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รายงานการประชุมคณบดี 
ครั้งท่ี 9/2550 

เมื่อวันศุกรท่ี 18 พฤษภาคม  2550 
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ 

                                              
ผูมาประชุม 
1. รศ.สุมนต  สกลไชย    อธิการบดี    ประธาน 
2. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร   รองอธิการบดีฝายบริหาร 
3. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา    รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล 
      และรักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตร 
4. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 
5. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศริิชัย   รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี  
6. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
7. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธุ   รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 
8. ผศ.ชูชาติ  กมลเลิศ    ผูชวยอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 
      แทนรองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 
9. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 
10. รศ.ลําปาง  แมนมาตย   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
11. รศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ   คณบดีคณะเกษตรศาสตร 
12. รศ.ธนากร  วงศวัฒนาเสถียร   รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ 
      แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
13. ศ.ละออศรี  เสนาะเมือง   คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
14. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
15. ศ.วิรุฬห  เหลาภัทรเกษม   คณบดีคณะแพทยศาสตร 
16. ผศ.เยาวลักษณ  อภิชาติวัลลภ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
17. รศ.ชูชาติ  อารีจิตรานุสรณ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 
18. รศ.พิษณุ  อุตตมะเวทิน   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
19. นางวิไลพร  สุตันไชยนนท   รองคณบดีฝายวิชาการ 

แทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 
20. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย   คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
21. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี  
22. รศ.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 
23. ผศ.ธนสิทธิ์  จันทะรี    รองคณบดีฝายวิจัย 

แทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
24. ผศ.สุธิดา  สรุงบุญมี    รองคณบดีฝายวิชาการ 
      แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
25. ผศ.รุง  ธีระพิจิตร    คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 
26. รศ.สมาน  ลอยฟา    ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 
27. ศ.สุทธิพันธ  จิตพิมลมาศ   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
28. ผศ.อนัตต  เจาสกุล    ผูอํานวยการศนูยคอมพิวเตอร 
29. รศ.มนัส  ปะนะมณฑา   รองผูอํานวยการฝายบริหาร 
      แทนผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
30. รศ.อํานวย คําตื้อ    ผูอํานวยการศนูยบริการวิชาการ 
31. รศ.พีระศักดิ์  ศรีฤาชา   ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 

(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
32. นายสมศักย  ทองเอี่ยม   รองประธานสภาคณาจารยชั่วคราว 

ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาคณาจารยชั่วคราว 
และแทนคณบดีคณะนิติศาสตร 

33. นางบุบผา  ชอบใช    รองประธานสภาขาราชการและลูกจาง คนที่ 2  
      แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง 

34. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
      เลขานุการที่ประชุม 
35. นางสังวาลย  ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 
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เริ่มประชุมเวลา 09.50 นาฬิกา 
 
  เมื่อครบองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้  
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอท่ีประชุม    

1.1  เรื่องท่ีไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2550  
 และมติท่ียังไมไดรับการรับรอง          เมื่อวันท่ี 2 พฤษภาคม 2549

เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา ดวยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกนครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่  
2 พฤษภาคม 2550 มีเรื่องที่ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง  ซึ่งมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม    

จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
มต ิท่ีประชุมรับทราบ และตามมติการประชุม วาระที่ 5.7 เรื่องการยกเลิกการขอใช

ท่ีดินสาธารณประโยชน “โคกหนองคอง” ตําบลกูทอง อ.เชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม รองอธิการบดี
ฝายบริหารเสนอใหคณะเกษตรศาสตรพิจารณาตรวจสอบเรื่องรั้วลอมรอบที่ดินดังกลาวเพื่อดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุตอไป 
   
  1.2 การสัมมนาของผูบริหาร เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตรงานวิจัย 
                   มหาวิทยาลัยขอนแกน และพิจารณาผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยท่ีผานมา 
   ประธานเสนอที่ประชุมวา ฝายแผนและสารสนเทศกําหนดจะจัดการสัมมนาผูบริหารขึ้น ใน
ระหวางวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2550 ณ ศูนยฝกอบรมหาดตะวันรอน ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
จังหวัดชลบุรี ซึ่งธนาคารไทยพาณิชยฯ ไดใหความอนุเคราะหสถานที่โดยไมคิดคาใชจาย ซึ่ง รองอธิการบดีฝาย
แผนและสารสนเทศเสนอที่ประชุมเพิ่มเติมวา การสัมมนาดังกลาว กําหนดประเด็นการสัมมนาเรื่อง การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรงานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกน และพิจารณาผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยที่ผานมา โดยได
เรียนเชิญ ศาสตราจารย นายแพทยวิจารณ  พานิช บรรยายพิเศษในการสัมมนาดังกลาว ผูเขารวมการสัมมนา
ประกอบดวย กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ จํานวน
ประมาณ 70 คน คณบดีคณะแพทยศาสตร เสนอที่ประชุมวา เนื่องจากในวันที่ 14 กรกฎาคม 2550 คณะ
แพทยศาสตรกําหนดจัดกิจกรรมวันศรีนครินทร  ซึ่งเปนกิจกรรมสําคญัที่ดําเนินการทุกป โดยจะเรียนเชิญคณะ
ผูบริหารรวมกจิกรรมดังกลาวดวย จึงขอใหพิจารณาเลือ่นวันสําหรับการสัมมนาผูบริหาร 
   มต ิท่ีประชุมรับทราบและประธานมอบหมายฝายแผนและสารสนเทศพิจารณาทบทวน
กําหนดวันท่ีเหมาะสมตอไปอีกครั้ง 
 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณบดี  
  ที่ประชุมไดพจิารณาแลว  มีมติรับรองรายงานการประชมุ ครั้งที่  8/2550 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม  2550 
โดยมีการแกไขดังนี้ 
   - หนา 3 มติที่ประชุม ระเบียบวาระที่  1.1 ใหแกไขเปน “ที่ประชุมรับทราบ และใหนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป”  
   - หนา 4 ระเบียบวาระที่ 4.2 มติที่ประชมุบรรทดัที่ 7 ขอความ “...หรือนอกงบประมาณแผนดิน...” 
ใหแกไขเปน “หรือเงินนอกงบประมาณแผนดิน” 
   - หนา 8 ระเบียบวาระที่ 5.9 คําวา “pariament” ใหแกไขเปน “parliament” 
   - หนา 11 ยอหนาขอความ “คณบดีวิทยาศาสตร...วันหยุดราชการ” ใหนําไปรวมในระเบียบวาระ
ที่ 5.8 และปรับแกไขขอความ บรรทัดสุดทาย เปนดังนี้  “...และมีประเด็นที่คณะจะตองหามาตรการควบคุม
เพิ่มเติมจากการมีระบบสแกนลายนิ้วมือ เขา-ออก อาคาร คือ การเขมงวดในการอนุญาตใหนักศึกษาเขามาใช
อาคารในชวงวันหยุดราชการ”  

