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รายงานการประชุมคณบดี 1 
ครั้งท่ี 14/2552 2 

เมื่อวันศุกรท่ี 21 สงิหาคม  2552 3 
ณ หองประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารแกนกัลปพฤกษ 4 

--------------------------- 5 
ผูมาประชุม 6 
1. รศ.สุมนต  สกลไชย    อธิการบดี     ประธาน 7 
2. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร   รองอธิการบดีฝายทรัพยสิน    8 
3. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 9 
4. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา    รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล 10 
5. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 11 
6. ผศ.วินัย ใจขาน    รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 12 
7. ผศ.วันชัย สุมเล็ก    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 13 
8. ผศ.วันชัย  ธนาเศรษฐอังกูล   รองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพ 14 
9. รศ.วนิดา แกนอากาศ   รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ 15 

      แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 16 
10. รศ.อนันต พลธานี    คณบดีคณะเกษตรศาสตร 17 
11. รศ.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 18 
12. ผศ.เกียรติ  แสงอรุณ   คณบดีคณะวิทยาศาสตร 19 
13. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย       คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 20 
14. ศ.วิรุฬห เหลาภัทรเกษม   คณบดีคณะแพทยศาสตร 21 
15. ผศ.เยาวลักษณ  อภิชาติวัลลภ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 22 
16. รศ.พัชรี  เจียรนัยกูร    รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ 23 

      แทนคณบดีคณะเทคนิคการแพทย 24 
17. ผศ.นิคม  ถนอมเสียง   รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 25 

      แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 26 
18. รศ.นวรัตน วราอัศวปติ เจริญ   คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 27 
19. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย   คณบดีคณะเภสัชศาสตร 28 
20. ผศ.เกษม นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี  29 
21. รศ.สมบูรณ  แสงมณีเดช   รองคณบดีฝายบริหาร 30 

      แทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 31 
22. ผศ.นพดล  ตั้งสกุล    รองคณบดีฝายบริหาร 32 

      แทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 33 
23. รศ.มันทนา สามารถ    คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 34 
24. ผศ.วิไลวรรณ สมโสภณ   ประธานฝายวางแผน 35 

      แทนคณบดีคณะนิติศาสตร 36 
25. ผศ.บุญสง  วัฒนกิจ    รองคณบดีฝายบริหาร 37 

      แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 38 
26. รศ.พีระสิทธิ์ คํานวณศิลป   คณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 39 
27. นางสุดใจ  ธนไพศาล   ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 40 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 41 
28. ศ.สุทธิพันธ จิตพิมลมาศ   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 42 
29. ผศ.อนัตต เจาสกุล    ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 43 
30. รศ.สัญญา  รอยสมมุติ   รักษาราชการแทนรองผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ 44 

      แทนผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ 45 
31. รศ.อํานวย คําตื้อ    ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 46 
32. ผศ.ประพันธศักดิ์ ฉวีราช   รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 47 

      แทนผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  48 
      (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 49 
33. อ.เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ   รองประธานสภาคณาจารย คนที่ 2 50 

      แทนประธานสภาคณาจารย  51 
34. นายอมร  สินเธาว    ประธานสภาขาราชการและลูกจาง 52 
35. รศ.กุลธิดา ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  53 

      และรักษาการคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 54 
      เลขานุการที่ประชุม 55 
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36. นางสังวาลย   ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 1 
   2 
ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 3 

1. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย   รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 4 
2. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธุ   รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 5 
3. ผศ.ไพศาล  สุวรรณนอย     คณบดีคณะศึกษาศาสตร 6 
4. รศ.เฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี   คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 7 
5. อ.สุรพล  แสนสุข    ผูอํานวยการวิทยาเขตหนองคาย 8 

 9 
เริ่มประชุมเวลา 09.40 นาฬิกา 10 
  เมื่อครบองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ11 
ประชุม ดังนี้ 12 
 13 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงตอท่ีประชุม – ไมมี- 14 
 15 
ระเบยีบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งท่ี 13/2552 เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 2552 16 

ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมครั้งที่ 13/2552 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2552 โดยมีการแกไขดังนี้  17 
  - หนาที่ 1 ลําดับที่ 15 แกไขเปน “รศ.สัญญา รอยสมมุติ”  18 
  - หนาที่ 9 บรรทัดที่ 2 แกไขคําวา “สรรสราง” เปน “สรรคสราง”   19 
  - หนาที่ 11 วาระที่ 5.11  20 
   - บรรทัดที่ 22 ตัดคําวา “ในสถานศึกษา” ออก 21 
   - บรรทัดที่ 23 “สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสงเสริมสุขภาพ” แกไขเปน “สํานักงาน22 
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ” 23 
   - บรรทดัที่ 26-27 ใหปรับแกไขขอความเปน ดังนี้   “และขอความรวมมอืทุกคณะ/หนวยงาน24 
ในการปฏิบัติตามพระราชบญัญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 25 
เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ในสถานศึกษา” 26 
  - หนาที่ 12 บรรทัดที่ 11 และ 19 “...วันที่รูหรือควรเหตุแหงการฟองคดี...” แกไขเปน “...วันที่27 
รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี...” และ “...ตามมาตร 51...” แกไขเปน “...ตามมาตรา 51...”  28 

 29 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน –ไมมี- 30 
 31 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 32 

