึงปัจจุบัน ส าหรับการใช้หลักสูตรที่มีอยู่แล้วของ
มหาวิทยาลัย ได้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548       
ที่ได้ก าหนดไว้แล้ว ดังนั้น จึงไม่สามารถพัฒนาหลักสูตรซ้ าหรือใกล้เคียงกับหลักสูตรที่มีอยู่เดิมได้ ปัจจุบันวิทยา
เขตหนองคายได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารเป็นคณะ จ านวน 4 คณะ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น             
ว่าด้วยการบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย พ.ศ. 2555 ซึ่งคณะได้มีระบบประกัน
คุณภาพที่เป็นมาตรฐาน มีการควบคุมคุณภาพภายใน ตลอดจนมีหลักเกณฑ์ กลไก ในการบริหารหลักสูตร
เช่นเดียวกับคณะในมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายจึงเห็นสมควรให้มีแนวทางในการบริหารจัดการ
หลักสูตรทั้ง 9 หลักสูตร ให้เป็นของวิทยาเขตหนองคาย และจากการประชุมหารือร่วมกันระหว่างฝ่ายวิชาการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักทะเบียนและประมวลผลฯ และวิทยาเขตหนองคาย เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 
โดยพิจารณาเรื่องการเปลี่ยนรหัสวิชาสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ที่ประชุมให้ความเห็นว่า
การเปลี่ยนรหัสวิชาจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ในระยะยาว วิทยาเขตหนองคายควรมีหลักสูตรเป็นของตนเอง          
โดยการพัฒนาหลักสูตรทั้ง 9 หลักสูตรขึ้นใหม่ โดยใช้ชื่อสาขาวิชาที่ซ้ าหรือใกล้เคียงกับหลักสูตรเดิมและเปลี่ยน
รหัสวิชาเป็นของวิทยาเขตหนองคาย ดังนั้น เพ่ือแก้ปัญหาการบริหารหลักสูตรที่ใช้ ร่วมกันจึงเห็นสมควรพัฒนา
หลักสูตร 9 หลักสูตรขึ้นใหม่และก าหนดรหัสวิชาเป็นของวิทยาเขตหนองคาย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 ดังนี้ 

 
รหัสวิชาสังกัดคณะในมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 

คณะ หลักสูตร รหัสวิชา ใช้หลักสูตรร่วม 
กับคณะ 

สังคมศาสตร์บูรณาการ 
925-926,928-929 

1. นิติศาสตร์ 925 นิติศาสตร์ 
2. เศรษฐศาสตร์ 928 วิทยาการจัดการ 
3. การปกครองท้องถิ่น 929 วิทยาลัยการปกครอง

ท้องถิ่น 
วิทยาศาสตร์ประยุกต์และ

วิศวกรรมศาสตร์ 
9 0-940 

1. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

9 1 - 

2. อุตสาหกรรมเกษตร 9 2 - 
3. เทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมและการ

จัดการโลจิสติกส์ 
9   - 

4. วิศวกรรมโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์ (อยู่ระหว่างการเสนอ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณา) 

9 4 - 

5. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9 5 วิทยาศาสตร์ 
6. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 9 6 วิทยาศาสตร์ 
7. เทคโนโลยีการอาหาร 9 7 เทคโนโลยี 
8. การประมง 9 8 เกษตรศาสตร์ 
9. วิทยาศาสตร์การกีฬา 9 9 - 
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คณะ หลักสูตร รหัสวิชา ใช้หลักสูตรร่วม 
กับคณะ 

 1. การท่องเที่ยว 927 - 
2. การบัญชี 941 วิทยาการจัดการ 
3. ธุรกิจระหว่างประเทศ 942 - 
4. การเงิน 948 วิทยาการจัดการ 
5. การเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม 949 - 

ศิลปศาสตร์ 
94 -946 

   

 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการพัฒนาหลักสูตร 9 หลักสูตรขึ้นใหม่

และก าหนดรหัสวิชาเป็นของวิทยาเขตหนองคาย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป 
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ได้ก าหนดรหัส