 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน     

 3.1  รางประกาศฯ วาดวย การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย พ.ศ.2550  
  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธเสนอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากที่ประชุม
คณบดี คราวประชุม ครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 ไดพิจารณา รางประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน    
วาดวย การเลอืกตั้งกรรมการสภาคณาจารย พ.ศ.2550 และไดมีมติเห็นชอบ โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะให
ปรับปรุงแกไขในรางประกาศฯ ซึ่งไดดําเนินการตามมติที่ประชุมคณบดีเรียบรอยแลว แตเนื่องจากมีบางประเด็นที่
เนื้อหาสาระของรางประกาศฯ ดังกลาว ยังไมสอดคลองกัน จึงขอเสนอรางประกาศฯใหที่ประชุมคณบดีพิจารณา
อีกครั้ง กอนดําเนินการตอไป ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ และขอเสนอแนะ ดังนี้  
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-  ขอ 3 วรรคแรก บรรทัดท่ี 1 “...คณะกรรมการดําเนินการ...” ใหแกไขเปน 
“คณะกรรมการกลางดําเนินการ” และเพิ่มขอความตอทาย “ในกรณีท่ีกรรมการสภาคณาจารยวางลง
กอนครบวาระใหแตงตั้งคณะกรรมการกลางดําเนินการเลือกตั้ง ภายใน 30 วัน และใหดําเนินการ
เลือกตั้งใหแลวเสร็จภายใน 45 วัน นับแตท่ีไดรับแตงตั้ง” 

-  ขอ 4 วรรคแรก บรรทัดท่ี 1 “...คณะกรรมการดําเนินการ...” ใหแกไขเปน 
“คณะกรรมการกลางดําเนินการ” 

-  ขอ 5  วรรคแรก บรรทัดท่ี 1 “...คณะกรรมการดําเนินการ...” ใหแกไขเปน 
“คณะกรรมการกลางดําเนินการ” และบรรทัดท่ี 2 “…และแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งสภา
คณาจารย…”   ใหแกไขเปน “และแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย…” 

-  ขอ 6 (1) บรรทัดท่ี 2 “…คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งตามขอ 4 กําหนด” ให
แกไขเปน “คณะกรรมการกลางดําเนินการเลือกตั้งตามขอ 4 กําหนด” 

-  ขอ 7 (1) บรรทัดท่ี 2 “...ใหเปนดุลพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ...”ใหแกไข
เปน “ใหเปนดุลพินิจของคณะกรรมการกลางดําเนินการ...” 

-  ขอ 8 (2)  บรรทัดท่ี 3 “...ประธานคณะกรรมการดําเนินการ...” ใหแกไขเปน 
“ประธานคณะกรรมการกลางดําเนินการ...” 

-  ขอ 9 บรรทัดท่ี 3 ใหตัดคําวา “ครบถวน” ออก และใหเพิ่มขอความ “นับแตประกาศนี้
ใชบังคบั” หลังขอความ “…วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการสภาคณาจารยในวาระแรก...”  

 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   

4.1  รางประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปดประกาศ ติดตั้งขอความ ปายโฆษณา หรือ 
        การโฆษณาโดยวิธีอื่นในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

  รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ เสนอที่ประชุมวา  เพื่อใหการปดประกาศ ติดตั้งขอความ 
ปายโฆษณาโดยวิธีอื่นในมหาวิทยาลัยขอนแกน มีความเปนระเบียบเรียบรอยเหมาะสม บังเกิดผลดีตอทาง
ราชการ จึงขอเสนอ รางประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปดประกาศ ติดตั้งขอความ 
ปายโฆษณา หรือการโฆษณาโดยวิธีอื่นในมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ รางประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปด
ประกาศ ติดตั้งขอความ ปายโฆษณา หรือ การโฆษณาโดยวิธีอื่นในมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามที่เสนอ 
 
  4.2  ขอแกไขระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย กองทุนสงเสริมและพัฒนาการ 
          ผลิตบณัฑิตคณะตางๆในมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2537 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชมุวา ดวยคณบดีคณะเทคนิคการแพทย ไดมีหนังสือถึงฝาย
วิชาการและวิเทศสัมพันธ โดยระบุวาตามที่มหาวิทยาลัยไดปรับเปลี่ยนระบบการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเปน
การเก็บคาธรรมเนียมแบบเหมาจาย นั้น ทําใหมีผลกระทบตอการดําเนินการกองทุนสงเสริมและพัฒนาการผลติ
บัณฑิตคณะตางๆ ในมหาวิทยาลัย จึงขอเสนอแกไข ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย กองทุนสงเสริมและ
พัฒนาการผลติบัณฑิตคณะตางๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2537 ดังนี้  

เดิม แกไขเปน 
ขอ 5  กองทุนไดมาจากเงนิที่เก็บจากคาธรรมเนียม 
         การศึกษาพิเศษ เงินที่มีผูมอบใหสมทบใน 
         กองทุนและเงินรายไดของคณะที่เหลือจายจาก 
         ปงบประมาณ 

ขอ 5  กองทุนไดมาจากเงนิที่เก็บคาธรรมเนียม 
         การศึกษาพิเศษ เงินจัดสรรคาธรรมเนียม 
         การศึกษาแบบเหมาจายตามที่คณะกรรมการ 
         ประจําคณะกําหนด เงินที่มีผูมอบใหสมทบใน 
         กองทุนและเงินรายไดของคณะที่เหลือจายจาก 
         ปงบประมาณ”    

 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
   มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการขอแกไขระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน   
วาดวย กองทุนสงเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะตางๆในมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2537 
ตามที่เสนอ และใหปรับแกไข นิยามคําวา “คณะ”  ในขอ 4   ใหสอดคลองกันและใหออกเปนประกาศ
ของมหาวิทยาลัยตอไป 
 
  4.3  การบันทึกขอมูลการหางานทําของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2549  

       ดวยระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรบนเครือขายอินเตอรเน็ตของ ส.ก.อ. 
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ เสนอที่ประชุมวา ปงบประมาณ 2550 สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 17 “ระดับคุณภาพ

