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รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 2/2549

เม่ือวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ 2549
ณ  หองประชุมสารสิน ชั้น 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ

         ******************************************
ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต  สกลไชย อธิการบดี    ประธาน
2. รศ.ดํ ารงค  หอมดี รองอธิการบดีฝายบริหาร
3. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
4. ผศ.พิสิฏฐ  เจริญสุดใจ ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย และรักษาราชการแทน

ผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
5. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
6. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร
7. รศ.สมหมาย  ปรีเปรม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
8. รศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ คณบดีคณะเกษตรศาสตร
9. ผศ.เดนพงษ  สุดภักดี รองคณบดีฝายวิชาการ

แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
10. ศ.ละออศรี  เสนาะเมือง คณบดีคณะวิทยาศาสตร
11. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา คณบดีคณะศึกษาศาสตร
12. ผศ.พิมพา  สุตรา รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร
13. ศ.วิรุฬห  เหลาภัทรเกษม คณบดีคณะแพทยศาสตร
14. รศ.พีรสิทธ์ิ  คํ านวณศิลป คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
15. ผศ.ยุพิน  อนิวรรตอังกูร รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา

แทนคณบดีคณะเทคนิคการแพทย
16. ผศ.วีระศักดิ์  ชายผา คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
17. นางวิไลพร  สุตันไชยนนท รองคณบดีฝายวิชาการ

แทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
18. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย คณบดีคณะเภสัชศาสตร
19. ผศ.เกษม  นันทชัย คณบดีคณะเทคโนโลยี
20. รศ.ประจักษ  พัวเพิ่มพูลศิริ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
21. รศ.ธาดา  สุทธิธรรม คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
22. รศ.สุเมธ  แกนมณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
23. ผศ.รุง  ธีระพิจิตร คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
24. รศ.สมาน  ลอยฟา ผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ

(สํ านักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู)
25. รศ.ชรัตน  มงคลสวัสดิ์ รักษาราชการแทนผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร
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26. รศ.สมภพ  พระธานี ผูอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
27. รศ.จิตเจริญ  ไชยาคํ า ผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ
28. นายสมโภชน  ถิ่นปรุ หัวหนากลุมภารกิจทะเบียนเรียน

แทนผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล
(สํ านักบริหารและพัฒนาวิชาการ)

29. ผศ.พิศิษฐ  โจทยกิ่ง ประธานสภาคณาจารย
30. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

เลขานุการท่ีประชุม
31. นางสังวาลย  ชางทอง หัวหนาสํ านักงานอธิการบดี

ผูชวยเลขานุการท่ีประชุม

ผูไมมาประชุม เน่ืองจากติดราชการ หรือภารกิจสํ าคัญ
1.  ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
2.  ผศ.วันชัย  สุมเล็ก รกัษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิทยาเขตหนองคาย
ผูเขารวมประชุม
1.  นางณัฐสมล  ธนกูลรังสฤษด์ิ ผูชวยผูอํ านวยการ

แทนผูอํ านวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
2.  นางบุบผา  ชอบใช รองประธานสภาขาราชการและลูกจาง คนท่ี 2

แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง

เริ่มประชุมเวลา 09.45 นาฬิกา

ประธานไดกลาวเปดประชุมและด ําเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระดงัตอไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ไดนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 1/2549
      เม่ือวันที่ 18 มกราคม 2549 และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง
เลขานกุารท่ีประชมุในฐานะกรรมการและเลขานกุารสภามหาวิทยาลัยขอนแกนเสนอตอท่ีประชุมวา

ดวยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกนครั้งท่ี 1/2549 เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2549  มีเรื่องท่ีไดนํ าเสนอ
สภามหาวิทยาลัย และมติท่ียังไมไดรับการรับรอง  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
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1.2  ขาวนักวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแกนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานของ
       นายกรัฐมนตรี
ประธานแจงตอท่ีประชมุวา ไดมีขาวปรากฏตามหนาหนงัสือพมิพวามีกลุมนกัวชิาการของมหาวทิยาลัยขอนแกน

จ ํานวนประมาณ 12 คน ท่ีใชชือ่วา “กลุมวชิาการเพือ่สังคมขอนแกน” ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของ
นายกรัฐมนตรี และออกแถลงการณจํ านวน 2 ฉบับ แสดงเจตนารมณเรียกรองให พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ลาออก
จากตํ าแหนงนั้น  กรณีดังกลาวถือเปนสิทธิสวนบุคคลที่จะใชวิจารณญาณและดุลยพินิจในการแสดงความคิดเห็นดัง
กลาว

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 1/2549 เม่ือวันที่ 11 มกราคม 2549
ท่ีประชมุมีมตใิหแกไขดงันี้
-  หนา 2 รายชือ่ผูเขารวมประชมุลํ าดบัท่ี 29 “สุกจิจา  จนัทะชมุ” ใหแกไขเปน “ผศ.สุกจิจา  จนัทะชมุ”
-  หนา 5  บรรทดัท่ี 2 จากทายหนากระดาษ คํ าวา “สามาร” ใหแกไขเปน “สามารถ”
เม่ือแกไขเรยีบรอยแลวท่ีประชมุมีมตริบัรองรายงานการประชมุครัง้ท่ี 1/2549 เม่ือวนัพธุท่ี 11 มกราคม 2549

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน
3.1  การปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
เลขานุการท่ีประชุมเสนอตอท่ีประชุมวา ตามมติท่ีประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี  1/2549

เม่ือวันท่ี  11 มกราคม 2549  ไดมอบหมายใหมีคณะทํ างานเพื่อพิจารณาปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ของมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมการรองรับนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนการศึกษา
ตามระบบกองทุนกูยืมเงินเพื่อการศึกษาท่ีเชื่อมโยงกับรายไดในอนาคต (ICL) ซ่ึงจะเริ่มใชในปการศึกษา 2549 
โดยคณะทํ างานประกอบดวย รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณะบดีคณะเทคโนโลยี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร และผู
อ ํานวยการสํ านักบริหารและพัฒนาวิชาการนั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยไดมีคํ าส่ังแตงตั้งคณะทํ างาน ตามคํ าส่ังมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี 189/2549
และคณะทํ างานไดประชุมพิจารณาแลวเม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2549  มีขอสรุปเพื่อเสนอตอท่ีประชุมคณบดีเพื่อ
พิจารณาดังนี้
1.หลักการในการพิจารณา

1.1  เนื่องจากการกํ าหนดอัตราคาธรรมเนียม สํ าหรับปการศึกษา 2549 เปนเรื่องเรงดวน
ประกอบกับคณะทํ างานยังไมมีขอมูล Reference Unit Cost ท่ีรัฐบาลจะกํ าหนดในแตละสาขาวิชาตามระบบ ICL จึง
เห็นควรพิจารณาเฉพาะ อัตราคาธรรมเนียมสํ าหรับปการศึกษา 2549 กอน สวนปการศึกษา 2550 ใหชะลอไว
จนกวา ICL จะมีความชัดเจนมากกวานี้
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1.2  การก ําหนดอตัราคาธรรมเนยีม ปการศกึษา 2549 พจิารณาจากขอมูลตางๆ ท่ีเกีย่วของ ดงันี้
1.2.1   อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาโดยรวมตอภาคการศึกษา ท่ีนักศึกษาในแตละ
          หลักสูตร/สาขาวิชาตองจายอยูแลวในปจจุบัน เม่ือรวมทุกๆ รายการแลว
          (ประกอบดวย คาบ ํารงุการศกึษา คาหนวยกติ และคาธรรมเนยีมการศกึษาพเิศษ)
1.2.2    อตัราคาธรรมเนยีมการศกึษาโดยรวมตอภาคการศกึษา ของมหาวทิยาลัยแหงอืน่ๆ
1.2.3  รายงานการวิเคราะหตนทุนผลผลิต มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจํ าปงบประมาณ
          พ.ศ. 2547

