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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 7/2554 ณ วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2554 
หมายเหตู ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 8/2554 ณ วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2554 เรียบร้อยแล้ว 

รายงานการประชุมคณบด ี1 

ครั้งที่ 7/2554 2 

เม่ือวันพฤหสับดีที่ 12 พฤษภาคม 2554 3 

ณ  ห้องประชมุสารสิน ชัน้ 2 อาคารสิรคิณุากร มหาวทิยาลัยขอนแก่น 4 

 5 
 6 

ผู้มาประชุม 7 

1. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย   อธิการบดี    ประธาน 8 

2. รศ.สมหมาย ปรีเปรม    รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 9 

3. รศ.รังสรรค์  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพฒันาบุคลากร 10 

4. รศ.คมกริช พิมพ์ภักดี   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 11 

แทนรองอธิการบดีฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 12 

5. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 13 

6. ผศ.เด่นพงษ์  สุดภักดี    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 14 

7. รศ.ลําปาง  แมน่มาตย์   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 15 

8. รศ.อนันต์  พลธานี    คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 16 

9. รศ.สมนึก  ธีระกุลพิศทธ์ิ   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์17 

10. ผศ.เกียรติ  แสงอรุณ    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 18 

11. ผศ.ไพศาล  สวุรรณน้อย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 19 

12. ผศ.บุศรา  กาญจนบัตร   รักษาราชการแทนรองคณบดีฝา่ยบริหาร 20 

แทนรักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์21 

13. รศ.นเรศ วโรภาสตระกูล     รองคณบดีฝ่ายบริหาร  22 

แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 23 

และรักษาราชการแทนรองผูอํ้านวยการฝ่ายบริหาร 24 

แทนรักษาการแทนผู้อํานวยการศูนย์หัวใจสริิกิต์ิฯ 25 

14. รศ.ภรณี  ศิริโชติ    รองคณบดีฝ่ายบริหาร 26 

แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 27 

15. รศ.เกรียงไกร  กิจเจริญ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 28 

16. รศ.ประจักร  บัวผัน    รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 29 

แทนรักษาราชการแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร ์30 

17. ผศ.จรินทร ์ปภังกรกิจ    รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ 31 

แทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 32 

18. รศ.เดชพล  ปรีชากุล    รองคณบดีฝ่ายบริหารและระบบคุณภาพ 33 

แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 34 
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19. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี 1 

20. รศ.ชูชาติ  กมลเลิศ    รองคณบดีฝ่ายบริหาร 2 

แทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 3 

21. ผศ.ทรงยศ วีระทวีมาศ   คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4 

22. รศ.มันทนา  สามารถ     คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 5 

23. รศ.เฉลิมศกัด์ิ  พิกุลศร ี   คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร ์6 

24. ผศ.วิไลวรรณ สมโสภณ   ประธานฝ่ายวางแผน 7 

แทนรักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์ 8 

25. ผศ.รุจิรัตน์ พัฒนถาบุตร   ผู้ช่วยคณบดี 9 

แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 10 

26. รศ.พีรสิทธ์ิ  คาํนวณศิลป์   คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 11 

27. รศ.ยุพิน  เตชะมณี    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 12 

28. นางสุดใจ  ธนไพศาล    ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ 13 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) 14 

29. รศ.บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล    รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร 15 

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 16 

30. ผศ.อนัตต์  เจา่สกุล    ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ 17 

31. รศ.อํานวย  คําต้ือ    ผู้อํานวยการศูนย์บริการวิชาการ 18 

32. รศ.ชนะพล  ศรีฤาชา    ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  19 

      (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 20 

33. อ.สุรพล  แสนสุข    ผู้อํานวยการวิทยาเขตหนองคาย 21 

34. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 22 

เลขานุการที่ประชุม 23 

35. นางสังวาลย์   ช่างทอง   ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 24 

 25 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 26 

1. ศ.สุทธิพันธ์  จิตพิมลมาศ   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 27 

2. ผศ.พรรณวดี  ตันติศิรินทร์   ประธานสภาคณาจารย์ 28 

3. นายอมร  สนิเธาว์    ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง 29 

 30 

เริ่มประชุมเวลา 9.45 นาฬกิา   31 

 32 

ก่อนเริ่มประชุม ประธานมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เสนอต่อที่ประชุมว่า 33 

ตามท่ีจังหวัดขอนแก่นได้จัด“งานเทศกาลดอกคูน-เสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ประจําปี 2554” องค์การนักศึกษา 34 
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มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ส่งขบวนแห่เกวียนบุปผชาติ เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ด้วยนั้น ในการนี้ ขออนุญาตที่ประชุม1 

มอบให้ นายโสฬส ประชารุง นายกองค์การนักศึกษา รายงานผลการดําเนินโครงการเทศกาลดอกคูณ ต่อที่ประชุมว่า 2 

ผลการประกวดขบวนแห่เกวียนบุปผชาติ ประจําปีนี้ ปรากฏว่าขบวนแห่จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึง่องค์การ3 

นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นส่งเข้าประกวดสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ4 

รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและเงินสดจํานวน 80,000 บาท เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2554 ที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็น      5 

ปีที่ 3 ที่มหาวทิยาลัยขอนแกน่ชนะเลิศติดต่อกัน  6 

ซึ่งปัจจัยที่ทําให้ได้รับรางวัลชนะเลิศอีกครั้งเป็นเพราะขบวนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถ7 

แสดงถึงศิลปวัฒนธรรม ความเป็นอีสานแบบชาวขอนแก่นได้อย่างแท้จริง โดยภายในขบวนประกอบด้วย การ8 

เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ขบวนเกวียนบุปผชาติที่ทํา9 

จากวัสดุธรรมชาติ เช่น การใช้ธัญพืช ใบเตย เมล็ดถั่ว เป็นต้น มีการแสดงฟ้อนเตี้ย ซึ่งเป็นศิลปะของชาวขอนแก่นที่10 

