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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 6/2554 ณ วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554 
หมายเหตุ : ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 7/2554 ณ วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

 รายงานการประชุมคณบด ี1 

ครั้งที่ 6/2554 2 

เม่ือวันศุกรท์ี่ 8 เมษายน 2554 3 

ณ  ห้องประชมุสารสิน ชัน้ 2 อาคารสิรคิณุากร มหาวทิยาลัยขอนแก่น 4 
 5 

 6 

ผู้มาประชุม 7 

1. รศ.สมหมาย ปรีเปรม    รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน  ประธาน 8 

2. รศ.รังสรรค์  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพฒันาบุคลากร 9 

3. ศ.สุทธิพันธ์  จติพิมลมาศ   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 10 

4. ผศ.อนุชา  นิลประพันธ์   รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 11 

แทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 12 

5. ผศ.ประพันธ์ศักด์ิ  ฉวีราช   รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 13 

แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 14 

6. รศ.วนิดา  แก่นอากาศ   รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ 15 

แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 16 

7. รศ.อนันต์  พลธานี    คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 17 

8. ผศ.ปณิธาน  พีรพัฒนา   รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ 18 

แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 19 

9. ผศ.เกียรติ  แสงอรุณ    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 20 

10. ผศ.พักตร์วิไล  ศรีแสง   รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสมัพันธ์ 21 

แทนรักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์22 

11. ศ.ภิเศก ลุมพิกานนท์      คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 23 

12. รศ.เกรียงไกร  กิจเจริญ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 24 

13. รศ.นวรัตน์  วราอัศวปติ เจริญ   คณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร์ 25 

14. รศ.วงศ์วิวัฒน์  ทัศนียกุล   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 26 

15. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี 27 

16. รศ.ชูชาติ  กมลเลิศ    รองคณบดีฝ่ายบริหาร 28 

แทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 29 

17. อ.วรัฐ  ลาชโรจน์    รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 30 

แทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์31 

18. รศ.มันทนา  สามารถ     คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 32 

19. อ.ดวงจันทร์  นาชัยสินธ์ุ   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 33 

แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 34 

20. อ.กิตติบดี  ใยพูล    รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์ 35 
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21. ผศ.ไพบูลย์  ดาวสดใส    รองคณบดีฝ่ายบริหาร 1 

แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 2 

22. รศ.ศิริ  ฮามสุโพธ์ิ    รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 3 

แทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 4 

23. รศ.ยุพิน  เตชะมณี    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 5 

24. นางสุดใจ  ธนไพศาล    ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ 6 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) 7 

25. รศ.รวี  หาญเผชิญ    ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 8 

26. รศ.พจน์วิทย์  อภินิเวศ   รักษาราชการแทนรองผู้อํานวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา 9 

แทนรักษาราชการแทนผู้อํานวยการศูนย์หัวใจสิริกิต์ิฯ 10 

27. ผศ.นพดล  มีไชยโย    รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร 11 

แทนผู้อํานวยการศูนย์บริการวิชาการ 12 

28. ผศ.ชนะชัย  สบืปรุ    รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร 13 

แทนผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  14 

      (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 15 

29. อ.สุรพล  แสนสุข    ผู้อํานวยการวิทยาเขตหนองคาย 16 

30. นายบัญชา  พระพล    รองประธาน คนที่หนึ่ง 17 

แทนประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง 18 

31. รศ.พิษณุ  อุตตมะเวทิน   รองอธิการบดีฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  19 

และรักษาราชการแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร ์20 

ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการที่ประชุม 21 

32. นางสังวาลย์   ช่างทอง   ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 22 

 23 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 24 

1. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย   อธิการบดี 25 

2. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 26 

3. ผศ.ไพศาล  สุวรรณน้อย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 27 

4. ผศ.เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์28 

5. ผศ.อนัตต์  เจ่าสกุล    ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ 29 

6. ผศ.พรรณวดี  ตันติศิรินทร์   ประธานสภาคณาจารย์ 30 

 31 

เริ่มประชุมเวลา 09.40 นาฬิกา   32 

 33 
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  เนื่องจากอธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เดินทางไปราชการ จึงได้มอบหมายให้    1 

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมคณบดี และมอบหมายใหร้องอธกิารบดี      2 

ฝ่ายขับเคลือ่นยุทธศาสตร์ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการที่ประชุมคณบดี  เมื่อครบองคป์ระชมุแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุม 3 

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี ้4 

 5 

ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม   - ไม่ม ี- 6 

 7 

ระเบยีบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครัง้ที่ 5/2554  เม่ือวันที่ 18 มีนาคม  2554  8 

  ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 5/2554  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม  2554 โดยมีการ9 

แก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้ 10 

- หน้า 1  11 

 ตําแหน่งผู้มาประชุมในบรรทดัที่ 24 และ 30 ใหแ้ก้ไขเป็น “แทนรักษา12 

ราชการ...” 13 

 และบรรทัดที ่33 แก้ไขตําแหน่งเป็น “ประธานสาขาวิชาเภสัชเคมี”  14 

- หน้า 10  15 

 บรรทัดที่ 5 ขอ้ความ “สําเรจ็ความศึกษา...อย่างแท้จริง” ให้แก้ไขเป็น 16 

“สําเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติได้จริง”  17 

 บรรทัดที่ 19 ข้อความ “หรอืการฝึกงานในต่างประเทศ” ใหแ้ก้ไขเป็น “หรือ18 

การฝึกงานและสหกิจศึกษาในต่างประเทศ” 19 

 บรรทัดที่ 23 และ 24 พิมพ์คําว่า “การ” ซ้ํา ใหแ้ก้ไขใหถู้กต้อง 20 

 บรรทัดที่ 28 ข้อความ “นักศึกษาที่การพัฒนา...” ให้แก้ไขเป็น “นักศกึษาที่21 

ต้องการพัฒนา...”  22 

- หน้า 12  บรรทัดที่ 2  ข้อความ “หากเป็นได้” ใหแ้ก้ไขเปน็ “หากเป็นไปได้” 23 

- หน้า 17 บรรทดัที่ 10 ใหแ้ก้ไขชื่อเป็น “รศ.ดร.โสพิศ  วงศ์คํา”  24 

 25 

ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  - ไม่ม ี- 26 

 27 

ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   28 

4.1  งบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 29 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากรเสนอที่ประชุมว่า ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น  30 

(ฉบับที่ 2175/2552) เรื่อง นโยบายการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กําหนดนโยบายในการ31 

จัดทํางบประมาณมาเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  และสภามหาวิทยาลัย 32 

ได้อนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จํานวน 5,954.8964 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก33 
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ปีงบประมาณ 2553 เป็นจํานวนเงิน 542.4567 บาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.11 ทั้งนี้ไม่รวมงบประมาณจากองค์กรในกํากับ1 

ของมหาวิทยาลัย) โดยมีรายรับและรายจ่ายสรุปดังนี้ 2 

  1.รายรับ ประกอบด้วย (1) เงินผลประโยชน์มหาวิทยาลัย 3,847.7325 ล้านบาท (2) เงินค่าธรรมเนียม 3 

