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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 3/2553 ณ วันศุกรท่ี 12 กุมภาพันธ  2553 
หมายเหตุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 4/2553 ณ วันศุกรท่ี 19 กุมภาพันธ 2553 เรียบรอยแลว 

รายงานการประชุมคณบดี 1 
ครั้งท่ี 3/2553 2 

เมื่อวันศุกรท่ี  12 กุมภาพันธ 2553 3 
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารแกนกัลปพฤกษ มหาวิทยาลัยขอนแกน 4 

 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. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศริิชัย   รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 12 
6. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธุ   รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 13 
7. ผศ.ลิขิต อมาตยคง    รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 14 
8. ผศ.วินยั  ใจขาน    รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 15 
9. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 16 
10. ผศ.อาวุธ  ยิ้มแต    รองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพ 17 
11. รศ.ลําปาง  แมนมาตย   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 18 
12. รศ.สังคม เตชะวงคเสถียร   รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา                                 19 

      แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร 20 
13. รศ.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 21 
14. ผศ.สมพงษ  สิทธิพรหม   รองคณบดีฝายบริหาร                                                   22 

      แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร 23 
15. อ.ชาญณรงค  เฮียงราช   รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ 24 

      แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร 25 
16. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 26 
17. รศ.ชาญชัย   พานทองวิริยะกุล  รองคณบดีฝายโรงพยาบาล 27 

      แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร 28 
      และรักษาราชการแทนรองผูอํานวยการฝายรักษาพยาบาล 29 
      แทนผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ  30 
18. ผศ.เยาวลักษณ  อภิชาติวัลลภ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 31 
19. รศ.เกรียงไกร  กิจเจริญ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 32 
20. นายอุดมการณ สาระรัตน   ผูชวยคณบดีฝายบริหาร 33 

      แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 34 
21. รศ.นวรัตน  วราอัศวปติ เจรญิ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 35 
22. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย   คณบดีคณะเภสัชศาสตร 36 
23. รศ.พรเทพ  ถนนแกว   รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 37 

      แทนคณบดีคณะเทคโนโลยี  38 
24. รศ.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 39 
25. อ.นรากร  พุทธโฆษ    รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 40 

      แทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 41 
26. รศ.มันทนา  สามารถ   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 42 
27. ผศ.จรัญ  ชัยประทุม    รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา 43 

      แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 44 
28. อ.กิตติบดี  ใยพูล    รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร 45 
29. ผศ.บุญสง วัฒนกิจ    รองคณบดีฝายบริหาร 46 

แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจดัการ 47 
30. รศ.ศุภวัฒนากร วงศธนวสุ   รองคณบดีฝายวิชาการ 48 

      แทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 49 
31. รศ.ยุพิน  เตชะมณี    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 50 
32. นางสุดใจ  ธนไพศาล   ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 51 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 52 
33. ศ.สุทธิพันธ  จิตพิมลมาศ     ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 53 
34. ผศ.อนัตต  เจาสกุล    ผูอํานวยการศนูยคอมพิวเตอร 54 
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35. ผศ.คณิต  ชูคันหอม    รองผูอํานวยการฝายกิจการพิเศษ 1 
      แทนผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 2 

36. รศ.พีระศักดิ์  ศรีฤาชา   ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  3 
      (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 4 
37. อ.สุรพล  แสนสุข    ผูอํานวยการวิทยาเขตหนองคาย 5 
38. ผศ.พรรณวดี  ตันติศิรินทร   ประธานสภาคณาจารย 6 
39. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 7 
      เลขานุการที่ประชุม 8 
40. นางสังวาลย   ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 9 
 10 
ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 11 
1. นายอมร  สินเธาว    ประธานสภาขาราชการ พนกังานและลูกจาง 12 
 13 
เริ่มประชุมเวลา 09.40 นาฬิกา 14 
 15 
  ประธานกลาวแสดงความยินดีกับ รศ.เอื้อมพร ทองกระจาย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งเปน16 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตรอีกวาระหนึ่ง  เมื่อคราวประชมุสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพนัธ 17 
2553  และหลงัเสร็จส้ินการประชุมคณบด ีขอเรียนเชิญรวมรับประทานอาหารกลางวนั ซึ่งธนาคารไทยพาณิชย 18 
สาขามหาวิทยาลัยขอนแกน ไดเปนเจาภาพจัดเลี้ยงรับรองคณะผูบรหิารของมหาวิทยาลัยเนื่องในโอกาสขึ้นปใหม 19 
และเมื่อครบองคประชมุแลว ประธานกลาวเปดประชมุและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 20 
 21 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอท่ีประชุม   22 

1.1 เรื่องที่ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุม ครั้ง 1/2553 เมื่อ 23 
วันพุธท่ี 3 กุมภาพันธ 2553 และมติท่ียังไมไดรับการรับรอง 24 

  เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา ดวยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกนครั้งที่ 25 
1/2553 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2553 มีเรื่องที่ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลยั และมติที่ยังไมไดรับการรบัรอง ซึ่งมี26 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    27 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 28 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  29 

 30 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งท่ี 2/2553 เมื่อวันท่ี 15 มกราคม  2553 31 

ที่ประชุมมมีติรบัรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2553โดยมีการแกไข ดังนี ้32 
- หนา 5 บรรทัดที ่20 “...จํานวน 1,200 บาท ตอป” แกไขเปน “...จํานวน 1,200 บาท ตอคนตอป” 33 
- หนา 8  บรรทัดที่ 41-42 มติการประชุมวาระที่ 4.2  “...และเห็นชอบใหดําเนินการขอถอน34 

สภาพที่ดินสาธารณประโยชน “โคกปาแต” ตอไป” ควรปรับแกไขใหสอดคลองกับมติที่35 
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2553 วาระที่ 5.2 ที่เสนอตอสภามหาวิทยาลัย คือ  “...และ36 
เห็นชอบการดําเนินการขออนุญาตเพื่อขอใชประโยชนที่ดิน “โคกปาแต” ต.สวนจิก และ 37 
ต.โพธิ์สัย อ.สมเด็จ ในระหวางรอการถอนสภาพที่ดินที่ประชาชนใชรวมกันเปนที่ดินที่ใช38 
ประโยชนในราชการ” 39 

- หนา 9 บรรทัดที่ 15 “พ.ศ. 2551” แกไขเปน “พ.ศ. 2541” 40 
 41 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน  -ไมม-ี 42 
 43 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   44 

4.1  ขออนุมัติดําเนินการจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา45 
กายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย เปนหลักสูตรโครงการพิเศษ 46 

  คณบดีคณะเทคนิคการแพทยเสนอตอที่ประชุมวา ดวยคณะเทคนิคการแพทยเสนอขออนุมัติ47 
ดําเนินการจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ในลักษณะโครงการพิเศษ โดยมี48 
หลักการและเหตุผล รายละเอียดหลักสูตร ศักยภาพในการเปดสอน และงบประมาณในการจัดการหลักสูตร    49 
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการอํานวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ 50 
มหาวิทยาลัยขอนแกน คราวประชุมครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ โดย51 
ขอใหแกไขเอกสารบางประการและคณะฯ ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว  52 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 53 
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  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการขออนุมัติดําเนินการจัดการหลักสูตร1 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย เปนหลักสูตรโครงการ2 
พิเศษ ตามที่เสนอ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 3 
 4 

4.2 ขออนุมัติดําเนินการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ ของคณะวิทยาการจัดการ  5 
  คณบดีคณะวิทยาการจัดการเสนอตอที่ประชุมวา ดวยคณะวิทยาการจัดการเสนอขออนุมัติ6 
ดําเนินการจัดการหลักสูตร ในลักษณะโครงการพิเศษ จํานวน 3 หลักสูตร ดังนี้  7 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกอลฟ 8 
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎบัีณฑิต 9 
3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการนวัตกรรมการทองเที่ยวและบริการ 10 

โดยมีหลักการและเหตุผล รายละเอียดหลักสูตร ศักยภาพในการเปดสอน และงบประมาณในการจัดการ11 
หลักสูตร ซ ึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการอํานวยการหลักสูตรโครงการ12 
พิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแกน คราวประชุมครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552 และคราวประชุม ครั้งที่ 13 
1/2553 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2553 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยขอใหแกไขเอกสารบางประการและ14 
คณะฯ ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว 15 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 16 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการขออนุมัติดําเนินการจัดการหลักสูตร17 
โครงการพิเศษ ของคณะวิทยาการจัดการ 3 หลักสูตร ตามที่เสนอ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย18 
ตอไป คือ 19 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกอลฟ 20 
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 21 
3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการนวตักรรมการทองเที่ยวและบริการ 22 

