
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักทะเบียนและประมวลผล 
(ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 

ครั้งที่  1/2556 3 

วันศุกร์ที่ 1  มีนาคม  2556 
ณ ห้องประชุม สุกิจจา  จันทะชุม ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 

******************* 6 

 
ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี                          ประธานกรรมการ 9 

   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   แทนอธิการบดี     
2. รองศาสตราจารย์กุลธิดา  ท้วมสุข                                  กรรมการ 12 

   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                
3. รองศาสตราจารย์นวรัตน์   วราอัศวปติ   เจริญ            กรรมการ 
   คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์     15 

4. อาจารย์กิตต์  เธียรธโนปจัย            กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. รองศาสตราจารย์ชนะพล  ศรีฤาชา                           กรรมการและเลขานุการ 
   ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ       18 

6. นายสุรศักดิ์  แก้วค าแสน              ผู้ช่วยเลขานุการ 
7. นายสมโภชน์  ถิ่นปรุ                ผู้ช่วยเลขานุการ 
 21 

ผู้ไม่มาประชุม  (เนื่องจากติดราชการหรือภารกิจส าคัญ) 
1. รองศาสตราจารย์สมนึก ธีรกุลพิศุทธิ์                     กรรมการ 
   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์     24 

 
เริ่มประชุมเวลา 10.05 น. 

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า เนื่องจากอธิการบดีติดราชการจึงมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยี27 

สารสนเทศเป็นประธานที่ประชุมแทน กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม   ดังนี ้
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  30 

1.1   ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 336-7/2556 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประจ าส านักทะเบียนและ  
 ประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ)  

กรรมการและเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมความว่า ด้วย กรรมการในคณะกรรมการประจ าส านัก 33 

ทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ว่างลง เนื่องจากเกษียณอายุราชการ และลาออกจากการ
เป็นกรรมการ  เพ่ือให้การบริหารงานของส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ)  
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าส านักท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ พ .ศ. 2547     36 

ซึ่งอธิการบดีได้แต่งตั้ง รอง ศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เป็น 
กรรมการประจ าส านักฯ และนายกิตติ์ เธียรธโนปจัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และด ารงต าแหน่งผู้ช่วยอธิกา รบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน39 
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คณะกรรมการประจ าส านักฯ โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี ในคราวการประชุมครั้งที่ 17/2555 เมื่อวันที่ 
14 ธันวาคม 2555 รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  

จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 3 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.2 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2556 ไตรมาสที่ 1 6 

(เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555) 
กรรมการและเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมความว่า ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหาร 

และพัฒนาวิชาการ) ขอรายงานรายรับและรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไตรมาสที่ 9 

1 (เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555) ดังนี้ 
1) รายงานรายรับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

รายรับ จ านวนเงิน 
1. หมวดเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา         5,147,030.00  
2. หมวดเงินผลประโยชน์         1,667,370.00  
3. หมวดรายรับอื่น (รับโอนจากภายนอก)        16,759,220.00  

4. หมวดรายรับอื่น (ค้ าประกันสัญญาซื้อขาย)        47,350.00  

รวมทั้งสิ้น 23,620,970.00 
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2) รายงานการใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
2.1) รายงานการใช้งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

งบรายจ่าย งบประมาณ เบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 

1. งบด าเนินการ 488,200.00 77,200.00 15.81 
รวมทั้งสิ้น 488,200.00 77,200.00 15.81 

 15 

2.2) รายงานการใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
งบรายจ่าย งบประมาณ เบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 

1. งบบุคลากร 3,934,000.00 1,371,385.17 34.86 
2. งบด าเนินการ 5,666,000.00 551,558.33 9.73 
3. งบเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินผลประโยชน์ของส านักฯ) 27,450,000.00 15,035,401.58 54.77 
4. งบเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย) 6,250,000.00 1,094,284.21 17.51 
5. งบเงินอุดหนุนทั่วไป (รับโอนจากภายนอก ) 16,759,220.00 7,228,078.68 43.13 
6. งบรายจ่ายอื่นๆ (ค้ าประกันสัญญา) 25,546.00 25,546.00 100 

รวมทั้งสิ้น 60,084,766.00 25,306,253.97 42.12 
จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 