การศึกษา 1,175.5899 ล้านบาท (3) เงินทุนการศึกษา เงินทุนวิจัย และเงินบริจาค จํานวน 449.0352 ล้านบาท และนํา4 

เงินทุนสํารองสะสมมาใช้ในปีงบประมาณ 2554 จํานวน 482.5388 ล้านบาท 5 

  2.รายจ่าย ประกอบด้วย (1) งบบุคลากร 369.5436 ล้านบาท (ร้อยละ 6.21) (2) งบดําเนินงาน  6 

3,147.1462 ล้านบาท (ร้อยละ 52.85) (3) งบลงทุน 545.8048 ล้านบาท (ร้อยละ 9.17) (4) งบเงินอุดหนุน 7 

1,645.4619 ล้านบาท (ร้อยละ 27.63) และ (5) งบรายจ่ายอ่ืน 246.9399 ล้านบาท (ร้อยละ 4.15) 8 

  เนื่ อ งด้ วย  ปัจจุ บันมี คณะ /หน่ วยงานมีความจํ า เ ป็นที่ จะ ดํา เนินการตาม ยุทธศาสตร์9 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมหาวิทยาลัยมีกิจกรรมการดําเนินการเพิ่มเติม ส่งผลให้คณะ/หน่วยงานที่มีกิจกรรมเพิ่มเติม10 

และเป็นหน่วยงานที่มีรายรับเพิ่ม จําเป็นต้องเพิ่มงบรายจ่ายตามกิจกรรมที่เพิ่ม ประกอบกับเป็นการปรับปรุงตาม11 

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โดยใช้เงินสํารองสะสม โดยคํานึงถึงความจําเป็น ในงบดังกล่าว         12 

ซึ่งจําเป็นต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมจากงบประมาณเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จํานวน 13 หน่วยงาน   13 

จากจํานวน 25 หน่วยงาน สรุปได้ดังนี้ 14 

          หน่วย : ล้านบาท 15 

ลําดับ คณะ/หน่วยงาน งบประมาณกลางป ี

1 สํานักงานอธิการบดี 191.7805 

2 คณะเกษตรศาสตร ์ 3.9164 

3 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 16.0042 

4 คณะศึกษาศาสตร ์ 5.0000 

5 คณะพยาบาลศาสตร ์ 3.0000 

6 คณะวิทยาศาสตร์ 31.5113 

7 คณะแพทยศาสตร์ 140.0000 

8 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 23.2950 

9 คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 3.0000 

10 คณะทันตแพทยศาสตร์ 2.7600 

11 คณะเทคโนโลย ี 2.8100 

12 คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 14.1157 

13 ศูนย์หัวใจสิริกิต์ิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 212.6220 

รวมทั้งสิน้ 649.8151 

 16 
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หมายเหตุ : ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 7/2554 ณ วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

  โดยสามารถแบ่งออกภาครายรับและรายจ่าย ของงบประมาณกลางปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 1 

2554 ดังรายละเอียดนี้ 2 

  1.  รายรับ (แหล่งที่มาของรายจ่าย) จํานวน 649.8151 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) เงินผลประโยชน์3 

มหาวิทยาลัย 203.6700 ล้านบาท (2) เงินทุนการศึกษา เงินทุนวิจัย และเงินบริจาค 6.7500 ล้านบาท (3) เงินทุนสํารองสะสม 4 

294.3952 ล้านบาท และ (4) เงินทุนสํารอง 5% 145.0000 ล้านบาท 5 

2.  รายจ่าย จาํนวน 649.8151  ล้านบาท ประกอบด้วย (1) งบดําเนินการ 416.0585 ล้านบาท 6 

(2) งบลงทุน 223.6164 ล้านบาท (3) งบรายจ่ายอ่ืน 10.1403 ล้านบาท ดังนี้ 7 

 8 

งบรายจา่ย 
งบประมาณประจําป ี งบประมาณกลางป ี รวมทั้งสิน้ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ  จํานวน ร้อยละ 

1. งบดําเนนิการ 
   - งบบุคลากร 
   - งบดําเนินงาน 
   - งบเงินอุดหนุน 

5,162.1517 
369.5436 

3,147.1462 
1,645.4619 

86.69 
6.21 

52.85 
27.63 

416.0585 
26.2068 

204.3587 
185.4930 

64.03 
4.03 

31.45 
28.55 

5,578.2102 
395.7504 

3,351.5049 
1,830.9549 

84.46 
5.99 

50.74 
27.72 

2. งบลงทุน 545.8048 9.17 223.6164 34.41 769.4212 11.65 

3. งบรายจา่ยอื่น 246.9399 4.15 10.1403 1.56 257.0801 3.89 

รวมทั้งสิน้ 5,954.8964 100 649.8151 100 6,604.7115 100 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ขอให้คณะ/หน่วยงาน ที่เสนอขอ 9 

งบประมาณกลางปีดังกล่าว เร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2554 โดยต้องเร่งส่งแผนปฏิบัติงาน     10 

ที่ฝ่ายแผนฯ เพื่อชี้แจงสภามหาวิทยาลัยต่อไป และใคร่ขอความร่วมมือคณะ/หน่วยงานสําหรับในปีต่อๆไป ควรได้มี11 

การพิจารณางบประมาณประจําปีโดยรอบคอบ และไม่ควรเสนอของบประมาณกลางปีเพิ่มเติมอีก 12 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 13 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อสังเกตว่าข้อมูลตัวเลขในหน้า ผ – 15 และข้อมูลในตารางเอกสารสรุป 14 

เรื่องเสนอที่ประชุมในหน้า 1 ลําดับที่ 1 สํานักงานอธิการบดี ถึง ลําดับที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ อาจมีความ15 

คลาดเคลื่อน ขอให้ตรวจสอบให้ถูกต้องด้วย  16 

  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเหน็ชอบ ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบข้อมลูตัวเลขและปรบัแก้ไขให้17 

ถูกต้องก่อนนาํเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพจิารณาต่อไป 18 

 19 

4.2  แบบสอบถามเพื่อการวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามในการพัฒนา 20 

      มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ตามแผนยุทธศาสตร์การบรหิารมหาวทิยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2555-2558 21 

  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจาก พ.ร.ฎ.เกี่ยวกับการ22 

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 13 และมาตรา 14 ที่กําหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มี แผนการบริหาร23 

ราชการแผ่นดิน ครอบคลุมระยะเวลา 4 ปีของการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรี และในมาตรา 15 ได้กําหนดว่า   24 

เมื่อมีการประกาศใช้บังคับแผนการบริหารราชการแผ่นดินแล้ว ให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสํานักเลขาธิการ25 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 6/2554 ณ วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554 
หมายเหตุ : ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 7/2554 ณ วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

นายกรัฐมนตรีร่วมกันพิจารณาจัดทํา แผนนิติบัญญัติ  โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ กฎหมายที่จะต้องจัดให้มีขึ้นใหม่ หรือ1 

กฎหมายที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และในมาตรา 16 น้ัน      2 

ได้กําหนดเพิ่มเติมให้ส่วนราชการต้องจัดทํา แผนปฏิบัติราชการ ของตน โดยจัดทําเป็นแผน 4 ปี และแผนปฏิบัติ3 

