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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครัง้ที ่ 7/2549  ณ  วันที่  14 มิถุนายน 2549

รายงานการประชุมคณบดี
คร้ังที่ 7/2549

เมื่อวันพุธที่ 14 มถิุนายน 2549
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ

                                                    
ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต  สกลไชย อธิการบดี    ประธาน
2. รศ.ดํ ารงค หอมดี รองอธิการบดีฝายบริหาร
3. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
4. รศ.พิศาล  ศิริธร รองอธกิารบดีฝายวิจัย และ

รักษาราชการแทนผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
5. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
6. ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
7. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท รองอธกิารบดีฝายพัฒนาบุคลากร
8. รศ.ล ําปาง  แมนมาตย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
9. รศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ คณบดคีณะเกษตรศาสตร
10. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร
11. ศ.ละออศรี  เสนาะเมือง คณบดคีณะวิทยาศาสตร
12. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย คณบดคีณะพยาบาลศาสตร
13. รศ.สัญญา  รอยสมมุติ รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร
14. รศ.พีรสิทธิ์  คํ านวณศิลป คณบดคีณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
15. รศ.ชชูาติ อารีจิตรานุสรณ คณบดคีณะเทคนิคการแพทย
16. ผศ.วีระศักดิ์  ชายผา คณบดคีณะสาธารณสุขศาสตร
17. นายเอกสิทธิ์  อตุรวิเชียร รองคณบดีฝายคลินิก

แทนคณบดคีณะทันตแพทยศาสตร
18. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย คณบดคีณะเภสัชศาสตร
19. ผศ.เกษม  นันทชัย คณบดีคณะเทคโนโลยี
20. รศ.ประจักษ  พัวเพ่ิมพูลศิริ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
21. ผศ.ธนสิทธิ์  จันทะรี รองคณบดีฝายวิจัย

แทนคณบดคีณะสถาปตยกรรมศาสตร
22. รศ.มันทนา  สามารถ คณบดคีณะวิทยาการจัดการ
23. ผศ.รุง  ธีระพิจิตร คณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร
24. รศ.สมาน  ลอยฟา ผูอ ํานวยการสํ านักวิทยบริการ

(ส ํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู)
25. รศ.ชรัตน  มงคลสวัสดิ์ ผูรักษาราชการแทนผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร
26. รศ.มนัส  ปะนะมณฑา รองผูอํ านวยการฝายบริหาร

แทนผูอ ํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
27. นายสุรเชษฐ  ม่ังมีศรี รองผูอํ านวยการ

แทนผูอ ํานวยการศูนยบริการวิชาการ
28. ผศ.สกุจิจา  จันทะชุม ผูอ ํานวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล

(ส ํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)
29. รศ.สุธา  ภูสิทธิศักดิ์ รองประธานสภาคณาจารย คนที่ 2

แทนประธานสภาคณาจารย
30. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข รองอธกิารบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

เลขานุการที่ประชุม
31. นางสังวาลย ชางทอง หวัหนาสํ านักงานอธิการบดี

ผูชวยเลขานุการที่ประชุม
ผูไมมาประชุม เน่ืองจากติดราชการ หรือภารกิจสํ าคัญ
1.  ผศ.วันชัย สุมเล็ก รองอธกิารบดฝีายวิทยาเขตหนองคาย
2.  รศ.สลุัดดา  ลอยฟา คณบดคีณะศึกษาศาสตร
ผูเขารวมประชุม
1.  นายวิฑูรย  อรามพงษพันธ ประธานสภาขาราชการและลูกจาง
2.  นายกิตติบดี  ใยพูล อาจารย ระดับ 4 ผูอ ํานวยการโครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร
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เร่ิมประชุมเวลา 10.20 นาฬิกา

ประธานกลาวเปดประชุมและกอนจะด ําเนินการประชุม ประธานไดกลาวตอนรับและแนะนํ าคณบดี
ทีม่ารับตํ าแหนงใหม จํ านวน 2 ทาน คอื รศ.ล ําปาง  แมนมาตย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และรศ.มันทนา  สามารถ
คณบดคีณะวิทยาการจัดการ  จากน้ัน ประธานไดด ําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปน้ี

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองแจงตอที่ประชุม
1.1  เร่ืองทีไ่ดนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่ 5/2549
        เมื่อวันที่ 7 มถิุนายน 2549 และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง
เลขานุการทีป่ระชมุในฐานะกรรมการและเลขานกุารสภามหาวทิยาลยัเสนอตอทีป่ระชมุวา

ดวยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกนคร้ังที่ 5/2549 เม่ือวันที่ 7 มิถุนายน 2549  มีเร่ืองที่ไดนํ าเสนอ
สภามหาวทิยาลยั และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

1.2 สรุปจ ํานวนนักศึกษาตามวิธีรับเขา ปการศึกษา 2549
ผูอ ํานวยการส ํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ (สํ านักทะเบียนและประมวลผล) เสนอตอที่ประชุม

วา  ขอรายงานผลสรุปจํ านวนนักศึกษาตามวิธีรับเขา ปการศึกษา 2549 โดยในปน้ีมีจํ านวนนักศึกษาใหมระดับ
ปริญญาตรี ทั้งหมด 6,395 คน ซ่ึงลดลงจากปทีผ่านมา และจํ านวนตํ่ ากวาเปาหมายที่คาดวาจะรับในปน้ี เม่ือรวม
นักศกึษาทัง้ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาแลวมีทั้งหมด 28,628 คน โดยจํ าแนกตามคณะ ดังราย
ละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ และใหพจิารณาตรวจสอบความถูกตองของขอมูลอีกคร้ัง และมี

ขอคิดเห็นเสนอแนะใหจัดการประชุมคณบดี วาระพิเศษ  เพื่อพิจารณาแผน และแนวทางการรับนัก
ศึกษาในปตอไป และสํ าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษที่จะมีการปรับคาธรรมเนียมการศึกษา ขอใหเรง
ดํ าเนินการใหเสร็จส้ินกอนการจัดทํ าเอกสารระเบียบการ

1.3  รายงานขอเสนอของคณบดีที่เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
รองอธกิารบดฝีายพัฒนาบุคลากรเสนอตอที่ประชุมวา ดวยคณบดีที่ไดเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ

