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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  วาระพิเศษ ณ วันท่ี 6 กรกฎาคม 2548

รายงานการประชุมคณบดี
วาระพิเศษ

เม่ือวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2548
ณ  หองประชุมชั้น 6 ศูนยบริการวิชาการ  อาคารศูนยวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน

         ******************************************
ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต  สกลไชย อธิการบดี ประธาน
2. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
3. รศ.พิศาล  ศิริธร รองอธิการบดีฝายวิจัย และรักษาราชการแทน

ผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
4. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
5. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
6. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร
7. รศ.สมหมาย  ปรีเปรม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
8. รศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ คณบดีคณะเกษตรศาสตร
9. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก คณบดีคณะวิทยาศาสตร
10. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา คณบดีคณะศึกษาศาสตร
11. ผศ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล รองคณบดีฝายวิชาการ

แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร
12. รศ.สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
13. รศ.พีรสิทธ์ิ  คํ านวณศิลป คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
14. รศ.ชูชาติ  อารีจิตรานุสรณ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
15. ผศ.วีระศักดิ์  ชายผา คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
16. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย คณบดีคณะเภสัชศาสตร
17. ผศ.หลา  อาจวิชัย รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะเทคโนโลยี
18. รศ.ประจักษ  พัวเพิ่มพูลศิริ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
19. รศ.ธาดา  สุทธิธรรม คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
20. รศ.สุเมธ  แกนมณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
21. ผศ.รุง  ธีระพิจิตร คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
22. รศ.สมาน  ลอยฟา ผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ

(สํ านักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู)
23. รศ.ชรัตน  มงคลสวัสดิ์ รักษาราชการแทนผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร
24. รศ.สมภพ  พระธานี ผูอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
25. นายสุรเชษฐ  ม่ังมีศรี รองผูอํ านวยการ

แทนผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ
26. ผศ.สุกิจจา  จันทะชุม ผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล
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(สํ านักบริหารและพัฒนาวิชาการ)
27. นางพรรณวดี  ตันติศิรินทร รองประธานสภาคณาจารย  คนท่ี 1

แทนประธานสภาคณาจารย
28. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

เลขานุการท่ีประชุม

ผูไมมาประชุม เน่ืองจากติดราชการ หรือภารกิจสํ าคัญ
1.  รศ.ดํ ารงค  หอมดี รองอธิการบดีฝายบริหาร
2.  รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
3.  รศ.อินทรพล  หอวจิิตร คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
4.  นางสังวาลย  ชางทอง หัวหนาสํ านักงานอธิการบดี

ผูชวยเลขานุการท่ีประชุมคณบดี

ผูเขารวมประชุม
1  นายบุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย รองประธานสภาขาราชการและลูกจาง คนท่ี 1

แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง
2. ผศ.โฆสิต  แจงสกุล ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนากีฬา
3. ผศ.อนุชา  นิลประพันธ ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
4. ผศ.เดนพงษ  สุดภักดี รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร
5. ผศ.ประพัทธ  สันติวรากร ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา คณะเกษตรศาสตร
6. ผศ.สันติ  วิจักขณาลัญฉ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร
7. รศ.สมเดช  พินิจสุนทร รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร
8. รศ.บํ าเพ็ญจิต  แสงชาติ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร
9. ผศ.จงรักษ  อิฐรักษ รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร

10. ผศ.กํ าจร  ใจบุญ รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
11. ผศ.ปนปนัทธ  เผือกพันธ รองคณบดฝีายพฒันานกัศกึษา คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร
12. ผศ.ไพเกษม  แสนยานสิุน รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย
13. ผศ.ยุพิน  อนิวรรตอังกูร รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย
14. นายสมศักดิ์  พิทักษานุรัตน รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร
15. นายประจักร  บัวผัน ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร
16. ผศ.จารุณี  รัตนยาติกุล รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะทันตแพทยศาสตร
17. นส.รัชฎา  นอยสมบัติ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา  คณะทันตแพทยศาสตร
18. ผศ.อาภรณี  ไชยาคํ า รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร
19. นส.ภัทราวดี  จันทรแจม ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา  คณะเภสัชศาสตร
20. ผศ.สมบูรณ  แสงมณีเดช รองคณบดีฝายวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร
21. ผศ.ชูชาติ  กมลเลิศ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา  คณะสัตวแพทยศาสตร
22. นายทรงยศ  พงศพิมล รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะสถาปตยกรรมศาสตร
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23. นายอรรถสิทธ์ิ  ชมาฤกษ ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา  คณะสถาปตยกรรมศาสตร
24. ผศ.สมจิตร  จึงสงวนพรสุข รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
25. นส.สุกานดา  ฟองยอย ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
26. นส.นงนุช  ภูมาลี ผูชวยคณบดีฝายวิชาการและวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร
27. นายพยุงศิลป  เปศรี รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร
28. รศ.พีระศักดิ์  ศรีฤาชา รองผูอํ านวยการฝายวิชาการ  สํ านักทะเบียนและประมวลผล

