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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 15/2552 ณ วันศุกรท่ี 11 กันยายน 2552 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 16/2552 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2552 เรียบรอยแลว 

 
 

รายงานการประชุมคณบดี 1 
ครั้งท่ี 15/2552 2 

เมื่อวันศุกรท่ี  11 กันยายน 2552 3 
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารแกนกัลปพฤกษ มหาวิทยาลัยขอนแกน 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.ดารณี  หอมดี    ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 11 
      แทนรองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 12 
6. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธุ   รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 13 
7. ผศ.วันชัย  ธนาเศรษฐอังกูล   รองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพ 14 
8. ผศ.อนุชา  นิลประพันธ   ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 15 
      แทนรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 16 
9. ผศ.วินัย  ใจขาน    รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ   17 
10. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 18 
11. ผศ.รักพงษ  เพชรคํา   รองคณบดีฝายบริหาร 19 
      แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร 20 
12. รศ.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 21 
13. ผศ.เกียรติ  แสงอรุณ   คณบดีคณะวิทยาศาสตร 22 
14. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 23 
15. ศ.วิรุฬห  เหลาภัทรเกษม   คณบดีคณะแพทยศาสตร  24 
16. ผศ.เยาวลักษณ  อภิชาติวัลลภ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 25 
17. รศ.เกรียงไกร  กิจเจริญ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 26 
18. รศ.พิษณุ  อุตตมะเวทิน   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 27 
19. ผศ.จรินทร  ปภังกรกิจ   รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ 28 
      แทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 29 
20. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย   คณบดีคณะเภสัชศาสตร 30 
21. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี  31 
22. รศ.สมบูรณ  แสงมณีเดช   รองคณบดีฝายบริหาร 32 
      แทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 33 
23. รศ.เฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี   คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 34 
24. อ.กิตติบดี  ใยพูล    คณบดีคณะนิติศาสตร 35 
25. รศ.พีรสิทธิ์  คํานวณศิลป   คณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 36 
26. นางสุดใจ  ธนไพศาล   ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 37 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 38 
27. ศ.สุทธิพันธ  จิตพิมลมาศ   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 39 
28. ผศ.อนัตต  เจาสกุล    ผูอํานวยการศนูยคอมพิวเตอร 40 
29. รศ.สัญญา  รอยสมมุติ   รักษาราชการแทนรองผูอํานวยการฝายบริหาร  41 
      แทนผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ 42 
30. รศ.อํานวย  คําตื้อ    ผูอํานวยการศนูยบริการวิชาการ 43 
31. รศ.พีระศักดิ์  ศรีฤาชา   ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  44 
      (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 45 
32. อ.สุรพล  แสนสุข    ผูอํานวยการวิทยาเขตหนองคาย 46 
33. ผศ.พรรณวดี  ตันติศิรินทร   ประธานสภาคณาจารย 47 
34. นายอมร  สินเธาว    ประธานสภาขาราชการและลูกจาง 48 
35. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 49 
      และรักษาการคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 50 
      เลขานุการที่ประชุม 51 
36. นางสังวาลย   ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 52 
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ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 1 
1.  รศ.ลําปาง  แมนมาตย   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 2 
2.  ผศ.ไพศาล  สุวรรณนอย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร 3 
3.  ผศ.ทรงยศ  วีระทวีมาศ   คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 4 
4.  รศ.มันทนา  สามารถ    คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 5 
5.  รศ.วินิต  ชินสุวรรณ    คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 6 
      7 
เริ่มประชมุเวลา 09.40 นาฬิกา 8 
 9 
  เมื่อครบองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชมุและดาํเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ดังนี้ 10 
 11 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอท่ีประชุม  12 

1.1  เรื่องที่ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 9/2552  13 
        และมติท่ียังไมไดรับการรับรอง  14 

  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ดวยในคราวประชุมสภามหาวทิยาลัยขอนแกนครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่    15 
2 กันยายน 2552 มีเรื่องที่ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติที่ยังไมไดรับการรับรองซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร16 
ประกอบวาระการประชุม    17 

จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 18 
ทั้งนี้ ประธานมีขอเสนอแนะใหปรับแกไข ดังนี้ 19 
-  หนา 7 บรรทัดที่ 4 ใหแกไขเปน “โดยใหมีรองอธิการบดี จํานวน 1 คน รวมเปนกรรมการดวย”  20 
มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 21 

 22 
1.2  มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 23 
ประธานให นายธัญญา  ภักดี  หัวหนางานประชาสัมพันธ นําเสนอวิดีทัศนรายงานพิเศษพิธีลงนาม 24 

ขอตกลงการพัฒนามหาวทิยาลัยวิจัยแหงชาติ ประจําป 2552 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรมดุสิต     25 
รีสอรท พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมี นายจุรินทร  ลักษณะวิศิษฐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนประธาน 26 
และอธิการบดีของมหาวิทยาลัยจํานวน 9 แหง ที่ไดรับคัดเลือกเปนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ คือ จุฬาลงกรณ-27 
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 28 
มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัย29 
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  30 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ทั้งนี้ ประธานไดกลาวชื่นชมพรอมขอบคุณรองอธิการบดีฝายสังคม31 
และชุมชนสัมพันธ และทีมงานประชาสัมพันธ ที่ไดจัดทําวีดิทัศนรายงานพิเศษนี้ไดอยางดียิ่ง 32 
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอที่ประชุมเพิ่มเติมวา ขอมูลความคืบหนาเกี่ยวกับ33 
งบประมาณของโครงการมหาวิทยาลัยวิจยัแหงชาตินั้น ขณะนี้ไดรบัทราบวางบประมาณของกระทรวงศึกษาธกิาร  34 
จากเดิมที่ไดจดัสรรไวพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 9 แหงขางตน 9,000 ลานบาท ไดถูกปรับลดลงจํานวน35 
ประมาณสี่พันลานบาท ทําใหมีงบประมาณในสวนนี้เหลือจํานวนประมาณหาพันลานบาท และมีแนวโนมจะ36 
ลดลงอีก ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรตองเตรียมความพรอมและเตรียมการบริหารจัดการรองรบักับงบประมาณ  37 
ที่ปรับเปลี่ยนไปดวย  38 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 39 
    40 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี  41 

- การประชุมคณบดี วาระพิเศษ เมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม 2552 42 
- การประชุมคณบดี ครั้งท่ี 14/2552 เมื่อวันท่ี 21 สิงหาคม 2552 43 
ที่ประชุมมมีติรบัรองรายงานการประชมุทั้งสองครั้งดังกลาว  โดยมีการแกไข  ดังนี้ 44 
การประชุมคณบดี วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2552  45 
- หนา 7 คําวา “นายกสมาคมวิทยาศาสตร...” ใหแกไขเปน “อดีตนายกสมาคมวิทยาศาสตร...” 46 
การประชุมคณบดี ครั้งที่ 14/2552 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2552 47 
- หนา 1 รายชื่อผูเขารวมประชมุลําดับที่  16 ใหแกไขเปน “รศ.พัชรี  เจียรนัยกูร  รองคณบดีฝายแผน48 