ประเทศสหรฐัอเมริกา เม่ือเดือนพฤษภาคม ที่ผานมา ไดประชุมสรุปผลและมีประเด็นขอคิดเห็นเสนอแนะ ในเร่ือง
ทีเ่กีย่วกบั 1) การวางระบบการบริหารจัดการงานวิจัยใหเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน 2) การปรับโครงสราง
3)การวางระบบในเร่ืองเชิงงบประมาณ ซ่ึงจะไดนํ าเสนอเร่ืองการปรับโครงสรางในคราวประชุมคร้ังตอไป และ
จะขอเสนอใหมีการจัดการประชุมคณบดี วาระพิเศษ เพ่ือหารือในเร่ืองเชิงนโยบาย

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ และคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เสนอวา มีขอเสนอ

ของคณบดหีลายประเด็นที่มหาวิทยาลัยสามารถดํ าเนินการได  โดยไมตองหารือเปนเชิงนโยบาย
จงึควรพิจารณาดํ าเนินการในสวนน้ีดวย

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณบดี คร้ังที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2549
ทีป่ระชมุมีมตใิหแกไข ดงัน้ี
-  หนา 1 รายชือ่ผูเขารวมประชมุ ล ําดบัที ่5 “ผศ.ลขิิต  อามาตยคง” ใหแกไขเปน “ผศ.ลขิิต  อมาตยคง”
-  หนา 9  วาระที ่5.4 จํ านวนตวัเลข “3,245,733.60”  ใหแกไขเปน “466,582.22”
เม่ือแกไขเรียบรอยแลวทีป่ระชมุมีมตรัิบรองรายงานการประชมุคร้ังที ่6/2549 เม่ือวนัที ่10 พฤษภาคม 2549

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสบืเน่ืองจากการประชุมคร้ังกอน
3.1 หนังสือจาก สทศ.ช้ีแจงเกี่ยวกับระบบการตรวจขอสอบ O-NET และ A-NET
ประธานเสนอตอทีป่ระชุมวา ตามที่ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร

ไดมีหนังสอืท ี ศธ 0514.11.6/155 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2549 เร่ือง ขอความอนุเคราะหใหคํ าชี้แจงเกี่ยวกับ
ระบบการตรวจขอสอบ O-NET และ A-NET ไปยังสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) (ส
ทศ.) น้ัน บดัน้ี รศ.ประทีป  จันทรคง รักษาการผูอํ านวยการ สทศ.ไดมีหนังสือที่ สทศ.001/624 ลงวันที่ 31
พฤษภาคม 2549 ชีแ้จงกรณีดงักลาว มีรายละเอยีดคอื สทศ.ไดลงนามท ําสญัญาบริการวชิาการกบัมหาวทิยาลยัขอนแกน
โดยมี รศ.ดร.บณัฑิต  ถิน่ค ํารพ เปนผูรับมอบอํ านาจ เพ่ือวิจัยและพัฒนาระบบตรวจขอสอบ O-NET และ A-NET
และไดใชงานในเดือนมีนาคม 2549 จนไดคะแนนและไดนํ าไปประกาศผลสอบ และมีขอผิดพลาดเกิดข้ึนจนตอง
ยกเลกิผลการประกาศผลการสอบทั้งสองคร้ังเม่ือเดือนเมษายน 2549 แมขอผิดพลาดที่เกิดข้ึนจะมาจากหลาย
สาเหต ุแตสงัคมสวนหนึ่งไดเขาใจวาเกิดจากขอผิดพลาดของซอฟตแวรที่ รศ.ดร.บัณฑิต ถิ่นคํ ารพ และคณะได
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พัฒนาข้ึน  ซ่ึงสทศ.กไ็มเคยระบุวาเปนขอผิดพลาดจากซอฟตแวรดังกลาว แตเปนความเขาใจที่คลาดเคลื่อนและ
สงผลกระทบตอชือ่เสยีงของมหาวทิยาลยัขอนแกน จึงขอชีแ้จงขอมูลเพ่ือความเขาใจทีถ่กูตองวาระบบตรวจขอสอบ O-
NET และ A-NET ทีพั่ฒนาโดย รศ.ดร.บัณฑิต ถิ่นคํ ารพ และคณะน้ัน สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ แม
ไดมีการปรับแกเปนระยะในระหวางใชงาน แตก็เปนการปรับปรุงใหสอดคลองกับลักษณะงานหรือปญหาที่ไม
สามารถคาดการณไดลวงหนา สงผลใหสามารถแกไขปญหาตางๆไปไดมาก จึงขอขอบคณุมหาวทิยาลยัขอนแกนไว ณ
โอกาสนี ้ และไดชีแ้จงประเด็นตางๆ ตอบขอซักถามเกี่ยวกับรายละเอียดตามสัญญาการดํ าเนินการวิจัยตาม
หนังสอืที ่ศธ 0514.11.6/155 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2549 ที่ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตรไดสอบถามไป
ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบและมีขอคิดเห็นเสนอแนะวา มหาวิทยาลัยควรจัดการแถลงขาว และ

ประชาสมัพนัธในส่ือที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อใหบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ไดรับทราบขอมูลที่ถูกตอง ชัดเจน

ขอคิดเห็นเสนอแนะอื่นๆ
ประธานทีป่ระชุมมอบหมายใหฝายวิจัย พิจารณาจัดการประชุมคณบดี วาระพิเศษ

เพือ่พจิารณาก ําหนดนโยบายการรับงานวิจัย และการใหบริการทางวิชาการของอาจารยใน
มหาวทิยาลัย ในโอกาสที่เหมาะสมตอไป

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา
4.1  ขออนุมติัต้ังงบประมาณเงินรายไดประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2549 เพิ่มเติม
รองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศเสนอตอทีป่ระชมุวา มีคณะ หนวยงานมคีวามจ ําเปนตองตัง้งบ

ประมาณเงินรายไดประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2549 เพ่ิมเตมิ  ดังน้ี
คณะ/หนวยงาน วงเงินที่ขออนุมัติตั้ง

งบประมาณเพ่ิมเติม
จากหมวดเงิน ตัง้งบประมาณรายจาย

เพ่ิมเติม
1. คณะแพทยศาสตร 198,000,000 บ.

(เพ่ิมข้ึนรอยละ 16.76)
- เงินผลประโยชนจากการบริการ
  รักษาพยาบาล 198,000,000 บ.

- สนับสนุนการบริหาร
  จัดการทั่วไป
  53,600,000 บ.
- งานบริการรักษาพยาบาล  
  144,400,000 บ.

