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รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 21/2548

เม่ือวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2548
ณ  หองประชุมสารสิน ชั้น 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ

         ******************************************
ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต  สกลไชย อธิการบดี    ประธาน
2. รศ.ดํ ารงค  หอมดี รองอธิการบดีฝายบริหาร
3. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
4. ผศ.อนุชา  นิลประพันธ ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา

แทนรองอธิการบดีฝายพัฒนานกัศึกษา
5. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
6. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก รกัษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิทยาเขตหนองคาย
7. ผศ.ผดุงขวัญ  จิตโรภาส ผูชวยคณบดี

แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
8. รศ.อศันี  ปาจีนบูรวรรณ คณบดีคณะเกษตรศาสตร
9. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
10. ศ.ละออศรี  เสนาะเมือง คณบดีคณะวิทยาศาสตร
11. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา คณบดีคณะศึกษาศาสตร
12. รศ.สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
13. ศ.วิรุฬห  เหลาภัทรเกษม คณบดีคณะแพทยศาสตร
14. รศ.พีรสิทธ์ิ  คํ านวณศิลป คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
15. รศ.ชูชาติ  อารีจิตรานุสรณ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
16. ผศ.วีระศักดิ์  ชายผา คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
17. รศ.อินทรพล  หอวิจิตร คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
18. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย คณบดีคณะเภสัชศาสตร
19. ผศ.เกษม  นันทชัย คณบดีคณะเทคโนโลยี
20. รศ.ประจักษ  พัวเพิ่มพูลศิริ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
21. นายทรงยศ  พงศพิมล รองคณบดีฝายวิชาการ

แทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
22. รศ.สุเมธ  แกนมณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
23. ผศ.รุง  ธีระพิจิตร คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
24. รศ.สมาน  ลอยฟา ผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ

(สํ านักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู)
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25. รศ.ชรัตน  มงคลสวัสดิ์ รักษาราชการแทนผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร
26. รศ.สมภพ  พระธานี ผูอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
27. รศ.จิตเจริญ  ไชยาคํ า ผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ
28. นายสมโภชน  ถิ่นปรุ เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป 6

หัวหนากลุมภารกิจทะเบียนเรียน
แทนผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล
(สํ านักบริหารและพัฒนาวิชาการ)

29. ผศ.พิศิษฐ  โจทยกิ่ง ประธานสภาคณาจารย
30. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

เลขานุการท่ีประชุม
31. นางสังวาลย  ชางทอง หัวหนาสํ านักงานอธิการบดี

ผูชวยเลขานุการท่ีประชุม

ผูไมมาประชุม เน่ืองจากติดราชการ หรือภารกิจสํ าคัญ
1.  รศ.พิศาล  ศิริธร รองอธิการบดีฝายวิจัย และรักษาราชการแทน

ผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
2.  รศ.รังสรรค  เนียมสนิท รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร

ผูเขารวมประชุม
1.  นางณัฐสมล  ธนกูลรังสฤษด์ิ ผูชวยผูอํ านวยการ

แทนผูอํ านวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
2.  นางบุบผา  ชอบใช รองประธานสภาขาราชการและลูกจาง คนท่ี 2

แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง

เริ่มประชุมเวลา 09.45 นาฬิกา

ประธานไดกลาวเปดประชุมและด ําเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระดงัตอไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ไดนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 9/2548
      เม่ือวันที่ 7 ธันวาคม 2548 และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง
เลขานกุารท่ีประชมุในฐานะกรรมการและเลขานกุารสภามหาวิทยาลัยขอนแกนเสนอตอท่ีประชุมวา

ดวยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกนครั้งท่ี 9/2548 เม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม 2548  มีเรื่องท่ีไดนํ าเสนอสภา
มหาวิทยาลัย และมติท่ียังไมไดรับการรับรอง  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
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1.2 ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับผูไดรับรางวัลศิษยเกาดีเดน
ประธานกลาวแสดงความชืน่ชมยินดกีบั รศ.สุจติรา  เหลืองอมรเลิศ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร

ท่ีไดรับรางวัลศิษยเกาดีเดนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม และ รศ.กุลธิดา  ทวมสุข รองอธิการบดีฝายวิชาการและ
วิเทศสัมพันธ ท่ีไดรับรางวัล Distinguished Alumni จาก  Simmons  College ประเทศสหรัฐอเมริกา และขอเรียน
เชิญท่ีประชุมรวมแสดงความชื่นชมยินดี

ที่ประชุมรับทราบและรวมแสดงความยินดี

1.3 มหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรเงินรางวัลประจํ าปเพ่ิมเติม
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากผลการประเมินตาม

คํ ารับรองการปฏิบัติราชการประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2547 บัดนี้ สํ านักงาน กพร.ไดจัดสรรเงินรางวัลประจํ าป
เพิ่มเติมแกมหาวิทยาลัยขอนแกนอีกเปนเงินประมาณ 2.6 ลานบาท จึงเสนอท่ีประชุมคณบดีเพื่อทราบและ
พจิารณาหลักเกณฑในการจัดสรรเงินรางวัลดังกลาวใหกับบุคลากรตอไป

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหใชหลักเกณฑเดิมที่ที่ประชุมคณบดีไดมีมติไปแลว

เม่ือคราวประชุมครั้งที่ 5/2548 เม่ือวันที่ 9 มีนาคม 2548

1.4 การถวายปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ
      สาขาวิชาแพทยศาสตร แด สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา
      กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
ประธานแจงตอท่ีประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดมีมติเปนเอกฉันท เห็นสมควรถวายปริญญา

แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร แด สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  นั้น มหาวิทยาลัยไดเขาเฝาทูลเกลาถวายปริญญาฯ แลวเม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม
2548  ท่ีผานมา

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 20/2548 เม่ือวันที่ 9 พฤศจิกายน 2548
ท่ีประชมุมีมตใิหแกไขหนา 14 บรรทดัท่ี 2 จากทายหนากระดาษ ขอความ “ใหมหาวทิยาลัยปรบัปรงุ

แกไขมต.ิ..”  ใหแกไขเปน  “ใหมหาวทิยาลัยยกเลิกมต.ิ..”
เม่ือแกไขเรยีบรอยแลวท่ีประชมุมีมตริบัรองรายงานการประชมุครัง้ท่ี 20/2548 เม่ือวนัพธุท่ี 9 พฤศจกิายน 2548
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน
3.1  ผลการเวียนหนังสือขอความเห็นชอบการพิจารณายกอุทธรณคํ าสั่งลงโทษนักศึกษา

                           คณะวิศวกรรมศาสตรทุจริตการสอบ ประจํ าภาคตนปการศึกษา 2548
เลขานุการท่ีประชุมเสนอตอท่ีประชุมวา ตามคํ าส่ังมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ี 4033/2548

