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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 12/2553 ณ วันศุกรท่ี 9 กรกฎาคม 2553 
หมายเหตุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 13/2553 ในวันศุกรท่ี 16 กรกฎาคม 2553 เรียบรอยแลว 

 

รายงานการประชุมคณบดี 1 
ครั้งท่ี 12/2553 2 

เมื่อวันศุกรท่ี 9 กรกฎาคม 2553 3 
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารแกนกัลปพฤกษ มหาวิทยาลัยขอนแกน 4 

 5 
 6 
ผูมาประชุม 7 
1. รศ.สัญญา  รอยสมมุติ   รองอธิการบดีฝายบุคคลและการพัสดุ  ประธาน 8 
2. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 9 
3. ผศ.เดนพงษ  สุดภักดี   ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 10 

แทนรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 11 
4. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 12 
5. ผศ.วินัย  ใจขาน    รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 13 
6. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 14 
7. ผศ.อาวุธ  ยิ้มแต    รองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพ 15 
8. นายสุบิน  ฉัตรดอน    เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย 16 

      แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 17 
9. รศ.อนันต  พลธานี    คณบดีคณะเกษตรศาสตร 18 
10. รศ.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 19 
11. ผศ.สมพงษ  สิทธิพรหม   รองคณบดีฝายบริหาร 20 

แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร 21 
12. ผศ.ไพศาล  สุวรรณนอย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร 22 
13. รศ.เกษราวัลณ  นิลวรางกูร   รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 23 

แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 24 
14. รศ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  รองคณบดีฝายโรงพยาบาล 25 

แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร  26 
และแทนผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ 27 

15. นางรจนา  แกนอําพรพันธ   นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ 8 28 
แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 29 

16. รศ.เกรียงไกร  กิจเจริญ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 30 
17. ผศ.นิคม  ถนอมเสียง   รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 31 

แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 32 
18. รศ.นวรัตน  วราอัศวปติ เจรญิ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 33 
19. รศ.อาภรณี  ไชยาคํา   รองคณบดีฝายวิชาการ 34 

แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร 35 
20. ผศ.คณิต  วิชิตพันธุ    รองคณบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ 36 

แทนคณบดีคณะเทคโนโลยี  37 
21. รศ.สมบูรณ  แสงมณีเดช   รองคณบดีฝายบริหาร 38 

แทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 39 
22. ผศ.ทรงยศ  วีระทวีมาศ   คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 40 
23. ผศ.กัลปพฤกษ  ผิวทองงาม   รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 41 

แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 42 
24. รศ.เฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี   คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 43 
25. ผศ.บุญสง  วัฒนกิจ    รองคณบดีฝายบริหาร 44 

แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 45 
26. รศ.คูณ  โทขันธ    รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ 46 

แทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 47 
27. รศ.ยุพิน  เตชะมณี    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 48 
28. นางสุดใจ  ธนไพศาล   ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 49 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 50 
29. ศ.สุทธิพันธ  จิตพิมลมาศ   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 51 
30. นายพิชัย  เลงพาณิชย   เลขานุการศูนยบริการวิชาการ 52 

แทนผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 53 
 54 
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31. ผศ.ประพันธศักดิ์  ฉวีราช   รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 1 
      แทนผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  2 

      (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 3 
32.  อ.สาธิต  กระเวนกิจ    ผูชวยผูอํานวยการฝายประเมินและประกันคุณภาพ 4 

แทนผูอํานวยการวิทยาเขตหนองคาย 5 
33. ผศ.พรรณวดี  ตันติศิรินทร   ประธานสภาคณาจารย 6 
34. นายบัญชา  พระพล    รองประธานสภาขาราชการ พนักงานและลูกจาง คนที่หนึ่ง 7 

แทนประธานสภาขาราชการ พนักงานและลูกจาง 8 
35. รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย   รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 9 

ปฏิบัติหนาที่แทนเลขานุการที่ประชุม 10 
36. นางสังวาลย  ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 11 

 12 
ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 13 
1.  รศ.สุมนต  สกลไชย    อธิการบดี 14 
2.  ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร   รองอธิการบดีฝายทรัพยสิน 15 
3.  รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ   16 
4.  ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธุ    รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 17 
5.  อ.กิตติบดี  ใยพูล    รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร 18 
6.  ผศ.อนัตต  เจาสกุล    ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร  19 
 20 
เริ่มประชุมเวลา 09.35 นาฬิกา 21 
 22 
  เนื่องจากอธิการบดี และรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ เดนิทางไปราชการ จึงได23 
มอบหมายใหรองอธิการบดีฝายบุคคลและการพัสดุ ทําหนาที่ประธาน และมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิจัยและ24 
การถายทอดเทคโนโลยีปฏบัิติหนาที่เลขานุการที่ประชมุคณบดีแทน และเมื่อครบองคประชมุแลว ประธานกลาว25 
เปดประชมุและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 26 
 27 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอท่ีประชุม -ไมม-ี 28 
 29 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งท่ี 11/2553 เมื่อวันท่ี 18 มิถุนายน 2553 30 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 11/2553 เมื่อวนัที่ 18 มิถุนายน 2553  31 
โดยไมมีการแกไข  32 
 33 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน   - ไมมี - 34 
   35 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   36 

4.1  การเปนเจาภาพจัดประชุมวิชาการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจาก 37 
        พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในป พ.ศ.2558 38 

  เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา ดวยคณะกรรมการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรม39 
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแกน ใน40 
คราวประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2553 เห็นควรใหมหาวิทยาลยัขอนแกน ขอพระราชานญุาต41 
เปนเจาภาพจัดงานนิทรรศการและประชุมวิชาการ อพ.สธ. ที่มีกําหนดจัดขึ้นในทุก 2 ป มีหนวยงานราชการจาก42 
ทุกภาคสวนทั่วประเทศเขารวมมากกวา 80 หนวยงาน รวมทั้งงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  โดยในสวนของ43 
งานประชุมวิชาการ จะแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก (1) งานประชุมวิชาการสําหรับนักวิจัย (2) งานประชุม44 
วิชาการสําหรบัเกษตรกร และ (3) งานประชุมวิชาการสําหรับโรงเรียน ซึ่งผูแทน อพ.สธ. เสนอใหจังหวัด45 
ขอนแกนเขามามีสวนรวมในการจัดประชุมดังกลาว  ดงันั้น ฝายวิจัยฯ จึงขอเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา46 
ใหความเห็นชอบในการเปนเจาภาพจัดประชุมวิชาการ อพ.สธ. ในป พ.ศ.2558 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร47 
ประกอบวาระการประชุม 48 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 49 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบหลักการการเปนเจาภาพจัดประชุมวิชาการ 50 
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 51 
ในป พ.ศ.2558  52 
 53 
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  4.2  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย ศูนยสัตวทดลอง 1 
        ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ... 2 

  เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา  ศูนยสัตวทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนหนวยงานกลางรองรับงานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ทุกสาขาระดับภูมิภาค4 
ของประเทศที่เกี่ยวของกับการเลี้ยงและการใชสัตวทดลองสําหรับงานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิต5 
ชวีวัตถุ ที่มีระบบการเลี้ยงและการใชสัตวทดลองที่ไดมาตรฐานสากล  ในการนี้ เพื่อใหการบริหารงานของศูนย6 
สัตวทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอเสนอ (ราง) 7 
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย ศูนยสัตวทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 8 
... โดยประกอบดวยสาระสําคัญ 4 หมวดดวยกันคือ หมวดที่ 1 บททั่วไป หมวดที่ 2 โครงสรางและการ9 
บริหารงาน หมวดที่ 3 การบริหารงานบุคคล หมวดที่ 4 การบริหารงบประมาณ ซึ่งมีรายละเอียดดังที่แนบมา10 
พรอมนี้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารศูนยสัตวทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คราวประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อ11 
วันที่ 30 มิถุนายน 2553 ไดพิจารณาเหน็ชอบแลว 12 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 13 
  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะใน (ราง) ระเบียบฯ ดังนี้ 14 

1. ขอ 8 (1) ควรปรับแกไขเปน “อธิการบดีหรือ รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย เปนประธาน15 
กรรมการ” 16 

2. ขอ 8 (3) ปรับจํานวนคณบดีหรือผูที่คณบดีมอบหมายเปน จํานวน 7 คน  โดยเพิ่ม คณะ17 
ทันตแพทยศาสตร เขาไปดวย 18 

3. มหาวิทยาลัยควรรวบรวมขอมูลและจัดกลุมองคกรตามลักษณะการจัดตั้งหนวยงานตางๆ   19 
ที่อยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานอธิการบดี เพื่อจะไดมีความชัดเจนในโครงสราง20 
การบริหารงานและความกาวหนาของบุคลากรมากยิ่งขึ้น 21 

  มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 22 
วาดวย ศูนยสัตวทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ... ตามที่เสนอ โดยให23 
ปรับแกไขตามขอคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมคณบดี กอนเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป  24 
 25 
  4.3  เสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเพื่อเสนอแตงตั้งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 26 

        ประจําสถาบันวิจยัและพัฒนา (ชุดใหม) 27 
  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเสนอที่ประชุมวา ดวยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิประจํา28 
สถาบันวิจัยและพัฒนา คําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 1313/2551  ไดครบวาระการดํารงตําแหนง ตั้งแตวันที่ 29 
21 มีนาคม 2553 ในการนี้ เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คณะกรรมการประจํา30 
สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2548  ขอ 5 (5.3)  กําหนดให กรรมการผูทรงคุณวฒุิภายในและ/หรือภายนอก31 
มหาวิทยาลัย ซึ่งอธิการบดีแตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถทางการวิจัยดานสังคมศาสตร ดานวิทยาศาสตร32 
และเทคโนโลยี และดานวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวนไมนอยกวา 5 คน แตไมเกิน 9 คน โดยไดรับความ33 
เห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี และกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกใหเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ34 
ดวย ในการนี้ จึงเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ ดังนี้ 35 