และสารสนเทศ แทนคณบดีคณะเทคนคิการแพทย 49 
- หนา 2 บรรทัดที่ 34 ใหแกไขเปน “รองผูอํานวยการฝายวิชาการ ผูแทนผูอํานวยการสํานักทะเบียน50 

และประมวลผล...” 51 
- หนา 8 วาระที่ 6.8 ขอความอนเุคราะหใหคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พิจารณาตรวจสอบ52 

ความหมายและความเหมาะสมของการใชคาํวา “Heritage”  อีกครั้ง 53 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน   1 
3.1  (ราง) ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี.../2552) เรื่อง หลักเกณฑ    2 
        และวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการและแนวทางการติดตามภาระงาน 3 
        ทางวิชาการของผูดาํรงตําแหนงวิชาการในมหาวิทยาลัยขอนแกน 4 

  รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ ผูแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตรเสนอที่ประชุมวา 5 
สืบเนื่องจากทีป่ระชุมคณบด ีคราวประชุมครั้งที่ 14/2552 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2552 ไดพจิารณา(ราง) ประกาศ 6 
ก.บ.ม. มหาวทิยาลัยขอนแกน (ฉบับที่.../2552) เรือ่ง หลักเกณฑและวิธีการปฏบัิติตามมาตรฐานภาระงานทาง7 
วิชาการและแนวทางการติดตามภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตาํแหนงวิชาการในมหาวิทยาลยัขอนแกน แลวที่8 
ประชุมมีขอคดิเห็นเสนอแนะวา ขอใหคณะตางๆ รวมพิจารณากําหนดผลงานทางวิชาการใหสอดคลองกับ9 
สาขาวิชาและคาเฉลี่ยของผลงานทางวิชาการทุกประเภท ที่สามารถเทียบเทางานวจิัย และนํามาหารอืรวมกันอกี10 
ครั้ง ทั้งนี้ มอบใหฝายวชิาการและวิเทศสัมพันธรับไปพจิารณาตอไป นั้น ไมทราบวาจะมีการหารอืกันในที่ประชมุ11 
คณบดีคราวประชุมครัง้นี้ หรอืจะมีการพิจารณาหารอืรวมกันอีกครั้งหรือไม 12 
  เลขานุการที่ประชุม ไดชีแ้จงวา ฝายวิชาการฯ ไดรับหนังสือของคณะทันตแพทยศาสตรที่13 
สอบถามเกีย่วกับเรื่องนี้มาดวยแลว ขอเรยีนวา (ราง) ประกาศฯดังกลาวนั้น ไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบ14 
จากก.บ.ม.แลว ซึ่งประเด็นเกี่ยวกับการพิจารณากาํหนดผลงานทางวชิาการใหสอดคลองกับสาขาวชิาและคาเฉลีย่15 
ของผลงานทางวิชาการทุกประเภท ที่สามารถเทียบเทางานวิจัย นั้น  ไมไดเขียนระบุไวชัดเจนในประกาศก.บ.ม.   16 
ที่เปนแนวปฏิบัติกลาง ทั้งนี้ เพื่อใหการปฏิบัติสอดคลองกับบริบทของแตละคณะ แตหากมีประเด็นอื่นใดที่จะตอง17 
พิจารณาอีก ฝายวิชาการฯ จะไดเชิญประชมุเพื่อปรึกษาหารอือีกครั้งตอไป 18 
  จึงเสนอที่ประชุมเพือ่ทราบ 19 
  มติ ท่ีประชุมรับทราบ 20 
 21 
  3.2  รายงานผลการประชมุการบูรณะอนุสาวรียจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต อยางยั่งยืน 22 
  รองอธกิารบดฝีายสังคมและชุมชนสัมพนัธ เสนอที่ประชมุวา สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดี คราว23 
ประชุมครั้งที่ 14/2552 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2552 ไดพิจารณารายงานผลการประชุมการบูรณะอนุสาวรีย      24 
จอมพลสฤษดิ ์ ธนะรัชต อยางยั่งยืน และมีมติเห็นชอบในหลักการใหมหาวิทยาลัยมีสวนรวมสนับสนุนกิจกรรมการ25 
บูรณะอนุสาวรยีจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต  อยางยั่งยนื และมอบใหฝายสังคมและชุมชนสัมพนัธรับขอคิดเหน็26 
เสนอแนะของที่ประชุมไปพจิารณาตอไปนั้น เนื่องจาก เรื่องดงักลาวนั้น เกี่ยวของกับทางประวัตศิาสตร และศลิปะ 27 
วัฒนธรรม จึงเห็นควรมอบใหฝายศลิปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธพิจารณาดาํเนนิการตอไป ทั้งนี้ ฝายสังคม28 
และชุมชนสัมพันธไดหารือรวมกับฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสมัพันธ เรียบรอยแลว 29 
  จึงเสนอที่ประชุมเพือ่ทราบ 30 
  มติ ท่ีประชุมรับทราบและเห็นชอบใหฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธพิจารณา31 
ดําเนินการตอไป 32 
 33 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   34 
  4.1  รายงานผลการพิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษนักศึกษาทุจริตการสอบประจําภาค  35 
          ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2551  36 
         - รายงานการประชุมลับ -  37 
 38 
  4.2  การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  39 
         - รายงานการประชุมลับ -  40 
 41 
  4.3  การจัดตั้งคณะรัฐศาสตร 42 
  ประธาน เสนอที่ประชุมวา  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดมีหนังสือที่ ศธ 43 
0514.8/3373 ลงวันที่ 7 กันยายน 2552 แจงวา ตามที่นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะ44 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 30 คน ไดสงบันทึกถึงอธิการบดี ขอใหมีการจัดตั้งคณะรัฐศาสตร และ45 
อธิการบดีไดสงเรื่องใหคณะฯ พิจารณา เนื่องจากเปนหลักสูตรสังกัดคณะฯ นั้น เรื่องนี้ คณะกรรมการประจํา46 
คณะฯ คราวประชุมครั้งที่ 19/2551 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2551 ไดมีมติในเรื่องดังกลาวไปแลว ดังนี้ 47 

1. คณะฯไมขัดของใหมหาวิทยาลัยขอนแกน ดําเนินการแตงตั้งกรรมการที่ปรึกษาดําเนินการ48 
ศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งคณะรฐัศาสตร สําหรับองคประกอบของคณะกรรมการ49 
ชุดดังกลาวใหอยูในดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย อยางไรก็ตาม คณะฯเห็นวา การจัดตั้ง50 
หนวยงานใหม จะตองสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 51 

2. ในการจัดตั้งหนวยงานใหมนั้น หนวยงานที่ตั้งใหม ควรมีขอมูลพิสูจนไดวาจะสามารถ52 
พึ่งตนเองได 53 
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3. การจัดตั้งคณะหรือหนวยงานใหม นั้น จะตองไมกระทบตองบประมาณและอัตรากําลังเดิม1 
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  2 

