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รายงานการประชุมคณบดี 
ครั้งท่ี 10/2550 

เมื่อวันศุกรท่ี 8 มิถุนายน  2550 
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ 

                                              
ผูมาประชุม 
1. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ  ประธาน 
2. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา    รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล 
3. ผศ.ดารณี  หอมดี    ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 
      แทนรองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี  
4. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
5. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธุ   รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 
6. ผศ.ชูชาติ  กมลเลิศ    ผูชวยอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 
      แทนรองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 
7. รศ.ลําปาง  แมนมาตย   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
8. รศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ   คณบดีคณะเกษตรศาสตร 
9. รศ.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
10. ศ.ละออศรี  เสนาะเมือง   คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
11. ผศ.ไพศาล  สุวรรณนอย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
12. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
13. ศ.วิรุฬห  เหลาภัทรเกษม   คณบดีคณะแพทยศาสตร 
14. นางสาวอุทัยวรรณ  ดานวิวัฒน  รองคณบดีฝายวิชาการ 
      แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
15. ผศ. วิสุทธ กังวานตระกูล   รองคณบดีฝายบริหาร วางแผนและสารสนเทศ 
      แทนคณบดีคณะเทคนิคการแพทย 
16. รศ.พิษณุ  อุตตมะเวทิน   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
17. รศ.อินทรพล  หอวิจิตร   คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 
18. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย   คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
19. ผศ.คณิต  วิชิตพันธุ    รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ 
      แทนคณบดีคณะเทคโนโลยี  
20. รศ.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 
21. รศ.ธาดา  สุทธิธรรม    คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
22. ผศ.สุธิดา  สรุงบุญมี    รองคณบดีฝายวิชาการ 
      แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
23. ผศ.รุง  ธีระพิจิตร    คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 
24. รศ.พีรสิทธิ์  คํานวณศิลป   คณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 
25. ผศ.บุญสง  วัฒนกิจ    รองผูอํานวยการฝายบริหาร 
      แทนผูอํานวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
26. รศ.สมาน  ลอยฟา    ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 
27. ศ.สุทธิพันธ  จิตพิมลมาศ   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
28. ผศ.อนัตต  เจาสกุล    ผูอํานวยการศนูยคอมพิวเตอร 
29. รศ.สมภพ  พระธานี    ผูอํานวยการศนูยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
30. ผศ.นพดล  มีไชยโย    รองผูอํานวยการฝายบริหาร 
      แทนผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 
31. รศ.พีระศักดิ์  ศรีฤาชา   ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 

(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)    
32. นางบุบผา  ชอบใช    รองประธานสภาขาราชการและลูกจาง คนที่ 2 
      แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง 
33. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
      เลขานุการที่ประชุม 
       
ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 
1. รศ.สุมนต  สกลไชย    อธิการบดี 
2. ผศ.อารมย ตัตตะวะศาสตร    รองอธิการบดีฝายบริหาร 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  10/2550  ณ  วันศุกรท่ี  8 มิถุนายน 2550 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 11/2550 เมื่อวันที่ 15  มิถุนายน 2550 เรียบรอยแลว 
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3. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก    รองอธิการบดีฝายวิทยาเขตหนองคาย 
4. นายกิตติบดี  ใยพูล    รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร 
5. นายสมศักย  ทองเอี่ยม   รองประธานสภาคณาจารยชั่วคราว 
      ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาคณาจารยชั่วคราว 
6. นางสังวาลย  ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.45 นาฬิกา 
 
  เนื่องจากอธิการบดีติดราชการ จึงไดมอบใหรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ ทําหนาที่ประธาน
แทน และเมื่อครบองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุม และกอนจะดําเนินการประชุมตามระเบยีบวาระ ไดกลาวตอนรับ
และแนะนําผูดํารงตําแหนงคณบดีใหมจํานวน 3 ทาน คือ   
  1. รศ.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์  ผูดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
  2. ผศ.ไพศาล  สุวรรณนอย  ผูดํารงตําแหนงคณบดีคณะศึกษาศาสตร 
  3. รศ.พีรสิทธิ์  คํานวณศิลป  รักษาการคณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่นฯ 

 
ที่ประชุมรับทราบและตอนรับ จากนั้น ประธานไดดําเนนิการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้  

 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอท่ีประชุม    
     
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งท่ี  9/2550 เมื่อวันท่ี 18 พฤษภาคม  2550 
  ที่ประชุมมีมติใหแกไขดังนี้ 
   - หนา 5 ระเบียบวาระที่ 4.5 ขอความในตารางใหเพิ่มเปน “อัตราตอภาคการศึกษา” 
   - หนา 7 ระเบียบวาระที่ 5.2 ยอหนาที่ 2 บรรทัดที่ 2 ใหแกไขคําผิดใหถูกตอง  
เปน “...ลงวันที่ 28 มีนาคม 2550 ไดกําหนดขอบเขตการใหกูยืม...” 