4.1 ขอแตงตั้งกรรมการประจําสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนา33 
วิชาการ) 34 

  รองผูอํานวยการฝายวิชาการ แทนผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหาร35 
และพัฒนาวิชาการ)เสนอตอที่ประชุมวา ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 4947/2549 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 36 
2549 แตงตั้งศาสตราจารยละออศรี เสนาะเมือง คณบดีคณะวิทยาศาสตร เปนกรรมการประจําสํานักทะเบียน37 
และประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 38 
  เนื่องจากศาสตราจารยละออศรี เสนาะเมือง ไดหมดวาระการดํารงตําแหนงคณบดีคณะ39 
วิทยาศาสตร เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2552 ฉะนั้น เพื่อใหการบริหารงานของสํานักทะเบียนและประมวลผล 40 
(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คณะกรรมการประจํา41 
สํานักที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2547 ขอ 5.2 จึงขอเสนอชื่อ รองศาสตราจารยสมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ คณบดี42 
คณะวิศวกรรมศาสตร เปนกรรมการแทน ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 43 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ เพื่อแตงตั้งเปนกรรมการประจําสํานักทะเบียน44 
และประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ตอไป 45 
  มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงตั้ง รองศาสตราจารยสมนึก ธีระกุลพิศุทธ์ิ 46 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร เปนกรรมการประจําสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและ47 
พัฒนาวิชาการ)  ตามที่เสนอ 48 
 49 

4.2 (ราง) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การกําหนดภาระงานทาง50 
วิชาการและแนวทางการติดตามภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนง51 
วิชาการในมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ...และประกาศ ก.บ.ม. 52 
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี .../2552) เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติตาม53 
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการ และแนวทางการติดตามภาระงานทางวิชาการ54 
ของผูดํารงตําแหนงวิชาการในมหาวิทยาลัย 55 



3 
 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี 14/2552  ณ วันศุกรท่ี 21 สิงหาคม 2552 
หมายเหตุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 15/2552 วันที่ 11 กันยายน  2552 เรียบรอยแลว 

  เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดขอ1 
ยกเลิกมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและศาสตราจารย 2 
ตามหนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม 0202.4/ว.19 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และใหใชประกาศ ก.พ.อ. 3 
เรื่องมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ4 
ศาสตราจารยลงวันที่ 29 ตุลาคม 2551 เพื่อใหมหาวิทยาลัยใชเปนแนวทางในการออกขอบังคับ เพื่อใชบังคับ5 
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 เปนตนไป ฝายทรัพยากรบุคคลไดยกรางขอบังคับฯ วาดวย การนี้ เสร็จเรียบรอย6 
แลว จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้  7 

1. ราง ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การกําหนดภาระงานทางวิชาการและแนวทาง 8 
การติดตามภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงวิชาการในมหาวทิยาลัยขอนแกน 9 
พ.ศ. ...  10 

2. ราง ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ .../2552) เรื่อง  หลักเกณฑและ11 
วิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการและแนวทางการติดตามภาระงานทาง12 
วิชาการของผูดํารงตําแหนงวิชาการในมหาวิทยาลัยขอนแกน 13 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 14 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 15 

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหปรับแกไข ดังนี้ 16 
1.ราง ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การกําหนดภาระงานทางวิชาการ17 

และแนวทางการติดตามภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงวิชาการในมหาวิทยาลัยขอนแกน 18 
พ.ศ. ... 19 

- วรรคทาย ขอ 7.4 “ผลงานทางวิชาการตามขอ 7.2 ขอ 7.3 และขอ 7.4…” ใหเพิ่มขอความ20 
จาก ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย  21 
รองศาสตราจารยและศาสตราจารย ขอ 8 บรรทัดสุดทาย “...ใหสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาใหสอดคลอง22 
กับสาขาวิชาและคาเฉลี่ยของผลงานทางวชิาการทุกประเภท” และปรับแกไขเปน ดังนี้ 23 

 “การกําหนดสัดสวนผลงานทางวิชาการในกรณีที่เปนผลงานที่ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ24 
ทํารวมกับบุคคลอื่น  หรือการกําหนดคาเฉลี่ยของผลงานทางวิชาการทุกประเภทใหสอดคลองกับสาขาวิชา  25 
หรือการกําหนดวิธีการเผยแพรผลงานในกรณีที่สาขาวิชาไมมีวารสารระดับนานาชาติ ใหเปนไปตามที่ ก.บ.ม. 26 
กําหนด” 27 

- ขอ 8 ใหปรับเพิ่มเติมขอความเปน ดังนี้  28 
         “ขอ 8 ในกรณีมีเหตุอันสมควรให ก.บ.ม.  พิจารณาลดหรือยกเวนภาระงานใหแกผูดํารง29 
ตําแหนงทางวิชาการที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารและอาจกําหนดมาตรฐานภาระงานทาง30 
วิชาการแตกตางไปจากที่กําหนดไวในขอบังคับก็ได   31 
     การกําหนดชั่วโมงของภาระงานและผลงานทางวิชาการใหเปนไปตามที่ ก.บ.ม. กําหนด” 32 

 33 
2. ราง ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี .../2552) เรื่อง  หลักเกณฑ34 

และวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการและแนวทางการติดตามภาระงานทางวิชาการ35 
ของผูดํารงตําแหนงวิชาการในมหาวิทยาลัยขอนแกน 36 

