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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 2/2554 ณ วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 3/2554 ณ วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 255 เรียบร้อยแล้ว  

รายงานการประชุมคณบด ี1 

ครั้งที่ 2/2554 2 

เม่ือวันศุกรท์ี่  28  มกราคม  2554 3 

ณ  ห้องประชมุสารสิน ชัน้ 2 อาคารสิรคิณุากร มหาวทิยาลัยขอนแก่น 4 
 5 

ผู้มาประชุม 6 

1. รศ.สุมนต์  สกลไชย    อธิการบดี     ประธาน 7 

2. ผศ.อารมย์  ตัตตะวะศาสตร์   รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน 8 

3. อ.วสุ  เชาวพานนท์    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ 9 

แทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ 10 

4. รศ.สัญญา  ร้อยสมมุติ   รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและการพัสดุ 11 

5. รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย    รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 12 

6. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 13 

7. ผศ.วินัย  ใจขาน    รองอธิการบดีฝ่ายสังคมและชุมชนสัมพันธ์ 14 

8. ผศ.อาวุธ  ย้ิมแต้    รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบกายภาพ 15 

9. รศ.ลําปาง แมน่มาตย์    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 16 

10. รศ.อนันต์  พลธานี    คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 17 

11. รศ.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธ์ิ   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์18 

12. ผศ.เกียรติ แสงอรุณ    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 19 

13. ผศ.ไพศาล สุวรรณน้อย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 20 

14. ผศ.บุศรา  กาญจนบัตร   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 21 

แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 22 

15. รศ.โสพิศ วงศ์คํา      รองคณบดีฝ่ายวิจัย 23 

      แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 24 

16. ผศ.เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์25 

17. รศ.เกรียงไกร  กิจเจริญ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 26 

18. ผศ.นิคม  ถนอมเสียง    รองคณบดีฝ่ายบริหาร 27 

แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 28 

19. รศ.นวรัตน์  วราอัศวปติ เจริญ   คณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร์ 29 

20. รศ.วงศ์วิวัฒน์  ทัศนียกุล   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 30 

21. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี 31 

22. รศ.ชูชาติ กมลเลิศ    รองคณบดีฝ่ายบริหาร 32 

แทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 33 

23. ผศ.นพดล ต้ังสกุล    รองคณบดีฝ่ายบริหาร 34 

แทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์35 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 2/2554 ณ วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 3/2554 ณ วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 255 เรียบร้อยแล้ว  

24. รศ.มันทนา  สามารถ     คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 1 

25. ผศ.วิไลวรรณ  สมโสภณ   ประธานฝ่ายวางแผน 2 

แทนรักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์ 3 

26. ผศ.ไพบูลย์  ดาวสดใส    รองคณบดีฝ่ายบริหาร 4 

แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 5 

27. รศ.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 6 

      แทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 7 

28. รศ.ยุพิน  เตชะมณี    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 8 

29. นายเดชศักด์ิ ศานศิริวัฒน์   รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป 9 

      แทนผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ 10 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) 11 

30. ศ.สุทธิพันธ์  จติพิมลมาศ   ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 12 

31. ผศ.อนัตต์  เจา่สกุล    ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ 13 

32. ผศ.ยงยุทธ ทุมแสน     ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา 14 

แทนรักษาราชการแทนผู้อํานวยการศูนย์หัวใจสิริกิต์ิฯ 15 

33. รศ.อํานวย  คําต้ือ    ผู้อํานวยการศูนย์บริการวิชาการ 16 

34. ผศ.บุญทรัพย ์ไวคํา    รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนและสารสนเทศ 17 

แทนผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  18 

      (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 19 

35. อ.สุรพล  แสนสุข    ผู้อํานวยการวิทยาเขตหนองคาย 20 

36. นายอมร  สินเธาว์    ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง   21 

37. รศ.กุลธิดา  ทว้มสุข    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 22 

เลขานุการที่ประชุมคณบดี 23 

38. นางสังวาลย์   ช่างทอง   ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 24 

 25 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 26 

1. รศ.เฉลิมศักด์ิ พิกุลศร ี    คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร ์27 

2. ผศ.พรรณวดี  ตันติศิรินทร์   ประธานสภาคณาจารย์ 28 

 29 

เริ่มประชุมเวลา 09.40 นาฬิกา   30 

 31 

  เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและดําเนนิการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี ้32 

 33 

 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 2/2554 ณ วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554 
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ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม    1 

1.1 เรื่องที่นาํเสนอสภามหาวทิยาลยั คราวประชุมครั้งที่ 1/2554 เม่ือวนัที ่14 มกราคม 2554 และมติทียั่ง2 

ไม่ได้รับรอง 3 

เลขานุการที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งที่ 1/2554 4 

เมื่อวันที ่14 มกราคม 2554 มีเรื่องที่ได้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติทียั่งไม่ได้รับการรับรอง  ซึ่งมีรายละเอียดตาม5 

เอกสารประกอบวาระการประชุม    6 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 7 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 8 

 9 

ระเบยีบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครัง้ที่ 1/2554  เม่ือวันที่ 11 มกราคม  2554  10 

  ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 1/2554  เมื่อวันที่ 11 มกราคม  2554 โดยมีการ11 

แก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้  12 

- หน้า 2 ผู้เข้ารว่มประชุมลําดับที่ 25 “รศ.วิไลวรรณ” แก้ไขเป็น “ผศ.วิไลวรรณ” 13 

- หน้า 4 มติวาระที่ 3.1 เพิ่มช่ือ “รศ.อํานวย คําต้ือ” เป็นคณะทํางานฯ ด้วย 14 

- รายงานการประชุม “ลับ” 15 

- หน้า 1 บรรทัดที่ 19 และบรรทัดที่ 24 “...ได้นักศึกษาทราบ...” แก้ไขเป็น “...ให้นกัศึกษาทราบ...” 16 

