
รายงานการประชุมคณบดี 1 
ครั้งท่ี 19/2551 2 

เมื่อวันศุกรท่ี  14  พฤศจิกายน  2551 3 
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารแกนกัลปพฤกษ 4 

 5 

ผูมาประชุม 6 
1. รศ.สุมนต  สกลไชย    อธิการบดี     ประธาน 7 
2. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร   รองอธิการบดีฝายบริหาร 8 
3. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 9 
4. ผศ.ดารณี  หอมด ี    ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 10 
      แทนรองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 11 
5. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 12 
6. รศ.ธีระ  ฤทธิรอด    ผูชวยอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 13 
      แทนรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 14 
7. ผศ.วินัย  ใจขาน    รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 15 
8. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 16 
9. ผศ.วันชัย  ธนาเศรษฐอังกูล   รองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพ 17 
10. รศ.วนิดา  แกนอากาศ   รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ 18 
      แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 19 
11. ผศ.รักพงษ  เพชรคํา   รองคณบดีฝายบริหาร 20 
      แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร 21 
12. ผศ.ปณิธาน  พีรพัฒนา   รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ 22 
      แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 23 
13. ศ.ละออศรี  เสนาะเมือง   คณบดีคณะวิทยาศาสตร 24 
14. ผศ.ไพศาล  สุวรรณนอย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร 25 
15. รศ.มาริสา  ไกรฤกษ    รองคณบดีฝายวิชาการ 26 
      แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 27 
16. ศ.วิรุฬห  เหลาภัทรเกษม   คณบดีคณะแพทยศาสตร 28 
17. ผศ.ธนพรรณ  ธานี    รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ 29 
      แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 30 
18. รศ.เกรียงไกร  กิจเจริญ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 31 
19. รศ.พิษณุ  อุตตมะเวทิน   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 32 
20. ผศ.เอกสิทธิ์  อุตรวิเชียร   รองคณบดีฝายคลินิก     33 
      แทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 34 
21. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย   คณบดีคณะเภสัชศาสตร 35 
22. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี  36 
23. รศ.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย    คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 37 
24. ผศ.สุธิดา  สรุงบุญมี    รองคณบดีฝายวิชาการ 38 
      แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 39 
25. รศ.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี     คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 40 
26. อ.กิตติบดี  ใยพูล    รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร 41 
27. รศ.พีรสิทธิ์  คํานวณศิลป   คณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 42 
28. รศ.สมาน  ลอยฟา    ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 43 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 44 
29. ศ.สุทธิพันธ  จิตพิมลมาศ   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 45 
30. ผศ.อนัตต  เจาสกุล    ผูอํานวยการศนูยคอมพิวเตอร 46 
31. รศ.สัญญา  รอยสมมุติ   รักษาราชการแทนรองผูอํานวยการฝายบริหาร 47 
      แทนผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ 48 
32. รศ.อาํนวย  คําตื้อ    ผูอํานวยการศนูยบริการวิชาการ 49 
33. รศ.พีระศักดิ์  ศรีฤาชา   ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  50 
      (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 51 
34. ผศ.พรรณวดี  ตันติศิรินทร   ประธานสภาคณาจารย  52 
35. นางบุบผา  ชอบใช    ประธานสภาขาราชการและลูกจาง 53 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 19/2551 ณ วันศุกรท่ี 14 พฤศจิกายน 2551 
หมายเหต ุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 20/2551 เมื่อวันศุกรท่ี 21 พฤศจิกายน 2551 เรียบรอยแลว 

36. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  1 
      และรักษาการคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 2 
      เลขานุการที่ประชุม 3 
37. นางสังวาลย  ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 4 
    5 
ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 6 
1.  รศ.สุลัดดา  ลอยฟา     รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล 7 
2.  ผศ.ทรงยศ  วีระทวีมาศ   คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร    8 
3.  รศ.วินิต  ชินสุวรรณ    คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 9 
      10 
เริ่มประชุมเวลา 09.40 นาฬิกา 11 
  เมื่อครบองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้12 
 13 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอท่ีประชุม  14 

1.1 เรื่องที่ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 10/2551  15 
       เมื่อวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2551 และมติท่ียังไมไดรับการรับรอง  16 

 เลขานุการที่ประชุมในฐานะกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอตอที่ประชุมวา ดวย17 
ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกนครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2551 มีเรื่องที่ไดนําเสนอ18 
สภามหาวิทยาลัย และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    19 

จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 20 
มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 21 
 22 
1.2  พิธีประกาศอภิสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ 23 
        เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 24 

  ประธานเสนอที่ประชุมวา เพื่อรวมถวายความอาลัย สงเสด็จสูสวรรคาลัย และแสดงออกถึง25 
ความจงรักภักดี และความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ มหาวิทยาลัยขอนแกนไดจัดพิธีประกาศอภิสดุดีเฉลิม26 
พระเกียรติ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  ในวันศุกรที่ 14 27 
พฤศจิกายน 2551 เวลาประมาณ 08.00 น. ณ ศูนยอาหารและบริการ และทางจังหวัดขอนแกน กําหนดจัดพิธี28 
บําเพ็ญกุศลและถวายดอกไมจันทน (สวนภูมิภาค) ในงานพระราชพิธพีระราชทานเพลิงพระศพ ในวันเสารที่ 15 29 
พฤศจิกายน 2551 ซึ่งเปนวันพระราชทานเพลิงพระศพ ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง   30 
จ.ขอนแกน ในเวลา 15.30 น. จึงขอเรียนเชิญผูบริหารทุกทานรวมพิธีบําเพญ็กุศลและถวายดอกไมจันทน31 
ดังกลาวดวย 32 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและรวมพิธี 33 
  มต ิท่ีประชุมรับทราบ  34 
     35 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งท่ี 18/2551 เมื่อวันท่ี 17 ตุลาคม 2551 36 

ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการครั้งที่ 18/2551 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2551 โดยมีการแกไข ดังนี้ 37 
  - หนา 1 ตําแหนงของผูเขารวมประชุมลําดับที่ 28 ใหแกไขเปน “รักษาราชการแทนรอง38 
ผูอํานวยการฝายบริหาร แทนผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ ” 39 

 40 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน    41 
  3.1  การจัดลําดับคณะเขารับพระราชทานปริญญาบัตร 42 
          -ขอถอนวาระ เนื่องจากไดมีการหารอืกันในที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการจัดงาน43 
พระราชทานปริญญาบัตรฯ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 แลว สรุปวา ใหระดับบัณฑิตศึกษาเขารับพระทาน44 
ปริญญาบัตรกอน แลวจึงตามดวยระดับปริญญาตรี 45 
 46 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   47 
  4.1  หลักเกณฑการจัดตั้งสวนงานภายในสถาบันอุดมศกึษา 48 
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอที่ประชุมวา สํานักงานคณะกรรมการการ49 
อุดมศึกษา(สกอ.) ไดมีหนังสือที่ ศธ 0503(3)/ว1307 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2551 แจงประกาศ50 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการจัดตั้งสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.51 
2551 เพื่อเปนแนวทางดาํเนินการสําหรับมหาวิทยาลัย ดังนี้  52 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 19/2551 ณ วันศุกรท่ี 14 พฤศจิกายน 2551 
หมายเหต ุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 20/2551 เมื่อวันศุกรท่ี 21 พฤศจิกายน 2551 เรียบรอยแลว 