หาดูได้ยาก นอกจากนี้ยังมีการแสดงโปงลางของชมรมอีสานองค์การนักศึกษาร่วมขบวนด้วย  11 

โดยกิจกรรมนีน้อกจากจะเปน็การร่วมทาํนบํุารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณขีองไทยแล้ว ยังเป็นกิจกรรม12 

ที่แสดงให้เห็นถึงความรัก ความสามัคคี และความเสียสละของเพื่อนนักศึกษา ที่เสียสละเวลาส่วนตัว ในช่วงวันหยุดไปจัดทํา13 

ขบวนแห่ด้วยความต้ังใจเพื่อสืบทอดศิลปวัฒนธรรมและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลยัโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ 14 

ตนจึงขอขอบคุณผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องทุกคนมา ณ โอกาสนี้  ซึ่งที่ประชุมรว่มปรบมือแสดงความยินดีและชื่นชม 15 

อธิการบดีรับมอบถ้วยรางวัลและเงินรางวัลดังกล่าว และได้สง่มอบเงินรางวัลเงินสดจํานวน 80,000 บาท 16 

คืนให้แก่นายกองค์การนักศึกษาเพื่อเป็นขวัญกําลังใจและใช้ในการดําเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อไป และเมื่อครบ17 

องค์ประชุมแลว้ ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี ้18 

 19 

ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม    - ไม่ม ี- 20 

 21 

ระเบยีบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครัง้ที่ 6/2554  เม่ือวันที่ 8 เมษายน  2554  22 

  ที่ประชมุมมีติรับรองรายงานการประชมุคณบดี ครั้งที ่6/2554  เมื่อวันที ่8 เมษายน  2554 โดยไม่มีการแก้ไข 23 

 24 

ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  - ไม่ม ี- 25 

  3.1 โครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้ มข.-มอ. ครั้งที่ 3 26 

  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพฒันาบุคลากรเสนอต่อทีป่ระชมุว่า ตามท่ีได้เคยเสนอเกี่ยวกับกําหนดการ27 

และประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-มอ. ครั้งที่ 3  28 

ณ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ต่อที่ประชุมคณบดี เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 ซึ่งที่29 

ประชุมมีมติกําหนดช่วงที่ 1 เป็นวันที่ 11-14 สิงหาคม 2554 (พฤหัสบดี-ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์) นั้น ในเบื้องต้นขอแจ้ง30 

เปลี่ยนแปลงกาํหนดการ ช่วงที่ 1 เปน็วันที่ 14-17 กรกฎาคม 2554 และศึกษาดูงานที่เกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย 31 

โดยประเด็นการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้หลักๆ ได้แก่ ระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระบบการวิจัย กลยุทธ์32 

นานาชาติและระบบการวิเทศสัมพันธ์ และประเด็นเฉพาะอืน่ๆ ในระดับกลุ่มคณะ ซึ่งในปลายเดือนพฤษภาคม 2554 นี้ 33 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะได้ประชุมหารือเพื่อสรุปรายละเอียดอีกครั้ง 34 



- 4 - 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 7/2554 ณ วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2554 
หมายเหตู ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 8/2554 ณ วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2554 เรียบร้อยแล้ว 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 1 

  มติ ที่ประชุมรบัทราบ   2 

 3 

ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   4 

4.1  ขอความเห็นชอบการจดัทําแผนปฏิบติัราชการ พ.ศ. 2555 – 2558 และ                5 

แผนปฏิบัติราชการประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 6 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพฒันาบุคลากร เสนอที่ประชุมว่า ตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 7 

พุทธศักราช 2550 มาตรา 75 และมาตรา 76 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ8 

บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 13 14 16 และ 17 บัญญัติให้คณะรฐัมนตรีต้องมีแผนบริหารราชการแผ่นดินตลอด9 

ระยะเวลาการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรีโดยจัดทําเป็นแผน 4 ปี เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดทําแผน    10 

นิติบัญญัติและแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งใช้การบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลา 4 ปี ของคณะรัฐมนตรี ทัง้นี้ 11 

ส่วนราชการจะต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปีให้สอดคลอ้งกับแผนบริหาร12 

ราชการแผ่นดินภายใน 60 วัน โดยต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคําของบประมาณ13 

รายจ่ายประจําปีงบประมาณต่อไป นั้น  14 

โดยที่ รัฐบาลประกาศว่าจะมีการยุบสภาในเดือนพฤษภาคม ทําให้ต้องรอให้รัฐบาลชุดใหม่จัดทํา15 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 4 ปี ก่อนที่ส่วนราชการจะจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ16 

ประจําปี ตามลําดับ ทั้งนี้ คาดว่ารัฐบาลจะจัดทําแผนบรหิารราชการแผ่นดิน 4 ปี ในเดือนสิงหาคม และส่วนราชการ17 

จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี ในเดือนสิงหาคม – ตุลาคม พ.ศ. 2554 18 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงต้องปรับกระบวนการการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555 19 

– 2558 และแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2555 ให้สอดคล้องกบักําหนดการดังกล่าว จึงเห็นควรซักซ้อมความ20 

เข้าใจและดําเนินการ ดังนี้  21 

1. การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 และแผนปฏบัิติราชการ ประจําปี22 

งบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้ใช้กรอบแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 23 

2555-2558 เป็นแนวทางในการจัดทํา 24 

2. เมื่อรัฐบาลชุดใหม่ประกาศใช้แผนบริหารราชการแผ่นดิน 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 แล้ว อาจ25 

ส่งผลใหม้หาวิทยาลัยต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 และแผนปฏิบัติ26 

ราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 4 ปี 27 

พ.ศ. 2555 – 2558 ของรฐับาล 28 

 29 

โดยมีรายละเอียดกําหนดปฏิทินการดําเนินงานการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 30 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้  31 

