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รายงานการประชุมคณบดี 
ครั้งท่ี 3/2551 

เมื่อวันศุกรท่ี 15 กุมภาพันธ 2551 
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ 

                                              
ผูมาประชุม 
1. รศ.สุมนต  สกลไชย    อธิการบดี    ประธาน 
2. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร   รองอธิการบดีฝายบริหาร 
3. รศ.วิภาพร  วรหาญ    ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล 
      แทนรองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล 
4. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 
5. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศริิชัย   รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 
6. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
7. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธุ   รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 
8. อ.วินัย  ใจขาน    รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 
9. รศ.วนิดา  แกนอากาศ   รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ 
      แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
10. รศ.นิวัฒ  เสนาะเมือง   รองคณบดีฝายบริหาร 
      แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร 
11. รศ.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
12. ศ.ละออศรี  เสนาะเมือง   คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
13. ผศ.ไพศาล  สุวรรณนอย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
14. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
15. ศ.วิรุฬห  เหลาภัทรเกษม   คณบดีคณะแพทยศาสตร 
16. ผศ.เยาวลักษณ  อภิชาติวัลลภ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
17. รศ.พิษณุ  อุตตมะเวทิน   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
18. รศ.อินทรพล  หอวิจิตร   คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 
19. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย   คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
20. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี  
21. รศ.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 
22. อ.ยิ่งสวัสดิ์  ไชยะกุล   หัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 
      แทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
23. รศ.มันทนา  สามารถ   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
24. ผศ.รุง  ธีระพิจิตร    คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 
25. อ.สุรพล  แสนสุข    รองผูอํานวยการฝายบริหาร 
      แทนผูอํานวยการวิทยาเขตหนองคาย 
26. ผศ.บุญสง  วัฒนกิจ    รองคณบดีฝายบริหาร 

แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจดัการ 
27. รศ.พีรสิทธิ์  คํานวณศิลป   คณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 
28. นางวลัยลักขณ  แสงวรรณกุล  รองผูอํานวยการฝายบริการวิชาการ 
      แทนผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 
29. ศ.สุทธิพันธ  จิตพิมลมาศ   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
30. ผศ.อนัตต  เจาสกุล    ผูอํานวยการศนูยคอมพิวเตอร 
31. ผศ.ชูศักดิ์  คุปตานนท   ผูอํานวยการศนูยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
32. รศ.อํานวย  คําตื้อ    ผูอํานวยการศนูยบริการวิชาการ 
33. รศ.พีระศักดิ์  ศรีฤาชา   ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 

(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
34. อ.พรรณวดี  ตันติศิรินทร   ประธานสภาคณาจารย  
35. นางบุบผา ชอบใช    ประธานสภาขาราชการและลูกจาง  
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36. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
      เลขานุการที่ประชุม 
37. นางสังวาลย  ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 

 
ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 
1.  ผศ.วันชัย  สุมเล็ก    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 
2.  รศ.ชูชาติ  อารีจิตรานุสรณ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 
3.  อ.กิตติบดี  ใยพูล    รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร 
 
ผูเขารวมประชุม 
1.  ผศ.นพดล  มีไชยโย    รองผูอํานวยการฝายบริหารศูนยบริการวิชาการ 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.15 นาฬิกา 
 
  ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบยีบวาระดังตอไปนี้  
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอท่ีประชุม    

1.1  เรื่องท่ีไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2551  
 และมติท่ียังไมไดรับการรับรอง          เมื่อวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2551

  เลขานุการที่ประชุม ในฐานะกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมวา
ดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คราวประชุมครั้งที่ 2/2551  เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2551 มีเรื่องที่ได
นําเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  รองอธิการบดีฝายบริหารไดนําเสนอเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดําเนินการจดัการเงินรายได
มหาวิทยาลัยเพื่อการลงทุนหาผลประโยชน โดยสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติการดําเนินการจัดการเงินรายได
มหาวิทยาลัยเพื่อลงทุนหาผลประโยชนตามที่คณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัยเสนอ ซึ่งมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม 
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอที่ประชุมเพิ่มเติมเกี่ยวกบัโครงการพัฒนาสวนศึกษา
ธรรมชาตดิานพืชและสัตวที่ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวนี้ และสภามหาวิทยาลัยไดมีมติใหหารือกบั  
นายอภิสิทธิ์  รุจิเกียรติกําจร ประธานคณะกรรมการบรหิารทรัพยสินของมหาวิทยาลัย นั้น  ไดขอสรุปวา หลักการ
ใชพื้นที่ตองบูรณการหลายศาสตร และตองสอดคลองกับผังแมบทของมหาวิทยาลัยซึ่งขณะนี้อยูในระหวางการ
ดําเนินการ 

จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
ท่ีประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งท่ี 2/2551 เมื่อวันท่ี 18 มกราคม 2551 

ที่ประชุมมมีติใหแกไขดังนี้ 
- หนา 1  ตําแหนงของผูมาประชุมลําดับที่ 2 ใหแกไขเปน “รองอธิการบดีฝายบริหาร”  
- หนา 7 วาระที่ 6.1  ใหตรวจสอบการใชคําศัพทเฉพาะทางดานสถาปตยกรรมใหถูกตอง 
- หนา 7 บรรทัดสุดทาย คําวา “ระบบนําเสีย” ใหแกไขเปน “ระบบน้ําเสีย” 
- หนา 8 บรรทัดที่ 4 ขอความ “ในสวนการบริหารจัดการจะมีการจัดไวพื้นที่จํานวนหนึ่ง” ให

แกไขเปน “ในสวนการบริหารจัดการจะมกีารจัดพื้นที่ไวจํานวนหนึ่ง” 
- หนา 8 วาระที่ 6.2 ภาษาอังกฤษ คําวา “(Part)” ใหแกไขเปน “(PART)”  
เมื่อแกไขเรียบรอยแลว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2551   
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน  
  3.1 แนวทางการดําเนินงานสถานีทดลองและฝกอบรมเกษตรกรรมเขื่อนจุฬาภรณ 

 รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ มอบให ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ เสนอตอที่
ประชุมวา สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครัง้ที่ 17/2550 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2550 ไดพิจารณาเรื่อง 
แนวทางการดําเนินงานสถานีทดลองและฝกอบรมเกษตรกรรมเขื่อนจุฬาภรณ แลวมีมติใหแตงตั้งคณะทํางานเพื่อ
สํารวจพื้นที่และศึกษาความเปนไปไดในการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อประโยชนทางการศึกษา วิจัย และหรือพัฒนาเชิง
พาณิชย นั้น คณะทํางานไดประชุมปรึกษาเพื่อสรุปแนวทางการดําเนินงานจํานวน 2 ครั้ง พรอมทั้งเดินทางไป
สํารวจพื้นที่ มีขอมูลโดยสรุป ดังนี้ 
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สภาพปจจุบันของสถานีฯ 
  สถานีฯ มีพื้นที่ประมาณ 100 ไร ปจจุบันมีหองพักรองรบัผูมาเยี่ยมชมและใชงานไดประมาณ 80 คน 

อุณหภูมิต่ําสุดประมาณ 8-9 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 20 องศาเซลเซียส โดยปจจุบันบริเวณ
รอบๆสถานีฯ ยังคงความเปนธรรมชาติของปาไมไวไดอยางดี 
หนาที่ของสถานีฯ 

1. ผลิตเมล็ดพันธุพืช 
2. เปนสถานีทดลองวิจัยพันธุไมที่ตองการอากาศหนาว 
3. เปนสถานที่ฝกงานของนักศึกษา 
4. เปนสถานที่ทําวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโท-เอก 
5. เปนสถานที่ทํางานของอาจารย 

ปญหาอุปสรรคในการดําเนนิงานของสถานีฯ 
1. ชางปามากัดกินผลผลิตของทางสถานีฯ 
2. สถานที่อยูติดกับเขตปาไม การออกแบบอาคารอาจมีขอจํากัด 
3. ขาดสถานที่อํานวยความสะดวกตางๆ เชน ตลาด โรงเรียน ทําใหคนงานที่ทํางานอยูที่นั่น

ลําบากในการครองชีพ(ปจจุบันคนงานอยูที่นั้นจะเปนพนักงานรับจางจากชาวบานทุงลุยลาย
ที่อยูใกลๆ) 

ขอสรุปแนวทางการดําเนินงาน 3 กรณี ดังนี้ 
กรณี 1  จัดตั้งเปนศูนยวิจัยธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยรวมสถานีทดลองและฝกอบรมเขื่อน- 
     จุฬาภรณกับหอดูดาว โดยมหาวิทยาลัยเปนผูดูแล มีอาคารที่พัก อาคารสัมมนา  
 พรอมทั้งประสานงานกับกลุม อบต. ในพื้นที่เพื่อรับเหมาดูแล 
กรณี 2  จัดตั้งเปนศูนยฝกอบรมบุคลากรมหาวิทยาลยัขอนแกน ตองศึกษาความเปนไปได 
 ความคุมทุน เพราะตองใชงบประมาณในการดําเนินการสูง 
กรณี 3  ขอยกเลิกการใชพืน้ที่ 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติดังนี้ 

1. การพัฒนาพื้นท่ีสถานีทดลองฯในเชิงพาณิชยอาจจะไมคุมทุน เห็นควรบริหารจัดการ
พื้นท่ีดังกลาวเพื่อประโยชนทางการศึกษา วิจัยและบริการวิชาการมากกวา เน่ืองจาก
สภาพธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของพื้นท่ีเอื้ออํานวย อีกท้ังหลายหนวยงานในมหาวิทยาลัย
ยังมีความตองการพื้นท่ีใหนักศึกษา/อาจารย/นักวิจัย/ผูสนใจทั่วไปใชเปนแหลงความรู
เพื่อศึกษาและวิจัยตอไป อาทิ คณะเกษตรศาสตร คณะวิทยาศาสตร  คณะเภสัชศาสตร 
รวมทั้ง โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ดวย 

2. เห็นควรศึกษาความเปนไปไดในการดําเนินการตามกรณีท่ี 1 ท่ีคณะทํางานฯเสนอ  
3. มอบหมายใหฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี พิจารณาหารือรวมกับศูนยบริการ

วิชาการ ในการดําเนินการตอไป โดยใหสํานักงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ
ชวยทําหนาท่ีเปนสํานักงานเลขานุการ ประสานงานตอไป 

4. เมื่อไดจัดทําแผนการใชพื้นท่ีชัดเจนแลว เห็นควรแจงหนวยงานเจาของพื้นท่ีเพื่อขอ
ความเห็นชอบในการดําเนินการตอไปดวย 

   
  3.2  แนวทางการดําเนินงานการเบิกคาตอบแทนสําหรับกําลังคนดานสาธารณสุข (พ.ต.ส.)  
                              ปงบประมาณ พ.ศ.2549 
  รองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศเสนอที่ประชุมวา จากประเด็นปญหาที่มหาวิทยาลัยไมไดรับ
การจัดสรรเงินคาตอบแทนสําหรับกําลังคนดานสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ปงบประมาณ พ.ศ.2549 จํานวน 
53,543,000 บาท และที่ประชุมคณบดคีราวประชมุครั้งที่ 20/2550 เมื่อวันที่ 14 ธนัวาคม 2550 ไดพิจารณาเรื่อง
ดังกลาวแลว มีมติมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ พิจารณาหารือรวมกับ คณะ/
หนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งคณะเภสัชศาสตร และนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีกครั้งนั้น ฝายแผนและ
สารสนเทศไดเชิญคณะ/หนวยงานที่เกี่ยวของประชุมปรึกษาหารือรวมกันแลว ที่ประชุมดังกลาวมมีติใหดําเนินการ 
ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยดําเนินการขอใชเงินเหลือจาย ปงบประมาณ พ.ศ.2549 และเปลี่ยนแปลง
รายการจากรายการคาตอบแทนผูบริหารที่มีวาระเปนคาตอบแทนสําหรับกําลังคนดาน
สาธารณสุข (พ.ต.ส.) จํานวน 20,000,000 บาท ซึ่งอยูในระหวางการขออนุมัติจากสํานัก
งบประมาณ  สําหรับสวนที่ยังขาดอีก 33,543,000 บาท ใหกองแผนงานจัดทําคําของบ
ดังกลาวในปงบประมาณ พ.ศ.2552 ตอไป 

2. ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาใชเงินเหลือจายในปงบประมาณ พ.ศ.2551 เปนคาตอบแทน
สําหรับกําลังคนดานสาธารณสุข (พ.ต.ส.)ดวย 
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3. ใหคณะ/หนวยงาน โดยความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ/หนวยงาน
พิจารณางบประมาณเงินรายไดสมทบจายตามความสามารถจําเปนและเหมาะสม 

4. สําหรับคณะ/หนวยงานที่มียอดเบิกจายรวมต่ํากวา 1,000,000 บาท ขอใหมหาวิทยาลัย
พิจารณางบประมาณเงินรายไดจากสวนกลางจายให 

5. ขอใหคณะ/หนวยงาน กําชับใหผูที่มีสิทธิ์เบิกเงิน ปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2549 (ก.พ.อ.) วาดวย เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของ
ผูปฏิบัติงานดานการสาธารณสุขอยางเครงครัด 

