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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังที่  18/2547  ณ  วันที่ 14 ตุลาคม 2547

 รายงานการประชุมคณบดี
คร้ังท่ี 18/2547

เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 14 ตุลาคม 2547
ณ  หองประชุมสารสิน  ชั้น 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ

         ******************************************
ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต  สกลไชย  อธิการบดี ประธาน
2.   ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
3. ผศ.พิสิฎฐ  เจริญสุดใจ ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย

แทนรองอธิการบดีฝายวิจัย
4. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
5. รศ.สมหมาย  ปรีเปรม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
6. รศ.นิวัฒ   เสนาะเมือง รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร
7. รศ.วันชัย  ธนาเศรษฐอังกูล รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
8. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก คณบดีคณะวิทยาศาสตร
9. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา คณบดีคณะศึกษาศาสตร
10. ผศ.จงรัก  อิฐรัตน รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา

แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร
11. รศ.วิฑูรย  ประสงควัฒนา รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร
12. รศ.พีรสิทธิ์  คํ านวณศิลป คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
13. รศ.ชูชาติ  อารีจิตรานุสรณ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
14. ผศ.วีระศักดิ์  ชายผา คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
15. รศ.นิวัตร  จันทรเทวี คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
16. รศ.บังอร   ศรีพานิชกุลชัย คณบดีคณะเภสัชศาสตร
17. รศ.เกรียงศักดิ์   ศรีสุข คณบดีคณะเทคโนโลยี
18. รศ.ประจักษ  พัวเพิ่มพูลศิริ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
19. รศ.ธาดา  สุทธิธรรม คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
20. รศ.สุเมธ  แกนมณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
21. ผศ.รุง  ธีระพิจิตร คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
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22. นายอนัตต  เจาสกุล รักษาราชการแทนรองผูอํ านวยการฝายวิชาการ
แทนผูรักษาราชการแทนผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร

23. นายเศรษฐสิริ  เพชรรัตน ผูชวยผูอํ านวยการฝายแผนและพัฒนา
แทนผูอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกิต์ิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

24. รศ.จิตเจริญ  ไชยาคํ า ผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ
25. ผศ.สุกิจจา  จันทะชุม ผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล
26. ผศ.พิศิษฐ  โจทยกิ่ง ประธานสภาคณาจารย
27. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ และ

รักษาราชการแทนผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ
เลขานุการที่ประชุมคณบดี

28. นางสังวาลย  ชางทอง ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาบุคคล
ผูชวยเลขานุการที่ประชุมคณบดี

ผูไมมาประชุม
1. รศ.ดํ ารงค  หอมดี รองอธิการบดีฝายบริหาร
2. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
3. รศ.พิศาล  ศริิธร รักษาราชการแทนผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผูเขารวมประชุม
1. รศ.ทิพยวรรณา  งามศักดิ์ รองผูอํ านวยการฝายวิชาการ

แทนผูอํ านวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
2. นายบุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย รองประธานคนที่ 1

แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง

เร่ิมประชุมเวลา 10.45 นาฬิกา

ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ืองแจงตอท่ีประชุม
1.1 เร่ืองท่ีไดนํ าเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมคร้ังท่ี 8/2547
     เมื่อวันท่ี 29 กันยายน 2547 และมติท่ียังไมไดรับการรับรอง
ประธานใหรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธในฐานะกรรมการและเลขานุการสภา

มหาวทิยาลยัแจงตอที่ประชุม ความวา ดวยในคราวประชุมคร้ังที่ 8/2547 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2547 มีเร่ือง
ที่ไดนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
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ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบยีบวาระท่ี 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชมุคณบด ีคร้ังท่ี 17/2547 เมือ่วนัพธุท่ี 8 กนัยายน 2547
ที่ประชุมมีมติใหแกไขในหนาที่ 3 ขอ 2.1 และ ขอ 2.2 คํ าวา “แบงตาม...” ใหแกไขเปน “จัดสรร

ตาม...” เมื่อแกไขเรียบรอยแลว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคร้ัง 17/2547 เมื่อวันพุธที่ 8 กันยายน  2547
ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังกอน

3.1 ผลการทาบทามนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประธานเสนอตอที่ประชุมความวา สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังที่ 17/2547 เมื่อวัน

