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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 5/2554 ณ วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2554 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 6/2554 ณ วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554 เรียบร้อยแล้ว 

รายงานการประชุมคณบด ี1 

ครั้งที่ 5/2554 2 

เม่ือวันศุกรท์ี่ 18 มีนาคม 2554 3 

ณ  ห้องประชมุสารสิน ชัน้ 2 อาคารสิรคิณุากร มหาวทิยาลัยขอนแก่น 4 

 5 
 6 

ผู้มาประชุม 7 

1. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย   อธิการบดี    ประธาน 8 

2. รศ.สมหมาย ปรีเปรม    รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 9 

3. รศ.รังสรรค์  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพฒันาบุคลากร 10 

4. รศ.คมกริช พิมพ์ภักดี   รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 11 

แทนรองอธิการบดีฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 12 

5. ศ.สุทธิพันธ์  จติพิมลมาศ   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 13 

6. ผศ.เด่นพงษ์  สุดภักดี    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 14 

7. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 15 

8. ผศ.อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 16 

      แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 17 

9. รศ.อนันต์  พลธานี    คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 18 

10. รศ.สุนันทา ก่ิงไพบูลย์    รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  19 

แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 20 

11. ผศ.เกียรติ  แสงอรุณ    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 21 

12. ผศ.ไพศาล  สวุรรณน้อย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 22 

13. ผศ.เสาวมาศ เถื่อนนาดี   รักษาราชการแทนรองคณบดีฝา่ยยุทธศาสตร์และประกันคณุภาพ 23 

แทนรักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์24 

14. ศ.ภิเศก ลุมพิกานนท์      คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 25 

และรักษาราชการแทนผู้อํานวยการศูนย์หัวใจสิริกิต์ิฯ 26 

15. ผศ.เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์27 

16. รศ.เกรียงไกร  กิจเจริญ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 28 

17. ผศ.นิคม  ถนอมเสียง    รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร 29 

แทนรักษาราชการแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร ์30 

18. ผศ.ดนัย  ยอดสุวรรณ    หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ 31 

รักษาราชการคณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร์ 32 

19. รศ.วิรัช  เรืองศรีตระกูล   ประธานสาขาวิชาเภสัชเคมี 33 

แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 34 
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20. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี 1 

21. รศ.สุณีรัตน์  เอี่ยมละมัย   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร ์2 

22. ผศ.ทรงยศ วีระทวีมาศ   คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 

23. รศ.มันทนา  สามารถ     คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 4 

24. อ.ดวงจันทร์ นาชัยสินธ์ุ   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 5 

แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 6 

25. รศ.ศุภวัฒนากร  วงศ์ธนาวสุ   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 7 

แทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 8 

26. รศ.ยุพิน  เตชะมณี    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 9 

27. นายเดชศักด์ิ  ศานติวิวัฒน์   รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป 10 

      แทนผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ 11 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) 12 

28. รศ.รวี  หาญเผชิญ    ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 13 

29. ผศ.กานดา สายแก้ว    รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร 14 

แทนผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ 15 

30. รศ.อํานวย  คําต้ือ    ผู้อํานวยการศูนย์บริการวิชาการ 16 

31. รศ.อาภรณี ไชยาคํา    รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ 17 

แทนผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  18 

      (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 19 

32. ผศ.พรรณวดี ตันติศิรินทร์   ประธานสภาคณาจารย์ 20 

33. นายบัญชา  พระพล    รองประธาน คนที่หนึ่ง 21 

แทนประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง 22 

34. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 23 

เลขานุการที่ประชุม 24 

35. นางสังวาลย์   ช่างทอง   ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 25 

 26 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 27 

1. อ.กิตติบดี  ใยพูล    รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์ 28 

2. รศ.วินิต ชินสุวรรณ    คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 29 

3. อ.สุรพล  แสนสุข    ผู้อํานวยการวิทยาเขตหนองคาย 30 

 31 

เริ่มประชุมเวลา 9.45 นาฬกิา   32 

 33 

  เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี ้34 
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ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม    1 

1.1 เรื่องที่นาํเสนอสภามหาวทิยาลยั คราวประชุมครั้งที่ 3/2554 เม่ือวนัที ่2 มีนาคม 2554                2 

และมติที่ยังไมไ่ด้รับรอง 3 

เลขานุการที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งที่ 3/2554 4 

เมื่อวันที ่2 มีนาคม 2554  มีเรื่องที่ได้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติทียั่งไม่ได้รับการรับรอง  ซึ่งมีรายละเอียดตาม5 

เอกสารประกอบวาระการประชุม    6 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 7 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 8 

 9 

ระเบยีบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครัง้ที่ 4/2554  เม่ือวันที่ 11 มีนาคม  2554  10 

  ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 4/2554  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม  2554 โดยมีการ11 

แก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้ 12 

- แก้ไขตําแหน่ง หน้า 1  13 

- บรรทัดที่ 20 “รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์” 14 

เป็น “รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร แทนรักษาราชการแทนคณบดีคณะ15 

พยาบาลศาสตร์” 16 

- บรรทัดที่ 25 “รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์” 17 

เป็น “รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร แทนรักษาราชการแทนคณบดีคณะ18 

สาธารณสุขศาสตร์”  19 

- แก้ไขคําผิด  20 

- หน้า 2 บรรทดัที่ 4 “วงศ์ธนาวสุ” เป็น “วงศ์ธนวสุ” 21 

- หน้า 5  บรรทดัที่ 26  “คณบดีคณะแพทย์” เป็น “คณบดีคณะแพทยศาสตร์” 22 

- หน้า 6  บรรทัดที่ 6 แก้ไขคําว่า “ขบวน” เป็น “กระบวน” และบรรทัดที่ 20        23 

“...การต้นทุนค่าใช้จ่าย...” เป็น “การลดต้นทุนค่าใช้จ่าย”  24 

- หน้า 13 บรรทดัที่ 15 แก้ไข พ.ศ. “2557” เป็น “2527” 25 

 26 

ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  - ไม่ม ี- 27 

 28 

ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   29 

4.1  (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวทิยาลยัขอนแก่น พ.ศ.2555-2558 30 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพฒันาบุคลากร เสนอที่ประชุมว่า ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยในคราว     31 

การประชุมวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 ได้กําหนดทิศทางกลยุทธ์ (Strategic Direction) ของ32 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นในอีก 4 ปีข้างหน้า และประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3 /2553 เรื่อง พันธกิจและ33 

นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ.2554-2558)  เพื่อให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีพัฒนาการที่ดีอย่าง34 
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ต่อเนื่องเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด โดยต้องพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 1 

รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาและจุดอ่อนที่สําคัญของมหาวิทยาลัย เพื่อรักษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้เกิด2 

ผลสัมฤทธ์ิได้ภายในเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2554-2558) ดังนี้ 3 

  “เป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ 4 

     อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซยี และ อันดับ 1 ใน 400 ของโลก” 5 

และมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มาตรฐาน ความเป็นเลิศ  6 

มีบทบาทในการชี้นํา ตอบสนองความต้องการและเตือนสติของสังคม เป็นที่ยอมรับของสังคมในระดับ               7 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ขณะเดียวกัน เพื่อให้การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่8 

เป้าหมายดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะต้องคํานึงถึงประเด็นเป้าหมายรองที่สําคัญและเกี่ยวข้องอีก 3 ประเด็น9 

ประกอบด้วย 10 

1. เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน 11 

2. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี 12 

3. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สิน 13 

ทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้ 14 

 และอธิการบดีได้นําเสนอทิศทางกลยุทธ์แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยต่อสภา15 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาคม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานภายนอก 16 

จํานวน 6 ครั้ง เพื่อนําข้อมูลมาปรับทิศทางและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทําเป็น “ร่าง แผนยุทธศาสตร์การ17 

บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555-2558”  ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 10 ประเด็นยุทธศาสตร์         18 

24   กลยุทธ์  87  มาตรการ และ 307 โครงการ  โดยสรุปได้ดังนี้ 19 
 20 

ประเดน็
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์

1.ระบบบริหาร
จัดการดี 

: มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีระบบบริหาร
จัดการที่ดีที่สรา้งคุณภาพชีวิตและความ
ผาสุกในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
องค์กร (healthy organization) ควบคู่
กับการสร้างธรรมาภิบาลและมาตรฐาน
การทํางานที่มีผลสมัฤทธ์ิสูง (high 
performance organization) 

1)  มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี (Healthy 
Infrastructure)  

2)  พัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์  

3)  การเงิน งบประมาณและการจัดสรร  
4)  การบริหารจัดการพื้นที่ที่ดี 
5)  ระบบบริหารจัดการองค์กร 

2.การผลิตบัณฑิต 
ที่ดี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันที่มุ่งผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ
ทางวิชาการ มีคุณธรรมและจริยธรรม มี
ทักษะและความรับผิดชอบในการทํางาน 
รวมทั้งการใช้ชีวิตในสังคม ใฝ่รู้และ

1)  มีหลักสูตรที่ดี (Healthy Curriculum)  
2)  การจัดการเรียนการสอนที่ดี (Healthy 

Learning Management System)  
3)  การผลิตบัณฑติ  
4)  การพัฒนาคณาจารย์ 
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ประเดน็
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์

สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และมี
สมรรถนะระดับสากล สามารถแข่งขันกับ
นานาชาติได้ บนพื้นฐานของความเป็นไทย 

3.ด้านการพัฒนา 
นักศึกษา (Healthy  
  Student) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันที่
มุ่งเน้นการสร้างสรรค์และพัฒนานักศึกษา 
ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มคีณุค่าต่อสังคม 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้และ
ประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดี
และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
และสามารถดาํรงชีพอยู่ในสังคมโลกได้
อย่างมีคุณภาพ และคุณธรรม 

1)  สนับสนุนการทํากิจกรรมเสรมิหลักสูตร 
กิจกรรมส่งเสรมิการพัฒนาท้องถิ่น 
กิจกรรมส่งเสรมิด้านจริยธรรมและคุณธรรม  

2)  มีหอพักนักศึกษาและสถานที่รองรับการทํา
กิจกรรมที่ดี  

3)  ระบบการบริหารกิจการนักศึกษาที่ดี 
(Healthy Student Management 
System) 

4.ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัย
ต้นแบบในการนําเอาหลักการของการวิจัย
ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานประจํา
และการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อนํา มข.ไปสู่ 
“มหาวิทยาลยัที่ใช้การวิจัยเป็นฐานใน
การพัฒนา (Research Based 
University)” 

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมที่จะก้าวไปสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยช้ันนําของภูมิภาค 

2) การสร้างบรรยากาศการวิจัยที่เอื้อต่อ
นักวิจัยให้สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพ 

3) การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย 
4) การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อการพัฒนา

ประเทศและภมูิภาคอย่างยั่งยืน 
5) สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับ

หน่วยงานภาครัฐ สถานประกอบการ ภาค
ธุรกิจ และชุมชน เพื่อนําผลการวิจัยไปสร้าง
มูลค่าเพิ่มได้อย่างยั่งยืน 

6) การขับเคลื่อนโครงการมหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติ 

5.ด้านบริการ
วิชาการ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบัน
เสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์และพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นศูนย์กลางการ
ให้บริการทางวิชาการ โดยเป็นที่พ่ึงของ
สังคมโดยรวมของประเทศ และประเทศ
ในภูมิภาค บนพื้นฐานของความรู้ทาง
วิชาการสู่การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจ

1)  พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนยก์ลางของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทีใ่หญท่ีสุ่ดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและในกลุม่อนุภูมิภาคลุ่ม
น้ําโขง 
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ประเดน็
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์

พอเพียง อันจะนําไปสู่การชี้นําสังคมทาง
ปัญญา การพฒันาสังคมฐานรากให้
เข้มแข็งและยั่งยืน 

6.การทํานุบํารุง 
ศิลปวัฒนธรรม        
ที่ดี (Healthy Art 
and Culture) 

เป็นผู้นําในการอนุรักษ์ ส่งเสริม วิจัย และ
ประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อรักษา
คุณค่าและเพิ่มมูลค่าในระดับชาติและอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง ตลอดจนการเชื่อมโยง
องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ําโขงไปสู่กระบวนการการ
เรียนการสอนในระดับต่างๆ  

1)  เป็นศูนย์กลางด้านการอนุรักษ์และส่งเสรมิ
ศิลปวัฒนธรรมอีสานและภมูิปัญญาท้องถิ่น 

 

