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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 20/2552 ณ วันศุกรท่ี 20 พฤศจิกายน  2552 
หมายเหตุ:  ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดีคราวประชุมคร้ังท่ี 21/2552 ในวันศุกรท่ี 11 ธันวาคม 2552 เรียบรอยแลว 

 1 
รายงานการประชุมคณบดี 2 

ครั้งท่ี 20/2552 3 
เมื่อวันศุกรท่ี  20 พฤศจกิายน 2552 4 

ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารแกนกัลปพฤกษ มหาวิทยาลัยขอนแกน 5 

 6 

ผูมาประชุม 7 
1. รศ.สุมนต  สกลไชย    อธิการบดี     ประธาน 8 
2. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร   รองอธิการบดีฝายทรัพยสิน 9 
3. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 10 
4. รศ.สัญญา  รอยสมมุติ   รองอธิการบดีฝายบุคคลและการพัสดุ 11 
5. ผศ.ดารณี  หอมดี    ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 12 
      แทนรองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 13 
6. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธุ   รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 14 
7. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 15 
8. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 16 
9. ผศ.อาวุธ  ยิ้มแต    รองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพ 17 
10. รศ.วนิดา  แกนอากาศ   รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ 18 

      แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 19 
11. รศ.อนันต   พลธานี    คณบดีคณะเกษตรศาสตร 20 
12. รศ.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 21 
13. ผศ.เกียรติ  แสงอรุณ   คณบดีคณะวิทยาศาสตร 22 
14. อ.ชาญณรงค  เฮียงราช   รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ 23 

      แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร 24 
15. ผศ.เสาวมาศ  เถื่อนนาดี   รองคณบดีฝายบริหารและพัฒนาบุคลากร 25 

แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 26 
16. ศ.ภิเศก ลุมพิกานนท   คณบดีคณะแพทยศาสตร  27 
17. ผศ.ภรณี  ศิริโชติ    รองคณบดีฝายบริหาร 28 

      แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 29 
18. รศ.เกรียงไกร  กิจเจริญ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 30 
19. ผศ.นิคม ถนอมเสียง    รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพและการศึกษา 31 

      แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 32 
20. รศ.นวรัตน  วราอัศวปติ เจรญิ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 33 
21. รศ.อาภรณี  ไชยาคํา   รองคณบดีฝายวิชาการ 34 

แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร 35 
22. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี  36 
23. รศ.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 37 
24. อ.วรัฐ  ลาชโรจน    รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา 38 

      แทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 39 
25. ผศ.จินตนา สมสวัสดิ์   รองคณบดีฝายบริหาร 40 

      แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 41 
26. รศ.เฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี   คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 42 
27. นางณัฐสมล  ธนกูลรังสฤษดิ์   ผูชวยคณบดี 43 

แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจดัการ 44 
28. รศ.คูณ  โทขันธ    รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ 45 

แทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 46 
29. รศ.ยุพิน  เตชะมณี    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 47 
30. นางสุดใจ  ธนไพศาล   ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 48 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 49 
31. รศ.รวี  หาญเผชิญ    รองผูอํานวยการฝายบริหาร 50 

      แทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 51 
32. ผศ.อนตัต  เจาสกุล    ผูอํานวยการศนูยคอมพิวเตอร 52 
33. รศ.อํานวย  คําตื้อ    ผูอํานวยการศนูยบริการวิชาการ 53 



- 2 - 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 20/2552 ณ วันศุกรท่ี 20 พฤศจิกายน  2552 
หมายเหตุ:  ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดีคราวประชุมคร้ังท่ี 21/2552 ในวันศุกรท่ี 11 ธันวาคม 2552 เรียบรอยแลว 

34. รศ.พีระศักดิ์  ศรีฤาชา   ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  1 
      (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 2 
35. อ.สุรพล  แสนสุข    ผูอํานวยการวิทยาเขตหนองคาย 3 
36. อ.เทพฤทธิ์  ตุลาพิทักษ   รองประธานสภาคณาจารย คนที่ 2 4 

      แทนประธานสภาคณาจารย 5 
37. นายบัญชา  พระพล    รองประธานสภาขาราชการและลูกจาง คนที่ 1 6 

      แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง 7 
38. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 8 
      เลขานุการที่ประชุม 9 
39. นางสังวาลย   ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 10 
 11 
ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 12 
1. ผศ.วินัย  ใจขาน    รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ   13 
2. อ.กิตติบดี  ใยพูล    รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร 14 
 15 
เริ่มประชุมเวลา 09.35 นาฬิกา 16 
 17 
  เมื่อครบองคประชมุแลว  ประธานกลาวเปดประชมุและดาํเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ดังนี้ 18 
 19 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอท่ีประชุม -ไมม-ี 20 
 21 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งท่ี 19/2552 เมื่อวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2552 22 

ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 19/2552 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 23 
โดยมีการแกไข  ดังนี้ 24 

- หนาที่ 1 ผูมาประชุมลําดับที่ 15 แกไขนามสกุลเปน “ลุมพิกานนท” 25 
- หนาที่ 6 บรรทัดที่ 31 “...และใหเปนหนาที่จะหัก...”  แกไขเปน “...และใหเปนหนาที่ที่จะหัก...”   26 
- หนาที่ 12 บรรทัดที่ 43 “...สวนกลางและขอคณะ...” แกไขเปน “...สวนกลางและของคณะ...” 27 
- หนาที่ 13 บรรทัดที่ 4 แกไขชื่อเว็บไซตเปน “www.mua.go.th”  28 

 29 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน  -ไมม-ี 30 
 31 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   32 

