-1รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 5/2549
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2549
ณ หองประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแกนกัลปพฤกษ
******************************************

ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต สกลไชย
2. ผศ.สัมฤทธิ์ หังสะสูตร

3. ผศ.อารมย ตัตตะวะศาสตร
4. รศ.พิศาล ศิริธร
5. ผศ.ลิขิต อมาตยคง
6. ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธ
7. รศ.รังสรรค เนียมสนิท
8. ผศ.วันชัย สุมเล็ก
9. รศ.สมหมาย ปรีเปรม
10. รศ.ประสิทธิ์ ใจศิล
11. รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
12. ผศ.เกียรติ แสงอรุณ
13. รศ.สุลัดดา ลอยฟา
14. รศ.เอือ
้ มพร ทองกระจาย
15. ศ.วิรฬ
ุ ห เหลาภัทรเกษม
16. รศ.พีรสิทธิ์ คํานวณศิลป
17. รศ.ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ
18. ผศ.วีระศักดิ์ ชายผา
19. นางวิไลพร สุตันไชยนนท
20. ผศ.อาภรณี ไชยาคํา
21. ผศ.เกษม นันทชัย
22. รศ.ประจักษ พัวเพิ่มพูลศิริ
23. นางอโนชา นนทคุปต
24. รศ.สุเมธ แกนมณี
25. ผศ.รุง ธีระพิจิตร
26. รศ.สมาน ลอยฟา
27. รศ.ชรัตน มงคลสวัสดิ์
28. รศ.อรทัย พาชีรัตน
29. นายสุรเชษฐ มั่งมีศรี
30. ผศ.สุกจ
ิ จา จันทะชุม
31. ผศ.พิศิษฐ โจทยกิ่ง
32. รศ.กุลธิดา ทวมสุข
33. นางสังวาลย ชางทอง

อธิการบดี
ประธาน
ผูชวยอธิการบดีฝายการคลังและพัสดุ
แทนรองอธิการบดีฝายบริหาร
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
รองอธิการบดีฝายวิจัย และ
รักษาราชการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองอธิการบดีฝา ยพัฒนานักศึกษา
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร
รองอธิการบดีฝายวิทยาเขตหนองคาย
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีฝายวิจัย
แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
รองคณบดีฝายบริหาร
แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
คณบดีคณะแพทยศาสตร
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
รองคณบดีฝายวิชาการ
แทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
รองคณบดีฝายวิชาการ
แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร
คณบดีคณะเทคโนโลยี
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
ผูช
 วยคณบดีฝายบริหาร
แทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
ผูอ
 านวยการสํ
ํ
านักวิทยบริการ
(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู)
ผูร ก
ั ษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
รองผูอํานวยการฝายบริการและวิชาการ
แทนผูอ
 านวยการศู
ํ
นยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รองผูอํานวยการ
แทนผูอ
 านวยการศู
ํ
นยบริการวิชาการ
ผูอ
 านวยการสํ
ํ
านักทะเบียนและประมวลผล
(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)
ประธานสภาคณาจารย
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
เลขานุการที่ประชุม
หัวหนาสํานักงานอธิการบดี
ผูช
 วยเลขานุการที่ประชุม
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1. นางณัฐสมล ธนกูลรังสฤษดิ์

ผูช
 วยผูอํานวยการ
แทนผูอ
 านวยการวิ
ํ
ทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
รองประธานสภาขาราชการและลูกจาง คนที่ 2
แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง
ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร
คณะสาธารณสุขศาสตร

2. นางบุบผา ชอบใช
3. รศ.บัณฑิต ถิ่นคํารพ
เริม
่ ประชุมเวลา 09.45 นาฬิกา

ประธานกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรือ
่ งแจงตอที่ประชุม
1.1 เรื่องทีไ
่ ดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2549
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2549 และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง
ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ดวยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกนครั้งที่ 3/2549 เมื่อ
วันที่ 5 เมษายน 2549 มีเรือ
่ งทีไ
่ ดนาเสนอสภามหาวิ
ํ
ทยาลัย และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง ซึ่งมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ทีป
่ ระชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
- ครัง
้ ที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2549
ทีป
่ ระชุมมีมติใหแกไข ดังนี้
- หนา 4 วาระที่ 4.2 ใหพจิ ารณาตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกับคณะศึกษาศาสตร
- หนา 5 วาระที่ 4.4 คําวา “Notebook” ใหแกไขเปน “Notebook Computer”
เมือ
่ แกไขเรียบรอยแลว ทีป
่ ระชุมมีมติรบ
ั รองรายงานการประชุมครัง้ ที่ 4/2549 เมือ
่ วันพุธที่ 15 มีนาคม 2549
- วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2549
ทีป
่ ระชุมมีมติรบ
ั รองรายงานการประชุมวาระพิเศษ เมือ
่ วันพุธที่ 12 เมษายน 2549 โดยไมมก
ี ารแกไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรือ
่ งสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
3.1 การรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยวิธีรับตรง
ประจําปการศึกษา 2549
เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา สืบเนือ
่ งจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมวาระพิเศษ
เมือ
่ วันที่ 12 เมษายน 2549 ไดพิจารณาเรื่อง การรับตรงเขามหาวิทยาลัยขอนแกน และมีมติเลื่อนปฏิทินการรับ
บุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยวิธีรับตรง ประจําปการศึกษา 2549 เนือ
่ งจากการประกาศผลการ
สอบวิชา O-NET และวิชา A-NETของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) (สทศ.) มีความคลาด
เคลือ
่ น โดยกําหนดวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ของคณะแพทยศาสตร ประกาศผลในชวงบายวันที่
15 เมษายน 2549 สําหรับคณะอื่นๆที่เหลือ ประกาศผลในวันที่ 21 เมษายน 2549 นั้น แตเนือ
่ งจาก ตอมา สทศ.
ไดแจงการประกาศยกเลิกผลคะแนน O-Net และ A-Net ทีป
่ ระกาศไปแลวทัง้ หมด และจะประกาศผลคะแนนใหม ใน
วันที่ 30 เมษายน 2549 จึงทําใหมหาวิทยาลัยจําเปนตองเปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับบุคคลเขาศึกษาใหมอีกครั้ง
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รายการ
1. จําหนายหนังสือ
ระเบียบการ
2. ประกาศรายชื่อ
ผูมีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ
3. สอบสัมภาษณ/
ตรวจรางกาย
และเอ็กซเรย

กําหนดการ Admissions ตรง

กําหนดการ Admissions กลาง

เดิม

เดิม

เปลีย
่ นแปลง
ครัง้ ที่ 1
1-18 เม.ย.

