
รายงานการประชุมคณบด ี
ครั้งที่ 7/2547 

เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2547 
ณ  หองประชุมสารสิน  ช้ัน 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ 

………………………………………………………………… 
 
ผูมาประชุม 
1.  รศ.ดํารงค  หอมด ี    รองอธิการบดฝีายบริหาร       ประธาน 
2.  ผศ.พิสิฎฐ  เจริญสุดใจ   ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย 
      แทนรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 
3. ผศ.อารมย   ตัตตะวะศาสตร   รองอธิการบดฝีายแผนและสารสนเทศ 
4. ผศ.โฆษติ  แจงสกุล    ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนากีฬา 
      แทนรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
5. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ   รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการ

พิเศษ 
6. รศ.สมหมาย  ปรีเปรม   คณบดีบัณฑติวิทยาลัย 
7. รศ.นิวัฒ  เสนาะเมือง   รองคณบดีฝายบริหาร 
      แทนคณบดคีณะเกษตรศาสตร 
8. รศ.ประเสริฐ  ดํารงชัย   รองคณบดีฝายบริหาร 
      แทนคณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร 
9. ผศ.อัจฉรา  ธรรมถาวร   รองคณบดีฝายวิชาการ 
      แทนคณบดคีณะวิทยาศาสตร 
10. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา    คณบดีคณะศกึษาศาสตร 
11. รศ.สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
12. ผศ.สุชาติ  อารีมิตร    คณบดีคณะแพทยศาสตร 
13. ผศ.ศรีปญญา  ใจใหญ   คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
14. ผศ.วิสุทธิ์  กังวานตระกูล   รองคณบดีฝายบริหาร 
      แทนคณบดคีณะเทคนิคการแพทย 
15. นายชัชวาลย  ยุทธชัยยางกุล  รองคณบดีฝายบริหาร 
      แทนคณบดคีณะสาธารณสขุศาสตร 
16. รศ.นิวัตร  จันทรเทวี   คณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร 
17. นายไพบูลย  ดาวสดใส   รองคณบดีฝายบริหาร 
      แทนคณบดคีณะเภสัชศาสตร 
18. รศ.สุทธิศักดิ์   นพวิญูวงศ  รองคณบดีฝายบริหาร 
      แทนคณบดคีณะสัตวแพทยศาสตร 
19. ผศ.ธนู  พลวฒัน   คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 



20. รศ.สุเมธ  แกนมณี   คณบดีคณะวทิยาการจัดการ 
21. รศ.สุจินต  สิมารักษ   รักษาราชการแทนผูอํานวยการสถาบนัวิจยัและ 
                                                             พัฒนา 
22. รศ.สมชาย  รัตนทองคาํ   รักษาราชการรองผูอํานวยการฝายบริหาร 
      แทนผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนย                     
                                                             คอมพิวเตอร 
23. รศ.สมภพ  พระธาน ี  ผูอํานวยการศนูยหัวใจสิริกิติภ์าคตะวนัออก               
                                                             เฉียงเหนือ 
24. รศ.เทอดศักดิ ์ คาํเหม็ง   รองผูอํานวยการฝายบริหาร 
      แทนผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 
25. นางพรรณวดี  ตันตศิิรินทร  รองประธานสภาคณาจารย  คนที่ 1 
      แทนประธานสภาคณาจารย 
26. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข   รองอธิการบดฝีายวิชาการและวิเทศสัมพันธ     
                                                             และรักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักวิทย     
                                                             บริการ 
      เลขานุการที่ประชุมคณบด ี
27. นางสังวาลย  ชางทอง   ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาบคุคล 
      ผูชวยเลขานุการที่ประชุมคณบด ี
 
ผูไมมาประชุม 
1. รศ.สุมนต  สกลไชย    อธิการบดี  
2. รศ.เกรียงศักดิ์  ศรีสุข    คณบดีคณะเทคโนโลยี 
3. รศ.เฉลิมศกัดิ์  พิกุลศรี   คณบดีคณะศลิปกรรมศาสตร 
4. ผศ.สุกิจจา  จันทะชุม    ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 
 
ผูเขารวมประชุม 
2. รศ.ทิพยวรรณา  งามศักดิ ์   รักษาราชการแทนรองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
      แทนผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการ 
      โครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
3. นายบญุญฤทธิ์  สมบัติหลาย   รองประธาน คนที่ 1 
      แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง 
  
