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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 5/2555 ณ วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2555 
หมายเหตุ ได้รับการรับรอง จากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่  6/2555  วันที่ 12 เมษายน 2555 เรียบร้อยแล้ว 

รายงานการประชุมคณบด ี1 

ครั้งที่ 5/2555 2 

เม่ือวันศุกรท์ี่ 16 มีนาคม 2555 3 

ณ  ห้องประชมุสารสิน ชัน้ 2 อาคารสิรคิณุากร มหาวทิยาลัยขอนแก่น 4 

 5 

 6 

ผู้มาประชุม 7 

1. รศ.สมหมาย ปรีเปรม    รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน  ประธาน 8 

2. รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร 9 

3. รศ.คมกริช  พิมพ์ภักดี   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 10 

แทนรองอธิการบดีฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 11 

4. รศ.สมปอง ธรรมศิริรักษ์   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย 12 

แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 13 

5. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 14 

6. ผศ.เด่นพงษ์  สุดภักดี    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 

7. ผศ.ชํานาญ  บุญญาพุทธิพงศ์   รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 16 

8. รศ.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม   รองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 17 

9. รศ.อภิรัฐ  ศิริธราธิวัตร   รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 18 

10. ผศ.อัญชลี  ตัตตะวะศาสตร์   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 19 

แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 20 

11. รศ.อนันต์  พลธานี    คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 21 

12. รศ.สมนึก ธีระกุลพิศุทธ์ิ   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 22 

13. ผศ.เกียรติ  แสงอรุณ    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 23 

14. ผศ.ไมตรี  อินทร์ประสิทธ์ิ   คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 24 

15. ผศ.เสาวมาศ เถื่อนนาดี    รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ 25 

      แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 26 

16. ผศ.นเรศ  วโรภาสตระกูล     รองคณบดีฝ่ายบริหาร 27 

      แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 28 

17. รศ.เกรียงไกร  กิจเจริญ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 29 

18. ผศ.สมศักด์ิ  พิทักษานุรัตน์   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 30 

19. รศ.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ   คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 31 

20. รศ.วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 32 

21. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี 33 

22. รศ.สุณีรัตน์  เอี่ยมละมัย   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 34 
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23. ผศ.นพดล  ต้ังสกุล    รองคณบดีฝ่ายบริหาร 1 

แทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 

24. รศ.มันทนา  สามารถ    คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 3 

25. ผศ.จรัญ ชัยประทุม    รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 4 

แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 5 

26. อ.เทพฤทธิ์  ตุลาพิทักษ์   รักษาการในตําแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ 6 

27. รศ.ไพบูลย์  ดาวสดใส   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 7 

แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 8 

28. รศ.ศุภวัฒนากร วงษ์ธนวสุ   คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 9 

29. รศ.ยุพิน  เตชะมณี    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 10 

30. นางสุดใจ  ธนไพศาล    ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ 11 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) 12 

31. รศ.รวี  หาญเผชิญ    ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 13 

32. ผศ.อนัตต์  เจ่าสกุล    ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ 14 

33. รศ.อํานวย คําต้ือ    ผู้อํานวยการศูนย์บริการวิชาการ 15 

34. ผศ.ชนะชัย  สืบปรุ    รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร 16 

แทนผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 17 

(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 18 

35. ผศ.สุรพล  แสนสุข    ผู้อํานวยการวิทยาเขตหนองคาย 19 

36. รศ.สุธา  ภู่สิทธิศักด์ิ    ประธานสภาคณาจารย์ 20 

37. นายอมร สินเธาว์    ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง 21 

38. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ 22 

เลขานุการที่ประชุม 23 

39. นางสังวาลย์   ช่างทอง   ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 24 

40. นางกิตติมา  จันทรสม   ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 25 

 26 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 27 

1. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย   อธิการบดี       28 

2. ผศ.เยาวลักษณ์  อภิชาติวัลลภ   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 29 

3. นายธัญญา  ภักดี    ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 30 

 31 

เริ่มประชุมเวลา 09.45 นาฬิกา   32 
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  ก่อนเริ่มประชุมประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากอธิการบดีติดภารกิจสําคัญ จึงมอบหมายให้1 

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เป็นประธานที่ประชุมคณบดีแทน   และประธานเปิดประชุมตามระเบียบวาระ2 

การประชุมต่อไป 3 

 4 

ระเบียบวาระที่  1เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม 5 

1.1 เรื่องทีน่ําเสนอสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2555 เม่ือวันที่ 8 มีนาคม 2555 และมติที่ยังไม่ได้6 

รับการรบัรอง 7 

เลขานุการที่ประชุมเสนอต่อทีป่ระชุมว่า ด้วยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2555 8 

เมื่อวันที ่8 มีนาคม 2555 มเีรือ่งที่ได้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง ซึ่งมีรายละเอียดตาม9 

เอกสารประกอบวาระการประชุม   10 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 11 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 12 

 13 

ระเบียบวาระที่  2 การรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 4/2555 เม่ือวันที่ 9 มีนาคม 2555  14 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 4/2555 เมือ่วันที่ 9 มีนาคม 2555 โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 15 