  และขณะนี้ มีเหตุเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการประกาศใชพระราชกฤษฎีกา วาดวย หลักเกณฑและ
วิธีจายเงินประจําตําแหนงของขาราชการและผูดํารงตําแหนงผูบริหาร ซึ่งไมเปนขาราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550 
มหาวิทยาลัยตองเตรียมงบประมาณสําหรับจายเงินประจําตําแหนงผูบริหารตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาว ดังนั้น 
จึงไมสามารถเปลี่ยนแปลงรายการคาตอบแทนผูบริหารที่มีวาระไปเปนคาตอบแทนสําหรับกําลังคนดาน
สาธารณสุข (พ.ต.ส.) จํานวน 20,000,000 บาท (ตามขอ 1) ได  แนวทางการดําเนินการจึงควรจะจัดทําคําขอ
งบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.2552 ตอไป 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหดําเนินการจัดทําคําของบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.
2552 เพื่อเปนคาตอบแทนสําหรับกําลังคนดานสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ปงบประมาณ พ.ศ.2549 ท่ียังไมไดรับ
จัดสรรจํานวน 53,543,000 บาท  ตอไป และขอใหคณะ/หนวยงาน เครงครัดการปฏิบัติตามรายละเอียด
ในขอ 5 ดวย 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
   4.1  ขอความรวมมือมหาวิทยาลัย/สถาบันในการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา 
           ตอในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) 
  ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแหง
ประเทศไทยไดมีมติใหการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) มีองคประกอบและ 
คาน้ําหนัก ประกอบดวย (1) คะแนน GPAX 20% (2) คะแนน O-NET 30% และ (3) ATTITUDE TEST 50% 
โดยคะแนน O-NET ที่นํามาใชเปนองคประกอบจะตองเปนคะแนนในปที่จบการศึกษาเทานั้น  จากมติดังกลาวจึง
ทําใหนักเรียนที่ไมมีคะแนน O-NET หรือนักเรียนที่มีคะแนน O-NET ไมตรงตามปที่จบการศึกษา และนักเรียนที่มี
ความประสงคจะเขารับการคัดเลือกใหมเพื่อเปลี่ยนสาขาวิชา/คณะ/สถาบัน ไมสามารถเขาสูระบบการคัดเลือกใน
ระบบ Admissions ได 
  กรณีปญหาที่เกิดขึ้น ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ในการประชุมสามัญ ครั้งที่ 6/2550 
เมื่อวันเสารที่ 15 ธันวาคม 2550 ไดมีการพิจารณาหาแนวทางเพื่อชวยแกไขปญหาใหนักเรียนกลุมดังกลาว โดย
มีมติดังนี้  
  1. ขอใหมหาวิทยาลัย/สถาบัน เปดกวางคุณสมบัติในการรับตรงใหมากขึ้น เพื่อใหนักเรียนที่ไมมี
คะแนน O-NET ไดมีโอกาสสมัครเขารับการคัดเลือกในทุกสาขา 
  2. การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) ปการศึกษา 2551-2552 
ยังคงมีองคประกอบคาน้ําหนักคงเดิมทุกประการ 
  3. ขอใหมหาวิทยาลัย/สถาบันพิจารณาคุณสมบัติดานความดีประกอบการสัมภาษณเพื่อคัดเลือก
บุคคลเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions)ในปการศึกษา 2551 ดวย 
  ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา  (Admissions) 
ของมหาวิทยาลัย/สถาบันเปนไปในทิศทางเดียวกัน ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยจึงขอความรวมมือ
มหาวิทยาลัย/สถาบันดําเนินการตามมตดิังกลาวดวย  
  ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาคือ การใหความรวมมือในการรบัตรงตามกรณีขอ 1 ซึ่งใน
สวนของมหาวิทยาลัยขอนแกน ในกรณีการรับตรงนั้น ไมไดใชผลคะแนน O-NET แตจะมีกรณีการรับโดยวิธี
พิเศษและโครงการพิเศษ  
  เลขานุการที่ประชุมไดเสนอที่ประชุมเพิ่มเติมวา เรื่องนี้ไดนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเพื่อหารือการรบัตรงตามกรณีขอ 1 แลว ที่ประชุมมีขอตกลงเกี่ยวกับการรับโดยวิธีพิเศษและ
โครงการพิเศษ ดังนี้ 
  1.  มหาวิทยาลัยจะรับเขาในกรณีที่สาขาวิชานั้นมีที่วางเทานั้น 
  2.  มหาวิทยาลัยจะไมประกาศรับสมัครทั่วไป แตจะรับเมื่อมีการสมัครเขามาและพิจารณาเปนกรณีไป 
  3.  เกณฑคุณสมบัติของคะแนนจะตองอยูในเกณฑที่ไดมาตรฐานเดียวกันกับการสอบประเภทอื่นๆ   
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหดําเนินการตามมติของคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัย โดยใหจัดทําเปนประกาศใหชัดเจน       
 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  3/2551  ณ  วันศุกรท่ี  15 กุมภาพันธ 2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 4/2551 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2551 เรียบรอยแลว 



- 5 - 

 4.2  (ราง)  กรอบคุณลักษณะบัณฑิต และนโยบายหลักดานการผลิตบัณฑิต มข. 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ขอเสนอ (ราง) กรอบ
คุณลักษณะบัณฑิต และนโยบายหลักดานการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  หลักการและการดําเนินการ 

 มหาวิทยาลัยขอนแกน มีภารกิจหลักในดานการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
ตอบสนองความตองการขององคกรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนความตองการของสังคมทั้งในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ โดยไดกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ตามมติของคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุมครั้งที่ 7/2540 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2540 ไว 12 ประการดังนี้ 

  1.   มีความสามารถในการคิด วิเคราะหทางวิชาการอยางมีเหตุผล 
  2.   มีวิจารณญาณและความสามารถในการแกปญหา 
  3.   สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดด ี
  4.   มีจริยธรรม คุณธรรม และความซื่อสัตยในวิชาชีพ 
  5.   มีความรับผิดชอบตอสังคมและปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
  6.   มีวินัยและคานิยมที่ดี 
  7.   เสียสละ อุทิศตนและเห็นแกประโยชนสวนรวม 
  8.   มีความสามารถในการใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง 
  9.   มีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารไดอยางนอย 1 ภาษา 
 10. มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
  11. สามารถประกอบวิชาชีพไดอยางมีคณุภาพและสอดคลองกับความตองการของผูใช 
  12. มีจิตสํานึกในการใฝศึกษาอยางตอเนื่อง 

  อยางไรก็ตาม ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการในสาขาตางๆ และสภาพการเปลี่ยนแปลง
ทางดานสังคม เศรษฐกิจ และกระแสโลกาภิวัตน ทําใหความตองการบัณฑิตในตลาดงานมีการเปลี่ยนแปลงไป
อยางมาก นอกจากนี้มีปจจัยที่เกี่ยวของในเชิงนโยบายและกระแสสังคมที่เปนแรงผลักดันใหสถาบันอุดมศึกษา
ตองทบทวนและวิเคราะหคุณลักษณะบัณฑิต เพื่อใหสามารถรองรับกับความตองการของตลาดงานที่มีการ
แขงขันสูง อาทิ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุงเนนการสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนา
กระบวนการเรียนรูของผูเรียน ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเปนคนเกง คนดีและมีความสุข นโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาในดานการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหเปนผูมีความรูคูคุณธรรม และเกณฑในการคัดเลือก
บุคคลเขาทํางานในองคการตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ใหความสําคัญตอคุณลักษณะสวนบุคคลดานคุณธรรม
และจริยธรรมเทาเทียมหรือมากกวาความรูความสามารถทางวิชาการ นอกจากนี้ความเจริญกาวหนาทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทําใหเกิดสภาวะความตองการบัณฑิตที่มีความรูความสามารถทางการ
สื่อสาร โดยเฉพาะอยางยิ่งการสื่อสารโดยใชภาษาอังกฤษ และความรูความสามารถทางดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรมากขึ้น 
  มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดกําหนดแผนกลยุทธการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550-2554 ใน
ดานการผลิตบัณฑิตที่สําคัญคือ ใหมีการทบทวนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยขอนแกน ให
มีคุณลักษณะโดดเดน มีเอกลักษณเฉพาะ และสอดคลองกับความตองการของตลาดงาน ผูใชบัณฑิต และสังคม
ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ จึงไดดําเนินการดวยวิธีการตางๆ เพื่อกําหนด 
“กรอบคุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยขอนแกน “ และเสนอ “นโยบายดานการผลิตบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน” ที่จะสงเสริมและผลักดันใหทุกสวนที่เกี่ยวของสามารถผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ
ตามที่กําหนดไดอยางเปนรูปธรรม ดังนี้ 

 1.  ศึกษาและวิเคราะหคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค จากกรอบนโยบายการผลิตบัณฑิตและ 
กระแสความตองการของตลาดงานและสังคม และความคิดเห็นและขอเสนอจากผูใชบัณฑิต ผูเชี่ยวชาญทั้งจาก
ภาครัฐและเอกชน ระดับประเทศและระดับสากล  
  2.  จัดประชุมระดมสมองผูบริหารหลักสูตร อาจารยผูสอน ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา และนักศึกษา 
เพื่อทบทวนและกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยขอนแกน 2 ครั้ง นอกจากนี้มีการ
ประชุมรวมระหวางผูบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสงเสริมกิจการของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่เปนความตองการของตลาดงานและสังคมดวย 
  3.  จัดการประชุมสมัมนาเพื่อวิเคราะหและกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค เมื่อวันที่ 7-8 
กันยายน 2550 โดยมีอธิการบดีและคณะผูบริหารมหาวิทยาลัย คณบดี รองคณบดีฝายวิชาการ รองคณบดีฝาย
แผน และผูทรงคุณวุฒิเขารวมประชุม มีการเชิญวิทยากรจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย มาใหความรูเกี่ยวกับทิศทางและแนวโนมความตองการบัณฑิตของไทยและ
โลก รวมทั้งไดนําขอมูลจากการประชุมสัมมนาตางๆ และขอชี้แนะจากกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และ
สภามหาวิทยาลัย มาเปนขอมูลประกอบในการสัมมนา  

4.  จัดทําราง “กรอบคุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยขอนแกน”  และเสนอ “นโยบายดาน 
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การผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2551” นําเสนอตอคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย ใน
การประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2551 และเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา มีรายละเอียด ดังนี้ 
 (ราง) กรอบคุณลักษณะบัณฑิต (KKU’s Graduate Qualifications Framework) 
  กรอบคุณลักษณะของบัณฑิต มข. ประกอบดวย 3 คุณลักษณะดังนี้ 

1. คุณลักษณะเดน หมายถึง คุณลักษณะที่โดดเดนเปนเอกลักษณของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ตองการสรางสรรคและสื่อสารตอสังคมและผูใชบัณฑิต 

2. คุณลักษณะท่ัวไป หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตในแตละระดับการศึกษา ที่เปน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย ซึ่งตองดําเนินการใหเกิดการพัฒนาอยางทั่วถึงในทุกหลักสูตร 
กระบวนเรียนการสอน และกิจกรรมการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

3. คุณลักษณะเฉพาะ หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตที่เปนจุดเนนของสาขาวิชาการหรือ
สาขาวิชาชีพนั้นๆ ซึ่งตองดําเนินการใหเกิดการพัฒนาในแตละหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนการสอนของหลักสูตรนั้น 

1.  คุณลักษณะเดน 
  คุณลักษณะเดนของบัณฑิต มข. คือ “พรอมทํางาน (Ready to Work)” โดยมีองคประกอบ 3 ดานดังนี ้

• มีประสบการณพรอมปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
• พรอมตอการเปลี่ยนแปลง 
• เรียนรูตลอดชวีิต 

2.  คุณลักษณะท่ัวไป 
  คุณลักษณะทั่วไปของบัณฑิต มข. กําหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของไทย 
(National Qualifications Framework for Higher Education of Thailand – NQF) รวมทั้งขอมูลจากการ
วิเคราะหความตองการของผูใชบัณฑิต ตลาดงาน สภาวะของสังคมไทยและสังคมโลก แบงเปน 3 ดานดังนี้ 

 1.  ดานวิชาการ – บัณฑิต มข. ตองมีองคความรูในสาขาวิชาการและประสบการณการเรียนรู 
และการปฏิบัติงาน ที่จะสามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพ รวมทั้งการศึกษาเรียนรูและการใชความรูและ
ประสบการณเพื่อการพัฒนาวิชาการในสาขาของตนได (NQF - ความรู และทกัษะเชาวนปญญา) 

 2.  ดานวิชางาน – บัณฑิต มข. ตองมีทักษะและประสบการณที่จําเปนตอการปฏิบัติงานใน 
สภาวะแวดลอมการทํางานสมัยใหม ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (NQF – ทักษะการวิเคราะหและการสื่อสาร 
ทักษะเชาวนปญญา) 

 3.  ดานวิชาคน – บัณฑิต มข. ตองมีจิตสํานึกที่ดีและมีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว  
วิชาชีพ และสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อการดํารงตนในสังคมรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (NQF – 
คุณธรรมและจริยธรรม และทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ) 
 
คุณลักษณะท่ัวไปจําแนกตามระดับการศึกษา 
คุณลักษณะท่ัวไป บัณฑิตระดับปริญญา

ตรี 
บัณฑิตระดับปริญญา

โท 
บัณฑิตระดับปริญญา

เอก 
ดานวิชาการ 

• ความรู 
• ทักษะเชาวน
ปญญา 

1.1 มีความรูและ
ประสบการณการเรียนรู
ในสาขาวิชาที่ศึกษา 
สามารถปฏิบัติงานใน
สาขาวิชาชีพใน
สถานการณตางๆ ได 

1.2 มีความสามารถใน
การคิด วิเคราะห และ
ริเริ่มสรางสรรค โดย
ใชความรูและ
ประสบการณของตน
ในการแกไขปญหา
การทํางานได 

1.1 มีความรูลึกใน
วิชาการที่ศึกษา และ
สามารถประยุกตใน
การประกอบวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือการวิจัย
เพื่อแกปญหาหรือ
สรางองคความรูใหม 

1.2 มีความสามารถใน
การคิด วิเคราะห และ
ริเริ่มสรางสรรค โดย
ใชความรูและ
ประสบการณของตน
ในการแกไขขอ
โตแยงหรือปญหาที่
ยุงยากซับซอน
ในทางวิชาการหรือ
วิชาชีพได 