- ขอ 10 ควรปรับแกไขขอความเปน  “ขอ 10 การคิดภาระงานดานการบริหาร สําหรับผูดํารง37 
ตําแหนงผูบริหารและสนับสนุนการบริหาร ใหคิดภาระงานการบริหารตามสัดสวนของภาระงานเต็มเวลาไดไมเกิน38 
เกณฑตอไปนี้” 39 

- บุคคลที่ไดรบัการยกเวนภาระงานวิชาการควรเขียนใหมใหชัดเจน และแยกขอความออก40 
ตางหาก 41 

ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 42 
- ขอใหคณะตางๆ รวมพิจารณากําหนดผลงานทางวชิาการใหสอดคลองกับสาขาวิชาและ43 

คาเฉลี่ยของผลงานทางวิชาการทุกประเภท ที่สามารถเทียบเทางานวิจัย และนํามาหารือรวมกันอกีครั้ง ทั้งนี้ 44 
มอบใหฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธรับไปพิจารณาตอไป 45 

- ควรมีการพิจารณาปรับแกไขระเบียบที่เกี่ยวของกับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให46 
ครอบคลุมหลกัเกณฑและวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานฯ นี้ดวย 47 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นชอบในหลักการราง ขอบงัคบัสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 48 
วาดวย การกําหนดภาระงานทางวิชาการและแนวทางการติดตามภาระงานทางวิชาการของผูดํารง49 
ตําแหนงวิชาการในมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ... โดยใหปรับแกไขตามขอคิดเห็นเสนอแนะของที่50 
ประชุม และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 51 
 52 
 53 
 54 
 55 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี 14/2552  ณ วันศุกรท่ี 21 สิงหาคม 2552 
หมายเหตุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 15/2552 วันที่ 11 กันยายน  2552 เรียบรอยแลว 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 1 
5. 1 รายงานการประเมินตนเองปการศกึษา 2551 และรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ2 

ในระดับสถาบัน  3 
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแกนได4 
จัดทํารายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2551 เพื่อเสนอตอคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับ5 
สถาบัน และไดรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันไปเมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2552 นั้น  6 
  ในการนี้ จึงขอเสนอรายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2551 และรายงานผลการตรวจประเมิน7 
คณุภาพภายในระดับสถาบัน ปการศึกษา 2551 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 8 
  ทั้งนี้ ฝายแผนและสารสนเทศจะดําเนินการปรับรายละเอียดของบทสรุปในเบื้องตนอีกครั้ง กอน9 
นําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย หลังจากนั้น จะจัดการประชุมคณบดีวาระพิเศษเพื่อพิจารณาการเปนองคกรที่มีความ10 
เปนเลิศดานการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานทัดเทียมมาตรฐานระดับโลก (Thailand Quality Award - TQA) ซึ่ง11 
เปนระบบที่มีความยืดหยุนและมีความหลากหลายยิ่งขึ้น เพื่อกระตุนใหผูบริหารมีการเรียนรูและแลกเปลี่ยนวิธี12 
ปฏบัิติที่เปนเลิศ เพื่อเตรียมความพรอม และควรมีการคดัเลือกบุคลากรที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ TQA เขามามี13 
สวนรวมดวย เพื่อใหการดําเนินงานที่เกี่ยวของมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 14 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 15 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบรายงานการประเมินตนเองปการศึกษา 2551 และรายงานผลการ16 
ตรวจประเมินคุณภาพในระดับสถาบัน และเห็นชอบในหลักการใหมหาวิทยาลัยเตรียมการเพื่อเขาสูการ17 
เปนองคกรท่ีมีความเปนเลิศดานการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานทัดเทียมมาตรฐานระดับโลก (Thailand 18 
Quality Award - TQA)  ท้ังน้ี มอบใหฝายแผนและสารสนเทศรับไปพิจารณาตอไป 19 
 20 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ  21 

6. 1 ขอความเห็นชอบหลักการ “โครงการพฒันาศักยภาพสูการเปนมหาวิทยาลัย               22 
สรางเสริมสุขภาพ”        23 

  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอตอที่ประชุมวา เนื่องจากปจจุบันสภาพของสังคมทั่วไป24 
รวมทั้งมหาวิทยาลัยมีปจจัยเส่ียงที่กอใหเกิดปญหาสุขภาพตอสุขภาวะมากมาย เชน การดื่มเครื่องดืม่แอลกอฮอล 25 
การพนัน การขาดการออกกําลังกาย ทุพโภชนาการ เพศวิถีไมเหมาะสม ความเครียด อุบัติเหตุ การเลนเกมส และ26 
ส่ิงแวดลอม ตลอดจนมลภาวะตางๆ ในฐานะที่มหาวิทยาลัยเปนองคกรแหงวิชาการ มีบุคลากร องคความรู ตลอดจน27 
มีความพรอมดานอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก จึงควรสงเสริมใหเกิดแนวทางมหาวิทยาลัยสรางเสริม28 
สุขภาพ เพื่อมุงปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน เพื่อใหเกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึง่29 
จะเปนการสรางความเขมแข็งและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา คณาจารย บุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อ30 
เปนแบบอยางที่ดีในการเปนสถาบันสรางเสริมสุขภาพ เพื่อชี้นําสังคมใหตระหนักถึงการสรางเสรมิสุขภาพ ทั้งใน31 
ระดับทองถิ่นและระดับชาติ โดยบูรณาการทั้งดานความรูความสามารถ กิจกรรมดานตางๆ เพื่อใหนักศึกษา 32 
คณาจารย บุคลากรมีสุขภาพดีทั่วหนาอยางยั่งยืน 33 
  การเปนมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพจําเปนตองมุงเนนใหเกิดความรวมมือจากทุกหนวยงานใน34 
มหาวิทยาลัยใหมีการดําเนินงานและขับเคลื่อนกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ ใน 9 ดาน ดังนี้  35 