2. คณะมนุษยศาสตร
    และสังคมศาสตร

36,742,000 บ.
(เพ่ิมข้ึนรอยละ 30.08)

- คาธรรมเนียมการศึกษา
  28,440,800 บ.
- เงินรับฝาก 900,000 บ.
- เงินทนุส ํารองสะสม 7,401,200 บ.

- งบบคุลากร 200,000 บ.
- งบด ําเนินการ 7,301,898 บ.
- งบลงทนุ 6,566,200 บ. -
- งบอดุหนุน19,782,904 บ.
- งบรายจายอืน่ 2,890,998 บ.

3. ส ํานักวิทยบริการ 2,205,000 บ.
(เพ่ิมข้ึนรอยละ 18.96)

- เงินทนุส ํารองสะสม 2,205,000 บ. - งบด ําเนินการ 237,300 บ.
- งบลงทุน1,967,700 บ.

ซ่ึงมีรายละเอยีดหลกัการ เหตุผลความจํ าเปนตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมมีติใหนํ าเสนอสภามหาวทิยาลัยเพือ่พจิารณาตอไป

4.2  รางประกาศฯ เร่ือง หลักเกณฑเกี่ยวกับการแตงต้ังที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง
คณบดบีณัฑิตวทิยาลยัเสนอตอที่ประชมุวา เพ่ือใหนักศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาซ่ึงอยูระหวางการท ํา

วทิยานิพนธ ไดรับค ําปรึกษาเฉพาะเร่ืองในเชงิลกึจากผูทีมี่ความเชีย่วชาญในดานตางๆ ทีมี่ความส ําคญัย่ิงตอวทิยา
นิพนธ จึงขอเสนอรางประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน เร่ือง หลกัเกณฑเกีย่วกบัการแตงตัง้ทีป่รึกษาเฉพาะเร่ือง ซ่ึงมี
รายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งน้ี ที่ประชุมคณะกรรมการประจํ าบัณฑิตวิทยาลัย ในคราว
ประชมุคร้ังที ่5/2549 เม่ือวันที่ 10 พฤษภาคม 2549 ไดใหความเห็นชอบแลว

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมมีติเห็นชอบในหลักการ โดยใหปรับแกไข รางประกาศฯ ดังน้ี
1. ขอ 4 ใหเพิม่ความชัดเจนเกี่ยวกับคุณวุฒิ คุณสมบัติ และความเช่ียวชาญ ของ

ทีป่รึกษาเฉพาะเรือ่ง โดยใหแยกเปนระดับปริญญามหาบัณฑิต และระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
2. ขอ 5 ใหพจิารณาเรื่องภาระงานของที่ปรึกษาเฉพาะเรื่องใหเหมาะสม
3. ขอ 6 ใหขยายขอความใหครอบคลุมถึง การศึกษาอิสระ ดวย
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4.3  รางประกาศฯ เร่ือง คาธรรมเนียมการศึกษาสํ าหรับหลักสูตร
        ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบเกษตรเชิงชีวภาพ ภาคปกติ
        หลักสูตรนานาชาติ คณะเกษตรศาสตร
เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมว า  คณะเกษตรศาสตรจะเปดหลักสูตรระดับ

ประกาศนยีบตัรบณัฑิต ภาคปกติ สาขาวิชาระบบเกษตรเชิงชีวภาพ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม
พ.ศ.2549) เพ่ือรองรับบุคลากรจากประเทศในภาคพื้นเอเชียที่ไดรับทุนจากองคการ SEARCA ซ่ึงหลักสูตรดัง
กลาว
ไดรับความเหน็ชอบจากสภามหาวิทยาลัยแลว เม่ือคราวประชุมคร้ังที่ 5/2549 เม่ือวันที่ 7 มิถุนายน 2549
โดยจะเร่ิมรับนักศกึษาในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2549 เปนตนไป แตเน่ืองจากยังไมมีการกํ าหนดอัตราคา
ธรรมเนียมการศกึษาระดบัประกาศนยีบตัรบณัฑิต หลกัสตูรนานาชาต ิในบญัชทีายประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับ
ที ่180/2545) เร่ือง คาธรรมเนียมการสมัครเขาศึกษาและคาธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.2545  ที่ประชุมคณะกรรมการประจํ าบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ 5/2549 เม่ือวันที่ 10 พฤษภาคม
2549 เหน็ควรใหคณะเกษตรศาสตร จัดทํ าประกาศกํ าหนดคาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรดังกลาว โดยกํ าหนด
ขอตกลงเกีย่วกบัเร่ืองการรับบุคคลจากประเทศในภาคพื้นเอเชียที่ไดรับจากองคการ SEARCA ดวย ซ่ึงมีราย
ละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ จึงขอเสนอรางประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เร่ือง คาธรรมเนียม
การศกึษาส ําหรับหลกัสตูรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบเกษตรเชิงชีวภาพ ภาคปกติ หลักสูตร
นานาชาติ คณะเกษตรศาสตร

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมมีติเห็นชอบ ใหจดัท ําประกาศตอไปได

4.4  รางประกาศฯ เร่ืองการเทียบโอนรายวิชา และคาคะแนนของรายวิชา
       ระดับปริญญาตรี จากการศึกษาในระบบ
เลขานุการทีป่ระชมุเสนอตอทีป่ระชมุวา เพ่ือเปดโอกาสทางการศึกษาแกนักศึกษาที่สอบคัดเลือก

เขาศกึษาตอในมหาวทิยาลัยขอนแกนสามารถโอนรายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชาน้ันๆ และผานการ
วดัและประเมนิผลตามเกณฑของสถาบันอุดมศึกษาตางๆ  มาเปนสวนหนึ่งของจํ านวนหนวยกิตในหลักสูตรของ
มหาวทิยาลยัขอนแกนได  อีกทั้ง เปนการปฏิบัติที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
มาตรา 15 ทีก่ ําหนดใหมีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอธัยาศยั และเปนไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เร่ือง หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาเขาสูการศกึษาในระบบ พ.ศ.2545 ดังน้ัน เพ่ือใหการบริหารจัดการระบบการจัดการศึกษาในเร่ืองการ
เทยีบโอนรายวชิาและคาคะแนนใหสอดคลองกับการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย เปนไปดวย
ความเรียบรอย จึงขอเสนอรางประกาศฯเรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรี
จากการศกึษาในระบบ ซ่ึงปรับปรุงจากประกาศฉบับเดิม (ฉบับที่ 377/2546) และรางประกาศฯ เร่ือง คาใชจาย
การเทยีบโอนรายวชิา และคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรี จากการศึกษาในระบบ ซ่ึงปรับปรุงจากประกาศ
ฉบบัเดิม (ฉบับที่ 378/2546) โดยสรุปมีรายละเอียด ดังน้ี
เปรียบเทยีบ ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เร่ือง การเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา
ระดับปริญญาตรี จากการศึกษาในระบบ ฉบับเดิมและฉบับใหม