(สํ านักบริหารและพัฒนาวิชาการ)

เริ่มประชุมเวลา 17.15 นาฬิกา

ประธานไดกลาวเปดประชุมและแจงตอท่ีประชุมวา เนื่องจากมีเรื่องสํ าคัญเรงดวนจํ านวน 2 เรื่อง
คือ เรื่องนโยบายและวิธีการรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2549 โดยวิธีรับตรง และ
เรื่องการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหม ประจํ าปการศึกษา 2548 จึงไดเรียนเชิญประชมุคณบดีวาระพิเศษ พรอมท้ัง
เรียนเชิญ รองคณบดีฝายวิชาการ และรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ทุกคณะเขาประชุมในวันนี้ดวย และประธาน
ไดด ําเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระดงัตอไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1  นโยบายและวิธีการรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2549
             โดยวิธีรับตรง

เลขานุการท่ีประชุมเสนอตอท่ีประชุมวา   ท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยและสํ านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษามีความเห็นรวมกนัวาจะเลิกระบบสอบเอนทรานซ และใชระบบการรับบุคคลเขาศึกษา
ในสถาบนัอดุมศกึษาในระบบกลาง (Central University Admissions System : CUAS) ตัง้แตปการศกึษา 2549
โดยใชผลการเรยีนชัน้มัธยมศกึษาตอนปลาย ผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และผล
การทดสอบทางการศกึษาแหงชาติชั้นสูง (A-NET) ท่ีจดัสอบโดยสถาบนัทดสอบทางการศกึษาแหงชาติ ในชวงเดือน
กมุภาพนัธและมีนาคมเปนองคประกอบการคัดเลือกนั้น

เนื่องจากการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยดํ าเนินการไดหลากหลายวิธีการ และมหาวิทยาลัยมี
ความจํ าเปนตองการคงระบบโควตารับตรงดวยเหตุผลของการกระจายโอกาสทางการศึกษา ทํ าใหมหาวิทยาลัย
หลายแหงเตรียมการรับนักศึกษาโควตารับตรง ในปการศึกษา 2549 นี้ โดยจัดสอบเองในเดือนตุลาคมอีกเหมือน
เชนการสอบวัดความรูในเดือนตุลาคม สถานการณเชนนี้สงผลกระทบใหโรงเรียนเรงรัดการสอนใหจบภายในภาค
การศึกษาตนของชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 และมีนักเรียนวิ่งรอกสมัครสอบตรงตามมหาวิทยาลัยคนละหลายแหงเปน
จํ านวนมาก ซ่ึงในปท่ีผานมาไดรับการรองเรียนจากผูปกครองวา ไดสรางปญหาดานคาใชจายเปนอยางมาก

ดังนั้น เพื่อใหการรับนักศึกษาโควตารับตรงของมหาวิทยาลัยดํ าเนินการบรรลุตามเปาหมายของ
มหาวิทยาลัย และไมเปนการสรางปญหาแกพอแม ผูปกครอง สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงไดเชิญ
ประชุมปรึกษาหารือในเรื่องการบริหารจัดการระบบโควตารับตรงของมหาวิทยาลัย เพื่อเปนแนวทางรวมกันของ
ทุกมหาวิทยาลัยเม่ือวันท่ี 4 กรกฎาคม 2548 ท่ีผานมา  โดยสรุปมีวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยตางๆจะดํ าเนินการ
คัดเลือกผูเขาศึกษาโดยวิธีรับตรง 5 วิธีดวยกัน คือ