1.3  เกณฑการกํ าหนดอัตราคาธรรมเนียม ปการศึกษา 2549 ยึดหลัก/เหตุผลประกอบดังนี้
1.3.1  จัดเก็บแบบเหมาจาย (ระบบ ICL จะใหกูยืมเปนเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
          ไมแยกรายการยอยๆ)
1.3.2  จัดกลุมอัตราคาธรรมเนียมเปน 3 กลุมสาขาวิชา โดยไมแยกเปนรายหลักสูตร
          แบงเปน กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
          และกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ
1.3.3  คิดอัตราคาธรรมเนียม ดังนี้

1.3.3.1  จากฐานอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีนักศึกษาจายในปจจุบัน
          (ปการศึกษา 2548) โดยเฉลี่ยตอภาคการศึกษาเปรียบเทียบกับ
          คาธรรมเนียมการศึกษาตอภาคการศึกษาท่ีจัดเก็บโดยมหาวิทยาลัยอื่น

1.3.3.2  ปรับอัตราคาธรรมเนียมสํ าหรับปการศึกษา 2549 โดยใหใกลเคียงกับ
     มหาวิทยาลัยอื่น แตตองไมสูงกวา (ถาคิดตามอัตราตนทุนผลผลิต   
                                                      จะตองปรับขึ้นสูงมาก เพราะอัตราท่ีเก็บในปจจุบัน ตํ่ ากวาอัตรา
                                                      ตนทุนผลผลิตมาก)

1.3.3.3  อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีปรับปรุงนี้จะใชเฉพาะนักศึกษาท่ีเขา
  ศึกษาในปการศึกษา  2549 เปนตนไปเทานั้น และอาจมีการ
  เปล่ียนแปลงไดตามสภาวะแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยให
  มหาวิทยาลัยมีการทบทวนอัตราคาธรรมเนียมอยางสม่ํ าเสมอและ
  เปนระบบ

2.ขอเสนออัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปการศึกษา 2549
2.1 คาธรรมเนียมการศึกษาตอภาคการศึกษา

กลุมสาขาวิชา อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา (บาท)
1.  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    8,000
2.  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 10,000
3.  วิทยาศาสตรสุขภาพ 12,000

คาธรรมเนยีมการศกึษาภาคการศกึษาฤดรูอน  ใหช ําระครึง่หนึง่ของคาธรรมเนยีมการศกึษาภาคปกติ
คาธรรมเนียมการลาพักการศึกษา  ภาคการศึกษาละ...................บาท
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นักศึกษากลุมที่ 1 หมายถึง  นักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาทางดานมนุษยศาสตรและสังคม
ศาสตร  ไดแก  นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะศิลป
กรรมศาสตร วิทยาเขตหนองคาย และคณะอื่นๆ ในสาขาวิชานี้  โดยกํ าหนดของมหาวิทยาลัย

นักศึกษากลุมที่ 2  หมายถึง นักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ไดแก นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะเทคโนโลยี คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร วิทยาเขตหนองคาย และคณะอื่นๆ ในสาขาวิชานี้  โดยกํ าหนดของมหาวิทยาลัย

นักศึกษากลุมที่ 3 หมายถึง นักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ไดแก 
นักศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร  คณะสาธารณสุขศาสตร  คณะเภสัช
ศาสตร คณะเทคนิคการแพทย  คณะสัตวแพทยศาสตร และคณะอื่นๆ ในสาขาวิชานี้  โดยกํ าหนดของมหาวิทยาลัย

3.  เปรียบเทียบอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาที่เสนอปรับใหม กับอัตราปจจุบันของมหาวิทยาลัยขอนแกน
     และเปรียบเทียบกับอตัราคาธรรมเนียมการศึกษาสูงสุด-ต่ํ าสุดของมหาวิทยาลัยอื่นๆ

กลุมสาขาวิชา อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา (บาท)
มข.ปจจุบัน มหาวิทยาลัยอื่น 8 แหง***

สูงสุด* ตํ่ าสุด**
มข. ที่เสนอ
ปรับใหม สูงสุด ตํ่ าสุด เฉล่ีย

1.  มนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 8,135 3,135 8,000 12,000 6,400 8,791
2.  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 8,135 6,135 10,000 18,360 8,060 12,335
3.  วิทยาศาสตรสุขภาพ 8,135 3,135 12,000 16,700 10,400 13,640

*อัตราสูงสุดปจจุบัน เพราะคณะสวนใหญเก็บคาธรรมเนียมพิเศษ ภาคการศึกษาละ 5,000 บาท
**อัตราตํ่ าสุดในปจจุบัน อัตรา 6,135 เปนเพราะบางคณะเก็บคาธรรมเนียมพิเศษ 3,000 บาท

สวนอัตรา 3,135 บาท เพราะบางคณะไมไดเก็บคาธรรมเนียมพิเศษ คณะท่ีจะไดรับผลกระทบมากที่สุดคือ แพทย
ศาสตร (3,135) สาธารณสุขศาสตร (3,135) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร บางสาขา (3,135) และศิลปกรรม
ศาสตร (4,135)

***ไมรวม ม.เทคโนโลยีสุรนารี เพราะจัดเก็บในระบบไตรภาค

4.  เหตุผลของการปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ
4.1  เพื่อนํ าคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีไดไปปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  พัฒนาทาง

วิชาการใหกาวหนามากย่ิงขึ้น และพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีพึงประสงคและใหสามารถแขงขันกับสถาบันการ
ศึกษาอื่นๆ ได

4.2  เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาล เรื่อง การจัดตั้งกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาท่ีผูกกับรายไดใน
อนาคต (Income Contingent Loan : ICL) ซ่ึงจะเริ่มใชในปการศึกษา  2549  รัฐบาลจัดตั้งกองทุนนี้เพื่อกระจาย
โอกาส    ทางการศึกษาใหกับนักศึกษา  โดยใหนักศึกษาสามารถยืมเงินคาธรรมเนียมการศึกษาไดกอน และจะ
ชํ าระคืนเม่ือมีรายได เม่ือรัฐบาลประกาศใชนโยบายนี้ ระบบการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาจึงตองปรับปรุงจาก
เดิม เพื่อใหการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น โดยเฉพาะวิธีคิดคาธรรมเนียมการศึกษา ท่ีจะเชื่อมโยงกับการ
สงเบิกจายเงินจากสํ านักงานกองทุนฯ
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4.3  เม่ือเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นในระดับประเทศ ในระดับภูมิภาค และในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือดวยกันแลว อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน ยังสามารถปรับให
เหมาะสมได โดยตองคํ านึงถึงการแขงขันดวย และโดยเฉล่ียอัตราตองไมสูงกวาหรือเทียบเคียงกันได

4.4  ในกรณีของบุตรขาราชการและลูกจางประจํ าสามารถเบิกคาธรรมเนียมการศึกษาไดคืนป
การศึกษาละ 15,000 บาท ซ่ึงเม่ือปรับคาธรรมเนียมการศึกษาแลว บุตรขาราชการและลูกจางประจํ าจะไมสงผล
กระทบมากนัก และมหาวิทยาลัยตองมีระบบการใหทุนสนับสนุนกลุมนักศึกษาท่ียากจนและประสบปญหาเรื่องคา
ใชจายอยางชัดเจนมากขึ้น