1) ดานสงเสริมความรักและเพศวิถีที่เหมาะสม 36 
2) ดานสงเสริมการออกกําลังกาย 37 
3) ดานการมีโภชนาการที่ดี รับประทานอาหารปลอดภัย มีประโยชน 38 
4) ดานสงเสริมจิตตปญญา  39 
5) ดานสงเสริมการไมเสพสุรา ส่ิงเสพติด 40 
6) ดานสงเสริมการละเลิกการพนัน 41 
7) ดานการปองกันอุบัติเหตุทางจราจร 42 
8) ดานการเลนเกมสคอมพิวเตอรเกินควร 43 
9) ดานการสรางบรรยากาศและอนุรักษส่ิงแวดลอม 44 

  เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวขางตนดําเนินไปดวยความเรียบรอย เกิดประโยชนสูงสุดตอชาว45 
มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงขอความเห็นชอบในหลักการ “โครงการพัฒนาศักยภาพสูการเปนมหาวิทยาลัยสรางเสริม46 
สุขภาพ” เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งมี47 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 48 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 49 
  ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะใหพิจารณาปรับปฏิทินการดําเนินงานโครงการฯ ใหเหมาะสม50 
ตอไปดวย 51 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบหลักการ “โครงการพฒันาศักยภาพสูการเปน52 
มหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ” ตามที่เสนอ และรับขอคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา53 
ดําเนินการตอไป 54 

 55 
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6.2  การรวมมือในการรับนักศึกษาชาวตางประเทศ เขาศึกษาในหลักสูตรระดับ1 
ปริญญาตรี ระบบปกติของมหาวิทยาลัยขอนแกน 2 

  เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา ดวยมหาวิทยาลัยไดรับ email จาก Mr. LIANG Yue, 3 
the academic secretary of Institute of Zhuang-Dong Studies, Central University for Nationalities, 4 
China ขอหารือเรื่องความรวมมือในการจัดการศึกษาสําหรับชนกลุมนอยในประเทศจีนที่พูดภาษาตระกูล5 
ใกลเคียงกับภาษาไทย เชน Zhuang, Dong (Kam), Shui, Li (Hlai), Bouyei  โดยเสนอใหมหาวิทยาลัยขอนแกน6 
พิจารณารับชาวจีนกลุมดังกลาวเขาศึกษาในหลักสูตรระดับปรญิญาตรีที่สอนเปนภาษาไทย โดยอาจมีหลักสูตร7 
เตรียมความพรอมระยะเวลา 1 ป เพื่อใหมีความสามารถเพียงพอที่จะเขาศึกษาในหลักสูตรของ มข. ทั้งนี้ ขอให 8 
มข. พิจารณาในเรื่องคาธรรมเนียมการศึกษา การใชชีวิตในหอพัก และสิ่งแวดลอมตางๆ ในอัตราและลักษณะ9 
เดียวกันกับนักศึกษาไทย ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 10 
  เนื่องจากการรับนักศึกษาจากประเทศจีนกลุมนี้ ควรไดมีการพิจารณาในเชิงนโยบายและ11 
หลักการ ประกอบกับ ตามขอเท็จจริงจะมีมหาวิทยาลัยในประเทศเวียดนาม เชน Hue Univ. และ University of 12 
Danang ก็เคยมีความสนใจที่จะพัฒนาความรวมมือในลกัษณะเดียวกันนี้กับ มข.   13 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 14 
  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีขอสังเกตและขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 15 

- ควรพิจารณาดาํเนินการในลักษณะความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย เพื่อสงเสริมความสัมพันธ16 
ระหวางประเทศอีกทางหนึ่งดวย โดยจัดทําในรูปแบบ Matching Fund แทนการดําเนินการในลักษณะการลดหยอน17 
คาธรรมเนียมการศึกษา และหากคณะ สาขาวิชาใด สนใจรวมดําเนินการหลักสูตรดังกลาวใหมีการประชุมหารือในการ18 
ดําเนินการตอไป  19 

- ควรพิจารณาใหโควตานักศกึษาชาวตางประเทศโดยคํานึงถึงความเหมาะสมและความเปนไป20 
ได และไมกระทบตอจํานวนที่นั่งของนักศึกษาไทยเอง 21 

- ควรจัดมีการเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาชาวตางประเทศที่จะเขาศึกษาในหลักสูตรระดับ22 
ปริญญาตรีที่สอนเปนภาษาไทย ในชวง 1 ปแรก โดยใหมีหนวยงานกลางดําเนินการและอาจขอความรวมมือจาก23 
หนวยงานที่เกี่ยวของ 24 

- ควรมีการวิเคราะหความเปนไปไดของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่จะรับนักศึกษาตามโครงการ25 
นี้ไดอีกครั้ง เพื่อใหเปนที่ยอมรับ 26 

