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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครัง้ที ่ 5/2549  ณ  วันที่  20 เมษายน 2549

รายงานการประชุมคณบดี
คร้ังที่ 5/2549

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2549
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ

******************************************
ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต  สกลไชย อธิการบดี    ประธาน
2. ผศ.สมัฤทธิ์  หังสะสูตร ผูชวยอธิการบดีฝายการคลังและพัสดุ

แทนรองอธิการบดีฝายบริหาร
3. ผศ.อารมย  ตตัตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
4. รศ.พิศาล  ศิริธร รองอธิการบดีฝายวิจัย และ

รักษาราชการแทนผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
5. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
6. ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
7. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท รองอธกิารบดีฝายพัฒนาบุคลากร
8. ผศ.วันชัย สุมเล็ก รองอธกิารบดีฝายวิทยาเขตหนองคาย
9. รศ.สมหมาย  ปรีเปรม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
10. รศ.ประสิทธิ์  ใจศิล รองคณบดีฝายวิจัย

แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร
11. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร
12. ผศ.เกียรติ  แสงอรุณ รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดคีณะวิทยาศาสตร
13. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา คณบดคีณะศึกษาศาสตร
14. รศ.เอือ้มพร  ทองกระจาย คณบดคีณะพยาบาลศาสตร
15. ศ.วรุิฬห  เหลาภัทรเกษม คณบดีคณะแพทยศาสตร
16. รศ.พีรสิทธิ์  คํ านวณศิลป คณบดคีณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
17. รศ.ชชูาติ อารีจิตรานุสรณ คณบดคีณะเทคนิคการแพทย
18. ผศ.วีระศักดิ์  ชายผา คณบดคีณะสาธารณสุขศาสตร
19. นางวิไลพร  สุตันไชยนนท รองคณบดีฝายวิชาการ

แทนคณบดคีณะทันตแพทยศาสตร
20. ผศ.อาภรณี  ไชยาคํ า รองคณบดีฝายวิชาการ

แทนคณบดคีณะเภสัชศาสตร
21. ผศ.เกษม  นันทชัย คณบดีคณะเทคโนโลยี
22. รศ.ประจักษ  พัวเพ่ิมพูลศิริ คณบดคีณะสัตวแพทยศาสตร
23. นางอโนชา  นนทคุปต ผูชวยคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดคีณะสถาปตยกรรมศาสตร
24. รศ.สุเมธ  แกนมณี คณบดีคณะวทิยาการจัดการ
25. ผศ.รุง  ธีระพิจิตร คณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร
26. รศ.สมาน  ลอยฟา ผูอ ํานวยการสํ านักวิทยบริการ

(ส ํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู)
27. รศ.ชรัตน  มงคลสวัสดิ์ ผูรักษาราชการแทนผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร
28. รศ.อรทัย  พาชีรัตน รองผูอํ านวยการฝายบริการและวิชาการ

แทนผูอ ํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
29. นายสุรเชษฐ  ม่ังมีศรี รองผูอํ านวยการ

แทนผูอ ํานวยการศูนยบริการวิชาการ
30. ผศ.สกุจิจา  จันทะชุม ผูอ ํานวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล

(ส ํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)
31. ผศ.พิศิษฐ  โจทยกิ่ง ประธานสภาคณาจารย
32. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข รองอธกิารบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

เลขานุการที่ประชุม
33. นางสังวาลย ชางทอง หวัหนาสํ านักงานอธิการบดี

ผูชวยเลขานุการที่ประชุม
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ผูเขารวมประชุม
1.  นางณัฐสมล  ธนกูลรังสฤษดิ์ ผูชวยผูอํ านวยการ

แทนผูอ ํานวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
2.  นางบุบผา  ชอบใช รองประธานสภาขาราชการและลูกจาง คนที่ 2

แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง
3. รศ.บัณฑิต  ถิ่นคํ ารพ ภาควชิาชวีสถิติและประชากรศาสตร

คณะสาธารณสุขศาสตร

เร่ิมประชุมเวลา 09.45 นาฬิกา

ประธานกลาวเปดประชุมและด ําเนินการประชมุตามระเบยีบวาระดงัตอไปน้ี

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองแจงตอที่ประชุม
1.1  เร่ืองทีไ่ดนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่ 3/2549
        เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2549 และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง
ประธานเสนอตอที่ประชมุวา ดวยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกนคร้ังที่ 3/2549 เม่ือ

วันที่ 5 เมษายน 2549  มีเร่ืองทีไ่ดนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง  ซ่ึงมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณบดี

-  คร้ังที ่4/2549 เมื่อวันที่ 15 มนีาคม 2549
ทีป่ระชมุมีมติใหแกไข ดงัน้ี
- หนา 4 วาระที ่4.2 ใหพิจารณาตรวจสอบความถกูตองของขอมูลกบัคณะศกึษาศาสตร
- หนา 5 วาระที ่4.4 ค ําวา “Notebook” ใหแกไขเปน “Notebook Computer”
เม่ือแกไขเรียบรอยแลว ทีป่ระชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุคร้ังที ่4/2549 เม่ือวนัพุธที ่15 มีนาคม 2549

-  วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2549
ทีป่ระชมุมีมตรัิบรองรายงานการประชมุวาระพเิศษ เม่ือวนัพุธที ่12 เมษายน 2549 โดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสบืเน่ืองจากการประชุมคร้ังกอน
3.1  การรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยวิธีรับตรง
        ประจ ําปการศึกษา 2549
เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา  สบืเน่ืองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมวาระพิเศษ

เม่ือวนัที ่12 เมษายน 2549 ไดพิจารณาเร่ือง การรับตรงเขามหาวิทยาลัยขอนแกน และมีมติเลื่อนปฏิทินการรับ
บคุคลเขาศกึษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยวิธีรับตรง ประจํ าปการศึกษา 2549 เน่ืองจากการประกาศผลการ
สอบวชิา O-NET และวชิา A-NETของสถาบนัทดสอบทางการศกึษาแหงชาต ิ(องคการมหาชน) (สทศ.) มีความคลาด
เคลือ่น โดยก ําหนดวนัประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ของคณะแพทยศาสตร ประกาศผลในชวงบายวันที่
15 เมษายน 2549 ส ําหรับคณะอื่นๆที่เหลือ ประกาศผลในวันที่ 21 เมษายน 2549 น้ัน แตเน่ืองจาก ตอมา สทศ.
ไดแจงการประกาศยกเลกิผลคะแนน O-Net และ A-Net ทีป่ระกาศไปแลวทัง้หมด และจะประกาศผลคะแนนใหม    ใน
วันที่ 30 เมษายน 2549  จึงท ําใหมหาวทิยาลยัจํ าเปนตองเปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับบุคคลเขาศึกษาใหมอีกคร้ัง
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