(1) การจัดตั้งสวนงานภายใน ใหสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาจัดตั้งและดําเนินงานจาก1 
รายไดของสถาบันอุดมศึกษา โดยพิจารณาความพรอมของสวนงานภายในที่จะจัดตั้งให2 
ครอบคลุมประเด็นขอ 2  ทั้ง 11 ประเด็นตามประกาศนี้  3 

(2) สวนงานภายในที่จัดตั้งขึ้นแลวกอนประกาศนี้ใชบังคับ มหาวิทยาลัยจะตองจัดทําขอเสนอ4 
การจัดตั้งสวนงานที่ครอบคลุมประเด็นขอ 2  ใหเสร็จส้ินภายในเกาสิบวันนับแตประกาศนี้5 
ใชบังคับ โดยจัดทําประกาศการแบงสวนงานภายในและรายงานขอมูลใหคณะกรรมการ6 
การอุดมศึกษาทราบภายในหกสิบวัน นับแตไดจัดทําขอมูลจัดตั้งสวนงานเสร็จส้ิน 7 

(3) สวนงานภายในใหม ที่จะจัดตั้งตามหลักเกณฑของประกาศนี้ มหาวิทยาลัยตองพิจารณา8 
จัดทําขอเสนอการจัดตั้งสวนงานที่ครอบคลุมประเด็นขอ 2 ทุกประเด็น โดยตองจัดทํา9 
ประกาศการแบงสวนงานภายในและรายงานขอมูลใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ10 
ภายในหกสิบวัน   11 

(4) สภาสถาบันอุดมศึกษาสามารถยุบเลิกสวนงานภายในได หากหนวยงานนั้นไมสามารถ12 
ดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคตามขอ 2 ได และใหรายงานขอมูลใหคณะกรรมการการ13 
อุดมศึกษาทราบภายในหกสิบวันนับแตไดอนุมัติใหยุบเลิกหนวยงานนั้น   14 

   ขอเท็จจริง/ผลการจัดตั้งหนวยงานภายในของมหาวิทยาลัย ที่สอดคลองกับสาระสําคัญของ15 
พระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 สรุปไดดังนี้  16 

(1) สวนงานภายใน หมายถึง คณะ สถาบัน สํานัก ศูนย หรือสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี17 
ฐานะเทียบเทาคณะ ซึ่งไดรับการจัดตั้งใหเปนสวนงานภายในที่ไมใชสวนราชการ โดย18 
จัดตั้งขึ้นตามมติของสภาสถาบันอุดมศึกษาใหเปนสวนงานภายในดําเนินงานจากรายได19 
ของสถาบันอุดมศึกษาและจัดทําเปนประกาศของสถาบันอุดมศึกษา (มาตรา 3,4) 20 

(2) หัวหนาสวนงานภายในที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติฯ นี้ ใหมีสิทธิและหนาที่เชนเดียวกัน21 
กับหัวหนาสวนราชการ (มาตรา 6) เวนแตขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษาจะกําหนดไว22 
เปนอยางอื่น 23 

(3) คณะ สถาบัน สํานัก ศูนย หรือสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ที่สภา24 
สถาบันอุดมศึกษาไดอนุมัติใหจัดตั้งขึ้นเปนสวนงานภายในหรือสวนงานในกํากับ (มาตรา 7) 25 
ของสถาบันอุดมศึกษาอยูกอนแลว ใหถือเปนสวนงานภายในตามพระราชบัญญัติการบริหาร26 
สวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 27 

(4) มหาวิทยาลัยขอนแกนจัดตั้งสวนงานกอนประกาศกระทรวงฯ นี้ใชบังคับ ที่เขาขายตาม 28 
พระราชบัญญัติฯ นี้ และตองพิจารณาดําเนินการใหเปนไปตามประกาศกระทรวงฯ เชน 29 
คณะนิติศาสตร วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา30 
การจัดการ วิทยาเขตหนองคาย เปนตน  31 

    เพื่อใหการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา 32 
พ.ศ. 2550 และหลักเกณฑการจัดตั้งสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 เปนไปอยางมี33 
ประสิทธิภาพจึงเสนอ แนวทาง ขั้นตอน วิธีดําเนินการจัดตั้งสวนงานภายใน ดังนี้ 34 

(1) ขอใหหนวยงานที่จัดตั้งตามประกาศสภามหาวิทยาลัยไปแลวกอนประกาศนี้ใชบังคับ  35 
จัดทําขอเสนอการจัดตั้งหนวยงานที่ครอบคลุมประเด็นขอ 2 ของหลักเกณฑการจัดตั้ง36 
สวนงานภายในดังกลาว พรอมทั้งนําสงกองแผนงานจํานวน 2 ชุด เพื่อตรวจสอบ37 
กลั่นกรอง และรายงานตอคณะกรรมการการอุดมศึกษาตอไป 38 

(2) ขอใหหนวยงานที่จะจัดตั้งใหมตามหลักเกณฑของประกาศนี้  ดําเนินการจัดทําขอเสนอ39 
การจัดตั้งหนวยงานที่ครอบคลุมประเด็นขอ 2 และนําสงกองแผนงานจํานวน 2 ชุด  เพื่อ40 
ตรวจสอบกลั่นกรอง และนําเสนอที่ประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 41 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในประเด็นตอไปนี้ 42 
(1) พิจารณาวามีหนวยงานเดิมที่ไดจัดตั้งไปแลว มีหนวยงานใดบางที่ตองดําเนินการจัดตั้ง43 

เปนสวนงานภายใน ตามพระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา 44 
พ.ศ. 2550 และหลักเกณฑการจัดตั้งสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 45 

(2) ในชวงแผนพัฒนาระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) และแผนระยะยาว (พ.ศ. 2552-2567) 46 
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดตั้งสวนงานใดบาง และจะมีหลักเกณฑ ขั้นตอน วิธีการจัดตั้ง47 
สวนงานภายในตามพระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา 48 
พ.ศ. 2550 และหลักเกณฑการจัดตั้งสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551  49 
อยางไร  50 

  ประธานเสนอที่ประชุมเพิ่มเติมวา เหตุผลของการประกาศใชพระราชบัญญัติการบริหารสวนงาน51 
ภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 คือ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายปรับลดคาใชจายภาครัฐโดยใหระงับ52 
หรือชะลอการจัดตั้งสวนราชการใหม ที่มีผลเปนการเพิ่มงบประมาณหรืออัตรากําลังขาราชการ แตใน53 
สถานการณปจจุบันสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปนสวนราชการมีความจําเปนตองผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการ54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 19/2551 ณ วันศุกรท่ี 14 พฤศจิกายน 2551 
หมายเหต ุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 20/2551 เมื่อวันศุกรท่ี 21 พฤศจิกายน 2551 เรียบรอยแลว 

ตางๆเพิ่มขึ้น เพื่อใหทันตอความตองการและความเปลี่ยนแปลงของสังคมสมควรใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่1 
เปนสวนราชการจัดตั้งสวนงานภายในที่มีฐานะเทียบเทาคณะเพิ่มขึ้นได ทั้งนี้ จะตองมีความพรอมดานบุคลากร2 
และสามารถดําเนินงานจากรายไดของสถาบันอุดมศึกษานั้นเอง  3 
  ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 4 