 ที่ประชุมรับทราบ และตั้งข้อสังเกตว่าการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินมีร้อยละค่อนข้างต่ า 18 

เนื่องจากย่างเข้าช่วงใกล้กลางปีงบประมาณจึงขอให้ตรวจสอบ และเร่งรัด การเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีด้วย 
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1.4       ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2554 
กรรมการและเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมความว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ตรวจประเมิน 

คุณภาพภายใน ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ประจ าปีการศึกษา 2554 3 

ผู้ตรวจประเมินภายในได้ด าเนินการสรุปผลการตรวจประเมินภายใน (ตัวชี้วัด IQA) จ านวน 7 ตัวชี้วัด (ตามเกณฑ์ 
EdPEx) เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555 แล้วนั้น  

ในการนี้ ผลการตรวจประเมินส านักทะเบียนฯ ดังนี้ 6 

 

ตัวช้ีวัด 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 
คะแนนกรรม
กาประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์    
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 5 3 พอใช้ 
องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ    
7.1 ภาวะผู้น าของกรรมการบริหารสูงสุดและผู้บริหารสูงสุด 4 4 ดี 
7.2 การพัฒนาคณะ/หน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 5 4 ดี 
7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 5 4 ดี 
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 5 5 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ    
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5 5 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ    
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 5 4 ดี 

สรุปผลคะแนน 4.86 4.14 ดี 
จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 

 ที่ประชุมรับทราบ และได้ตั้งข้อสังเกตเก่ียวกับองค์ประกอบที่ 2 การจัดการเรียนการสอนซึ่งส านัก9 

ทะเบียนฯเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการเรียนการสอนไม่มีตัวชี้วัดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน และเห็นควรให้
ส านักทะเบียนฯ พิจารณาเสนอข้อสังเกตดังกล่าวไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ และพิจารณาต่อไปด้วย 
 12 

1.5   การเปลี่ยนชื่อส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
  กรรมการและเลขานุการ แจ้ งต่อที่ประชุม ความว่า  ตามมติที่ประชุมผู้บริหารศูนย์ ส านัก และ
สถาบัน เห็นชอบให้มีการปรับเปลี่ยนชื่อหน่วยงานในพระราชกฤษฎีกา นั้น  15 

ส านักทะเบียนและประมวลผล  (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) จึงใคร่ขอเรียนให้ 
ทราบว่าได้ เสนอขอ เปลี่ยนชื่อเดิม  “ส านักทะเบียนและประมวลผ ล  (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ )” เป็น 
“ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ” โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านักทะเบียนและ18 

ประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ) โดยวิธีเวียน เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 และเสนอ ไปยัง
มหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการต่อไปแล้ว 

จึงแจ้งทีป่ระชุมเพ่ือทราบ 21 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 24 
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1.6   การมอบรถยนต์ตู้นั่งสี่ตอน ยี่ห้อโตโยต้า สีขาว หมายเลขทะเบียน นข 2628 ขอนแก่น ให้แก่ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อใช้ในงานราชการ 

 กรรมการและเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุม ความว่า  ด้วยคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ขอความ3 

อนุเคราะห์รถยนต์ตู้นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ลักษณะตู้นั่งสี่ตอน ยี่ห้อโตโยต้า สีขาว หมายเลขทะเบียน นข 2628 
ขอนแก่นของส านักทะเบียนฯ ซึ่งมีอายุการใช้งานมาแล้วประมาณ  8 ปี เพ่ือใช้ในงานราชการนั้น ส านักทะเบียนฯ 
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการจึงเห็นควรมอบรถยนต์ดังกล่าวให้กับคณะสาธารณสุขศาสตร์6 

โดยจะด าเนินการตามระเบียบพัสดุต่อไป 
จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
ที่ประชุมรับทราบ 9 

 
1.7      การจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา  ครั้งท่ี 17  

กรรมการและเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุม ความว่า  ด้วยส านักทะเบียนฯ ได้ด าเนินการจัด12 

นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม –  1 กุมภาพันธ์  2556 ณ ศูนย์
ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น   มีผู้เข้าร่วมจัดนิทรรศการฯ ทั้งมหาวิทยาลัย/สถาบัน 
ของรัฐและเอกชน  จ านวน 134 คูหา มีผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการฯ ประกอบด้วย  คร ูจ านวน 439  คน   นักเรียน 15 