- ควรกําหนดหลกัเกณฑตางๆ ใหมีความชัดเจน และสามารถอธิบายใหนักศึกษาไทยที่เรียนใน27 
ระบบปกติมีความเขาใจ 28 

- ในอนาคตจํานวนนักศึกษาไทยมีแนวโนมลดลง จึงควรพิจารณาเพิ่มจาํนวนนักศึกษา29 
ตางประเทศ และอาจพิจารณาตั้งคณะกรรมการเพื่อเตรียมการและศึกษาขอมูลในการจัดการที่เหมาะสมตอไป 30 

- ควรมีการกําหนดมาตรฐานการคัดกรองนักศึกษาตางประเทศที่จะเขามาศึกษาในหลักสูตรระดับ31 
ปริญญาตรีดวย 32 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในหลักการการรับนักศึกษาชาวตางประเทศ 33 
เขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระบบปกติของมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยจัดทําในลักษณะ34 
โครงการความรวมมือ ท้ังน้ี ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธรับขอคิดเห็นของที่ประชุมไปพิจารณา35 
กําหนดหลักเกณฑวิธีการตอไป โดยจะไดดําเนินการสํารวจความเปนไปไดของหลักสูตรสาขาวิชา36 
ของคณะตางๆ ในเบื้องตน และจะไดหารือรวมกับ Mr. LIANG Yue ในรายละเอียดอีกครั้ง 37 
 38 

6.3  รายงานผลการประชุมการบูรณะอนุสาวรียจอมพลสฤษดิ ์ธนะรัชต อยางยั่งยืน 39 
  รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธเสนอตอที่ประชุมวา ตามหนังสือที่ กห 0482.66/3600 40 
ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2552 มณฑลทหารบกที่ 23 ไดเรยีนเชิญประชมุการบูรณะอนุสาวรียจอมพล สฤษดิ์ ธนรชัต 41 
อยางยั่งยืน ในวันที่ 19 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00 น. ณ สโมสรนายทหารคายศรีพัชรินทร เพื่อเปนการเตรียม42 
ความพรอมการบูรณะอนุสาวรีย  43 
  พลตรีสมชาย อัครวณิชชา ผูบังคับการมณฑลทหารบกที่ 23 ไดเสนอในที่ประชุมในการที่จะ44 
พัฒนาอนุสาวรียจอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต และเรือนรับรองใหเปนสถานที่ทองเที่ยวและแหลงศึกษาประวัติศาสตร45 
ของจังหวัดขอนแกน โดยการจัดใหมีกิจกรรมอยางตอเนื่อง เชน วันกองทัพบก วันคายศรีพัชรนิทร เพื่อเปนการ46 
ประชาสัมพันธ ใหประชาชนทั่วไปไดรับทราบถึงความสําคัญของสถานที่ โดยการนํานักศึกษา นักเรียน เขารวม47 
สักการะนอมรําลึกถึงผูกอตั้งมหาวิทยาลัยขอนแกน และผูกอตั้งจังหวัดขอนแกน วันสําคัญของคายศรีพัชรนิทร 48 
ณ บริเวณอนุสาวรีย โดยมีผลสรุปผลการประชุม ดังนี้  49 

1. การดูแลรักษามอบหมายใหเทศบาลเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการ 50 
2. การออกแบบและจัดทําแผนในการดําเนินการพัฒนา มอบหมายใหมหาวิทยาลัยขอนแกน51 

เปนผูรับผิดชอบ 52 
3. งบประมาณ ในการบูรณะเปนงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล 53 

ทายาท มหาวิทยาลัยขอนแกน และพอคา ประชาชน 54 



6 
 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี 14/2552  ณ วันศุกรท่ี 21 สิงหาคม 2552 
หมายเหตุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 15/2552 วันที่ 11 กันยายน  2552 เรียบรอยแลว 

  ภายหลังจากการเขารวมประชุมไดนําผลการประชุมไปหารือรวมกับ รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม1 
และศิษยเกาสัมพันธ รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา ผูอํานวยการสํานักวัฒนธรรม หัวหนางานประชาสัมพันธ 2 
ในวันที่ 19 สิงหาคม 2552 เวลา 15.00 น. ณ หองรับรองแขกพิเศษ สํานักงานอธิการบดี อาคาร 1 ซึ่งจากการ3 
หารือในที่ประชุมมีขอเสนอแนะควรจัดการออกแบบใหเปนแหลงทองเที่ยวแหงใหมของจังหวัดขอนแกนเหมือน4 
เชนเดียวกับ ยาโม จังหวัดนครราชสีมา และมีการเตรียมเครื่องสักการะไวบริการเพื่อรับเงินบริจาคเพื่อนํามาเปน5 
งบประมาณในการดูแล บํารุง รักษาและควรมีการจัดตัง้อนุกรรมการในการดําเนินการดังกลาว โดยขอหารือ6 
ดังกลาวจะนําเขาเสนอที่ประชุมในคราวตอไป วันที่ 15 กันยายน 2552 ณ มณฑลทหารบกที่ 23 หรือศาลา7 
กลางจังหวัดขอนแกนตอไป 8 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 9 
  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีขอสังเกตและขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 10 