1.  ดํ าเนินการรับสมัครเองและจัดสอบเอง
2.  ดํ าเนินการรับสมัครเอง โดยใชคะแนนสอบ O-NET และ A-NET ในการคัดเลือก
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3.  ให สกอ.ดํ าเนินการรับสมัคร และจํ าแนกรายชื่อผูสมัครในกลุมโควตา สงใหมหาวิทยาลัย
คัดเลือกเอง โดยใชคะแนนสอบ O-NET และ A-NET

4.  ดํ าเนินการรับสมัครเอง ไมมีการสอบ  ใช GPA และผลการเรียนระดับมัธยมปลายเปนหลัก
5.  มหาวิทยาลัยไมมีระบบรับตรง แตคณะตางๆดํ าเนินการเอง
และจากการประชุมดังกลาวไดทราบผลอยางไมเปนทางการถึงแนวทางการคัดเลือกผูเขาศึกษา

โดยวิธีรับตรงของแตละมหาวิทยาลัย ดังนี้
สถาบัน วิธีการ หมายเหตุ

1. มหาวิทยาลัยในสวนกลางสวนใหญ 5
2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม 1 มช.เปนสถาบันหลัก และดํ าเนินการใหมหาวิทยาลัยในภาค

เหนือ เชน ม.นเรศวร (หมายเหตุ : มช.ยินดีใหความรวมมือ
แตเนื่องจากไดดํ าเนินการประชาสัมพันธไปแลว จึงขอดํ าเนิน
การตามที่กํ าหนดไวสํ าหรับปนี้)

3. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2
4. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 4
6. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3

ในสวนของมหาวิทยาลัยขอนแกน นั้น สํ านักทะเบียนและประมวลผล (สํ านักบริหารและพัฒนา
วิชาการ) ไดเชิญคณบดีและผูบริหารประชุมเพื่อพิจารณากํ าหนดนโยบายการรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
ขอนแกนโดยวิธีรับตรง ประจํ าปการศึกษา 2549 ไปแลวเม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน 2548  โดยมีสรุปมติท่ีประชุม ดังนี้

1.  สัดสวนการรับบุคคลเขาศึกษาโดยวิธีรับตรง : วิธีรับผานสํ านักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาใหกํ าหนดสัดสวนการรับเหมือนเดิม คือ

     1) ดํ าเนินการเองโดยระบบรับตรงของมหาวิทยาลัย 50-75%
(รับจากนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไมนอยกวา 50%)

     2)  รับผานสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 25%
2.  การรับเขาศึกษาโดยวิธีรับตรง มหาวิทยาลัยจะดํ าเนินการจัดสอบเอง โดยรวมกับ 2 สถาบัน

คือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3.  สัดสวนของคะแนนสอบใชหลักการเดิม คือ GPAX  ผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย 5 ภาคเรียน : คะแนนสอบเปน 5 : 95
4.  เพื่อใหสอดคลองกับการจัดสอบ 5 กลุมสาระการเรียนรูของระบบกลาง (Admission)

มหาวิทยาลัยจะจดัสอบจ ํานวน 5 กลุมสาระรายวชิา ไดแก ภาษาไทย สังคมศกึษา ภาษาองักฤษ คณติศาสตร และวทิยา
ศาสตร สํ าหรบัคณะท่ีตองการสอบวชิาเฉพาะ กอ็าจก ําหนดใหสอบได ซ่ึงจะรวบรวมขอมูลมาพจิารณาอกีครัง้หนึง่

5.  ใหผูสมัครเลือกสมัครได 1 คณะ/สาขาวิชา
ในการนี้ จึงขอหารือท่ีประชุมเพื่อพิจารณาวา  นโยบายและวิธีการรับบุคคลเขาศึกษาใน

มหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2549 โดยวิธีรับตรง จะดํ าเนินการโดยวิธีใด จากวิธีการท่ี 1-5 ขางตน หรือมีวิธีอื่น
ท่ีเหมาะสม เพื่อจะไดแจงให สกอ. ทราบตอไป

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังน้ี
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1. สัดสวนจํ านวนรับเขาศึกษา
      รับตรงโดยมหาวิทยาลัย รับผาน สกอ. รวม

นักเรียนจากภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ

(1)

รับโดยวิธีพิเศษ* หรือรับ
นักเรียนจากภูมิภาคอื่น

(2)

ตามระบบ
Admission

(%)

