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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที ่1/2554 ณ วันอังคารที่ 11 มกราคม 2554 
ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2554 เม่ือวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

รายงานการประชุมคณบด ี1 

ครั้งที่ 1/2554 2 

เม่ือวันอังคารที่ 11 มกราคม 2554 3 

ณ  ห้องประชมุสารสิน ชัน้ 2 อาคารสิรคิณุากร มหาวทิยาลัยขอนแก่น 4 

 5 
 6 

ผู้มาประชุม 7 

1. รศ.สุมนต์  สกลไชย    อธิการบดี    ประธาน 8 

2. ผศ.อารมย์  ตัตตะวะศาสตร์   รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน 9 

3. รศ.รังสรรค์  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ 10 

4. รศ.สัญญา  ร้อยสมมุติ   รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและการพัสดุ 11 

5. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  12 

6. ผศ.อนุชา  นิลประพันธ์   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 13 

แทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 14 

7. ผศ.วินัย  ใจขาน    รองอธิการบดีฝ่ายสังคมและชุมชนสัมพันธ์ 15 

8. รศ.ลําปาง  แมน่มาตย์   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 16 

9. รศ.อนันต์  พลธานี    คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 17 

10. รศ.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธ์ิ   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์18 

11. ผศ.เกียรติ  แสงอรุณ    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 19 

12. อ.ประยุทธ  ชูสอน    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ 20 

แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 21 

13. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 22 

14. ศ.ภิเศก  ลุมพิกานนท์    คณบดีคณะแพทยศาสตร์  23 

15. ผศ.เยาวลักษณ์  อภิชาติวัลลภ   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์24 

16. รศ.เกรียงไกร  กิจเจริญ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 25 

17. ผศ.นิคม  ถนอมเสียง    รองคณบดีฝ่ายบริหาร 26 

แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 27 

18. รศ.นวรัตน์  วราอัศวปติ เจริญ   คณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร์ 28 

19. รศ.วงศ์วิวัฒน์  ทัศนียกุล   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 29 

20. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี  30 

21. อ.นฤพนธ์  คําพา    รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ 31 

แทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 32 

22. ผศ.ทรงยศ  วีระทวีมาศ   คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 33 

 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที ่1/2554 ณ วันอังคารที่ 11 มกราคม 2554 
ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2554 เม่ือวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

23. รศ.มันทนา  สามารถ    คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 1 

24. รศ.เฉลิมศกัด์ิ  พิกุลศร ี   คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร ์2 

25. ผศ.วิไลวรรณ  สมโสภณ   ประธานฝ่ายวางแผน 3 

แทนผู้รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์ 4 

26. ผศ.ไพบูลย์  ดาวสดใส   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 5 

แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 6 

27. รศ.ยุพิน  เตชะมณี    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 7 

28. นางสุดใจ  ธนไพศาล    ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ 8 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) 9 

29. ผศ.อนัตต์  เจา่สกุล    ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ 10 

30. รศ.ทรงศักด์ิ  เกียรติชูสกุล   รักษาราชการแทนรองผู้อํานวยการฝ่ายรักษาพยาบาล 11 

แทนรักษาราชการแทนผู้อํานวยการศูนย์หัวใจสิริกิต์ิ                     12 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13 

31. รศ.อํานวย  คําต้ือ    ผู้อํานวยการศูนย์บริการวิชาการ 14 

32. รศ.ชนะพล  ศรีฤาชา    ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  15 

      (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 16 

33. อ.สาธิต  กระเวนกิจ    ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายประเมินและประกันคุณภาพ 17 

แทนผู้อํานวยการวิทยาเขตหนองคาย 18 

34. ผศ.พรรณวดี  ตันติศิรินทร์   ประธานสภาคณาจารย์ 19 

35. นายอมร  สินเธาว์    ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง 20 

36. รศ.กุลธิดา  ทว้มสุข    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 21 

เลขานุการที่ประชุม 22 

37. นางสังวาลย์  ช่างทอง   ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 23 

 24 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น   25 

1.  ผศ.อาวุธ  ย้ิมแต้    รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบกายภาพ 26 

2.  รศ.พีระสทิธ์ิ  คํานวณศิลป์   คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 27 

3.  ศ.สุทธิพันธ์  จิตพิมลมาศ   ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 28 

 29 

เริ่มประชุมเวลา 09.35 นาฬิกา 30 

 31 

  ประธานกล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 32 

 33 

 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที ่1/2554 ณ วันอังคารที่ 11 มกราคม 2554 
ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2554 เม่ือวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม  1 

1.1 คณะ/หน่วยงานต่างๆ มอบของที่ระลึกเนือ่งในโอกาสปใีหม่ 2 

ประธานกล่าวสวัสดีปีใหมแ่ละแจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยในวันนี้ มี คณะ/หน่วยงานต่างๆ  3 

ประกอบด้วย สํานักวิทยบริการ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ  คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และ 4 

อุทยานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีได้นําของที่ระลกึมามอบให้ทีป่ระชมุคณบดี เนื่องในโอกาสปใีหม่ จึงขอขอบคุณมา ณ 5 

โอกาสนี้ 6 

  และในโอกาสนี้ ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อํานวยการทุกท่าน ที่ได้ปฏิบัติภารกิจต่างๆ7 

อย่างทุ่มเทเพื่อมหาวิทยาลัยในปีที่ผ่านมา ทั้งในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พิธีเปิดอาคารสิริคุณากร และกิจกรรม8 

อ่ืนๆ ทําให้ภารกิจต่างๆ สําเร็จเรียบร้อยด้วยดี 9 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 10 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 11 

 12 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 20/2553 เม่ือวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2553 13 

ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 20/2553 เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2553  14 

โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 15 

- หน้า 1 บรรทดัที่ 26 ข้อความ “รองคณบดฝี่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา”        16 

ให้แก้ไขเป็น “รองคณบดีฝ่ายบริหาร” 17 

- หน้า 13 บรรทดัที่ 23 คําว่า “ปละ” ให้แก้ไขเป็น “และ” 18 

 19 

ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน   20 

3.1  เสนอแต่งตั้งคณะทํางานเพื่อทําหน้าที่กลั่นกรองรายชื่อบุคคลที่คณะ/หน่วยงาน 21 

เสนอใหเ้ปน็ผูส้มควรดาํรงตาํแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย     22 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ23 

  เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมว่า ตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย24 

ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดปัจจุบันจะครบวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ในวันที่ 12 มีนาคม 2554 25 

และที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่ 18/2553 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 ได้มีมติเห็นชอบให้ดําเนินการ26 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย27 

ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2541 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีหนังสือแจ้งคณะ/28 

หน่วยงานที่มีสิทธิเสนอชื่อฯ ดําเนินการเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งดังกล่าวภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2553 แลว้29 

นั้น เพื่อให้การดําเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของที่ประชุม30 

คณบดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรให้มีการแต่งต้ังคณะทํางานเพื่อทําหน้าที่กลั่นกรองรายชื่อบุคคลที่คณะ/31 

หน่วยงานเสนอ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณบดีพิจารณาสรรหาผู้เหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งดังกล่าว โดยมีอธิการบดี32 

เป็นประธานคณะทํางาน 33 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที ่1/2554 ณ วันอังคารที่ 11 มกราคม 2554 
ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2554 เม่ือวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

  ประธานเสนอที่ประชุมเพิ่มเติมว่า การแต่งต้ังคณะทํางานชุดดังกล่าวนี้ เพื่อทําหน้าที่ในการ1 

กลั่นกรองรายชื่อบุคคลที่คณะ/หน่วยงานเสนอมา โดยมิได้ตัดรายชื่อใดออก แต่จะเป็นการหาประวัติข้อมูลเพิ่มเติม 2 

ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและจัดกลุ่มที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุดประกอบการพิจารณาสรรหาผู้3 

เหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของที่ประชุมคณบดี4 

ต่อไป 5 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อร่วมเป็นคณะทํางานเพื่อทําหน้าที่กลั่นกรองรายชื่อผู้สมควร6 

ดํารงตําแหน่งฯ ดังกล่าว 7 

มติ ที่ประชุมพิจาณาแล้วมีมติ เสนอแต่งตั้งคณะทํางานเพื่อทําหน้าที่กลั่นกรองรายชื่อบุคคล 8 

คณะ/หน่วยงานเสนอใหเ้ปน็ผูส้มควรดาํรงตําแหนง่นายกสภามหาวทิยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย   9 

ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประกอบด้วย 10 

1. อธิการบด ี      เป็นประธานคณะทํางาน 11 

2. รองอธิการบดฝี่ายบคุคลและการพสัด ุ  เป็นคณะทํางาน 12 

3. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย    เป็นคณะทํางาน 13 

4. ผศ.เกษม  นันทชัย     เป็นคณะทํางาน 14 

5. รศ.ลําปาง  แม่นมาตย ์    เป็นคณะทํางาน 15 

6. รศ.อํานวย  คาํตื้อ     เป็นคณะทํางาน 16 

7.  นางสังวาลย์ ช่างทอง    เป็นเลขานุการคณะทํางาน 17 

ทั้งนี้  หากท่านใดประสงค์จะร่วมเปน็กรรมการ ขอให้แจ้งเพิ่มเติมได้ที่รองอธิการบดีฝ่ายบคุคล 18 

และการพัสดุ  19 

 20 

3.2  กําหนดการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยน 21 

      เรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 22 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอที่ประชุมว่า ขอแจ้งรายละเอียดในการเตรียมการ  23 

เข้าร่วมกิจกรรมและการต้อนรับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ ตามโครงการแลกเปลีย่น24 

เรียนรู้ตามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ประเพณี มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2  มรีายละเอียดดังนี้ 25 

  กําหนดการ ระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 22 มกราคม 2554 26 

  สถานที ่  เปลี่ยนจากศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก เป็น วิทยาลัยการปกครอง 27 

ท้องถิ่น เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวศูนย์ประชุมฯ มีกําหนดการจัดกิจกรรม 28 

ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 8 29 

กิจกรรม  มีดังนี้ 30 

19 ม.ค.2554  คณะจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เดินทางมาถึง 31 

และมีงานเลี้ยงรับรอง ณ โรงแรมเจรญิธานี ปริ๊นเซส ขอนแก่น เวลา 19.30 น. 32 

20 ม.ค.2554  กิจกรรมระหวา่งเวลา 09.00-21.00 น. ประกอบด้วย  33 

-  การชมวีดิทศัน์สรุปผลความก้าวหน้าโครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้ประเพณี  34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที ่1/2554 ณ วันอังคารที่ 11 มกราคม 2554 
ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2554 เม่ือวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

   มข.-ม.อ.รอบ 9 เดือน (เมษายน-ธันวาคม 2553)  1 

-  กิจกรรมสัมพันธ์ระหว่าง มข.-ม.อ.  2 

-  การบรรยายร่วมของประธานคณะทํางานฝ่ายมข.และม.อ.เรื่องทิศทางภายใต้ 3 

   บันทกึความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี ม.ข.-ม.อ. 4 

  -  อธิการบดีของทั้งสองมหาวิทยาลัยเล่าเรื่อง ประสบการณ์การบริหารและพัฒนา 5 

   มหาวิทยาลยัตามประเด็นหลักของบันทึกความร่วมมือ 6 

-  แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย 7 

   กลุ่มที ่1 แนวทางการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 8 

   กลุ่มที ่2 ประสบการณ์ PMQA และการเตรียมการ PMQA ปี 2554 9 

   กลุ่มที ่3 เสน้ทางสู่ความเป็นนานาชาติ 10 

   กลุ่มที ่4 การบริหารจัดการวิทยาเขต 11 

   กลุ่มที ่5 การพัฒนานักศึกษา 12 

-  การนําเสนอผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แต่ละกลุ่ม 13 

-  การเลี้ยงต้อนรับ “ตุ้มโฮม – พาแลง เชื่อมสัมพันธ์ประเพณี มข.- ม.อ. 14 

21 ม.ค.2554  การศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 15 

22 ม.ค.2554  คณะจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เดินทางกลับโดยขึ้นเครื่องบิน    16 

ณ สนามบินอดุรธานี 17 

ทั้งนี้ นอกจากการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้จํานวน 5 กลุ่ม ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว ในวันที ่ 18 

19 มกราคม 2554 ยังมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุม่ย่อยนัดพิเศษระหว่าง มข. และ ม.อ.อีก 2 กลุ่มย่อย คือ 19 

กลุ่มการแปลงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผน เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และ กลุ่ม20 

การบริการวิชาการแก่ชุมชน   21 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อํานวยการ ร่วมให้การต้อนรับ 22 