ที่ 8 กันยายน 2547  ไดพิจารณาเรื่องการเสนอชื่อนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิน้ัน  บัดนี้ มหาวิทยาลัยไดดํ าเนินการทาบทามนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ตามมติที่ประชุมดังกลาวแลว จึงขอรายงานความคืบหนาการตอบรับ ดังนี้

กลุม รายชื่อ
นายกสภามหาวิทยาลัย พล.ต.อ.เภา  สารสิน
1 การศึกษา วิชาการและวิจัย 1 นายสุชาติ  เมืองแกว

2 ศ.ปยะวัติ  บุญ-หลง
3 รศ.ศักรินทร  ภูมิรัตน (อยูในระหวางการตัดสินใจ)

2 การจัดองคกรและระบบงาน
   และการบริหารงานบุคคล

1 ศ.กนก  วงศตระหงาน
2 นายสมพร  กลิ่นพงษา
3 ดร.จีระ  หงสลดารมภ

3 กฎหมาย ระเบียบตางๆ 1 นางผาณิต  นิติฑัณฑประภาศ
2 นายทองใบ  ทองเปาว

4 การเงิน งบประมาณ เศรษฐศาสตร 1 นส.นวพร  เรืองสกุล
2 นายสมนึก  พิมลเสถียร (อยูในระหวางการตัดสินใจ)

5 การตางประเทศ 1 นายเตช  บุนนาค
6 การพัฒนาสังคมและตัวแทนทองถิ่น 1 พล.ต.อ.สมชาย  ไชยเวช

สํ าหรับผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนคณาจารย และ ประเภทผูแทน
ขาราชการ มีรายละเอียดดังนี้
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนคณาจารย

1. ศาสตราจารย เชิดชัย  ตันติศิรินทร คณะแพทยศาสตร
2. รองศาสตราจารย กิ่งฟา  สินธุวงษ คณะศึกษาศาสตร
3. ศาสตราจารยเมธา  วรรณพัฒน คณะเกษตรศาสตร
4. รองศาสตราจารยวันเพ็ญ  วิโรจนกูฎ คณะวิศวกรรมศาสตร
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5. รองศาสตราจารย มนตรี  บุญเสนอ คณะเทคโนโลยี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนขาราชการ

1. นายบุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การปรับปรุงโครงสรางสํ านักวิทยบริการ
ประธานใหผูรักษาราชการผูอํ านวยการส ํานกัวทิยบริการเสนอตอทีป่ระชมุความวา ส ํานกัวทิยบริการ

เสนอขอปรบัปรุงโครงสรางส ํานกัฯ มรีายละเอยีดโดยสรุปคอื
1. ขอเปลีย่นชือ่จาก “ส ํานกัวทิยบริการ” เปน “ส ํานกัหอสมดุและทรพัยากรการเรียนรู”
2. ส ํานกัหอสมดุและทรัพยากรการเรยีนรู เปนหนวยงานเทยีบเทาคณะ ผูบริหารประกอบดวย ผูอํ านวยการส ํานกั

และรองผูอํ านวยการอีก 3 คน ทีแ่ตงต้ังโดยสภามหาวทิยาลยั การบริหารงานด ําเนนิการภายใตการก ํากบัดแูล
โดยคณะกรรมการประจ ําส ํานกั ซึง่มอีงคประกอบ อํ านาจหนาทีแ่ละวาระตามขอบงัคบัมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
คณะกรรมการประจ ําส ํานกั ทีม่ฐีานะเทยีบเทาคณะ

3. มบีทบาทภารกจิ 4 ดาน คอื 1) การใหบริการหองสมดุ 2) จัดเกบ็/แสดงทีม่าและสิง่ของทีเ่ปน
เอกลกัษณ ความภาคภมูใิจของมหาวทิยาลยั 3) สงเสริมการเรยีนรูและการเขาถงึสารสนเทศ 4) การสนบัสนนุการบริหารและ
ดํ าเนนิงานดานสารสนเทศของมหาวทิยาลยั

4. โครงสรางการแบงสวนราชการภายในส ํานกัฯ แบงออกเปน 6 กลุมงาน คอื
1) กลุมจดัการสารสนเทศสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
2) กลุมงานจดัการสารสนเทศสาขาวทิยาศาสตรสขุภาพ
3) กลุมงานจดัการสารสนเทศสาขามนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
4) กลุมงานสงเสริมการเรยีนรู
5) กลุมงานพพิธิภณัฑและหอจดหมายเหตุ
6) กลุมงานสนบัสนนุการจดัการและเทคโนโลยี

