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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 7/2553 ณ วันศุกรท่ี 9 เมษายน  2553 
หมายเหตุ : ไดรับการรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 8/2553 ณ วันพุธท่ี 21 เมษายน 2553 เรียบรอยแลว 

รายงานการประชุมคณบดี 1 
ครั้งท่ี 7/2553 2 

เมื่อวันศุกรท่ี  9 เมษายน 2553 3 
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารแกนกัลปพฤกษ มหาวิทยาลัยขอนแกน 4 

 5 
ผูมาประชุม 6 
1. รศ.สุมนต  สกลไชย    อธิการบดี     ประธาน 7 
2. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร   รองอธิการบดีฝายทรัพยสิน    8 
3. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 9 
4. รศ.สัญญา  รอยสมมุติ   รองอธิการบดีฝายบุคคลและการพัสดุ 10 
5. รศ.อภิรัฐ  ศิริธราธิวัฒน   ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย 11 

แทนรองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 12 
6. รศ.ธีระ  ฤทธิรอด    ผูชวยอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 13 

แทนรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 14 
7. ผศ.ลิขิต อมาตยคง    รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 15 
8. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 16 
9. ผศ.อาวุธ  ยิ้มแต    รองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพ 17 
10. รศ.ลําปาง  แมนมาตย   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 18 
11. รศ.อนันต  พลธานี    คณบดีคณะเกษตรศาสตร 19 
12. รศ.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 20 
13. ผศ.เกียรติ  แสงอรุณ   คณบดีคณะวิทยาศาสตร 21 
14. ผศ.ไพศาล  สุวรรณนอย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร 22 
15. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 23 
16. ศ.ภิเศก  ลุมพิกานนท   คณบดีคณะแพทยศาสตร 24 
17. รศ.ภรณี  ศิริโชติ    รองคณบดีฝายบริหาร 25 

แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 26 
18. รศ.เกรียงไกร  กิจเจริญ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 27 
19. ผศ.นิคม  ถนอมเสียง   รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 28 

      แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 29 
20. รศ.นวรัตน  วราอัศวปติ เจรญิ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 30 
21. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย   คณบดีคณะเภสัชศาสตร 31 
22. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี  32 
23. รศ.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 33 
24. ผศ.ทรงยศ วีระทวีมาศ   คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 34 
25. อ.กิตติบดี  ใยพูล    รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร 35 
26. ผศ.บุญสง วัฒนกิจ    รองคณบดีฝายบริหาร 36 

แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจดัการ 37 
27. รศ.คูณ  โทขันธ    รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ 38 

      แทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 39 
28. รศ.ยุพิน  เตชะมณี    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 40 
29. นางสุดใจ  ธนไพศาล   ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 41 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 42 
30. ศ.สุทธิพันธ  จิตพิมลมาศ     ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 43 
31. ผศ.อนัตต  เจาสกุล    ผูอํานวยการศนูยคอมพิวเตอร 44 
32. รศ.ชาญชัย   พานทองวิริยะกุล  รักษาราชการแทนรองผูอํานวยการฝายรกัษาพยาบาล 45 

      แทนผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยหัวใจสิรกิิติ์ฯ 46 
33. นางเพ็ญนิดา ประสาทการคา   ผูชวยเลขานุการฝายคลังและแผน 47 

แทนผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 48 
34. ผศ.ประพันธศักดิ์  ฉวีราช   รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 49 

แทนผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  50 
      (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 51 
35. นายอมร  สินเธาว    ประธานสภาขาราชการ พนกังานและลูกจาง 52 
36. ผศ.พรรณวดี  ตันติศิรินทร   ประธานสภาคณาจารย 53 

 54 
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37. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 1 
      เลขานุการที่ประชุม 2 
38. นางสังวาลย   ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 3 
 4 
ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 5 
1. ผศ.วินัย  ใจขาน    รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 6 
2. รศ.มันทนา  สามารถ    คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 7 
3. รศ.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี       คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 8 
4. อ.สุรพล  แสนสุข    ผูอํานวยการวิทยาเขตหนองคาย 9 
 10 
เริ่มประชุมเวลา 09.40 นาฬิกา 11 
    12 
  เมื่อครบองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ดังนี้ 13 
 14 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอท่ีประชุม   15 
  ประธานแจงตอที่ประชุมวา กอนเดินทางมาประชุมไดไปเปนประธานในพิธีลงนามการศึกษาสอง 16 
ปริญญาของคณะนิติศาสตรและวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น โดยใหนักศึกษาคณะนิติศาสตรลงทะเบียนเรยีนใน17 
รายวชิารัฐประศาสนศาสตร และนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองทองถิ่นลงทะเบียนเรยีนในรายวชิานิติศาสตร ซึ่งจะ18 
เปนประโยชนอยางมากกับนักศึกษา ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยกําหนดเปนนโยบายสําหรับการศกึษาสองปริญญาไว19 
แลว โดยไดออกระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การจดัการศกึษาเพือ่การขออนุมัติสองปริญญา พ.ศ.2546 20 
และหวังวาในอนาคตจะมีอีกหลายคณะดําเนินการจดัการศึกษาสองปรญิญาตอไป 21 

 22 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งท่ี 6/2553 เมื่อวันท่ี 19 มีนาคม  2553 23 

ที่ประชุมมมีติรบัรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2553โดยมีการแกไข ดังนี ้24 
- หนา 1 ผูมาประชุมลําดับที่ 17 แกไขตําแหนงทางวิชาการจาก “รศ.” เปน “ผศ.” 25 
- หนา 2 ผูมาประชุมลําดับที่ 32 แกไขเปน “นายบัญชา  พระพล รองประธานสภาขาราชการ26 

และลูกจาง คนที่ 1  แทนประธานสภาขาราชการ พนักงานและลูกจาง” 27 
- หนา 2 บรรทัดที่ 23 แกไขเปน “...พรตระกูลวิวัฒน...” เปน “...พรตระกูลพิพัฒน...” 28 
- หนา 4 บรรทัดที่ 4 “2. แผนการบริหารเสี่ยง..” แกไขเปน “2. แผนการบริหารความเสี่ยง...” 29 
- หนา 11 บรรทัดที่ 22 ขอ 4 แกไข “...พ.อ.ชูชัย สินไชย...” เปน “...พล.อ.ชูชัย สินไชย...” 30 

 31 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน  -ไมม-ี 32 

3.1 การประชุมรวมคูความรวมมือคณะทํางานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูประเพณี 33 
มข.-ม.อ. 34 