และร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ หากเป็นไปได้ขอความร่วมมือในการจับคู่ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน23 

กับคู่คณะเดียวกันของม.อ.ด้วย และเนื่องจาก คณะจาก ม.อ.เดินทางมาร่วมกิจกรรมครัง้นี้จํานวนประมาณ 120 คน24 

ทําให้ยานพาหนะของส่วนกลางอาจไม่สามารถรองรับได้ทั้งหมด จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ยานพาหนะจากคณะ/25 

หน่วยงานเพิ่มเติม ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้ประสานงานต่อไป 26 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 27 

 28 

  3.3  รายงานความคบืหนา้การดําเนินงานของคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการดําเนินการ 29 

      เพิกถอนสภาพทางสาธารณะประโยชน์และจัดหาเสน้ทางที่เหมาะสม 30 

ผู้อํานวยการศูนย์บริการวิชาการเสนอที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 31 

20/2553 เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2553 ได้พิจารณาเรื่อง รายงานความคืบหน้าการดําเนินงานของคณะกรรมการ32 

เพื่อพิจารณาดําเนินการเพิกถอนสภาพทางสาธารณะประโยชน์และจัดหาเส้นทางที่เหมาะสม  นั้น มีข้อสังเกตดังนี้ 33 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที ่1/2554 ณ วันอังคารที่ 11 มกราคม 2554 
ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2554 เม่ือวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

- คณะกรรมการเพื่อพิจารณาดําเนินการเพิกถอนสภาพทางสาธารณะประโยชน์และจัดหาเส้นทางที่1 

เหมาะสม  ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที ่3/2553 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553 ดังกล่าวนั้น มีการประชุมกัน2 

เพียงครั้งเดียวและมีการรับรองรายงานการประชุมโดยวิธีการเวียน ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญซึง่เป็นข้อ3 

เสียหายของมหาวิทยาลัย ควรมีการประชุมสรุปและพิจารณาด้วยความรอบคอบ 4 

- คณะกรรมการชุดดังกล่าวได้เสนอเส้นทางใหม่ โดยให้เหตุผลว่า เพื่อให้คดียุตินั้น กรณีดังกล่าวนี้5 

คดีอาจจะไม่ได้ข้อยุติ  6 

- หากจะใช้เสน้ทางใหม่ตามท่ีคณะกรรมการชุดดังกล่าวเสนอจริง การจะเพิกถอนเส้นทางเดิม     7 

จึงควรต้องมีการประชาคมก่อน 8 

- หากพจิารณาแล้วจะพบว่าเสน้ทางทีเ่สนอใหม่นี้เป็นเสน้ทางที่ยาวมากโดยเริ่มต้นจากบ้านโนนเรือง 9 

ผ่านบ้านโนนมว่ง มหาวิทยาลยัขอนแกน่ ออกประตมูหาวทิยาลัยขอนแก่นตรงกังสดาล ไปยังบ้านหนองแวงและออกสู่10 

ถนนมิตรภาพบริเวณใกล้กับอุโมงค์ทางลอด ซึง่ปัจจุบันประชาชนทั่วไปก็ใช้เส้นทางนีใ้นการสัญจรไปมา กรณีนี้11 

มหาวทิยาลยัเป็นฝ่ายทีไ่ด้รับผลกระทบ เปน็ไปได้หรือไม่ทีม่หาวิทยาลัยจะฟ้องคดีกรณทีี่ได้รับผลกระทบดังกล่าวต่อไป 12 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 13 

ประธานได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า กระบวนการขั้นตอนการทาํประชาคมนัน้ ยังไมส่ามารถดําเนินการได้ 14 

เนื่องจากต้องหาข้อยุติให้ได้ก่อนว่า จะใช้เส้นทางใด จึงจะนําเอาเส้นทางนั้น ไปทําประชาคมต่อไป กรณีนี้  ยังไม่ได้ 15 

ข้อยุติจึงยังไม่สามารถทําประชาคมได้ การจะฟ้องร้องคดีกรณีที่ได้รบัผลกระทบต่างๆมหาวิทยาลยัอาจเสียประโยชน์ 16 

แต่สิ่งที่มหาวิทยาลัยกําลังพยายามดําเนินการคือ การประสานกับกรมที่ดินในการปรับแก้ไขโฉนดที่ดินให้ถูกต้อง17 

เหมาะสมตามที่ควร 18 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นว่า ตามท่ีที่ประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งที่ 20/2553 เมือ่วันพุธที่ 15 19 

ธันวาคม 2553 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบเส้นทางใหม่ (ตามข้อ 3.5 ข.) ...นั้น อาจไม่สอดคล้องกับอํานาจหน้าที่ 20 

เนื่องจาก การเสนอความเห็นดังกล่าวเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการดําเนินการเพิกถอนสภาพทาง21 

สาธารณะประโยชน์และจัดหาเส้นทางที่เหมาะสม เป็นคณะกรรมการชุดที่สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง 22 

มติ  ที่ประชมุพิจารณาแลว้ มีมติให้ปรบัแก้ไขมติที่ประชุมคณบดคีราวประชุมครัง้ที่ 20/2553 23 

เม่ือวันพธุที่ 15 ธันวาคม 2553 เปน็ดังนี้  “ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเหน็ชอบตามทีค่ณะกรรมการเพือ่24 

พิจารณาการดําเนนิการเพกิถอนสภาพทางสาธารณะประโยชน์และจดัหาเส้นทางทีเ่หมาะสมเสนอ เพื่อเสนอตอ่25 

สภามหาวทิยาลัยพจิารณาตอ่ไป  โดยให้นาํเอาข้อคิดเหน็เสนอแนะของที่ประชุมคณบดเีสนอประกอบการพิจารณา 26 

ของสภามหาวิทยาลัยต่อไปด้วย 27 

 28 

ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   29 

  4.1  รายงานผลการกลัน่กรองอุทธรณ์โทษทางวินัยนักศึกษา  30 

-  รายงานการประชุม “ลับ” 31 

 32 

 33 

 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที ่1/2554 ณ วันอังคารที่ 11 มกราคม 2554 
ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2554 เม่ือวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

  4.2  การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒใินคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 1 

      พนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผลการปฏิบัติงานเพิ่มประจําปี  2 

      งบประมาณ 2553 3 

  รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและการพัสดุ เสนอที่ประชุมว่า ด้วยตามข้อ 4 แห่งประกาศ ก.บ.ม.4 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 21/2552) ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2552 กําหนดให้มหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการ5 

กลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่แล้วมาของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทน6 

ตามผลการปฏิบัติงานเพิ่มประจําปี ประกอบด้วย 7 

1.  อธิการบดี    เป็นประธานกรรมการ 8 

2. รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและการพัสดุ เป็นรองประธานกรรมการ 9 

3. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ เป็นกรรมการ 10 

4. ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 4 คน  เป็นกรรมการ 11 

5. ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  เป็นกรรมการและเลขานุการ 12 

6. บุคลากร สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 13 

ซึ่งกรรมการตามข้อ 4 ให้อธิการบดีแต่งต้ังโดยคําแนะนําของที่ประชุมคณบดี ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณา 14 

จ่ายเงินค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานเพิ่มประจําปีงบประมาณ 2553 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอที่ประชุม15 

คณบดีเพื่อพิจารณาเสนอชื่อกรรมการตามข้อ 4 16 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 17 

  มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสนอบุคคลผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นกรรมการตามข้อ 4 คือ 18 

1.  ศ. สมบูรณ์  เทียนทอง 19 

2. ประธานสภาคณาจารย์ 20 

3. ประธานสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง 21 

4. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ 22 

 23 

  4.3  ขอเสนอชือ่กรรมการประจําสํานักทะเบยีนและประมวลผล (สํานักบรหิารและพัฒนาวิชาการ) 24 

  ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วย25 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประจําสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) จะครบ26 

วาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ในวันที่ 28 ธันวาคม 2553 ดังนั้น เพื่อให้การเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นไปตามข้อ 5.3 27 

แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจําสํานักที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2547 ที่กําหนดให้มี28 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่เกิน 3 คน ซึ่งอธิการบดีแต่งต้ัง โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี ในการนี้ จึงขอเสนอ29 

ช่ือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจําสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) จํานวน 2 คน ดังรายชื่อ30 

ต่อไปนี้ 31 

1. ผศ. อนัตต์  เจ่าสกุล ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ 32 

2. นางสุดใจ  ธนไพศาล ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ 33 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที ่1/2554 ณ วันอังคารที่ 11 มกราคม 2554 
ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2554 เม่ือวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

  มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองรายชื่อเพื่อร่วมเป็นกรรมการใน1 

คณะกรรมการประจําสํานักทะเบียนและประมวลผลตามที่เสนอ  2 

 3 

  4.4   คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 4 

  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอที่ประชุมว่า ตามคู่มือการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา5 

ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553  มีประเด็นที่ขอหารือที่ประชุมเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ที่ 7.1 : ภาวะผู้นําของสถาบัน6 

และผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน ที่ได้ระบุเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับบทบาทสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารที่พึง7 

ดําเนินการไว้ จํานวน 7 ข้อ ดังนี้ 8 

1. สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่9 

กําหนดล่วงหน้า 10 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี11 

ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา12 

สถาบัน 13 

3. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร14 

แผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 15 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อํานาจในการตัดสินใจแก่16 

บุคคลากรตามความเหมาะสม 17 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของ18 

สถาบันเต็มตามศักยภาพ 19 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 20 

7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ21 

บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 22 

ในการนี้ หากพิจารณารายละเอียดตามข้อ 1 ที่กําหนดไว้ว่า “สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมาย 23 

กําหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า”  ดังนั้น  สภามหาวิทยาลัยทุกแห่งจึงต้องเขียน24 

การประเมินตนเองด้วย (SAR)  25 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะในการดําเนินการตามข้อ 1 ดังกล่าว  26 

ประธานเสนอที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เห็นควรให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพิจารณายกร่างรายงานการ 27 

ประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย โดยอาจแต่งต้ังคณะทํางานพิจารณาหลักเกณฑ์ต่างๆ ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย28 

เพื่อพิจารณาในคราวประชุมเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ทั้งนี้ ควรมีเรื่องปฏิทินและแนวปฏิบัติเสนอด้วย 29 

เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมว่า ปัจจุบันการจัดทํารายงานผลการประเมินของสภามหาวิทยาลัย ก็จะ 30 

ประกอบด้วยเกณฑ์ต่างๆ เช่น ร้อยละของการเข้าร่วมประชุม เกณฑ์การมีบุคคลที่หลากหลายเป็นองค์ประกอบของสภา31 

มหาวิทยาลัย เกณฑ์การมีบทบาทของสภามหาวิทยาลัยในกิจการของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ เป็นต้น อาจนํามาเป็น32 

แนวทางในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยต่อไปได้ 33 

 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที ่1/2554 ณ วันอังคารที่ 11 มกราคม 2554 
ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2554 เม่ือวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มอบให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาจัดทาํ  1 

(ร่าง) รายงานการประเมนิตนเองและเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาให้ข้อคิดเหน็เสนอแนะเพิ่มเติมในคราว2 

ประชุมเดือนกมุภาพันธ์ต่อไป 3 

 4 

ระเบยีบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  5 

  5.1  รายงานผลการดําเนนิงานประจาํปีงบประมาณ 2553  6 

      ของศูนยวิ์จัยร่วมเฉพาะทางดา้นส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  7 

  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอที่ประชุมว่า ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ 8 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเสนอรายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2553 ของศูนย์ฯ ระหว่างวันที่ 1 9 

ตุลาคม 2552 ถึง 30 กันยายน 2553  ประกอบด้วยพันธกิจ 3 ด้านคือ  10 

ด้านการวิจัยและสนับสนุนการดําเนินงานวิจัย  มีโครงการวิจัยที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ 11 

อํานวยการศูนย์วิจัยร่วมฯ มีจํานวน 37 โครงการ มากกว่าแผนที่วางไว้  แสดงให้เห็นว่า มีจํานวนนักวิจัยให้ความ12 

สนใจในการขอทุนวิจัยมากขึ้น นอกจากนั้น มีโครงการวิจัยจํานวน 4 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนเต็มจาก13 

ภาคอุตสาหกรรมร้อยเปอร์เซน็ต์ พันธกิจด้านการสนับสนนุการวิจัยได้บรรลุตามแผนทีว่างไว้ 14 

ด้านทุนการศึกษา เน้นการสนบัสนุนทุนวิจัยเพื่อการศึกษาในระดับปริญญาโทและเอก โดยมีการ 15 

ปรับแผนเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของศูนย์วิจัยร่วมฯ ในการสนบัสนุนงานวิจัยที่มีความต่อเนื่อง เพราะทาง16 

ศูนย์วิจัยร่วมฯ เห็นว่า โครงการปริญญาตรีเป็นโครงการที่มีระยะเวลาสั้นเกินไป และยังมีปัญหาเรื่องขาดนักศึกษาที่มี17 

ความสนใจจริงๆที่จะมาขอรับการสนับสนุนทุน 18 

ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการถ่ายทอดเทคโนโลยีในทุกภารกจิย่อยเป็นไปตามแผนที่วางไว้ 19 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของศูนย์วิจัยร่วมฯ เห็นว่า งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30  20 

กันยายน 2553 และผลการดําเนินงานสําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของศูนย์วิจัยร่วมฯ  ถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตาม21 

หลักการบัญชทีี่รับรองทั่วไป  โดยศูนย์วิจัยร่วมฯ มีค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้สุทธิ - 867,561.35 บาท  22 

  ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยร่วมฯ มีงบประมาณเหลือจากการดําเนินการในปีที่ผ่านมาประมาณ 14 ล้านบาท แม้การ23 

ดําเนินการในปี 2553 จะติดลบ แต่ศูนย์วิจัยร่วมฯ ก็ยังมีงบประมาณคงเหลือจํานวนประมาณ 9 ล้านบาท 24 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 25 

 มต ิที่ประชุมรับทราบ 26 

 27 

  5.2  รายงานผลการดําเนนิงานและงบการเงนิประจําปงีบประมาณ 2553  28 

      ของศูนยบ์่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น  29 

  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเสนอที่ประชุมว่า ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ30 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2548 โดยการสนับสนุนจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 31 

และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อดําเนินกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อเสริมสร้างผูป้ระกอบการใหม่ นับต้ังแต่ เดือนพฤษภาคม 32 

2552 ถึง พฤศจิกายน 2553 ศูนย์ฯ ได้ดําเนินกิจกรรมตา่งๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังศูนย์ฯ โดย33 

ได้ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที ่1/2554 ณ วันอังคารที่ 11 มกราคม 2554 
ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2554 เม่ือวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

- การบริการวิชาการแก่บุคคลทัว่ไป จํานวน 3,271 ราย 1 

- กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ 2 

- กิจกรรมบ่มเพาะธุรกิจ จํานวน 12 ราย ประกอบด้วย ผู้เข้ารับการบ่มเพาะจํานวน 2 รายที่3 

สามารถจัดต้ังธุรกิจและคาดว่าสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนได้ (Spin-off company)     4 

ผู้เข้ารับการบ่มเพาะจํานวน 3 รายที่คาดว่าสามารถจัดต้ังธุรกิจ (Start-up company) ได้     5 

อยู่ระหว่างการบ่มเพาะจํานวน 4 ราย และมีผู้เข้ารับการบ่มเพาะอีก 3 รายที่เลิกกิจการ6 

ระหว่างการบ่มเพาะ 7 

นอกจากนี้ ศูนย์ฯมีแผนการดาํเนินการบ่มเพาะธุรกิจในปีงบประมาณ 2554 โดยมุ่งเน้นการสร้างขีด 8 

ความสามารถในการแข่งขันทัง้ทางด้านเทคโนโลยีและการตลาดให้กับผู้เข้ารับการบ่มเพาะ รวมถึงการสร้างความ9 

เข้มแข็งของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อ10 

ผลักดันให ้UBI ในเครือข่ายฯ ประสบความสําเร็จและก้าวไปสู่การเป็นหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจที่ได้รับการยอมรับทั้งใน11 

ระดับประเทศและนานาชาติ 12 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของศูนย์ฯ เห็นว่า งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2553  13 

และผลการดําเนินงานสําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของศูนย์ฯ  ถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรอง14 

ทั่วไป  โดยศูนย์ฯ มีรายรับรวม 5,599,686.64 บาท มีรายจ่ายรวม 1,619,693.01 บาท มีเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 15 

กันยายน 2553 รวม 3,979,993.63 บาท  16 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 17 

 มต ิที่ประชุมรับทราบ 18 

 19 

  5.3  รายงานผลการดําเนนิงานและงบการเงนิประจําปงีบประมาณ 2553  20 

      ของสํานกังานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  21 

  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเสนอที่ประชุมว่า สํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์22 

เป็นศูนย์กลางทางวิชาการ ในการส่งเสริมสภาพความเป็นอยู่ของชุมชน พัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการของภาค23 

ตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นศูนย์กลางทางวิชาการในการส่งเสริมสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนพัฒนาอุตสาหกรรม24 

และธุรกิจบริการของภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ดีขึ้น โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือที่ช่วยยกระดับ25 

ศักยภาพของการผลิตสินค้าและบริการที่ได้คุณภาพมาตรฐานและมคีุณค่าของผลิตภัณฑ์สูงขึ้น รวมทั้งเพิ่มสมรรถนะ26 

ในการแข่งขันและเกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน การดําเนินงานในปีงบประมาณ 2553 สํานกังานฯ มีรายรับรวม27 

ทั้งสิ้น 35,833,516.09 บาท  มีรายจ่าย 13,910,700.77 บาท มีเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 จํานวน 28 

21,922,815.32 บาท   29 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 30 

 มต ิที่ประชุมรับทราบ 31 

 32 

 33 

 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที ่1/2554 ณ วันอังคารที่ 11 มกราคม 2554 
ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2554 เม่ือวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

5.4   รายงานผลการดําเนนิงานการจัดการศึกษาหลักสตูรโครงการพเิศษ คณะเภสชัศาสตร์  1 

       ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 2 

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์เสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีคณะเภสัชศาสตร์ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการ 3 

หลักสูตรโครงการพิเศษ ในปงีบประมาณ พ.ศ.2553 จํานวน 3  หลักสูตร ประกอบด้วย 4 

(1)  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ผลิตเภสชักรภาคสมทบ  5 

(2)  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ  6 

(3)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 7 

ความงามและสุขภาพ 8 

(1) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ผลิตเภสัชกรภาคสมทบ ได้ดําเนินการในมาตรฐานเดียวกันกับ 9 

นักศึกษาภาคปกติ ผลการดําเนินงานในภาคต้น ปีการศึกษา 2553 รับนักศึกษาเข้าใหม่ จํานวน 44 คน มีนักศึกษา10 