ส่ัง ณ วันท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณคํ าส่ังลงโทษนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร จํ านวน 2 ราย คือ 1) นส.ศิริพร  ถากํ้ า รหัสประจํ าตัว 463040957-3 และ 2) นายเกรียงไกร
แสงสุวอ รหัสประจํ าตัว 463040151-7  นักศึกษาชั้นปท่ี 3 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร
ไดย่ืนอุทธรณคัดคานคํ าส่ังลงโทษนักศึกษาทุจริตในการสอบประจํ าภาคตน ปการศึกษา 2548 ตามคํ าส่ังคณะ
วิศวกรรมศาสตร ท่ี 561/2548 ส่ัง ณ วันท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ.2548 นั้น  ฝายเลขานุการท่ีประชุมคณบดี ไดเวียน
หนังสือขอความเห็นชอบที่ประชุมคณบดีเรื่องการพิจารณายกอุทธรณคํ าส่ังลงโทษนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร
ทุจริตการสอบ ประจํ าภาคตน ปการศึกษา 2548 จํ านวน 2 ราย ตามที่คณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณคํ าส่ังลง
โทษฯ เสนอ ตามหนังสือลับ ท่ี ศธ 0514.1.1.2/ว 613 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2548  และเม่ือครบกํ าหนดการเวียน
หนังสือขอความเห็นชอบในวันท่ี 15 ธันวาคม 2548 แลว ปรากฏวา มีผูทักทวง 1 ราย คือ คณบดีคณะเทคนิคการ
แพทย โดยมีความเห็นวา “กรณี นายเกรียงไกร  แสงสุวอ นาจะปรับตกวิชา 172 313 Numerical  Methods เทา
นั้น การลงโทษใหตกในวิชาอื่นๆ ท่ีสอบไปแลวนั้น นาจะเปนเฉพาะกรณีท่ีมีหลักฐานวานาจะมีการทุจริตดวย แต
สํ านวนการสอบสวนไมมี ดังนั้น จึงนาจะยกประโยชนใหนักศึกษา” ในการนี้  จึงนํ าเสนอท่ีประชุมคณบดีเพื่อ
พิจารณาเรื่องดังกลาวอีกครั้ง

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมีมติยนืยนัตามมตขิองคณะกรรมการพจิารณาอทุธรณฯ คอืให

ยกอทุธรณของนักศกึษาทัง้สองราย และการลงโทษนกัศกึษา ตามค ําสัง่คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน
ที ่561/2548 สัง่ ณ วนัที ่12 ตุลาคม พ.ศ.2548 ชอบและเหมาะสมแลว

และทีป่ระชมุมีขอคดิเหน็เสนอแนะเพิม่เตมิ ดังน้ี
1. ควรสงเสรมิใหนักศกึษาไดตระหนกัถึงคณุธรรม และจรยิธรรมของนกัศกึษา และพจิารณา

จัดสมัมนาใหความรูคณาจารย ศกึษากรณีวธิกีารทจุรติการสอบของนกัศกึษา
2. ควรพจิารณาเรือ่งสดัสวนคะแนนในการวดัผลการเรยีนใหเหมาะสม โดยไมควรก ําหนดคะแนน

ของการสอบปลายภาคมากเกนิไป  ซึง่จะท ําใหนักศกึษาตองทุมเทและมุงม่ันเก่ียวกับการสอบอยางเดียว  มิฉะน้ัน
อาจจะตองตกในรายวชิาน้ันๆ

3.2  กระบวนการออกพระราชบัญญัติ ขอมูลกรณีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานเสนอตอท่ีประชมุวา กระบวนการในการตรากฎหมายตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย

พุทธศักราช 2540 มาตรา 92 บญัญัติวา “รางพระราชบัญญัติจะตราขึ้นเปนกฎหมายไดก็แตโดยคํ าแนะนํ าและยิน
ยอมของรัฐสภา”  ซ่ึงมาตรา 90 บัญญัติวา ...รัฐสภาประกอบดวยสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา… รางพระราช
บัญญัติท่ีไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาแลว ใหนายกรัฐมนตรีนํ าขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายภายในยี่สิบวันนับ
แตวันท่ีไดรับรางพระราชบัญญัติจากรัฐสภาเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยและเม่ือประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับเปนกฎหมายได ตามมาตรา 93
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การเสนอรางพระราชบัญญัติเพื่อตราขึ้นเปนกฎหมายนั้น  มีขั้นตอน ดังนี้
1.คณะรัฐมนตรี หรือ ผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 50,000 คนขึ้นไป หรือ สมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร เสนอรางพระราชบัญญัติตอสภาผูแทนราษฎร  ตามมาตรา 172  ซ่ึงบัญญัติวา  การเสนอรางพระราช
บัญญัติใหเสนอตอสภาผูแทนราษฎรกอน

2. เม่ือสภาผูแทนราษฎรไดพิจารณารางพระราชบัญญัติท่ีเสนอตาม ขอ 1  และลงมติใหความเห็น
ชอบแลว  สภาผูแทนราษฎรจึงเสนอรางพระราชบัญญัตินั้นตอวุฒิสภาตามมาตรา 174  ซ่ึงบัญญัติวา เม่ือสภาผู
แทนราษฎรไดพิจารณารางพระราชบัญญัติท่ีเสนอตามมาตรา 172 และลงมติเห็นชอบแลวใหสภาผูแทนราษฎร
เสนอรางพระราชบัญญัตินั้นตอวุฒิสภา

 3. ชั้นการพิจารณาของวุฒิสภา  เม่ือวุฒิสภาไดพิจารณารางพระราชบัญญัติเสร็จแลว
3.1 ถาวุฒิสภาเห็นชอบดวยกับรางพระราชบัญญัติท่ีเสนอมาตามขอ 2  มาตรา175 วรรค

หนึ่ง (1)  ใหดํ าเนินการตอไปตามมาตรา  93
3.2 ถาวุฒิสภาไมเห็นชอบดวยใหยับย้ัง และสงกลับคืนไปยังสภาผูแทนราษฎร ตาม

มาตรา175 วรรคหนึ่ง (2)  ในกรณีนี้มาตรา 176 บญัญัติวา รางพระราชบัญญัติท่ีตองยับย้ังไวนั้น สภาผูแทน
ราษฎรสามารถยกรางขึน้พจิารณาใหมไดกต็อเม่ือ 180 วนัลวงพนไปแลว แตถารางพระราชบญัญตัท่ีิตองยับย้ังไวนั้น
เปนพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน สภาผูแทนราษฎรสามารถยกรางพระราชบัญญัตินั้นขึ้นพิจารณาใหมไดทันที
ถาสภาผูแทนราษฎรลงมติยืนยันรางพระราชบัญญัตินั้นดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํ านวนสมาชิกท้ังหมด
เทาท่ีมีอยูของสภาผูแทนราษฎรแลว ใหถือวารางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา  ให
ดํ าเนินการตอไปตามมาตรา  93

3.3 ถาวุฒิสภาแกไขเพิ่มเติมรางพระราชบัญญัติ ตามมาตรา 175  วรรคหนึ่ง  (3) ซ่ึง
บัญญัติวา  เม่ือวุฒิสภาไดพิจารณารางพระราชบัญญัติเสร็จแลว  ถาแกไขเพิ่มเติมใหสงรางท่ีแกไขเพิ่มเติมนั้นไปยัง
สภาผูแทนราษฎร

3.3.1  ถาสภาผูแทนราษฎรเห็นชอบดวยกับการแกไขเพิ่มเติมใหดํ าเนินการ
ตอไปตามมาตรา  93

3.3.2 ถาเปนกรณีอื่น มาตรา 175 วรรคหนึ่ง(3) บัญญัติวา  ใหแตละสภา
ตั้งบุคคลซึ่งเปนหรือมิไดเปนสมาชิกแหงสภานั้น ๆ  มีจํ านวนเทากันตามที่สภาผูแทนราษฎรกํ าหนด  ประกอบเปน
คณะกรรมาธิการรวมกันเพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติ  และใหคณะกรรมาธิการรวมรายงานและเสนอรางพระ
ราชบัญญัติท่ีคณะกรรมาธิการรวมกันไดพิจารณาแลวตอสภาท้ังสอง

3.3.2.1 ถาสภาท้ังสองตางเห็นชอบดวยรางพระราชบัญญัติ
ท่ีคณะกรรมาธิการรวมกันไดพิจารณาแลว  ใหดํ าเนินการตอไปตามมาตรา  93