5.  เอกสารประกอบการพิจารณา
5.1  ประมาณการคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยขอนแกน

จํ าแนกตามคณะ / สาขาวิชา
5.2  รายละเอียดคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยขอนแกน
5.3  ประมาณการคาธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน เปรียบเทียบกับ

สถาบันการศึกษาอื่น จํ าแนกตามกลุมสาขาวิชา
5.4  รายงานการวิเคราะหตนทุนผลผลิต มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2547
5.5  รอยละของจํ านวนบุตร จํ านวนบุตรกํ าลังศึกษา  รายไดของบิดามารดา และอาชีพของบิดา

มารดา ของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีเขาศึกษาในปการศึกษา  2548
5.6 รอยละของรายไดของบิดามารดา และอาชีพของบิดามารดา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ภาคปกติ มหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ีเขาศึกษาในปการศึกษา  2548

5.1  ประมาณการคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยขอนแกน
       จํ าแนกตามคณะ/ สาขาวิชา

ตารางที ่1  คาธรรมเนยีมการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีภาคปกต ิมหาวทิยาลัยขอนแกน จ ําแนกตามคณะ/
                 สาขาวชิา

รายชือ่คณะและสาขาวชิา  ระดบัปรญิญาตรี
ภาคปกติ ท่ีเปดสอนในปการศึกษา 2549

คาธรรมเนียมตอภาคการศึกษา

คาบ ํารงุการศกึษา
   ตน       ปลาย

คาหนวยกิต
(คิดท่ี 22 หนวยกติ)

คาธรรมเนียม
พิเศษ

รวม
(เฉพาะภาคตน)

1.  เกษตรศาสตร 1,635 500* 1,500 3,000 6,135
2.  วิศวกรรมศาสตร 1,635 500* 1,500 5,000 8,135
3.  ศึกษาศาสตร 1,635 500* 1,500 3,000 6,135
4.1  วิทยาศาสตร
(ทุกหลักสูตรยกเวน Computer)

1,635 500* 1,500 3,000 6,135

4.2  วิทยาศาสตร (คอมพิวเตอร) 1,635 500* 1,500 5,000 8,135
5.  พยาบาลศาสตร 1,635 500* 1,500 5,000 8,135
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รายชือ่คณะและสาขาวชิา  ระดบัปรญิญาตรี
ภาคปกติ ท่ีเปดสอนในปการศึกษา 2549

คาธรรมเนียมตอภาคการศึกษา

คาบ ํารงุการศกึษา
   ตน       ปลาย

คาหนวยกิต
(คิดท่ี 22 หนวยกติ)

คาธรรมเนียม
พิเศษ

รวม
(เฉพาะภาคตน)

6.1  แพทยศาสตร   (แพทยศาสตร) 1,635 500* 1,500 - 3,135
6.2  แพทยศาสตร (เวชนิทัศน / รังสี) 1,635 500* 1,500 5,000 8,135
7.1  มนุษยศาสตรฯ (ภาคภาษาอังกฤษ
จีน ญี่ปุน   ฝรั่งเศส เยอรมัน สารสนเทศ
ศาสตร)

1,635 500* 1,500 3,000 6,135

7.2  มนุษยศาสตรฯ
(ทุกสาขายกเวน 7.1)

1,635 500* 1,500 - 3,135

8.  เทคนิคการแพทย 1,635 500* 1,500 5,000 8,135
9.  สาธารณสุขศาสตร 1,635 500* 1,500 - 3,135
10.  ทันตแพทยศาสตร 1,635 500* 1,500 5,000 8,135
11.  เภสัชศาสตร 1,635 500* 1,500 5,000 8,135
12.  เทคโนโลยี 1,635 500* 1,500 5,000 8,135
13.  สัตวแพทยศาสตร 1,635 500* 1,500 5,000 8,135
14.  สถาปตยกรรมศาสตร 1,635 500* 1,500 5,000 8,135
15.  วิทยาการจัดการ 1,635 500* 1,500 5,000 8,135
16.  ศิลปกรรมศาสตร 1,635 500* 1,500 1,000 4,135
17.  วิทยาเขตหนองคาย 1,635 500* 1,500 5,000 8,135

5.2  รายละเอียดคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ  มหาวิทยาลัยขอนแกน
1. คาธรรมเนียมเรียกเก็บ  ครั้งเดียว

1.1 คาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม 100  บาท
1.2 คาประกันของเสียหายทั่วไป 500  บาท

2. คาธรรมเนียมทั่วไป
2.1 คาธรรมเนียมเรียกเก็บรายป

2.1.1   คาบริการสุขภาพ         ปการศึกษาละ 200   บาท
2.1.2   คาบํ ารุงสโมสรนักศึกษา      ปการศึกษาละ 120   บาท
2.1.3   คาบํ ารุงกีฬา          ปการศึกษาละ 100   บาท
2.1.3   คาเบี้ยประกันภัย  ปการศึกษาละ   100-200  บาท

2.2 คาธรรมเนียมเรียกเก็บรายภาคการศึกษา
2.2.1   คาบํ ารุงหองสมุด  ภาคการศึกษาปกติ                       ภาคละ      200   บาท
2.2.2   คาสมาชิกและใชวงจรอินเตอรเน็ต  ภาคการศึกษาปกติ  ภาคละ      300   บาท
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3. คาธรรมเนียมลงทะเบียนวิชาเรียน
3.1 ภาคการศึกษาปกติ

3.1.1  วิชาบรรยาย หนวยกิตละ  60  บาท
3.1.2  วิชาปฏิบัติการ หนวยกิตละ 120  บาท

3.2 ภาคการศึกษาฤดูรอน
ท้ังวิชาบรรยายและวิชาปฏิบัติการ   หนวยกิตละ  100   บาท

หมายเหตุ  1.  นักศึกษาท่ีเขาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร (สาขาวิชาวิทยาการ
     คอมพิวเตอร)   แพทยศาสตร (สาขาวิชาเวชนิทัศน และสาขาวิชารังสีเทคนิค)
     วิทยาการจัดการ ทันตแพทยศาสตร   เภสัชศาสตร สัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตหนองคาย
     สถาปตยกรรมศาสตร เทคโนโลยี เทคนิคการแพทย พยาบาลศาสตร คิดคาธรรมเนียม
     การศึกษาพิเศษ  ภาคการศึกษาปกติ ภาคละ 5,000  บาท
2.  นักศึกษาท่ีเขาศึกษาในคณะวิทยาศาสตรทุกสาขา (ยกเวนวิทยาการคอมพิวเตอร)
     เกษตรศาสตร  ศึกษาศาสตร  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร

         สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาญี่ปุน)
     คิดคาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ   ภาคการศึกษาปกติ  ภาคละ  3,000  บาท
3.  นักศึกษาท่ีเขาศึกษาในคณะศิลปกรรมศาสตร  คิดคาบํ ารุงการศึกษาสํ าหรับนักศึกษา
     คณะศิลปกรรมศาสตร ภาคการศึกษาปกติ  ภาคละ 1,000  บาท

5.3  ประมาณการคาธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน เปรียบเทียบกับสถาบันการศึกษาอื่น
       จํ าแนกตามกลุมสาขาวิชา
 

ตารางที่  2  ประมาณการคาธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน เปรียบเทียบกับ
                สถาบันการศึกษาอื่นจํ าแนกตามกลุมสาขาวิชา

คาธรรมเนียม / ภาคการศึกษา (บาท)สถาบันการศึกษา
กลุมฯวทิยาศาสตร กลุมฯวทิย-สุขภาพ กลุมฯมนษุยศาสตรฯ