โดยมหีวัหนากลุมงานรบัผดิชอบการบรหิารและการด ําเนนิงานในกลุม ไมมกีารแบงหนวยงานยอย
ภายในกลุม หัวหนากลุมงานก ําหนดวาระในการด ํารงตํ าแหนง สามารถหมนุเวยีนหนาที/่หนวยงานและแตงต้ังจากผูดํ ารง
ตํ าแหนงช ํานาญการได ซึง่มรีายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงน ําเสนอทีป่ระชมุเพือ่พจิารณา
ท่ีประชมุพจิารณาแลวเห็นชอบใหนํ าเสนอสภามหาวทิยาลยัเพือ่พจิารณาตอไป และผูอ ํานวยการส ํานกั

ทะเบยีนและประมวลผล มขีอคดิเห็นเสนอแนะวา ควรมกีารพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ในสวนท่ี
เชือ่มโยงกบัระบบของส ํานกัทะเบยีนฯใหมปีระสิทธภิาพมากยิง่ขึน้
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4.2 ขออนุมตัจิดัโครงการรับนกัศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร สาขาวชิาสถาปตยกรรมศาสตร
      ดวยวิธีพิเศษ ประจํ าปการศึกษา 2548
ประธานใหคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรเสนอตอที่ประชุมความวา ดวยคณะสถาปตยกรรม

ศาสตรขออนุมัติจัดโครงการรับนักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาตร ดวยวิธีพิเศษ
ประจํ าปการศึกษา 2548  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนที่มีความรูความสามารถเขามาศึกษาและเพื่อ
ผลิตบุคลากรที่มีความรูความสามารถในดานสถาปตยกรรมในระดับสูงออกไปรับใชสังคม   โดยกํ าหนดรับ
นักศึกษาโดยวิธีพิเศษนี้จํ านวน 20 คน เร่ิมต้ังแตปการศึกษา 2548 เปนตนไป ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระ

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบในหลักการ  และมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้
1. แกไขขอความในรางประกาศฯ ขอ 6.3 จากเดิม “ เพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกนทุก

ประเภท” ใหแกไขเปน “ เพื่อเขาศึกษาในคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนทุกประเภท” และขอให
ฝายวิชาการชวยพิจารณาปรับขอความในประกาศฯ ใหถูกตองชัดเจนยิ่งข้ึน

2. ขอใหพิจารณาความเหมาะสมในรายละเอียดตางๆ ดังนี้
   2.1 คุณสมบัติของผูสมัคร

      2.2 ปรับระยะเวลาในการดํ าเนินการตามโครงการดังกลาวใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน
3. ขอใหคณะตรวจสอบจํ านวนรับนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2548 ตามท่ีไดบรรจุไวในแผนวาครอบ

คลุมนักศึกษาท่ีจะขอรับตามโครงการนี้อีก 20 คนหรือไม เพราะอาจสงผลในเรื่องงบประมาณและภาระงานที่เพิ่มข้ึน
4. เน่ืองจากสภามหาวทิยาลยัไมไดมอบอ ํานาจการขออนมุตัโิครงการรบันกัศึกษาโดยวธิพีเิศษใหท่ี

ประชุมคณบดี โดยท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยอาจประชุมคร้ังตอไปไดในราวเดือนธันวาคม 2547 จึงขอใหคณะฯ
ปรับปฏิทินการรับนักศึกษาใหเหมาะสมกับชวงเวลาท่ีจะเสนอขออนุมัติดวย