- ผู้เข้าประชุมลําดับที่ 17 แก้ไขตําแหน่งทางวิชาการ “รศ.” เป็น “ผศ.”  16 

- ผู้เข้าประชุมลําดับที่ 29 ตัดตําแหน่ง “รองผู้อํานวยการฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์” ออก 17 

- หน้า 3 บรรทดัที่ 8 “...พ.ศ. 556...” แก้ไขเป็น เป็น “...พ.ศ. 2556...”  18 

- หน้า 9 บรรทดัที่ 5 “ข้อ 8) สํานักงานสภาพนักงานและลูกจ้าง” และหน้า 10 ตาราง ช่องการ19 

จัดโครงสร้างสํานักงานอธิการบดี ใหม ่“ข้อ 24 สํานักงานสภาพนักงานและลูกจ้าง” แก้ไขเป็น 20 

“สํานักงานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง”  21 

- หน้า 11 บรรทดัที่ 24 “out source” แก้ไขเป็น “outsource” 22 

- หน้า 13 บรรทดัที่ 11 คําว่า “Bench Mark” แก้ไขเป็น “Benchmark”  23 

- หน้า 18 ตารางช่อง ใหม่ ช่อง “1 เมษายน 2554 ถึงวันที ่3 ธันวาคม 2554”  แก้ไขเปน็ “1 24 

เมษายน 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554”   25 

 26 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่อง –ไม่มี- 27 

 28 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 29 

4.1 งบประมาณเงนิรายได้กลางปี ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 30 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร เสนอต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็น31 

หน่วยงานที่ต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 และเป็นนิติบุคคล โดยรายได้ของมหาวิทยาลัย32 

จากเงินผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าบริการต่างๆ เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ รายได้หรือผลประโยชน์จาก33 

ทรัพย์สินที่ราชพัสดุ และอื่นๆ เป็นรายได้ที่ไม่ต้องนําส่งกระทรวงการคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงมีเงินนอก34 
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งบประมาณมาใช้ดําเนินภารกิจสําคัญของมหาวิทยาลัยให้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ต้ังไว้ คือ 1 

มหาวิทยาลัยวิจัยช้ันนําระดับโลก 2 

ตามกระบวนการจัดทํางบประมาณเงินรายได้ ประจําปี มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้มีการจัดทํา3 

งบประมาณปีละ 2 ครั้ง โดยครั้งแรก เป็นการจัดทํางบประมาณเงินรายได้ประจําปี ช่วงเดือน เมษายน – สิงหาคม และ4 

ครั้งที่สอง เป็นการจัดทํางบประมาณเงินรายได้กลางปี ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม บัดนี้ กองแผนงานซึ่งมีหน้าที่ใน5 

การรวบรวม วิเคราะห์ และสรุป งบประมาณเงินรายได้กลางปีได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว  6 

งบประมาณเงินรายได้ประจําปี 2555 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีจํานวน 6,61.8315 ล้านบาท และ7 

ได้เสนองบประมาณเพิ่มเติมกลางปี อีกจํานวน 685.9190 ล้านบาท รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 6,847.7505 ล้านบาท 8 

สําหรับการต้ังงบประมาณเพิ่มกลางปี เป็นการตั้งเพิ่มจาก (1) รายรับเงินผลประโยชน์ 127.6361 ล้านบาท (ร้อยละ 9 

18.61) (2) ค่าธรรมเนียมการศึกษา 2.8000 ล้านบาท (ร้อยละ 0.41) (3) เงินทุนสํารอง 5% 140.0 ล้านบาท (ร้อยละ 10 

20.41) (4) เงินทุนสํารองสะสม 415.4829 ล้านบาท (ร้อยละ 60.57) และหากเปรียบเทียบงบประมาณเฉพาะรายรับจาก11 

เงินผลประโยชน์ฯ เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และเงินทุนสํารองสะสม โดยไม่รวมงบเงินสํารอง 5% (140.0 ล้านบาท) 12 

จะเท่ากับ 545.9190 ล้าน สําหรับงบประมาณที่ต้ังเพิ่มนี้ เพื่อให้คณะ ศูนย์ สถาบัน สํานัก และวิทยาเขต ดําเนินงานตาม13 

พันธกิจ และสนับสนุน : การบริหารจัดการองค์กรและสนับสนุนพันธกิจ จํานวน 4 พันธกิจ และสนับสนุน : การบริหาร14 

จัดการองค์กรและสนับสนุนพันธกิจ โดยจัดสรรเป็น 5 งบรายจ่าย ดังนี้  15 

การจัดทําและจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ กลางปี 2555 ได้จัดสรรงบเป็นประมาณรายจ่าย ดังนี้ 16 

1. งบบุคลากร จํานวน 52.6262 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.67 ของรายจ่ายทั้งหมด 17 

2. งบดําเนินงาน จํานวน 178.9668 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.09 ของรายจ่ายทั้งหมด 18 

3. งบลงทุน จํานวน 242.8259 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ35.40 ของรายจ่ายทั้งหมด 19 

4. งบเงินอุดหนุน จํานวน 204.9778 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.88 ของรายจ่ายทั้งหมด 20 