ระยะเวลา กิจกรรม 

มิถุนายน 2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเมินผลการปฏบัิติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
พ.ศ. 2554 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 7/2554 ณ วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2554 
หมายเหตู ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 8/2554 ณ วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2554 เรียบร้อยแล้ว 

ระยะเวลา กิจกรรม 

มิถุนายน-กรกฎาคม 2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสัมมนาประชาคมระดมความคิดเห็นจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

กรกฎาคม 2554 รัฐบาลจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

สิงหาคม 2554 จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 

กันยายน 2554 นําเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณบดี 

ตุลาคม 2554 นําเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 1 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  2 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะต่อแผนปฏิบัติราการ พ.ศ. 2555 – 2558 และ3 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ก่อนที่จะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป 4 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2555 – 2558 และแผนปฏบิัติ5 

ราชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามที่เสนอ 6 

 7 

4.2 (ร่าง) ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ .../2554) เรื่อง หลักเกณฑ์การเขา้ร่วม8 

กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนกัศึกษามหาวทิยาลัยขอนแก่น 9 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เสนอทีป่ระชุมว่า ตามที่ที่ประชุมคณบดี ในคราว10 

ประชุมครั้งที่ 15/2552 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2552 ได้มมีติเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง 11 

หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น แล้วนั้น  12 

ในการนี้ เพื่อให้การผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความสมบูรณ์ตรงตามความต้องการ13 

ของผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนสภาวะสังคมในปัจจุบันซึ่งต้องการบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนเก่ง คนดี  และ14 

สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  15 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงขอเสนอแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1717/2552 เรื่อง 16 

หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงวันที ่24 กันยายน 17 

2552 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  18 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 19 

  ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้  20 

- ควรมีการแนะนํานักศึกษาใหพิ้จารณาเข้าร่วมกิจกรรมทีม่คีวามหลากหลายด้วย แม้ว่าใน21 

ประกาศฯ ฉบับใหม่ จะไมม่กีารกําหนดกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วมแล้ว 22 

- ควรจัดทํา Link กิจกรรมต่างๆ ไปยังวิทยาเขตหนองคายด้วย  23 

- ควรพิจารณา ข้อ 9.4 เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษาพิการโดยไม่ควรบังคับให้ต้องเข้าร่วม24 

กิจกรรม แต่ควรให้โอกาสนักศึกษาพิการได้เลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ต้องการและเหมาะสม 25 

- ควรจัดทําคําจํากัดความของคําต่างๆ ที่ใช้แยกไว้ต่างหาก โดยจัดทําเป็นเอกสารแนบท้ายประกาศ 26 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 7/2554 ณ วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2554 
หมายเหตู ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 8/2554 ณ วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2554 เรียบร้อยแล้ว 

- มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเกี่ยวกับการให้ทุนและกําหนดเงื่อนไขการรับทุนสําหรับนักศึกษา เช่น  1 

ต้องมีกิจกรรมการบําเพ็ญประโยชน์ และควรสง่เสริมให้นักศึกษาแสวงหากิจกรรมต่าง  ๆด้วยตนเองด้วย 2 

- ในการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรแจ้งให้ทราบทั่วกันอย่างชัดเจนว่า 3 

การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการอย่างครบถ้วนเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการสําเร็จการศึกษา4 

จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อป้องกันปัญหาการร้องเรียนหรือฟ้องร้องที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหลัง 5 

- มหาวิทยาลัยควรมีการทําความเข้าใจร่วมกับคณะในการจดักิจกรรมต่างๆ เนื่องจากที่ผา่นมามี6 

ผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนในบางคณะ 7 

- ในกรณีที่คณะต้องการกําหนดกิจกรรมอื่นๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยได้กําหนดไว้ 8 

ควรมีการจัดทาํเว็บไซต์ ทะเบียนกิจกรรมนกัศึกษาในภาพรวมทั้งหมดเพื่อให้นักศึกษาทราบว่า9 

มหาวิทยาลัยมกิีจกรรมใดบ้างในแต่ละภาคการศึกษา 10 

- การกําหนดให้ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใชกั้บนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี11 

การศึกษา 2552 เป็นต้นไป จึงต้องเป็นการกําหนดกรอบเวลาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ12 

นักศึกษาโดยไม่เกิดผลกระทบเชิงลบต่อการสําเร็จการศึกษา 13 

มต ิที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติเหน็ชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน่ (ฉบับที่ .../2554) 14 

เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบรูณาการของนกัศึกษามหาวทิยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ 15 

และให้รบัข้อคดิเห็นเสนอแนะของที่ประชมุไปพิจารณาต่อไป 16 

 17 

4.3 (ร่าง) ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ .../2554) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา18 

สําหรบัหลักสตูรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี ของคณะวศิวกรรมศาสตร์ 19 

  คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอถอนวาระดงักล่าว เนื่องจากได้หารือกบัรองอธิการบดีฝา่ยวิชาการและ20 

เทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว ฝ่ายวิชาการฯ จะได้กําหนดเป็นหลักเกณฑ์กลางเพื่อให้สามารถใช้ได้ทั้งมหาวิทยาลัยต่อไป 21 

 22 

  4.4 การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิประจําศูนย์บริการวชิาการ 23 

  ผู้อํานวยการศูนย์บริการวิชาการ เสนอที่ประชุมว่า  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย24 

คณะกรรมการประจําศูนย์บริการวิชาการ พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2546 และคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น 25 

ที่ 2481/2549 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2549 แต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจําศูนย์บริการวิชาการ  26 

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของศูนย์บริการวิชาการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามข้อบังคับ27 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจําศูนย์บริการวิชาการ พ.ศ. 2546 ขอ้ 5 (3) และ ข้อ 6(1) 28 

ศูนย์บริการวิชาการจึงขอเสนอ นางเพ็ญจันทร์ แสนประสาน เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิประจํา29 