-  ที่มาของพระราชบัญญัติฯ ดังกลาว เปนการรับรองสถานภาพของหัวหนาหนวยงานนั้นๆ  5 
ซึ่งจะมีสิทธิ อาํนาจ หนาที่ตามกฎหมาย อีกทั้ง เปนเรื่องของความรูสึกและการยอมรับ6 
ดวย ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงตองมีความชัดเจนในการแบงสวนงานภายในและสวนงานในกํากับ7 
วาเปนองคกรในลักษณะใด ซึ่งมีความแตกตางกันในเรื่องของการจัดหารายได และหลักเกณฑ8 
การจัดการตางๆ จึงเห็นควรแตงตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบตอไป 9 

  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมอบให ฝายแผนและสารสนเทศ รวมกับ ฝายวิชาการและ10 
วิเทศสัมพันธ พิจารณาดําเนินการตอไป โดยเห็นชอบใหจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา11 
หลักเกณฑการจัดตั้งสวนงานภายในของมหาวิทยาลัยขอนแกน ประกอบดวย 12 
  1.  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 13 
  2.  รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 14 
  3.  รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 15 
  4.  คณบดีคณะนิติศาสตร 16 
  5.  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 17 
  ท้ังน้ี  อาจพิจารณาเชิญคณะ/หนวยงานรวมเปนคณะกรรมการไดตามความเหมาะสม 18 
 19 
  4.2 การปรับสภาพสิ่งแวดลอมรอบรั้วมหาวิทยาลัย 20 
  ผูแทนรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธเสนอที่ประชุมวา ดวยที่21 
ประชุมคณะกรรมการสงเสรมิกิจการมหาวทิยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 17 22 
กันยายน 2551 ไดพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางสงเสริมการใชเวลาของนักศึกษาใหเปนประโยชนและเห็นวา23 
สภาพสิ่งแวดลอม รอบรั้วมหาวิทยาลัยเปนสภาพที่ไมเหมาะสมกับสถาบันการศึกษาเกาแกของรัฐ เนื่องจาก24 
บริเวณโดยรอบ   มีรานคาขายสิ่งของมึนเมาจํานวนมาก ทําใหนกัศึกษาบางสวนใชเวลากับสิ่งที่บ่ันทอนสภาพ25 
การเปนนักศึกษาที่ดี  จึงเหน็ควรใหมหาวทิยาลัยเสริมกจิกรรมที่ดี เปนประโยชนและนาสนใจใหนักศึกษาเขารวม26 
จัดเปนชุมชนวิชาการ  ที่มีชีวิตชีวาของคนหนุมสาวบริเวณใกลหอพักนักศึกษา หรือเสริมสถานที่ใหนักศึกษา27 
เลือกออกกําลังกายตามความชอบ  สําหรับสวนที่เปนบริเวณรอบนอกรั้วมหาวิทยาลัย ที่ประชุมเห็นชอบให28 
มหาวิทยาลัยประสานงาน ขอความรวมมอืไปยังสถานีตํารวจภูธร และผูประกอบการใหเขมงวดในกฎ ระเบียบ29 
รวมกันในการจัดสรางหอพักบริการนักศึกษา หรือบริการอื่น 30 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 31 

มต ิท่ีประชุมมีมติ ดังน้ี 32 
1. รับทราบขอเสนอแนะอันเปนประโยชนของคณะกรรมการสงเสริมฯ ดังกลาว 33 
2. เพื่อใหคณะกรรมการสงเสริมฯไดรับทราบขอมูลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยท่ี34 

ไดพัฒนาดานตางๆอยางตอเนื่องมาโดยตลอด โดยมีจุดมุงหวงัท่ีจะผลิตบัณฑิตท่ีมี35 
คุณภาพควบคูไปกับการจัดการสภาพแวดลอมที่เอื้อประโยชนตอการศึกษาและการ36 
ใชชีวิตอยางมีคุณภาพในมหาวิทยาลัย จงึเหน็ควรใหมีการนําเสนอขอมูลการ37 
ดําเนนิงานในดานตางๆของมหาวิทยาลัย เชน ระบบการจัดการทางกายภาพ ระบบ38 
การปองปราม กิจกรรมสรางสรรค การพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา เปนตน  39 

3. การนําเสนอขอมูลตามรายละเอียดในขอ 2 น้ัน เห็นควรนําเสนอขอมูลพรอมรับ40 
ขอคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติม ในการประชุมคณะกรรมการสงเสริมฯ คราวตอไป  41 

4. มอบฝายพัฒนาระบบกายภาพ ฝายพัฒนานักศึกษา และฝายสังคมและชุมชน42 
สัมพันธ รับผิดชอบเตรียมขอมูลนําเสนอตอไป 43 

 44 
4.3  เสนอแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน 45 

  ผูแทนรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ เสนอที่ประชุมวา ดวยคณะกรรมการ46 
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน  ไดดํารงตําแหนงครบวาระ 3 ป เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2551 และสภา47 
มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้ง นายอภิสิทธิ์  รุจิเกียรติกําจร ใหดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการสงเสริมฯ อีก48 
วาระหนึ่ง ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 31/2551 ส่ัง ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2551 ในการนี้ จึง49 
ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน ดังมีรายชื่อตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 50 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 19/2551 ณ วันศุกรท่ี 14 พฤศจิกายน 2551 
หมายเหต ุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 20/2551 เมื่อวันศุกรท่ี 21 พฤศจิกายน 2551 เรียบรอยแลว 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 1 
  ที่ประชุมมีขอสังเกตดังนี้ 2 
  1.  ที่ประชุมมีขอสังเกตเกี่ยวกับองคประกอบของคณะกรรมการสงเสรมิฯ ซึ่งตามขอบังคับ3 
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มิไดกําหนดจํานวนกรรมการไววามไีด4 
จํานวนเทาใด และไมไดกําหนดตําแหนงผูชวยเลขานุการไว  จึงเห็นควรพิจารณาทบทวนเพื่อใหมีความชัดเจน5 
ยิ่งขึ้น 6 
  2.  ตามขอบังคับฯ กําหนดใหรองอธิการบดีคนหนึ่งเปนกรรมการและเลขานุการ ดังนั้น รายชื่อ7 
คณะกรรมการ ใน (ราง) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมฯ  ลําดับที่ 27 และ 28 เห็นควรแกไขเปน 8 
  “ 27. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธุ  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ  9 
          เปน กรรมการและเลขานุการ  10 
    28. รศ.ธีระ  ฤทธิรอด ผูชวยอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศษิยเกาสัมพันธ   11 
          เปน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 12 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการสงเสริมฯ ตามที่เสนอ โดย13 
ปรับแก (ราง)คําสั่ง ตามขอสังเกตขอ 2 และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป  14 
 15 

4.4  รายงานสรุปผลการบรรยายพิเศษเรื่องการบริหารความเสี่ยง 16 
  ประธานเสนอที่ประชุมวา หนวยตรวจสอบภายในไดเสนอรายงานสรุปผลการรับฟงการบรรยาย17 
พิเศษเรื่อง การบริหารความเสี่ยง โดย นายทวี บุตรสุนทร ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 18 
2551 มีสาระโดยสรุป คือ การบริหารความเสี่ยงในองคกร คือการสรางมูลคาองคกรใหสูงสุดภายใตสภาวการณ19 
ที่ไมแนนอนในการดําเนินงาน มูลคาองคกรจะเกิดขึ้นไดเพียงใดขึ้นอยูกับความสามารถของผูบริหารในการ20 
ตัดสินใจ การกําหนดกลยุทธและการบริหารงานประจําวัน ความไมแนนอนหากกอใหเกิดผลในทางบวกเปนการ21 
ใหโอกาสแกองคกร หากเกิดผลทางลบถือวาเปนความเสี่ยง ดังนั้น ผูบริหารตองสามารถใชโอกาสใหเปน22 
ประโยชนในการกําหนดกลยุทธหรือกําหนดระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมที่องคกรสามารถยอมรับได  การบริหาร23 
ความเสี่ยงขององคกรจะชวยใหเกิดผลดงัตอไปนี้ 24 