เมื่อแกไขเรียบรอยแลว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2550   
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน   (-ไมมี-) 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
4.1  (ราง) ระเบียบฯ วาดวย การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย เขาสูการศึกษาในระบบตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน      
พ.ศ.2550 

  เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา  ดวยพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
มาตรา 15 กําหนดใหมีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย เพื่อเปนการเปดโอกาสทางการศึกษาแกผูที่มีความรูความสามารถและประสบการณจากการศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอธัยาศัย ไดเขาศึกษาในหลักสูตรตามระบบของสถาบันการศึกษาและสามารถใชความรู
และประสบการณที่มีนํามาเทียบโอนกับรายวิชาในหลักสูตรได และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(ทบวงมหาวิทยาลัย) ไดออกประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา
เขาสูการศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 ซึ่งครอบคลุมหลักเกณฑและวิธีการเทียบโอนตางๆ เพื่อใหสถาบันการศึกษา
นําไปใชเปนหลักการกลาง ในการกําหนดเปนหลักเกณฑและวิธีการเทียบโอนของแตละสถาบัน 

เพื่อตอบสนองเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และใหมีการกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการที่สอดคลองกับ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียน
ระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ จึงขอเสนอ (ราง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย เขาสูการศึกษาในระบบตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2550 ทั้งนี้ ไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 
เรียบรอยแลว  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบรางระเบียบฯ ตามที่เสนอ และมีขอคิดเห็นเสนอแนะ
ใหปรับปรุงแกไข ดังน้ี  
  -  ขอ 3 ใหเพิ่มนิยามของคําวา “การศึกษานอกระบบ” และ “การศึกษาตามอัธยาศัย” 

-  ขอ 5.2 และ 5.3  การประเมินความรูและหรือประสบการณ เพื่อเทียบโอนผลการเรียน น้ัน 
ใหกําหนดระยะเวลาเปน ไมเกิน  5 ป  

-  ขอ 6  ใหเพิ่มเติมขอความโดยกําหนดสาระในเรื่องการทดสอบมาตรฐานหรือการทดสอบ
ทางวิชาชีพ และขอใหแตละสาขาวิชาจัดทําเปนประกาศใหชัดเจน 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  10/2550  ณ  วันศุกรท่ี  8 มิถุนายน 2550 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 11/2550 เมื่อวันที่ 15  มิถุนายน 2550 เรียบรอยแลว 
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-  ขอ 7.1 ใหปรับระยะเวลายื่นคํารองขอเทียบโอนผลการเรียน เปน ภายใน 30 วัน  
-  เห็นควรระบุเพิ่มเติมใหชัดเจนวา นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหเทียบโอนผลการเรียนตาม
ระเบียบน้ี จะไมมีสิทธิไดรับเกียรตินิยม  

 
4.2  นโยบายการรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกนโดยวิธีรับตรง ประจําป

การศึกษา 2551 
  ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการเสนอตอที่ประชุมวา  ดวยมหาวิทยาลัยขอนแกน        
จะดําเนินการรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยวิธีรับตรง ประจําปการศึกษา 2551 เพื่อใหเปนไป
ตามแผนพัฒนาการรับบุคคลเขาศึกษา และไดนักศึกษาตามจํานวนที่ตองการของคณะ/สาขาวิชา สํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ จึงใครขอทราบโยบายการรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกนโดยวิธีรับตรง ประจําป
การศึกษา 2551 เพื่อจะไดดําเนินการตอไป ในประเด็นที่สําคัญ ดังนี้  

1. การกําหนดสัดสวนของการรับโดยวิธีรับตรง ตอการรับผานการคัดเลอืกฯ ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ของทุกคณะ/สาขาวิชา ยังคงใชสัดสวนเดิมคือ 75:25% หรือ
สัดสวนอื่นๆ ตางจากนี้  

2. มหาวิทยาลัยยังคงจัดสอบเอง และใชคะแนนสอบวิชาเฉพาะ ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา มารวมเปนเกณฑพิจารณาคัดเลือกเพื่อตัดสินคะแนนเชนเดียวกับปที่ผานมา โดย
ใหคาน้ําหนัก 95% หรือมีวิธีอื่น หรือไม  

3. การนําผลคะแนนมัธยมศึกษาตอนปลาย คาเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน มาใชเปนเกณฑ 
โดยใหคาน้ําหนัก 5% คงเดิมหรือไม  

4. วิธีดําเนินการ/จํานวนอันดับการเลือก 
4.1 สมัครสอบพรอมกับเลือกคณะ/สาขาวิชา เหมือนปที่ผานมา                                  

(ใหเลือกได 1 อันดับการเลือก) 
4.2 สมัครสอบกอน แลวนําผลคะแนนไปสมัครเลือกคณะในภายหลัง                              

(ใหเลือกได 2 อันดับการเลือก) 
4.3 การกระจายโอกาสการรับเขาศึกษาจากภูมิภาคอื่น 

และขอเสนอขอมูลเพิ่มเตมิของจํานวนนักศึกษารับเขา ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2550  มีจํานวน
นักศึกษาระดบัปริญญาตรี 7,832 คน และระดับปริญญาโท (ไมรวมวทิยาลัยการปกครองทองถิ่น) จํานวน 1,992 คน 
รวมทั้งส้ิน 9,824 คน  

ในการนี้ ไดจัดทําสรุปปญหา/ขอเสนอแนะในการดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแกนโดยวิธีรับตรง ประจําปการศึกษา 2550 และรางกําหนดการสอบคัดเลือกเพื่อรับบุคคลเขา
ศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2551 และเปรียบเทียบการสอบวิชาเฉพาะประจําปการศึกษา 
2550 และการสอบ O-NET/A-NET ประจําปการศึกษา 2549 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
   มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้  