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คราวประชุมครั้งที่ 16/2552 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม  3 
2552 ไดพิจารณาเรื่องดังกลาวแลว และยังคงยืนยันมติเดิม 4 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ เรื่องนี้เปนเรื่องเชิงนโยบายที่มีความสําคัญ จึงขอหารือ5 
และขอขอคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุมคณบดี  โดยประเด็นที่เกี่ยวของและมีความสําคัญนั้น มีดังนี้ 6 
  ประเด็นที่หนึ่ง  ในการประชาสัมพันธ เผยแพร ออกสูสาธารณะนั้น จะใชคําวา ปริญญา        7 
รัฐประศาสนศาสตร  ไมใช ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร) ทําใหผูรับสารไดขอมูลที่คลาดเคลื่อน ซึ่ง8 
ไดเคยมีหนังสือทักทวงใหแกไขแลว 9 
  ประเด็นที่สอง ในหลักสูตรมกีารเรียนการสอนวิชากฎหมายยังไมเพียงพอทําใหบัณฑิตที่สําเร็จ10 
การศึกษาไปแลว มีขอจํากัดในการไดงานทําตามสาขาวิชาชีพ 11 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเสนอที่ประชุมเพิ่มเติมวา สาขาวิชารัฐประศาสน12 
ศาสตร เดิมนั้น สังกัดอยูในภาควิชาสังคมศาสตร กอนที่จะมีการยุบภาควิชาในภายหลัง และเมื่อป พ.ศ.2547 13 
ไดเคยมีการขอจัดตั้งเปนคณะรัฐประศาสนศาสตร พรอมกับขอจัดทําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร และเปดรับ14 
นักศึกษาเมื่อป พ.ศ.2548 มีนักศึกษาสําเร็จการศึกษาไปแลว 1 รุนจํานวน 130 คน เมื่อป พ.ศ.2551 ซึ่งคณะฯ 15 
ไมมีขอมูลภาวะการไดงานทําของบัณฑิตที่ชัดเจน  ปจจุบันมีนักศึกษาเรียนอยูทั้ง 4 ชั้นป ทั้งภาคปกติและภาค16 
พิเศษ  รวมจํานวนประมาณ 600 คน ดานขอมูลอาจารยที่สอนนั้นมีอาจารยจํานวนทั้งหมด 10 คน เปนอาจารย17 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรโดยตรง 7 คน สาขาอื่นๆอีก 3 คน คุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 4 คน ปริญญาโท 18 
จํานวน 6 คน (อยูระหวางการศึกษาตอระดับปริญญาเอก จํานวน 2 คน)  สําหรับขอมูลการขอจัดตั้งคณะนั้น 19 
หลักสูตรฯจะอางอิงจากขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 8/2549 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 20 
2549 รวมทั้งในการใหขอมูลกับนักศึกษานั้นนักศึกษาจะไดรับขอมูลวาเปนคณะรัฐประศาสนศาสตร หรือคณะ21 
รัฐศาสตร ดังนั้น นักศึกษาจะไมเขามารวมกลุมทํากิจกรรมกับสาขาวิชาอื่นมากนัก  22 
  เมื่อประมาณปลายปที่ผานมา หลักสูตรฯไดทําหนังสือหรือขอพบอธิการบดีเพื่อขอศึกษาความ23 
เปนไปไดในการจัดตั้งเปนคณะ ซึ่งอธิการบดีไดใหคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรพิจารณา คณะฯ 24 
พิจารณาแลวเห็นวา หากหลักสูตรฯ สามารถพิสูจนไดวามีศักยภาพที่จะจัดตัง้เปนคณะก็นาจะไดมีโอกาสใน25 
การศึกษาความเปนไปได คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรพิจารณาแลวมีความเห็นวา เรื่องนี้เปนเรื่องเชิง26 
นโยบาย การแยกออกไปจัดตั้งเปนคณะใหมนั้นตองไมสงผลกระทบตองบประมาณ อัตรากําลัง ทุนสํารองสะสม 27 
หรืออื่นๆ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  28 
  คณบดีคณะนิติศาสตรชี้แจงเพิ่มเติมวา คณะนิติศาสตรมีความยินดีที่จะจัดการเรียนการสอนวิชา29 
กฎหมายเพิ่มเติมเปนกรณีพิเศษใหกับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรและไดเคยแจงกับประธานหลักสูตรฯ 30 
ดวยวาจาไปแลว 31 
  จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อทราบและพิจารณาใหขอคิดเห็นเสนอแนะ 32 
  ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 33 
  -  พื้นที่ภาคอสีานเปนพื้นที่ยุทธศาสตรทางการเมือง ซึ่งจากอดีตถึงปจจุบันมีความขัดแยงทาง34 
การเมืองคอนขางสูง สาเหตุอาจเนื่องมาจากการขาดองคความรูพืน้ฐานทางดานรัฐศาสตร การวิจัยเพื่อแกไข35 
ปญหาทางรฐัศาสตรของพืน้ที่ภาคอีสาน หากมหาวทิยาลัยขอนแกนจะเปนสถาบันหลักในการแกไขปญหาเรือ่งนี้ 36 
นาจะเปนประโยชนอยางยิ่ง และนอกจากนี้ หากจะครอบคลุมสาขาวิชารัฐศาสตรระหวางประเทศ ในกลุม37 
ประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง  และ ASEAN ก็เปนประโยชนตอภูมิภาคโดยรวมดวย 38 
  -  แนวโนมหลักการบริหารจัดการสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปจจุบันนั้น โดยมากจะ39 
เนนการบริหารจัดการแบบองครวม ไมใชการแยกออกไปของแตละศาสตร  ดังนั้น จึงควรพิจารณาการบริหาร40 
จัดการใหเกิดความคลองตวัโดยบูรณาการเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 41 
  -  ตามแผนพัฒนาอุดมศึกษาแหงชาติ ระยะยาว 15 ป การเปนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาตินั้น ไดกําหนด42 
สัดสวนของศาสตร/สาขาวิชาดานวิทยาศาสตร : มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปน 90:10 ดังนั้น การปรับโครงสราง43 
องคกร จึงควรตองพิจารณาใหสอดคลองกับทิศทางดังกลาวดวย อีกทั้ง แนวโนมของการผลิตบัณฑิตระดับ44 
ปริญญาตรีในสาขาวิชารัฐศาสตรนั้น จะลดนอยลง แตแนวโนมและความตองการในการศึกษา/การวจิัยใน45 
สาขาวิชารัฐศาสตรในระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อแกไขปญหาทางการเมอืงการปกครองของประเทศนั้นมีแนวโนมที่46 
สูงขึ้น ซึ่งการทําวิจัยแกปญหาจะไมจํากัดเฉพาะในศาสตรใดศาสตรหนึ่งเทานั้น 47 