- สนับสนุนใหองคกรสามารถพิจารณาระดบัความเสี่ยงที่องคกรยอมรับไดหรือตองการที่จะ25 
ยอมรับเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม 26 

- กําหนดกรอบการดําเนินงานใหแกองคกรเพื่อใหสามารถบริหารความไมแนนอนของความ27 
เส่ียงและโอกาสของธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ 28 

  ระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะเปนสวนหนึ่งของการกํากับดูแลกิจการ  29 
ที่ดี ซึ่งจะนําองคกรไปสูความเติบโตอยางยั่งยืน การบริหารความเสี่ยงมีความสําคัญตอการดําเนินงานขององคกร30 
อยางมาก ผูตรวจสอบภายในมีบทบาทในการทําใหมั่นใจไดวาองคกรมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ31 
และประสิทธิผลในการจัดการความเสี่ยงและในกรณีที่จําเปนผูตรวจสอบภายในควรเสนอแนะประเด็นที่ควร32 
ไดรับการปรับปรุงแตผูตรวจสอบภายในไมมีบทบาทโดยตรงตอการเปนผูนําในการพัฒนากรอบการบริหาร33 
ความเสี่ยง  เพื่อใหการบริหารจัดการความเสี่ยงในมหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงคควรจัดตั้งคณะกรรมการ34 
บริหารความเสี่ยงเพื่อใหการควบคุมและการจดัการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพโดยประกอบดวย  รองอธิการบดี  35 
คณบดี และผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ตามความจําเปนจํานวน 5-7 คน มีภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบคือ 36 

1. พิจารณาอนุมัตินโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององคกร ซึ่งกรอบ37 
การบริหารความเสี่ยงควรครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทตางๆที่สําคัญ เชน  38 

- ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ 39 
- ความเสี่ยงดานการเงิน 40 
- ความเสี่ยงดานการลงทุน 41 
- ความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอชื่อเสียงขององคกร 42 

2. กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงใหสอดคลองกับนโยบายการ43 
บริหารความเสี่ยง 44 

3. ติดตามการพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง 45 
4. ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเส่ียง 46 
5. ติดตามกระบวนการบงชี้ ประเมินและดูแลปริมาณ ความเสี่ยงขององคกรใหอยูในระดับ47 

ที่เหมาะสม 48 
6. กําหนดเกณฑวัดความเสี่ยงและกําหนดความเสี่ยงที่องคกรจะยอมรับได 49 
7. กําหนดมาตรการที่ใชในการจัดการความเสี่ยงใหเหมาะสมตอสถานการณ 50 
8. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมถึงความมี51 

ประสิทธิผลของระบบ 52 
9. รายงานตอคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอเกี่ยวกับการบริหารการดําเนินงานและสถานะ53 

ความเสี่ยงขององคกร 54 
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10. ส่ือสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สําคัญ 1 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงมีบทบาทและความรับผิดชอบ คือ 2 

1. สอบทานกรอบการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะวิธีการปรับปรุงในกรณีที่จําเปน3 
เพื่อใหมั่นใจวากรอบการบริหารความเสี่ยงไดรับการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและ4 
ประสิทธิผล 5 

2. มีความเขาใจในความเสี่ยงที่สําคัญขององคกรและสอบทานเพื่อใหมั่นใจวาผูบริหารมี6 
กระบวนการจัดการความเสี่ยงดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 7 

บทบาทและความรับผิดชอบหลักของอธิการบดี 8 
1. ติดตามความเสี่ยงที่สําคัญทั้งองคกรและทําใหมั่นใจไดวามีแผนการจัดการที่เหมาะสม 9 
2. สงเสริมนโยบายการบริหารความเสี่ยงและทําใหมั่นใจวากระบวนการบริหารความเสี่ยง10 

ไดรับการปฏิบัติทั่วทั้งองคกร 11 
3. ติดตามกระบวนการบงชี้และประเมินความเสี่ยง 12 
4. ติดตามการพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง 13 
5. ส่ือสารกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความ14 

เส่ียงที่สําคัญ 15 
6. ติดตามความเสี่ยงทางกลยุทธและความเสี่ยงดานการปฏิบัติการที่สําคัญและทําใหมั่นใจ16 

วาไดมีแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม 17 
7. สงเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง และทําใหมั่นใจไดวา รองอธิการบดี คณบดี 18 

ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก ผูอํานวยการกองตางๆ ใหความสําคัญกับการบริหาร19 
ความเสี่ยงในสวนที่ตนเองรับผิดชอบ 20 

บทบาทและความรับผิดชอบของหนวยงานบริหารความเสี่ยง 21 
1. จัดทํากรอบการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมถึงนโยบายการบริหารความเสี่ยง ความ22 

เส่ียงที่ยอมรับได บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง 23 
โครงสราง กระบวนการ และปจจัยพื้นฐานที่ใชในการสนับสนุนบริหารความเสี่ยง 24 

2. จัดทําแผนการนําการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติในองคกร 25 
3. ศึกษาและติดตามความกาวหนาของแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการบริหารความเสี่ยงเพื่อ26 

นํามาพัฒนาและปรับปรุงกรอบการบริหารความเสี่ยง นโยบายความเสี่ยง ความเสี่ยงที่27 
ยอมรับได และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดขององคกรตามความเหมาะสม 28 

4. ใหความรูและความเขาใจ เพื่อสรางวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในองคกร โดยจัด29 
ใหมีการสื่อสารเรื่องการบริหารความเสี่ยงแกบุคลากรอยางตอเนื่อง 30 

  จากสาระสําคัญดังรายละเอียดขางตน หนวยตรวจสอบภายใน มีขอเสนอแนะวา 31 
มหาวิทยาลัยควรดําเนินการ ดังนี้ 32 

1. จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นในมหาวิทยาลัยโดยกําหนดภารกิจและหนาที่33 
ความรับผิดชอบใหชัดเจน อาจตั้งเปน 5 ชุด เพื่อบริหารความเสี่ยงแตละดาน 34 

 ชุดที่ 1 ดานกลยุทธ 35 
 ชุดที่ 2 ดานการเงินการงบประมาณและการพัสดุ 36 
 ชุดที่ 3 ดานนโยบาย 37 
 ชุดที่ 4 ดานการปฏิบัติงาน 38 
 ชุดที่ 5 ดานความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 39 
2. จัดตั้งหนวยงานที่รับผิดชอบในงานบริหารความเสี่ยงพรอมทั้งกําหนดบทบาทและความ40 

รับผิดชอบที่ชัดเจน 41 
3. จัดใหมีการระดมสมองจากผูบริหารทุกระดับในสายงานและฝายตางๆ วามีอะไรบางที่เห็น42 

วาเปนความเสี่ยงหรือเปนปจจัยที่ทําใหเกิดความเสี่ยง 43 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 44 