7. ด้านพัฒนา
คุณภาพและระบบ
ประกันคณุภาพ 
 

เป็นสถาบันที่สนับสนุนและสง่เสริมให้การ
ประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารและดําเนินงานทุก
ระบบขององค์กร เพื่อพัฒนาไปสู่องค์กร
แห่งคุณภาพที่ได้รับการยอมรับตาม
มาตรฐานสากล มสีมรรถนะ 
(Competency) ในการขับเคลื่อนให้บรรลุ
ซึ่งวิสัยทัศน์แหง่ความเป็นมหาวิทยาลัยช้ัน
นําของชาติ ที่สามารถแข่งขนักับ
นานาชาติได้ 

1)  สร้างวัฒนธรรมขององค์กรเชิงคุณภาพและ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 

8. ด้านศิษย์เก่า 
สัมพันธ์ที่ดี 
(Healthy Alumni  
Relations) 

สนับสนุนและส่งเสริมใหศ้ิษย์เก่าร่วมสร้าง
ความเข้มแข็งและขับเคลื่อนให้
มหาวิทยาลัยขอนแก่นก้าวไปเป็น
สถาบันการศึกษาชั้นนําของเอเซีย และ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มี
ความพร้อมด้วย วิทยา จริยา ปัญญา 

1) การพัฒนาความสัมพันธ์กับศษิย์เก่าที่ดี 
 

9. ด้านชุมชน
สัมพันธ์  (Healthy   
   Community) 

มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคม
และชุมชนในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษา
ช้ันนําที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นแบบอย่าง
ที่ดี 
 

1) ชุมชนสัมพันธ์ที่ดี 
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ประเดน็
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์

10.การบริหาร
จัดการทรัพยากร  
ทรัพย์สิน และ    
ทรัพย์สินทาง    
ปัญญา เพื่อพัฒนา 
มหาวิทยาลัยให้    
เกิดประโยชน์สูงสุด 
และพึ่งตนเองได้ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการบริหารจัดการ
ทรัพยากร และทรัพย์สินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อองค์กร ลดการ
พ่ึงพางบประมาณแผ่นดินและมีความ
มั่นคงทางด้านงบประมาณมากขึ้นจากการ
จัดหารายได้เป็นของตนเอง 

1) การบริหารจัดการทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยอย่าง
ย่ังยืน 

 

 1 

โดยสรุปเป็นแผนที่ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้ 2 

 3 

 4 

ความสําเร็จดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ จะต้องมีการกําหนดแนวทางในการนํายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติที่ดีด้วย 5 

ซึ่งในแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ได้กําหนดแนวทางการดําเนินงานไว้ 5 ขั้นตอนดังนี้ 6 
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1) การเชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์สู่โครงการและงบประมาณ ก่อนที่จะมีการนําเอาแผนยุทธศาสตร์นี้1 

จะถูกนําไปผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นอย่างมีส่วนร่วมจากประชาคมของมหาวิทยาลัย ก่อน หลังจากนั้น   2 

นําโครงการเข้าสู่ระบบบริหารทรัพยากรขององค์กร (Enterprise Resource Planning) เพื่อให้สามารถตรวจสอบ3 

และติดตามการดําเนินงานของโครงการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น  4 

2) การถ่ายทอดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดจากระดับมหาวิทยาลัยสู่ระดับหน่วยงาน โดยการจัดทําคํา5 

รับรองการปฏิบัติราชการระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานระดับคณะหรือเทียบเท่า และคํารับรองการปฏิบัติ6 

ราชการระหว่างคณะหรือเทียบเท่ากับหน่วยงานภายในขององค์กร  7 

3) การสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่ประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้บุคลากรและ8 

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้ตระหนักและรับรู้ถึงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย จึงจะจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อ9 

สื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้บุคลากรและนักศึกษาได้รับรู้และเข้าใจ ทั้งในการทํา10 

ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ 11 

4) การติดตามเพื่อให้เกิดการประเมินผล การเรียนรู้ และการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ จัดทําระบบ12 

สารสนเทศเกี่ยวกับตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเข้าสู่ระบบและกลไกของการประกัน13 

คุณภาพของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้บริหารได้มีระบบในการติดตามข้อมูลความคืบหน้าและสามารถปรับเปลี่ยน14 

ยุทธศาสตร์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น 15 

5) บทบาทของผู้มีส่วนเก่ียวข้องต่างๆ ต่อการนํายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ การดําเนินงานตาม16 

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนั้น จะไม่มีทางประสบความสําเร็จได้โดยทีมผู้บริหารที่ประกอบไปด้วย อธิการบดี รอง17 

อธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการ และผู้ช่วยอธิการบดี เท่านั้น แต่จะต้องอาศัยกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ในการส่งเสริม 18 

สนับสนุน และเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย นับต้ังแต่กรรมการสภามหาวิทยาลัย    19 

ที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง ให้ความเห็นชอบต่อรายละเอียดของโครงการต่างๆ รวมท้ังออกกฎระเบียบ20 

และแนวปฏิบัติที่เอื้อต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ทั้งหลาย  21 

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  22 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะต่อแผน (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การบริหาร 23 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555-2558 ก่อนที่จะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป 24 

  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้  25 

- มหาวิทยาลัยควรนิยามคําว่า “มหาวิทยาลัยช้ันนํา” ให้ชัดเจน โดยอาจระบุไว้ในวิสัยทัศน์ 26 

- คําว่า healthy สื่อความหมายถึงคําว่า “ที่ดี” มากแค่ไหน และมคีวามเหมาะสมเพียงใด  ซึ่ง27 

ประธานได้ช้ีแจงว่า healthy university หมายถึง การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะทีดี่ทั้งด้าน28 

ปัญญา จิตใจ กายและสังคม 29 

- หากใช้คําว่า healthy ควรพิจารณาใช้คําว่า “สุขภาวะที่ดี” แทนคําว่า “ที่ดี” อย่างเดียว หรือ30 

อาจพิจารณาใช้คําอ่ืนแทน เช่น liveable เป็นต้น 31 

- ควรให้คํานิยามของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ให้มีความชัดเจนว่า มีเป้าหมายมุ่งเน้นในเรื่องใด 32 

เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจที่ซ้ําซ้อนกับงานประจําที่ดําเนินการอยู่แล้ว 33 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 5/2554 ณ วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2554 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 6/2554 ณ วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554 เรียบร้อยแล้ว 

- ควรพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของยุทธศาสตร์ เพื่อให้สามารถขับเคลือ่นยุทธศาสตร์ที่สําคัญ1 

เพื่อเข้าสู่เป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําของโลกต่อไปได้ 2 