-  ในเชิงนโยบาย การจะปรับปรุงโครงสรางองคกรนั้น ควรจะตองทราบขอมูลในเชิงลึกถึง 48 
สาเหตุ/ปจจัยผลักดันอื่นๆ รวมถึง จุดออน จุดแข็ง และประโยชนที่จะไดรับประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม และ49 
ควรเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมาใหคําแนะนําปรึกษาดวย      50 
  -   เห็นควรสงเสริมพัฒนานักศึกษาในหลักสูตรปจจุบัน ใหมีความภาคภูมิใจ ไดรับการดูแล 51 
สิทธิตางๆ อยางเหมาะสม  เพื่อใหเปนบัณฑิตที่มีคุณคาและสามารถแขงขันกับบัณฑิตของสถาบันอื่นได  52 
 53 
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 1 
  มต ิท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา ศาสตรตางๆในปจจุบันมีวิวัฒนาการ2 
เปลี่ยนแปลง ดังน้ัน เพื่อความชัดเจน จึงเห็นสมควรใหมีการศึกษาทิศทางและแนวโนมของศาสตร/3 
สาขาวิชาตางๆ ทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรท่ีสอดคลองแนวทางการพัฒนาหลักสูตร    4 
การผลิตบัณฑิต และการวิจัยของมหาวิทยาลัยในอนาคต โดยเรียนเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมาให5 
คําแนะนําปรึกษา กอนท่ีจะมีการพิจารณาในเรื่องการปรับเปลี่ยนโครงสรางตางๆภายในมหาวิทยาลัย6 
อยางเปนระบบและครบวงจร 7 
 8 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 9 
  5.1  รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเตรียมความพรอมดานภาษาอังกฤษ 10 
          สําหรับบัณฑิตเพื่อการทํางาน” 11 
  เลขานุการที่ประชุม เสนอที่ประชุมวา ดวย ผศ.วรลาภ  แสงวัฒนะชัย ผูอํานวยการสถาบัน12 
ภาษา ไดรับมอบหมายใหเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเตรียมความพรอมดานภาษาอังกฤษ สําหรับ13 
บัณฑิตเพื่อการทํางาน เมื่อวันศุกรที่ 21 สิงหาคม 2552 ณ กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดย ศูนยพัฒนาความสามารถใน14 
การใชภาษาอังกฤษ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอเสนอรายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ15 
ดังกลาว ซึ่งสาระสําคัญโดยสรุปมีดังนี้ 16 
  สืบเนื่องจากปฏิญญาวาดวยความรวมมืออาเซียน (Declaration of ASEAN Concord II) ซึ่ง17 
จะมีการจัดตั้งประชาคม ASEAN ขึ้นในป พ.ศ.2558 นั้น การศึกษาจะเปนกลไกสําคัญที่จะนําพาใหประชาคม18 
อาเซียนมีความเปนสันติสุข มั่นคง ไมมีขอพิพาท ดังนั้น ประเทศไทยตองเตรียมความพรอมบัณฑิตเพื่อให19 
สามารถทํางานในระดับภูมิภาคอาเซียนไดอยางมีคุณภาพและแขงขันได โดยเฉพาะอยางยิ่งใน ASEAN Charter 20 
ระบุวา ภาษาอังกฤษจะเปนภาษาที่ใชในการทํางานของ ASEAN  และจากการประชุม ASEAN Integration ไดให21 
ความสําคัญของภาษาอังกฤษดังนี้ 22 

1. ภาษาอังกฤษจะเปนภาษาหลักที่ใชใน ASEAN รองลงมาคือภาษาประเทศเพื่อนบาน 23 
บัณฑิตที่จบการศึกษาจะตองใชภาษาอังกฤษไดและรูภาษาเพื่อนบานอีก 1 ภาษา 24 

2. นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจะตองมีโอกาสไดไปเรียนในประเทศในกลุม ASEAN อาจจะ25 
เปนหลักสูตร 3+1 หรือ 3+1.5 และหลักสูตรการศึกษาทุกหลักสูตรจะตองเพิ่มวิชา26 
ประสบการณในตางประเทศอยางนอย 1 ภาคการศึกษา 27 

3. ดานการวิจัย ASEAN จะสงเสริมการวิจัยภายใต ASEAN Research Network ซึ่งอาจเปน28 
การวิจัยในสาขาใดก็ได 29 

4. จะสราง ASEAN Education Development Fund เปนกองทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยและ30 
การเสริมสรางประสบการณนักศึกษาในประเทศเพื่อนบาน ในประเด็นนี้จะผลักดันใหมี 31 
Forum ดานศิลปวัฒนธรรมดวย 32 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบในเบื้องตน ซึ่งเรื่องนี้จะมีผลตอการผลติบัณฑิตของมหาวิทยาลัย33 
ในอนาคตตอไป  ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 34 
  ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะดังนี้ 35 

- การวางนโยบายในเรื่องนี้ ควรตองดําเนินการอยางเปนระบบในหลายเรื่องดวยกัน ดังนี้ 36 
   (1) ในระยะยาวเห็นควรกําหนดใหมี Exit Exam และผูที่ผาน Exit Exam ตามเกณฑ  37 
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด (ซึ่งอาจจะกําหนดแตกตางกันตามแตละสาขาวิชา) ใหกําหนดเปนเงื่อนไขในการสําเร็จ38 
การศึกษาดวย โดยในระยะเริ่มตนนั้น อาจใชกลไกหลายแบบ เชน เนนเฉพาะกลุมผูที่สมัครใจ หรือกําหนด39 
กลุมเปาหมายจํานวนรอยละ 20 ของนักศึกษาทั้งหมด และเพิ่มมากขึ้นในปตอไป หรือการใชกลยุทธในการเพิ่ม40 
คะแนนการสอบภาษาอังกฤษในขั้นตอนการรับเขาศึกษา เปนตน 41 

(2) ควรมีกลไกสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาที่เขารวมโครงการสอบผานและสําเร็จ 42 
การศึกษา โดยมีประกาศนียบัตรรับรองใหดวย และเห็นควรพิจารณาใหมหาวิทยาลัยมีสถาบันหลักที่รับผิดชอบ43 
ในการจัดทดสอบภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐานเทียบเคียงกับสถาบันอื่น เชน TOEFL / IELTS / TOEIC เปนตน 44 

(3) เห็นควรใหมีการทดสอบความรูขั้นต่ําทางภาษาอังกฤษสําหรับอาจารยดวย อีกทั้ง 45 
อาจจะมีความจําเปนตองจางอาจารยชาวตางประเทศ โดยใชงบประมาณของคณะและงบบุคลากรของ46 
มหาวิทยาลัยสมทบจาย 47 

(4) ควรเพิ่มบรรยากาศความเปนนานาชาติ เพื่อสงเสริมการเรียนรูมากยิ่งขึ้น เชน  48 
ปายอาคาร สถานที่ ถนน ตางๆ เปนตน 49 
  มต ิ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีความเห็นวา ควรใหความสําคัญกับเรื่องดังกลาว และเห็น50 
ควรมอบฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ พิจารณาเสนอแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพบัณฑิต51 
ดานภาษาอังกฤษ โดยขอใหคณะกรรมการชุดดังกลาวนั้น พิจารณาทั้งกระบวนการในการผลิต52 
บัณฑิตท่ีครบวงจร ตั้งแตกระบวนการรับเขา หลักสูตรการเรียนการสอน การสอบประเมินผล  รวมถึง53 
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การพัฒนาคณาจารย และการศึกษาในบริบทของ ASEAN ประกอบดวย โดยมีคณบดีท่ีจะเขารวมเปน1 
กรรมการ ไดแก คณบดีคณะพยาบาลศาสตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร คณบดีคณะเทคโนโลยี 2 
และใหพิจารณาแตงตั้งเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสมตอไป 3 
 4 
 5.2  ประกาศ ก.พ.อ.  5 
  -  เรื่องการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงประเภทผูบริหารที่ตองผานการอบรม 6 
      หลักสูตรที่ ก.พ.อ.รับรอง 7 
  -  เรื่องกรอบมาตรฐานหลักสูตรการบริหารสถาบันอุดมศึกษา 8 