ประกาศเดมิ (ฉบบัที ่377/2546) ประกาศ ฉบับใหม หมายเหตุ
ขอ 5 – ขอ 8 - ไมมีการเปลี่ยนแปลง
ขอ 9 การขอคืนเงิน
กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหเทียบโอน
รายวชิาไดแลวน้ัน ใหสํ านัก
ทะเบียนและประมวลผลเพิกถอน
การลงทะเบียนรายวิชาน้ัน และ
มหาวิทยาลัยจะคืนเงินคาธรรมเนียม
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ัน ให
แกนักศึกษา โดยใหนักศึกษาย่ืนคํ า
รองขอคืนเงินไดภายใน 30 วัน นับ
ถัดจากวันที่ไดรับอนุมัติใหเทียบ
โอนรายวิชาน้ันๆ แลว

ขอ 9
กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหเทียบโอน
รายวชิาไดแลวน้ัน ใหสํ านักบริหาร
และพัฒนาวิชาการเพิกถอนการลง
ทะเบียนรายวิชาน้ัน

- ไมมีการคืนเงินคาหนวยกิต
   เน่ืองจากนักศึกษาใหมชํ าระ
   คาธรรมเนียมการศึกษา
   แบบเหมาจาย
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เปรียบเทยีบ ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เร่ือง คาใชจายการเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของ
รายวชิา ระดับปริญญาตรี จากการศึกษาในระบบ ฉบับเดิมและฉบับใหม

ประกาศเดมิ (ฉบบัที ่378/2546) ประกาศ ฉบับใหม หมายเหตุ
1.คาธรรมเนียมการยื่นขอเทียบโอน
   คร้ังละ 100 บาท

1.คาธรรมเนียมการยื่นขอเทียบโอน
   คร้ังละ 200 บาท

- เพ่ิมข้ึน 100 บาท

2.คาธรรมเนียมการเทียบโอน
   รายวชิาที่ไดรับอนุมัติใหเทียบ
   โอนได ใหเรียกเก็บในอัตรา
   รอยละ 50 ของคาธรรมเนียม
   ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาน้ัน
   ของภาคการศึกษาปกติ
   ตามแตละหลักสูตร

2.ไมเรียกเก็บคาธรรมเนียม -ไมมีการเก็บคาธรรมเนียมเน่ืองจาก
  นักศกึษาใหมชํ าระคาธรรมเนียม
  การศกึษาแบบเหมาจาย

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมมีติ ดังน้ี
1. เห็นชอบการปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เร่ือง การเทียบโอนรายวิชา

และคาคะแนนของรายวิชา ระดับปริญญาตรี จากการศึกษาในระบบ ตามทีเ่สนอ โดยแกไขเพิ่มเติม ดัง
น้ี

- ขอ 7.1.3 “...ทั้งน้ีตองเปนไปตามเงื่อนไข...” แกเปน “...และ หรือ ใหเปนไปตามเงื่อน
ไข...”

- ขอ 9 ใหเพิม่วรรคขอความ ทีเ่อ้ือใหนักศึกษาลงทะเบยีนเรียนรายวชิาเพิม่เติมได
ในภาคการศกึษาน้ัน  โดยจํ านวนหนวยกิตที่จะลงทะเบียนเรียนได ตองเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย

2.  เห็นชอบการปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เร่ือง คาใชจายการเทียบโอน
รายวชิาและคาคะแนนของรายวิชา ระดับปริญญาตรี จากการศึกษาในระบบ ตามที่เสนอ  ยกเวน ขอ 1.
คาธรรมเนียมการยื่นขอเทียบโอน ใหเก็บคร้ังละ 100 บาท และเห็นควรใหระบุไวเลยในขอ 8 ของ
ประกาศฯ เร่ืองการเทียบโอนรายวิชาฯ

4.5  ขออนุมติัจดัต้ังคณะนิติศาสตรและขอความเห็นชอบรางระเบียบฯ วาดวย
        คณะนิติศาสตร  พ.ศ.2549
นายกิตติบดี  ใยพูล ในฐานะผูอํ านวยการโครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตรเสนอตอที่ประชุม

วา
โครงการจดัตัง้คณะนิติศาสตร เปนโครงการซึ่งกํ าหนดไวในแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2548
โดยข้ันแรกมหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนหนวยงานที่รับผิดชอบและ
ด ําเนินการเปดรับนักศึกษาเขาศึกษา ในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2547 โดยปแรก รับนักศึกษาจํ านวน 120
คน และเพ่ิมเปนจํ านวน 150 คน ในปที่สอง และ ปที่สาม ในปตอๆไปกํ าหนดจะรับนักศึกษาจํ านวน 200 คน
ปจจุบันมีจํ านวนนักศึกษาสองรุน รวม 253 คน และเพ่ือใหสอดคลองกับเอกลักษณแหงศาสตร นโยบาย
มหาวทิยาลยัและนโยบายรัฐบาล จึงมีความจํ าเปนที่จะปรับเปลี่ยนสถานะของความเปนหลักสูตรที่อยูในความรับ
ผิดชอบของคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตรใหมีสถานะเปนคณะใหมแยกตางหาก มีระบบการบริหารจดัการ อัตรา
ก ําลงับคุลากร เจาหนาที่ โดยอาศัยงบประมาณจากเงินรายได ตามหลักเกณฑของหลักสูตรฯ ในลักษณะโครง
การพิเศษ โดยมีหลกัการและเหตผุลในการเสนอขออนุมัติจัดตั้งคณะนิติศาสตร และไดนํ าเสนอราง ระเบียบ
มหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย คณะนิติศาสตร พ.ศ. 2549 ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมมีติดังน้ี
1. เห็นชอบในหลกัการโครงการจดัต้ังคณะนิติศาสตร
ในเอกสารขอจดัต้ังคณะนิติศาสตร ใหเพิม่ขอมลูในสวน Cash  Flow ดวย

2. เห็นชอบรางระเบยีบมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวย คณะนิติศาสตร พ.ศ.2549 โดยให
มกีารแกไข ปรับปรุง ดังน้ี