สําเร็จการศึกษาในปีพ.ศ.2553 จํานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 94.0 ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมดที่รบัเข้าในหลักสตูร11 

ของรุ่นซึ่งนับเป็นการผลิตบัณฑิตรุ่นที่ 11 ในจํานวนนี้เป็นผู้ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 จํานวน 2 คน และเกียรตินิยม12 

อันดับ 2 จํานวน 5 คน โดยรวมคณะฯ ได้ผลิตบัณฑิตโครงการดังกล่าวไปแล้ว 488 คน ปัจจบัุนมีนักศึกษากําลัง13 

ศึกษาทั้งสิ้น 223 คน คิดเป็นร้อยละ 43.9 ของนักศึกษาทั้งหมดที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย (รวมนักศึกษา14 

ภาคปกติ) ด้านสถานะทางการเงิน สรุปข้อมูลจากงบรายรับ-รายจ่ายสําหรับงวด 1 ปี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 15 

2553 มีรายรบัและรายจ่ายจากการดําเนินงาน ดังนี้ มีรายรับทั้งสิ้น 13,148,200 บาท รายจ่ายทั้งสิ้น 9,461,863.91 16 

บาท มีรายรับสูงกว่ารายจ่าย เป็นเงิน 3,686,336.09 บาท  17 

(2) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ นับเป็นคณะเภสัชศาสตร์สถาบันแรกของ 18 

ประเทศ ที่มกีารจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีเป็นภาษาอังกฤษ ในปีการศึกษา 2547 และปรับปรุง19 

หลักสูตรเป็นหลักสูตรนานาชาติ 6 ปี ในปีการศึกษา 2552  ผลการดําเนินงานในภาคต้น ปีการศึกษา 2553 รับ20 

นักศึกษาเข้าใหม่ จํานวน 55 คน มีนักศึกษาสําเร็จการศึกษา ซึ่งนับเปน็รุ่นที่ 2 จํานวน 48 คน คดิเป็นร้อยละ 80.0 21 

ของจํานวนนักศึกษาสถานะปกติ 55 คน ในจํานวนนี้เป็นผู้ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 จํานวน 3 คน และเกียรตินิยม22 

อันดับ 2 จํานวน 4 คน โดยรวมคณะฯ ได้ผลิตบัณฑิตโครงการดังกล่าวไปแล้ว 92 คน ปัจจุบันมีนักศึกษากําลังศึกษา23 

ทั้งสิ้น 259 คน คิดเป็นร้อยละ 33.6 ของนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าว24 

เป็นหลักสูตรทีม่ีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ คณะเภสัชศาสตร์จึงพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาษา25 

เพิ่มเติม การจัดให้นักศึกษาได้รับคําปรึกษาในรูปของอาจารย์พ่ีเลี้ยง (mentor) การเตรียมความพร้อมในระหว่าง26 

ศึกษาโดยสอดแทรกกิจกรรมในกระบวนการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ และการเตรียม27 

ความพร้อมก่อนออกฝึกงาน ด้านสถานะทางการเงิน สรุปข้อมูลจากงบรายรับ-รายจ่ายสําหรับงวด 1 ปี สิ้นสุด ณ 28 

วันที่ 30 กันยายน 2553 มรีายรับและรายจ่ายจากการดําเนินงาน ดังนี้  มีรายรับทัง้สิ้น 16,337,860 บาท รายจ่าย29 

ทั้งสิ้น 7,598,281.32 บาท มีรายรับสูงกว่ารายจ่าย เป็นเงิน 8,739,578.68 บาท  30 

(3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 31 

ความงามและสุขภาพ ซึ่งเปิดรับนักศึกษาทั้งระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและระดับปริญญาโท ต้ังแต่ปีการศึกษา 32 

2547 นั้น ในปีการศึกษา 2553 รับนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท จํานวน 22 คน (ไม่มีนักศึกษาเข้าศึกษาใน33 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต) มีนักศึกษาสําเร็จการศึกษาในปี พ.ศ.2553 ระดับปรญิญาโท จํานวน 22 คน และ34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที ่1/2554 ณ วันอังคารที่ 11 มกราคม 2554 
ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2554 เม่ือวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

ต้ังแต่เปิดสอนจนถึงปัจจุบัน หลักสูตรดังกลา่วได้ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทไปแล้วจาํนวนรวม 102 คน และระดับ1 

ประกาศนียบัตร จํานวน 8 คน ด้านสถานะทางการเงิน สรุปข้อมูลจากงบรายรับ-รายจ่ายสําหรับงวด 1 ปี สิ้นสุด ณ 2 

วันที่ 30 กันยายน 2553 มรีายรับและรายจ่ายจากการดําเนินงาน ดังนี้ มีรายรับทั้งสิ้น 1,875,300 บาท รายจา่ย3 

ทั้งสิ้น 1,515,901.77 บาท มีรายรับสูงกว่ารายจ่าย เป็นเงิน 359,398.23 บาท  4 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 5 

 มต ิที่ประชุมรับทราบ 6 

 7 

5.5  การอนุมัติการดําเนินโครงการตามแผนปฏบิัติราชการกลุ่มจังหวดัภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 

      ตอนกลาง ปี พ.ศ.2554 9 

  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอที่ประชุมว่า จังหวัดขอนแก่นได้มีหนังสือที่ ขก 10 

0016.2/26532 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2553 แจ้งเรื่อง การอนุมัติการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่ม11 

จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ปี พ.ศ.2554  โดยมีสาระสําคัญคือ ตามท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะ12 

เทคโนโลยีในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบได้เสนอรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติ13 

งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2554 ภายใต้แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด ปี 2554 มาเพื่อขออนุมัติดําเนินการ 14 

จํานวน           1 โครงการ ได้แก่ โครงการวิจัยพัฒนาการแปรรูปเพื่อสนับสนุนการลงทุน งบประมาณ 10,000,000 15 

บาท นั้น บัดนี้ จังหวัดขอนแก่น โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดําเนินการแทนหัวหน้ากลุ่ม16 

จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ได้พิจารณาอนุมัติให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นดําเนินโครงการดังกล่าวแล้ว  17 

ดังนั้น อาศัยอํานาจตามข้อ 9 (1) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุก18 

ฉบับ จึงมอบอํานาจให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นในการบริหาร19 

โครงการ รวมทั้งการสั่งซื้อ/สั่งจ้างตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม20 

ทุกวิธีพิเศษภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติตามโครงการ รวมทั้งดําเนินการตามระเบียบอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง 21 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 22 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ  23 

 24 

  5.6  การประกาศพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553 และการแต่งตั้งคณะผูบ้ริหาร 25 

      มหาวิทยาลัยพะเยา 26 

  ประธานเสนอที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553 ได้ประกาศใน27 

ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 มีผลบังคับใช้เป็น “มหาวิทยาลัยพะเยา (University of Phayao)” 28 

โดยสมบูรณ์ ต้ังแต่วันที่ 17 กรกาคม 2553 โดยมี ศ.พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี ดํารงตําแหน่งเป็นอธิการบดี  29 

คนแรกของมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้งได้แต่งต้ังรองอธิการบดี 6 ฝ่าย ดังรายนามต่อไปนี้ 30 

1. นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร ดํารงตําแหน่งเป็น รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 31 

2. ดร.สําราญ  ทองแพง  ดํารงตําแหน่งเป็น รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 32 

3. รศ.ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์ ดํารงตําแหน่งเป็น รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 33 

4. ผศ.ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร ดํารงตําแหน่งเป็น รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที ่1/2554 ณ วันอังคารที่ 11 มกราคม 2554 
ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2554 เม่ือวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

5. ผศ.ชาลี  ทองเรือง  ดํารงตําแหน่งเป็น รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 1 

6. ผศ.สุระพล  ภานุไพศาล ดํารงตําแหน่งเป็น รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 2 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 3 

 มต ิที่ประชุมรับทราบ 4 

 5 

  5.7 แนวปฏิบติัการรับทราบการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษา 6 

  เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมว่า สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนงัสือที่ ศธ 7 

0506(2)/ว 1599 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2553 แจ้งเรื่องแนวปฏิบัติการรับทราบการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังของ8 

สถาบันอุดมศึกษา โดยมีสาระสําคัญ ดังนี ้9 

  คณะกรรมการการอุดมศึกษาในคราวประชุมครั้งที่ 11/2553 เมื่อวันที ่ 4 พฤศจิกายน 2553 ได้10 

เห็นชอบในหลักการกําหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับทราบการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังของ11 

สถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ 12 

1. กรณีสถาบันอุดมศึกษาแจ้งเรื่องการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ัง และสํานักงานคณะกรรมการ 13 

การอุดมศึกษาขอข้อมูลเพิ่มเติมโดยกําหนดให้ส่งข้อมูลกลบัภายใน 2 เดือน นับจากวันที่ได้รับหนังสือจากสํานักงาน14 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา หากตรวจสอบพบว่ายังไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ให้สํานักงานคณะกรรมการการ15 

อุดมศึกษาแจ้งสถาบันอุดมศึกษาปรับปรุงการดําเนินงานได้อีก 1 ครั้ง โดยกําหนดให้ส่งข้อมูลกลับภายใน 2 เดือน นับ16 

จากวันได้รับแจ้งจากสํานักงานคณะกรรมการการการอุดมศึกษา และหากพ้นกําหนดแล้ว ยังไม่ได้รับข้อมูลใหถ้ือว่า17 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาไม่รับทราบการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังนั้น 18 

2. กรณีสถาบันอุดมศึกษาเปิดดําเนินการหลักสูตรสาขาวิชาเพ่ิมในสถานทีน่อกที่ต้ังเดิม หรือจัด 19 

การศึกษานอกสถานที่ต้ังในสถานที่ใหม ่ และแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการจัดการศึกษา20 

นอกสถานที่ต้ัง  หากพบว่าสถาบันอุดมศึกษาไม่ได้แจ้งใหส้ํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 30 วัน 21 

นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบัน ให้ถือว่าคณะกรรมการการอุดมศึกษาไม่ทราบการจัดการศึกษานอกสถาน22 

ที่ต้ังนั้น เช่นกัน 23 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไปและแจ้งให้สภาสถาบันทราบต่อไปด้วย 24 

 มต ิที่ประชุมรับทราบ  25 

 26 

ระเบยีบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ   27 

6.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง 28 

      กรรมการสภามหาวิทยาลยั ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจําและประเภทผู้แทนข้าราชการพลเรือน 29 

      ในสถาบนัอุดมศึกษา (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. ... 30 

ประธานให้ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมว่า เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ปรับระบบ 31 

บริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหม ่ โดยให้ยกเลิกการจําแนกตําแหน่งเป็นมาตรฐาน32 

กลาง 11 ระดับ เป็นจําแนกตําแหน่งตามกลุ่มลักษณะงาน จึงมีผลกระทบกับการกําหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมคัร33 

รับเลือกต้ัง และผู้มีสทิธิเลือกต้ังกรรมการสภามหา วิทยาลัย ประเภทผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที ่1/2554 ณ วันอังคารที่ 11 มกราคม 2554 
ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2554 เม่ือวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

ที่กําหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน่ ว่าด้วย หลักเกณฑแ์ละวิธีการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัย1 

ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจํา และประเภทผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ประกอบกับ2 

เดิมคณะรัฐมนตรีเคยมีมติใหม้หาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่งจา้งพนักงานแทนการบรรจุข้าราชการใหม่ เพื่อเตรียมการ3 

เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เริ่มจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยต้ังแต่4 

วันที่ 1 ตุลาคม 2542 เป็นต้นมา ปัจจุบันมพีนักงานมหาวิทยาลัย รวมทัง้สิ้น 2,815 คน แยกเป็นสายผู้สอน 561 คน  5 

สายสนับสนุน 2,254 คน และโดยที่คณะกรรมการกฤษฎีกาเคยวินิจฉัยใหม้หาวิทยาลัยมหิดล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ6 

หารศาสตร์  และมหาวิทยาลยัมหาสารคาม เรื่องเสร็จที่ 542/2549 ,181/2550 และ 883/2550 ตามลําดับ  ในกรณี7 

ที่พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยและสถาบันกําหนดคุณสมบัติในการแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งต่างๆ จากผู้ที่8 

เป็นข้าราชการ เนื่องจากในขณะที่มีการตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย และสถาบันมีแต่เพียงข้าราชการเท่านั้น 9 

ต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัย และสถาบันดังกล่าวมีพนักงานระบบใหม่ขึ้นมาทดแทนข้าราชการ จึงสามารถแต่งต้ังพนักงาน10 