ศูนย์บริการวิชาการ พร้อมนี้ ได้แนบประวัติของบุคคลดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาเสนอแต่งต้ัง ซึ่งมีรายละเอียด30 

ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 31 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   32 

  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง นางเพ็ญจันทร์ แสนประสาน  เปน็กรรมการใน33 

คณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิประจาํศูนยบ์รกิารวชิาการ ตามที่เสนอ 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 7/2554 ณ วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2554 
หมายเหตู ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 8/2554 ณ วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2554 เรียบร้อยแล้ว 

  4.5 การปรบัเปลี่ยนชื่อตําแหนง่คณะกรรมการอํานวยการศนูยห์ัวใจสิริกิต์ิ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 1 

  รักษาราชการแทนรองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร แทนรักษาราชการแทนผู้อํานวยการศูนย์หัวใจสิริกิต์ิ 2 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเสนอที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 19 3 

กุมภาพันธ์ 2553 ที่ประชุมได้พิจารณาการแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการศูนย์หัวใจสิริกิต์ิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที ่37/2550 กรรมการลําดับที่ 3 “รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร” เห็นควร5 

เปลี่ยนเป็น “รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน” แทน เมื่อจัดทาํคําสั่งใหม่ให้ชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่นี้ไปพลางก่อน และตาม6 

มติที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการศูนย์หัวใจสิริกิต์ิฯ คราวประชุม ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 ที่7 

ประชุมพิจารณาให้ปรับเปลีย่นชื่อตําแหน่งคณะกรรมการอํานวยการศูนย์หัวใจสิริกิต์ิฯ ลําดับที่ 3 “รองอธิการบดีฝ่าย8 

ทรัพย์สิน” เหน็ควรเปลี่ยนเป็น “รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพยส์ิน” ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับคณะผู้บริหาร9 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นชุดใหม ่ 10 

ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์หัวใจสิริกิต์ิฯ จึงขอเสนอการ11 

ปรับเปลี่ยนชื่อตําแหน่งคณะกรรมการอํานวยการศูนย์หัวใจสิริกิต์ิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีรายละเอียดตาม12 

เอกสารประกอบวาระการประชุม 13 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  14 

  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนชื่อตําแหน่งคณะกรรมการอาํนวยการศูนย์15 

หัวใจสิริกิต์ิฯ ลําดับที่ 3 “รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน” เป็น “รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สนิ” ตามที่เสนอ 16 

 17 

  4.6 การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการประจาํสาํนักวัฒนธรรม 18 

  ประธานเสนอที่ประชุมว่า ด้วยระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารสํานักวัฒนธรรม 19 

พ.ศ. 2547 ตามข้อ 9 ใหม้ีคณะกรรมการประจําสํานักวัฒนธรรม ประกอบด้วยผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและ20 

ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี นั้น  21 

  สํานักวัฒนธรรม จึงขอเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการสํานักวัฒนธรรม ประจําปี 2554-2555 พร้อมนี ้22 

ได้แนบประวัติของบุคคลดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาเสนอแต่งต้ัง ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ23 

การประชุม 24 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  25 

  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสาํนกัวัฒนธรรม ประจาํปี 2554 26 

– 2555 ตามทีเ่สนอ ประกอบด้วย  27 

  1. รองศาสตราจารย ์ดร.กิตติชัย  ไตรรตันศิริชยั  เปน็ประธานกรรมการ 28 

  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชยั ณีรัตนพนัธุ ์   เปน็รองประธานกรรมการ 29 

  3. พระครบูุญชยากร     เปน็กรรมการ 30 

  4. รองศาสตราจารย ์ดร.นิยม วงศ์พงษค์ํา   เปน็กรรมการ  31 

  5. รองศาสตราจารย ์ดร.เฉลมิศักด์ิ  พิกุลศรี  เปน็กรรมการ   32 

  6. รองศาสตราจารย ์ดร.อาํนวย คาํตื้อ   เปน็กรรมการ 33 

  7. ผู้ช่วยศาสตราจารยช์อบ  ดีสวนโคก   เปน็กรรมการ 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 7/2554 ณ วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2554 
หมายเหตู ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 8/2554 ณ วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2554 เรียบร้อยแล้ว 

  8. ดร.ชยนัต์  วรรธนะภูติ     เปน็กรรมการ 1 

  9. นายสักกฉัฐ  ศืวะบวร     เปน็กรรมการ  2 

  10. ผูช้่วยศาสตราจารยท์รงวิทย์  พิมพะกรรณ ์  เปน็กรรมการและเลขานุการ  3 

  11. ดร.แก้วตา  จันทรานสุรณ์    เปน็ผู้ช่วยเลขานุการ 4 

   5 

  4.7 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารอาคารขวัญมอ 6 

  ประธานเสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการบริหารอาคารขวัญมอ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น     7 

ที่ 5093/2551 และที ่1982/2552 ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่งต้ังแต่วันที่ 13 พฤศจกิายน 2553 ซึง่ตามข้อ 7 ของ8 

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน่ ว่าด้วยการบริหารอาคารขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ พ.ศ. 2546 กําหนดให้มี9 

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย อธิการบดีเป็นประธาน  ผู้แทนจากที่ประชุมคณบดี จํานวน 3 คน และ10 

ผู้ทรงคุณวุฒิจาํนวนไม่เกิน 5 คน ซึ่งอธิการบดีแต่งต้ังโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดีให้มีผู้อํานวยการ11 

ศูนย์บริการวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้แทนทีป่ระชุมคณบดีและผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระคราวละไม่เกิน 2 ปี 12 

และอาจได้รับการแต่งต้ังใหม่อีกครั้งก็ได้ 13 

  ดังนั้น อาคารขวัญมอจึงขอเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา ดังนี้  14 

1. พิจารณาเสนอผู้แทนจากที่ประชุมคณบดี จาํนวน 3 คน  15 

2. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการบริหารฯ จํานวน 5 คน คือ 16 