- การกําหนดสัดสวนจํานวนรับ รับตรง : Admission กลาง ใหใชสัดสวน 75 % : 25 % 
- การกําหนดเกณฑในการคัดเลือก ใหใช GPAX  5 % และผลการสอบรายวิชาตางๆ 

ตามที่สาขาวิชากําหนด 95 % 
-  สําหรับการกําหนดคานํ้าหนักคะแนนในแตละรายวิชาน้ัน ขอใหแตละคณะ
พิจารณากําหนดใหรอบคอบ โดยในคณะ/สาขาวชิาเดียวกันหรือใกลเคียงกัน 
ควรกําหนดคานํ้าหนักใหเทากัน หรือไมควรแตกตางกันมาก หากเปนไปได      
ไมควรกําหนดคานํ้าหนักท่ีมีรายละเอยีดยอยมากเกินไป ซึ่งจะตองใชเวลา       
ในการประมวลผลมาก แตในขณะเดียวกันอาจไมไดสงผลในการคัดเลือกบคุคล
ไดแตกตางกันอยางเห็นไดชัด 

- ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการออกขอสอบและจัดสอบเอง โดยรายวิชาท่ีจัดสอบให
ดําเนินการเชนเดียวกันกับการรับตรง ปการศึกษา 2550  

- ใหผูสมัครสามารถเลือกสมัครเขาศึกษาได 1 อันดับ 
- ใหกระจายวิธีการรับตรง โดยเปดโอกาสใหสามารถรับสมัครนักเรียนจากภูมิภาคอื่นได

ดวย ซึ่งในกรณีน้ี สัดสวนการรับไมควรเกิน 25 % และใหเปนไปโดยความสมัครใจของ
คณะ/สาขาวชิา 

- เห็นชอบปฏทิินการดําเนินการ ตามที่เสนอ 
 
4.3  ขออนุมัติเปลี่ยนกลุมนักศึกษาในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเปนกลุมท่ี 2 

  เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา ดวยคณะวิทยาการจัดการ ขออนุมัติเปลี่ยนกลุมนักศึกษา
ในการเรียกคาธรรมเนียมการศึกษา เปนกลุมที่ 2 ตามประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 972/2549) เรื่อง 
การเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2550 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  10/2550  ณ  วันศุกรท่ี  8 มิถุนายน 2550 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 11/2550 เมื่อวันที่ 15  มิถุนายน 2550 เรียบรอยแลว 
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ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ ที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2551 เปนตนไป จาก คาธรรมเนยีมการศึกษา ภาค
การศึกษาละ 8,000 บาท เปนภาคการศึกษาละ 10,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  รองคณบดีฝายวิชาการ ผูแทนคณบดีคณะวทิยาการจดัการเสนอที่ประชุมเพิ่มเตมิถึงเหตผุลความจําเปน
ของการขอปรบัการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศกึษาเปนกลุมที่ 2 วา เนื่องจาก มหีลายรายวิชาที่เปนรายวิชาของคณะ
วิทยาศาสตร และในสายบริหารธุรกจิมีการแขงขันสูง และตองเชิญผูทรงคณุวุฒิที่มีชื่อเสียงในวิชาชีพมาเปนวิทยากร    
ทําใหมีคาใชจายในการดําเนินการสูง จึงขอปรับการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อใหเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน 
  รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลเสนอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยควรมีการวิเคราะหคาใชจาย
ตนทุน เพื่อปรับอัตราคาธรรมเนียมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา การปรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย ตองดําเนินการอยางเปนระบบ และตองใชระยะเวลาในการพิจารณาคอนขางมาก  นอกจากนี้ตองมี
การชี้แจงใหนักศึกษาเขาใจถึงเหตุผลความจําเปน ในการปรับอัตราคาธรรมเนียม  
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นวา เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยไดมีการปรับอัตราคาธรรมเนียม
การศึกษาไปเมื่อปการศึกษา 2550 จึงเห็นควรชะลอเรื่องการขออนุมัติเปลี่ยนกลุมนักศึกษา ในการเรียก
เก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเปนกลุมท่ี 2 ของคณะวิทยาการจัดการกอน โดยขอใหเรียกเก็บในอัตราเดิม 
และใหมีการศึกษาขอมูลรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงอัตราใหม ในอนาคต 
 

4.4  แบบสอบถามเรื่อง “การรับเปนสถาบันตนแบบภายใตโครงการเสริมสรางความ
เขมแขง็ดานการบริหารของมหาวิทยาลัยใหม” 