3.3.2.2 ถาสภาใดสภาหนึ่งไมเห็นชอบดวยรางพระราชบัญญัติ
ท่ีคณะกรรมาธิการรวมกันไดพิจารณาแลว  ก็ใหยับย้ังรางพระราชบัญญัติไวกอน   ตามมาตรา 175 วรรคหนึ่ง (3)
ในกรณีนี้มาตรา 176 บญัญัติวา รางพระราชบัญญัติท่ีตองยับย้ังไวนั้นสภาผูแทนราษฎรสามารถยกรางขึ้นพิจารณา
ใหมไดก็ตอเม่ือ 180 วนัลวงพนไปแลว แตถารางพระราชบญัญตัท่ีิตองยับย้ังไวนัน้เปนพระราชบญัญตัเิกีย่วดวย
การเงนิ  สภาผูแทนราษฎรสามารถยกรางพระราชบัญญัตินั้นขึ้นพิจารณาใหมไดทันที  ถาสภาผูแทนราษฎรลงมติ
ยืนยันรางเดิมตามขอ 1   หรือรางท่ีคณะกรรมาธิการรวมกันไดพิจารณา  ดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของ
จํ านวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของสภาผูแทนราษฎรแลว ใหถือวารางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันไดรับความเห็น
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ชอบของรัฐสภา ใหดํ าเนินการตอไปตามมาตรา  93 ถาสภาผูแทนราษฎรลงมติใหความเห็นชอบคะแนนเสียงไม
เกนิกึ่งหนึ่ง รางพระราชบัญญัตินี้ก็จะตกไป

กระบวนการในการตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกนนั้นคณะรัฐมนตรีไดเสนอรางพระ
ราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกนตอสภาผูแทนราษฎรตามขอ 1  สภาผูแทนราษฎรพิจารณาใหความเห็นชอบแลว
เสนอรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกนใหวุฒิสภาพิจารณาตามขอ 2 เม่ือวุฒิสภาพิจารณาแลวตามขอ 3 ได
มีการแกไขรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกนตามขอ 3.3  และไดสงรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ขอนแกนท่ีแกไขนั้นกลับมาใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณา  จึงไดมีการตั้งคณะกรรมาธิการรวมกันตามขอ 3.3.2
คณะกรรมาธิการรวมรายงานและเสนอรางพระราชบัญญัติท่ีคณะกรรมาธิการรวมกันไดพิจารณาแลวตอสภาท้ังสอง

ขณะนี ้พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลัยขอนแกนอยูในขัน้ท่ี 3.3.2.2 คือ วฒิุสภามีมตไิมใหความเห็นชอบ
ดวยรางท่ีคณะกรรมาธิการรวมกนัไดพิจารณา  แตสภาผูแทนราษฎรยังไมไดพิจารณาลงมติวาจะใหความเห็นชอบ
หรือไม ซ่ึงในกรณีท่ีสภาผูแทนราษฎรมีมติใหความเห็นชอบกับรางพระราชบัญญัติท่ีคณะกรรมาธิการรวมกันได
พิจารณา สภาผูแทนราษฎรก็สามารถที่จะลงมติเพื่อยืนยันตามรางนั้นดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํ านวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจึงจะถือวารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกนนั้นไดรับความเห็นชอบจากรัฐ
สภา  และดํ าเนินการตามมาตรา 93 ตอไป  และในกรณีท่ีสภาผูแทนราษฎรไมใหความเห็นชอบกับรางท่ีคณะกรร
มาธิการรวมกันไดพิจารณา สภาผูแทนราษฎรก็สามารถที่จะลงมติเพื่อยืนยันตามรางพระราชบัญญัติเดิมดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํ านวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจึงจะถือวารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ขอนแกนนั้นไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา  และดํ าเนินการตามมาตรา 93 ตอไปคือ  นายกรัฐมนตรีนํ าขึ้นทูล
เกลาทูลกระหมอมถวายภายในยี่สิบวันนับแตวันท่ีไดรับรางพระราชบัญญัติจากรัฐสภาเพื่อพระมหากษัตริยทรงลง
พระปรมาภิไธย  และเม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว  ใหใชบังคับเปนกฎหมายได

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1  นโยบายการจัดทํ าแผนงบประมาณ ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2550-2553
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชุมวา ฝายแผนฯไดจัดทํ ารางนโยบายการจัด

ทํ างบประมาณ ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2550 ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระ โดยนโยบายในการจัดทํ างบประมาณดังกลาวกํ าหนดใหมีการทบทวนผลการดํ าเนินงานที่ผานมาและปรับ
แผนยุทธศาสตรเพื่อใชเปนแนวทางในการดํ าเนินงานในปตอๆไป จัดทํ างบประมาณแผนดินและงบประมาณเงิน
รายไดแบบคูขนาน  มุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน 4 ป (2548-
2551) และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (2548-2551) ของมหาวิทยาลัยขอนแกน บูรณาการการจัดทํ างบประมาณ
ตามยุทธศาสตรใน 3 มิติ คือ นโยบายสํ าคัญของรัฐบาล (Agenda) กระทรวง (Function) และพื้นท่ี (Area) งบ
สนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา  สงเสริมการพัฒนาบุคลากร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พรอมท้ังไดจัดทํ ารางปฏิทินการจัดทํ าแผนปฏิบัติราชการประจํ าปงบประมาณ
พ.ศ.2550-2553 และแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2550
(1ตุลาคม 2549-30 กันยายน 2550) โดยมีขั้นตอนการดํ าเนินงานเริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม 2548 ถึง เดือน
กันยายน 2549 ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม



- 7 -

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  21/2548  ณ  วันท่ี  28 ธันวาคม 2548

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมอบใหรองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศ และรองอธกิารบดฝีาย

วชิาการและวเิทศสมัพันธ พิจารณาปรบัปรงุเอกสารโดยใหมีการจดักลุมและเรยีงล ําดับแนวคดิหลกัๆ ในสวนทีเ่ปน
นโยบายฯ และจดัใหมีการสมัมนารวมกันอกีครัง้กอนทีจ่ะนํ าเสนอสภามหาวทิยาลยัตอไป

4.2  กรอบวงเงินที่จะขอรับการจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ.2550
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชุมวา กรอบวงเงินท่ีจะขอรับการจัดสรรใน

ปงบประมาณ พ.ศ.2550 ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ประมาณการรวมเปนเงินจํ านวน 7,251,262,000 บาท
ประกอบดวย เงินงบประมาณแผนดิน จํ านวน 4,934,964,000 บาท งบประมาณเงินรายได จํ านวน
2,316,298,000 บาท โดยแบงงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร 4 ดาน คือ 1.การผลิตบัณฑิตมุงสงเสริมศักย
ภาพนักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีพึงประสงค 2.การวิจัยและพัฒนาท่ีสรางองคความรูเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความ
สามารถในการแขงขัน 3.การบริหารวิชาการและการทํ านุบํ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่เสริมสรางการพัฒนาท่ีย่ังยืน และ
4.การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมอบฝายแผนและสารสนเทศพิจารณาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เพ่ือใหไดขอสรุปในวันที่ 3 กุมภาพันธ 2549 โดยขอใหจัดท ํารายละเอยีดเอกสารประกอบการสมัมนาใหมีขอมูล
เชงิวเิคราะหเก่ียวกับการใชจายงบประมาณในปทีผ่านมาและแนวโนม ทศิทางของมหาวทิยาลยัในอนาคต ทีจ่ะเชือ่ม
โยงกับการก ําหนดกรอบวงเงินงบประมาณตอไปดวย

4.3  การกํ าหนดคาน้ํ าหนักในแตละมาตรฐาน สํ าหรับการประเมินภายนอก
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชุมวา สํ านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จะดํ าเนินการตรวจประเมินคุณภาพสถาบันการศึกษาเพื่อใหการรับรองมาตร
ฐานการศึกษา โดยมีแผนจะดํ าเนินการตั้งแตเดือนมกราคม 2549 เปนตนไป ท้ังนี้ สมศ.ขอใหมหาวิทยาลัย
พิจารณากํ าหนดคานํ้ าหนักในแตละมาตรฐานที่เหมาะสมกับลักษณะของมหาวิทยาลัย โดยแบงกลุมมาตรฐานออก
เปน 2 กลุม ดังนี้