วิชาไว้ทุกหลักสูตรแล้ว หากวิทยาเขตหนองคายได้พัฒนาหลักสูตรเรียบร้อยแล้วก็สามารถน าไปใช้ได้ 
2. วิทยาเขตหนองคายควรมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาหลักสูตรให้มี        

ความแตกต่างและมจีุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
3. เนื่องจากสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร เป็นสาขาวิชาย่อยในสาขาวิชา

อุตสาหกรรมเกษตร จึงเห็นควรรวมสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารไว้ในสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
4. วิทยาเขตหนองคายควรเร่งพัฒนาหลักสูตรเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรองรับการ

ประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาด้วย 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการ และมอบหมายให้รองอธิการบดี

วิทยาเขตหนองคาย พิจารณาเนื้อหาของการพัฒนาหลักสูตรให้มีความโดดเด่น เป็นอัตลักษณ์และมี
เอกลักษณ์ ใหส้อดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นด้วย 

 
4.9 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องค่าธรรมเนียมพิเศษส าหรับนักเรียน          

ทีเ่รียนร่วมในห้องเรียน โครงการ วมว.-มข. ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และโรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ได้รับมอบหมายจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                 
ให้รับผิดชอบด าเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งโครงการได้เริ่มด าเนินกิจกรรมตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
คณะกรรมการอ านวยการโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการก ากับดูแลของ
มหาวิทยาลัย จึงได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องค่าธรรมเนียมพิเศษส าหรับนักเรียนที่เรียน
ร่วมในห้องเรียน โครงการ วมว.-มข. ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีสาระส าคัญโดยสรุป ดังนี้ 

1. นักเรียนจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
1.1 เป็นนักเรียนในโครงการ วมว.-มข. ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การรักษาสภาพการเป็น

นักเรียนของโครงการ วมว. และ 
1.2 ได้รับอนุญาตให้เรียนร่วมในห้องเรียนโครงการ วมว.-มข. จากคณะท างานฝ่ายวิชาการ 

2. ค่าธรรมเนียมพิเศษภาคการศึกษาละ 50,500 บาท 
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3. อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษในข้อ 2 ไม่รวมค่าธรรมเนียมการศึกษาของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
ในการนี้ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ผู้ที่มีสิทธิ์ใช้ห้องเรียนโครงการ 

วมว.-มข. ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์ตามโควต้าเท่านั้น 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เรื่องค่าธรรมเนียมพิเศษส าหรับนักเรียนที่เรียนร่วมในห้องเรียน โครงการ วมว .-มข. ของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องค่าธรรมเนียม
พิเศษส าหรับนักเรียนที่เรียนร่วมในห้องเรียน โครงการ วมว.-มข. ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ 

 
4.10  นโยบายงบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้  

  ( - เลื่อนขึ้นไปเป็นระเบียบวาระที่ 3.1 -)  
 

4.11 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศประกอบแนวทางการก าหนดเกณฑ์การ
จัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิต ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 96 /2555) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2555 เรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษา
ส าหรับนักศึกษาข้ันปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2555 นั้น มหาวิทยาลัยได้เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนด
เกณฑ์การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 292 /2555  เพ่ือศึกษาและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพ่ือประกอบการวิเคราะห์                
การก าหนดเกณฑ์การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ศึกษา 
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิตเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ หลักการและวิธีการก าหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิต                     
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การก าหนดเกณฑ์การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิต ระดับปริญญาตรี 
ภาคปกติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษามาตรฐานการผลิตบัณฑิตและคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมีผลกระทบ
โดยตรงต่อต้นทุนการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีการปรับตัวเพ่ิมข้ึนด้วย โดยแนวคิดและวิธีการดังนี้ 

1.1 แนวทางการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  
- แนวทางด าเนินการในปัจจุบัน คือ เกณฑ์ก าหนดจัดสรรให้ส่วนกลางเป็นค่าคงที่ 2,500 บาท 
- แนวทางท่ีศึกษา คือ  

แนวทางท่ี 1  ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 จัดสรรเป็นเงินรายได้ส่วนกลางเป็นค่าคงที่ 3,300 บาทต่อนักศึกษาหนึ่งคน     

เพ่ือเป็นค่าบ ารุงการให้บริการ และหรือการจัดกิจกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัย
และหน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัย  