 23 
4.3 ขออนุมัติดําเนินการจัดการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา24 

วิทยาการระบาด คณะสาธารณสุขศาสตร เปนหลักสูตรโครงการพิเศษ 25 
  ผูชวยคณบดีฝายบริหารผูแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา ดวยคณะ26 
สาธารณสุขศาสตรเสนอขออนุมัติดําเนินการจัดการหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ27 
ระบาด ในลักษณะโครงการพิเศษ โดยมีหลักการและเหตุผล รายละเอียดหลักสูตร ศักยภาพในการเปดสอน 28 
และงบประมาณในการจัดการหลกัสูตร ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ  ทั้งนี ้คณะกรรมการ29 
อํานวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวทิยาลัยขอนแกน คราวประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 30 
2553 ไดพิจารณาใหความเหน็ชอบ โดยขอใหแกไขเอกสารบางประการและคณะฯ ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว  31 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 32 
  ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะวา ขอใหคณะสาธารณสุขศาสตรปรับแกไขจํานวนรับนักศึกษา33 
ในแบบเสนอโครงการขออนุมัติดําเนินการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษใหตรงกันทั้งฉบับดวย 34 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการขออนุมัติดําเนินการจัดการหลักสูตร35 
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด คณะสาธารณสุขศาสตร เปนหลักสูตร36 
โครงการพิเศษ ตามที่เสนอ โดยใหปรับแกไขตามขอคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุม และนําเสนอสภา37 
มหาวิทยาลัยตอไป 38 
 39 

4.4 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการใหบริการหองสมุด40 
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. .... และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่องการใช41 
บริการและอัตราคาธรรมเนียมหองสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน  42 

  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) เสนอตอที่ประชุมวา 43 
เนื่องจากระเบียบและประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกนเกี่ยวกับการใหบริการหองสมุดที่ใชอยูในปจจุบัน มีการ44 
ประกาศใชตั้งแต พ.ศ. 2537 และพ.ศ. 2545 เปนตนมา มีจํานวนหลายฉบับและมีความลาสมัย ไมเหมาะสมกบั45 
สภาพการณปจจุบัน ดังนั้น เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณ จึงขอเสนอ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 46 
วาดวยการใหบริการหองสมุดมหาวิทยาลยัขอนแกน พ.ศ. .... และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง47 
การใชบริการและอัตราคาธรรมเนียมหองสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งไดผานการพิจารณาแกไขและไดรับ48 
ความเหน็ชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการเรียบรอยแลว และไดผานการตรวจสอบจาก49 
งานวินัยและนิติการ กองการเจาหนาที่ดวยแลว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    50 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 51 
  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะดังนี้ 52 
 53 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 3/2553 ณ วันศุกรท่ี 12 กุมภาพันธ  2553 
หมายเหตุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 4/2553 ณ วันศุกรท่ี 19 กุมภาพันธ 2553 เรียบรอยแลว 

  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการใหบริการหองสมุดมหาวิทยาลัยขอนแกน 1 
พ.ศ. .... 2 

- หนาที่ 1 บทนํา บรรทัดที่ 3 แกไข “พ.ศ. 2521” เปน “พ.ศ. 2541”  3 
- นิยามคําวา “หองสมุด” ควรเพิ่มขอความใหมีความครอบคลุมหองสมุดของคณะ/หนวยงาน4 

อื่นๆ ในมหาวิทยาลัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งไดรับความเห็นชอบใหจัดตั้งขึ้นโดย5 
มหาวิทยาลัยและไดรับการรับรองจากสํานักวิทยบริการดวย 6 

- ขอ 5 “เวลาทํางานของหองสมุด...” แกไขเปน “เวลาใหบริการของหองสมุด...” 7 
- ขอ 6.7 เพื่อเอื้อประโยชนใหกับนักศึกษา ซึ่งไมไดลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอน สามารถ8 

เขาใชบริการตางๆในหองสมุดไดใหพิจารณากําหนดอายุการเปนสมาชิกหองสมุดโดยให9 
เชื่อมโยงกับสถานภาพการเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ทั้งนี้มอบใหผูอํานวยการ10 
สํานักทะเบียนและประมวลผลพิจารณาระบบการแจงสถานภาพนักศึกษาที่สํานักวิทยบริการ11 
จะนําไปใชเปนขอมูลการใหบริการไดตอไป 12 

- ขอ 7 ควรพิจารณาจัดกลุมบุคคลที่มีสิทธิเขาใชหองสมุด โดยอาจปรับวิธีการเขียนเปน13 
ตารางเพื่อใหชัดเจนยิ่งขึ้น 14 

- ขอ 12 บรรทัดที่ 2 ควรตัดคําวา “…อยางใดอยางหนึ่ง...” ออก 15 
- ควรตัด ”ขอ 12.3 ประกาศชื่อและพฤติกรรมที่กระทําความผิดใหรับทราบทั่วกัน” ออก 16 

เนื่องจากไมมีการดําเนินการตามที่ระบุไว 17 
- ควรพิจารณาออกเปนประกาศการจัดตั้งหองสมุดของคณะ/หนวยงาน และทบทวนนโยบาย18 

การใหการสนับสนุนหองสมุดคณะ/หนวยงาน เพื่อใหสามารถบริหารจัดการไดอยางเปน19 
ระบบมากยิ่งขึ้นและเพื่อลดภาระของสํานักวิทยบริการในอนาคต ทั้งนี้มอบใหรองอธิการบดี20 
ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธรับไปพิจารณาตอไป 21 

   (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่องการใชบริการและอัตราคาธรรมเนียมหองสมุด 22 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 23 

- การกําหนดอตัราคาธรรมเนยีมการใชบริการอื่นๆ ในขอ 17 ควรกําหนดใหมีอัตราทีม่ีความ24 
แตกตางกันระหวางบุคคลภายในและบุคคลภายนอกทุกรายการ และสอดคลองกับการ   25 
จัดกลุมผูใชบริการตามระเบียบฯ 26 

  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 27 
วาดวยการใหบริการหองสมุดมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. .... และ(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 28 
เรื่องการใชบริการและอัตราคาธรรมเนียมหองสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยใหปรับแกไขตามขอคิดเห็น29 
เสนอแนะของที่ประชุมดวย 30 
 31 

4.5 การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย 40 ป มหาวิทยาลัยขอนแกน  32 
  รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยีเสนอตอที่ประชุมวา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 33 
วาดวยกองทุนวิจัย 40 ป มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2548 ขอ 7 (2) กําหนดใหผูแทนคณบดีเสนอโดยที่34 
ประชุมคณบดีจํานวนไมเกิน 5 คน เปนกรรมการบริหารกองทุน และตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 231/2548 35 
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2548 ไดแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนวิจัย 40 ป มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีวาระการ36 
ดํารงตําแหนง 4 ป นั้น บัดนี้คณะกรรมการดังกลาวไดครบวาระแลว จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาผูแทน37 
คณบดีไมเกิน 5 คน รวมเปนคณะกรรมการฯ ดังกลาว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    38 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 39 
  ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะดังนี้  40 

- ควรพิจารณาเสนอผูอํานวยการศูนย/สถาบัน/สํานัก รวมเปนองคประกอบของคณะ41 
กรรมการฯ ดวย  42 

- องคประกอบคณะกรรมการ ลําดับที่ 10 แกไขเปน “ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี” 43 
- องคประกอบคณะกรรมการ ลําดับที่ 11-12 แกไขเปน “ผูชวยเลขานุการ” 44 

  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหแตงตั้งผูแทนคณบดีรวมเปนกรรมการฯ   45 
5 คน ประกอบดวย  46 

1. ผูแทนคณบดีกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ (คณบดีคณะเภสัชศาสตร) 47 
2. ผูแทนคณบดีกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 48 
3. ผูแทนคณบดีกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 49 
4. ผูแทนผูอํานวยการ 50 
5. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 51 

ขอใหคณบดี ผูอํานวยการ หารือรวมกันในแตละกลุม และเสนอชื่อไปยังรองอธิการบดีฝายวิจัยและ52 
การถายทอดเทคโนโลยีตอไป ท้ังน้ี ใหปรับแกไขตําแหนงของฝายเลขานุการ ลําดับท่ี 10-12 ตามที่ท่ี53 
ประชุมเสนอดวย 54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 3/2553 ณ วันศุกรท่ี 12 กุมภาพันธ  2553 
หมายเหตุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 4/2553 ณ วันศุกรท่ี 19 กุมภาพันธ 2553 เรียบรอยแลว 

4.6 โครงการสนับสนุนผูไดรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) 1 
  รองอธกิารบดฝีายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยเีสนอตอที่ประชมุวา ตามทีม่หาวิทยาลัยขอนแกน2 
ไดรับการคัดเลือกใหเขารวมโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย3 
วิจัยแหงชาติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงค ฝายวิจัยฯ จึงไดดําเนินการ4 
โครงการสนับสนนุผูไดรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) เพื่อสนับสนุนคาใชสอยและวัสดุใน5 
การทําวิจัย จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการดังกลาวฯ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร6 
ประกอบวาระการประชุม    7 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 8 
  ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะดังนี้   9 

1. ควรมีการกําหนดกลไกการเบิกจายเงินสนับสนุนใหแกผูไดรับทุนโครงการดังกลาวใหชัดเจน 10 
เพื่อใหแนใจวานักศึกษาไดรับเงินและนําไปใชสนับสนุนคาใชสอยและวัสดุในการทําวิจัยอยางแทจริง โดยอาจ11 
มีการระบุในสัญญารับทุนดวย 12 

2. ควรจัดทํารายละเอียดขอมูลเพิ่มเติมที่จะทําใหทราบวา ทุนทั้งหมดมีจํานวนเทาใด 13 
นักศึกษาแตละคนไดรับทุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เทาใด และจากมหาวิทยาลัยขอนแกน14 
เทาใด รวมเปนเงินเทาใดในระยะเวลา 3 ป 15 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการสนับสนุนผูไดรับทุน16 
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ตามที่เสนอ และมอบใหรองอธิการบดีฝายวิจัยและการ17 
ถายทอดเทคโนโลยีรับขอคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาตอไป 18 
 19 

4.7 โครงการนํารองการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ 20 
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ดวยสํานักงานคณะกรรมการการ21 
อุดมศึกษา (สกอ.) จัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ เพื่อสนับสนุนใหมีการพัฒนา22 
สถาบันอุดมศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่มุงสูความเปนเลิศเทียบไดในระดับสากล โดยจัดใหมีโครงการ23 
นํารองในคณะวิชาของมหาวิทยาลัยตางๆ ทั่วประเทศ จํานวน 12 คณะ ตลอดจนจัดระบบสนับสนุนการดําเนินการ24 
ตางๆ ใหอยางตอเนื่อง โดยมีการกําหนดเงื่อนไขสําหรับคณะวิชาที่เขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความ25 
เปนเลิศไวดังนี้ 26 

1) คณะวิชาที่มีผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาจาก สกอ. สมศ. กพร. และผลการ27 
ประเมินจากหนวยงานอื่นๆ อยูในระดับดี 28 

2) ผูบริหารระดับสถาบันและระดับคณะวิชามีความมุงมั่นที่จะพัฒนาสถาบันสูความเปนเลิศ มี29 
คุณภาพ และมาตรฐานเทียบไดในระดับสากล 30 

3) ผูบริหารระดับสถาบันและระดับคณะวิชาใหการสนับสนุนการดําเนินการโครงการในสวนที่31 
เกี่ยวของทุกดาน และใหความรวมมือในการดําเนินงานในขั้นตอนตางๆ ของโครงการ 32 

4) คณะวิชามีสวนรวมรับผิดชอบคาใชจายในการเขารวมโครงการ เชน การเดินทางเขารวมการอบรม 33 
การเดินทางไปเยี่ยมชม (site visit) สถาบันที่มีแนวปฏิบัติดี (best practices) 34 

5) บุคลากรที่เขารวมโครงการตองเสียสละเวลา และมีความรับผิดชอบในการดําเนินกิจกรรมอยาง35 
ครบถวน และมีการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู 36 

6) ผูบริหารระดับคณะวิชาและบุคลากรใหความรวมมือในการจัดทําแผนการพัฒนาเพื่อใหการ37 
ดําเนินงานของคณะวิชาหรือหนวยงานไปสูความเปนเลิศ 38 

7) ผูบริหารและบุคลากรใหความรวมมือในการจัดทําแผนปฏิบัติการ และมีการทบทวนผลการ39 
ดําเนินงาน 40 

8) คณะวิชาและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีการติดตามผลการดําเนินงานและจัดทํา41 
แนวทางการพัฒนาไปสูความเปนเลิศ 42 
ซ ึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม     43 
  ในเบื้องตน คาดวามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ ซึ่งรวมถึงมหาวิทยาลัยขอนแกนนาจะมีโอกาส44 
ไดรับคดัเลอืกเขารวมโครงการนํารองฯ 1-2 คณะ ทั้งนี้ ขอใหคณะที่มคีวามประสงคจะเขารวมโครงการดังกลาว  45 
สงแบบประเมินตนเองเบื้องตนไปยังฝายแผนและสารสนเทศ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2553  เพื่อจะได46 
รวบรวมสงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตอไป 47 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 48 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบและขอใหคณะท่ีประสงคจะเขารวมโครงการนํารองการพัฒนา49 
คุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศสงแบบประเมินตนเองเบื้องตนไปยังฝายแผนและสารสนเทศ ภายใน50 
วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2553  เพื่อจะไดรวบรวมสงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตอไปดวย 51 
 52 

 53 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 3/2553 ณ วันศุกรท่ี 12 กุมภาพันธ  2553 
หมายเหตุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 4/2553 ณ วันศุกรท่ี 19 กุมภาพันธ 2553 เรียบรอยแลว 

4.8 การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองอุทธรณโทษทางวินัยนักศึกษา1 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 2 

  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอตอที่ประชุมวา ดวยคณะกรรมการกลั่นกรองอุทธรณ3 
โทษทางวินัยนักศึกษา ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 394/2552 จะครบวาระในวันที่ 1 กุมภาพันธ 2553 4 
และตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 952/2552 (เพิ่มเติม) จะครบวาระในวันที่ 8 มีนาคม 2553 5 
  ทั้งนี้ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2551 ขอ 21 ในการ6 
แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองอุทธรณโทษทางวินัยนักศึกษา ที่ประชุมคณบดีเปนผูใหความเห็นชอบในการ7 
แตงตั้งคณะกรรมการฯ ดังนัน้ จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบในการแตงตั้งคณะกรรมการ8 
อุทธรณโทษทางวินัยนักศึกษาชุดใหม ตามรายชื่อ ตอไปนี้  9 

1. ผูชวยศาสตราจารยปนปนัทธ  เผือกพันธ เปนประธานกรรมการ 10 
2. ผูชวยศาสตราจารยอรสา  กงตาล  เปนกรรมการ 11 
3. นางพิมพา อินแบน    เปนกรรมการ 12 
4. นายอธิป  เหลืองไพโรจน   เปนกรรมการ 13 
5. นางสาวไพรัตน  ขันธแกวกอบศิริ  เปนกรรมการและเลขานุการ 14 

 ซ ึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    15 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 16 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการอุทธรณโทษทางวินัย17 
นักศึกษาชุดใหม ตามรายชื่อท่ีเสนอ   18 
 19 

4.9 แผนพัฒนาระดับความสามารถภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน 20 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งที่ 21 
15/2552 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2552 ไดมีมติใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระดับความสามารถ22 
ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ 4848/2552 ลงวันที่ 8 23 
พฤศจิกายน 2552 ใหมีหนาที่จัดทําและนําเสนอแผนพัฒนาระดับความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษา24 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหเปนบัณฑิตที่มีความพรอมตอการทํางานและการดํารงตนในสังคมยุคโลกาภิวัตน เพิ่มโอกาส25 
ในการแขงขันในการเขาสูตลาดงานระดับสากลที่จะเขามามีผลกระทบตอบัณฑิตไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งให26 
บัณฑิตมีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากนโยบายรวม ASEAN ในป ค.ศ.2015 ซึ่งจะ27 
มีการประกาศใหภาษาอังกฤษเปนภาษาทางราชการของประชาคมอาเซียน และการสงเสริมใหประชากรของ28 
ประเทศสมาชิกอาเซียนศึกษาเรียนรูภาษาอื่นจะมีความสําคัญตอการสรางความเขาใจอันดีระหวางประเทศ29 
สมาชิก ซึ่งจะเปนผลดีตอการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา และเทคโนโลยีและนวัตกรรมในประชาคม30 
อาเซียน 31 
  คณะกรรมการพัฒนาระดับความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน 32 
ประกอบดวย รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ เปนประธาน ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ เปน     33 
รองประธานคณบดี  คณะพยาบาลศาสตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร คณบดีคณะเทคโนโลยี และคณบดี 34 
คณะทันตแพทยศาสตร เปนกรรมการ และมีผูอํานวยการสถาบันภาษา เปนเลขานุการ อาจารยภฤศกร ชาวงษ 35 
เปนผูชวยเลขานุการ จากการประชุมคณะกรรมการในการพัฒนาระดับความสามารถภาษาอังกฤษสําหรับ36 
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 3 ธันวาคม 2552 และครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 26 37 
มกราคม 2553 สรุปแนวทางนําเสนอเปน “แผนพัฒนาระดับความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษา38 
มหาวิทยาลัยขอนแกน” ดังนี้ 39 
1. เปาหมายระยะยาว 10 ป (พ.ศ. 2553-2562) 40 

