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รายงานการประชุมคณบดี 
ครั้งท่ี 12/2550 

เมื่อวันศุกรท่ี 13 กรกฎาคม  2550 
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ 

                                              
ผูมาประชุม 
1. รศ.สุมนต  สกลไชย    อธิการบดี    ประธาน 
2. ผศ.อารมย ตัตตะวะศาสตร    รองอธิการบดีฝายบริหาร 
3. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ   
4. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา    รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล 
5. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศริิชัย   รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี  
6. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
7. รศ.ธีระ  ฤทธิรอด    ผูชวยอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 

แทนรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 
8. นายวินัย  ใจขาน    รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 
9. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก    รองอธิการบดีฝายวิทยาเขตหนองคาย 
10. ผศ.อัญชลี   ตัตตะวะศาสตร   รองคณบดีฝายวิชาการ 
      แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
11. รศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ   คณบดีคณะเกษตรศาสตร 
12. รศ.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
13. ศ.ละออศรี  เสนาะเมือง   คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
14. ผศ.ไพศาล  สุวรรณนอย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
15. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
16. ศ.วิรุฬห  เหลาภัทรเกษม   คณบดีคณะแพทยศาสตร 
17. รศ.ประสิทธิ์  คุณุรัตน   รองคณบดีฝายบริหาร 
      แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
18. รศ.ชูชาติ  อารีจิตรานุสรณ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 
19. รศ.พิษณุ  อุตตมะเวทิน   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
20. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย   คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
21. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี  
22. รศ.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 
23. รศ.ธาดา  สุทธิธรรม    คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
24. รศ.มันทนา  สามารถ   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
25. ผศ.รุง  ธีระพิจิตร    คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 
26. รศ.คูณ  โทขันธ    รักษาการรองคณบดีฝายบริหาร 
      แทนรักษาการคณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 
27. รศ.สมาน  ลอยฟา    ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 
28. ศ.สุทธิพันธ  จิตพิมลมาศ   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
29. ผศ.อนัตต  เจาสกุล    ผูอํานวยการศนูยคอมพิวเตอร 
30. รศ.อํานวย  คําตื้อ    ผูอํานวยการศนูยบริการวิชาการ 
31. รศ.พีระศักดิ์  ศรีฤาชา   ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 
      (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)  
32. นายสมศักย  ทองเอี่ยม   รองประธานสภาคณาจารยชั่วคราว 
      ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาคณาจารยชั่วคราว 
      และแทนคณบดีคณะนิติศาสตร 
33. นางสาวนัฐษร ถาโอด   เลขานุการสภาขาราชการและลูกจาง   

      แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง 
34. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
      เลขานุการที่ประชุม 
35. นางสังวาลย  ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 
ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 
1. รศ.อินทรพล  หอวิจิตร   คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 
2. รศ.วินิต  ชินสุวรรณ    คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
3. รศ.สมภพ  พระธานี    ผูอํานวยการศนูยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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เริ่มประชุมเวลา 09.45 นาฬิกา 
 
  เมื่อครบองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและไดดาํเนนิการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอไปนี้  
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอท่ีประชุม    
  1.1 แจงคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจํางบประมาณ พ.ศ. 2549 
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ตามหนังสือลับ ดวนที่สุด ที่ นร 1201/914    
ลงวันที่ 27 เมษายน 2550 สํานักงาน ก.พ.ร. ไดแจงคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
โดยใหสวนราชการและจังหวัด แจงยืนยันคะแนนผลการประเมินไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2550 
และไดแจงจํานวนเงินรางวัลที่สวนราชการและจังหวัดจะไดรับโดยประมาณ ทั้งนี้ จํานวนเงินรางวัลดังกลาวอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได หากสํานักงาน ก.พ.ร. ตรวจสอบผลการยืนยันคะแนนผลการปฏิบัติราชการหรือจังหวัดแหงใดแหงหนึ่งแลวมี
การเปลี่ยนแปลงไป โดยสํานักงาน ก.พ.ร. จะแจงยืนยันผลการจัดสรรเงินรางวัลใหทราบตอไป และตามหนังสือ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ดวนที่สุด ที่ ศธ 0514.1.4.4/3655 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2550 มหาวิทยาลัยขอนแกนไดยืนยันผล
การปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 ตรงตามสํานักงาน ก.พ.ร. นั้น  
  บัดนี้ ก.พ.ร. ไดพิจารณาทบทวนคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2549 แลวเสร็จ สํานักงาน ก.พ.ร. จึงไดแจงผลการพิจารณาดังกลาวดังนี้  
  1. คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549  
       1.1 คะแนนผลการประเมินการปฏิบัตริาชการทีไ่ดรับการสอบทานความถูกตองของขอมลูจากสํานกังาน   
ก.พ.ร. แลว คะแนนที่มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับคือ 4.6638    เพิ่มขึ้น 0.2433 จากคะแนนเดิม คือ 4.4205   
       1.2  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องอุทธรณตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549  ซึ่งคณะกรรมการฯเห็นชอบใหปรับผลการดําเนินงานและคาคะแนน ตัวชี้วัดที่ 15 
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตร จาก 1 เปน 5 
คะแนน เนื่องจากความผิดพลาดจากการตรวจเอกสาร  แตสําหรับตัวชี้วัดที่ 4.4.2 ระดับความสําเร็จและประสิทธิผล
ของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ที่มหาวิทยาลัยขอปรับคาคะแนน จาก 3 เปน 5 คะแนน นั้น คณะกรรมการเห็นชอบ
ใหยืนยันผลคะแนนเดิม เนื่องจากไมมีหลักฐานที่แสดงถึงการสรางสรรคนวัตกรรม/องคความรูภูมิปญาไทยในเรื่อง
ใหมไปสูสากล ซึ่งเปนผลที่เกิดจากการบูรณาการงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอื่นๆ       
  2. สํานักงาน ก.พ.ร. ไดนําคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกลาวไปคํานวณจัดสรรเงิน
รางวัลประจําป พ.ศ. 2549  แลว สรุปผลคือ มหาวิทยาลัยขอนแกนจะไดรับจัดสรรเงินรางวัลจํานวน 18,472,407.42 บาท 
(สิบแปดลานสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่รอยเจ็ดบาทสี่สิบสองสตางค) เพื่อนําไปจัดสรรเปนเงินรางวัลใหแกขาราชการและ
ลูกจางประจําในสังกัด ตามหลักเกณฑ วิธีการ และรูปแบบการจัดสรรเงินรางวัลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549  ทั้งนี้
ใหมหาวิทยาลัยขอนแกนจัดสงรายละเอียดหลักเกณฑการจัดสรรเงินรางวัลประจําป และผลการจัดสรรเงินรางวัลใหแก
ขาราชการและลูกจางประจําของมหาวิทยาลัยขอนแกนไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2550 เพื่อ
รายงานตอคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตอไป ทั้งนี้เงินรางวัลดังกลาวยังไมรวมเงินรางวัลที่จะไดรับสมทบรอยละ 
30 จากเงินเพิ่มพิเศษของผูบริหาร ซึ่งอยูระหวางการคํานวณและตรวจสอบจากสวนราชการ ซึ่งสํานักงาน ก.พ.ร.จะแจง
ใหทราบตอไป ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  
 