ระบบใหม่ให้ดํารงตําแหน่งได้เช่นเดียวกับข้าราชการ สําหรับที่มหาวิทยาลยัและสถาบันที่ยังไม่สามารถดําเนินการเพื่อ11 

เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐได้  ซึง่มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็อยู่ในสภาวะเดียวกัน ดังนั้น เมื่อ12 

เทียบเคียงกับคําวินิจฉัยดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หลักเกณฑ์13 

และวิธีการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจํา และประเภทผู้แทนข้าราชการพล14 

เรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในการกําหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมคัรรับเลือกต้ังและผู้มสีิทธิเลอืกต้ัง15 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ครอบคลุมพนักงาน16 

มหาวิทยาลัยรวมทั้งสอดคล้องกับการปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และ17 

ปรับปรุงบางประเด็นให้เกิดความคล่องตัวในการนําไปปฏิบัติ 18 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อคดิเห็นเสนอแนะดังนี้ 19 

1. ข้อ 12 (2) เหน็ควร ปรับแก้ไขระยะเวลาเป็นไม่น้อยกว่า 10 ปี เพื่อให้ระยะเวลาสอดคล้องกับ20 

คุณสมบัติของกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจํา ตามข้อ 6 (1) 21 

 มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ข้อบงัคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น    22 

ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตัง้กรรมการสภามหาวิทยาลยัประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจําและประเภท23 

ผู้แทนขา้ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... ตามที่เสนอ โดยให้ปรับแก้ไขข้อ 12 (2) 24 

ตามที่ที่ประชมุคณบดีให้ข้อคิดเหน็เสนอแนะก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 25 

 26 

6.2 รายงานผลการตรวจสอบบญัชีของโครงการพิเศษ ประจาํปงีบประมาณเงินรายได้ พ.ศ.2553  27 

       ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์28 

 คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เสนอที่ประชุมว่า  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขอรายงานผลการ29 

ตรวจสอบบัญชีของโครงการพิเศษ ประจําปีงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ.2553 จํานวน 3 หลักสูตร คือ (1) หลกัสตูร30 

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์   (2) หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา31 

การออกแบบอุตสาหกรรม  และ (3) หลักสตูรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต โดยผู้สอบบัญชีเห็นว่างบการเงิน32 

นี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และผลการดําเนินงานสําหรับงวดสิ้นสุดวันเดียวกันของโครงการฯ 33 

ถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคญัตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ทั้ง 3 หลักสูตรดังกล่าวมีรายได้สูงกว่ารายจ่าย ดังนี้ 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที ่1/2554 ณ วันอังคารที่ 11 มกราคม 2554 
ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2554 เม่ือวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

- หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  มีรายได้สูงกว่ารายจ่าย 1 

2,582,576.89 บาท 2 

- หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม มีรายได้สูงกว่า3 

รายจ่าย 2,871,303.35 บาท 4 

- หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต มีรายได้สูงกว่ารายจ่าย 66,628.36 บาท 5 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 6 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมว่า คณะฯ ควรจะพิจารณาเพิ่มเติมกิจกรรมเพือ่พัฒนา 7 

คุณภาพนักศึกษาด้วย เช่น กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาภาษาอังกฤษ เป็นต้น 8 

 มต ิ ที่ประชุมรับทราบ และเห็นควรให้โครงการพิเศษทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ได้พิจารณาเรื่อง9 

รายจ่ายให้ครอบคลุมถึงการพัฒนานักศึกษาด้วย  10 

 11 

6.3 กําหนดจัดการแข่งขัน “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 8” 12 

 ผู้อํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ (สํานักทะเบียนและประมวลผล) เสนอต่อที่ประชุมแทนผู้แทน13 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาว่า มหาวิทยาลัย ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้กําหนดจัดการ14 

แข่งขัน “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 8” ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2554 ณ บริเวณศูนย์ประชุมอเนกประสงค์15 

กาญจนาภิเษก โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่  16 

 ประเภท   ระยะทาง (กิโลเมตร) เวลาปล่อยตัว 17 

 มาราธอน  42.195   04.15 น.  18 

 ฮาล์ฟมาราธอน  21.10   05.25 น. 19 

 มินิมาราธอน  11.55   06.00 น. 20 

 เดิน-ว่ิง เพื่อสุขภาพ 4   08.00 น. 21 

จึงขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนนักเรียน นกัศึกษาของมหาวิทยาลัย 22 

เข้าร่วมการแขง่ขัน และร่วมสนับสนุนในการสร้างความสําเร็จและความยิง่ใหญ่ในกจิกรรมดังกล่าวด้วย 23 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 24 

 มต ิที่ประชุมรับทราบ 25 

 26 

6.4 การขออนุมัติเปิดหลักสูตร 27 

 เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น คราว28 

ประชุมครั้งที่ 11/2553 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2553 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตร จํานวน          29 

3 หลักสูตรคือ 30 

(1) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553) ของ31 

คณะแพทยศาสตร์ 32 

(2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553) ของคณะ33 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 34 



~ 16 ~ 

 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที ่1/2554 ณ วันอังคารที่ 11 มกราคม 2554 
ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2554 เม่ือวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

(3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553) ของ1 

คณะวิทยาศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย  2 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 3 

 มต ิที่ประชุมรับทราบ 4 

 5 

 6.5  การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจยัระดับบณัฑิตศึกษา ครัง้ที่ 12  6 

 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอที่ประชุมว่า บัณฑติวิทยาลัยกําหนดจัดการประชุมวิชาการเสนอ7 

ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ในวันที่ 28 มกราคม 2554 ณ วิทยาลัยการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการ8 

บรรยายพิเศษเรื่อง “บัณฑิตศึกษากับสิ่งท้าทายใหม่ของประเทศและของโลก” โดย ศ.ดร.กนก  วงษ์ตระหง่าน ในวัน9 

ดังกล่าวด้วย 10 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและเรียนเชิญร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าวด้วย 11 

 มต ิที่ประชุมรับทราบ 12 

 13 

เลิกประชุมเวลา 11.45 นาฬิกา 14 

 15 

           (รองศาสตราจารย์กุลธิดา  ท้วมสุข) 16 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 17 

เลขานุการที่ประชุมคณบดี 18 

 19 

 20 

นางสุภารัตน์  มูลศร ี21 

นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสด์ิ 22 

ผู้จดรายงานการประชุม  23 