หมายเหตุ

1.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 16,000 16,000 12,000 4,000*
2.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 12,300 13,400 10,000 2,500*
3.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 18,360 13,350 10,310 -
4.มหาวิทยาลัยมหิดล 13,915 13,915 8,915 400/800**
5.มหาวิทยาลัยเชียงใหม 8,060 14,310 7060 125/200**
6.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 10,600 16,700 7,100 -
7.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 8,400 10,400 6,400 -
8.มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี 13,600 13,600 13,600 ไตรภาค***
9.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 11,050 11,050 8,550 450**
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คาธรรมเนียม / ภาคการศึกษา (บาท)สถาบันการศึกษา
กลุมฯวทิยาศาสตร กลุมฯวทิย-สุขภาพ กลุมฯมนษุยศาสตรฯ

หมายเหตุ

10.มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนดสิุต 12,750 - 12,025 -
11.มหาวิทยาลัยราชภัฏ
     นครสวรรค

5,300 - 5,300 -

12.มหาวิทยาลัยขอนแกน 7,535 7,100 5,760 100**

หมายเหตุ
1.   *     หมายถึง คาลงทะเบียนภาคฤดูรอนแบบเหมาจาย
2.   **   หมายถึง คาหนวยกิตภาคฤดูรอน ตอ 1 หนวยกิต
3. *** หมายถึง การจัดการศึกษาแบบไตรภาค

5.4  การวิเคราะหตนทุนผลผลิต มหาวิทยาลัยขอนแกน  ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2547*
มหาวิทยาลัยขอนแกนไดออกแบบโครงสรางตนทุน (KKU Model)    ซ่ึงยึดหลักเกณฑเบื้องตน

ในการคํ านวณตนทุนผลผลิต  กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (หนังสือท่ี กค 04102/ว.132 ลงวันท่ี  4
พฤษภาคม 2447)  เพื่อใชเปนตนแบบในการวิเคราะหตนทุนผลผลิต ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2547 แตขอมูล
ท่ีรวบรวมจากกองคลัง  คณะ   หนวยงาน ยังไมสอดคลองกับโครงสรางตนทุน จึงยังวิเคราะหไมไดอยางเต็มรูป
มหาวิทยาลัยขอนแกน ขอรายงานสรุปตนทุนรายผลผลิต ดังนี้

ตารางที่ 3  การวิเคราะหตนทุนผลผลิต มหาวิทยาลัยขอนแกน  ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2547 *
               (ตอภาคการศึกษา)

ผลผลิตมหาวทิยาลัยขอนแกนผลผลิต
สํ านกังบประมาณ

พ.ศ.2547 งาน
ผลผลิต/

หนวยวดัเชงิประมาณ
บาท/

หนวยผลผลติ/ป
บาท/

ภาคการศกึษา
1.การผลิตบัณฑิต จัดการศึกษาสาขา

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

นักศึกษาคณะ

1. คณะวิทยาศาสตร 67,606 33,803
2. คณะเกษตรศาสตร 55,549 27,775
3. คณะวิศวกรรมศาสตร 48,523 24,262
4. คณะสถาปตยกรรมศาสตร 58,413 29,207
5. คณะเทคโนโลยี 48,030 24,015



- 10 -

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  2/2549  ณ  วันท่ี  8 กุมภาพันธ 2549

ผลผลิตมหาวทิยาลัยขอนแกนผลผลิต
สํ านกังบประมาณ

พ.ศ.2547 งาน
ผลผลิต/

หนวยวดัเชงิประมาณ
บาท/

หนวยผลผลติ/ป
บาท/

ภาคการศกึษา
จัดการศึกษาสาขาวิทยา
ศาสตรสุขภาพ

นักศึกษาคณะ..../คน

6. คณะแพทยศาสตร 295,135 147,568
7. คณะเภสัชศาสตร 88,661 44,331
8. คณะทันตแพทยศาสตร 219,577 109,789
9. คณะเทคนิคการแพทย 80,794 40,397
10. คณะพยาบาลศาสตร 57,528 28,764
11. คณะสาธารณสุขศาสตร 63,150 31,575
12. คณะสัตวแพทยศาสตร 88,518 44,259

จัดการศึกษาสาขา
มนุษยศาสตรฯ

นักศึกษาคณะ

13. คณะมนุษยศาสตรฯ 57,747 28,874
14. คณะศึกษาศาสตร 81,374 40,687
15. คณะวิทยาการจัดการ 24,023 12,012
16. คณะศลิปกรรมศาสตร 57,493 28,747

• รายงานการวิเคราะหตนทุนผลผลิต  มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจํ าปงบประมาณ  2547 (คณะกรรมการจัดทํ า
บัญชีตนทุนรายกิจกรรม  มหาวิทยาลัยขอนแกน ,2548)

5.5  รอยละของจํ านวนบุตร จํ านวนบุตรกํ าลังศึกษา  รายไดของบิดามารดา และอาชีพของบิดามารดา ของ
นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยขอนแกนที่เขาศึกษาในปการศึกษา  2548

ตารางที่  4  รอยละของจํ านวนบุตร  จํ านวนบุตรที่กํ าลังศึกษา   รายไดของบิดามารดา และอาชีพของบิดา
      มารดา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ   มหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ีเขาศึกษา
      ในปการศึกษา  2548

รายการ รอยละ
1.จํ านวนบุตร
          1.  1-2   คน
          2.   3 คนขึ้นไป
                      รวม
       Mean= 2.4   S.D. = 0.9
       MIN = 1  MAX = 9

63.5
36.5

           100.0 (4,791)
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2.จํ านวนบุตรที่กํ าลังศึกษา
          1.  1-2   คน
          2.   3 คนขึ้นไป
                      รวม
       Mean = 1.9   S.D. = 0.7
       MIN = 1   MAX = 6

3.รายไดรวมของบิดามารดา(ตอป)
          1.  ไมเกิน  50,000 บาท
          2.  50,001-100,000 บาท
          3.  100,001-150,000 บาท
          4.  150,001-200,000 บาท
          5.  200,001-250,000 บาท
          6.  250,001 บาทขึ้นไป
                      รวม
 Mean = 329,355.4  S.D. = 350,971.8
 MIN = 9,600   MAX =  5,760,000

80.7
19.3

           100.0 (4,791)

9.3
17.7
12.2
6.1
7.2
47.5

          100.0(4,404)

ตารางที่   5  รอยละของจํ านวนบุตร  จํ านวนบุตรที่กํ าลังศึกษา   รายไดของบิดามารดา และอาชีพของ
                 บิดา มารดา  ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ  มหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ีเขาศึกษา
                 ในปการศึกษา  2548 (ตอ)

รายการ รอยละ
4.อาชีพของบิดา มารดา
          1.  ขาราชการและลูกจางประจํ า
          2.  พนักงานรัฐวิสาหกิจ
          3.  ลูกจาง พนักงานเอกชน
          4.  ประกอบธุรกิจสวนตัว คาขาย
          5.  เกษตรกรรมและประมง
          6.  ไมประกอบอาชีพ และอื่น ๆ
                      รวม

38.7
2.4
11.3
16.8
24.2
6.6

    100.0 (4,746)
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5.6  รอยละของรายไดของบิดามารดา และอาชีพของบิดามารดา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่เขาศึกษาในปการศึกษา  2548

ตารางที่ 6   รอยละของกลุมตัวอยางจํ าแนกตามรายไดรวมของบิดามารดา และอาชีพ

อาชีพของบิดามารดารายไดรวมของบดิามารดา
ขาราชการฯ พนง.