4.1 การดําเนินการเพิกถอนสภาพทางสาธารณประโยชน 33 
  ประธานไดมอบให นางสาวรองรัตน วิโรจนเพชร หวัหนาสํานักงานกฎหมาย เสนอตอที่ประชุมวา 34 
ตามที่ศาลปกครองขอนแกนมีคําพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ 485/2547 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2547 กรณี35 
นางสุพร เมธาประเสริฐ ยื่นฟองมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ 1 กับพวก(หนวยงานราชการอื่น) รวม 7 คน วากรมทีด่ิน36 
ออกหนังสือสําคัญสําหรับทีห่ลวงหมายเลขที่ 6340 เลขที่ดิน 240 ซึ่งออกเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2520 (เปนที่37 
ราชพัสดุของกระทรวงการคลังที่มหาวิทยาลัยขอนแกนครอบครอง) โดยมิชอบดวยกฎหมาย เนื่องจากที่ดินเดิม38 
มีทางสาธารณประโยชนพาดผาน และมหาวิทยาลัยขอนแกนปลูกส่ิงกอสรางและบานพักทับทางสาธารณประโยชน 39 
ศาลจึงพิพากษาใหอธิบดีกรมที่ดินผูถูกฟองคดีที่ 5 แกไขหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงเลขที่ 6340 เลขที่ดิน 40 
240 ซึ่งออกเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2520 เฉพาะสวนที่ทับทางสาธารณประโยชนใหถูกตองตามกฎหมายและ41 
ระเบียบที่เกี่ยวของ และใหผูถูกฟองคดีที่ 3 และ 6 รวมกันปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายหามมิใหผูถกูฟองคดีที่ 1 42 
(มหาวิทยาลัยขอนแกน) ยึดถือครอบครองทางสาธารณประโยชน ซึ่งหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงเลขที่ 6340 43 
เลขที่ 240 ลงวันที่ 11 เมษายน 2520 ออกทับทางสาธารณประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย โดยใหผูถูกฟอง44 
คดีที่ 3 และ 6 ปฏิบัติใหแลวเสร็จภายในกําหนด 180 วัน นับแตวันที่คําพิพากษาของศาลถึงที่สุด ทั้งนี้ ภายหลัง45 
ศาลปกครองขอนแกนมีคําพิพากษา มหาวิทยาลัยขอนแกนไดยื่นอุทธรณคัดคานคําพิพากษาตอศาลปกครอง46 
สูงสุด และขณะนี้คดียังอยูในขั้นการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 47 
  ในระหวางที่ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาอุทธรณอยูนั้น มหาวิทยาลัยไดพยายามดําเนินการ48 
เพื่อแสวงหาทางเลือกที่เหมาะสมกรณีหากศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษายืนตามศาลปกครองขอนแกนโดย49 
ไดหารือกับอธิบดีกรมที่ดิน ซึ่งไดรับคําแนะนําวา มหาวิทยาลัยควรทําเรื่องเพื่อขอเพิกถอนทางสาธารณประโยชน ใน50 
การดําเนินการดังกลาวตองตราเปนพระราชกฤษฎีกาและกําหนดเสนทางใหมทดแทนทางเดิม โดยจะตองเปน51 
ความยินยอมของประชาคมบานโนนมวง ตําบลศิลาดวย ทั้งนี้ นายอําเภอเมืองเปนผูดูแลและปกครององคกร52 
ปกครองทองถิ่นและผูวาราชจังหวัดขอนแกนเปนผูกํากับดูแล ขั้นตอนการทําแผนที่ตามหลักวิชาการควรเปน53 
กรมที่ดิน สวนขั้นตอนการเพิกถอนสภาพทางสาธารณประโยชนและการทําความเขาใจกับประชาคมบานโนน54 
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มวงควรใหองคกรการปกครองทองถิ่นเขามาดูแล และการนําเสนอตราเปนพระราชกฤษฎีกาเปนหนาที่ของ1 
คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดโดยผังเมืองและโยธาธิการจังหวัด และนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อตราเปนพระราช2 
กฤษฎีกา จากนั้น ทูลเกลาถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ตราเปนพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการใชทาง3 
สาธารณประโยชน และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 
  เพื่อปฏิบัติตามคําแนะนําดังกลาวอันจะเปนการแกไขปญหาเกี่ยวกับทางสาธารณประโยชน ตาม5 
คําพิพากษาของศาลปกครอง มหาวิทยาลัยจึงมีหนังสือขอความอนุเคราะหสํานักงานที่ดินจังหวัดขอนแกนใหทํา6 
การรังวัดที่ดินเพื่อเพิกถอนสภาพทางสาธารณประโยชน น.ส.ล. เลขที่ 6340 และขอใชเสนทางใหมทดแทนทาง7 
เดิม เพื่อดําเนินการตราเปนพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนสภาพทางสาธารณประโยชน บัดนี้ สํานักงานที่ดินจังหวัด8 
ขอนแกน ไดดําเนินการรังวัดและทําแผนที่เสนทางสาธารณประโยชนเดิม  และเสนทางใหมทดแทนทางเดิม 9 
ตามที่มหาวิทยาลัยขอความอนุเคราะหเรียบรอยแลว คือ เสนทางบริเวณหลังหอพักนักศึกษาที่ 11 เชื่อมตอกับ10 
โครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย หลังหอ 11 มาบรรจบกับเสนทางถนนหลักที่ใชสัญจรออกไปประตูศาลเจาพอ11 
มอดินแดงสูถนนมิตรภาพ ทั้งนี้ รายละเอียดตามบันทึกขอความ สํานักงานกฎหมาย ที่ ศธ 0514.1.44/683 ลง12 
วันที่ 29 ตุลาคม 2552 พรอมบทสรุปการดําเนินการเพิกถอนสภาพทางสาธารณประโยชน จํานวน 16 หนา ซึ่ง13 
จัดทําโดยสํานักงานกฎหมาย สํานักงานอธิการบดี ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2552 ซึ่งประกอบวาระการประชุม 14 

  มหาวิทยาลัยจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณา ซึ่งมีทางเลือก คือ  15 
1. รอใหศาลปกครองสูงสุดพิพากษา และรับผลที่จะเกิดขึ้นจากคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 16 

ซึ่งหากศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามศาลปกครองขอนแกน  ซึ่งจะสงผลกระทบตอมหาวิทยาลัยโดยยัง17 
ปรากฏทางสาธารณประโยชนในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยครอบครอง   และตองรื้อถอนอาคารตางๆ ภายในบริเวณ18 
มหาวิทยาลัยที่ทับทางสาธารณประโยชน 19 

2. ดําเนินการเพือ่ขอเพิกถอนสภาพทางสาธารณประโยชนที่ศาลปกครองขอนแกนมีคาํพิพากษา20 
ไว ซึ่งในการดําเนินการดังกลาว มหาวิทยาลัยตองจัดเสนทางใหมทดแทนทางเดิม ทั้งนี้ เสนทางที่มหาวิทยาลัย21 
เสนอเพื่อทดแทนเสนทางเดิมนั้น สํานักงานที่ดินขอนแกน ไดรังวัดและทําแผนที่เสนทางสาธารณประโยชน22 
และเสนทางทดแทนทางเดิมแลว 23 

ที่ประชุมคณบดีไดพจิารณาเรื่องดังกลาวอยางกวางขวาง และเห็นชอบกบัขอเสนอของมหาวิทยาลัย 24 
ที่ควรดําเนินการเพื่อเพิกถอนทางสาธารณประโยชนเดิม แตยังมีขอกังวลและหวงใยในการจัดหาเสนทาง25 
ทดแทนทางสาธารณประโยชนเดิม โดยมีขอสังเกต ดังนี้ 26 

- เนื่องจากเสนทางทดแทนทางสาธารณประโยชนดังกลาว อยูในบริเวณภายในของ27 
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรกําหนดมาตรการปองกันความปลอดภัยเพิ่มขึ้น เชน มีบัตร28 
เขา-ออก ภายในมหาวิทยาลัย เปนตน 29 

- มหาวิทยาลัยควรหารือกับผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการกําหนดเสนทาง30 
สาธารณประโยชนโดยเฉพาะ เพื่อชวยพิจารณาหาทางออกที่มีความเหมาะสมที่สุด 31 

- หากไมมีขอจาํกัดในเรื่องของเวลาที่จะตองเรงดําเนินการ มหาวิทยาลัยควรมีการศึกษาหา32 
เสนทางทดแทนทางเดิม   และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอยางรอบคอบ เนื่องจากจะสงผลตอ33 
สิทธิการดาํเนนิการตางๆ ที่เกี่ยวของกับที่ดนิ ส่ิงกอสรางของมหาวิทยาลัยในอนาคต 34 

- การหาเสนทางทดแทน  จะตองมีการจัดเวทีเพื่อใหชาวบานในบริเวณนั้นๆ ไดรวมแสดง35 
ความคิดเห็น ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรจัดเตรียมขอมลูเพื่อแสดงใหเห็นขอดี-ขอเสียของการ36 
ปรับเปลี่ยนเสนทางทดแทนใหมีความชัดเจน 37 

- การหาเสนทางทดแทนใหม ควรคํานึงถึงคุณภาพในการสัญจร เชน ความสะดวกของผู38 
สัญจรเปนประจํา ขนาดและคุณภาพของเสนทางใหม เปนตน  39 

- ควรมีการปรับผังแมบทของมหาวิทยาลัยในอนาคตหลังจากกําหนดเสนทางทดแทน40 
เรียบรอยแลว และมหาวิทยาลัยอาจใชโอกาสนี้ในการสรางความสัมพนัธกับชุมชนโดยรอบ41 
มหาวิทยาลัยใหมากยิ่งขึ้น   เพื่อสรางความพึงพอใจในการอยูรวมกันกับชุมชน 42 

- หากไมสามารถเปลี่ยนเสนทางทดแทนได   มหาวิทยาลัยควรมองหาชองทางในการใช43 
ประโยชนจากเสนทางใหมที่ใชทดแทนเสนทางสาธารณประโยชนเดิม เชน การไดรับ44 
ความรวมมือจากประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของที่ใชเสนทางทดแทนนี้ในการ45 
สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยดานตาง ๆ  46 

- มอบใหสํานักงานกฎหมายตรวจสอบวา  47 
1) หากกาํหนดเสนทางใหมทดแทนเสนทางสาธารณประโยชนเดิมตามที่เสนอแลว จะเกิดผล48 

กระทบตามมาอยางไรบาง และจะมีแนวทางดําเนินการแกไขไดอยางไรบาง 49 
2) ผูใดจะไดสิทธิในการดูแลและครอบครองเสนทางใหมที่ใชทดแทนเสนทาง50 

สาธารณประโยชนเดิม  51 
- ขณะนี้องคการบริหารสวนตาํบลหนองกอมเกาะ อําเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย   กําลังจะ52 

ดําเนินการกอสรางถนน   ซึ่งอาจสงผลกระทบตอพื้นที่บางสวนของมหาวิทยาลัยขอนแกน 53 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 20/2552 ณ วันศุกรท่ี 20 พฤศจิกายน  2552 
หมายเหตุ:  ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดีคราวประชุมคร้ังท่ี 21/2552 ในวันศุกรท่ี 11 ธันวาคม 2552 เรียบรอยแลว 

วิทยาเขตหนองคาย  เนื่องจากอาจถูกเพิกถอนสิทธิเปนที่สาธารณประโยชนได จึงขอให1 
มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะทํางานเพื่อเขามาศึกษาปญหาและหาแนวทางแกไขตอไปดวย 2 

  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นชอบในหลักการใหเรงดําเนินการเพิกถอนสภาพทาง3 
สาธารณประโยชน   ท้ังน้ี ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอหวงใยในการจัดหาเสนทางใหมทดแทน  และ 4 
เห็นควรนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหขอคิดเห็นเสนอแนะตอไป 5 
 6 
  4.2 (ราง) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย   7 
          (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ... 8 
  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ดวยปจจุบันมหาวิทยาลัยมีพนักงานองคกรในกํากับอยู9 
ประมาณ 283 คน เพื่อใหพนักงานองคกรในกาํกับไดแตงเครื่องแบบเขารวมพระราชพิธี รัฐพิธีที่มี10 
กําหนดการหรือพิธีการสําคัญ และพิธีการของมหาวิทยาลัยที่กําหนดใหแตงเครื่องแบบ และเพื่อใหการ11 
แตงเครื่องแบบของพนักงานองคกรในกํากับเปนไปในลักษณะเดียวกันกับพนักงานมหาวิทยาลัย จึง12 
เห็นสมควรปรับปรุงขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 13 
2551 ใหครอบคลุมพนักงานองคกรในกํากับ จึงขอเสนอ(ราง) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย 14 
เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 15 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 16 
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะวา  17 
- วรรค 2 บรรทัดที่ 2 “...พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 18 

(ฉบับที่ 2) และโดยมติสภา...” ใหเพิ่ม “พ.ศ. 2551” หลัง (ฉบับที่ 2) 19 
- ขอ 3 นิยาม คําวา “องคในกํากับ” แกไขเปน “องคกรในกํากับ”  และบรรทัดที่ 4-5 “...20 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวย องคกรในกํากับ พ.ศ. 2549...” แกไข พ.ศ.เปน “2539”   21 
  มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ(ราง) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 22 
วาดวย เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ... ตามที่เสนอ โดยใหปรับแกไขตาม23 
ขอคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมและเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 24 
 25 
  4.3 การเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้ง 26 
          เปน กรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสตูรของมหาวิทยาลัยขอนแกน 27 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดออก28 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 และประกาศ29 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 30 
2552  ซึ่งมีผลใหกระบวนการจัดทําเอกสารหลักสูตร และขั้นตอนการเสนอขออนุมัติหลักสูตรของ31 
สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงทั่วประเทศตองเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ หลักสูตรใหมที่จะขออนุมัติสภามหาวิทยาลัย32 
เพื่อเปดสอนในป 2553 (ตั้งแตมกราคม 2553) จะตองดําเนินการตามกรอบ TQF สวนหลักสูตรปจจุบันทุก33 
หลักสูตร จะตองดําเนินการปรับปรุงใหเปนไปตามกรอบ TQF ภายในป 2555 นั้น 34 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1911/2552) เรื่อง การ35 
เสนอขออนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 36 
2552 เพื่อใหเปนแนวปฏิบัติในการเสนอขออนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยในขั้นตอนการขออนุมัติ37 
หลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย หลักสูตรจะตองผานการพิจารณาของผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่แตงตั้ง38 
โดยสภามหาวิทยาลัย 39 