รายการ กํ าหนดการ Admissions ตรง กํ าหนดการ Admissions กลาง กํ าหนดการรับตรง มข.
เดมิ เปลีย่นแปลง

คร้ังที ่1
เปล่ียนแปลง
คร้ังที ่2

เดมิ เปลีย่นแปลง
คร้ังที ่1

เปล่ียนแปลง
คร้ังที ่2

เดมิ เปลีย่นแปลง
คร้ังที ่1

เปล่ียนแปลง
คร้ังที ่2

1. จํ าหนายหนังสือ
    ระเบียบการ

1-10
เม.ย.

1-18 เม.ย. 1เม.ย.-
7พ.ค.

1-10
เม.ย.

1-18 เม.ย. 1เม.ย.-
7พ.ค.

- - -

2. ประกาศรายชื่อ
    ผูมีสิทธิ์สอบ
    สัมภาษณ

16เม.
ย.

23 เม.ย. 14 พ.ค. 7 พ.ค. 11 พ.ค. 24 พ.ค. 12เม.
ย.

21 เม.ย. 11 พ.ค.

3. สอบสัมภาษณ/
    ตรวจรางกาย
    และเอ็กซเรย

17-
24เม.
ย.

26-28เม.ย. 17-19 พ.ค. 15-19
พ.ค.

15-19พ.ค. 26-29 พ.ค. 19-21
เม.ย.

26-28 เม.
ย.

15-16 พ.ค.



- 3 -

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครัง้ที ่ 5/2549  ณ  วันที่  20 เมษายน 2549

รายการ กํ าหนดการ Admissions ตรง กํ าหนดการ Admissions กลาง กํ าหนดการรับตรง มข.
เดมิ เปลีย่นแปลง

คร้ังที ่1
เปล่ียนแปลง
คร้ังที ่2

เดมิ เปลีย่นแปลง
คร้ังที ่1

เปล่ียนแปลง
คร้ังที ่2

เดมิ เปลีย่นแปลง
คร้ังที ่1

เปล่ียนแปลง
คร้ังที ่2

4. ประกาศรายชื่อ
    ผูมีสิทธิ์เขา
    ศึกษา

30
เม.ย.

7 พ.ค. 20 พ.ค. 24 พ.
ค.

24 พ.ค. 1 ม.ิย. 25 เม.
ย.

1 พ.ค. 18 พ.ค.

5. การรายงานตัว
    เขาศึกษา

27เม.
ย.-1 พ.
ค.

- 18-22 พ.ค.

6.  สงรายชื่อ
    ผูรายงานตัวเขา
    ศึกษาให
    สํ านักงาน
    คณะกรรมการ
    การอุดมศึกษา
    เพื่อตัดสิทธิ์ใน
    ระบบ
    Admissions
    กลาง

3 พ.ค. 6 พ.ค. 23 พ.ค.

ทัง้น้ี ฝายวชิาการฯ ไดพิจารณาปรับใหสอดคลองกับปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี เฉพาะ
ภาคการศกึษาตน ปการศึกษา 2549 ที่ไดกํ าหนดไวเดิมดวยแลว

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมีมติเห็นชอบการเปลีย่นแปลงปฏิทินการรับบุคคลเขาศึกษา

ในมหาวทิยาลัยขอนแกน โดยวิธีรับตรง ประจํ าปการศึกษา 2549 ตามที่เสนอ

3.2  ขาวทางสือ่มวลชนเกี่ยวกับปญหาโปรแกรมคอมพิวเตอรสํ าหรับตรวจขอสอบ
        O-NET และ A-NET
ประธานเสนอตอทีป่ระชุมวา ตามที่ไดปรากฏขาวทางสื่อมวลชน เกี่ยวกับปญหาโปรแกรม

คอมพิวเตอรสํ าหรับตรวจขอสอบ O-NET และ A-NET โดยมีการอางถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแกน
วามีสวนเกีย่วของในเร่ืองดังกลาวน้ัน มหาวิทยาลัยไดเชิญผูที่มีสวนเกี่ยวของเสนอรายละเอียดตอที่ประชุม ดังน้ี

รศ.บณัฑิต  ถิน่คํ ารพ ในฐานะหัวหนาผูดํ าเนินการ “โครงการพัฒนาระบบการตรวจขอสอบที่
สามารถท ํางานผานเครือขายอินเตอรเน็ตและรองรับขอสอบอัตนัย” ที่ไดรับทุนอุดหนุนการบริการวิชาการจาก
สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) (สทศ.) เสนอตอที่ประชุมวา ไดด ําเนินการโครงการดัง
กลาว โดยไดปฏิบตัติามแนวปฏิบัติและข้ันตอนการทํ าสัญญาดานวิจัยและหรือบริการวิชาการ ตามประกาศฯ ฉบับ
ที ่60/2547 มีระยะเวลาดํ าเนินการ 4 เดือน นับตั้งแตเดือนมกราคม-เดือนเมษายน 2549 ในวงเงิน2,330,000
บาท คณะผูด ําเนินการไดพัฒนาโปรแกรมจนแลวเสร็จและสงมอบงานตามโครงการและรับคาจางงานในงวดที่ 1
จากสทศ.เรียบรอยแลว และไดสงมอบงานในงวดที่ 2 พรอมกบัฝกปฏิบัติผูที่เกี่ยวของตามเง่ือนไขขอตกลงเรียบ
รอยแลวแตยังไมมีการตรวจรับงานงวดที่ 2 แตอยางใด และคณะผูดํ าเนินการก็ไมไดรับอนุญาตใหเขาไปเกี่ยว
ของในการควบคมุ ดแูลการใชโปรแกรมสํ าหรับตรวจขอสอบดังกลาว  จึงเสนอใหที่ประชุมไดรับทราบวาตามที่ได
มีขาวทางสือ่มวลชนเกี่ยวกับปญหาการตรวจขอสอบ O-NET และ A-NET น้ัน ไมไดเกิดจากโปรแกรม
คอมพิวเตอรส ําหรับการตรวจขอสอบที่คณะผูดํ าเนินการไดพัฒนาข้ึน แตเกิดจากปญหาอื่น เชน การบริหารจัด
การและการนํ าขอมูลเขาสูระบบที่ผิดพลาด