  ประธานเสนอที่ประชุมวา  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาไดเคยประชุมหารือรวมกับ
ผูแทนอธิการบดีของมหาวิทยาลัยซึ่งไดรับการคัดเลือกใหเปนสถาบันตนแบบใหกับผูเขารับการอบรมโครงการ
เสริมสรางความเขมแข็งดานการบริหารของมหาวิทยาลัยใหม โดยมีวัตถุประสงคใหผูรับการอบรมไดเรียนรู
ประสบการณในการปฏิบัติงานจริงกับเครือขายมหาวิทยาลัยตนแบบ และในที่ประชุมดังกลาวเหน็ควรใหจัดสง
แบบสอบถามไปยังมหาวิทยาลัยซึ่งไดรับการเลือกใหเปนมหาวิทยาลัยตนแบบอีกครั้ง เพื่อจะไดวางแผนการจัด
อบรมไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถคํานวณงบประมาณรายจายไดอยางเหมาะสม นั้น  
  บัดนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษาไดจดัทําแบบสอบถาม เรือ่ง “การรับเปนสถาบันตนแบบ
ภายใตโครงการเสริมสรางความเขมแข็งดานการบริหารของมหาวิทยาลัยใหม” เรียบรอยแลว  สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอความกรุณาใหกรอกแบบสอบถามและสงแบบสอบถามกลับไปที่  
คุณสุนียรัตน  ชัยประสงค กลุมพัฒนาศักยภาพคณาจารยบุคลากรอุดมศึกษา สํานักงานสงเสริมและ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากร สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ภายในวันท่ี 11 มิถุนายน 2550       
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการการรับเปนสถาบันตนแบบ โดยขอ
ความรวมมือใหคณะตอไปนี้รวมเปนตนแบบ ไดแก  

- คณะวิศวกรรมศาสตร   
- คณะสถาปตยกรรมศาสตร   
- คณะเกษตรศาสตร   
- คณะวิทยาการจัดการ   
- คณะศึกษาศาสตร    
- คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
- คณะวิทยาศาสตร 

 
4.5 การพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข   
  เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา  ดวยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดแจง
กระทรวงศึกษาธิการวา คณะรัฐมนตรีไดพจิารณาเรื่อง การพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของกระทรวงมหาดไทย และไดรับขอสังเกตของคณะรัฐมนตรีไปประกอบการ
พิจารณาดําเนนิการ ซึ่งมีหัวขอ การกําหนดหลักสูตรการฝกอบรมขาราชการและเจาหนาที่ทุกระดับควรประสานกับ
สถาบันการศึกษา สถาบันพระปกเกลา และมหาวิทยาลัยตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะรัฐศาสตรและคณะ
นิติศาสตร โดยเนื้อหาหลักสูตรใหเนนสาระสําคัญของรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมดวย  
  ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอใหมหาวิทยาลัย/สถาบัน นําการกําหนด
หลักสูตรฯ ดังกลาวไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
  ในสวนของมหาวิทยาลัยขอนแกนนั้น คณบดีคณะนิติศาสตรแจงตอบรับจะนําไปดําเนินการแลว 
และเสนอวานาจะมีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (สาขารัฐศาสตร) และวิทยาลัยการปกครองทองถิ่นที่จะ
สามารถรวมดาํเนินการได 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  10/2550  ณ  วันศุกรท่ี  8 มิถุนายน 2550 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 11/2550 เมื่อวันที่ 15  มิถุนายน 2550 เรียบรอยแลว 
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  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
   มต ิ ท่ีประชุมรับทราบและเห็นชอบตามที่เสนอ  
   

4.6 การแตงตั้งคณะทํางานดานนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยแหงชาติ                     
(พ.ศ.2551-2553) 

ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยีเสนอตอที่ประชุมวา ดวยสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ไดจัดทําราง “นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยแหงชาติ (พ.ศ.2551-2553) ขึ้น 
และขอความรวมมือใหดําเนนิการแตงตั้งคณะทํางานดานนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551-
2553) เพื่อทําหนาที่ ดังนี้  

1. ดําเนินการจัดทําแผนการวิจัยของหนวยงานที่สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัย 
(พ.ศ. 2551-2553) 

2. ประสานการดําเนินงานดังกลาวกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)  
3. เสริมสรางความเขาใจและสรางความเชื่อมโยงในการกําหนดกลไกผลักดันนโยบายและ
ยุทธศาสตรการวิจัยแหงชาติ (พ.ศ. 2551-2553) ในสวนที่เกี่ยวของไปสูการปฏิบัติในระดับ
กระทรวงและระดับกรม และนําไปสูการจัดทําหรือปรับแผนงานวิจัยของหนวยงานใหสอดคลอง
กับนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551-2553)  

  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
    จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  

มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหแตงตั้งคณะทํางานดานนโยบายและยุทธศาสตรการ
วิจัยแหงชาติ (พ.ศ.2551-2553) ประกอบดวย  

   1. รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี เปน  ประธาน 
  2. คณบดีคณะวิทยาศาสตร     เปน  กรรมการ 
  3. คณบดีคณะเกษตรศาสตร     เปน  กรรมการ 
  4. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร    เปน  กรรมการ 
  5. คณบดีคณะแพทยศาสตร     เปน  กรรมการ 
  6. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  เปน  กรรมการ 
  7. คณบดีคณะศึกษาศาสตร     เปน  กรรมการ 
  8. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     เปน  กรรมการ 

9. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   เปน  กรรมการ 
 10. ศ.ภิเศก  ลุมพิกานนท     เปน  กรรมการ 
11. ศ.ปริญญา  จินดาประเสริฐ    เปน  กรรมการ 
12. รศ.เพ็ญนี  แนรอท     เปน  กรรมการ 

  13. ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยฯ    เปน กรรมการและเลขานุการ 
 
4.7 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ 
ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา มีนโยบายสงเสริม 

สนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาที่มีมาตรฐาน โดยสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อใหสอดรับกับมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับชาติและระดับอุดมศึกษาอัน
เปนการเตรียมความพรอมรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกไปแลวนั้น บัดนี้ สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ไดริเริ่มโครงการพัฒนาคณุภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสูระดับ
สากล โดยการนําเกณฑ Education Criteria for Performance Excellence 2007 มาเปนกรอบในการดําเนินงาน
การพัฒนาคณุภาพการศึกษาสูความเปนเลิศสําหรับสถาบันอุดมศึกษาที่สนใจ 