  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ตามท ี่อธิการบดี35 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกนเห็นชอบความรวมมือการสรางเครือขาย36 
มิตรภาพ ตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูประเพณี มข.-ม.อ. ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อสรางเครือขายคูความรวมมือพัฒนา37 
ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยแตละแหง ตามแนวทางการบริหารจัดการสมัยใหม โดยเฉพาะการฝกปฏิบัติ 38 
(Practices) การใชเครื่องมอืการจัดการความรูเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูการศึกษาวิธีปฏิบัติที่ดีจากกรณีตัวอยาง 39 
(Case Study) ดวยการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) เพื่อใหเกิดการพัฒนาความกาวหนาที่รวดเร็ว 40 
โดยมีกิจกรรมความรวมมือระหวางบุคลากรทั้งสองฝายที่มุงขับเคลื่อนสูการเปนองคการแหงการเรียนรูที่มีคุณคาตอ41 
สังคม ประเทศชาติตอไป 42 
  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยทั้งสองแหงไดตั้งคณะทํางานรวม และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรได43 
ประสานงานแจงใหทราบวาประธานคณะทํางานทั้งสองฝายเห็นชอบใหมีการประชุมเตรียมการแลกเปลี่ยนเรียนรู44 
ระหวางสองมหาวิทยาลัยเพื่อจัดทําแผนการดําเนินงานรวมกัน ในวันศุกรที่ 2 เมษายน 2553 เวลา 13.30-16.30 น.  45 
ณ หองประชุม สกอ. ชั้น 6 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งสรุปผลการประชุมได ดังนี้  46 

1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (ม.อ.) จะเปนเจาภาพในครั้งแรก โดยมีพิธีลงนามรวมกันและ     47 
จัดกิจกรรมเบ้ืองตน ดังนี้  48 

- การบริหารงานวิจัย และการเสนอผลงานวิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาภูมิภาคของแตละฝาย 49 
- การบริหารงานบุคคล 50 
- การประกันคุณภาพ PMQA 51 
- อื่นๆ อาจเพิ่มเติมได เชน การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป TQF บัณฑิตที่พึงประสงค 52 
บัณฑิตศึกษา และการพัฒนานักศึกษา เปนตน 53 
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- กําหนดการจัดกิจกรรมเบ้ืองตนระหวาง 24-27 กรกฎาคม 2553 (ม.อ. เปนเจาภาพ) และ1 
มกราคม 2554 (มข. เปนเจาภาพ) 2 

2. กิจกรรมที่ดําเนินการคูขนานกันไป คือ การ Shadowing ระยะแรกอาจจะเปนระหวาง กองกับกอง 3 
และจะขยายผลตอไป 4 

3. กิจกรรมที่จะพิจารณาเพิ่มเติม ระยะตอไป ไดแก 5 
- การประชุมวิชาการรวมกัน 6 
- การจัดทําวารสารวิชาการรวมกัน 7 

4. คณะกรรมการฯ จะประสานการจัดงานกันอยางใกลชิดตอไป 8 
และขอเสนอ ราง โครงการความรวมมือทางวิชาการ/แลกเปลี่ยนเรียนรูประเพณีระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกนและ9 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม     10 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้  11 

1. เห็นชอบโครงการดังกลาว โดยขยายผลครอบคลุมในระดับคณะ/หนวยงาน ดวย 12 
2. ใหความสําคัญกับโครงการดังกลาว โดยการจัดสงบุคลากร/ทีมงานผูรับผิดชอบโดยตรง 13 

อยางตอเนื่อง 14 
3. สนับสนุนกิจกรรมหลัก และกิจกรรมตอเนื่องกับโครงการดังกลาว  15 

 16 
  คณบดีคณะแพทยศาสตรเสนอวา คณะแพทยศาสตร 3 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยขอนแกน 17 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดเคยลงนามความรวมมือกันในการดําเนินกิจกรรม18 
รวมกันมานานประมาณ 20 ป หรือที่เรียกวาคณะแพทยศาสตร 3 ภูมิภาค ซึ่งปจจุบันไดยุบเลิกไปแลว ดังนั้น เพื่อให19 
เกิดความรวมมืออีกครั้งและประโยชนมากยิ่งขึ้น อาจพิจารณาเชิญมหาวิทยาลัยเชียงใหมรวมโครงการฯ ตั้งแตเริ่มตน  20 
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศชี้แจงวา ในระยะเริ่มตนขอใหดําเนินการความมือระหวาง 21 
มหาวิทยาลัยขอนแกนและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรกอน และในอนาคตอาจมีสถาบันอุดมศึกษาอื่นเขารวม22 
โครงการดังกลาว 23 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการความมือทางวิชาการ/24 
แลกเปลี่ยนเรียนรูประเพณีระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกนและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตามที่เสนอ 25 
และขอความรวมมือใหทุกคณะหนวยงานใหความสําคัญกับโครงการดังกลาว โดยการจัดสง26 
บุคลากร/ทีมงานผูรับผิดชอบโดยตรงอยางตอเน่ือง และสนับสนุนกิจกรรมตางๆ อยางตอเนื่องกับ27 
โครงการดังกลาวตอไป ดวย ท้ังน้ี ขอใหคณบดีพิจารณาจัดเวลาในชวง 24 -27 กรกฎาคม 2553  28 
ใหสามารถเขารวมโครงการดังกลาวได 29 
 30 

3.2 การเสนอชื่อผูแทนคณบดี และผูอํานวยการศูนย/สถาบัน/สํานัก รวมเปนกรรมการ31 
กําหนดพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 32 

ประธานเสนอตอที่ประชมวา สืบเนื่องจากการประชุมคณบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2553 เมื่อ33 
วันที่ 12 มีนาคม 2553 อธิการบดีไดหารือเรื่องกระบวนการสรรหาอธิการบดี ซึ่งตามขอ 5 วรรค 3 แหงขอบังคับ34 
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2549 กําหนดวา “กอนที่จะ35 
ดําเนินการสรรหาอธิการบดี ใหสภามหาวิทยาลัย ทบทวนและวิเคราะหจุดออนจุดแข็งของมหาวิทยาลัย กําหนด36 
พันธกิจ และนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ตลอดจนคุณสมบัติและคุณลักษณะของอธิการบดีที่37 
พึงประสงคเพิ่มเติมจากที่ไดกําหนดไวในวรรคแรก และกําหนดแนวทางการประเมินผลงานอธิการบดีที่ชัดเจน 38 
และประกาศใหทราบทั่วกันกอนการเสนอชื่อ” 39 
  ซึ่งที่ประชุมคณบดีไดพิจารณาแลวเห็นควรใหมีการแตงตั้งกรรมการชุดหนึ่งโดยใหมีสวนรวม40 
จากหลายฝาย ทําหนาที่กําหนดพันธกิจ คุณสมบัติและคุณลักษณะของอธิการบดี และกําหนดแนวทางการ41 
กํากับติดตามและประเมินอธิการบดี  มีองคประกอบ ดังนี้  42 

 องคประกอบ ตําแหนง การไดมา 
1 อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานกรรมการ โดยตําแหนง 
2 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 3 คน  กรรมการ สภามหาวิทยาลัยเลือก 
3 ประธานสภาคณาจารย          กรรมการ โดยตําแหนง 
4 ตัวแทนคณบดี 2 คน  กรรมการ เลือกจากกรรมการสภาฯ  

1 คน และไมใชกรรมการ
สภาฯ 1 คน 

5 กรรมการสภาฯประเภทผูแทนขาราชการฯ  1 คน กรรมการ โดยตําแหนง 
6 ตัวแทนผูอํานวยการศูนย/สถาบันสํานัก 1 คน กรรมการ พิจารณาเลือกกันเองในกลุม 
7 ตัวแทนกรรมการสภาฯประเภทผูแทนคณาจารย  