- ขอ 5 ควรปรบัปรุงการเขยีนบทบาทหนาทีค่ณะใหสะทอนปรัชญาของ      คณะ
นิติศาสตร ในการเปนโรงเรยีนสอนกฎหมาย และความเปนเอกลกัษณของการ
จดัการศกึษาวชิานิติศาสตรของ มข.ทีเ่ดนชัดในเชิงวชิาชีพ

- เพิม่ขอความเกีย่วกบั วาระและการพนจากตํ าแหนงของรองคณบดี
- ขอ 11 ใหตัดคํ าวา “รวมกนั” จากคํ าวา “หลักการจดัท ําขอตกลงรวมกนั”
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- ใหเพิม่ขอความทีแ่สดงวา การบริหารหลกัสูตร การประกนัคุณภาพ และการ
ประเมนิผลการด ําเนินงานของคณะฯ ใหเปนไปตามแนวทางของมหาวทิยาลัย

- ตอนทายขอ 15(5) ใหเพิม่ขอความ “และสภามหาวทิยาลัย”
- ขอ17 (3) ใหตัดคํ าวา “ทีส่ภามหาวทิยาลัยมอบหมาย” ออก
- เพิม่ขอ 19 “การบริหารบคุคล” ใหเปนไปตามขอบงัคับมหาวทิยาลัยขอนแกน
วาดวย พนักงานมหาวทิยาลัยและ ระเบยีบทีเ่กีย่วของ

- ขอ 23 ใหตัดวรรค 2 และวรรค 3   ออก
- ตัดขอ 24-32 ออก

ระเบยีบวาระที่  5  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ
5.1  การสรรหาคณบดคีณะสาธารณสุขศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร
        และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ดวยคณบดคีณะสาธารณสขุศาสตร คณะสตัวแพทยศาสตร และคณะมนุษยศาสตรและ

สงัคมศาสตร จะครบวาระการด ํารงต ําแหนงในวนัที ่ 30 กนัยายน 2549 และวนัที ่ 4 ตลุาคม 2549 ตามล ําดบั และ
คณบดคีณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร จะพนจากต ําแหนงเน่ืองจากเกษียณอายุราชการในวนัที ่1 ตลุาคม 2549
ตามขอบงัคบัฯ วาดวย การสรรหาคณบด ี พ.ศ.2542 ขอ 10 ใหอธกิารบดเีสนอสภามหาวทิยาลยัเพ่ือแตงตัง้คณะ
กรรมการสรรหาคณบดกีอนการสิน้สดุวาระของผูด ํารงต ําแหนงคณบด ี ไมนอยกวา 90 วนั หรือในกรณีทีผู่ด ํารง
ต ําแหนงคณบด ีพนจากต ําแหนงดวยเหตอุืน่กอนครบวาระ ใหอธกิารบดเีสนอแตงตัง้คณะกรรมการ สรรหาภายใน 60
วนั ดงัน้ัน เพ่ือใหเปนไปตามขอบงัคบัฯ จึงเหน็ควรนํ าเสนอทีป่ระชมุคณบดเีพ่ือทราบ และนํ าเสนอสภามหาวทิยาลยั
เพ่ือพิจารณาแตงตัง้คณะกรรมการสรรหาคณบดทีัง้สามคณะตอไป

จึงเสนอทีป่ระชมุเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

5.2  รายงานผลการตรวจสอบบญัชีของโรงพมิพมหาวทิยาลัยขอนแกน ประจ ําป 2548
หนวยตรวจสอบภายใน ไดท ําการตรวจสอบงบดลุและงบก ําไรขาดทนุ ส ําหรับปสิน้สดุ วนัที ่31

ธนัวาคม 2548 กบับญัชเีอกสารและหลกัฐานตางๆ การปฏบิตัทิางบญัชแีละทดสอบรายการอืน่ๆ ทีเ่หน็วาจํ าเปนตาม
หลกัวชิาการบญัชแีลว เหน็วางบการเงินน้ี แสดงผลการด ําเนินงานโดยถกูตองตามทีค่วร และไดท ําข้ึนตามหลกับญัชี
ทีใ่ชโดยทัว่ไป ส ําหรับวธิกีารคดิราคาสนิคาคงเหลอืน้ัน ไดใชราคาทนุโดยถอืหลกั First-in First-out (FIFO) การคดิ
คาเสือ่มราคาสนิทรัพยใชวธิเีสนตรง การบนัทกึบญัชใีชเกณฑคงคาง (ACCURAL  BASIS)

จึงเสนอทีป่ระชมุเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

5.3  การกนัเงนิงบประมาณป พ.ศ.2548 ไวเบกิเหลือ่มปกรณไีมมหีน้ีผูกพนั
        เพือ่นํ ามาจดัสรรเปนส่ิงจงูใจ
กรมบญัชกีลางไดมีหนังสอืแจงการอนุมัตใิหสวนราชการทีมี่คะแนนการประเมนิผลตามตวัชีว้ดั

รอยละของงบประมาณทีส่ามารถประหยดัไดไมนอยกวา 3 คะแนน หรือผลการประเมนิการปฏบิตัริาชการในภาพรวมของสวน
ราชการมากกวา 3.75 คะแนน ข้ึนไป ตามผลการประเมนิของส ํานักงาน ก.พ.ร. กนัเงินไวเบกิเหลือ่มปและขยายเวลาเบกิจาย
เงินงบประมาณดงักลาว ไดถงึสิน้เดอืนกนัยายน 2549 โดยใหด ําเนินการตามรายละเอยีดในหนงัสอืของกรมบญัชกีลาง ที ่กค
0409.7/ว 167 ลงวนัที ่24 เมษายน 2549 น้ัน  ในสวนของมหาวทิยาลยัขอนแกน กองคลงัไดตรวจสอบแลว ในปงบประมาณ
2548 ไมมีเงินเหลอืจายทีข่อกนัเงินไวกรณีไมมีหน้ีผูกพันเพ่ือนํ ามาจดัสรรเปนสิง่จูงใจตามกรณีดงักลาว

จึงเสนอทีป่ระชมุเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

5.4  การเทยีบตํ าแหนงบคุคลภายนอกซึง่มใิชขาราชการ
ตามทีก่ระทรวงการคลงัไดอาศยัอ ํานาจตามนยัมาตรา 7 วรรคสาม และวรรคสี ่แหงพระราช