- ควรสนับสนุนในสวนการออกแบบและการปรับภูมิทัศนบริเวณอนุสาวรียจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต 11 
ใหงดงามและเปนแหลงทองเที่ยวในระยะยาว 12 

- ควรมีการหารอืในการจัดกิจกรรมของนักศึกษาใหเขาไปมีสวนรวมในการบูรณะสถานที่13 
หลังจากที่มหาวิทยาลัยไดเขาปรับภูมิทัศนเรียบรอยแลว  14 

- อาจพิจารณารวมบูรณะอนุสาวรียพระศรีบริรักษ บริเวณบึงแกนนครดวย เพื่อเปนการชวย15 
จังหวัดขอนแกนในการบูรณะสถานที่สําคัญเพื่อเปนแหลงทองเที่ยวของจังหวัดขอนแกน16 
ตอไป 17 

  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในหลักการใหมหาวิทยาลัยมีสวนรวม18 
สนับสนุนกิจกรรมการบูรณะอนุสาวรียจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต อยางยั่งยืน และมอบใหฝายสังคมและ19 
ชุมชนสัมพันธรับขอคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาตอไป 20 
 21 

6.4  การจัดสมัมนาวิชาการ เรื่อง “ฝาวกิฤติเศรษฐกิจดวยการบรหิารคน...องคกรอยูรอด 22 
พนักงานมีความสุข” 23 

  รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลเสนอตอที่ประชุมวา ดวยจังหวัดขอนแกน ถือไดวาเปน24 
ศูนยกลางของภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมการจัดการงาน25 
บุคคลแหงประเทศไทย (PMAT) ซึ่งเปนหนวยงานเพื่อสงเสริม สนับสนุนวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคล 26 
และจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการบริหารงานทรัพยากรบุคคลมาโดยตลอด มากกวา 43 ป รวมกับมหาวิทยาลัยขอนแกน 27 
และแผนงานสุขภาวะองคกรภาคเอกชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ (สสส.)  ซึ่งเปน28 
องคการสังกัดสํานักนายกรัฐมนตร ีที่ปฏิบัติงานที่มุงเนนในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในองคกร ไดรวมมือ29 
กัน จัดทําโครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพรองคความรูดานการบริหารทรพัยากรบุคคลใหกับผูที่30 
เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนในภาคเหนือ   เพื่อเปนการขยายเครือขายความรวมมือ และเปลี่ยนขอมูลขาวสาร31 
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 32 
        จากวิกฤติเศรษฐกิจที่กําลังผันผวนในปจจบัุน  ลวนสรางปญหาและความหนักใจใหกับนักบริหารงาน-33 
บุคคล  จนกอใหเกิดคําถามตามมามากมาย อาทิเชน เครื่องมือใดที่จะใชในการฝาวกิฤต ิ จะทําอยางไรใหผานพน34 
วิกฤติที่กําลังรมุเราอยูในปจจุบันจะพัฒนาศักยภาพของคนอยางไรใหองคกรอยูรอดทามกลางสถานการณวิกฤต ิ35 
แนวทางในการแกไขปญหาเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน  จากคําถามตางๆ HR จําเปนตองมีสวนชวย36 
องคกรใหผานพนสถานการณอันยากลําบากครั้งนี้ เพื่อทําใหองคกรอยูรอด และพนักงานมีความสุข 37 
  จึงมีการจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ฝาวิกฤติเศรษฐกจิดวยการบรหิารคน...องคกรอยูรอด พนักงานมี38 
ความสุข” ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2552 เวลา 08.00-16.30 น. ณ หอประชุม คณะสัตวแพทยศาสตร 39 
มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีวิทยากรผูทรงคุณวฒุิ 4 ทาน รวมบรรยาย ไดแก  40 

- คุณภัทรพงษ  พรรณศิร ิผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการกลาง บริษัท ทรูวิชั่นส 41 
จํากัด (มหาชน)  42 

- คุณสมรรถภาพ ประพันธวงศ  ผูจัดการสวนงานบุคคล บริษัท ฟนิคซ พลัพ แอนด เพเพอร 43 
จํากัด (มหาชน)  44 

- ดร.สุวรรณ วลัยเสถยีร ประธานชมรมคนออมเงิน และ  45 
- นพ.ชาญวิทย  วสันตธนารัตน  ผูจัดการแผนงานสุขภาวะองคกรภาคเอกชนสํานักงาน46 

กองทุนสนับสนุนการ 47 
  ในการนี้ ขอเรียนเชิญผูบริหารและผูที่สนใจรวมเขารับฟงการบรรยายดังกลาวดวย  48 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 49 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 50 
 51 

6.5  โครงการเสริมสรางวฒันธรรมแหงความดี สภาขาราชการและลูกจาง 52 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 53 

  ประธานสภาขาราชการและลูกจางเสนอตอที่ประชุมวา ดวยสภาขาราชการและลูกจางเห็น54 
ความสําคัญในการสงเสริมและเพื่อฟนฟูจริยธรรมและการทําความดีของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน จึงจัดใหมี 55 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี 14/2552  ณ วันศุกรท่ี 21 สิงหาคม 2552 
หมายเหตุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 15/2552 วันที่ 11 กันยายน  2552 เรียบรอยแลว 

“โครงการเสริมสรางวฒันธรรมแหงความดี สภาขาราชการและลูกจาง มหาวิทยาลัยขอนแกน” โดยเปดจุดใหบริการ1 
รับฝาก-คืนของหาย 4 จุดบริการ ไดแก  2 