1 คน 
กรรมการ สภามหาวิทยาลัยเลือก 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 7/2553 ณ วันศุกรท่ี 9 เมษายน  2553 
หมายเหตุ : ไดรับการรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 8/2553 ณ วันพุธท่ี 21 เมษายน 2553 เรียบรอยแลว 

 องคประกอบ ตําแหนง การไดมา 
8 ประธานสภาขาราชการ พนกังานและลูกจาง กรรมการ โดยตําแหนง 
9 นายกสมาคมศิษยเกาฯ กรรมการ โดยตําแหนง 
10 นายกองคการนักศึกษา กรรมการ โดยตําแหนง 
11 รองอธิการบดีที่เกี่ยวของ เลขานุการ อธิการบดี มอบหมาย 

 1 
สภามหาวิทยาลัยในคราวการประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 ไดพิจารณาแลวเห็นชอบ2 

องคประกอบคณะกรรมการเพื่อกําหนดพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ตลอดจน3 
คุณสมบัติและคุณลักษณะของอธิการบดีที่พึงประสงค  และกําหนดแนวทางการประเมินผลงานอธิการบดี ตามที่   4 
ที่ประชุมคณบดีเสนอ  และพจิารณาเลอืกกรรมการ ตามองคประกอบที่ 2, 4 และ 7 แลว ประกอบดวย 5 

1. ศ.สุรินทร  พงศศุภสมิทธิ์  เปน กรรมการ 6 
                     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 7 

2. นายเฉลิมชัย  วงษนาคเพ็ชร  เปน กรรมการ 8 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 9 

3. นายอภิสิทธิ์  รุจิเกียรติกําจร   เปน กรรมการ  10 
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 11 

4. ศ.ภิเศก ลุมพิกานนท   เปน กรรมการ 12 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี 13 

5. รศ.สมหมาย ปรีเปรม        เปน กรรมการ 14 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 15 

ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกผูแทนรวมเปนกรรมการฯ ตามองคประกอบที่ 4 16 
และ 6 ดังนี้  17 

- ผูแทนคณบดีที่มิใชกรรมการสภามหาวิทยาลัย  1 คน 18 
- ผูแทนผูอํานวยการศูนย/สถาบัน/สํานัก 1 คน (พิจารณาเลือกกันเองในกลุม) 19 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 20 

  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหเสนอผูแทนรวมเปนกรรมการเพื่อกําหนดพันธกิจ21 
และนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ดังน้ี  22 

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร     เปนกรรมการ 23 
(ผูแทนคณบดีท่ีมิใชกรรมการสภามหาวิทยาลัย) 24 

2. ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ    เปนกรรมการ 25 
(ผูแทนผูอํานวยการศูนย/สถาบัน/สํานัก)  26 

  และประธานมอบใหรองอธกิารบดีฝายแผนและสารสนเทศ เปน เลขานุการคณะกรรมการ 27 
เพื่อกําหนดพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยฯ  ท้ังน้ี ขอใหฝายเลขานุการ 28 
ท่ีประชุมดําเนินการจัดทํารางคําสั่งสภามหาวิทยาลัยเพื่อเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา29 
ลงนามแตงตั้งตอไป 30 
 31 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   32 

4.1  ขออนุมัติดําเนินการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต        33 
คณะวิทยาการจัดการ 34 

  (-ขอถอนวาระการประชุม เนื่องจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการติดภารกิจ-)   35 
 36 

4.2 นโยบายการเยียวยานักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา  37 
  คณบดีคณะพยาบาลศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่คณบดีคณะพยาบาลศาสตรไดรับเชิญ38 
ใหเขารวมประชุมกับสภาการพยาบาลในฐานะคณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งเปนสวน39 
ของสถาบันการศึกษา ในวันที่ 25 มีนาคม 2553 ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดมีการประชุม   40 
ผูที่เกี่ยวของหลายฝาย เปนระยะๆ และมีขอสรุปตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ รวมทั้งการขอรายละเอียด41 
การเทียบโอนจากมหาวิทยาลัยตางๆ ทางมหาวิทยาลัยขอนแกนไดสงรายละเอียดใหตามที่ สกอ. ไดขอความรวมมือ 42 
  จากปญหาดังกลาวของวิทยาลัยนครราชสีมา นั้น ในฐานะคณบดีคณะพยาบาลศาสตรขอแสดง43 
ความคิดเห็นและจุดยืนของคณะฯ ในฐานะสถาบันพยาบาลศาสตรของรัฐในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้  44 

1. กรณีการใหความชวยเหลือวทิยาลัยนครราชสีมาที่ดําเนินการอยู เปนการแกปญหาที่ปลายเหตุ 45 
ผูที่เกี่ยวของกับมาตรฐานอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ ไดแก สกอ. และสภาการพยาบาล ควรตองพิจารณา46 
ประเด็นการเยียวยาใดๆ โดยคํานึงถึงมาตรฐานที่มีอยูโดยรอบคอบและถี่ถวนเพื่อไมใหเกิดปญหาทั้งในเชิงนโยบาย47 
และการปฏิบัติ 48 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 7/2553 ณ วันศุกรท่ี 9 เมษายน  2553 
หมายเหตุ : ไดรับการรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 8/2553 ณ วันพุธท่ี 21 เมษายน 2553 เรียบรอยแลว 

2. การที่สถาบันการศึกษาใดๆ เชน มหาวิทยาลัยขอนแกน จะใหความรวมมือในการรับนักศึกษา1 
หรือไม ควรเปนการตัดสินใจของสภามหาวิทยาลัยของแตละสถาบัน ไมใช สกอ. หรือสภาวิชาชีพจะกาวลวงใน2 
อํานาจการตัดสินใจของแตละสถาบัน 3 

3. หากมหาวิทยาลัยแตละสถาบันเห็นชอบใหความรวมมือในการเยียวยา คือ การใหโอนนักศึกษา4 
ของวิทยาลัยดังกลาวในการศึกษาตอในแตละสถาบัน ก็ควรใหเปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย5 
นั้น ซึ่งในกรณีของมหาวิทยาลัยขอนแกน ทางคณะพยาบาลศาสตรมีความเห็นวาสามารถที่จะปฏิบัติไดใน 2 ลักษณะ 6 
กลาวคือ  7 

3.1   นักศึกษาของวิทยาลัยนครราชสีมา จะตองมาสมัครศึกษาในโครงการขยายโอกาส8 
การศึกษาสําหรับผูที่มีความสามารถพิเศษและ/หรือผูมีคุณธรรมและจริยธรรม ไมใชเปน9 
การรับโดยตรงโดยไมมีการสอบตามที่ สกอ. ระบุ เพราะจะมีผลกระทบตอหลักเกณฑ และ10 
เง่ือนไขการรับนักศึกษากลุมอื่นในภาพรวม 11 

3.2   กรณีของสถาบันการศึกษาสมทบของมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดแกวิทยาลัยพยาบาล  12 
ราชชนนีขอนแกน อุดรธานี นครราชสีมา สรรพสิทธิประสงค(อุบลราชธานี) ศรีสารคาม 13 
(มหาสารคาม) และสุรินทร การรับนักศึกษาจากวิทยาลัยนครราชสีมาควรใหเปนไปตาม14 
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาสําหรับผูที่มีความสามารถพิเศษและ/หรือผูที่มี15 
คุณธรรมและจริยธรรมตามนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแกนเทานั้น  16 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  17 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 18 
  ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 19 

- รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธเสนอวา มหาวิทยาลัยมีทางเลือก 2 ทาง คือ 20 
1) ไมรับพิจารณาการรับนักศึกษานครราชสีมา  21 
2) หากมหาวิทยาลัยเห็นชอบในหลักการการรับนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยนครราชสีมา 22 

มหาวิทยาลัยควรมีสิทธิในดําเนินการ ดังนี้  23 
1. การกําหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑการคัดเลือกนักศึกษาที่จะเขามาศึกษาตอใน24 
มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานและคุณภาพของหลักสูตร25 
พยาบาลศาสตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน 26 

2. การโอนรายวิชาใหเปนไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด 27 
3. เนื่องจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรมีการกําหนดการจัดการเรียนการสอนที่มี28 
มาตรฐาน โดยเฉพาะการกําหนดจํานวนอาจารยตอนักศึกษา ดังนั้น มหาวิทยาลัย29 
จะตองสํารวจจํานวนที่นั่งในชั้นเรียนกอนดําเนินการตอไป 30 

- เนื่องจากวิทยาลัยนครราชสีมาเปนสถานศึกษาเอกชน ควรเสนอใหสงนักศึกษาวิทยาลัย31 
นครราชสีมาเขาศึกษาในวิทยาลัยเอกชนที่ไดรับการรับรองอยูแลว 32 

- สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สภาวิชาชีพพยาบาลและคณะกรรมการสงเสริม33 
การศึกษาเอกชน ควรเขามาตรวจสอบและดูแลคุณภาพมาตรฐานของหลักสูตรพยาบาลศาสตร34 
ของวิทยาลัยเอกชนใหเขมงวดยิ่งขึ้น 35 

  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหดําเนินการตามทางเลือกขอ 2) ตามที่รองอธิการบดี36 
ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธเสนอ และมอบใหคณบดีคณะพยาบาลศาสตรรับขอคิดเห็นเสนอแนะ37 
ของท่ีประชุมไปพิจารณาตอไป 38 
 39 

4.3 การเสนอแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิประจําศูนยบริการวิชาการ 40 
  ผูชวยเลขานุการฝายคลังและแผน ผูแทนผูอํานวยการศนูยบริการวิชาการเสนอตอที่ประชุมวา 41 
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 917/2551 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 แตงตั้ง รศ.พีรสิทธิ์ คํานวณศิลป 42 
เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิประจําศูนยบริการวิชาการ นั้น บัดนี้ รศ.พีรสิทธิ์ คํานวณศิลป ไดครบวาระ 2 ป ของ43 
การดํารงตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิประจําศูนยบริการวิชาการแลว 44 
  ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงานของศูนยบริการวิชาการ เปนไปดวยความเรยีบรอยตามขอบังคับ45 
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยคณะกรรมการประจําศูนยบริการวิชาการ พ.ศ. 2546 ขอ 5 (3) และ ขอ 6 (1) 46 
ศูนยบริการวิชาการ จึงขอเสนอแตงตั้ง รศ.พีรสิทธิ์ คํานวณศิลป เปนคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิประจํา47 
ศูนยบริการวิชาการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ไดแนบประวัติของบุคคลดังกลาวเพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งมี48 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 49 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 50 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหแตงตั้งรองศาสตราจารยพีรสิทธ์ิ คํานวณศิลป 51 
เปนคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิประจําศูนยบริการวิชาการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ 52 
 53 
 54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 7/2553 ณ วันศุกรท่ี 9 เมษายน  2553 
หมายเหตุ : ไดรับการรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 8/2553 ณ วันพุธท่ี 21 เมษายน 2553 เรียบรอยแลว 

4.4 การเสนอแตงตั้งคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 1 
  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ดวย รองศาสตราจารยสุเมธ แกนมณี กรรมการ2 
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย (กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) ไดรับการ3 
แตงตั้งตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 281/2551 ลงวันที่ 18 มกราคม 2551 ไดครบวาระการดํารง4 
ตําแหนงในวันที่ 18 มกราคม 2553 ดังนั้น เพื่อใหไดกรรมการผูทรงคณุวุฒิแทนกรรมการที่ครบวาระการดํารง5 
ตําแหนงดังกลาวและเพื่อใหการเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิเปนไปตามขอ 6.3 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน 6 
วาดวยการจัดระบบการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2548 ใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี7 
เสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งนั้น บัณฑิตวิทยาลัยจึงไดขอใหคณะที่มีบัณฑิตศึกษาเสนอชื่อ8 
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 ชื่อ โดยเสนอจากคณาจารยของคณะในกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 9 
ทั้งนี้ รายชื่อที่มีผูเสนอชื่อสูงสุดคือ รองศาสตราจารยสุเมธ แกนมณี ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ10 
การประชุม    11 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา12 
แตงตั้งตอไป 13 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหเสนอชื่อ รองศาสตราจารยสุเมธ แกนมณี 14 
เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย (กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ15 
สังคมศาสตร) ตามที่เสนอ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งตอไป 16 
 17 

4.5 ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการกลางเพื่อพิจารณากําหนดกรอบตําแหนง และพิจารณา18 
กลั่นกรองคุณสมบัติ ผลงานและคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน19 
ขาราชการที่ขอกําหนดตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับ20 
เชี่ยวชาญพิเศษ 21 

  รองอธิการบดีฝายบุคคลและการพัสดุเสนอตอที่ประชุมวา ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 22 
1153/2551 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2551 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกลางเพื่อพิจารณากําหนดกรอบตําแหนง 23 
และพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ ผลงานและคณะกรรมการผูทรงคณุวุฒิประเมินผลงานขาราชการที่ขอกําหนด24 
ตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ โดยคณะกรรมการกลางฯ ชุดนี้ไดปฏิบัติ25 
หนาที่ครบวาระ 2 ป เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2553 ซึ่งตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 26 
1/2550) ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2550 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดกรอบตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับ27 
เชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  ขอ 8 ไดระบุวา กรรมการตามขอ 8.1.4 (ผูแทนผูบริหาร) และขอ 8.1.5 28 
(ผูแทนขาราชการ) ใหอธิการบดีเสนอผูเหมาะสมใหที่ประชุมคณบดีพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยมีวาระคราว29 
ละ 2 ป และอาจไดรับแตงตั้งใหมไดอีก นั้น  30 

บัดนี้ อธิการบดีไดพิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการใน ขอ 8.1.4 (ผูแทนผูบริหาร) จํานวน 4 คน31 
และกรรมการใน ขอ 8.1.5 (ผูแทนขาราชการ) จํานวน 3 คน เสร็จเรียบรอยแลว จึงขอเสนอรายชื่อ32 
คณะกรรมการกลางฯ เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบ ดังตอไป 33 

1. ผูแทนผูบริหาร จํานวน 4 คน ไดแก  34 
1) คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 35 
2) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 36 
3) คณบดีคณะศึกษาศาสตร 37 
4) ผูอํานวยการศนูยบริการวิชาการ 38 