กฤษฎีกาคาใชจายในการเดนิทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และทีแ่กไขเพ่ิมเตมิ เทยีบต ําแหนงบคุคลภายนอกซึง่มิใช
ขาราชการทีเ่ดนิทางมาชวยปฏบิตัริาชการ เพ่ือประโยชนในการเบกิคาใชจายในการเดนิทางไปราชการ น้ัน ในการนี้
เพ่ือใหเกดิความสะดวก คลองตวั และเปนการลดข้ันตอนในการปฏบิตัริาชการ ตลอดจนเปนการสนบัสนุนให
สวนราชการสามารถปฏบิตังิานไดผลสมัฤทธิต์ามเปาหมาย จึงเหน็สมควรก ําหนดหลกัเกณฑการเทยีบต ําแหนงบคุคล
ซ่ึงมิใชขาราชการต ําแหนงขาราชการพลเรือนเพ่ิมเตมิ เพ่ือประโยชนในการเบิกคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการตามนยัพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และที่แกไขเพ่ิมเติม ดังน้ี

1. การเทยีบต ําแหนงบุคคลภายนอกซึ่งมิใชขาราชการที่กระทรวงการคลังไดเทียบตํ าแหนง
ไวแลวใหถอืปฏิบตัติามหนังสือของกระทรวงการคลังที่อางถึงรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

2. การเทยีบต ําแหนงบุคคลภายนอกซึ่งมิใชขาราชการและมีตํ าแหนงหนาที่นอกเหนือจาก
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ทีก่ระทรวงการคลงัไดเทียบตํ าแหนงไวแลว ใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณในการ
พิจารณา โดยค ํานึงถึงตํ าแหนงหนาที่ปจจุบัน คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณการทํ างาน และภารกิจที่ไดรับมอบ
หมายใหมาชวยปฏบิตัริาชการ เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมและเปนประโยชนตอทางราชการ

3. การเทยีบต ําแหนงบุคคลภายนอกซึ่งมิใชขาราชการในระดับสูงกวาที่กระทรวงการคลัง
ไดเทยีบต ําแหนงไวแลว ใหสวนราชการขอทํ าความตกลงกับกระทรวงการคลัง

จึงเสนอทีป่ระชมุเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

5.5  ความเช่ือมโยงหลกัสูตร สาขาวชิาเอก สาขาวชิา ISCED และกลุมสาขา กรอ.
ตามทีส่ ํานักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษาขอใหสถาบนัอดุมศกึษาทกุแหงตรวจสอบความเชือ่มโยง

หลกัสตูร สาขาวชิาเอก สาขาวชิา ISCED และกลุมสาขา กรอ. ตามหนังสอืที ่ศธ 0588/380 ลงวนัที ่28 เมษายน 2549
น้ัน บดัน้ี สกอ.ไดปรับปรุงการจัดหลกัสตูรและกลุมสาขาวชิาเสร็จเรียบรอยแลว ตามจํ านวนนกัศกึษาเขาใหมระดบั
อนุปริญญา ปวส. และปริญญาตรี ประจํ าปการศกึษา 2549 ทีส่ ํานักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษาไดแจงยืนยันให
มหาวทิยาลยั/สถาบนัทราบ ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ ในการนี ้สกอ.จึงไดสงแบบฟอรมความ
เชือ่มโยงดงักลาวใหมหาวทิยาลยั/สถาบนัใชเปนขอมูลประกอบการขอกูเงินกองทนุ กรอ. ของนักศกึษากบัส ํานักงานกอง
ทนุเงินใหกูยืมเพ่ือการศกึษา (กยศ.) ตอไป ทัง้น้ี นักศกึษาทีส่ามารถขอกูเงินกองทนุ กรอ. ไดจะตองเปนผูทีมี่คณุสมบตัิ
และเปนไปตามเง่ือนไขทีค่ณะกรรมการกองทนุเพ่ือการศกึษาก ําหนดไวเทาน้ัน และหากสถาบนัใดรับนักศกึษาจริงเกนิ
กวาจํ านวนทียื่นยันไวในแตละกลุมสาขาวชิา สกอ.จะเปนผูพิจารณาอนุมัตเิปนรายกรณี ทัง้น้ี ส ําหรับหลกัสตูรสตัวแพทย
ศาสตร ไดจัดอยูในกลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสขุภาพแลว

จึงเสนอทีป่ระชมุเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

5.6  ขอความอนเุคราะหในการประชาสมัพนัธการจดังานประชุมอธกิารบดีโลกเฉลิมพระเกยีรติฯ
เลขานุการทีป่ระชมุเสนอตอทีป่ระชมุวา ส ํานักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษาไดมีหนังสอืแจงวา

คณะรัฐมนตรีไดมีมตเิม่ือวนัที ่6 ธนัวาคม 2548 เหน็ชอบให สกอ.ด ําเนินโครงการจดัการประชมุอธกิารบดโีลก
ระหวางวนัที ่19-22 กรกฎาคม 2549 ณ ศนูยประชมุแหงชาตสิริิกติิ ์และคณะกรรมการอ ํานวยการจดังานฉลองสริิราช
สมบตัคิรบ 60 ป คร้ังที ่2/2549 ไดมีมตเิม่ือวนัที ่16 มีนาคม 2549 เหน็ชอบใหโครงการจดัประชมุอธกิารบดโีลกของ
สกอ.เปนกจิกรรมหน่ึงของโครงการเฉลมิพระเกยีรตฯิ น้ัน สกอ.ในฐานะเจาภาพจดังานดงักลาว จึงไดมีหนังสอืขอ
ความอนเุคราะหในการเปนเจาภาพรวม และใหความรวมมือในการจดักจิกรรมดงักลาว ซ่ึงมหาวทิยาลยัไดมอบใหฝาย
วชิาการและวเิทศสมัพันธประสานคณะ/หนวยงาน เพ่ือพิจารณาใหความรวมมือ ส ําหรับการลงทะเบยีนเขารวมประชมุ
น้ัน ฝายวชิาการฯ ไดลงทะเบยีนแบบเหมาจายในอตัรา 50,000 บาท ส ําหรับผูเขารวมประชมุ 10 คน อยางไรกต็าม มี
ผูแจงความประสงคจากคณะ/หนวยงานเกนิจํ านวน 10 คน จึงตองพิจารณาใหคณะ/หนวยงานละ 1 คน เทาน้ัน

จึงเสนอทีป่ระชมุเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ และมขีอเสนอแนะใหลงทะเบยีนเหมาจายเพิม่อีก  เพือ่ใหผูสนใจ