มหาวิทยาลัยขอนแกน จัดการเรียนการสอนหลักสูตรปกติทุกหลักสูตรแบบสองภาษา (Bilingual) โดย41 
มีสัดสวนการสอนโดยใชภาษาไทยตอภาษาอังกฤษ เปน 70 : 30 42 

 43 
2. เปาหมายระยะกลาง 5 ป (พ.ศ. 2553-2557) 44 

2.1 บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแกนทุกระดับ มีความสามารถภาษาอังกฤษผานเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 45 
2.2 ทุกหลักสูตร มีการสอนรายวิชาในหลักสูตรโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อหลักในการสอน ทุกชั้นป เฉลี่ย46 

ภาคการศึกษาละอยางนอย 2 รายวิชา 47 
2.3 บัณฑิตระดับปริญญาตรี มีความสามารถในการสื่อสารภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันอีก 1 ภาษา 48 

โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษาของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน หรือ ASEAN +3 (จีน ญ่ีปุน เกาหลี) 49 
 50 
3. ตัวช้ีวัด เปาหมาย และกลยุทธ 51 

ตัวช้ีวัดและเปาหมายที่ 1 52 
 บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแกนทุกคน มีความสามารถภาษาอังกฤษผานเกณฑในระดับที่53 

มหาวิทยาลัยกําหนด ภายในป 2557 54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 3/2553 ณ วันศุกรท่ี 12 กุมภาพันธ  2553 
หมายเหตุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 4/2553 ณ วันศุกรท่ี 19 กุมภาพันธ 2553 เรียบรอยแลว 

กลยุทธท่ี 1 การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม ที่เนนการพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษ1 
ของนักศึกษาในดานทักษะการฟง พูด อานและเขียน ใหอยูในระดับที่ใชในการสื่อสารและการ2 
ทํางานไดจริง 3 
1.1 พัฒนาเกณฑและวิธีการวัดความสามารถภาษาอังกฤษ และใหความสําคัญกับ4 

ภาษาอังกฤษสําหรับใชในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา การจัดกลุมหรือระดับการเรยีนของ5 
นักศึกษา และการสําเร็จการศึกษา ของนักศึกษาทุกระดับ  6 

1.2 ปรบัปรุงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใน7 
หลักสูตรระดบัปริญญาตรีตามแนวใหม ที่มุงสงเสริมและพัฒนาใหนักศึกษามีความสามารถ8 
ทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ 9 

1.3 ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนหรือวิธีการพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษ สําหรับ10 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่สงเสริมและพัฒนาใหนักศึกษามีความสามารถตามเกณฑ 11 

1.4 สนับสนุนทรัพยากรตางๆ ใหมีความพรอมและเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน12 
ภาษาอังกฤษแนวใหม ทั้งที่เปนทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรบุคคล และทรัพยากร13 
การเรียนการสอน 14 

ตัวช้ีวัดและเปาหมายที่ 2 15 
(1) หลักสูตรปกติทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน มีการสอนรายวิชาโดยใช16 

ภาษาอังกฤษเปนสื่อหลักในการสอน ทุกชั้นป เฉลี่ยภาคการศึกษาละอยางนอย 2 รายวิชา 17 
ภายในป 2557 18 

(2) มีอาจารยชาวตางประเทศทั้งแบบเต็มเวลาและไมเต็มเวลา เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 10 19 
ของจํานวนอาจารยทั้งหมด  (ประมาณ 200 คน-ปจจุบันมี 75 คน) ภายในป 2557 20 

กลยุทธท่ี 2  การจัดการเรยีนการสอนรายวิชาในหลักสูตรโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อหลักในการสอน 21 
2.1 กําหนดใหทุกหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไประดับปริญญาตรี วิเคราะห22 

ศักยภาพและจัดทําแผนการสอนรายวิชาในหลักสูตรโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อหลักใน23 
การสอน  24 

2.2 สงเสริมและพัฒนาอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนที่มีความพรอมใหมีความสามารถใน25 
การสอนและการบริการโดยใชภาษาอังกฤษ  26 

2.3 พัฒนาระบบการคัดเลือกอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน ที่ตองมีการวัดความรู27 
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ และใชเปนเกณฑในการรับเขาทํางาน 28 

2.4 พัฒนาระบบและกลไกการสรางแรงจูงใจสําหรับอาจารยที่มีศักยภาพและความพรอมใน29 
การสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อหลักในการสอน 30 

2.5 พัฒนาระบบและกลไกการจาง การจัดหาและแลกเปลี่ยนอาจารยชาวตางประเทศ รวมทั้ง31 
สนับสนุนการจางอาจารยชาวตางประเทศ เพื่อสงเสริมใหเกิดการสอนโดยใชภาษาอังกฤษ32 
เปนสื่อหลักในการสอน 33 

2.6 พัฒนาระบบและกลไกการตดิตาม สงเสริมและประเมินผลการดําเนินการของหลักสูตรใน34 
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อหลักในการสอน 35 

ตัวช้ีวัดและเปาหมายที่ 3 36 
 มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพที่สงเสริมการพัฒนา37 

ความสามารถภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา ที่สอดคลองกับเกณฑและเปาหมายของ38 
มหาวิทยาลัย อยางเปนรูปธรรมและบังเกิดผลชัดเจน ภายในป 2557 39 

กลยุทธท่ี 3 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลายและสม่ําเสมอ และการจัดสภาพแวดลอมทาง40 
กายภาพเพื่อสงเสริมการพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษา 41 
3.1 จัดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความสามารถดานตางๆ อยางเพียงพอและ42 

ตอเนื่อง 43 
3.2 พัฒนาแหลงเรียนรูภาษาโดยอิสระ (Independent Language Learning Center – CILL) 44 

ที่สงเสริมการพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศอื่นของนักศึกษา ที่45 
มีความพรอมและพอเพียง 46 

3.3 สงเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสบการณตางประเทศสําหรับนักศึกษาและอาจารย ผาน47 
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การฝกงาน การไปเสนอผลงาน หรือเขารวมกิจกรรม48 
ตางๆ ณ ตางประเทศ 49 

3.4 สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยที่จะพัฒนาความสามารถ50 
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาในรูปแบบตางๆ (เชน การประกวด/แขงขัน การเสริมสรางความ51 
เขมแข็งของชมรมทางภาษา การจัดกิจกรรมทางวิชาการ ฯลฯ) 52 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 3/2553 ณ วันศุกรท่ี 12 กุมภาพันธ  2553 
หมายเหตุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 4/2553 ณ วันศุกรท่ี 19 กุมภาพันธ 2553 เรียบรอยแลว 

3.5 ปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพที่สรางเสริมบรรยากาศความเปนนานาชาติใน1 
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอยางยิ่งสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการบริการนักศึกษาและ2 
อาจารย  3 

ตัวช้ีวัดและเปาหมายที่ 4 4 
บัณฑิตระดับปริญญาตรี มีความสามารถในการสื่อสารภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันอีก 1 5 
ภาษา โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษาของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน และ ASEAN +3 (จีน 6 
ญ่ีปุน เกาหลี) ภายในป 2557 7 

กลยทุธท่ี 4 การสงเสริมและพัฒนาความสามารถของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการสื่อสาร8 
ภาษาตางประเทศอีก 1 ภาษา โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษาของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 9 
หรือ ASEAN +3 (จีน ญ่ีปุน เกาหลี)  10 
4.1 สงเสริมและสนับสนุนใหทุกหลักสูตรระดบัปริญญาตรี กําหนดใหนักศึกษาเรียนรายวิชา11 

ภาษาตางประเทศอีก 1 ภาษา โดยอาจใหอยูในกลุมวิชาศึกษาทั่วไป หรือวิชาเลือกเสรี 12 
ภาษาตางประเทศที่นาจะเปดสอนไดแก ภาษาเวียดนาม ภาษากมัพูชา (เขมร) ภาษาพมา 13 
ภาษาลาว ภาษา Bahasa หรือ Malay (มาเลเซีย อินโดนีเซีย    บรูไน) ภาษาจีน 14 
ภาษาญี่ปุน และภาษาเกาหลี 15 

