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รายงานการประชมุคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังที่  6/2547  ณ  วันที่ 10 มีนาคม 2547 

 รายงานการประชุมคณบด ี
คร้ังท่ี 6/2547 

เม่ือวันพุธท่ี 10 มีนาคม 2547 
ณ  หองประชมุสารสิน  ชั้น 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ 

……………………………………………………………………… 
 
ผูมาประชุม 
1. รศ.สุมนต  สกลไชย     อธิการบดี    ประธาน 
2.   รศ.ดํารงค  หอมด ี    รองอธิการบดีฝายบริหาร  
3. ผศ.พิสิฎฐ  เจริญสุดใจ   ผูชวยอธิการบดี 
      แทนรองอธิการบดีฝายวิจยัและบริการวิชาการ 
4. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รองอธิการบดีฝายพัฒนานกัศึกษา 
5. รศ.สมหมาย  ปรีเปรม   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
6. รศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ   คณบดีคณะเกษตรศาสตร 
7. นายมานิต  สุจาํนงค    รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ 
      แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
8. นายปณณวัฒน  ศักดิ์ทัศนา   รองคณบดีฝายบริหาร 
      รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร 
9. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา    คณบดีคณะศกึษาศาสตร 
10. ผศ.พิมภา  สุตรา    รองคณบดีฝายบริหาร 
      แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
11. ผศ.สุชาติ  อารีมิตร    คณบดีคณะแพทยศาสตร 
12. ผศ.ศรีปญญา  ใจใหญ   คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
13. รศ.ชูชาติ  อารีจิตรานุสรณ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 
14. ผศ.วีระศักดิ์  ชายผา    คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
15. ผศ.วราวัชร  ขจรรัตนวณิชย   รองคณบดีฝายบริหาร 
      แทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 
16. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย   คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
17. รศ.เกรียงศักดิ์  ศรีสุข   คณบดีคณะเทคโนโลยี 
18. รศ.ประจักษ  พัวเพิ่มพูนศิริ   คณบดีคณะสตัวแพทยศาสตร 
19. นายทรงยศ  พงศพิมล   รองคณบดีฝายบริหาร 
      แทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
20. รศ.สุเมธ  แกนมณ ี    คณบดีคณะวทิยาการจัดการ 
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21. นายอภยั ประกอบผล   รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 
22. รศ.สมภพ  พระธาน ี    ผูอํานวยการศูนยหวัใจสิริกติิ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
23. ผศ.จิตเจริญ  ไชยาคํา   ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 
24. ผศ.สุกิจจา  จนัทะชุม   ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 
25. ผศ.พิศิษฐ  โจทยกิ่ง    ประธานสภาคณาจารย  
26. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพนัธ 
27. นางสังวาลย  ชางทอง   ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาบคุคล 
      ผูชวยเลขานุการที่ประชุมคณบด ี
 
ผูไมมาประชมุ 
1. ผศ.อารมย   ตัตตะวะศาสตร   รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ  
2. รศ.เฉลิมศักดิ์   พิกุลศรี   คณบดีคณะศลิปกรรมศาสตร  
3. รศ.สุจินต  สิมารักษ    รักษาราชการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจยัและพฒันา 
4. รศ.ชรัตน  มงคลสวัสดิ์   รักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 
  
ผูเขารวมประชุม 
1. รศ.ทิพยวรรณา  งามศักดิ ์   รักษาราชการแทนรองผูอํานวยการฝายวชิาการ  
      แทนรักษาราชการแทนผูอํานวยการ 
      โครงการวิทยาลัยบัณฑิตศกึษาการจัดการ 
2. นายบุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย   รองประธาน คนที่ 1 
      แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง 
  
เร่ิมประชุมเวลา 10.10  นาฬิกา 
  ประธานกลาวเปดการประชมุและดําเนนิการประชมุตามระเบียบวาระ ดงันี ้
 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองแจงตอท่ีประชุม  -ไมม-ี 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคณบดี คร้ังท่ี 5/2547 เม่ือวันพุธท่ี 3 มีนาคม 2547 