สามารถเขารวมประชุมไดอีก 10 คน

5.7  บนัทกึสํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา เร่ือง การไดมาซึง่กรรมการสภามหาวทิยาลัย
       จากคณาจารยประจ ํา ของมหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียุธยา
ประธานเสนอตอทีป่ระชมุวา ดวยส ํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาไดมีหนังสอื ที ่นร 0901/0448

ลงวนัที ่9 พฤษภาคม 2549 แจงผลการพจิารณาปญหาขอกฎหมายเกีย่วกบัการไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวทิยาลยั
จากคณาจารยประจํ าทีม่หาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยาไดหารือไปยังส ํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ในประเดน็
เกีย่วกบัการไดมาของกรรมการสภามหาวทิยาลยัประเภททีเ่ลอืกจากคณาจารยประจํ าและมใิชผูด ํารงต ําแหนงบริหารของ
มหาวทิยาลยัซ่ึงไมถกูตอง เพราะเหตวุาไมไดมีการจัดใหมีการลงคะแนนเลอืกตัง้จากผูสมัครทีมี่คณุสมบตัติามทีก่ ําหนด
ไวในขอบงัคบัวาดวยเหตทุีจํ่ านวนผูสมัครทีมี่คณุสมบตัมีิจํ านวนเทากบักรรมการสภามหาวทิยาลยัประเภทดงักลาว ซ่ึง
เปนประเดน็ทีมี่ความผกูพันใหสถาบนัอดุมศกึษาทีเ่ปนสวนราชการจะตองถอืปฏิบตัใิหสอดคลองกบั
ค ําวนิิจฉัยดงักลาว ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ

จึงเสนอทีป่ระชมุเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

5.8  รายงานผลการด ําเนินการจดัการหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการบรหิาร-
       พยาธวิทิยาคลินิก (โครงการพเิศษ) ประจ ําปการศึกษา 2547-2548 และรายงานของ
        ผูสอบบญัชี
คณะเทคนิคการแพทยขอรายงานผลด ําเนินการจดัการหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิา
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การบริหารพยาธวิทิยาคลินิก (โครงการพิเศษ) ประจํ าปการศึกษา 2547-2548 และรายงานของผูสอบบัญชีรับ
อนุญาต ซ่ึงผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํ าคณะ คร้ังที่ 9/2549 เม่ือวันที่ 30 พฤษภาคม
2549  แลว โดยสรุปมีรายไดสูงกวารายจายในป 2547 จํ านวน 160,329.00 บาท และในป 2548 จํ านวน
532,263.91 บาท  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอทีป่ระชมุเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

5.9   สรุปกจิกรรมตางๆของมหาวทิยาลัยขอนแกน และรายงานสรปุขาวมหาวทิยาลัยขอนแกน
       ในหนาหนังสือพมิพ วารสาร ส่ือมวลชน  ประจ ําเดือนพฤษภาคม 2549
ดวยในเดอืนพฤษภาคม 2549 มหาวทิยาลยัไดด ําเนินกจิกรรมทีส่ ําคญัๆ ในดานการพฒันาวชิาการ

และผลติบณัฑิต การวจัิย การบริการวชิาการ การสงเสริมศลิปะวฒันธรรม การพัฒนานักศกึษา การพัฒนาระบบบริหาร
และบคุลากร และการจดักจิกรรมพิเศษ ซ่ึงมีรายละเอยีดบรรจุในแผนซีดปีระกอบวาระการประชมุ

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

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่นๆ
6.1 การเสนอแตงต้ังคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิประจํ าศูนยบริการวชิาการ
รองผูอ ํานวยการ ผูแทนผูอ ํานวยการศนูยบริการวชิาการเสนอตอทีป่ระชมุวา เพ่ือใหการบริหารงาน

ของศนูยบริการวชิาการ  เปนไปดวยความเรียบรอยและเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
คณะกรรมการประจํ าศูนยบริการวิชาการ พ.ศ. 2546 ขอ 5(3) และขอ 6(1) ศูนยฯ จึงขอเสนอแตงตั้ง
นายสมโภชน  นพคุณ เปนคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิประจํ าศูนยบริการวิชาการ และไดแนบประวัติของบุคคลดัง
กลาวมาเพื่อประกอบการพิจารณาดวย

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมีมติเห็นชอบใหดํ าเนินการจัดทํ าคํ าส่ังแตงต้ังตอไป

6.2 รายงานการแกไขปญหาเกี่ยวกับสถานบันเทิงและสถานบริการรอบรั้ว
มหาวิทยาลัยขอนแกน

รองอธกิารบดฝีายกจิการพิเศษเสนอตอที่ประชุมวา ขอรายงานความคืบหนาการแกไขปญหา
ทีเ่กีย่วกบัสถานบันเทิงและสถานบริการบริเวณรอบร้ัวมหาวิทยาลัย ดังน้ี

- วนัที ่4 พฤษภาคม 2549 อธกิารบดไีดเขาพบนายสมชาย สนุทรวฒัน รักษาการรัฐมนตรีชวย
วาการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะที่ไดดํ าเนินโครงการพัฒนาบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือรายงานสภาพ
ปญหา และผลทีเ่กดิข้ึนจากการเปนสถานประกอบการผิดกฎหมายหรือการเปดเกินเวลาของรานคาบริเวณตลาด
นอกเขตมหาวทิยาลยัทีเ่ปนปญหามายาวนาน และขอความชวยเหลือในการแกปญหาเน่ืองจากตนเหตุและการ
ก ํากบัดแูลสวนใหญอยูนอกเหนืออํ านาจของมหาวิทยาลัย ซ่ึงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย รับที่จะดูแล
และใหความชวยเหลือ

- วนัที ่9 พฤษภาคม 2549 รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาไดจัดประชุมนายกองคการนัก
ศกึษา ประธานสภานกัศึกษา นายกสโมสรนักศึกษาทุกคณะเพ่ือชี้แจงขอเท็จจริงจากขอเสนอของนักศึกษาที่อาจ
จะเขาใจคลาดเคลือ่น เชนกรณีความรับผิดชอบตอการเสียชีวิตของนักศึกษา ผลกระทบในการปด เปดประตูเขา
ออกมหาวทิยาลยั การจัดสรรงบประมาณเพื่อสรางหอพักนักศึกษา เปนตน รวมทั้งสรุปประเด็นปญหาเพื่อขอ
ความรวมมือในการแกปญหาจากผูวาราชการจังหวัดขอนแกน