5. งบรายจ่ายอ่ืน จํานวน 6.5218 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.95 ของรายจ่ายทั้งหมด 21 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 22 

ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถจัดทําเอกสารเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในเดือนเมษายนนี้ จึงขอให้คณะ/23 

หน่วยงาน ตรวจสอบข้อมูลการจัดทํางบประมาณประจําปี พ.ศ. 2555 งบกลางปีให้ถูกต้องอีกครั้ง กรณีที่ประสงค์จะ24 

ของบประมาณเพิ่มเติม ให้เร่งแจ้งและจัดส่งให้กองแผนงานภายในวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2555 เพื่อจะได้ปรับปรุง25 

ข้อมูลให้ตรงกันและรวบรวมจัดทําเป็นเอกสารฉบับเดียวกันเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 26 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 27 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักการงบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจําปี28 

งบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามที่เสนอ และนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 29 

 30 

4.2 ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของสถานีโทรทัศน์อินเทอร์เน็ต และ31 

วิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 32 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับ33 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย องค์กรในกํากับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 ระบุว่า ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณา34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 5/2555 ณ วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2555 
หมายเหตุ ได้รับการรับรอง จากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่  6/2555  วันที่ 12 เมษายน 2555 เรียบร้อยแล้ว 

อนุมัติงบประมาณประจําปีขององค์กร ในการนี้ สถานีโทรทัศน์อินเทอร์เน็ต และวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 

ได้ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นจํานวนเงิน 2,750,360 บาท  ซึ่งมีรายละเอียด2 

ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 3 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 4 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะว่า เนื่องจากสถานีโทรทัศน์อินเทอร์เน็ต และวิทยุกระจายเสียง 5 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทําคําขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ล่าช้าถึง 3 เดือน 6 

ดังนั้น จึงเห็นควรให้จัดทํารายงานชี้แจงเหตุผลของความล่าช้าในการจัดทําคําขออนุมัติงบประมาณฯ เสนอสภา7 

มหาวิทยาลัยประกอบการพิจารณาด้วย 8 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  9 

พ.ศ. 2555 ของสถานีโทรทัศน์อินเทอร์เน็ต และวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ โดยมอบ10 

ให้รองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรรับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการ 11 

และนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 12 

 13 

4.3 โครงการพัฒนาสถานีวิจัยแสงซินโครตรอนระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับสถาบันแสง14 

ซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 15 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 16 

เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของภูมิภาคเอเชีย โดยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย 17 

มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ มหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการบริหาร18 

จัดการที่ดี โดยวิสัยทัศน์ใหม่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยช้ันนําของโลก เป็นมหาวิทยาลัย19 

ต้นแบบในการนําเอาหลักการของการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานประจําและการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อนํา20 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสู่ “มหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนา (Research Based University)” ซึ่ง21 

กลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย คือมีเครื่องมือวิจัยกลางที่มี22 

ศักยภาพสูง โดยได้หารือความร่วมมือด้านครุภัณฑ์ในโครงการพัฒนาสถานี วิจัยแสงซินโครตรอนระหว่าง23 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เพื่อจัดต้ังศูนย์เครื่องมือวิจัยกลาง ในการนี้24 

ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีจึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการพัฒนาสถานีวิจัยแสง25 

ซินโครตรอนระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ซึ่งมหาวิทยาลัย26 

จะต้องสมทบงบประมาณ จํานวน 33 ล้านบาท โดยเป็นงบประมาณปี 2555 จํานวน 11 ล้านบาท และงบประมาณปี 27 

2556 จํานวน 22 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 28 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 29 

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 30 

- ควรพิจารณาภาพรวมของโครงการสนับสนุนโครงการวิจัยทั้งหมด และควรมีข้อมูลเกี่ยวกับ31 

ผลงานของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ที่จะช่วยพัฒนาและส่งเสริม32 

ศักยภาพงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในอนาคตด้วย 33 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 5/2555 ณ วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2555 
หมายเหตุ ได้รับการรับรอง จากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่  6/2555  วันที่ 12 เมษายน 2555 เรียบร้อยแล้ว 

- ควรกําหนดให้โครงการพัฒนาสถานีวิจัยแสงซินโครตรอนฯ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการใน1 

ลักษณะครุภัณฑ์วิจัยส่วนกลาง เนื่องจากการวิจัยแสงซินโครตรอนถ้านํามาใช้ในการวิจัยจะมี2 

ประโยชน์มากในด้านวัสดุศาสตร์  Material Science Nano Technology เป็นต้น แต่ก็ยังไม่3 

สามารถครอบคลุมงานวิจัยทุกเรื่องได้ 4 

- ควรกําหนดให้มีโครงการอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนโครงการวิจัย ศูนย์การ5 

วิจัย คลัสเตอร์วิจัย ในอนาคตด้วย  เนื่องจากวงเงินงบประมาณที่ลงทุนค่อนข้างสูง 6 

- เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการจัดสรรศูนย์เครื่องมือวิจัยกลางอยู่แล้ว และใช้7 

งบประมาณของฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ดังนั้น อาจไม่จําเป็นต้องนําเสนอที่ประชุม8 