เร่ิมประชุมเวลา 09.40  นาฬิกา 
  ดวยอธิการบดตีิดราชการอื่นจึงไดมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายบรหิารเปน
ประธานแทน ประธานกลาวเปดการประชมุและดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี ้



ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองแจงตอที่ประชุม   
1.1 เร่ืองที่ไดนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่     

3/2547  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2547 และมติที่ยังไมไดรับการ   
รับรอง 

 ประธานใหรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธในฐานะกรรมการและ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงตอที่ประชุม ความวา ดวยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2547 เมื่อ
วันที่ 31  มีนาคม 2547 มีเร่ืองที่ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง  
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ    

จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
ที่ประชุมรับทราบ 

 
1.2 การแตงตั้งผูรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ 
ประธานแจงตอที่ประชุมความวา ดวยสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 3 

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2547 มีมติอนุมตัใิหกําหนดตําแหนงรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ และ 
ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ เพ่ิมขึ้นอีกอยางละ 1 ตําแหนง ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงไดม ี 
คําส่ังแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยวิชัย  ณีรัตนพันธุ ใหดาํรงตําแหนงผูรักษาราชการแทนรอง
อธิการบดีฝายกิจการพิเศษ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่  1 เมษายน 2547 เปนตนไป 
  จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 6/2547 เมื่อวันพุธที่ 10     
                       มีนาคม 2547 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้ง 6/2547 เมื่อวันพุธที ่10 
มีนาคม 2547 โดยไมมีการแกไข 

 
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน        
  3.1 รายละเอียดตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการในระดับทาทาย 
        ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
  ประธานใหรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ เสนอตอที่ประชุมความวา 
สืบเนื่องจากทีม่หาวิทยาลัยขอนแกนไดลงนามคาํรับรองการปฏิบัติราชการระดับทาทาย  รวมกับ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2547 เรียบรอยแลวนั้น 
สํานักงาน ก.พ.ร.ไดมีหนังสือช้ีแจงรายละเอียดใหสวนราชการดําเนนิการจัดทาํรายละเอียด
ตัวชี้วัดตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2547 ตามแบบฟอรมการ
จัดทํารายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการกลุมที่ 2 (ระดับทา
ทาย) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2547 และจดัสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 31 
พฤษภาคม 2547 ในการนี้ มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ 



ไดดําเนินการจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
เรียบรอยแลว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ  
  จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 
  ที่ประชุมรับทราบและมีขอคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติม ดังน้ี 
 

1. ขอใหคณะ หนวยงานพิจารณาตัวช้ีวัดและเกณฑการใหคะแนนสําหรับป
ถัดไปดวย 

2. ขอใหคณะ หนวยงาน เสนอขอคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการ
จัดสรรรางวัล  ในกรณีที่มหาวิทยาลัยไดรับรางวัลดวย 

3. หากคณะ หนวยงาน ตองการขอมูลเพิ่มเติมหรือมีขอคําถาม ขอใหติดตอ
ประสานงานกับสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ 

 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา   
  4.1 เสนอแตงตั้งคณะกรรมการบริหารอาคารขวัญมอ 
  ประธานใหผูแทนผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการเสนอตอที่ประชุมความวา 
สืบเนื่องจากทีป่ระชุมคณบด ีคราวประชุมครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2547 ได
พิจารณาการเสนอแตงตั้งคณะกรรมการบรหิารอาคารขวัญมอ และขอใหศูนยบรกิารวิชาการ
พิจารณาเสนอผูทรงคุณวุฒิจาํนวนไมเกิน 5 คน รวมเปนกรรมการดังกลาว นั้น ศูนยบริการ
วิชาการไดพิจารณาแลวขอเสนอผูทรงคุณวุฒิดังรายชื่อตอไปนี้รวมเปนกรรมการบริหารดังกลาว 
  1. ผูแทนหัวหนา สภอ.เมืองขอนแกน 
  2. นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดขอนแกน     
  3. นายก/ผูแทนสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน 
  จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหจดัทําคาํส่ังแตงตั้งตอไปได 
  
  4.2 ผลการดาํเนินงานของโรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน ป 2546 
  ประธานเสนอตอที่ประชุมความวา ดวยโรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน ขอเสนอ
ผลการดาํเนินงานของโรงพิมพฯ ประจําป 2546 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 มีรายไดจาก
การขายและบริการ เปนเงิน 9,927,915.90 บาท มีกําไรหลังจากการดําเนินงาน 
1,973,820.94 บาท กําไรสุทธ ิ2,063,667.24 บาท ซึ่งเปนปที่มีกําไรสูงสุดนับจากที่ได
ดําเนนิการมา ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ 
  จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป และมี
ขอคิดเห็นเสนอแนะดังน้ี 