1. ผูทรงคุณวุฒิจากผูแทนคณาจารยมหาวิทยาลัยขอนแกน จากสาขาวิชาการ 3 ดาน ดังนี้ 36 
1.1  ดานสังคมศาสตร 37 

(1)  ผศ.เยาวลักษณ อภิชาตวัลลภ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 38 
1.2  ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 39 

(2)  รศ.ชัยชาญ วงศสามัญ คณะเกษตรศาสตร 40 
1.3  ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 41 

(3)  รศ.นพ.พิศาล ไมเรียง คณะแพทยศาสตร 42 
2. ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ซึ่งมีความรู ความสามารถและเชี่ยวชาญดานตางๆ จาก43 

ผูแทนนักวิชาการ ผูแทนองคกรภาครัฐ องคกรภาคประชาสังคม/ภาคธุรกิจเอกชน ดังนี้  44 
2.1  ผูแทนนักวิชาการ 45 
  (4)  ศ.จรัญ จันทลักขณา ขาราชการบํานาญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  46 
2.2  ผูแทนองคกรภาครัฐ 47 
  (5)  นายวิม รุงกรุต ขาราชการบํานาญ กระทรวงอุตสาหกรรม 48 
2.3ผูแทนองคกรภาคประชาสังคม/ภาคธุรกิจเอกชน 49 
  (6)  พระไพศาล วสิาโล เจาอาวาสวัดปาสุคะโต อ.แกงครอ จ.ชัยภูมิ 50 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 51 
  มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบรายชื่อผูทรงคุณวุฒิตามที่เสนอ ใหเสนอสภา52 
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 53 
 54 
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  4.4  ขออนุมัติยกเลิกการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิประจําศูนยคอมพิวเตอร 1 
  ประธานเสนอที่ประชุมวา ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 3076/2552 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2 
2552 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการประจําศูนยคอมพิวเตอร ไดแตงตั้ง นายอภิศักดิ์  พัฒนจักร เปนกรรมการ3 
ผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประจําศูนยฯ นั้น เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําศูนยฯ คราวประชุม ครั้ง4 
ที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553 ไดทบทวนวาระการดํารงตําแหนงของบุคคลดังกลาวแลว พบวา บุคคล5 
ดังกลาว ไดดํารงตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เกิน 2 วาระติดตอกัน โดย วาระที่ 1 ระหวาง 22 เมษายน 6 
2548 ถึง 21 เมษายน 2550 และ วาระที่ 2 ระหวาง 26 เมษายน 2550-25 เมษายน 2552 ซึ่งไมเปนไปตามขอ 7 
5 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คณะกรรมการประจําสํานักที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ.2547 ที่8 
กําหนดให กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป และอาจไดรับการแตงตั้งใหมไดอีก 9 
ทั้งนี้ ไมเกิน 2 วาระติดตอกัน  10 
  ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับฯ ดังกลาว ที่ประชุมคณะกรรมการประจําศูนยฯ จึงมีมติให11 
เสนอที่ประชุมคณบดี เพื่อขออนุมัติยกเลิกการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิประจําศูนยคอมพิวเตอร ตามคําสั่ง12 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 3076/2552 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 เฉพาะราย นายอภิศักดิ์  พัฒนจักร นอกนั้น13 
ใหคงเดิม ทั้งนี้ องคประกอบของคณะกรรมการประจําศูนยฯที่เหลืออยูยังครบตามองคประกอบของขอบังคับฯที่14 
กําหนดไว 15 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 16 
  มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติใหยกเลิกการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ17 
ประจําศูนยคอมพิวเตอรเฉพาะราย ตามที่เสนอ 18 
 19 
  4.5  พิจารณาความรวมมือในการปองกันควบคุมโรคอุจจาระรวง โรคอาหารเปนพิษ  20 

        และโรคมือเทาปาก 21 
  รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธเสนอที่ประชุมวา ดวยสํานักงานคณะกรรมการการ22 
อุดมศึกษา ไดมีหนังสือที่ ศธ 0508/ว 818 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 แจงวา สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร 23 
ขอความรวมมอืในการปองกันควบคุมโรคอุจจาระรวง โรคอาหารเปนพิษ และโรคมือเทาปาก โดยมุงเนนเรื่อง 24 
“การลางมือ กินรอน ชามชอนสะอาด” และสอดสองดูแลทางดานสุขาภิบาลในสถานที่ตางๆ ซึ่งไดแก สถานที่25 
ประกอบอาหาร หองสุขา สถานที่ทิ้งขยะ ตลอดจน บุคลากรที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการประกอบอาหารใน26 
สถานศึกษา เพื่อเปนการปองกันมิใหเกิดการระบาดของโรคดงักลาวในสถานศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ27 
การศึกษาจึงขอความรวมมอืสถาบันอุดมศึกษาใหความรวมมือในการปองกันควบคุมโรคอุจจาระรวง โรคอาหาร28 
เปนพิษ และโรคมือเทาปาก หากมีขอสงสัยตองการคําแนะนํา ติดตอสอบถามไดที่กองควบคุมโรคตดิตอ 29 
โทรศัพท 0-2245-3082 หรือ 0-2246-0301 ตอ 2753 30 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาใหความรวมมอืดวย 31 
  มติ ท่ีประชุมรับทราบ และขอความรวมมือประชาสัมพันธในหนวยงานตอไป 32 
 33 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  34 

5.1  รายงานโครงการการศึกษาผลกระทบจากวิกฤติแมนํ้าโขงแหง 35 
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเสนอที่ประชุมวา สถาบันวิจัยและพัฒนาและคณะนักวิจัยได 36 

ทําการวิจัยโครงการ การศึกษาผลกระทบจากวิกฤติแมน้ําโขงแหงแบบเรงดวน โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 37 
แมน้ําโขงหรือแมน้ําของ แมน้ําสายสําคญัที่ไหลผานประเทศในแถบอุษาคเนยมีกําเนิด  38 

ณ เทือกเขาหิมาลัย ในประเทศจีน ส้ินสุดที่ประเทศเวียดนาม ไหลผาน 6 ประเทศ รวมความยาวประมาณ 39 
4,880 กิโลเมตร มีพื้นที่ลุมน้ําทั้งหมด 795,000 ตารางกิโลเมตร เปนแหลงน้ําเพื่อการดํารงชพีทั้งการอุปโภค  40 
บริโภค การสัญจรไปมา และศูนยรวมของ วิถีวัฒนธรรม ความคดิความเชื่อ ความศรัทธา มีผูที่อาศัยอยูสองฝง41 
ลุมน้ําโขงกวา 52 ลานคน แมน้ําโขงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนเขตแดนกั้นระหวางประเทศไทยกับ42 
ประเทศลาวนับตั้งแตจังหวัดเลย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริญ และอุบลราชธานีมีระยะทางรวม43 
ประมาณ 976 กิโลเมตรโดยในเขตพื้นที่ภาคอีสานที่มีพื้นที่อยูริมฝงแมน้ําโขงถึง 6 จังหวัด เปนจํานวน 84  44 
อําเภอ จํานวนประชากร 4.7 ลานคน พื้นที่ภาคอีสานเปนพื้นที่ลุมน้ําแมโขง เมื่อเกิดวิกฤติขึ้นยอมมีผลกระทบ45 
ตอประชากรภาคอสีานโดยรวม เมื่อเดือนมีนาคม 2553 แมน้ําโขงมีระดับน้ําต่ําที่สุดในรอบ 47 ป สงผลกระทบ46 
ตอผูคนในพื้นที่แถบลุมน้ําโขง โดยเฉพาะในแถบภาคอีสาน ที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 6/2553 เมื่อ47 
วันที่ 19 มีนาคม 2553 ตระหนักและเห็นความสําคัญดังกลาว และมีมติวาโครงการวิจัยวิกฤติน้าํโขงเปนโอกาส48 
สําคัญที่มหาวิทยาลัยจะชวยแกไขปญหาในเบื้องตนและนําสูการแกปญหาที่ยั่งยืนตอไป จึงไดเกิดโครงการวิจัย49 
การศึกษาผลกระทบวิกฤติแมน้ําโขงอยางเรงดวน ในเขตพื้นที่แมน้ําโขงในภาคอีสาน โดยมีคณะท่ีปรึกษา50 
โครงการวิจัย ประกอบดวย รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย ผศ.วันชัย สุมเล็ก ศ.สุทธิพันธ จิตพิมลมาศ รศ.รว ีหาญเผชิญ  51 
รศ.สุจินต สิมารักษ รศ.วเิชียร ปลื้มกมล รศ.ฉลอง บัวผัน ดร.สุรพล แสนสุข อ.วีระ ภาคอุทัย และคณะนักวิจัยอีก 40 52 
คน จาก 9 หนวยงาน ประกอบดวย วิทยาเขตหนองคาย สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะมนุษยศาสตรและ53 
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สังคมศาสตร คณะเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะศิลปกรรม1 
ศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร 2 
  วัตถุประสงค 3 

เพื่อศึกษาผลกระทบและการปรับตัวของชุมชนที่อาศัยอยูบริเวณริมฝงโขงจากวิกฤติแมน้ําโขง 4 
แหง โดยมีพื้นที่ศึกษาเก็บรวบรวมขอมูล 3 จังหวัด คือ จังหวัดเลย หนองคาย และนครพนม สัมภาษณทาง5 
โทรศัพทจํานวน 39 อบต. และลงศึกษาขอมูลในพื้นที่ จํานวน 24 หมูบาน  6 

วิธีการศึกษาวิจัย 7 
• ใชกระบวนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) แบบเรงดวน โดยใชแนวทางของ PRA 8 

(Participatory Rural Appraisal) 9 
• ใชมาตราวัดระดับผลกระทบแบบประมาณคา (Rating scale) ตามเทคนิคของลิเคิรท 10 