เพื่อใหโครงการดังกลาว สามารถดําเนินงานไดอยางเปนรูปธรรม และเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงเห็นควรสํารวจความสนใจในการเขารวมโครงการของสถาบันอุดมศึกษา 
เพื่อเปนขอมูลเบ้ืองตนประกอบการวางแผนการดําเนินงาน และขอความรวมมือในการตอบแบบสํารวจความสนใจ 
และสงไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2550 ตอไปซึ่งมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม  ทั้งนี้ ฝายแผนและสารสนเทศ รวมกับผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพได
พิจารณาแลว เห็นวามหาวิทยาลัยควรเขารวมโครงการดังกลาว ในระดับสถาบันในปแรก 
    จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหเขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู
ความเปนเลิศในระดับสถาบันกอน  สวนในระดับคณะวิชาควรตอบรับการเขารวมโครงการฯ ในโอกาสตอไป 

 
4.8  (ราง) ระเบียบวิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การ

บริหารงานบุคคลและ (ราง) ระเบียบฯ วาดวยการบริหารการเงินและพัสดุ พ.ศ. 
2550  (--ขอถอนวาระ--) 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  10/2550  ณ  วันศุกรท่ี  8 มิถุนายน 2550 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 11/2550 เมื่อวันที่ 15  มิถุนายน 2550 เรียบรอยแลว 
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   4.9  พิจารณาเสนอชื่อกรรมการกํากับติดตามประเมินผลงานของผูบริหารระดับ 
          หัวหนาหนวยงาน 
  รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล เสนอตอที่ประชุมวา  ตามประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน 
(ฉบับที่ 648/2550) ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2550 เรื่องแนวทางการติดตามและประเมินผลงานของผูบริหารระดับ
หัวหนาหนวยงาน มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนหลักเกณฑในการกํากับ ติดตาม และ
ประเมินผลเพื่อการพัฒนาผูบริหารและองคกร และเพื่อใหอธิการบดีไดรับทราบผลการปฏิบัติงาน ปญหา อุปสรรค
ในการบริหารงานและสามารถใชเปนขอมูลในการสนับสนุน สงเสริม และเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาการบริหารได
อยางมีประสิทธิภาพ จึงใหมีการติดตามและประเมินผลงานปละครั้ง โดยตามขอ 4 แหงประกาศดังกลาว กําหนดให
มีคณะกรรมการกํากับติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใหมีหนาที่กํากับ ติดตาม สรุป และวิเคราะหผล
การประเมิน ดังนี้  
  1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน  1  ทาน  ที่ปรึกษา 
  2. อธิการบดี        ประธานกรรมการ 
  3. รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย จํานวน 2 ทาน  กรรมการ 
  4. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนคณาจารย จํานวน 1 ทาน  กรรมการ  
  5. ผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน  2 ทาน     กรรมการ  
  6. รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล    กรรมการและเลขานุการ  
  7. ผูอํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพ    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  8. ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  ท้ังน้ี องคประกอบของคณะกรรมการชุดดังกลาว ตามขอ 4 กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผูแทนคณาจารย จํานวน 1 ทานและตามขอ 5 ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 2 ทาน ใหอธิการบดีแตงตั้ง
โดยคําแนะนําของที่ประชุมคณบดี  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการตาม ขอ 4 และตาม ขอ 5 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเสนอผูมีรายชื่อตอไปน้ี รวมเปนคณะกรรมการกํากับ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับหัวหนาหนวยงาน ดังน้ี  
  1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารย จํานวน 1 ทาน ไดแก  
   - ศ.บวรศิลป  เชาวนช่ืน  
  2. ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 2 ทาน ไดแก  
   - ศ.ปริญญา  จินดาประเสริฐ  
   - รศ.สุเมธ  แกนมณี 
 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

5.1  การจัดกิจกรรม “Universiade Campus Tour” เพื่อประชาสัมพันธการจัดการแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัยโลก ฤดูรอน ครั้งท่ี 24   

รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา เสนอที่ประชุมวา  ตามที่ประเทศไทยไดรับเกียรติใหเปนเจาภาพ
การจัดแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ฤดูรอน ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2550 ซึ่งจะจัดใหมีการแขงขันในระหวางวันที่ 8-18 
สิงหาคม 2550 นั้น  

ในการนี้ คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ฤดูรอน     
ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2550 จะไดจัดกิจกรรม “Universiade Campus Tour” เพื่อเผยแพรและประสัมพันธ กีฬา
มหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2550 ใหเปนที่รูจักในวงกวางอยางแพรหลายแกนักศึกษา สื่อมวลชน ประชาชน 
และผูที่สนใจทั่วไป  และขอความอนุเคราะหจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ ในมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยขอใชสถานที่
ในการจัดกิจกรรม และขออนุญาตใหตัวแทนนักศึกษาและทูต Universiade ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดแก 
นางสาววราภรณ ตันวิลัย นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร และนายภัคพล ปรีชาญาณ นักศึกษาคณะแพทยศาสตร เขา
รวมกิจกรรมดงักลาวดวย   
   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  
  