50-75 0-25 25 100
รับโดยวิธีพิเศษ เชน โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแตยากจนหรือดอยโอกาส โครงการสํ าหรับนักเรียนที่
มีความสามารถพิเศษทางดานกีฬา วิทยาศาสตร หรืออื่นๆ โครงการรับนักเรียนจาก 3 จังหวัดภาคใต
โครงการความรวมมือกับสถาบันและองคกรตางๆ เปนตน

2. การดํ าเนินการ
2.1 มหาวิทยาลัยจะดํ าเนินการรับสมัครนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวิธีรับตรง

ตามขอ (1) ดังน้ี
ประมาณ กันยายน-ตุลาคม จํ าหนายเอกสารชุดระเบียบการและใบสมัคร
ประมาณ พฤศจิกายน-ธันวาคม รับสมัคร ผานระบบอินเทอรเน็ต รับสมัครผานโรงเรียน และ

รับสมัครดวยตนเอง
2.2  มหาวิทยาลัยจะไมมีการจัดสอบเอง โดยจะใชคะแนนสอบ O-NET และ A-NET ที่

ดํ าเนินการโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ ซึ่งจะจัดสอบระหวาง 25 กุมภาพันธ- 1 มีนาคม
2549

2.3  ประกาศผลการคัดเลือก ประมาณปลายมีนาคมหรือตนเมษายน 2549 (ตองรอผลการ
สอบ O-NET และ A-NET ซึ่งคาดวาจะใชเวลาประมาณ 1 เดือน)

3.  องคประกอบ
องคประกอบและสัดสวนคะแนนที่จะใชในการคัดเลือกโดยวิธีรับตรง

องคประกอบ คารอยละ
1. GPAX 6 ภาคเรียน 5
2. O-NET 5 กลุมสาระ 0-95*
3. A-NET หรือวิชาเฉพาะ

*1.  จะใชคะแนนจาก O-NET ทั้ง 5 กลุมสาระ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษาฯ และ
ภาษาอังกฤษ เปนหลัก
 2.  บางคณะ/สาขาวิชา อาจกํ าหนดใชคะแนนจาก A-NET บางสวน หรือจากวิชาเฉพาะบางสวน ซึ่งสัดสวน
คารอยละที่แตละคณะ/สาขาวิชาจะกํ าหนดในองคประกอบขอ 2 และ 3 จะมอบหมายใหสํ านักบริหารและ
พัฒนาวิชาการรวบรวมขอมูลจากแตละคณะตอไป

ระเบียบวาระที่ 2  การจัดกิจกรรมตอนรับนองใหม ประจํ าปการศกึษา 2548
รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอตอท่ีประชุมวา  สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุม

ครัง้ท่ี 11/2548 เม่ือวนัท่ี 15 มิถนุายน 2548 ไดพจิารณาเกีย่วกบัการจดักจิกรรมรบันกัศกึษาใหม ตามขอคิดเห็น
เสนอแนะของมติท่ีประชุมของคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้
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1. เห็นควรจัดใหมีการประชุมชี้แจงใหนักศึกษาเขาใจถึงขอจํ ากัดและความจํ าเปนในการปรับ
รูปแบบการดํ าเนินกิจกรรม ตลอดจนใหสรุปกิจกรรมการรับนองใหมของคณะท่ีไดดํ าเนินการตลอดระยะเวลา     ท่ี
ผานมาใหนกัศกึษาเกดิความเขาใจตรงกนัในวนัพฤหัสบดท่ีี 16 มิถนุายน 2548 ระหวางเวลา 17.00-20.30 น. เทา
นั้น ยกเวนคณะแพทยศาสตรซ่ึงจะดํ าเนินการในวันเสารท่ี 18 มิถุนายน 2548 กิจกรรมในวันดังกลาวขอใหคณะ
เปนผูดํ าเนินการ    โดยเฉพาะพิธีเปดและปดเพื่อใหการสรุปกิจกรรมเปนไปตามวัตถุประสงคและเสร็จส้ิน
ภายในเวลาที่กํ าหนด ท้ังนี้ขอใหจัดทํ ารายละเอียดกํ าหนดการ ลักษณะกิจกรรมที่ดํ าเนินการแตละชวงเวลาดวย

2.  เห็นควรใหระงับการจัดการแขงขันกีฬานองใหม ประจํ าปการศึกษา 2548 โดยใหไปจัดรวม
กับการแขงขันกีฬาระหวางคณะในภาคปลาย ซ่ึงมีการจัดเปนประจํ าทุกปอยูแลว