1) รศ.ประจักษ์  พัวเพิ่มพูลศิริ 17 

2) นายสุรพล  ทวีแสงสกุลไชย 18 

3) ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น 19 

4) ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 20 

5) นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น 21 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 22 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  23 

  ผู้อํานวยการศูนย์บริการวิชาการมีข้อสังเกตว่า  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการ24 

บริหารอาคารขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ พ.ศ. 2546 กําหนดให้มีผู้อํานวยการศูนย์บริการวิชาการ เป็นกรรมการ25 

และเลขานุการ นั้น เนื่องจากที่ผ่านมาติดภารกิจสําคัญไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม26 

แทน ซึ่งทําให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เลขานุการได้เท่าที่ควรจะเป็น ดังนั้น จึงขอเสนอทีป่ระชุมพิจารณาเสนอให้ผู้มี27 

ความเหมาะสมปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการแทน 28 

  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  29 

1. เห็นชอบให้เสนอผู้แทนจากที่ประชุมคณบดี ร่วมเปน็กรรมการในคณะกรรมการบรหิารอาคาร30 

ขวัญมอ จํานวน 3 คน ดังนี ้ 31 

   1) รองอธิการบดีฝา่ยการคลงัและทรพัย์สนิ 32 

   2) คณบดคีณะวิทยาการจัดการ 33 

   3) คณบดคีณะสตัวแพทยศาสตร ์34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 7/2554 ณ วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2554 
หมายเหตู ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 8/2554 ณ วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2554 เรียบร้อยแล้ว 

2. เหน็ชอบผูท้รงคณุวุฒิเพือ่แต่งตั้งเป็นกรรมการบรหิารฯ จํานวน 5 คน คือ 1 

1) รศ.ประจักษ์  พัวเพิ่มพลูศิร ิ2 

2) นายสุรพล  ทวีแสงสกุลไชย 3 

3) ประธานหอการค้าจงัหวดัขอนแก่น 4 

4) ผู้อํานวยการการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย 5 

5) นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น 6 

และประธานให้นําข้อสังเกตของผู้อํานวยการศูนย์บริการวิชาการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอาคาร7 

ขวัญมอ เพื่อพิจารณาและเสนอขอแก้ไขระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไป 8 

 9 

  4.8 การแต่งตัง้คณะกรรมการเงนิรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10 

  ประธานเสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามคําสั่ง11 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที ่2210/2551 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 เรือ่ง แต่งต้ังคณะกรรมการเงินรายได้12 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคาํสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที ่5846/2552 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2552 ได้หมดวาระการ13 

ดํารงตําแหน่ง 14 

  อาศัยอํานาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540 หมวด 2 15 

ข้อ 9 วรรคหนึง่ ซึ่งบัญญัติว่า “ใหม้ีคณะกรรมการเงินรายได้ ประกอบด้วยอธิการบดี เป็นประธาน ผู้แทนจากคณบดี16 

จํานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเก้าคน ตามคําแนะนําของที่ประชุมคณบดี รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย17 

เป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้อํานวยการกองคลังเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ” เพื่อให้บังเกิดผลดีต่อการ18 

ปฏิบัติราชการ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการเงินรายได้ต่อไป 19 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 20 

  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสนอผู้แทนคณบดี รว่มเป็นกรรมการในคณะกรรมการเงนิรายได ้21 

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ประกอบด้วย  22 

1. คณะบดคีณะแพทยศาสตร ์23 

2. คณบดคีณะทนัตแพทยศาสตร ์24 

3. คณบดคีณะวิทยาศาสตร ์25 

4. คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร์ 26 

5. คณบดคีณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 27 

6. คณบดคีณะวิทยาการจัดการ 28 

7. ผู้อํานวยการสาํนักทะเบียนและประมวลผล (สาํนักบรหิารและพัฒนาวชิาการ) 29 

 30 

4.9 ขอความเห็นชอบกรอบนโยบายการรบับุคคลเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลัยขอนแก่นโดยวิธี    31 

รับตรง ประจาํปีการศึกษา 2555 32 

  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอที่ประชุมว่า  ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ33 

อํานวยการดําเนินการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง ประจําปีการศึกษา 2555 ในคราว34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 7/2554 ณ วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2554 
หมายเหตู ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 8/2554 ณ วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2554 เรียบร้อยแล้ว 

ประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 ได้มีมติให้นําเสนอกรอบนโยบายการรับสมัครและสอบคัดเลอืก1 

บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง ประจําปีการศึกษา 2555 ต่อที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาให้2 

ความเห็นชอบ ดังนี้  3 

1. องค์ประกอบคะแนนที่ใชเ้ปน็เกณฑ์ในการคัดเลือก (เหมือนปีการศึกษา 2554) 4 

เกณฑ์การคัดเลือก 
ปีการศึกษา 

2554 2555 

1. สัดส่วนระหว่าง รับตรง : Admission 75 : 25 % คงเดิม 

2. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา 5 % คงเดิม 

3. ผลการสอบวิชาหลัก (มหาวิทยาลัยจัดสอบเอง)  55 – 85 % คงเดิม 

4. ผลการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการ (GAT)*  10 % คงเดิม 

5. ผลการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาชีพ (PAT)* 0 -30 % คงเดิม 

 5 

2. จํานวนอนัดับการเลือกเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลัยขอนแก่น 6 

เห็นควรเสนอให้มีการเลือกอันดับคณะ/สาขาวิชา จากเดิม 2 อันดับ เป็น 1 อันดับ เหตุผลคือ 7 

1) เดิม นักเรียนยังไม่ทราบผลคะแนนสอบของตัวเอง จึงให้เลือก 2 อันดับ แต่วิธีการในปี 2555 8 

กําหนดให้นักเรียนสอบวิชาต่างๆ ก่อน ทาํให้นักเรียนทราบผลคะแนนสอบล่วงหน้าก่อนจึงมา9 