5.2  หลักการและแนวทางในการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมและประชุมเชียร                             
ในสถาบันอุดมศึกษา ประจําป 2550  

รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา เสนอตอที่ประชุมวา ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาไดแจง เรื่อง การเตรียมการจดักิจกรรมตอนรับนองใหมและประชุมเชียรในสถาบันอุดมศึกษา และ
แนวทางการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมและประชุมเชียร ป 2550 นั้น  

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวรากรณ สามโกเศศ) ไดแสดงความหวงใยผาน
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อขอใหสถาบันอุดมศึกษาดูแลการจัดกิจกรรมของนิสิตนักศึกษาใหมี
ลักษณะสรางสรรค เสริมสรางการพัฒนานิสิตนักศึกษา โดยขอใหยึดหลักการและแนวทางในการจัดกิจกรรม
ตอนรับนองใหมและประชุมเชียรในสถาบันอุดมศึกษา  ดังนี้  

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  10/2550  ณ  วันศุกรท่ี  8 มิถุนายน 2550 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 11/2550 เมื่อวันที่ 15  มิถุนายน 2550 เรียบรอยแลว 
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หลักการ  
การตอนรับนองใหมและกิจกรรมประชุมเชียร ถือเปนกิจกรรมที่เปนประเพณีสืบทอดกันมาของชาว

อุดมศกึษา ดังนั้น การจดักิจกรรมดงักลาวจึงควรเปนความรวมมือรวมใจกันของบุคลากรทุกฝาย ในสถาบันอุดมศึกษา
ที่จะตองใหความสําคัญ ใหความรวมมือ และรวมใหคําปรึกษาแนะนํานสิิตนักศึกษา ในการจัดกิจกรรมใหมีลักษณะ
สรางสรรค สรางความอบอุน มีบรรยากาศที่ดี มีความสุข เปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ พรอมทั้งอยูในกรอบ
ศีลธรรมและสอดคลองกับวฒันธรรมประเพณีไทยที่ดีงามสมกับเปนกจิกรรมของปญญาชน 

แนวทาง 
1. ใหจัดกิจกรรมโดยคํานึงถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ตองไมมีความรุนแรงหรอืลวงละเมิด

สิทธิสวนบุคคลทั้งรางกายและจิตใจของนองใหม  
2. ใหจัดกิจกรรมโดยคํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินทั้งของตนเองและของผูอื่น 

ทั้งนี้ไมใหมีการจัดกิจกรรมนอกสถาบันอุดมศึกษา 
3. ในขณะจัดกิจกรรมไมใหมีการดื่มสุราและ/หรือของมึนเมาทุกชนิด  
4. ในการจัดกิจกรรมควรเคารพในสิทธิของผูอื่น พรอมทั้งยึดมั่นในกฎ ระเบียบ และมารยาททางสังคม  
จึงเสนอที่ประชุมเพือ่ทราบ และขอรายงานการตอนรับนองใหม และกจิกรรมประชมุเชียรในสวนของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน นั้น  ไดดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ภายใตหลักการและแนวทางที่กําหนด และดําเนินกิจกรรมไป
ดวยความเรียบรอย ไมมีเหตุการณที่รุนแรง  จึงขอขอบคุณและขอความรวมมือคณะใหความดูแลอยางใกลชิด ตอไปดวย 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ   
   
  5.3  รายงานความคืบหนาของการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา  ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ไดแตงตัง้คณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ เพื่อทําหนาที่ในการพิจารณาแตงตั้งบุคลากรสายผูสอนมหาวิทยาลัยขอนแกน  
ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย นั้น ฝายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ จึงขอรายงานความคืบหนาการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และสรุปประเด็นปญหาของ
การดําเนินการในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการในประเด็นตางๆ โดยสรุป สําหรับผูยื่นขอกําหนดตําแหนง 
ทางวิชาการกอนวันที่  1  ตุลาคม  2549  ในบทเฉพาะกาลของประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ. 2549 กําหนดใหกรณีการ
ขอตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย ใหเสนอผลงานทางวิชาการตามเกณฑ ก.ม. เดิมได แตให
ดําเนินการพิจารณาผลงานตามเกณฑ ก.พ.อ.ฯ 2549 กําหนด นั้น  เนื่องจากมีผูยื่นขอตําแหนงทางวิชาการเปน
จํานวนมาก (188) ราย ประกอบกับการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการตามหลักเกณฑใหมมีกระบวนการที่
มหาวิทยาลัยออกขอบังคับและประกาศตาง ๆ รวมทั้งตองมีคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการที่สภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง ใหทําหนาที่กําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนวิธีการพิจารณา และตองทาบทามและแตงตั้ง
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการซึ่งตองมีรายชื่อตามที่ปรากฏอยูในบัญชีรายชื่อของ ก.พ.อ. 
เทานั้น ซึ่งผูทรงคุณวุฒิจํานวนมากปฏิเสธที่จะอานและประเมินผลงาน นอกจากนี้ตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ กําหนดให
ตองมีการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการอีกดวย จึงทําใหกระบวนการ
ดําเนินการยาวนานและชากวาปกติ  ขณะนี ้(รายงาน ณ วนัที่ 24 พฤษภาคม 2550) มผีูเสนอขอกําหนดตาํแหนงทาง
วิชาการ ที่อยูในระหวางการดําเนินการจํานวนทั้งส้ิน 188  ราย  จําแนกเปนขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
94 ราย  รองศาสตราจารย 84 ราย  และศาสตราจารย 10 ราย  แบงเปน 3 กลุมดวยกัน คือ 

กลุมท่ี 1  ผูขอกําหนดตําแหนงตามหลักเกณฑ และวิธีการที่ ก.ม. กําหนดเดิม จํานวน  20  ราย  
จําแนกเปนขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 6 ราย รองศาสตราจารย 4 ราย  อยูในระหวางรอผลการประเมิน
ของผูทรงคุณวุฒิ (ไมตองประชุมกรรมการ)  สวนการขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย 10 ราย  ขณะนี้อยูใน
ระหวางการดาํเนินการของ ก.พ.อ. 