1. ควรจัดทําแผนการตลาดในเชิงรุก และพัฒนาคุณภาพในการผลิตเพิ่มขึ้น 



2. ควรพิจารณาศึกษาเกี่ยวกบัเรื่องการชําระภาษีดวย 
3. ควรคิดคาเสือ่มของอาคารเปนคาใชจายดวย 

   
ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองแจงเพื่อทราบ    
  5.1 ปฏิบัติการพลังแผนดินรวมกวาดลางยาเสพติด ครั้งที่ 1 
  ประธานใหผูแทนรองอธิการบดีฝายพฒันานักศึกษาเสนอตอที่ประชุมความวา 
ดวยศูนยอํานวยการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติดแหงชาต ิไดจัดทาํปฏิบตัิการพลังแผนดินรวมกวาด
ลางยาเสพตดิครั้งที่ 1 โดยมอบหมายภารกิจแกสวนราชการที่เก่ียวของรวมกันปฏิบัติการกวาดลาง
ยาเสพติดอยางเขมขนและตอเนื่อง  
เพ่ือขจัดปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดใหหมดส้ินไปในทุกพ้ืนที ่หมูบาน ชุมชน โดยเฉพาะ
ชุมชนเมือง  และหมูบานตามแนวชายแดน  โดยกาํหนดใหทําการตรวจสอบซ้ําในพื้นที่เปาหมาย
และกําหนดมาตรการควบคมุแหลงแพรระบาดโดยมีเจาภาพรับผดิชอบอยางชัดเจน  สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอความรวมมือใหสถาบันอดุมศึกษาจดัทํากิจกรรมตาม
ปฏิบัติการพลังแผนดนิรวมกวาดลางยาเสพติด ครั้งที่ 1 ตั้งแต 
วันที่ 8 มีนาคม 2547 ถึง วันที่ 5 มิถุนายน 2547 และขอใหรายรายงานผลใหสํานกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ ภายในวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2547  และประธานไดแจง
ตอที่ประชุมเพิ่มเติมวา ปจจุบันมหาวิทยาลัยรวมกับจังหวัดก็กําลังดาํเนินโครงการรณรงคตอตาน
ยาเสพติด และมหาวิทยาลัยตองรายงานผลการดําเนินงานใหจังหวดัทราบทุกเดอืน 
  จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและขอความรวมมือคณะ หนวยงานตางๆ รวมทั้ง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน หากประสงคจะดาํเนินโครงการตางๆเพ่ือสนบัสนุนตาม
นโยบายดังกลาว  สามารถเสนอโครงการไปยังฝายพัฒนานักศึกษาเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
จัดสรรงบประมาณตอไป   
  ที่ประชุมรับทราบ และมีขอคิดเห็นเสนอแนะวา มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการ 
หรือ รณรงคในเร่ืองการไมดื่มสุราในยามวิกาล หรือ การเลนหวยเถื่อนในสถานศึกษาดวย 
 
  5.2  การขออนุมัติเปดหลกัสูตร 

ประธานใหเลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมความวา ดวยมีหลักสูตรที่ขอ
อนุมัติเปดสอน  

ที่ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร แลว จํานวน 13 หลักสูตร ดังนี ้
คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา ผานที่ประชุม

คณะกรรมการ 
กล่ันกรองหลักสูตร ครั้งที่ 

1. คณะวิทยาศาสตรและบณัฑิตวิทยาลัย  
1.1  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      (หลักสูตรใหม พ.ศ.2547) 

9/2546 
28 พ.ย.46 

2. คณะสถาปตยกรรมศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัย  



2.1  หลักสูตรการวางผังชุมชนเมืองและผังภาคมหาบณัฑิต 
      (หลักสูตรใหม พ.ศ.2547) 

5/2547 
19 มี.ค.47 

3. คณะเทคโนโลยีและบัณฑิตวิทยาลัย  
3.1  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 
      (หลักสูตรใหม พ.ศ.2547) 

5/2547 
19 มี.ค.47 

4. คณะวิศวกรรมศาสตรและบัณฑติวิทยาลัย  
4.1  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟา 
      (หลักสูตรใหม พ.ศ.2547) 