3.  การจัดกิจกรรมสรางสรรค สงเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ดานบํ าเพ็ญประโยชน ดาน
คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สามารถดํ าเนินการไดโดย

       3.1  หากเปนการดํ าเนินการโดยคณะใหคณบดีเปนผูอนุมัติ
       3.2  หากเปนการจัดกิจกรรมระหวางองคการนักศึกษากับสโมสรนักศึกษาคณะแหงหนึ่ง

แหงใดจัดหรือรวมกันหลายองคกรจัดใหอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีรับมอบหมายเปนผูอนุมัติ
       3.3  หากเปนการดํ าเนินกิจกรรมโดยสโมสรนักศึกษาคณะใหอธิการบดี หรือรองอธิการบดี

ท่ีไดรับมอบหมายเปนผูอนุมัติตามคํ าแนะนํ าของคณบดี
ท้ังนี้กิจกรรมตามขอ 3.1-3.3    ตองจัดทํ าเปนโครงการที่มีรายละเอียดที่ชัดเจนประกอบดวย

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค ผูรับผิดชอบในตํ าแหนงตางๆ กํ าหนดระยะเวลา สถานท่ี งบประมาณคาใชจาย
ลักษณะกิจกรรมและขั้นตอนการดํ าเนินกิจกรรมที่สอดคลองกับวัตถุประสงคและสามารถประเมินผลได   และ
โครงการดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาแลวนํ าเสนอขออนุมัติตอไปและเม่ือไดรับอนุมัติแลว
จึงจะจัดกิจกรรมได

4.  การดํ าเนินกิจกรรมใดๆ ขอใหปฏิบัติตาม
     4.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง “การจัดกิจกรรมรับนองใหมและประชุมเชียรใน

สถาบันอุดมศึกษา ป 2548” ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2548
     4.2  บันทึกขอความ ท่ี ศธ 0508/ว 856 ลงวันท่ี 13 มิถุนายน 2548
     4.3  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 108/2548) เรื่อง   “หลักเกณฑในการจัด

กจิกรรมรบันองใหม มหาวทิยาลัยขอนแกน ประจ ําปการศกึษา 2548” ลงวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ 2548 อยางเครงครดั
ท่ีประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 11/2548 เม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2548 ไดรับทราบและมีขอ

คิดเห็นเสนอแนะดังนี้

1.  ใหชะลอการจดักจิกรรมตามขอ 1 และ 2 ไปกอนเพือ่รอความเหน็จากทีป่ระชมุอธิการบดี
แหงประเทศไทย ซ่ึงจะมีการประชมุในวนัท่ี 25 มิถนุายน 2548 สวนการด ําเนนิกจิกรรมอืน่ๆ และการด ําเนนิการใดๆ
ใหเปนไปตามขอ 3 และ 4 ตามขอเสนอของกรรมการพฒันานกัศกึษา

2.  ขอความรวมมอืคณะตางๆในการจดัคณาจารยและเจาหนาท่ีดแูล ใหคํ าแนะน ํานกัศกึษาอยาง
ตอเนือ่งดวย

ภายหลังท่ีไดมีการแจงเวยีนมตท่ีิประชมุคณบดใีหทุกคณะ รวมถงึนกัศกึษาไดรบัทราบ ฝายพฒันานกั
ศกึษากไ็ดตดิตาม ก ํากบั ดแูลการด ําเนนิกจิกรรมการรบันกัศกึษาใหมมาโดยตลอด ในชวงระยะเวลาทีผ่านมา ปรากฏมี
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นกัศกึษาจ ํานวนหนึง่รวมกลุมเรยีกรองใหมีการจดักจิกรรมรบันกัศกึษาใหมตอไป และนายกองคการนกัศกึษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดมีหนังสือลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2548 เพื่อขอดํ าเนินกิจกรรมตางๆ มีรายละเอียดดังนี้

1.  ใหมีการจัดการแขงขันกีฬานองใหมตอไป โดยมีมาตรการและแนวทางคือ
     1.1 งดการซอมกีฬาทุกชนิด ภายในวันท่ี 8 กรกฎาคม 2548  และจะกลับมาซอมใหมหลัง