คณบดี หรืออาจนําเสนอเพื่อทราบเท่านั้น รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากรช้ีแจงว่า 9 

เนื่องจากเป็นเรื่องผูกพันระยะยาว และอาจมีความขัดข้องในการจัดซื้อครุภัณฑ์ และนําอุปกรณ์10 

ไปติดต้ังที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องในงบดําเนินงาน11 

เพื่อการดูแลซ่อมแซมในอนาคต นอกจากนี้ จะมีการลงนามความร่วมมือระหว่างอธิการบดี12 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้อํานวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ดังนั้น 13 

เพื่อความรอบคอบจึงควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าวด้วย 14 

- ควรมีการจัดทําข้อมูลประกอบการพิจารณาเชิงเหตุผลให้เห็นว่าการลงทุนนี้จะทําให้15 

มหาวิทยาลัยที่มีเป้าหมายในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยช้ันนําระดับโลกได้รับประโยชน์16 

และสิทธิพิเศษด้านวิจัยเพิ่มขึ้นหรือมีผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างไรบ้าง 17 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ โครงการพัฒนาสถานีวิจัยแสงซินโครตรอน18 

ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับสถาบันแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ตามที่เสนอ โดยมอบให้ฝ่ายวิจัย19 

และการถ่ายทอดเทคโนโลยีรับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาเสนอข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อนําเสนอต่อสภา20 

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 21 

 22 

4.4 การเสนอแต่งตั้งกรรมการจากผู้แทนคณบดี ในคณะกรรมการอํานวยการคณะนิติศาสตร์ 23 

รักษาการในตําแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 24 

5430/2554 ลงวันที่ 26 กันยายน 2554 ได้แต่งต้ังรองศาสตราจารย์พีรสิทธ์ิ คํานวณศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการ25 

ปกครองท้องถิ่น เป็นกรรมการอํานวยการคณะนิติศาสตร์ ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้ครบวาระการดํารงตําแหน่งคณบดี26 

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 จึงมีผลให้พ้นจากการเป็นกรรมการอํานวยการคณะ27 

นิติศาสตร์ด้วย  28 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2554 หมวด 2 ข้อ 12 วรรคสอง 29 

กรรมการตาม (3) (4) และ (5) ให้มหาวิทยาลัยแต่งต้ังจากบุคคลที่ได้ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดีและมี30 

วาระการดํารงตําแหน่งคราวละไม่เกินสองปี และอาจได้รับการแต่งต้ังใหม่อีกก็ได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระต่อเนื่องกัน 31 

ดังนั้น คณะนิติศาสตร์จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเสนอแต่งต้ังผู้แทนคณบดี 1 คนเพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการ32 

อํานวยการคณะนิติศาสตร์ แทนรองศาสตราจารย์พีรสิทธ์ิ คํานวณศิลป์ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ33 

การประชุม 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 5/2555 ณ วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2555 
หมายเหตุ ได้รับการรับรอง จากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่  6/2555  วันที่ 12 เมษายน 2555 เรียบร้อยแล้ว 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  1 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดี2 

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เป็นกรรมการอํานวยการคณะนิติศาสตร์ แทน รองศาสตราจารย์พีรสิทธิ์ คํานวณศิลป์ 3 

 4 

4.5 การเสนอชื่อผู้แทนคณบดีร่วมเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ 5 

ประจําปี 2555 6 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับ7 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักด์ิ พ.ศ. 2539 ข้อ 8.1.4 ได้กําหนดให้มีผู้แทนคณบดี จํานวน 3 8 

ท่าน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติศักด์ิ โดยมีหน้าที่ดําเนินการสรรหาและหรือ9 

พิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ และรางวัลพระธาตุพนมทองคํา นั้น  10 

ในการนี้ จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเสนอชื่อผู้แทนคณบดี จํานวน 3 ท่าน เข้าร่วมเป็น11 

คณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติศักด์ิ ประจําปี 2555 เพื่อดําเนินการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย12 

เพื่อพิจารณาแต่งต้ังต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 13 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 14 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอผู้แทนคณบดี เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ15 

กลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติศักด์ิ ประจําปี 2555 จํานวน 3 ท่าน ดังนี้  16 

1. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 17 

2. คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์ 18 

3. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 19 

และนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป  20 

 21 

4.6 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองคํา ประจําปี 2555 22 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอต่อที่ประชุมว่า  ตามข้อบังคับ23 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย รางวัลพระธาตุพนมทองคํา พ.ศ. 2547 ข้อ 6 ได้กําหนดให้มหาวิทยาลัยดําเนินการ24 

แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้ที่สมควรได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองคําเพื่อทําหน้าที่เสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่25 

สมควรได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองคํา ตามกรอบทิศทางและหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 26 

เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิต่อไป นั้น  27 

ในการนี้ จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้ที่สมควรได้รับรางวัลพระ28 

ธาตุพนมทองคํา ประจําปี 2555 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 29 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 30 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ที่สมควรได้รับรางวัล31 