ราชการประจําปี ซ่ึงจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินด้วย และได้กําหนดให้ส่วนราชการจัดทํา4 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี โดยกําหนดกรอบระยะเวลาที่ใช้ในการจัดทําแผนปฏิบัติ5 

ราชการอย่างชัดเจน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 6 

(สําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี) และสอดคล้องกับปีปฏิทินงบประมาณ (สําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ7 

ประจําปีและแผนปฏิบัติการ) โดยให้คํานึงถึงระยะเวลาที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมาประกอบในการ8 

จัดทําแผนฯด้วย   9 

  ในส่วนของการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือแผนยุทธศาสตร์การ10 

บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555-2558 น้ัน  ได้มีกระบวนการจัดทําแผนฯโดยยึดแนวทางตามประกาศ       11 

สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่  3/2553 เรื่อง พันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 12 

(พ.ศ.2554-2558 )  โดยได้ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาคมทั้ง 7 กลุ่ม คือ (1) คณะ/ศูนย์/สถาบัน/13 

สํานัก (2) สภาคณาจารย์/คณาจารย์ทั่วไป (3) สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง/บุคลากรสายสนับสนุน (4) นักศึกษา 14 

(5) ศิษย์เก่า (6) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ได้แก่ ภาครัฐ ธุรกิจเอกชน ประชาคม (7) ผู้บริหารและอดีตผู้บริหาร  และข้อมูล15 

สถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงในปัจจุบัน ข้อมูลการทบทวนและวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม (SWOT)  ใน16 

การพัฒนามหาวิทยาลัยจากองค์กรภายนอก เช่น สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สํานักงาน17 

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน)  รวมถึงข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์และนโยบายการ18 

พัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ  ประกอบด้วย แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2552-2554  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ19 

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) 20 

  ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพหรือสภาวะแวดล้อมขององค์กร ในการกําหนดยุทธศาสตร์   21 

ในการบริหารและการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นไปอย่างสมบูรณ์ จึงขอความอนุเคราะห์ที่ประชุมคณบดีตอบ22 

แบบสอบถามเพื่อการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน  โอกาส และภัยคุกคามในการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามแผนยุทธศาสตร์23 

การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2555-2558 เพื่อที่ฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากรจะได้ดําเนินการสรุปและรวบรวม24 

ผลการวิเคราะห์ ฯ ประกอบการจัดทําแผนแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัย ฯ ต่อไป โดยมีรายละเอียดดังเอกสาร25 

แบบสอบถามประกอบวาระการประชุม 26 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาตอบแบบสอบถามและส่งคนืก่อนเสร็จสิ้นการประชุมในวันนี้ เพื่อที่ 27 

ฝ่ายแผนฯจะได้รวบรวมและวิเคราะห์สรุปเสนอที่ประชุมคณบดีอีกครั้งในการประชุมคราวต่อไป 28 

และขอแจ้งข้อมูลรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพแหง่ชาติว่ามหาวิทยาลัยขอนแกน่ได้ผ่าน 29 

เกณฑ์ Fundamental level เรียบร้อยแลว้ โดยในระดับมหาวิทยาลัยนั้น มหาวิทยาลยัขอนแก่นเป็นแห่งเดียวที่ผ่าน30 

เกณฑ์ดังกล่าว และกําลังจะเข้าสู่ระยะที่ 2 (Progressive) ซึ่งหากผ่านเกณฑ์นี้แล้ว มหาวิทยาลัยก็จะได้รับรางวัล 31 

TQC ต่อไป 32 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 33 

มติ ที่ประชุมรบัทราบ 34 

 35 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 6/2554 ณ วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554 
หมายเหตุ : ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 7/2554 ณ วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

4.3  (ร่าง) กําหนดการและประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามขอ้ตกลง 1 

      ความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ. ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์2 

  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากรเสนอที่ประชุมว่า  ตามท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์3 

และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเพณี มข.-ม.อ. โดย4 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะ/หน่วยงาน ได้มีความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย5 

การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะทันตแพทยศาสตร์ ของทั้งสองสถาบัน  ความร่วมมือระหว่างศูนย์6 

คอมพิวเตอร์ ของทั้งสองสถาบัน เป็นต้น ทั้งนี้ ในเดือนกรกฎาคม 2554 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะเป็นเจ้าภาพ7 

การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ. ครั้งที่ 3 8 

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการร่วมระหว่างสองมหาวิทยาลัย จึงขอเสนอ (ร่าง) กําหนดการและประเด็นการ9 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้  10 

1. กําหนดวันจัดกิจกรรม 11 

ข้อมูลเดิม 12 

•  ครั้งที ่1  วันที่ 24 – 27 กรกฎาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศกึษาดูงาน  13 

            ณ เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย 14 

•  ครั้งที ่2  วันที่ 19 – 22 มกราคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศึกษาดูงาน  15 

ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 16 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 17 

•  ครั้งที ่3  ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 – 14 กรกฎาคม 2554 (จันทร-์อังคาร-พุธ-พฤหัสบดี) 18 

ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 – 18 กรกฎาคม 2554 (ศุกร-์เสาร์-อาทิตย์-จันทร์) 19 

ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 11 – 14 สิงหาคม 2554 (พฤหัสบดี-ศุกร-์เสาร์-อาทิตย์) 20 

2. ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 21 

ข้อมูลเดิม 22 

•  ครั้งที ่1  ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 23 

(1) การบริหารจัดการงานวิจัยและการสร้างผลงานวิจัยเชื่อมโยงสู่ชุมชน 24 

(2) การประกันคุณภาพ (QA) และ TQA/PMQA 25 

(3) ระบบบริหารงานบุคคล 26 

(4) การสร้างเครือข่ายกับภาคส่วนในภูมิภาค 27 

•  ครั้งที ่2  ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้28 

(1) แนวทางการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 29 

(2) ประสบการณ์ (PMQA) ปี 2553 และการเตรียมการ PMQA ปี 2554 30 

(3) เส้นทางสู่ความเป็นนานาชาติ 31 

(4) การบริหารจัดการวิทยาเขต 32 

(5) การพัฒนานักศึกษา 33 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 6/2554 ณ วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554 
หมายเหตุ : ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 7/2554 ณ วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

•  ครั้งที ่3  เสนอเพื่อพิจารณากําหนดประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 2 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 3 

1.  ช่วงวันกําหนดเป็นระหวา่งวันที่ 11 – 14 สิงหาคม 2554 (พฤหัสบด-ีศุกร์-เสาร-์อาทิตย์) 4 

2. มหาวิทยาลัยสนับสนนุงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้คณะละ 3 คน (ควรพิจารณาให้5 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยเข้าร่วมด้วย) 6 

3. ประเดน็การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ประกอบด้วยประเด็นตา่งๆ ดังนี ้7 

-  การวิจัย การเชื่อมโยงงานวิจัยเพื่อสรา้งความเข้มแขง็ 8 

-  เทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology) / e-meeting 9 

-  ประเด็นอืน่ๆ ฝ่ายแผนฯ จะหารือร่วมกับมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์ และแจ้งให้คณะ 10 

