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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักทะเบียนและประมวลผล 
(ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 

ครั้งที่  1 /2554 
วันอังคารที่ 19 เมษายน  2554 

ณ ห้องประชุม 2 ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
******************* 

 
ผู้มาประชุม 
1. รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย                  ประธานกรรมการ 
   อธิการบดี 
2. รองศาสตราจารย์นวรัตน์   วราอัศวปติ   เจริญ           กรรมการ 
   คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์           
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนัตต์  เจ่าสกุล         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นางสุดใจ  ธนไพศาล         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. รองศาสตราจารย์ชนะพล  ศรีฤาชา                           กรรมการและเลขานุการ 
   ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ       
6. นายสุรศักดิ์  แก้วค าแสน              ผู้ช่วยเลขานุการ 
7. นายสมโภชน์  ถิ่นปรุ                ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม  (เนื่องจากติดราชการหรือภารกิจส าคัญ) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์  สุดภักดี                  ที่ปรึกษา 
   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ            
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ              กรรมการ 
   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                
3. รองศาสตราจารย์สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์                    กรรมการ 
   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์         
4. รองศาสตราจารย์กุลธิดา  ท้วมสุข         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
เริ่มประชุมเวลา 14.20 น. 

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามวาระการประชุม   ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   
1.1 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการประจ าส านักทะเบียนและประมวลผล  

  (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
 กรรมการและเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมความว่า ด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และท่ีปรึกษา ใน

คณะกรรมการประจ าส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) จะครบวาระการด ารง
ต าแหน่ง 2 ปี เพื่อให้การเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นไปตามข้อ 5.3 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า
ด้วย คณะกรรมการประจ าส านักท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2547 ก าหนดให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิจ านวนไม่เกิน 3 
คน ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี เป็นกรรมการ 
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 ดังนั้น มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้แต่งตั้งกรรมการประจ าส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านัก
บริหารและพัฒนาวิชาการ) ดังรายชื่อนี้ 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
เป็นที่ปรึกษา 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนัตต์  เจ่าสกุล ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ 
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

3.   นางสุดใจ  ธนไพศาล   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

4.   รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ 1.1 จึงแจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ  
ที่ประชุมรับทราบ 
  

1.2 ผลการอนุมัติอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ ครั้งที่ 1    
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

 กรรมการและเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมความว่า ตามท่ีส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านัก
บริหารและพัฒนาวิชาการ) ได้จัดส่งค าขอก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการอัตราใหม่ 
ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2554 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในคราว
ประชุมครั้งที่ 3/2554  เมื่อวันที่  2  มีนาคม 2554  ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยและ
พนักงานราชการอัตราใหม่ทั้งสิ้น 181 อัตรา  
 ในการนี้  ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ) ไม่ได้รับอนุมัติกรอบ
อัตราดังกล่าวจากมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ 1.2 จึงแจ้งต่อที่ประชุม
เพ่ือทราบ  

ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.3 ผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ. 2554 (รอบแรก 1 เมษายน 2554)  
  กรรมการและเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมความว่า ตามท่ีกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้
ใหส้ านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินการปฏิบัติงาน
ประจ าปี พ.ศ. 2554 (รอบแรก 1 เมษายน 2554) ของข้าราชการ (สายสนับสนุน)  แล้วนั้น 

 ในการนี้ ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ได้ด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งเวียนให้บุคลากรที่เป็นข้าราชการ (สายสนับสนุน) 
ทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ระดับผลการประเมินของข้าราชการ (สายสนับสนุน) จ านวน 22 คน  
 1. ระดับดีเด่น  จ านวน     10 คน 
 2.  ระดับดีมาก  จ านวน      8 คน 

3. ระดับดี   จ านวน      3 คน 
4. ระดับพอใช้  จ านวน      1 คน 
5. ระดับต้องปรับปรุง จ านวน      0 คน 
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รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ 1.3 จึงแจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ  
ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.4 การปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้  
 กรรมการและเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมความว่า ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการปรับเพ่ิมอัตรา
ค่าตอบแทนด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และขอให้คณะ/หน่วยงานด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปรับ
ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ่ายค่าตอบแทนด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 ในอัตราร้อยละ 5 นั้น  
 ในการนี้  ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ) ได้มีงบประมาณ
เพียงพอเพ่ือรองรับการปรับเพิ่มอัตราค่าตอบ แทนด้วยเงินรายได้  ไว้จ านวน 26,466 บาท (สองหมื่นหกพันสี่ร้อยหก
สิบหกบาทถ้วน) ส าหรับเป็นค่าตอบแทนดังกล่าว  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ 1.4      
จึงแจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ  