ที่ประชุมมีมติใหแกไขดังนี ้
  - หนาที่ 2 ผูเขารวมประชุมลําดับที่ 2 แกไขเปน “ผศ.บุญสง   วัฒนกิจ   รักษาการผูอํานวยการ
โครงการวิทยาลัยบัณฑิตศกึษาการจัดการ” 
  - หนาที่ 10 บรรทัดที่ 4  ขอความ “2547” แกไขเปน “2546”  
  - แกไขมตวิาระที่ 4.8 ขอ 2 เปนดังนี้  
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     “2. การแกไขปญหาในระยะยาวนั้น มหาวิทยาลัยควรพิจารณาถึงการบริหารจัดการโรงเรียน
สาธิตฯ โดยพจิารณาถึงศักยภาพของคณะศึกษาศาสตร ซ่ึงอาจจะตองแยกการบริหารจัดการโรงเรียนออกเปน  
2 ประเภท คือ 
  2.1 เปนแหลงฝกประสบการณการเรียนการสอน 1 แหง  
  2.2 เปนแหลงใหสวัสดกิารแกบุคลากรมหาวิทยาลัย 1 แหง  
  ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการกําหนดมาตรการและบรรเทาความเดือดรอนของบุคลากรกรณีโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 634/2546 เปนผูพิจารณาเพื่อเสนอตอมหาวิทยาลัย
ตอไป” 

เมื่อแกไขเรยีบรอยแลวที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกลาว 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังกอน        -ไมมี- 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา   
  4.1 รางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คาธรรมเนยีมการศึกษาขัน้ปริญญาตร ี
        สําหรับนักศึกษาชาวตางประเทศ และ รางประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เร่ือง 
        คาธรรมเนียมการศึกษาขัน้ปริญญาตรสีาํหรับนักศึกษาชาวตางประเทศ พ.ศ. 2547 
  ประธานใหเลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมความวา ตามมติที่ประชุมคณบดีคร้ังที่ 8/2546 
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2546 ไดมอบหมายใหคณะทาํงาน ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ 1463/2546 ใหมหีนาที่
ศึกษาและปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่เกี่ยวของกับการเก็บคาธรรมเนียมการศกึษาสําหรับนักศึกษา
ชาวตางประเทศ ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา นั้น บัดนี้ คณะทํางานไดดําเนินการปรับปรุงอัตรา
คาธรรมเนียมสําหรับระดับปริญญาตรี เรียบรอยแลว จึงนําเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา ดังนี ้
  1. หลักการและอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาขั้นปริญญาตรี สําหรับนักศึกษาชาวตางประเทศ 
  2. แนวทางการจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาชาวตางประเทศ 
  เอกสารประกอบการพิจารณา 
  1. รางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คาธรรมเนียมการศึกษาขั้นปริญญาตรี สําหรับ 
นักศึกษาชาวตางประเทศ พ.ศ. 2547 
  2. รางประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เร่ือง คาธรรมเนียมการศึกษาขั้นปริญญาตรี สําหรับ 
นักศึกษาชาวตางประเทศ พ.ศ. 2547 
  3. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาสําหรับนักศึกษาชาวตางประเทศ พ.ศ. 2536 
  4. เปรียบเทียบอัตราคาธรรมเนียมการศกึษาสําหรับนักศึกษาชาวตางประเทศฉบับป 2536 และ 
ฉบับรางที่เสนอใหม 
  5. เปรียบเทียบอัตราคาธรรมเนียมการศกึษาระดับปริญญาตรีสําหรับนักศึกษาชาวตางประเทศ 
ของสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทย 
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  6. แนวทางการจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาชาวตางประเทศ 
  จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบในหลักการตามรางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย 
คาธรรมเนียมการศึกษาขั้นปริญญาตรีสําหรับนักศึกษาชาวตางประเทศ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาตอไป และ มีขอคิดเห็นเสนอแนะในรางประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เร่ืองคาธรรมเนียมการศึกษาขั้น
ปริญญาตรีสําหรับนักศึกษาชาวตางประเทศ พ.ศ. 2547 ดังนี ้
 