จ านวน 19,676  คน  และโรงเรียน จ านวน  144  โรงเรียน   
จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
ที่ประชุมรับทราบ 18 

 

1.8     การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
กรรมการและเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยส านักทดสอบทางการศึกษาแห่งขาติ (สทศ.) 21 

ได้ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์สอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใน
ระหว่างวันที่ 9-10  กุมภาพันธ์  2556  โดยศูนย์สอบมหาวิทยาลัยขอนแก่นมี จ านวน 47  สนามสอบ  รวม 7 จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จ านวน 15 สนามสอบ  จังหวัดเลย   จ านวน 5 สนามสอบ จังหวัดสกลนคร จ านวน 6 สนาม24 

สอบ จังหวัดหนองคาย จ านวน  4 สนามสอบ  จังหวัดบึงกาฬ   จ านวน  3  สนามสอบ  จังหวัดหนองบัวล าภู จ านวน 5 
สนามสอบ  จังหวัดอุดรธานี จ านวน 9 สนามสอบ การด าเนินการโดยทั่วไปเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย แม้จะมีปัญหา
เกี่ยวกับความผิดพลาดในการจัดพิมพ์ข้อสอบบางวิชาที่ สทศ. ด าเนินการบ้างก็ตาม  27 

จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
ที่ประชุมรับทราบ 
 30 

1.9     การจัดโครงการสัมมนาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ส านักทะเบียนและประมวลผล  
(ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ)  

 กรรมการและเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยส านักทะเบียนฯ ไดจ้ัดโครงการสัมมนาแผน33 

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ส านัก ทะเบียนฯ ขึ้นระหว่างวันที่ 19-21  กุมภาพันธ์  2556 ณ  
ภูแก้ว รีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ ปาร์ค อ าเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์    โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวน
แผนปฏิบัติราชการ 4  ปี และจัดท าแผน ปฏิบัติราชการ ส านักฯให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และ36 

ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางการแปลงแผนสู่การปฏิบัติร่วมกันระหว่างผู้บริหารส านักฯ หัวหน้ากลุ่มภารกิจ และ
บุคลากรส านักทะเบียนฯ 

จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 39 

ที่ประชุมรับทราบ 
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1.10   การประชุมเพื่อการเตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี      
ในวโรกาสเสด็จพระราชด าเนิน แทนพระองค์พระราชแทนปริญญาบัตร แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ประจ าการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  3 

  กรรมการและเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุม ความว่า  ด้วยส านักทะเบียนฯ ได้ด าเนินการจัดการ
ประชุมร่วมกับฝ่ายส านักพระราชวัง ทหาร ต ารวจจังหวัดขอนแก่นและผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันพุธที่ 27  กุมภาพันธ์  
2556 ณ ห้องประชุมสุกิจจา  จันทะชุม ชั้น 2 อาคารพิมล  กลกิจ  ส านัก ทะเบียนฯ  เพ่ือเตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จ6 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา ประจ าการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น และทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารกัลป์ยาณิวัฒนา
นุสรณ์ และทอดพระเนตรนิทรรศการพิพิธภัณฑ์สมเด็จย่า ณ โรงพยาบาลศรี นครินทร์ คณะ แพทยศาสตร์  โดยที่9 

ประชุมเพ่ือเตรียมการดังกล่าว ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
ที่ประชุมรับทราบ 12 

 
1.11   การจัดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและ 

วิชาชีพ (PAT) ประจ าปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 2  15 

  กรรมการและเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุม ความว่า  ด้วยส านักทดสอบทางการศึกษาแห่งขาติ 
(สทศ.) ได้ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์สอบในการด าเนินการจัดสอบวิชาความถนัดท่ัวไป (GAT) และการ
ทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจ าปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-5  18 

มีนาคม 2556  จ านวน 12  สนามสอบ  รวม 7 จังหวัด จังหวัดขอนแก่น จ านวน 5 สนามสอบ  จังหวัดเลย  
จ านวน   1 สนามสอบจังหวัดสกลนคร จ านวน   1 สนามสอบ จังหวัดหนองคาย จ านวน  1 สนามสอบ  จังหวัด
บึงกาฬ   จ านวน  1  สนามสอบ  จังหวัดหนองบัวล าภู จ านวน   1  สนามสอบ  และจังหวัดอุดรธานี   จ านวน   2 21 