กลุมท่ี 2  ผูขอกําหนดตําแหนงตามหลักเกณฑ ก.ม. เดิมและดําเนินการตามวิธีการใหมตาม
ประกาศ ก.พ.อ.ฯ 2549  จํานวน 165 ราย จําแนกเปนขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 86 ราย  และ         
รองศาสตราจารย 78 ราย  

กลุมท่ี 3  ผูขอกําหนดตําแหนงตามหลักเกณฑ และดําเนินการตามวิธกีารใหมตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ 
2549  จํานวน 3 ราย จําแนกเปนขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 2 ราย และรองศาสตราจารย 1 ราย  

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ   
 

5.4   สรุปผลการดําเนินงานและรายงานผูสอบบัญชีของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการ
จัดการประจําปงบประมาณ 2549 

  รองผูอํานวยการฝายบริหาร ผูแทนผูอํานวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการเสนอตอที่ประชุม
วา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ขอเสนอรายงานสรุปผลการดําเนินงาน และรายงาน
การสอบบัญชีประจําปงบประมาณ 2549 (1 ตุลาคม 2548 – 30 กันยายน 2549) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม โดยในป 2549 นี้ วิทยาลัยฯ มีรายรับสูงกวารายจาย จํานวน 36,562,410.32 บาท 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  10/2550  ณ  วันศุกรท่ี  8 มิถุนายน 2550 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 11/2550 เมื่อวันที่ 15  มิถุนายน 2550 เรียบรอยแลว 
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จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ   
 

5.5  ประชาสัมพันธการสรรหาผูมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหนงอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยนครพนม   

   ประธานเสนอตอที่ประชมุวา ดวยมหาวิทยาลัยนครพนม ประสงคจะรับสมัครผูบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
ดํารงตําแหนง อธิการบดี จึงขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธเผยแพรการรับสมัคร ดังกลาวดวย ซึ่งมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
   มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  
 

5.6  การเรงรัดการดําเนินการมาตรการ สงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจาย
งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ดวยคณะรัฐมนตรีไดมมีติเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 เห็นชอบการ
เรงรัดการดําเนินการมาตรการสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 นั้น 
สํานักงบประมาณไดสงแนวทางการเรงรัดการดําเนินการมาตรการสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ดงักลาว เพื่อใหสวนราชการและรัฐวิสาหกจิถือปฏิบัติตอไป  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
   มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ 

6.1 (ราง) ระเบียบฯ วาดวย โครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลยัขอนแกน 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2550  

   รองผูอํานวยการฝายบริหาร ผูแทนผูอํานวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการเสนอตอที่ประชุม
วา   ดวยที่ประชุมคณะกรรมการอาํนวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ในคราวประชมุ ครั้งที่ 1/2549 เมือ่วันที 
20 กุมภาพันธ 2549 มีมติใหเสนอขอเปลี่ยนชื่อตําแหนงผูบริหารวิทยาลัย จากชื่อเรียก “ผูอํานวยการวิทยาลัย” 
เปน “คณบดีวิทยาลัยฯ” เพื่อใหการเรียกชื่อตําแหนงของผูบริหารวิทยาลัยฯ สามารถสื่อสารความเขาใจอยางสากล 
วิทยาลัยฯ จึงเสนอ (ราง) ระเบียบฯ วาดวย โครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2550 โดยมีสาระในการแกไขชื่อเรียกตําแหนงดังกลาว  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ (ราง) ระเบียบฯ วาดวย โครงการวิทยาลัย
บัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2550 ตามที่เสนอ 
 

6.2  เสนอชื่อผูแทนคณบดีรวมเปนกรรมการกลางดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย  
  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ เสนอตอที่ประชุมวา ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 
ฉบับที่ 603/2550 เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย “ขอ 4 ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการกลาง
ดําเนินการเลอืกตั้งกรรมการสภาคณาจารย...” นั้น เพื่อใหครบองคประกอบของคณะกรรมการดังกลาว จึงขอเสนอ
ใหที่ประชมุเสนอชื่อ ตาม “ขอ 4 (2) ผูแทนคณบดี 3 คน เปนกรรมการ" รวมเปนกรรมการดังกลาว  ซึ่งมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเสนอผูแทนคณบดี 3 คนรวมเปนกรรมการกลางดําเนินการ
เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย ไดแก  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร และ
คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

 
6.3  ขอคิดเห็นเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินการพิจารณาผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ 

ประจําป 2550 
เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา  ตามมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งที่ 