 -  เรื่องการรับรองการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรการบริหาร 9 
     สถาบันอุดมศึกษาและการรับรองการสําเร็จการฝกอบรม 10 

  รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลเสนอที่ประชุมวา สํานักงานคณะกรรมการการ11 
อุดมศึกษา ไดมีหนังสือที่ ศธ 0509(3)/ว.902 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2552 แจงวา สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ12 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ไดกําหนดเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในการแตงตั้งขาราชการพลเรือนใน13 
สถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น กรณีตําแหนงประเภทผูบริหารที่ ก.พ.อ.กําหนดตั้งแตระดับหัวหนางาน 14 
(ระดับ 7) ขึ้นไป ใหตองผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารที่ ก.พ.อ. รับรองนั้น  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 15 
จึงสงสําเนาประกาศ ก.พ.อ. จํานวน 3 ฉบับ มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติตอไป ดังนี้  16 
  1.  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงประเภทผูบริหารที่ตองผาน17 
การอบรมหลักสูตรที่ ก.พ.อ.รับรอง 18 
  2.  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องกรอบมาตรฐานหลักสูตรการบริหารสถาบันอุดมศึกษา 19 

 3.  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องการรับรองการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรการบริหาร 20 
สถาบันอุดมศึกษาและการรับรองการสําเร็จการฝกอบรม 21 
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ สามารถดาวนโหลดรายละเอียดไดจากเว็บไซต 22 
http//basd.mua.go.th 23 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบซึ่งมหาวิทยาลัยจะไดออกเปนขอบังคับใหสอดคลองกับประกาศ24 
ตางๆ ของก.พ.อ.ตอไป  25 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 26 
 27 
  5.3  งบประมาณสนับสนุนการดําเนินโครงการตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล   28 
  ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมีบันทึกขอความที่ ศธ 0507(4)/11498       29 
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2552 แจงเรื่อง งบประมาณสนับสนุนการดําเนินโครงการตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล 30 
วา ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0507(4)/4964 ลงวันที่ 23 เมษายน 2552      31 
ใหความเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยขอนแกนดําเนินโครงการพัฒนาวิชาชพีครคูณิตศาสตรดวยนวตักรรมการศึกษา  32 
ชั้นเรียนและวิธีแบบเปดในเขตพื้นที่การศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรวมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม 33 
ดําเนินโครงการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตรดวยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปดในเขตพื้นที่34 
การศึกษาภาคเหนือ ซึ่งเปนโครงการเรงดวนตามนโยบายของรัฐบาล ความละเอียดแจงแลว นั้น  ในการนี ้35 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจงวาไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดําเนินโครงการเรงดวนตาม36 
นโยบายรัฐบาล จํานวน 2 โครงการ ไดแก โครงการพัฒนาวิชาชพีครูคณิตศาสตรดวยนวัตกรรมการศึกษาชั้น37 
เรียนและวิธีการแบบเปดในเขตพื้นที่การศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือ และ38 
โครงการจัดตัง้ศูนยการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต ตามรายละเอียด ดังนี้ 39 
  40 
 โครงการ มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมทั้งส้ิน 

1. โครงการพัฒนาวิชาชีพครู
คณิตศาสตรดวยนวัตกรรม
การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการ
แบบเปด 

7,450,000  บาท 3,745,000  บาท 11,195,000  บาท

2. โครงการจัดตัง้ศูนยการศึกษา
ภาษาและวัฒนธรรมไทยใน
สาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต 

ไมดําเนินโครงการ 2,000,000  บาท 2,000,000  บาท

 รวมทั้งส้ิน 7,450,000  บาท 5,745,000  บาท 13,195,000  บาท
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 41 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 42 
 43 
 44 
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 5.4   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  1 
         พ.ศ.2552” 2 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา  ดวยกระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 3 
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 4 
ตามพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม และเพื่อเปนการประกนัคุณภาพของ5 
บัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา รวมท้ังเพื่อใหเปนหลักในการจัดทํามาตรฐานดานตางๆ6 
เพื่อใหการจัดการศึกษามุงสูเปาหมายเดียวกันในการผลิตบัณฑิตไดอยางมีคุณภาพ และเพื่อใหเปนไปตาม7 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ดังกลาว คณะกรรมการการอุดมศึกษาในคราวประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 4 8 
มิถุนายน 2552 จึงไดออกประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน9 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ซึ่งสาระสําคัญของประกาศฯ ดังกลาว นั้น ทําใหมหาวิทยาลัย10 
จะตองปรับเปลี่ยนวิธีดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา/ปรบัปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน11 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ 12 
หลักสูตรใหมที่จะรับนักศึกษาในปการศึกษา 2553 ตองดําเนินการใหเปนไปตามประกาศนี้ สวนหลักสูตร13 
ปจจุบันทุกหลักสูตรตองปรับปรุงใหเปนไปตามประกาศนี้ภายในปการศึกษา 2555 14 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบขอมูลในเบื้องตน ทั้งนี้ ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ จะไดมีการ15 
ประชุมชี้แจงและเรียนเชิญ รองเลขาธิการ สกอ. มาบรรยายใหความรูความเขาใจในแนวทางปฏิบัติอีกครั้งใน16 
โอกาสที่เหมาะสมตอไป    17 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 18 
 19 
 5.5  การขอลาออกจากการเปนกรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิของ นายเฉลิมชัย  วงษนาคเพ็ชร 20 

ประธานเสนอที่ประชุมวา ดวยนายเฉลิมชัย  วงษนาคเพ็ชร ไดมีหนังสือลงวันที่ 7 กันยายน  21 
2552 แจงวา จะครบวาระการดํารงตําแหนงนายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน ในวันที่ 30 กันยายน 22 
2552 และสมาคมศิษยเกาฯ ไดมีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ เรียบรอยแลว ปรากฎวา ผศ.อนันต  หิรัญสาลี เปน23 
ผูไดรับการคัดเลือก และจะดํารงตําแหนงนายกสมาคมฯ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 30 กันยายน 24 
2544 ในการนี้ นายเฉลิมชัย  วงษนาคเพ็ชร จึงขอลาออกจากการเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน และ25 
กรรมการอื่นทีม่หาวิทยาลัยแตงตั้ง ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 7 กันยายน 2552 เปนตนไป   26 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 27 
มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 28 

 29 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ   30 
 6.1  การสงเสริมกิจกรรมการประชุมสัมมนาและฝกอบรม 31 
  ประธานเสนอที่ประชุมวา ดวยมหาวิทยาลัยขอนแกน มีบทบาทและภารกิจดานการบริการ32 
วิชาการแกสังคมเพิ่มขึ้นอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการประชุมสัมมนาฝกอบรม ทําใหอาคารตางๆที่อยู33 
ในมหาวิทยาลัยไมสามารถรับภารกิจนี้ไดอยางเหมาะสม จึงสมควรพิจารณาใหมีอาคารเพื่อการนี้โดยเฉพาะ 34 
และวางระบบการบริหารจัดการใหมีความเหมาะสมเกิดประโยชนแกมหาวิทยาลัยทั้งการเสริมสรางชื่อเสียง 35 
ภาพลักษณ และสรางรายไดอยางตอเนื่อง กอปรกับอาคารศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก นั้น เคยมี36 
การวางแผนกอสรางอาคารสัมมนาไวตั้งแตป พ.ศ.2542 จึงเห็นควรทบทวนและพิจารณาในโอกาสนี้ดวย 37 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 38 
  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะดังนี้ 39 