รฐัวสิาหกจิ
ลูกจาง
พนกังาน
เอกชน

ธุรกจิสวนตวั
คาขาย

เกษตรกรรม
และประมง

ไมประกอบอาชพี
และอืน่ ๆ

1.ไมเกิน  50,000 บาท
2. 50,001-100,000 บาท
3.100,001-150,000 บาท
4.150,001-200,000 บาท
5.200,001-250,000 บาท
6.250,001 บาทขึ้นไป

0.4
1.7
5.0
6.4
7.5
79.0

0.0
1.8
11.9
1.8
6.4
78.0

6.9
25.9
24.4
10.9
9.1
22.7

2.7
9.4
15.4
7.9
12.3
52.3

30.6
47.4
15.4
2.3
1.8
2.5

9.4
19.2
14.9
7.2
10.1
39.1

รวม 100.0
(1,746)

100.0
(109)

100.0
(475)

100.0
(733)

100.0
(1,058)

100.0
(276)

หมายเหตุ  :  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปจจุบันมีจํ านวน  4,919  คน แตไมสามารถวิเคราะหขอมูลท้ัง
หมดได เนื่องจากบางคนบันทึกขอมูลไมสมบูรณ หรือบันทึกขอมูลเกินความจริง

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา ท้ังนี้ ในการปรับเปล่ียนคาธรรมเนียมการศึกษานั้น
คณะทํ างานฯเสนอแนะวาควรจะมีคณะทํ างานเพื่อสรางความเขาใจใหทราบโดยทั่วกันดวย

มติ ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมีมตดัิงน้ี
1. อธกิารบดรีบัไปพจิารณาตรวจสอบประเดน็ทางกฎหมายวา มหาวทิยาลยัจะสามารถจดัเก็บคา

ธรรมเนียมการศกึษาเพิม่ขึน้ ส ําหรบันักศกึษาใหมในปการศกึษา 2549 ไดหรอืไม
2. หากผลการตรวจสอบสามารถด ําเนินการได  ใหจัดเก็บในอตัราใหมตามขอเสนอของคณะท ํางานฯ

ตามขอ 2.1 และเปลีย่นกลุมนักศกึษาคณะพยาบาลศาสตร และคณะสาธารณสขุศาสตร  เปนนักศกึษากลุมที ่2 (เก็บ
คาธรรมเนียมฯ 10,000 บาท)  ส ําหรบัคณะทีป่ระสงคจะเปลีย่นแปลงกลุมใหแจงภายใน 1 สปัดาห

3. หากไมสามารถด ําเนินการได ใหจัดเก็บคาธรรมเนียมการศกึษารวมเปนอตัราเดยีว
(single fee) โดยใชอตัราตามรายละเอยีดในตารางที ่3 ส ําหรบัคณะใดทีป่ระสงคจะจดัเก็บคาธรรมเนียมพิเศษ     ให
ดํ าเนินการ ขออนุมัติตอทีป่ระชมุคณบดกีอน แลวจึงคอยนํ าไปรวมเปนอตัราเหมาจายตอไป ทัง้น้ี ใหค ํานึงถึงผล
กระทบตอผูเขาศกึษาและในเชงิกฎหมายดวย

4.  มหาวทิยาลยัควรพจิารณาแตงตัง้คณะท ํางาน 2 ชดุ ไดแก 1) คณะท ํางานเพ่ือท ําความเขาใจ
เก่ียวกับการปรบัเปลีย่นคาธรรมเนียมการศกึษาดังกลาวตอบุคลากร นักศกึษา และบคุคลทัว่ไป 2) คณะท ํางานปรบั
ปรงุการบรหิารงบประมาณทีไ่ดรบัจากการจดัเก็บคาธรรมเนียมแบบใหมเพ่ือใหเกิดความชดัเจนและโปรงใสตอไป
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
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4.1  ประมาณการรายรับ-รายจายของสถานีวิทยุกระจายเสียง มข. FM.103 ประจํ าป 2549
รองอธิการบดีฝ ายบริหาร  เสนอต อท่ีประชุมว า  สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยขอนแกน FM.103 ขอเสนอประมาณการรายรับ-รายจาย ประจํ าปงบประมาณ 2549 (1 ตุลาคม
2548-30 กันยายน 2549) เปนเงินจํ านวน 8,271,112.68 บาท ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากป 2548 คิดเปนรอยละ 8.14
ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํ านวยการสถานีวิทยุเรียบรอยแลว

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป

4.2  รางพระราชบัญญัติการเงินเพ่ือการอุดมศึกษา พ.ศ. ...
รองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชมุวา รางพระราชบญัญตักิารเงนิเพือ่การอดุมศกึษา

พ.ศ. ... ขณะนี้ไดผานการพิจารณาของคณะทํ างานของ สกอ.แลว ซ่ึงจะไดนํ าเสนอ สกอ. กกอ. และ รัฐมนตรี เพื่อ
พิจารณาเสนอตอ ครม.เพื่อนํ าเสนอสภาผูแทนฯในการตราเปนกฎหมายบังคับใชตอไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นในเบื้องตน รวมทั้งเพื่อประกอบการเตรียมการดาน
ตางๆในภารกิจของมหาวิทยาลัยตอไป

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมวา เน่ืองจาก พรบ. น้ีจะมีผลกระทบ
ตอการจัดการหลักสูตร และรายไดของมหาวิทยาลัย จึงควรพิจารณา ดังน้ี

1. มหาวทิยาลยัควรทบทวนเกีย่วกับหลกัสตูรโครงการพเิศษ หากรฐับาลไมใหทนุกูยมืส ําหรบั
การเขาศึกษาในหลักสูตรโครงการพิเศษอาจเกิดผลเสียตอผูเรียนได

2. ปรับนโยบายการบริการวิชาการแกสังคมใหสามารถแขงขันกับมหาวิทยาลัยเอกชน เชน
การเปดอบรมหลักสูตรระยะสั้นในการประกอบวิชาชีพตางๆ

3. มอบหมายใหฝายแผนและสารสนเทศตั้งคณะทํ างานเพ่ือพิจารณารายละเอียดรางพระ
ราชบัญญัติดังกลาวในแตละมาตรา ศึกษาวิเคราะหผลกระทบ และเพ่ือเตรียมการใน
สวนที่เก่ียวของตอไป

นอกจากนี้ เลขานุการที่ประชุมไดแจงที่ประชุมเพ่ิมเติมวา มหาวิทยาลัยไดกํ าหนดจัดสัมมนา
ในระหวางวันที่ 17-18 กุมภาพันธ 2549 โดยรวมมติของที่ประชุมคณบดีที่ใหจัดสัมมนาเรื่อง กรอบวงเงินที่
จะขอรับการจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ.2550 และเรื่องการกํ าหนดมาตรการและกลไกที่จะผลักดันไปสู
มหาวทิยาลยัแหงการวจัิย ไวในการคราวเดยีวกัน โดยฝายแผนฯ และฝายวชิาการฯ จะพจิารณาก ําหนดประเดน็ รปู
แบบการน ําเสนอและสงใหคณะเพือ่เตรยีมขอมูลส ําหรบัการสมัมนาตอไป

4.3  การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจํ าปการศึกษา 2549
ผศ.พวงทอง  ออนจํ ารัส ผูอํ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน เสนอตอท่ีประชุมวา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน มีความประสงคจะประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเขาศึกษาในโรง
เรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจํ าปการศึกษา 2549 ในระดับชั้นตางๆ ดังนี้