ที่ประชุมรับทราบ 
 
1.5 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

กรรมการและเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมความว่า ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหาร 
และพัฒนาวิชาการ) ได้จัดท างบแสดงรายรับ-รายจ่าย (ไตรมาสที่ 1-2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ระหว่างวันที่ 
1 ตุลาคม-31มีนาคม 2554 พบว่า รายรับรวมเงินค่าธรรมเนียม ไตรมาสที่ 1 จ านวน 4,051,880 บาท ไตรมาสที่ 2 
จ านวน 1,546,360 บาท รายรับรวมเงินผลประโยชน์ ไตรมาสที่ 1 จ านวน 1,385,115 บาท ไตรมาสที่ 2 จ านวน 
1,259,229 บาท รายรับรวมอ่ืน ไตรมาสที่ 1 จ านวน 18,298,231 บาท ไตรมาสที่ 2 จ านวน 8,060,901 บาท    
งบแสดงรายจ่ายงบบุคลากร ไตรมาสที่ 1 จ านวน 513,621.22 บาท ไตรมาสที่ 2 จ านวน 531,102.60 บาท      
งบด าเนินงานรวม ไตรมาสที่ 1 จ านวน 464,120.97 บาท ไตรมาสที่ 2 จ านวน 729,387.75 บาท งบอุดหนุน
ทั่วไปรวม ไตรมาสที่ 1 จ านวน 18,931,964.54 บาท ไตรมาสที่ 2 จ านวน 17,601,014.27 บาท งบรายจ่ายอื่น
รวม ไตรมาสที่  1 จ านวน 28,279 บาท ไตรมาสที่ 2 จ านวน 0 บาท รวมรายจ่าย ไตรมาสที่ 1 จ านวนทั้งสิ้น 
19,937,985.73 บาท ไตรมาสที่ 2 จ านวน 18,861,504.62 บาท  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ระเบียบวาระท่ี 1.5 จึงแจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ  

ที่ประชุมรับทราบ และเสนอให้เปรียบเทยีบรายรับ-รายจ่ายของแต่ละไตรมาสของปีที่ผ่านมาด้วย 
 
1.6 รายงานประจ าปี 2553 ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 

 กรรมการและเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมความว่า ด้วยส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ) ได้ด าเนินการจัด ท ารายงานประจ าปี 2553 (ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553 ) ขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน ตามแผนงานและโครงการต่างๆ รวมถึงภารกิจหลากหลายที่อยู่ในความ
รับผิดชอบประจ าปีงบประมาณ 2553 โดยน าเสนอข้อมูลวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย โครงสร้างองค์กร และกลุ่ม
ภารกิจ งบประมาณต่างๆ สรุปผลการด าเนินงาน และการควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
อ้างอิงเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการบริหารต่อไป  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ 1.6 
จึงแจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ  

ที่ประชุมรับทราบ 
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 1.7 การอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2554 ของหน่วยงานสนับสนุน
การเรียนการสอน ประจ างวดที่ 2 

  กรรมการและเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมความว่า ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้อนุมัติงบประมาณ
เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  ในส่วนที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้กับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการ
สอน ได้แก่ ส านักวิทยบริการ  ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ศูนย์คอมพิวเตอร์  และบัณฑิตวิทยาลัย นั้น   
 บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณ ส าหรับการด าเนินงานในรอบ 6 เดือนหลัง ตั้งแต่   1 
เมษายน – 30 กันยายน 2554 เป็นเงินจ านวน 9,500,000 บาท (เก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ 1.7 จึงแจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ  

ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.8 รายงานผลการแข่งขันกีฬา Registrar cup ครั้งที่ 4   
  กรรมการและเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมความว่า ด้วยส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ) ได้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลบุคลากร 7 คน “กีฬาทะเบียนสัมพันธ”์ (Registrar cup ครั้งที่ 4) ใน
ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือให้บุคลากรมีร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง 2) เพ่ือให้
บุคลากรมีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้ให้อภัย 3) เพ่ือให้บุคลากรส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ) ได้ประสบการณ์จากการท างานเป็นหมู่คณะ และ 4) เพ่ือให้เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
ระหว่างบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบทะเบียนนักศึกษา การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  