สนามสอบ การจัดสอบครั้งนี้พบปัญหาข้อร้องเรียนดังนี้ (PAT) ชุดข้อสอบที่ 200 มีปัญหาข้อสอบผิด สลับค าตอบ 
ซ่ึง สทศ. จะด าเนินการจัดสอบใหม่ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบต่อไป  

จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 24 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักฯ  ครั้งที่  3/2555 27 

   วันพุธที่  19  กันยายน 2555 
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน 2555 โดยมี 

การแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้ 30 

- หน้าที่ 1  ผู้มาประชุมล าดับที่ 2 บรรทัดที่ 12 ผู้ช่วยศาสตราจารยเ์ยาวลักษ์ อภิชาตวัลลภ 
แก้ไขเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารยเ์ยาวลักษณ์ อภิชาตวัลลภ  บรรทัดที่ 18 ให้ตัดข้อความ
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ (ส านักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) ออก บรรทัดที่ 26 33 

ให้ตัดข้อความ ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ ออก 
- หน้าที่ 2  บรรทัดที่ 17 ให้ตัดวงเล็บปิดท้ายเลขท่ีค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นออก  

บรรทัดที่ 15 แก้ไขข้อความจากเดิม การจัดเลือก แก้ไขเป็น  การคัดเลือก 36 

- หน้าที่ 5  การลงนามเห็นควรให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนะชัย  สืบปรุ  ลงนามในรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนา
วิชาการ) เนื่องจากกรรมการและเลขานุการได้มอบหมายให้ประชุมแทน  39 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง   
3.1  การขอต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งนักวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ นายประสิทธิ์ มูลเพีย 

ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการ 3 

กรรมการและเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุม ความว่า การขอต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งนักวิชาการ  
ระดับช านาญการพิเศษ นายประสิทธิ์ มูลเพีย ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการ ไปแล้วนั้นบัดนี้อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการของมหาวิทยาลัย 6 

จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
ที่ประชุมรับทราบ 

 9 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา และต าแหน่งนักบัญชี 12 

 กรรมการและเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมความว่า  ตามท่ีส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านัก
บริหารและพัฒนาวิชาการ) ได้รับการจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 2 อัตรา คือ ต าแหน่ง
นักวิชาการศึกษา เลขท่ีต าแหน่ง 2523 ใช้งบประมาณแผ่นดิน และต าแหน่งนักบัญชีเลขท่ีต าแหน่ง 1203 ใช้15 

งบประมาณเงินรายได้ เนื่องจากต าแหน่งนักบัญชี เป็นต าแหน่งที่มีความส าคัญในการด าเนินงานทั้งควา มซื่อสัตย์ 
ความละเอียด รอบคอบ 

  จึงเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ ให้ส านักฯ ด าเนินการรับบรรจุผู้มีคุณสมบัตเิข้า18 

ปฏิบัตริาชการ ต าแหน่งนักบัญชี จ านวน 1 อัตรา โดยขอใช้หลักเกณฑ์พิเศษส าหรับบุคลากรภายในหน่วยงานด้วย 
  ที่ประชุมเพ่ือพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการให้ส านักทะเบียนฯ ด าเนินการรับบรรจุผู้มี
คุณสมบัติเข้าปฏิบัติราชการ ต าแหน่งนักบัญชีโดยให้ด าเนินการตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 21 

 
 

4.2 การแบ่งหน่วยงานภายในส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 24 

  กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุม ความวา่ ตามท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน
คราวประชุม ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 มีมติเห็นชอบให้มีการปฏิรูปการจัดโครงสร้างการแบ่ง
ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งระบบ ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และกองแผนงาน ให้หน่วยงานด าเนินการ27 

จัดท าแนวทางการแบ่งหน่วยงานภายใน พร้อมทั้งให้หน่วยงานขอความเห็นชอบต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจ า
ส านักฯ โดยจัดส่งให้กองแผนงานภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 นั้น 
  ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ30 