ระดับชั้นอนุบาล 1 จํ านวน 280 คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํ านวน  40 คน
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ระดับชั้นมัธยศึกษาปท่ี 4
โรงเรียนสาธิตฯ (ศึกษาศาสตร) จํ านวน  80 คน
โรงเรียนสาธิตฯ (มอดินแดง) จํ านวน  40 คน

โรงเรียนสาธิตฯ (ศูนยวิจัยออทิสติก) จํ านวน    1 คน
ท้ังนี้ ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํ าคณะศึกษาศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี

1/2549 เม่ือวันท่ี 25 มกราคม 2549 เรียบรอยแลว จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 1)  รางประกาศฯ เรื่อง
การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ชั้นอนุบาลศึกษาปท่ี 1 ประจํ าปการศึกษา 2549
2)  รางประกาศฯ เรื่อง การรับนักเรียนเสริมระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ 4 ปการศึกษา 2549 ของโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (ศึกษาศาสตร) ระดับมัธยมศึกษา  3)  รางประกาศฯ เรือ่ง การรับนักเรียนเขาศึกษา
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2549 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (มอดินแดง) ระดับ
มัธยมศึกษา  และ 4) รางประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อเขาเรียน
ในศูนยวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมสํ าหรับเด็กออทิสติก ปการศึกษา 2549 ซ่ึงมีราย
ละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา ท้ังนี้ โรงเรียนสาธิตฯ ขออนุมัติรับสมัครนักเรียน เพื่อเขาเรียนใน
ศูนยวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมสํ าหรับเด็กออทิสติก ปการศึกษา 2549 ระดับชั้นอนุบาล
ศึกษาปท่ี 2 เพิ่มเติมจํ านวน 2 คน โดยจะจัดทํ าเปนประกาศตอไป

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการของรางประกาศฯ ทั้ง 4 ฉบับ และ
มีขอคิดเห็น เสนอแนะ ดังน้ี

1. ใหเพ่ิมเตมิขอความในประกาศฯใหชดัเจน  ส ําหรบักรณีรบัผูทีมี่ความพกิารทางรางกายเขาศกึษา
2. ใหพิจารณาปรับปรุงแกไข รางประกาศฯ ดังน้ี

-  รางประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน
              ชั้นอนุบาลศึกษาปที่ 1 ประจํ าปการศึกษา 2549

- ขอ 1.2 ใหแกไขขอความ “จํ านวน 140 คน” เปน “จํ านวนประมาณ 140 คน”
-  รางประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน

              เพ่ือเขาเรียนในศูนยวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมสํ าหรับ
              เด็กออทิสติก ปการศึกษา 2549

- ใหเพ่ิมเตมิหมายเหตุ อธบิายทีม่าของจ ํานวน และคณุสมบติัของผูสมัครใหชดัเจน
   เพ่ือใหเชื่อมโยงกับภารกิจของศูนยวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษา
   แบบเรียนรวมสํ าหรับเด็กออทิสติก

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1  การขออนุมัติเปดหลักสูตร
ดวยมีหลักสูตรที่ขออนุมัติเปดสอน ท่ีไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรอง

หลักสูตร เรียบรอยแลว จํ านวน 1 หลักสูตร ดังนี้
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ชื่อหลักสูตรและสาขาวิชา หนวยงานรับผิดชอบ

ผานความเห็นชอบของคณะ
กรรมการกล่ันกรองหลักสูตร

ของมหาวิทยาลัย
(ครั้งท่ี วันท่ี)

1.หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548
1.1ระดับปริญญาเอก
(1)หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
     สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

คณะศึกษาศาสตร และ
บัณฑิตวิทยาลัย

21/2548
(23 ธ.ค. 2548)

รวมหลักสูตรปรับปรุง ระดับปริญญาเอก จํ านวน 1 หลักสูตร
จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

5.2  การประเมนิผลการด ําเนินงานของสถานวีทิยกุระจายเสยีง มข. F.M.103 ประจ ําป 2548
ตามคํ าส่ังมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ี 2259/2547 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและ

ประเมินผลการดํ าเนินงานขององคกรในกํ ากับมหาวิทยาลัยขอนแกน นั้น คณะกรรมการฯ ไดประเมินผลการ
ดํ าเนินงานของสถานีฯแลว สรุปผลดังนี้

สถานีฯมีการพัฒนาระบบกระจายเสียงไดตามเปาหมายที่ตั้งไว โดยมีคาใชจายในการจัดหาครุ
ภัณฑเพื่อดํ าเนินการในการพัฒนาเปนไปตามที่ตั้งไว จํ านวนเงิน 1,117,340 บาท

ผลประกอบการของสถานีฯ มีดังนี้
     ประมาณการ       เกิดขึ้นจริง

รายได 7,330,934.52  บาท 7,648,696.71  บาท
รายจาย 5,552,387.79  บาท 4,244,528.87  บาท
รายไดสูงกวารายจาย 1,778,387.79  บาท 3,404,167.84  บาท
นํ าไปเปนทุนสํ ารองสะสม    340,416.78  บาท
คงเหลือกํ าไรสุทธิ 3,063,751.06  บาท

ซ่ึงสามารถประกอบการไดมากกวาประมาณการ 4.34% และลดคาใชจายลงจากประมาณการได
23.56%   ผลการดํ าเนินงานเม่ือเทียบกับประมาณการถือวาทํ าไดสํ าเร็จตามเปาหมาย

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ทีป่ระชมุรบัทราบ

5.3  รายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษผลิตทันตแพทยขั้นปริญญาโท
                 (สาขาทันตกรรมจัดฟน) ภาคพิเศษ ประจํ าปงบประมาณเงินรายได 2548

รายงานผลการตรวจสอบบญัชี โครงการพเิศษผลิตทันตแพทยขัน้ปรญิญาโท (สาขาทันตกรรมจดัฟน)
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2548 มีรายไดรวม 5,392,189.51 บาท มีรายจาย 3,760,090.96 บาท มีรายไดสูงกวา
รายจาย 1,6322,098.55 บาท ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ทีป่ระชมุรบัทราบ
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5.4  สรุปผลการดํ าเนินงานสถานจัดการและอนุรักษพลังงานคณะวิศวกรรมศาสตร
      ประจํ าปงบประมาณ 2548
สรุปผลการดํ าเนินงานของสถานจัดการและอนุรักษพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ประจํ าป

งบประมาณ 2548  ดังนี้
1. ดานผลงาน ป 2548 ตั้งเปาไว 110 แหง ผลการดํ าเนินการจริง 93 แหง ใหบริการ 22

จังหวัด เปนจังหวัดในภาคอีสาร 19 จังหวัด จํ านวน 90 แหง จังหวัดในภาคกลาง 1 จังหวัด  จํ านวน 1 แหง
จังหวัดในภาคเหนือ 2 จังหวัด จํ านวน 2 แหง ซ่ึงทํ าไดตํ่ ากวาเปาหมาย รวม 17 แหง

2. รายไดจาการดํ าเนินงานสูงกวาประมาณการ ตั้งไว 13 ลานบาท รับจริง 15,826,823.95
บาท  สูงกวาประมาณการ 2,826,823.95 บาท

3. เปรียบเทียบรายไดกับคาใชจายในการดํ าเนินงานป 2548 มีรายไดดํ าเนินงาน
15,826,823.95 บาท รายไดดอกเบี้ย 212,008.33 บาท รวมรับท้ังส้ิน 16,038,832.28 บาท คาใชจายจากการ
ดํ าเนินงาน 10,619,136.51 บาท คิดเปน 66.21% มีรายรับมากกวารายจาย 33.79% จํ านวนเงิน
5,419,695.51 บาท