1. ประเภททั่วไป (อายุไม่เกิน 35 ปี) 
ทีมชนะเลิศ  ได้แก่ ทีมคนมอกลาง ส านักงานรักษาความปลอดภัย 

2. ประเภท อายุไม่เกิน 36 ปีขึ้นไป 
ทีมชนะเลิศ  ได้แก่ ทีมสาธิต  UTD. โรงเรียนสาธิต 
ส าหรับทีมส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) นั้น ได้รับรางวัลรอง 

ชนะเลิศอันดับที่ 2 รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ 1.8 จึงแจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ  
ที่ประชุมรับทราบ 

 
 1.9 รายงานจ านวนรายวิชาที่เปิดสอนและจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน  
 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ประจ าปีการศึกษา 2553 
  ผู้ช่วยเลขานุการ แจ้งต่อท่ีประชุมความว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าหนดการลงทะเบียน
วิชาเรียน ในระหว่างวันที่  11-16 มีนาคม 2554 ลงทะเบียนช้า และลงทะเบียนเพิ่ม ระหว่าง 21-24 มีนาคม 
2554 นั้น บัดนี้กิจกรรมดังกล่าวได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานจ านวนรายวิชาที่เปิดสอน และการ
ลงทะเบียนของนักศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ระดับปริญญาตรี   ปีการศึกษา 2553 ดังนี้  

1. รายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน  ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2553 จ านวน  
295 วิชา  แบ่งเป็นจ านวน  497  กลุ่มผู้เรียน โดยคณะที่เปิดสอนมากที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่  วิทยาเขต
หนองคาย จ านวน 47 วิชา (ร้อยละ 15.9)  คณะมนุษยศาสตร์ฯ  จ านวน 44 วิชา (ร้อยละ 14.9)  คณะ
วิทยาศาสตร์  จ านวน  30 วิชา (ร้อยละ 10.2) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน  30 วิชา (ร้อยละ 10.2) 

2. การลงทะเบียนวิชาเรียน นักศึกษาลงทะเบียนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553  
จ านวน 8,841 คน โดยนักศึกษาท่ีลงทะเบียนมากท่ีสุด 3 อันดับแรกได้แก่  นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน  
1,635 คน (ร้อยละ 18.5) คณะวิทยาการจัดการ จ านวน  1,334 คน (ร้อยละ 15.1) และคณะวิทยาศาสตร์ 
จ านวน  1,051 คน (ร้อยละ 11.9) 
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เมื่อเปรียบเทียบนักศึกษาลงทะเบียนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553 กับจ านวน 
นักศึกษาทั้งหมดพบว่า นักศึกษาท่ีมีร้อยละสูงที่สุด 3 อันดับแรก คือ นั กศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ร้อยละ 74.5  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร้อยละ 52 .5 และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 46 .2  รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ 1.9 จึงแจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ  

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 1.10 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักทะเบียนและประมวลผล 
 (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ประจ าปี 2554  
  กรรมการและเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมความว่า ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ) ได้ก าหนดก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านัก
บริหารและพัฒนาวิชาการ) ประจ าปี 2554 จ านวน 6 ครั้ง ดังนี้ 
 

ครั้งที ่ วันพุธที่ เดือน หมายเหตุ 
1 16 กุมภาพันธ์ 10.00 น. 
2 20 เมษายน 10.00 น. 
3 8 มิถุนายน 10.00 น. 
4 10 สิงหาคม 10.00 น. 
5 12 ตุลาคม 10.00 น. 
6 14 ธันวาคม 10.00 น. 

 
หมายเหตุ  :   การประชุมคณะกรรมการประจ าส านักทะเบียนและประมวลผล ก าหนดเป็นวัน 

พุธที่สองของเดือน เวลา 10.00 น.-12.00 น. ก าหนดการข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามท่ีประธานเห็นสมควร 
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ 1.10 จึงแจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ  

ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักฯ  ครั้งที่  6 /2553  เมื่อวันอังคาร
ที่    

28   ธันวาคม  2553 
การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักฯ ครั้งที่  6 /2553 เมื่อวันอังคารที่    

28   ธันวาคม  2553  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2553 โดยไม่มีแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง   
  (ไม่มี) 