1.2  เรื่องที่ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งท่ี 5/2550  เมื่อวันท่ี 4  กรกฎาคม 
2550  และมติท่ียังไมไดรับการรับรอง 

เลขานุการที่ประชุมเสนอตอทีป่ระชุมวา ดวยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกนครัง้ที่ 5/2550 เมื่อ
วันที่ 4  กรกฎาคม 2550 มีเรือ่งที่ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชมุ    
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ และมีความคิดเห็นเพิ่มเติม ในวาระที่เก่ียวของกับระบบเงินรายได
ของมหาวิทยาลัยใน  2  วาระ คือ 4.1  การรายงานสถานภาพสินทรัพยและการลงทุนของมหาวิทยาลัย  
และ วาระที่ 4.3  หลักการเก่ียวกับการขออนุมัติงบประมาณเงินรายไดระหวางปงบประมาณจากเงินสํารอง    
ซึ่งแสดงใหเห็นวา ภาพรวมงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ยงัไมสะทอนความเปนจริง  เน่ืองจาก
ยังไมรวมวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ   ดังนั้น มหาวิทยาลยัจึงตองกําหนดหลักเกณฑดานการเงิน
ขององคกรในกํากับมหาวิทยาลัยทุกแหงใหชัดเจนเปนระบบเดียวกัน และใหทุกองคกรเขาระบบงบประมาณ
เงินรายไดของมหาวิทยาลัย รวมทั้งวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ โดยใหถือเปนนโยบายหลักการ
จากท่ีประชุมคณบดี 
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  1.3 การขอความรวมมือรวมกิจกรรมโครงการ พ.ศ. พอเพียง  
       ประธานขอใหผูแทนบริษัท เจ เอส แอล จํากัด ในฐานะที่เปนบริษัทฯผูดําเนินโครงการและ
รวมเปนคณะทํางาน ในโครงการ พ.ศ. พอเพียง  เสนอตอที่ประชุมวา ตามนโยบายรัฐบาล โดยคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สคช.) มีแผนที่จะเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา และเพื่อ
เผยแพรหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูประชาชนภายใตโครงการชื่อ “พ.ศ. พอเพียง” ซึ่งหนึ่งในกิจกรรม
เผยแพร คือ การจัดกิจกรรมสัญจรใน 3 จังหวัดที่สําคัญของประเทศไทย คือ เชียงใหม ขอนแกน และ กรุงเทพฯ 
ตามลําดับ โดยไดมอบหมายให บริษัท เจ เอส แอล จํากัด เปนผูดําเนินโครงการและรวมเปนคณะทํางานของ
โครงการดังกลาว และไดกําหนดจัดกิจกรรมสัญจรที่จังหวดัขอนแกน ระหวางวันที่ 5-9 กันยายน 2550 ณ ศูนย
ประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก มหาวทิยาลัยขอนแกน ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และมีประเด็นเสนอเพื่อพิจารณาใหความอนุเคราะห ดังนี้ 

1. เรียนเชิญมหาวิทยาลัยขอนแกน รวมเปนเจาภาพจัดกิจกรรมดังกลาว และแตงตั้งคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาสถานที่ในการประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ โดยทางผูจัดกิจกรรมไดจัดเตรียม
เครื่องมืออุปกรณและงบประมาณในการประชาสัมพันธไวเรียบรอยแลว 

2. เนื่องจากไดเรยีนเชิญคณะรัฐมนตรีมารวมเปนเกียรติในพิธีเปดงาน วันที่ 5 กันยายน 2550 
เวลา 13.00 น.  จึงขอเรียนเชิญคณบดีทุกคณะเขารวมใหตอนรับและเปนเกียรติในพิธีเปดงาน
ในวัน เวลา ดังกลาว ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  

3. ขอความรวมมือใหมหาวิทยาลัยขอนแกน เชิญชวนมหาวิทยาลัยดวยกันหรือพันธมิตรของ
มหาวิทยาลัยเขารวมกิจกรรมดังกลาว รวมทั้งเชิญชวนใหคณาจารย นักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยขอนแกนเขาชมนิทรรศการและการแสดง “พระมหาชนก” ซึ่งสามารถจัดกลุมเขา
ชมนิทรรศการและการแสดง “มหาชนก” เปน 3 รอบคือ รอบที่ 1 เขาชมนิทรรศการ 10.00 น. 
และชมการแสดง 13.00 น.  รอบที่ 2 เขาชมนิทรรศการ 12.00 น. และชมการแสดง 15.00 น. 
และรอบที่ 3 เขาชมนิทรรศการ  16.00 น. และ ชมการแสดง 19.00 น. โดยสามารถติดตอ
ประสานงานและจองบัตรเขาชมไดที่พนักงานของบริษัทฯ (คุณออ) โทร.08-1805-3861 

4. ขอความรวมมือใหนักศึกษารวมเปนเจาหนาที่ในกิจกรรมตางๆ ไดแก พนักงานขาย เจาหนาที่
ประจําบูธตางๆ และเจาหนาที่สนับสนุน โดยมีใบรับรองการฝกงานจากบริษัท เจ เอส แอล    
นอกจากนี้ยังไดเตรียมบูธสําหรับมหาวิทยาลัยขอนแกนเพื่อจัดกิจกรรม  3 คูหา  