- หน้า 4 บรรทดัที่ 28 และบรรทัดที่ 30 แก้ไขคําว่า “โสต” เป็น “โสด” 17 

  18 

ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  - ไม่ม ี- 19 

 20 

ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   21 

4.1 การขอปรบัอัตราคา่ธรรมเนียมหอพักนักศึกษานพรตัน์ (หอพัก 9 หลัง)และหอพักสวัสดิการ 22 

(หอ 8 หลัง) 23 

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สนิเสนอต่อทีป่ระชมุว่า  ตามท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดใหม้ีการบริการ24 

หอพักสําหรับนักศึกษา และได้เปิดโอกาสใหเ้อกชนเข้าบริหาร ได้แก่ หอพักนพรัตน ์(หอ 9 หลัง) สญัญาจ้างบริหาร 4 ปี25 

ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2552 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2556 และให้เอกชนลงทุนก่อสร้างหอพักในพื้นที่ของ26 

มหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ หอพักสวัสดิการ 8 หลัง โดยได้รับสิทธ์ิในการบริหารเป็นเวลา 25 ปีนั้น ตามสัญญามหาวิทยาลัยฯ 27 

ยินยอมให้ผูล้งทุนปรับอัตราค่าธรรมเนียมหอพักและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เพิ่มขึ้น ดังนี้  28 

1. หอพักนพรัตน์ เพิ่มได้ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อหอ้ง ทุก 2 ปี ตลอดอายุสัญญา 29 

2. หอพักสวัสดิการ เพิ่มได้ไม่เกินร้อยละ 10 ต่อห้อง ทุก 3 ปี ตลอดอายุสัญญา 30 

บัดนี้ หอพักนพรัตน์และหอพักสวัสดิการได้ขอเสนอปรับอัตราค่าธรรมเนียม ดังรายละเอียด ดังนี้  31 

 32 

 33 

 34 
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-  หอพักนพรตัน์  1 

ประเภท ราคาปัจจุบนั 
ราคา/คน/ภาค 

ราคาที่ขอปรบั 
ราคา/คน/ภาค 

เพิ่ม 
(%) 

บังคับใช ้ หมายเหต ุ

ห้องพัดลม 3,465 3,635 5 

ภาคปลาย 
ปีการศึกษา 2554 

ได้รับความเห็นชอบจาก       
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
หอพักนักศึกษานพรัตน์ ใน
คราวประชุม ครั้งที่ 3/2553 
วันที่ 16 ธันวาคม 2553 

ห้องแอร์ 4,630 4,860 5 

ห้องแอร์พิเศษ 5,200 5,460 5 

-  หอพักสวัสดิการ 2 

ประเภท ราคาปัจจุบนั 
ราคา/ห้อง/ป ี

ราคาที่ขอปรบั 
ราคา/ห้อง/ป ี

เพิ่ม 
(%) 

บังคับใช ้ หมายเหต ุ

ห้องพัดลม 28,800 31,680 10 หอพัก 1-6 
ภาคต้น 

ปีการศึกษา 2553 
หอพัก 7-8 
ภาคต้น 

ปีการศึกษา 2554 

ได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หอพักนักศึกษาสวัสดิการ

นักศึกษา ในคราวประชุม ครั้ง
ท่ี 3/2553 วันที่ 12 
พฤศจิกายน 2553 

ห้องแอร์ 48,000 52,800 10 

ห้องแอร์พิเศษ 57,600 63,360 10 

 3 

  ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา4 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2545 5 

  ข้อ 5 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับหอพัก ได้แก่ ค่าห้องพัก ค่าประกันกุญแจห้องพัก ค่าประกันของ6 

เสียหายภายในหอพัก รวมทัง้ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน้ําประปา และค่าสาธารณูปโภคอ่ืนๆ ที่เก็บในลักษณะเหมาจ่าย 7 

  ข้อ 6 การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามขอ้ 5 ของแต่ละหน่วยงานให้ทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัย8 

โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี และอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เพื่อความ9 

เหมาะสมได้ตามความจําเป็น 10 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 11 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 12 

  ที่ประชุมมีข้อคดิเห็นเสนอแนะ ดังนี้  13 

- ควรมผีลการประเมินของมหาวิทยาลัยและนกัศึกษาเกี่ยวกับการบรหิารหอพักเพื่อประกอบการ14 

พิจารณาปรับคา่ธรรมเนียมหอพักด้วย ทั้งนี้ มอบใหร้องอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษานําขอ้มูล15 

การบรหิารหอพัก และผลประกอบการเงินและผลประกอบการด้านคณุภาพที่ได้รายงานต่อ16 

คณะกรรมการลงทุนกอ่สรา้งสวัสดิการหอพกันักศึกษา มานําเสนอต่อที่ประชุมคณบดีในการ17 

ประชุมในคราวต่อไป 18 

- ควรใช้หลกัการปรับค่าธรรมเนยีมหอพักนพรตัน์ (หอ 9 หลัง) เพิ่ม 5% กับภาคการศึกษาฤดูรอ้นด้วย 19 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 2/2554 ณ วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 3/2554 ณ วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 255 เรียบร้อยแล้ว  

มต ิที่ประชุมพจิารณาแล้วเหน็ชอบการขอปรับอัตราคา่ธรรมเนียมหอพกันักศึกษานพรัตน์ 1 

(หอพัก 9 หลงั) และหอพักสวัสดิการ (หอ 8 หลัง) ตามที่เสนอ โดยมอบให้รองอธิการบดีที่รับผิดชอบรับข้อเสนอแนะ2 

ของที่ประชุมไปพิจารณาต่อไป 3 

 4 

4.2 การเสนอชื่อเพื่อแตง่ตั้งเปน็คณะกรรมการบรหิารจรยิธรรมการวิจยัประจาํมหาวิทยาลยั 5 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยเีสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมติทีป่ระชมุคณบดี คราว6 

ประชุมครั้งที ่7/2553 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553 ตามท่ีสํานักงานจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ ได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อ7 

แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการบรหิารและที่ประชุมคณบดีได้พิจารณาแล้วเหน็ควรให้ตรวจสอบองค์ประกอบของคณะ8 

กรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 9 

เรื่องข้อกําหนดการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2550 ข้อ 9 กําหนดใหม้คีณะกรรมการบริหารจริยธรรม10 

การวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกน่ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้แก้ไขตามมติที่ประชุมดังกล่าวแล้ว 11 

ในการนี้ ขอเสนอชื่อแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารสํานักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์12 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้  13 

1. รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย     เป็นประธานคณะกรรมการฯ 14 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 15 

2. รองศาสตราจารย์สุชาติ อารีมิตร     เป็นกรรมการ 16 

ประธานฯ สาขาวิชาคณะที่ 1 17 

3. นายแพทย์เกรียงศักด์ิ เวทีวุฒาจารย์     เป็นกรรมการ 18 

ประธานฯ สาขาวิชาคณะที่ 2 19 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไมตรี อินทร์ประสิทธ์ิ     เป็นกรรมการ 20 

ประธานฯ สาขาวิชาคณะที่ 3 21 

5. รองศาสตราจารย์วิทูรย์ ประสงค์วัฒนา     เป็นกรรมการ 22 

รองประธานฯ สาขาวิชาคณะที่ 1 23 

6. รองศาสตราจารย์จิราพร สิทธิถาวร      เป็นกรรมการ 24 

รองประธานฯ สาขาวิชาคณะที่ 2  25 

7. รองศาสตราจารย์ก่ิงฟ้า สินธุวงษ์     เป็นกรรมการ 26 

รองประธานฯ สาขาวิชาคณะที่ 3 27 

8. อาจารย์ แพทย์หญิงพรรณทพิา ว่องไว     เป็นกรรมการ 28 

กรรมการและเลขานุการฯ สาขาวิชาคณะที่ 1 29 

9. รองศาสตราจารย์นุจรี ประทปีะวณิช จอร์นส    เป็นกรรมการ 30 

กรรมการและเลขานุการฯ สาขาวิชาคณะที่ 2 31 

10. รองศาสตราจารย์นีออน พิณประดิษฐ์     เป็นกรรมการ 32 

กรรมการและเลขานุการฯ สาขาวิชาคณะที่ 3 33 

 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 2/2554 ณ วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 3/2554 ณ วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 255 เรียบร้อยแล้ว  

11. รองศาสตราจารย์ขวัญชนก ย้ิมแต้     เป็นเลขานุการ 1 

หัวหน้าสํานักงาน 2 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 3 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งต้ังต่อไป 4 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายชื่อเพื่อเสนอแต่งตั้งเปน็คณะกรรมการบริหาร5 

จริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ และเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพจิารณาแตง่ตั้งต่อไป  6 

 7 

4.3 การเสนอชื่อเพื่อแตง่ตั้งบุคคลเปน็คณะกรรมการบรหิารประจาํสาํนักงานจรยิธรรมการวิจยัใน8 

มนุษย์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 9 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยเีสนอต่อที่ประชุมว่า ตามประกาศ10 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1386/2553 ลงวันที่ 10 กันยายน 2553 เรื่อง การจัดระบบการบริหารสํานักงาน11 

จริยธรรมการวิจัย ใหม้ีคณะกรรมการบริหารประจําสํานักงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยแต่งต้ัง โดยความเห็นชอบของที่ประชุม12 

คณบดี ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมกรรมการบริหารจริยธรรมการวิจัย ครั้งที่ 5/2553 วันที ่22 ธันวาคม 2553 ได้เสนอชื่อ13 

บุคคลเพื่อขออนุมัติแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการบริหารประจําสํานักงาน ดังนี้  14 

1. รองศาสตราจารย์ขวัญชนก ย้ิมแต้  หัวหน้าสํานักงาน  เป็นประธานคณะกรรมการ 15 

2. รองศาสตราจารย์อรุณ จิรวัฒน์กุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ   เป็นกรรมการ 16 

3. รองศาสตราจารย์จิราภรณ์ ศรีนัครินทร ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   เป็นกรรมการ 17 

4. อาจารย์พรรณทิพา ว่องไว   ผู้แทนกรรมการฯ คณะที่ 1 เป็นกรรมการ  18 

5. รองศาสตราจารย์นุจรี ประทปีะวณิช จอร์นส ผู้แทนกรรมการฯ คณะที่ 2 เป็นกรรมการ 19 

6. รองศาสตราจารย์นีออน พิณประดิษฐ์  ผู้แทนกรรมการฯ คณะที่ 3 เป็นกรรมการ 20 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา คําวิลัยศักด์ิ  รองหัวหน้าสํานักงาน เป็นกรรมการและเลขานุการ 21 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 22 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งต้ังต่อไป 23 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งบุคคลเปน็คณะกรรมการบริหารประจํา24 

สํานักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ 25 

 26 

4.4 การเสนอชื่อบคุคลเพื่อแต่งตั้งเปน็คณะกรรมการประจําและกรรมการสมทบ ในคณะกรรมการ27 

จริยธรรมการวิจัยในมนุษยม์หาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิม่เติม)  28 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยเีสนอต่อที่ประชุมว่า ตามคําสั่งสภา29 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที ่41/2552 และที ่42/2553 ลงวันที่ 2 กันยายน 2552 ได้แต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรม30 

การวิจัยในมนษุย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําสาขาวิชา คณะที่ 3 แล้วนั้น  31 

เนื่องจากมีกรรมการประจําและกรรมการสมทบในคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ ได้32 

ลาออกจากตําแหน่งดังกล่าว ดังต่อไปนี้  33 

1. รองศาสตราจารย์กนกอร สมปราชญ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการประจํา สาขาวิชาคณะที่ 3 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 2/2554 ณ วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 3/2554 ณ วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 255 เรียบร้อยแล้ว  