 
ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 ขอความเห็นชอบโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศด้านระบบการให้บริการนักศึกษา ณ 
มหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์  (Southwest University) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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  กรรมการและเลขานกุาร ได้เสนอที่ประชุมความว่า ด้วยคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ส านัก
ทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ได้ก าหนดจัดโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศด้าน
ระบบการให้บริการ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาดูงานด้านการรับนักศึกษา การบริหารจัดการหลักสูตร ระบบ
ทะเบียนนักศึกษา ระบบการบริการนักศึกษา และการบริหารจัดการองค์กร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานด้านการให้บริการนักศึกษาต่างชาติ และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักทะเบียนฯ 
ณ มหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์  (Southwest University) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ 4.1 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 
  ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ และ เสนอแนะให้พิจารณาศึกษาดูงานจาก
มหาวิทยาลัยอื่นที่ใกล้เคียงพร้อมขอค าแนะน าผ่านวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย 
 
 4.2 ขอความเห็นชอบชื่อห้องประชุม ส านักทะเบียนและประมวลผล  
 (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
 กรรมการและเลขานุการ ได้เสนอที่ประชุมความว่า ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ) ได้ด าเนินการปรับปรุงห้องประชุม 2 ชั้น 2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่บุคลากรของส านัก
ทะเบียนฯ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มาขอใช้ห้องประชุม เพ่ือเป็นเกียรติแก่ผู้ก่อตั้งอาคารส านัก
ทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาชื่อห้องประชุมดังกล่าวเป็น
ห้องประชุม “สุกิจจา จันทะชุม ” ทั้งนี้ได้ขออนุญาตจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจจา จันทะชุม ซึ่งเป็นอดีต
ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) แล้ว 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบใชช้ื่อห้องประชุมส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ) ชั้น 2 เป็นห้องประชุม “สุกิจจา จันทะชุม”  
 
 4.3 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ส านักทะเบียนและประมวลผล  
 (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
  กรรมการและเลขานุการ ได้เสนอที่ประชุมความว่า  ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ ) ได้ด าเนินการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง เป็นเรื่อง ส าคัญส าหรับการบริหารจั ดการ
องค์กร ช่วยสนับสนุนให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ใช้เป็นกรอบการด าเนินงานขององค์กรท าให้สามารถผลักดัน
กิจกรรมที่จะด าเนินการในอนาคตให้สอดคล้องและสามารถควบคุมได้  ซึ่งการด าเนินการตามกรอบจะเพ่ิม
ประสิทธิภาพการตัดสินใจ การวางแผน และการจัดล าดับความส าคัญของการด าเนิ นงาน ตลอดจนเพิ่มโอกาสที่จะ
ด าเนินการให้การบริการแก่ประชาชนที่ดีขึ้น การประยุกต์ใช้กระบวนการบริหารความเสี่ยงจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพกระบวนการตัดสินใจซึ่งส่งผลให้ผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานดีขึ้น การวางแผนและการจัดการมี
ประสิทธิภาพ  พัฒนาฐานข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับองค์กร และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการตัวชี้วัด 
  ดังนั้น แผนบริหารความเสี่ยงของส านักงานทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนา
วิชาการ) พ.ศ.2554 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน ได้มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน และรายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงให้สามารถท าความเข้าใจและสามารถน าไปปฏิบัติงานได้จริง และ
น าไปใช้ในการผลักดันยุทธ์ศาสตร์ของหน่วยงานให้บรรลุผลส าเร็จ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ระเบียบวาระท่ี 4.3 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. อัตราก าลังเนื่องจากปัจจุบันนักศึกษามีอัตราเพิ่มขึ้นท าให้บุคลากรไม่เพียงพอซึ่งเป็นปัจจัยที่

มีผลต่อการด าเนินงานของส านักฯ และลดความเสี่ยงของส านักฯ 
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2. การส ารองข้อมูลทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากเป็นข้อมูลหลักของมหาวิทยาลัยขอนแก่น      
การส ารองข้อมูลจึงมีความส าคัญ ขอให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการส ารองข้อมูลไปประสานงานและ
ขอความช่วยเหลือจากบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ 

 
 

เลิกประชุม  เวลา 15.30  น. 
 
 
                           (รองศาสตราจารย์ชนะพล  ศรีฤาชา) 
                                                              ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล 
                                                                             (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
                                                                                       กรรมการและเลขานุการ 
 

(นายสุรศักดิ์  แก้วค าแสน) 
                 ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 

  (นายสมโภชน์  ถิ่นปรุ) 
                 ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ผู้จดรายงานการประชุม 