เลขานุการทีป่ระชมุ เสนอตอที่ประชุมเพ่ิมเติมวา สืบเน่ืองจากที่ฝายวิชาการฯไดออกขาวทาง
e-mail ทีเ่กีย่วของกบักรณีดงักลาวเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2549 น้ัน มีวัตถุประสงคเพ่ือชี้แจงขอมูลใหบุคลากรได
รับทราบ เน่ืองจากมีผลกระทบอยางมากตอชื่อเสียงทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวของของมหาวิทยาลัย ประกอบ
กบั มีแรงกดดนัทัง้จากภายในและภายนอก รวมทั้งสื่อมวลชนใหมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาว แต
ยอมรับวามีความคลาดเคลื่อนของขอมูล โดยไมไดตรวจสอบในเร่ืองของการทํ าสัญญาในการดํ าเนินโครงการ
ของมหาวิทยาลัย

ทีป่ระชมุไดอภิปรายอยางกวางขวางและซักถามขอมูลเพ่ิมเติมจาก รศ.บัณฑิต  ถิ่นคํ ารพ แลวมี
ขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังน้ี

1. ให รศ.บัณฑิต  ถิ่นคํ ารพ เสนอรายงานการดํ าเนินโครงการดังกลาว เปน
ลายลักษณอักษรตออธิการบดีโดยดวน

2. ใหมกีารตรวจสอบขอเท็จจริงในเรื่องดังกลาว และแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณา
ตรวจสอบขอเท็จจริง ประกอบดวย

1.  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ เปน ประธานกรรมการ
2.  รองอธิการบดีฝายวิจัย เปน กรรมการ
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3.  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร เปน กรรมการ
4.  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร เปน กรรมการ
5.  ผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร เปน กรรมการ
6.  หัวหนาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร เปน กรรมการ
      คณะวิทยาศาสตร
ทัง้น้ี  ใหผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร พิจารณาเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิภายนอก

จ ํานวน 1 รายช่ือ รวมเปนกรรมการดวย
3.  มหาวทิยาลัยควรจัดการแถลงขาวเพื่อช้ีแจงขอเท็จจริง

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา
4.1  ขอใหมหาวทิยาลัยชวยเหลือสหกรณฯเพื่อหักเงินไดรายเดือน เงินบํ าเหน็จ
        หรือเงินบํ านาญ
รองอธกิารบดฝีายกิจการพิเศษ ในฐานะประธานคณะกรรมการดํ าเนินการสหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัยขอนแกน จํ ากัด เสนอตอที่ประชุมวา ตามทีส่มาชกิสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํ ากัด
ไดขอกูเงินประเภทฉุกเฉิน สามัญ เงินกูพิเศษ  และไดลงนามในหนังสือมอบอํ านาจและหนังสือยินยอมใหสวน
ราชการ(กองคลงั) หกัเงินชํ าระหน้ีแกสหกรณฯ จนกวาหน้ีจะเสร็จสิ้น น้ัน เน่ืองจากที่ผานมาสมาชิกหลายคน
ไมปฏิบตัติามสญัญาทีใ่หไว โดยไปแจงยกเลิกและไมยอมนํ าเงินมาชํ าระหน้ีสหกรณฯ ซ่ึงโดยหลักการแลว
ไมสามารถกระท ําได สหกรณฯ จึงไดหารือผูอํ านวยการกองคลังในกรณีดังกลาว ประกอบกับ มติคณะรัฐมนตรี
ลงวนัที ่16 กนัยายน 2545 เห็นชอบใหสวนราชการดํ าเนินการหักเงิน คาหุนและหนี้เงินกูของสมาชิกสหกรณฯ
จากเงินเดอืน ณ ทีจ่าย เพ่ือชํ าระหน้ีใหแกสหกรณฯตามขอผูกพันที่สมาชิกใหความยินยอมเอาไว และตามคํ า
พิพากษาของศาลแขวงขอนแกน เม่ือวันที่ 28 ตุลาคม 2548 พิพากษาวา การชํ าระหน้ีกูยืมเงินดังกลาว สมาชิก
ไดท ําหนังสอืยินยอมใหกองคลัง หักเงินเดือนหรือเงินคาจางหรือบํ าเหน็จ หรือบํ านาญหรือเงินอื่นใดที่จํ าเลย
(สมาชกิสหกรณฯ)จะไดรับนํ าสงใหแกสหกรณฯ ทุกเดือนจนกวาจะชํ าระหน้ีเสร็จสิ้น ตามหนังสือเจตนาแสดง
ความยินยอม  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาใหกองคลังถือปฏิบัติในการหักเงินรายไดของสมาชิกชํ าระหน้ีสินที่มี
ตอสหกรณฯได ในกรณีขอลาออกจากการเปนขาราชการ หรือเกษียณอายุราชการ ก็จะทํ าใหโครงสรางที่มีปญหา
ของสหกรณฯ ลดนอยลง ทํ าใหสหกรณฯมีความมั่นคงย่ิงข้ึน พรอมน้ี ไดเสนอรางประกาศฯ เร่ืองหลักเกณฑและ
วธิกีารหกัเงินบ ําเหน็จ บ ํานาญ ขาราชการที่เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํ ากัด มาเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมมีติเห็นชอบในหลกัการ ใหออกประกาศฯ ตอไปได

4.2  เคร่ืองหมายการคา และเครือ่งหมายรบัรองคณุภาพสนิคาและบริการ
         ของมหาวทิยาลัยขอนแกน
รองอธกิารบดฝีายวจัิย เสนอตอทีป่ระชมุวา ฝายวจัิยและส ํานักบริหารการวจัิยไดจัดโครงการประกวด