4.  จัดสรรเงินเขากองทุนวิจัย จํ านวน 700,000 บาท กองทุนพัฒนาครุภัณฑ 394,018.85 บาท
ตัดจายทรัพยสินถาวรตามนโยบายเปลี่ยนแปลงการบริหารงบประมาณ เพื่อจัดหาครุภัณฑ จํ านวน 1,420,536.62
บาท จากทุนสะสม

5.  ใหทุนการศึกษา 13 ทุน จํ านวน 696,179 บาท
6.  จัดสรรใหคณะวิศวกรรมศาสตรและมหาวิทยาลัยขอนแกน จํ านวน 791,341.19 บาท
7.  จัดสรรเปนทุนสํ ารอง จํ านวน 791,314.19  บาท
8.  มีการจัดสรรเงินรางวัลประจํ าป 2548 จํ านวน 1,144,840 บาท คิดเปน 7.14% ของรายได
อนึ่ง กระบวนการดํ าเนินงานเทียบกับดัชนีชี้วัดทํ าไดตามเปาหมาย
จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ทีป่ระชมุรบัทราบ

5.5  รายชื่อสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
จังหวัดขอนแกนไดมีหนังสือแจงวา นายกรัฐมนตรีไดประกาศรายชื่อสมาชิกสภาท่ีปรึกษา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ชุดท่ี 2 ในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม 2548 ตามประกาศดังกลาว มี
สมาชิกสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติท่ีมีภูมิลํ าเนาในจังหวัดขอนแกน คือ นางรัชนีภรณ  คุปรัตน  โดย
สภาท่ีปรึกษาฯ มีความยินดีและเต็มท่ีท่ีจะใหความรวมมือ หากมหาวิทยาลัยจะมีการประชุมหารือ ประเด็นตางๆท่ี
เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม และประสงคจะเรียนเชิญสมาชิกสภาท่ีปรึกษาฯ ดังกลาวไปรวมแสดงความคิดเห็น
หรือรับฟงปญหาเพื่อสะทอนไปยังรัฐบาลอีกทางหนึ่ง

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ทีป่ระชมุรบัทราบ



- 17 -

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  2/2549  ณ  วันท่ี  8 กุมภาพันธ 2549

5.6  มหาวทิยาลยัขอนแกนรวมเปน Steering Committee of the Indonesian and Thai University Rectors
สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 21/2548 เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2548 ไดรับ

ทราบเรื่อง การประชุมรวมระหวางอธิการบดีมหาวิทยาลัยของไทยและมหาวิทยาลัยของอินโดนีเซีย เม่ือวันท่ี 26
ธันวาคม 2548 ท่ีผานมาโดยคณบดีคณะเทคโนโลยีและคณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนไดเขารวม
การประชุมดังกลาวดวย นั้น บัดนี้ สถานฑูตอินโดนีเซีย ไดมีหนังสือแจงผลการประชุมดงักลาวอยางเปนทางการ
และ จากการประชุมดังกลาว มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรวมเปน Steering Committee of the Indonesian and Thai
University Rectors ดวย โดยมหาวิทยาลัยของไทยที่รวมเปนกรรมการดังกลาว ประกอบดวย มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยทักษิณ  กํ าหนด
ประชุมท่ีประเทศอินโดนีเซียในชวงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2549 นี้

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

5.7  ยทุธศาสตรการจดัการศกึษาส ําหรบัคนพกิารในระดบัอดุมศกึษา
สํ านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ไดจดัทํ ายุทธศาสตรการจดัการศกึษาสํ าหรบัคนพกิารในระดบั

อดุมศกึษา เพือ่ใหเปนไปตามเจตนารมณของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 และพระราชบญัญตักิาร
ศกึษาแหงชาต ิพ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพิม่เตมิ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และเปนไปตามแนวนโยบายของรฐัมนตรวีาการ
กระทรวงศกึษาธิการ (นายจาตรุนต  ฉายแสง) ท่ีไดก ําหนดทิศทางขบัเคลือ่นการปฏิรปูการศกึษาในชวง 3 เดอืน โดยได
ก ําหนดเปนหนึง่ในยุทธศาสตรหลัก 5 เรือ่ง ของกระทรวงศกึษาธิการ โดยก ําหนดไวในยุทธศาสตรท่ี 2 “ก ําหนดยุทธ
ศาสตรสํ าหรบัคนพกิารทุกประเภท เดก็ดอยโอกาส เดก็ท่ีมีปญหาสถานะบคุคลหรอืไรสัญชาตไิรรฐัและเดก็ชายขอบใหเกดิ
ความชดัเจน เพือ่ใหดแูลไดอยางท่ัวถงึและมีประสิทธิภาพสอดคลองกบัสภาพของปญหา” สกอ.จงึไดจดัทํ ายุทธศาสตรการ
จดัการศกึษาสํ าหรบัคนพกิารในระดบัอดุมศกึษา เพือ่ก ําหนดเปนกรอบในการขอรบัการจดัสรรงบประมาณปกติประ
จํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ท่ีแตละสถาบันจะตองขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก  สํ านักงบประมาณ
โดยตรงตอไป ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

5.8  สรปุกิจกรรมตางๆของมหาวทิยาลยัขอนแกน ระหวางวนัที ่16 พฤศจิกายน 2548-30 ธนัวาคม
       2548 และรายงานสรปุขาวมหาวทิยาลยัขอนแกนในหนาหนังสอืพิมพ วารสาร สือ่มวลชน
       เดือนธนัวาคม 2548
ดวยในชวงวนัท่ี 16 พฤศจกิายน  - 30 ธันวาคม 2548 มหาวทิยาลัยไดด ําเนนิกจิกรรมทีสํ่ าคัญๆ

ในดานการพฒันาวชิาการและผลติบณัฑติ การวจิยั การบรกิารวชิาการ การสงเสรมิศลิปะวฒันธรรม การพฒันานกัศกึษา
การตางประเทศ การพฒันาส่ิงแวดลอม การพฒันาระบบบรหิารและบคุลากร การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ และการ
จดักจิกรรมพเิศษ ซ่ึงมีรายละเอยีดบรรจใุนแผนซีดปีระกอบวาระการประชมุ

นอกจากนี ้ฝายกจิการพเิศษ และงานประชาสมัพนัธยังไดรวบรวมรายงานขาวมหาวทิยาลัยขอนแกน
ในหนาหนงัสือพมิพ วารสาร ส่ือมวลชน ประจ ําเดอืนธันวาคม 2548    โดยแยกประเภทเปนขาวดานตางๆ ไดแก
ขาวพฒันาวชิาการและผลิตบณัฑติ  การวจิยั การบรกิารวชิาการ และกจิกรรมพเิศษ ซ่ึงมีรายละเอยีดบรรจใุนแผนซีดี
ประกอบวาระการประชมุ



- 18 -

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  2/2549  ณ  วันท่ี  8 กุมภาพันธ 2549

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ
6.1  การขยายเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ป 2549 สังกัด มข.
รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากรเสนอตอท่ีประชุมวา ตามมาตรา 72 แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือนสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 ไดบัญญัติใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซ่ึง
มีตํ าแหนงตั้งแตระดับรองศาสตราจารยขึ้นไป เม่ือมีอายุครบ 60 ป บริบูรณ ในส้ินปงบประมาณ อาจใหรับราชการ
เพื่อทํ าหนาท่ีสอนหรือวิจัยตอไปได จนถึงส้ินปงบประมาณที่ผูนั้นมีอายุครบ 65 ป บริบูรณ ตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ.กํ าหนด นั้น เนื่องจากขณะนี้ ก.พ.อ. ยังรางหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขดังกลาวไมแลว
เสร็จ ดังนั้น สํ าหรับการขยายเวลาราชการ ป 2549 ไดรับคํ าแนะนํ าจาก ก.พ.อ.ขอใหใชหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขการขยายเวลาของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามหนังสือสํ านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
ท่ี ศธ 0509/ว 1 ลงวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2548 เดิมไปกอน