  1. ขอ 3 นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตรใหยายมาอยูกลุมท่ี 4 
  2. ขอ 5 ควรจัดทําเปนตารางแสดงการคํานวณเปนหนวยกิตเพื่อความชัดเจนในทางปฏิบตั ิ
  3. อัตราคาธรรมเนียมท่ีประกาศควรกําหนดเปนสองอัตรา ท้ังเงินบาทและเงินเหรียญสหรัฐ 
  4. อัตราการเรียกเก็บคาธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาในกลุมดานวิทยาศาสตรสุขภาพอาจ 
นอยเกินไป ควรพิจารณาปรบัเพิ่มขึ้น 
 
  4.2 รางแผนการประเมนิคณบดีและผูอํานวยการศนูย สถาบัน สาํนัก 
  ประธานเสนอตอที่ประชุมความวา ตามที่คณะกรรมการดานการกํากับนโยบายและการประเมนิ 
ไดเสนอผลการประเมินผูบริหารมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม คร้ังที่ 1/2547 เมื่อวันที ่ 28 
มกราคม 2547 ซ่ึงสภามหาวทิยาลัยไดใหความเหน็ชอบแลว และคณะกรรมการฯ ไดมีขอเสนอเกี่ยวกับการประเมิน
คณบดีและผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก โดยใหอธิการบดีเปนผูประเมินแลวนําเสนอผลการประเมินตอสภา
มหาวิทยาลัย นั้น ในการนี ้ เพื่อใหเปนไปตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด จึงขอเสนอรางแผนการประเมินคณบด ี
และผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ 
  จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป และมีขอคิดเห็นเสนอแนะให
ปรับแกไขรางแผนการประเมินคณบดีและผูอํานวยการ ศูนย สถาบัน สํานักดังนี ้
ภาคผนวกที่ 1 
  1. ผูถูกประเมิน  
      ควรระบุผูท่ีตองถูกประเมนิใหชัดเจน โดยผูดาํรงตําแหนงคณบดี หรอืผูอํานวยการปจจุบันท่ีมี
ชวงเวลาปฏิบตัิหนาท่ีในตําแหนงในชวงประเมิน ตุลาคม 2546-มีนาคม 2547 นอยกวา  
3 เดือน และผูรักษาราชการแทน ไมตองเขาสูการประเมินในชวงดงักลาว 
  2. ชวงการประเมิน  
      ควรกําหนดระยะเวลาการสงรายงานเพือ่นําเขารับการประเมิน โดยใหสงรายงานภายในเดือน
ถัดจากเดอืนท่ีครบกําหนดของชวงการประเมิน 
  3. สาระของการประเมิน 
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      ใหปรับแกไขเปนดงันี ้
      ก. ชวงประเมิน ตุลาคม 2546-มีนาคม 2547 โดยประเมนิสาระดานตางๆ ดังนี ้
          3.1 ผลการดําเนินงานของคณะ/หนวยงานในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย ซ่ึง
สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบแลว หรอื 
          3.2 ผลการดําเนินงานของคณะ/หนวยงานในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธของคณะ/หนวยงาน 
      ข. ชวงประเมิน เมษายน 2547-กันยายน 2547 
          3.3 ผลการดําเนินงานของคณะ/หนวยงาน ในการปฏิบัตติามแผนกลยุทธของคณะ/หนวยงาน 
และ 
          3.4 ผลการดําเนินงานของคณะ/หนวยงานในการนาํขอเสนอจากอธิการบดีท่ีไดจากการ
ประเมินในชวงการประเมินกอนหนานี ้ไปสูการปฏิบตั ิ
   4. แบบการประเมิน 
       ควรปรับแกไข ดงันี ้
       4.1 แบบรายงานการตดิตามการปฏิบตังิาน (Program  Monitoring Report) ตามตัวอยางใน
เอกสารแนบ 1 โดยจําแนกเปน 2 สวน ดงันี ้
       - สวนท่ี 1 ตามขอ 3.1 หรือ 3.2 
       - สวนท่ี 2 ตามขอ 3.4 (เฉพาะขอนี้จะเริ่มในชวงการประเมินในเดอืนเมษายน-กันยายน 2547 
เปนตนไป 
       4.2 แบบรายงานการประเมินตนเอง (Self-Appraisal  Report) ตามตัวอยางในเอกสาร           
ภาคผนวก 2  
       ขอคําถามในการประเมินควรปรับแกไข เพิ่มเติมรายละเอียด ดังนี ้
        - ขอ 2  แกไขเปน “ในรอบ 6 เดือนท่ีผานมาทานทําหนาท่ีหรืองานอะไรที่ไมประสบ
ความสําเร็จตามแผนกลยุทธของคณะ/หนวยงาน และเหตุผล” 
        - ขอ 6 แกไขเปน “ งานสําคัญตามแผนกลยุทธของคณะ/หนวยงาน ท่ีทานตองการทําใหสําเร็จ
ในอีก 6 เดือนขางหนา” 
  และที่ประชุมมีขอคิดเห็น เสนอแนะอื่นๆ ดังนี ้
  1. ผลการประเมินควรใชเปนขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาอื่นๆ ดวย เชน การพิจารณาความดี
ความชอบพิเศษประจําป เปนตน 
  2. ควรพิจารณาเรื่องการเสริมแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานราชการ ซ่ึงอาจพิจารณาแยกเสนอ ท่ี
ประชุม อกม.เพื่อพิจารณาตอไป 
 