  มต ิ ท่ีประชุมมีมติ ดังน้ี 45 
1. เพื่อใหการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ เห็นควรจัดตั้ง46 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น  โดยมอบใหฝายบริหาร หารือรวมกับฝายแผน47 
และสารสนเทศ พิจารณาดําเนินการตอไป ท้ังน้ี ควรพิจารณาไมใหเกิดความซ้ําซอน48 
และใหมีความเชื่อมโยงกบัคณะกรรมการเดิมท่ีมีอยูแลว  49 

2. ไมควรจัดตั้งหนวยงานใหมเพื่อรับผดิชอบในงานบริหารความเสีย่ง แตเห็นควรให50 
หนวยตรวจสอบภายใน เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ดวย 51 

  52 
 53 
 54 
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ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 1 
  5.1  รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรโครงการพิเศษ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร  2 
          ประจําปการศึกษา 2550 3 
  ดวยภาควิชาเศรษฐศาสตรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร มีการจัดการเรยีนการสอนระดับ4 
ปริญญาโทในลักษณะโครงการพิเศษ 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ5 
การเกษตร โดยไดดําเนินการตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนมา มีจํานวนนักศึกษา 257 คน มีผูสําเร็จ6 
การศึกษาไปแลวทั้งหมด 215 คน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 7 
กันยายน 2550  มีสินทรัพยรวม 2,020,628.19 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 8 
ทั้งนี้ คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร คราวประชุมครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2551 ได9 
พิจารณาไดความเห็นชอบแลว 10 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 11 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 12 
 13 
  5.2  รายงานการรับบริจาคโลหิตในโครงการ “ทําความดีถวายในหลวงดวยการบริจาค 14 
         โลหิตทุก 3 เดือน” 15 
  ดวยคลังเลือดกลาง ไดแจงรายงานการรบับริจาคโลหิต ในโครงการ “ทําความดีถวายในหลวง16 
ดวยการบริจาคโลหิตทุก 3 เดือน” มีรายละเอียดดังนี้ 17 

 วันที่ สถานที่ จํานวน (ราย) จํานวน (ซีซี) 
1 27 สิงหาคม 2551 คณะเทคโนโลยี 58 24,500 
2 1 กันยายน 2551 คณะศึกษาศาสตร 48 20,000 
3 3 กันยายน 2551 คณะวิทยาศาสตร 88 35,900 
4 4 กันยายน 2551 คณะวิทยาศาสตร 117 47,950 
5 12 กันยายน 2551 คณะเกษตรศาสตร 70 29,600 
6 16 กันยายน 2551 คณะมนุษยศาสตรฯ 147 59,450 
7 18 กันยายน 2551 คณะวิศวกรรมศาสตร 58 24,000 
8 7 ตุลาคม 2551 องคการนักศึกษา มข. 28 12,100 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  18 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 19 
 20 
  5.3  นักศึกษาไทยไปฝกงานที่ประเทศฝรั่งเศสถูกจับไปสอบสวน   21 
  กระทรวงการตางประเทศไดมีหนังสือดวนที่สุด ที่ กต 0302/23405 ลงวันที่ 10 กันยายน 2551 22 
และที่ กต 0302/24130 ลงวันที่ 17 กันยายน 2551 แจงวา มีนักศึกษาไทย จํานวน 18 คน จาก 2 23 
สถาบันอุดมศึกษา ไดเดินทางไปฝกงานตามโครงการฝกงานที่สถาบันอุดมศึกษาทั้งสองแหงไดทําความตกลงไว24 
กับโรงแรมในฝรั่งเศส ถูกเจาหนาที่ตํารวจของจังหวัด Calvados เชิญตัวไปสอบสวนที่สถานีตํารวจ  ผลการสอบสวน25 
สรุปไดวา ผูบริหารของสถาบันอุดมศึกษาไดทําความตกลงกับเจาของโรงแรมจะสงนักศึกษาไปฝกงานที่โรงแรม26 
เปนเวลา 4-6 เดือน โดยนักศึกษาจะออกคาใชจายในการเดินทางไปฝรั่งเศสเอง และนักศึกษาไดรับวีซาอยาง27 
ถูกตองในสถานะนักศึกษาฝกงาน (Stagiare) อายุวีซา 6 เดือน ซึ่งนักศึกษาทั้งหมดไดเดินทางไปฝรั่งเศสตั้งแต28 
เดือนมิถุนายน 2551 ผลการสอบสวนเจาหนาที่ตํารวจพบวา โรงแรมไมปฏิบัติตามขอกําหนดของการฝกงาน ตามที่29 
ระบุไวตามประเภทวีซาที่สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจําประเทศไทยอนุมัติ แตกลับเปนการจางทํางาน  ทั้งนี้ ผู30 
ทํางานจะตองมีใบอนุญาตทํางาน ไดรับสิทธิประโยชนคาตอบแทนเปนเงินเดือนตามอัตราที่กฎหมายกําหนด จึงถือ31 
วาสถานการณดํารงอยูของนักศึกษาไทยทั้ง 18 คน ในฝรั่งเศสขัดกับสถานะที่ไดรับอนุญาตใหเขาเมือง/พํานักอยู32 
ในฝรั่งเศส เจาหนาที่ตํารวจจึงไดเก็บหนังสือเดินทางของนักศึกษาจนกวาศาลจะมีคําสั่งใหนักศึกษาทั้งหมด33 
เดินทางกลับประเทศไทย ซึ่งนักศึกษาทั้งหมดยินดีจะเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อศาลมีคําสั่งแลว  34 
  ในกรณีดังกลาวขางตน ทั้งเอกอัครราชทูตฝรัง่เศสและไทย ตางมคีวามเห็นรวมกนัวา 35 
มหาวิทยาลัยมีความตัง้ใจดทีี่จะใหนักศึกษาของตนไปฝกงานในตางประเทศ เพือ่ใหไดรับประสบการณการเรียนรู36 
ตามสภาพความเปนจรงิของการทาํงานในฝรั่งเศส แตควรมีการตรวจสอบใหแนชัดวา การไปฝกงานในแตละ37 
ประเทศเปนไปตามระเบียบ กฎเกณฑเกีย่วกับการจางงานในประเทศนั้นๆ หรือไม เพื่อปองกนัปญหาตามมาใน38 
ภายหลัง  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นวา โครงการฝกงานของนักศกึษาเปนสิ่งที่ดี มีประโยชนตอ39 
นิสิตนักศึกษา ควรไดรับการสนับสนุน แตสถาบันอุดมศกึษาควรจะไดมีการตรวจสอบดวยความรอบคอบวา 40 
หนวยงานหรอืสถานที่รับนักศึกษาไปฝกงานสามารถจัดทําและรับฝกงานตามหลักสูตรการฝกงานที่จัดทํารวมกนั41 
และเปนประโยชนกับนิสิตนักศึกษาได พรอมทั้งไมละเมดิกฎหมาย/กฎเกณฑของประเทศที่นิสิตนักศึกษาไป42 
ฝกงานดวย   43 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 19/2551 ณ วันศุกรท่ี 14 พฤศจิกายน 2551 
หมายเหต ุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 20/2551 เมื่อวันศุกรท่ี 21 พฤศจิกายน 2551 เรียบรอยแลว 

  ตอมาสํานักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษาไดมีหนังสือที่ ศธ 0508/ว 188 ลงวันที่ 4 1 
พฤศจิกายน 2551 แจงขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีดงักลาวขางตน โดยมรีายละเอียดตามหนังสือของกระทรวง2 
ตางการประเทศ ที่ กต 0302/27544 ลงวนัที่ 28 ตลุาคม 2551 มีสาระสําคัญสรุปไดวา เปนความเขาใจไมตรงกนั3 
เกี่ยวกับวัตถุประสงคของการสงนักศึกษาไปฝกงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยของไทยสงนกัศึกษาไปฝกงานเพือ่หวังจะได4 
ฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริง แตไมมขีอมูลเพียงพอเก่ียวกับกฎ ระเบียบที่ชัดเจนที่จะสงนักศึกษาไปฝกงาน 5 
ทําใหเจาหนาที่ตํารวจในพื้นที่ตองเขาไปดาํเนินคดี ปญหาดังกลาว เปนบทเรยีนที่สําคัญที่จะนําไปสูการจัด6 
ระเบียบการเดนิทางมาฝกงานในลักษณะนีใ้หดีขึ้นตอไป 7 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 8 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 9 
 10 
  5.4  การลงโทษนักเรียนและนักศึกษา 11 
  ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   ไดมีหนงัสือที่ ศธ 0508/ว 1435 ลงวันที่ 5 12 
พฤศจิกายน 2551 แจงเรื่อง การลงโทษนักเรียนและนักศึกษา โดยมีสาระสําคัญคือ กระทรวงศึกษาธิการไดรับ13 
เรื่องรองเรียน กรณีการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาอยางไมเหมาะสม กระทรวงศึกษาธิการจึงไดมีระเบียบ14 
กระทรวงศึกษาธิการ วาดวย การลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 เพื่อดูแลปญหาดังกลาว ซึ่งมี15 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม จึงขอความรวมมือใหสถานศึกษาถือปฏิบัติใหเปนไปตาม16 
ระเบียบฯดังกลาวดวย 17 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 18 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 19 
  20 
  5.5  ขอหารือคุณสมบัติของขาราชการระดับ 8 ผูมีสิทธิไดรับการเสนอ 21 
                              ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณช้ันสายสะพาย 22 
  ผูชวยเลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีหนังสือ23 
ที่ ศธ 0509(5)/12350 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2551 ขอหารือกรณีขาราชการระดบั 8 ตําแหนงบังคับบัญชา ตาม24 
หนังสือเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0217/5841 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2539 หมายถึงตําแหนงบังคับบัญชา25 
ในหนวยงานระดับใด และผูดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร ตามมาตรา 18 (ข) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ26 
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ   27 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 จะเปนตําแหนงบังคับบัญชาที่จะอยูในเกณฑเสนอขอ28 
พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณปถมาภรณมงกุฎไทย (ป.ม.) ดวยหรือไม นั้น  บัดนี้ สํานักงานคณะกรรมการ29 
การอุดมศึกษาไดรับแจงจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการขอหารือกรณีดังกลาววาไดพิจารณาตาม30 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือกและ31 
เครื่องราชอิสริยาภรณอันดีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2536 ประกอบกับหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 32 
ที่ นร 0217/5841 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2539 แลว  ยืนยัน ดังนี้ 33 

1. ขาราชการระดบั 8 ตําแหนงบังคับบัญชาที่อยูในเกณฑเสนอขอพระราชทาน34 
เครือ่งราชอิสรยิาภรณประถมาภรณมงกุฎไทย (ป.ม.) ตองเปนผูที่ดํารงตําแหนงหวัหนาสวน35 
ราชการระดับกองหรือเทียบเทากอง หรือสูงกวากอง ตามกฎหมายแบงสวนราชการนั้นๆ 36 

2. ผูดํารงตําแหนงรองหัวหนาสวนราชการหรือผูชวยหัวหนาสวนราชการระดับกองหรอื37 
เทียบเทากอง หรือสูงกวากองตามกฎหมายแบงสวนราชการนั้นๆ ไมใชผูดํารงตําแหนง38 
บังคับบัญชาตามนัยระเบียบฯ และหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดังกลาว จงึไมอยู39 
ในเกณฑเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณประถมภรณมงกุฎไทย (ป.ม.) 40 

  อนึ่ง นอกเหนือจากการตอบขอหารือดังกลาวแลว ตามระเบียบสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ 41 
นร 0217/5841 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2539 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย การขอพระราชทาน42 
เครื่องราชอิสริยาภรณ พ.ศ.2536 ไดกําหนดหลักเณฑผูที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอสิริยาภรณในชั้น 43 
ป.ม.กรณีผูที่ดํารงตําแหนงบริหาร ตองมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้ 44 

1. ไดรับเงินเดือนเต็มขั้นของระดับ 8 45 
2. ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นทวีติยาภรณชางเผือก (ท.ช.)มาแลวไมนอย46 

กวา 5 ป 47 
3. ใหขอไดในปกอนจะเกษียณอายุราชการ หรือในปที่เกษียณอายุราชการเทานั้น 48 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 49 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 50 
 51 
 52 
 53 
 54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 19/2551 ณ วันศุกรท่ี 14 พฤศจิกายน 2551 
หมายเหต ุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 20/2551 เมื่อวันศุกรท่ี 21 พฤศจิกายน 2551 เรียบรอยแลว 

  5.6  รายงานผลการตรวจสอบบัญชีของสถาบันภาษา ประจําปงบประมาณ 2549 1 
          และปงบประมาณ 2550 2 
  สถาบันภาษาขอเสนอรายงานผลการตรวจสอบบัญชี ประจําปงบประมาณ 2549 และ 3 
ปงบประมาณ 2550 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม โดยสรุป ปงบประมาณ 2549 มี4 
สินทรัพยรวม 4,828,471.30 บาท ปงบประมาณ 2550  มีสินทรัพยรวม 2,239,253.02 บาท  ทั้งนี้ ไดรายงาน5 
ตอคณะกรรมการอํานวยการสถาบันภาษา ตามระเบียบสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหาร6 
การเงนิ พ.ศ.2549  เรียบรอยแลว จึงเสนอที่ประชุมคณบดี กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 7 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 8 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 9 
   10 
  5.7  นโยบายการตรวจสอบภายในปงบประมาณ 2552 11 
  ประธานเสนอที่ประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจํา12 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 32/2550 นั้น คณะกรรมการฯไดกําหนด13 
นโยบายในการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้ 14 

1. การรายงานผลการตรวจสอบหลังจากหนวยตรวจสอบภายในไดตรวจสอบ หนวยรับตรวจ15 
ตามแผนการปฏิบัติงานแลว ใหจัดทํารายงาน 2 ฉบับเสนอไปสองทางพรอมกัน คือ เสนอ16 
คณะกรรมการตรวจสอบและเสนออธิการบดเีพื่อพิจารณาสั่งการตอไป 17 

2. ใหหนวยรับตรวจแจงรายงานผลการตรวจสอบที่ไดรับใหคณะกรรมการคณะทราบดวย 18 
3. หากตรวจสอบพบรายการที่อาจนําไปสูความเสียหายได ใหรายงานคณะกรรมการ19 

ตรวจสอบทันที เพื่อรายงานสภามหาวิทยาลัยตอไป 20 
4. ใหมีโครงสรางสายการบังคับบัญชาหนวยตรวจสอบภายในดังนี้  21 