- เพื่อใหสอดคลองกับบทบาทและภารกิจดานการบริการวิชาการแกสังคม จึงเห็นควรพิจารณา 40 
ใหมอีาคารเพือ่การนี้โดยเฉพาะ ทั้งนี้ ควรพิจารณาในหลายประการดวยกัน เชน 41 

(1) ดานอาคารและสถานที่ เห็นชอบบริเวณกอสรางอาคารสัมมนาตามแผนที่วางไว42 
เมื่อป พ.ศ.2542 ทั้งนี้ ขอใหวิเคราะหในเชิงธุรกิจถึงความคุมคาของการลงทุนกับ43 
ผลตอบแทนที่จะไดรับดวย 44 

(2) ดานระบบการบริหารจัดการ ตองเตรียมความพรอมสําหรับการบริหารจัดการอยาง45 
มืออาชีพเพื่อรองรับการประชุม/สัมมนาที่ครบวงจร อีกทั้ง ตองมีความสามารถใน46 
การแขงขันทางการตลาดกบัผูใหบริการรายอื่นในพื้นที่ดวย 47 

(3) ดานการพัฒนาเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน การฝกงานของนักศึกษาในสาขาที่48 
เกี่ยวของ 49 

(4) ดานความรวมมือของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยในการใชบริการเปนอันดับแรก50 
กอนพิจารณาใชสถานที่ภายนอกมหาวิทยาลัยตามเหตผุลความจําเปน 51 

(5) นอกจากนี้ เห็นควรปรับปรุงพัฒนาใหวิทยาเขตหนองคายเปนสถานที่รองรับตลาด 52 
MICE (Meeting Incentive Convention and Exhibition)ไดดวย 53 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 15/2552 ณ วันศุกรท่ี 11 กันยายน 2552 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 16/2552 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2552 เรียบรอยแลว 

 
 

  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการการมีอาคารเพื่อรองรับภารกิจ1 
ดานการบริการวิชาการแกสังคม และมอบใหฝายแผนและสารสนเทศรับเอาขอคิดเห็นเสนอแนะของ 2 
ท่ีประชุมคณบดีไปพิจารณาตอไป 3 

 4 
 5 

6.2    การแกไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 908/2552) 6 
         เรื่อง หลักเกณฑการเขารวมกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ 7 

          ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน 8 
 ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา ผูแทนรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศกึษาเสนอที่ประชุมวา 9 
ตามที่ที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 ไดพิจารณา    ( ราง) ประกาศ10 
มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑการเขารวมกจิกรรมแบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน 11 
และมีมติเห็นชอบในหลักการการเขารวมกิจกรรมแบบบูรณาการของนกัศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมอบให12 
ฝายพัฒนานักศึกษา ฝายวิชาการฯ และคณบดีคณะนิติศาสตรพิจารณาปรับปรุงแกไขตามขอคิดเห็นเสนอแนะ13 
ของที่ประชุมคณบดีตอไป นั้น ในการนี้ เห็นสมควรปรับปรุง ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบับที่ 14 
908/2552) เรื่อง หลักเกณฑการเขารวมกิจกรรมแบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน โดย15 
ปรับปรุงสาระสําคัญในขอ 7 เกี่ยวหลักเกณฑและเงื่อนไขในการเขารวมกิจกรรม ใหม ซึ่งมีรายละเอียดตาม16 
เอกสารประกอบวาระการประชุม 17 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 18 
  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะดังนี้ 19 

- ในหลักการของการออกประกาศฯ นี้ จะเปนประโยชนกับนักศึกษาเมื่อสําเร็จเปนบัณฑิต 20 
ซึ่งเปนกระบวนการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพของมหาวิทยาลัย และเปนไปตามนโยบาย21 
ของรัฐบาล ทั้งนี้ ตอเรื่องดังกลาว ที่ประชุมไดพิจารณาและคํานึงถึงประเด็นที่เกี่ยวของกับ22 
สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนญู  อยางไรก็ตาม เมื่อคํานงึถึงสภาพความเปนจริงในปจจุบัน 23 
เพื่อประโยชนในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาและผลิตบัณฑิตบัณฑิตใหเปนไปตาม24 
นโยบายของรัฐ ที่ประชุมจึงเห็นชอบหลักการตามแนวทางที่เสนอมา 25 

- ใน (ราง) ประกาศฯ ควรพิจารณาปรับปรุงแกไข ดังนี้ 26 
 -  หนา 2 ขอ 6 ประเภทของกลุมกิจกรรม เห็นควรพิจารณาเพิ่มกลุมกิจกรรมที่สราง     27 
    มูลคาเพิ่มใหนักศึกษามากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของบัณฑิตดวย 28 

   -  หนา 2 ขอ 6.4 ขอความ “ดานการเสรมิสรางจิตสาธารณะ การธํารงไวซึ่งสถาบัน 29 
      ชาติ...” ควรปรับแกไขเปน “ดานการเสริมสรางจิตสาธารณะ ประชาธิปไตย การ 30 
      ธํารงไวซึ่งสถาบันชาติ...” 31 

 -  หนา 3 ขอ 7.1, 7.3, 7.4 ขอความ “หลักสูตร 2 ป” และ “หลักสูตร 3 ป” เห็นควร32 
    ปรับแกไขเปน “หลักสูตรตอเนื่อง หรือหลักสูตรที่ใชระยะเวลานอยกวา 4 ป”   33 
 -  เห็นควรเพิม่เติมสาระสําคัญ ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง รองอธิการบดี34 
    ฝายพัฒนานักศึกษาอาจอนุมัติใหลดหรือยกเวนหนวยกิจกรรมตามประกาศฯนี้ได    35 
    เปนการเฉพาะราย หรืออาจผานการพจิารณาของคณะกรรมการที่เกี่ยวของ ไวใน    36 
    (ราง)ประกาศฯดวย 37 

  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหมีการแกไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 38 
(ฉบับท่ี 908/2552) และใหรับเอาขอคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมคณบดีไปพิจารณาประกอบการ39 
ปรับแกไข (ราง)ประกาศฯ ตอไปดวย   40 
 41 

 6.3  (ราง) ระเบียบฯ วาดวย กองทุนสงเคราะหสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร  พ.ศ. ... 42 
 รองคณบดีฝายบริหาร ผูแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตรเสนอที่ประชุมวา ตามที่คณะ     43 

สัตวแพทยศาสตรไดรับความเห็นชอบในการจัดตั้งกองทุนสงเคราะหสัตว และไดรับอนุมัติงบประมาณสนับสนุน44 
เบ้ืองตนในวงเงิน 200,000 บาท นั้น ทั้งนี้  เพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอเสนอ (ราง) 45 
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย กองทุนสงเคราะหสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร  พ.ศ. ...  ซึ่งมี46 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  47 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 48 
  ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะดังนี้  49 

