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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  1 

1.1 รายงานผลและประเมินผลการจัดโครงการแนะแนวสัญจร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  2 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 3 

  กรรมการและเลขานุการ มอบหมายให้นายสมโภชน์  ถิ่นปรุ  ผู้ช่วยเลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม4 

ความว่า ส านักทะเบียนฯ ได้ด าเนินการจัดโครงการแนะแนวสัญจร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ .ศ.5 

2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 

จ านวน 20 จังหวัดและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งระดับปริญญาตรีและระดับ7 

บัณฑิตศึกษา โครงการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้วมีโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 8 

728 โรงเรียน อาจารย์แนะแนว จ านวน 1,188 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 39,603 คน 9 

ภาพรวมพบว่าความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อโครงการแนะแนวสัญจร มหาวิทยาลั ยขอนแก่น แบ่งเป็น 4 ด้าน 10 

ได้แก่ 1) ด้านการให้บริการของบุคลากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2) ด้านเนื้อหาการบรรยายของวิทยากร 3) 11 

ด้านความเหมาะสมของเวลา สถานที่และเอกสาร 4) ด้านประโยชน์และความคุ้มค่าในการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับ12 

มากที่สุด  รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 13 

จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 14 

ที่ประชุมรับทราบ 15 
 16 

 1.2 ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที ่ 4050/2555) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการจัดงาน17 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ.2555  18 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมความว่า ด้วยมหาวิทยาลัยจะด าเนินการจัดงานพิธีพระราชทาน19 

ปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2554 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการจัดงานพิธี20 

พระราชทานปริญญาบัตรบัตร รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 21 

จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 22 

 ที่ประชุมรับทราบ 23 
 24 

 1.3 การจัดงานมุทิตาจิตรองศาสตราจารย์อาภรณี  ไชยาค า รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 25 

กรรมการและเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมความว่า ด้วยส านักทะเบียนฯ จะด าเนินการจัดงานมุทิตา26 

จิตการเกษียณอายุราชการ ให้กับรองศาสตราจารย์อาภรณี  ไชยาค า รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ในวันที่ 20 กันยายน 27 

2555 ณ ส านักทะเบียนฯ และห้องศรีจันทร์ 2 โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น และได้จัดงานเกษียรให้กับผู้มีอุปการคุณอีก 28 

2 ท่านคือผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์  อภิชาติ วัลลภ  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ     29 

ประจ าส านักฯ และรองศาสตราจารย์สุนีย์  เลี่ยวเพ็ญวงษ์  กรรมการกลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนั้น30 

จึงใคร่ขอเรียนเชิญคณะกรรมการประจ าส านักทะเบียนฯ ทุกท่านเข้าร่วมงานมุทิตาในครั้งนี้ด้วย 31 

จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 32 

 ที่ประชุมรับทราบ 33 
 34 

1.4       ประกาศรายช่ือผู้ได้รับการจัดเลือกต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์   35 

 กรรมการและเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมความว่า ตามท่ีส านักทะเบียนฯ ได้เปิดรับสมัครพนักงาน36 

มหาวิทยาลัย โดยใช้เงินรายได้ ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้สอบผ่านข้อเขียนและการสัมภาษณ์ไปแล้วนั้นผล37 

การสอบคัดเลือกต าแหน่งดังกล่าวคือนายธีรวุฒิ  ปิยะพินทุ  โดยให้ปฏิบัติงานที่กลุ่มภารกิจประมวลผล 38 

จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 39 

 ที่ประชุมรับทราบ 40 
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 1.5  รายงานความพึงพอใจของบุคลากรต่อบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าส านัก1 

ทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 2 

  กรรมการและเลขานุการ มอบหมายให้นายสุรศักดิ์  แก้วค าแสน ผู้ช่วยเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุม 3 

ความวา่ ตามท่ีส านักทะเบียนฯ ได้จัดท างานวิจัยเพื่อส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อบทบาทและหน้าที่ของ4 

คณะกรรมการประจ าส านักทะเบียนฯ โดยมี วัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจต่อบทบาทและหน้าที่ของ5 

คณะกรรมการประจ าส านักฯประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือบุคลากร6 

ส านักทะเบียนฯภาพรวมพบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 81.71 เมื่อพิจารณาตามต าแหน่ง 7 

ต าแหน่งข้าราชการ มีความพอใจในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 82.91 ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย  มีความพึงพอใจอยู่8 

ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 83.11 ต าแหน่งลูกจ้างประจ า มีความพึ งพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 80.00 9 

ต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 77.50 รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ10 

การประชุม 11 

จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 12 

ที่ประชุมรับทราบ 13 

 14 

 1.6  รายงานความพึงพอใจความผาสุกของบุคลากร (สายสนับสนุน) ส านักทะเบียนและประมวลผล 15 

(ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 16 

  กรรมการและเลขานุการ มอบหมายให้นายสุรศักดิ์  แก้วค าแสน ผู้ช่วยเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุม 17 

ความวา่ ตามท่ีส านักทะเบียนฯ ได้จัดท างานวิจัยเพื่อส ารวจความพึงพอใจความผาสุกของบุคลากร (สายสนับสนุน)18 

ส านักทะเบียนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2555 โดยมวีัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาระดับความผาสุกของบุคลากรสาย19 

สนับสนุน   ส านักฯ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2555 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือบุคลากร      20 

ส านักทะเบียนฯ ประเด็นความพึงพอใจและความผาสุก แบ่งเป็น 8 ด้าน คือ 1) ด้านหน้าที่ความรับผิดชอบ 2) ด้านการ21 

จัดสวัสดิการและสภาพ สิ่งแวดล้อม 3) ด้านผู้น า 4) ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 5) ด้านการพัฒนาบุคลากร/      22 