ดังนั้น เพื่อใหการเสนอรายชื่อผูทรงคุณวฒุิภายนอก เพือ่เสนอใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งเปน40 
ผูทรงคุณวุฒพิิจารณาหลักสูตรของมหาวทิยาลัยขอนแกน เปนไปดวยความเรียบรอย และเปนไปตามเจตนารมณ41 
ของสภามหาวทิยาลัย ฝายวชิาการและวิเทศสัมพันธจึงไดใหคณะ วิทยาลัย วิทยาเขต เสนอชือ่ผูทรงคุณวุฒิ โดย42 
จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา คือ กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 43 
และกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตามรายชื่อที่ปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุม 44 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิภายนอก จากรายชื่อในแตละกลุม45 
สาขาวิชาๆ ละ 3 คน และสํารอง 2 คน เพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งตอไป โดยมอบใหแตละ46 
กลุมสาขาวิชาพิจารณารวมกัน โดยมีผูแทนในการประสานแตละกลุมสาขาวิชา ดังนี้ 47 
  กลุมที่ 1 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ คือ ศ.ภิเศก ลุมพิกานนท 48 
  กลุมที่ 2 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คือ ผศ.อนันต พลธานี 49 
  กลุมที่ 3 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คือ รศ.ภรณี ศิริโชติ 50 

  มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหคณะในกลุมสาขาวิชาเดียวกันหารือและ51 
เสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิภายนอกและสงรายชื่อมาที่ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ เพื่อเสนอสภา52 
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งตอไป โดยมอบใหผูแทนของแตละกลุมสาขาวิชาเปนผูแจงรายชื่อ53 
ผูทรงคุณวุฒิ ภายในวันศุกรท่ี 20 พฤศจิกายน 2552  54 
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4.4 มาตรการในการธํารงไวซึ่งประสิทธิภาพการเรียนการสอน กรณีผูดํารงตําแหนง      1 
ประเภทวิชาการไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร  2 

  รองอธิการบดีฝายบุคคลและการพัสดุเสนอตอที่ประชุมวา ดวยมหาวทิยาลัยมีภารกิจหลักใน3 
การจัดการเรียนการสอน และมีบุคลากรหลักคือบุคลากรในสายงานดานวิชาการ โดยมีการคิดภาระงานเพื่อ4 
กําหนดจํานวนตําแหนงประเภทวิชาการ จากจํานวนหนวยกิตและจํานวนนักศึกษาเปนหลัก (คา FTES) ดังนั้น 5 
กรณีที่บุคลากรไดรับแตงตั้งใหเปนผูบริหาร ซึ่งกําหนดภาระงานบริหาร รอยละ 60-100 อาจทําใหประสิทธิภาพ6 
ดานการจัดการเรียนการสอนลดลง เพื่อแกไขปญหาดังกลาว จึงขอเสนอหลักการเพื่อกําหนดเปนแนวทาง7 
ปฏิบัติในการธํารงไวซึ่งประสิทธิภาพการเรียนการสอน กรณีผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการไดรับการแตงตั้งให8 
ดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ดังนี้  9 

1. ใหมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเปนรายปใหแกคณะหรือภาควิชาที่มีบุคลากรที่10 
ดํารงตาํแหนงประเภทวิชาการที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร เพื่อใชในการจางอาจารย11 
พิเศษและหรือลูกจางชั่วคราวตําแหนงอาจารย ตลอดชวงเวลาที่บุคลากรที่ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการนั้น 12 
ยังดํารงตําแหนงประเภทบริหารในอัตรา ดังนี้ 13 

1.1 อธิการบดี   จัดสรรใหไมเกิน  30,000 บาทตอเดือน 14 
1.2 รองอธิการบดี  จัดสรรใหไมเกิน  30,000 บาทตอเดือนตอคน 15 
1.3 ผูชวยอธิการบดี  จัดสรรใหไมเกิน  20,000 บาทตอเดือนตอคน 16 

2. ใหคณะจดัสรรงบประมาณเพิม่เตมิเปนรายปใหภาควิชาที่บุคลากรที่ดาํรงตําแหนงประเภทวิชาการ17 
ที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารในคณะ เพื่อใชในการจางอาจารยพิเศษ และหรือลูกจาง18 
ชั่วคราวตําแหนงอาจารย ตลอดชวงเวลาที่บุคลากรที่ดํารงตําแหนงวิชาการนั้น ยังเปนผูบริหาร ในอัตราดังนี้ 19 

 2.1 คณบดี   จัดสรรใหไมเกิน  30,000 บาทตอเดือน 20 
 2.2 รองคณบดี  จัดสรรใหไมเกิน  20,000 บาทตอเดือนตอคน 21 
3. ในกรณีที่บุคลากรดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ไปดํารงตําแหนงผูบริหารตามขอ 2 22 

ภายนอกคณะ ภายในมหาวิทยาลัยหรือองคกรในกํากับของมหาวิทยาลัย ใหคณะหรือองคกรในกํากับนั้นเปน23 
ผูรับผิดชอบในการจัดสรรเงนิสนับสนุน ใหคณะตนสังกัด 24 

4. ในกรณีที่บุคลากรที่ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ไปดํารงตําแหนงผูบริหารตามขอ 1 และ25 
ขอ 2 ในหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ใหหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในอัตรา26 
ตามขอ 1 และขอ 2 โดยจายเพิ่มอีกรอยละ 15 ของอัตราดังกลาว เพื่อเขาเปนรายไดสวนกลางของ27 
มหาวิทยาลัย 28 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 29 
                    ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะดังนี้ 30 

- ควรเขียนใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินการ สําหรับศูนย/สถาบัน/สํานัก ที่จัดตั้งโดย31 
พระราชกฤษฎีกาใหมีหลักการเหมือน ขอ 2 32 

- อาจพิจารณาใหนํางบประมาณที่ไดรับจัดสรรใหแตละคณะนําไปใชบริหารจัดการเอง 33 
เพื่อใหเกิดความยืดหยุนมากขึ้น โดยในระยะแรกอาจนํามาจัดสรรใหบุคลากรภายใน34 
หนวยงานที่ตองมีภาระงานเพิ่มขึ้น แทนที่จะจางคนภายนอกหนวยงาน 35 

- ควรพิจารณากระบวนการจัดสรรอัตรากําลังคนในอนาคตดวย ซึ่งรองอธิการบดีฝายแผน36 
และสารสนเทศชี้แจงวา คณะกรรมการแผนอัตรากําลังคนอยูระหวางการวิเคราะห37 
อัตรากําลังเพือ่ใหมีความยดืหยุนตอผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไดมีเวลาในการทําการ38 
วิจัยเพิ่มขึ้นดวย 39 

- ควรเขียนเปนเจตนารมณในการกําหนดหลักการเพื่อกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติในการธํารง40 
ไวซึ่งประสิทธิภาพการเรียนการสอน กรณีผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการไดรับการแตงตั้ง41 
ใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร เพื่อใหสามารถเขาสูตําแหนงบริหารไดอยางเต็มทีแ่ละมี42 
ภาระงานดานการสอนลดลง 43 

- ควรพิจารณาเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณเพื่อฟนฟูดานวิชาการสําหรับผูบริหารที่หมด44 
วาระการดํารงตําแหนงผูบริหารแลวดวย ทั้งนี้ มอบใหรองอธิการบดีฝายบุคคลและการ45 
พัสดุรับไปพิจารณาตอไป 46 

- สําหรับการแตงตั้งผูบริหารคณะ ระดับรองคณบดี ควรกําหนดจํานวนไมเกิน 3 คน หรือ 47 
ตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ   48 

                       มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการในการธํารงไวซึ่ง49 
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน กรณีผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการไดรับการแตงตั้งใหดํารง50 
ตําแหนงประเภทบริหาร ตามที่เสนอ โดยจัดเปนงบอุดหนุนท่ัวไป ใชเงินสวนกลางของมหาวิทยาลัย 51 
จากเงินรายได 3 % และเงิน 1% จากงบบุคลากร  ท้ังน้ี เริ่มดําเนินการในกลางป 2553 (ตั้งแต 1 52 
มิถุนายน 2553  เปนตนไป) ท้ังน้ี มอบใหรองอธิการบดีฝายบุคคลและการพัสดุรับขอคิดเห็น53 
เสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาตอไป   54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 20/2552 ณ วันศุกรท่ี 20 พฤศจิกายน  2552 
หมายเหตุ:  ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดีคราวประชุมคร้ังท่ี 21/2552 ในวันศุกรท่ี 11 ธันวาคม 2552 เรียบรอยแลว 

  4.5 การแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการ 1 
         ปฏบิัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อพจิารณาจายคาตอบแทนตามผลการ2 
             ปฏบิัติงานเพิ่ม ประจําป 3 
  รองอธิการบดีฝายบุคคลและการพัสดุเสนอตอที่ประชุมวา ดวย ตามขอ 10 ของประกาศ 4 
ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 16/2552) ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 กําหนดใหมหาวิทยาลัยแตงตั้ง5 
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปที่แลวมา ของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อ6 
พิจารณาจายเงินคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานเพิ่ม ประจําป ประกอบดวย 7 

1. อธิการบดี     เปนประธานกรรมการ 8 
2. รองอธิการบดีฝายบุคคลและการพัสดุ  เปนรองประธานกรรมการ 9 
3. รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ เปนกรรมการ 10 
4. ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 4 คน   เปนกรรมการ 11 
5. ผูชวยอธิการบดีฝายที่เกี่ยวของ  เปนกรรมการและเลขานกุาร 12 
6. ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่  เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 13 

  ซึ่งกรรมการตามขอ 4 ใหอธิการบดีแตงตั้งโดยคําแนะนําของที่ประชุมคณบดี ดังนั้น เพื่อให14 
การพิจารณาจายคาตอบแทนพิเศษตามผลการประเมินการปฏิบัติงานเพิ่ม ประจําป 2552 ของพนักงานมหาวิทยาลัย 15 
เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอเสนอแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิตามองคประกอบคณะกรรมการ ในขอ 4 ดังนี้ 16 

1. รองศาสตราจารยสมบูรณ  เทียนทอง 17 
2. รองศาสตราจารยไพศาล  ไมเรียง 18 
3. รองศาสตราจารยสมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ 19 
4. ผูชวยศาสตราจารยไพศาล สุวรรณนอย 20 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 21 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 22 

มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ เปนคณะกรรมการ23 
กลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปท่ีแลวมาของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา24 
จายเงินคาตอบแทนตามผลการปฏบิตัิงานเพิ่ม ประจําป ตามรายชื่อท่ีเสนอ 25 
 26 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 27 
  5.1  หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 28 
  รศ.สุลัดดา ลอยฟา ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยเสนอตอที่ประชุมวา ดวยสถาบัน29 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมกับคณะกรรมการพฒันาและบริหารหลักสูตรฝกอบรม ได30 
จัดทําหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร มหาวทิยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เรียบรอยแลว ดังนี้ 31 

1. หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดานการเรียนการสอนและการวิจัย สําหรับ32 
สายวิชาการ กําหนดไว  3 ชุดโปรแกรม ดังนี้  33 

 ชุดโปรแกรม 1 กาวแรกสูอาจารยอุดมศึกษา เนนการเตรียมความพรอมและสราง34 
ประสบการณพื้นฐานในกับบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อใหพรอมปฏิบัติงานสอน วิจัย 35 
พัฒนาองคความรู และบริการสังคม อันเปนภารกิจหลักสําคัญของบุคลากรสายผูสอน 36 
 ชุดโปรแกรม 2 กาวสูมืออาชีพ  เนนการเตรียมความพรอมและสรางประสบการณ37 
ระดับสูงใหกับบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อใหมีความสามารถในระดับสูงเกี่ยวกับการ38 
ปฏิบัติงานสอน วิจัย และบริการสังคม 39 
 ชุดโปรแกรม 3 กาวสูความเปนเลิศ เนนสรางประสบการณระดับสูงใหกับอาจารยของ40 
มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อใหเปนผูนําในการสรางสรรคงานวิจัยที่มีผลกระทบในระดับสูงตอการพัฒนาประเทศ41 
อยางยั่งยืน ซึ่งสอดคลองกับพันธกิจและยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน 42 

2. หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดานความเปนผูนําและการบริหารจัดการ43 
สําหรับผูบริหาร กําหนดไว 6 ชุดโปรแกรม ดังนี้  44 
หลักสูตรการบริหารจัดการสําหรับสายสนับสนุน 45 
ชุดโปรแกรม 1 การบริหารอุดมศึกษาระดับตน เปนหลักสูตรที่ใหความรูเบ้ืองตน46 

เกี่ยวกับการบริหารสถาบันอุดมศึกษา การบริหารงานภารกิจหลักและงานสนับสนุนของสถาบันอุดมศึกษา   47 
หลักและทักษะการบริหารงาน เพื่อเปนการเตรียมพื้นฐานกอนการเปนผูบริหารสายสนับสนุนใหกับบุคลากรที่48 
ดํารงตําแหนงสายงานปฏิบัติการระดับกลาง 49 

ชุดโปรแกรม 2 การบริหารอุดมศึกษาระดับกลาง เปนหลักสูตรที่เนนใหความรู50 
เกี่ยวกับบริบท ขอบขายงานอุดมศึกษาดานตางๆ และการบริหารจัดการงานอุดมศกึษา เพื่อเปนการเตรียมความ51 
พรอมในการเปนผูบริหารระดับกลางสายสนับสนุน ตําแหนงหัวหนางานหรือเทียบเทา 52 
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ชุดโปรแกรม 3 การบริหารอุดมศึกษาระดับสูง เปนหลักสูตรที่ใหความรูทางดาน1 
เทคนิค การบริหารงานอุดมศึกษา การปรับปรุงพัฒนางานตลอดจนแกไขปญหาในการบริหารงานอุดมศึกษา 2 
เพื่อเปนการเตรียมพรอมสําหรับการเปนผูบริหารระดับสูงสายสนับสนุน 3 