4.2 จัดหลักสูตรอบรมภาษาตางประเทศตามกลุมเปาหมายสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 16 
อยางเพียงพอและตอเนื่อง 17 

4.3 สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยที่จะพัฒนาความสามารถ18 
ภาษาตางประเทศของนักศึกษาในรูปแบบตางๆ (เชน การประกวด/แขงขัน การเสริมสราง19 
ความเขมแข็งของชมรมทางภาษา การจัดกิจกรรมทางวิชาการ ฯลฯ) 20 

เงื่อนไขการดําเนินการตามแผนใหประสบความสําเร็จ 21 
1. ความรูสึกและความเขาใจรวมกันในการเห็นความสําคัญของการปรับเปลี่ยน ไปสูการพัฒนา22 

มหาวิทยาลัยสูสากลและการพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษของบัณฑิตใหมีความพรอมใน23 
ตลาดงานสากล 24 

2. ความรวมมือจากทุกคณะ/หนวยงาน ผูบริหารหลักสูตร อาจารยและบุคลากร 25 
3. การสนับสนุนใหมีความพรอมในการบริหารจัดการที่จะประสบความสําเร็จ ไดแก ความพรอมของ26 

หองเรียน สถานที่ อาจารยและบุคลากรทางภาษา ส่ือและอุปกรณการเรียนการสอน 27 
ซ ึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    28 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 29 
  ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะดังนี้ 30 

- เปาหมายระยะยาว 10 ป ควรปรับการเขียนสัดสวนการสอนโดยใชภาษาไทยตอ31 
ภาษาอังกฤษ จาก “70 : 30” เปน “อยางนอยรอยละ 30” 32 

- มหาวิทยาลัยควรจัดทําแผนสนับสนุนในดานตางๆ เพื่อใหคณะ/หลักสูตรดําเนินการไดตาม33 
แผนที่กําหนดขึ้นอยางจริงจัง 34 

- ควรจัดเตรียมระบบบริหารและบริการกลางสําหรับนักศึกษานานาชาติ 35 
- ควรมีการคํานึงถึงส่ิงแวดลอมในมหาวิทยาลัยที่เอื้อประโยชนตอนักศึกษานานาชาติ เชน หอพัก 36 

ส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ 37 
- ควรสรางบรรยากาศความเปนนานาชาติในมหาวิทยาลัยใหนักศึกษามีความสนใจการใช38 

ภาษาอังกฤษอยางจริงจัง 39 
- ควรมีโครงการเตรียมความพรอมสําหรับอาจารยประจําหลักสูตรที่จะเขาสูแผนพัฒนาฯดังกลาว  40 
- ควรมีการสํารวจความพรอมของบุคลากร ทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวกของคณะ/41 

หนวยงาน เพื่อใชเปนขอมูลเบ้ืองตนในการพิจารณาวาคณะมีศักยภาพเพียงพอในการ42 
ดําเนินการในขั้นตอไปหรือไม เนื่องจากยังมีอุปกรณและเทคโนโลยีที่กระจายอยูตามคณะ/43 
หนวยงานที่มีศักยภาพ แตไมไดนํามาใชประโยชนซึ่งอาจเกิดจากขาดการประชาสัมพันธ44 
หรือไมไดรับความสนใจอยางจริงจัง 45 

- ควรมีการสรางระบบจูงใจใหกับบุคลากรสายผูสอนใหเขามารวมดําเนินการตามแผนดวย46 
ความเต็มใจ 47 

- ควรมีการคํานึงถึงอัตลักษณความเปนไทย ไปพรอมกับการพัฒนาหลักสูตรไปสูความเปน48 
นานาชาติดวย 49 

- ควรปรับชื่อแผนฯ ใหครอบคลุมภาษาของประเทศสมาชิกประชุมคมอาเซียนดวย 50 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการแผนพัฒนาระดับความสามารถ51 
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ตามที่เสนอ และรองอธิการบดีฝายวิชาการและ52 
วิเทศสัมพันธรับขอคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาตอไป ท้ังน้ี ใหมหาวิทยาลัยจัดทําแผน53 
สนับสนุนในดานตางๆ เพื่อใหการดําเนินการตามแผนประสบความสําเร็จ และเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 3/2553 ณ วันศุกรท่ี 12 กุมภาพันธ  2553 
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4.10 ขอความอนุเคราะหรับนักเรียนแกนนํา TO BE NUMBER ONE จังหวัดขอนแกน เขา1 
ศึกษาตอ 2 

  ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)เสนอตอที่ประชุม3 
วา ตามที่นายทรายเทพ วงษศักดิ์ นักเรียนโรงเรียนขามแกนนคร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/2 อําเภอเมือง จังหวัด4 
ขอนแกน ผลการเรียนเฉลี่ยมัธยมศึกษาปที่ 4-6 รวม 5 ภาคเรียน 2.64 ไดแจงความประสงคจะขอเขาศึกษาตอ5 
ในสาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน นั้น  6 
  ในการนี้ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ในนามเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER 7 
ONE จังหวัดขอนแกน ขอรับรองวา นายทรายเทพ วงษศักดิ์ เปนนักเรียนแกนนําโครงการรณรงคปองกันและ8 
แกไขปญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE  จังหวัดขอนแกน ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ9 
วัฒนาพรรณวดี ในการดําเนินงานของจังหวัดขอนแกน ตั้งแตป พ.ศ. 2550 จนถึงปจจุบัน โดยมีผลงานที่สําคัญ 10 
ดังนี้  11 

1. เปนประธานกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนขามแกนนคร ทําใหโรงเรียน12 
ขามแกนนคร ไดรับรางวัลชมรมประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ดีเดน ระดับประเทศ 13 

2. เปนวิทยากรแกนนําอาสาสมคัร TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวดั ในการอบรมคายแกนนํา14 
เยาวชน TO BE NUMBER ONE  15 

3. เปนอาสาสมัครประจําศูนยเพื่อนใจวัยรุนเทศบาลนครขอนแกน ซึ่งเปนศูนยเพื่อนใจวัยรุน16 
ตนแบบ ในการขยายเครือขายการดําเนินงาน TO BE NUMBER ONE เปนสวนสําคัญที่ทําใหจังหวัดขอนแกน 17 
ไดรับรางวัลจงัหวัด TO BE NUMBER ONE ตนแบบดานการศึกษาเรียนรู ระดับทอง 18 

4. ไดรับคัดเลือกเปนผูแทนเยาวชน TO BE NUMBER ONE จังหวัดขอนแกน เขาคายแกนนํา 19 
TO BE NUMBER ONE CAMP รุนที่ 1 ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี วันที่ 29 20 
เมษายน – 2 พฤษภาคม 2553 ณ ศรีปทุม ลองสเตย รีสอรท จังหวัดปทมุธานี 21 

5. เปนผูที่มีความเสียสละ อดทน ชวยเหลือใหคําปรึกษาแกเยาวชนในสถานศึกษาชุมชน ให22 
หางไกลจากยาเสพติด และมีพฤติกรรมที่เหมาะสม 23 
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ซึ่งอธิการบดีเห็นควรใหมีการพิจารณาเรือ่งในเชิง24 
หลักการและนโยบายของมหาวิทยาลัยกอน  25 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 26 
  ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะวา เพื่อใหระบบการรับนักศึกษาเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย27 
เปนไปตามหลักเกณฑและนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งตองมีความโปรงใส28 
และเปนธรรม ในกรณีดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไดมีระบบการพิจารณาให29 
นักเรียนผูมีคุณธรรมและจริยธรรมและทําประโยชนใหแกสังคมสามารถนําผลงานดังกลาวไปใชเปนสวนหนึ่งใน30 
การพิจารณาเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาในระบบโควตาพิเศษเพื่อเปนการสงเสริมใหผูเรียนที่มีผลงานดีเดน31 
ดานคุณธรรม จริยธรรม ไดมีโอกาสในการศึกษาในระดับอุดมศึกษาดวยแลว ดังนั้น เห็นควรใหผูรับผิดชอบ32 
เยาวชน TO BE NUMBER ONE เสนอชื่อนักเรียนแกนนําดังกลาวเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา ผาน33 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามหลักเกณฑที่ สพฐ. กําหนดตอไป 34 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาเห็นชอบตามขอคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุม และมอบให35 
สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ดําเนินการชี้แจงกับเลขานุการ36 
โครงการ TO BE NUMBER ONE ตามขอคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุม ตอไป 37 
   38 

4.11 ขออนุมัติดําเนินการจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ39 
ปกครองทองถ่ินระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอรเน็ต 40 

  รองคณบดีฝายวิชาการผูแทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่นเสนอตอที่ประชุมวา                 41 
ดวยวิทยาลัยการปกครองทองถิ่นเสนอขออนุมัติดําเนินการจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 42 
สาขาวิชาการปกครองทองถิ่นระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอรเน็ต ในลักษณะโครงการพิเศษ โดยมีหลักการ43 
และเหตุผล รายละเอียดหลักสูตร ศักยภาพในการเปดสอน และงบประมาณในการจัดการหลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียด44 
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ทั้งนี้ คณะกรรมการอํานวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแกน 45 
คราวประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2553 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยขอใหแกไขเอกสาร46 
บางประการและวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งหลักสูตรดังกลาวจะเปนหลักสูตรแรกของ47 
มหาวิทยาลัยที่จะใชระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอรเน็ต 48 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 49 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการขออนุมัติดําเนินการจัดการหลักสูตร            50 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ินระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอรเน็ต 51 
ตามที่เสนอ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 52 
 53 
 54 
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ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 1 
5.1  รายงานผลการดําเนินงาน และงบการเงินประจําปงบประมาณ 2552 ของศูนยบมเพาะ2 

วิสาหกิจมหาวิทยาลัยขอนแกน และสถานจัดการและอนุรักษพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร 3 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 4 

  ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแกน และสถานจัดการและอนุรักษพลังงาน คณะ5 
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ขอเสนอรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 6 
เพื่อใหเปนตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2548 7 
ขอ 26 กําหนดให “ทุกๆ รอบปงบประมาณ ใหผูจัดการศูนยฯ จัดทํารายงานสรุปและเสนอรายงานการดําเนินงาน8 
ของศูนยฯ ในทุกแผนงานตอคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัย” และเพื่อใหเปนไปตาม9 
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารสถานจัดการและอนุรักษพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร 10 
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 ขอ 10 “กําหนดใหสถานจัดการฯ จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานในดาน11 
ตางๆ เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย”  ดังนั้น จึงขอเสนอรายงานผลการดําเนินงาน และงบการเงินประจําปงบประมาณ 12 
2552 ของศูนยบมเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยขอนแกน และสถานจัดการและอนุรักษพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร 13 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ซ ึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    14 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 15 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  16 

 17 
5.2 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษคณะวิศวกรรมศาสตรประจําป18 

งบประมาณ 2549-2552  19 
  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 3765/2549, 4113/2550, 5903/2551 และ 5830/2552 20 
เรื่องแตงตั้งผูตรวจสอบบัญชีหลักสูตรโครงการพิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร นั้น สํานักงานตรวจสอบภายในได21 
ตรวจสอบงบดุล รายรับ-รายจาย ประจําปงบประมาณ 2549-2552 ส้ินสุดเพียงวันที่ 30 กันยายน 2552 กับ22 
บัญชี เอกสารและหลักฐานตางๆ การปฏิบัติและทดสอบรายการอื่นๆ ที่เห็นวาจําเปนตามหลักวิชาการบัญชีแลว 23 
เห็นวางบการเงินนี้แสดงผลการดําเนินงานโดยถูกตองตามที่ควร และไดทําขึ้นตามหลักบัญชีที่ใชโดยทั่วไป 24 
การบันทึกบัญชีใชเกณฑคงคาง (ACCURAL BASIS) สําหรับเงินทุนสํารองสะสม ไดฝากรวมไวกับคณะวิศวกรรมศาสตร 25 
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    26 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 27 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  28 
 29 

5.3  รายงานการตรวจสอบบัญชีของโครงการพิเศษ คณะสถาปตยกรรมศาสตร ประจําป30 
งบประมาณเงินรายได พ.ศ. 2552 31 

  ตามที่คณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดเปดหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา32 
สถาปตยกรรมศาสตร และสาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม ในลักษณะโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร33 
การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต และหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี34 
อาคาร ในลักษณะโครงการพิเศษ ระดับปริญญาโท ซึ่งไดเริ่มรับนักศึกษาเพื่อเขาศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาตน 35 
ปการศึกษา 2548 เปนตนมานั้น ซึ่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ 36 
พ.ศ. 2548 ขอ 8 กําหนดใหจัดทํารายงานผลการดําเนินงานและรายงานฐานะทางการเงินภายใน 180 วัน เมื่อ37 
ส้ินสุดงบประมาณเงินรายไดประจําป นั้น คณะฯ จึงขอเสนอรายงานของตรวจสอบบัญชโีครงการพิเศษ ประจําป38 
งบประมาณเงินรายได พ.ศ. 2552 (1 ตุลาคม 2551- 30 กันยายน 2552) จํานวน 4 หลักสูตร  คือ  39 

1. หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 40 
2. หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 41 
3. หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร 42 
4. หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต 43 

ซ ึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 44 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 45 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  46 
 47 

5.4  รายงานสรุปผลการดําเนินงานและรายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาตปงบประมาณ 255248 
ของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 49 

  ตามที่วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ดําเนินการจัดทําสรุปผลการ50 
ดําเนินงานและรายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาตปงบประมาณ 2552 โดยความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ51 
อํานวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ในคราวประชมุครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2553 แลวนั้น 52 
จึงขอเสนอสรุปรายงานผลการดําเนินงานและรายงานผลการตรวจสอบบัญชี ประจําปงบประมาณ 2552 ซ ึ่งมี53 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    54 
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  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 1 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  2 
 3 

5.5 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีของสถาบันภาษา ประจําปงบประมาณ 2552 4 
  ตามระเบียบสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารการเงิน พ.ศ. 2549 หมวด5 
ที่ 5 เรื่อง การรายงานการเงินและการตรวจสอบ ขอ 29 กําหนดใหสถาบันภาษา จัดทํารายงานผลการตรวจสอบ6 
บัญชีเสนอตอคณะกรรมการอํานวยการ เพื่อสภามหาวิทยาลัย นั้น ในการนี้จึงขอเสนอรายงานผลการตรวจสอบ7 
บัญชีของสถาบันภาษา ซ ึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    8 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 9 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  10 

 11 
5.6 รายงานผลการของบสนับสนุนสิ่งปลูกสรางและศูนยวิจัย ภายใน มข.  12 

  ตามที่อธิการบดีไดมอบหมายใหฝายสังคมและชุมชนสัมพันธประสานงานกับสํานักงานจังหวัด13 
ขอนแกน เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ ป 2554 สําหรับสิ่งปลูกสรางและศูนยวิจัยฯ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน 14 
รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธไดประสานงานกับผูวาราชการจังหวัดขอนแกน และหัวหนาสํานักงาน15 
จังหวัดขอนแกน โดยมีขอสรุปการยื่นเสนอขอความอนุเคราะหสนับสนุนงบประมาณ ดังตอไปนี้  16 

1. ขอความอนุเคราะหสนับสนุนจากงบประมาณของกลุมจังหวัด ดังรายการตอไปนี้  17 
 1.1 โครงการศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ใชงบประมาณ 27,504,000 บาท 18 

(ยี่สิบเจ็ดลานหาแสนสี่พันบาทถวน) มีวัตถุประสงคเพื่อจัดสรางใหเปนศูนยวิจัยและปฏิบัติการถายทอดเทคโนโลยี 19 
การเกษตร การผลติ พืช สัตว และการประมง ประจาํจังหวัดขอนแกน ซึ่งจะเปนศูนยที่สรางและพฒันาองคความรู20 
ทางการเกษตรของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เกิดจากความรวมมือระหวางจังหวัดขอนแกนและมหาวิทยาลัยขอนแกน 21 
เพื่อนําเอาองคความรูที่ศึกษาและพัฒนาข้ึนมาไปถายทอดใหประชาชน เกษตรกร ทั้งในจังหวัดขอนแกนและ22 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  23 

 1.2 โครงการสงเสริมการวิจัยแปรรูปผลิตภัณฑเพื่อสงเสริมการลงทุนดานอุตสาหกรรม24 
แปรรูปการเกษตร ใชงบประมาณ 32,600,000 บาท (สามสิบสองลานหกแสนบาทถวน) มวีัตถุประสงคเพื่อสราง25 
มูลคาเพิ่มใหผลผลิตทางการเกษตร และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางดานอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 26 

2. ขออนุเคราะหสนับสนุนจากงบประมาณของจังหวัด ดังรายการตอไปนี้  27 
 2.1 โครงการกอสรางสนามรักบ้ีฟุตบอล ใชงบประมาณ 6,000,000 บาท (หกลานบาทถวน) 28 

มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนสนามแขงขันในการจัดการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 40 ในป พ.ศ. 2554 29 
 ภายหลังจากที่ฝายสังคมและชุมชนสัมพันธไดประสานงานกับผูวาราชการจังหวัดขอนแกน 30 