   ทราบต่อไป 11 

 12 

4.4  (ร่าง) ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจดัสอบชดเชย 13 

       รายวิชาศกึษาทัว่ไป สาํนักวิชาศึกษาทัว่ไป มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 14 

รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยี 15 

สารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การดําเนินงานการจัดสอบชดเชยรายวิชาศึกษาทั่วไป สํานักวิชาศึกษาทั่วไป 16 

เป็นไปด้วยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสอบประจําภาคของนักศึกษา 17 

พ.ศ.2547 ข้อ 11.3.2 ที่กําหนดว่า “กรณีลงทะเบียนรายวิชาในคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ ให้นักศึกษายื่นคําร้องต่อ18 

คณบดีผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาแจ้งให้คณะที่อาจารย์ประจําวิชาสังกัดดําเนินการสอบชดเชย” และข้อ 19 

11.4 กําหนดไว้ว่า “เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้นักศึกษาสอบชดเชยให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่คณะกําหนด” สํานัก20 

วิชาศึกษาทั่วไป จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสอบชดเชย21 

รายวิชาศึกษาทั่วไป สํานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  22 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 23 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลกัเกณฑ์และ 24 

แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจดัสอบชดเชยรายวิชาศึกษาทัว่ไป สํานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแกน่ ตามทีเ่สนอ 25 

ให้ดําเนนิการต่อไปได้ 26 

 27 

4.5   เสนอชื่อบคุคลเพื่อแตง่ตั้งเปน็คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวทิยาลัยขอนแกน่  28 

       (เพิ่มเติม) 29 

  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยเีสนอที่ประชุมว่า ด้วยกรรมการประจําสาขาวิชา30 

คณะที่ 2 ในคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนษุย์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ได้ว่างลงจํานวน 1 ตําแหน่ง เนื่องจาก 31 

นายแพทยเ์กรยีงศักด์ิ  เวทีวุฒาจารย์ ได้รับแต่งต้ังใหดํ้ารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย ์32 

มหาวทิยาลยัขอนแกน่ ประจาํสาขาวิชา คณะที ่2 แทน รศ.วงศ์วิวัฒน ์  ทศันียกุล ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น 33 

ที่ 52/2553 ในการนี ้ เพื่อให้การดําเนินงานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบกับมติ   34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 6/2554 ณ วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554 
หมายเหตุ : ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 7/2554 ณ วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

ที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ มหาวทิยาลยัขอนแกน่ ครั้งที ่ 1/2554 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 1 

2554 จึงขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 

(เพิ่มเติม) ดังนี ้3 

• คณะกรรมการประจํา สาขาวิชาคณะที่ 2 (KKU EC Panel 2) 4 

1. รศ.สมพร  รุง่เรืองกลกิจ  เป็นกรรมการประจําสาขาวิชาคณะที่ 2  5 

• คณะกรรมการสมทบ 6 

1. รศ.อรุณศรี  ปรีเปรม   เป็นกรรมการสมทบ 7 

2. ผศ.ฟ้ารุ่ง  มีอุดร  เป็นกรรมการสมทบ 8 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 9 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบรายชือ่บุคคลตามทีเ่สนอ ให้เสนอสภามหาวิทยาลัย 10 

เพื่อพิจาณาแต่งตั้งต่อไป 11 

 12 

4.6  พจิารณาแต่งตั้งอนุกรรมการสรรหาประธานคณะกรรมการประจาํสาขาวิชา คณะที่ 1 13 

  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ี รศ.สุชาติ  อารีมิตร 14 

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจาํสาขาวิชาคณะที่ 1 ได้ลาออกจากตําแหน่ง โดยมีผลต้ังแต่15 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นไป และปัจจุบันยังไม่สามารถดําเนินการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการวิจัยประจํา16 

สาขาวิชา คณะที่ 1 ได้ ในการนี้ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อโครงการวิจัยที่ขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน17 

มนุษย์ และกระทบต่อการดําเนินงานของคณะกรรมการประจําสาขาวิชาในปัจจุบัน ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อ18 

พิจารณาแต่งต้ังอนุกรรมการสรรหาประธานคณะกรรมการประจําสาขาวิชา คณะที่ 1 โดยสอดคล้องกับประกาศ19 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 360/2551) เรื่อง แนวทางการแต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์20 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้อ 4(4.1) ประกอบด้วย 21 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานอนุกรรมการ 22 

2. คณบดีคณะแพทยศาสตร์    เป็นอนุกรรมการ 23 

3. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์    เป็นอนุกรรมการ 24 

4. คณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร์    เป็นอนุกรรมการ 25 

5. คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์    เป็นอนุกรรมการ 26 

6. หัวหน้าสํานักงานจริยธรรมการวิจัยฯ   เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการ 27 

7. นางนันทพร  สอนศีลพงศ์    เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการ 28 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 29 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อคดิเห็นเสนอแนะว่า ควรพิจารณาปรับปรุงขั้นตอน กระบวนการ วิธีการ 30 

ได้มาซึ่งกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ฯ ประเภทต่างๆ ให้มีความเหมาะสม ยืดหยุ่น คล่องตัวมากย่ิงขึ้น และใช้31 

เวลาในการดําเนินการน้อยลง   32 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ ให้จัดทําคาํสัง่แต่งตั้งต่อไป และขอให ้33 

นําเอาข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาด้วย 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 6/2554 ณ วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554 
หมายเหตุ : ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 7/2554 ณ วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

ระเบยีบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 1 

5.1  การเตรียมการจดักิจกรรมต้อนรบัน้องใหม่และประชุมเชยีร์ในสถาบนัอุดมศึกษา 2 

ผู้รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้แทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 3 

และศิษย์เก่าสัมพันธ์เสนอที่ประชุมว่า ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสือที่ ศธ 0508/ว 297  4 

ลงวันที่ 15 มีนาคม 2554 เรื่อง การเตรียมการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา  5 

โดยแนบประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา         6 

ปีการศึกษา 2554  ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2554  ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังนี้ 7 

  กระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดนโยบายและมาตรการในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุม8 

เชียร์ของสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ 9 

  นโยบาย 10 

1. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพและหลักความเสมอภาค  11 

ไม่มีความรุนแรงหรือล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลท้ังทางร่างกาย หรือจิตใจ น้องใหม่ ไม่มีการดื่มสุราและเสพสิ่งมึนเมา12 

ทุกชนิด 13 

2. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ต้องอยู่ในความรับผิดชอบ ดูแลร่วมกันของ 14 

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทุกคณะ/ภาควิชา และนิสิตนักศึกษารุ่นพี่ รวมถึงต้องให้คําแนะนํา กํากับดูแล ปรึกษา15 

การจัดกิจรรมให้มีลักษณะสร้างสรรค์ ไม่ขัดต่อระเบียบสถาบัน กฎหมาย วัฒนธรรม ประเพณีและมารยาททางสังคม16 

ที่ดีงาม 17 

3. การจัดกิจรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ให้จัดกิจกรรมภายในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้  18 