2. รองศาสตราจารย์พิศาล ศิริธร  ลาออกจากการเป็นกรรมการประจํา สาขาวิชาคณะที่ 3 1 

3. รองศาสตราจารย์คงศักด์ิ ธาตุทอง ลาออกจากการเป็นกรรมการสมทบ 2 

เพื่อให้การดําเนินงานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยประกอบกับมติที่ประชุม3 

คณะกรรมการบริหารจริยธรรมการวิจัยฯ ครั้งที่ 5/2553 วันที่ 22 ธันวาคม 2553  จึงขอเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่งต้ัง4 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยม์หาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม) ดังนี้ 5 

1. คณะกรรมการประจํา สาขาวิชาคณะที่ 3 (KKU EC Panel 3)  6 

1) รองศาสตราจารย์เอื้อจิตร พัฒนจักร เป็นกรรมการประจาํบุคคลภายนอก สาขาวิชาคณะที่ 3 แทน 7 

ดร.อนุกูล จินตรักษ์ 8 

2. คณะกรรมการสมทบ 9 

1) รองศาสตราจารย์ นายแพทยส์ุมิตร สุตรา   กรรมการสมทบ 10 

2) รองศาสตราจารย์มาลินี เหล่าไพบูลย์   กรรมการสมทบ 11 

3) นายแพทย์ภาธร ภิรมย์ไชย    กรรมการสมทบ 12 

4) รองศาสตราจารย์ นายแพทยจ์รูญศักด์ิ สมบูรณ์พร  กรรมการสมทบ  13 

5) อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ กระสวยทอง   กรรมการสมทบ 14 

6) รองศาสตราจารย์ ดร.มานพ คณะโต   กรรมการสมทบ 15 

7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา ภัยหลีกลี ้   กรรมการสมทบ 16 

8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์  กรรมการสมทบ 17 

9) อาจารย์ แพทย์หญิงเสาวนันท์  บําเรอราช   กรรมการสมทบ 18 

10) รองศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ ์ ศรแีสนปาง   กรรมการสมทบ 19 

11) อาจารย์กล้าเผชิญ โชคบํารุง    กรรมการสมทบ 20 

12) รองศาสตราจารย์เยาวภา ประคองศิลป์   กรรมการสมทบ 21 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 22 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งต้ังต่อไป 23 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการประจาํ24 

และกรรมการสมทบ ในคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ และเสนอ25 

นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามแต่งตั้งต่อไป 26 

 27 

4.5 การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคณุวุฒ ิ28 

- รายงานการประชุม “ลบั” -  29 

 30 

ระเบยีบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 31 

5.1 รายงานเงนิบริจาคจากศิษย์เก่าคณะต่างๆ ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2553 – 31 ธันวาคม 2553  32 

  ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า สํานักงานบรหิารกิจการศษิย์เกา่ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ขอเสนอรายงาน33 

เงินบริจาคจากศิษย์เก่าคณะตา่งๆ และผู้มีจิตศรัทธา ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2553 – 31 ธันวาคม 2553 มียอดรวมทั้งสิ้น  34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 2/2554 ณ วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 3/2554 ณ วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 255 เรียบร้อยแล้ว  

13,249,086.65 บาท ซึ่งมรีายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    1 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  2 

  ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะว่า ขอให้ตรวจสอบกับฝ่ายบัญชี กองคลัง เกี่ยวกับจํานวนยอดบริจาค3 

เข้ากองทุนมอดินแดง อีกครั้ง เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน 4 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ และมอบให้สาํนกังานบริหารกจิการศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รับ5 

ข้อคิดเห็นเสนอของที่ประชมุไปพิจารณาดําเนนิการต่อไป 6 

 7 

5.2  รายงานผลการตรวจสอบบัญชขีองโรงพิมพ์มหาวทิยาลัยขอนแก่น ประจาํปี 2553  8 

  ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยโรงพิมพ์9 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2553 ข้อ 34 และข้อ 35 นัน้  10 

สํานักงานตรวจสอบภายใน ได้ทําการตรวจสอบงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 11 

กันยายน 2553 กับบัญชีเอกสารและหลักฐานต่างๆ การปฏิบัติทางบัญชีและทดสอบรายการอื่นๆ ที่เห็นว่าจําเป็นตาม12 

หลักวิชาการบัญชีแล้ว เห็นว่างบการเงินนี้แสดงผลการดําเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควร และได้ทําตามหลักบัญชีที่13 

รับรองทั่วไป สําหรับวิธีการคิดราคาสินค้าคงเหลือนั้น ได้ใช้ราคาทุนโดยถือหลัก First-in First-out (FIFO) การคิดค่า14 

เสื่อมราคาสินทรัพย์ใช้วิธีเส้นตรง การบันทึกบัญชีใช้เกณฑค์งค้าง (ACCRUAL BASIS) มรีายได้จากการขายและบริการ 15 

16,389,310.50 บาท และมกํีาไรสุทธิ 4,824,055.60 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   16 

   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 17 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ  18 

 19 

5.3  แจ้งผลการดําเนินงานในรอบปีบัญชี 2553 ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จํากัด  20 

  ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จํากัด ได้ดําเนินกิจการ21 

ครบรอบปีบัญชี 2553 และกาํหนดจัดประชุมใหญ่สามญัประจําปี 2553 ขึ้นในวันเสารท์ี่ 22 มกราคม 2554 ต้ังแต่22 

เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิเชษฐ์ เหลืองทองคํา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 23 

ในการนี้ ขอเสนอรายงานผลการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในรอบปีบัญชี 2553 โดยมี24 

รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน 123,162,199.83 บาท มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 23,663,849.60 25 

บาท และมีกําไรสุทธิ 49,933,197.57 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  26 

   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 27 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ  28 

 29 

5.4  รายงานผลการดําเนนิงาน ประจําปงีบประมาณ 2553 ของสาํนกัวิชาศึกษาทัว่ไป 30 

  ด้วยสํานักวิชาศึกษาทั่วไป ได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2553 เพื่อ31 

รายงานผลการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ในรอบ 1 ปีทีผ่่านมา ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร32 

ประกอบวาระการประชุม   33 

 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 2/2554 ณ วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 3/2554 ณ วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 255 เรียบร้อยแล้ว  

   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  1 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 2 

  3 

5.5  การสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร ์และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์4 

  ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และคณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร์ จะ5 

ครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่ 6 มิถุนายน 2554 ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที ่24/2550 และที ่6 

25/2550 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2550 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหา7 

คณบดี พ.ศ. 2552  8 

“ข้อ 11 ให้อธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีก่อนการสิ้นสุด9 

วาระของผู้ดํารงตําแหน่งคณบดีไม่น้อยกว่า 120 วัน หรือในกรณีทีผู่้ดํารงตําแหน่งคณบดีพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอ่ืน10 

ก่อนครบวาระ ให้อธิการบดีเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาภายใน 60 วัน” จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อทราบ 11 

และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีทั้ง 2 คณะ ดังนี้  12 

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย คณะละ 2 คน รวม 4 คน  13 

2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี ซึ่งมิได้สังกัดคณะที่ทําการสรรหาคณะละ 2 คน 14 

รวม 4 คน  15 

3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ ซึ่งมิได้สังกัดคณะที่ทําการสรรหาคณะละ 16 

1 คน รวม 2 คน 17 

และตามที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 20/2553 เมือ่วันที่ 15 ธันวาคม 2553  มมีติให้จัดทํา18 

สรุปการครบวาระการดํารงตําแหน่งของคณบดี/ผู้อํานวยการ สถาบัน สํานัก ศูนย์ แจ้งที่ประชุมคณบดีทราบ ทุก 6 เดือน 19 

นั้น ในการนี้ จงึขอเสนอสรุปการครบวาระการดํารงตําแหน่งของคณบดี/ผู้อํานวยการ สถาบัน สํานัก ศูนย์ ในปี พ.ศ. 20 

2554 ดังนี้  21 

รอบ 6 เดือนแรก (มกราคม – มิถุนายน 2554) มีจํานวน 5 หน่วยงาน  22 

ตําแหน่ง/หนว่ยงาน ชื่อ-สกุล เริ่มดํารงตําแหน่ง ครบวาระการดํารง
ตําแหน่ง 

หมายเหต ุ

ผู้อํานวยการ 
ศูนย์บริการวิชาการ 

รศ.อํานวย คําต้ือ 8 มีนาคม 2550 7 มีนาคม 2554 

อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการสรรหา ผู้อํานวยการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ศ.สุทธิพันธ์ 
จิตพิมลมาศ 

8 มีนาคม 2550 7 มีนาคม 2554 

ผู้อํานวยการ 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

ผศ.อนัตต์ เจ่าสกุล 8 มีนาคม 2550 7 มีนาคม 2554 สรรหาเสร็จเรียบร้อย
แล้ว 

คณบดี 
คณะศึกษาศาสตร์ 

ผศ.ไพศาล  
สุวรรณน้อย 

7 มิถุนายน 2550 6 มิถุนายน 2554 จะเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาแต่งตั้ง
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 2/2554 ณ วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 3/2554 ณ วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 255 เรียบร้อยแล้ว  

ตําแหน่ง/หนว่ยงาน ชื่อ-สกุล เริ่มดํารงตําแหน่ง ครบวาระการดํารง
ตําแหน่ง 

หมายเหต ุ

คณบดี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

รศ.สมนึก 
ธีระกุลพิศุทธ์ิ 

7 มิถุนายน 2550 6 มิถุนายน 2554 กรรมการสรรหา ใน
คราวการประชุมครั้งที่ 

2/2554 วันที่ 2  
กุมภาพันธ์ 2554 

รอบ 6 เดือนหลัง (กรกฎาคม - ธันวาคม 2554)  1 

 - ไม่มผีู้บริหารระดับคณบดี/ผู้อํานวยการ สถาบัน สํานัก ศูนย์ ที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง 2 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   3 

   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  4 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ  5 

 6 

5.6  แนวปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย 7 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดขีองสถาบันอดุมศึกษา 8 

  เลขานุการที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้กําหนดแนวทางใน9 

การเสนอเรื่องเพื่อขอให้สํานักราชเลขาธิการนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังบุคคลเพื่อให้ดํารง10 

ตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา 11 

ประกอบกับสถาบันอุดมศึกษาบางแห่ง ดําเนินการในเรื่องนี้ไม่เป็นไปตามแนวทางที่กําหนดไว้ ดังนั้น เพื่อให้การ12 

ปฏิบัติในการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นไปตามแนวทางที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกําหนด สํานักงาน13 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติ เกี่ยวกับ  14 

1. เอกสารประกอบการพิจารณาการเสนอเรื่องการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง 15 

2. กําหนดเวลาในการเสนอเรื่องการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง 16 

3. การเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีระยะเวลา17 

ปฏิบัติหน้าที่เหลืออยู่ไม่มากนัก 18 

กรณีที่ข้อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ กําหนดให้นายกสมาคมศิษย์เกา่หรือผู้ดํารงตําแหน่งอื่น 19 

ดํารงตําแหน่งกรรมการสภาสถาบันหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ โดย20 

ตําแหน่งนั้น หากระยะเวลาของการดํารงตําแหน่งของบุคคลซึ่งกฎหมายหรือข้อบังคับกําหนดให้เป็นกรรมการสภา21 

สถาบันหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิโดยตําแหน่ง มีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่เหลืออยู่ในตําแหน่งอีก      22 

ไม่มากนัก ก็ขอให้ชะลอเรื่องเพื่อให้มีการแต่งต้ังเสร็จเรียบร้อยเสียก่อน ทั้งนี้ เพื่อให้การนําความกราบบังคมทูล       23 

พระกรณุาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งกรรมการสภาสถาบนัหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ24 

ชุดใหม่ สามารถดําเนินการในครั้งเดียวและไม่เป็นการรบกวนเบื้องพระยุคลบาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร25 

ประกอบวาระการประชุม   26 

   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  27 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ  28 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 2/2554 ณ วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 3/2554 ณ วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 255 เรียบร้อยแล้ว  

5.7  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณข์องข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเปน็1 

พนักงานมหาวิทยาลัย 2 

  รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและการพัสดุเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการ3 

อุดมศึกษา ได้มีหนังสือขอหารือไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรณมีหาวิทยาลัยบูรพาปรับเปลี่ยนระบบการ4 

บริหารงานจากมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ต้ังแต่วันที่ 10 มกราคม 2553 จึงขอ5 

หารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยทีป่รับเปลี่ยน6 

สถานภาพมาจากข้าราชการว่า กรณีพนักงานดังกล่าวได้รับเงินเดือนสูงขึ้นหรือได้เลื่อนตําแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น ซึง่7 

หากมีสถานะเป็นข้าราชการจะได้รับการเลื่อนระดับสูงขึ้นจะสามารถขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามระดับ8 

ที่สูงขึ้นเมื่อพิจารณาตามสถานภาพเดิมได้หรือไม่ นั้น  9 

  บัดนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับแจ้งจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตาม10 

หนังสือ ที่ นร 0508/ท 8311 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2553 ว่าตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอ11 

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูย่ิงช้างเผือกและเครือ่งราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย 12 

พ.ศ. 2536 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 30/1 กําหนดให้ข้าราชการทีเ่ปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยให้เสนอ13 

ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อไปได้เสมือนเป็นข้าราชการในตําแหน่งที่ดํารงอยู่ก่อนเปลี่ยนสถานภาพเป็น14 

พนักงานมหาวิทยาลัย ดังนั้น พนักงานมหาวิทยาลัยที่ปรับเปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการยังคงขอพระราชทาน15 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามบัญชี 7 ต่อไปได้ ตามสถานะหรือตําแหน่งเดิมที่ดํารงอยู่ขณะเป็นข้าราชการ แต่ต่อมาเมื่อ16 

พนักงานมหาวิทยาลัยที่ปรับเปลี่ยนสถานภาพได้เลื่อนตําแหน่งหรือตําแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นย่อมไม่สามารถนํา17 

ตําแหน่งที่ได้เลื่อนสูงขึ้นภายหลังเปลี่ยนสถานภาพกลับไปใช้เทียบตําแหน่งหรือระดับของข้าราชการเพื่อเสนอขอ18 

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามบัญชี 7 เนื่องจากมิใช่ตําแหน่งหรือระดับของข้าราชการที่ดํารงอยู่ก่อนเปลี่ยน19 

สถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย แต่สามารถขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ในสถานะพนักงาน20 

มหาวิทยาลัย ตามบัญชี 18 ท้ายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ. 2536 (การขอพระราชทาน21 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผูดํ้ารงตําแหน่งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทีม่ีคุณลักษณะพิเศษ) โดยหากมีคุณสมบัติ22 

ครบถ้วนหน่วยงานต้นสังกัดก็สามารถพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันสูงขึ้นตามหลักเกณฑ์23 

และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในบัญชีดังกล่าวได้   ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   24 

   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  25 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ  26 

 27 

5.8  การขอหารือการนับระยะเวลาสําหรบัการขอกําหนดตําแหนง่ทางวิชาการ 28 

  รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและการพัสดุเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามหนังสือสาํนักงานคณะกรรมการการ29 

อุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(2)/900 ลงวันที่ 24 มกราคม 2554 แจ้งว่า ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ30 

พิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 31 

2550 ได้กําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้อ 5.1.1 วรรคสอง ไว้ดังนี้ 32 

  “ในกรณทีี่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา่ ดํารงตําแหน่งอาจารย์ และได้ปฏิบัติ33 

หน้าที่ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือ” 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 2/2554 ณ วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 3/2554 ณ วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 255 เรียบร้อยแล้ว  

  มหาวิทยาลัยได้ขอหารือกรณีการนับระยะเวลาการเสนอขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 

สําหรับอาจารย์ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท ตามหนงัสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ ศธ 2 

0514.1.3.1/12980 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553  ในประเด็นดังนี้  3 

  1. กรณีอาจารย์ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ สังกัดโรงเรียนสาธิต คณะ4 

ศึกษาศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2548 และต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2550 ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งอาจารย์สังกัดคณะ5 

ศึกษาศาสตร์ และมีช่ัวโมงสอนร่วมในระดับอุดมศึกษา จะสามารถนับรวมระยะเวลาการดํารงตําแหน่งอาจารย์ ต้ังแต่6 

ปี พ.ศ. 2548 ได้หรือไม่ ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวมีภาระงานสอนในระดับอุดมศึกษาย้อนหลัง 3 ปีแล้ว  7 

  2. กรณีอาจารย์สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มภีาระงานสอนทั้งระดับที่ตํ่ากว่าอุดมศึกษาและ8 

ระดับอุดมศึกษา ผู้เสนอขอจะต้องมีช่ัวโมงสอนในระดับอุดมศึกษาจํานวนเท่าใด จึงจะสามารถขอกําหนดตําแหน่งทาง9 

วิชาการได้ 10 

  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งดังนี้  11 

  1. การนับระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งอาจารย์ กรณีทีส่ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจะต้อง12 

ดํารงตําแหน่งอาจารย์และปฏิบัติหน้าที่สอนในระดับอุดมศึกษา โดยมีระยะเวลาในการสอนระดับอุดมศึกษารวมกันไม่13 

น้อยกว่าห้าปี ดังนั้นที่ขอหารือมา ผู้ขอไม่สามารถนับระยะเวลาในการสอนที่โรงเรียนสาธิตมานับรวมกับระยะเวลาที่14 