1.1 มีความรูลึกในวชิาการ
ที่ศึกษาและศาสตรใน
สาขาที่มีความ
เกี่ยวของสัมพันธกัน 
สามารถทําการวิจัยเพื่อ
แกปญหาที่ซับซอน
หรือสรางองคความรู
ใหม และทําการ
ถายทอดเพื่อใหเกิดการ
พัฒนาในสาขาวิชาการ
หรือวชิาชพีนั้น  ๆได 

1.2 มีความสามารถในการคิด 
วิเคราะห สังเคราะห และ
เปนผูนําในการริเริ่ม
สรางสรรค โดยใชความรู
และประสบการณของตน
ในการแกไขขอโตแยง
หรือปญหาที่ยุงยาก
ซับซอนในทางวิชาการ
หรือวิชาชีพได 
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คุณลักษณะท่ัวไป บัณฑิตระดับปริญญา
ตรี 

บัณฑิตระดับปริญญา
โท 

บัณฑิตระดับปริญญา
เอก 

ดานวิชางาน 
• ทักษะการ
วิเคราะหและ
การส่ือสาร 

• ทักษะเชาวน
ปญญา 

2.1  มีความสามารถใน
การใชภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน 
การศึกษาเรียนรูใน
สาขาวิชาการที่ตน
ศึกษา และการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพ
ได 

2.2 มีความสามารถในการ
ใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรหรือ
คณิตศาสตร หรือ
กระบวนการวิจัยในการ
คิด วิเคราะหหรือ
แกปญหาใน
ชีวิตประจําวันและใน
การปฏิบัติงานในสาขา
วิชาชีพได 

2.3 มีความสามารถในการ
ใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและ
สารสนเทศ ในการ
สื่อสารและการ
แสวงหาความรูดวย
ตนเอง เพื่อประโยชน
ในการศึกษาในสาขา
วิชาชีพได 

2.1 มีความสามารถใน
การใชภาษาอังกฤษ
ในการศึกษาเรียนรู 
และการสื่อสาร
ถายทอดความรู
ในทางวิชาการได 

2.2 มีความสามารถใน
การใชกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรหรือ
คณิตศาสตรและสถิติ 
หรือกระบวนการวิจัย
ในการคิด วิเคราะห
หรือแกปญหาการ
ปฏิบัติงานหรือปญหา
ทางวิชาการที่
สลับซับซอนได 

2.3 มีความสามารถใช
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและ
สารสนเทศ ในการ
แสวงหาความรูดวย
ตนเอง และสรางสรรค
ผลงานทางวิชาการ
เพื่อประโยชนในการ
เรียนรูของผูอื่นได 

2.1 มีความสามารถใน
การใชภาษาอังกฤษ
ในการผลิตผลงาน
ทางวิชาการและ
เผยแพรหรือ
ถายทอดความรูทาง
วิชาการในระดับ
นานาชาติได 

2.2 มีความสามารถในการ
ใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรหรือ
คณิตศาสตรและสถิติ 
หรือกระบวนการวิจัย
ในการคิด วิเคราะห
หรือแกปญหาการ
ปฏิบัติงานหรือปญหา
ทางวิชาการที่
สลับซับซอน และ
พัฒนาองคความรูใหม
ได 

2.3 มีความสามารถใช
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและ
สารสนเทศ ในการ
แสวงหาความรูดวย
ตนเอง และสรางสรรค
ผลงานทางวิชาการ
เพื่อประโยชนในการ
เรียนรูของผูอื่นได 

ดานวิชาคน 
• ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

• คุณธรรมและ
จริยธรรม 

มีคุณลักษณะดาน
วิชาคนในระดบั เขาใจ 
ซาบซึ้ง และปฏิบัติได 
3.1 มีวินัย ซื่อสัตยและ

รับผิดชอบตอตนเอง 
ครอบครัว วิชาชีพ 
สังคม และ
ประเทศชาติ 

3.2 มีภาวะผูนํา เขาใจใน
ความแตกตาง
หลากหลายทาง
สังคมและวัฒนธรรม 
สามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นได 

3.3 มีความรักและ
ภาคภูมิใจในทองถิ่น 
สถาบัน และ
ประเทศชาติ 

มีคุณลักษณะดาน
วิชาคนในระดบั เขาใจ 
ซาบซึ้ง ปฏิบัติได และ
ถายทอดแกผูอื่นได 
3.1 มีวินัย ซื่อสัตยและ

รับผิดชอบตอตนเอง 
ครอบครัว วิชาชีพ 
สังคม และ
ประเทศชาติ 

3.2 มีภาวะผูนํา เขาใจใน
ความแตกตาง
หลากหลายทาง
สังคมและวัฒนธรรม 
สามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นได 

3.3 มีความรักและ
ภาคภูมิใจในทองถิ่น 
สถาบัน และ
ประเทศชาติ 

มีคุณลักษณะดาน
วิชาคนในระดบั เขาใจ 
ซาบซึ้ง ปฏิบัติได 
ถายทอดแกผูอื่นได และ
เปนแบบอยางที่ดีได 
3.1 มีวินัย ซื่อสัตยและ

รับผิดชอบตอตนเอง 
ครอบครัว วิชาชีพ 
สังคม และ
ประเทศชาติ 

3.2 มีภาวะผูนํา เขาใจใน
ความแตกตาง
หลากหลายทาง
สังคมและวัฒนธรรม 
สามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นได 

3.3 มีความรักและ
ภาคภูมิใจในทองถิ่น 
สถาบัน และ
ประเทศชาติ 

หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 4/2551 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2551 เรียบรอยแลว 
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3. คุณลักษณะเฉพาะ 
  แตละหลักสูตร/สาขาวิชา สามารถกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของบัณฑิตในสาขาวิชาเฉพาะได 
โดยเพิ่มเติมเขาไปในดานวิชาการ วิชางาน และวิชาคน ตามลักษณะความตองการบัณฑิตในสาขาวิชานั้น  
 นโยบายหลักดานการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 
  เพื่อใหการจัดการศึกษาทุกหลักสูตรและการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน สามารถ
ผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะตามกรอบดังกลาวขางตน จึงเห็นสมควรกําหนดนโยบายหลักดานการผลิตบัณฑิต 
ซึ่งประกอบดวยปจจัยและกระบวนการตางๆ ที่จะสงผลตอการผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ไวดังนี้ 
1) การพัฒนาหลักสูตร 

การพัฒนาหลกัสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหมีองคประกอบและรายวิชาดังนี้ 
1.1) มีปรัชญา วัตถุประสงค และรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในหลักสูตรที่เชื่อมโยง

และสะทอนถึงกรอบคุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ทั้งคุณลักษณะเดนคุณลักษณะ
ทั่วไป และคุณลักษณะเฉพาะ 

1.2) มีรายวิชาที่สงเสริมและพัฒนาทักษะและประสบการณดานการคิดวิเคราะห และ
กระบวนการแกปญหาดวยวธิีการวจิัย วิธีการทางวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตรแลวแตกรณี 

1.3) มีรายวิชาที่สงเสริมการเรียนรูหรือการปฏิบัติจากประสบการณจริง เชน สหกิจศึกษาการ
ฝกงาน การจัดทําโครงงาน การศึกษาคนควาอิสระ เปนตน 

1.4) มีรายวิชาที่สงเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ และมีการเรียนการสอนรายวิชา
บางรายวิชาในหลักสูตรโดยใชภาษาอังกฤษ ตามเกณฑมาตรฐานความรูทาง
ภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

1.5) มีการกําหนดใหนักศึกษาตองไดรับการพฒันาความรูและทักษะทางดานเทคโนโลยี 
           คอมพิวเตอรและสารสนเทศ และผานเกณฑมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 1.6)  มีรายวิชาที่มีเนื้อหาที่สงเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ตอตนเอง สังคม และ 
           วิชาชีพ 

2) การจัดการเรียนการสอน 
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆของมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหมีกระบวนการดังนี้ 

2.1) ใหมีการจัดการเรียนการสอน โดยมุงเนนการพัฒนากระบวนการเรียนรูของผูเรียน และ
บูรณาการองคความรูและประสบการณการวิจัยและหรือการบริการวิชาการมาใชในจัดการ
เรียนการสอน 

2.2) ใหมีการจัดการเรียนการสอนโดยใชแหลงเรียนรู สื่อและเทคโนโลยีตางๆ เพื่อสงเสริมให
นักศึกษาสามารถศึกษาเรียนรูดวยตนเองจากแหลงความรูที่หลากหลาย รวมทั้งแหลง
เรียนรูอินเตอรเน็ต 

2.3) ใหมีบูรณาการหรือสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
2.4) ใหมีการสอนรายวิชาจํานวนหนึ่งในหลักสูตร โดยใชภาษาอังกฤษ ตามความพรอมและ 

           ศักยภาพของสาขาวิชาและอาจารยผูสอน 
3) การสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

3.1) อาจารยพึงไดรับการพัฒนาเพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตาม
ศักยภาพของแตละบุคคลและตามเปาหมายการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ทั้งในดาน
คุณวุฒิ ความรูความสามารถทางวิชาการและวิจัย ความรูความสามารถดานการสอน และ
ความรู ความชํานาญในสาขาวิชาในระดับที่สูงข้ึน  

3.2) อาจารยใหมทุกคน ตองผานกระบวนการอบรมและพัฒนา ใหมีความรูความเขาใจใน
องคกรมหาวทิยาลัย บทบาทหนาที่ของอาจารย หลักสูตรและกระบวนการผลิตบัณฑิต
และสามารถจัดการเรียนการสอนไดตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

3.3) อาจารยทุกคน ตองเขารับการอบรมและพัฒนา เพื่อใหมีความรูความสามารถดานการ 
          จัดการเรียนการสอน การวิจัยและการผลิตผลงานทางวิชาการอยางมีคุณภาพ อยาง 
          สม่ําเสมอตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
4) การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

4.1) ใหทุกหลักสูตรจัดใหมีอาจารยที่ปรึกษา ที่สามารถใหคําปรึกษาแนะนํานักศึกษาในดาน  
        การเรียนและการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย 
4.2) ใหมีการจัดอบรมและหรือจัดกิจกรรม เพือ่พัฒนาความรูและทักษะที่จะสงเสริมและพัฒนา 
        นักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีคุณลักษณะพึงประสงคตามกรอบของมหาวิทยาลัย และเปน 
 การสรางมูลคาเพิ่มใหกับนักศึกษา 
4.3)  ใหมีการสนับสนุนทุนตางๆ เพื่อสงเสริมและพัฒนานักศึกษา และสรางโอกาสในการเขา 
 รวมกิจกรรมตางๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  3/2551  ณ  วันศุกรท่ี  15 กุมภาพันธ 2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 4/2551 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2551 เรียบรอยแลว 
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5) การประเมินคุณภาพการผลิตบัณฑิต 
5.1) ใหมีการติดตามและประเมินผลหลักสูตรโดยผูมีสวนไดสวนเสีย คือผูใชบัณฑิต ตัวบัณฑิต
 และนักศึกษาปจจุบัน เพื่อนําขอมูลมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยาง สม่ําเสมอ 
 
5.2) ใหมีการประเมินผลการสอนของอาจารย ซึ่งสะทอนวิธีการสอนและผลสัมฤทธิ์ในการสอน 
 ของอาจารย ตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เพื่อนําขอมูลมาใชใน 
 การปรับปรุงและพัฒนาอาจารย 
5.3) ใหมีการประเมินผลการจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยทุกส้ินปการศึกษา

เพื่อนําขอมูลมาใชในการตดัสินใจเกี่ยวกับการเปดหลักสูตร การจัดการหลักสูตร และ
เปาหมายการผลิตบัณฑิตของแตละหลักสูตรใหมีคุณภาพมากขึ้น 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 

1.  (ราง) กรอบคุณลักษณะบัณฑิต ควรพิจารณาเพิ่มเติม ในเรื่องตางๆ ดังนี้ 
 -  ความรูจักรบัผิดชอบ 

-  การรูสิทธิ และหนาที่ 
 -  การมีระบบของการบริหารจัดการ 

-  ความรูสึก ความผูกพันกบัสถาบัน 
2.  นโยบายหลักดานการผลิตบัณฑิต ควรพิจารณาเพิ่มเติม คือ 
 1.  การพัฒนาหลักสูตร ควรพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องตางๆ ดังนี้ 

-  การคิดใหเปนระบบ/การคิดวิเคราะห  
-  ความสามารถในการถายทอดความรู 
-   การสงเสรมิใหนักศึกษามีแนวทางการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 
-  การสรางจิตสํานึกที่ดี สิทธิ สุจริตชน จิตสาธารณะประชาธิปไตย 
-  การสรางเสริมสุขภาพ 
-   การจัดทําหลักสูตรควรตองมีการสํารวจ ประเมินความตองการจากผูใชบัณฑิตดวย 

 2.  การจัดการเรียนการสอน 
-  ขอ 2.4 การสอนรายวิชาในหลักสูตรโดยใชภาษาอังกฤษนั้น ควรกําหนดให 
    ชัดเจนโดยเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดของแตละสาขาวิชา 
-  ไมควรจัดตารางเรียนใหแนนจนเกินไปเพื่อใหนักศึกษาไดสัมผัสกับชีวิต

ภายนอกหองเรียน หรือสามารถไปทํางานพิเศษเพื่อเสรมิทักษะการปฏิบัติงานของ
ตนเองได 
3.  การสงเสริมและพัฒนาอาจารย ควรเพิ่มเติม ดังนี้  
 -  ใหอาจารยเปนแบบอยางที่ดี  
 -  เพิ่มเปนขอ 3.4 ใหสงเสริมการสรรหาอาจารยที่มีศกัยภาพสูง สงเสริมให 
    อาจารยมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และสงเสริมใหมีตําแหนงทางวิชาการ 
    ในระดับที่สูงขึ้น 