2. ผูแทนขาราชการ จํานวน 3 คน ไดแก  39 
1) นายอมร  สินเธาว  ประธานสภาขาราชการ พนกังานและลูกจาง 40 
2) นางสาวขวัญเรือน หาญกลา เลขานุการคณะแพทยศาสตร 41 
3) นางรจนา  แกนอําพรพันธ เลขานกุารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 42 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    43 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 44 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการกลางเพื่อพิจารณา45 
กําหนดกรอบตําแหนง และพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ ผลงานและคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ46 
ประเมินผลงานขาราชการที่ขอกําหนดตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญ47 
พิเศษ ประเภทผูบริหาร จํานวน 4 คน และประเภทขาราชการ จํานวน 3 คน ตามที่เสนอ ดังน้ี  48 

1. ผูแทนผูบริหาร จํานวน 4 คน ไดแก  49 
1) คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 50 
2) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 51 
3) คณบดีคณะศึกษาศาสตร 52 
4) ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 53 

 54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 7/2553 ณ วันศุกรท่ี 9 เมษายน  2553 
หมายเหตุ : ไดรับการรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 8/2553 ณ วันพุธท่ี 21 เมษายน 2553 เรียบรอยแลว 

2. ผูแทนขาราชการ จํานวน 3 คน ไดแก  1 
1) นายอมร  สินเธาว  ประธานสภาขาราชการ พนักงานและลูกจาง 2 
2) นางสาวขวัญเรือน หาญกลา เลขานุการคณะแพทยศาสตร 3 
3) นางรจนา  แกนอําพรพันธ เลขานุการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 4 

 5 
4.6 การแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี 6 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 7 
  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ดวยขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คณะกรรมการประจํา8 
สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2553 หมวดที่ 1 ขอ 5(3) ไดกําหนดใหมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 9 
ซึ่งอธิการบดีแตงตั้งโดยความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีจํานวนไมเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการโดยตําแหนง ซึ่ง10 
ในปจจุบันกรรมการโดยตําแหนงของคณะกรรมการดังกลาว มีจํานวนทั้งส้ิน 7 คน และขอ 28 กําหนดใหแตงตั้ง11 
คณะกรรมการประจําสํานักงานอธกิารบดีตามขอบังคับฉบับนี้ ไมเกิน 60 วัน นับแตวันที่ขอบังคับมีผลบังคับใช 12 
(บังคับใชตั้งแตวันที่ 18 กุมภาพันธ 2553 เปนตนไป)  13 

ในการนี้ จึงเสนอบุคคลตอทีป่ระชุมเพื่อพจิารณาใหความเห็นชอบผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน เพื่อ14 
แตงตั้งเปนกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ทั้งนี้ไดผานการพิจารณาจากอธิการบดีในเบื้องตนแลว คือ  15 

1. รองศาสตราจารยยุพิน  เตชะมณี 16 
2. นางสังวาลย  ชางทอง 17 
3. นายอภัย  ประกอบผล 18 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    19 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 20 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน เปน21 
กรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ตามที่เสนอ คือ  22 

1. รองศาสตราจารยยุพิน  เตชะมณี 23 
2. นางสังวาลย  ชางทอง 24 
3. นายอภัย  ประกอบผล 25 

 26 
4.7 เสนอชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการจริยธรรม27 

การวิจัยในมนุษย 28 
  รองอธิการบดฝีายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยีเสนอตอที่ประชุมวา ตามระเบียบ29 
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย ขอกําหนดการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550 ขอ 9 30 
กําหนดใหมีคณะกรรมการบริหารจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน  ซึ่งประกอบดวยรองอธิการบดีฝาย31 
วิจัยฯ ประธาน รองประธาน และเลขานุการของคณะกรรมการของแตละสาขา ตาม ขอ 5 เปนกรรมการให32 
หัวหนาสํานักงาน ทําหนาที่เปนเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร บัดนี้การแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการ33 
วิจัยประจําสาขาวิชาทั้งสามคณะและแตงตั้งหัวหนาสํานักงาน ไดเสร็จเรียบรอยแลว ตามคําสั่งสภา34 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 37/2551, 42/2552, 57/2552, และคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 659/2553 35 
ตามลําดับ เพื่อใหการดําเนนิงานของคณะกรรมการเปนไปตามระเบียบดังกลาว 36 
  จึงขอเสนอชื่อเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน37 
มนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน ดังนี้  38 

1. รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศริิชัย รองอธิการบดีฝายวิจัยฯ    ประธาน 39 
2. รศ.จิราภรณ ศรีนัครินทร ประธานคณะกรรมการฯ คณะที่ 1  กรรมการ 40 
3. รศ.วงศวิวัฒน  ทัศนียกุล ประธานคณะกรรมการฯ คณะที่ 2  กรรมการ 41 
4. ผศ.ไมตรี อินทรประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการฯ คณะที่ 3  กรรมการ 42 
5. รศ.วีรพล คูคงวิริยพันธุ รองประธานคณะกรรมการ คณะที่ 1 กรรมการ 43 
6. รศ.จิราพร สิทธิถาวร  รองประธานคณะกรรมการ คณะที่ 2  กรรมการ 44 
7. รศ.กิ่งฟา สินธุวงษ  รองประธานคณะกรรมการฯ คณะที่ 3 กรรมการ 45 
8. ผศ.รัตนา คําวิลัยศักดิ์ กรรมการและเลขานุการฯ คณะที่ 1 กรรมการ 46 
9. น.ส.พรรณทิพา วองไว กรรมการและเลขานุการฯ คณะที่ 1 กรรมการ 47 
10. รศ.สมพร รุงเรืองกลกิจ กรรมการและเลขานุการฯ คณะที่ 2  กรรมการ 48 
11. รศ.นุจรี ประทีปะวณิช จอหนส  กรรมการและเลขานุการฯ คณะที่ 2 กรรมการ 49 
12. รศ.พรรณี บัญชรหัตถกิจ กรรมการและเลขานุการฯ คณะที่ 2 กรรมการ 50 
13. รศ.นีออน พิณประดิษฐ กรรมการและเลขานุการฯ คณะที่ 3 กรรมการ 51 
14. ผศ.วิรัช วงศภินันทวัฒนา กรรมการและเลขานุการฯ คณะที่ 3 กรรมการ 52 
15. รศ.ขวัญชนก ยิ้มแต  กรรมการและเลขานุการฯ คณะที่ 1 เลขานุการ 53 
16. นางนันทพร สอนศีลพงศ สํานักบริหารการวิจัย   ผูชวยเลขานุการ 54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 7/2553 ณ วันศุกรท่ี 9 เมษายน  2553 
หมายเหตุ : ไดรับการรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 8/2553 ณ วันพุธท่ี 21 เมษายน 2553 เรียบรอยแลว 

ซ ึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม     1 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ กอนนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ2 
พิจารณาแตงตั้งตอไป  3 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นควรมอบใหฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี4 
ตรวจสอบองคประกอบของคณะกรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยฯ 5 
ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย ขอกําหนดการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน 6 
พ.ศ. 2550 เพื่อความรอบคอบกอน โดยเฉพาะในลําดับท่ี 8-16 แลวจึงเสนออธิการบดีแตงตั้งตอไป 7 