- บทที่ 2 ข้อ 2.1  1) ปรับ คําว่า “ระดับ” เป็น “อันดับ” 3 

- บทที่ 2 หน้า 7 จุดอ่อน  2) ในความเป็นจริงแล้วมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มี4 

การบูรณาการระหว่างคณะฯ บ้างแล้ว เช่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นได้ดําเนินการเปิด5 

หลักสูตรแบบบูรณาการระหว่างสาขาวิชาหรือนอกคณะ คอื หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต โดย6 

เป็นความร่วมมือของ 3 คณะ คือ รฐัประศาสนศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร ์7 

- บทที่ 3 หน้า 28 แก้ไข ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวิจัย  ควรปรับกลยุทธ์ 1  “...การเป็น8 

มหาวิทยาลัยช้ันนําของภูมิภาค” เป็น “...การเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําของโลก” 9 

 10 

ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นเสนอแนะประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ  ดังนี้ 11 

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบบริหารจัดการที่ดี 12 

- กลยุทธ์ที่ 1 มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี   13 

 ควรพิจารณาโครงสร้างพื้นฐานสําหรับนักศึกษาที่จะทําใหน้ักศึกษาสามารถ14 

ดําเนินกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างนักศึกษาต่างคณะ/สาขาวิชา อย่างแท้จริง  15 

 โครงสร้างพื้นฐานกับความสัมพันธ์กับชุมชน ปัจจุบันมีบางพื้นที่ เช่น สนาม16 

กีฬาที่ชุมชนเข้ามาใช้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย แล้วทําให้นักศึกษาไม่สามารถเข้าใช้พ้ืนที่นั้นๆ ได้ 17 

มหาวิทยาลัยควรมีการดําเนินการให้การใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน เอื้อ18 

ประโยชน์ต่อกันได้ 19 

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบณัฑิตที่ดี 20 

- กลยุทธ์ที่ 1 มหีลักสูตรที่ดี  21 

 มาตรการที่ 1 จัดหลักสูตรการเรียนการสอนเชิงบูรณาการที่มีคุณภาพ มี22 

มาตรฐานสากลหลากหลายและสอดคล้องต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต23 

และตลาดแรงงาน ควรมีการส่งเสริมใหม้ีการบูรณาการในส่วนอาจารย์ เพื่อให้24 

เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสาขาวิชาชีพกันด้วย 25 

 มาตรการที่ 2 ควรพิจารณาเรื่องการควบรวมสาขาวิชา แทนการเพิ่มคณะวิชา 26 

และเพิ่มจํานวนหลักสูตรทีม่บูีรณาการระหว่างสาขาต่างๆ มากขึ้น 27 

- กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่ดี  28 

 มาตรการที่ 5 การจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียน และสังคมเป็นศูนย์กลาง 29 

ในต่างประเทศนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการเพื่อเสริมความรู้ที่นอกเหนือจาก30 

หลักสูตรหลกั เพื่อนําไปใช้ประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา ซึ่งประธานชี้แจงว่า ในมหาวิทยาลัย31 

อาจยังไม่สามารถดําเนินการโดยอิสระเช่นนั้นได้ แต่ก็มีการดําเนินการหลักสูตรในลักษณะดังกล่าว32 

อยู่แล้วในระดบัหนึ่ง ในอนาคตก็อาจจะพัฒนาให้นักศึกษามีทางเลือกในการเรียนได้เต็มรูปแบบขึ้น 33 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 5/2554 ณ วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2554 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 6/2554 ณ วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554 เรียบร้อยแล้ว 

 มาตรการที่ 5 การจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียน และสังคมเป็นศูนย์กลาง 1 

ในอนาคตการบริหารจัดการสหกิจศึกษา ควรกําหนดให้แต่ละรายวิชาต้องเป็นสหกิจศึกษา คือ 2 

สามารถเรียนและทํางานได้ในระหว่างเรียนด้วย ซึ่งจะทําใหบั้ณฑิตที่สําเร็จการศึกษาพร้อมทํางาน3 

อย่างแท้จริง ดังเช่น สถาบันปัญญาภิวัฒน์ สถาบันกันตนา เป็นต้น และควรมีการมุ่งเน้นการฝึกงาน4 

ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อให้นักศกึษาที่จะสําเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติได้จริง 5 

โดยเฉพาะสาขาวิชาที่ไม่มีสภาวิชาชีพรับรอง 6 

 มาตรการที่ 6  ส่งเสริมให้มีการสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรม ทักษะการใช้7 

ชีวิต และทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่ดี “2) การเพิ่มจาํนวนนักศึกษาต่างชาติ...” 8 

ควรพิจารณาบรรจุในมาตรการอื่นที่เหมาะสม 9 

 มาตรการที่ 6 ควรพิจารณามุ่งเน้นสิ่งแวดล้อมที่จะเป็นสิ่งกล่อมเกลานักศึกษา 10 

เพื่อให้นักศึกษามีวิถีชีวิตที่ดี มีรสนิยมที่ดี มรีะเบียบและรับผิดชอบต่อสาธารณะ มหาวิทยาลัยควรมี11 

การเชื่อมโยงประเด็นต่างๆ เข้ากับสิ่งแวดล้อมรอบๆ มหาวิทยาลัย เช่น การจอดรถอย่างเป็น12 

ระเบียบ การสํานึกต่อสาธารณะ เป็นต้น ซึง่เป็นคุณสมบัติที่จะติดตัวนักศึกษาต่อไปในอนาคต 13 

 มาตรการที่ 6 คําว่า “ส่งเสรมิ/สนับสนุน” เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ ควร14 

พิจารณาใช้คําที่เน้นหนักที่ชัดเจนมากขึ้นเพื่อให้เกิดการดําเนินการที่จะช่วยให้บัณฑิตของ15 

มหาวิทยาลัยสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อประกอบอาชีพได้อย่างแท้จริง 16 

 มาตรการที่ 6 ควรเน้นเรื่องการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อ17 

ประกอบวิชาชีพ โดยอาจกําหนดให้การเรียนการสอนในปสีุดท้ายที่เน้นเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ18 

หรือการฝึกงานและสหกิจศกึษาในต่างประเทศ เพื่อให้นกัศึกษาสามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้จริง 19 

 มหาวิทยาลัยควรพิจารณาการเพิ่มจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีให้20 

รอบคอบ โดยอาจพิจารณาเพิ่มบางสาขาที่จําเป็น และเนน้การเพิ่มจํานวนการผลิตบัณฑิตศึกษาซึ่ง21 