และประธานไดเสนอตอท่ีประชุมเพิ่มเติมวา การขยายเวลาราชการของขาราชการนั้น ขอใหเปน
ความประสงคของหนวยงาน  ดงันัน้ ในการพจิารณาการขยายเวลาของขาราชการจะใหหนวยงานวเิคราะหความจ ําเปน
ดานอัตรากํ าลัง กอนท่ีจะมีการย่ืนขอขยายเวลาราชการ

จึงเสนอท่ีประชมุเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติใหความเห็นชอบตามที่ประธานเสนอ และมอบใหรองอธิการบดี

ฝายพัฒนาบุคลากรตั้งคณะทํ างานเพ่ือพิจารณากํ าหนดหลักเกณฑกลางในการวิเคราะหความจํ าเปนของ
หนวยงานโดยคณะท ํางานขอใหเปนคณบดคีณะทีไ่มมีผูทีอ่ยูในขายทีจ่ะขอขยายเวลาราชการครัง้น้ี แลวนํ าเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป

6.2 การจัดทํ าคํ ารับรองการปฏิบัติราชการและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ
           ตามคํ ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจํ าป

งบประมาณ พ.ศ. 2549
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชุมวา สํ านักงาน ก.พ.ร.ไดมอบให สํ านักงาน

รบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปนผูดํ าเนินการจดัทํ าคํ ารับรองการปฏิบัติราชการและ
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํ ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2549 โดยกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการนั้นยังเปน 4 มิติเชนเดิม คือ มิติท่ี 1
มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ มิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ มิติท่ี 3 มิติดานประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติราชการ และ มิติท่ี 4 มิติดานการพัฒนาองคกร โดยตัวชี้วัดในมิติท่ี 1 และ 2 ยังคงเดิม และสํ านัก
งาน ก.พ.ร.ขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาเพิ่มตัวชี้วัดในมิติท่ี 3 และ มิติท่ี 4 อีก จํ านวน 1 และ 2 ตัวชี้วัดตามลํ าดับ
ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบและขอความรวมมือคณะ หนวยงานพิจารณารายละเอียดตัวชี้วัดท่ี
เพิ่มเติมเพื่อเตรียมการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป โดยฝายแผนฯจะมีการประชุมชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดใหคณะ
หนวยงานไดรับทราบอีกครั้ง
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ฝายพัฒนาบุคลากรเสนอเพิ่มเติมวา จะนํ าเสนอเรื่อง แนวทางวิธีการใหอาจารยปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย ในการประชุมคณบดีในคราวตอไป และขอใหประธานสภาคณาจารย เสนอขอมูล
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยท่ีสภาคณาจารยเคยไดจัดทํ าไว ประกอบการพิจารณาในวาระดังกลาวดวย

ทีป่ระชมุรบัทราบ

6.3  ระบบฐานขอมูล on line เพ่ือการประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทย
ประธานเสนอตอท่ีประชุมวา สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดใหมีระบบติดตาม

ประเมินผล รวมถึงการจัดอันดับดานการเรียนการสอนและการวิจัยในระบบ on line ขึ้น  ซ่ึงจะทํ าใหไดขอมูลท่ีเปน
ปจจุบันและเปนประโยชนในการบริหารสถาบัน สามารถนํ าไปกํ าหนดทิศทางความเปนเลิศ จุดเนน เปาหมาย และ
แผนการดํ าเนินงานที่สอดคลองกับศักยภาพและความพรอมของแตละสถาบัน รวมถึงการจัดสรรงบประมาณที่สอด
คลองกับศักยภาพและคุณภาพของผลผลิต สกอ. จึงขอความรวมมือจากมหาวิทยาลัยใหกรอกขอมูลลงในฐานขอ
มูลท่ี สกอ.จัดทํ าขึ้น  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบและขอความรวมมือคณะ หนวยงาน ใหขอมูลท่ีถูกตอง สมบูรณ และ
ดํ าเนินการตามกํ าหนดเวลาตอไป

ทีป่ระชมุรบัทราบ และประธานขอความรวมมือใหคณะใหความสํ าคัญ ในการกํ ากับดูแลการ
กรอกขอมูลในระดับคณะใหมีความสมบูรณ และทันตามกํ าหนดเวลาดวย

6.4  คํ าพิพากษาศาลปกครอง กรณี ผูบริหารมหาวิทยาลัย ถูกฟอง
       กรณีสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํ ากัด
ประธานเสนอตอท่ีประชุมวา ตามที่นายไพศาล  แสงสุวรรณ กับพวก รวม 310 ราย ไดย่ืนฟอง

มหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนองคประชุมท่ีประชุมคณบดี เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2548 จํ านวน 34
ราย ตอศาลปกครองจังหวัดขอนแกน ตามคดีหมายเลขดํ าท่ี 146/2548 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2548 ขอให
พิพากษา

1.  ขอใหศาลเพิกถอนมติท่ีประชุมคณบดีในการประชุมครั้งท่ี 6/2548 เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม
2548 และเพิกถอนประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี 305/2548 ลงวันท่ี 20 เมษายน 2548 เรื่องยกเลิก
การระงับการหักเงินเดือน

2.  ใหเรียกเงินเดือนท่ีผูถูกฟองคดีท่ี 1 หักสงใหกับสหกรณฯ คืนใหแกผูฟองคดี
3. ใหผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ท้ัง 32 คน เขารับการอบรมหลักสูตรผูบริหารระดับสูงเขม

ขนแหงวัดไรขิง จังหวัดนครปฐม โดยใชทุนสวนตัว และตองผานการทดสอบหลักสูตรดังกลาว หากผูบริหารรายใด
สอบไมผานหลักสูตรก็ใหพนจากตํ าแหนงทางการบริหารในมหาวิทยาลัยขอนแกน

4.  ใหระงับการหักเงินเดือนของกลุมผูฟองคดีเพื่อชํ าระหนี้พิพาทที่เปนคดีความแลว จนกวาคดี
จะแลวเสร็จ

ศาลไดตรวจพิจารณาคํ าฟองและเอกสารอื่นๆในสํ านวนคดี รวมทั้งไดตรวจพิจารณาบทกฎหมายที่
เกี่ยวของประกอบดวยแลว ศาลรับพิจารณาคํ าฟองและคํ าขอตามขอ 1 และขอ 2   และศาลไดนัดฟงคํ าพิพากษา
ในวันท่ี 26 มกราคม 2549 เวลา 14.00 น. โดยศาลพิเคราะหแลวเห็นวา มติของท่ีประชุมคณบดี ในการประชุม
ครั้งท่ี 6/2548 เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2548 และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี 305/2548 ลงวันท่ี 20
เมษายน 2548  ชอบดวยระเบียบกฎหมายแลว ปญหาอื่นจึงไมจํ าตองวินิจฉัย จึงมีคํ าพิพากษายกฟอง
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  2/2549  ณ  วันท่ี  8 กุมภาพันธ 2549

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 12.30  นาฬิกา

(ลงชื่อ)               กุลธิดา  ทวมสุข
             (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)

                  รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
                   เลขานุการท่ีประชุมคณบดี

นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน  มูลศรี
ผูบันทึกรายงานการประชุม
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