- กลุมมาตรฐานที่ 1 (มาตรฐานที่ 1-4) สมศ.กํ าหนดคานํ้ าหนักของคะแนนเบื้องตนรวม 70
คะแนน โดยสถานศึกษาสามารถเพิ่มคานํ้ าหนักไดอีก 30 คะแนน

- กลุมมาตรฐานที่ 2 (มาตรฐานที่ 5-7) สมศ.กํ าหนดคานํ้ าหนักใหรวม 60 คะแนน
จึงนํ าเสนอท่ีประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาการกํ าหนดคานํ้ าหนักของมหาวิทยาลัย และใหขอเสนอ

แนะเพื่อเตรียมความพรอมรับการประเมินดังกลาว  โดยการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับอุดม
ศึกษานี้ คณะกรรมการประเมินฯ จะแบงออกเปน 3 กลุม ตามลักษณะของสถาบันท่ีรับการประเมิน ดังนี้

. สถาบันอุดมศึกษาท่ีเนนการวิจัยและบัณฑิตศึกษา

. สถาบันอุดมศึกษาท่ีเนนการผลิตบัณฑิต

. สถาบันอุดมศึกษาท่ีเนนการใหบริการชุมชนและใหโอกาสทางการศึกษา
โดยใหคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการศึกษามีบทบาทวินิจฉัยการรับรองผลการประเมิน
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คุณภาพเพื่อการรับรองมาตรฐาน ท้ังระดับสถาบันและระดับสาขาวิชา 12 กลุมสาขา ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม

ท้ังนี้ สํ านักงานประเมินและประกันคุณภาพ ไดจัดทํ าเอกสารบทสรุปสํ าหรับผูบริหาร : ประเมิน
คุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา  แบบกํ าหนดคานํ้ าหนักสํ าหรับการประเมินคุณ
ภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา และขอมูลประกอบการพิจารณา การกํ าหนดคานํ้ า
หนักสํ าหรับการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ทีป่ระชมุพิจารณาแลวเหน็ควรแตงต้ังคณะท ํางานเพ่ือพิจารณาเรือ่งดงักลาวใหแลวเสรจ็

ภายใน 2 สปัดาห และเสนอทีป่ระชมุคณบดเีพ่ือพิจารณาอกีครัง้ กอนเสนอตอสภามหาวทิยาลยั ประกอบดวย
1. รองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศ
2. รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพันธ
3. คณบดคีณะวทิยาศาสตร
4. คณบดคีณะศกึษาศาสตร
5. คณบดคีณะเภสชัศาสตร
6. คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร

นอกจากนี ้คณบดคีณะสตัวแพทยศาสตรเสนอขอใหเปลีย่นแปลงขอมูลกลุมสาขาใหม โดยให
สาขาวชิาสตัวแพทยศาสตรจัดอยูในกลุมสาขาวทิยาศาสตรสขุภาพ

4.4  รางปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจํ าปการศึกษา 2549
เลขานุการท่ีประชุมเสนอตอท่ีประชุมวา สํ านักบริหารและพัฒนาวิชาการไดจัดทํ ารางปฏิทินการ

ศกึษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจํ าปการศึกษา 2549 เรียบรอยแลว โดยมีขอเสนอแนะจาก
คณะและผูมีสวนเกี่ยวของวา ควรเล่ือนชวงวันสอบกลางภาค ประจํ าภาคการศึกษาปลายใหเร็วขึ้นอีก 1 สัปดาห
เนื่องจาก สวนมากสัปดาหท่ี 3 จะตรงกับชวงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมีมตเิหน็ชอบตามทีเ่สนอ และใหปรบัเลือ่นวนัสอบกลางภาค

ประจ ําภาคการศกึษาปลายขึน้มาอกี 1 สปัดาห เพ่ือไมใหกระทบกบัชวงเวลาของการจดัพิธพีระราชทานปรญิญาบตัร
และใหพิจารณาเพิม่เตมิ  กํ าหนดวนัสดุทายของการประกาศการพนสภาพของนกัศกึษาไวในปฏทินิดวย

4.5  รางขอบังคับฯ วาดวย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2544 แกไขเพ่ิมเติม
คณบดีคณะศึกษาศาสตรเสนอตอท่ีประชุมวา เพื่อใหการดํ าเนินกิจการของโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย
ขอนแกน จึงขอเสนอปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ.2544 โดยมีประเด็นแกไข ดังนี้
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ฉบับเดิม ฉบับแกไข
ขอ 1. ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับ
         มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย โรงเรียนสาธิต
         มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2544”
ขอ 2.  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา 2544
         เปนตนไป
ขอ 3.  ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน
         วาดวย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย พศ.2534
         และใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ 9.4 กํ าหนดหลักเกณฑวิธีการและจํ านวนนักเรียน
          ท่ีจะรับเสนอตอคณะ  มหาวิทยาลัย และ
          สภามหาวิทยาลัย

ขอ 1. ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับ
         มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย โรงเรียนสาธิต
         มหาวทิยาลัยขอนแกน พ.ศ.2544 แกไขเพิม่เตมิ”
ขอ 2.  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา 2549
         เปนตนไป
ขอ 3.  ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน
         วาดวย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย พศ.2544
         และใหใชขอความนี้แทน
ขอ 9.4 กํ าหนดหลักเกณฑวิธีการและจํ านวนนักเรียน
          ท่ีจะรับเสนอตอคณะ  และมหาวิทยาลัย

ท้ังนี้ ไดผานมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจํ าคณะศึกษาศาสตร ครั้งท่ี 12/2548 เม่ือวันท่ี 2
ธันวาคม 2548 เรียบรอยแลว

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมีมติใหแกไขขอ 9.4 ค ําวา “มหาวทิยาลยั” ใหแกไขเปน “ทีป่ระชมุ

คณบด”ี รวมทัง้ใหคณะศกึษาศาสตรจัดท ําค ําชีแ้จงเหตุผลในการขอเปลีย่นแปลงขอบังคบัเพ่ิมเตมิกอนนํ าเสนอสภา
มหาวทิยาลยัตอไป

4.6   การปรับอัตราคาธรรมเนียมหอพักนักศึกษาที่อยูในความดูแลของกองกิจการนักศึกษา
ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา ผูแทนรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอตอท่ีประชุมวา

งานหอพักนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ไดจัดทํ ารายรับ-รายจาย ของหอพักนักศึกษาท่ี 1-27 ประจํ าป 2547
แลว พบวาหอพักนักศึกษามีรายจายสูงกวารายรับเปนจํ านวนมาก จึงเห็นควรปรับอัตราคาธรรมเนียมหอพักนัก
ศึกษาท่ี 1-27 เพื่อใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน มีรายละเอียด ดังนี้

1. หอพักท่ีจัดเก็บในอัตรา 1,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา ปรับเปน 1,400  บาท
2. หอพักท่ีจัดเก็บในอัตรา 1,400 บาท/คน/ภาคการศึกษา ปรับเปน 1,600  บาท
3. หอพักท่ีจัดเก็บในอัตรา 1,600 บาท/คน/ภาคการศึกษา ปรับเปน 1,800  บาท
4. หอพกัท่ีปรบัปรงุซอมแซมใหมแลว คือ หอพกัท่ี 8,17,20 ท่ีจดัเกบ็ในอตัรา 2,000 บาท/คน/

ภาคการศกึษา ใหจดัเกบ็ในอตัราเดมิ และหอพกัท่ีก ําลังด ําเนนิการปรบัปรงุซอมแซมในชวงภาค
ฤดรูอน ปการศกึษา 2548 เม่ือปรบัปรงุแลวเสรจ็ ใหจดัเกบ็ในอตัรา 2,000 บาท/คน/ภาคการ
ศกึษา

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมีมตเิหน็ชอบตามทีเ่สนอ และมขีอเสนอแนะใหมหาวทิยาลยัจัดท ํา