4.3 ขออนุมัติเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ ทุกสาขาวิชา
                          ในสังกัดคณะเกษตรศาสตร
 ประธานใหผูแทนคณบดคีณะเกษตรศาสตร เสนอตอทีป่ระชมุความวา ดวยคณะเกษตรศาสตร มคีวาม
ประสงคจะขอเรยีกเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาพเิศษ หลกัสตูรระดบัปริญญาตร ีภาคปกต ิทกุสาขาวชิา ในสงักดั
คณะเกษตรศาสตร ในอัตราภาคการศกึษาละ 3,000 บาท (สามพนับาทถวน) โดยเร่ิมเกบ็คาธรรมเนยีมดงักลาวต้ังแต
ปการศกึษา 2548 เปนตนไป ทัง้นี ้มวัีตถปุระสงค คอื 1) เพือ่จัดสรรเปนทนุการศกึษาส ําหรับนกัศกึษาทีข่าดแคลนทนุ
ทรัพยในสงักดัคณะเกษตรศาสตร  2) เพือ่สมทบเปนคาใชจายในการจดัการเรยีนการสอนใหมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ ซึ่งงบ
ประมาณแผนดนิและคาหนวยกติไมเพยีงพอ 3) เพือ่เปนคาใชจายในการจดักจิกรรมและโครงการเสรมิหลกัสตูรในการ
พฒันานกัศกึษา และ 4) เพือ่เปนคาใชจายในการพฒันาบคุลากร และขอเสนอรางประกาศฯ เร่ืองก ําหนดคณะและสาขา
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วิชาตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยคาธรรมเนยีมการศกึษาพเิศษส ําหรับนกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน มา
เพือ่พจิารณา ซึง่มรีายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ และมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรพิจารณาความเหมาะสมในการเริ่มเก็บคาธรรมเนียมดังกลาว สํ าหรับผูเขาศึกษาใน

ปการศึกษา 2548 เน่ืองจากไมไดแจงใหทราบลวงหนากอนการประกาศรับนักศึกษา และไดมีผูสมัครแลวบางสวน
ตามปฏิทินของการรับสมัครโดยวิธีรับตรงของมหาวิทยาลัยขอนแกน

2. หลักเกณฑการใชเงินคาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษตามที่ระบุไวในโครงการ เชน การใหทุนการ
ศึกษาฯลฯ น้ี ควรมีเฉพาะหัวขอ โดยไมตองกํ าหนดจํ านวนรอยละของการใชเงินเพื่อใหมีความยืดหยุนและปรับ
เปลี่ยนไดตามความเหมาะสม

4.4 ขอปรับอัตราคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ
      หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟน โครงการพิเศษ
ประธานใหคณบดีคณะทันตแพทยศาสตรเสนอตอที่ประชุมความวา คณะทันตแพทยศาสตรขอ

เสนอรางประกาศฯ เร่ือง คาธรรมเนียมการศึกษาตามโครงการพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ทันตกรรมจัดฟน คณะทันตแพทยศาสตร  ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ในลักษณะโครงการพิเศษ คราวประชุมคร้ังที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม  2547
เรียบรอยแลว ซึ่งการปรับอัตราคาหนวยกิตดังกลาวยังอยูที่เกณฑที่มหาวิทยาลัยกํ าหนด

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหจัดทํ าเปนประกาศฯ ตอไป

4.5 รางประกาศฯ เร่ืองมาตรการดํ าเนินการกับผูฝาฝนกฎหมายเกี่ยวกับการจราจร
ประธานใหรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษเสนอตอที่ประชุมความวา ดวยตามมติคณะรัฐมนตรีเห็น

ชอบแนวทางการดํ าเนินงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของการใชรถใชถนนและบุคคลอ่ืนที่อาจไดรับผลกระทบจากผูใชรถใชถนน เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายและมติคณะ
รัฐมนตรี  ฝายกิจการพิเศษ จึงขอนํ าเสนอรางประกาศฯ เร่ืองมาตรการดํ าเนินการกับผูฝาฝนกฎหมายและกฎจราจร
ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยขอนแกน  โดยตามรางประกาศดังกลาว ผูฝาฝนกฎจราจรทั้งที่เปนบุคลากรและนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย นอกจากจะไดรับโทษตามกฎหมายแลว ยังจะไดรับโทษทางวินัย โดยมีระดับโทษ ซึ่งมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา



- 7 -

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังที่  18/2547  ณ  วันที่ 14 ตุลาคม 2547

ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบในหลักการ และมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้
1.ควรออกประกาศฯ ความผิดท่ีตองดํ าเนินการตามกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการ

ปฏิบัติตอไป
2.ควรเพิ่มมาตรการสงเสริมการปฏิบัติตามกฎจราจร มาตรการปองกัน และมาตรการ

การสรางจิตสํ านึกควบคูกันไปดวย เชน อาจพิจารณาใหนักศึกษาท่ีกระทํ าผิด มาบํ าเพ็ญประโยชนชวยดูแลการทํ าผิด
กฎจราจรในชวงเวลาหนึ่ง

4.6 รางระเบียบฯ วาดวย กิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2547
-ฝายพัฒนานักศึกษาขอถอนวาระ เลื่อนไปบรรจุวาระการประชุมคร้ังตอไป-

ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ืองแจงเพื่อทราบ
5.1 การกํ าหนดคุณสมบัติของผูเรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544
     ท่ีจะสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา
ประธานใหเลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมความวา เนื่องจากในปการศึกษา2547 จะมี

ผูเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ซึ่งมีโครงสรางหลักสูตรแตกตางไปจากหลักสูตรมัธยม
ศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดมีการ
ศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะทางการศึกษาของผูเรียนที่จะศึกษาตอในคณะวิชาที่เนนทางวิทยาศาสตร เชน
คณะแพทยศาสตร  คณะเทคนิคการแพทย คณะพยาบาลศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร ฯลฯ  โดยไดมีการหารือกับ
สํ านักทดสอบกลางและมหาวิทยาลัยตางๆ เห็นสมควรกํ าหนดคุณสมบัติเฉพาะทางการศึกษา ดังนี้

1.กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ตองเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไมนอยกวา
22 หนวยกิต

2.กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ตองเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไมนอยกวา
12 หนวยกิต

3.กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ตองเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่ม
เติม รวมกันไมนอยกวา 9 หนวยกิต

ทั้งนี้ สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดแจงคุณสมบัติดังกลาวใหโรงเรียนนํ ารองและ
โรงเรียนเครือขายการใชหลักสูตรและสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับทราบดวยแลว

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ท่ีประชุมรับทราบ
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5.2 รายงานผลการดํ าเนินงานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ในลักษณะโครงการพิเศษ
               ประจํ าปการศึกษา 2546 และรายงานผลการตรวจสอบบัญชี ประจํ าปเงินรายได 2546

ประธานใหผูแทนคณบดคีณะวศิวกรรมศาสตรเสนอตอทีป่ระชมุความวา ดวยคณะวศิวกรรมศาสตรได
จัดทํ ารายงานผลการดํ าเนินงานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ในลักษณะโครงการพิเศษ ประจํ าปการศึกษา2546
และรายงานผลการตรวจสอบบัญชี ประจํ าปเงินรายได 2546 ซึ่งหนวยตรวจสอบภายในไดทํ าการตรวจสอบงบแสดง
ฐานะการเงินสํ าหรับปสิ้นสุด 30 กันยายน 2546 เรียบรอยแลว และเห็นวางบการเงินนี้แสดงสถานะทางการเงินโดย
ถูกตองตามควร โดยมีเงินรายได 69,899,282.74 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ท่ีประชุมรับทราบ

5.3 การจัดการแขงขันวิ่งมินิมาราธอน เทิดไท 72 พรรษา มหาราชินี
ประธานใหผูแทนผูอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกิต์ิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แจงตอที่ประชุมความวา

ดวยศูนยหัวใจสิริกิต์ิฯ กํ าหนดจัดใหมีการแขงขันวิ่งมินิมาราธอน เทิดไท 72 พรรษา มหาราชินี ในวันที่ 27
พฤศจิกายน 2547  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและขอเรียนเชิญคณบดี ผูอํ านวยการ ทุกทานรวมเปนคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาการจัดการแขงขันดังกลาวดวย

ท่ีประชุมรับทราบ และมีขอคิดเห็นวาการจัดวิ่งมินิมาราธอน ของคณะ หนวยงานตางๆควรจัดรวม
กันในคราวเดียว และขอใหศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯพิจารณาชวงเวลาในการจัดกิจกรรมดวย เน่ืองจากในชวง
ดังกลาว มหาวิทยาลัยมีกํ าหนดจัดกิจกรรมหลายกิจกรรม  และใหประสานกับฝายกิจการพิเศษในเรื่องการใชสถานที่
ดวย

5.4 รายงานคดีท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูถูกฟองคดีปกครอง (กรณีนายปรีดา  นาคผิว กับพวก)
ประธานแจงตอที่ประชุมความวา ดวยงานวินัยและนิติการ ไดรายงานสรุปผลการดํ าเนินคดี กรณี

มหาวิทยาลัยขอนแกน ตกเปนผูถูกฟองคดี โดยนายปรีดา  นาคผิว และนายสมเจตน  ไชยลาภ ผูฟองคดี เร่ืองขอให
เพิกถอนคํ าสั่งลงโทษวินัยนักศึกษาเกี่ยวกับการกอเหตุการณไมสงบภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามคดีหมายเลข
ดํ าที่ 2605/2544 หมายเลขคดีแดงที่ 1059/2547 ของศาลปกครอง และคดีน้ีศาลปกครองกลางไดมีคํ าพิพากษา เมื่อวัน
ที่ 30 สิงหาคม 2547 โดยพิพากษายกฟอง