5/2547 
19 มี.ค.47 

5. คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  
5.1  หลักสูตรนิติศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานติิศาสตร 
      (หลักสูตรใหม พ.ศ.2547) 

5/2547 
19 มี.ค.47 

5.2  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร 
      (หลักสูตรใหม พ.ศ.2547) 

6/2547 
24 มี.ค. 47 

คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา ผานที่ประชุม
คณะกรรมการ 
กล่ันกรองหลักสูตร ครั้งที่ 

6. คณะวิทยาการจัดการ  
6.1  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการการโรงแรมและ 
       การทองเที่ยว  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547) 

6/2547 
24 มี.ค. 47 

7. คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตรและบัณฑติวิทยาลัย  
7.1  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาสังคมวิทยาการพัฒนา 
      (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547) 

7/2547 
1 เม.ย.2547 

8. คณะเกษตรศาสตรและบณัฑิตวิทยาลัย  
8.1  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาสัตวศาสตร 
      (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547) 

7/2547 
1 เม.ย.2547 

9. คณะวิศวกรรมศาสตรและบัณฑติวิทยาลัย  
9.1  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
      (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547) 

7/2547 
1 เม.ย.2547 

10. คณะเภสัชศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัย  
10.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเพ่ือ
สุขภาพ 
        และความงาม  (หลักสูตรใหม พ.ศ.2547) 

7/2547 
1 เม.ย.2547 

10.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตรเพ่ือ
สุขภาพ 
        และความงาม (หลักสูตรใหม พ.ศ.2547) 

7/2547 
1 เม.ย.2547 

11 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย  



11.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ (หลักสูตรนานาชาต/ิ 
        หลักสูตรใหม พ.ศ.2547) 

7/2547 
1 เม.ย.2547 

รวมทั้งส้ิน   13   หลักสูตร 
  จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่นๆ      
  6.1 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได ประจําป 2547 เพิ่มเติม  
   ประธานใหรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมความวา ดวย
มีคณะ หนวยงานตางๆ เสนอขออนุมัตติัง้งบประมาณเงินรายไดประจําป 2547 เพ่ิมเติม มี
รายละเอียดดงันี้ 
 คณะ/หนวยงาน รายละเอียด จํานวนเงิน 
1 เกษตรศาสตร ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายไดเพ่ิมเตมิจากเงินทุน

สํารองสะสม และ ตั้งงบประมาณรายจายเปนเงินอุดหนนุ
เฉพาะกิจเพื่อสนับสนนุการดําเนนิงานดานการเรียนการ
สอน งานวิจัย และงานบริการวิชาการแกสังคม 

4,195,0
00 

 
 คณะ/หนวยงาน รายละเอียด จํานวนเงิน 
2 เทคโนโลยี ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายไดเพ่ิมเตมิจากเงินทุน

สํารองสะสม และ ตั้งงบประมาณรายจายเปนเงินอุดหนนุ
ทั่วไปเพื่อสนบัสนุนการดาํเนินงานดานการเรียนการสอน  

294,740

3 วิทยาการ
จัดการ 

ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายไดเพ่ิมเตมิจากเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษา และตั้งงบประมาณรายจายเปน
เงินอุดหนุนทัว่ไปและหมวดเงินทุนเพื่อสนับสนนุการ
ดําเนนิงานหลักสูตรใหม 3 หลักสูตร  

3,657,0
00 

4 สํานักทะเบียน
และประมวลผล

ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายไดเพ่ิมเตมิจากเงินทุน
สํารองสะสม และ ตั้งงบประมาณรายจายเปนเงินอุดหนนุ
ทั่วไป 4 โครงการ 

6,800,0
00 

  จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ตอไป 
 
 
 
 



6.2 การขออนุมัติเปดหลักสูตรนานาชาติ สองปริญญา ในลักษณะโครงการพิเศษ 
ของคณะศึกษาศาสตร (Bachelor of Education Program 
in Teaching English to Speakers of Other 
Language และ Bachelor of Science Program in 
English Education) 