(Likert technique)  11 
• แบบรวบรวมและสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญโดยใชเทคนิคเดลฟาย (Delphi 12 

technique)  13 
• เพื่อใชในการวิเคราะหสังเคราะหขอมูล ตามกรอบแนวคิดในการศึกษาทางดานผลกระทบ14 

และการปรับตัวจากภัยแลงจากวิกฤติแมน้ําโขงในดานสิ่งแวดลอม ดานเศรษฐกิจ และดาน15 
สังคม  16 

ผลการศึกษา 17 
สามารถนํามาวิเคราะหประเด็นผลกระทบและประเด็นการปรับตัวของชุมชนริมฝงโขง ดังนี้  18 
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม   19 
• ขาดน้ําในการอุปโภคและน้ําเพื่อการเกษตรพบทุกหมูบานจากการศึกษา 24/24 หมูบาน 20 

โดยเฉลี่ยระดับกระทบในระดับมาก 21 
• การลดลงของจํานวนทรัพยากรปลาที่มีอยูในธรรมชาต ิพบ 23/24 หมูบานโดยเฉลี่ยระดับ22 

กระทบในระดับมาก  23 
• ภาวะแมน้ําโขงแหงทําใหเห็นปญหาตลิ่งพัง พบจํานวน 20/24 หมูบานโดยเฉลี่ยระดับ24 

กระทบในระดับมาก 25 
• น้ําลดเกิดเกาะแกงที่โผลขึ้นเหนือน้ําเปนอุปสรรคในการเดินทางเพื่อการคมนาคมของเรือ26 

สินคาตามแมน้ําโขง พบจํานวน 14 /24 หมูบานโดยเฉลี่ยระดับกระทบในระดับมาก 27 
ผลกระทบดานเศรษฐกิจ   28 

   ผลกระทบดานลบทางดานเศรษฐกิจ   29 
• ผลผลิตทางการเกษตรต่ํากวาเดิม และไดรายไดนอยพบทุกหมูบาน จากพื้นที่ศึกษา  30 

24/24 หมูบานโดยเฉลี่ยระดับกระทบในระดับปานกลาง 31 
• ชาวบานเสียคาใชจายเพิ่มมากขึ้นในการสูบน้ําเพื่อการเกษตรฤดูแลง พบ 21/24 หมูบาน 32 

โดยเฉลี่ยระดับกระทบในระดับปานกลาง 33 
• พื้นที่การเกษตรฤดูแลงลดลงพบ 15/24 หมูบาน โดยพื้นที่การเกษตรลดจากปกติ 20-80 34 

ขึ้นอยูกับแตละสภาพพื้นที่ โดยสวนใหญกระทบมากในพื้นที่ที่สูบน้ําดวยไฟฟาจากลําน้ํา35 
โขงโดยตรง  36 

ผลกระทบดานบวกทางดานเศรษฐกิจ  37 
• เกิดแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม พบ 10/24 หมูบาน 38 

ซึ่งทําใหชาวบานเกิดรายไดจากการประกอบอาชีพดานบริการการทองเที่ยว   39 
• เกิดอาชีพอื่นๆ เชน เก็บหินในลําน้ําโขงขึ้นมาขาย อาชีพการรอนทองที่พบมากในเขต40 

พื้นที่จังหวัดเลย เปนตน 41 
ผลกระทบดานสังคม  42 
• ความมั่นคงของชุมชน และปญหาการการเคลื่อนยายของที่ไมถูกตองตามกฎหมาย พบ  43 

14/24 หมูบานโดยเฉลี่ยระดับกระทบในระดับปานกลาง  44 
• การเพิ่มขึ้นของการอพยพเคลื่อนยายแรงงานไปทํางานตางอําเภอและตางจังหวัดพบ  45 

6/24 หมูบานโดยเฉลี่ยระดับกระทบในระดับนอย  46 
การปรับตัวของชุมชนริมฝงโขงจากวิกฤติการณแมน้ําโขงแหง 47 
• จังหวัดเลย การประกอบอาชีพเสริม เชน รอนทอง เก็บหินจากแมน้ําโขงมาขาย เพื่อสราง48 

รายไดใหแกครัวเรือนของตนเอง  49 
• จังหวัดหนองคาย พัฒนาหาดทรายริมโขงเพื่อเปนแหลงทองเที่ยวในชวงเทศกาล50 

สงกรานต และมีการประกอบอาชีพคาขายเพิ่มมากขึ้น แหลงทองเที่ยวริมหาด 51 
• จังหวัดนครพนม  ชาวบานมีการเลือกปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตพืชผลทางการเกษตรชนิด52 

ใหมขึ้น เชน ปลูกพืชอายุส้ันที่ใชปริมาณน้ํานอยลง และการประกอบอาชีพเสริม เชน เก็บ53 
หินจากแมน้ําโขงมาขาย 54 
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ผลผลิตจากโครงการ 1 
ขอมูลและองคความรู 2 
• ขอมูลปญหาและผลกระทบและการปรับตัวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ศึกษา 3 
• กรอบทิศทางและประเด็นวิจัยในการดําเนินการตอ 4 
เครือขายความรวมมือการทาํงาน 5 
• เครือขายนักวิจัย 6 
• เครือขายความรวมมือในพืน้ที่ 7 
ผลผลิตจากโครงการ 8 
• รายงานผลการศึกษาโครงการ 9 
• บทความวิจัยและบทความวิชาการจํานวน 16 บทความ 10 
• จุลสารโครงการศึกษาผลกระทบจากภาวะวิกฤติน้ําโขงแหง 11 
• วีดีทัศนสรุปผลการศึกษาโครงการวิกฤตนิ้ําโขงแหง 12 
• อบรมนักวิจัยใหม ในการทํางานวิจัยชุมชน  13 
ขอจํากัดของโครงการวิจัย 14 
• ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีระยะเวลาในการเก็บรวบรวมเพียง 1 เดือน 15 

(เมษายน 2553) 16 
• นักวิจัยใหม เปนสวนใหญ  17 
จุดเดนของโครงการ 18 
• เปนโครงการวิจัยในนามมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ตอบสนองวิกฤติครั้งสําคัญของภาค19 

ตะวันออกเฉียงเหนืออยางรวดเร็ว    20 
• ไดรับการสนับสนุนจากทุกๆ ฝาย  21 

– ระดับ มหาวิทยาลัย ในเชิงนโยบายและงบประมาณ  22 
– คณาจารยจาก 9 คณะ จํานวน 40 คน  23 

• มี out put ที่ชัดเจน  24 
• งบประมาณที่ใช 750, 000 บาท 25 
• อนาคตจากความสําเร็จดังกลาว  26 

– จัดเวทีคืนขอมูล ที่วิทยาเขตหนองคาย วันที่ 6-7 สิงหาคม 2553 27 
– คณะนักวิจัยกําลังเตรียม proposal เพื่อทําวิจัยและพัฒนาลุมน้ําโขงระยะยาว 28 

ประสานความรวมมือ ทั้งในประเทศไทยและประเทศ GMS  29 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและขอขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายวิจัยและการถายทอด30 
เทคโนโลยี ฝายแผนและสารสนเทศ และผูที่เกี่ยวของทุกฝายที่ใหความอนุเคราะห สนับสนุน การดําเนินการ31 
โครงการดังกลาวมา ณ โอกาสนี้ดวย 32 
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอที่ประชุมเพิ่มเติมวา ขอขอบคุณสถาบันวิจัยและ33 
พัฒนาที่เรงดําเนินโครงการจนสามารถแลวเสร็จทันเวลาการชี้แจงตอคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณ ซึ่ง34 
โครงการดังกลาวเปนเรื่องที่มีความสําคัญในการเสนอของบประมาณแผนดินตอไป 35 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 36 

 37 
5.2  โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด 38 
ประธานเสนอที่ประชุมวา คณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.)  39 

สํานักงาน ก.พ. ไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ นร 1008.1/228 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 เรื่อง แนวทาง40 
ดําเนินการตามมาตรการปรบัปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ (โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด) ปงบประมาณ 41 
พ.ศ. 2554 มีสาระสําคัญโดยสรุปคือ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 ไดมีมติ42 
เห็นชอบในหลักการใหมีการดําเนินมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ (โครงการเกษียณอายุกอน43 
กําหนด) ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2553) และปงบประมาณ พ.ศ. 2555 44 
(ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2554) โดยหากสวนราชการใดพิจารณาแลวเห็นวาการดําเนินการตาม45 
มาตรการฯ ดงักลาวไมกอใหเกิดความเสยีหายตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยรวมของสวนราชการ และ46 
มีงบประมาณของสวนราชการรองรับใหพจิารณาดําเนินการได โดยใหหนวยงานจัดทํารายละเอียดขอเสนอ47 
มาตรการฯเสนอตอคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) พิจารณาใหความ48 
เห็นชอบกอนดําเนินการตอไป ฝายเลขานุการรวม คปร. จึงสงรายละเอียดและแนวทางการดําเนินการมาตรการ49 
ปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ (โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด) ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ออกจาก50 
ราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2553) มาเพื่อใหสวนราชการพิจารณาดําเนินการตามนัยของมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว 51 
หากสวนราชการใดประสงคจะดําเนินมาตรการฯ สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ขอใหจัดทําแผนดําเนิน52 
มาตรการฯ ขัน้ตอนการดําเนินมาตรการฯ และจัดสงให คปร. พิจารณาภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2553 สําหรับ53 
รายละเอียดและแนวทางการดําเนินการมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ (โครงการเกษียณอายุ54 
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กอนกําหนด) ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2553) ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ1 
ใหปรับคุณสมบัติของผูเขารวมมาตรการฯ จากเดิมที่กําหนดใหมีเวลาราชการที่เหลอืตั้งแต 1 ปขึ้นไป เปนตั้งแต 2 
2 ปขึ้นไป โดยฝายเลขานุการรวม คปร. จะแจงรายละเอียดใหทราบอีกครั้ง 3 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและถือปฏิบัติตอไป 4 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 5 
 6 
  5.3  รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพตอเนื่องกลุมสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร 7 
  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตรเสนอที่ประชุมวา ตามที่คณะศิลปกรรมศาสตรไดรับการตรวจ8 
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสอง ปการศึกษา 2549 จากการประเมินดังกลาว คณะฯ ไดรับผลการ9 
ประเมินแบบมีเง่ือนไขคือ “รอพินิจ” นั้น สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา (องคการ10 
มหาชน) จึงไดกําหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกตอเนื่อง (ระดับกลุมสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร) เมื่อ11 
วันที่ 7 มิถุนายน 2553 ในการนี้ คณะกรรมการตรวจประเมินไดสรุปผลการประเมินดวยวาจา คณะฯ ไดคะแนน 12 
4.12 ระดับประเมินดี   13 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและขอขอบคุณมหาวิทยาลัย ฝายแผนและสารสนเทศ มา ณ 14 
โอกาสนี้ดวย  15 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 16 
 17 
  5.4  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูประเพณี มข. - ม.อ. 18 

รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอที่ประชุมวา ดวยมหาวิทยาลัยขอนแกนและ 19 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดรวมกันดําเนินโครงการความรวมมอื “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูประเพณี มข.-20 
ม.อ.” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางเครือขายคูความรวมมือเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยแตละ21 
แหง ตามแนวทางการบริหารจัดการสมัยใหม สงเสริมการจัดประเพณีกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูประจําป 22 
ตามหัวขอและประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่มีความสําคัญตอการพัฒนามหาวทิยาลัยในดานตางๆ และเพื่อ23 
สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรทั้งสองมหาวิทยาลัย เพื่อผลัดเปลี่ยนเรียนรู24 
บุคลากรในการเรียนรูตัวอยางที่ดีที่มีอยูของแตละมหาวิทยาลัย อันเปนแนวทางการเทียบเคียงสมรรถนะและ25 
ประยุกตใชเพื่อการปฏิบัติงานอยางเหมาะสมกับแตละมหาวิทยาลัย ในการดังกลาว มหาวิทยาลัยทั้งสองแหง26 
ไดดําเนินกิจกรรมรวมกันมาตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2553 ดังนี้ 27 

กุมภาพันธ  2553 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแจงมายัง 28 
มหาวิทยาลัยขอนแกนเพื่อเสนอ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูประเพณี  29 
มข.-ม.อ.  30 

มีนาคม  2553   มหาวิทยาลัยขอนแกนและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 31 
ตกลงความรวมมือกันและแตงตั้งคณะทํางาน 32 

เมษายน  2553  การประชุมรวมคูความรวมมอืคณะทํางานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู 33 
    ประเพณี มข.-ม.อ. ครั้งที่ 1/2553 34 

มิถุนายน  2553  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรสงบุคลากร 2 ทาน เดินทางแลกเปลี่ยน 35 
เรียนรูดวยการปฏิบัติงานจริง จากหัวหนางาน ระยะที่ 1  36 
มหาวิทยาลัยขอนแกนสงบุคลากร 2 ทาน เดินทางแลกเปลี่ยนเรียนรู37 
ดวยการปฏิบัติงานจริง จากหัวหนางาน ระยะที่ 1   38 

   กรกฎาคม  2553 กิจกรรมเสวนารวมประเพณี มข.-ม.อ. ครั้งที่ 1 39 
โดยในกิจกรรมเสวนารวมประเพณี มข.-ม.อ. ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัย 40 
สงขลานครินทร จังหวัดสงขลา นั้น ไดกําหนดหัวขอการแลกเปลี่ยนเรียนรูแบงเปน 4 กลุมดวยกันคือ  41 

กลุมที่ 1 การบริหารจัดการงานวิจัยและการสรางผลงานวิจัยเชื่อมโยงสูชุมชน 42 
กลุมที่ 2 การประกันคุณภาพ (QA) และ TQA/PMQA 43 
กลุมที่ 3 ระบบบริหารงานบุคคล 44 
กลุมที่ 4 การสรางเครือขายกับภาคสวนภายนอกในภูมิภาค 45 
จึงขอเรียนเชิญที่ประชุมคณบดีเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดังกลาวโดยพรอมเพียงกัน   46 

หรือหากไมสามารถไปได ขอใหพิจารณาผูแทนที่เหมาะสม และแจงกองแผนงานใหทราบเพื่อดําเนินการ47 
ภายในวันจันทรที่ 12 กรกฎาคม 2553 สําหรับผูแทนจากสภาคณาจารย และผูแทนสภาขาราชการ พนกังาน 48 
และลูกจาง นั้น มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนงบประมาณคาเดินทางไปราชการให 49 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 50 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 51 
 52 
 53 
 54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 12/2553 ณ วันศุกรท่ี 9 กรกฎาคม 2553 
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  5.5  การเตรียมการเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 40  1 
        และกีฬาคนพิการแหงชาติ ครั้งท่ี 30 2 

  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอที่ประชุมวา ศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย จังหวัด3 
ขอนแกน ไดมีหนังสือที่ กก 5103.3.02/415 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง การเตรียมการเปนเจาภาพ4 
จัดการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 40 และกีฬาคนพิการแหงชาติ ครั้งที่ 30 โดยมีสาระสาํคัญคือ การกีฬาแหง5 
ประเทศไทย โดยคณะกรรมการการกฬีาแหงประเทศไทย ไดมกีารประชุมครัง้ที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 24 6 
กรกฎาคม 2551 มีมติเหน็ชอบใหจังหวัดขอนแกน เปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 40 (พ.ศ.7 
2554) ศูนยกีฬาแหงประเทศไทย จังหวัดขอนแกน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกีฬาจังหวัดขอนแกน     8 
จึงแจงใหทราบวา ขณะนี้อยูระหวางการแตงตั้งคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 40 และกีฬา9 
คนพิการแหงชาติ ครั้งที่ 30 (พ.ศ.2554) โดยจังหวัดขอนแกน ไดพิจารณาเหน็วา มหาวิทยาลัยขอนแกน มี10 
ศักยภาพ ดานสถานที่ และบุคลากร โดยเฉพาะเกี่ยวกับสนามแขงขัน สถานที่พัก บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ11 
ในการจัดการแขงขัน ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะหใหมหาวิทยาลยัเตรียมความพรอมในสวนที่เกี่ยวของ และ12 
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย 13 
  ทั้งนี้ การจัดการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 40 เดิมกําหนดไวระหวางวันที่ 10-20 ตุลาคม 14 
2554 แตมีเหตุขัดของบางประการ จึงเลื่อนเปน ระหวางวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 - 5 ธันวาคม 2554 กําหนด15 
จัดการแขงขัน 35 ชนิดกีฬา โดยใชสนามในมหาวิทยาลัยจํานวน 8 ชนิดกีฬา และขอความอนุเคราะห16 
มหาวิทยาลัยใน 3 เรื่องดวยกัน คือ การประมวลผลขอมูลสารสนเทศ การเตรียมความพรอมสนามแขงขัน และ 17 
สถานที่พักนักกีฬา ซึ่งในเบื้องตนไดแจงขอมูลเกี่ยวกับสนามแขงขันของมหาวิทยาลัยวา อาจไมสอดคลองกับ18 
มาตรฐานการแขงขันกีฬาแตละชนิดใหทางจังหวัดไดรบัทราบดวยแลว และนอกจากนี้ ทางจังหวัดไดขอความ19 
อนุเคราะหใหมหาวิทยาลัยออกแบบ Mascot ซึ่งไดประสานขอความอนุเคราะหจากคณะสถาปตยกรรมศาสตร20 
เรียบรอยแลว   21 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 22 
  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะดังนี้ 23 

1. ระยะเวลาการจัดการแขงขันระหวางวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 - 5 ธันวาคม 2554 24 
ดังกลาวอาจกระทบกับกิจกรรมการเรียนการสอน พิธีพระราชทานปริญญา และกิจกรรมอื่น25 
ของมหาวิทยาลัยที่ไดกําหนดไว รวมถึง การเตรียมหอพักนักศึกษาสําหรับเปนที่พัก26 
นักกีฬาที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอนักศึกษา เนื่องจากเปนชวงของเวลาเปดภาค27 
การศึกษาแลว  28 

2. เห็นควรหารือกับทางจังหวัดเรื่องสนามแขงขันกีฬา ซึ่งกีฬาบางชนิดสนามกีฬาของ29 
มหาวิทยาลัยยังไมไดมาตรฐานการแขงขัน ทั้งนี้ เพื่อจะไดมีขอมูลที่ชัดเจนประกอบการตั้ง30 
งบประมาณปรับปรุง กอสรางตอไป 31 

  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ และมอบฝายพัฒนานักศึกษารับขอคิดเห็นเสนอแนะไปพิจารณา32 
ดําเนินการตอไป 33 
   34 

5.6  นโยบายและมาตรการในการปองกันแกไขปญหาการเลนพนันฟุตบอล 35 
        ในสถาบันอุดมศึกษา 36 

  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอที่ประชุมวา สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา ได37 
มีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ศธ 0508/ว6902 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2553 แจงเรื่อง นโยบายและมาตรการในการ38 
ปองกันแกไขปญหาการเลนพนันฟุตบอลในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีสาระสําคัญตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 39 
เรื่อง การปองกันและแกไขปญหาการพนันฟุตบอลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2553  ซึ่งตาม40 
ประกาศฯ ดังกลาว ไดกําหนดแนวทางใหสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด/กํากับ พิจารณาดําเนนิการปองกันและ41 
แกไขปญหาการพนันในสถาบันอุดมศึกษา คือ  42 

1. สอดสองดูแลไมใหนิสิตนักศึกษาเขาไปเกี่ยวของกับการพนันทุกชนิด 43 
2. สงเสริม สนับสนุน กิจกรรมทางบวกตางๆ เพื่อนําไปสูการพัฒนา เสริมสรางศักยภาพการ44 