 4.  การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
  -  นอกจากความรูทางดานวิชาการแลว ควรคํานึงถึงรายละเอียดในเรื่อง 
      บรรยากาศ สภาพแวดลอม และคุณภาพชีวิตของนักศึกษาประกอบดวย  
     ควรมีกิจกรรมเสริมที่เปนประโยชนนอกเวลาเรียน เชน การใหความรูเรื่องวินัย 
     นักศึกษา  การรับประทานอาหารเย็นรวมกันที่หอพัก เพื่อใหนักศึกษาได 
     เรียนรูการอยูรวมกันในสังคม รูสึกรักและผูกพันกับเพื่อนรวมสถาบันเดียวกัน  

5.  การประเมินคุณภาพการผลิตบัณฑิต  
-  ใหมีการแนะนําใหนักศึกษาเห็นความสําคัญของการประเมินผลหลักสูตร       
   มีกลไกใหนักศึกษาสามารถประเมินผล on-line อยางมีประสิทธิภาพ และควร 
   ปรับปรุงกรอบดานการประเมินใหครอบคลุมทุกดานไมเฉพาะเพียง 
   ดานวิชาการเพียงดานเดยีว  

 มต ิท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ (ราง) กรอบคุณลักษณะบัณฑิต และนโยบายหลกั
ดานการผลิตบัณฑิต มข. ตามที่เสนอ ใหนําเสนอขอมูลบน website เพื่อใหอาจารยและนักศึกษาไดมี
สวนรวมแสดงความคิดเห็น  และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่พิจารณาตอไป  
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4.3  แผนการเปดหลักสูตรและเปาหมายการรับนักศึกษา ปการศกึษา 2552-2554 
  เลขานุการที่ประชุม เสนอที่ประชุมวา ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธขอเสนอแผนการเปดหลักสูตร
และเปาหมายการรับนักศึกษา ปการศึกษา 2552-2554 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  หลักการและการดําเนินการ 
  มหาวิทยาลัยขอนแกน มีภารกิจหลักในดานการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
ตอบสนองความตองการขององคกรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนความตองการของสังคมทั้งในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ การเปดหลักสูตรสาขาวิชาตางๆ ในมหาวิทยาลัย มีมาตรการและกลไกใหผูรับผิดชอบหลักสูตร
ตองมีกระบวนการศึกษาและวิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก ไดแก ความกาวหนาทาง
วิชาการ ความตองการของตลาดงาน ความเชี่ยวชาญและศักยภาพของมหาวิทยาลัย และความสอดคลองกับ
วิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย หลักสูตรที่จะไดรับอนุมัติใหเปด
สอนในมหาวิทยาลัยขอนแกน จะตองดําเนินการวิเคราะหและนําเสนอขอมูลดังกลาว เพื่อขอบรรจุไวในแผนการ
เปดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะดําเนินการทุกระยะ 3-5 ป เพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย และอาจมีการขอ
ปรับปรุงแผนไดหากมีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบหรือจําเปนตอการปรับเปลี่ยนหลักสูตรหรือเพิ่มเติมหลักสตูร
ที่บรรจุไวในแผน 
  สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุมครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2547 ไดอนุมัติ
แผนการเปดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2547– 2551 และอนุมัติการปรับปรุงรายชื่อ
หลักสูตรในแผนดังกลาว 2 ครั้งในการประชุมครั้งที่ 8/2547 เมื่อวนัที่ 29 กันยายน 2547 และครั้งที่  8/2549 
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2549 โดยในระหวางป 2547-2550 (ถึงส้ินเดือนธันวาคม 2550) มีหลักสูตรใหมที่บรรจุใน
แผนและไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยใหเปดสอนรวมจํานวน 86 หลักสูตร รวมกับหลักสูตรที่มีอยูเดิมถึงป 
พ.ศ. 2546 จํานวน 234 หลักสูตร รวมเปนจํานวนทั้งส้ิน 320 หลักสูตร 
  เพื่อใหการดําเนินการเปดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน สําหรับปการศึกษา 2552-2554 
เปนไปดวยความเรียบรอย มหาวิทยาลัยโดยฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ รวมกับฝายแผนและสารสนเทศ จึงได
จัดทําแผนการเปดหลักสูตรและเปาหมายการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2552-2554 ขึ้น 
โดยมีกระบวนการดําเนินการคือ ใหคณะ/หนวยงานที่รับผิดชอบหลักสูตรทําการทบทวนและวิเคราะหสภาพการ
จัดการหลักสูตรในปจจุบัน  
  1.  ศึกษาและวิเคราะหแนวโนมการพัฒนาทางวิชาการและความตองการของตลาดงานและ
สังคมในศาสตรสาขานั้นๆ ศึกษาและวิเคราะหศักยภาพของคณะ/หนวยงานดานอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียน
การสอนตางๆ และเสนอแผนการเปดหลักสูตรและเปาหมายการรับนักศึกษาในปการศึกษา 2552-2554 ตอ
มหาวิทยาลัย 
  2.  จัดการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทําแผนการเปดหลักสูตรและเปาหมายการรับนักศึกษา ป
การศึกษา 2552-2554 เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2550 โดยมีอธิการบดีและคณะผูบริหารมหาวิทยาลัย คณบดี รอง
คณบดีฝายวิชาการ รองคณบดีฝายแผน และผูทรงคุณวุฒิเขารวมประชุม มีการเชิญวิทยากรจากสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย มาใหความรูเกี่ยวกับทิศทางและแนวโนม
ความตองการบัณฑิตของไทยและโลก รวมทั้งไดนําขอมูลจากการประชุมสัมมนาตางๆ และขอชี้แนะจาก
กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย มาเปนขอมูลประกอบในการสัมมนา และไดมีการ
แบงกลุมระดมสมองเพื่อใหมีพิจารณาลดความซ้ําซอนของหลักสูตรที่มีความใกลเคียงกัน และความเปนไปไดใน
การพัฒนาหลักสูตรขามคณะและสาขาวิชา  
  3.  จัดทํารายงานสรุปขอเสนอแผนการเปดหลักสูตรและเปาหมายการรับนักศึกษาซึ่งเปนผลจาก
การสัมมนา สงใหคณะ/หนวยงานทบทวนและยืนยัน แลวนําเสนอแผนการเปดหลักสูตรและเปาหมายการรับ
นักศึกษา ปการศึกษา 2552-2554 ตอคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อ
วันที่  28 มกราคม 2551 และที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา โดยมีสรุปสาระสําคัญของแผนดังนี้ 
  สรุปสาระสําคัญของแผน 
  ในเอกสารแผนการเปดหลักสูตรและเปาหมายการรับนักศึกษา ปการศึกษา 2552-2554 นี้ จะมี
ขอมูลครอบคลุมปการศึกษา 2551 ดวย มีสาระสําคัญแบงเปน 4 สวน โดยสรุปดังนี้ 
  สวนท่ี 1  สภาพการเปดหลกัสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน  ในปการศึกษา 2550  
  นับถึงเดือนธันวาคม 2550 มีหลักสูตรที่ไดรับอนมุัติจากสภามหาวิทยาลัยรวมจํานวน 320 
หลักสูตร เปนหลักสูตรในกลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 127 หลกัสูตร (39.69%) กลุมสาขา
วิทยาศาสตรสุขภาพ 113 หลักสูตร (35.31%) และกลุมสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 80 หลักสูตร 
(25.00%) จําแนกตามระดับแบงเปน หลักสูตรระดับปริญญาตรี 99 หลักสูตร (30.93%) ระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต 25 หลักสูตร (7.81%) ระดับปริญญาโท 131 หลักสูตร (40.93%) ระดบัประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 5 
หลักสูตร (1.56%) และหลักสูตรระดับปริญญาเอก 60 หลักสูตร (18.75%) (ตารางที่ 1) จําแนกตามประเภท 
แบงเปนหลักสูตรปกติ(ภาษาไทย) 284 หลักสูตร (88.75%) หลักสูตรที่ศึกษาเปนภาษาอังกฤษและหลักสูตร
นานาชาติ 36 หลักสูตร (11.25%) (ตารางที่ 3) 
  สวนท่ี 2  แผนการเปดหลักสูตรและเปาหมายการรับนักศึกษา ปการศึกษา 2552-2554  

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  3/2551  ณ  วันศุกรท่ี  15 กุมภาพันธ 2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 4/2551 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2551 เรียบรอยแลว 
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  2.1  แผนการเปดหลักสูตร 
  ในระหวางปการศึกษา 2551-2555 มหาวิทยาลัยมีแผนการเปดหลักสูตรเพิ่มขึ้น จากเดิม 320 
หลักสูตร เปน 437 หลักสูตร รวมเพิ่มขึ้น 117 หลักสูตร (36.56%) โดยแบงตามระดับเปนหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี 30 หลักสูตร (เดิม 99 หลักสูตร เพิ่มขึ้น 30.30%) และระดับบัณฑิตศึกษา 87 หลักสูตร (เดิม 221 หลักสูตร 
เพิ่มขึ้น 39.36%) แบงตามประเภทเปนหลักสูตรปกติ (ภาษาไทย) 84 หลักสูตร (เดิม 284 หลักสูตร เพิม่ข้ึน 
29.58%) หลักสูตรนานาชาติ 33 หลักสูตร (เดิม 36 หลักสูตร เพิ่มขึ้น 91.66%) (ตารางที่ 5) แบงตามกลุม
สาขาวิชา เปนกลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 34 หลักสูตร (เดิม 127 หลักสูตร เพิ่มขึ้น 26.77%) กลุม
สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 51 หลักสูตร (เดิม 113 หลักสูตร เพิ่มขึ้น 25.13%) และกลุมสาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 32 หลักสูตร (เดิม 80 หลักสูตร เพิ่มขึ้น 40.00%) (ตารางที่ 6) 
  สําหรับสาขาวิชาของหลักสูตรที่จะเปดเพิม่ในปการศึกษา 2552-2554 เสนอโดยคณะ/สาขาวิชา
ตางๆ ซึ่งพิจารณาจากทิศทางและความกาวหนาในสาขาวิชา ความตองการของตลาดและสังคมทั้งในประเทศ
และตางประเทศ ศักยภาพของอาจารยและงานวิจัย ตลอดจนความเปนไปไดในการเปดสอน มีหลักสูตรใน
สาขาวิชาตางๆ ที่สําคัญดังนี้  
    กลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแก สาขาวิชาวัสดุศาสตรและเทคโนโลยีนาโน 
วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมระบบสารสนเทศ วิศวกรรมการขนสงและโลจิสติก การบริหารวิศวกรรมซอฟตแวร 
วิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิสถาปตยกรรม สถาปตยกรรมภายใน เทคโนโลยีอาคาร ความ
หลากหลายทางชีวภาพ  
   กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ ไดแก สาขาวิชาเภสัชกรรมแผนไทย การจัดการระบบ
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรเพื่อชีวิต การพัฒนาระบบสุขภาพ โภชนาการและการกําหนดอาหาร  
ทันตกรรมบูรณะ ทันตกรรมหัตถการ วิทยาเอนโดดอนต วิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา 
วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวของมนุษย  
   กลุมสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแก สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ภาษาและ
วัฒนธรรมลุมน้ําโขง ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ นิติศาสตรควบสาขาอื่น การจัดการทรัพยสินทางปญญา 
การจัดการภาครัฐแนวใหม ธุรกิจระดับโลก กิจการระหวางประเทศ การตลาดระหวางประเทศ  

 สวนหลักสูตรในสาขาที่มีอยูในปจจุบันโดยเปนหลักสูตรปกติ (ภาษาไทย) ซึ่งมีแผนจะเปดเปน
หลักสูตรนานาชาติ ในปการศึกษา 2552-2554 ที่สําคัญไดแก  สาขาวิชาชีววิทยา เคมี วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
เทคโนโลยีธรณี เทคโนโลยีอาหาร การพยาบาล การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว จุลชีววิทยาทางการแพทย 
ประสาทวิทยาศาสตร พัฒนศาสตร (เนนลุมน้ําโขงศึกษา) และเศรษฐศาสตร 

 2.2  เปาหมายการรับนักศึกษา 
 ในปการศึกษา 2550 รับนักศึกษาใหมจํานวน 12,929 คน รวมจํานวนนักศึกษาในปการศึกษา 

2550 จํานวนทั้งส้ิน 34,665 คน เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 24,081 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิต 114 คน 
ปริญญาโท 10,150 คน และปริญญาเอก 637 คน สวนในปการศึกษา 2551 จะรับนักศึกษาจํานวน 14,450 คน 
เปนระดับปริญญาตรี 9,532 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 97 คน ระดับปริญญาโท 4,373 คน ระดับ
ประกาศนียบัตรชั้นสูง 115 คน และระดับปริญญาเอก 333 คน 