และหัวหนาสํานักงานจังหวัดขอนแกนไดขอสรุปการจัดสรรงบประมาณดังตอไปนี้  31 
1) ไดรับการบรรจุในแผนงบประมาณในการจัดตั้งศูนยวิจัยศึกษา พัฒนา และ32 

ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จากงบประมาณของกลุมจังหวัดขอนแกน จํานวน 33 
15,000,000 บาท (สิบหาลานบาทถวน) 34 

2) ไดรับการบรรจุในแผนงบประมาณในโครงการสงเสริมการวิจัยแปรรูปผลิตภัณฑ35 
เพื่อสงเสริมการลงทุนดานอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร จํานวน 25,100,000 บาท 36 
(ยี่สิบหาลานหนึ่งแสนบาทถวน) 37 

  รวมทั้งสามโครงการ มหาวทิยาลัยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากทางจังหวัดเปนเงิน 38 
40,100,000 บาท (ส่ีสิบลานหนึ่งแสนบาทถวน) 39 
ซ ึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    40 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 41 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  42 
 43 

5.7 การจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกใหคนพิการเขาถึงได และโครงการป พ.ศ. 2553 ป44 
แหงการรณรงคเพื่อปกปองอัคคีภัยในเคหสถานและสถานประกอบการ 45 

  ดวยสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดมีหนังสือที่ ศธ 0234/397 ลงวันที่ 19 มกราคม 2553 ขอ46 
ความรวมมือใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดําเนินการแจงหนวยงานในสังกัด จัดทําสิ่งอํานวยความสะดวก47 
ใหคนพิการเขาถงึได และรายงานผลการดําเนินงานจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกดังกลาว นั้น สํานักงานคณะกรรมการ48 
การอุดมศึกษาจึงขอใหมหาวิทยาลัย/สถาบัน จัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกฯ และรายงานผลการดําเนินงานไปยัง49 
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ตอไปดวย 50 
  และดวยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดขอความรวมมือหนวยงานสนับสนุนการดําเนินงาน51 
และประชาสัมพันธโครงการป พ.ศ. 2553 ปแหงการรณรงคเพื่อการปองกันอัคคีภัยในเคหสถานและสถานประกอบการ 52 
เพื่อสงเสริมใหหนวยงานทุกภาคสวนเกิดการบูรณาการการดําเนินงานรวมกัน นั้น บัดนี้ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 53 
22 ธันวาคม 2552 รับทราบโครงการป พ.ศ. 2553 ปแหงการรณรงคเพื่อการปองกันอัคคีภัยในเคหสถานและสถาน54 
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ประกอบการแลว ทั้งนี้ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอความรวมมือใหหนวยงานขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม1 
โครงการป พ.ศ. 2553  ปแหงการรณรงคเพื่อการปองกันอัคคีภัยในเคหสถานและสถานประกอบการ โดยใชกรอบแนว2 
ทางการจัดกิจกรรมในการดําเนินการฯ ประกอบในการดําเนินโครงการฯ และขอความรวมมือแจงผลการดําเนิน3 
โครงการฯ ใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบตามแบบรายงานโครงการฯ และระยะเวลาที่กําหนดเพื่อจะได4 
รายงานใหคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติและคณะรัฐมนตรีรับทราบตอไป ซ ึ่งมีรายละเอียด5 
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    6 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 7 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  8 
 9 

5.8 ผลการคัดเลือกศิษยเกาดีเดนระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป 2552 และ                          10 
การประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี 11 11 

  ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดออกประกาศฉบับที่ 66/2552 เรื่อง ศิษยเกา12 
ดีเดนระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2552 และไดดําเนินการคัดเลือกศิษยเกาดีเดนระดับ13 
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป 2552 จํานวน 3 ดาน ประกอบดวย 1) ศิษยเกาดีเดนดานบริหาร 14 
2) ศิษยเกาดีเดนดานวิชาการและวิจัย 3) ศิษยเกาดานบูรณาการ ในการนี้ มีผูเสนอชื่อศิษยเการะดับ15 
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกนที่สมควรไดรับการเชิดชูเกียรตมิาทั้งส้ิน 30 คน บัดนี้ คณะกรรมการได16 
ดําเนินการคัดเลือกศิษยเการะดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป 2552 เสร็จส้ินแลวผลการ17 
พิจารณามีดังนี้ 18 

1. ศิษยเกาดีเดนดานบริหาร ไดแก นายวิทูร  สุริยวนากุล 19 
2. ศิษยเกาดีเดนดานวิชาการและวิจัย ไมมีผูที่ไดรับรางวัลเรื่องจากไมมผีูที่มีผลงานทางดาน20 

วิชาการและวิจัย ตรงตามประกาศฯ 21 
3. ศิษยเกาดานบูรณาการ ไดแก รองศาสตราจารย ดร.สมจิต แดนสีแกว 22 

  โดยจะมีพิธีมอบรางวัลศิษยเกาดีเดนระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป 2552 ในการประชุมทางวิชาการ23 
เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ เปนการเผยแพรองคความรูที่เกิดจากการ24 
วิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน โดยเปนเวทีเสวนา25 
แลกเปลี่ยนความรูระหวางนักศึกษาและนักวิชาการเพือ่เปนการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานวิทยานิพนธและ26 
การศึกษาอิสระตลอดจนเปนการสรางเสริมประสบการณและพัฒนาทักษะการนําเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา27 
ตอสาธารณชนและไดรับฟงขอเสนอแนะเกี่ยวกับผลงานวิจัย โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 12 กุมภาพันธ 2553 ณ 28 
อาคารเพียรวิจติร คณะวศิวกรรมศาสตร ตั้งแตเวลา 08.30 – 18.30 น. นอกจากนี้ ไดจัดใหมกีารมอบเกียรติบัตร29 
และรางวลั  3 รายการ คือ  30 
  1) การนําเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11  31 
  2) วิทยานิพนธดีเดนและดี จํานวน 9 รางวัล  32 
  3) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สรางชื่อเสียงใหสถาบัน  33 
ซ ึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 34 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 35 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ  36 
 37 

5.9 กรอบการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบสาม 38 
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ดวยสํานักงานรับรองมาตรฐานและ39 
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) ไดปรับปรุงกรอบการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา 40 
รอบสาม โดยเผยแพรและเชิญชวนใหรวมแสดงความคิดเห็นกอนดําเนินการตอไป ทั้งนี้ สามารถรวมแสดงความ41 
คิดเห็นผานทาง E-mail: puckpicha@onesqa.or.th หรือ โทรสาร 02 216 3955 ตอ 227 ตั้งแตบัดนี้ ถึง วันที่ 42 
28 กุมภาพันธ 2553 ซ ึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 43 
  ทั้งนี้ ขอความรวมมือทุกคณะ/หนวยงาน รวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบักรอบการประเมิน44 
คุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบสาม เนื่องจากเปนการประเมินในระดับหลักสูตรซึ่งจะมีผลตอระดับคณะ 45 
และระดับมหาวิทยาลัยตามลําดับ โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ46 
มหาชน) (สมศ.) จะจัดทําคูมือการประเมินแจงสถาบันอุดมศึกษา โดยจะเริ่มการประเมิน ตั้งแต ป พ.ศ. 2554 47 
เปนตนไป ซึ่งประมาณเดือนมิถุนายน 2553 จะประกาศเกณฑการประเมินใหสถาบันอุดมศึกษาไดเตรียมพรอม48 
รับการประเมินตอไป 49 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 50 
  ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะวาควรกําหนดกลไกกลางเพื่อใหคณะและผูที่เกี่ยวของหารือ51 
รวมกันเพื่อบริหารจัดการหลกัสูตรที่ยังมีจุดออน 52 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ และใหรับขอคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาตอไป 53 
 54 
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5.10 สรุปขาวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําเดือนธันวาคม 2552 1 
  ในเดือนธันวาคม 2552 มหาวิทยาลัยไดดําเนินกิจกรรมที่สําคัญๆ ในดานการพัฒนาวชิาการและ2 
ผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม การพัฒนานักศกึษา การพัฒนาระบบบริหาร3 
และบุคลากร และการจัดกิจกรรมพิเศษ ซึง่มีรายละเอียดบรรจุในแผนซีดีประกอบวาระการประชุม  นอกจากนี้ ยังได4 
รวบรวมรายงานขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร ส่ือมวลชน ประจําเดือนธันวาคม 2552  โดย5 
แยกประเภทเปนขาวดานตางๆ ไดแก ขาวพัฒนาวิชาการและผลิตบัณฑิต  การวิจัย การบริการวิชาการ และกิจกรรม6 
พิเศษ ซึ่งมีรายละเอียดบรรจุในแผนซีดีประกอบวาระการประชุม    7 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 8 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  9 
 10 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ   11 