การสอบกลางภาคเรียนที่ 1
     1.2 ใหมีการจัดการแขงขันในระหวางวันท่ี 21-27 สิงหาคม 2548
     1.3 ระหวางการฝกซอม ตลอดจนถึงการแขงขันจะตองปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับของ

มหาวิทยาลัยอยางเครงครัด
     1.4 ทางสโมสรนักศึกษาทุกคณะยินดีท่ีจะไมสงชนิดกีฬาท่ีมีการฝาฝนขอบังคับเขารวมการ

แขงขัน โดยที่มีการตักเตือนกอนท่ีจะตัดสิทธ์ิเขารวมการแขงขัน
     1.5 ใหหนวยกิจการนักศึกษาของแตละคณะเขามาสอดสองดูแลอยางใกลชิด
2.  กิจกรรมประชุมเชียร ใหทํ าในท่ีเปดเผย ไมลับตาผูคน มีการถายภาพ วิดีโอ รูปภาพ ตลอดทั้ง

กิจกรรมภายในไมมีการวาก หรือกริยาดังกลาวในประกาศ ฉบับท่ี 108/2548 ขอท่ี 3.8 และ 3.9 และไมขัดตอ
ประกาศที่ไดกลาวมาขางตน

3.  กิจกรรมที่เปนการดํ าเนินการในสวนของคณะ ใหคณบดีแตละคณะเปนผูอนุมัติกิจกรรม
รวมถึงความคิดเห็นและแนวทางที่เหมาะสม เพราะจํ านวนนักศึกษาของแตละคณะตางกัน รูปแบบการจัดกิจกรรม
อาจแตกตางกันใหอยูในดุลยพินิจของคณบดีแตละคณะ

4.  ใหทางมหาวิทยาลัยมีการชี้แจง และประกาศใหผูปกครองทราบถึงตารางกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน กิจกรรมขององคการนักศึกษา และสภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาแตละคณะ

5.  ท่ีประชุมเห็นควรที่จะใหใชประกาศฉบับท่ี 108/2548 ในการจัดรูปแบบการจัดกิจกรรม
รับนองใหมของมหาวิทยาลัยขอนแกนตอไป แตใหมีการปรับเปล่ียนใหเขากับสถานการณปจจุบัน

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา พรอมนี้ ฝายพัฒนานักศึกษาไดเสนอรางประกาศฯ (ฉบับ
ท่ี..../2548) เรื่อง หลักเกณฑในการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจํ าปการศึกษา 2548
มาเพื่อพิจารณาดวย

มติ  ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมีมตดัิงน้ี
1.  เหน็ควรใหคณะจดักิจกรรมในขอ 1 ตามความเหน็ของคณะกรรมการพฒันานักศกึษา รวม

ทัง้ใหมีการจดักิจกรรมมอบรุน หรอืสญัลกัษณ หรอืเครือ่งหมายตางๆ แกนองใหม โดยใหจัด 1 ครัง้ และใหแลว
เสรจ็ภายในวนัที ่ 9 กรกฎาคม 2548 ขอใหคณะเปนผูดํ าเนินการ โดยเฉพาะพธิเีปดและปดเพ่ือใหการสรปุกิจ
กรรมเปนไปตามวตัถปุระสงค

2. การแขงขนักีฬานองใหม ใหไปจดัรวมกบักีฬาระหวางคณะเปนรายการเดยีวในภาคปลาย
ประจ ําปการศกึษา 2548 เพ่ือใหนองใหมสามารถปรบัตวัและมคีวามพรอมทัง้การเรยีนและการสอบในภาคตน
มากทีส่ดุ

ทัง้น้ี หากจะมกีารจดักิจกรรมใดๆ ใหเปนไปตามประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับที่
...../2548) เรือ่ง หลกัเกณฑในการจัดกิจกรรมตอนรบันองใหม มหาวทิยาลยัขอนแกน ประจ ําปการศกึษา
2548  ตามทีเ่สนอ โดยขอใหฝายพัฒนานักศกึษา พิจารณาปรบัแกไขถอยค ําในรางประกาศใหเหมาะสมยิง่ขึน้
อกีครัง้ กอนประกาศใช



- 8 -

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  วาระพิเศษ ณ วันท่ี 6 กรกฎาคม 2548

เลิกประชุมเวลา 20.15  นาฬิกา

             (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)
                 รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

                   เลขานุการท่ีประชุมคณบดี

นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน  มูลศรี
ผูบันทึกรายงานการประชุม
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