เน้นการศึกษาเฉพาะทาง 22 

-  กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาคณาจารย์ ควรเพิ่ม มาตรการที่ 3) การการพัฒนาโครงสร้างใน23 

การบริหารจัดการด้านการพัฒนาคณาจารย์ ประกอบด้วยการเรียนการสอน การ24 

ประเมินและการประกันคุณภาพของอาจารย์รวมถึงด้านจรรยาบรรณด้วย 25 

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพฒันานักศึกษา 26 

- นอกเหนือจากการพัฒนานักศึกษาด้านคุณภาพชีวิตแล้ว ควรเพิ่มการพัฒนานักศึกษา27 

ด้านวิชาการเพื่อให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ต้องการพัฒนาวิชาการด้านต่างๆ ซึ่งใน28 

ต่างประเทศมีศูนย์วิชาการหลากหลายด้านเพื่อให้ความช่วยเหลือนักศึกษาโดยสามารถ29 

ติดต่อศูนย์ฯ เพื่อขอความช่วยเหลือ ได้ตลอดเวลาโดยอาจเป็นทางอีเมล์ ซึ่งแต่ละศูนย์30 

จะจัดให้มีผู้เชีย่วชาญประจําศูนย์ฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือ 31 

 32 

 33 

 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 5/2554 ณ วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2554 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 6/2554 ณ วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554 เรียบร้อยแล้ว 

- ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพฒันาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ  1 

- การรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยควรมกีารดําเนินการที่เป็นรูปธรรม2 

และชัดเจนกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้มีการจัดให้มีการ3 

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ในรูปแบบต่างๆ อยู่แล้ว เช่น Show and Share แต่อาจยังไม่เป็น4 

ระบบการสั่งสมองค์ความรู้ที่ชัดเจน 5 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 6 

พ.ศ. 2555-2558 และใหน้าํเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป โดยมอบให้รองอธิการบดฝี่ายแผนและพัฒนา7 

บุคลากร รับขอ้สังเกต ข้อคดิเห็นเสนอแนะของที่ประชมุไปพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ หากมีข้อคิดเหน็เสนอแนะ8 

เพิ่มเติมสามารถแจ้งที่ฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากรได้โดยตรง 9 

 10 

4.2  การปรบัเพิ่มอัตราคา่ตอบแทนในการจา้งพนักงานมหาวิทยาลยัโดยใช้เงนิรายได ้11 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร เสนอที่ประชุมว่า ตามท่ี คณะรฐัมนตรี ในคราวประชุม 12 

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2553 ได้เห็นชอบในหลักการให้สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ปรับบัญชีเงินเดือน 13 

ค่าจ้างและค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากรภาครัฐเพิ่มในอัตราร้อยละ 5 สําหรับการปรับปรุงค่าตอบแทนเพื่อเพิ่ม 14 

ขีดความสามารถในการดึงดูดและรักษาคนเก่ง คนดีไว้ในราชการ รวมทั้งเพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของข้าราชการ ตาม15 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มาตรา 3 ให้เพิ่มบทนิยามคําว่า 16 

“พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” ระหว่างบทนิยามคําว่า “ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา” และคําว่า “สภา17 

สถาบันอุดมศึกษา” ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 “พนักงานใน18 

สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างให้ทํางานในสถาบันอุดมศึกษา โดยได้รับค่าจ้างหรือ19 

ค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา นั้น ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานด้านบุคคลของ20 

มหาวิทยาลัยสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงเห็นควรให้มีการปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 21 

โดยขอให้คณะ/หน่วยงานดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับเพิ่มค่าตอบแทนให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ่ายค่าตอบแทน22 

ด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 ใน23 

อัตราร้อยละ 5 จํานวน 955 อัตรา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,023,946 บาท โดยจําแนกเป็นสายวิชาการจํานวน 79 อัตรา จํานวน 24 

323,028 บาท  และสายสนับสนุน จํานวน 876 อัตรา จํานวน 2,700,918 บาท โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้   25 

1. พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ที่สังกัดสํานักงานอธิการบดี กองแผนงาน ดําเนินการ26 

จัดสรรงบประมาณ หากสังกัดคณะ/หน่วยงาน ให้ใช้งบประมาณของคณะ 27 

2. นํางบประมาณเงินรายได้ ในส่วนของงบลงทุนที่คณะ/หนว่ยงานได้รับจัดสรรแต่ไม่ได้ดําเนินการ28 

หรือคาดว่าจะเหลือจากการดําเนินงานมาใช้ในการปรับเพิ่มอัตราค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงาน29 

มหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ หรือ 30 

3. จัดทํางบประมาณเงินรายได้กลางปี พ.ศ.2554 เพื่อใช้ในการปรับเพิ่มค่าตอบแทนให้แก่31 

พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ่ายค่าตอบแทนด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 32 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 33 

 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 5/2554 ณ วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2554 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 6/2554 ณ วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554 เรียบร้อยแล้ว 

  ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้  1 

- ควรดําเนินการให้สอดคล้องกบันโยบายระดับชาติ และหากเป็นไปได้ควรมีการศึกษาวิเคราะห์2 

การปรับเพิ่มค่าตอบแทนให้กับบุคลากรทุกประเภท เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ํา 3 

- ในส่วนของลูกจ้างชั่วคราว ควรมอบให้กองการเจ้าหน้าที่สํารวจข้อมูลของทุกคณะ/หน่วยงาน 4 

เพื่อให้ทราบข้อมูลจํานวนลูกจ้างชั่วคราวที่ถูกต้อง ก่อนนําไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 5 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ดําเนนิการ ดังนี้  6 

1. เห็นชอบให้ดําเนนิการปรบัเพิ่มอัตราคา่ตอบแทนในการจา้งพนักงานมหาวิทยาลยัโดยใช้เงนิรายได้7 

ประจําปีงบประมาณ 2554 ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 ถึง 30 กันยายน 2554 ในอัตรา8 

ร้อยละ 5 ตามเสนอ  9 

2. เห็นชอบใหใ้ชง้บประมาณเงนิรายได้ของสว่นกลางจัดสรรฯ ให้คณะ/หน่วยงาน ก่อน และ10 

เม่ือสิ้นปีงบประมาณให้ดําเนนิการตัดงบของคณะ/หน่วยงาน คนืส่วนกลาง 11 

3. ให้เพิ่มพนักงานมหาวิทยาลยัของคณะศลิปกรรมศาสตรด้์วย โดยให้คณะดําเนนิการแจ้ง12 

ข้อมูลไปยังกองการเจา้หนา้ที่เพื่อปรบัเพิ่มอัตราคา่ตอบแทนในการจา้งพนกังานมหาวิทยาลัยโดย13 