 8 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 9 

5.1  การขออนุมัติเปด/ปดหลักสูตร 10 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอตอทีป่ระชุมวา ดวยคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลยัขอนแกน 11 
คราวประชุม ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2553 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบการเสนอขออนุมัติหลักสูตร ดังนี้ 12 

1. การขออนุมัติเปดหลักสูตร จํานวน 2 หลักสูตร คือ   13 
1.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยกุต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553) 14 

ของคณะวิทยาศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัย 15 
1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) 16 

ของคณะเทคนิคการแพทย 17 
2. การขออนุมัติปดหลักสูตร จํานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา18 

การประถมศึกษา ของคณะศึกษาศาสตร 19 
ซ ึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    20 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 21 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  22 

 23 
5.2 การจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง)  24 

  เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่มีประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดการ25 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 นั้น คณะกรรมการการอุดมศึกษาได26 
ดําเนินการพิจารณาทบทวนแลว มีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2553 ใหจัดทําเปนประกาศ27 
กระทรวงศึกษาการฉบับใหมแทน และใหใชบังคับกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชนในสังกัดของสํานักงาน28 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาการ โดยใหมีสาระ29 
ของประกาศฯ ดังกลาว ดังนี้  30 
  (1) ใหยกเลิก “ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญา31 
ตรี (ตอเนื่อง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551”  32 
  (2) ใหสถาบันอุดมศึกษารับผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรืออนุปริญญาหรือเทียบเทาเขาศึกษา33 
ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ป) ตามหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ 34 
ตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนไป 35 
  (3) สถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ให36 
ดําเนนิการไดเฉพาะหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยี/สายวิชาชีพ (ปฏิบัติการ)  37 
  (4) ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ หรือมีความจําเปนที่จะตองปฏิบัตินอกเหนือจาก38 
ที่กําหนด ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณาดําเนินการ และใหถือคําวินิจฉัยของ39 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนที่สุด 40 
  ทั้งนี้ในเบื้องตนใหกําหนดชื่อปริญญา “เทคโนโลยีบัณฑิต” และ “อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต” ซ ึ่งมี41 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    42 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 43 
  ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะวา  44 

- ควรมีการตรวจสอบหลักสูตรของทุกคณะ เนื่องจากปจจุบันยังมีหลายคณะที่ยังดําเนินการ45 
เรียนการสอนในหลักสูตรตอเนื่องอยู  46 

- ในกรณีที่ไดประกาศรับนักศึกษาใหมในหลักสูตรตอเนื่องแลว ควรพิจารณาใหเขาศึกษาใน47 
หลักสูตร 4 ป และดําเนินการเทียบโอนรายวิชาตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย 48 

- ในคณะที่มีนักศึกษาในหลักสูตรตอเนื่องที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา ใหดําเนินการจัดการ49 
เรียนการสอนใหสําเร็จการศึกษา และใหคณะดําเนินการเสนอขออนุมัติปดหลักสูตร50 
ตอเนื่อง โดยระบุปการศึกษาที่ปดหลักสูตรดวย 51 

  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ และรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธรับขอคิดเห็น52 
เสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาตอไป โดยในเบื้องตนจะไดดําเนินการตรวจสอบหลักสูตรตอเนื่อง53 
ของแตละคณะและหาแนวทางการจัดการที่เหมาะสมตอไป 54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 7/2553 ณ วันศุกรท่ี 9 เมษายน  2553 
หมายเหตุ : ไดรับการรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 8/2553 ณ วันพุธท่ี 21 เมษายน 2553 เรียบรอยแลว 

5.3 การสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 
คณะเภสัชศาสตร และคณะสัตวแพทยศาสตร  2 

  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ดวยคณบดีจะครบวาระการดํารงตําแหนง และเกษียณอายุราชการ ดังนี้  3 
1. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร จะครบวาระการดํารงตําแหนงวันที่ 30 กันยายน 2553  4 
2. คณบดีคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร จะครบวาระการดํารงตําแหนงวันที่ 30 กันยายน 2553 5 
3. คณบดีคณะเภสัชศาสตร จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2553 6 
4. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร จะครบวาระการดํารงตําแหนงวันที่ 4 ตุลาคม 2553 7 

ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2552 “ขอ 11 ใหอธิการบดี8 
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีกอนการสิ้นสุดวาระของผูดํารงตําแหนงคณบดีไมนอย9 
กวา 120 วัน หรือในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงคณบดี พนจากตําแหนงดวยเหตุอื่นกอนครบวาระ ใหอธิการบดีเสนอ10 
แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาภายใน 30 วัน” จึงเห็นควรนําเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อทราบ และนําเสนอสภา11 
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีทั้ง 4 คณะขางตน ดังนี้ 12 

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย คณะละ 2 คน รวม 8 คน  13 
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี ซึ่งมิไดสังกัดคณะท่ีทําการสรรหาคณะละ 2 คน 14 

รวม 8 คน  15 
3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารย ซึ่งมิไดสังกัดคณะที่ทําการสรรหาคณะละ 16 

1 คน รวม 4 คน   17 
ซ ึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    18 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้ง19 
คณะกรรมการสรรหาฯ ตอไป  20 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ และขอใหทุกคณะที่จะดําเนินการสรรหาคณบดี เรงดําเนินการ21 
รวบรวมและจัดทําแผนการปฏิบัติงานของแตละคณะเพื่อใหทราบจุดแข็งจุดออน เสนอตอ22 
คณะกรรมการสรรหาคณบดี เพื่อเขาสูกระบวนการตางๆ ตามขั้นตอนตอไป 23 
 24 

5.4  รายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. 2553 ณ สิ้นไตรมาส 2 25 
  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ 117/2552 ลงวันที่ 23 มีนาคม 26 
2553 ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามเรงรัดการใชเงินงบประมาณ โดยมีหนาที่ติดตามเรงรัดการเบิกจายเงิน27 
งบประมาณและรายงานตอที่ประชุมคณบดี นั้น จึงขอสรุปผลและรายงานการเบิกจายเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. 28 
2552 ณ ส้ินไตรมาส 2 ซ ึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    29 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 30 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ และขอใหทุกคณะ/หนวยงาน ตรวจสอบและเรงรัดการเบิก31 
จายเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. 2553 ตอไปดวย 32 
 33 

5.5 รายงานผลการตรวจสอบการใชจายเงินงบประมาณแผนดินประจําป 2553                           34 
เพียงวันท่ี 31 มีนาคม 2553 35 

  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ตามหนังสือกองคลัง ที่ ศธ 0514.1.2.2/ว – ลงวันที่ 5 มีนาคม 36 
2553 และ 1 เมษายน 2553 เรื่อง รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณแผนดนิประจําปงบประมาณ 2553     37 
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2553 และ 31 มีนาคม 2553 นั้น สํานักงานตรวจสอบภายใน ไดตรวจสอบผลการใชเงิน38 
เปรียบเทียบกับแผนที่ตั้งไว สรุปไดดังนี้  39 