  4.3  รางแผนการประเมนิเจาหนาท่ีระดับปฏิบัติการ 
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  ประธานเสนอตอที่ประชุมความวา ตามที่คณะกรรมการดานการกํากับนโยบายและการประเมนิ 
ไดเสนอผลการประเมินผูบริหารมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม คร้ังที่ 1/2547 เมื่อวันที ่ 28 
มกราคม 2547 ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบแลว ทั้งนี ้ คณะกรรมการฯ ไดมีขอเสนอเกี่ยวกับการ
ประเมินเจาหนาที่ระดับปฏบิัติการ ดังนี้ “การประเมินเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการเปนการประเมินศักยภาพของ
เจาหนาทีแ่ตละคนเพื่อวัดความสามารถเฉพาะกจิและความสามารถในการปฏิบัติงานใหเกดิผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ
เปาหมาย เปนความรับผิดชอบของผูบริหารระดับที่จะตองประเมินผูปฏิบัติการทุกคน”  ในการนี้ เพื่อใหเปนไป
ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด จึงขอเสนอรางแผนการประเมินเจาหนาที่ระดับตางๆซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระ 
  จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ท่ีประชุมพิจารณาเห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไปและมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี ้
  1. ผูรับผดิชอบการประเมิน และผูถูกประเมิน ควรพิจารณาปรับแกไข ดังนี ้
 

 ผูรับผดิชอบการประเมิน ผูถูกประเมิน 
1 สภามหาวิทยาลัย 1. อธิการบดี 

2. รองอธิการบด ี
2 อธิการบดี 1. คณบด ี

2. ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก 
3 รองอธิการบด ี 1. ผูอํานวยการกอง 

2. หัวหนางาน/กลุมงาน(สนง.อธิการบดี) 
3. หัวหนาหนวยงานอื่นๆ(สนง.อธิการบดี) 

4 คณบด ี เพิ่มเติม ขอ 4. หัวหนาหนวยงานอื่นๆ ในคณะ 
5 ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สาํนัก 1. รองผูอํานวยการ 

2. เลขานุการสาํนักงานผูอํานวยการ 
3. หัวหนาฝาย 
4. หัวหนางาน/กลุมงาน 

6 รองคณบด ี รองผูอํานวยการ หรือเลขานุการคณะ 
ศูนย สถาบัน สํานัก ตามที่คณบด/ีผูอํานวยการ
มอบหมาย 

1. หัวหนางาน/กลุมงาน 
2. เจาหนาท่ีในงาน/ในกลุมงาน 

7 ผูอํานวยการกอง 1. หัวหนางาน 
8 หัวหนาภาควชิาหรือคณบด ี (กรณีท่ีไมมีหัวหนา

ภาควชิา) 
1. อาจารยในภาควิชา 
2. เจาหนาท่ีในภาควชิา 

  2. ชวงการประเมิน  ทุก 6 เดือนเปนตนไป ดังนี ้
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  - ชวงท่ี 1 ระหวางเดือนตุลาคม-มีนาคม (ชวงเดอืนตุลาคม 2546-มีนาคม 2547:ยังไมประเมิน) 
  - ชวงท่ี 2 ระหวางเดือนเมษายน 2547-กันยายน 2548 (ในปนั้นๆ) 
  3. สาระของการประเมิน และแบบประเมิน 