พระธาตุพนมทองคํา ประจําปี 2555 ประกอบด้วย 32 

1. ศาสตราจารย์ปริญญา จินดาประเสริฐ  เป็นประธานกรรมการ 33 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์ หิรัญสาลี   เป็นกรรมการ 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 5/2555 ณ วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2555 
หมายเหตุ ได้รับการรับรอง จากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่  6/2555  วันที่ 12 เมษายน 2555 เรียบร้อยแล้ว 

3. รองศาสตราจารย์ธีระ ฤทธิรอด   เป็นกรรมการ 1 

4. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์   เป็นกรรมการ 2 

5. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์    เป็นกรรมการ 3 

6. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ    เป็นกรรมการ 4 

7. ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  เป็นกรรมการ 5 

(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 6 

8. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกรรมการและเลขานุการ 7 

9. นางอริสา  สอนสุภี     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 8 
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4.7  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 10 

พ.ศ. .... และ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่.../2555) เรื่อง จัดต้ังหน่วยงานใน11 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 12 

รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 13 

2/2555 เมื่อวันที่ 1  กุมภาพันธ์ 2555 ได้เห็นชอบหลักการการปรับโครงสร้างการบริหารวิทยาเขตหนองคาย แล้วนั้น   14 

เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างที่ปรับปรุงใหม่ และให้การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 15 

เป็นไปอย่างคล่องตัว เอื้อต่อการพัฒนา จึงขอเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานของ16 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย พ.ศ. ....  และ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่.../2555) 17 

เรื่อง จัดต้ังหน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย    ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน18 

นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   ทั้งนี้ ได้รับ19 

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการวิทยาเขตหนองคาย ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ บุคลากรสายวิชาการ 20 

และบุคลากรสายสนับสุนนซึ่งได้มาจากการเลือกต้ัง ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555 ด้วยแล้ว  21 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 22 

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้  23 

- เนื่องจากระเบียบฯดังกล่าวมีความสําคัญในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานของวิทยา24 

เขต ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับบุคลากรโดยตรง  ควรมีกระบวนการที่เปิด25 

โอกาสให้บุคลากรส่วนใหญ่ทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการร่วมรับรู้ ร่วมให้ข้อคิดเห็น เพื่อ26 

สร้างบรรยากาศที่ดีในการบริหารงาน  ป้องกันปัญหาความไม่ราบรื่นที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง 27 

- ควรมีความชัดเจน เรื่องสถานะองค์กร ที่กําหนดในข้อ 9 และข้อ 10 ของร่างระเบียบฯ 28 

เนื่องจากจะส่งผลโดยตรงต่อการบริหารงานบุคคล  ซึ่งเป็นข้อกังวลของบุคลากร ก่อนที่จะ29 

นําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไปควรมีการพิจารณาให้รอบคอบ ดังนี้ 30 

 ข้อ 9   สํานักงานวิทยาเขต มีสถานะเทียบเท่าสํานักงานอธิการบดีของมหาวิทยาลัย          31 

หรือไม่  32 

     ข้อ 10  คณะ และสถาบัน สํานัก ศูนย์ เป็นส่วนงานภายในตามพระราชบัญญัติการบริหาร33 

ส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 มีสถานะเทียบเท่าคณะ สถาบัน สํานัก และ34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 5/2555 ณ วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2555 
หมายเหตุ ได้รับการรับรอง จากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่  6/2555  วันที่ 12 เมษายน 2555 เรียบร้อยแล้ว 

ศูนย์อ่ืนของมหาวิทยาลัย  หากแต่ส่วนงานภายในนี้ ต้องมีการบริหารจัดการแบบองค์กรใน1 

กํากับ หรือไม่  บุคลากรที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานเงินงบประมาณจะต้องเปลี่ยนสถานภาพ2 

หรือไม่อย่างไร  ซึ่งจากการที่ผู้รับผิดชอบงานการบริหารงานบุคคลของวิทยาเขตฯได้ประสาน3 

ขอข้อมูลไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กรณีการโอนย้ายหรือบรรจุ 4 

ข้าราชการ พนักงานงบประมาณแผ่นดิน ไปปฏิบัติงานที่ส่วนงานภายในซึ่งมีสถานะเป็นองค์กร5 

ในกํากับ สามารถดําเนินการได้หรือไม่อย่างไร ก็ยังไม่ได้รับคําตอบที่ชัดเจน  โดยแนะนําให้6 

มหาวิทยาลัยทําหนังสือขอหารือไป 7 

- รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากรชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 8 

ตุลาคม 2539 ให้วิทยาเขตหนองคาย เป็นเขตพื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่9 

จังหวัดหนองคาย มีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาไปสู่10 

ภูมิภาค แต่อาจกล่าวได้ว่าในช่วง 15 ปีที่ผ่านมาวิทยาเขตหนองคาย มีการพัฒนาค่อนข้างช้า11 

เมื่อเทียบเคียงกับองค์กรอื่นที่เริ่มพัฒนามาในเวลาที่ใกล้เคียงกัน  ประกอบกับข้อจํากัดของ12 

งบประมาณแผ่นดินที่มหาวิทยาลัยได้รับ จึงจําเป็นต้องปรับโครงสร้างของวิทยาเขตใหม่ โดยมี13 