เปลีย
่ นแปลง
ครัง้ ที่ 2
1เม.ย.7พ.ค.

1-10
เม.ย.

16เม.
ย.

23 เม.ย.

14 พ.ค.

1724เม.
ย.

26-28เม.ย.

17-19 พ.ค.

1-10
เม.ย.

เปลีย
่ นแปลง
ครัง้ ที่ 1
1-18 เม.ย.

เปลีย
่ นแปลง
ครัง้ ที่ 2
1เม.ย.7พ.ค.

7 พ.ค.

11 พ.ค.

24 พ.ค.

15-19
พ.ค.

15-19พ.ค.

26-29 พ.ค.

กําหนดการรับตรง มข.
เดิม

เปลีย
่ นแปลง
ครัง้ ที่ 1
-

เปลีย
่ นแปลง
ครัง้ ที่ 2
-

12เม.
ย.

21 เม.ย.

11 พ.ค.

19-21
เม.ย.

26-28 เม.
ย.

15-16 พ.ค.

-
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รายการ
4. ประกาศรายชื่อ
ผูมีสิทธิ์เขา
ศึกษา
5. การรายงานตัว
เขาศึกษา
6. สงรายชื่อ
ผูรายงานตัวเขา
ศึกษาให
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
เพื่อตัดสิทธิ์ใน
ระบบ
Admissions
กลาง

กําหนดการ Admissions ตรง

กําหนดการ Admissions กลาง

เดิม

เดิม

30
เม.ย.

เปลีย
่ นแปลง
ครัง้ ที่ 1
7 พ.ค.

เปลีย
่ นแปลง
ครัง้ ที่ 2
20 พ.ค.

24 พ.
ค.

เปลีย
่ นแปลง
ครัง้ ที่ 1
24 พ.ค.

เปลีย
่ นแปลง
ครัง้ ที่ 2
1 มิ.ย.

กําหนดการรับตรง มข.
เดิม
25 เม.
ย.
27เม.
ย.-1 พ.
ค.
3 พ.ค.

เปลีย
่ นแปลง
ครัง้ ที่ 1
1 พ.ค.

เปลีย
่ นแปลง
ครัง้ ที่ 2
18 พ.ค.

-

18-22 พ.ค.

6 พ.ค.

23 พ.ค.

ทัง้ นี้ ฝายวิชาการฯ ไดพิจารณาปรับใหสอดคลองกับปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี เฉพาะ
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2549 ที่ไดกําหนดไวเดิมดวยแลว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป
่ ระชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการเปลีย
่ นแปลงปฏิทินการรับบุคคลเขาศึกษา
ในมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยวิธีรับตรง ประจําปการศึกษา 2549 ตามที่เสนอ
3.2 ขาวทางสือ
่ มวลชนเกี่ยวกับปญหาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับตรวจขอสอบ
O-NET และ A-NET
ประธานเสนอตอทีป
่ ระชุมวา ตามที่ไดปรากฏขาวทางสื่อมวลชน เกี่ยวกับปญหาโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําหรับตรวจขอสอบ O-NET และ A-NET โดยมีการอางถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแกน
วามีสว นเกีย
่ วของในเรือ
่ งดังกลาวนั้น มหาวิทยาลัยไดเชิญผูที่มีสวนเกี่ยวของเสนอรายละเอียดตอที่ประชุม ดังนี้
รศ.บัณฑิต ถิน
่ คํารพ ในฐานะหัวหนาผูดําเนินการ “โครงการพัฒนาระบบการตรวจขอสอบที่
สามารถทํางานผานเครือขายอินเตอรเน็ตและรองรับขอสอบอัตนัย” ที่ไดรับทุนอุดหนุนการบริการวิชาการจาก
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) (สทศ.) เสนอตอที่ประชุมวา ไดดาเนิ
ํ นการโครงการดัง
กลาว โดยไดปฏิบต
ั ต
ิ ามแนวปฏิบัติและขั้นตอนการทําสัญญาดานวิจัยและหรือบริการวิชาการ ตามประกาศฯ ฉบับ
ที่ 60/2547 มีระยะเวลาดําเนินการ 4 เดือน นับตั้งแตเดือนมกราคม-เดือนเมษายน 2549 ในวงเงิน2,330,000
บาท คณะผูด
 าเนิ
ํ นการไดพัฒนาโปรแกรมจนแลวเสร็จและสงมอบงานตามโครงการและรับคาจางงานในงวดที่ 1
จากสทศ.เรียบรอยแลว และไดสงมอบงานในงวดที่ 2 พรอมกับฝกปฏิบัติผูที่เกี่ยวของตามเงื่อนไขขอตกลงเรียบ
รอยแลวแตยงั ไมมีการตรวจรับงานงวดที่ 2 แตอยางใด และคณะผูดําเนินการก็ไมไดรับอนุญาตใหเขาไปเกี่ยว
ของในการควบคุม ดูแลการใชโปรแกรมสําหรับตรวจขอสอบดังกลาว จึงเสนอใหที่ประชุมไดรับทราบวาตามที่ได
มีขา วทางสือ
่ มวลชนเกี่ยวกับปญหาการตรวจขอสอบ O-NET และ A-NET นัน
้ ไมไดเกิดจากโปรแกรม
คอมพิวเตอรสาหรั
ํ
บการตรวจขอสอบที่คณะผูดําเนินการไดพัฒนาขึ้น แตเกิดจากปญหาอื่น เชน การบริหารจัด
การและการนําขอมูลเขาสูระบบที่ผิดพลาด
เลขานุการทีป
่ ระชุม เสนอตอที่ประชุมเพิ่มเติมวา สืบเนื่องจากที่ฝายวิชาการฯไดออกขาวทาง
e-mail ทีเ่ กีย
่ วของกับกรณีดงั กลาวเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2549 นั้น มีวัตถุประสงคเพื่อชี้แจงขอมูลใหบุคลากรได
รับทราบ เนือ
่ งจากมีผลกระทบอยางมากตอชื่อเสียงทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวของของมหาวิทยาลัย ประกอบ
กับ มีแรงกดดันทัง้ จากภายในและภายนอก รวมทั้งสื่อมวลชนใหมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว แต
ยอมรับวามีความคลาดเคลื่อนของขอมูล โดยไมไดตรวจสอบในเรื่องของการทําสัญญาในการดําเนินโครงการ
ของมหาวิทยาลัย
ทีป
่ ระชุมไดอภิปรายอยางกวางขวางและซักถามขอมูลเพิ่มเติมจาก รศ.บัณฑิต ถิ่นคํารพ แลวมี
ขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้
1. ให รศ.บัณฑิต ถิ่นคํารพ เสนอรายงานการดําเนินโครงการดังกลาว เปน
ลายลักษณอักษรตออธิการบดีโดยดวน
2. ใหมก
ี ารตรวจสอบขอเท็จจริงในเรื่องดังกลาว และแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ตรวจสอบขอเท็จจริง ประกอบดวย
1. รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
เปน
ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีฝายวิจัย
เปน
กรรมการ
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-43.
4.
5.
6.