 ผูถูกประเมิน สาระของการประเมิน แบบประเมิน 
   1 1. อธิการบดี 

2. รองอธิการบด ี
เห็นชอบตามที่เสนอ เห็นชอบตามที่เสนอ 

   2 1. คณบด ี
2. ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก 

เห็นชอบตามที่เสนอ เห็นชอบตามที่เสนอ 

   3 1. ผูอํานวยการกอง 
2. หัวหนางาน/กลุมงาน 
    (สนง.อธิการบดี) 
3. หัวหนาหนวยงานอื่นๆ 
    (สนง.อธิการบดี) 

เห็นชอบตามที่เสนอ ขอ 1 เพิ่มเติม “หรือ JD : 
JOB  DESCRIPTION” 
 

 
 

 ผูถูกประเมิน สาระของการประเมิน แบบประเมิน 
   4 1. รองคณบด ี

2. หัวหนาภาควิชา 
3. เลขานุการคณะ 
4. หัวหนาหนวยงานอื่นๆในคณะ 

เพิ่มเติม ดังนี ้
1. ผลการดําเนนิงานตาม 
แผนกลยุทธของคณะในสวนท่ี
รับผิดชอบ (รองคณบด)ี 
2. ผลการดําเนนิงานตาม 
แผนกลยุทธของภาควิชาท่ี
คณบดีใหความเห็นชอบ
(หัวหนาภาควชิา) 
3. ตามนยัของประกาศ  
อ.ก.ม. ฉบับท่ี 5/2544 หรือตาม
ขอกําหนด (Term of 
Reference) ท่ีคณบดีเห็นชอบ 
(เลขานุการคณะ/หัวหนา
หนวยงานอื่นๆ) 

 

   5 1. รองผูอํานวยการ 
2. เลขานุการสาํนักงานผูอํานวยการ 

เพิ่มเติม ดงันี ้
1. ผลการดําเนนิงานตาม 
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3. หัวหนาฝาย 
4. หัวหนางาน/กลุมงาน 

แผนกลยุทธของคณะในสวนท่ี
รับผดิชอบ (รองผูอํานวยการ) 
2. ตามนยัของประกาศ  
อ.ก.ม. ฉบบัท่ี 5/2544 หรือตาม
ขอกําหนด (Term of 
Reference) ท่ีผูอํานวยการ 
เห็นชอบ (เลขานุการ/หัวหนา 
ฝาย หัวหนากลุมงาน/งาน) 

6 1. หัวหนางาน/กลุมงาน 
2. เจาหนาท่ีในงาน/ในกลุมงาน 

เห็นชอบตามที่เสนอ ขอ 1 เพิ่มเติม “หรือ JD : 
JOB  DESCRIPTION” 

   7 1. หัวหนางาน - ขอ 1 แกไขเปน “ตามที ่
อธิการบดี/รองอธิการบดี
กําหนด” 

ขอ 1 เพิ่มเติม “หรือ JD : 
JOB  DESCRIPTION” 

   8 1. อาจารยในภาควิชา 
 

ขอ 1 แกไขเปน “ตามที ่
คณบดีกําหนด”  

ขอ 1 เพิ่มเติม “หรือ JD : 
JOB  DESCRIPTION” 

 2. เจาหนาท่ีในภาควชิา เห็นชอบตามที่เสนอ ขอ 1 เพิ่มเติม “หรือ JD : 
JOB  DESCRIPTION” 