ระเบียบการบริหารงานที่ชัดเจน บุคลากรเห็นเส้นทางความก้าวหน้า   ในช่วงการเปลี่ยนผ่านนี้ 14 

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตหนองคาย และผู้อํานวยการวิทยาเขตหนองคาย ควรร่วมมือกัน15 

บริหารงานวิทยาเขตให้เกิดความเรียบร้อย สามารถส่งต่อการปรับเปลี่ยนนี้ได้ด้วยความเข้าใจที่ดี 16 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  17 

- เพื่อให้บุคลากรลดข้อกังวลในเรื่องสถานภาพ เห็นควรให้ไม่ต้องกําหนดสถานะองค์กร ในข้อ 9  18 

และ ข้อ 10  ของร่างระเบียบฯโดยระบุเพียงหน้าที่  สําหรับสถานะควรกําหนดไว้เพียงว่าให้19 

เป็นไปตามประกาศสภามหาวิทยาลัย    ซึ่งโดยหลักการอาจพิจารณาความพร้อมของหน่วยงาน  20 

และกําหนดกรอบเวลา โดยระยะแรกอาจให้มีสถานะเป็นหน่วยงานภายในและเมื่อหน่วยงานมี21 

ความพร้อมแล้ว จึงปรับเปลี่ยนสถานะเป็น       ส่วนงานภายใน โดยออกเป็นประกาศสภา22 

มหาวิทยาลัย 23 

- ในภาพรวมเห็นว่าระเบียบฯน้ี มีระบบแนวคิดที่ชัดเจน แต่การอธิบายเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน24 

ยังไม่ชัดเจน จะเป็นผลดีย่ิงขึ้นหากสามารถอธิบายเรื่องสถานะองค์กร และการบริหารงาน25 

บุคคลในระเบียบได้อย่างชัดเจน  โดยอาจขยายเวลาการให้ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 2 26 

พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป ออกไปก่อน  เพื่อดําเนินการให้เกิดความชัดเจนในเรื่องดังกล่าว 27 

 28 

รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคายชี้แจงว่าไม่สามารถขยายเวลาการบังคับใช้ระเบียบออกไปได้ 29 

เนื่องจากต้องเริ่มใช้ระเบียบนี้ฯดําเนินการก่อนเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555   ที่ผ่านมาได้ส่งบุคลากรไป30 

ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  คาดว่าประมาณร้อยละ 90 ของบุคลากรวิทยาเขตฯ มีความเข้าใจ และ31 

เตรียมพร้อมสําหรับการปรับเปลี่ยน  โดยในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2555 นี้  รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย32 

และคณะกรรมการอํานวยการวิทยาเขตหนองคายมีกําหนดการที่จะประชุมช้ีแจงเพื่อทําความเข้าใจกับบุคลากรวิทยา33 

เขตหนองคายทั้งหมด รวมทั้งรับข้อคิดเห็นเสนอแนะ  ซึ่งหากมีปัญหาในการบริหารงานที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการ34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 5/2555 ณ วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2555 
หมายเหตุ ได้รับการรับรอง จากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่  6/2555  วันที่ 12 เมษายน 2555 เรียบร้อยแล้ว 

ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ก็สามารถแก้ไขต่อไปได้ตามกลไกการบริหารจัดการ   ทั้งนี้ ข้อคิดเห็นเสนอแนะทั้งหมดของที่1 

ประชุมคณบดี และบุคลากรวิทยาเขตหนองคายจะได้รวบรวมเสนอสภามหาวิทยาลัยประกอบการพิจารณาต่อไปด้วย 2 

 3 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า4 

ด้วย การบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย พ.ศ. .... โดยยังไม่ต้องระบุรายละเอียดเรื่อง5 

การกําหนดสถานะองค์กร ในข้อ 9 และข้อ 10 ของระเบียบฯดังกล่าว     ทั้งนี้ ขอให้รองอธิการบดีวิทยาเขต6 

หนองคายรับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา  และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป   7 

สําหรับ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การจัดต้ังหน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขต8 

หนองคาย ขอให้มีการพิจารณาให้มีความชัดเจนร่วมกันก่อน เสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 9 

 10 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 11 

5.1 แนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. 2555 ระยะที่ 2 เดือน12 

มกราคม - เดือนมีนาคม 2555 (หลัก 3 ยุทธ์ 4 พื้นที่ปฏิบัติการ 6 เร่งแผนยุทธการ) 13 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยสํานักงาน14 

อํานวยการร่วม ศพส. ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ โดยร้อยตํารวจเอกเฉลิม อยู่บํารุง ได้15 

กําหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. 2555 ระยะที่ 2 เดือนมกราคม-16 

เดือนมีนาคม 2555 (หลัก 3 ยุทธ์ 4 พ้ืนที่ปฏิบัติการ 6 เร่งแผนยุทธการ) และได้มอบแนวทางการขับเคลื่อนดังกล่าว17 

ในที่ประชุมเน้นย้ํานโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ทําเนียบรัฐบาล ซึ่ง18 

มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 19 

ขณะนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับมอบหมายจาก สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 20 

เป็นเครือข่ายต่อต้านยาเสพติดในภาคอีสาน ซึ่งจะได้มีการประชุมในเร็วๆนี้  โดยมีการเชิญตัวแทนนักศึกษาในภาค21 