ใชเวลาวางใหเปนประโยชน ฯลฯ กับนิสิตนักศึกษา 45 
3. จัดกิจกรรมรณรงคใหความรูเกี่ยวกับพิษภัยของการพนัน พรอมทั้งใชส่ือทุกชนิด เชน เสียงตาม46 

สาย วิทยุ ส่ิงพิมพที่อยูในความดูแลชี้ใหนิสิต นักศึกษาตระหนักถึงผลเสียของการเลนพนัน 47 
4. ใหอาจารยที่ปรึกษา อาจารยประจําวิชา สอดแทรกเรื่องผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการ48 

พนันในทุกครั้งที่มีโอกาส 49 
5. ใหสนับสนุนการจัดตั้งเครือขายนักศึกษาเพื่อชวยกันสอดสองดูแลมิใหมีการเลนพนันใน50 

สถาบัน หากพบใหแจงผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาทราบเพื่อดําเนินการแกไข 51 
6. มีการจัดตั้งศนูยแนะนําใหคําปรึกษา ศูนยรับเรื่องรองทุกขหรือศูนยฮอตไลนเพื่อแกไข52 

ปญหาไดอยางรวดเร็วและใกลชิด 53 
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7. ใหอาจารยประจําหองคอมพิวเตอรดูแลไมใหนิสิตนักศึกษาใชชองทางระบบอินเตอรเน็ต1 
เพื่อเลนการพนัน 2 

8. ประสานสถานีตํารวจในทองที่ใหหมั่นตรวจตรา และจับกุมแหลงรับพนันฟุตบอลที่แอบเขา3 
มารับพนันในสถาบัน หรือบริเวณโดยรอบ หรือบริเวณหอพักนิสิตนักศึกษา 4 

9. มีมาตรการและบทลงโทษทางวินัยกับนิสิตนักศึกษาที่เกี่ยวของกับการพนัน โดยเฉพาะผู5 
เปนเจามือจะตองลงโทษข้ันเด็ดขาด 6 

10. พิจารณาออกมาตรการอื่นเพิ่มเติมเพื่อแกไขปญหาการพนันทุกชนิดในสถาบันอุดมศึกษา 7 
โดยใหสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการฉบับนี้ 8 

มาตรการปองกันการเลนการพนันทายผลฟุตบอลโลก 2010 ของนักเรียน นักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 9 
1. ขอความรวมมอืจากผูปกครองนักเรียน  10 
2. ขอความรวมมอืจากโรงเรียนและผูปกครองกวดขันการออกเที่ยวเตร หรือทํากิจกรรมพิเศษ 11 

นอกบานในชวงการแขงขันฟุตบอล 12 
3. ขอความรวมมอืจากโรงเรียนและสถานศึกษา ใหครู-อาจารยประจําชั้น ชวยสอดสองดูแล 13 

นักเรียน นักศึกษาใหใกลชิดเปนกรณีพิเศษ โดยเฉพาะการใชอินเตอรเน็ตของโรงเรียน14 
เปนชองทางเลนพนัน ทายผลฟุตบอลระหวางชวงฤดูการแขงขันฟุตบอล 15 

4. ขอใหผูบริหารโรงเรียนและสถานศึกษาไดกวดขัน และถือเปนนโยบายการปองกันและปอง16 
ปรามไมใหมีการทายผลฟุตบอลหรือการพนันอื่นใดในโรงเรียนและสถานศึกษา 17 

5. ขอให ครู-อาจารยประจําชั้น ครู-อาจารยที่ปรึกษา หรอื ครู-อาจารยประจําวิชา หรือครู-18 
อาจารยฝายปกครองชวยกันจัดตั้งเครือขาย เพื่อนชวยเพื่อน เพื่อเปนหูเปนตาไมใหมีการ19 
พนันทายผลฟุตบอล 20 

6. ขอใหผูปกครองใชเวลาชวงการแขงขันฟุตบอลโลก 2010 อยูกับบุตรหลานอยางใกลชิด มี21 
กิจกรรมกีฬา นันทนาการรวมกันเพื่อความอบอุนและสายสัมพันธของครอบครัวที่ดี ปองกัน22 
การเลนพนันฟุตบอล 23 

7. หากโรงเรียน สถานศึกษา หรือพอ แม ผูปกครองตองการความชวยเหลือใหติดตอไดที่ 24 
-  ศูนยเสมารักษ กระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท 02-6286184 25 
-  สายดวน 1579 กระทรวงศึกษาธิการ 26 
-  โทร.191 สถานีตํารวจทองที่ทุกที่ 27 

ขอใหสถานศึกษาทุกแหงดําเนินการใหเปนไปตามมาตรการดังกลาว และรายงานสถานการณ 28 
ใหตนสังกัดรับทราบตามลําดับ 29 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ทั้งนี้ ในสวนมหาวิทยาลัยก็ไดดําเนนิการรณรงคในเรื่องนี้อยาง30 
ตอเนื่อง รวมกับนักศึกษาดวยเชนกัน 31 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 32 
 33 
  5.7  แนวทางการปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ 34 
  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอที่ประชุมวา ดวยไดรับหนังสือแจงจากสํานักงาน35 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0508/ว729 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2553 แจงวา สืบเนื่องจากการเกิดความ36 
ขัดแยงทางความคิดทางการเมืองในระหวางคนไทยดวยกัน และไดมีการแสดงออกโดยการชุมนุม การประทวง 37 
ทั้งในเชิงสนับสนุนและการคัดคานความคิดของกันและกันอยางตอเนื่อง จนการขัดแยงดังกลาวไดพัฒนามาสู38 
การเกิดเหตุการณความไมสงบในวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 สงผลใหมีการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสินเปน39 
จํานวนมาก มีผลกระทบตอสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและจิตใจของคนไทยในภาพรวม ดังนั้น ศูนย40 
ปฏิบัติการคณะกรรมการปฏิบัติการจิตวิทยาแหงชาติ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย จึง41 
ไดจัดทําแนวทางการปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ เพื่อเชิญชวนใหคนไทยทุกหมูเหลา มองโลกในแง42 
บวก แงดี มีความมุงมั่นที่จะปฏิบัติงานตามหนาที่ของตนเพื่ออนาคตและความเจริญกาวหนาของประเทศชาติ43 
ตอไป หลีกเลี่ยงการชี้นําวาฝายใดเปนผูแพและผูชนะ โดยใหถือเปนหนาที่ของกระบวนการยุติธรรม ลดระดับ44 
ความเกลียดชงัซึ่งกันและกัน ลดความอคติ ความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน ดวยการเนนย้ําวาทุกคนตางเปนคน45 
ไทยดวยกัน พรอมกับเรียกรองใหคนไทยทุกคนกลับมารวมมือกันในการสรางชาติใหกลับมาสูความสงบสุข 46 
ความเจริญรุงเรืองเพื่ออนาคตที่ดีของลูกหลานตอไป โดยแนวทางการปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ47 
ดังกลาวมีสวนเกี่ยวของกับผูบริหารสถานศึกษา บุคลากร ครู อาจารย นักเรียน นิสิต นักศึกษา จํานวน 8 ขอ 48 
ประกอบดวย 49 

1. การชี้แจงเหตุการณครั้งนี้ ไมใหชี้วาฝายใดผิดฝายใดถูก ใหชี้วาเปนตัวอยางของความ 50 
สูญเสียไมมีฝายใดชนะ โดยอัญเชิญตอนหนึ่งของพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เมื่อ 20 51 
พฤษภาคม 2535 “ ...เวลาคนมีการปฏิบัติรุนแรงมันลืมตัว ลงทายเขาไมรูวาตีกนัเพราะอะไร แลวก็จะแกปญหา52 
อะไร เพียงแตวาจะตองเอาชนะ แลวก็ใครจะชนะ ไมมีทางอันตรายทั้งนั้น มีแตแพ  คือตางคนตางแพ ผูที่53 
เผชิญหนาก็แพ แลวที่แพที่สุดก็คือประเทศชาติ ประชาชนจะเปนประชาชนทั้งประเทศ ไมใชประชาชนเฉพาะ54 
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ในกรุงเทพมหานคร ถาสมมติวาเฉพาะในกรุงเทพมหานคร เสียหายไป ประเทศไทยก็เสียหายไปทั้งหมดแลวก็1 
จะมีประโยชนอะไรที่จะทะนงตัววาชนะ เวลาอยูบนกองซากปรักหักพัง...” มาเปนขอเตือนใจ 2 
  2. อบรมนักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับหลักการประชาธิปไตยที่วาตองเปดใจใหกวาง ยอมรับ3 
ความเห็นที่แตกตาง พรอมเนนย้ําวาการใชความรุนแรง ไมไดแกปญหาใดๆได นํามาซึ่งความสูญเสียในดาน4 
ตางๆ 5 
  3. ทําความเขาใจกับนักเรียน นักศึกษา วาเหตุการณที่เกิดขึ้นถือไดวาเปนเหตุการณหนึ่งของ6 
การพัฒนาของระบอบประชาธิปไตยของไทย และเหตุการณเชนนี้เคยเกิดขึ้นมาแลวในประวัติศาสตรของ7 
ประเทศตะวันตก 8 