เพื่อความปลอดภัยและประหยัด โดยการอนุมัติหรืออนุญาตการจัดกิจกรรมให้อยู่ในดุลยพินิจของสถาบัน ในกรณี      19 

ที่จําเป็นต้องจัดกิจกรรมภายนอกให้สถาบันใช้ดุลยพินิจพิจารณาเป็นกรณี และจะต้องจัดให้มีอาจารย์ควบคุมดูแล  20 

การจัดกิจกรรมอย่างใกล้ชิดภายใต้ความรับผิดชอบของสถาบัน 21 

มาตรการ 22 

1. ให้สถาบันอุดมศึกษาออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์และมาตรการในการจัด 23 

กิจกรรมให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาต     24 

การรับผิดชอบ การกํากับ ระยะเวลาการจัดกิจกรรม รูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรม แนวทางการจัดทําโครงการ25 

เพื่อเสนอขออนุมัติ ทั้งนี้ ให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม และลักษณะเฉพาะของแต่ละสถาบัน รวมทั้งมีการกํากับดูแล26 

และให้คําปรึกษาการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ 27 

2. ให้องค์กรนิสิตนักศึกษาที่จัดกิจกรรม จัดทํารายละเอียดโครงการเสนอขออนุมัติหรืออนุญาต 28 

เป็นลายลักษณ์อักษรต่อสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัด ทั้งนี้ องค์กรนิสิตนักศึกษาจะจัดกิจกรรมได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติ   29 

หรืออนุญาตแล้วเท่านั้น 30 

3. ให้สถาบันอุดมศึกษา รณรงค์ ประชาสัมพันธ์เปิดเผยรูปแบบกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจกับ 31 

นิสิตนักศึกษา บุคลากร ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป เข้าใจวัตถุประสงค์ นโยบายและมาตรการมีทัศนคติที่ดีต่อ32 

กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประชุมเชียร์ และร่วมตรวจสอบการจัดกิจกรรมได้ 33 

 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 6/2554 ณ วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554 
หมายเหตุ : ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 7/2554 ณ วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

4. ให้นิสิตนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ด้วยความสมัครใจ และ 1 

รุ่นพี่ที่จัดกิจกรรมจะต้องได้รับการคัดเลือก และมีการเตรียมความพร้อม พัฒนาทักษะก่อนการจัดกิจกรรม รวมทั้ง2 

เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามาสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมได้ 3 

5. ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดต้ังศูนย์เฝ้าระวัง มี web site เพื่อติดตาม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ แก้ไข 4 

ปัญหา ประสานกับสื่อมวลชนและผู้ปกครอง ทั้งนี้ ในแต่ละวิทยาเขต/คณะ ต้องมีการจัดต้ังศูนย์ Hot Line หรือ Call 5 

Center เพื่อรับ/ประสานข้อมูลการจัดกิจกรรมร่วมกัน 6 

6. ให้สถาบันอุดมศึกษามีการประเมินผล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ 7 

และประชุมเชียร์ มีการยกย่องชมเชยนิสิตนักศึกษาที่มีการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ให้ปรากฏในโอกาสอันควร 8 

7. ให้สถาบันอุดมศึกษามีบทลงโทษทางวินัย กับนิสิตนักศึกษา รวมถึงผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง 9 

ในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ของนิสิต นักศึกษาที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน หลัก10 

ความเสมอภาค และกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบัน 11 

ทั้งนี้ นโยบายและมาตรการดังกล่าวนั้น ไม่ได้แตกต่างจากที่เคยปฏิบัติในปีที่ผ่านมาและ 12 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ได้ดําเนินการสอดคล้องกับนโยบายและมาตรการดังกล่าวด้วยแล้ว 13 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  14 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะว่า นักศึกษามักจะออกไปเที่ยวยังสถานที่ต่างๆภายนอกมหาวิทยาลัย 15 

ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมเชียร์แล้ว  ในกรณีนี ้มหาวิทยาลัยควรพิจารณาประสานกับทางจังหวัดเพื่อขอความ16 

ร่วมมือและหามาตรการป้องปราม/ป้องกันไว้ด้วย 17 

มติ  ที่ประชุมรบัทราบ 18 

 19 

5.2  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายทีส่ถาบนัอุดมศึกษาพงึปฏิบติัต่อนิสติ นักศกึษา 20 

  ผู้รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยี21 

สารสนเทศเสนอที่ประชุมว่า สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสือที่ ศธ 0509.6(2.3)/ว360 ลงวันที่ 22 

24 มีนาคม 2554 เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายที่สถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัติต่อนิสิตนักศึกษา 23 

โดยมีสาระสําคัญคือ ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2546 กําหนดให้มีการกระจายอํานาจการบริหาร24 

และการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปยังสถาบันอุดมศึกษา ให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินกิจการได้โดยอิสระ 25 

สามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู่ภายใต้26 

การกํากับดูแลของสภาสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้27 

สถาบันอุดมศึกษาสามารถพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการต่อไปได้ นั้น ผลของการกระจาย28 

อํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาดังกล่าว ทําให้สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งสามารถพัฒนา29 

ระบบการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพอันส่งผลต่อเนื่องให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใน30 

ภาพรวมของประเทศมีความเจริญก้าวหน้าขึ้น ในอีกด้านหนึ่งผลของการกระจายอํานาจการบริหารและการจัด31 

การศึกษาระดับอุดมศึกษากลับทําให้เกิดปัญหาเรื่องคุณภาพอันมีสาเหตุเนื่องมาจากการที่สถาบันอุดมศึกษาบางแห่ง32 

ที่ได้รับการกระจายอํานาจในการจัดการศึกษายังขาดความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การที่สถาบันอุดมศึกษาบางแห่ง33 

เปิดดําเนินการหลักสูตรการเรียนการสอนโดยไม่ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบัน หรือ การที่สถาบันอุดมศึกษาบางแห่ง34 



- 12 - 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 6/2554 ณ วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554 
หมายเหตุ : ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 7/2554 ณ วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

เปิดดําเนินการหลักสูตรการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ังโดยไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด หรือการที่1 

สถาบันอุดมศึกษาบางแห่งเปิดดําเนินการหลักสูตรการเรียนการสอนโดยไม่จัดให้มีอาจารย์ประจําหลักสูตรให้เป็นไป2 

ตามมาตรฐานการศึกษา หรือการที่สถาบันอุดมศึกษาบางแห่งเปิดดําเนินการหลักสูตรการเรียนการสอนโดย          3 

ไม่คํานึงถึงเกณฑ์มาตรฐานขององค์กรวิชาชีพต่างๆ จนทําให้ผู้สําเร็จการศึกษาไม่สามารถนําคุณวุฒิที่ได้ไปใช้ในการ4 

ประกอบวิชาชีพได้ เป็นต้น การจัดการศึกษาโดยไม่คํานึงถึงมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าว ทําให้5 

นิสิตนักศึกษาได้รับความเดือดร้อนเสียหายมากจนบางรายยากที่จะแก้ไข หรือเยียวยาได้ ทั้งนี้ เนื่องจากการศึกษาใน6 