ส่วนที่ 2 จัดสรรเงินที่เหลือจากส่วนที่ 1 ให้แก่คณะที่รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือจัดสรรให้
คณะที่รับผิดชอบรายวิชา ส่วนที่เหลือเป็นค่าพัฒนาศักยภาพของคณะผู้รับผิดชอบ
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หลักสูตร ทั้งนี้เงินรายได้จากส่วนที่ 2 ของคณะที่รับผิดชอบหลักสูตรหรือคณะที่
รับผิดชอบรายวิชา ต้องจัดสรรเพ่ือเป็นเงินส่วนต่างๆ ตามหลักเกณฑ์การจัดสรร
เงินรายได้ตามสัดส่วน 

แนวทางท่ี 2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 จัดสรรเป็นเงินรายได้ส่วนกลางเป็นค่าคงที่ 2,500 บาทต่อนักศึกษาหนึ่งคน          

เพ่ือเป็นค่าบ ารุงการให้บริการ และหรือการจัดกิจกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัย
และหน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัย  

ส่วนที่ 2 จัดสรรเพิ่มอีกร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษาต่อคน 
ทั้งนี้ใน 2 แนวทางที่ได้กล่าวมานั้น เงินที่จัดสรรเป็นรายได้ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น       

จะน าไปใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้เพ่ือการเรียนการสอนการวิจัย 
การเสริมสร้างคุณภาพการให้บริการในระบบเครือข่าย Internet & Intranet และการพัฒนาเทคโนโลยีและการ
สื่อสาร เป็นต้น 

1.2 แนวทางการปรับเกณฑ์การจัดสรรค่าหน่วยกิต  
เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์ ได้เสนอขอปรับปรุงค่าหน่วยกิตรายวิชาระดับปริญญาตรี    

ภาคปกติ ตามหนังสือคณะวิทยาศาสตร์ ที่ ศธ. 0514.2.1.4 /2286 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ด้วยเหตุอัตรา
ค่าหน่วยกิตปัจจุบันที่เรียกเก็บในการให้บริการสอนต่างคณะไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน ท าให้ต้อง
แบกรับภาระรายจ่ายที่สูงกว่ารายรับจากค่าหน่วยกิต ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน   
และคณะกรรมการก าหนดเกณฑ์การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ ได้พิจารณาข้อมูลที่เสนอฯพร้อมกับ
วิเคราะห์ข้อมูลอ่ืนๆประกอบ จึงเห็นควรเสนอปรับเกณฑ์การจัดสรรค่าหน่วยกิต ระหว่างคณะให้บริการ            
การเรียนการสอนกับคณะรับบริการการเรียนการสอน ดังนี้ 

(1) แนวทางด าเนินการในปัจจุบัน คือ อัตราค่าหน่วยกิต รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ 
60 บาท และรายวิชาปฏิบัติการ หน่วยกิตละ 120 บาท 

(2) แนวทางท่ีขอเสนอ คือ  
แนวทางที่ 1 ปรับค่าหน่วยกิตตามรายวิชาดังนี้ รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ  90 บาท   

และรายวิชาปฏิบัติการ หน่วยกิตละ 180 บาท 
แนวทางท่ี 2 การปรับค่าหน่วยกิตตามรายวิชาดังนี้ รายวิชาบรรยายหน่วยกิตละ 100 บาท

และรายวิชาปฏิบัติการ หน่วยกิตละ 200 บาท 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาแนวทางการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ภาคปกติ และแนวทางการปรับขึ้นค่าหน่วยกิต โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป 

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 
1. เสนอแนวทางที่   ส าหรับการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา คือ ควรจัดสรร

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นสัดส่วนร้อยละเท่ากันทุกคณะ 
2. มหาวิทยาลัยควรมีการตรวจสอบการเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ เพ่ือไม่ให้เกิดความ

ซ้ าซ้อน และชี้แจงการปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาว่าน าไปใช้ในการจัดสรรเรื่องใดบ้าง 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบแนวทางการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา  ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ          