4. ปลูกฝงใหนักเรียน นักศึกษา เชื่อมั่นในการประกอบคุณธรรมความดี เชื่อมั่นในหลักศาสนา  9 
ทุกศาสนาตางสอนใหทุกคนทําดี รูจักการใหอภัย โดยเฉพาะประเทศไทยเปน “เมืองพุทธ” ควรใชประโยชน10 
ในชวงเทศกาลวันสําคัญทางศาสนาจัดกิจกรรม 11 
  5. แนะนําใหชวยกันดูแลรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของไทย อาทิ การมีรอยยิ้ม การขอโทษ การ12 
มีความนอบนอมถอมตน 13 
  6. ชี้นําในเรื่องของการรับฟงขาวสารตางๆ ตองใชสติไตรตรอง 14 
  7. สงเสริมหรือจัดกิจกรรมที่เปนการเผยแพรพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธคิุณของ15 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ที่มีตอประชาชนชาวไทย 16 
  8. เนนย้ําใหเยาวชนปฏิบัติตนตามหนาที่ของเยาวชนที่ดี 10 ประการ ไดแกการทํานุบํารุง17 
ศาสนา การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย การเชื่อฟงพอแมครูอาจารย  การมีวาจาสุภาพ การมีความ18 
กตัญู การมีความรับผิดชอบในหนาที่ของตน มีความตั้งใจเรียน รูจักการประหยัด มีความซื่อสัตย และการ19 
บําเพ็ญตนใหเปนประโยชน 20 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอใหสถานศึกษาไดประชาสัมพันธทําความเขาใจและ21 
ขยายผลเรื่องดังกลาวแกผูบริหาร บุคลากร ครู อาจารย นักเรียน นิสิต นักศึกษาไดทราบและใชเปนแนว22 
ทางการปฏิบัติตอไป 23 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยก็ไดสอดแทรกไวในกิจกรรมตางๆของนักศึกษา24 
และกิจกรรมอื่นโดยใหความรวมมือกับทางจังหวัดขอนแกนดวย 25 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 26 
 27 
  5.8  ผูรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผูมีศักยภาพสูงท่ีกําลังศึกษาอยูในสถาบันการศึกษา 28 

        ในประเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 29 
  ประธานเสนอที่ประชุมวา สํานักงาน ก.พ. ไดมีหนังสือที่ นร 1003/504 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 30 
2553 แจงเรื่องผูรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผูมีศักยภาพสูงที่กําลังศึกษาอยูในสถาบันการศกึษาในประเทศ 31 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 มีสาระสําคัญโดยสรุปคือ 32 
  ตามที่สํานักงาน ก.พ.ไดดําเนินการจัดสอบคัดเลือกทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผูมีศักยภาพสูงที่กําลัง33 
ศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาในประเทศ และไดประกาศรายชื่อผูมสิีทธิ์ไดรับทุนรัฐบาลดังกลาว โดยมีนักศึกษา34 
จากมหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับการจัดสรรทุนจํานวน 3 ราย คือ 35 
ลําดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ เกรด

เฉลี่ย 
ทุนตามความตองการ ตําแหนง 

1 นส.เมฆขลา  ทองวิไล ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.72 สํานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

นักวิเคราะห
นโยบายและแผน 

2 นส.สุภเนตร  โคตรชุม บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.18 กรมสรรพากร นักตรวจสอบภาษี
3 นส.กิตติยา  ศรีวรพล เศรษฐศาสตรบัณฑิต 3.60 กรมสรรพากร นักวิชาการภาษี 

 36 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 37 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 38 
   39 
   40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 
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5.9  การขออนุมัติเปดหลักสูตร 1 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา ดวยคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 2 
ไดพิจารณาใหความเห็นชอบการเสนอขออนุมัติเปดและปดหลักสูตร ดังนี้ 3 
 4 
ขออนุมัติเปดหลักสูตร 5 
 6 

 ชื่อหลักสูตร คณะที่รับผิดชอบ ผานความเห็นชอบคราว
ประชุมครั้งที่/วันที่ 

1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย  
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2553) 

เทคนิคการแพทย 
และบัณฑิตวิทยาลัย 

4/2553 
8 เม.ย.2553 

2. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย 
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2553) 

เทคนิคการแพทย 
และบัณฑิตวิทยาลัย 

4/2553 
8 เม.ย.2553 

3. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553) 

มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
และบัณฑิตวิทยาลัย 

5/2553 
21 พ.ค.2553 

4. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาแพทยศาสตร ฉบับป พ.ศ.2552 
(ประเภทปรับปรุงเล็กนอย)  

คณะแพทยศาสตร 6/2553 
18 มิ.ย.2553 

5. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรความงามและสุขภาพ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553) 

คณะเภสัชศาสตร 
และบัณฑิตวิทยาลัย 

6/2553 
18 มิ.ย.2553 

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรความงามและสุขภาพ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553) 

คณะเภสัชศาสตร 
และบัณฑิตวิทยาลัย 

6/2553 
18 มิ.ย.2553 

 7 
ขออนุมัติปดหลักสูตร 8 
 9 

 ชื่อหลักสูตร คณะที่รับผิดชอบ ผานความเห็นชอบคราว
ประชุมครั้งที่/วันที่ 

1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการระบบสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2551) 

วิทยาลัย 
การปกครองทองถิ่น 

6/2553 
18 มิ.ย.2553 

 10 
  จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ 11 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 12 
 13 
  5.10  แนวทางปฏิบัติในการเปดการเรียนการสอนหลักสูตรเก่ียวกับสาขาวิชาชีพและ 14 

          สาขาแหงการประกอบโรคศิลปะ 15 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา ดวยสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ไดมี16 
หนังสือที่ สธ 0702.03/1785 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2553 แจงเรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเปดการเรียนการสอน17 
หลักสูตรเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพและสาขาแหงการประกอบโรคศิลปะ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้   18 
  ดวยสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะไดรับแจงมติจากการประชุมคณะกรรมการ19 
การประกอบโรคศิลปะ ครั้งที่ 3/2553 วันที่ 21 เมษายน 2553 วา “ใหมีหนังสือแจงมหาวิทยาลัยของรัฐ 20 
มหาวิทยาลัยเอกชน และสํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา ใหทราบถึง แนวทางปฏิบัติในการเปดการเรยีน21 
การสอนหลักสูตรเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพและสาขาแหงการประกอบโรคศิลปะ ใหมีการขอรับรองสถาบันการศึกษาจาก22 
สภาวิชาชีพ หรือคณะกรรมการวิชาชีพสาขาตางๆแลวแตกรณี” ดังนั้น สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรค23 
ศิลปะ จึงแจงใหทราบวา ตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะและกฎหมายวิชาชีพในสาขาตางๆได24 
กําหนดหลักเกณฑวา “ผูขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะในสาขาตางๆ (หรือวิชาชีพ25 
ตางๆ) ตองมีความรูในวิชาชีพ คือเปนผูไดรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรเทียบเทาปริญญาในสาขานั้นๆ จาก26 
สถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขานั้นๆ รับรอง” คณะกรรมการวิชาชีพ หรือสภาวิชาชีพตางๆ จึงได27 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 12/2553 ณ วันศุกรท่ี 9 กรกฎาคม 2553 
หมายเหตุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 13/2553 ในวันศุกรท่ี 16 กรกฎาคม 2553 เรียบรอยแลว 

 

กําหนดเกณฑการรับรองสถาบันการศึกษาของแตละวิชาชีพขึ้นมา เพื่อใหมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนได1 
ถือเปนแนวทางในการยื่นคํารองขอการรับรองสถาบันการศึกษาตอไป 2 
  สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ จึงขอความรวมมือสถานศึกษาทุกแหงที่จะเปด3 
หลักสูตรวิชาชีพทางการแพทยและสาธารณสุข โดยเฉพาะในสาขาตางๆ หรือสถานศึกษาที่มีการจัดการเรยีน4 
การสอนแลว หากยังมิไดมีการขอการรับรองสถาบันการศึกษา ขอใหดําเนินการยื่นคํารองขอการรับรอง5 
สถาบันการศึกษาที่สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ หรือสภาวิชาชีพที่เกี่ยวของ หรือติดตอ6 
ประสานงานกับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานดังกลาว โดยหากสถานศึกษาที่มิไดมีการรับรองสถาบันการศึกษาจะ7 
มีผลทําใหนักศึกษาที่จบหลักสูตรทางการแพทยและสาธารณสุขในสาขาที่กําหนด ไมมีสิทธิขอขึ้นทะเบียนและ8 
รับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะหรือผูประกอบวิชาชีพ จึงขอความรวมมอืในการยื่นคําขอการรับรอง9 
สถาบันการศึกษา  หากสถานศึกษาใดมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพตางๆ 10 
ดงับัญชีรายชื่อสาขาการประกอบโรคศิลปะและสาขาวิชาชีพอื่นๆ ดังนี้ 11 
  1. สาขาการประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 และพระ12 
ราชกฤษฎีกาเพิ่มสาขาการประกอบวิชาชีพตางๆ มีทั้งหมด 9 สาขา ดังนี้ 13 
   (1) การแพทยแผนไทย 14 
   (2) การแพทยแผนไทยประยุกต 15 
   (3) กิจกรรมบําบัด 16 
   (4) เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 17 
   (5) การแกไขความผิดปกตขิองการสื่อความหมาย 18 
   (6) รังสีเทคนิค 19 
   (7) จิตวิทยาคลินิก 20 
   (8) กายอุปกรณ 21 
   (9) การแพทยแผนจีน 22 
  2. สภาวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพตางๆมี 6 สภาวิชาชีพ ดังนี้ 23 
   (1) แพทยสภา  ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 24 
   (2) สภาการพยาบาล ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. 25 
        2528 26 
   (3) ทันตแพทยสภา ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2537 27 
   (4) สภาเภสัชกรรม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2537 28 
   (5) สภากายภาพบําบัด ตามพระราชบญัญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ.2547 29 
   (6) สภาเทคนิคการแพทย ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย พ.ศ.2547 30 
  3. ศาสตรหรือองคความรูจากตางประเทศ ที่บุคคลไดรับอนุญาตใหทําการประกอบโรคศิลปะ31 
โดยอาศัยศาสตรหรือความรูจากตางประเทศ และศาสตรหรือองคความรูนั้นยังมิไดมีกฎหมายรับรองในประเทศ32 
ไทย ปจจุบันมี 2 ศาสตร คือ  33 
   (1) ทัศนมาตรศาสตร 34 
   (2) ไคโรแพรคติก 35 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 36 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 37 
 38 
  5.11  ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 39 