หลักสูตรการบริหารจัดการสําหรับสายวิชาการ 4 
ชุดโปรแกรม 4  กาวแรกสูการบริหารวิชาการ เปนหลักสูตรที่เนนการบริหารคนเกง5 

และคนดี (Talent Management) เนื่องจากการเจริญเติบโตขององคกรสวนหนึ่งมาจากการเลอืกใช “คนเกง” 6 
ในการจัดการกับปญหาและกําหนดกลยุทธในการแขงขัน โดยการจัดประสบการณเรียนรูให “คนเกง” มี7 
ประสบการณรวมกัน แลกเปลี่ยนแนวคิด มุมมอง และประสบการณในทิศทางที่สอดคลองกับเปาหมายและ8 
ยุทธศาสตรขององคกร เพื่อสรางเครือขายและพัฒนาความเปนผูนําในอนาคต 9 

ชุดโปรแกรม 5 การพัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารวิชาการและการ10 
วิจัย เปนหลักสูตรที่เนนผูบริหารในระดับ รองคณบดี หัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชา หรือประธาน11 
ผูรับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งถือวาเปนผูบริหารในระดับปฏิบัติการที่มีความสําคัญยิ่งในการบริหารงานวิชาการและ12 
การสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตที่เปนผลผลิตของ13 
การนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและความเปนเลิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัย รวมถึงแผนงาน 14 
และการกําหนดแผนปฏิบัติการในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ  15 

ชุดโปรแกรม 6 การพัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลงสําหรับผูนําองคกร เปนหลักสูตรที่16 
เนนผูบริหารในระดับ รองอธิการบดี คณบดี และผูอํานวยการศูนย/สถาบัน/สํานัก ถือไดวาเปนผูบริหารใน17 
ระดับสูงที่มีความสําคัญยิ่งในการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอยางยิ่งในการกําหนดเปาหมาย18 
และนโยบายขององคกร และดําเนินบทบาทในการเปนผูนําในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติเพื่อใหสนองตอบ19 
ตอนโยบายของสภามหาวิทยาลัยไดประสบความสําเร็จดวยดี ซึ่งผูบริหารในระดบัสูงเหลานี้ จําเปนที่จะตอง20 
ตระหนักและเขาใจในบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบทั้งตอตนเองและผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหการ21 
ดําเนินงานไดประสบความสําเร็จ และเปนไปดวยความมีประสิทธิภาพ  22 

3. หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดานการยกระดับคุณภาพผลการปฏิบัติงาน23 
สายสนับสนุน กําหนดไว 3 ชดุโปรแกรม ดังนี้ 24 
ชุดโปรแกรม 1 การยกระดับคุณภาพผลการปฏิบัติงาน ระดับปฏิบัติการ  25 
ชุดโปรแกรม 2 การยกระดับคุณภาพผลการปฏิบัติงาน ระดับชํานาญการ  26 
ชุดโปรแกรม 3 การยกระดับคุณภาพผลการปฏิบัติงาน ระดับเชี่ยวชาญ 27 

โดยมีเปาหมายเพื่อใหบุคลากรระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ และระดับเชี่ยวชาญมีความรู 28 
ความสามารถในการพัฒนาผลการปฏิบัติในงานที่รับผิดชอบที่สอดคลองกับเปาหมายของหนวยงาน 29 

ทั้งนี้ จะเริ่มดําเนนิการหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดานความเปนผูนําและการบริหาร30 
จัดการสําหรับผูบริหาร และหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดานการยกระดับคุณภาพผลการปฏิบัติงานสาย31 
สนับสนุน รุนที่ 1 ในเดือนธันวาคม 2552 นี้ โดยใหผูที่สนใจเขารับการอบรมในหลักสูตรนั้นๆ สามารถสมัครได32 
ดวยตนเองที่เว็บไซตของสถาบันฯ ในสวนหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดานการเรียนการสอนและการ33 
วิจัย สําหรับสายวิชาการ จะเริ่มเปดดําเนนิการรุน 1 ในเดือนมกราคม 2553 โดยจะกําหนดเปนโควตาของแตละ34 
คณะ/หนวยงาน ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 35 

ขณะนี้ เอกสารแนะนําหลักสูตรตางๆ อยูระหวางดาํเนินการจดัพิมพรูปเลม หากเสรจ็เรียบรอยแลว36 
จะดําเนินการจัดสงใหทุกคณะ/หนวยงานตอไป 37 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 38 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 39 
 40 
 5.2  สรุปผลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา 41 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมอบหมาย42 
ใหผูแทนคณะทํางานจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา เดินทาง43 
ไปติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อวันที่ 7 44 
กันยายน 2552 นั้น 45 
  บัดนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดสงสรุปผลการติดตามและประเมินผลการจัด46 
การศึกษาสําหรับคนพิการในระดับอดุมศึกษา ของมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยคณะติดตามฯ มีขอคิดเห็น47 
เสนอแนะ ดังนี้ 48 

1. มหาวิทยาลัยควรระบุขอกําหนดเบื้องตนใหนักศึกษาพิการทราบวาจะตองมีความสามารถ49 
เบ้ืองตนในดานใดบาง ถึงจะสามารถเขาเรียนในมหาวิทยาลัยนี้ได เชน พิการทางการมองเห็น ควรมี50 
ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรได เปนตน เพื่อใหนักศึกษาไดเลาเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 51 

2. มหาวิทยาลัยควรขยายโอกาสทางการศึกษาโดยการแนะแนวการศึกษาไปยังพื้นที่โดยรอบ52 
ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ โดยเฉพาะเขตพื้นที่การศึกษาใกลเคียงเพื่อใหนโยบายของมหาวิทยาลัยเกิดผล53 
อยางแทจริงเรื่องการรับนักศึกษาพิการเขาเรียนในมหาวิทยาลัย 54 
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ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  1 
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  2 
   มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 3 
 4 
 5.3  การเตรียมการจัดทํางบประมาณและการกําหนดปฏิทินงบประมาณรายจาย ประจําป5 
         งบประมาณ พ.ศ. 2554 6 
 รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ตามมติคณะรัฐมนตรีคราวประชุม 7 
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552 เห็นชอบการเตรียมความพรอมและการกําหนดปฏิทินงบประมาณรายจายประจําป8 
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามที่สํานักงบประมาณเสนอ และใหหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ใชเปนแนวทาง9 
ประกอบการวางแผนเตรียมการดําเนินงานใหสอดคลองกับกระบวนการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป10 
งบประมาณ พ.ศ. 2554 และการกําหนดปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยมี11 
สาระสําคัญ ดังนี้ 12 