อีสานมาร่วมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางและโครงการต่างๆ เพื่อเสนอของบประมาณไปที่ สํานักงาน22 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ต่อไป  23 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 24 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 25 

 26 

5.2 การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา 27 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยกิจกรรมต้อนรับ28 

น้องใหม่และประชุมเชียร์ เป็นประเพณีที่สืบทอดมายาวนานในสถาบันอุดมศึกษา มีปณิธานเพื่อถ่ายทอด29 

ความสัมพันธ์ของนิสิตนักศึกษารุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ทําให้เกิดความสามัคคี มีระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในสถาบัน และมี30 

การช่วยเหลือเกื้อกูลฉันพี่น้อง ฯลฯ แต่เนื่องจากการจัดการประชุมเชียร์ในหลายปีที่ผ่านมาบางกิจกรรมมีลักษณะไม่31 

เหมาะสม ไม่สร้างสรรค์ และไม่เป็นไปตามปณิธานที่แท้จริงของกิจกรรม 32 

ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง33 

เตรียมการป้องกันปัญหา และให้การสนับสนุนส่งเสริมแนะนํากิจกรรมที่เหมาะสมให้กับนิสิตนักศึกษา ทั้งนี้ สํานักงาน34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 5/2555 ณ วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2555 
หมายเหตุ ได้รับการรับรอง จากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่  6/2555  วันที่ 12 เมษายน 2555 เรียบร้อยแล้ว 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีประกาศ  เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ใน1 

สถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 5มีนาคม 2555 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการกําหนดกรอบการ2 

ดําเนินงานของสถาบันและนิสิตนักศึกษาต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 3 

ขณะนี้ นักศึกษาประมาณ 300 คน รวมทั้งคณะต่างๆ ได้เริ่มมีการดําเนินการเตรียมความพร้อมใน4 

การต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ แล้ว 5 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป 6 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 7 

 8 

5.3 รายงานผลการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในรอบป ี2554           9 

(1 ตุลาคม 2553-30 กันยายน 2554) 10 

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย ได้11 

จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในรอบปี 2554 (1 ตุลาคม 2553 – 30 12 

กันยายน 2554) สําหรับใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้บุคลากรและหน่วยงานทั้งภายในและ13 

ภายนอกได้ทราบถึงผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2554 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 14 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 15 

ผู้อํานวยการศูนย์บริการวิชาการมีข้อสังเกตว่า เนื่องจากรายงานผลการดําเนินงาน หรือรายงาน16 

ประจําปีของคณะ/หน่วยงาน ได้มีการจัดส่งให้กับคณะ/หน่วยงานเพื่อทราบและใช้ประโยชน์ด้วยแล้ว ดังนั้น เพื่อลด17 

ความซ้ําซ้อน และลดจํานวนเอกสารการประชุม จึงไม่ควรนํามาเสนอที่ประชุมคณบดีอีก 18 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 19 

 20 

5.4 วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2554) 21 

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย ได้22 

จัดทําวารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาและเป็นสื่อกลางรายงาน23 

ความก้าวหน้าในการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกําหนดออกปีละ 4 ฉบับ 24 

ขณะนี้วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2554) ได้จัดพิมพ์เสร็จเรียบร้อย25 

แล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 26 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 27 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 28 

 29 

5.5 การรับบริจาคโลหิตในโครงการ “ทําความดี ด้วยการบริจาคโลหิต ถวายพ่อของแผ่นดิน” 30 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยคลังเลือดกลาง   31 

ได้รายงานการรับบริจาคโลหิต ในโครงการ “ทําความดี ด้วยการบริจาคโลหิต ถวายพ่อของแผ่นดิน” ในเดือน32 

กุมภาพันธ์  ที่ได้รับบริจาคโลหิตตามคณะต่างๆ ดังนี้  33 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 5/2555 ณ วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2555 
หมายเหตุ ได้รับการรับรอง จากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่  6/2555  วันที่ 12 เมษายน 2555 เรียบร้อยแล้ว 

 1 

วันเดือนป ี สถานที ่ จํานวน (ราย) จํานวน ซี.ซ.ี 

1 กุมภาพันธ์ 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 55 23,950 

2 กุมภาพันธ์ 2555 คณะวิทยาศาสตร์ 155 65,850 

6 กุมภาพันธ์ 2555 ศูนย์อาหารและบริการ มข. 50 21,700 

10 กุมภาพันธ์ 2555 คณะเทคโนโลยี 51 21,250 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 2 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 3 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 4 

 5 

5.6 การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรณีสถานบริการหรือสถาน6 

ประกอบการที่ต้ังอยู่ใกล้เคียงสถานศึกษา 7 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามหนังสือสํานัก8 

นายกรัฐมนตรี ที่ นร 0405 (ลร 1)/ว1488 เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วย การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรณี9 

สถานบริการหรือสถานประกอบการที่ต้ังอยู่ใกล้เคียงกับสถานศึกษาแจ้งว่า ด้วยเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักด่ืมหน้า10 