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
เปน
กรรมการ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
เปน
กรรมการ
ผูอ
 านวยการศู
ํ
นยคอมพิวเตอร
เปน
กรรมการ
หัวหนาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
เปน
กรรมการ
คณะวิทยาศาสตร
ทัง
้ นี้ ใหผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร พิจารณาเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิภายนอก
จํานวน 1 รายชื่อ รวมเปนกรรมการดวย
3. มหาวิทยาลัยควรจัดการแถลงขาวเพื่อชี้แจงขอเท็จจริง
ระเบียบวาระที่ 4 เรือ
่ งเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขอใหมหาวิทยาลัยชวยเหลือสหกรณฯเพื่อหักเงินไดรายเดือน เงินบําเหน็จ
หรือเงินบํานาญ
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ ในฐานะประธานคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด เสนอตอที่ประชุมวา ตามทีส
่ มาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด
ไดขอกูเ งินประเภทฉุกเฉิน สามัญ เงินกูพิเศษ และไดลงนามในหนังสือมอบอํานาจและหนังสือยินยอมใหสวน
ราชการ(กองคลัง) หักเงินชําระหนี้แกสหกรณฯ จนกวาหนี้จะเสร็จสิ้น นั้น เนื่องจากที่ผานมาสมาชิกหลายคน
ไมปฏิบต
ั ต
ิ ามสัญญาทีใ่ หไว โดยไปแจงยกเลิกและไมยอมนําเงินมาชําระหนี้สหกรณฯ ซึ่งโดยหลักการแลว
ไมสามารถกระทําได สหกรณฯ จึงไดหารือผูอํานวยการกองคลังในกรณีดังกลาว ประกอบกับ มติคณะรัฐมนตรี
ลงวันที่ 16 กันยายน 2545 เห็นชอบใหสวนราชการดําเนินการหักเงิน คาหุนและหนี้เงินกูของสมาชิกสหกรณฯ
จากเงินเดือน ณ ทีจ
่ า ย เพื่อชําระหนี้ใหแกสหกรณฯตามขอผูกพันที่สมาชิกใหความยินยอมเอาไว และตามคํา
พิพากษาของศาลแขวงขอนแกน เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2548 พิพากษาวา การชําระหนี้กูยืมเงินดังกลาว สมาชิก
ไดทาหนั
ํ
งสือยินยอมใหกองคลัง หักเงินเดือนหรือเงินคาจางหรือบําเหน็จ หรือบํานาญหรือเงินอื่นใดที่จําเลย
(สมาชิกสหกรณฯ)จะไดรับนําสงใหแกสหกรณฯ ทุกเดือนจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น ตามหนังสือเจตนาแสดง
ความยินยอม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหกองคลังถือปฏิบัติในการหักเงินรายไดของสมาชิกชําระหนี้สินที่มี
ตอสหกรณฯได ในกรณีขอลาออกจากการเปนขาราชการ หรือเกษียณอายุราชการ ก็จะทําใหโครงสรางที่มีปญหา
ของสหกรณฯ ลดนอยลง ทําใหสหกรณฯมีความมั่นคงยิ่งขึ้น พรอมนี้ ไดเสนอรางประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑและ
วิธก
ี ารหักเงินบําเหน็จ บํานาญ ขาราชการที่เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด มาเพื่อ
ประกอบการพิจารณา ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป
่ ระชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ ใหออกประกาศฯ ตอไปได
4.2 เครือ
่ งหมายการคา และเครือ
่ งหมายรับรองคุณภาพสินคาและบริการ
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน
รองอธิการบดีฝา ยวิจย
ั เสนอตอทีป
่ ระชุมวา ฝายวิจย
ั และสํานักบริหารการวิจย
ั ไดจด
ั โครงการประกวด
่ งหมาย
เครือ
่ งหมายการคา และเครือ
่ งหมายรับรองคุณภาพสินคาและบริการของมหาวิทยาลัยขอนแกน เพือ
่ ใชเปนเครือ
การคา และเครือ
่ งหมายรับรองคุณภาพสินคาและบริการของมหาวิทยาลัยขอนแกน และเปนการเผยแพรชอ
ื่ เสียงของ
มหาวิทยาลัยในการนําผลงานวิจย
ั สูเ ชิงพาณิชย โดยมีผส
 ู นใจสงผลงานเขารวมการประกวดทัง้ สิน
้ 162 ผลงาน แบงเปน
่ งดืม
่ พันธุ
3 ดานดวยกันคือ 1) ดานการออกแบบเครือ
่ งหมายการคา สําหรับสินคา/ผลิตภัณฑ ประเภทอาหารหรือเครือ
พืช-สัตว จํานวน 54 ผลงาน 2) ดานการออกแบบเครือ
่ งหมายการคา สําหรับสินคา/ผลิตภัณฑ ประเภทอืน
่ ๆ เชน เสือ
้ ผา
่ งหมายรับรอง จํานวน 54 ผล
งานประดิษฐ เครือ
่ งสําอาง ยา เปนตน จํานวน 54 ผลงาน และ 3) ดานการออกแบบเครือ
งาน โดยมีผลการตัดสินการประกวด ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จารณาคั ด เลื อ กแบบเครื่องหมายการคาและแบบเครื่องหมายรับรองฯ
เพือ
่ ใชเปนเครือ
่ งหมายของมหาวิทยาลัยขอนแกน หรือ ใหขอเสนอแนะเพื่อนําไปดําเนินการตอไป
มติ ทีป
่ ระชุมพิจารณาแลวมีมติใหฝายวิจัยรวบรวมความเห็นและขอเสนอแนะจาก
คณะ/หนวยงานอีกครั้งหนึ่ง รวมทั้งในการนําเสนอตอที่ประชุมคณบดีครั้งตอไป ขอใหจัดทําราย
ละเอียดเกีย
่ วกับแนวคิด หลักการ และวิธีการใชเครื่องหมายดังกลาวใหครบกระบวนการดวย
4.3 พิจารณาเสนอผูแ
 ทนคณบดี รวมเปนกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนมอดินแดง
ประธานเสนอตอทีป
่ ระชุมวา เพื่อใหการบริหารกองทุนมอดินแดงเปนไปดวยความเรียบรอย
เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย กองทุนมอดินแดง พ.ศ. 2543 ขอ 7 ทีก
่ าหนดให
ํ
ผูแทน
คณบดี 1 คน รวมเปนกรรมการดังกลาว ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาเสนอผูแทนคณบดี
รวมเปนกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนมอดินแดง
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป
่ ระชุมพิจารณาแลวมีมติเสนอ คณบดีคณะวิทยาศาสตร รวมเปนกรรมการใน
คณะกรรมการดังกลาว
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-54.4 โครงการกอสรางและบริหารอาคารชุดพักอาศัยบุคลากร เพื่อเปนสวัสดิการ
ของขาราชการ พนักงาน และลูกจาง มหาวิทยาลัยขอนแกน
รองอธิการบดีฝา ยกิจการพิเศษเสนอตอที่ประชุมวา ปจจุบันมหาวิทยาลัยมีที่พักอาศัยให
บุคลากรจํานวน 2,963 หนวย ซึ่งไมเพียงพอกับความตองการ และที่พักอาศัยดังกลาวมีอายุการใชงานมากกวา
30 ป มีสภาพทรุดโทรม ฝายบริหารจึงขอเสนอโครงการกอสรางและบริหารอาคารชุดพักอาศัย โดยมีวัตถุ
ประสงคเพือ
่ เพิม
่ จํานวนที่พักใหเพียงพอกับความตองการของบุคลากร และเพื่อเปนสวัสดิการของขาราชการ
พนักงาน และลูกจางของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะจัดพื้นที่บริเวณแปลงสาธิตคณะเกษตรศาสตร ดาน
ทิศเหนือฝง ตรงขามกับหอพักนักศึกษา ขนาดประมาณ 30 ไร เปนเขตที่พักอาศัยตามโครงการนี้ ซึ่งการใชพื้นที่
ดังกลาวเปนไปตามผังแมบทที่ไดกําหนดไว และใหเอกชนมีสวนรวมในการจัดสรางและบริหารจัดการ โดยใน
ระยะที่ 1 กําหนดเพิม
่ จํานวนที่พักอาศัยจํานวน 1,000 หนวย โดยแบงเปน อาคารชุดพักอาศัยประเภทแฟลตโสด
จํานวน 600 หนวย และอาคารชุดพักอาศัยประเภทแฟลตครอบครัว 400 หนวย ซึ่งเมื่อรวมกับที่พักที่มีอยูเดิมจะมี
จํานวนทัง้ สิน
้ 3,963 หนวย สําหรับในระยะที่ 2 จะดําเนินการเพิ่มที่พักอาศัยอีกจํานวน 1,000 หนวย เมื่อสิ้นสุด
โครงการแลว มหาวิทยาลัยจะมีที่พักอาศัยทั้งสิ้น 4,963 หนวย คิดเปนรอยละ 52 ของจํานวนบุคลากร การกอ
สรางกําหนดแลวเสร็จพรอมใหบุคลากรเขาพักอาศัยไดภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2551 โดยตองชําระ คาที่พัก
อาศัยรายเดือนตามเงือ
่ นไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด และจะใหผูประกอบการเปนผูบริหารจัดการอาคารชุดที่พัก
อาศัยเปนระยะเวลา 25 ปโดยมหาวิทยาลัยสามารถซื้อคืนในสวนการบริหารจัดการอาคารชุดพักอาศัยได
ทัง้ นี้ ฝายบริหารไดศก
ึ ษาขอมูลการสํารวจความตองการดานที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยที่สภาขาราช
การและลูกจางไดสํารวจไวประกอบการพิจารณาจัดทําโครงการดังกลาวดวยแลว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป
่ ระชุมพิจารณาแลวมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการตามโครงการดังกลาว ทั้งนี้ เพื่อเปนสวัสดิการใหกับบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย และเพื่อเปนแรงจูงใจใหบุคคลที่มีประสิทธิภาพสูงมาปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัย
2. ในการจัดทํารายละเอียดของโครงการในลําดับตอไป ใหคํานึงถึงการออกแบบหอง
พักใหมบ
ี รรยากาศที่เหมาะสมดวย และการจัดสรรที่พักควรคํานึงถึงการสนับสนุนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยเปนหลัก
3. ควรพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการอื่นใหกับบุคลากรเปนระบบคูขนานดวย
เชน การบริหารจัดการเกี่ยวกับที่พักอาศัยเดิมที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ พิจารณาเรื่องสวัสดิ
การเงินกู เพื่อสนับสนุนใหบุคลากรมีที่พักอาศัยของตนเอง
4.5 การพิจารณาเปดใหบริการเขตพืน
้ ทีบ
่ ริการการเรียนรูด
 ว ยตนเอง บริเวณขางหองสมุด
อาคารเชิดชัยฯ คณะสัตวแพทยศาสตร
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร เสนอตอที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดเขตพื้นที่
บริการการเรียนรูด
 ว ยตนเอง บริเวณขางหองสมุดอาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร เพื่อใหนัก
ศึกษาใชบริการสืบคนขอมูลดาน IT ใชประกอบการเรียนและการฝกอบรม นั้น เนื่องจากเวลาที่ใหใชบริการเปน
ชวงเวลาซึง่ ตรงกับเวลาเรียนของนักศึกษา ทําใหทางศูนยคอมพิวเตอรงดการใหบริการในเขตพื้นที่ดังกลาว
คณะฯเห็นวาควรเปดใหนก
ั ศึกษาไดเขาใชหองปฏิบัติการดังกลาวในชวงหลังเลิกเรียนเวลา 16.30-21.30 น.เพื่อ
ใหบรรลุวต
ั ถุประสงคของการจัดตั้งและคุมคาตอทรัพยากรของมหาวิทยาลัย
ผูร ก
ั ษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอรเสนอตอที่ประชุมวา ขอรายงานขอมูลสถิติการ
ใชบริการเครื่องคอมพิวเตอร ปการศึกษา 2548 (เดือนมิถุนายน 2548-เดือนมีนาคม 2549) โดยบางคณะไมมี
่ งคอมพิวเตอรในชวงเวลาดังกลาว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
สถิตก
ิ ารใชบริการเครือ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา ควรมีระบบการบริหารจัดการที่เหมาะสม เอื้อตอ
การใชประโยชนของนักศึกษา อยางแทจริง
คณบดีคณะศึกษาศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา คณะฯไดรับประโยชนจากโครงการดังกลาวมาก