ขั้นตอน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ณ ปจจุบัน 
1. รายงานผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART) ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 พรอมทั้งทบทวนการกําหนด
เปาหมาย กลยุทธ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัด
ผลสําเร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

- ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จัดทํารายงาน PART 
เบ้ืองตน พรอมบันทึกขอมูลระบบสารสนเทศเพื่อการ
ติดตามและประเมินผล การวิเคราะหระดับความสําเร็จใน
การดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณผานระบบ
อินเทอรเน็ต ในระบบ Web Application สํานัก
งบประมาณ http://203.155.122.22/ev2009/PART/ 
และจะดําเนินการฉบับสมบูรณสงภายในเดือนมกราคม 
2553 ตามที่สํานักงบประมาณกําหนด 

- รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจาย
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 สง
สํานักงบประมาณ 

2. ปรับปรุงฐานขอมูลประมาณการรายจายลวงหนา
ระยะปานกลางจากการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการ
จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 โดยทบทวนเปาหมาย ผลผลิต กิจกรรม ตัวชี้วัด 

-  เตรียมจัดประชุมทบทวนผลการดําเนินงาน 
เปาหมาย ผลผลิต กิจกรรม ตัวชี้วัด 
มหาวิทยาลัยขอนแกน เดือนธันวาคม 2552 : ทบทวน
เปาหมายการรับนักศึกษารายหลักสูตรสาขาวิชา 

- เขารวมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและ
ประชุมเครือขายวางแผนอุดมศึกษาของรัฐ เรื่อง
การทบทวนการกําหนดเปาหมายการใหบริการของ
หนวยงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัด 
ผลสําเร็จของปงบประมาณ พ.ศ. 2554 วันที่ 18 
พฤศจิกายน 2552 ตามหนังสือที่ กผอ. 015/2552 ลง
วันที่ 3 พฤศจิกายน 

3. ประมาณรายจายขั้นต่ําที่จําเปนที่มีลักษณะเปน
รายจายเพื่อคงไวตามสิทธิหรือขอกําหนดตามกฎหมาย
ที่สอดคลองกับฐานขอมูลประมาณการรายจายลวงหนา
ระยะปานกลาง 

- อยูระหวางการดําเนินการประมาณการรายจาย
ขั้นต่ํา 

4. ทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจําป 2553 ให
สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป เสนอรอง
นายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจาสังกัด
พิจารณาใหความเห็นชอบ 

- จัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําป 2553 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อคราวประชุมครั้ง
ที่ 11/2552 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2552 และคณะ/
หนวยงานอยูระหวางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการเพื่อ
สงแผนฯ ใหกับมหาวิทยาลัย 

5. เตรียมการดานงบประมาณใหสอดคลองกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

- จัดทํานโยบายจัดสรรงบประมาณ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2554 และปฏิทินการจัดทํางบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่ง
ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อ
คราวประชุมครั้งที่ 11/2552 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2552 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 20/2552 ณ วันศุกรท่ี 20 พฤศจิกายน  2552 
หมายเหตุ:  ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดีคราวประชุมคร้ังท่ี 21/2552 ในวันศุกรท่ี 11 ธันวาคม 2552 เรียบรอยแลว 

  และไดดําเนินการปรับปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให1 
สอดคลองกับแผนการปฏิบัติงานและปฏิทินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามที่สํานัก2 
งบประมาณกําหนด ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  3 
  ทั้งนี้ จะไดเรียนเชิญฝายแผนของแตละคณะ/หนวยงานรวมประชุมเพื่อซักซอมการกรอกขอมูล4 
ที่เกี่ยวของในการจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในสัปดาหตอไป และขอความ5 
รวมมือทุกคณะ/หนวยงานเตรียมการในสวนที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะรายการครุภัณฑตางๆ จะตองมีใบเสนอราคา6 
ดวย รวมทั้งแบบรูป โครงการกอสรางผูกพัน ซึ่งตองมีกระบวนการการมีสวนรวมของภาคประชาชนดวย  7 
  ในการนี้ ขอความรวมมือคณะ/หนวยงานสงขอมูลใหฝายแผนและสารสนเทศใหตรงเวลาดวย 8 
และหากตองการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเขาไปดูในเว็บไซตของสํานักงบประมาณ ไดที่ www.bb.go.th 9 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  10 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 11 
 12 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ   13 
  6.1  ขออนุมัติดําเนินการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ จํานวน 5 หลักสูตร 14 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา ดวยคณะกรรมการอํานวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ 15 
มหาวิทยาลัยขอนแกน คราวประชุม ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2552 และครั้งที่ 6/2552 เมื่อ16 
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบการขออนุมัติดําเนินการหลักสูตรโครงการพิเศษ โดย17 
ขอใหแกไขเอกสารบางประการแลวนั้น บัดนี้ บัณฑิตวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะ18 
ศิลปกรรมศาสตร ไดดําเนนิการเสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 19 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 20 
  ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะวา ขอใหตรวจสอบและแกไขจํานวนอาจารยของหลักสูตร21 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552)ใหถูกตองดวย  22 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหดําเนินการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ 23 
ตามที่เสนอ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป จํานวน 5 หลักสูตร ดังน้ี  24 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ 25 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552)  26 

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายและกีฬา 27 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552) 28 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายและ29 
กีฬา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552)  30 

4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม (หลักสูตรใหม 31 
พ.ศ. 2552) 32 

5. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม 33 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552) 34 

 35 
  6.2  ขออนุมัติเปดหลักสูตร 23 หลักสูตร 36 
  ดวยคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดพิจารณาใหความเห็นชอบการ37 
เสนอขออนุมัติเปดหลักสูตร จํานวน 23 หลักสูตร ดังนี้  38 

ช่ือหลักสูตร คณะที่รับผิดชอบ ผานความเห็นชอบคราวประชุม 
ครั้งที ่(วันที)่ 

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต 
    สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)  

เทคโนโลยี 17/2552 
(11 พ.ย. 52) 

2. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
    สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)  

เทคโนโลยีและ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

17/2552 
(11 พ.ย. 52) 

3. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
    สาขาวิชาทรัพยากรที่ดนิและ      
    ส่ิงแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 

เกษตรศาสตร 
และบัณฑิตวิทยาลัย 

17/2552 
(11 พ.ย. 52) 

4. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
    สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดลอม 
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 

เกษตรศาสตร 
และบัณฑิตวิทยาลัย 

17/2552 
(11 พ.ย. 52) 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 20/2552 ณ วันศุกรท่ี 20 พฤศจิกายน  2552 
หมายเหตุ:  ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดีคราวประชุมคร้ังท่ี 21/2552 ในวันศุกรท่ี 11 ธันวาคม 2552 เรียบรอยแลว 