 เปาหมายการรบันักศึกษาในปการศึกษา 2552-2254  นั้น ในปการศึกษา 2552 จะรับนักศึกษา 
16,851 คน ปการศึกษา 2553 จะรับ 17,383 คน และปการศึกษา 2554 จะรับ 17,142 คน (ตารางที่ 12 และ 13) 
  สวนท่ี 3  รายชื่อหลักสูตรที่ขออนุมัติปด ตั้งแตปการศึกษา 2551 เปนตนไป 
  ตั้งแตปการศึกษา 2551 เปนตนไป มหาวิทยาลัยขอนแกน จะขออนุมัติปดหลักสูตรซึ่งไมเคย
เปดสอนมาเปนเวลานาน และบางหลักสูตรไมมีแผนการรับนักศึกษาในปการศึกษา 2551-2554 จํานวนทั้งส้ิน 30 
หลักสูตร เปนหลักสูตรระดบัอนุปริญญา 2 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
20 หลักสูตร และระดับปริญญาโท 4 หลักสูตร จําแนกตามกลุมสาขาวิชา เปนหลักสูตรในกลุมสาขาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 6 หลักสูตร กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 21 หลักสูตร และกลุมสาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 3 หลักสูตร (ตารางที่ 14 และ 15) 
  สวนท่ี 4  รายชื่อหลักสูตรที่อนุมัติโดยองคกรวิชาชีพ และเปดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแกน
  มหาวิทยาลัยขอนแกน เปดสอนหลักสูตรทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ตามความตองการ
บุคลากรในสาขาวิชาชีพ โดยมีหลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 หลักสูตร ปจจุบันเปดสอนเพียงหลักสูตรเดียวคอื 
ประกาศนียบัตรผูชวยทนัตแพทยศาสตร รับนักศึกษาปการศึกษาละ 30 คน สวนหลักสูตรอื่นๆ ไดรับการรับรอง
จากสภาวิชาชีพไดแก หลักสูตรที่ไดรับการรับรองจากแพทยสภา ระดับเทียบเทาปริญญาเอกจํานวน 22 หลักสูตร 
รับนักศึกษาปการศึกษาละประมาณ 105 คน และระดับหลังปริญญาเอกจํานวน 18 หลักสูตร รับนักศึกษาป
การศึกษาละ 30-32 คนและยังมีหลักสูตรระดับเทียบเทาปริญญาเอกที่ไดรับการรบัรองจากสภาเภสัชกรรม 1 
หลักสูตร รับนักศึกษาปการศึกษาละ 3 คน 
  จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณากอนเสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในประเด็นดังนี้ 

  1.  ขออนุมัติแผนการเปดหลักสูตรและเปาหมายการรับนักศึกษา ปการศึกษา2552-2554  
       ตามรายละเอียดในสวนที่ 2 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  3/2551  ณ  วันศุกรท่ี  15 กุมภาพันธ 2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 4/2551 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2551 เรียบรอยแลว 
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  2.  ขออนุมัติปดหลักสูตรตั้งแตปการศึกษา 2551 เปนตนไป ตามรายละเอียดในสวนที่ 3 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 

1. หนา 29 ใหแกไขชื่อหลักสูตรของวิทยาลัยการปกครอง จาก “บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารจัดการการคลัง” ใหแกไขเปน “รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง” 

2. หนา 35 ใหแกไขชื่อหลักสูตรของวิทยาลัยการปกครอง จาก “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการงานชางและผังเมือง” ใหแกไขเปน “เทคโนโลยีมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานชาง
และผังเมือง” 

3. เห็นควรมีการหารือกับวิทยาเขตหนองคาย และคณะที่เกี่ยวของ ใหชัดเจนในการบริหารจดัการ
หลักสูตรในภาพรวมใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ ดังนี้ 
1.  เห็นชอบหลักการแผนการเปดหลักสูตรและเปาหมายการรับนักศึกษา ปการศึกษา  
      2552-2554 ตามที่เสนอ  และเห็นชอบรายชื่อหลักสูตรที่ขออนุมัติปด ตั้งแต 
      ปการศึกษา 2551 เปนตนไป จํานวน 30 หลักสูตร ตามที่เสนอ และใหนําเสนอ 
      สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 
2.  ขอความรวมมือใหคณะตรวจสอบความถูกตองของขอมูล และหากมีการปรับเปลี่ยน 
      ใหแจงฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ภายในเดือนกุมภาพันธ 2551 

 
 4.4  ขออนุมัติการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแกน และ 
                 ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย วิทยาลัยนานาชาติ  
          มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2551  

  เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา ในภาวะโลกาภิวัตนซึ่งมีความเจริญกาวหนาทางวิชาการ
และเทคโนโลยีแบบกาวกระโดด มีการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีผลกระทบทั่วโลกแบบไร
พรมแดน และนโยบายการเปดการคาเสรีของประเทศ ทําใหมหาวิทยาลัยขอนแกนตองตกอยูในสภาวการณการ
แขงขันเชนเดียวกันกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ แตดวยสถานะและศักยภาพของมหาวิทยาลัยขอนแกนในปจจุบัน มี
ความจําเปนอยางยิ่งที่ตองพัฒนาตนเองจากมหาวิทยาลัยชั้นนําของภูมิภาคและประเทศ ไปสูมหาวิทยาลัยชั้นนํา
ของภูมิภาคอาเซียน บนพื้นฐานของความรับผิดชอบในการสรางองคความรูใหมที่ใชในการพัฒนาชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ โดยเนนความรับผิดชอบการเปนศูนยทางความคิดและสติปญญาของสังคม และเปนศูนยรวม
ทางการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง และภูมิภาคอาเซียน ดังนั้น เปาหมายของการ
พัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกนในป พ.ศ. 2550-2553 คือการกาวไปสูการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัยและเปน
มหาวิทยาลัยชั้นนําในภูมิภาคอาเซียน 
  มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดยุทธศาสตรการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติไวในแผนยุทธศาสตรการ
บริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550-2553 และออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 907/2550) ลงวันที่ 27 
กรกฎาคม 2550 เรื่อง โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแกน และคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน 
ที่ 3209/2550 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2550 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ 
ใหคณะกรรมการเตรียมการเกี่ยวกับการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ และมีอํานาจหนาที่ในการกําหนดวิสัยทัศน พันธ
กิจและยุทธศาสตรของโครงการ ออกระเบียบ ประกาศและคําสั่งเกี่ยวกับการบริหารโครงการ รวมทั้งบริหารและ
กํากับดูแลงานดานตางๆของโครงการ ทั้งดานงบประมาณ บุคลากร และการจัดทําหลักสูตรและแผนการจัด
การศึกษาของวทิยาลัย  

 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแกน จะจัดตั้งขึ้นในลักษณะเปนองคกรในกํากับของ
มหาวิทยาลัย ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย องคกรในกํากับมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2539  มี
ระบบบริหารเปนอิสระจากระบบราชการ พึ่งตนเองได และขึ้นอยูภายใตการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย การ
บริหารวิทยาลัยใหมีคณบดีรับผิดชอบ ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัย มีการแบงสวน
ราชการในวิทยาลัยออกเปน 2 กลุมภารกิจคือ กลุมภารกิจสนับสนุนการบริหาร มีหนาที่รับผิดชอบในการ
บริหารงานธุรการ งานสารบรรณ การงบประมาณ การเงิน การคลัง การพัสดุ การบริหารงานบุคคล และงาน
สนับสนุนการบริหารอื่นๆ และกลุมภารกิจสนับสนุนวิชาการ มีหนาที่รับผิดชอบในการสนับสนุนบริหารหลักสูตร 
การจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร การบริการวิชาการ และความรวมมือกับตางประเทศ กลุม
ภารกิจขางตนนี้อาจมีหนาที่และความรับผิดชอบอื่นๆเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการอํานวยการมอบหมายได  

  ภารกิจหลักของวิทยาลัยนานาชาติ ประกอบดวย (1) การบริหารหลักสูตร การจัดการศึกษาและ
การเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ ในสาขาวิชาที่ตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ในการ
ขยายการศึกษาและวิชาการสูระดับนานาชาติ (2) การสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (General Education Courses) 
สําหรับหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรที่ศึกษาเปนภาษาอังกฤษ ของมหาวิทยาลัย และ (3) การบริการวิชาการ 
และการรวมมอืทางวิชาการดานการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติกบัสถาบันการศึกษาและหนวยงานอื่น ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและตางประเทศ ในปการศึกษา 2551 วิทยาลัยมีแผนการเปดหลักสูตรนานาชาติ

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  3/2551  ณ  วันศุกรท่ี  15 กุมภาพันธ 2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 4/2551 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2551 เรียบรอยแลว 
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ระดับปริญญาตรีจํานวน 2 หลักสูตรคือ Bachelor of Business Administration (Global Business) และ 
Bachelor of Arts (International Affairs) รับนักศึกษาหลักสูตรละ 100 คน การบริหารวิทยาลัยนานาชาติใน
ระยะแรก จะไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย จนกวาจะสามารถพึ่งตนเองไดและจัดสรรเงินใหกับ
มหาวิทยาลัยตามขอกําหนดขององคกรในกํากับของมหาวิทยาลัย 

  เพื่อใหการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ ดําเนินการไดตามวัตถุประสงค จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อ
พิจารณากอนเสนอตอสภามหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อพิจารณาดังนี้ 

 1.  อนุมัติการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามรายละเอียดในเอกสารการขอ 
             อนุมัติจัดตั้ง 
 2.  เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย วิทยาลัยนานาชาติ  
             มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2551 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะวา ควรมีการส่ือสารใหเขาใจวา การจัดตั้งวิทยาลัย
นานาชาตินี้ ไมใชการดาํเนนิการที่ซ้าํซอนกับแผนการเปดหลักสูตรของคณะ  แตเปนการสนับสนุน เสริมศกัยภาพ
ของคณะที่ดาํเนินการอยูแลวใหดมีากยิ่งข้ึน  
  มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบในหลักการ การจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน และเห็นชอบในหลักการ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย วิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2551 ตามที่เสนอ ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 

 
  4.5  ขออนุมัติดําเนินการจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
         สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตรสาธารณสุข (หลักสูตรใหม พ.ศ.2550)  
         เปนหลกัสูตรโครงการพิเศษ 
  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตรเสนอที่ประชุมวา คณะฯขออนุมัติดําเนินการจัดการหลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข (หลักสูตรใหม พ.ศ.2550) เปนหลักสูตรโครงการพิเศษ 
โดยมุงเนนการพัฒนาบุคลากรทางปศุสัตว สัตวแพทย หรือผูที่สนใจเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางานในดานสัตว
แพทยสาธารณสุขใหสูงขึ้น เนื่องจากกลุมผูสนใจเขาศึกษาในหลักสูตรนี้สวนใหญเปนผูที่ปฏิบัติงานในสวน
ราชการ หรือประกอบธุรกิจสวนตัวทําใหไมสามารถจัดการเรียนการสอนไดเหมือนในหลักสูตรปกติ ทั้งนี้ 
คณะกรรมการประจําคณะสัตวแพทยศาสตร คราวประชุม ครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2550 ไดใหความ
เห็นชอบแลว และคณะกรรมการอํานวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแกน คราวประชุม ครั้งที่ 
6/2550 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2550 ใหความเห็นชอบและมีมตใิหแกไขเอกสารบางประการ และคณะฯได
ดําเนินการเรียบรอยแลว ดังมีรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป       

 
4.6  เสนอแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิประจําศูนยบริการวิชาการ 
ผูแทนผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการเสนอตอที่ประชุมวา เพื่อใหการบริหารงานของศูนยบริการ

วิชาการ เปนไปดวยความเรยีบรอย ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยคณะกรรมการประจําศูนยบริการ
วิชาการ พ.ศ. 2546 ขอ 5 (3) และขอ 6 (1) ศูนยบริการวิชาการจึงขอเสนอแตงตั้ง รศ.พีรสิทธิ์  คํานวณศิลป เปน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิประจําศูนยบริการวิชาการ เพิ่มเตมิอีก 1 ทาน พรอมนี้ ไดแนบประวัติของบุคคลดังกลาว 
ตามรายละเอยีดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการเสนอแตงตั้ง รศ.พีรสิทธ์ิ  คํานวณศิลป  

เปนคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิประจําศูนยบริการวิชาการ ตามที่เสนอ 
 
  4.7  การพิจารณาเสนอชื่อเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการจรรยาบรรณ (ประเภทผูแทนผูบริหาร) 
  ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล ผูแทนรองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลเสนอที่ประชุมวา 
เพื่อใหการแตงตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ เปนไปตามนัยขอ 16.1(4) และขอ 16.2(2) แหงขอบังคบัสภา
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ.2550 จึงเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาเสนอชื่อ
ผูบริหารจํานวน 1 คน รวมเปนกรรมการจรรยาบรรณ 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวเสนอชื่อผูบริหารจํานวน 1 คน คือ คณบดีคณะนิติศาสตร 
รวมเปนกรรมการจรรยาบรรณ 
 
 
 
 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  3/2551  ณ  วันศุกรท่ี  15 กุมภาพันธ 2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 4/2551 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2551 เรียบรอยแลว 
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  4.8  (ราง)ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาขอรับสวัสดิการเงินกู 
                                เพื่อการเคหะสงเคราะห พ.ศ.2551 
  ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล ผูแทนรองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลเสนอที่ประชุมวา 
คณะกรรมการสวัสดิการเงินกูเพื่อการเคหะสงเคราะหไดพิจารณาเหน็วา ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 
43/2549) เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาขอรบัสวัสดิการเงินกูเพื่อการเคหะสงเคราะห พ.ศ.2549 มี
หลักเกณฑและวงเงินใหกูไมเหมาะสมกบัสภาวการณปจจุบัน จึงเห็นสมควรปรับปรุงแกไขใหมีความเหมาะสม
มากยิ่งขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการสวัสดิการเงินกูเพื่อการ
เคหะสงเคราะห คราวประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2551 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาขอรับสวัสดิการเงินกูเพื่อการเคหะสงเคราะห พ.ศ.2551 ตามที่
เสนอ โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 

1.  เน่ืองจากเจตนารมณของ (ราง)ประกาศฯ ฉบับน้ี ตองการใหเปนสวัสดิการเพื่อ 
บุคลากรของมหาวิทยาลัยอยางแทจริง จึงเห็นควรปรับและเพิ่มเตมินิยามคําศัพทใน  ขอ 4 ดังน้ี  