ขอมูลรายรบั-รายจายทีเ่ปนจรงิ  ชีใ้หเหน็วามหาวทิยาลยัไมไดเพ่ิมคาธรรมเนียมเพ่ือหวงัผลกํ าไร และประชา
สมัพันธใหนักศกึษาทราบโดยทัว่กัน

4.7  เสนอแตงต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองอุทธรณโทษทางวินัยนักศึกษา
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ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา ผูแทนรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอตอท่ีประชุมวา
ดวยคณะกรรมการกลั่นกรองอุทธรณโทษทางวินัยนักศึกษา ตามคํ าส่ังมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี 1945/2547 ได
ครบวาระแลว ในการนี้ ตามขอบังคับฯ วาดวย วินัยนักศึกษา พ.ศ.2543 ขอ 21 กํ าหนดวา “เม่ืออธิการบดีไดรับ
เรื่องอุทธรณ ใหสงเรื่องใหคณะกรรมการกลั่นกรองอุทธรณซ่ึงท่ีประชุมคณบดีแตงตั้งขึ้น เพื่อพิจารณากล่ันกรอง
ประเด็นท่ีอุทธรณและเสนอความเห็นตออธิการบดีภายใน 60  วัน  และกรณีท่ีจํ าเปนอาจขออนุมัติตออธิการบดี
ขยายเวลาไดอีกไมเกิน 60 วัน

โดยคณะกรรมการกลั่นกรองอุทธรณประกอบดวย ประธานคณะกรรมการ และ คณะกรรมการอีก
จํ านวน 3-5 คน โดยมีวาระ 1 ป”

พรอมนี้ ไดเสนอรายชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการดังกลาวประกอบดวย
1. รองศาสตราจารยสมเดช  พินิจสุนทร เปน  ประธานกรรมการ
2. ผูชวยศาสตราจารยปนปณัทธ  เผือกพันธ เปน  กรรมการ
3. ผูชวยศาสตราจารยจุมพล  ราชวิจิตร เปน  กรรมการ
4. นางสาวไพรัตน  ขันธแกว เปน  กรรมการ
จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมีมตเิหน็ชอบตามทีเ่สนอใหจัดท ําค ําสัง่แตงต้ังตอไป

4.8  ขอหารือแนวทางการปฏิบัติในการเสนอขออนุมัติปริญญาใหผูสํ าเร็จการศึกษา
                           สามารถรับปริญญาไดทันกํ าหนด

ประธานเสนอตอท่ีประชุมวา มีขาวปรากฏในหนังสือพิมพ คม ชัด ลึก เม่ือวันอังคารท่ี 12
ธันวาคม 2548 กรณีนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี (ตอเนื่อง) ท่ีสํ าเร็จการศึกษาแลวแตอาจารย
แจงวาสงเกรดไมทัน จึงทํ าใหรับปริญญาไมทัน มหาวิทยาลัยควรหาแนวทางการปฏิบัติในการเสนอขออนุมัติ
ปริญญาใหผูสํ าเร็จการศึกษาสามารถรับปริญญาไดทันกํ าหนดเพื่อจะไดไมเกิดกรณีเชนนี้อีก

เลขานุการท่ีประชุมไดเสนอท่ีประชุมเพิ่มเติมวา มหาวิทยาลัยไดกํ าหนดวันสุดทายท่ีคณะกรรมการ
ประจํ าคณะใหความเห็นชอบใหนักศึกษาสํ าเร็จการศึกษาและมีสิทธ์ิเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ไวในปฏิทิน
การศึกษาแลว กรณีท่ีเกิดขึ้นดังกลาว เปนเรื่องกระบวนการปฏิบัติ ดังนั้น เพื่อมิใหเกิดกรณีเชนนี้ขึ้นอีก และเพื่อ
ประโยชนของนักศึกษา อาจารยจะตองสงเกรดตามกํ าหนดเวลา  และคณะตองดํ าเนินการตามปฏิทินการเสนอขอ
อนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัยท่ีไดกํ าหนดไว

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมีมติใหคณะก ําหนดมาตรการเพือ่ปองกันมิใหเกิดกรณีเชนน้ีอกี และ

กํ าชบัอาจารยใหสงเกรดใหตรงตามก ําหนดเวลา  กรณี ทีส่งเกรดลาชาใหมีหนังสอืแจงเตือนเปนรายบุคคล อน่ึง  การ
ไมสงเกรด ตามระยะเวลาทีกํ่ าหนด  ถือเปนการกระท ําผิดวนัิย ใหคณะพจิารณาด ําเนินการตามระเบยีบตอไป

4.9  ประมาณการรายได-รายจาย ประจ ําป 2549 (1 ม.ค.-31 ธ.ค.49)
                               ของโรงพมิพมหาวทิยาลยัขอนแกน

รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอท่ีประชุมวา โรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน เสนอประมาณการ
รายได-รายจาย ประจํ าป 2549 (1 มกราคม-31 ธันวาคม 2549) โดยมีประมาณการรายไดเปนเงินจํ านวน
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11,350,000 บาท ประมาณการรายจายเปนเงินจํ านวน 5,839,575 บาท มีกํ าไรสุทธิ เปนเงินจํ านวน
2,462,525 บาท ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมีมตเิหน็ชอบใหนํ าเสนอสภามหาวทิยาลยัตอไป

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1  การขออนุมัติเปดหลักสูตร
เลขานุการท่ีประชุมเสนอตอท่ีประชุมวา ดวยมีหลักสูตรท่ีขออนุมัติเปดสอน ท่ีไดผานความ

เห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร เรียบรอยแลว จํ านวน 9 หลักสูตร ดังนี้

ชื่อหลักสูตรและสาขาวิชา หนวยงานรับผิดชอบ

ผานความเห็นชอบของคณะ
กรรมการกล่ันกรองหลักสูตร

ของมหาวิทยาลัย
(ครั้งท่ี วันท่ี)

1.หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548
1.1ระดับปริญญาโท
(1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
    สาขาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร

คณะวิศวกรรมศาสตร 15/2548
  (26 ต.ค.2548)

รวมหลักสูตรปรับปรุงระดับปริญญาโท พ.ศ.2548   1 หลักสูตร
2.หลักสูตรใหม พ.ศ.2549
2.1ระดับปริญญาตรี
(1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
     สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
(2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
     และการส่ือสาร

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

คณะวิทยาศาสตร

15/2548
  (26 ต.ค.2548)

17/2548
  (21พ.ย.2548)

รวมหลักสูตรใหม พ.ศ.2549 ระดับปริญญาตรี    2 หลักสูตร
2.2 ระดับปริญญาเอก
(1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
     สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
(2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
      สาขาวชิาการวดัและประเมนิผลการศกึษา
(3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
     สาขาวชิาพฒันศาสตร หลักสูตรนานาชาติ

คณะศึกษาศาสตร

คณะศึกษาศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

17/2548
  (21พ.ย.2548)

18/2548
  (24พ.ย.2548)

19/2548
  (7 ธ.ค.2548)
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ชื่อหลักสูตรและสาขาวิชา หนวยงานรับผิดชอบ

ผานความเห็นชอบของคณะ
กรรมการกล่ันกรองหลักสูตร

ของมหาวิทยาลัย
(ครั้งท่ี วันท่ี)

รวมหลักสูตรใหม พ.ศ.2549 ระดับปริญญาเอก   3 หลักสูตร
3.หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549
3.1ระดับปริญญาโท
(1) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
    สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา

คณะศึกษาศาสตร 17/2548
  (21พ.ย.2548)

(2) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
    สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
3.2ระดับปริญญาเอก
(1)หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
      สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร

คณะศึกษาศาสตร

19/2548
  (1 ธ.ค.2548)

18/2548
  (24พ.ย.2548)

รวมหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549  3 หลักสูตร
จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