ประธานไดแจงเพิ่มเติมวา เพื่อปองกันการเกิดคดีความตางๆในอนาคต มหาวิทยาลัยควรตองปรับ
ปรุงกระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติ เชน เร่ืองการสงเอกสารขอมูลตางๆไปยังนักศึกษา   การพิจารณาโทษที่
สมควรแกเหตุ  เปนตน

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ท่ีประชุมรับทราบ
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5.5 โครงการงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยขอนแกน ป 2548
ประธานใหผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการเสนอตอที่ประชุม ความวา ตามที่มหาวิทยาลัยได

มอบหมายใหศูนยบริการวิชาการ เปนผูประสานงานโครงการงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมหาวิทยาลัย
ขอนแกน ป 2548 ในระหวางวันที่ 28-30 มกราคม 2548 ณ ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัย
ขอนแกน จึงขอเสนอเอกสารโครงการงานดังกลาว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและขอความรวมมือใหคณะ หนวยงาน สงเสริมสนับสนุนให
คณาจารย บุคลากร สงผลงานเขารวมในกิจกรรมดังกลาว

ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 6  เร่ืองอื่นๆ
6.1 กํ าหนดมาตรฐานกลางการจางเหมาบริการการรักษาความปลอดภัย(TOR)
ประธานใหรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษเสนอตอที่ประชุมความวา เพื่อใหการดูแลงานดานการ

รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย เปนมาตรฐานเดียวกัน จึงขอเสนอมาตรฐานกลาง
การจางเหมาบริการการรักษาความปลอดภัย (TOR) ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบในหลักการและมีขอคิดเห็นเสนอแนะใหมีการพัฒนาบุคลากรงาน

รักษาความปลอดภัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดวย

6.2 การขออนุมัติเปดหลักสูตร ในลักษณะโครงการพิเศษของคณะเภสัชศาสตร
ประธานใหคณบดีคณะเภสัชศาสตรเสนอตอที่ประชุมความวา  คณะเภสัชศาสตรเสนอขออนุมัติ

เปดสอนหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ จํ านวน 2 หลักสูตรคือ
1.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรความงามและสุขภาพ
2.หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรความงามและสุขภาพ
ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2547 ได

พิจารณาใหความเห็นชอบแลว

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
ท่ีประชุมเห็นชอบและใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป

6.3 การลงนามขอตกลงความรวมมือระหวางกระทรวงมหาดไทย สํ านักงานคณะกรรมการ
       พัฒนาระบบราชการ และมหาวิทยาลัยขอนแกน

ประธานแจงตอที่ประชุมความวา เมื่อวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2547 ที่ผานมานั้น กระทรวงมหาดไทย
สํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดลงนามขอตกลงความรวมมือ ตามโครง
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การความรวมมือระหวางจังหวัดกับสถาบันการศึกษาเพื่อสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการโดย
มหาวิทยาลัยขอนแกนจะมีบทบาทเปนแกนกลางในการประสานความรวมมือในสวนของสถาบันการศึกษา

จึงน ําเสนอทีป่ระชมุเพือ่ทราบและจะมเีอกสารแจงรายละเอยีดใหคณะ หนวยงานตางๆทราบตอไป
ท่ีประชุมรับทราบ

6.4 การสัมมนา Strategic Leadership for Managing Change
ประธานแจงตอทีป่ระชมุความวา ตามทีศ่นูยบริการวชิาการจะจดัการสมัมนาเรือ่ง Strategic Leadership for

Managing   Change   ส ําหรับผูบริหาร น้ัน ปรากฏวาผูบริหารมหาวทิยาลยัติดภารกจิอ่ืนและแจงตอบรับเขารวม
การสัมมนาดังกลาวคอนขางนอย จึงขอความรวมมือใหคณบดี ผูอํ านวยการ หากทานใดไมสามารถเขารวมการ
สัมมนาดังกลาวไดขอใหพิจารณาสงผูแทนดวย

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ท่ีประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 12.30 นาฬิกา

                 (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)
                   รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

                  เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน  มูลศรี
ผูบันทึกรายงานการประชุม
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