ใชเ้งนิรายได้ต่อไป 14 

 15 

 4.3 ขออนุมัติเสนอแตง่ตั้งคณะกรรมการบรหิารศนูย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 16 

  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เสนอที่ประชุมว่า ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนก่น 17 

ที่ 6010/2553 ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2553 ได้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 18 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้แต่งต้ัง นายบุญเลิศ  บูรณศักดา (ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น) เป็นกรรมการ19 

ผู้ทรงคุณวุฒินัน้ เนื่องจาก บุคคลดังกล่าวได้พ้นวาระจากตําแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ในการนี้ เพื่อ20 

ประโยชน์สูงสุด และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ จึงขอเสนอแต่งต้ัง นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธ์ุ ผู้ดํารงตําแหน่งประธาน21 

หอการค้าจังหวัดขอนแก่นคนปัจจุบัน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนบคุคลเดิม  22 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  23 

  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแตง่ตัง้ นายธรีะศักด์ิ  ฑีฆายพุนัธุ์ ประธานหอการคา้24 

จังหวัดขอนแก่น เปน็กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ ในคณะกรรมการบรหิารศนูย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 25 

ตามทีเ่สนอ ให้จัดทําคาํสัง่แต่งตั้งต่อไป 26 

 27 

  4.4  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการสาํนกังานอุทยานวิทยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 28 

  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เสนอที่ประชุมว่า ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนก่น 29 

ที่ 6009/2553 ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2553 ได้แต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ 30 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้แต่งต้ัง นายบุญเลิศ  บูรณศักดา (ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น) และนส.ชุติมา  31 

พุ่มศรีสวัสด์ิ (ผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3) เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้น เนื่องจาก นายบุญเลศิ  32 

บูรณศักดา ได้พ้นวาระจากตําแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และและนส.ชุติมา  พุ่มศรีสวัสด์ิ ได้ย้ายไป33 

ประจําตําแหน่งที่ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา  ในการนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุด และบังเกิดผลดี34 



- 13 - 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 5/2554 ณ วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2554 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 6/2554 ณ วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554 เรียบร้อยแล้ว 

ต่อทางราชการ จึงขอเสนอแต่งต้ัง นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธ์ุ ผู้ดํารงตําแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น    1 

คนปัจจุบัน และ นส.รัตนวิมล  นารี ศกุรีเขตร  ผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3        2 

คนปัจจุบัน  เป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒิแทน นายบุญเลิศบูรณศักดา และ นส.ชุติมา  พุ่มศรีสวัสด์ิ ตามลําดับ  3 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  4 

  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแตง่ตัง้ นายธรีะศักด์ิ  ฑีฆายพุนัธุ์ ประธานหอการคา้5 

จังหวัดขอนแก่น และ นส.รตันวิมล  นารี ศุกรีเขตร  ผู้อาํนวยการศูนยเ์ศรษฐกิจการลงทนุภาคที่ 3 เปน็กรรมการ6 

ผู้ทรงคณุวุฒิ ในคณะกรรมการอํานวยการสาํนักงานอทุยานวิทยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ ให้7 

จัดทําคาํสัง่แตง่ตั้งต่อไป 8 

 9 

ระเบยีบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 10 

5.1  ขออนุมัติเปิดหลักสูตร 11 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการกลั่นกรอง 12 

หลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น คราวประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 ได้พิจารณาให้ความ13 

เห็นชอบการเสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตร จาํนวน 3 หลักสูตร คือ 14 

1. หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2554)    15 

ของคณะศึกษาศาสตร์และบณัฑิตวิทยาลัย 16 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปริทันตวิทยา (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2554)    17 

ของคณะทันตแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 18 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ หลักสูตรนานาชาติ     19 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) ของคณะทนัตแพทยศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย 20 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  21 

  มติ  ที่ประชุมรบัทราบ 22 

 23 

ระเบยีบวาระที่  6  เรื่องอืน่ๆ 24 

  6.1  การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจาํมหาวิทยาลยั (ก.บ.ม.) 25 

  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพฒันาบุคลากรเสนอที่ประชุมว่า ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น          26 

ที่ 52/2552 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552 และคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 45/2553 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2553 ได้27 

แต่งต้ัง รศ.อํานวย คําต้ือ ผู้อํานวยการศูนยบ์ริการวิชาการ ศ.สุทธิพันธ์ จติพิมลมาศ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพฒันา28 

และ รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  เป็นกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 29 

ตามลําดับ นั้น เนื่องด้วย ศ.สทุธิพันธ์ จิตพิมลมาศ และรศ.เอือ้มพร  ทองกระจาย ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง รองอธิการบดี30 

ต้ังแต่วันที่ 3 มนีาคม 2554 และ รศ.อํานวย คําต้ือ หมดวาระการดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์บริการวิชาการ 31 

ต้ังแต่วันที่ 7 มนีาคม 2554 ซึง่ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 32 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2550 ได้กําหนดว่า หากผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการ ก.บ.ม. พ้นจากตําแหน่งผู้บริหารก่อน33 

ครบวาระ ให้พ้นจากการเป็นกรรมการพร้อมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการซึ่งเป็นผูแ้ทนบริหาร ดังนี้ 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 5/2554 ณ วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2554 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 6/2554 ณ วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554 เรียบร้อยแล้ว 

  ให้ที่ประชุมคณบดีซึ่งองค์ประชุมประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ประธานสภาคณาจารย์ 1 

และประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง เป็นผู้กําหนดวิธีการเลือกและเลือก ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการ2 

บริหารงานบุคคลฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีองค์ประกอบครบถ้วน  จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา3 

ดําเนินการเลือกและแต่งต้ังกรรมการเพื่อทดแทนตําแหน่งกรรมการที่ว่างลงจากผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ/ศูนย์/สถาบัน/4 

สํานัก/วิทยาเขต ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะจํานวน 2 คน และผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี จํานวน 1 คน 5 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 6 

มต ิที่ประชุมพจิารณาแล้วมีมติให้แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารงานบคุคลประจาํมหาวทิยาลยั (ก.บ.ม.)7 

ทดแทนตําแหน่งกรรมการที่ว่างลงจากผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี จํานวน 1 คน และผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ/ศูนย์/8 