 
  4.4  การเสนอชื่อนายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกนคนใหม  
         เปนกรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
  ประธานเสนอตอที่ประชุมความวา ดวยนายจีระ  ไตรถวิล ขอลาออกจากการดํารงตําแหนง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ตัง้แตวันที่ 27 เมษายน 2547 เปนตนไป เนื่องจากหมดวาระในการดาํรง
ตําแหนงนายกสมาคมศษิยเกามหาวทิยาลยัขอนแกน ในการนี้ มหาวทิยาลัยจะไดดาํเนนิการเพื่อทรงพระกรณุาโปรด
เกลาฯ แตงตัง้นายสารกิจ  ถวิลประวัต ิ นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกนทานใหม เปนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒแิทนทานเดิมตอไป ตามขอบงัคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2541 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547 
  จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองแจงเพื่อทราบ    
  5.1  โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตัิการ “การบริหารเชิงกลยุทธ” 
  ประธานใหผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการเสนอตอที่ประชุมความวา  ดวยฝายแผนและ 
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สารสนเทศ รวมกับศูนยบริการวิชาการ กาํหนดจดัประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหารเชิงกลยุทธ” ในวนัที ่ 13-
14 มีนาคม 2547  ณ หองประชุม 1 ศูนยบริการวิชาการ  โดย รศ.กระจาง  พันธุมนาวนิ ใหเกยีรติเปนวิทยากร จึงขอ
เรียนเชิญ ผูบริหาร คณบด ี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก รวมการประชมุสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกลาว ซ่ึงมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ  
  จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาเขารวมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกลาว 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  5.2  การขออนมัุติเปดหลักสตูร 

ประธานใหเลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมความวา ดวยมีหลักสตูรที่ขออนุมัติเปดสอน  
ที่ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองหลกัสูตร จํานวน 9 หลักสูตร ดังนี้ 

 
คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวชิา 

ผานที่ประชุมคณะกรรมการ 
กล่ันกรองหลกัสูตร คร้ังที ่

1. คณะศึกษาศาสตร  
1.1  หลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสังคมศกึษา 
      (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547) 

1/2547 
13 ก.พ. 2547 

1.2  หลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวิทยาศาสตรศึกษา 
      (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547) 

1/2547 
13 ก.พ. 2547 

1.3  หลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการสอนภาษาไทย 
      (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547) 

2/2547 
20 ก.พ. 2547 

 
 
 

 
คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวชิา 

ผานทีป่ระชมุคณะกรรมการ 
กล่ันกรองหลักสูตร คร้ังท่ี 

1. คณะศึกษาศาสตร (ตอ)  
1.4  หลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตรศกึษา 
      (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547) 

2/2547 
20 ก.พ. 2547 

1.5  หลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาพลศกึษา 
      (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547) 

2/2547 
20 ก.พ. 2547 

1.6  หลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาศิลปศกึษา 
      (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547) 

3/2547 
27 ก.พ. 2547 
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1.7  หลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาคอมพวิเตอรศึกษา 
      (หลักสูตรใหม พ.ศ.2547) 

3/2547 
27 ก.พ. 2547 

1.8  หลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการสอนภาษาญี่ปุน 
      (หลักสูตรใหม พ.ศ.2547) 

3/2547 
27 ก.พ. 2547 

2. คณะเกษตรศาสตรและบณัฑิตวิทยาลัย  
2.1  หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสงเสริมการเกษตร 
      (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547) 