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  9/2550  ณ  วันศุกรท่ี  18 พฤษภาคม 2550 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 10/2550 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2550 เรียบรอยแลว 
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ของการบริหารจัดการ ระบบฐานขอมูลสารสนเทศ” และ ตัวชี้วัดที่ 18 “ระดับความสําเร็จของฐานขอมูล
อุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากรและหลักสูตร” ซึ่งหากตองการไดคะแนนเต็ม 5 คะแนน  ในตัวชี้วัดที่ 17 
ประเด็นที่ 1 “ดานระบบฐานขอมูลของสถาบันอุดมศึกษา” ตองดําเนินการ ดังนี้ 

1. นําเขาและบันทึกขอมูลของผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2549 ดวยระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอรบนเครือขายอินเตอรเน็ต ของ ส.ก.อ. ระยะเวลานําเขาตัง้แต กรกฎาคม 
– ตุลาคม 2550 โดยที่ตามประกาศปฏิทินการศึกษา กําหนดให คณะกรรมการประจําคณะให
ความเห็นชอบ ใหนักศึกษาสําเร็จการศกึษาและมีสิทธิเขารับพระราชทานปริญญาบัตร 
ประจําปการศึกษา 2550 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 

2. ติดตามใหบัณฑิตปการศึกษา 2549 กรอกขอมูลดวยระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรบน
เครือขายอินเตอรเน็ตของ ส.ก.อ. เพื่อสํารวจการหางานทําของบัณฑิต มีจํานวนไมนอยกวา
รอยละ 60 ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมดในปการศึกษา 2549 ภายใน
เดือนตลาคม 2550 

 โดยปกติมหาวิทยาลัยทําแบบสํารวจการหางานทําของบัณฑิตพรอมกับขอมูลอื่น  
     ในรูปแบบของแบบสอบถาม ในชวงงานรับปริญญา ในเดือนธันวาคม 
3. มีการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการฐานขอมูล และผูรับบริการมีความพึงพอใจระดับดี

มาก ทั้ง 100% ของผูตอบแบบสอบถาม 
ตัวชี้วัดที่ 17 มีน้ําหนักรอยละ 2 ถาไมมีการดําเนินการจะไดคะแนนประมาณ 0.15 ถาดําเนินการ 

จะไดคาคะแนนประมาณ 0.19 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบและเสนอแนะวิธีดําเนินการรวบรวมขอมูลการหางานทําของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2549 ดงัน้ี  
  1. เสนอให ส.ก.อ. พิจารณาทบทวนเรื่องดังกลาว โดยมอบใหรองอธิการบดีฝายแผน
และสารสนเทศดําเนินการ  ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยตองเตรียมขอมูลใหพรอมดวย  
  2. หาวิธีดําเนินการรวมกับการขึ้นทะเบียนบัณฑิตผานเว็บไซต เพื่อใหไดขอมูลท่ี
สมบรูณ และทันเวลาที่กําหนดในเดือนตุลาคม 
  3. ขอความรวมมือจากคณะ เจาของหลักสูตร ประสานกับบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาให
ความรวมมือกรอกขอมูลและใหแจงบัณฑิตรุนเดียวกันตอไป  
  4. รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธรับไปประสานใหหนวยศิษย
เกาสัมพันธประสานกับบัณฑิตท่ีมีขอมูลในฐานขอมูลปจจุบัน 
  5. เพื่อใหสถิติการมีงานทําของบณัฑิตสูงขึ้น คณะควรมีการกระตุนและจัดกิจกรรมเพื่อ
สงเสริมใหบัณฑิตมีงานทําไดหรือสามารถหางานได เมื่อสําเร็จการศึกษา 
 
  4.4  หลักเกณฑการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมมหาวิทยาลัยขอนแกน 
  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอที่ประชุมวา  เนื่องจากเปนชวงจัดกิจกรรมรบันองใหม   
จึงขอเสนอประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 445/2549) เรื่อง หลักเกณฑการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหม
มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยในปที่ผานๆ มาไดนําประกาศฯเขาที่ประชุมคณบดี เพื่อขอความเห็นชอบ โดยมีการ
ปรับเปลี่ยนทุกป แตเนื่องจากประกาศฯ (ฉบับที่ 445/2549) มีความลงตัวและมีความชัดเจนในดานนโยบาย จึง
กําหนดหลักเกณฑขึ้นและใหใชตลอดไป จนกวาจะมีการขอใหมีการปรับแกไขเปลี่ยนแปลง ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2550  เห็นชอบใหแกไขเปลี่ยนแปลง ดังนี้  

- ขอ 5.2.1 กิจกรรมรองเพลงประจํามหาวิทยาลัย เดิม กําหนดใหจัดภายใน 2 วัน นับจากวันเปด
ภาคการศึกษาตน และจัดไดไมเกิน 2 วัน เพื่อใหมีผลกระทบตอการเรียนของนักศึกษานอยที่สุด แกไขเปนใหจัด
ไดไมเกิน 2 วัน โดยขอใหจัดกอนการเปดภาคการศึกษาตน คือ วันที่ 2-3 มิถุนายน 2550 
  นอกจากนี้กิจกรรมตอนรับนองใหมมีการเตรียมการหลายเดือน และมีการอบรมนักศึกษารุนพี่ที่
ตองดูแลนองใหม  ในการนี้ จึงขอความรวมมือคณบดีจากทุกคณะพิจารณาหลักเกณฑในประกาศฯ ใหชัดเจน 
กอนพิจารณาอนุญาตใหนักศึกษารุนพี่จัดกิจกรรมตางๆ รวมทั้งการปฏบัิติตัวใหเหมาะสม เชน การแตงกายเพื่อเปน
ตัวอยางที่ดีแกนองใหม ในชวงนี้  นอกจากนี้ จะไดมีการชี้แจงการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหม และใหผูปกครอง
ลงชื่อยินยอมใหนองใหมเขารวมกิจกรรมตอนรับนองใหม ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 26 
พฤษภาคม 2550 ซึ่งเปนวันที่นองใหมเดินทางเขาหอพัก  
  การดูแลทางการแพทย ในชวงการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหม มอบหมายใหแตละคณะประสาน
กับคณะแพทยศาสตรเพื่อขอความรวมมือบุคลากรทางการแพทยมาชวยดูแล และในสวนกลางไดประสานกับ
โรงพยาบาลศรีนครินทร สงบุคลากรทางการแพทยมาชวยดูแล โดยเฉพาะในชวงวันที่ 2-3 มิถุนายน 2550 ซึ่งมี
การรวมตัวของนองใหมจํานวนมาก ซึ่งคณบดีคณะแพทยศาสตร ชี้แจงตอที่ประชุมวา คณะแพทยศาสตรไดจัดให
มีการอบรมนักศึกษาแพทยเพื่อเขามาชวยดูแลทางการแพทยในการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหม 
  รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี เสนอใหมีการประชาสัมพันธใหนองใหมได
ทราบวา นองใหมมีสิทธิเลือกในการเขารวมหรือไมเขารวมกิจกรรมตอนรับนองใหม โดยในการเขารวมกิจกรรม