5.2  คูมือการรบับุคคลเขาศกึษาในมหาวทิยาลยัขอนแกนในหลกัสตูรโครงการพเิศษ
       และการรบัโดยวธิพิีเศษ ประจ ําปการศกึษา 2549
เลขานกุารท่ีประชมุเสนอตอท่ีประชมุวา  สํ านกับรหิารและพฒันาวชิาการ ไดจดัทํ าคูมือการรบับคุคล

เขาศกึษาในมหาวทิยาลัยขอนแกนในหลักสูตรโครงการพเิศษ และการรบัโดยวธีิพเิศษ ประจ ําปการศกึษา 2549  เพือ่
ประชาสัมพนัธแกโรงเรยีนตางๆ และผูสนใจตอไป

จงึเสนอท่ีประชมุเพือ่ทราบ
ทีป่ระชมุรบัทราบ

5.3  สรปุผลการประชมุระดมความคดิ เรือ่ง ทศิทางการพฒันาคณุภาพและมาตรฐาน
       การอดุมศกึษา
เลขานกุารท่ีประชมุเสนอตอท่ีประชมุวา  สํ านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาไดมีหนงัสือท่ี ศธ

0506(3)/ว1521 ลงวนัท่ี 28 ตลุาคม 2548 แจงสรปุผลการประชมุระดมความคดิ เรือ่งทิศทางการพฒันาคณุภาพและ
มาตรฐานการอดุมศกึษา ซ่ึงจดัขึน้เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2548 ณ สํ านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ซ่ึงจดัขึน้เม่ือ
วนัท่ี 14 กรกฎาคม 2548 ณ สํ านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา เพือ่ใหสภามหาวทิยาลัยและผูบรหิารสถาบนัอดุม
ศกึษารบัทราบ เพือ่ใชประโยชนในการพฒันานโยบายของสถาบนัตอไป การประชมุดงักลาวไดเชญิผูทรงคณุวฒิุทางการ
ศกึษา (Key  Person) มาใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอการพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการอดุม
ศกึษา เพือ่ใชเปนขอมูลในการจดัทํ า Roadmap ดานการพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการอดุมศกึษา แนวทางการพฒันา
คุณภาพและมาตรฐานการอดุมศกึษาจากสรปุผลการประชมุดงักลาว ใหพจิารณากลไกการด ําเนนิงานทัง้ระบบ ท้ังใน
ระดบันโยบาย ระดบัสถาบนัอดุมศกึษา รวมทัง้หนวยงานท่ีเกีย่วของ โดยมแีนวทางการด ําเนนิงาน ดงันี ้1) การพฒันา
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มาตรฐานอดุมศกึษา  2) พฒันาระบบสภาสถาบนัอดุมศกึษา  3) พฒันาระบบบรหิารงานของสถาบนัอดุมศกึษา  4)
พฒันาความรวมมอืระหวางหนวยงานท่ีเกีย่วของ  5) จดัประเภทสถาบนัอดุมศกึษา  6) พฒันาบทบาทและกลไกการ
ปฏิบตังิานของสํ านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา  ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระ

จงึเสนอท่ีประชมุเพือ่ทราบ
ทีป่ระชมุรบัทราบ

5.4   การจดัตัง้เครอืขายและการแตงต้ังคณะกรรมการอ ํานวยการเครอืขายเพ่ือการพัฒนา
        อดุมศกึษา
เลขานกุารท่ีประชมุเสนอตอท่ีประชมุวา  สํ านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ไดมีหนงัสือท่ี ศธ

0505(2) /ว.1613 ลงวนัท่ี 18 พฤศจกิายน 2548 แจงวา สกอ.ไดพจิารณาเห็นสมควรสงเสรมิสนบัสนนุใหสถาบนั
อดุมศกึษาปฏิบตัภิารกจิหลักในรปูแบบเครอืขายความรวมมอืโดยใชทรพัยากรและองคความรูรวมกนัระหวางสถาบนั
อดุมศกึษา ผูประกอบการ และชมุชนทองถิน่ ซ่ึงเปนกลยุทธการทํ างานท่ีสอดคลองกบันโยบายของรฐับาลและเหมาะสม
กบัโลกในยุคปจจบุนั และเพือ่ใหการด ําเนนิการดงักลาวเปนระบบมปีระสิทธิภาพและเกดิประโยชนสูงสุดตอประเทศ
สกอ.จงึจดัตัง้เครอืขายเพือ่การพฒันาอดุมศกึษา และแตงตัง้คณะกรรมการอ ํานวยการเครอืขายเพือ่การพฒันาอดุม
ศกึษาขึน้โดยไดรบัความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุอธิการบดแีหงประเทศไทยดวยแลว  โดยมีสาระสํ าคัญตามประกาศและค ํา
ส่ัง ดงันี้

1.ประกาศสํ านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ลงวนัท่ี 20 ตลุาคม 2548 เรือ่งการจดัตัง้เครอืขาย
เพือ่การพฒันาอดุมศกึษา มีจ ํานวนเครอืขายรวม 9 เครอืขาย ประกอบดวย

1)  เครอืขายอดุมศกึษาภาคเหนอืตอนบน มีมหาวทิยาลัยเชยีงใหมเปนสถาบนัแมขาย
2)  เครอืขายอดุมศกึษาภาคเหนอืตอนลาง มีมหาวทิยาลัยนเรศวรเปนสถาบนัแมขาย
3)  เครอืขายอดุมศกึษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนบน มีมหาวทิยาลัยขอนแกนเปน

            สถาบนัแมขาย
4)  เครอืขายอดุมศกึษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนลาง มีมหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี

                                เปนสถาบนัแมขาย
5)  เครอืขายอดุมศกึษาภาคกลางตอนบน มีจฬุาลงกรณมหาวทิยาลัยเปนสถาบนัแมขาย
6)  เครอืขายอดุมศกึษาภาคกลางตอนลาง มีมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรเปนสถาบนัแมขาย
7)  เครอืขายอดุมศกึษาภาคตะวนัออก มีมหาวทิยาลัยบรูพาเปนสถาบนัแมขาย
8)  เครอืขายอดุมศกึษาภาคใตตอนบน มีมหาวทิยาลัยสงขลานครนิทรเปนสถาบนัแมขาย
9)  เครอืขายอดุมศกึษาภาคใตตอนลาง มีมหาวทิยาลัยสงขลานครนิทรเปนสถาบนัแมขาย

2. คํ าส่ังสํ านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ท่ี 409/2548 ลงวนัท่ี 21 ตลุาคม 2548 เรือ่งการ
แตงตัง้คณะกรรมการอ ํานวยการเครอืขายเพือ่การพฒันาอดุมศกึษา ประกอบดวย เลขาธกิารคณะกรรมการการอดุม
ศกึษาเปนประธานกรรมการ อธิการบดสีถาบนัอดุมศกึษาแมขายหรอืผูแทนของทกุเครอืขายอดุมศกึษาเปนกรรมการ
เพือ่ทํ าหนาท่ีถายทอดและผลกัดนันโยบายเกีย่วกบัการอดุมศกึษาผานทางเครอืขายท่ีจดัตัง้ขึน้ สงเสรมิสนบัสนนุใหเครอื
ขายด ําเนนิงานตอบสนองนโยบายเกีย่วกบัการอดุมศกึษาโดยมุงเนนการใชทรพัยากรและองคความรูรวมกนัระหวาง
สถาบนัอดุมศกึษา ผูประกอบการและชมุชนทองถิน่และหนาท่ีอืน่ๆ

จงึเสนอท่ีประชมุเพือ่ทราบ
ทีป่ระชมุรบัทราบ
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5.5   รายงานผลการตรวจสอบบญัชขีองโครงการพเิศษหลกัสตูรสถาปตยกรรมศาสตรบณัฑติ
        ประจ ําปงบประมาณเงนิรายได พ.ศ.2548
คณะสถาปตยกรรมศาสตรเสนอรายงานของผูตรวจสอบบญัช ีโครงการพเิศษหลักสูตรสถาปตยกรรม