3/2547 
27 ก.พ. 2547 

รวมท้ังสิ้น   9   หลักสูตร  
  จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  5.3  ผลการคัดเลือกผูมีสิทธ์ิเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนบคุลากรและนักศึกษาไทย 
         กับประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ประจําปงบประมาณ 2547 
  ประธานใหเลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมความวา ดวยคณะกรรมการบริหารและ
ดําเนินการโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศกึษาไทยกับประเทศอนุภูมภิาคลุมน้ําโขง ประจําปงบประมาณ 
2547 ไดพิจารณาคัดเลือกผูสมัครเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนฯ ประจาํปงบประมาณ 2547 เรียบรอยแลว 
มหาวิทยาลัยเสนอชื่อไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน 53 คน และไดรับการสนับสนุน
จาก สกอ. จํานวน 31 คน วงเงินที่ไดรับการสนับสนุนจาํนวน 1,647,000 บาท ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระ 
  จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอ่ืนๆ      
  6.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการเรื่อง “แกนการจัดการความรู”  
  ประธานใหผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการเสนอตอที่ประชุมความวา มหาวิทยาลัย โดย
ศูนยบริการวิชาการ กําหนดจดัการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แกนการจัดการความรู” ในวนัที่ 31 มีนาคม 2547 
เวลา 13.00-16.30 น. ณ หองประชุมชั้น 6 ศูนยบริการวิชาการ จึงขอเรียนเชิญผูบริหาร คณบดี ผูอํานวยการศูนย 
สถาบัน สํานัก รวมการสัมมนาดังกลาว ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ  
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  จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการตามวัน เวลาดังกลาว 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  6.2  การออกใบปริญญาบัตรสําหรับผูสําเรจ็การศึกษาหลักสูตรนานาชาติ และ 
         หลักสูตรท่ีศึกษาเปนภาษาอังกฤษ และสําหรับชาวตางประเทศ 
  ประธานใหเลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมความวา ดวยในปจจบุัน มหาวิทยาลัยขอนแกน
ไดเปดสอนหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรที่ศึกษาเปนภาษาอังกฤษจํานวนหลายหลักสตูร มีนักศึกษาทั้งชาวไทย
และชาวตางประเทศที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรดังกลาวแลวจํานวนหลายรุน ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา ตามแนวปฏิบัติที่ผานมา เมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัย โดยสํานักทะเบียนและ
ประมวลผลจะออกใบปริญญาบัตรฉบับภาษาไทยใหกับผูสําเร็จการศึกษาทุกคน จํานวน 1 ฉบับ และจะไดรับใบ
ปริญญาบัตรอยางเปนทางการในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ซ่ึงจัดขึ้นประมาณกลางเดือนธันวาคมของทุกป หาก
ไมสามารถเขารวมพิธีได ก็สามารถขอรับใบปริญญาบัตรไดในภายหลัง นอกจากนี้ หากผูสําเร็จการศึกษาตองการ
ใบปริญญาบัตรฉบับภาษาอังกฤษ ก็ใหยืน่คาํรองขอเอกสารฉบับแปลไดที่สํานักทะเบยีนและประมวลผล โดยเสีย
คาธรรมเนียมการแปล  ในขณะที่มหาวิทยาลัยมีแผนยุทธศาสตร ที่จะขยายหลกัสูตรนานาชาติและหลักสูตรที่ศึกษา
เปนภาษาอังกฤษและพัฒนาระบบบริการนักศึกษาชาวตางประเทศใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีความเปนสากล 
ประกอบกับมหาวิทยาลัยไดรับคําชี้แนะจากผูสําเร็จการศึกษาที่เปนชาวตางประเทศวา ควรปรับปรุงการออกใบ
ปริญญาบัตรใหเปนสากลมากขึ้น เหมาะแกการนําไปใชประโยชนในเชิงของเอกสารหลักฐานและทันตอการใชงาน  
ฝายวิชาการและวิเทศสัมพนัธ จึงขอเสนอความเห็นชอบในการออกใบปริญญาบัตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรนานาชาติ และหลกัสูตรที่ศึกษาเปนภาษาอังกฤษ และสําหรับชาวตางประเทศ ดังนี ้
  1. ใหออกใบปริญญาบัตรฉบบัจริงทีเ่ปนภาษาอังกฤษ (มีลายมือช่ือจริงของนายกสภามหาวิทยาลยั 
และอธิการบดมีหาวิทยาลัยขอนแกน) แทนฉบับภาษาไทย ใหกับผูสําเร็จการศึกษาหลกัสูตรนานาชาติ และ
หลักสูตรที่ศึกษาเปนภาษาองักฤษทุกคน และผูสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรปกติ ที่เปนชาวตางประเทศ 
  2. ใหสามารถออกใบปริญญาบัตรฉบับจริงใหกับผูสําเร็จการศึกษาที่เปนชาวตางประเทศไดโดย
ไมตองรอเขารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งนี้ จะตองมีการยื่นคํารองและดําเนินการขอใบปริญญาบัตรตาม
ขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
  จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 
 
 
 
  ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบในหลักการใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป และมี
ขอคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมวา มหาวิทยาลัยควรพิจารณาถึงการออกใบปริญญาบัตรท่ีมีท้ังภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษในใบเดียวกัน 
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เลิกประชุมเวลา 12.55 นาฬิกา 

                    (รองศาสตราจารยกลุธิดา  ทวมสุข) 
                       รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
                      เลขานุการที่ประชมุคณบด ี
นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ ์
นางสุภารัตน   มูลศรี 
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 