หากคณะฯ ไดมส
ี ว นรวมในการบริหารจัดการ เชน เรื่องการกําหนดชวงเวลาในการใชที่เหมาะสม ก็จะเพิ่มประ
สิทธิภาพในการใชมากยิ่งขึ้น
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป
่ ระชุมรับทราบและมอบฝายแผนและสารสนเทศ พิจารณาปรับปรุงแกไข
การบริการตามขอเสนอแนะของที่ประชุมตอไป
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-64.6 การจัดสรรสัดสวนงบประมาณในการสงเสริมและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย
และรางประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง
- หลักเกณฑการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยแกนักวิจัยใหม มหาวิทยาลัยขอนแกน
- หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการจัดตั้งกลุมวิจัยและศูนยวิจัย
- หลักเกณฑการสนับสนุนและสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยในวารสาร
- การใหทุนอุดหนุนโครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแกน
รองอธิการบดีฝา ยวิจย
ั เสนอตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยกําหนดยุทธศาสตรการ
บริหารมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยวิจัย และไดจัดสรรเงินรายไดจัดตั้งกองทุนวิจัย 40 ป มข.ในวงเงินหนึ่งรอย
ลานบาท พรอมทัง้ แตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อกําหนดสัดสวนและบริหารกองทุนดังกลาว นั้น บัดนี้
คณะกรรมการฯ ไดประชุมและจัดสรรสัดสวนงบประมาณในการสงเสริมและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยเรียบ
รอยแลว และเพือ
่ ใหการดําเนินการตางๆเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอเสนอรางประกาศฯ ที่เกี่ยวของ ประกอบ
ดวย
- รางประกาศฯ เรือ
่ ง หลักเกณฑการพิจารณาจัดสรรทุนวิจย
ั แกนก
ั วิจย
ั ใหม มหาวิทยาลัยขอนแกน
ั งิ านไมเกิน
สาระสําคัญ เพือ
่ ใหมก
ี ารพัฒนานักวิจย
ั ใหมทเี่ พิง่ สําเร็จการศึกษาและบรรจุเขาปฏิบต
5 ป ตลอดจนบุคลากรทีไ
่ มเคยไดรับทุนวิจัยจากแหลงใดๆ ในฐานะหัวหนาโครงการที่มีวงเงินเกิน 50,000 บาท
เปนเวลา 5 ป ติดตอกัน เพื่อใหไดมีโอกาสการทําวิจัย
- รางประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการจัดตั้งกลุมวิจัยและศูนยวิจัย
สาระสําคัญ เพือ
่ สนับสนุนการรวมตัวของนักวิจัยที่มีประสบการณ โดยการจัดตั้งเปนกลุมวิจัย
หรือศูนยวจ
ิ ย
ั เพื่อสรางผลงานในเชิงประจักษและใชประโยชนผลงานในการพัฒนาประเทศ พรอมทั้งในการเพิ่ม
ขีดความสามารถของนักวิจัย และการผลิตบัณฑิตโดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนการวิจัย
- รางประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนและสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยในวารสาร
สาระสําคัญ เพือ
่ สนับสนุนในการเผยแพรผลงานวิจัย และเปนแรงจูงใจใหกับนักวิจัยนํา
ผลงานวิจย
ั ไปตีพม
ิ พเผยแพรตามวารสารที่มีชื่อเสียง อันนําไปสูการยอมรับและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยตอสา
ธารณชนภายนอกตอไป
- รางประกาศฯ เรื่อง การใหทุนอุดหนุนโครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแกน
สาระสําคัญ เพือ
่ สนับสนุนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และใชทรัพยากรอยางมีคุณคา
บนพืน
้ ฐานของขอมูลที่เปนจริงที่ไดจากการทําวิจัย
ทัง้ นี้ ไดมบ
ี ค
ุ ลากรใหขอคิดเห็นเสนอแนะตอรางประกาศดังกลาวขางตนเพิ่มเติม ซึ่งมีราย
ละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป
่ ระชุมพิจารณาแลวเห็นชอบในหลักการของรางประกาศทั้ง 4 ฉบับ และมีขอคิด
เห็นเสนอแนะ ดังนี้
- รางประกาศฯ เรือ
่ ง หลักเกณฑการพิจารณาจัดสรรทุนวิจย
ั แกนก
ั วิจย
ั ใหม
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ขอคิดเห็นเสนอแนะ
1. ขอ 3
1.1 นิยามของคําวา “คณะ” ขอความ “รวมทั้งวิทยาเขตหนองคาย
มหาวิทยาลัยขอนแกน” ใหแกไขเปน “และวิทยาเขตหนองคาย
มหาวิทยาลัยขอนแกน”
1.2 นิยามของคําวา “นักวิจัยใหม” ใหเพิ่มเติมขอความ “ มีคุณสมบัติตามเอกสาร
แนบทายประกาศฯ “ ตอทาย
2. ขอ 4 คุณสมบัติของนักวิจัยใหม ใหจัดทํารายละเอียดคุณสมบัติของนักวิจัยใหมให
ชัดเจน แนบทายประกาศฯ ดวย ทัง
้ นี้ ไมควรกําหนดวา เปนหัวหนาโครงการ ที่มีวง
เงินเกิน 50,000 บาท เพื่อเปดโอกาสใหเกิดนักวิจัยใหมมากยิ่งขึ้น
3. ขอ 6 คุณสมบัติของโครงการวิจัย ขอ 6.1 ควรกําหนดให เปนโครงการวิจัยตาม
นโยบาย ทิศทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด เปนงานวิจัยที่สัมพันธกับงานที่ไดรับมอบ
หมายหรืองานในหนาที่ และเชือ
่ มโยงไปสูการบมเพาะนักวิจัยหนาใหม
4. ขอ 9 เพิม
่ ขอ 9.5 ดังนี้ “ ขอ 9.5 ผลการวิจัยเปนลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย ผูไดรับ
ทุนหามนําผลการวิจัยไปเผยแพรในรูปแบบใดๆ กอนไดรับอนุญาตเปนลายลักษณ
อักษรจากมหาวิทยาลัย”