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  9/2550  ณ  วันศุกรท่ี  18 พฤษภาคม 2550 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 10/2550 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2550 เรียบรอยแลว 
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ตอนรับนองใหมตองไดรับการยินยอมจากผูปกครองของนองใหมดวย  และเปนการปองกันไมใหนักศึกษารุนพี่
บังคับรุนนองใหเขารวมกิจกรรมดังกลาวไดอีกทางหนึ่งดวย  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการแกไขประกาศตามที่เสนอ และมีขอคิดเห็น
เสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้  

- เพิ่มขอความในวรรคแรกของ ประกาศฯ “เพื่อใหมีหลักเกณฑการจัดกิจกรรมตอนรับ
นองใหมมหาวิทยาลัยขอนแกนและ...” ใหระบุเพิ่มวา “เพื่อใหสอดคลองกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมและประชุมเชียร ใน
สถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา” 

- ควรจัดกิจกรรมปลูกตนไมประจํารุน  เพื่อเปนกิจกรรมที่ทํารวมกันอยางตอเน่ืองทุกๆป  
- จัดใหมีกองอํานวยการกลาง เพื่อใหบริการในชวงเปดภาคเรียน โดยใหกองกิจการ
นักศึกษา เปนศูนยกลาง และประสานคณะ/หนวยงาน ท่ีเก่ียวของเพื่อใหบริการ
ขอมูลตางๆ แกนักศึกษาใหมและผูปกครอง โดยมอบใหรองอธิการบดีฝายพัฒนา
นักศึกษารับไปดําเนินการ 

- ควรมีการชี้แจงทําความเขาใจแกนักศึกษารุนพี่เก่ียวกับกิจกรรมที่จัดใหคํานึงถึง
สุขภาพของนักศึกษานองใหมดวย  

 
  4.5  การปรับอัตราคาธรรมเนียมหอพักนักศึกษา 
  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอที่ประชุมวา  ตามที่มหาวิทยาลัยไดอนุมัติงบประมาณใน
การปรับปรุงซอมแซมหอพักนักศึกษา จํานวน 5 หอพักคือ หอพักที่ 1,9,12,13 และ 16  เปนเงินจํานวน 
54,800,000 บาท นั้น บัดนี้ ไดดําเนินการเรียบรอยแลว จึงเห็นควรมีการปรับอัตราคาธรรมเนียมหอพักนักศึกษา
ทั้ง 5 หอพักดังกลาว เพื่อใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน ประกอบกับ อัตราคาธรรมเนียมหอพักนักศึกษาอื่น 
เชน หอพัก 9 หลัง หอพักเอกชนที่อยูรอบบริเวณมหาวิทยาลัย ก็มีอัตราที่สูงกวา จึงขอเสนอปรับอัตรา
คาธรรมเนียมใหม เปนดังนี้  

 ภาคการศึกษา อัตราเดิม/ภาคการศึกษา อัตราปรับใหม/ภาคการศึกษา 
1 ภาคปกติ 1,400 บาท/คน 3,000 บาท/คน 
2 ภาคฤดูรอน 700 บาท/คน 1,500 บาท/คน 

 
  ทั้งนี้ ไดแนบเอกสาร รายรับ-รายจายหอพกันักศึกษา ปการศึกษา 2549  อัตราคาธรรมเนียมและ
การจัดสวัสดิการภายในหอพักนักศึกษา และรายละเอียดหอพักเอกชนที่อยูบริเวณรอบมหาวิทยาลัย มาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาดวย 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
   มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ  และมอบใหรองอธิการบดีฝาย
พัฒนานักศึกษา จัดทําขอมูลสรุปเหตุผลความจําเปนในการขอปรับคาธรรมเนียมดังกลาว เพื่อความ
ชัดเจน  และเกิดประโยชนตอการชี้แจงทําความเขาใจกับนักศึกษา ประกอบดวย  รายละเอียดตนทุน 
รายจายตอหอง และการคิดคาเสื่อมราคา เปนตน  
   

4.6 ราง ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง การจัดระบบบริหารงานภายใน    
คณะศลิปกรรมศาสตร 

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร เสนอตอที่ประชุมวา ดวยคณะศิลปกรรมศาสตร ไดจัดทําราง 
ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่.../2550) เรื่อง การจัดทําระบบบริหารงานภายในคณะศิลปกรรม
ศาสตร เพื่อใหการบริหารจดัการสัมฤทธิ์ผลและมีคลองตัวในการดําเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชมุ  
    จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
  มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบในหลักการ โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ใหปรับปรุง
แกไขเอกสาร ดังนี้  

1. การเสนอขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย ใหเสนอเฉพาะ “การแบงกลุมสาขาวิชา” 
เพื่อใหออกเปนประกาศสภามหาวิทยาลัย โดยการไดมาซึ่งหัวหนากลุมสาขาวิชา 
ใหใชตามขอบังคับฯ วาดวย การสรรหาหัวหนาภาควิชา โดยอนุโลม 

2. การแตงตั้งใหมี “คณะกรรมการดานบริหาร” และ”คณะกรรมการดานวิชาการ” 
ภายในคณะเปนอํานาจของคณบดี ดังนั้น ควรทําเปนประกาศของคณะหรือประกาศ
ของมหาวิทยาลัย ท้ังน้ี ใหพิจารณาดวยวาคณะกรรมการทั้งสองชุดดังกลาว จะ
เช่ือมโยงกับคณะกรรมการประจําคณะอยางไร และมีอํานาจหนาท่ีสัมพันธกันและ
หรือไมซ้ําซอนกันอยางไร 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  9/2550  ณ  วันศุกรท่ี  18 พฤษภาคม 2550 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 10/2550 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2550 เรียบรอยแลว 
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3. องคประกอบของคณะกรรมการประจําคณะ ใหกําหนดตามแนวทางของคณะในกรณี  
ท่ีไมมีภาควิชา  ตาม มาตรา 28 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541  