ระดับอุดมศึกษาเป็นการศึกษาที่ใช้ระยะเวลานาน โดยก่อนที่นิสิต นักศึกษาจะได้รู้ว่าสถาบันอุดมศึกษาที่ตนศึกษาอยู่7 

นั้นจัดการศึกษาไม่เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาและเมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วจะไม่สามารถนําคุณวุฒิที่ได้ไปใช้ใน8 

การประกอบอาชีพได้ก็เสียเวลาไปกว่าสองถึงสามปีแล้ว เป็นต้น และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการ9 

กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กําหนดนโยบายที่สถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัติต่อนิสิตนักศึกษาขึ้นเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษา10 

ใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนิสิตนักศึกษา รวมทั้งเป็นมาตรการหนึ่งในการคุ้มครอง11 

นิสิตนักศึกษาผู้บริการทางการศึกษา โดยมุ่งหวังที่จะให้เกิดความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความรักใคร่เมตตา รวมตลอดถึง12 

ความเข้าใจอันดีระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์อันจะช่วยให้สามารถลดจํานวนปัญหาความขัดแย้งระหว่าง13 

สถาบันอุดมศึกษากับนิสิตนักศึกษาลงได้  สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึ ง ไ ด้ส่ งประกาศ14 

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายที่สถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัติต่อนิสิตนักศึกษา มาเพื่อทราบและดําเนินการในส่วน15 

ที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 16 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 17 

  มติ  ที่ประชุมรบัทราบ 18 

 19 

5.3  ขออนุมัติเปิดหลักสูตร 20 

ผู้รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยี 21 

สารสนเทศ เสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พิจารณาให้ความ22 

เห็นชอบการเสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตร จํานวน 4 หลักสูตร คือ 23 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.24 

2554)  ของคณะวิทยาศาสตร์ (ผ่านความเห็นชอบคราวประชุมครั้งที่ 4/2554 วันที่ 4 มีนาคม 2554)  25 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง 26 

พ.ศ.2554)  ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย (ผ่านความเห็นชอบคราวประชุมครั้งที่ 27 

4/2554 วันที่ 4 มีนาคม 2554)  28 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) ของคณะ29 

วิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย (ผ่านความเห็นชอบคราวประชุมครั้งที่ 4/2554 วันที่ 10 มีนาคม 30 

2554)  31 

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)  32 

ของคณะวิทยาศาสตร์ (ผ่านความเห็นชอบคราวประชุมครั้งที่ 4/2554 วันที่ 14 มีนาคม 2554)  33 

 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 6/2554 ณ วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554 
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  มติ  ที่ประชุมรบัทราบ 2 

 3 

5.4  การสรรหาคณบดคีณะพยาบาลศาสตร์ และคณบดคีณะสาธารณสขุศาสตร์ 4 

ประธานเสนอที่ประชุมว่า ด้วย รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับแต่งต้ัง 5 

ให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ต้ังแต่วันที่ 3 มีนาคม 2554 และ รศ.พิษณุ  อุตตมะเวทิน คณบดี6 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 2 มนีาคม 7 

2554  ซึ่งบุคคลท้ังสองได้ลาออกจากตําแหน่งคณบดีฯ แล้ว ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 10/2554 และ ที่ 8 

11/2554 ตามลําดับ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ.2552 9 

ข้อ 11 ที่กําหนดไว้ว่า “ให้อธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีก่อนการสิ้นสุด10 

วาระการดํารงตําแหน่งคณบดีไม่น้อยกว่า 120 วัน หรอืในกรณีที่ผู้ดํารงตําแหน่งคณบดีพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอ่ืน11 

ก่อนครบวาระ ให้อธิการบดีเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาภายใน 60 วัน” จึงขอเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อทราบ12 

และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีทั้ง 2 คณะ ข้างต้น ดังนี้  13 

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยคณะละ 2 คน รวม 4 คน 14 

2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี ซึ่งมิได้สังกัดคณะที่ทําการสรรหาคณะละ 2 คน 15 

รวม 4 คน 16 

3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ ซึ่งมิได้สังกัดคณะที่ทําการสรรหาคณะละ 17 

1 คน รวม 2 คน  18 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาฯ ต่อไป 19 

มติ  ที่ประชุมรบัทราบ 20 

 21 

5.5  รายงานผลการดาํเนินงานของบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัขอนแก่น ในรอบปี 2553  22 

       (1 ตุลาคม 2552-30 กันยายน 2553) 23 

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัยได้จัดทํารายงานประจําปี 2553 เพื่อรายงาน ผลการดําเนนิงานของบัณฑติวิทยาลัย  24 

มหาวทิยาลยัขอนแกน่ ในรอบป ี2553 (1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553) สําหรับให้เป็นข้อมูลอ้างอิงและประชาสัมพันธ์25 

เผยแพร่ให้บุคลากรและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกได้ทราบถึงผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2553 ซึ่งมี26 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 27 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  28 

  มติ  ที่ประชุมรบัทราบ 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 
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  5.6  พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวชิา อกัษรย่อสําหรบัสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ  1 

      เข็มวิทยฐานะ และครยุประจําตาํแหน่ง ของมหาวทิยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554 2 

ผู้รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยี 3 

สารสนเทศ เสนอที่ประชุมว่าตามประกาศพระราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 128 ตอนที่ 16 ก ( 17 มีนาคม 4 

2554) ได้แก้ไขเพิ่มเติม พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เขม็5 

วิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที ่3) พ.ศ.2554 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร6 

ประกอบวาระการประชุม  7 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  8 

  มติ  ที่ประชุมรบัทราบ 9 

 10 

ระเบยีบวาระที่  6  เรื่องอืน่ๆ 11 

6.1  ผลการพิจารณาผูช้่วยวิจยัโครงการปรญิญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุน่ที่ 13 12 

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์เสนอที่ประชุมว่า ด้วย รศ.ดร.นฤมล  เจริญศิริพรกุล สังกัดคณะเภสัชศาสตร์  13 

ได้รับทุนผู้ช่วยวิจัยโครงการกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 13 เพื่อรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 14 

สาขาวิชาเภสัชกรรมและระบบสุขภาพ ซึ่งสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้มีหนังสือที่ นร 0807/1571/2554 15 

ลงวันที่ 18 มีนาคม 2554 เรื่อง ผลการพิจารณาผู้ช่วยวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 13 แจ้งว่า 16 

หลักสูตรยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ คปก. เนื่องจากไม่ได้กําหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาเอก จะต้องตีพิมพ์17 

ผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติจึงจะสําเร็จปริญญาเอกได้  จึงเสนอ18 

ขอให้ทางมหาวิทยาลัยมีมติสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ “นักศึกษาปริญญาเอกทุกหลักสูตรใน กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และ19 

เทคโนโลยี ที่ได้รับทุนผู้ช่วยวิจัย คปก. ต้ังแต่รุ่นที่ 11 เป็นต้นไป จะต้องมีผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ตีพิมพ์ 20 

หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง ก่อนสําเร็จการศึกษา โดย 21 