ใหม่ เครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์รู้ทันแอลกอฮอล์ และมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา มีหนังสือถึงรอง11 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) แจ้งข้อมูลสถานบริการหรือสถาน12 

ประกอบการที่ต้ังอยู่ใกล้สถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปล่อยให้เด็กเยาวชนอายุตํ่ากว่า 20 ปี 13 

เข้าไปใช้บริการและจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ เ ด็กเยาวชนอายุ ตํ่ากว่า 20 ปี จึงมีข้อเรียกร้องให้14 

กระทรวงมหาดไทยบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ต้ังคณะทํางานเฉพาะกิจลงพ้ืนที่ตรวจสอบและรื้อฟื้น15 

นโยบายจัดระเบียบสังคม นั้น  16 

ในการนี้เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสถานบริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบูรณาการ17 

กับการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอให้18 

สถาบันอุดมศึกษามอบหมายให้ข้าราชการในสังกัดในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม19 

แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ดําเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดย20 

เคร่งครัด เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติของเด็กและเยาวชน และเป็นการประสานงานบังคับใช้21 

กฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 22 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 23 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 24 

 25 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอื่นๆ  26 

6.1  หนังสือ “21 st Century Skills : Rethinking How Student Learn ทักษะแห่งอนาคต27 

ใหม่ การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21” 28 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัย29 

เห็นความสําคัญของการเรียนการสอนของนักศึกษาปริญญาตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องทักษะของนักศึกษาควบคู่ไป30 

กับความรู้กับเด็กยุคใหม่ ซึ่งได้รับคําแนะนําจากผู้รู้หลายท่าน รวมถึงคณบดีคณะแพทยศาสตร์ซึ่งให้ความสําคัญกับ31 

การพัฒนาทักษะของนักศึกษายุคใหม่ ให้เท่าทันสถานการณ์ยุคปัจจุบันและในอนาคต ฝ่ายวิชาการฯ จึงขอมอบ32 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 5/2555 ณ วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2555 
หมายเหตุ ได้รับการรับรอง จากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่  6/2555  วันที่ 12 เมษายน 2555 เรียบร้อยแล้ว 

หนังสือ “21 st Century Skills : Rethinking How Student Learn ทักษะแห่งอนาคตใหม่ การศึกษาเพื่อศตวรรษ1 

ที่ 21” ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 2 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เสนอต่อที่ประชุมว่า  ตามที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกับ APEC มา 7 ปี เรื่อง3 

ดังกล่าวนี้ เป็นนโยบายหลักของ APEC  ดังนั้น จึงได้นําเรื่อง How to learn ซึ่งอยู่ในคํานําโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช 4 

มาบรรจุ ไ ว้ ในหนั งสื อ เรี ยนคณิตศาสตร์ เล่ ม ใหม่ของนัก เรี ยนชั้ นประถมศึกษาปีที่  1  โรง เรี ยนสา ธิต5 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษาหน้าด้วยแล้ว โดยสอนนักเรียนให้เรียนรู้เรื่อง How to learn เป็น Problem 6 

Solving Based Textbook และเป็นโรงเรียนแห่งแรกในประเทศไทยที่มีการดําเนินการเช่นนี้ 7 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากรเสนอที่ประชุมว่า ในหนังสือดังกล่าวหน้า 39 ในเชิง8 

ยุทธศาสตร์จะเห็นว่าสหรัฐอเมริกาได้คิดเรื่องดังกล่าวนี้มา 10 ปีแล้ว ซึ่งขณะนั้นสูญเสียขีดความสามารถในการ9 

แข่งขัน จึงได้คิดว่าจะสามารถรักษาความเป็นผู้นําขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างไร จึงได้มีการรื้อระบบใหม่10 

ทั้งหมด ซึ่งปรากฏในหน้า 34 และต่อมาสหรัฐอเมริกาได้มีการลงทุนในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาโดยเน้นเรื่อง11 

ดังกล่าว 12 

คณบดีคณะเทคโนโลยีเสนอต่อที่ประชุมว่า ควรมีการคัดบทความจากหนังสือดังกล่าว ไปบรรจุลงใน13 

คู่มือนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้ซึมซาบและช่วยให้คู่มือนักศึกษามีคุณค่าน่าอ่านมากยิ่งขึ้น 14 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 15 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 16 

 17 

6.2  การจัดประชุมหัวข้อเก่ียวกับ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน :AEC”  18 

เลขานุการที่ประชุม เสนอต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ ขอ19 

เรียนเชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมวาระพิเศษ (Friday Forum) ในหัวข้อเกี่ยวกับ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : 20 

AEC” ในวันที่ 30 มีนาคม 2555 โดยได้มีการเรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากร ในครั้งนี้ 21 

ทั้งนี้ จะได้จัดทําหนังสือเรียนเชิญอย่างเป็นทางการอีกครั้ง  22 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 23 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 24 

 25 

 26 

เลิกประชุม  11.40 นาฬิกา 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

(นางกิตติมา  จันทรสม) 32 

ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณบดี 33 

 34 

 35 

นางสาวลัลธริมา  ประจง 36 

นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสด์ิ 37 

ผู้จดรายงานการประชุม 38 