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-7- รางประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการจัดตั้งกลุมวิจัยและศูนยวิจัย
ขอคิดเห็นเสนอแนะ
1. ขอ 5 ใหเพิม
่ เติมเกณฑการพิจารณาโดยกําหนดใหมีความเชื่อมโยงกับการผลิต
บัณฑิตดวย และเพิม
่ เติมนิยามของคําวา “ศูนยวิจัยและพัฒนา” โดยใหมีขอความ
สะทอนถึงการวิจัยและพัฒนาและครอบคลุมนักวิจัยกลุมสาขาวิชาทางมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรดวย
2. ขอ 6.2 ขอความ “...ที่ผานคณะ...” ใหแกไขเปน “...ที่ผานกรรมการประจําคณะ...”
3. ใหปรับแกไข เพิ่มเติม ในเอกสารแบบเสนอโครงการจัดตั้งกลุมวิจัย/ศูนยวิจัย
มหาวิทยาลัยขอนแกน ดังนี้
- อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการอํานวยการ ขอ 5 ขอความ “กํากับ ติดตามและ
ประเมินผล...” ใหแกไขเปน “กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล...”
- รางประกาศฯ เรือ
่ ง หลักเกณฑการสนับสนุนและสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจย
ั ในวารสาร
ขอคิดเห็นเสนอแนะ
1. ขอ 8 ใหเพิ่มเติมรายละเอียด ดังนี้
- หากบทความใดที่ไดรับคาตอบแทนการตีพิมพผลงานวิจัยแลวจากแหลงทุนอื่น
จะไมไดรับคาตอบแทนตามประกาศฯ นี้อีก
- การจายคาตอบแทนการตีพิมพผลงานวิจัยตามประกาศนี้ ใหจายไดสําหรับบท
ความทีไ
่ ดตพ
ี ิมพ ซึ่งระบุวันตีพิมพถัดจากวันที่ออกประกาศนี้
- รางประกาศฯ เรื่อง การใหทุนอุดหนุนโครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแกน
ขอคิดเห็นเสนอแนะ
1. ขอ 4 ควรพิจารณาองคประกอบของคณะกรรมการดําเนินการใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
2. ใหพจ
ิ ารณาความเหมาะสมของขอ 5.4
3. ขอ 10 การใชจายเงินของโครงการวิจัย ใหพิจารณาปรับแกไขขอความโดยระบุวา
ใหเปนไปตามระเบียบการใชเงินกองทุนวิจัย 40 ป
และประธานฯ มีขอคิดเห็นเสนอแนะในภาพรวมทั้งหมดของรางประกาศฯ ทั้ง 4 ฉบับวา ขอใหมี
การดําเนินการออกประกาศฯ เกี่ยวกับการใชเงินกองทุน 40 ป ใหสามารถใชเงินไดสะดวก คลองตัวยิ่ง
ขึ้น
4.7 การเปลีย
่ นแปลงปฏิทน
ิ การศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2549
เลขานุการทีป
่ ระชุมเสนอตอที่ประชุมวา เนื่องจากการประกาศผลการทดสอบทางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) และการทดสอบทางการศึกษาขั้นสูง (A-NET) ลาชา ทําใหกระทบตอการดําเนินงานดาน
การเรียนการสอนตามปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2549 ที่ไดกําหนดไวเดิม ในการนี้
เพือ
่ ใหการเรียนการสอนเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี
ปการศึกษา 2549 ใหม โดยกําหนดวันเปดภาคการศึกษาเปนวันที่ 5 มิถุนายน 2549 ซึ่งเลื่อนจากกําหนดการ
เดิมออกไปอีกประมาณ 1 อาทิตย และการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนการเปลี่ยนแปลงเฉพาะภาคการศึกษาตน
ปการศึกษา 2549 เทานั้น ไมไดกระทบกับปฏิทินของภาคการศึกษาปลาย
รองอธิการบดีฝา ยพัฒนานักศึกษาเสนอตอที่ประชุมวา เพื่อใหสอดคลองกับการปรับเปลี่ยน
ปฏิทน
ิ การศึกษาดังกลาว จึงขอเปลี่ยนแปลงวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม จากเดิมวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม
2549 เปลีย
่ นเปนวันอาทิตยที่ 4 มิถุนายน 2549 และแบงการจัดปฐมนิเทศเปน 2 ชวง คือ ภาคเชา เวลา 07.0012.20 น. และภาคบายเวลา 12.00-17.20 น. ณ ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก (ยกเวนวิทยาเขต
หนองคายจะดําเนินการทีว่ ิทยาเขตฯ) โดยมีรายละเอียดการจัดนักศึกษาใหมของคณะในแตละชวงตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ ขอความรวมมือใหคณะจัดปฐมนิเทศ/พบอาจารยที่ปรึกษาใหแลวเสร็จในวันที่ 4
มิถุนายน 2549 ดวย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป
่ ระชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหมีการเปลี่ยนแปลงปฏิทินของภาคการศึกษา
ตน ปการศึกษา 2549 เฉพาะชวงการเปดภาคสําหรับนักศึกษาใหม รหัส 49 เทานั้น โดยใหแตละคณะ
มีการสอนเสริมและบริหารจัดการเพื่อใหนักศึกษาไดเรียนจนครบหลักสูตร
และเห็นชอบการจัดนักศึกษาใหเขารับการปฐมนิเทศตามที่ฝายพัฒนานักศึกษาเสนอ
ทัง
้ นี้ขอใหมีการถายทอด VDO Conference การปฐมนิเทศไปยังวิทยาเขตหนองคายดวย
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 การเลือกตัง
้ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนคณาจารยประจํา
แทนตําแหนงที่วางลง
ตามที่ รศ.เชิดชัย ตันติศิรินทร ไดลาออกจากราชการเพื่อไปสมัครสมาชิกวุฒิสภา ตั้งแตวันที่
16 มีนาคม 2549 ทีผ
่ า นมา จึงมีผลใหพนจากตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนคณาจารย
ประจําดวย ในการนี้ มหาวิทยาลัยจะไดดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภมหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําแทน
ตําแหนงทีว่ า งลง ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนคณาจารยประจํา และประเภทผูแทนขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2541
ตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ทีป
่ ระชุมรับทราบ
5.2 การจัดงานคืนสูเหยาพบปะสังสรรคศิษยเกา มข. ณ นครเวียงจันทน สปป.ลาว
ตามทีส
่ ภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549 ไดเห็นชอบ
ให มี ก ารจั ด ประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ยขอนแกนและจัดกิจกรรมคืนสูเหยาพบปะสังสรรคศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน ณ นครเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมทั้งการจัดใหมีการเสวนาเรื่อง “บทบาท
ความรวมมือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางไทยกับลาว” ดวย นั้น ในการนี้ ขอเสนอรางกําหนดการเดินทาง
และการประชุม ดังนี้
วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2549
09.00 น.
กรรมการสภามหาวิทยาลัยภายใน และรองอธิการบดี คณบดี
เดินทางออกจากมหาวิทยาลัย ไปนครเวียงจันทน
14.00 น.
นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิยทาลัยผูทรงคุณวุฒิ
เดินทางโดยเที่ยวบิน TG 010 ถึงสนามบินอุดรธานี
เดินทางจากอุดรธานี ไปนครเวียงจันทน เขาที่พัก
18.00-19.30 น.
รายการเสวนาเรือ
่ ง “บทบาทความรวมมือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางไทยกับลาว”
โดย
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศ
เอกอัครราชทูตแหงราชอาณาจักรไทย ณ เวียงจันทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแหงชาติลาว
19.30-22.00 น.
งานคืนสูเ หยาศิษยเกาชาวลาว ของมหาวิทยาลัยขอนแกน
วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2549
09.00-12.00 น.
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2549
13.00 น.
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ทัศนศึกษานครเวียงจันทน
อาทิเชน พิพิธภัณฑไกรสร พรหมวิหาร ธาตุหลวง หอพระแกว
วัดศรีสระเกษ ศาลหลักเมือง
17.00 น.
เดินทางจากเวียงจันทน กลับ จังหวัดอุดรธานี
20.55 น.
เดินทางจากสนามบินอุดรธานีกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน TG 019
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ทีป
่ ระชุมรับทราบ
5.3 ผลการดําเนินงานของสถาบันบริการสุขภาพเทคนิคการแพทยและกายภาพบําบัด
ดวยผูส
 อบบัญชีรบ
ั อนุญาตไดตรวจสอบงบดุลของสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทยและ
กายภายบําบัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 แลว เห็นวางบการเงินที่แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน
2548 ผลการดําเนินงาน สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทัว่ ไป โดยสรุปมีรายรับสูงกวารายจายประจําป 2,344,368.48 บาท
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ทีป
่ ระชุมรับทราบ
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5.4 สรุปจํานวนนิสต
ิ นักศึกษาเขาใหม ประจําปการศึกษา 2549 ที่สามารถกูเงินกองทุน
กรอ.ได
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดแจงจํานวนนิสิต นักศึกษา ประจําปการศึกษา
2549 ทีส
่ ามารถกูเ งินกองทุนเงินใหกูยืมที่ผูกกับรายไดในอนาคต (ทุน กรอ.) ได ของมหาวิทยาลัยขอนแกน
มีรายละเอียดดังนี้
กลุมสาขา
อาจารย นักศึกษารวม สัดสวน
นักศึกษาใหม ผลประเมิน
ประจํา
กลุมสาขาที่ 1
สังคมศาสตร มนุษยศาสตร และการ
271
9,776
1:36.07
3,678
อยูในเกณฑ
ศึกษา
(1:75)
กลุมสาขาที่ 2
ศิลปกรรม และสถาปตยกรรมศาสตร
68
841
1:12:37
340
อยูในเกณฑ
(1:20)
กลุมสาขาที่ 3
วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและ
434
9,949
1:22.92
2,301
อยูในเกณฑ
เทคโนโลยี
(1:40)
กลุมสาขาที่ 4
เกษตรศาสตร
115
3,017
1:26.23
517
อยูในเกณฑ
(1:40)
กลุมสาขาที่ 5
พยาบาลศาสตร เภสัชศาสตร และ
321
4,858
1:15.13
1,003
เทคนิคการแพทย
(สัดสวนตามเกณฑวิชาชีพ)
กลุมสาขาที่ 6
แพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร และ
522
3,325
1:6.37
451
สัตวแพทยศาสตร
(สัดสวนตามเกณฑวิชาชีพ)
รวมกลุมสาขาที่ 1-6
1,731
31,766
1:18.35
8,290
หมายเหตุ 1) นักศึกษาใหม หมายถึง นักศึกษาเขาใหม ระดับปริญญาตรี
2) นักศึกษารวม หมายถึง นักศึกษารวมทุกชั้นป ระดับปริญญาตรี-เอก สําหรับระดับบัณฑิตศึกษา
ไดปรับคานํ้าหนักใหเปนปริญญาตรีแลว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ทีป
่ ระชุมรับทราบ
5.5 บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การตอเวลาราชการ
ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ดวยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดมีหนังสือดวนที่สุด ที่ นร 0901/0232 ลงวันที่ 7 มีนาคม
2549 แจงผลการพิจารณาปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบัน-อุดม
ศึกษา ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวกับการตอเวลาราช
การของผูด
 ารงตํ
ํ
าแหนงบริหาร โดยเรื่องนี้มีความผูกพันสถาบันอุดมศึกษาที่เปนสวนราชการจะตองถือปฏิบัติให
สอดคลองกับคําวินจ
ิ ฉัยดังกลาว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ทีป
่ ระชุมรับทราบ
5.6 การประมูลงานจัดซื้อจัดจางดวยวิธี E-AUCTION
คณะรัฐมนตรีมม
ี ติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2547 วันที่ 6 ธันวาคม 2548 และวันที่ 27 ธันวาคม 2548
เห็นสมควรใหสว นราชการ
รัฐวิสาหกิจ
และหนวยงานอื่นของรัฐดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส และไดวางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย การพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549
สําหรับการจัดหาพัสดุทก
ี่ ิจกรรม โครงการ หรือการกอสรางมีมูลคาตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป ทั้งนี้ มีผลบังคับใชตั้ง
แตวน
ั ที่ 1 กุมภาพันธ 2549 เปนตนไป ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
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- 10 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ทีป
่ ระชุมรับทราบ
5.7 เอกสารบทคัดยอวิทยานิพนธดีเดน ปการศึกษา 2547
บัณฑิตวิทยาลัยไดดาเนิ
ํ นการคัดเลือกผลงานและตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ ดีเดน/ดี ประจําป
การศึกษา 2547 พรอมทั้งไดจัดพิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธดีเดนไปเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2549 บัด
นี้ บัณฑิตวิทยาลัยไดรวบรวมบทคัดยอวิทยานิพนธที่ไดรับรางวัลวิทยานิพนธดีเดน เสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งมีราย
ละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ทีป
่ ระชุมรับทราบ
5.8 สรุปกิจกรรมตางๆของมหาวิทยาลัยขอนแกน และรายงานสรุปขาวมหาวิทยาลัยขอนแกน
ในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สือ
่ มวลชน ประจําเดือนมีนาคม 2549
ดวยในเดือนมีนาคม 2549 มหาวิทยาลัยไดดาเนิ
ํ นกิจกรรมทีส
่ าคั
ํ ญๆ ในดานการพัฒนาวิชาการและ
ผลิตบัณฑิต การวิจย
ั การบริการวิชาการ การสงเสริมศิลปะวัฒนธรรม การพัฒนานักศึกษา การพัฒนาระบบบริหารและ
บุคลากร และการจัดกิจกรรมพิเศษ ซึง่ มีรายละเอียดบรรจุในแผนซีดป
ี ระกอบวาระการประชุม
นอกจากนี้ ฝายกิจการพิเศษ และงานประชาสัมพันธยงั ไดรวบรวมรายงานขาวมหาวิทยาลัยขอนแกน
ในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สือ
่ มวลชน ประจําเดือนมีนาคม 2549 โดยแยกประเภทเปนขาวดานตางๆ ไดแก ขาว
พัฒนาวิชาการและผลิตบัณฑิต การวิจย
ั การบริการวิชาการ และกิจกรรมพิเศษ ซึง่ มีรายละเอียดบรรจุในแผนซีดี
ประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ทีป
่ ระชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 รางประกาศฯ เรื่อง การเก็บคาธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา
เพือ
่ ใหการดําเนินการจัดการศึกษาในสวนที่เกี่ยว
ของกับการวิจย
ั ในระดับบัณฑิตศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด จึงขอเสนอรางประกาศ
ฯ เรือ
่ งการเก็บคาธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม ทัง้ นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 18 เมษายน
2549 ไดใหความเห็นชอบแลว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป
่ ระชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหออกประกาศฯตอไปได
6.2 สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน และ
รายงานการประเมินตนเองมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2547
ตามทีม
่ หาวิทยาลัยไดดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2547 (ตุลาคม –
ธันวาคม 2548) ซึง่ ไดนําเสนอภาพรวมใหที่ประชุมคณบดีไดรับทราบแลวเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 3/2549 เมื่อวัน
ที่ 15 กุมภาพันธ 2549 บัดนี้ สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพขอเสนอ สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน และรายงานการประเมินตนเองมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2547 ซึ่ง
มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ทีป
่ ระชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา 14.20 นาฬิกา
(ลงชื่อ)

กุลธิดา ทวมสุข
(รองศาสตราจารยกุลธิดา ทวมสุข)
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน มูลศรี
ผูบ
 ันทึกรายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ครัง้ ที่ 5/2549 ณ วันที่ 20 เมษายน 2549