สอนในระดับอุดมศึกษาได้ 15 

  2. ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วย16 

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2550 ไม่ได้กําหนดจํานวนชั่วโมงสอนสําหรับการ17 

เสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการไว้ แต่ได้กําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับการเสนอขอแต่งต้ังให้ดํารง18 

ตําแหน่งทางวิชาการไว้ในข้อ 5.1.1, 5.2.1 และ 5.3.1 ดังนั้น ในการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการผู้เสนอขอ19 

ต้องมีคุณสมบติัเฉพาะตําแหน่งเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในประกาศ ก.พ.อ. สําหรับการนับระยะเวลาในการดํารง20 

ตําแหน่งให้นับเฉพาะระยะเวลาในการสอนระดับอุดมศึกษาเท่านั้น  21 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   22 

   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  23 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ  24 

 25 

5.9  วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ปีที่ 10 ฉบบัที่ 4 (เดือนตลุาคม-ธันวาคม 2553) 26 

  ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดทําวารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑติศึกษา) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของ27 

นักศึกษาและเป็นสื่อกลางรายงานความก้าวหน้าในการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 28 

โดยกําหนดออกปีละ 4 ฉบับ ขณะนี้วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 (เดือนเมษายน - ธันวาคม 29 

2553) ได้จัดพิมพ์เสร็จเรียบรอ้ยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   30 

   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  31 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ  32 

 33 

 34 



- 13 - 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 2/2554 ณ วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 3/2554 ณ วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 255 เรียบร้อยแล้ว  

5.10  โครงการประเมินสถานศึกษา แบบโดดเด่น 1 

  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ ผูแ้ทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมว่า 2 

ตามท่ี สมศ. ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการ การประเมินสถานศึกษาแบบโดดเด่น “ห่วงโซ่คุณภาพ3 

การศึกษา” ในวันที่ 24 มกราคม 2554 ณ โรงแรมสยามซต้ีิ กรุงเทพฯ โดยมีนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการ4 

กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาถกฐาพิเศษ “ห่วงโซ่คุณภาพการศึกษา” พร้อมด้วยการ 5 

ลงนามระหว่าง สมศ. กับสถานศึกษาที่สมคัรเข้าร่วมโครงการประเมินสถานศึกษาแบบโดดเด่น “ห่วงโซ่คุณภาพ6 

การศึกษา” รวม 8 แห่ง โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนจากต้นสังกัดทั้ง 3 ระดับการศึกษา 7 

ร่วมลงนามเป็นพยาน  8 

สําหรับสถานศกึษาแกนนําที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ม ี10 แห่ง ประกอบด้วยสถานศึกษา9 

ระดับอุดมศึกษา จํานวน 4 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวทิยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ10 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ด้านการอาชีวศึกษา จํานวน 3 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี วิทยาลัย11 

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โรงเรียนพายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ และระดับการศกึษาขัน้พื้นฐาน จํานวน 3 แหง่ 12 

ได้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย และโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ซึ่งสถานศึกษา13 

แกนนําจะมีหน้าที่ในการพัฒนาสถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอกรอบสองในระดับคุณภาพต่ํากว่าดีมาก ให้มี14 

การพัฒนาคุณภาพในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   15 

   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  16 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ  17 

 18 

5.11  ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 19 

  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ ผูแ้ทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมว่า 20 

สํานักงบประมาณได้จัดทําเอกสารยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่ง21 

เป็นยุทธศาสตร์ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553 และใช้เป็นยุทธศาสตร์สําหรับการจัดสรร22 

งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2555 ประกอบดว้ย 5 ยุทธศาสตร์ และรายการค่าดําเนินการภาครัฐ ดังนี้  23 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเพื่อ24 

ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 25 

2. ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมสมานฉันท์และความมั่นคงของประเทศ 26 

3. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 27 

4. ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 28 

5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการพฒันาภูมิภาคและท้องถิ่น 29 

6. รายการค่าดําเนินการภาครัฐ 30 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   31 

   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  32 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ  33 

 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 2/2554 ณ วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 3/2554 ณ วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 255 เรียบร้อยแล้ว  

5.12  หนังสือ “มหาวิทยาลยัขอนแก่นครบรอบ 10 ป”ี 1 

  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ ผูแ้ทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมว่า 2 

เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 47 ในวันที่ 25 มกราคม 2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น3 

โดยฝ่ายแผนและสารสนเทศ ได้จัดทําหนังสืออนุสรณ์ “มหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ 10 ปี” ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ครัง้4 

แรกเมื่อปี พ.ศ. 2517 ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ประชาคม มข. ยุคปัจจุบันได้ทราบถึงประวัติความเป็นมา จุดมุ่งหมาย 5 

ตลอดจนผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในอดตี ทั้งนี้ ได้จัดส่งให้ทุกคณะ/หน่วยงาน ด้วยแล้ว ซึ่งมี6 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   7 

   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  8 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ  9 

 10 

ระเบยีบวาระที่  6  เรื่องอืน่ๆ 11 

6.1 รายงานผลการดําเนินงานและรายงานการตรวจสอบบัญชี ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 12 

ของวิทยาลัยการปกครองทอ้งถิ่น 13 

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้แทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นเสนอต่อที่ประชุมว่า วิทยาลัยการ14 

ปกครองท้องถิ่นขอเสนอรายงานผลการดําเนินงานและรายงานการตรวจสอบบัญชี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 15 

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 26 16 

มกราคม 2554 ได้รับทราบเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายได้จากการดําเนินงาน 209,873,277.31 บาท มรีายจ่ายจากการ17 

ดําเนินงาน 197,379,648.23 บาท และมีรายได้สูงกว่ารายจ่าย 11,868,947.63 บาท ซึง่มีรายละเอียดตามเอกสาร18 