1. สํานักงานรักษาความปลอดภัย (ขางสถานีตํารวจยอย มข.) เปดบริการ 24 ชั่วโมงทุกวัน 3 
2. จุดบริการรักษาความปลอดภัย ชั้น 1 ศูนยอาหารและบริการวิชาการ เปดบริการ 24 ชั่วโมง 4 

ทุกวัน 5 
3. สํานักวิทยบริการ เปดบริการ ตั้งแตเวลา 08.30 – 19.00 น.  6 
4. เคานเตอรประชาสัมพันธ โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร เปดบริการเวลา 7 

08.00 – 20.00 น. และสํานักงานรักษาความปลอดภัย คณะแพทยศาสตร เวลา 20.00 – 8 
08.00 น. ทุกวัน 9 

  ทั้งนี้ ขอเรียนเชิญอธิการบดีเปนประธานเปด “โครงการเสริมสรางวฒันธรรมแหงความดี สภา10 
ขาราชการและลูกจาง มหาวทิยาลัยขอนแกน” ในวันที่ 27 สิงหาคม 2552 และขอเรียนเชิญผูบริหารรวมเปนเกียรติ11 
ในพิธีเปดโครงการดังกลาวดวย 12 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 13 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 14 
 15 

6.6  งานแสดงเทคโนโลยีตามวิถีความพอเพียง ประจําป 2552 16 
  ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการเสนอตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยขอนแกนกําหนดจัดงานแสดง17 
เทคโนโลยีตามวิถีความพอเพียง ประจาํป 2552 ระหวางวันที่ 18-23 สิงหาคม 2552 ณ ศูนยประชุมอเนกประสงค18 
กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแกน การจัดงานแสดงเทคโนโลยีตามวิถีความพอเพียง ประจําป 2552 นี้ 19 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดมอบหมายใหศูนยบริการวิชาการ เปนผูประสานงานดําเนินการจัดงาน งานแสดงเทคโนโลยี20 
ตามวิถีความพอเพียงเปนงานนิทรรศการที่มีวัตถุประสงคเพื่อแสดงความเปนเลิศดานวิชาการ การนําองคความรู21 
จากผลการคนควาวิจัย นวัตกรรมดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแกนไปพัฒนาใชใหเกิดประโยชนตามแนว22 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการเผยแพรสูชุมชนและภาคธุรกิจ ในงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการ การแสดง23 
นวัตกรรม เทคโนโลยี และชิ้นงานสิ่งประดิษฐ ทั้งของมหาวิทยาลัยขอนแกน และหนวยงานภาครัฐ และ24 
ภาคเอกชนหลากหลายรูปแบบ อาทิ  25 
            - วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประกอบดวย ศูนยวิจัยปรับปรุงพันธุพืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน26 
ศูนยวิจัยอนุกรมวิธานประยุกต ศูนยภูมิสารสนเทศการพฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ศูนยวิจัยพฒันาทรพัยากร27 
อาหารสัตวเขตรอน 28 
  - วิทยาศาสตรสุขภาพ ประกอบดวย คณะเทคนิคการแพทย.ศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อ29 
สุขภาพจากสมุนไพร คณะพยาบาลศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร 30 
   - การเรียนการ ประกอบดวย ศูนยวิจัยคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร คณะมนุษยศาสตร31 
และสังคมศาสตร 32 
            - ศิลปวัฒนธรรม ประกอบดวย ศูนยวิจัยพหุลักษณสังคมลุมน้ําโขง คณะมนุษยศาสตรและ33 
สังคมศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร 34 
            - ชิ้นงานและสิ่งประดิษฐ ประกอบดวย เซลลแสงอาทิตยชนิดผลึกนาโนเม็ดสี สูตรอาหารขน35 
คุณภาพสูงสําหรับโคขุนรีดนม หลอดไฟฟาลองหน หุนยนต I-Robot ผลิตน้ํามันไบโอดีเซลลจากนํามันพืชที่ใช36 
แลว 37 
            - องคการพิพธิภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ     38 
            - หมูบานจําลองชุมชนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 8 ชุมชน คือ 39 
บานนาออ จ.เลย บานทากระเสริม อ.น้ําอง จ.ขอนแกน.หนองกอมเกาะ จ.หนองคาย.บานกง อ.หนองเรือ       40 
จ.ขอนแกน บานขามปอม จ.ขอนแกน อ.โพธิ์สัย จ.รอยเอ็ด บานโนนมวง จ.ขอนแกน และบานโนนมวงนอย           41 
จ.ขอนแกน 42 
  ซึ่งงานนี้ ไดรับความรวมมือจากศิลปนดาราชื่อดังจากรายการเสนทางเศรษฐีและสวยอยางดารารวม43 
เปนวิทยากรในการฝกอาชพี และมีการจับฉลากจากชื่อผูลงทะเบียนเขารบัการฝกอาชพี โดยมรีางวลัเปนธุรกิจเฟรนไชน 44 
นอกจากนี้ มีมหกรรมอาหาร 4 ภาค และรานคารวมแสดงสินคาแฟชั่นแบรนดชั้นนําและสินคา OTOP อีกมากมาย   45 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและเรียนเชิญรวมงานดังกลาว 46 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 47 