ในวนัเดยีวกนัน้ี ผูวาราชการจังหวัดไดจัดประชุมผูมีสวนเกี่ยวของจากสวนราชการ/หนวยงาน
ตางๆประมาณ 80 คน เพ่ือบูรณาการการแกไขปญหาซ่ึงผูวาราชการจังหวัดไดมอบนโยบายใหหนวยงานที่เกี่ยว
ของไปก ําหนดมาตรการแกปญหาอยางเขมงวด เรงดวนและตอเน่ือง และมหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการ
ด ําเนินงานเพือ่ก ํากับดูแลและคุมครองสวัสดิภาพนักศึกษาและบุคลากร

และอธกิารบดไีดประชุมปรึกษาหารือรวมกับรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ รองอธิการบดีฝาย
พัฒนานักศกึษา ผูชวยอธกิารบดีฝายกิจการพิเศษ ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา โดยไดกํ าหนดมาตรการ/
กลไกในการกํ ากับดูแลเบื้องตน

- วนัที ่10 พฤษภาคม 2549 ฝายพัฒนานักศึกษา ขอความรวมมือทุกคณะจัดกิจกรรมรณรงค สง
เสริมใหนักศกึษาหางไกลอบายมุข ตลอดจนมอบหมายอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอนในทุกรายวิชา ซ่ึงมี
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ความใกลชดิและมโีอกาสพบปะกับนักศึกษาอยางสมํ่ าเสมอไดใหคํ าปรึกษาแนะนํ ากระตุนเตือนใหหางไกล
อบายมุขและพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค

- มหาวทิยาลยัฯออกคํ าสั่งที่ 1649/2549 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 แตงตั้งคณะกรรมการ
ด ําเนินงานเพือ่ก ํากบัดูแลและคุมครองสวัสดิภาพ ซ่ึงประกอบดวยหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของและใหคณะกรรมการ
ปองกนัและแกไขปญหาอบายมุขของนักศึกษาที่มีอยูแลวมาเปนคณะกรรมการชุดน้ีดวย ทั้งน้ีไดมีการกํ าหนด
มาตรการการด ําเนินการทางวินัยทั้งบุคลากรและนักศึกษาในกรณีฝาฝนหรือผิดกฎหมาย จัดกิจกรรมสงเสริม/
รณรงคใหนักศกึษาหางไกลอบายมุข รวมทั้งมอบหมายหนาที่ใหกรรมการ/หนวยงานที่เกี่ยวของชัดเจน

ส ําหรับในสวนของทางจังหวัดก็ไดมีคํ าสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดระเบียบสังคมจังหวัดขอนแกน
ข้ึน และไดด ําเนินงานตามนโยบายจัดระเบียบสังคม พรอมทั้งสรุปผลการดํ าเนินงานดังกลาว แจงใหมหาวิทยาลัย
ไดรับทราบ ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

สภามหาวทิยาลยัในคราวประชุมคร้ังที่ 5/2549 เม่ือวันที่ 7 มิถุนายน 2549 ไดมีขอคิดเห็น
เสนอแนะวา ชมุชนุภายนอกมหาวิทยาลัยดานศูนยอาหารหนองแวง ซอยบาดาล จะมีความเจริญเพ่ิมข้ึนใน
อนาคตอนัใกลจากการมถีนนวงแหวนรอบในตัดผาน จึงควรพิจารณาจัดระเบียบการเขาออกตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป
เพ่ือปองกนัปญหาที่อาจจะเกิดข้ึน โดยขอใหมหาวิทยาลัยรับไปพิจารณาดํ าเนินการ

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

6.3 วารสารวิจัย มข. ปที่ 10 ฉบับที่ 4
กองบรรณาธกิารวารสารวิจัย มข. ไดจัดพิมพวารสารวิจัย มข. ปละ 4 ฉบับ เพ่ือเผยแพรบทความ

ประเภทตางๆ ของคณาจารยในมหาวิทยาลัย รวมทั้งผลงานวิชาการจากนักวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัยดวย
บดัน้ี ไดด ําเนินการจัดพิมพวารสารวิจัย มข. ปที่ 10 ฉบับที่ 4 เรียบรอยแลว ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

6.4 การจดัประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ APEC International
        Symposium on “Innovation and Good Practices for Teaching and
        Learning Mathematics through Lesson Study, Khon Kaen Session”
มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยคณะศึกษาศาสตร รวมกับ มหาวิทยาลัย Tsukuba ประเทศ

ญี่ปุ น ไดรับเปนเจาภาพในการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ  APEC  International Symposium on
“Innovation and Good Practices for Teaching and Learning Mathematics through Lesson Study,
Khon Kaen Session” ในระหวางวันที่ 14-17 มิถุนายน 2549 ณ โรงแรมโซฟเทล ราชาออรคิด โดยมีวัตถุ
ประสงคเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูจากผลการดํ าเนินการวิจัยของแตละประเทศสมาชิก และเรียนรูบทเรียนที่เปนแบบ
อยางทีด่ใีนการเรียนการสอนคณิตศาสตร เพ่ือพัฒนากรอบความรวมมือที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน
คณิตศาสตรศึกษาของกลุมประเทศสมาชิก APEC ซ่ึงมีรายละเอยีดการจัดประชุมดังกลาวตามเอกสารแผนพับ
ประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

6.5  รายงานของคณะกรรมการด ําเนินการเพือ่ก ํากบัดูแลและคุมครองสวสัดิภาพนักศึกษา
         และบคุลากร
รองอธกิารบดฝีายกจิการพิเศษเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการ

ด ําเนินการเพือ่ก ํากบัดูแลและคุมครองสวัสดิภาพนักศึกษาและบุคลากร ตามคํ าสั่ง มข.ที่ 1649/2549 ลงวันที่ 16
พฤษภาคม 2549 โดยคณะกรรมการดังกลาวไดจัดใหมีการประชุมเพ่ือหารือในการดํ าเนินการเพื่อใหเปนไปตาม
หนาทีท่ีไ่ดรับมอบหมายเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2549 โดยมีรายละเอียดสรุปการดํ าเนินการตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 13.00 นาฬิกา
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครัง้ที ่ 7/2549  ณ  วันที่  14 มิถุนายน 2549

(ลงชื่อ)              กลุธิดา  ทวมสุข
             (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)

                   รองอธกิารบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
                  เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน  มูลศรี
ผูบันทึกรายงานการประชุม
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