- เห็นควรเพิ่มเติมสาระเกี่ยวกับ การรายงานสถานภาพทางการเงินประจําปตอมหาวิทยาลัย 50 
ใน (ราง) ระเบียบฯ ดวย 51 

 52 
 53 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 15/2552 ณ วันศุกรท่ี 11 กันยายน 2552 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 16/2552 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2552 เรียบรอยแลว 

 
 

  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 1 
วาดวย กองทุนสงเคราะหสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร  พ.ศ. ... โดยใหรองอธิการบดีฝายทรัพยสิน2 
พิจารณาเรื่องการบริหารเงินและท่ีมาของเงินกองทุน และปรับแกไขใหสอดคลองกับระบบการเงินของ3 
มหาวิทยาลัยกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 4 

 5 
 6.4  แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน (ก.บ.ม.) 6 

  รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลเสนอที่ประชุมวา ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 7 
ประจํามหาวิทยาลัย(ก.บ.ม.) ครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2552  มีมติอนุมัติในหลักการและรับทราบในเรื่อง 8 
ดังตอไปนี้ 9 
  1. เพื่อใหการบริหารอัตรากําลังของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยเปนไปในมาตรฐาน10 
เดียวกัน ดังนั้น จึงมีมติใหพิจารณาการตอสัญญาการจางพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีการจางผูซึ่งมีอายุเกิน 60 ป 11 
นั้น ใหใชหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาใช12 
โดยอนุโลม และมอบหมายใหกองการเจาหนาที่ยกรางประกาศเพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติตอไป 13 
  2. เนื่องจาก ในปจจุบันมีการจางบุคคลเขาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากการจางใน14 
ระบบของมหาวิทยาลัยอยางเปนทางการ เชน ลูกจางชั่วคราวโครงการตางๆ ลูกจางชั่วคราวรายวัน หรือลูกจาง15 
เฉพาะกิจอื่นๆ โดยแหลงงบประมาณมีทั้งงบประมาณเงินรายไดของหนวยงาน ซึ่งไมใชงบประมาณหมวดบุคลากร 16 
หรืองบอื่นๆ และในทางปฏิบัติมีประเด็นเกี่ยวกับ การสรรหา การคัดเลือก เงินเดือนหรือสิทธิประโยชนอื่น เชน การ17 
ออกคําสั่งแตงตั้ง การออกบัตรประจําตัว การใชสถานที่และอุปกรณของราชการ ความรับผิดชอบในทางวินัยการ18 
ละเมิด และอื่นๆ จึงสมควรที่จะออกหลักเกณฑวิธีการใหเปนลายลักษณอักษร 19 
  จึงมีมติมอบหมายใหกองการเจาหนาที่ ยกรางหลักเกณฑและวิธีการในการจางบุคคลเขา20 
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยโดยวิธีอื่นๆ ดังกลาว 21 

3. ที่ประชุมไดพิจารณาหลักเกณฑและออกประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแกน ในเรื่องตาง  ๆดังนี้22 
   (1) ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติตาม 23 

               มาตรฐานภาระงานทางวิชาการและแนวทางการติดตามภาระงานทางวิชาการของ 24 
      ผูดํารงตําแหนงวิชาการในมหาวิทยาลัยขอนแกน  25 

 (2) ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง แนวทางและนโยบายการจัดทํา   26 
         แผนพัฒนาวิชาชีพรายบุคคลเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรสาย 27 
      ผูสอน 28 

 (3) ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑการจายเงินคาตอบแทน 29 
         ตามผลการปฏิบัติงานเพิ่มประจําป สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  30 
      มหาวิทยาลัยขอนแกน 31 

 (4) ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเลื่อนขั้น 32 
          เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน 33 

4. แผนพัฒนาบุคลากรสายผูสอนเพื่อใหมีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามแผนกําลังคนเพื่อยกระดับ 34 
ใหมีวุฒิปริญญาเอก 5 ป  35 

 ดวยที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 มีมติอนุมัติในหลักการ36 
เพื่อใหเปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งตองการผูมีคุณวุฒิปริญญาเอก เพื่อทําหนาที่สอนและวิจัยใน37 
มหาวิทยาลัย  38 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวางหลักเกณฑการสรรหา คัดเลือก และ39 
จัดสรรทุน เพื่อใหพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการไปศึกษาตอ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ 40 
3287/2551 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2551 โดยกําหนดบทบาท หนาที่ ดังนี้ 41 

(1)  กําหนดหลักเกณฑ กลยุทธ กลไก การสรรหา คัดเลือกในเชิงรุก 42 
(2)  กําหนดหลักเกณฑการจัดสรรทุน เพื่อการศึกษาตอระดับปริญญาเอก 43 
(3)  สรรหาและคัดเลือกและจัดสรรทุนสําหรับพนักงานที่ทําหนาที่สอนและวิจัย 44 
บัดนี้ คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเปน45 

พนักงานมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 46 
2552 และครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ ดังนี้ 47 

(1)  คณะตองมีแผนกําลังคนเพื่อยกระดับใหมีคุณวุฒิปริญญาเอกภายใน 5 ป และไดรับความ 48 
    เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ 49 
(2)  ตองเปนบุคคลที่มีศักยภาพสูงและศึกษาในสาขาวิชาที่ตรงตามความตองการของ 50 
    คณะโดยมีใบตอบรับเขาศึกษาจากสถาบันที่จะศึกษาหรือกําลังศึกษาในระดับ 51 
    ปริญญาเอก และไดรับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการประจําคณะแลว  52 

      ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 53 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 15/2552 ณ วันศุกรท่ี 11 กันยายน 2552 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 16/2552 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2552 เรียบรอยแลว 

 
 

 ทั้งนี้ ขอแกไขขอมูลเอกสารประกอบวาระการประชุม จากเดิม “สรุปรายชื่อบุคคลภายนอกที่1 
ไดรับการจัดสรรทุนปริญญาเอก” แกไขเปน “สรุปรายชื่อบุคคลภายนอกที่ไดรับการคัดเลือกบรรจุเปนพนักงาน2 
มหาวิทยาลัยขอนแกน” 3 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 4 
 มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 5 
 6 
 6.5  รายงานผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑการใหรางวัลหัวหนา 7 
         หนวยงานที่ปฏิบัติงานไดผลตามยุทธศาสตรหรือเปาหมายที่กําหนดไวตอมหาวิทยาลัย 8 
 ประธานเสนอที่ประชุมวา ดวยคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑการใหรางวัลหัวหนา9 

หนวยงานที่ปฏิบัติงานไดผลตามยุทธศาสตรหรือเปาหมายที่กําหนดไวตอมหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 10 
2/2552 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2552 ไดพิจารณารายละเอียดของหลักเกณฑการใหรางวัลหัวหนาหนวยงานท่ี11 
ปฏิบัติงานไดตามผลยุทธศาสตรหรือเปาหมายที่กําหนดไวตอมหาวิทยาลัยตามรายงานผลการพิจารณาเกณฑ12 
การใหรางวัลหัวหนาหนวยงาน มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามที่คณะกรรมการกํากับติดตามและประเมินผลงาน13 
ของผูบริหารระดับหัวหนาหนวยงานมหาวิทยาลัยขอนแกนไดพิจารณาเสนอ ซึ่งมีสรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 14 