    
4.7 การเสนอชื่อผูแทนคณบดี รวมเปนคณะกรรมการกองทุนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ภูมิปญญาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแกน  
  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ เสนอตอที่ประชุมวา ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย กองทุนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมปิญญาทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 
2550 ลงวันที่ 27 เมษายน 2550 ตามความในขอ 7.2 ผูแทนคณบดี เสนอโดยที่ประชุมคณบดี จํานวน 4 คน 
เปนกรรมการ โดยสัดสวนเปน คณบดี จํานวน 3 คน และ ผูอํานวยการ/ศูนย/สถาบัน/สํานัก จํานวน 1 คน  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
   มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเสนอ ผูแทนจากคณบดี จํานวน 3 คน ไดแก  คณบดี
คณะศิลปกรรมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณบดีคณะศึกษาศาสตร  ผูแทนจาก 
ผูอํานวยการ/ศูนย/สถาบัน/สํานัก จํานวน 1 คน ไดแก ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 
 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 5.1  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การจัดกิจกรรมตอนรับนองใหม 
         และการประชุมเชียรในสถาบันอุดมศึกษา  
         และหนังสือเวียนจาก สกอ.เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมตอนรับนองและ 
                                  ประชุมเชียรป 2550   
  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา เสนอที่ประชุมวา กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมและประชุมเชียรในสถาบันอุดมศึกษา  โดยไดกําหนด
นโยบายและมาตรการในการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมและประชุมเชียรในสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ 
  นโยบาย 

1. การจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมและประชุมเชียร เปนความรับผิดชอบรวมกันของผูบริหาร  
คณาจารย และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา คณะและภาควิชา/หนวยงานเทียบเทาที่จะตองใหความสําคัญ ให
ความรวมมือ และรวมรับผิดชอบกํากับ ดูแลใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดกิจกรรมใหมีลักษณะสรางสรรค มุงเพื่อ
สงเสริมพัฒนานิสิต นักศึกษา ไมขัดตอระเบียบของสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม 

2. กิจกรรมตอนรบันองใหมและประชุมเชียร ตองอยูในความดูแลของสถาบันอุดมศึกษา คณะ  
ภาควิชา/หนวยงานเทียบเทาอยางใกลชิด ไมมีความรุนแรง หรือลวงละเมิดสิทธิสวนบุคคลทั้งรางกายหรือจิตใจ
ของนองใหม ไมมีการดืม่สุราและของมึนเมาทุกชนิดในขณะจัดกิจกรรม 

3. สงเสริมใหจัดกิจกรรมภายในสถาบันอุดมศึกษาเทานั้น ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและความ 
ประหยัด โดยการอนุมัติหรอือนุญาตการจัดกิจกรรมใหอยูในดุลยพินิจของสถาบัน ในกรณีที่จะตองจัดกิจกรรม
ภายนอกใหสถาบันพิจารณาอนุมัติเปนกรณีพิเศษ ทั้งนี้ ตองจัดใหมีอาจารยควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมอยาง
ใกลชิด 

มาตรการ 
1. ใหสถาบันอุดมศึกษาออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับหรือหลักเกณฑและมาตรการในการจัด 

กิจกรรมตอนรบันองใหมและประชุมเชียรใหสอดคลองกับแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระสําคัญ
เกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาต การรับผิดชอบ กํากับ ดูแล ใหคําปรึกษา แนะนํา ระยะเวลาการจัดกิจกรรม รูปแบบ/
แนวทางการจัดกิจกรรม แนวทางการจัดทําโครงการเพือ่เสนอขออนุมัติ ฯลฯ ทั้งนี้ ใหยืดหยุนตามความเหมาะสม
และลักษณะเฉพาะของแตละสถาบัน 

2. ใหองคกรนิสิตนักศึกษาที่จะจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมและประชุมเชียร จัดทําโครงการโดย 
มีรายละเอียดเก่ียวกับ หลักการ เหตุผล วัตถุประสงค ระยะเวลา สถานที่ งบประมาณ กิจกรรมและขั้นตอนการ
ดําเนินกิจกรรม ผูรับผิดชอบโครงการและผูรับผิดชอบกิจกรรม โดยใหนําเสนอขออนุมัติหรืออนุญาตเปนลาย
ลักษณอักษรตอสถาบันอุดมศึกษา องคกรนิสิตนักศึกษา จะจัดกิจกรรมไดตอเมื่อไดรับอนุมัติหรืออนุญาตจาก
สถาบันแลวเทานั้น 

3. ใหสถาบันอุดมศึกษา กํากับ ดูแล และใหคําปรึกษาการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมและ 
ประชุมเชียร ดวยกลวิธีที่เหมาะสมและทั่วถึง เพื่อใหกิจกรรมมีลักษณะสรางสรรค สรางความอบอุน มีบรรยากาศที่
ดีและมีความสุข ไมมีความรุนแรง อยูในกรอบประเพณีวัฒนธรรมที่สังคมยอมรับ และคํานึงถึงสิทธิมนุษยชนขั้น
พื้นฐาน ที่ไมละเมิดทั้งรางกายและจิตใจนิสิตนักศึกษาใหม 

4. ใหสถาบันอุดมศึกษา รณรงค ประชาสัมพันธ เพื่อสรางความเขาใจกับนิสิต นักศึกษา  
บุคลากร ผูปกครองและประชาชนทั่วไป เขาใจในวัตถุประสงค นโยบาย มาตรการและมีทัศนคติที่ดีตอกิจกรรม
ตอนรับนองใหมและประชุมเชียรที่สรางสรรค มีความอบอุน ความรักและสามัคคี อยูในกรอบของศีลธรรมอันดี 
เครารพในสิทธิของผูอื่น และขอความรวมมือใหทุกภาคสวนสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนิสิตนักศึกษา 

5. ใหนิสิต นักศึกษาใหมเขารวมกิจกรรมตอนรับนองใหมและประชุมเชียรดวยความสมัครใจ  
และไดรับอนุญาตจากผูปกครอง 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  9/2550  ณ  วันศุกรท่ี  18 พฤษภาคม 2550 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 10/2550 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2550 เรียบรอยแลว 
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6. ใหสถาบันอุดมศึกษาเปดเผยรูปแบบ จุดประสงคการจัดกิจกรรมใหสาธารณชน นิสิต  
นักศึกษา ผูปกครองทราบและรวมตรวจสอบได ใหมีการจัดตั้งศูนยเฝาระวัง มี web site เพื่อติดตาม แลกเปลี่ยน 
เรียนรู แกไขปญหา ประสานกับสื่อมวลชนและผูปกครอง ทั้งนี้ ในแตละวิทยาเขต/คณะ ควรมีการจัดตั้งศูนย Hot 
line หรือ Call Center เพื่อรับ/ประสานขอมูลการจัดกจิกรรมรวมกัน 