เลือกคณะ 10 

2) การเลือกสมัครได้ 2 อันดับ ทําใหม้ีผูผ้่านการคัดเลือกได้ในอันดับที่ 2 สละสิทธ์ิ ในบางคณะ11 

ค่อนข้างมาก ทําให้ได้นักศึกษาไม่เป็นไปตามจํานวนที่ต้ังเป้าไว้ 12 

3. วิธีการคัดเลือก 13 

เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ผู้เรียนที่มีความรู้ ความสามารถ และความถนัดตรงกับสาขาวิชาที่เรียน และ14 

ทําให้นักเรียนได้มีโอกาสเลือกคณะตรงกับความสามารถของตน เห็นควรเสนอวิธีการคัดเลือกใหม่ ดังนี้  15 

เดิม ใหม่ 

1. เลือกคณะ/สาขาวิชา ก่อนสอบวิชาต่างๆ ที่สาขา
กําหนด 

1. สอบวิชาต่างๆ ก่อน แล้วสมัครเลือกคณะ/สาขาวิชา
ต่างๆ ตามคะแนนสอบที่ตัวเองได้รับ 

2. ผู้สมัครมีสิทธ์ิเลือกสมัครเขา้ศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ 2 อันดับ การเลือก 
เนื่องจากยังไม่ทราบคะแนนสอบที่ตัวเองได้รับและมี
สิทธ์ิเลือกสมคัรเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเครือข่ายได้
อีก 4 อันดับการเลือก  

ในปีการศึกษา 2554 มีผูส้มัครสละสิทธ์ิในบางคณะ
ค่อนข้างมาก ส่วนหนึ่ง เนื่องจากผ่านการคัดเลือก ใน
อันดับการเลือกที่ 2 ทําใหใ้นบางคณะ/สาขาวิชาไม่ได้
นักศึกษาตามจํานวนที่ต้ังเป้าหมายไว้ 

2. ใหผู้้สมคัรเลือกสมัครเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เพียง 1 อันดับการเลือก 
เนื่องจากผู้สมัครทราบคะแนนผลการสอบของตัวเองแล้ว 
และมีสทิธ์ิเลือกสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเครือข่าย
ได้อีก 4 อันดับการเลือก 
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เดิม ใหม่ 

3. เลือกสมัครเข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชา ตามอันดับการ
เลือก พร้อมสอบตามรายวิชาที่คณะ/สาขาวิชา
กําหนด 

3. ผู้สมคัรสอบมีสิทธ์ิเลือกสอบรายวิชาใดๆ ได้ตามท่ี
ต้องการ หรือในรายวิชาตามที่คณะ/สาขาวิชากําหนด 

4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ มีสทิธ์ิเข้าสอบ
สัมภาษณ์ฯ ในคณะ/สาขาวิชาต่างๆ  

4. มหาวิทยาลยัประกาศผลคะแนนสอบให้ผูส้มัครสอบ
ทราบกอ่น แลว้จึงให้ผูส้มัครที่ประสงคจ์ะสมัครเข้าศึกษาฯ 
ตัดสินใจเลือกสมัครอันดับการเลือกในคณะ/สาขาวิชา ที่
ต้องการ โดยพิจารณาผลคะแนนของตัวเองเป็นหลัก 

- 5. เลือกสมัครเข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชา ตามอันดับการ
เลือก  โดยพิจารณาจากผลคะแนนสอบ 

- 6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ มีสิทธ์ิเข้าสอบ
สัมภาษณ ์

 1 

4. ให้สถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัยของรฐั และเอกชน ที่มีระบบการจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐาน เพื่อ2 

แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและจํานวนครั้งของการสอบที่นกัเรียนต้องสอบเขา้ร่วมรับนกัศึกษา 3 

(pooled direct admission) ดังนี้  4 

สถาบนัอุดมศกึษา/มหาวิทยาลัยของรัฐ 5 

1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์จังหวัดสงขลา 6 

2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 7 

3) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 8 

4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี  9 

5) มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม 10 

สถาบนัอุดมศกึษา/มหาวิทยาลัยของเอกชน 11 

1) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพฯ  12 

2) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน กรุงเทพฯ  13 

3) มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม ่14 

4) มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ  กรุงเทพฯ 15 

5) มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จังงหวัดสมุทรปราการ 16 

6) มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น เชียงใหม ่17 

5. อัตราคา่ระเบยีบการ และคา่ธรรมเนียมการสมคัรสอบ และสมคัรเลือกคณะ/สาขาวิชา 18 

5.1 ค่าหนังสือระเบียบการ เล่มละ 100 บาท (ไม่บังคับซื้อ) 19 

5.2 ค่าสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น อันดับการเลือกที่ 1 เป็นเงิน 150 บาท  20 

5.3 ค่าสมัครเข้าศึกษาเพิ่มเติมในมหาวิทยาลัยเครือข่าย อันดับที่ 2-5 อันดับการเลือกละ 50 บาท 21 

5.4 ค่ารายวิชาสอบ เหมาจ่าย      22 
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- สมัครสอบไมเ่กิน 5 วิชา เป็นเงิน 500 บาท  1 

- ส่วนที่เกิน 5 วิชา  คิดวิชาละ 50 บาท  2 

5.5 ค่าธรรมเนยีมในการขอเปลี่ยนแปลงศนูย์สอบ และรายวิชาสอบ รายการละ 100 บาท 3 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 4 

  นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2555 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะเป็นผู้ดําเนินการจัด5 

รับตรงส่วนกลางของสถาบันอุดมศึกษา และขอให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ยกเลิกการจัดต้ัง6 

ศูนย์กลางรับตรง และหันมาสนับสนุนการรบัตรงของ ทปอ.แทนนั้น ขณะนี้ สกอ.ได้ยกเลิกศูนย์กลางรับตรงที่จะ7 