ด าเนินการฯ ตามค าสั่งที่ 44/2555 ลงวันที ่14 ธันวาคม 2555 และผ่านความเห็นชอบจาก  คณะกรรมการบริหาร ส านัก
ทะเบียนฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีแนวการแบ่งหน่วยงานตามโครงสร้าง
การบริหารงานส านักทะเบียนฯ รูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2 ตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.2 33 

 จึงเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
  ที่ประชุมเพ่ือพิจารณาแล้วมเีห็นชอบให้ส านักทะเบียนฯ ด าเนินการปฏิรูปการจัดโครงสร้างตาม
แนวทางการปฏิรูปโครงสร้างของมหาวิทยาลัย กล่าวคือในระดับ ศูนย์ /สถาบัน/ส านัก ให้จัดแบ่งหน่วยงานภายใน36 

ของส านักทะเบียนฯ ดังนี้ 
 
 39 
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 6 

 
 
โดยส านักทะเบียนฯ แบ่งหน่วยงานได้  คือ ส านักงานผู้อ านวยการ ประกอบด้วย 7 งาน ดังนี้ 1.งานบริหารทั่วไป         9 

2. งานพัฒนาวิชาการ 3. งานรับเข้าศึกษา 4. งานทะเบียนเรียน 5. งานประมวลผลและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
6. งานบริการ 7. งานสหกิจศึกษา  
 12 

4.3 การบริหารความเสี่ยงส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
  กรรมการและเลขานุการ  เสนอต่อที่ประชุม  ความว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ให้คณะ /หน่วยงาน
ด าเนินการจัดท างานแผนบริหารควา มเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2556 นั้น  ส านักฯ  ได้ด าเนินการประชุม15 

คณะกรรมการบริหารงานเสี่ยง  โดยระบุความเสี่ยง 3 ด้าน คือ 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  2) ความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  3) ความเสี่ยงด้านกระบวนการ  และประเมินความเสี่ยงพิจารณาโอกาสและผลกระทบเพ่ือ
ทราบระดับความเสี่ยง ดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.3  18 

จึงเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
ทีป่ระชุมเพ่ือพิจารณาแล้วขอให้ปรับประเภทความเสี่ยงตามท่ีเสนอเป็นการควบคุมภายใน เช่น

หัวข้อ 4.1 การตัดยอดหนี้ของนักศึกษาที่ช าระเงินผ่านธนาคารมีประสิทธิภาพ 4.2 โครงสร้างของส านักทะเบียนฯ21 

ยังไม่ประกาศในกระทรวงศึกษาธิการ 4.3 การจัดตารางสอบ และอ่ืน ๆ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเภทความ
เสี่ยงเพ่ือใหส้อดคล้องกับภารกิจของส านักฯเป็น 3 ประเภท คือ 1) การตรวจสอบผู้ส าเร็จการศึกษา 2) ระบบ
สารสนเทศเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Hardware และ Software 3) การรับบุคคลเข้าศึกษา  24 

 
4.4 (ร่าง) ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหาร

และพัฒนาวิชาการ) ประจ าปี 2556 27 

  กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ) ได้ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ) ประจ าปี 2556 จ านวน 5 ครั้ง ดังนี้ 30 

 

ครั้งที ่ วันอังคารที่ เดือน เวลา 
1 1 มีนาคม 10.00 น. 
2 7 พฤษภาคม 10.00 น. 
3 9 กรกฎาคม 10.00 น. 
4 10 กันยายน 10.00 น. 
5 12 พฤศจิกายน 10.00 น. 
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ส านักทะเบียนและประมวลผล  

ส านักงานผู้อ านวยการ 

งาน 

หน่วย 



8 
 

จึงเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
ที่ประชุมเพ่ือพิจารณาแล้วเห็นชอบการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักทะเบียนฯ โดยให้แจ้ง

เวียนคณะกรรมการทุกท่านเพื่อทราบด้วย 3 

 
เลิกประชุม  เวลา 11.20  น. 
 6 

                           (รองศาสตราจารย์ชนะพล  ศรีฤาชา) 
                                                              ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล 
                                                                             (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 9 

                                                                                       กรรมการและเลขานุการ 
(นายสุรศักดิ์  แก้วค าแสน) 

                 ผู้ช่วยเลขานุการ 12 

 ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 15 

  (นายสมโภชน์  ถิ่นปรุ) 
                 ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ผู้จดรายงานการประชุม 18 