สถาบัน/สํานัก/วิทยาเขต ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะจํานวน 2 คน ดังนี้  9 

1. คณบดคีณะเทคนคิการแพทย์ 10 

2. ผู้อํานวยการสาํนักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) 11 

3. ผู้อํานวยการศนูย์บริการวิชาการ 12 

 13 

6.2 การพจิารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาผู้ทีส่มควรได้รบัรางวัลพระธาตุพนมทองคํา ประจาํปี 2554 14 

  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 

ว่าด้วย รางวัลพระธาตุพนมทองคํา พ.ศ. 2549 ข้อ 6 ได้กําหนดให้มหาวิทยาลัยดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้สมควร16 

ได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองคํา เพื่อทําหน้าที่ดําเนินการเสนอรายชื่อบุคคลหรือองค์กรที่สมควรได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัล17 

พระธาตุพนมทองคํา ตามกรอบทิศทางและหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับ18 

ปริญญากิตติมศักด์ิต่อไป นั้น  19 

  ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัลพระธาตุ20 

พนมทองคํา ประจําปี 2554 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 21 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 22 

  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบใหเ้สนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเปน็คณะกรรมการสรรหา       23 

ผู้สมควรได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองคํา ประจําปี 2554 ประกอบดว้ย  24 

  1. ศ.ปรญิญา จินดาประเสรฐิ (อยู่ระหว่างทาบทาม)  เป็น ประธานกรรมการ 25 

  2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวฒุิ 1  คน  เป็น กรรมการ 26 

  3. กรรมการสภามหาวิทยาลัย    27 

   จากผู้แทนคณาจารยป์ระจาํ 1 คน   เปน็กรรมการ 28 

  4. คณบดคีณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์  เป็น กรรมการ 29 

  5. คณบดคีณะวิทยาศาสตร ์    เป็น กรรมการ 30 

  6. คณบดคีณะทันตแพทยศาสตร ์   เป็น กรรมการ 31 

  7. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   เป็น กรรมการ 32 

  8. รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น กรรมการและเลขานุการ 33 

 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 5/2554 ณ วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2554 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 6/2554 ณ วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554 เรียบร้อยแล้ว 

6.3 การเสนอชื่อผู้แทนคณบดีร่วมเปน็กรรมการกลั่นกรองผู้สมควรไดร้ับปรญิญากิตติมศักด์ิ 1 

ประจําปี 2554 2 

  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอที่ประชุมว่าตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน่ 3 

ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศกัด์ิ พ.ศ. 2539 ข้อ 8.1.4 ได้กําหนดให้มีผู้แทนคณบด ี จํานวน 3 คน เข้าร่วมเป็น4 

คณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ โดยมีหน้าที่ดําเนินการสรรหาและ/หรือพิจารณากลั่นกรอง5 

ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ และรางวัลพระธาตุพนมทองคํา นั้น  6 

  ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาเสนอชื่อผู้แทนคณบดีจํานวน 3 คน เข้าร่วมเป็น7 

คณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปี 2554 เพื่อดําเนินการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย8 

พิจารณาแต่งต้ังต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 9 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 10 

  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบใหเ้สนอชื่อผู้แทนคณบดรี่วมเปน็คณะกรรมการกลัน่กรอง   11 

ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปี 2554  ต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งต่อไป ดังนี ้12 

  1. คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 13 

  2. คณบดคีณะเทคนคิการแพทย ์14 

  3. คณบดคีณะเกษตรศาสตร์ 15 
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 6.4  โครงการ มข.รวมใจช่วยผู้ประสบภัยญี่ปุ่น 17 

 เลขานุการที่ประชุม เสนอทีป่ระชุมว่า ตามท่ีได้เกิดภัยธรรมชาติแผ่นดินไหว และสึนามิ (Tsunami) 18 

ณ ประเทศญีปุ่่นเมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2554 ทีผ่่านมา ทําให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาว19 

ญี่ปุ่นเป็นบริเวณกว้าง ซึ่งผู้ประสบภัยดังกล่าว มีความต้องการเครื่องอุปโภคและบริโภคขั้นพื้นฐานในการดํารงชีวิตใน20 

ขณะนี้ นั้น ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลเรื่องความร่วมมือและยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 21 

ได้ตระหนักถึงความทุกข์ยากที่เกิดจากภัยพิบัติ จึงได้ดําเนินการในส่วนทีเ่กี่ยวข้องต่างๆ ดังนี้ 22 

1. ส่งสารแสดงความเสยีใจและให้กําลังใจจากอธิการบดีไปยังอธิการบดีมหาวิทยาลยัในประเทศญี่ปุ่น23 

ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ (ทั้งมหาวิทยาลัยที่ได้ทํา MOU ร่วมกันและมิได้ม ีMOU ร่วมกัน) 24 

2. ตรวจสอบและรวบรวมรายชื่อ/ข้อมูลของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ไป25 

ศึกษาต่อ แสดงผลงานทางวิชาการ ฯลฯ ในเขตภัยพิบัติ  เพื่อที่จะสามารถประสานงานและให้26 

ความช่วยเหลือต่อไป 27 

3. ตรวจสอบและรวบรวมรายชื่อ/ข้อมลูอาจารย ์ บุคลากรและนักศึกษาที่มีกําหนดเวลาทีจ่ะเดินทาง28 

ไปประเทศญี่ปุ่นในระหว่างนี้ เพื่อที่จะสามารถประสานงานและสื่อสารข้อมูลข่าวสารได้ต่อไป 29 

4. จัดโครงการ มข.รวมใจช่วยผูป้ระสบภัยญี่ปุ่น ภายใต้ช่ือ “มข. はい  (hai) = ให้ ส่งกําลังใจไป30 

ญี่ปุ่น” เพื่อรวบรวมทุนทรัพย์ สิ่งของอุปโภค บริโภค ผ้าห่ม เครื่องกันหนาว ซึ่งจําเป็นอย่างยิ่ง31 

ในขณะนี้ ในการนี้ จํานวนเงินที่ได้รับจากการบริจาคและสิ่งของต่างๆ มหาวิทยาลัยจะมอบ32 

ให้แก่ผู้ประสบภัยผ่านสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจําประเทศไทยต่อไป ซึ่งได้ประสานงาน33 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 5/2554 ณ วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2554 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 6/2554 ณ วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554 เรียบร้อยแล้ว 

เป็นการเบื้องต้นแล้ว ทั้งนี้ ได้ลงประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ และ facebook ด้วย รวมทั้งจะได้1 