5. ขอใหมหาวิทยาลัยชวยจาํหนายสายรดัขอมอืในชวงกอนเริม่งาน โดยจาํหนวยในราคา 80 บาท โดย
รายไดจะนําไปสมทบมูลนิธิชยัพัฒนา ซึ่งโครงการจะจัดสงใหมหาวิทยาลยัในราคา 70 บาท สวนตาง 
10 บาท นั้น ขอใหมหาวิทยาลัยใชเพือ่การสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาของมหาวิทยาลยัตอไป 

6. ขอใช ศูนยอาหาร Complex ในการจัดกจิกรรมประกวดตางๆ กอนถึงวันจัดกิจกรรม และในวันที่ 
5-9 กันยายน 2550  จะเปนรอบชิงชนะเลิศการประกวดตางๆ 

     จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 
 มต ิ ท่ีประชุมรับทราบและประธานรับไปพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา    

ใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมดังกลาวตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งท่ี  11/2550  เมื่อวันท่ี 15 มิถุนายน   2550 
  ที่ประชุมมีมติใหแกไขดังนี้ 

- หนาที่ 5 วาระที่ 5.2 ชื่อวาระบรรทัดที่ 2 แกไขเปน “...สมเด็จพระพีน่างเธอเจาฟากัลยาณิ
วัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร” 

- หนาที่ 7 มติที่ประชุมวาระที่ 5.4 แกไขเปน “ที่ประชุมรับทราบ” 
- หนาที่ 11 วาระที่ 6.9 บรรทัดที่ 3  “2,571,500 บาท” แกไขเปน “2,517,500 บาท” 
เมื่อแกไขเรียบรอยแลว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2550 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2550   
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน   (-ไมมี-) 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
4.1  การพิจารณาความรวมมือทางวิชาการรวมกับโรงเรียนในเครือขายเทพศิรินทร 

  เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา   ตามที่มหาวิทยาลัยไดเคยมกีารเจรจาหารอืรวมกับ
โรงเรียนในเครอืขายเทพศิรินทร เพื่อการสรางความรวมมอืทางวิชาการรวมกัน (ตามคําแนะนําของ ศ.จีระ หงสลดารมภ) 
นั้น บัดนี้โรงเรียนในเครือขายเทพศิรินทรไดดําเนินการจัดทํา (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมอืทางการศึกษา
ระหวางมหาวทิยาลัยขอนแกนกับโรงเรียนในเครือขายเทพศิรินทร ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
 
 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  12/2550  ณ  วันศุกรท่ี  13 กรกฎาคม 2550 
หมายเหต ุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 13/2550 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 เรียบรอยแลว 
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  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบในหลักการการใหมีความรวมมือทางวิชาการระหวาง

มหาวิทยาลัยกับโรงเรียนในเครือขายเทพศิรินทร  แตเน่ืองจากมหาวิทยาลัยเปนองคกรขนาดใหญมี
หนวยงานยอยจํานวนมากเพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติ  ดังนั้นในการจัดทําขอตกลงความรวมมือ น้ัน   
เห็นควรใหจัดทําเปนโครงการเฉพาะ  ระหวางโรงเรียนฯ และคณะ/หนวยงานที่เก่ียวของกับภารกิจ   
ตามโครงการนั้นๆ ตอไป 
 

4.2  พิจารณาเสนอชื่อกรรมการประจําสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ) 

ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการเสนอตอที่ประชุมวา ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 
2492/2548 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2548 แตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ) นั้น เนื่องจาก ขอบังคับ ขอ 5.3 กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป และอาจไดรับการ
แตงตั้งใหมไดอีก ทั้งนี้ ไมเกิน 2 วาระติดตอกัน ซึ่งตามคําสั่งดังกลาวมีผลใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิจะหมดวาระในวันที่ 
27 กรกฎาคม 2550 ฉะนั้น เพื่อใหการบริหารงานของสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
เปนไปอยางตอเนื่อง จึงขอเสนอชื่อ ผูชวยศาสตราจารยเดนพงษ  สุดภักดี เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ อีกวาระหนึ่ง  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
   มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยเดนพงษ  สุดภักดี 
เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ อีกวาระหนึ่ง  

 
4.3  ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ  
       (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู)  

  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู)เสนอตอที่ประชุมวา ตามคําสั่ง
มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 1712/2548 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2548 แตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ  
(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) นั้น เนื่องจากตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คณะกรรมการประจํา
สํานักที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2547 ขอ 5.3 จะมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป นั้น และการดํารงตําแหนงของ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 2 ทานไดครบวาระเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2550 สวนอีกหนึ่งทานไดรับการแตงตั้งตามคําสั่ง
มหาวิทยาลัยขอนแกนที่ 1067/2550 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2550 ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงานในสํานักวิทยบริการดําเนิน
ไปดวยความเรียบรอยถูกตองตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คณะกรรมการประจําสํานักที่มีฐานะเทียบเทา
คณะ พ.ศ. 2547 จึงขอเสนออนุมัติแตงตั้งกรรมการประจําสํานักวิทยบริการแทนตําแหนงเดิมที่หมดวาระลง 2 ราย คือ  
  1. รองศาสตราจารยศักดา  ไชกิจภิญโญ  เปน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
  2. ผูชวยศาสตราจารยอนัตต  เจาสกุล  เปน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหแตงตั้ง รองศาสตราจารยศักดา  ไชกิจ
ภิญโญ และ ผูชวยศาสตราจารยอนัตต  เจาสกุล เปนกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ  แทนตําแหนง   
ท่ีวางลงตามที่เสนอ 
 

4.4  ขอความรวมมือตอบแบบสํารวจขอมูลเก่ียวกับการสงเสริมและพัฒนาระบบบริการ
นักเรียน นิสิต นักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2550 

  เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา  ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดตระหนักถึง
ความสําคัญเกี่ยวกับสิทธิ์และหนาที่ทางการศึกษาของคนพิการ ที่จะไดรับโอกาสทางการศึกษาและสิ่งอํานวย
ความสะดวก สื่อ บริการ ตลอดถึงความเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา โดยการสงเสริมและพัฒนาใหสถาบันอุดมศึกษามี
การจัดการระบบบริการที่เหมาะสมและเอื้อตอการศึกษาของนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่มีความพิการประเภทตางๆ 
และในปการศึกษา 2548 ไดดําเนินการจดัทํายุทธศาสตรการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา 
เพื่อใหการดําเนินงานดังกลาวมีความชัดเจนเปนรูปธรรม และสอดคลองกับยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการยิ่งข้ึน  
  ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดจัดทําแบบสํารวจขอมูลเกี่ยวกับการสงเสริม
และพัฒนาระบบบริการนักเรียน นิสิต นักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2550 ขึ้น เพื่อเก็บ
รวบรวมขอมูลสําหรับจัดทําฐานขอมูลประกอบการพิจารณาในการสงเสริมและพัฒนาระบบบริการที่เหมาะสม และ
เอื้อตอการศึกษาของนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่มีความพิการประเภทตางๆ ใหสามารถเลาเรียนไดเต็มตามศักยภาพ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอความรวมมอืใหมหาวิทยาลัย/สถาบัน ตอบแบบสํารวจดังกลาว และ
สงกลับมายังสํานักสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ภายในวันที่  6  กรกฎาคม 2550    ซึ่งมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม 
  เนื่องจากขอมูลที่ตองตอบในแบบสํารวจดังกลาว สวนใหญเปนเรื่องระดับนโยบายที่เกี่ยวของกับ
การจัดระบบรองรับการใหบริการนักศึกษาพิการ และมคีวามเกี่ยวของกับหลายฝาย เลขานุการที่ประชุมจึงเห็นควร
นําเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาใหความเห็น 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  12/2550  ณ  วันศุกรท่ี  13 กรกฎาคม 2550 
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  ประธานแจงตอที่ประชุมเพิ่มเติมวา เมื่อวนัที่ 6 กรกฎาคม 2550  ฝายสังคมและชุมชนสัมพันธได
จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการภาคประชาชนเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย  เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการและรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนการสอน การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
และการบริหารจัดการ ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ไดมีการเสนอโครงการใหโอกาสทางการศึกษาแกผูดอยโอกาสใน
จังหวัดขอนแกน จึงเห็นควรใหรวมผูพิการเขาไปในโครงการนี้ดวย  
   คณบดีคณะศึกษาศาสตร ใหขอมูลเพิ่มเติมวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.)    
มีนโยบายใหมหาวิทยาลัยดําเนินการในเรื่องการใหโอกาสทางการศึกษาแกผูดอยโอกาส ซึ่งคณะศึกษาศาสตร 
โดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกนมีศูนยวิจัยเด็กออรทิสติก โดยไดรับทุนเพื่อดําเนินการ จาก สกอ. อยาง
ตอเนื่องมาเปนระยะเวลา 5 ปแลว และขณะนี้อยูในระหวางการประเมินผลการดําเนินงาน เปาหมายของโครงการนี้
เพื่อเตรียมความพรอมใหกบัเด็กออรทิสติกใหสามารถชวยเหลือตนเองไดเมื่อเขาสูวัยรุนและวัยทํางาน ซึ่งคณะวิจัย
อยูระหวางการคิดโมเดลทีจ่ะทําใหเด็กเหลานี้ไดเรียนรูวิชาชีพ โดยใหเปนความรวมมือจากหลายๆคณะ จัด
หลักสูตรสําหรับเด็กกลุมนี้โดยเฉพาะเพื่อใหสามารถมีวิชาชีพติดตัว ในอนาคตอาจมีความเชื่อมโยงกับองคกร
ภายนอกที่เกี่ยวของกับเด็กออรทิสติก ซึ่งคณะศึกษาศาสตรไดเคยรางโครงการไวแลวอาจตองนํากลับมาพิจารณา
ใหมอีกครั้ง โดยขอความรวมมือจากคณะแพทยศาสตรเพื่อเขามารวมวิจัยดาน Cognitive neuroscience และคณะ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อชวยเหลือเด็กกลุมนี้ ทั้งนี้ ควรมีคณะกรรมการและมีผูดําเนินงานเรื่องดังกลาวโดยเฉพาะ 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ ดังนี้  
  1. มหาวิทยาลัยควรแสดงเจตนารมณในการมีสวนรับผิดชอบตอสังคมตามโครงการนี้ 
โดยกําหนดเปนนโยบายใหโควตาเพื่อสงเสริมการรับนักเรียนพิการเขาศึกษาในคณะตางๆได โดยขึ้นอยู
กับหลักสูตรวาสามารถรับนักเรียนท่ีมีความพิการอยางไร และมอบใหฝายแผนและสารสนเทศนําไป
พิจารณาในการจัดสรรระบบสนับสนุนและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ท่ีสามารถรองรับและใหบริการจัด
การศึกษาแกคนพิการในมหาวิทยาลัยได  

2. ใหฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดการศึกษา
สําหรับนักศึกษาท่ีมีความพิการของมหาวิทยาลัยขอนแกนตอไป  
    
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

5.1  การขออนุมัติเปดหลักสูตร  
ดวยคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน คราวประชุมครั้งที่ 11/2550 เมื่อวันที่ 

20 มิถุนายน 2550 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบการเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดระบบ
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550) เรียบรอยแลว  
   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  
  

5.2  ขอเชิญเขารวมโครงการประกันภัยอบุัติเหตุสวนบคุคลมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป
การศึกษา 2550 

รองอธกิารบดีฝายพัฒนานักศกึษา เสนอตอทีป่ระชุมวา ตามที่คณะกรรมการพิจารณาคดัเลอืกบริษัทผูรับ
ประกันภัยประจาํปการศึกษา 2550 ไดประชมุพิจารณา คดัเลอืกบริษัทประกนัภัย เมื่อวนัที่ 1 พฤษภาคม 2550 นั้น คณะ
กรรมการฯ ไดพจิารณาให บริษัทสยามซิตี้ประกันภัย จํากัด เปนผูใหความคุมครองอุบัติเหตุสวนบุคคลมหาวิทยาลัยขอนแกน
สําหรับนักศึกษา อาจารย ขาราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย นกัเรียนโรงเรียนสาธิตและเด็กปฐมวัย
(เตรียมอนุบาล) มหาวทิยาลัยขอนแกน โดยเริม่ใหความคุมครองตั้งแตวันที่ 23 พฤษภาคม 2550  เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 23 
พฤษภาคม 2551 เวลาประมาณ 12.00 น. ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยขอนแกน ในการนี้ ทางบริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จํากัด  
ไดดาํเนินการทาํสัญญากับมหาวิทยาลัยขอนแกนเรียบรอยแลวเมื่อวนัที่ 25 พฤษภาคม 2550 ผูมีสิทธิ์เขารวมโครงการฯ นีม้ี 2 
สวน คือ  