เคร่ืองหมายการคา และเคร่ืองหมายรับรองคณุภาพสนิคาและบริการของมหาวทิยาลยัขอนแกน เพ่ือใชเปนเคร่ืองหมาย
การคา และเคร่ืองหมายรับรองคณุภาพสนิคาและบริการของมหาวทิยาลยัขอนแกน และเปนการเผยแพรชือ่เสยีงของ
มหาวทิยาลยัในการน ําผลงานวจัิยสูเชงิพาณิชย  โดยมีผูสนใจสงผลงานเขารวมการประกวดทัง้สิน้ 162 ผลงาน แบงเปน
3 ดานดวยกนัคอื 1) ดานการออกแบบเคร่ืองหมายการคา ส ําหรับสนิคา/ผลติภัณฑ ประเภทอาหารหรอืเคร่ืองดืม่ พันธุ
พืช-สตัว จํ านวน 54 ผลงาน  2) ดานการออกแบบเคร่ืองหมายการคา ส ําหรับสนิคา/ผลติภัณฑ ประเภทอืน่ๆ เชน เสือ้ผา
งานประดษิฐ เคร่ืองส ําอาง ยา  เปนตน จํ านวน 54 ผลงาน และ 3) ดานการออกแบบเคร่ืองหมายรับรอง จํ านวน 54 ผล
งาน โดยมีผลการตดัสนิการประกวด ดงัรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาคัดเลือกแบบเคร่ืองหมายการคาและแบบเคร่ืองหมายรับรองฯ 
เพ่ือใชเปนเคร่ืองหมายของมหาวิทยาลัยขอนแกน หรือ ใหขอเสนอแนะเพื่อนํ าไปดํ าเนินการตอไป

มติ  ทีป่ระชุมพิจารณาแลวมมีติใหฝายวิจัยรวบรวมความเห็นและขอเสนอแนะจาก
คณะ/หนวยงานอีกคร้ังหน่ึง รวมทั้งในการนํ าเสนอตอที่ประชุมคณบดีคร้ังตอไป ขอใหจัดทํ าราย
ละเอียดเกีย่วกบัแนวคิด หลักการ และวิธีการใชเคร่ืองหมายดังกลาวใหครบกระบวนการดวย

4.3  พจิารณาเสนอผูแทนคณบด ีรวมเปนกรรมการในคณะกรรมการบรหิารกองทนุมอดินแดง
ประธานเสนอตอทีป่ระชุมวา  เพ่ือใหการบริหารกองทุนมอดินแดงเปนไปดวยความเรียบรอย

เปนไปตามระเบยีบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย กองทุนมอดินแดง พ.ศ. 2543 ขอ 7 ทีก่ ําหนดให ผูแทน
คณบดี 1  คน รวมเปนกรรมการดังกลาว ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพ่ือพิจารณาเสนอผูแทนคณบดี
รวมเปนกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนมอดินแดง

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพิจารณาแลวมมีติเสนอ คณบดีคณะวิทยาศาสตร รวมเปนกรรมการใน

คณะกรรมการดังกลาว
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4.4  โครงการกอสรางและบริหารอาคารชุดพักอาศัยบุคลากร เพื่อเปนสวัสดิการ
        ของขาราชการ  พนักงาน และลูกจาง มหาวิทยาลัยขอนแกน
รองอธกิารบดฝีายกจิการพิเศษเสนอตอที่ประชุมวา ปจจุบันมหาวิทยาลัยมีที่พักอาศัยให

บคุลากรจ ํานวน 2,963 หนวย  ซ่ึงไมเพียงพอกับความตองการ และที่พักอาศัยดังกลาวมีอายุการใชงานมากกวา
30 ป    มีสภาพทรุดโทรม ฝายบริหารจึงขอเสนอโครงการกอสรางและบริหารอาคารชุดพักอาศัย โดยมีวัตถุ
ประสงคเพ่ือเพ่ิมจํ านวนที่พักใหเพียงพอกับความตองการของบุคลากร และเพ่ือเปนสวัสดิการของขาราชการ
พนักงาน และลกูจางของมหาวิทยาลัย  โดยมหาวิทยาลัยจะจัดพ้ืนที่บริเวณแปลงสาธิตคณะเกษตรศาสตร ดาน
ทศิเหนือฝงตรงขามกับหอพักนักศึกษา ขนาดประมาณ 30 ไร เปนเขตที่พักอาศัยตามโครงการนี้ ซ่ึงการใชพ้ืนที่
ดงักลาวเปนไปตามผงัแมบทที่ไดกํ าหนดไว และใหเอกชนมีสวนรวมในการจัดสรางและบริหารจัดการ โดยใน
ระยะที ่1 ก ําหนดเพิม่จํ านวนที่พักอาศัยจํ านวน 1,000 หนวย โดยแบงเปน อาคารชุดพักอาศัยประเภทแฟลตโสด
จํ านวน 600 หนวย และอาคารชุดพักอาศัยประเภทแฟลตครอบครัว 400 หนวย ซ่ึงเม่ือรวมกับที่พักที่มีอยูเดิมจะมี
จํ านวนทัง้สิน้ 3,963 หนวย สํ าหรับในระยะที่ 2 จะดํ าเนินการเพิ่มที่พักอาศัยอีกจํ านวน 1,000 หนวย เม่ือสิ้นสุด
โครงการแลว มหาวทิยาลัยจะมีที่พักอาศัยทั้งสิ้น 4,963 หนวย คิดเปนรอยละ 52 ของจํ านวนบุคลากร การกอ
สรางก ําหนดแลวเสร็จพรอมใหบุคลากรเขาพักอาศัยไดภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2551  โดยตองชํ าระ คาที่พัก
อาศยัรายเดอืนตามเง่ือนไขที่มหาวิทยาลัยกํ าหนด  และจะใหผูประกอบการเปนผูบริหารจัดการอาคารชุดที่พัก
อาศยัเปนระยะเวลา 25 ปโดยมหาวิทยาลัยสามารถซื้อคืนในสวนการบริหารจัดการอาคารชุดพักอาศัยได
ทัง้น้ี  ฝายบริหารไดศกึษาขอมูลการสํ ารวจความตองการดานที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยที่สภาขาราช
การและลกูจางไดสํ ารวจไวประกอบการพิจารณาจัดทํ าโครงการดังกลาวดวยแลว

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพิจารณาแลวมมีติ ดังน้ี
1.  เห็นชอบในหลักการตามโครงการดังกลาว ทั้งน้ี เพื่อเปนสวัสดิการใหกับบุคลากร

ของมหาวทิยาลัย และเพื่อเปนแรงจูงใจใหบุคคลที่มีประสิทธิภาพสูงมาปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัย
2.  ในการจดัท ํารายละเอียดของโครงการในลํ าดับตอไป ใหคํ านึงถึงการออกแบบหอง

พกัใหมบีรรยากาศที่เหมาะสมดวย และการจัดสรรที่พักควรคํ านึงถึงการสนับสนุนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยเปนหลัก

3.  ควรพจิารณาด ําเนินการเกี่ยวกับสวสัดิการอื่นใหกับบุคลากรเปนระบบคูขนานดวย
เชน การบริหารจดัการเกี่ยวกับที่พักอาศัยเดิมที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  และ พิจารณาเรื่องสวัสดิ
การเงนิกู เพื่อสนับสนุนใหบุคลากรมีที่พักอาศัยของตนเอง

4.5  การพจิารณาเปดใหบริการเขตพืน้ทีบ่ริการการเรยีนรูดวยตนเอง บริเวณขางหองสมดุ
          อาคารเชดิชัยฯ   คณะสัตวแพทยศาสตร
คณบดคีณะสตัวแพทยศาสตร เสนอตอที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยไดกํ าหนดเขตพื้นที่

บริการการเรียนรูดวยตนเอง บริเวณขางหองสมุดอาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร เพ่ือใหนัก
ศกึษาใชบริการสืบคนขอมูลดาน IT ใชประกอบการเรยีนและการฝกอบรม น้ัน เน่ืองจากเวลาที่ใหใชบริการเปน
ชวงเวลาซึง่ตรงกบัเวลาเรียนของนักศึกษา ทํ าใหทางศูนยคอมพิวเตอรงดการใหบริการในเขตพื้นที่ดังกลาว
คณะฯเหน็วาควรเปดใหนักศกึษาไดเขาใชหองปฏิบัติการดังกลาวในชวงหลังเลิกเรียนเวลา 16.30-21.30 น.เพ่ือ
ใหบรรลวุตัถปุระสงคของการจัดตั้งและคุมคาตอทรัพยากรของมหาวิทยาลัย

ผูรักษาราชการแทนผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอรเสนอตอที่ประชุมวา ขอรายงานขอมูลสถิติการ
ใชบริการเคร่ืองคอมพิวเตอร ปการศึกษา 2548 (เดอืนมิถุนายน 2548-เดอืนมีนาคม 2549) โดยบางคณะไมมี
สถติกิารใชบริการเคร่ืองคอมพิวเตอรในชวงเวลาดังกลาว ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา ควรมีระบบการบริหารจัดการที่เหมาะสม เอื้อตอ
การใชประโยชนของนักศึกษา อยางแทจริง

คณบดคีณะศกึษาศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา คณะฯไดรับประโยชนจากโครงการดังกลาวมาก
หากคณะฯ ไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการ เชน เร่ืองการกํ าหนดชวงเวลาในการใชที่เหมาะสม ก็จะเพ่ิมประ
สทิธภิาพในการใชมากย่ิงข้ึน

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบและมอบฝายแผนและสารสนเทศ  พิจารณาปรับปรุงแกไข

การบริการตามขอเสนอแนะของที่ประชุมตอไป
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4.6  การจดัสรรสดัสวนงบประมาณในการสงเสริมและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย
       และรางประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เร่ือง
       -  หลักเกณฑการพจิารณาจัดสรรทุนวิจัยแกนักวิจัยใหม มหาวิทยาลัยขอนแกน
       -  หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการจัดต้ังกลุมวิจัยและศูนยวิจัย
       -  หลักเกณฑการสนับสนุนและสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยในวารสาร
       -  การใหทุนอุดหนุนโครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแกน
รองอธกิารบดฝีายวจัิยเสนอตอที่ประชุมวา สืบเน่ืองจากที่มหาวิทยาลัยกํ าหนดยุทธศาสตรการ

บริหารมหาวทิยาลยัเปนมหาวิทยาลัยวิจัย  และไดจัดสรรเงินรายไดจัดตั้งกองทุนวิจัย 40 ป มข.ในวงเงินหน่ึงรอย
ลานบาท พรอมทัง้แตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพ่ือกํ าหนดสัดสวนและบริหารกองทุนดังกลาว น้ัน บัดน้ี
คณะกรรมการฯ ไดประชุมและจัดสรรสัดสวนงบประมาณในการสงเสริมและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยเรียบ
รอยแลว และเพ่ือใหการดํ าเนินการตางๆเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอเสนอรางประกาศฯ ที่เกี่ยวของ ประกอบ
ดวย

-  รางประกาศฯ เร่ือง หลกัเกณฑการพิจารณาจัดสรรทนุวจัิย แกนักวจัิยใหม มหาวทิยาลยัขอนแกน
สาระสํ าคัญ   เพ่ือใหมีการพัฒนานักวจัิยใหมทีเ่พ่ิงส ําเร็จการศกึษาและบรรจเุขาปฏบิตังิานไมเกนิ

5 ป ตลอดจนบคุลากรทีไ่มเคยไดรับทุนวิจัยจากแหลงใดๆ ในฐานะหัวหนาโครงการที่มีวงเงินเกิน 50,000 บาท
เปนเวลา 5 ป ติดตอกัน เพ่ือใหไดมีโอกาสการทํ าวิจัย

-  รางประกาศฯ เร่ือง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการจัดตั้งกลุมวิจัยและศูนยวิจัย
สาระสํ าคัญ  เพ่ือสนับสนุนการรวมตัวของนักวิจัยที่มีประสบการณ โดยการจัดตั้งเปนกลุมวิจัย

หรือศนูยวจัิย เพ่ือสรางผลงานในเชิงประจักษและใชประโยชนผลงานในการพัฒนาประเทศ พรอมทั้งในการเพิ่ม
ขีดความสามารถของนักวิจัย และการผลิตบัณฑิตโดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนการวิจัย

-  รางประกาศฯ เร่ือง หลักเกณฑการสนับสนุนและสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยในวารสาร
สาระสํ าคัญ  เพ่ือสนับสนุนในการเผยแพรผลงานวิจัย และเปนแรงจูงใจใหกับนักวิจัยนํ า

ผลงานวจัิยไปตพิีมพเผยแพรตามวารสารที่มีชื่อเสียง อันนํ าไปสูการยอมรับและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยตอสา
ธารณชนภายนอกตอไป

-  รางประกาศฯ เร่ือง การใหทุนอุดหนุนโครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแกน
สาระสํ าคัญ  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และใชทรัพยากรอยางมีคุณคา

บนพืน้ฐานของขอมูลที่เปนจริงที่ไดจากการทํ าวิจัย
ทัง้น้ี ไดมีบคุลากรใหขอคิดเห็นเสนอแนะตอรางประกาศดังกลาวขางตนเพ่ิมเติม ซ่ึงมีราย

ละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลวเห็นชอบในหลักการของรางประกาศทั้ง 4 ฉบับ และมีขอคิด

เห็นเสนอแนะ ดังน้ี
-   รางประกาศฯ เร่ือง หลักเกณฑการพจิารณาจดัสรรทนุวจิยั แกนักวจิยัใหม
     มหาวทิยาลัยขอนแกน

ขอคิดเห็นเสนอแนะ
1. ขอ 3

1.1  นิยามของคํ าวา “คณะ” ขอความ “รวมทั้งวิทยาเขตหนองคาย
       มหาวทิยาลัยขอนแกน” ใหแกไขเปน “และวิทยาเขตหนองคาย
       มหาวิทยาลัยขอนแกน”
1.2  นิยามของค ําวา “นักวิจัยใหม” ใหเพิ่มเติมขอความ “ มีคุณสมบัติตามเอกสาร

แนบทายประกาศฯ “ ตอทาย
2. ขอ 4 คุณสมบัติของนักวิจัยใหม ใหจัดทํ ารายละเอียดคุณสมบัติของนักวิจัยใหมให
ชัดเจน แนบทายประกาศฯ ดวย ทัง้น้ี ไมควรกํ าหนดวา เปนหัวหนาโครงการ ที่มีวง
เงนิเกนิ 50,000 บาท  เพื่อเปดโอกาสใหเกิดนักวิจัยใหมมากย่ิงข้ึน

3. ขอ 6 คุณสมบัติของโครงการวิจัย ขอ 6.1 ควรกํ าหนดให เปนโครงการวิจัยตาม
นโยบาย ทศิทางที่มหาวิทยาลัยกํ าหนด เปนงานวิจัยที่สัมพันธกับงานที่ไดรับมอบ
หมายหรืองานในหนาที่ และเช่ือมโยงไปสูการบมเพาะนักวิจัยหนาใหม

4. ขอ 9 เพิม่ขอ 9.5 ดังน้ี “ ขอ 9.5 ผลการวิจัยเปนลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย ผูไดรับ
ทนุหามนํ าผลการวิจัยไปเผยแพรในรูปแบบใดๆ กอนไดรับอนุญาตเปนลายลักษณ
อักษรจากมหาวิทยาลัย”
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-  รางประกาศฯ เร่ือง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการจัดต้ังกลุมวิจัยและศูนยวิจัย
ขอคิดเห็นเสนอแนะ

1. ขอ 5 ใหเพิม่เติมเกณฑการพิจารณาโดยกํ าหนดใหมีความเช่ือมโยงกับการผลิต
บณัฑิตดวย และเพิม่เติมนิยามของคํ าวา “ศูนยวิจัยและพัฒนา” โดยใหมีขอความ
สะทอนถงึการวิจัยและพัฒนาและครอบคลุมนักวิจัยกลุมสาขาวิชาทางมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรดวย

2. ขอ 6.2 ขอความ “...ที่ผานคณะ...” ใหแกไขเปน “...ที่ผานกรรมการประจํ าคณะ...”
3. ใหปรับแกไข เพิ่มเติม ในเอกสารแบบเสนอโครงการจัดต้ังกลุมวิจัย/ศูนยวิจัย
มหาวิทยาลัยขอนแกน  ดังน้ี
- อํ านาจหนาที่ของคณะกรรมการอํ านวยการ ขอ 5 ขอความ “กํ ากับ ติดตามและ
ประเมนิผล...” ใหแกไขเปน  “กํ ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล...”

-  รางประกาศฯ เร่ือง หลักเกณฑการสนับสนุนและสงเสริมการเผยแพรผลงานวจิยัในวารสาร
ขอคิดเห็นเสนอแนะ

1.  ขอ 8 ใหเพิ่มเติมรายละเอียด ดังน้ี
      -  หากบทความใดที่ไดรับคาตอบแทนการตีพิมพผลงานวิจัยแลวจากแหลงทุนอ่ืน

จะไมไดรับคาตอบแทนตามประกาศฯ น้ีอีก
      -  การจายคาตอบแทนการตีพิมพผลงานวิจัยตามประกาศนี้ ใหจายไดสํ าหรับบท

ความทีไ่ดตีพิมพ ซึ่งระบุวันตีพิมพถัดจากวันที่ออกประกาศน้ี

-  รางประกาศฯ เร่ือง การใหทุนอุดหนุนโครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแกน
ขอคิดเห็นเสนอแนะ

1.  ขอ 4 ควรพจิารณาองคประกอบของคณะกรรมการดํ าเนินการใหเหมาะสมย่ิงข้ึน
2.  ใหพจิารณาความเหมาะสมของขอ 5.4
3.  ขอ 10 การใชจายเงินของโครงการวิจัย ใหพิจารณาปรับแกไขขอความโดยระบุวา
      ใหเปนไปตามระเบียบการใชเงินกองทุนวิจัย 40 ป

       และประธานฯ มีขอคิดเห็นเสนอแนะในภาพรวมทั้งหมดของรางประกาศฯ ทั้ง 4 ฉบับวา ขอใหมี
การดํ าเนินการออกประกาศฯ เกี่ยวกับการใชเงินกองทุน 40 ป ใหสามารถใชเงินไดสะดวก คลองตัวย่ิง
ข้ึน

4.7  การเปลีย่นแปลงปฏทินิการศึกษาระดับปริญญาตร ีปการศึกษา 2549
เลขานุการทีป่ระชมุเสนอตอที่ประชุมวา เน่ืองจากการประกาศผลการทดสอบทางการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) และการทดสอบทางการศึกษาข้ันสูง (A-NET) ลาชา ท ําใหกระทบตอการดํ าเนินงานดาน
การเรียนการสอนตามปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจํ าปการศึกษา 2549 ที่ไดกํ าหนดไวเดิม ในการนี้
เพ่ือใหการเรียนการสอนเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี
ปการศกึษา 2549 ใหม  โดยกํ าหนดวันเปดภาคการศึกษาเปนวันที่ 5 มิถุนายน 2549 ซ่ึงเลื่อนจากกํ าหนดการ
เดมิออกไปอกีประมาณ 1 อาทิตย  และการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนการเปลี่ยนแปลงเฉพาะภาคการศึกษาตน
ปการศกึษา 2549 เทาน้ัน ไมไดกระทบกับปฏิทินของภาคการศึกษาปลาย