 เรื่องที่ 1 ในวารสารวิชาการนานาชาติในฐานข้อมูลที่ สกว.ยอมรับ หรือ ย่ืนจดสิทธิบัตร 22 

 เรื่องที่ 2 ในวารสารวิชาการนานาชาติในฐานข้อมูลที่ สกว. ยอมรับ หรือในวารสารวิชาการ23 

ระดับชาติที่ สกว. ยอมรับ (เป็นภาษาไทยก็ได้) หรือผลงานอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าที่ สกว.เห็นควร” 24 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 25 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อคดิเห็นเสนอแนะว่า การขอมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว อาจส่งผล 26 

กระทบในวงกว้าง  แต่เพื่อเอื้อให้นักศึกษาสามารถที่จะรับทุน คปก. ได้ เห็นควรให้คณะเภสชัศาสตร์พิจารณา27 

ดําเนินการขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร (ปรบัปรุงเล็กน้อย) โดยเพิ่มเติมเงื่อนไขตามที่ สกว.กําหนดเข้าไปด้วย 28 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า คณะเภสัชศาสตร์ควรพิจารณาดําเนนิการเสนอขอ 29 

อนุมัติปรับปรงุหลักสูตร โดยเพิ่มเติมเงื่อนไขตามที่ สกว.กําหนดดังกล่าว เพื่อเอือ้ให้นักศึกษาสามารถขอรับทุน30 

ผู้ช่วยวิจัยโครงการกาญจนาภิเษก (คปก.) ต่อไปได้ 31 

 32 

 33 

 34 



- 15 - 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 6/2554 ณ วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554 
หมายเหตุ : ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 7/2554 ณ วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

6.2  การแตง่กายของนักศึกษา 1 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์เสนอที่ประชุมว่า ด้วยเมื่อวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2554 ที่ผ่านมา ได้ม ี2 

นักศึกษาจากคณะอื่นไปใช้บริการที่โรงอาหารของคณะแพทยศาสตร์ โดยมีการแต่งกายที่ไม่เหมาะสม ทําให้เกิด3 

ภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อสถาบัน และนักศึกษาก็ไม่ได้ตระหนักในการว่ากล่าวตักเตือนของอาจารย์  ซึ่งแตกต่างจากคณะ4 

แพทยศาสตรท์ี่จะเข้มงวดในการแต่งกายของนักศึกษา มีกฎ ระเบียบที่ชัดเจน และปฏิบัติอย่างเข้มงวด เพื่อให้5 

นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาออกไปเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมด้วย 6 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะ 7 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อคดิเห็นเสนอแนะดังนี้ 8 

- ปัญหาเรื่องการแต่งกายที่ไม่เหมาะสมของนักศึกษานั้น นับเป็นปัญหาเรื้อรังของมหาวิทยาลัย  9 

ที่ควรต้องได้รับการดูแลอย่างจริงจัง ซึ่งไม่เพียงเฉพาะในกลุ่มนักศึกษาเท่านั้น กลุม่อาจารย์ 10 

และบุคลากร ก็ควรเป็นแบบอย่างที่ดีด้วย 11 

- ขอความร่วมมือทุกคณะ ใหเ้ข้มงวดกับการแต่งเครื่องแบบนักศึกษาที่ถกูต้องตามกฎ ระเบียบ12 

ของมหาวิทยาลัย และมีมาตรการรณรงค์ให้นักศกึษาแต่งเครื่องแบบนักศึกษาด้วยความ13 

ภาคภูมิใจ  หรือหากจําเป็น อาจพิจารณาให้มีมาตรการหรือวิธีการสร้างระบบควบคุมและการ14 

ลงโทษทางสังคม เพื่อสร้างจิตสํานึกที่ดี ร่วมด้วย 15 

- อาจพิจารณาปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการแต่งกายให้มีความเหมาะสมมากยิง่ขึ้น 16 

- นอกจากเรื่องการแต่งกายแล้ว ควรปลูกฝังให้นักศึกษาพึงตระหนักเรื่องวินัย เช่น วินัยจราจร 17 

การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ การประพฤติตนที่เหมาะสมในสังคม การมมีารยาท รู้จักขอบคณุ 18 

ขอโทษ และยอมรับผิดเมื่อกระทําผิด เป็นต้น โดยควรปลูกฝังเรื่องนี้ให้กับนักศึกษาตั้งแต่เริ่ม19 

กระบวนการรับน้องใหม่ 20 

มติ ที่ประชุมรบัทราบ และมอบให้ฝา่ยพัฒนานักศึกษาฯรับเอาข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุม 21 

ไปพิจารณาตอ่ไป 22 

 23 

6.3  ขอความร่วมมือในการปลูกฝงัอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ 24 

 ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับการประสานจากสํานักงานปลัดกระทรวง25 

ศึกษาธิการ ตามบันทึกที่ ศธ 0234/2749 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2554 โดยมีสาระสําคัญคือ ปัจจุบันสถานการณ์26 

บ้านเมืองอยู่ในสภาวการณ์แตกแยกทางความคิด ความสามัคคี คณะอนุกรรมการปฏิบัติการจิตวิทยาแห่งชาติได้27 

เล็งเห็นความสําคัญของการศึกษาที่จะเป็นส่วนที่ผลักดันในการปลูกฝังอุดมการณ์การรักชาติ ศาสนา และสถาบัน28 

พระมหากษัตริย์ ตลอดจนการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองป้องกันการฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยขอความร่วมมือ29 

กระทรวงศึกษาธิการ กําหนดแนวทางการปลูกฝังอุดมการณ์การรักชาติ 2 ระดับ ดังนี้ 30 

1. ระดับเยาวชน ให้รู้จักประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ศีลธรรม 31 

2. ระดับผู้ใหญ่ ให้รู้จักหน้าที่ ไม่คอรัปช่ัน เป็นแบบอย่างแก่เยาวชน บุคลากรทุกคนต้องมีบทบาท32 

ในการปฏิบัติการจิตวิทยา และประชาสัมพันธ์ รณรงค์ในการแก้ปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวง 33 

การให้ประชาชนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติ ปัญหาการก่อการร้าย34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 6/2554 ณ วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554 
หมายเหตุ : ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 7/2554 ณ วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

ระหว่างประเทศ ปัญหาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบิดเบือนคําสอนทางศาสนา ปัญหาการ1 

ชักจูงให้ประชาชนเกลียดชังกันและนิยมใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา 2 

จึงขอความร่วมมือหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและในกํากับสํานักงานคณะกรรมการ 3 

การอุดมศึกษาในการปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยการสอดแทรกวิชา4 

ประวัติศาสตร์ชาติไทย หน้าที่พลเมือง ศีลธรรม การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผสมผสานเข้า5 

กับหลักสูตรแก่เยาวชน และการดําเนินการในระดับผู้ใหญ่แก่บุคลากรในสังกัด หากสถาบันอุดมศึกษาใดได้มีการ6 

ดําเนินการในเรื่องดังกล่าวแล้ว ขอให้แจ้งให้สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบ ทางโทรสารหมายเลข 0-2628-7 