ศาสตรบณัฑติ ประจ ําปงบประมาณเงนิรายได พ.ศ.2548  ( ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2548) ซ่ึงผูตรวจสอบบญัชรีบั
อนญุาต ไดปฏิบตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชท่ีีรบัรองทัว่ไป  รวมถงึการใชวธีิการทดสอบหลกัฐาน
ประกอบรายการทัง้ท่ีเปนจ ํานวนเงนิและการเปดเผยขอมูลในงบการเงนิ การประเมนิความเหมาะสมของหลกัการบญัชท่ีี
กจิการใชและประมาณการเกีย่วกบัรายการทางการเงนิท่ีเปนสาระสํ าคัญ แลว เห็นวางบการเงนิท่ีแสดงสถานการณเงนิ
และผลการด ําเนนิงานของโครงการพเิศษหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบณัฑติ  คณะสถาปตยกรรม-ศาสตร ถกูตอง
ตามทีค่วรในสาระส ําคัญตามหลักการบญัชท่ีีรบัรองทัว่ไป

จงึเสนอท่ีประชมุเพือ่ทราบ
ทีป่ระชมุรบัทราบ

5.6   รายงานผลการตรวจสอบบญัชขีองสถานวีทิยกุระจายเสยีง มหาวทิยาลยัขอนแกน
        ประจ ําปงบประมาณ 2548
รองอธิการบดฝีายบรหิารตอท่ีประชมุวา  หนวยตรวจสอบภายในไดทํ าการตรวจสอบงบดลุและงบก ําไร

ขาดทนุ สํ าหรบัปส้ินสุด วนัท่ี 30 กนัยายน 2548 กบับญัชเีอกสารและหลักฐานตางๆ การปฏิบตัทิางบญัชแีละทดสอบ
รายการอืน่ๆ ท่ีจ ําเปนตามหลักวชิาการบญัชแีลว เห็นวางบการเงนินี ้แสดงผลการด ําเนนิงานโดยถกูตองตามทีค่วร และ
ไดทํ าขึน้ตามหลักบญัชคูีท่ีใชโดยทัว่ไป สํ าหรบัวธีิการคดิคาเส่ือมราคาสนิทรพัย ใชวธีิเสนตรง (Straight-line method)
สํ าหรบัวธีิการบนัทึกบญัชใีชเกณฑพงึรบัพงึจาย (Accural Basis)

จงึเสนอท่ีประชมุเพือ่ทราบ
ทีป่ระชมุรบัทราบ

5.7   คณุลกัษณะระบบคอมพวิเตอรกลาง มหาวทิยาลยัขอนแกน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549
รองอธิการบดฝีายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชมุวา  ในชวงเวลาของการชีแ้จงการจดัทํ างบ

ประมาณรายจายประจ ําปงบประมาณ พ.ศ.2549 โดยคณะอนกุรรมาธกิารวสิามัญพจิารณาจดัสรรงบประมาณในการจดั
ซ้ือจดัจางคอมพวิเตอรของสวนราชการ สภาผูแทนราษฎร ไดแจงแกสวนราชการใหพจิารณาด ําเนนิการจดัทํ าคุณลักษณะ
ครภัุณฑคอมพวิเตอร (Specification) ท่ีปองกนัการรองเรยีนในเรือ่งการลอคสเปค และการใชซอฟตแวรท่ีมีลิขสิทธ์ิ หรอื
การใชซอฟตแวรแบบ Open source รวมทัง้การก ําหนดชือ่ครภัุณฑและคุณลักษณะครภัุณฑท่ีเหมือน หรอืใกลเคียงกบั
เกณฑพืน้ฐานของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ดงันัน้ มหาวทิยาลัย จงึแตงตัง้คณะกรรมการก ําหนด
คุณลักษณะระบบคอมพวิเตอร มหาวทิยาลัยขอนแกน  ตามค ําส่ังมหาวทิยาลัยขอนแกน ท่ี 3482/2548 ลงวนัท่ี 11
ตลุาคม 2548 เพือ่ก ําหนดคณุลักษณะเครือ่งคอมพวิเตอรกลางของมหาวทิยาลัย เปนเกณฑขัน้ตํ ่าในการจดัหาครภัุณฑ
คอมพวิเตอรในปงบประมาณ พ.ศ.2549 และการจดัทํ าคํ าของบประมาณ ประจ ําปงบประมาณ พ.ศ.2550 โดยมี
ประเดน็ท่ีสํ าคัญระบบไวในคณุลักษณะคอื “มีระบบปฏบิตักิาร MS Windows ท่ีมีลิขสิทธ์ิการใชงานท่ีถกูตองตาม
กฎหมาย” โดยมอบหมายใหศนูยคอมพวิเตอรและกองแผนงานด ําเนนิการเกบ็รวบรวมลขิสิทธ์ิซอฟตแวรในปงบ
ประมาณ พ.ศ.2549 เปนตนไป

จงึเสนอท่ีประชมุเพือ่ทราบ
ทีป่ระชมุรบัทราบ
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5.8   กํ าหนดการประชมุคณบด ีและประชมุสภามหาวทิยาลยั ประจ ําป 2549
ฝายเลขานกุารท่ีประชมุไดจดัทํ าก ําหนดการประชมุคณบด ีและประชมุสภามหาวทิยาลัย ประจ ําป

2549 เรยีบรอยแลว โดยก ําหนดใหการประชมุสภามหาวทิยาลัย เปนวนัพธุแรกของทุกเดอืน เวลา 09.00-12.00 น.
และการประชมุคณบด ีเปนวนัพธุ สัปดาหท่ี 2 และ 3 ของทุกเดอืน เหมือนปท่ีผานมา ท้ังนี ้ก ําหนดการดงักลาวอาจมี
การเปล่ียนแปลงตามทีป่ระธานเหน็สมควร  ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ

จงึเสนอท่ีประชมุเพือ่ทราบ
ทีป่ระชมุรบัทราบ

5.9  สรปุกิจกรรมตางๆของมหาวทิยาลยัขอนแกน ระหวางวนัที ่16 ตุลาคม 2548 –
        15 พฤศจิกายน 2548 และรายงานสรปุขาวมหาวทิยาลยัขอนแกนในหนาหนังสอืพิมพ
        วารสาร สือ่มวลชนเดอืนพฤศจิกายน 2548
ดวยในชวงวนัท่ี 16 ตลุาคม - 15 พฤศจกิายน 2548 มหาวทิยาลัยไดด ําเนนิกจิกรรมทีสํ่ าคัญๆ

ในดานการพฒันาวชิาการและผลติบณัฑติ การวจิยั การบรกิารวชิาการ การสงเสรมิศลิปะ วฒันธรรม การพฒันานกัศกึษา
การตางประเทศ  การพฒันาระบบบรหิารและบคุลากร และการจดักจิกรรมพเิศษ นอกจากนี ้ฝายกจิการพเิศษ และงาน
ประชาสัมพนัธยังไดรวบรวมรายงานขาวมหาวทิยาลัยขอนแกน ในหนาหนงัสือพมิพ วารสาร ส่ือมวลชน ประจ ําเดอืน
พฤศจกิายน 2548 โดยแยกประเภทเปนขาวดานตางๆ ไดแก ขาวพฒันาวชิาการและผลติบณัฑติ  งานวจิยั บรกิารวชิา
การ   การพฒันาระบบบรหิารและบคุลากร  กจิกรรมนกัศกึษา และกจิกรรมพเิศษ ซ่ึงมีรายละเอยีดบรรจใุนแผนซีดี
ประกอบวาระการประชมุ

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

5.10 รายงานผลการด ําเนินการจดัการหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาเทคนคิการแพทย
        (โครงการพเิศษ) ประจ ําปงบประมาณ 2546-2547
คณะเทคนคิการแพทยไดเสนอรายงานผลการด ําเนนิการจดัการหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขา

เทคนคิการแพทย (โครงการพเิศษ) ประจ ําปงบประมาณ 2546-2547 และรายงานการตรวจสอบบญัชขีองผูสอบบญัชี
รบัอนญุาต ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ โดยทีป่ระชมุกรรมการประจ ําคณะ คราวประชมุครัง้ท่ี
19/2548 เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจกิายน 2548 ไดใหความเห็นชอบแลว

จงึเสนอท่ีประชมุเพือ่ทราบ
ทีป่ระชมุรบัทราบ

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ
6.1  หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาขอรับสวัสดิการเงินกูเพ่ือการเคหะสงเคราะห ฉบับใหม
ผูชวยเลขานุการท่ีประชุมเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี

12/2548 เม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม 2548 ไดพิจารณาเรื่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาขอรับสวัสดิการเงินกูเพื่อ
การเคหะสงเคราะหแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ และมีขอคิดเห็นเสนอแนะใหปรับปรุงแกไข เกี่ยวกับการส้ิน
สภาพของสมาชิกตามขอ 6.2  โดยใหเพิ่ม การพนจากการเปนพนักงานและลูกจางดวย นั้น คณะกรรมการสวัสดิ
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การเงินกูเพื่อการเคหะสงเคราะห มหาวิทยาลัยขอนแกน  ไดปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาขอรับสวัสดิ
การเงินกูเพื่อการเคหะสงเคราะหตามขอคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมคณบดีเรียบรอยแลว และกองการเจาหนาท่ี
ไดประชาสัมพันธใหบุคลากรในคณะ/หนวยงานทราบและเสนอขอคิดเห็นเสนอแนะดวยแลว ซ่ึงมีรายละเอียดสรุป
สาระสํ าคัญเปรียบเทียบหลักเกณฑเดิม กับหลักเกณฑใหม และรางประกาศฯหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาขอรับส
วัสดิการเงินกูเพื่อการเคหะสงเคราะห พ.ศ....ประกอบวาระการประชุม

จงึเสนอท่ีประชมุเพือ่พจิารณา
มติ  ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมีมติเหน็ชอบตามทีเ่สนอ

6.2  นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับการอุดมศึกษา
ประธานเสนอตอท่ีประชุมวา สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมีหนังสือท่ี ศธ 0501

(1)/ว.1691 ลงวันท่ี 2 ธันวาคม 2548 แจงเรื่อง นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการ
อุดมศึกษา  วา  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจาตุรนต  ฉายแสง) ไดมีเจตนารมณอันมุงม่ันท่ีจะ
พัฒนาอุดมศึกษาไทยใหมีคุณภาพสูง สามารถตอบสนองความตองการของสังคมทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ
การผลิตสาขาตางๆ ตามความตองการของประเทศ รวมทั้งดานการวิจัยและดานอื่นๆท่ีจะเสริมสรางความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศในเวทีโลก ท้ังนี้ การประชุมสรุปผลงานรอบสามเดือนแรกของการดํ ารงตํ าแหนงรัฐ
มนตรีวาการฯ ไดนํ าเสนอเรื่องการพัฒนาอุดมศึกษาเปนนโยบายลํ าดับแรกในการดํ าเนินงานขั้นตอไป เพื่อเปน
แนวทางในการดํ าเนินงานตามนโยบายใหเปนรูปธรรม คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ไดมีการประชุมระดม
ความคิดรวมกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2548 เกี่ยวกับแนวทางการยก
ระดับมาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษา  จึงไดจัดสงเอกสารสรุปการประชุมดงักลาวมาเพื่อทราบและเปนแนวทางใน
การดํ าเนินงานของสถาบัน ท้ังนี้ สกอ.กํ าลังดํ าเนินการจัดทํ าแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอุดมศึกษาของชาติ ซ่ึงจะได
มีการระดมความคิดจากทุกภาคสวน เพื่อใชเปนแนวทางสํ าหรับการดํ าเนินการของอุดมศึกษาท้ังระบบตอไป

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ทีป่ระชมุรบัทราบ

6.3  การใชพ้ืนที่มหาวิทยาลัยเพ่ือติดตั้งอุปกรณโทรคมนาคม
-เล่ือนไปบรรจุวาระการประชุมคราวตอไป-

6.4  ขอความรวมมือในการใชบริการที่สถานีบริการน้ํ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือสวัสดิการ
       และการเติมน้ํ ามันของรถสวนราชการของหนวยงานในมหาวิทยาลัยขอนแกน

-เล่ือนไปบรรจุวาระการประชุมคราวตอไป-

6.5  ขอหารือมติสภามหาวิทยาลัยเก่ียวกับการชะลอการสรรหาหัวหนาภาควิชา
 คณบดีคณะแพทยศาสตรเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

คราวประชุมครั้งท่ี 6/2548 เม่ือวันท่ี 7 กันยายน 2548 ไดมีมติเห็นชอบใหชะลอการสรรหาหัวหนาภาควิชาออก
ไปกอน จนกวาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับใหมจะประกาศใช นั้น เนื่องจากคณะแพทยศาสตร ยัง
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  21/2548  ณ  วันท่ี  28 ธันวาคม 2548

ไมไดมีการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการภายใน ดังนั้น จึงเปนโครงสรางเดิมท่ียังมีภาควิชาอยู และจะมีผูครบ
วาระการดํ ารงตํ าแหนงหัวหนาภาควิชาในเร็วๆนี้  จงึเสนอท่ีประชมุคณบดเีพือ่พจิารณาทบทวนมตสิภามหาวทิยาลัย
ในการชะลอการสรรหาหัวหนาภาควิชาดังกลาวสํ าหรับกรณีของคณะแพทยศาสตรท่ียังไมมีการปรับโครงสราง

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทบทวนและยกเลิกมติ

เก่ียวกับการชะลอการสรรหาหัวหนาภาควิชา สํ าหรับกรณีของคณะที่ยังไมไดมีการปรับโครงสรางโดยการยุบ
รวมภาควิชา

6.6  รายงานการประชุมรวมกับมหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย
คณบดีคณะเทคโนโลยีเสนอตอท่ีประชุมวา ประเทศอินโดนีเซียเห็นความสํ าคัญของการมีความ

รวมมือทางวิชาการรวมกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต สถานทูตอินโดนีเซียประจํ าประเทศไทย
จึงไดจัดการประชุมรวมระหวางอธิการบดีมหาวิทยาลัยของไทยและมหาวิทยาลัยของอินโดนีเซีย เม่ือวันท่ี 26
ธันวาคม 2548 ท่ีผานมาโดยคณบดีคณะเทคโนโลยีและคณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนไดเขารวม
การประชุมดังกลาวดวย จากการประชุมมหาวิทยาลัยแหงรัฐของประเทศอินโดนีเชียแสดงความสนใจที่จะมีความ
รวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยของไทยและจะเชิญมหาวิทยาลัยของไทยไปประชุมท่ีประเทศอินโดนีเซียในชวง
เดือนมีนาคม-เมษายน 2549 นี้ ประเด็นท่ีมหาวิทยาลัยของประเทศอินโดนีเซียมีความสนใจพิเศษคือดาน
Tropical Medicine ดานการเกษตร ดานวิศวกรรมศาสตร ดานการแพทย  การผลิตBio-Diesel และสนใจที่จะมี
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและนักวิชาการ ท้ังนี้จะไดสงขอมูลตางๆใหฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธพิจารณา
ดํ าเนินการตอไป

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.7  รายงานประจํ าปศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแกน
-เล่ือนไปบรรจุวาระการประชุมคราวตอไป-

6.8  รายงานศกัยภาพการจดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา ปการศกึษา 2549-2553
-เล่ือนไปบรรจุวาระการประชุมคราวตอไป-

เลิกประชุมเวลา 13.45  นาฬิกา

(ลงชื่อ)              กุลธิดา  ทวมสุข
             (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)

                  รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
                   เลขานุการท่ีประชุมคณบดี

นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน  มูลศรี
ผูบันทึกรายงานการประชุม
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