  ประธานใหคณบดคีณะศึกษาศาสตรเสนอตอที่ประชุมความวา ดวยคณะ
ศึกษาศาสตร ขออนุมัติเปดหลักสูตรนานาชาต ิสองปริญญา คือ Bachelor of 
Education Program in Teaching English to Speakers of Other 
Language และBachelor of Science Program in English  Education 
ซึ่งเปนหลักสูตรความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกน และ Northern Arizona 
University โดยมีจดุมุงหมายเพื่อผลิตบัณฑติในระดับปรญิญาตรสีาขา Teaching 
English to Speakers of Other Languages และ English Education 
ใหมีความรูความสามารถทางวิชาการและทักษะดานภาษาอังกฤษที่มคีวามลึกซึ้ง มีทักษะทาง
วิชาชีพครู และมีเจตคติที่ดตีอความเปนครู และเพ่ือใหไดครูที่มีจติวิญญาณของความเปนคร ูมี
มาตรฐานของวิชาชีพในระดบัสากล สามารถพัฒนาผูเรียนใหเปนไปตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศ ตลอดจนมีความรู ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาองักฤษและนาํความรู ความสามารถที่ไดรับไปใชในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษไดตามมาตรฐานครูผูสอนภาษาอังกฤษที่กําหนด และมีความรูความสามารถตาม
เกณฑมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู  ผูสําเร็จการศึกษาดังกลาวจะไดรับปริญญาจาก 2 สถาบนั 
คือ จากมหาวทิยาลัยขอนแกน และ จาก Northern Arizona University มีคาใชจายตอหัว
นักศึกษา ตอ 1 หลักสูตร  
(5 ป) จํานวน 204,160 บาท โดยจะเริ่มรับนักศึกษาในภาคการศึกษาตน ปการศกึษา 2547  
จํานวน 50 คน ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ 
  จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
  ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหเปดหลักสูตรดังกลาวในลักษณะโครงการ
พิเศษ 
 
  6.3 การขออนุมัติเปดหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ในลักษณะ
โครงการ      

      พิเศษ    
ประธานใหผูแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตรเสนอตอที่ประชุมความวา คณะ

สัตวแพทยศาสตรเสนอขออนุมัติเปดหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑติ ในลักษณะโครงการพิเศษ 
โดยมีวัตถปุระสงคเพ่ือผลิตบัณฑิตสตัวแพทยที่มีความรู ความสามารถ มีคุณธรรมและ
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ และเพียงพอตอความตองการของประเทศ โดยกําหนด
เปดรบันักศึกษาในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2547 เปนตนไป จํานวนรับ 20 คน 
คาใชจายตอหัวตลอดหลักสูตร 399,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ 



  จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหเปดหลักสูตรดังกลาวในลักษณะโครงการ
พิเศษ และมีขอคิดเห็นเสนอแนะดังน้ี  

1. ควรพิจารณาเพิ่มจํานวนรับนักศึกษาเขาศึกษาเนื่องจากเปน
โครงการพิเศษ หากรับจํานวนนอย อาจมีผลกระทบกับคาใชจายใน
การบริหารจัดการ 

2. เน่ืองจากเปนลักษณะโครงการพิเศษ ควรพิจารณาจัดการเรียนการ
สอนแยกเฉพาะ  หากจะจัดสอนรวมกับหลักสูตรปกติ ควรใชใน
กรณีที่จําเปน และใหเปนไปตามประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกนที่
เกี่ยวของ 

 
6.4  การขออนุมัติเปดหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร  
       ในลักษณะโครงการพิเศษ 
ประธานใหคณบดคีณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตรเสนอตอที่ประชุมความวา 

ดวยคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตรขออนุมัติเปดหลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑติ สาขาวิชา
นิตศิาสตร ในลักษณะโครงการพิเศษ  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือผลิตบัณฑิตทางกฎหมายที่มีความรู
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิท่ีมีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยกําหนดจะเปดรับ
นักศึกษาในภาคตนปการศกึษา 2547 จํานวนรบั 120 คน มีคาใชจายตอหัว ตอหลักสูตร 
72,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ 
  จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหเปดหลักสูตรดังกลาวในลักษณะโครงการ
พิเศษ และมีขอคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมดังน้ี 

1. ควรพิจารณาถึงการเปดหลกัสูตรสําหรับผูสนใจทั่วไป ที่อาจตองการศึกษาวิชา
กฎหมายเปนบางรายวิชา และอาจเปนผูจบปริญญาตรีแลว ตองการศกึษา
เพ่ิมในหลักสูตรสาขานติิศาสตร 

2. ใหตรวจสอบการคํานวณในสวนที่เปนการจัดสรรเงินรายไดคาหนวยกิตคืน
ใหกับมหาวิทยาลัย โดยใหเปนไปตามหลกัเกณฑการจดัสรรเงินรายไดซึ่งได
จากการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาตามหลักสูตรในลักษณะโครงการ
พิเศษ  