6396-7 หรือ 0-2628-6400 หรือ e-mail : rotclhsin@yahoo.co.th  เพื่อรวบรวมต่อคณะกรรมการการปฏิบัติการ8 

จิตวิทยาแห่งชาติ และสําเนาให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป 9 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 10 

มติ ที่ประชุมรบัทราบ  11 

 12 

6.4  การจดัสรรเงนิรางวลัประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2552 ทีไ่ด้รับอนุมัติสมทบจากเงนิรายได้ 13 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่  14 

2/2554 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 ได้มีมติอนมุัติเงินรายได้จ่ายสมทบเงินรางวัลที่ได้จาก ก.พ.ร.ประจําปี15 

งบประมาณ พ.ศ.2552 โดยให้คํานวณเงินที่รวมแล้วเทา่กับเงินรางวัลที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ทั้งผู้ปฏิบัติ16 

และผู้บริหาร นั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการจัดสรรเงินรางวัลสําหรับผู้ปฏิบัติประจําปีงบประมาณ พ.ศ.17 

2552 ที่ได้รับจาก ก.พ.ร.ไปเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การดําเนินการจัดสรรเงินรางวัลในส่วนที่ได้รับสมทบจากเงินรายได้18 

เป็นไปด้วยความรวดเร็ว จึงขออนุมัติหลักการในการจัดสรรเงินรางวัลในส่วนที่ได้รับสมทบจากเงินรายได้ ดังนี้ 19 

1. ให้มหาวิทยาลยัดําเนินการจัดสรรเงินรางวัลในส่วนที่ได้รบัสมทบจากเงินรายได้ให้กับคณะ/20 

หน่วยงานโดยใช้หลักเกณฑ์เดิม 21 

เงินรางวัล ผู้ปฏิบัติ ผู้บริหาร รวม 

เงินรางวัลที่ได้รับจาก ก.พ.ร. 3,922,529.72 - 3,922,529.72 

เงินรางวัลที่ได้รับสมทบจากเงินรายได้ 15,610,098.13 2,527,111.12 18,137,209.25 

รวม 19,532,627.85 2,527,111.12 22,059,738.97 

 22 

2. การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผู้บริหาร (เงินรางวัลประจําปี) ขออนุมัติใช้หลักเกณฑ์ในการ23 

จ่ายเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผู้บรหิาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2551 เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์24 

สําหรับการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษให้กับผู้บริหาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2552 25 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 26 

 มติ ที่ประชมุพิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบหลักการในการจัดสรรเงินรางวัลในส่วนทีไ่ด้รับสมทบ27 

จากเงินรายไดต้ามที่เสนอ มอบให้ฝา่ยแผนและพัฒนาบคุลากร และกองการเจา้หนา้ที่ ดําเนินการต่อไป 28 

 29 

 30 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 6/2554 ณ วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554 
หมายเหตุ : ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 7/2554 ณ วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

 6.5  นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้คะแนนอนัดับ 1 1 

       ในการสอบใบประกอบวิชาชพีเวชกรรม 2 

 คณบดีคณะแพทยศาสตร์เสนอที่ประชุมว่า ด้วย นายวันทิน  ศรีเบญจลักษณ์ นักศึกษาแพทย์ช้ันปีที่ 6 3 

(extern) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผลคะแนนสอบได้เป็นลําดับที่ 1 ของประเทศ  ในการสอบเพื่อประเมินความรู้4 

ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 2 (NL2) ครั้งที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2554   5 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 6 

มติ ที่ประชุมรบัทราบ และรว่มยินดีด้วยความภาคภูมิใจกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 7 

 8 

 6.6 รายงานความคืบหน้าการดําเนนิการเกี่ยวกับการขอพื้นที่ราชพัสดุ  9 

     ซึ่งเป็นที่ต้ังของสาํนักงานทรัพยากรน้าํบาดาล เขต 4  10 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์เสนอที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่สภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่  11 

6/2553 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2553 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้มหาวิทยาลัยขอใช้ที่ราชพัสดุ ที่เป็นที่ต้ังของ  12 

สํานักงานทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 4 และให้มหาวิทยาลัยดําเนินการติดต่ออย่างเป็นทางการต่อไป นั้น ในการนี้ ด้วย13 

ความอนุเคราะห์ของคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รศ.วัชรี คุณกิตติ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บัดนี้ การจัดทํา (ร่าง) บันทึก14 

ข้อตกลงได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการประสานกําหนดการกับ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง15 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ท่านปลัดกระทรวงฯ ท่านอธิบดี และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย พิจารณาลงนาม16 

ร่วมกันต่อไป 17 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 18 

มติ ที่ประชุมรบัทราบ  19 

 20 

 6.7  ประชาสมัพันธ์มหกรรมการแสดงระดับโลก โดยคณะนักแสดงจาก มหาวิทยาลัยบรคิัมยังก์  21 

       มลรัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา ชุด “Capture the Magic” 22 

รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้แทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นเสนอที่ประชุมว่า วิทยาลัย 23 

การปกครองท้องถิ่น ร่วมกับ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น กําหนดจัดมหกรรมการแสดงระดับโลก    24 

โดยคณะนักแสดงจาก มหาวิทยาลัยบริคัมยังก์ มลรัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา ในชื่อการแสดงชุด “Capture the 25 

Magic” กําหนดแสดงในวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2554 ต้ังแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์26 

กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งการแสดงครั้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม จึงขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร 27 

คณบดี ผู้อํานวยการ ศูนย์ สถาบัน สํานัก และผู้สนใจเข้าร่วมชมและช่วยประชาสัมพันธ์การแสดงดังกล่าว ทั้งนี้ ทาง28 

วิทยาลัยฯ จะส่งบัตรเรียนเชิญทุกท่านอีกครั้ง   29 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและเรียนเชิญร่วมชมการแสดงตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย 30 

 มติ ที่ประชุมรบัทราบ  31 

 32 

 33 

 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 6/2554 ณ วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554 
หมายเหตุ : ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 7/2554 ณ วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

  6.8  การประชุมการขับเคลือ่นยุทธศาสตร์ระดมความคดิเห็นแผนยุทธศาสตร์การบริหาร 1 

      มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2554-2558  2 

เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมว่า ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กําหนดจัดประชุมการขับเคลื่อน 3 

ยุทธศาสตร์ระดมความคิดเห็นแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2554-2558 ขึ้น ในวันที่ 26 4 

เมษายน 2554  ในการนี ้จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณบดี ผู้อํานวยการ ทุกคณะ /หน่วยงาน เข้าร่วมการประชุม5 

ดังกล่าว โดยฝ่ายฯจะมีหนังสือเรียนเชิญอีกครั้ง 6 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานทีดั่งกล่าวด้วย 7 

 มติ ที่ประชุมรบัทราบ  8 

 9 

เลิกประชุม  11.30 น. 10 

 11 

                                                             12 
(รองศาสตราจารย์พิษณุ  อุตตมะเวทิน) 13 

รองอธิการบดีฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 14 

ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการที่ประชุมคณบดี 15 

 16 

 17 

นางสุภารัตน์  มูลศร ี18 

นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสด์ิ 19 

ผู้จดรายงานการประชุม  20 