 -  “พนักงานมหาวิทยาลัย” ใหระบุใหชัดเจนวาหมายความถึง พนักงาน 
     มหาวิทยาลัย ท้ังเงินงบประมาณ และ เงินรายได และใหรวมถึงพนักงาน 
     ขององคกรในกํากับตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดดวย 
 -  ใหเพิ่มนิยามของ คําวา “สายผูสอน” และ “สายสนับสนุน”  
2.  ขอใหมีการนําเสนอขอมูลบน Web site เพื่อรบัฟงขอคิดเห็นเสนอแนะดวย   
ขอเสนอแนะอื่นเพิ่มเติม 
-  มอบหมายใหฝายแผนและสารสนเทศ พิจารณายกราง ระเบียบเก่ียวกับการจัดสรร 

ผลประโยชนใหมหาวิทยาลัยสําหรับองคกรในกํากับ ใหเรียบรอยและเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อ
พิจารณาตอไป  
  
  4.9  (ราง)  ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการใหบริการดานการเรียนการสอน 
                                แกหนวยงานภายนอก 
  คณบดีคณะแพทยศาสตรเสนอที่ประชุมวา ดวยคณะแพทยศาสตรไดรบัการรองขอจากหนวยงาน 
สถาบัน ภายนอกใหชวยจัดการเรียนการสอน หรือขอบุคลากรจากคณะฯไปชวยดานการเรียนการสอนเปนจํานวนมาก 
ในการนี้ เพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพจึงขอเสนอ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง 
หลักเกณฑและวิธีการใหบรกิารดานการเรยีนการสอนแกหนวยงานภายนอก ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชมุที่แนบมาพรอมนี้ ทั้งนี้ คณะกรรมการประจําคณะฯคราวประชุมครั้งที่ 11/2550 เมื่อวันที่ 5 มิถนุายน 
2550 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว  
  ประธานเสนอเพิ่มเตมิวากรณีตาม (ราง) ประกาศฯฉบับนี้ เปนกรณีที่เกิดขึ้นในหลายคณะ/
หนวยงาน ซึ่งควรจะปรับใชใหเหมอืนกันทัง้มหาวิทยาลยั  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ ดังนี้ 
  1.  ขอคิดเห็นเสนอแนะเพื่อปรับปรุง (ราง)ประกาศฯ มีดังนี้ 
   -  ขอ 9 ใหปรับแกไขเปน  “ใหจัดสรรเงินท่ีไดจากขอ 5  ใหกับอาจารยผูสอน  
       และการบริหารจัดการภายในคณะ ตามสัดสวนท่ีคณะกรรมการประจําคณะ 
       กําหนด แตท้ังน้ีตองไมนอยกวา 20%   
   -  สําหรับกรณีท่ีมีการยกเวนคาจัดการเรียนการสอน หรือมีการตกลงกันเปน 
       รูปแบบอืน่ๆ ใหเปนการตกลงกันภายในคณะ 
   -  เห็นควรเพิ่มบทลงโทษ กรณีท่ีไมปฏิบัติตาม 
  2.  เพื่อใหเปนแนวปฏิบัติเดียวกัน ควรจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย โดยแยกเปน
กรณีการใหบริการดานการเรียนการสอน (การจัดหลักสูตร) และกรณีการใหบริการวิชาการ 
  3.  มอบหมายให ฝายวิชาการฯ รวมกับ ฝายวิจัยฯ พิจารณาหารือและยกรางประกาศ
เสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 
  4.   ใหนําเสนอขอมูลบน Web site เพื่อการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นตอไป 
 
  4.10  รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2550 และแผนงบประมาณ 
            ป 2551 ของศูนยวิจัยรวมเฉพาะทางดานสวนประกอบฮารดดิสกไดรฟ  
  คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร เสนอตอที่ประชุมวา ศูนยวิจัยรวมเฉพาะทางดานสวนประกอบ
ฮารดดิสกไดรฟ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ขอเสนอผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 
2550 โดยสรุป ในดานการวิจัย ศูนยฯ ไดรับอนุมัติโครงการวิจัยจํานวนทั้งหมด 11 โครงการ และขณะนี้ยังอยูใน

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  3/2551  ณ  วันศุกรท่ี  15 กุมภาพันธ 2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 4/2551 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2551 เรียบรอยแลว 
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ระหวางดําเนนิการ จึงยังไมสามารถผลติจํานวนบทความหรือสิทธิบัตรได ในดานการพัฒนาบุคลากร มีจํานวน
โครงการวิจัยเพื่อการศึกษา (ทุนการศึกษา) ที่ใหการสนับสนุนในระดับปริญญาตรี จํานวน 19 โครงการ ระดับ
ปริญญาโท 10 โครงการ ระดับปริญญาเอก 1 โครงการ และมีโครงการที่อยูในระหวางการพิจารณาจาก
ผูทรงคุณวุฒิในระดับปริญญาโท จํานวน 3 โครงการ และระดับปริญญาเอก 1 โครงการ ซึ่งหากโครงการเหลานี้
ไดรับการพิจารณาอนุมัติ จํานวนโครงการในระดับปริญญาโทและเอก ก็จะไดจํานวนสูงกวาหรือเทากับเปาหมาย
ของปจจัยชี้วัดความสําเร็จ แตอยางไรก็ตาม จํานวนโครงการในระดับปริญญาตรีนั้นยังต่ํากวาเปาหมายของปจจัย
ชี้วัดความสําเร็จ สําหรับปญหาการดําเนินงานและแนวทางการแกปญหาของงานดานการวิจัยและสนับสนุน
งานวิจัย และดานการพัฒนาบุคลากรนั้น มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
  และขอเสนอแผนงบประมาณประจําป 2551 (1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551) โดย
แผนการใชงบประมาณนั้น จัดทําขึ้นใหสอดคลองกับแผนการดําเนินงานของศูนยตามพันธกิจหลัก 3 ดาน คือ 
ดานการวิจัยและสนับสนุนการวิจัย  ดานพัฒนาบุคลากร  ดานการสรางเครอืขายความรวมมือและถายทอด
เทคโนโลยี โดยมีงบประมาณรายรับรวม 48,506,996.33 บาท งบประมาณรายจายรวม 41,156,996.33 บาท ซึ่ง
มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 
 
  4.11  ขอความอนุเคราะหปฏิบัติตามรางพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ... 
  รองอธกิารบดฝีายสังคมและชุมชนสัมพนัธเสนอที่ประชมุวา สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
ไดมหีนังสือที่ ศธ 0509.6(1.5)/ว 125 ลงวันที่ 31 มกราคม 2551 แจงวา สภานิติบัญญัติแหงชาตไิดพิจารณา ราง
พระราชบัญญัติควบคมุเครือ่งดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ... แลว ลงมติเหน็สมควรประกาศใชเปนกฎหมายตอไป 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาไดพิจารณาแลวเห็นวา รางพระราชบัญญัติฯ ดังกลาวมีประเด็นที่เกี่ยวของกับ
สถาบันอุดมศกึษาที่จะตองปฏิบัติตาม ดงันี้ 

1. มาตรา 27 กําหนดหามมิใหผูใดบริโภคเครื่องดืม่แอลกอฮอลในสถานที่ที่กําหนดไดแก 
“สถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศกึษาแหงชาต”ิ 

2. มาตรา 31 กําหนดหามมิใหผูใดบริโภคเครื่องดืม่แอลกอฮอลในสถานที่ที่กําหนดไดแก 
“สถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศกึษาแหงชาติ ยกเวนบริเวณที่จดัไวเปนที่พักสวนบุคคล 
หรือสโมสร หรือการจดัเลี้ยงตามประเพณี หรือสถานศึกษาที่สอนการผสมเครือ่งดื่ม
แอลกอฮอลและไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ” 

 มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 กําหนด “สถานศึกษา” 
หมายความวา สถานพัฒนาเด็กปฐมวยั โรงเรียน ศนูยการเรียน วิทยาลยั สถาบัน มหาวิทยาลัย
หนวยงานการศึกษา หรือหนวยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชน ที่มีอํานาจหนาที่หรอืมีวัตถุประสงค
ในการจัดการศึกษา 
 ดังนั้น สถาบันอุดมศกึษาของรัฐที่เปนสวนราชการ สถาบนัอุดมศกึษาเอกชน และ
สถาบันอุดมศกึษาที่เปนหนวยงานในกํากบัของรัฐ จึงเปนสถานศึกษาตามมาตรา 4 แหง 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ซึ่งไมสามารถขายเครือ่งดื่มแอลกอฮอลและหามมิ
ใหผูใดบริโภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอลในบริเวณสถานศึกษาดวย 
3. มาตรา 22 กําหนดใหคณะกรรมการควบคมุเครื่องดื่มแอลกอฮอล กาํหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อ

เฝาระวังและปองกันมิใหเด็กและเยาวชนไปเกี่ยวของกับเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ดังนั้น 
สถาบันอุดมศกึษาจึงควรกําหนดมาตรการเพื่อปองกันมิใหนิสิต นักศึกษาเกี่ยวของกบัเครือ่งดื่ม
แอลกอฮอลดวย 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ และมอบหมายใหฝายพัฒนานักศึกษาพิจารณาหาแนวทางปฏิบตัิ
เพื่อเฝาระวังและปองกันไมใหนักศึกษาเขาไปเกี่ยวของกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล และมอบฝายการจัดการ
ทรัพยสินพิจารณาเกี่ยวกับการจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในพื้นท่ีมหาวิทยาลัยตอไป 
 
   4.12  ขออนุมัติงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ 2551 จากเงินทุนสํารอง7% 
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ดวยคณะแพทยศาสตรมีความ
จําเปนตองตั้งงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 จากเงินทุนสํารอง 7% เพื่อจัดหาครุภัณฑ 
จํานวน 118 รายการ เปนเงิน 109,205,000 บาท และปรับปรุงอาคาร/สิ่งปลูกสราง จํานวน 12 รายการ เปนเงิน 
33,595,000 บาท สําหรับอาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอนุสรณ ที่จะเปดใหบริการรักษาพยาบาลใน
ป พ.ศ.2551 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณ จากเงินทุนสํารอง 7% จํานวน 142,800,000 บาท 
  ทั้งนี้ สภามหาวทิยาลัย คราวประชุม ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2550 ไดมีมติ
เกี่ยวกับหลักการการขออนุมัติงบประมาณเงินรายไดระหวางปงบประมาณจากเงินสํารอง นั้น ใหคณะ/หนวยงาน

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  3/2551  ณ  วันศุกรท่ี  15 กุมภาพันธ 2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 4/2551 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2551 เรียบรอยแลว 



- 16 - 

จัดทํางบประมาณจากเงินสํารอง 7% เปนลําดับแรก และจากเงินทุนสํารองสะสมเปนลําดับตอมา โดยการจัดทํา
งบประมาณเงินรายไดจากเงินสํารอง 7 % ใหจัดทํารายละเอียดเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมคณบดี   
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติตามที่เสนอ และมอบใหฝายบริหาร พิจารณาหา
กลไกเพื่อใหกระบวนการในการจัดซื้อจัดจางเปนไปโดยเรียบรอย คลองตัว ตามกําหนดเวลาและถูกตอง
ตามระเบยีบของทางราชการ 
 
   4.13  (ราง)ระเบียบฯ วาดวยสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2551 
  ประธาน เสนอที่ประชุมวา  ดวยสภามหาวิทยาลัย คราวประชุม ครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 
2550 ไดเหน็สมควรใหมีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของสถาบันสันติศึกษา ใหเปนหนวยงานในสงักัดสํานักงาน
อธิการบดี และอยูภายใตการดูแลและรับผดิชอบของฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี  ดังนั้น เพื่อใหการ
ดําเนินงานของสถาบันสันติศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอเสนอ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วา
ดวย สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2551 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
   มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ (ราง)ระเบียบฯ วาดวยสถาบันสันติ
ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2551 ตามที่เสนอ ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป  
โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะใหปรับปรงุแกไข ดังน้ี 
   1.  สาระในขอ 7และ 8 ควรพิจารณาปรับรวมใหเปนขอเดียวกัน 
   2.  ควรระบุคณุสมบัติของผูอํานวยการไวในระเบียบฯดวย 
   3. สาระสําคญัในขอ 13-15 ใหเปนไปตามระบบของมหาวิทยาลยั 
  
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 5.1  พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 
  ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.5/ว 450 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2550 เรื่อง พระราช
กฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 124 ตอนท่ี 89 ก วันที่ 10 
ธันวาคม 2550 ซึ่งกําหนดใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 
กรมบัญชีกลางไดสงสําเนามาเพื่อใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทราบและถือปฏิบัติตอไป อนึ่งสามารถเปดดูไดที่
เว็บไซตของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและถือปฏิบัติตอไป 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 