สวนที่ 1 เขารวมโครงการฯ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแกน  
 - นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนทุกคน(ทุกระดับ ทุกคณะ ทุกชั้นป) 
สวนที่ 2 เขารวมโครงการฯ โดยความสมัครใจ  

- อาจารย ขาราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย นักเรียน
โรงเรียนสาธิตและเด็กปฐมวัย(เตรียมอนุบาล) มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งตองมีหลักฐานแจงความ
ประสงคดังตอไปนี้  

1) ใบสมัครเขารวมโครงการฯ (แบบฟอรมของบริษัทฯ) พรอมกรอกรายละเอียด 
2) สําเนาบัตรประชาชน หรื บัตรขาราชการ หรือ ใบขับขี่ 1 ชุด  
3) เงินคาเบี้ยประกันภัย รายละ 110 บาท 

และกรณีที่นักศึกษาไมประสงคทําประกันอุบัติเหตุ ฝายพัฒนานักศึกษาไดออกประกาศและขึ้นเวบไซตแจงให
นักศึกษาสามารถแจงความประสงค ตามวัน เวลาที่แจงไวในประกาศ ปรากฏวาไมมีนักศึกษามาแจง 
 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  12/2550  ณ  วันศุกรท่ี  13 กรกฎาคม 2550 
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   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ   
   
  5.3  การจัดสรรวงเงินใหกูยืมประจําปการศึกษา 2550 สําหรับผูเคยกู กรอ. 
  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา เสนอตอที่ประชุมวา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 
มิถุนายน 2550 ใหดําเนินการยุบเลิกกองทุนเงินใหเปลา และยุติการใหกูยืมแบบ กรอ. สําหรับผูกูรายใหม ตั้งแตป
การศึกษา 2550 เปนตนไป  และใหกองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.) ยังคง
ดําเนินการตอไป โดยใหกูยืมแกผูกูกรอ. ที่กูยืมในการปการศึกษา 2549 และใหกูยืมไดเฉพาะคาเลาเรียนจนจบ
หลักสูตร สําหรับผูกูยืม กรอ. ที่มีคุณสมบัติการกูยืมตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 
เรื่องหลักเกณฑเกี่ยวกับการเปนผูขาดแคลนทุนทรัพย และคุณสมบัติของผูกูยืมเงิน ใหสามารถกูยืมแบบ กยศ.ได 
โดยใหกูยืมไดทั้งคาเลาเรียน คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และคาครองชีพ การชําระเงินกูรวมทั้งการติดตามหนี้
ใหเปนไปตามแบบ กยศ. กองทุนฯ ขอแจงวงเงินใหกูยืม และแนวปฏิบัติการกูยืมเงินเฉพาะผูที่เคยกู กรอ. ดังนี้  
  1. วงเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาประจําปการศึกษา 2550 สําหรับผูที่เคยกู กรอ. ใหกูไดไมเกิน
จํานวน 3,517 คน และวงเงิน 120,806,700 บาท 
  2. การดําเนินงาน หลักเกณฑ และวิธีการกูยืมเงินใหดําเนินการเชนเดียวกับการกูแบบ กยศ. และ
จัดทําสัญญากูยืม โดยใชแบบฟอรมสัญญาสีน้ําเงินที่กองทุนฯ จัดสงใหแลว  เทานั้น  
  3. ใหแยกการสงสัญญากูยืมเงินแบบ กรอ. และแบบ กยศ. โดยระบุวาเปนการกูยืมแบบ กรอ. หรือ
การกูยืมแบบ กยศ. ในใบนําสงสัญญากูยืมเงิน (กยศ.107)  
  4. การจัดสงสัญญากูยืมเงินใหจัดสงสัญญากูยืมให บมจ.ธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ 
โดยตรง ทางไปรษณีย ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2550 และสามารถตรวจสอบการรับสัญญากูยืมไดที่ 0-2208-9630  
  5. ใหสถานศึกษาสรุปผลการขอกูยืมเงินของผูที่เคยกูกรอ. จัดสงใหกองทุนฯ ภายในวันท่ี 20 
กรกฎาคม 2550 เพื่อประโยชนในการพิจารณาจัดเตรียมงบประมาณใหเพียงพอกับการกูยืม 
                   และ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมีหนังสือที่ ศธ 0501(7)/ว 152  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2550 แจงวงเงินสําหรับผูกู รายใหม ประจําปการศึกษา 2550 ระดับปริญญาตรี  มาแลว ซึ่งในสวนของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับจัดสรรใหนักศึกษาผูกู จํานวน 557 ราย เปนผูกูที่คางชําระ 29 ราย และผูกูรายใหม 586 
ราย  รวมวงเงินกู 30,094,030 บาท สําหรับผูกูตอเนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแกนและสถาบันการศึกษาอื่นกองทุนฯ
ไดจัดสรรวงเงินกู 201,673,600 บาท สําหรับผูกู 4,066 ราย ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  
 

5.4  ประกาศผลการยกยองแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตตนแบบ   
   ประธานเสนอตอที่ประชมุวา ตามที่สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดจัดทําโครงการวิจัยเพื่อ
พัฒนานโยบายสงเสริมการเรียนรูตลอดชวีิต โดยดําเนินการสรรหาและยกยองแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตตนแบบที่
จัดกระบวนการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อเปนตนแบบใหแหลงการเรียนรูอืน่ๆ ไดศึกษาแลกเปลี่ยนแนว
ทางการพัฒนาในการเปนแหลงเรียนรูที่สมบูรณดานตางๆ และเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตตนแบบใหแกผูเรียน
ในระบบ ผูเรียนนอกระบบ และผูเรียนตามอัธยาศัยใน 4 ภูมิภาค นั้น  
  บัดนี้ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดประกาศผลการยกยองแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต
ตนแบบแลว จํานวน 31 แหลง โดย สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับการยกยองใหเปนแหลง
เรียนรูตลอดชีวิตตนแบบดวย ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  สวนกําหนดวัน เวลา ใน
การรับเครื่องหมายการยกยองใหเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตตนแบบนั้น สํานักงานเลขาธิการสภาการศกึษา
จะแจงกําหนดการใหทราบอีกครั้ง 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
   มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ และแสดงความยินดีกับสํานักวิทยบริการ   
 