รองอธกิารบดฝีายพัฒนานักศึกษาเสนอตอที่ประชุมวา เพ่ือใหสอดคลองกับการปรับเปลี่ยน
ปฏิทนิการศกึษาดงักลาว จึงขอเปลี่ยนแปลงวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม จากเดิมวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม
2549 เปลีย่นเปนวนัอาทติยที่ 4 มิถุนายน 2549  และแบงการจัดปฐมนิเทศเปน 2 ชวง คือ ภาคเชา เวลา 07.00-
12.20 น. และภาคบายเวลา 12.00-17.20 น. ณ ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก (ยกเวนวิทยาเขต
หนองคายจะด ําเนินการทีว่ิทยาเขตฯ) โดยมีรายละเอียดการจัดนักศึกษาใหมของคณะในแตละชวงตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม ทั้งน้ี ขอความรวมมือใหคณะจัดปฐมนิเทศ/พบอาจารยที่ปรึกษาใหแลวเสร็จในวันที่ 4
มิถุนายน 2549 ดวย

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมีมติเห็นชอบใหมีการเปลี่ยนแปลงปฏิทินของภาคการศึกษา

ตน ปการศึกษา 2549 เฉพาะชวงการเปดภาคสํ าหรับนักศึกษาใหม รหัส 49 เทาน้ัน  โดยใหแตละคณะ
มกีารสอนเสริมและบริหารจัดการเพื่อใหนักศึกษาไดเรียนจนครบหลักสูตร

และเห็นชอบการจัดนักศึกษาใหเขารับการปฐมนิเทศตามที่ฝายพัฒนานักศึกษาเสนอ
ทัง้น้ีขอใหมีการถายทอด VDO Conference การปฐมนิเทศไปยังวิทยาเขตหนองคายดวย  
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ระเบยีบวาระที่  5  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ
5.1  การเลอืกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนคณาจารยประจํ า
        แทนตํ าแหนงที่วางลง
ตามที ่รศ.เชดิชยั  ตนัติศิรินทร ไดลาออกจากราชการเพื่อไปสมัครสมาชิกวุฒิสภา ตั้งแตวันที่

16 มีนาคม 2549 ทีผ่านมา จึงมีผลใหพนจากตํ าแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนคณาจารย
ประจํ าดวย ในการนี ้มหาวิทยาลัยจะไดดํ าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภมหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํ าแทน
ต ําแหนงทีว่างลง ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภา
มหาวทิยาลยั ประเภทผูแทนคณาจารยประจํ า และประเภทผูแทนขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2541
ตอไป

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

5.2  การจดังานคนืสูเหยาพบปะสังสรรคศิษยเกา มข. ณ นครเวียงจันทน สปป.ลาว
ตามทีส่ภามหาวทิยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ 2/2549 เม่ือวันที่ 1 มีนาคม 2549 ไดเห็นชอบ

ใหมีการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกนและจัดกิจกรรมคืนสูเหยาพบปะสังสรรคศิษยเกามหาวิทยาลัย-
ขอนแกน ณ นครเวยีงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมทั้งการจัดใหมีการเสวนาเร่ือง “บทบาท
ความรวมมือการพฒันาทรัพยากรมนุษยระหวางไทยกับลาว” ดวย น้ัน ในการนี้ ขอเสนอรางกํ าหนดการเดินทาง
และการประชุม ดังน้ี
วนัอังคารที่ 6 มิถุนายน 2549
09.00 น. กรรมการสภามหาวิทยาลัยภายใน และรองอธิการบดี คณบดี

เดนิทางออกจากมหาวิทยาลัย ไปนครเวียงจันทน
14.00 น. นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิยทาลัยผูทรงคุณวุฒิ

เดนิทางโดยเที่ยวบิน TG 010 ถงึสนามบินอุดรธานี
เดนิทางจากอุดรธานี ไปนครเวียงจันทน เขาที่พัก

18.00-19.30 น. รายการเสวนาเรือ่ง “บทบาทความรวมมือการพฒันาทรัพยากรมนุษยระหวางไทยกบัลาว”
โดย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศ

เอกอคัรราชทูตแหงราชอาณาจักรไทย ณ เวียงจันทน
อธกิารบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
อธกิารบดมีหาวิทยาลัยแหงชาติลาว

19.30-22.00 น. งานคนืสูเหยาศิษยเกาชาวลาว ของมหาวิทยาลัยขอนแกน
วนัพุธที่ 7 มิถุนายน 2549
09.00-12.00  น. ประชมุสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 5/2549
13.00  น. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ทัศนศึกษานครเวียงจันทน

อาทเิชน  พิพิธภัณฑไกรสร  พรหมวิหาร  ธาตุหลวง หอพระแกว
  วดัศรีสระเกษ  ศาลหลักเมือง

17.00  น. เดนิทางจากเวียงจันทน กลับ จังหวัดอุดรธานี
20.55  น. เดนิทางจากสนามบินอุดรธานีกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน TG 019

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

5.3  ผลการด ําเนินงานของสถาบันบริการสุขภาพเทคนิคการแพทยและกายภาพบํ าบัด
ดวยผูสอบบญัชรัีบอนุญาตไดตรวจสอบงบดุลของสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทยและ

กายภายบํ าบัด ณ วนัที ่ 30 กันยายน 2548 แลว เห็นวางบการเงินที่แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน
2548 ผลการด ําเนินงาน ส ําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน ถูกตองตามที่ควรในสาระสํ าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทัว่ไป  โดยสรุปมีรายรับสูงกวารายจายประจํ าป 2,344,368.48 บาท

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ
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5.4  สรุปจ ํานวนนิสิตนักศึกษาเขาใหม ประจํ าปการศึกษา 2549 ที่สามารถกูเงินกองทุน
        กรอ.ได
ดวยส ํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดแจงจํ านวนนิสิต นักศึกษา ประจํ าปการศึกษา

2549 ทีส่ามารถกูเงินกองทนุเงินใหกูยืมที่ผูกกับรายไดในอนาคต (ทุน กรอ.) ได ของมหาวิทยาลัยขอนแกน
มีรายละเอียดดังน้ี
กลุมสาขา อาจารย

ประจํ า
นักศึกษารวม สดัสวน นักศึกษาใหม ผลประเมิน

กลุมสาขาที่ 1
สงัคมศาสตร มนุษยศาสตร และการ
ศึกษา
(1:75)

271 9,776 1:36.07 3,678 อยูในเกณฑ

กลุมสาขาที่ 2
ศลิปกรรม และสถาปตยกรรมศาสตร
(1:20)