 
 5.2  พจิารณาทบทวนรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ... และ 
  รางพระราชบัญญัติวาดวย ความผิดเก่ียวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล 
  และประโยชนสวนรวม พ.ศ. ... 
  ประธานเสนอที่ประชุมวา ตามที่ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติไดพิจารณารางพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ... และรางพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวน
บุคคลและประโยชนสวนรวม พ.ศ. ... ซึ่งคณะกรรมาธกิารวิสามัญฯ พิจารณาแลวเสร็จแลว และไดลงมติในวาระที่
สามสมควรประกาศใชเปนกฎหมายตอไป และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภา
นิติบัญญัติแหงชาติไดสงรางพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับดังกลาวไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อ
ดําเนินการในขั้นตอนของการนําขึ้นทูลเกลาฯถวายแลว นั้น เนื่องจาก ปรากฏวา รางพระราชบญัญัติทั้งสองฉบับ
ดังกลาว มีขอความผิดพลาดบางประการ จึงไดขอถอนรางพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับกลับคืนมาเพื่อใหสภานิติ
บัญญัติแหงชาติพิจารณาทบทวนอีกครั้ง ตามขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ.2549 ขอ 126  
โดยในรางพระราชบัญญัติวาดวยความผดิเกี่ยวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม 
พ.ศ. ... นั้น ประเด็นและเหตุผลในการพิจารณาทบทวนนั้น เนื่องจากคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไดเพิ่มความขึ้น
ใหมเปนวรรคสามของมาตรา 5 เพื่อขยายความเกี่ยวกับลักษณะการกระทําของเจาหนาที่ของรัฐที่ใชอํานาจใน
หนาที่ซึ่งตนมีอยูไปมีอิทธิพลตอการตัดสินใจโดยอิสระในการใชอํานาจตามตําแหนงหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ 
อันมีลักษณะเปนการกระทําที่ถือวาเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ดังนั้น การที่
ความในวรรคหากําหนดใหนําลักษณะการกระทําของเจาหนาที่ของรัฐมาใชกับการกระทําของคูสมรสและบุตร
ของเจาหนาที่ของรัฐ รวมทั้งความในวรรคหก ใหนํามาใชบังคับกับการกระทําของญาติซึ่งมิใชคูสมรสและบุตร
ของเจาหนาที่ของรัฐดวยนั้น เพื่อใหความในวรรคหาและวรรคหกมคีวามถูกตองสมบูรณ นอกจากจะตองกลาว
อางถึงการกระทําตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแลว จําเปนตองกลาวอางถึงการกระทําตามวรรคสามที่
คณะกรรมาธิการวิสามัญเพิ่มขึ้นใหมดวย 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
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 5.3  พระราชกฤษฎีกา วาดวย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ  
         เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนง ของมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 
  ดวยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดมีหนังสือที่ นร 0503/1880 วันที่ 23 มกราคม 2551 แจง
วา พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และครุยประจํา
ตําแหนง ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 125 ตอนที่ 10 ก วันที่ 
15 มกราคม 2551 แลว ซึ่งเหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแกนได
เปดสอนสาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง สาขาวิชานิติศาตร และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรเพิ่มขึ้น สมควร
แกไขเพิ่มเติม การกําหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรยอสําหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อ
กําหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรยอสําหรับสาขาวิชาของสาขาวิชาดังกลาว 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 

 
 5.4  พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ(ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2550 

  ดวยพระราชบญัญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 ไดประกาศใน  
ราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เลม 125 ตอน 5 วันที่ 9 มกราคม 2551 และมีผลใชบบังคับแลว ตั้งแตวันถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือวันที่ 10 มกราคม 2551 เปนตนไป เหตุผลในการประกาศใช
พระราชบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.2535 ใชบังคับมาเปน
เวลานาน ไมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน จึงไดปรับปรุงใหเกิดความคลองตัว ในการดําเนินกิจการของ
กองทุนและเพื่อประโยชนของสมาชิกเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 

 
 5.5  การรายงานการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

        -  เลื่อนไปบรรจุวาระการประชุมคราวตอไป- 
 
  5.6 สรุปรายงานการวิเคราะหผลการประเมินผลงานของผูบริหารระดับหัวหนาหนวยงาน  
        มหาวิทยาลัยขอนแกน  
  ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล ผูแทนรองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล เสนอตอที่ประชุมวา 
ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแกนไดกําหนดใหมีการติดตามและประเมินผลงานของผูบรหิารระดับหวัหนาหนวยงานตาม
ยุทธศาสตรการบริหารมหาวทิยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550 - 2553 ดังประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน ฉบับที่ 
648/2550 เรื่อง แนวทางการติดตามและประเมินผลงานของผูบริหารระดับหัวหนาหนวยงาน มหาวิทยาลัย    
ขอนแกน ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ขึ้นนั้น คณะกรรมการกํากับติดตามและประเมินผลงานของผูบริหาร
ระดับหัวหนาหนวยงานมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามคําสั่งแตงตังที่ 3012/2550 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2550 ได
ดําเนินการเกบ็รวบรวมขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของผูบริหารระดบัหัวหนาหนวยงาน ทั้งส้ิน 44 
หนวยงาน ไดแก  

1. คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต/ศูนย/สถาบัน/สํานัก/ (เทียบเทาคณะวิชา) จํานวน 26 หนวยงาน 
2. ศูนย/สถาบัน/สํานัก (อื่นๆ)  จํานวน  11  หนวยงาน 
3. กองและหนวยตรวจสอบภายใน จํานวน    7  หนวยงาน 

 รายงานผลการประเมินผลงานของผูบรหิารระดับหัวหนาหนวยงานดังกลาว แบงออกเปน 2 สวน  คือ 
 สวนที่ 1 การประเมินขีดความสามารถ (competency) มีอัตราสวนรอยละ 40 สรุปผลการประเมนิ

จาก 3 กลุมคือ (1) อธิการบดี (2) การประเมินตนเอง (3) การประเมินจากกลุมเพื่อนรวมงาน 
 สวนที่ 2 การวัดผลการปฏบัิติงาน มีสัดสวนรอยละ 60 ประกอบดวย (1) การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามการวัดผลสําเร็จการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ ซึ่งมีสัดสวน
รอยละ 30 และ (2) การประเมินจากการรายงานผลการปฏิบัติงานประเมินตามแผนยุทธศาสตรของหนวยงานที่
สอดคลอง กับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย (Program monitoring report) ซึ่งมีสัดสวนรอยละ 30   
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  ประธานสภาคณาจารยไดสอบถามวา หากมีหนวยงานอื่นประสงคจะขอขอมูลผลการประเมินนี้ 
จะสามารถใหขอมูลดังกลาวไดหรือไม 
  ประธานไดแจงวา ควรใหขอมูล ประกาศ หลักการ หลักเกณฑ และวิธีการประเมนิ แตผลของการ
ประเมินนั้น ควรเปนขอมูลเฉพาะขององคกรที่จะใชประโยชนในการพัฒนาตอไป 
  มต ิ  ท่ีประชุมรับทราบ และขอใหฝายทรัพยากรบุคคลแจงคะแนนผลการประเมินพรอม
ขอมูลใหคณะ/หนวยงานไดรับทราบ เพื่อประโยชนในการปรับปรุง แกไขและพัฒนาการปฏิบัติงาน

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  3/2551  ณ  วันศุกรท่ี  15 กุมภาพันธ 2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 4/2551 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2551 เรียบรอยแลว 
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ตอไป และมีขอเสนอแนะวา ควรพิจารณาหากลไก เพื่อใหไดขอมูลท่ีครบถวนจากทุกหนวยงานในป
ตอไป 
 
  5.7  รายงานผลดําเนินงานการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใชงบประมาณแผนดิน  
          ตําแหนง เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน ประจําป พ.ศ.2550 
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ เสนอที่ประชุมวา ฝายแผนและสารสนเทศ กองการ
เจาหนาที่ และกองแผนงาน ไดดําเนินการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใชงบประมาณแผนดิน 
ตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ประจําป พ.ศ.2550 นั้น บัดนี้การดําเนินการดังกลาวเสร็จเรียบรอย
แลว โดยมีสรุปรายงานผลการดําเนินการ ขอดี ขอควรปฏิบัติของการคัดเลือกรวม และมีขอเสนอเพื่อการ
ดําเนินการตอไปคือ  

1. ควรมีการหมุนเวียน ยายบุคลากรระหวางคณะ หนวยงาน หลังจากปฏิบัติงานแลว 1 ป 
เพื่อใหเกิดการเรียนรูงานใหกวางและเพิ่มประสบการณที่หลากหลายขึ้น 

2. ควรขยายการสอบคัดเลือกรวมในตําแหนงอื่นๆที่มีลักษณะการทํางานเหมือนกัน เพื่อใหได
บุคลากรที่มีมาตรฐานวิชาการ วิชาชีพ คุณลักษณะที่ใกลเคียงกันและตรงกับงานที่ตอง
ปฏิบัติ โดยเฉพาะในพนักงานสายสนับสนุน ซึ่งบุคลากรเหลานี้ จะเปนกําลังสําคัญในการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยตอไป 

จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ  
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  
 
  5.8 สรุปขอมูลการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 35  
         ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จ.นครศรีธรรมราช  
  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอตอที่ประชุมวา กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 35 ณ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มีสถาบันการศึกษาเขารวมการแขงขันทั้งหมด 110 สถาบัน สรุปเหรียญการแขงขนั
มหาวิทยาลัยขอนแกน อยูในอันดับที่ 15 ซึ่งอยูในอันดับที่ดีกวาการแขงขันครั้งที่ผานๆมา  โดยในครั้งนี้ได
เหรียญรางวัลทั้งหมด 18 เหรียญ  ดังนี้  

1. เหรียญทอง 6 เหรียญ จากการแขงขัน 
• มวยสากลสมัครเลน รุนไลทเวท (1) 
• กรีฑา หญิง 5,000 เมตร (1) 1,500 เมตร (1) 10,000 เมตร (1)  
• ครอสเวิรด ประเภททีมหญิง (1) บุคคลชาย (1) 

2. เหรียญเงิน 4 เหรียญ จากการแขงขัน 
• มวยสากลสมัครเลน รุนไลทเวลเตอรเวท (1) รุนมิดเดิลเวท (1) 
• ยูโด หญิง (1) 
• กรีฑา 5,000 เมตร หญิง (1)  

3. เหรียญทองแดง 8 เหรียญ จากการแขงขัน  
• คาราเต-โด (5) 
• กรีฑา หญิง 10,000 เมตร 
• ครอสเวิรด ประเภททีมชาย (1) 
• ยิงปน ทานอน บุคคลชาย (1) 

  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 5.9  แจงผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษาและ 
        สมาชิกสภานักศึกษา ปการศึกษา 2551 อยางไมเปนทางการ 
  ตามที่องคการนักศึกษาไดจัดใหมีการเลอืกตั้งคณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษาและสมาชิก
สภานักศึกษา ประจําปการศึกษา 2551 ในวันที่ 29 มกราคม 2551 นั้น ขอรายงานผลการเลือกตั้งอยางไมเปน
ทางการ ดังนี้ 

1. การลงคะแนนหยอนบัตรเลือกตั้ง เริ่มเวลา 09.00 น. ปดหีบเวลา 17.00 น. 
2. การนับคะแนนเริ่มเวลา 17.30 น. สิ้นสุดเวลา 21.30 น. 
3. นักศึกษามีสิทธิ์ใชเสียงเลือกตั้ง 23,612 คน มาใชสิทธิ์เลือกตั้ง 12,062 คน คิดเปน 51.0%  
4. ผลการเลือกตัง้ คณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษา มีกลุมสมัครรับเลือกตั้งทั้งหมด 3 

กลุม ผลปรากฎวา กลุมสีอิฐ ซึ่งมีนายยรรยง  ผิวผอง รหัส 483180033-4 นักศึกษาคณะ
สัตวแพทยศาสตร ชั้นปที่ 3 เปนหัวหนากลุม ไดรบัการเลือกตั้งเปนคณะกรรมการบริหาร

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  3/2551  ณ  วันศุกรท่ี  15 กุมภาพันธ 2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 4/2551 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2551 เรียบรอยแลว 
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องคการนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2551 ได 4,150 คะแนน มีนักศึกษาที่มาใชสิทธิ์แตงด
ออกเสียง 1,122 คะแนน มีบัตรเสียจํานวน 75 บัตร 

5. ไดสมาชิกสภานักศึกษาครบ 36 คน สําหรับรายชื่อนักศึกษาที่ไดรับการเลือกตั้งเปน
คณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา นั้น จะแจงขอมูลใหทราบ
ตอไป 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  5.10  ขออนุมัติเปดหลักสูตร 

ดวยคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ 
การเสนอขออนุมัติเปดหลักสูตร จํานวน 17 หลักสูตร ดังนี้ 
 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกลั่นกรอง

หลักสูตร คราวประชุมคร้ังท่ี 

ชื่อหลักสูตรและสาขาวิชา 

  
1.หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย    
1.1ระดับปริญญาตรี   
(1)วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ฉบับป พ.ศ.2545 วิศวกรรมศาสตร 22/2550-14 ธ.ค.50 
2.หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550   
2.1ระดับปริญญาตรี   
(1)วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคม ี วิทยาศาสตร 19/2550-6 พ.ย.50 
2.2 ระดับปริญญาโท   
(1)พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิต 
    และจิตเวช 

พยาบาลศาสตร 
และบัณฑิตวิทยาลัย 

19/2550-6 พ.ย.50 

(2)เภสัชศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเภสัชภัณฑ เภสัชศาสตรและ
บัณฑิตวิทยาลยั 

21/2550-6 ธ.ค.50 

(3)วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเคม ี วิทยาศาสตร 21/2550-7 ธ.ค.50 
(4)สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาโภชนศาสตรเพือ่สุขภาพ สาธารณสุขศาสตรและ

บัณฑิตวิทยาลยั 
22/2550-11 ธ.ค.50 

(5)สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาอนามัยส่ิงแวดลอม สาธารณสุขศาสตรและ
บัณฑิตวิทยาลยั 

1/2551-24 ม.ค.51 

(6)หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการพยาบาลสุขภาพเด็ก พยาบาลศาสตร 
และบัณฑิตวิทยาลัย 

2/2551-31 ม.ค.51 

(7)หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏิบตั ิ
     ชมุชน 

พยาบาลศาสตร 
และบัณฑิตวิทยาลัย 

2/2551-31 ม.ค.51 

(8)หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการพยาบาลผูใหญ พยาบาลศาสตร 
และบัณฑิตวิทยาลัย 

2/2551-31 ม.ค.51 

3.หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550   
3.1ระดับปริญญาตรี   
(1)รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง วิทยาลัยการ

ปกครองทองถ่ิน 
21/2550-4 ธ.ค.50 

(2)บรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระดบัโลก หลักสูตรนานาชาต ิ โครงการจัดตั้ง
วิทยาลัยนานาชาต ิ

21/2550-4 ธ.ค.50 

(3)ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจการระหวางประเทศ หลักสูตรนานาชาต ิ โครงการจัดตั้ง
วิทยาลัยนานาชาต ิ