  5.5 รายงานผลการดําเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรโครงการพิเศษ  
         คณะสัตวแพทยศาสตร ประจําปการศึกษา 2549 

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกนไดอนุมัติการ
เปดหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล และ
มหาวิทยาลัยขอนแกนในการกระจายโอกาสทางการศึกษาใหแกนักเรียนและผูสนใจประกอบวิชาชีพสัตวแพทย
ไดรับโอกาสเขาศึกษา นั้น บัดนี้คณะฯ ไดจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรโครงการ
พิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตรเรียบรอยแลว โดยงบรายรับ-รายจาย สําหรับงวดที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 
รายรับสูงกวารายจาย 2,335,470.00 บาท  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
   มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  
 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  12/2550  ณ  วันศุกรท่ี  13 กรกฎาคม 2550 
หมายเหต ุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 13/2550 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 เรียบรอยแลว 
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 5.6 รายงานผลการดําเนินงานและรายงานฐานะทางการเงิน 
                           - หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการการปกครองทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ 

2548-2549 
    - หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการการปกครองทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ 2549 
  รักษาการรองคณบดีฝายบริหาร ผูแทนรักษาการคณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่นฯ เสนอตอที่ประชุม
วา ตามที่วิทยาลัยการปกครองทองถิ่นฯ ไดดําเนินการเปดสอนหลักสูตรจํานวน 2 หลักสูตรในระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโท ภายใตโครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกนและกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งไดเริ่มดําเนินการมาตั้งแตป 2548 นั้น บัดนี้วิทยาลัยฯ ไดจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
และรายงานฐานะทางการเงินของหลักสูตรซึ่งไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการ
ปกครองทองถิ่น คราวประชุมครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2550 แลว ดังนี้  

1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2548-2549 
โดยงบรายรับ-รายจาย สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 รายจายสูงกวารายรับ  
3,388,052.98 บาท และ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 รายรับสูงกวารายจาย 176,448,247.28 บาท 

2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2549 โดย 
งบรายรับ-รายจาย สําหรับงวด สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 รายรับสูงกวารายจาย 2,644,655.67 บาท 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  ผูแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดเสนอขอคิดเห็น  ดังนี้ 

1. เนื่องจากในป 2548 – 2549 หลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตรดังกลาวยังสังกัดอยูที่คณะมนษุยศาสตรฯ 
ซึ่งตัวเลขขอมูลรายรับรายจายที่คณะมีอยู กับที่เสนอรายงานนี้มีรายจายในป 2549 แตกตาง
กันอยูประมาณ 12  ลาน ควรที่ตองปรับตัวเลขใหตรงกัน   

2. จากการที่คณะมนุษยศาสตรฯมีนโยบายวา หลักสูตรโครงการพิเศษของคณะฯทั้งหมด เมื่อทํา
บัญชีงบดุลออกมาแลว จะตองมีหลักฐานการเบิกจายเขาแฟมไวให ประธานหลักสูตร อาจารย
ประจําหลักสูตร สามารถตรวจดูได ดังนัน้ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรทั้ง 2 หลักสูตร ควรมี
หลักฐานการเบิกจายใหคณะมนุษยศาสตรฯ เชนเดียวกับหลักสูตรโครงการพิเศษอืน่ๆของ
คณะฯ  ตามนโยบายดังกลาว 

3. หากมองในแงการศึกษาเพื่อสาธารณะ วิทยาลัยฯควรพิจารณาลดคาลงทะเบียนลงเพื่อให
ทองถิ่นเขาถึงการศึกษาไดมากขึ้น  

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
   มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ และประธานขอใหคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเสนอขอมูล
ตัวเลขรายจายท่ีไมตรงกันตอประธานอยางเปนทางการ เพื่อพิจารณาตรวจสอบและดําเนินการให
ถูกตองตอไป  เน่ืองจากมหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะทํางานเพื่อตรวจสอบดานการเงิน ใหถูกตองและ
เปนท่ีเขาใจตรงกันแลว กอนท่ีวิทยาลัยฯจะแยกตัวออกมาจากคณะฯ  
 

 5.7   ขอความรวมมือเผยแพรแถลงการณของเครือขายท่ีประชุมอธิการบดี  
           สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย    

ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ดวยเครือขายที่ประชุมอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ซึ่ง
ประกอบดวย ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ที่ประชุม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล  และสมาคม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย มีความกังวล และหวงใยในสถานการณความขัดแยงทางการเมืองและ
การปกครองของประเทศ ที่มีแนวโนมวาจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จึงไดรวมกันลงนามในแถลงการณ เพื่อขอ
ความรวมมือใหประชาชนคนไทยรวมใจกันสามัคคี เคารพกฎเกณฑกติกาของกฎหมายบานเมือง หลีกเลี่ยงการใช
ความรุนแรง และใหนอมนําพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในเรื่องการรูรัก สามัคคี เพื่อใหคน
ไทยรักกัน สามัคคีกัน ชวยกันนําพาประเทศชาติใหผานพนวิกฤติตางๆ ไปได  
  ฝายเลขานุการที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย จึงจัดสงเอกสารเผยแพรแถลงการณดังกลาว 
เพื่อขอความอนุเคราะหจากมหาวิทยาลัย/สถาบันเผยแพรใหคณาจารย พนักงาน เจาหนาที่ นิสิต นักศึกษา 
ประชาชน และญาติมิตรของชาวมหาวิทยาลัย เพื่อรวมมือกันสรางประชาธิปไตยและยุติปญหาตางๆ เพื่อให
ประเทศชาติเกิดความสงบ และสันติโดยเร็ว  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ซึ่ง
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเผยแพรแถลงการณดังกลาวไปเรียบรอยแลว 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 5.8   สรปุกิจกรรมตางๆของมหาวิทยาลัยขอนแกน และรายงานสรุปขาวมหาวิทยาลัยขอนแกน 

       ในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน  ประจําเดือนมิถุนายน 2550  
  ในเดือนมิถุนายน 2550 มหาวิทยาลัยไดดําเนินกิจกรรมที่สําคัญๆ ในดานการพัฒนาวิชาการและผลิต
บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การสงเสริมศิลปะวัฒนธรรม การพัฒนานักศึกษา การพัฒนาระบบบริหารและ

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  12/2550  ณ  วันศุกรท่ี  13 กรกฎาคม 2550 
หมายเหต ุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 13/2550 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 เรียบรอยแลว 
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บุคลากร และการจัดกิจกรรมพิเศษ ซึ่งมีรายละเอียดบรรจุในแผนซีดีประกอบวาระการประชุม  นอกจากนี้ ยังไดรวบรวม
รายงานขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน ประจําเดือนเดือนมิถุนายน 2550    โดยแยก
ประเภทเปนขาวดานตางๆ ไดแก ขาวพัฒนาวิชาการและผลิตบัณฑิต  การวิจัย การบริการวิชาการ และกิจกรรมพิเศษ 
ซึ่งมีรายละเอียดบรรจุในแผนซีดีประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ 

6.1 รางระเบยีบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงและรักษา
ราชการตําแหนงผูบริหารในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 

  ประธานเสนอที่ประชุมวา  ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การแตงตั้งบุคคลใหดํารง
ตําแหนงบริหารในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 ซึ่งกําหนดเกี่ยวกับการแตงตั้งผูบริหาร การแตงตั้งผูรักษาราชการแทน 
และการอนุมัติใหลาออกจากตําแหนงบริหารไดใชมาระยะหนึ่งแลว แตในสถานการณปจจุบันมีการเพิ่มหนวยงาน
ประเภทตางๆ และมีการกําหนดตําแหนงผูบริหารเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนดังกลาวไมครอบคุลมถึง นอกจากนั้น การแตงตั้ง
ผูรักษาราชการแทนยังไมครอบคลุมถึงตําแหนงอื่นที่กําหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน และระเบียบ 
ขอบังคับอื่นของมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรแกไขปรับปรุงใหเหมาะสมยิ่งข้ึนโดยมีสาระสําคัญของการปรับปรุงแกไข ดังนี้  

1. ปรับปรุงนิยามใหครอบคลุมทุกกรณี 
2. เพิ่มเติมรายละเอียดใหครอบคลุมการแตงตั้งผูบริหารหนวยงานที่เพิ่มขึ้น 
3. เพิ่มเติมการแตงตั้งการรักษาราชการแทนในตําแหนงตามการปรับโครงสรางใหม  
4. เพิ่มเติมการแตงตั้งการรักษาราชการตําแหนงบริหารในสํานักงานอธิการบดีใหชัดเจนยิ่งขึ้น  
5. เพิ่มเติมการแกปญหากรณีที่ระเบียบครอบคุลมไมถึง 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการรางระเบยีบมหาวิทยาลัยขอนแกน         

วาดวย การแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงและรักษาราชการตําแหนงผูบริหารในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...  เพื่อเสนอตอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะ  ดังนี ้

- ขอ 4 นิยาม “ตําแหนงบริหาร” เพิ่ม “รองอธิการบดี รองคณบดี และ 
    รองผูอํานวยการ” เขาไปดวย 
-  ขอ 6 (4) ใหเพิ่ม “หัวหนาภาควิชา  รองหัวหนาภาควิชา “ ดวย 
-  ขอ 8  บรรทัดที่ 2 “...แตจะมีระยะเวลาเกินกวาวาระการดํารงตําแหนงของ 
    ผูแตงตั้งมิได”  แกเปน “...แตจะมีระยะเวลาเกินกวาวันท่ีหมดวาระการดํารง 
    ตําแหนงของผูแตงตั้งมิได”  
    และวรรค 2 บรรทัดสุดทาย ทายประโยค ใหเพิ่มขอความ “และอาจไดรับ  
    แตงตั้งอีกก็ได”  

  อน่ึง สําหรับการบริหารงานภายในคณะ ขอใหแตละคณะฯกําหนดเปนระเบียบของคณะ
ขึ้นเอง ตามความเหมาะสม เชนเรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีไมเก่ียวของกับตําแหนงบริหาร 
  และแตงตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณารายละเอียดของ (ราง)ระเบียบฯดังกลาว ประกอบดวย 
รองอธิการบดีฝายบริหาร คณบดีคณะเทคนิคการแพทย และผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
  6.2 ราง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ  

      ประเทศไทย  
                เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา โดยที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และที่
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47  กําหนดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวยระบบการประกัน
คุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก  กระทรวงศึกษาธิการจึงเห็นสมควรใหจัดทํากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยขึ้น  เพื่อเปนการประกันมาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิตและใชเปนหลักใน
การจัดทํามาตรฐานดานตางๆ ของการจัดการเรียนการสอนใหมุงสูเปาหมายเดียวกันไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงให
เสนอรางประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงประเทศไทย”  ซึ่งมีรายละเอียด
ประกอบวาระการประชุม ซึ่งประกาศฯ ดังกลาวจะมีผลอยางมากตอมหาวิทยาลัยในการเปนกรอบสําคัญในการกําหนด
มาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิตที่คาดหวังในปริญญาระดับตางๆ และใหสถาบันอุดศึกษาไดใชเปนหลักและแนวทาง
ในการวางแผนปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เชน การพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงกลวิธี 
การสอน แนวทางการเรียนรู ตลอดจนกระบวนการวัดและการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา   มหาวิทยาลัยจึงควร
เตรียมความพรอมในการจัดการดานตางๆเพื่อรองรับกรอบมาตรฐานตามประกาศฯ ดังกลาวตอไป    
  ซึ่งขณะนี้ฝายวิชาการฯ อยูระหวางดําเนินการจัดทําขอมูลพื้นฐานเพื่อสงใหคณะพิจารณาจัดทําแผน
ผลิตบัณฑิต แผนฯ 10  ขอมูลที่จะสงใหไดแก หลักสูตรที่คณะมีอยูในปจจุบัน  จํานวนนักศึกษาในแตละสาขา  หลักสูตร
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ที่บรรจุไวในแผนฯ 9 แลว แตยังไมไดเปดสอน  และหลักสูตรที่เสนอขออนุมัติมาแลว แตยังไมไดบรรจุในแผนฯ 10    
โดยจะใหเวลาคณะพิจารณาทบทวนประมาณ 1 เดือน วา จะยังมีหลักสูตรเหลานี้อยูหรือไม ปริมาณการผลิตบัณฑิต
เหมาะสมแลวหรือไมอยางไร  และอาจมีโจทยคําถามที่เกี่ยวของกับเรื่อง คุณลักษณะของบัณฑิต และลักษณะเฉพาะ
ของสาขา เพื่อเปนขอมูลสําหรับการสัมมนาระดมสมองเพื่อทําแผนผลิตบัณฑิต  แผนฯ 10 ประมาณเดือนสิงหาคมนี้ 
     จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ   
  มต ิ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