1. ผลการเบิกจายจําแนกตามหมวดรายจายในภาพรวมเบกิจายไปทั้งส้ิน 1,348,147,953.38 40 
บาท คิดเปน 43.50% ต่ํากวาแผนที่ตั้งไวรอยละ 9.91 ซึ่งตองมียอดเบิกจายรวม 53.16% จึงจะเปนไปตาม41 
แผนที่ตั้งไว  42 

งบบุคลากร จายจริง 48.77% ตามแผน 48.95% สูงกวาแผน 0.18% 
งบดําเนินงาน จายจริง 67.68% ตามแผน 65.79% สูงกวาแผน 1.89% 
งบลงทุน จายจริง 100% ตามแผน 62.56% สูงกวาแผน 37.44% 
เงินอุดหนุน จายจริง 22.78% ตามแผน 56.09% ต่ํากวาแผน 33.31% 
รายจายอื่นๆ จายจริง - ตามแผน - - - 
รวม จายจริง 43.50% ตามแผน 53.41% ต่ํากวาแผน 9.91% 

  มีการเบิกจายที่สูงกวาแผน 3 หมวดรายจาย ต่ํากวาแผน 1 หนวยรายจาย หมวดเงินอุดหนุน 43 
คาจางพนักงาน ใชงบป 2552 เงินกันเบิกเหลื่อมปและเงินสนับสนุนการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป ที่44 
ผูปกครองสละสิทธิ์ไมขอรับการชวยเหลือ จึงทําใหยอดเบิกงบป 2553 ต่ํากวาแผนที่ตั้งไว 45 

 46 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 7/2553 ณ วันศุกรท่ี 9 เมษายน  2553 
หมายเหตุ : ไดรับการรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 8/2553 ณ วันพุธท่ี 21 เมษายน 2553 เรียบรอยแลว 

2. ผลเบิกจายจํานวนตามผลผลิต รวมเบิกจายไปทั้งส้ิน 43.50% ดังนี้  1 
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เบิกจาย 44.74% ตามแผน 54.34% ต่ํากวาแผน 9.60% 
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ เบิกจาย 50.23% ตามแผน 49.76% ต่ํากวาแผน 0.47% 
โครงการเรงรดัผลิตบัณฑิตสาขา 
    ขาดแคลน 

เบิกจาย 40.80% ตามแผน 60% ต่ํากวาแผน 19.20% 

ดานการใหบรกิารวิชาการ เบิกจาย 28.58% ตามแผน 56.05% ต่ํากวาแผน 27.47% 
โครงการเรงรดัการเรียนการสอน    
    สาขาแพทยศาสตร 

เบิกจาย 30.79% ตามแผน 60% ต่ํากวาแผน 29.21% 

ดานสังคมศาสตร เบิกจาย 41.07% ตามแผน 50.20% ต่ํากวาแผน 9.13% 
ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เบิกจาย 49.61% ตามแผน 60.84% ต่ํากวาแผน 11.23% 
ดานการใหบรกิารรักษาพยาบาลฯ เบิกจาย 42.67% ตามแผน 50.46% ต่ํากวาแผน 7.79% 
การวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี เบิกจาย 50% ตามแผน 90% ต่ํากวาแผน 40% 
การวิจัยเพื่อสรางองคความรู เบิกจาย 20.82% ตามแผน 60.58% ต่ํากวาแผน 39.76% 
โครงการสนับสนุนจัดการศึกษา  
    15 ป 

เบิกจาย 20.59% ตามแผน 40.85% ต่ํากวาแผน 20.26% 

รวม เบิกจาย 43.50% ตามแผน 53.41% ต่ํากวาแผน 9.91% 
 2 
การเบิกจาย สูงกวาแผน 1 ผลผลิต ต่ํากวาแผน 10 ผลผลิต และผลผลิตที่ต่ํากวาแผนมากคือ 3 

ผลการวิจัยเพือ่ถายทอดเทคโนโลยี ต่ํากวาแผน 40% 
ผลการวิจัยเพือ่สรางองคความรู ต่ํากวาแผน 39.76% 
โครงการเรงรดัการเรียนการสอนสาขาแพทย ต่ํากวาแผน 29.21% 
ดานการใหบรกิารวิชาการ ต่ํากวาแผน 27.47% 
โครงการเรงรดัผลติบัณฑิตสาขาขาดแคลน ต่ํากวาแผน 19.20% 

 4 
  สําหรับการเบิกจายโครงการสนับสนุนจัดการศึกษา โดยไมเสียคาใชจาย 15 ป ที่เบิกต่ํากวา5 
แผน เนื่องจากผูปกครองสละสิทธิ์ไมขอรับการชวยเหลือตามโครงการนี้ 6 
  เห็นควรเรงรดัการใชจายเงิน เพื่อใหเปนไปตามแผนที่ตั้งไวเพื่อจะไดไมไปเรงรดัการใชจาย7 
ตอนสิ้นปงบประมาณ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 8 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 9 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ และขอใหทุกคณะ/หนวยงานเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณ10 
แผนดินประจําป 2553 ตอไปดวย 11 

 12 
5.6 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษของคณะวิทยาศาสตร ประจําป13 

งบประมาณ 2550  14 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา ตามคําสั่งคณะวิทยาศาสตร ที่ 201/2545 เรื่อง15 
แตงตั้งผูตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษของคณะวิทยาศาสตร ประจําปงบประมาณ 2550 นั้น ไดแก  16 

1) โครงการพิเศษผลิตบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร ระดับปริญญาตรี ไดแก สาขาวิชา17 
วิทยาการคอมพิวเตอร และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 18 

2) โครงการพิเศษผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ไดแก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 19 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาการรับรูระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 20 

สํานักงานตรวจสอบภายในไดตรวจสอบงบดุล รายรับ-รายจาย ประจําปงบประมาณ 2550 ส้ินสุดเพียงวันที่ 30 21 
กันยายน 2550 กบับัญชี เอกสารและหลักฐานตางๆ การปฏิบัติและทดสอบรายการอื่นๆ ที่เห็นวาจําเปนตาม22 
หลักวิชาการบัญชีแลว เห็นวางบการเงินนี้แสดงผลการดําเนินงานโดยถูกตองตามที่ควร และไดทําขึ้นตามหลัก23 
บัญชีที่ใชโดยทั่วไป การบันทึกบัญชีใชเกณฑคงคาง (ACCRUAL BASIS) สําหรับเงินทุนสํารองสะสม ไดฝากรวมไว24 
กับคณะวิทยาศาสตร ซ ึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 25 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 26 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  27 

 28 
5.7 รายงานประจําปวิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน ประจําป 2552 29 

  วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น ไดดําเนินการจัดทํารายงานประจําป 2552 เสร็จเรียบรอยแลว 30 
เพื่อใหเปนไปตามขอ 21 ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 31 
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยการปกครอง32 
ทองถิ่น คราวประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2553 จึงขอเสนอรายงานประจําปวิทยาลัยการปกครอง33 
ทองถิ่น ประจําป 2552 ซ ึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 7/2553 ณ วันศุกรท่ี 9 เมษายน  2553 
หมายเหตุ : ไดรับการรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 8/2553 ณ วันพุธท่ี 21 เมษายน 2553 เรียบรอยแลว 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยขอนแกนตอไป 1 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  2 
 3 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ   4 