68 841 1:12:37 340 อยูในเกณฑ

กลุมสาขาที่ 3
วศิวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
(1:40)

434 9,949 1:22.92 2,301 อยูในเกณฑ

กลุมสาขาที่ 4
เกษตรศาสตร
(1:40)

115 3,017 1:26.23 517 อยูในเกณฑ

กลุมสาขาที่ 5
พยาบาลศาสตร เภสัชศาสตร และ
เทคนิคการแพทย
(สดัสวนตามเกณฑวิชาชีพ)

321 4,858 1:15.13 1,003

กลุมสาขาที่ 6
แพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร และ
สตัวแพทยศาสตร
(สดัสวนตามเกณฑวิชาชีพ)

522 3,325 1:6.37 451

รวมกลุมสาขาที่ 1-6 1,731 31,766 1:18.35 8,290
หมายเหต ุ 1)  นักศึกษาใหม หมายถึง นักศึกษาเขาใหม ระดับปริญญาตรี
               2)  นักศกึษารวม หมายถงึ นักศึกษารวมทุกชั้นป ระดับปริญญาตรี-เอก สํ าหรับระดับบัณฑิตศึกษา

    ไดปรับคาน้ํ าหนักใหเปนปริญญาตรีแลว
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

5.5  บนัทกึสํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ือง การตอเวลาราชการ
                              ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ดวยส ํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดมีหนังสือดวนที่สุด ที่ นร 0901/0232 ลงวันที่ 7 มีนาคม
2549 แจงผลการพจิารณาปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบัน-อุดม
ศกึษา ตามพระราชบญัญตัริะเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวกับการตอเวลาราช
การของผูด ํารงต ําแหนงบริหาร โดยเร่ืองน้ีมีความผูกพันสถาบันอุดมศึกษาที่เปนสวนราชการจะตองถือปฏิบัติให
สอดคลองกบัค ําวนิิจฉัยดังกลาว ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

5.6  การประมูลงานจัดซื้อจัดจางดวยวิธี E-AUCTION
คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ 5 ตุลาคม 2547 วันที่ 6 ธันวาคม 2548 และวันที่ 27 ธันวาคม 2548

เหน็สมควรใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐดํ าเนินการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีการทาง
อเิลก็ทรอนิกส และไดวางระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี วาดวย การพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549
ส ําหรับการจัดหาพสัดทุีก่ิจกรรม โครงการ หรือการกอสรางมีมูลคาตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป ทั้งน้ี มีผลบังคับใชตั้ง
แตวนัที ่1 กมุภาพันธ 2549 เปนตนไป  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
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จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

5.7  เอกสารบทคัดยอวิทยานิพนธดีเดน ปการศึกษา 2547
บณัฑิตวทิยาลยัไดด ําเนินการคัดเลือกผลงานและตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ ดีเดน/ดี ประจํ าป

การศกึษา 2547 พรอมทั้งไดจัดพิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธดีเดนไปเรียบรอยแลว เม่ือวันที่ 20 มกราคม 2549 บัด
น้ี บณัฑิตวทิยาลยัไดรวบรวมบทคัดยอวิทยานิพนธที่ไดรับรางวัลวิทยานิพนธดีเดน เสร็จเรียบรอยแลว ซ่ึงมีราย
ละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

5.8  สรุปกจิกรรมตางๆของมหาวทิยาลัยขอนแกน และรายงานสรปุขาวมหาวทิยาลัยขอนแกน
      ในหนาหนังสือพมิพ วารสาร ส่ือมวลชน  ประจ ําเดือนมนีาคม  2549
ดวยในเดอืนมีนาคม 2549 มหาวทิยาลยัไดด ําเนินกจิกรรมทีส่ ําคญัๆ ในดานการพฒันาวชิาการและ

ผลติบณัฑิต การวจัิย การบริการวชิาการ การสงเสริมศลิปะวฒันธรรม การพัฒนานักศกึษา การพัฒนาระบบบริหารและ
บคุลากร และการจดักจิกรรมพิเศษ ซ่ึงมีรายละเอยีดบรรจใุนแผนซีดปีระกอบวาระการประชมุ

นอกจากนี ้ฝายกจิการพเิศษ และงานประชาสมัพันธยังไดรวบรวมรายงานขาวมหาวทิยาลยัขอนแกน
ในหนาหนังสอืพิมพ วารสาร สือ่มวลชน ประจํ าเดอืนมีนาคม 2549    โดยแยกประเภทเปนขาวดานตางๆ ไดแก ขาว
พัฒนาวชิาการและผลติบณัฑิต  การวจัิย การบริการวชิาการ และกจิกรรมพิเศษ ซ่ึงมีรายละเอยีดบรรจุในแผนซีดี
ประกอบวาระการประชมุ

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่นๆ
6.1  รางประกาศฯ เร่ือง การเก็บคาธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา เพ่ือใหการด ําเนินการจัดการศึกษาในสวนที่เกี่ยว

ของกบัการวจัิย ในระดับบัณฑิตศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด จึงขอเสนอรางประกาศ
ฯ เร่ืองการเกบ็คาธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชมุ ทัง้น้ี ที่ประชุมคณะกรรมการประจํ าบัณฑิตวิทยาลัย คราวประชุมคร้ังที่ 4/2549 เม่ือวันที่ 18 เมษายน
2549 ไดใหความเห็นชอบแลว

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมีมติเห็นชอบใหออกประกาศฯตอไปได

6.2  สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน และ
       รายงานการประเมินตนเองมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจํ าปการศึกษา 2547
ตามทีม่หาวทิยาลยัไดดํ าเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2547 (ตุลาคม –

ธนัวาคม 2548) ซ่ึงไดนํ าเสนอภาพรวมใหที่ประชุมคณบดีไดรับทราบแลวเม่ือคราวประชุมคร้ังที่ 3/2549 เม่ือวัน
ที ่15 กุมภาพันธ 2549  บดัน้ี ส ํานักงานประเมินและประกันคุณภาพขอเสนอ สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายในมหาวทิยาลยัขอนแกน และรายงานการประเมินตนเองมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจํ าปการศึกษา 2547 ซ่ึง
มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 14.20 นาฬิกา

(ลงชื่อ)             กลุธดิา  ทวมสุข
             (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)

                  รองอธกิารบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
                  เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน  มูลศรี
ผูบันทึกรายงานการประชุม
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