6.3 ภาพยนตร เรื่อง “ลิขิตรักขัดใจแม”   
  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา ไดเสนอตอที่ประชุมวา ฝายพัฒนานักศึกษาไดรับขอมูลและคําแนะนํา
จากรองอธิการบดีฝายนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเปน กรรมการวิชาการในสภาภาพยนตร  และ
ไดรวมเปนกรรมการเซ็นเซอร ภาพยนตร “ลิขิตรักขัดใจแม” ของบริษัทพระนครฟลม วาภาพยนตรดังกลาวไดผานการเซ็นเซอร
เรียบรอยแลว  แตเมื่อออกฉายอาจมีผลกระทบตอภาพลักษณของมหาวิทยาลัย ขอนแกน เนื่องจากเนื้อเรื่องเปนเรื่องเกี่ยวกับ
ชีวิตนักศึกษาซึ่งเรียนอยูที่มหาวิทยาลัยขอนแกน  มีการถายทําจากสถานที่จริงในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะที่คณะวิศวกรรมศาสตร 
และคณะเกษตรศาสตร ซึ่งเปนคณะที่ตัวเอกของเรื่องศึกษา  การเดินเรื่องบางตอนอาจมีฉากที่ไมคอยเหมาะสม   
โดยเฉพาะอยางยิ่งฉากเกี่ยวกับการออกคายอาสาพัฒนาชนบท ซึ่งมีฉากดื่มเหลา เสพยา หรือแสดงพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสม  ซึ่งมหาวิทยาลัยควรจะไดพิจารณาประสานกับบริษัทผูสรางภาพยนตรขอตรวจสอบกอนที่จะนําออกฉาย 
        ประธาน ไดใหขอมูลเพิ่มเติมวา ภาพยนตรดังกลาวไดขออนุญาตมหาวิทยาลัยในการถายทําอยาง
เปนทางการ แตอาจยังขาดการประสานงานกํากับดูแลเพื่อใหอยูในขอบเขตที่เหมาะสม   
                 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 
        มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้ 
        1.  เห็นควรเรียนเชิญคณะบุคคลท่ีมีความรูความชํานาญ ในเรื่องของบทภาพยนตร   
จริยธรรม มารวมชมภาพยนตรดังกลาว เพื่อใหขอคิดเห็น เสนอแนะ ในการประสานขอปรับปรุงสวนที่ไม
เหมาะสมกับบริษัทผูสรางฯ เพื่อไมใหเกิดภาพที่ไมดีตอสาธารณชน  ท้ังน้ี มอบให        รองอธิการบดี
ฝายพัฒนานักศึกษา เปนประธาน   คณะทํางานควรประกอบดวยผูแทนสมาคมศิษยเกา  คณะ
วิศวกรรมศาสตร   คณะเกษตรศาสตร   และนักศึกษา   ท้ังน้ี ควรประสานขอนําภาพยนตรมาฉายให
ผูเก่ียวของพิจารณา  ท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
            2. การขออนุญาตถายทําภาพยนตร  ท่ีเก่ียวของกับมหาวิทยาลัย ในคราวตอไป หาก
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุญาตแลว ควรมีทีมงานของมหาวิทยาลัยประสานในการเฝาดู ติดตามการถาย
ทําใหเกิดผลในเชิงสรางสรรคเปนระยะ  เพื่อไมใหเกิดผลกระทบในทางลบตอมหาวิทยาลัย และการ
อนุญาตควรมีการกําหนดเงื่อนไข วาหากมีสวนใดที่มหาวิทยาลัยไมเห็นชอบหลังจากที่ไดถายทําไปแลว 
ขอสงวนสิทธ์ิในการขอปรับปรุงแกไข 

 
6.4 วันคลายวันเกิดของนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วันท่ี 18 กรกฎาคม 2550   

  ประธานแจงตอที่ประชุมวา เนื่องจากในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2550 นี้ เปนวันคลายวันเกิดครบรอบ  
78  ป ของ พลตํารวจเอกเภา สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัย  โดยจะมีงานจดังานเลี้ยงที่  หองนภาลัย โรงแรมดุสติธานี  เวลา 
18.00 น. ถึงประมาณ 21.00 น. มหาวทิยาลัยไดประสานขอโตะไว  2 โตะ  (20 ทาน)   และจะจัดของชาํรวย เปนขนมมีชื่อของ
ขอนแกน  600 ชุด ไปแจกแขกที่รวมงาน  จึงใครขอเรียนเชิญคณบดี ผูอํานวยการ  รวมงานดังกลาว  โดยสามารถแจงความ
ประสงคไดที่ คณุสังวาลย  ชางทอง   
         จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 ท่ีประชุมรับทราบ และเห็นชอบใหมอบเงินทุนจํานวน 1,000,000 บาท (หน่ึงลานบาท) 
เพื่อสมทบเขากองทุน ฯพณฯพจน  สารสิน 
 
เลิกประชุมเวลา 13.10  นาฬิกา 
 
 
        (ลงชื่อ)           กุลธิดา  ทวมสุข 
            (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 
                 รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

                                              เลขานุการที่ประชุมคณบดี 
 
นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์ 
นางสุภารัตน มูลศร ี
นางสาวลัลธริมา ประจง 
ผูบันทึกรายงานการประชุม  
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