21/2550-4 ธ.ค.50 

(4)วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสารสนเทศสถิติ วิทยาศาสตร 21/2550-7 ธ.ค.50 
3.2 ระดับปริญญาโท   
(1)สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร สถาปตยกรรมศาสตร

และบัณฑติวิทยาลัย 
20/2550-30 พ.ย.50 

3.3 ระดับปริญญาเอก   
(1)ปรชัญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวของมนุษย 
     

เทคนิคการแพทยและ
บัณฑิตวิทยาลยั 

20/2550-30 พ.ย.50 

(2)ปรชัญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวของมนุษย 
    หลักสูตรนานาชาต ิ

เทคนิคการแพทยและ
บัณฑิตวิทยาลยั 

20/2550-30 พ.ย.50 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  3/2551  ณ  วันศุกรท่ี  15 กุมภาพันธ 2551 

หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 4/2551 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2551 เรียบรอยแลว 
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  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  
 
  5.11  งบดุลของสหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยขอนแกน จํากัด  ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 
  สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด ไดมีหนังสือที่ สอ.มข.ว2/2551 ลงวันที่ 17 
มกราคม 2551 เรื่องขอสงงบดุลของสหกรณฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เพื่อแจงใหบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยที่เปนสมาชิกสหกรณฯไดรบัทราบ กอนการประชุมใหญไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยสหกรณฯกําหนดจัด
ประชุมใหญสามัญประจําป 2550 ในวันเสารที่ 26 มกราคม 2550 โดยสรุป ณ วันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 
สหกรณฯ มีสินทรัพยรวม 1,637,195,201.30 บาท 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 

 5.12  รายงานผลการรับชมรายการรอบภูมิภาค ตอนที่ 3 
      ตอน  “44 ป แหงการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแกน” 
สถานีโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11 ขอนแกน ไดแพรภาพรายการรอบภูมิภาค  ตอน 44 ป  

แหงการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2551 เวลา 15.00-16.00 น. ซึ่งมีรายละเอียด 
บรรจุในแผนซีดีประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ มีผูชมโทรศัพทมารวมแสดงความคิดเห็นจํานวนหนึ่ง และไดมีการ 
จับสลากเพื่อมอบรางวัลเส้ือยืดตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยขอนแกนดวย  

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  
 

 5.13  สรปุกิจกรรมตางๆของมหาวิทยาลยัขอนแกน และรายงานสรุปขาวมหาวิทยาลัยขอนแกน 
         ในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน  ประจําเดือนมกราคม 2551 

  ในเดือนมกราคม 2551 มหาวิทยาลัยไดดําเนินกิจกรรมที่สําคัญๆ ในดานการพัฒนาวชิาการและผลิต
บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การสงเสริมศิลปะวัฒนธรรม การพัฒนานักศึกษา การพัฒนาระบบบริหารและ
บุคลากร และการจัดกิจกรรมพิเศษ ซึ่งมีรายละเอียดบรรจุในแผนซีดีประกอบวาระการประชุม  นอกจากนี้ ยังไดรวบรวม
รายงานขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน ประจําเดือนมกราคม 2551    โดยแยก
ประเภทเปนขาวดานตางๆ ไดแก ขาวพัฒนาวิชาการและผลิตบัณฑิต  การวิจัย การบริการวิชาการ และกิจกรรมพิเศษ 
ซึ่งมีรายละเอียดบรรจุในแผนซีดีประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  
 
 5.14  มติท่ีประชุมคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทัศนแหงชาติ  
            ครัง้ท่ี 4/2550 
  คณะรัฐมนตรไีดประชุมปรึกษา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 รับทราบผลการดําเนินการเรื่อง การ
จัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศนและหลักเกณฑการโฆษณาที่มีผลตอเด็กและเยาวชนของสถานี
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนและเห็นชอบมาตรการในการสนับสนุนรายการสําหรับเด็กตามมติ
คณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแหงชาติ ครั้งที่ 4/2550 วันที่ 17 ธันวาคม 2550 ดังนี้ 

1. ขอความรวมมอืใหสวนราชการและหนวยงานรัฐวิสาหกิจใหความสําคญัในการสนับสนุน
รายการสําหรบัเด็ก 

2. ใหกระทรวงศกึษาธิการบรรจุเรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศนไวใน
หลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองใหแกเด็กนักเรียนรวมตลอด
ทั้งใหผูปกครองนักเรียนไดทราบดวย 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงไดมีหนังสือที่ ศธ 0508/ว70 ลงวันที่ 21 มกราคม  
2551 แจงขอสรุปคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแหงชาติ เพื่อใหสถาบันรับทราบและ
ใหการสนับสนุนดําเนินการตามความเหมาะสมตอไป 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
  
  5.15  การลดขั้นตอนงานดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลในระหวางศึกษา ณ ตางประเทศ 
  ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวย หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ได
กําหนดใหสวนราชการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานแตละงาน และมติคณะรัฐมนตร ี เมื่อวันที่ 19 
พฤษภาคม 2546 ไดกําหนดใหมีการลดขั้นตอนและรายละเอียด ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน นั้น  
  สํานักงาน ก.พ. จึงไดพิจารณาปรับปรุงระบบการทํางานโดยการลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการงานการดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลในระหวางศึกษา ณ ตางประเทศ ดังนั้น ในป พ.ศ.2551 เพื่อให

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  3/2551  ณ  วันศุกรท่ี  15 กุมภาพันธ 2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 4/2551 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2551 เรียบรอยแลว 
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ขั้นตอนการดําเนินการเปนไปอยางรวดเรว็และมีประสิทธิภาพ สํานักงาน ก.พ.จึงขอความอนุเคราะหจากสวน
ราชการตนสังกัดแจงผลการพิจารณาคําขอกรณีตางๆ ของนักเรียนทุนรัฐบาลที่เกินจากการอนุมัติของสํานักงาน
ผูดูแลนักเรียนในตางประเทศ ใหสํานักงาน ก.พ.ทราบ ภายในกําหนด 10 วัน นับแตวันที่ไดรับเรื่องจากสํานักงาน 
ก.พ. ทั้งนี้ หากสํานักงาน ก.พ.ไมไดรับคําตอบภายในกําหนดวันดังกลาว สํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการพิจารณา
ไปกอน แลวจึงแจงมติใหทราบในภายหลัง สําหรับกรณีที่เปนเรื่องที่มีปญหา ซึ่งสวนราชการตนสังกัดตองสงเรื่อง
ใหคณะกรรมการวินิจฉัยพิจารณาชี้ขาด ซึ่งอาจจะใชเวลาในการพิจารณามากกวาที่กําหนดดังกลาวขางตน ขอให
แจงสํานักงาน ก.พ.ทราบในชั้นตน ภายในกําหนด 15 วันดวย 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  5.16  (ราง) ยุทธศาสตรการแกปญหาและพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา พ.ศ.2551-2554 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดสง (ราง) ยุทธศาสตรการแกปญหาและพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในสถานศึกษา พ.ศ.2551-2554 ตามที่คณะรัฐมนตรี ลงมติอนุมัติเมือ่วันที่ 6 ธันวาคม 2550 มาเพื่อ
เปนแนวทางในการดําเนินงานสําหรับพัฒนาเยาวชน ยกยอง หรือใหคุณคาและกําลังใจแกผูที่กระทําความดเีปน
ประโยชนตอสังคม และเปนการสนับสนุนใหกระทําความดีนั้นๆ คงอยูตอไป ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชมุ 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอื่นๆ 
  6.1  ขอเสนอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารยพิเศษ 
          -รายงานการประชุมลับ- 
 
  6.2  สรุปการแกปญหาไวรัสในระบบเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยขอนแกน  
  ผูอํานวยการศนูยคอมพิวเตอรเสนอที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยไดรับขอเสนอแนะและ
ขอขัดของของบุคลากรจาก รศ.นิสันต  สัตยาศัย กรรมการสภามหาวทิยาลัยประเภทผูแทนคณาจารยประจํา ตาม
รายละเอียดในหนังสือ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร ที่ ศธ 0514.2.5/61/0236 ลงวันที่ 18 มกราคม 2551 
ซึ่งมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพของการปองกันไวรัสในระบบอินเตอรเน็ตของมหาวิทยาลัย นั้น 
ศูนยคอมพิวเตอร ไดจัดทําสรุปการแกไขปญหาไวรัสคอมพิวเตอรเครือขายมหาวิทยาลัย แลว มีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม โดยประเด็นการแกไขปญหาที่สําคัญมีรายละเอียดอยูในขอ 10 คือ การ
ประชาสัมพันธเชิงรุก เขาเยี่ยมชม ติดตาม ชวยเหลือ ใหคําแนะนํากับทุก คณะ/หนวยงานในมหาวิทยาลัย มี
แผนการดําเนินการสม่ําเสมอทุกภาคการศึกษา และการทําใหระบบ OS (Operating System) รองรับการใชงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  6.3  โครงการ Work  and Travel 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมีหนังสือที่ ศธ 0508/ว 155 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 
2551 แจงเรื่อง โครงการ Work and Travel วา ตามที่มีนิสิต นักศึกษาจํานวนหนึ่งที่ตองการศึกษาและทํางานหา
ประสบการณในดานตางๆ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเพิ่มประสบการณและเรียนรูภาษาเพิ่มเติม จึงไดสมัครเขา
รวมโครงการ Work and Travel ตามที่บริษัทหรือหนวยงานตางๆ จัดขึ้น และในการเขารวมโครงการขางตน
ปรากฏวา ในแตละปจะมีนิสิตนักศึกษาจํานวนหนึ่ง ถูกบริษัทหรือนายหนาหลอกลวง ไมทําตามขอตกลง สราง
ความสูญเสียโอกาสและเงินทอง เพื่อปองกันแกไขปญหาการถูกหลอกลวง ไมทําตามขอตกลงขางตน สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยขอเสนอแนะของคณะกรรมการประสานงานกิจการนักศึกษา จึงไดมีหนังสือ
ตามที่อางถึง แจงใหสถาบันอุดมศึกษาระมัดระวังการเขามาโฆษณาบริการของบริษัทหรือหนวยงานตางๆ พรอม
ทั้งขอใหแจงเตือนนิสิต นักศึกษาพิจารณาการเขารวมโครงการกับบริษัทหรือหนวยงานที่นาเชื่อถือ 
  เมื่อตนเดือนมกราคม 2551 สื่อหนังสือพิมพไดลงสกูปขาว เรื่อง การหลอกลวงหรอืการฉอโกง
ของบริษัท Work and Travel ทางหนังสือพิมพ คมชัดลึก และ เดลินิวส อีกครั้งหนึ่ง พรอมนี้ กระทรวงการ
ตางประเทศไดมีหนังสือขอใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจงผลการดําเนินการตามมาตรการทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว เพื่อกระทรวงตางประเทศจะไดนาํมาประมวลเปนขอมูลในการจัดระดมความคิดเห็นและ
ปรึกษาหารือระหวางหนวยราชการทีเกี่ยวของตอไป 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยขอเสนอแนะของคณะกรรมการประสานงานกิจการ
นิสิตนักศึกษา เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2551 ขอความรวมมือมหาวิทยาลัย ดําเนินการ ดังนี้ 
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1. ใหขอมูลกับนิสิต นักศึกษา ในเรื่องโครงการศึกษาและทํางาน (Work and Travel) และ
ระมัดระวังการหลอกลวง หรือการไมทําตามสัญญา 

2. ตรวจสอบขอมูลของบริษัทที่ประกอบธุรกิจ Work and Travel หรือในรูปแบบอื่นกอน
อนุญาตใหตั้งบูธประชาสัมพันธหรือติดประกาศเชิญชวนใหนิสิตนักศึกษาเขารวมโครงการใน
สถาบัน 

3. รวมตรวจสอบสัญญาที่บริษัททําสัญญากับนิสิต นักศึกษาหรือผูปกครองในการเขารวม
โครงการ 

4. นิสติ นักศึกษา ที่จะเขารวมโครงการ ขอใหแจงสถาบันที่ตนศึกษาทราบกอนทั้งการเขา
รวมกับหนวยงานที่ประชาสัมพันธเชิญชวนในสถาบัน และหนวยงานภายนอก ทั้งนี้เพื่อจะได
รวมตรวจสอบสัญญาและความนาเชื่อถือ และรวมแกไขปญหาเมื่อมีการละเมิดสัญญา 

5. ประสานใหบริษัทหรือหนวยงาน ที่รับนิสิต นักศึกษา เขารวมโครงการแจงขอมูลนิสิต 
นักศึกษาใหสถาบันอุดมศึกษาที่นิสิต นักศึกษาตนสังกัดทราบวาไดสงนิสิต นักศึกษาไปอยู
ที่ไหน พักกับใคร ไดทํางานอะไร ฯลฯ 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  6.4  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 
  ประธานเสนอที่ประชุมวา พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2551 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 125 ตอนท่ี 28 ก ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2551 เรียบรอย
แลว ผูสนใจสามารถตรวจสอบไดที่ http:///www.ratchakitcha.soc.go.th
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 

6.5  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารสํานักศิษยเกาสัมพันธ พ.ศ.2551 
         -ขอถอนวาระการประชมุ- 
 
  6.6  รายงานผลการดําเนินการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะเทคนิคการแพทย  
          ประจําปการศึกษา 2550 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารพยาธิวิทยาคลินิก 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย 

         -เลื่อนไปบรรจุวาระการประชุมคราวตอไป- 
 
 
เลิกประชุมเวลา 12.15  นาฬิกา 

 
 
 
     (ลงชื่อ)   สังวาลย  ชางทอง 

                    (นางสังวาลย  ชางทอง) 
                                              ผูชวยเลขานุการที่ประชุมคณบดี 

       
 
 
 
 
 
นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์ 
นางสุภารัตน  มูลศรี 
ผูบันทึกรายงานการประชุม  
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