 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
  ทั้งนี้  ไดแนบรายละเอียดกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย ซึ่ง38 
ประกอบดวยสาระสําคัญเกี่ยวกับ วัตถุประสงค อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 39 
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  40 
  รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอที่ประชุมเพิ่มเติมวา ฝายบริหารไดเคยมีหนังสือแจงขอใหคณะ 41 
หนวยงาน จัดสงรายงานการเงินของหนวยงานไปแลว แตบางหนวยงานก็ยังไมไดจัดสงมา จึงขอความรวมมือ42 
ใหดําเนินการดวย  43 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 44 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ และประธานแจงขอความรวมมือคณะ หนวยงานใหความสําคัญ 45 
กํากับ ดูแล ใหมีผูท่ีรับผิดชอบอยางจริงจัง เพื่อจะไดรายงานผลตามระบบตอไป  ท้ังน้ี  มอบฝาย46 
บริหารจัดทําเอกสารคูมือ และจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหผูท่ีเก่ียวของ ไดรับทราบ เขาใจ และ47 
นําไปสูการปฏิบัติแนวเดียวกันตอไป 48 
  49 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ   50 
  6.1 กลไกการแปลงกรอบแผนระยะยาว มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2552-2567  51 
         สูการปฏิบัติ 52 
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอที่ประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัย คราวประชุม53 
ครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2551 ไดมีมติเห็นชอบ “กรอบแผนระยะยาวมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 54 

สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการตรวจสอบ 

อธิการบดี 

หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน

กลุมงานดานธุรการ กลุมงานดานการตรวจสอบภายใน
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 19/2551 ณ วันศุกรท่ี 14 พฤศจิกายน 2551 
หมายเหต ุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 20/2551 เมื่อวันศุกรท่ี 21 พฤศจิกายน 2551 เรียบรอยแลว 

2552-2567” ในการนี้ ไดจัดพิมพเรียบรอยแลว จึงขอมอบเอกสารดังกลาวเพื่อใหหนวยงานตางๆ ของ1 
มหาวิทยาลัยขอนแกนนําไปประยุกตใชเปนกรอบทิศทางการพัฒนาตอไป  สําหรับกลไกการแปลงแผนสูการ2 
ปฏิบัติ นั้น มีขอเสนอกลไกในการแปลงแผนสูการปฏิบัติ ดังนี้ 3 
  1.จัดชวงระยะเวลาการบริหารแผนฯ ตามวาระการดํารงตําแหนงอธิการบดีแตละทานไดเปน              4 
5 ชวง คือ ชวงที่ 1 พ.ศ.2552-2554  ชวงที่ 2 พ.ศ.2554-2558 ชวงที่ 3 พ.ศ.2558–2562 ชวงที่ 4 พ.ศ.2562-2566 5 
และ ชวงที่ 5 พ.ศ. 2566-2567 ซึ่งครอบคลุมวาระการดํารงตําแหนงของอธิการบดี จํานวน 5 สมัย 6 
  2.เมื่อสภามหาวิทยาลัยขอนแกนใหความเห็นชอบแผนฯ ฉบับนี้แลว เห็นควรใหมี 7 

• คณะกรรมการกํากับ ดูแล และติดตาม ในระดับสภามหาวิทยาลัยขอนแกนที่มีกรรมการสภา8 
มหาวิทยาลัยขอนแกนผูทรงคุณวุฒิเปนประธาน  9 

• คณะกรรมการกํากับ ดูแล และติดตาม ในระดับมหาวิทยาลัยที่มีอธิการบดีเปนประธาน  10 
เพื่อกํากับดูแล การแปลงแผนในแตละชวงตางๆ การติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและ11 
พัฒนาแผนใหดียิ่งขึ้น  12 

  3.ใหคณะ/หนวยงาน จัดทําแผนระยะยาวหรือแผนเฉพาะของหนวยงานตนเองที่เปนเอกภาพ13 
กับแผนระยะยาวของมหาวิทยาลัยขอนแกน แตมีความหลากหลายในการปฏิบัติตามพัฒนาการของคณะ/14 
หนวยงานนั้นๆ   15 
  4.ใหสภามหาวิทยาลัยขอนแกนใชแผนระยะยาวเปนเครื่องมือสวนหนึ่งในการสรรหาผูดํารง16 
ตําแหนงอธิการบดี และใหอธิการบดีใชแผนระยะยาวเปนเครื่องมือสวนหนึ่งในการสรรหา ผูดํารงตําแหนง17 
คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก  18 
  5.การจัดทําแผนระยะตางๆของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี เชน แผนปฏิบัติราชการ 4 ป แผนที่19 
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (แผน 5 ป) สามารถดําเนินการปรับปรุงและเพิ่มเติมได20 
ตามความเหมาะสม สอดคลองกับบริบทและสถานการณที่เปลี่ยนแปลง โดยใชกระบวนการมีสวนรวมจากทุก21 
ภาคสวนเชนเดิม  22 
  6.ควรมีแผนการกํากับการติดตามประเมินผลที่ประกอบดวย ตัวชี้วัดและคาเปาหมายในแตละ23 
ชวงใหเหมาะสมกับแผนพัฒนาระยะตางๆ และใชผลการปฏิบัติงานดังกลาวเปนเครื่องมือเสริมแรงจูงใจในรูปที่24 
เปนการจัดสรรเงินรางวัลและระบบอื่นๆ   25 
  7.ควรมีการส่ือสารและรายงานความคืบหนาแผนระยะยาวมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหแก26 
ประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแกนอยางตอเนื่อง 27 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและใหขอคิดเห็นเสนอแนะในประเด็นตางๆ ดังนี้ 28 
  1.  กลไกการแปลงแผนสูการปฏิบัติใน 7 ประเด็นตามที่ไดเสนอขางตน 29 
  2.  เห็นควรมีคณะกรรมการกํากับ ดูแล และติดตาม ใน 2 ระดับ คือ 30 

  2.1 คณะกรรมการกํากับ ดูแล และติดตาม ในระดับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ประกอบดวย 31 
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ 
2. อธิการบดี เปนรองประธานกรรมการ 
3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1-2 คน เปนกรรมการ 
4. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนผูบริหาร จํานวน 1-2 คน เปนกรรมการ 
5. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารยประจํา 

จํานวน 1-2 คน 
เปนกรรมการ 

6. รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ เปนกรรมการและเลขานุการ 
 32 
   2.2 คณะกรรมการกํากับ ดูแล และติดตาม ในระดับมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 33 
1. อธิการบดี เปนประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ    เปนรองประธานกรรมการ 
3. รองอธิการบดีฝายบริหาร เปนกรรมการ 
4. รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ เปนกรรมการ 
5. รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี เปนกรรมการ 
6. รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล เปนกรรมการ 
7. รองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพ เปนกรรมการ 
8. รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา เปนกรรมการ 
9. ผูแทนคณบดี จํานวน 6 ทาน เปนกรรมการ 
10. ผูแทนผูอํานวยการ ศูนย สถาบัน สํานัก จํานวน 2 ทาน เปนกรรมการ 
11. ประธานสภาคณาจารย เปนกรรมการ 
12. ประธานสภาขาราชการและลูกจาง เปนกรรมการ 
13. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี เปนกรรมการ 
14. ผูอํานวยการกองแผนงาน เปนกรรมการและเลขานุการ 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 19/2551 ณ วันศุกรท่ี 14 พฤศจิกายน 2551 
หมายเหต ุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 20/2551 เมื่อวันศุกรท่ี 21 พฤศจิกายน 2551 เรียบรอยแลว 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 1 
  มต ิ ท่ีประชุมมีมติ ดังน้ี 2 