2/2550 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2550 ไดแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผูสมควรไดรบัปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป 
2550 และจากการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2550  
ที่ประชุม ไดมขีอคิดเหน็เสนอแนะตอมหาวทิยาลัยเกีย่วกบัการดาํเนินการพจิารณาผูสมควรไดรับปรญิญากิตติมศกัดิ์ 
ประจําป 2550 ดังนี้  
  1. การถวายปริญญากิตติมศักดิ์แกพระราชวงศ : มหาวิทยาลัยควรมีการพิจารณารวมกันวาในแตละป
จะทําการทูลเกลาฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ใหกับพระองคใด และเนื่องดวยในปพุทธศักราช 2550 นี้ ถือเปนป
มหามงคล จึงใครขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยพิจารณาทูลเกลาฯถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด  

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  10/2550  ณ  วันศุกรท่ี  8 มิถุนายน 2550 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 11/2550 เมื่อวันที่ 15  มิถุนายน 2550 เรียบรอยแลว 
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 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช เพื่อเปนการเฉลิมพระเกยีรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550                              

 สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร เนื่องใน
โอกาสที่เจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2550 

ทั้งนี้การจะทูลเกลาฯถวายปริญญากิตติมศักดิ์สาขาวิชาใดนั้น ขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ
พิจารณารวมกันกับคณะกอน 
  2. เพื่อใหบุคคลที่ไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยเกิดความภาคภูมิใจ และมีความ
มุงหวังในการเขามาใหการสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมตางๆเพื่อประโยชนใหกับมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น จึงเห็น
ควรใหมีการจัดแสดงปาฐกถาพิเศษ เพื่อเปนการแสดงภูมิปญญาของบุคคลนั้น และเปนการสรางแรงจูงใจและเปน
แบบอยางที่ดีแกนักศึกษาปจจุบัน โดยอาจจัดในชวงเวลาที่เหมาะสมหลังจากที่ไดรับพระราชทานปริญญาบัตรแลว ณ 
คณะสาขาวิชานั้นๆ 
  3. ตามที่ไดกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาผูสมควรไดรับรางวัลปริญญากิตติมศักดิ์วา โดย
ประเพณีขอมหาวิทยาลัยการเสนอชื่อบุคคลผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลพระธาตุพนมทองคํา มี
เจตนารมณในการปลอดจากอํานาจตางๆ เพื่อดํารงความเปนอิสระ นั้น ควรมีการส่ือสารใหผูมีสิทธิ์เสนอชื่อทราบ 
เพื่อมิใหเสนอชื่อบุคคลในขายดังกลาวมาแลวเกิดปญหาในภายหลัง  
  4. การดําเนินการเสนอชื่อของคณะ/หนวยงาน ควรดําเนินการอยางรอบคอบ และเปนความลับ 
โดยไมใหผูที่ถูกเสนอชื่อทราบลวงหนา สําหรับขั้นตอนการพิจารณาจะมีการเรียนเชิญใหคณะ/หนวยงานที่เสนอชื่อ
เขามามีสวนรวมในการใหขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติมตอคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ในวันที่มีการประชุมพิจารณา 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและถือปฏิบัติตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองผูสมควร
ไดรับปริญญากิตติมศักดิ ์ดวย 

มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  
 
  6.4  กําหนดการงานบายศรีสูขวัญนักศึกษาใหม รุนท่ี 44 
  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอตอที่ประชุมวา  ดวยมหาวิทยาลัยกําหนดจัดงานบายศรี   
สูขวัญนักศึกษาใหม รุนที่ 44 ในวันเสารที่ 9 มิถุนายน 2550 ณ ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  ซึ่งพิธีจะเริ่มเวลา 14.30 น. โดยมีอธิการบดีเปนประธานในพิธี และไดเรียนเชิญผูวา
ราชการจังหวดัขอนแกน มาใหโอวาท เรื่อง “คนขอนแกนตองมีแกนชีวิต” และกลาวตอนรับนักศึกษาใหม ดวย 
และปดงานในเวลาประมาณ 18.30 น. ในการนี้ใครขอเรยีนเชิญคณะผูบริหารมหาวทิยาลัยเขารวมพิธีดังกลาว  
โดยขอใหแตงกายดวยชุดผาไทย 
  และในวันอาทิตยที่ 10 มิถุนายน 2550 มหาวิทยาลัย กําหนดจัดงานนองใหมเทิดไท 80 พรรษา
มหาราชันย ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยขอนแกน เริ่มเวลา 17.30 น. มีกิจกรรมและการแสดงเฉลิมพระเกียรติ
จนถึงเวลาประมาณ 20.00 น. ในการนี้ ขอความรวมมือใหคณาจารย ขาราชการ ที่เขารวมงานดังกลาวสวมใสชุดเส้ือ
สีเหลืองตราสัญลักษณเทิดพระเกียรติ หรอืชุดผาไทย  
  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
 
เลิกประชุมเวลา 11.45  นาฬิกา 
 
 
 
 
          (ลงชื่อ)        กุลธิดา  ทวมสุข   

        (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 
                 รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

                                              เลขานุการที่ประชุมคณบดี 
 
นางสาวลัลธริมา ประจง 
นางสุภารัตน  มูลศรี 
ผูบันทึกรายงานการประชุม  

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  10/2550  ณ  วันศุกรท่ี  8 มิถุนายน 2550 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 11/2550 เมื่อวันที่ 15  มิถุนายน 2550 เรียบรอยแลว 
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