7. ใหสถาบันอุดมศึกษามีการประเมินผล และแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดกิจกรรมการตอนรับนอง 
ใหมและประชุมเชียร มีการยกยองชมเชยนิสิตนักศึกษาที่มีการจัดกิจกรรมอยางสรางสรรคใหปรากฏในโอกาสอันควร  

8. ใหสถาบันอุดมศึกษา มีบทลงโทษทางวินัยกับนักศึกษาที่จัดกิจกรรมที่ขัดตอหลักสิทธิ 
มนุษยชนขั้นพื้นฐาน สําหรับรุนพี่ที่จัดกิจกรรมจะตองไดรับการคัดเลอืก และมีการเตรียมความพรอม พัฒนา
ทกัษะกอนการจัดกิจกรรม 
  นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา ไดมีหนังสือ ที่ ศธ 0508/ว 482 ลงวันที่ 25 
เมษายน 2550 ขอความรวมมือสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงใหการสนับสนุน สงเสริม แนะนํากิจกรรมที่สรางสรรค
และเหมาะสมใหกับนิสิตนักศึกษาในการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมและประชุมเชียร รวมทั้งการเตรียมการปองกัน
ปญหาที่อาจจะเกิดข้ึนจากกิจกรรม พรอมทั้งไดสงประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง การจัดกิจกรรมตอนรับนอง
ใหม และประชุมเชียรในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการกําหนดกิจกรรมและ
ดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ในการนี้ เพื่อใหกิจกรรม
ตอนรับนองใหมและประชุมเชียรในปการศึกษานี้ เปนไปอยางสรางสรรค สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
ไดเสนอเปาหมายของกิจกรรมใหพิจารณา ทั้งนี้ รูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรมใหแตละสถาบันพิจารณาตามความ
เหมาะสม สอดคลองกับวัฒนธรรมและประเพณีของสถาบันและทองถิ่น โดยเปาหมายของกิจกรรมที่ สกอ.
เสนอแนะคือ 

1. กิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 
ป และการครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ป 

2. กิจกรรมเพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการที่
เนนเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งหมายรวมถึง การมีระเบียบวินัย การมีจิตสาธารณะ จิตสํานึก
ของพลเมืองดี การรับใชสังคม ฯลฯ 

3. กิจกรรมการเรยีนรู แนวคิด ปรัชญา ดานเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนํามาเปนแนวปฏิบัติในการ
ดําเนินชีวิตและการเผยแพรขยายผลปรัชญาสูสังคมชุมชนทั่วไป 

4. กิจกรรมที่สรางสรรคสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามและวิถีชีวิตไทยในแตละภูมิภาค 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  
 

5.2  ขอบเขตการใหกูยืมเงินเพื่อการศึกษา ประจําปการศึกษา 2550  
รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา เสนอที่ประชุมวา  ตามที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 

พฤษภาคม 2550 ไดมติใหยุติการใหกูยืมเงินจากกองทุน กรอ. ในปการศึกษา 2550 และใหกลับไปใชกองทุน  
กยศ. ซึ่งใหกูยืมเฉพาะผูที่ขาดแคลนทุนทรัพยตามหลกัเกณฑของ คณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อ
การศึกษา และใหบูรณาการกองทุน กรอ. และ กยศ. เขาดวยกัน โดยคงสวนดีของ ทั้งสองกองทุนไว   

ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กําหนดขอบเขตการใหกูยืม
เพื่อการศึกษา ประจําป 2550 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2550 ไดกําหนดขอบเขตการใหกูยืม (คัดเฉพาะปริญญาตรี) ดงันี้ 

คาใชจายตอปการศึกษา 
สาขาวิชา คาเลาเรียนและคาใชจายท่ี

เก่ียวเนื่องกับการศึกษา 
คาครองชีพ* รวม 

1. สังคมศาสตร ศิลปศาสตร มนุษยศาสตรฯ  
   ศึกษาศาสตร 

60,000-. 24,000-. 84,000-. 

2. ศิลปกรรมศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร  60,000-. 24,000-. 84,000-. 
3. วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร และ 
    เทคโนโลยี 

70,000-. 24,000-. 94,000-. 

4. เกษตรศาสตร  70,000-. 24,000-. 94,000-. 
5. สาธารณสุขศาสตร พยาบาลศาสตร   
    เภสัชศาสตร  

80,000-. 24,000-. 104,000-. 

6. แพทยศาสตร สัตวแพทยศาสตร   
    ทันตแพทยศาสตร 

150,000-. 24,000-. 174,000-. 

* คาครองชีพ จัดสรรใหเปนรายเดือน เดือนละ 2,000 บาท 
ปญหาที่เกิดข้ึน คือ กรอ. ไดแจงนักศึกษากูยืมในภาคปกติไมเกินเพดานที่กําหนด ใหสามารถ

กูยืมเพิ่มไดในภาคฤดูรอน ซึ่งมีนักศึกษาขอกูยืมพันกวาราย แตคาดวา กรอ. จะไมมีงบประมาณดังกลาว  
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  9/2550  ณ  วันศุกรท่ี  18 พฤษภาคม 2550 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 10/2550 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2550 เรียบรอยแลว 
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จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ และประธานขอใหประชาสมัพันธใหนักศึกษาไดรับทราบในวงกวาง 
โดยการขึ้นเว็บไซต และกรณีท่ีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนไปแลวแตยังไมไดรับเงินจาก กรอ. ใหนักศึกษา
สามารถดําเนินการเสนอขอผอนผันการชําระเงินไปจนถึงชวงกอนการสอบไล ประมาณเดือนกันยายนได   
   
  5.3  กําหนดการพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2550 
  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา เสนอที่ประชุมวา ดวยมหาวิทยาลัยกําหนดพิธีปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2550 ขึ้นในวันที่ 30 พฤษภาคม 2550  ณ ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนา
ภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแกน  

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและเรียนเชิญรวมงานดังกลาว โดยจะมีหนังสือเรียนเชิญไปยัง
หนวยงานอีกครั้ง 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ   
 