ดําเนินการในปีการศึกษา 2555 แล้ว และสนับสนุนให ้ทปอ.ให้เป็นศูนย์กลางรับตรงแทน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ8 

นายไชยยศ จิรเมธากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการให้ ทปอ.มีความเข้มแข็งเพื่อที่จะแก้ปัญหา9 

การว่ิงรอกสอบของนักเรียน โดย สกอ.ก็พร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือหากมีปัญหาติดขัด และถ้าทําได้จริงก็จะให ้ทปอ.10 

รับผิดชอบการรับตรงส่วนกลางไปเลย ซึ่งก็ต้องดูด้วยว่า ทปอ.จะทําได้จริงหรือไม่ เพราะหากไม่สามารถทําได้  สกอ. 11 

ก็มีแผนรองรับและพร้อมที่จะดําเนินการแทนได้ทันที 12 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  13 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยรับไปศึกษาผลกระทบในภาพกว้างที่อาจจะเกิดขึ้น14 

ของหลายๆ สาขาวิชา ตามกรอบนโยบายที่ได้มีการปรับเปลี่ยนนี้ด้วย โดยเฉพาะในเรื่องการเลือกอันดับการสอบได้ 1 อันดับ 15 

จะมีผลต่อการรักษานักเรียนเก่ง ให้สามารถสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้หรือไม่ 16 

  มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบกรอบนโยบายการรับบุคคลเข้าศกึษาในมหาวทิยาลัยขอนแก่น17 

โดยวิธีรับตรง ประจําปีการศกึษา 2555 ตามที่เสนอ และให้รับข้อคิดเห็นเสนอแนะไปพิจารณาต่อไป 18 

 19 

ระเบยีบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 20 

5.1  งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2554 21 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพฒันาบุคลากร เสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีนายกรัฐมนตีได้ประกาศยุบสภา22 

ได้ต้นเดือนพฤษภาคม 2554 นี้ ทําให้กระบวนการจัดทํางบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้23 

หยุดชะงัก และคาดว่าจะมีการดําเนินการต่อภายหลังที่รัฐบาลชุดใหม่เข้ารับตําแหน่ง ซึ่งฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร24 

คาดว่ากระบวนการจัดทํางบประมาณแผ่นดินจะเริ่มดําเนินการต่อไปได้ประมาณเดือนกันยายน 2554 ทําใหต้้น25 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จะต้องใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ประกาศใช้ ดังนั้น จงึขอ26 

แจ้งให้ทุกคณะหน่วยงาน ได้เตรียมความพร้อมในการจัดทาํงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 27 

ในระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2554 วางแผนการจัดงบประมาณเงินรายได้ให้สอดรับกับสถานการณ์ดังกล่าว28 

ด้วย ส่วนความคืบหน้าในเรือ่งงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2554 กองแผนงาน และฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากรจะแจ้ง29 

ให้ทราบในโอกาสต่อไป  30 

ทั้งนี้ ขอให้คณะ/หน่วยงาน จัดทํางบประมาณเงินรายได้สําหรับไตรมาส 1 ไว้ด้วย และจะได้มีการ31 

ประสานไปยังฝ่ายแผนของแต่ละคณะ/หน่วยงาน อีกครั้ง 32 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 33 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 34 
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5.2  ปฏิทนิจัดทําแผนพฒันาอุดมศึกษาของมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 1 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร เสนอที่ประชุมว่า สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ2 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้มีการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นกรอบกําหนด3 

ทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ อยู่ในระหว่างการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) ซึ่ง4 

เป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศที่5 

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามกระแสโลกาภิวัตน์ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ6 

การสื่อสาร การคมนาคมขนส่ง และการสื่อสารมวลชน ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างกว้างขวาง 7 

กรอบคิดในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ได้ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา8 

เป็นแนวทางในการจัดทําแผน โดยมุ่งสร้างภูมิคุ้มกัน และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดผลชัดเจนทั้งในระดับประเทศ9 

และพื้นที่ภูมิภาค  10 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดต้ังขึ้นเป็นแห่งแรกในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ11 

เป็นภูมิภาคท่ีมีพ้ืนที่และประชากรมากที่สุดประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาความยากจน    12 

แห้งแล้ง และด้อยโอกาสต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เจตนารมณ์อันแรงกล้าของการจัดต้ังมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น ส่วน13 

หนึ่ง คือ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งปรากฏตามกระแสพระราชดํารัสของ14 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ในวันเสด็จพระราชดําเนินมาทรงเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2510 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใจความตอนหนึ่งว่า “การตั้งมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง16 

แห่งนั้น เป็นคุณค่าอย่างยิ่งเพราะทําให้การศึกษาชั้นสูงขยายออกไปถึงภูมิภาคที่สําคัญที่สุด ส่วนหนึ่งของประเทศ 17 

ซึ่งต่อไปจะเป็นผลดีต่อการพัฒนายกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคนี้เป็นอย่างยิ่ง ความสําเร็จใน18 

การตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงเป็นความสําเร็จที่ทุกคนควรจะยินดี” 19 

ทั้งนี้ เพื่อให้มีความสอดคล้องและตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ20 

สังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา   สํานักงานคณะกรรมการ21 

อุดมศึกษา(สกอ.) รวมถึงเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพศักยภาพ สมดุลและยั่งยืน สอดคล้อง22 

กับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศและของโลกในอนาคต และเป็น23 

เครื่องมือในการกําหนดนโยบาย กํากับ ติดตามการบริหารงานของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งในระดับ24 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และระดับคณะ/หน่วยงานให้สอดคล้องกันเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ จึงได้25 

จัดทําแผนพัฒนาอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ขึ้น ซึ่งให้ความสําคัญกับการมี26 

ส่วนร่วมในกระบวนการจัดทําแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย27 

เป็นส่วนสําคัญที่จะร่วมกําหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพใน       28 

การพัฒนาประเทศภายใต้การบริหารจัดการที่ดีโดยมหาวิทยาขอนแก่นจักเป็นภาคส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อน        29 

