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ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี                          ประธานกรรมการ 9 

   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   แทนอธิการบดี     
2. รองศาสตราจารย์สมนึก ธีรกุลพิศุทธิ์                     กรรมการ 12 

   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์     
3. อาจารย์กรวิภา พูลผล                                                       กรรมการ 
   รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ 15 

   (แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)    
4. อาจารย์กิตต์  เธียรธโนปจัย            กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. รองศาสตราจารย์ชนะพล  ศรีฤาชา                           กรรมการและเลขานุการ 18 

   ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ       
6. นายสุรศักดิ์  แก้วค าแสน              ผู้ช่วยเลขานุการ 
7. นายสมโภชน์  ถิ่นปรุ                ผู้ช่วยเลขานุการ 21 

 
ผู้ไม่มาประชุม  (เนื่องจากติดราชการหรือภารกิจส าคัญ) 
1. รองศาสตราจารย์นวรัตน์   วราอัศวปติ   เจริญ            กรรมการ 24 

   คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์     
 
เริ่มประชุมเวลา 09.10 น. 27 

ประธานที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมความว่า เนื่องจากอธิการบดีติดราชการจึงมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประธานที่ประชุมแทน ไดก้ล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม   ดังนี้ 30 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
 1.1 การจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2554 33 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  กรรมการและเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุม ความว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 4  36 

เมษายน 2556 นั้น การด าเนินการดังกล่าวโดยภาพรวมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  
  จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 39 
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ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักฯ  ครั้งที่  1/2556 
   เมื่อวันศุกร์ที่  1 มีนาคม 2556 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันศุกร์ที่  1 มีนาคม 2556 โดยมี 3 

การแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้ 
- หน้าที่ 3  ตารางผลการตรวจประเมินส านักทะเบียนฯ คอลัมน์ที่ 3 คะแนนกรรมกาประเมิน 

แก้ไขเป็น คะแนนกรรมการประเมิน 6 

 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง  (ไม่มี) 
 9 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

กรรมการและเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมความว่า  ตามท่ีส านักงานสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 

แจ้งให้คณะ/หน่วยงานเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น ปรากฏว่า ผู้ถูกเสนอชื่อ
เพ่ือรับต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นถึงแก่อนิจกรรม ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานเสนอชื่อผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่เกิน 2 ชื่อ พร้อมทั้งแนบประวัติ ข้อมูลการป ฏิบัติงาน สถานที่ท่ี15 

สามารถติดต่อได้ เพื่อประกอบการพิจารณาอีกครั้งโดยต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน  
จึงเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบเสนอชื่อ ดังนี้ 18 

(1) นายอ านวย  วีรวรรณ 
(2) ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน  

 21 

4.2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรและศึกษาดูงานต่างประเทศ  
ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
กรรมการและเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมความว่า  ด้วยส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านัก 24 

บริหารและพัฒนาวิชาการ) ได้จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรและศึกษาดูงานต่างประเทศ  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรมีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์และแลกเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาการ
เรียนรู้การใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนนักศึกษา การรับบุคคลเข้าศึกษา และ การ27 

ประมวลผลการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยความเห็นชอบจาก ที่
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน  2556 ให้ศึกษาดูงานที่ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน จ านวน 2 รอบ ดังนี้ 30 

รอบท่ี 1 ศึกษาดูงาน ระหว่างเดือนเมษายน-เดือนพฤษภาคม 2556 จ านวน 30 คน 
รอบท่ี 2 ศึกษาดูงาน ระหว่างเดือน มกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ 2557 จ านวน 31 คน 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 33 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการในการศึกษาดูงานดังกล่าวโดยให้ส านักทะเบียนฯ ก าหนด
สถานที่ศึกษาดูงาน ประเด็นที่จะดูงาน พร้อมกับมีการรายงานผลการศึกษาดูงานให้ชัดเจนด้วย เพื่อน ามาพัฒนางาน 

 36 

 
 
 39 
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เลิกประชุม  เวลา 09.55  น. 
 
 3 

                           (รองศาสตราจารย์ชนะพล  ศรีฤาชา) 
                                                              ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล 
                                                                             (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 6 

                                                                                       กรรมการและเลขานุการ 
 
 9 

(นายสุรศักดิ์  แก้วค าแสน) 
                 ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ผู้จดรายงานการประชุม 12 

 
 

  (นายสมโภชน์  ถิ่นปรุ) 15 

                 ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้จดรายงานการประชุม 