การสร้างความความหน้าในสายงาน 6) ด้านการศึกษาดูงาน 7) ด้านการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ 8) ด้านการฝึกอบรม 23 

ภาพรวมพบว่า ความพึงพอใจและความผาสุกของบุคลากรอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 82.00 เมื่อพิจารณาตาม24 

ต าแหน่ง พบว่า 25 

- ต าแหน่งข้าราชการ มีความพอใจในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 79.84 26 

- ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย  มีความพึงพอใจอยู่ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 82.42 27 

- ต าแหน่งลูกจ้างประจ า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 80.87 28 

- ต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 81.52 29 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 30 

จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 31 

ที่ประชุมรับทราบ 32 

 33 

 1.7  รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและ34 

พัฒนาวิชาการ) ประจ าปี พ.ศ.2555 35 

  กรรมการและเลขานุการ มอบหมายให้นายสุรศักดิ์  แก้วค าแสน ผู้ช่วยเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุม 36 

ความวา่ ตามท่ีส านักทะเบียนฯ ไดม้อบหมายใหน้างสาวณัฐวดี  ปทุมบาล วิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ37 

ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ประจ าปี พ .ศ.2555 โดยมวีัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา38 

ระดับความพึงพอใจผู้รับบริการ เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง ผู้มารับบริการ  ใน 6 กลุ่มภารกิจของ39 
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ส านักฯ จ านวน 512 คน ได้รับคืนมา 437 คน คิดเป็น ร้อยละ 85.35   ประเด็นความพึงพอใจ แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ 1) 1 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 2) ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ให้บริการ 3) ด้านสิ่งอ านวย2 

ความสะดวก 4) ด้านคุณภาพการให้บริการ   ภาพรวมพบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 86.40 เมื่อ3 

พิจารณาตามประเภทของผู้รับบริการ 4 

- นักศึกษา มีความพอใจในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 85.80 5 

- งานบริการการศึกษา   มีความพึงพอใจอยู่ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.56 6 

- บุคคลทั่วไป (ผู้ปกครอง/ศิษย์เก่า) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 80.77 7 

-   อาจารย์  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 89.48 8 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 9 

จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 10 

ที่ประชุมรับทราบ 11 

 12 

1.8  รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 13 

  กรรมการและเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมความว่า ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหาร14 

และพัฒนาวิชาการ) ขอรายงานการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 15 

พ.ศ. 2555 ดังนี้ 16 

1) งบประมาณแผ่นดิน 17 
   18 

งบรายจ่าย งบประมาณ เบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 
1. งบด าเนินการ            808,100.00            808,100.00  100.00 
2. งบค่าจ้างเหมาท าความสะอาด            683,200.00            683,200.00  100.00 

รวมทั้งสิ้น       1,491,300.00       1,491,300.00  100.00 
 19 

2) งบประมาณเงินรายได้  20 

งบรายจ่าย งบประมาณ เบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 
1. งบบุคลากร         3,245,809.70         3,245,809.70  100 
2. งบด าเนินการ         5,938,286.31         3,910,689.20  65.86 

3. งบเงินอุดหนุนทั่วไป 
   (เงินผลประโยชน์ของส านักฯ) 

       25,010,000.00        24,749,018.56  98.96 

4. งบเงินอุดหนุนทั่วไป 
   (เงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย) 

       14,489,903.99        14,116,949.09  97.43 

5. งบเงินอุดหนุนทั่วไป 
   (รับโอนจากภายนอก ) 

       35,220,230.00        27,266,256.38  77.42 

6. งบรายจ่ายอื่นๆ (ค้ าประกันสัญญา)            540,713.00            540,713.00  100 
รวมทั้งสิ้น     84,444,943.00     73,829,435.93  87.43 

 21 

จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 22 

ที่ประชุมรับทราบ 23 



5 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักฯ  ครั้งท่ี  2/2555 เมื่อวันอังคารที่  1 

26 มิถุนายน 2555 2 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2555 โดย3 

ไมม่ีการแก้ไข 4 

 5 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง  (ไม่มี) 6 

 7 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 8 

 4.1 การขอต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ ของนายประสิทธิ์  9 

มูลเพีย  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการ  10 

  ประธาน ฯ แจ้งต่อที่ประชุมความว่านายประสิทธิ์  มูลเพีย ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการ 11 

ได้ยื่นขอต าแหน่งสูงขึ้น เป็นต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ โดยมีผลงานที่เสนอขอก าหนด12 

ต าแหน่ง จ านวน 2 เรื่อง คือ 1) คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการพัฒนาหลักสูตรและขออนุมัติหลักสูตรของ13 

มหาวิทยาลัยขอน แก่น ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ กษาแห่งชาติ พ .ศ.2552 (TQF) 2) รายงานการ14 

วิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานการขออนุมัติหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามกรอบมาตรฐาน15 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ประจ าปีการศึกษา 2554-2555 16 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 17 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติและผลงานถูกต้องตามเกณฑ์และมี18 

มติเห็นชอบให้ด าเนินการต่อไป 19 

 20 

เลิกประชุม  เวลา 11.20  น. 21 

 22 

                           (รองศาสตราจารย์ชนะพล  ศรีฤาชา) 23 

                                                              ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล 24 

                                                                             (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 25 

                                                                                       กรรมการและเลขานุการ 26 

(นายสุรศักดิ์  แก้วค าแสน) 27 

                 ผู้ช่วยเลขานุการ 28 

 ผู้จดรายงานการประชุม 29 

 30 

 31 

  (นายสมโภชน์  ถิ่นปรุ) 32 

                 ผู้ช่วยเลขานุการ 33 

 ผู้จดรายงานการประชุม 34 