ตามแนวทางที่ 2 คือ ส่วนที่ 1 จัดสรรเป็นเงินรายได้ส่วนกลางเป็นค่าคงที่ 2,500 บาทต่อนักศึกษาหนึ่งคน 
และส่วนที่ 2 จัดสรรเพิ่มอีกร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษาต่อคน 
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2. เห็นชอบแนวทางการปรับเกณฑ์การจัดสรรค่าหน่วยกิต ตามแนวทางที่  2            
รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ 100 บาท และรายวิชาปฏิบัติการ หน่วยกิตละ 200 บาท  

โดยให้เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป และให้มีการติดตามของการจัดสรร
ตามแนวทางดังกล่าวด้วย 

 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

5.1 ข้อมูลการตีพิมพ์บทความ (Publication) และการอ้างอิงบทความ(Citation)                   
ในฐานข้อมูล Scopus 6 ปี ย้อนหลังของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เสนอต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายวิจัยและ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีได้จัดท าสรุปข้อมูลการตีพิมพ์บทความ (Publication) และการอ้างอิงบทความ (Citation)            
ในฐานข้อมูล Scopus 6 ปี ย้อนหลังของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศ ดังนี้ 
ข้อมูลการตีพิมพ์ ค.ศ. 2012 สืบค้น ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 2012 
หมายเหตุ : () หมายถึง อันดับที่ ในประเทศไทย 

ตารางการตีพิมพ์บทความ (Publication) ในฐานข้อมูล Scopus ปี ค.ศ. 2007 – 2012 

University 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total 
MU 1244 1336 150  1575 1694 (1)1453 8805 
CU 1194 1415 1416 1571 1593 (2)1362 8551 
CMU 632 734 77  818 895 (3)775 4559 
PSU 512 572 496 561 649 (6)574 3364 
KU 431 210 552 700 836 (4)654 3683 
KKU (6)388 (6)444 (6)478 (7)520 (6)605 (5)608 (6)3043 
TU 350 376 447 509 454 (8)314 2450 
KMUTT 357 413 409 558 603 (7)462 2802 

 
ตารางการอ้างอิงบทความ (Citation) ในฐานข้อมูล Scopus ปี ค.ศ. 2007 – 2012 

University 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total 
MU 15248 18084 21040 29229 29229 18579 127172 
CU 8748 11113 13362 15800 19130 12788 80941 
CMU 4987 6327 7527 9242 11193 7497 46773 
PSU 2547 3331 4461 5641 7101 4824 27905 
KKU (5)2425 (5)3206 (5)4112 (5)5064 (5)6122 (5)4449 (5)25378 
KU 2027 2800 3497 4406 5555 3579 21864 
TU 1359 2138 2860 3693 4567 2963 17580 
KMUTT 1288 1939 2701 3679 5046 4395 19048 

 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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5.2 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแต่งกายของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยกระทรวง                         
ศึกษาธิการได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการแต่งกายของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม                
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม                 
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษามีการแต่งกายในขณะปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย            
ว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก ที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทางส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ส่ง
ประกาศใช้ระเบียบฯ ดังกล่าว เพ่ือทราบและถือปฏิบัติต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

5.3 ก าหนดการประชุมคณบดีสัญจร ประจ าปี พ.ศ. 2556 
ประธาน เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมคณบดี ในการประชุม ครั้งที่ 4/2555         

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 เห็นควรให้มีการประชุมคณบดีสัญจร สองเดือนครั้ง ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปตาม             
คณะต่างๆ นั้น ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณบดี โดยส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการสอบถาม
ไปยังคณะต่างๆ ตามล าดับการจัดตั้ง และได้รับการตอบรับการจัดประชุมคณบดีสัญจร ประจ าปี พ.ศ. 2556 
เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2556 คณะพยาบาลศาสตร์ 
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 คณะแพทยศาสตร์ 
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วันศุกร์ที่ 1  กันยายน 2556 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2556 คณะทันตแพทยศาสตร์ 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
5.4 เสนอรายชื่อผู้แทนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นลงสมัครรับเลือกตั้งประธาน

กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ ากัด 
ประธาน เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ ากัด              