เลขานุการที่ประชุม เสนอที่ประชุมวา สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา ไดมีหนังสือ  40 
ดวนที่สุด ที่ ศธ 0509.36(2.1)/ว691 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2553 แจงวา ดวยปรากฏขอเท็จจริงในปจจุบันวามี41 
สถาบันอุดมศึกษาบางแหงทั้งของรัฐและเอกชนไดเปดดําเนินการเรียนการสอนในหลักสูตรบางหลกัสูตร โดย42 
การจางเหมาบริษัทเอกชนหรือนักวิชาการอิสระใหเปนผูดําเนินการจดัการเรียนการสอนและบริหารหลักสูตร43 
แทนโดยตกลงแบงผลประโยชนที่ไดระหวางกัน   คณะกรรมการการอุดมศึกษาเมื่อการประชุมครั้งที่ 3/2553 44 
วันที่ 4 มีนาคม 2553 ไดพิจารณาแนวทางการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาขางตนแลวเห็นวา โดย45 
หลักการทางกฎหมายถือวาการจัดการศกึษาเปนบริการสาธารณะอยางหนึ่งที่รัฐตองจัดใหกับประชาชนอยาง46 
ทั่วถึงและเปนธรรมโดยเฉพาะการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 47 
2552 กําหนดใหตองจัดในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาเทานั้น กรณีนี้ รัฐจึงจําเปนตองจัด48 
สถาบันอุดมศึกษาขึ้นเพื่อเปนกลไกในการปฏิบัติภารกิจดังกลาวโดยไดมอบอํานาจใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชน49 
เขามารวมดําเนินการดวย ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนจึงมีหนาที่โดยตรงในการจัดการศึกษา50 
อยางมีคุณภาพและมาตรฐานใหกับประชาชน แมปจจุบันกฏหมายการศึกษาแหงชาติไดกระจายอํานาจในการ51 
บริหารจัดการศึกษาใหสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงดําเนินการเองเพื่อความเปนอิสระทางวิชาการและความ52 
คลองตัวตอการบริหารงานภายใตการกํากับดูแลของสภาสถาบันอุดมศึกษาซึ่งทําใหสถาบันอุดมศึกษายิ่งมี53 
ความตื่นตัวทีจ่ะเปดสอนหลักสูตรใหมๆ มากขึ้น โดยใชกลยุทธและวิธีการที่หลากหลายเพื่อการตอบสนอง54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 12/2553 ณ วันศุกรท่ี 9 กรกฎาคม 2553 
หมายเหตุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 13/2553 ในวันศุกรท่ี 16 กรกฎาคม 2553 เรียบรอยแลว 

 

ความตองการของผูเรียน เชน หลักสูตรสหกิจศึกษา เปนตน  แตถึงกระนั้น สถาบันอุดมศึกษาก็ยังตองบริหาร1 
จัดการศึกษาโดยสถาบันเอง เพราะภารกิจเรื่องนี้ สถาบันอุดมศึกษาไมอาจมอบอํานาจชวงใหบุคคลใด2 
ดําเนินการแทนได ดังนั้น การที่สถาบันอุดมศึกษาบางแหงทําสัญญาจางเหมาบริษัทเอกชนหรือนักวิชาการ3 
อิสระใหบริหารหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนแทนเพื่อนําผลประโยชนที่ไดจากการจัดการศกึษาดังกลาวมา4 
แบงกันนั้น  นอกจากจะเขาขายเปนกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาโดยไมชอบดวยกฎหมาย เนื่องจาก5 
ไมมีกฎหมายใหอํานาจแกสถาบันอุดมศึกษาทําเชนนั้นไดแลว สภาสถาบันอุดมศึกษาหรือผูบริหารสถานศึกษา6 
ที่รวมดําเนินการเชนนั้น ยังอาจถูกดําเนินคดีอาญาฐานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเพื่อให7 
ตนเองหรือผูอื่นไดรับประโยชนที่มิควรไดอีกดวย  คณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอความรวมมือมายังสภา8 
หรือผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงเพื่อสํารวจตรวจสอบวาในสถาบันมีการจัดการศึกษาในลักษณะเชนนี้บาง9 
หรือไม ประการใด หากมีขอความรวมมือใหสถาบันอุดมศึกษายุติการดําเนินการดงักลาวโดยทันที และแจงให10 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 90 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือฉบับนี้ 11 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 12 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 13 
 14 
  5.12  สรุปผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจําเดือน มกราคม – เมษายน 2553 15 
  ประธานเสนอที่ประชุมวา สํานักงานตรวจสอบภายใน ไดสรุปผลการตรวจสอบรายงานการเงิน16 
ประจําเดือน มกราคม – เมษายน 2553 ซึ่งไดรายงานผลการตรวจสอบในแตละเดือนตออธิการบดีและสง17 
รายงานผลการตรวจสอบใหทุกคณะ/หนวยงาน ทราบและดําเนินการปรับปรุงแกไขแลว โดยประกอบดวยขอมูล18 
ดังนี้ 19 

1. คณะ/หนวยงานที่ไมมีหนี้คางเกินกําหนดชําระ 20 
2. คณะ/หนวยงานที่ไมสงรายงานการเงินใหตรวจสอบภายในกําหนดเวลาทุกวันที่ 10 ของ21 

เดือน 22 
3. รายละเอียดลูกหนี้คางชําระเกิดกําหนดและรอยละลูกหนี้ตอวงเงินยืมทดรองจายหมุนเวียน23 

ของคณะ/หนวยงาน 24 
4. รายละเอียดคณะ/หนวยงานที่มีเงินเกิน (ขาด) บัญชี 25 
5. รายละเอียดเช็คส่ังจายที่หมดอายุแลว 26 
6. รายการที่ธนาคารบันทึกรับเงินแตคณะ/หนวยงานยังไมบันทึกบัญชี 27 
7. รายการที่ธนาคารบันทึกจายเงินแตคณะ/หนวยงาน ยังไมบันทึกบัญชี 28 
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 29 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 30 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 31 
 32 
  5.13  รายงานผลการตรวจสอบการใชจายเงินงบประมาณแผนดินประจําป 2553  33 
            เพียงวันท่ี 30 เมษายน 2553 34 
  ประธานเสนอที่ประชุมวา สํานักงานตรวจสอบภายใน ไดตรวจสอบผลการใชจายเงินเปรียบเทียบ35 
กับแผนที่ตั้งไว สรุปดังนี้ 36 

1. ผลการเบิกจายจําแนกตามหมวดรายจายในภาพรวมเบิกจายไปทั้งส้ิน                             37 
1,755947,498.68 บาท คิดเปน 56.66% ต่ํากวาแผนที่ตั้งไวรอยละ 16.54 ตองมียอดเบิกจายรวม 73.20% 38 
จึงจะเปนไปตามแผนที่ตั้งไว 39 

งบบุคลากร  จายจริง   64.94%  ตามแผน   66.16%   ต่ํากวาแผน   1.22% 40 
งบดําเนินงาน  จายจริง   76.12% ตามแผน   78.48%     ต่ํากวาแผน   2.36% 41 
งบลงทุน  จายจริง   100%  ตามแผน    88.88%       สูงกวาแผน   11.12% 42 
เงินอุดหนุน  จายจริง    32.75% ตามแผน    73.20%       ต่ํากวาแผน   40.45% 43 
รายจายอื่นๆ  จายจริง         -  ตามแผน           -    - 44 
รวม   จายจริง   56.66% ตามแผน   70.08%      ต่ํากวาแผน    13.42% 45 
 มีการเบิกจายที่สูงกวาแผน 2 หมวดรายจาย ต่ํากวาแผน 2 หมวดรายจาย หมวดเงินอุดหนุน 46 

คาจางพนักงาน ใชงบป 2552 เงินกันเบิกเหลื่อมปและเงินสนับสนุนการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป ที่47 
ผูปกครองสละสิทธิ์ไมขอรับการชวยเหลือ จึงทําใหยอดเบิกงบป 2553 ต่ํากวาแผนที่ตั้งไว 48 

2. ผลเบิกจายจํานวนตามผลผลิต รวมเบิกจายไปทั้งส้ิน 56.66% ตามรายละเอียด ดังนี้ 49 
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เบิกจาย  55.26%   ตามแผน  69.20%   ต่ํากวาแผน  13.94% 50 
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ เบิกจาย  66%   ตามแผน  67.20%   สูงกวาแผน    1.20% 51 
โครงการเรงรดัผลิตบัณฑิต เบิกจาย  48.71%   ตามแผน  79.92%    ต่ํากวาแผน   31.21% 52 
สาขาขาดแคลน 53 
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ดานการใหบริการวิชาการ เบิกจาย  68.45%   ตามแผน  76.32%    ต่ํากวาแผน    7.87% 1 
โครงการเรงรดัการเรียนการสอน เบิกจาย  47.02%   ตามแผน  76.96%   ต่ํากวาแผน  29.94% 2 
สาขาแพทยศาสตร 3 
ดานสังคมศาสตร เบิกจาย  57.04%   ตามแผน  67.52%   ต่ํากวาแผน  10.48% 4 
ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เบิกจาย  49.68%    ตามแผน  80.48%   ต่ํากวาแผน  30.80% 5 
ดานการใหบริการรักษาพยาบาลฯ เบิกจาย  52.07%    ตามแผน  68.56%   ต่ํากวาแผน  16.49%  6 
การวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี เบิกจาย  50% ตามแผน  85.36% ต่ํากวาแผน  35.36% 7 
การวิจัยเพื่อสรางองคความรู   เบิกจาย  78.96%      ตามแผน  73.92%   สูงกวาแผน  13.42% 8 
โครงการสนับสนุนจัดการศึกษา 15 ป  เบิกจาย  56.66% ตามแผน  70.08%   ต่ํากวาแผน  44.96% 9 
  รวม เบิกจาย  50.16%    ตามแผน  62.15%    ต่ํากวาแผน  11.99% 10 
การเบิกจาย สูงกวาแผน 1 ผลผลิต ต่ํากวาแผน 10 ผลผลิต และผลผลิตที่ต่ํากวาแผนมากคือ 11 
ผลการวิจัยเพือ่ถายทอดเทคโนโลยี  ต่ํากวาแผน  35.36%  12 
ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     ต่ํากวาแผน  30.80% 13 
โครงการเรงรดัการเรียนการสอนสาขาแพทย ต่ํากวาแผน  29.94% 14 
โครงการเรงรดัผลิตบัณฑิตสาขาขาดแคลน  ต่ํากวาแผน  31.21% 15 
โครงการสนับสนุนจัดการศึกษา 15 ป           ต่ํากวาแผน  44.96% 16 
  17 