  5.4  มาตรการสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.2550 
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ เสนอที่ประชุมวา คณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันที่ 10 
เมษายน 2550 เห็นชอบมาตรการสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2550 เพิ่มเติมจากมาตรการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2550 เรื่อง มาตรการและแนวทางการ
เรงรัดติดตามการใชจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 
เมษายน 2550 เรื่อง แนวทางการผอนผันสําหรับรายจายลงทุน กรณีที่สวนราชการไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทัน
ภายในไตรมาส 2 และใหหัวหนาสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ ใชในการกํากับ ดูแล ติดตาม เรงรัด และแกไข
ปญหาตางๆ ที่เกี่ยวของตอไป ตามที่สํานักงบประมาณเสนอ บัดนี้ สํานักงบประมาณไดสงมาตรการสงเสริมการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.2550 มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ซึ่งมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป 
 
  5.5  กําหนดระยะเวลาการฟองคดีเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
  ดวยกระทรวงการคลัง ไดมหีนังสือที่ กค 0406.7/ว21 ลงวันที่ 23 เมษายน 2550 แจงกําหนด
ระยะเวลาการฟองคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง เนื่องดวยปจจุบันหนวยงานของรัฐบางแหง ยังมีความเขาใจที่
ไมถูกตองเกี่ยวกับการใชสิทธิเรียกรองตามสัญญาทางปกครองโดยที่ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดปีกครอง พ.ศ.2542 มาตรา 51 ไดกําหนดใหการฟองคดีตามสัญญาทางปกครอง ผูฟองคดี
ปกครองตองยื่นฟองภายในเวลาหนึ่งป นับแตวันที่รู หรือควรรู ถึงเหตุแหงการฟองคดี แตในทางปฏิบัติหนวยงาน
ของรัฐ มักจะนําขอพิพาททางปกครองตามสัญญาทางปกครองมายื่นฟองคดีตอศาลปกครอง เมื่อไดลวงเลย
กําหนดระยะเวลาโดยสาเหตุแหงการฟองคดีลาชาสวนใหญ หนวยงานของรัฐมักจะอางเหตุจําเปนกรณีหลักๆ 
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
  ประธานเสนอ ประเด็นสําคัญ เกี่ยวกับการใชสิทธิเรียกรองตามสัญญาปกครอง ดังนี้  
  “ก. เมื่อคูสัญญาหรือคูกรณีตามสัญญาทางปกครอง กระทําผิดหรือฝาฝนเงื่อนไขของสัญญาไมวาขอ
หนึ่งขอใด เปนเหตุใหหนวยงานของรัฐเกิดสิทธิเรียกรองอยางหนึ่งอยางใด ใหหนวยงานของรัฐแหงนั้นรีบดําเนินการใช
สิทธิเรียกรองใหคูสัญญาหรือคูกรณีดําเนินการจัดการแกไขใหเปนไปตามสัญญา หรือชดใชความเสียหายใหถูกตอง
และเสร็จสิ้นโดยเร็ว อยางชาไมควรเกิน 30 วัน นับแต วันที่มีการกระทําผิดหรือฝาฝนเงื่อนไขตามสัญญาดังกลาว หาก
คูสัญญาหรือคูกรณีปฏิเสธ บิดพลิ้ว หรือ ไมรีบจัดการแกไขหรือชดใชความเสียหายตามสัญญาใหเสร็จสิ้นภายใน 30 
วัน นับแตวันที่ไดรับแจงใหจัดการแกไข หรือชดใชความเสียหาย ไมวาดวยเหตุใดหรือกรณีใด ใหหนวยงานของรัฐนํา
ขอพิพาทตามสัญญาทางปกครองนั้นฟองตอศาลปกครองอยางชาไมควรเกิน 30 วัน นับแตวันที่ครบกําหนดระยะเวลา
ใหคูสัญญาหรือคูกรณีจัดการแกไข หรือชดใชความเสียหาย อยางไรก็ดี ทั้งนี้รวมไมควรเกิน 90 วัน” 
  ที่ประชุม เสนอวากรณีที่พบบอยคือการขอลาออกโดยยังไมชําระหนี้สิน ไมวาจะเปน หนี้การลาศึกษา 
หนี้การวิจัย ซึ่งเมื่อบุคคลนั้นลาออกไปแลว ทําใหการดําเนินการทวงหนี้ทําไดลําบาก  

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
   มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ และใหมหาวิทยาลัยปรับแบบฟอรมการขอลาออกจากราชการ 
โดยใหเจาตัวแจงเรื่องหนี้สิน  หน้ีการลาศึกษา การวิจัยตางๆ และใหระบุเก่ียวกับการชําระคืนใหชัดเจนดวย 
 
  5.6  บทคัดยอวิทยานิพนธดีเดน ประจําป 2549 

บัณฑิตวิทยาลัยไดจัดโครงการประกวดวิทยานิพนธดีเดน ประจําป 2549 เพื่อสงเสริมและ 
สนับสนุนใหเกิดการทําวิทยานิพนธที่มีคุณภาพและเพื่อเปนเกียรติแกนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
รวมทั้งเปนการสรางชื่อเสียงใหแกหลักสูตรและมหาวิทยาลัย ในป 2549 นี้ มีวิทยานิพนธที่ไดรับรางวัลดีเดนและดี 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  9/2550  ณ  วันศุกรท่ี  18 พฤษภาคม 2550 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 10/2550 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2550 เรียบรอยแลว 
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จํานวน 10 เรื่อง ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยไดรวบรวมจัดพิมพเปนหนังสือบทคัดยอวิทยานิพนธดีเดน ประจําป 2549 มี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ   
 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ 

6.1 ขออนุมัติงบประมาณเงนิรายได ป 2550 เพิม่เติม  
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ เสนอตอที่ประชุมวา  ดวยมีคณะ/หนวยงานมีความ
จําเปนตองตั้งงบประมาณเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เพิ่มเติม ดังนี้  
  1. คณะวิศวกรรมศาสตร ขออนุมัติตั้งงบประมาณเพิ่มเติม 2,680,000 บาท โดยมีประมาณการ
รายรับเพิ่มขึ้นจากเงินผลประโยชนมหาวิทยาลัย เงินทุนการศึกษา เงินทุนวิจัย และขอใชเงินทุนสํารองสะสมของ
คณะวิศวกรรมศาสตร เพื่อใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่
ไมไดกําหนดไวในแผนงบประมาณประจําป 
  2. ศูนยบริการวิชาการ ขออนุมัติตั้งงบประมาณเพิ่มเติม 8,668,830 บาท โดยมีประมาณการ
รายรับเพิ่มขึ้นจากเงินผลประโยชนมหาวิทยาลัย และขอใชเงินทุนสํารองสะสมของหนวยงาน เพื่อใชในการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ไมไดกําหนดไวในงบประมาณประจําป 
   เนื่องจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่  2 พฤษภาคม 2550 มีขอ 
เสนอแนะวา การขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได ใหนําเสนอคณะกรรมการการเงินฯ กลั่นกรองกอนนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา ประธานเสนอเพิ่มเติมวาคณะกรรมการการเงินฯ มีบทบาทหนาที่ในการพิจารณา 
เสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหารเงินงบประมาณแผนดินและเงินรายไดของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
การนําเงินไปลงทุน อาจไมครอบคลุมถึงการพิจารณาระบบงบประมาณ  ทั้งนี้ ประธานมอบใหรองอธิการบดีฝาย
แผนและสารสนเทศ หารือกับประธานคณะกรรมการการเงินฯเพื่อพจิารณาเสนอกลไกเรื่องการพิจารณา
งบประมาณ โดยใหสภามหาวิทยาลัยมีสวนรวม   
  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ตอไป 
 