ช่ือหลักสูตร คณะที่รับผิดชอบ ผานความเห็นชอบคราวประชุม 
ครั้งที ่(วันที)่ 

5. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทย 
     สาขาวิชาโรคและการจัดการสุขภาพ 
    ในปศุสัตว (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552)  

สัตวแพทยศาสตร 
และบัณฑิตวิทยาลัย 

17/2552 
(16 พ.ย. 52) 

6. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทย 
     สาขาวิชาโรคและการจัดการสุขภาพ 
    ในปศุสัตว  หลักสูตรนานาชาติ 
    (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552) 

สัตวแพทยศาสตร 
และบัณฑิตวิทยาลัย 

17/2552 
(16 พ.ย. 52) 

7. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทย 
    คลินิก สาขาวิชาสัตวเลี้ยง 
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 

สัตวแพทยศาสตร 
และบัณฑิตวิทยาลัย 

17/2552 
(16 พ.ย. 52) 

8. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
    สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย 
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 

แพทยศาสตร  
และบัณฑิตวิทยาลัย 

17/2552 
(16 พ.ย. 52) 

9.  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
     สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย 
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)  

แพทยศาสตร  
และบัณฑิตวิทยาลัย 

17/2552 
(16 พ.ย. 52) 

10. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
      สาขาวิชาการตลาด  
      (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)  

วิทยาการจัดการและ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

18/2552 
(18 พ.ย. 52) 

11. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
      สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการ 
      ทองเที่ยวและบริการ 
      (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552) 

วิทยาการจัดการและ
บัณฑิตวิทยาลัย 

18/2552 
(18 พ.ย. 52) 

12. เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
      สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
      (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)  

วิทยาการจัดการและ
บัณฑิตวิทยาลัย 

18/2552 
(18 พ.ย. 52) 

13. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
     สาขาวิชาภาษาไทย 
     (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552)  

มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

และบัณฑิตวิทยาลัย 

18/2552 
(18 พ.ย. 52) 

14. วิทยาศาสตรบัณฑิต 
      สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
      (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 

เทคโนโลยี 18/2552 
(18 พ.ย. 52) 

15. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
      สาขาวิชาเคม ี
       (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 

วิทยาศาสตร 
และบัณฑิตวิทยาลัย 

18/2552 
(18 พ.ย. 52) 

16. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
      สาขาวิชาการประมง 
      (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 

เกษตรศาสตรและ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

18/2552 
(18 พ.ย. 52) 

17. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
      สาขาวิชาสัตวศาสตร 
      (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)  

เกษตรศาสตรและ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

18/2552 
(18 พ.ย. 52) 

18. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
      สาขาวิชาปฐพีศาสตร 
      (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)  

เกษตรศาสตรและ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

18/2552 
(18 พ.ย. 52) 

19. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
      สาขาวิชาการประมง 
      (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 

เกษตรศาสตรและ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

18/2552 
(18 พ.ย. 52) 

20. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
      สาขาวิชาสัตวศาสตร 
      (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 

เกษตรศาสตรและ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

18/2552 
(18 พ.ย. 52) 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 20/2552 ณ วันศุกรท่ี 20 พฤศจิกายน  2552 
หมายเหตุ:  ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดีคราวประชุมคร้ังท่ี 21/2552 ในวันศุกรท่ี 11 ธันวาคม 2552 เรียบรอยแลว 

ช่ือหลักสูตร คณะที่รับผิดชอบ ผานความเห็นชอบคราวประชุม 
ครั้งที ่(วันที)่ 

21. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
      สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย 
      (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552) 

สัตวแพทยศาสตรและ
บัณฑิตวิทยาลัย 

18/2552 
(18 พ.ย. 52) 

22. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
      สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย 
      หลักสูตรนานาชาติ 
      (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552) 

สัตวแพทยศาสตรและ
บัณฑิตวิทยาลัย 

18/2552 
(18 พ.ย. 52) 

23. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
     สาขาวิชาวิทยาการระบาด 
     (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552) 

สาธารณสุขศาสตร 
และบัณฑิตวิทยาลัย 

18/2552 
(18 พ.ย. 52) 

 1 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  2 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  3 
 4 
  6.3  การมอบอํานาจใหอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติราชการแทน 5 
  รองอธิการบดีฝายทรัพยสินเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่ปลัดทบวงมหาวิทยาลัยและเลขาธิการ6 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดเคยมอบอํานาจใหอธิการบดีมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐปฏิบัติ7 
ราชการแทนปลัดทบวงมหาวิทยาลัยและเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเรื่องตางๆ จํานวน 17 คําสั่งนั้น  8 
  เนื่องจากการมอบอํานาจดังกลาวมีการดาํเนินการแยกจากกันเปนหลายฉบับทาํใหยากแกการ9 
สืบคนประกอบกับปจจุบันบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ใชเปนฐานในการมอบอํานาจไดถูกยกเลิกแกไข10 
เปลี่ยนแปลงไป ฉะนั้น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงเห็นควรยกเลกิคําสั่งมอบอํานาจฉบับเดิมทั้ง 11 
17 ฉบับ และมอบอํานาจฉบับใหมใหอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐปฏิบัติราชการแทนในกิจการตางๆ ซึ่งมี12 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 13 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 14 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 15 
 16 
  6.4  ราง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2553 17 
  ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)เสนอตอที่ประชุมวา 18 
ดวยสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ไดจัดทําราง ปฏิทินการศึกษาระดับ19 
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2553 เรียบรอยแลว และไดผานความเห็นชอบจากที่20 
ประชุมคณะกรรมการประสานงานบริหารและพัฒนาวิชาการ ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2552 21 
เรียบรอยแลว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 22 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 23 

  ที่ประชุมมีขอคิดเหน็เสนอแนะวา ควรพิจารณาปรับกําหนดการ ขอ 8 วันเขาหอพักของนักศึกษา 24 
โดยพิจารณากําหนดหลังจากวันที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาประกาศผลสอบแลว หากเปนไปไดควร25 
กําหนดเปนวันหยุดเสาร-อาทิตย และควรกําหนดเพิ่มเปน 2 วัน 26 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ ราง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี และ27 
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2553 ตามที่เสนอ โดยมอบใหสํานักทะเบียนและประมวลผล 28 
(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) รับขอคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาตอไป 29 
  30 
เลิกประชุมเวลา 12.30 นาฬิกา 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
          36 

 (นางสังวาลย  ชางทอง) 37 
 ผูชวยเลขานุการที่ประชุมคณบดี 38 

 39 
นางสาวลัลธริมา  ประจง 40 
นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์ 41 
ผูจดรายงานการประชุม  42 