จะด าเนินการจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2555 ในวันที่ 26 มกราคม 2556 พร้อมทั้งก าหนดให้มีการเลือกตั้ง
ประธานกรรมการ กรรมการด าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2556 แทนกรรมการส่วนที่หมดวาระ 
และตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ ากัด ว่าด้วยการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการ
ด าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 255  หมวดที่   ข้อ 9 (9) ได้ก าหนดไว้ว่า ประธานกรรมการด าเนินการต้องเป็น
ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงเสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ณีรัตนพันธุ์                     
เป็นผู้แทนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือลงสมัครรับเลือกตั้งประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ ากัด 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 17/2555 วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2555 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 1/2556 วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2556  

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ 
6.1 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2555 

คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยวิทยาลัยการปกครอง
ท้องถิ่น ได้ด าเนินการตรวจสอบบัญชีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2555 เรียบร้อยแล้ว 
โดยมีรายได้ท้ังสิ้น 140, 10,21 .97 บาท มีค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 116,908,410.04 บาท และเงินสมทบ
พัฒนามหาวิทยาลัยร้อยละ 5 จ านวน 1,170,090.20 บาท ดังนั้น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น จึงมีรายได้สูง
กว่ารายจ่ายจากการด าเนินงานหลังหักเงินสมทบพัฒนามหาวิทยาลัยร้อยละ 5 ทั้งสิ้น 22,2 1,71 .7  บาท           
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
6.2 หนังสือ “สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น” 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยฝ่ายพัฒนา
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้จัดท าหนังสือ “สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น” เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 
1. หนังสือควรมีเรื่องราวประวัติของแต่ละสถานที่ รวมถึงผู้ออกแบบอาคาร เพ่ือให้

หนังสือมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
2. แก้ไขข้อมูลในหน้าที่ 57 - 59 เดิม “อาคาร SC 07” เป็น “อาคาร SC 01” 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

6.3 มาตรการและแนวทางเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
( - เลื่อนขึ้นไปเป็นระเบียบวาระที่ 3.2 -)  
 

6.4 การยืนยันคะแนนโควต้าโดยวิธีรับตรง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอต่อที่ประชุมว่า ขอนัดหมาย

คณบดีทุกคณะมายืนยันคะแนนโควต้าโดยวิธีรับตรง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2555                 
เวลา 08. 0 น. ณ ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ)  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

6.5 ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีระบบ

จัดการการประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น (E-Meeting) เพ่ือใช้ส าหรับการประชุมคณบดี  ตลอดจนการ
ด าเนินการต่างๆ ทางด้านวิชาการ ซึ่งต้องใช้ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless) แต่ปัจจุบันระบบเครือข่ายไร้สาย 
(Wireless) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ค่อนข้างช้ามากและติดขัดบ่อย จึงเสนอให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปรับปรุง และ
พัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย 

อธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า มหาวิทยาลัยมีมาตรการควบคุมการ Load bit 
ของนักศึกษา และจะพัฒนาช่องทางสารสนเทศ Super Highway ให้แก่นักวิจัยด้วย 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 17/2555 วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2555 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 1/2556 วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2556  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ประสานงานร่วมกับศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย 
 

6.6 นักเรียนทุนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุมว่า ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ขึ้นทะเบียนรายชื่อนักเรียนทุน สกอ. ที่ยังไม่มีสังกัดหน่วยงานใดอยู่ เป็นจ านวนมาก        
ซึ่งหากคณะ/หน่วยงาน มีความสนใจสามารถดาวน์โหลดประวัติของนักเรียนทุน สกอ. ได้ทางเว็บไซต์ สกอ.        
และหากคณะ/หน่วยงานใดที่มีความประสงค์จะรับนักเรียนทุน สกอ. แต่ไม่มีอัตราเพ่ือรองรับให้ปรึกษาหารือกับ
ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ต่อไป 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

เลิกประชุมเวลา 12.35 นาฬิกา 
 
 

 
รองศาสตราจารย์รังสรรค์ เนียมสนิท 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ 

เลขานุการที่ประชุมคณบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวศิริรัตน์ ชาภูวงษ์ 
ผู้จดรายงานการประชุม 
 
นางสังวาลย์ ช่างทอง  
นางสุพัตรา ครองยุทธ 
นางสุภารัตน์ มูลศรี 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