การพัฒนาประเทศสู่การเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคม และการพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้สามารถใช้    30 

องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่นําไปสู่ความคิดสร้างสรรค์อันเป็นพื้นฐานที่จําเป็นต่อการสร้างภูมิคุ้มกันให้31 

เกิดขึ้นในทุกมิติเพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ และร่วมวางรากฐานการพัฒนาประเทศให้เข็มแข็ง พ่ึงตนเองได้อย่าง32 

ย่ังยืน 33 
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ฝ่ายแผนและพฒันาบุคลากร ขอเสนอปฏิทินการจัดทําแผนพัฒนาอุดมศึกษาของ1 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ดังนี้ 2 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 

12 พฤษภาคม 2554 - 
มิถุนายน 2554 

เสนอแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 11 
 (พ.ศ.2555-2559)  
• ต่อที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
• ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

พฤษภาคม 2554 แต่งตั้งคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศใน
เบื้องต้นเสนอต่อผู้บริหาร  

พฤษภาคม 2554 จัดประชุมสัมมนา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ภายนอกและผู้บริหารระดับสูง เพื่อรว่มกําหนด
ทิศทาง และเสนอข้อคิดเห็นตอ่แผนพัฒนาอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 11 

มิถุนายน 2554 
 

คณะทํางานรว่มกันจัดทํา (ร่าง) แผนพัฒนาอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 11 

สิงหาคม 2554 เสนอต่อที่ประชมุคณบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อพิจารณาใหข้้อเสนอแนะข้อคิดเห็นและให้
ความเห็นชอบ 

กันยายน 2554 เสนอต่อที่ประชมุสภามหาวิทยาลัยให้ความเหน็ชอบอนุมัติ และเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการ
ตามลําดับ 

ตุลาคม 2554 จัดทําแผนพัฒนาอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ฉบับ
สมบูรณ ์และถ่ายทอด เผยแพร/่ประชาสัมพันธ์ แก่ คณะ/หน่วยงาน 
 

 3 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 4 

นอกจากนี้ จะได้จัดทําเว็บไซต์เพื่อให้สามารถติดตามข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และคาดว่าในเดือน5 

กันยายนนี้ จะมีการเปิดเวทีแสดงความคิดเห็น ณ วิทยาลยัการปกครองท้องถิ่น 6 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 7 

มติ ที่ประชุมรับทราบและใหเ้สนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 8 

 9 

5.3  ขออนุมัติเปิดหลักสูตร 10 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการกลั่นกรอง 11 

หลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น คราวประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2554 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ12 

การเสนอขออนุมัติเปิดหลักสตูร จํานวน 7 หลักสูตร คือ 13 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.14 

2554)    ของคณะวิทยาศาสตร์และบัณฑติวิทยาลัย 15 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้ระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ 16 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) ของคณะวทิยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 17 
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3. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) ของคณะ1 

มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 

4. หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.3 

2554) ของคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย 4 

5. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา (หลักสตูร5 

ปรับปรุง พ.ศ.2554) ของคณะศึกษาศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย 6 

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.7 

2554) ของคณะแพทยศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย 8 

7. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 9 

ของคณะแพทยศาสตร์และบณัฑิตวิทยาลัย 10 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  11 

  มติ  ที่ประชุมรบัทราบ 12 

 13 

ระเบยีบวาระที่  6  เรื่องอืน่ๆ 14 

  6.1  การขอรบัเงนิบํารุงการศึกษา 15 

  รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สินเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น16 

ได้ออกหนังสือรับรองการมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรผู้มีสิทธิในสังกัดเพื่อให้สถานศึกษาขอรับเงิน17 

ค่าบํารุงการศึกษาโดยตรงนั้น  18 

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) จึงขอเรียกเก็บเงินบํารุงการศึกษาของ 19 

นักเรียน นิสิต นักศึกษา จํานวน 1,188 คน เป็นเงิน 4,253,400 บาท (สี่ล้านสองแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  ซึ่งมี20 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 21 

  จึงเสนอที่ประชุมทราบ 22 

มต ิที่ประชุมรบัทราบ 23 

 24 

  6.2  วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ปีที่ 11 ฉบบัที่ 1 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2554) 25 

  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดทําวารสารวิจัย มข. (ฉบับ26 

บัณฑิตศึกษา) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาและเป็นสื่อกลางรายงานความก้าวหน้าในการวิจัยของนักศึกษา27 

ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกําหนดออกปีละ 4 ฉบับ ขณะนี้วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 28 

ปีที่ 11 ฉบับที ่1 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2554) ได้จัดพิมพ์เสร็จเรียบรอ้ยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร29 

ประกอบวาระการประชุม   30 

   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  31 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 32 

 33 

 34 
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  6.3  เว็บไซต์ มข. วันนี้มีอะไร 1 

  ประธานเสนอที่ประชุมว่า ด้วยงานประชาสัมพันธ์ ได้จัดทํา เว็บไซต์ มข. วันนี้มีอะไร เพื่อ2 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ที่สําคัญในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งหากคณะ/หน่วยงานใดประสงค์จะประชาสัมพันธ์3 

กิจกรรมของหน่วยงานบนเว็บไซต์ดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ งานประชาสัมพันธ์  ทั้งนี้ งานประชาสัมพันธ์จะได้จัดทํา4 

หนังสือแจ้งไปยังทุกคณะ/หน่วยงาน อีกครั้ง 5 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 6 

มต ิที่ประชุมรบัทราบ 7 

 8 

เลิกประชุม  11.40 น. 9 

 10 

        11 

 (รองศาสตราจารย์เอื้อมพร  ทองกระจาย) 12 

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 13 

เลขานุการที่ประชุมคณบดี 14 

นางสาวลัลธริมา  ประจง 15 

นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสด์ิ 16 

ผู้จดรายงานการประชุม  17 