1. เห็นชอบกับเกณฑการใหรางวัลตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกํากับ ติดตามและ15 
ประเมินผลงานของผูบริหารฯ เสนอมา โดยใหรางวัลแกผูบริหารทุกระดับที่ปฏิบัติงาน16 
ไดผลตามยุทธศาสตรหรือเปาหมายที่กําหนดไวตอมหาวิทยาลัยทุกปงบประมาณ 17 

2. เงินรางวัลแกผูบริหาร ใหหัวหนาสวนราชการไดรับเงินรางวัลในอัตราเทากับสวนที่ถูกตัด18 
ออกจากการไดรับเงินรางวัลประเภทผูบริหารตามเกณฑของ ก.พ.ร. สวนผูบริหารระดับ19 
คณะ/หัวหนาหนวยงานนั้น ใหผูไดรับคะแนนการประเมินสูงสุดไดรับเงินรางวัลเทากับที่20 
ถูกตัดออกจากเงินรางวัลที่ไดรับจัดสรรตามเกณฑ ก.พ.ร. สวนผูบริหารระดับคณะ/21 
หัวหนาหนวยงานอื่นใหไดรับเงินรางวัลตามสัดสวนของคาคะแนนที่ไดรับจาการประเมิน22 
ลดหลั่นกันลงไป 23 

3. ควรมีการประเมินการบริหารจัดการที่สะทอนถึงศักยภาพของหัวหนาหนวยงานในการ24 
จัดการกับทรัพยากรการเงินและทรัพยากรบุคคลที่สนองตอบ (Compliance) ตอนโยบาย25 
และกฎระเบียบตาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหนวยงาน สรุปเกณฑและ26 
สัดสวนการประเมินการใหรางวัลหัวหนาหนวยงานที่ปฏิบัติงานไดผลตามยุทธศาสตรหรือ27 
เปาหมายที่กําหนดไวตอมหาวิทยาลัยไดดังนี้ 28 

3.1 การประเมินขีดความสามารถ 9 ดาน (รอยละ 25) 29 
3.2 การประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน (รอยละ 25) 30 
3.3 การประเมินการปฎิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร (รอยละ 25) 31 
3.4 การประเมินการจัดการทรัพยากรในหนวยงานที่ตอบสนอง (Compliance) ตอ32 

นโยบายและกฏระเบียบตางๆ (รอยละ 25) โดยแบงเปน 33 
 (1)  การบริหารจัดการการเงิน (รอยละ 15) 34 
 (2)  การบริหารบุคลากร (รอยละ 10) 35 

   สําหรับการประเมินหัวหนาหนวยงานเพื่อใหรางวัลนี้ ที่ประชุมเสนอใหอธิการบดีและ36 
รองอธิการบดีที่เกี่ยวของเปนผูประเมิน 37 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาใหขอคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติม 38 
  มติ  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบหลักการตามที่คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑการให39 
รางวัลหัวหนาหนวยงานท่ีปฏิบัติงานไดผลตามยุทธศาสตรหรือเปาหมายที่กําหนดไวตอมหาวิทยาลัย 40 
เสนอ  โดยในขอ 3.1 น้ัน ในทางปฏิบัติขอใหพิจารณาเรื่องเงื่อนไขของระยะเวลาการปฏิบัติงานใน41 
ตําแหนงประกอบการประเมนิดวย 42 

 43 
 6.6  รายงานผลการของบประมาณสนับสนุนสิ่งปลูกสรางและครุภัณฑภายในจากจังหวัดขอนแกน 44 

  รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ เสนอที่ประชุมวา ตามที่ไดรับมอบหมายใหฝาย45 
สังคมและชุมชนสัมพันธประสานงานกับสํานักงานจังหวัดขอนแกนเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณป  2552  46 
สําหรับสิ่งปลูกสรางและครุภัณฑภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน  รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธได47 
ประสานงานกับผูวาราชการจังหวัดขอนแกน  และหัวหนาสํานักงานจังหวัดขอนแกน  โดยมีขอสรุปดังตอไปนี้ 48 
  1. ไดการรับจัดสรรงบประมาณในการกอสรางสนามเทนนิส สําหรับเยาวชน จํานวน  8  สนาม   49 
จากจังหวัดขอนแกน  รอบที่  1  จํานวน  8,000,000  บาท  รอบที่  2  จํานวน  3,500,000  บาท  โดยมี50 
วัตถุประสงคดังนี้ 51 
 52 
 53 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 15/2552 ณ วันศุกรท่ี 11 กันยายน 2552 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 16/2552 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2552 เรียบรอยแลว 

 
 

   1.1  เพื่อรองรับการเปนเจาภาพการแขงขันกีฬาแหงชาติ  ครั้งที่  40  ในป  พ.ศ.  2554 1 
1.2  จังหวัดตองการศูนยฝกกีฬาเทนนิสจังหวัดขอนแกน   ในการเตรียมความพรอม2 

สําหรับการเปนสปอตซิตี้ 3 
   1.3 ตองการผลักดันนักกีฬาเขาสูระดับชาติและนานาชาติ 4 
  2. ไดรับการจัดสรรงบประมาณกอสรางอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต  (มอดินแดง)  ระดับมัธยม  5 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  จากจังหวัดขอนแกน  จํานวน   9,200,000  บาท  โดยมีวัตถุประสงค  เพื่อแกไข6 
ปญหาหองเรียนที่ไมเพียงพอ ลดความแออัดภายในของหองเรียนเดิมที่มีขนาดเล็ก  ตลอดจนเอื้อใหนักเรียน  7 
นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา  ไดฝกปฏิบัติและฝกทักษะการเรียนรู  จากหองปฏิบัติการตาง ๆ ที่อยูใน8 
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนการสอน 9 

3.   ไดรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับจัดซื้อรถพยาบาล  เพื่อสนับสนุนการใหบริการรักษา10 
สุขภาพของประชาชนนอกสถานที่ไดอยางเต็มที่  จํานวน  5,500,000  บาท 11 

รวมทั้งสามโครงการ  มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับงบประมาณสนับสนุนจากทางจังหวัดเปนเงิน  12 
26,200,000  บาท  (ยี่สิบหกลานสองแสนบาทถวน)     13 
 นอกจากนี้ เมื่อตนป 2552 มหาวิทยาลัยยังไดรับการจัดสรรงบประมาณจากทางจังหวัดไปแลว14 
จํานวนประมาณ 6-7 แสนบาท ในการสนับสนุนปรับปรุงหองคอมพิวเตอรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 15 
(ศึกษาศาสตร)  16 
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและจะไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป 17 
 มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 18 
 19 
เลิกประชุมเวลา 13.00 นาฬิกา 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
         (ลงชื่อ)              กุลธิดา  ทวมสุข 25 
                   (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 26 
              รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 27 

                                 เลขานุการที่ประชุมคณบดี 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
นางสุภารัตน  มูลศรี 33 
นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์ 34 
ผูจดรายงานการประชุม  35 