6.1 การพิจารณาเลือกกรรมการจรรยาบรรณ ประเภทผูแทนผูบริหาร 5 
  รองอธิการบดีฝายบุคคลและการพัสดุเสนอตอที่ประชุมวา ตามบันทึก ดวนที่สุด ที่ ศธ 6 
0514.1.3.7/2876 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2553 ขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาผูที่สมควรไดรับการแตงตั้งใหดํารง7 
ตําแหนงคณะกรรมการจรรยาบรรณ เนื่องจากคณะกรรมการจรรยาบรรณชุดปจจุบันจะครบวาระการดํารงตาํแหนง 8 
2 ป ในวันที่ 3 เมษายน 2553 จึงขอเสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกบุคคลที่สมควรไดรับแตงตั้งใหดํารง9 
ตําแหนงกรรมการจรรยาบรรณ ประเภทผูแทนผูบริหาร ซึ่งตามนัยขอ 15.2 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน 10 
วาดวย จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2552 ไดกําหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการการ11 
ไดมาซึ่งกรรมการ ดังนี้  12 

1. ผูบริหาร จํานวน 1 คน ใหที่ประชุมคณบดี พิจารณาเสนอชื่อผูบริหารเปนกรรมการ 13 
ในการนี้อธิการบดีไดพิจารณาแลว ใหดําเนินการเลือกกรรมการดังกลาวโดยใหนําเสนอตอที่ประชุม14 

คณบดี พิจารณาเลือกกรรมการดังกลาวขางตน ซ ึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม     15 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 16 
  ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะวา การพิจารณาเลือกกรรมการดังกลาวควรเลือกบุคคลที่มีความ17 
เขาใจในดานกฎหมาย และเปนผูที่มีประสบการณในการพิจารณาโทษการกระทําผิดจรรยาบรรณบุคลากร 18 
รวมทั้งเปนผูที่มีความเขาใจและมีทัศนคติในแงบวกในการพิจารณาสงเสริมบุคลากรในดานตางๆ ดวย 19 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหแตงตั้ง รศ.พีระศักดิ์ ศรีฤาชา ผูอํานวยการสํานัก20 
ทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) เปนกรรมการจรรยาบรรณ ประเภทผูบริหาร  21 
 22 
  6.2 รายงานความคืบหนาโครงการการศึกษาผลกระทบวิกฤตแมนํ้าโขง   23 
  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเสนอตอที่ประชุมวา  ตามที่ไดนําเสนอโครงการการศึกษา24 
ผลกระทบวิกฤตแมน้ําโขงตอที่ประชุมคณบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2553 และ25 
ไดรับอนุมัติงบประมาณในการดําเนินการโครงการฯ จากฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี แลวนั้น คณะ26 
นักวิจัยไดแบงเปน 3 คณะ เพื่อศึกษาวิจัย 3 จังหวัดริมแมน้ําโขง ไดแก จังหวัดเลย จังหวัดหนองคายและ27 
จังหวัดนครพนม จากการศึกษาในเบื้องตน พบวา  28 

1. มีประชากรที่อาศัยอยูริมแมนําโขงในบริเวณพื้นที่ 1,000 กิโลเมตร ประมาณ 4 ลานคน 29 
2. แมน้ําโขงมีสภาพแหงมาก ในรอบ 40 ป โดยแหงตอเนื่องเปนเวลา 3 ป และปนี้เปนปที่30 

แหงที่สุด  31 
3. ผลกระทบที่เกิดจากการแหงของแมน้ําโขง คือ ทําใหประชากรในบริเวณที่ศึกษาขาดน้ํา32 

อุปโภคบริโภค ขาดน้ําประปา นอกจากนี้ น้ําที่กักเก ็บสําหรับการเกษตรมีปริมาณลดลง ทํา33 
ใหการปลูกพืชฤดูแลงลดลง 60 % เชน ตนยางพารา เนื่องจากขาดน้ําทําใหไมสามารถ34 
กรีดน้ํายางได เปนตน 35 

ในการดําเนินการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ไดรับความสนใจจากสื่อตางๆ จํานวนมากซึ่งทําใหสังคม36 
ไดรับรูวามหาวิทยาลัยขอนแกนเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว ทั้งนี้ คณะทํางานจะมีการสรุปผลการ37 
ดําเนินการโครงการการศึกษาผลกระทบวิกฤตแมน้ําโขง ในวันที่ 10 เมษายน 2553 เวลา 09.00 น. และจะ38 
แถลงขาวตอส่ือมวลชนในเวลา 15.00 น. ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอเรียนเชิญผูที่สนใจเขารวมฟงผลการ39 
ดําเนินการโครงการฯ นอกจากนี้ จะไดมีการจัดทํา ราง สรุปผลการศึกษาโครงการ และการบูรณาการในระยะ40 
ยาวตอไปดวย และจะไดนําเสนอรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของ ตอที่ประชุมคณบดีในโอกาสตอไป 41 

จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ 42 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ  43 
 44 
  6.3 เชิญรวมงานสงกรานต 2553 45 
  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ขอเชิญรวมงานสงกรานต 2553 ณ อาคารจตุรมุข อุทยาน46 
เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ในวันศุกรที่ 9 เมษายน 2553 เริ่มตั้งแตเวลา 13.00 น. เปนตนไป โดย47 
ในงานมีกิจกรรมมากมาย เชน การจัดขบวนแหประเพณีสงกรานต การแขงขันกีฬาไทย การรดน้ําขอพรผูบริหาร48 
และผูอาวุโส และการประกวดนางสงกรานต เปนตน 49 
  ในการนี้ ขอเรียนเชิญผูบริหารทุกทานรวมเปนเกียรติในพิธีรดน้ําขอพรผูบริหารและผูอาวุโส 50 
โดยจะเริ่มเวลา 14.00 น. เปนตนไป เพื่อใหบุคลากร นักศึกษา ไดรดน้ําขอพรเนื่องในโอกาสงานสงกรานต 51 
2553 52 
  จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ 53 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 7/2553 ณ วันศุกรท่ี 9 เมษายน  2553 
หมายเหตุ : ไดรับการรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 8/2553 ณ วันพุธท่ี 21 เมษายน 2553 เรียบรอยแลว 

 1 
 6.4 กําหนดการประชุมคณบดี ครั้งท่ี 8/2553 2 
 เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา  ตามกําหนดการประชุมคณบดี ครั้งที่ 8/2553 วันพุธ3 
ที่ 21 เมษายน 2553 นั้น หากไมมีวาระเสนอเพียงพอ อาจพิจารณาเลื่อนเปนวันศุกรที่ 23 เมษายน 2553  4 
 จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 5 
 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 6 
 7 
เลิกประชุมเวลา 11.20 นาฬิกา 8 

 9 
 10 

 11 
 12 
 13 
           (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 14 
              รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 15 

                                 เลขานุการที่ประชุมคณบดี 16 
 17 
นางสาวลัลธริมา  ประจง 18 
นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์ 19 
ผูจดรายงานการประชุม  20 