ประกอบวาระการประชุม 19 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 20 

  ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ สถานะทางการเงิน ดังนี้ 21 

- ควรพิจารณาเพิ่มหมายเหตุประกอบการเงิน เพื่อให้การรายงานทางการเงินสมบูรณ์และเป็น22 

แบบเดียวกับมหาวิทยาลัย 23 

- รายการเงินทุนสํารองวิทยาลัย และรายการเงินเหลื่อมปีเหลือจ่าย ตามนโยบายกรมบัญชีกลาง24 

ภาครัฐและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย ไม่ควรใส่ไว้ในหนี้สินหมุนเวียน เห็นควรให้หารือกับ25 

กองคลังเกี่ยวกับรูปแบบการจัดทําสถานะทางการเงินเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 26 

- ขอให้ตรวจสอบรายการหนี้สิ้นไม่หมุนเวียน (เจ้าหนี้มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 90,000,000 บาท) 27 

ว่าเป็นหนี้ระยะยาวหรือระยะสั้น หากเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นจากการทําข้อตกลงยืมเงินในการก่อสร้าง28 

อาคารของวิทยาลัยฯ ควรดําเนินการตามข้อตกลงในการคืนเงินให้มหาวิทยาลัยโดยใช้เงิน29 

สํารองของวิทยาลัย  30 

  มติ ที่ประชุมรบัทราบ และมอบให้วิทยาลยัการปกครองท้องถิ่นรับข้อคิดเหน็เสนอแนะของที่31 

ประชุมไปพิจารณาต่อไป 32 

 33 

 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 2/2554 ณ วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 3/2554 ณ วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 255 เรียบร้อยแล้ว  

  6.2 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษคณะวศิวกรรมศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2553 1 

  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอเสนอรายงานผลการ2 

ตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2553 ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีได้ตรวจสอบ  3 

งบดุล งบรายรับ-รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2553 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 กับบัญชี เอกสารและหลักฐาน4 

ต่างๆ การปฏิบัติและทดสอบรายการอื่นๆ ที่เห็นว่าจําเป็น ตามหลักวิชาการบัญชีแล้ว เห็นว่างบการเงินนี้แสดงผลการ5 

ดําเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควร และได้ทําขึ้นตามหลักวิชาการที่ใช้โดยทั่วไป การบันทึกบัญชีใช้เกณฑ์คงค้าง 6 

(ACCRUAL BASIS) สําหรับเงินทุนสํารองสะสม 5% ได้ฝากรวมไว้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีสินทรัพย์ 7 

121,074,816.78 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  8 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 9 

  มติ ที่ประชุมรบัทราบ  10 

 11 

  6.3 สรปุผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจําเดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน 2553 12 

  ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า สํานักงานตรวจสอบภายใน ได้สรุปผลการตรวจสอบรายงานการเงิน13 

ประจําเดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน 2553 ซึ่งได้รายงานผลการตรวจสอบภายในแต่ละเดือนต่ออธิการบดีแล้ว และได้14 

ส่งผลการตรวจสอบให้ทุกคณะหน่วยงานทราบ และดําเนินการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ15 

วาระการประชุม  16 

  ทั้งนี้ สําหรับคณะ/หน่วยงานใดที่ยังไม่ส่งรายงานการเงิน ขอความร่วมมือคณบดี/ผู้อํานวยการ 17 

กําชับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเร่งดําเนินการต่อไปด้วย 18 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  19 

  มติ ที่ประชุมรบัทราบ  20 

 21 

6.4 ผลการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และรายงานผลการ   22 

ดําเนนิงานการเพิ่มประสิทธภิาพการดําเนนิงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  23 

  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ ผูแ้ทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมว่า 24 

กองแผนงานได้วิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ประกอบด้วย ต้นทุนการเรียนการสอนระดับ25 

ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ต้นทุนการวิจัย ต้นทุนการบริการวิชาการ ต้นทุนการบริการรักษาพยาบาล ประจําปี26 

งบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 27 

ตามตัวช้ีวัดที่ 10 ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต เรียบร้อยแล้ว  จึงขอเสนอผลการวิเคราะห์28 

ต้นทุนผลผลิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และรายงานผลการดําเนินงานการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน 29 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 30 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 31 

  ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะว่า “แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและการ32 

ดําเนินงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554” ควรกําหนดให้เป็นแนวทางฯ ที่วิทยาเขต33 

หนองคายถือปฏิบัติด้วย   34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 2/2554 ณ วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 3/2554 ณ วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 255 เรียบร้อยแล้ว  

  มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบให้ฝ่ายแผนและสารสนเทศรับไปพิจารณากําหนด “แนวทางการ1 

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2 

2554” ให้ครอบคลุมวิทยาเขตหนองคายด้วย 3 

 4 

6.5 รายงานการสาํรวจความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิตและความพึงพอใจของนสิิตนักศึกษา 5 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  6 

  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ ผูแ้ทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมว่า 7 

ตามท่ีสํานักงานสถิติแห่งชาติ และสํานักงาน ก.พ.ร. ได้สํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของ8 

นิสิตนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรียบร้อยแล้วนั้น  ในการนี ้จึงขอเสนอ9 

รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 10 

2553  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 11 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 12 

  ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะว่า ควรมีการนําข้อมูลจาก ตาราง 8 จํานวนนิสิตนักศึกษาตัวอย่างที่13 

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ต่อมหาวิทยาลัย และตาราง 9 จํานวนนิสตินักศึกษาตัวอย่างที่ให้14 

ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย ไปพิจารณาทั้งในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัยต่อไปด้วย 15 

  มติ ที่ประชุมรบัทราบ  16 

 17 

เลิกประชุม  11.50 น. 18 

 19 

 20 

 21 

                                                          (รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข) 22 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 23 

เลขานุการที่ประชุมคณบดี 24 

นางสาวลัลธริมา  ประจง 25 

นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสด์ิ 26 

ผู้จดรายงานการประชุม  27 