6.1  การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคุณวฒิุ 12 
  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ตามมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2553 13 
เห็นชอบในหลักการใหสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ แทนนายบัณฑูร สุภัควณิช ในกลุมการเงิน 14 
งบประมาณ เศรษฐศาสตร และเพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัยในระยะยาว สภามหาวิทยาลัยควรมีผูทรงคุณวุฒิจาก15 
ภาคธุรกิจเอกชน ในกลุมนี้ดวย นั้น  16 
  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดไวตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการ17 
สรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2541 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547 และ18 
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2552 และมติที่ประชุมคณบดีดังกลาว โดยไดสงใหคณะ/หนวยงาน/องคกร ที่สิทธิเสนอชื่อกรรมการ19 
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ตามขอบังคับฯ ดังกลาว เสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย20 
ผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีผูไดรับการเสนอชื่อ รวมทั้งส้ิน 11 คน (มีรายชื่อตามเอกสารลับ) จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา21 
สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 1 คน จากรายชื่อดังกลาว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร22 
ประกอบวาระการประชุม     23 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 24 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหเสนอชื่อ นายฐาปน  สิริวัฒนภักดี เปนผู25 
สมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และใหดําเนินการทาบทามเปน26 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิตอไป 27 
 28 

6.2  มติท่ีประชุม ทปอ. เก่ียวกับการใหความชวยเหลือประเทศเฮติ 29 
  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ไดพจิารณา30 
เกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาจะมีการใหความชวยเหลือเหตุการณที่เกิดขึ้นประเทศเฮติ ดานมนุษยธรรมอยางไรบาง 31 
ซึ่งที่ประชุมไดพิจารณาอยางกวางขวาง และเห็นวาการใหความชวยเหลือเปนเงินสามารถดําเนินการไดงาย32 
ที่สุด สวนในรูปแบบอื่นๆ เชน การจัดสงทีมแพทย พยาบาลไปใหความชวยเหลือ นั้น เนื่องจากตองมีความ33 
เชื่อมโยงกับหลายสวน ดังนั้น ทปอ. จะไดสอบถามความชัดเจนไปยังกระทรวงศึกษาธิการกอน หากมีความ34 
เปนไปไดมหาวิทยาลัยจะไดเชิญประชุมเพื่อหารือรวมกันเพื่อกําหนดรูปแบบวิธีการตอไป  35 
  ในเบื้องตน ไดมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธจัดทําหนังสือเวียนรับ36 
บริจาคไปยังคณะ/หนวยงานแลว ในการนี้จึงขอหารือที่ประชุม ในสวนของมหาวิทยาลัยขอนแกน จะดําเนินการ37 
ขออนุมัติเงินจํานวน 200,000 บาท และคณะ/หนวยงานสามารถรวมสมทบเงินบริจาคตามที่เหน็เหมาะสม โดย38 
จะบริจาคผานทางสภากาชาดไทย และหากมีผูประสงคจะบริจาคเปนการสวนตัวสภากาชาดไทยก็สามารถออก39 
ใบเสร็จเปนกรณีบุคคลได เพื่อประโยชนในการลดหยอนภาษี ทั้งนี้ มีกําหนดระยะเวลาการรับบริจาคประมาณ 3 40 
สัปดาห 41 
  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอวา ควรพิจารณาตั้งเปาหมายยอดเงินบริจาคเปน 500,000 บาท 42 
โดยใหคณะ/หนวยงานรวมสมทบเงินบริจาค ภายในเวลาที่กําหนด เมื่อครบกําหนดแลวยอดเงินยังไมครบตาม43 
จํานวนดังกลาว มหาวิทยาลัยจึงสมทบใหครบตามจํานวนที่ตั้งเปาหมายไว 44 
  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเสนอเพิ่มเติมวา คณะแพทยศาสตรไดดําเนินการรับบริจาค 45 
ซึ่งขณะนี้มียอดเงินบริจาคประมาณ 280,000 บาท หากนํามารวมกับสวนที่มหาวิทยาลัยจะดําเนินการขออนุมัติ 46 
200,000 บาท ก็มีความเปนไปไดที่จะไดเงินบริจาคตามยอดที่ไดตั้งไว  47 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 48 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหตั้งเปาหมายยอดเงินบริจาคของมหาวิทยาลัย 49 
เปนเงิน 600,000 บาท โดยมอบหมายใหฝายสงัคมและชุมชนสัมพันธประชาสัมพันธคณะ/หนวยงาน 50 
พิจารณาใหความรวมมือตอไป โดยขอความอนุเคราะหใหแจงจํานวนเงินบริจาคภายใน 2 สัปดาห 51 
เพื่อมหาวิทยาลัยจะไดดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 52 
 53 
 54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 3/2553 ณ วันศุกรท่ี 12 กุมภาพันธ  2553 
หมายเหตุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 4/2553 ณ วันศุกรท่ี 19 กุมภาพันธ 2553 เรียบรอยแลว 

  6.3 การเคลื่อนไหวของกลุมบุคคลเก่ียวกับการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัย 1 
  รองอธกิารบดฝีายพัฒนานักศึกษาเสนอตอที่ประชุมวา ดวยมีผูส่ือขาวแจงวาไดรับการติดตอให2 
มาถายทําขาวการเคลือ่นไหวของกลุมคนจํานวนหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อคัดคานการออกนอกระบบของ3 
มหาวิทยาลัย และจะมาชุมนุมที่บริเวณสํานักงานอธิการบดี อาคาร 1 ในเวลาประมาณ 14.00 น.  4 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 5 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 6 
 7 
  6.4 การเลือกตั้งคณะกรรมการองคการนักศึกษา 8 
  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่ไดมีการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการ9 
องคการนักศึกษาในวันที่ 29 มกราคม 2553 โดยมีกลุมนักศึกษาเขารับการเลือกตั้ง 4 กลุม ผลการนับคะแนน10 
ปรากฏวา กลุมที่ไดคะแนนอันดับ 1 คือ กลุมเลือดสีอิฐ ไดคะแนน 5,426 คะแนนและลําดับที่ 2 คือกลุมรวมใจ มข. 11 
ไดคะแนน 3,620 คะแนน นั้น ในขณะที่ดําเนินการเลอืกตั้ง คณะกรรมการเลือกตัง้กลาง (กกต.) ซึ่งแตงตั้งขึ้น12 
โดยอํานาจขององคการนักศกึษา ตามระเบยีบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย กจิกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2548 ไดรับ13 
การรองเรียนวากลุมเลือดสีอิฐมีการกระทําทุจริต 2 ประเด็น คือ 1) มีการหาเสียงเกินเวลาที่กําหนด 2) มีการ  14 
หาเสียงขณะดําเนินการเลอืกตั้งทางโทรศัพท  ซึ่งคณะกรรมการเลือกตั้งกลางมีพยานหลักฐานและพยานบุคคล15 
ที่ใชยืนยันความผิด ดังนั้น จึงดําเนินการวินิจฉัยความผิดที่เกิดขึ้นและจะดําเนินการประกาศผลการเลือกตั้ง โดย16 
ใหกลุมรวมใจ มข. ไดรับการเลือกตั้งแทน  17 
  จากผลการดําเนินการของคณะกรรมการเลือกตั้งกลาง ทําใหกลุมเลือดสีอิฐไดขอเขาพบ18 
อธิการบดีเพื่อขอความเปนธรรม เนื่องจากคณะกรรมการเลือกตั้งกลาง ใชสิทธิเกินอํานาจหนาที่ที่ระบุไวใน19 
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2548 และเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2553 ไดมีการ20 
ประชุมหารือเพื่อหาทางออกเกี่ยวกับประเด็นดังกลาว โดยมีรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเปนประธาน ซึ่งมี21 
ขอสรุปวาใหจัดทํารายงานเสนอตออธิการบดีเปนลายลักษณอักษร เพื่อใหอธิการบดีวินิจฉัยตอไป ซึ่งขณะนี้อยู22 
ระหวางการวนิิจฉัยของอธิการบดี และจะไดรายงานความคืบหนาตอที่ประชุมในโอกาสตอไป 23 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 24 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 25 
   26 
เลิกประชุมเวลา 12.20 นาฬิกา 27 

 28 
 29 

 30 
 31 
 32 
           (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 33 
              รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 34 

                                 เลขานุการที่ประชุมคณบดี 35 
 36 
นางสาวลัลธริมา  ประจง 37 
นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์ 38 
ผูจดรายงานการประชุม  39 