จัดทําหนังสอืเวียนไปยังคณะ/หน่วยงานรับทราบ และจะนําเงินบริจาคไปมอบให้สถานทูตญี่ปุ่นต่อไป 2 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะแพทยศาสตร์ได้ดําเนินการส่งจดหมายแสดง3 

ความเห็นใจไปยังมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นที่ได้ทํา MOU ร่วมกัน 4 แห่ง และได้โทรศัพท์ไปให้กําลังใจ ศาสตราจารย์ ดร.4 

คัตสึฮิโกะ อันโดะ ซึ่งเป็นผู้เคยได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี 2552 และ5 

ขอให้ท่านเป็น จุดประสานการดําเนินการ (Focal Point) ของคณะแพทยศาสตร์ เพื่อกระจายการให้ความช่วยเหลือ 6 

และคณะแพทยศาสตร์ได้มีการรณรงค์ให้มีการบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ญี่ปุ่นด้วยแล้ว 7 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 8 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะว่า  ควรนําเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้ มาเป็น9 

กรณีศึกษาให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้เห็นความมีระเบียบวินัยของคนญี่ปุ่น 10 

มติ ที่ประชุมรบัทราบ  11 

 12 

6.5 เวทสีาธารณะ เรื่อง “ธรณีพิโรธ  พิบัติภัยสึนามิ กัมมันตภาพรงัส ี บทเรียนทีค่นอสีานควรรู”้ 13 

ผู้อํานวยสถาบันวิจัยและพัฒนาเสนอต่อที่ประชุมว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 14 

จะจัดเวทีสาธารณะ เรื่อง “ธรณีพิโรธ  พิบัติภัยสึนามิ กัมมันตภาพรังสี  บทเรียนที่คนอสีานควรรู้” เป็นเวทีสนทนา15 

แลกเปลี่ยน เพื่อสร้างองค์ความรู้ ให้เกิดความเข้าใจ และตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นอันส่งผลกระทบไปยังประเทศ16 

ต่างๆ ใกล้เคียงหลายประเทศ และยังมีผลกระทบที่ตามมาทางด้านเศรษฐกิจหลายประการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  เวที17 

สาธารณะครั้งนี้ จึงเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนที่อยู่ในภาคอีสาน ได้เรียนรู้และเขา้ใจบทเรียนที่เกิดขึ้นจากกรณี18 

ดังกล่าว เชิญร่วมฟังในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 19 

หัวข้อ วิทยากร 

แผ่นดินไหว วงแหวนแห่งไฟ ภัยที่คนอสีานควรรู ้ ผศ.พัชร์สุ  วรรณขาว  ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี   
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ความปลอดภัยจากโรงไฟฟา้พลงังานนิวเคลียร ์ ผศ.ดร.บํารุง  สมสวัสด์ิ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

มหันตภัย กัมมันตภาพรังส ีผลกระทบต่อคน และสังคม ผศ.พญ.กฤษณา  ร้อยศรี ภาควิชารังสีวิทยา  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ธรณพีิโรธ พิบติัภัยสึนามิ บทเรียนที่คนอสีานควรรู ้ โดย ศ.นพ.กระแส  ชนะวงศ์  ประธานมูลนิธิศูนย์เตรียม
ความพร้อมและป้องกันภัยภิบัติแห่งเอเชีย  
Asian Disaster Preparedness Center (ADPC) 

 20 

โดยจะจัดเวทีสาธารณะขึ้นในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2554 เวลา 13.30 – 16.30 น. ห้องประชุม 1401 ช้ัน 4 อาคาร21 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  22 

  จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ และเรียนเชิญเข้าร่วมฟัง ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว 23 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 24 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 5/2554 ณ วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2554 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 6/2554 ณ วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554 เรียบร้อยแล้ว 

6.6 ศษิย์เก่าดีเด่น บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจาํปีการศึกษา 2553 1 

ประธานสภาคณาจารย์เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เสนอรายชื่อศิษย์เก่าที่2 

สําเร็จการศึกษาจากบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เพือ่รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นที่สําเร็จการศึกษาจากบัณฑิต3 

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อประกาศเกียรติคุณและเข้ารับโล่เกียรติยศจากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย 4 

มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันประชุมใหญ่สามญัประจําปี ของสมาคมฯ วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2553 บัดนี้ ได้รับทราบผล5 

การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหดิล อย่างไม่เป็นทางการแล้ว ซึ่งมีบุคลากรและผู้บริหารของ6 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นฯ จํานวน 5 คน ดังนี้  7 

1. ประเภทวิชาการ/วิจัย ได้แก่  8 

- รศ.ดร.ธเนศ พงศ์จรรยากุล คณะเภสัชศาสตร์ 9 

- รศ.ดร.โสพิศ วงศ์คํา คณะแพทยศาสตร ์10 

2. ประเภทบริหาร ได้แก่ รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 11 

3. ประเภทบริการ ได้แก่ ผศ.ดร.สุพรรณี สุม่เลก็ คณะพยาบาลศาสตร ์12 

4. ประเภทบูรณาการทั่วไป เช่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร และภมูิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 13 

ได้แก่ ผศ.พรรณวดี ตันติศิรินทร์ ประธานสภาคณาจารย์ 14 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 15 

มติ ที่ประชุมรบัทราบและร่วมแสดงความยินด ี16 

 17 

6.7 เงนิทุนวิจยั สําหรบัมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาต ิ18 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเสนอต่อที่ประชุมว่า ได้รับทราบข่าวเกี่ยวกับ19 

เงินทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ จํานวน 76 ล้านบาท ที่มหาวทิยาลัยขอนแกน่ได้โอนคืนกลับไป และได้20 

เปลี่ยนจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปนั้น เงินทุนวิจัยดังกล่าวได้รับโอนกลับมาที่21 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเรียบร้อยแล้ว ซึ่งฝ่ายวิจัยและการถา่ยทอดเทคโนโลยีจะได้ดําเนินการจัดสรรให้คลัสเตอร์วิจยั22 

ต่างๆ ต่อไป 23 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 24 

มติ ที่ประชุมรบัทราบ 25 

 26 

เลิกประชุม  11.30 น. 27 

        28 

 (รองศาสตราจารย์เอื้อมพร  ทองกระจาย) 29 

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 30 

เลขานุการที่ประชุมคณบดี 31 

นางสาวลัลธริมา  ประจง 32 

นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสด์ิ 33 

ผู้จดรายงานการประชุม  34 