6.2  ราง ขอบังคับสภาฯ วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการ        
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2550  

  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดสงประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
มาตรฐานการกําหนดตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น 
ฉบับลงวันที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 เพื่อใหสภาสถาบันอุดมศึกษาใหเปนแนวทางในการออกขอบังคับตาม
มาตรา 20 และมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และ
เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาไดออกขอบังคับแลวใหแจง ก.พ.อ. เพื่อทราบตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาที่  ศธ 0509.4/ ว 4 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2550 ความแจงแลว นั้น เนื่องจากการจัดทําขอบังคับสภา
มหาวิทยาลัยตามนัยดังกลาว ตองใชเวลาในการดําเนนิการ  
  ดังนั้น เพื่อมิใหมีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของขาราชการในระหวางที่สภามหาวิทยาลัยกําลัง
ดําเนินการออกขอบังคับวาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นฉบับใหมใหสอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด ฝาย
ทรัพยากรบุคคลจึงไดยกรางขอบังคับสภามหาวิทยาลัยวาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้ง
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2550 เพื่อใชเปนการชั่วคราว โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบราง ขอบังคับฯ ตามที่เสนอ โดยมีขอคิดเห็น
เสนอแนะใหปรับแกไข ดังน้ี  

- ขอ 1 “ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน...” ใหแกไขเปน “ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน” 
- ทายขอ 4 ใหระบุเพิ่มวา “ท้ังน้ี ไมเกิน 180 วัน”  
 

  6.3  การกําหนดมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา  
  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา  ดวยคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(ก.พ.อ.) ไดพิจารณากําหนดมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา ตามความในมาตรา 14 (9) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ปรากฏตามสําเนาประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณ
ที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2550 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  9/2550  ณ  วันศุกรท่ี  18 พฤษภาคม 2550 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 10/2550 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2550 เรียบรอยแลว 
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  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ และมอบใหรองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลรับไปพิจารณา
ดําเนินการจัดทําสรุปสาระสําคัญท่ีแตกตางกับ ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย จรรยาบรรณของ
ขาราชการและอาจารย มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2549 
 

6.4 ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี 2)  
  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เสนอตอที่ประชุมวา  ตามที่สภามหาวิทยาลัย ไดประกาศใชระเบียบ
มหาวิทยาลัย วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ตั้งแตวันที่ 14 กรกฎาคม 2548 นั้น บัณฑิตวิทยาลัย 
ไดรับทราบความคิดเห็นและขอเสนอแนะ เกี่ยวกับระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2548 จากบัณฑิตศึกษาคณะตางๆ และไดนําเสนอคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 
9/2549 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2549 ซึ่งคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเห็นควรใหบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุงระเบียบฯ เพื่อพิจารณาเสนอแนะรายละเอียดในการปรับปรุงระเบียบฯ และรับฟงขอเสนอแนะจาก
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตร บัดนี้ บัณฑิตวิทยาลัย ไดจัดทํารางระเบียบฯ และสรุปประเด็นการ
ปรับปรุงระเบียบฯ ซึ่งผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 
2/2550 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2550 เรียบรอยแลว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นชอบ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี 2) ตามที่เสนอ และมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ใหปรับแกไข ดังน้ี  

- ขอ 16.2  อาจารยประจําหลักสูตร  “...และสามารถเปนอาจารยประจําหลักสูตรในระดับ
ปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันไดอีก 1 หลักสตูร...” ใหระบุเพิ่มเปน  
“...และสามารถเปนอาจารยประจําหลักสูตรในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกใน
สาขาวิชาเดียวกันหรือสัมพันธกัน ไดอีก 1 หลักสูตร...” 

- ขอ 22 ขอความที่เก่ียวกับ คุณสมบัตขิองอาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระ ใหตัดออก
และใหเขียนวา “คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระ เปนไปตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด” 

- ในบทเฉพาะกาลที่ขอแกไข ซึ่งจะมีผลตอการขยายระยะเวลาศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาเอก ท่ีใชระเบียบฯ พ.ศ.2544 น้ัน ขอใหพิจารณาเขียนขอความ
เพิ่มเติมโดยระบุเงื่อนไขใหผูท่ีอยูในขายดังกลาวตองยื่นขอขยายเวลาและกําหนด
วันสิ้นสุดของการยื่นขอไวดวย 

  
6.5  ผลคะแนน O-Net ประจําปการศึกษา 2549 ของนักเรียนโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
  ดวยสถาบันทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) ไดประกาศผลคะแนนการสอบ O-NET ปการศึกษา 
2549 ซึ่งผลคะแนนของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2549 นักเรียนมีผล
คะแนน O-NET โดยรวมทุกวิชาสูงกวาคะแนนเฉลี่ยของประเทศ และมีคะแนนสูงกวาคะแนนของปการศึกษา 
2548  นอกจากนี้ นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ (ศึกษาศาสตร) ยังมผีลสอบวิชาคณติศาสตรเปนอันดับ 1 ของประเทศ 
คือไดคะแนนเต็ม 100 คะแนน จํานวน 2 คน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  
 
 
เลิกประชุมเวลา 13.10  นาฬิกา 
 
 
 
       (ลงชื่อ)             กุลธิดา  ทวมสุข 
                   (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 
                 รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

                                              เลขานุการที่ประชุมคณบดี 
นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์ 
นางสุภารัตน  มูลศรี 
นางสาวลัลธริมา ประจง 
ผูบันทึกรายงานการประชุม  
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