1. รับทราบกลไกการแปลงแผนสูการปฏิบัติตามที่เสนอ และมีขอเสนอแนะวา ควร3 
ครอบคลุมทุกหนวยงาน รวมถึงองคกรในกํากับของมหาวิทยาลัยดวย 4 

2. เห็นชอบองคประกอบคณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามในระดับสภามหาวิทยาลัย 5 
ตามที่เสนอ 6 

3. เห็นชอบองคประกอบ คณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามในระดับมหาวิทยาลัย 7 
ตามที่เสนอ และเสนอรายชื่อผูแทนคณบดี และผูแทนผูอํานวยการ ศูนย สถาบัน สํานัก 8 
รวมเปนคณะกรรมการ ดังกลาว ดังน้ี คือ 9 

 - ผูแทนคณบดีจํานวน 6 ทาน  ประกอบดวย  10 
  1.  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 11 
  2.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร 12 
  3.  คณบดีคณะแพทยศาสตร 13 
  4.  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 14 
  5.  คณบดีคณะศึกษาศาสตร 15 
  6.  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 16 
 - ผูแทนผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก จํานวน 2 ทาน ประกอบดวย  17 
  1.  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 18 
  2.  ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 19 
 ท้ังน้ี  ใหคณะกรรมการดังกลาว มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ  2 ป   20 
    21 

 6.2  พิจารณาการอุทธรณคําสั่งลงโทษนักศึกษาทุจริตการสอบกลางภาค 22 
         ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2551 ของนักศึกษาสังกัด มหาวิทยาลัยขอนแกน  23 
         วิทยาเขตหนองคาย 24 
         - รายงานการประชุมลับ- 25 
 26 

6.3  การขออนุมัติเปดหลักสูตร 27 
ดวยคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ 28 

การเสนอขออนุมัติเปดหลักสูตร จํานวน 6 หลักสูตร ดังนี้ 29 
 30 

ช่ือหลักสูตรและสาขาวิชา หนวยงานรับผิดชอบ 
 

1.หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย  
1.1ระดับปริญญาตรี 
(1) หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย  
      ฉบับป พ.ศ.2536 

 
 
คณะศิลปกรรมศาสตร 

(2) หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล  
      ฉบับป พ.ศ.2536 

คณะศิลปกรรมศาสตร 

2.หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551 
2.1ระดับปริญญาโท 
(1) หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 

 
 
คณะเกษตรศาสตร 
และบัณฑิตวิทยาลัย 

(2) หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร 
และบัณฑิตวิทยาลัย 

2.2 ระดับปริญญาเอก 
(1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา 

 
คณะเกษตรศาสตร 
และบัณฑิตวิทยาลัย 

3.หลักสูตรใหม พ.ศ.2551 
3.1 ระดับปริญญาเอก 
(1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตรและ 
     นาโนเทคโนโลยี 

 
คณะวิทยาศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัย 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 31 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  32 
 33 
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หมายเหต ุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 20/2551 เมื่อวันศุกรท่ี 21 พฤศจิกายน 2551 เรียบรอยแลว 

 6.4  การลงนามในวุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร 1 
 ประธานเสนอตอที่ประชุมวา เนื่องจากมีสวนราชการตางๆ ไดเสนอขอใหผูวาราชการจังหวัด 2 
ลงนามในวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรเพื่อมอบใหแกบุคคล/คณะบุคคลในโอกาสตางๆเปนจํานวนมากซึ่งอาจ3 
กอใหเกิดความลาชาในการดําเนินการ ดังนั้น เพื่อใหเกิดความรวดเร็วเปนการลดระยะเวลาในการดําเนินการ4 
กรณีดังกลาว ทางจังหวัดขอนแกน จึงไดมีหนังสือที่ ขก 0016.5/24697 ลงวันที่ 7 พฤศจกิายน 2551 แจง5 
ขอใหสวนราชการถือปฏิบัติดังนี้ 6 
 1. ใหเสนอผูวาราชการจังหวัดเพื่อขออนุมัติลายมือชื่อ (ลายเซ็น) ผูวาราชการจังหวัดแทนการ7 
ลงนามในใบวุฒิบัตร/ประกาศนียบัตรกอนโดยขออนุมัติใชตรายางลายเซ็นแทนการลงนามหรือขอคัดลอก 8 
(Scan) ลายเซ็น ทั้งนี้ ใหเสนอวุฒิบัตรแนบทายเพียงฉบับเดียวเพื่อลงนามเปนตัวอยาง 9 
 2. เมื่อผูวาราชการจังหวัดขอนแกนอนุมัติตามที่เสนอขอแลว จึงใหนําลายมือชื่อ (ลายเซ็น) 10 
ดังกลาวไปดําเนินการประทับหรือคัดลอก (Scan) ลงในใบวุฒิบัตร/ประกาศนียบัตรตอไป 11 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 12 
 มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 13 
 14 

 6.5  สรุปกิจกรรมตางๆของมหาวิทยาลัยขอนแกน และรายงานสรุปขาวมหาวิทยาลัยขอนแกน 15 
       ในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน  ประจําเดือนตุลาคม 2551 16 

  ในเดือนตุลาคม 2551 มหาวทิยาลัยไดดําเนินกิจกรรมที่สําคัญๆ ในดานการพัฒนาวชิาการและ17 
ผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การสงเสริมศิลปะวัฒนธรรม การพัฒนานักศึกษา การพัฒนาระบบบริหาร18 
และบุคลากร และการจัดกิจกรรมพิเศษ ซึง่มีรายละเอียดบรรจุในแผนซีดีประกอบวาระการประชุม  นอกจากนี้ ยังได19 
รวบรวมรายงานขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร ส่ือมวลชน ประจําเดือนตุลาคม 2551    โดย20 
แยกประเภทเปนขาวดานตางๆ ไดแก ขาวพัฒนาวิชาการและผลิตบัณฑิต  การวิจัย การบริการวิชาการ และกิจกรรม21 
พิเศษ ซึ่งมีรายละเอียดบรรจุในแผนซีดีประกอบวาระการประชุม 22 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 23 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  24 
 25 
  6.6 หนังสือแนะนํา “ Research Centers of Excellence Khon Kaen University” 26 
  ผูแทนรองอธกิารบดฝีายวิจยัและการถายทอดเทคโนโลยี เสนอที่ประชุมวา  ฝายวจิัยและการ27 
ถายทอดเทคโนโลยี ไดรวบรวมขอมูลของศูนยวิจัยเฉพาะทางมหาวิทยาลัยขอนแกน และจัดพมิพเปนหนังสือ28 
แนะนําฉบับภาษาอังกฤษชือ่ “ Research Centers of Excellence Khon Kaen University” จึงขอมอบใหผูบรหิาร29 
ไวเปนขอมูล และหากคณะ/หนวยงานใด ประสงคจะขอหนังสือดังกลาวเพื่อประชาสัมพันธและใชประโยชน30 
เพิ่มเติม กรุณาติดตอที่ฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี  31 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 32 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ  33 
 34 
เลิกประชุมเวลา 11.25 นาฬิกา 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
    (ลงชื่อ)      กุลธิดา  ทวมสุข 40 
            (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 41 
              รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 42 

                                 เลขานุการที่ประชุมคณบดี 43 
 44 
 45 
 46 
นางสุภารัตน  มูลศรี 47 
นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์ 48 
ผูบันทึกรายงานการประชุม  49 