สําหรับการเบิกจายโครงการสนับสนุนจัดการศึกษา โดยไมเสียคาใชจาย 15  ป ที่เบิกต่ํากวา18 
แผน เนื่องจากผูปกครองสละสิทธิ์ไมขอรับการชวยเหลือตามโครงการนี้ เห็นควรเรงรัดการใชจายเงนิ เพื่อให19 
เปนไปตามแผนที่ตั้งไวเพื่อจะไดไมไปเรงรัดการใชจายตอนสิ้นปงบประมาณ 20 
   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 21 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ และขอใหคณะ/หนวยงานเรงรัดการใชจายเงินใหเปนไป 22 
ตามแผนที่ตั้งไวดวย 23 
 24 
  5.14  แจงผลการวินิจฉัยของผูตรวจการแผนดิน 25 
  ประธานเสนอที่ประชุมวา สํานักงานตรวจการแผนดิน ไดมีหนังสือที่ ผผ 11/333 ลงวันที่ 15 26 
มิถุนายน 2553 เรื่อง แจงผลการวินิจฉัยของผูตรวจการแผนดิน โดยมีสาระสําคัญคือ ดวยมีผูรองเรียน (ปกปด27 
ชื่อสกุล) ไดยื่นหนังสือรองเรียนตอผูตรวจการแผนดิน ขอใหพิจารณาสอบสวนหาขอเท็จจริง กรณี บุตรชายผู28 
รองกําลังศึกษาอยูชั้นปที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน แตเนื่องจากระดับผลการเรียนของ29 
บุตรผูรองต่ํากวาระดับที่นักศึกษาจะขอกูยืม กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) บุตรผูรองจึงไมสามารถ30 
ขอกูยืมเงินดังกลาวได ซึ่งสงผลใหผูรองไดรับความเดือดรอนจากการไมไดรับสิทธิในการกูยืมเรียน ซึ่งผูรอง31 
เห็นวา กองทุนเงินไดกูยืมเพื่อการศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อใหเงินกูยืมแกนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุน32 
ทรัพย มหาวิทยาลัยจึงไมควรนําระดับผลการเรียนมาเปนหลักเกณฑสําคัญในการขอกูยืมเงินดังกลาว  33 
  ผูตรวจการแผนดิน (ศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช) ไดประสานงานเพื่อแกไขปญหาใหกับ34 
ประชาชนตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2545 จากการตรวจสอบขอเท็จจริง รวมทั้งจากการ35 
ชี้แจงของมหาวิทยาลัยขอนแกน พิจารณาได ดังนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนไดกําหนด36 
หลักเกณฑในการพิจารณาใหกูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศกึษา (กยศ.) ตามประกาศคณะกรรมการ37 
กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศกึษา โดยคุณสมบัติของผูกูยืมเงินจากกองทุน นอกจากจะตองเปนผูขาดแคลนทุน38 
ทรัพยแลว คณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาไดใหความสําคัญเกี่ยวกับการนําระดับผลการเรียน39 
เปนเกณฑในการพิจารณาดวย ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวานักศึกษาสามารถศึกษาเลาเรียนจนจบการศึกษา40 
ได และนักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหกูยืมเงิน ควรที่จะมีความขยันหมั่นเพียรและพัฒนาผลการเรียนใหดียิ่งขึ้น โดย41 
คณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศกึษาไดอนุโลมใหแตละสถาบันสามารถใชดุลยพินิจในการพิจารณา42 
ผลการเรียนตามเกณฑการวัดผลของแตละสถาบันได โดยมหาวิทยาลัยขอนแกนนั้น คณะกรรมการกองทุนเงิน43 
ใหกูยืมเพื่อการศึกษาประจําสถาบันคาํนึงถึงความเดือดรอนของนักศึกษาและผูปกครอง จึงไดประกาศ44 
เปลี่ยนแปลงเกณฑผลการเรียนจากเดิมที่กําหนดใหผูกูยืมตองมีผลการเรียนเฉลี่ยอยูในเกณฑที่จบการศึกษา45 
ได (2.00) โดยปรับลดลง ดังนี้ กรณีนักศึกษาชั้นปที่ 1 ตองมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 1.80 และกรณี46 
นักศึกษาชั้นปที่ 2 ขึ้นไป ตองมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 1.90 ซึ่งในขอเท็จจริงบุตรชายผูรองไดมีผล47 
การเรียนเฉลี่ยสะสมในชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ต่ํากวา 1.80 จึงไมเปนไปตามเกณฑในการพิจารณาใหกูยืมเงิน48 
จากกองทุนใหกูยืมเพื่อการศกึษา  เรื่องรองเรียนดังกลาวจึงไมปรากฏวาคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไม49 
ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนืออํานาจหนาที่แตอยางใด ดังนั้น ผูตรวจการแผนดินจึงวินิจฉัยใหยุติการ50 
พิจารณาตามมาตรา 28(3) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ.2552 และ51 
เนื่องจากเรื่องรองเรียนดังกลาวมีสาเหตุอันเนื่องมาจากความเขาใจที่คลาดเคลื่อนของผูปกครอง และนักศึกษา52 
เกี่ยวกับหลักเกณฑการพิจารณาการกูยืมเงินจากองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา รวมทั้งวัตถุประสงคในการกําหนด53 
ผลการเรียนใหเปนคุณสมบัติหนึ่งในการกูยืมเงินจากกองทุนดังกลาว ผูตรวจการแผนดินไดมีขอสังเกตให54 
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มหาวิทยาลัยขอนแกน มีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับรายละเอียดของกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาใหกับ1 
นักศึกษา รวมทั้งผูปกครองไดรับทราบอยางทั่วถึงตอไป ทั้งนี้เพื่อปองกันมิใหเกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อนอีก 2 
อนึ่ง ในการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนดังกลาว สํานักงานผูตรวจการแผนดินไดรับความรวมมือและเอาใจ3 
ใสเปนอยางดีจากนางพัชรีวรรณ กุลแดง เจาหนาที่ธุรการ กองกจิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน และ4 
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ในการแกไขปญหาดังกลาวจนเปนผลสําเร็จดวยดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย 5 
  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาไดแจงที่ประชุมเพิ่มเติมวา เรื่องนี้ มหาวิทยาลัยได6 
ดําเนินการตามหลักเกณฑแนวปฏิบัติทุกประการ และมหาวิทยาลัยไดมีการประชาสัมพันธหลักเกณฑให7 
นักศึกษาไดทราบโดยทั่วถึง โดยในปการศึกษา 2552 มีนักศึกษาที่ขอกูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อ8 
การศึกษา จํานวน 8,476 คน วงเงินกู 385.46 ลานบาท มีนักศึกษาไมไดกูเนื่องจากผลการเรียนต่ํากวาเกณฑ 9 
จํานวน 233 คน ทั้งนี้ ในปการศึกษา 2553 คาดวาจะมีนักศึกษาขอกูเงินเรียนจํานวนประมาณ 10,000 คน  10 
ประมาณการงบประมาณ 440 ลานบาท นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนที่จะกูยืมไดคิดเปนรอยละ 96.53  11 
สําหรับอัตราการใชเงินคืนภายหลังจากการสําเร็จการศึกษานั้น ในภาพรวมทั้งประเทศคิดเปนรอยละ 60 ของ12 
มหาวิทยาลัยขอนแกน คิดเปนรอยละ 70 13 
  นอกจากทุนกูยืมเรียนแลว มหาวิทยาลัยยังไดจัดสรรทุนเพื่อชวยเหลือนักศึกษาในรูปของ14 
ทุนการศึกษา และการจางงานทํา เพิ่มเติมอีกดวย 15 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 16 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 17 
   18 
  5.15  การเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 19 

        ของมหาวิทยาลัยขอนแกน (นายฐาปน สิริวัฒนภักดี)  20 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดมีหนังสือที่ นร 0508/ท21 
3109 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 แจงเรื่อง การเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย22 
ผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแกน วา ตามที่ไดขอใหนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลาฯ 23 
แตงตั้ง นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ใหดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแกน 24 
แทน นายบัณฑูร  สุภัควณิช ซึ่งขอลาออกจากตําแหนง ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนตนไป25 
นั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งตามที่เสนอ ตั้งแตวันที่ 25 พฤษภาคม 2553  26 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 27 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 28 
 29 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ   30 
 6.1  สรุปคาใชจายในการจัดโครงการขอนแกนมาราธอนนานาชาติ ครั้งท่ี 7 31 
 รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอที่ประชุมแทนรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมฯวา 32 
ฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธไดจัดทําสรุปคาใชจายในการจัดโครงการขอนแกนมาราธอนนานาชาติ 33 
ครั้งที่ 7 เรียบรอยแลว โดยมีคาใชจายรวม 11,722,849.47 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ34 
ประชุม และแจงเพิ่มเติมวา สําหรับการจัดการแขงขันขอนแกนมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 8 ไดกําหนดเปนวันที่ 35 
23 มกราคม 2554 โดยตั้งงบประมาณดําเนินการไว ประมาณ 12.1 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา36 
ประมาณ 4 แสนบาท  37 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 38 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 39 
 40 
เลิกประชุมเวลา 11.40 นาฬิกา 41 

                                                               42 
                                                          (รองศาสตราจารยกิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย) 43 

       รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 44 
         ปฏิบัติหนาที่เลขานุการที่ประชุมคณบดี 45 

 46 
 47 
นางสุภารัตน  มูลศรี 48 
นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์ 49 
ผูจดรายงานการประชุม  50 