3. ควรมีแผนการพัฒนาบคุลากรสายผูสอน เพ่ือรองรับการดําเนินการตาม        
หลักสูตรดังกลาวในอนาคตดวย 

   
  6.4  คูมือการฟงสถานีวิทยุกระจายเสยีงมหาวิทยาลัยขอนแกน 
  ประธานแจงตอที่ประชุมความวา ดวย สถานวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดจดัทําคูมือการฟง ประจําป 2547 ข้ึน เพ่ืออํานวยความสะดวกแก
ผูสนใจทั่วไป 



  จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและประชาสัมพันธ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

6.5 การพิจารณาการรับเพิ่มนักศึกษาที่สอบคัดเลือกในระบบรับตรง 
เน่ืองจากขอผิดพลาดของคะแนนในการสอบวัดความรูเขาศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา 

  ประธานใหเลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมความวา ตามที่มีขาวทาง
ส่ือมวลชนวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดประกาศวามขีอผิดพลาดในขอสอบวิชา
เคมีที่ใชสอบวดัความรูเขาศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษา ในชวงที่ผานมา  ซ่ึงมีผลทําใหผลคะแนน
การสอบวิชาเคมีเปลี่ยนไป มีนักเรียนจํานวนหนึ่งที่สอบวิชาเคมีไดรับผลคะแนนเพิม่ขึ้น  2-4 
คะแนน บัดนีป้ญหาดังกลาวไดสงผลกระทบตอมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยไดมีนักเรียนจํานวน 2 
คน ที่ไดรับผลคะแนนเพิ่มขึ้นมารองเรียนวา เนื่องจากผลคะแนนที่เพ่ิมสูงข้ึน มีผลใหนักเรียนมี
คะแนนอยูในเกณฑที่สามารถเขาศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนได 1 คน 
และสามารถเขาศึกษาในคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ได 1 คน ในกรณีดังกลาว จึง
ใครขอหารือที่ประชุมวามหาวิทยาลัยจะมีหลักเกณฑในการพิจารณาในเรื่องนี้อยางไร 
  จึงนําเสนอทีป่ระชุมเพื่อพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแลวมอบฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธพิจารณาดําเนินการ
ดังน้ี 

1. หากจํานวนนักเรียนที่ไดรับผลกระทบ และอยูในเกณฑคะแนนของ
ผูสอบผานและมีสิทธเิขาศึกษาที่ไดประกาศผลไปแลวมีจํานวนไมมาก
นักและไมสงผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนในแตละคณะ เห็น
ควรพิจารณารับเพิ่มทั้งหมด 

2. หากนักเรียนที่ไดรับผลกระทบมีจํานวนมาก อาจจําเปนตองประมวลผล
คะแนนและจดัลําดับคะแนนใหม เพื่อจะไดพิจารณาในภาพรวมทั้งหมด 

3. ใหติดตอขอทราบขอมูลที่เกิดขอผิดพลาดดังกลาวไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

   
  6.5  ขอเรียนเชิญรวมสืบสานประเพณสีงกรานต  
  ประธานใหผูรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษเสนอตอที่ประชุม
ความวา ดวยมหาวิทยาลัย กําหนดจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต ในวันที ่9 เมษายน 2547  
เวลา 10.00 น.เปนตนไป  ณ  ศาลาพระราชทานปรญิญาบตัร (เดิม)  
  จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและรวมกิจกรรมดังกลาว 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 



 
 
 
  6.6  ระบบการประเมินบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเสนอตอทีป่ระชุมความวา  เนื่องจาก
ปจจุบันมีระบบการประเมินหลายระบบ ในการประเมินบุคลากรทั้งสายผูสอนและสายสนับสนุน
ของคณะนั้น  จะตองดาํเนนิการตามระบบใด เพ่ือจะไดยึดถือเปนแนวปฏิบัตติอไป  

จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแลวมอบฝายแผนและสารสนเทศประสานงานกับกองการ

เจาหนาที่ ในการจัดทําแบบฟอรมมาตรฐานเดียวกันใหกับคณะ หนวยงานตางๆ นําไปสูการ
ปฏิบตัิตอไป 
 
เลิกประชุมเวลา 12.05 นาฬิกา 

                     (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 
                       รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสมัพันธ 
                      เลขานุการที่ประชุมคณบด ี
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