 48 
6.7  สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดการสัมมนา RDI Symposium 2009 ทศวรรษใหม...วิจัย49 

เพื่อสงัคม 50 
  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเสนอตอที่ประชุมวา เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ป การกอตั้ง51 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดจัดสัมมนา RDI Symposium  เพื่อทบทวนการเปลี่ยนแปลงสังคมจากงานวิจัยบูรณาการ52 
ชวง 3 ทศวรรษเพื่อกาวสู... ทศวรรษใหมวิจัยเพื่อสังคม ในระหวางวันที่ 24-26 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรม-   53 
พูลแมน ขอนแกน ราชาออคิด จังหวัดขอนแกน โดยมีวิทยากรซึ่งเปนองคปาฐกในงาน 3 ทาน  54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี 14/2552  ณ วันศุกรท่ี 21 สิงหาคม 2552 
หมายเหตุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 15/2552 วันที่ 11 กันยายน  2552 เรียบรอยแลว 

- วันที่ 24 สิงหาคม 2552 ไดรับเกียรติจาก ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี แสดงปาฐกถาใน1 
เรื่อง “สรางดุลยภาพแหงสังคมไทย...ดวยการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง”  2 

- วันที่ 25 สิงหาคม 2552 ไดรับเกียรติจาก รศ.ดร.ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน ที่ปรึกษาสํานักงาน3 
ทรัพยสินสวนพระมหากษัตรยิ แสดงปาฐกถาเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงชุมชนเมืองและชนบท4 
ไทยกับการวิจัยในทศวรรษหนา” 5 

- วันที่ 26 สิงหาคม 2552 ไดรับเกียรติจาก ศ.นพ.ประเวศ วะสี แสดงปจฉิมนิเทศกถา เรื่อง 6 
“วิจัยทศวรรษหนา...ฐานหลักสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา: ความหวังและความเปนจริง” 7 

  ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญผูบริหารทุกทาน รวมเปนเกียรติในงานและรวมรับฟงแสดงปาฐกถาพิเศษ8 
ดังกลาว และในชวงเยน็วันที่ 24 สิงหาคม 2552 เรียนเชิญรวมงานเลี้ยงขอบคุณผูมีคุณูปการตอสถาบันวิจัยและ9 
พัฒนา ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแกน ราชาออคิด จังหวัดขอนแกน 10 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 11 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 12 
 13 

6.8  โครงการ KKU Heritage 14 
  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา เพื่อเปนการเชิดชูและอนุรักษประวัติศาสตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน 15 
จึงขอเสนอโครงการ KKU Heritage โดยประกอบดวย 4 ประเด็นหลัก ไดแก  16 

1. เหตุการณประวัติศาสตร 17 
2. เอกสารและภาพถายประวัติศาสตร เชน เอกสารสิทธิ์ที่ดินของมหาวิทยาลัยขอนแกน 18 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัขอนแกน ฉบับแรก ประกาศโปรดเกลาแตงตั้งนายกสภา19 
มหาวิทยาลัยขอนแกนคนแรก เปนตน 20 

3. บุคคลประวัติศาสตร เชน นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี เปนตน 21 
4. อาคารและสิ่งกอสรางตางๆ เชน ตนไมที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงปลูก อาคารหลัง22 

แรกของมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนตน 23 
โดยอาจพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียน ระบบการเก็บรักษาและระบบการเผยแพร ทั้งนี้วิธีการไดมาซึ่งขอมูลในแตละ24 
ประเด็นดังกลาวขางตน อาจใชวิธีการประชาสัมพันธใหบุคลากรภายในและบุคคลภายนอกชวยสืบหา โดยมีการ25 
กําหนดเงื่อนไขความถูกตองและสมบูรณของขอมูลไวใหชัดเจน เพื่อใชกําหนดการใหรางวัลสําหรับผูใหขอมูลที่เปน26 
ประโยชนดังกลาว 27 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 28 
  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีขอสังเกตและขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 29 

- อาจพิจารณานําขอมูลประวัติศาสตรตางๆ มาผูกเรื่องราวสําหรับเผยแพรประชาสัมพันธ30 
มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อใชในการเลาเรื่องราวตางๆ ที่เกิดขึ้น 31 

- ควรใหคณะ/หนวยงานตางๆ มีสวนรวมในการจัดทําประวัติศาสตรของแตละคณะ/หนวยงาน32 
ดวย 33 

- มหาวิทยาลัยอาจจัดคณะทํางานไปดูงานที่มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหมซึ่งมี34 
สถานที่จัดแสดง แมโจ 3 ยุค 35 

- อาจพิจารณาเปลี่ยนชื่อโครงการเปน “KKU Legacy” ซึ่งครอบคลุม 4 ประเด็น 36 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบโครงการ KKU Heritage ตามที่เสนอ ประธาน37 
รับขอคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาตอไป 38 
 39 
 40 
เลิกประชุมเวลา 12.30 นาฬิกา 41 
 42 
 43 
 44 
    (ลงชื่อ)   กุลธิดา ทวมสุข 45 

(รองศาสตราจารยกุลธิดา ทวมสุข) 46 
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 47 

เลขานุการที่ประชุมคณบดี 48 
 49 
นางสาวลัลธริมา ประจง 50 
นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์ 51 
ผูบันทึกรายงานการประชุม 52 


