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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครั้งที่  18/2549  ณ  วันที่  15 ธันวาคม  2549
หมายเหตุ : ไดรบัการรบัรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 1/2550 เม่ือวันที่ 12 มกราคม 2550 เรียบรอยแลว

รายงานการประชุมคณบดี
คร้ังที่ 18/2549

เมือ่วนัศุกรที่ 15 ธันวาคม 2549
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ

                                             
ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต  สกลไชย อธิการบดี ประธาน
2. รศ.ดํ ารงค  หอมดี รองอธิการบดีฝายบริหาร
3. ผศ.นวรัตน วราอัศวปติ เจริญ ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ

แทนรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
4. ผศ.พิสิฏฐ  เจริญสุดใจ ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย

แทนรองอธิการบดีฝายวิจัย และรักษาราชการแทน
ผูอ ํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

5. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
6. ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
7. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท รองอธกิารบดีฝายพัฒนาบุคลากร
8. รศ.นิวัฒ  เสนาะเมือง รองคณบดีฝายบริหาร วางแผนและพัฒนา

แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร
9. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร
10. ศ.ละออศรี  เสนาะเมือง คณบดคีณะวิทยาศาสตร
11. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา คณบดคีณะศึกษาศาสตร
12. ผศ.วัลภา  บินสมประสงค รองคณบดีฝายกจิการพิเศษและทรัพยสิน

แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร
13. ศ.วรุิฬห  เหลาภัทรเกษม คณบดีคณะแพทยศาสตร
14. ผศ.ดุษฎี  อายุวัฒน รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ

แทนคณบดคีณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
15. รศ.ชชูาติ อารีจิตรานุสรณ คณบดคีณะเทคนิคการแพทย
16. รศ.พิษณุ  อุตตมะเวทิน คณบดคีณะสาธารณสุขศาสตร
17. รศ.อินทรพล  หอวิจิตร คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
18. ผศ.อาภรณี  ไชยาคํ า รองคณบดีฝายวิชาการ

แทนคณบดคีณะเภสัชศาสตร
19. ผศ.พรเทพ  ถนนแกว รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย

แทนคณบดีคณะเทคโนโลยี
20. รศ.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย คณบดคีณะสัตวแพทยศาสตร
21. นายธรรมวัฒน  อินทจักร รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา

แทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
22. รศ.มันทนา  สามารถ คณบดคีณะวิทยาการจัดการ
23. ผศ.รุง  ธีระพิจิตร คณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร
24. นายกิตติบดี  ใยพูล รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร
25. รศ.สมาน  ลอยฟา ผูอ ํานวยการสํ านักวิทยบริการ

(ส ํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู)
26. รศ.ชรัตน  มงคลสวัสดิ์ ผูรักษาราชการแทนผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร
27. รศ.สมภพ  พระธานี ผูอ ํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
28. นายสุรเชษฐ  ม่ังมีศรี รองผูอํ านวยการ

แทนผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ
29. ผศ.สิทธี  วนิชาชีวะ รองผูอํ านวยการฝายแผนและสารสนเทศ

แทนผูอ ํานวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล
(ส ํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)

30. ผศ.อารมย   ตตัตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
ปฏิบตัหินาที่แทนเลขานุการที่ประชุม
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ผูไมมาประชุมเน่ืองจากติดราชการและภารกิจอ่ืน
1. ผศ.วันชัย สุมเล็ก รองอธกิารบดีฝายวิทยาเขตหนองคาย
2. รศ.ลํ าปาง  แมนมาตย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
3. นางสังวาลย  ชางทอง ผูชวยเลขานุการที่ประชุม

ผูเขารวมประชุม
1. นางบุบผา  ชอบใช รองประธานสภาขาราชการและลูกจาง คนที่ 2

แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง

เร่ิมประชุมเวลา 09.45 นาฬิกา

ประธานกลาวเปดประชมุ และเน่ืองจากรองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพันธ เดนิทางไปราชการ
จึงมอบหมายใหรองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศ ท ําหนาทีเ่ลขานุการทีป่ระชมุคณบดแีทน จากน้ัน ประธานด ําเนิน
การประชมุตามระเบยีบวาระดงัตอไปน้ี

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองแจงตอที่ประชุม
1.1  เร่ืองทีไ่ดนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่ 11/2549
        เมือ่วนัที่ 6 ธันวาคม 2549 และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง
ประธานเสนอตอทีป่ระชมุวา ดวยในคราวประชมุสภามหาวทิยาลยัขอนแกนคร้ังที่ 11/2549 เม่ือวันที่ 6

ธนัวาคม 2549  มีเร่ืองทีไ่ดนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง  ซ่ึงมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณบดี คร้ังที่ 17/2549 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549
ทีป่ระชมุมีมติใหแกไขดงัน้ี
- หนา 4 บรรทดัที่  20 ใหแกไข เปน “บทบาทของสภาคณาจารยกบัการพัฒนามหาวทิยาลยัขอนแกน”
เม่ือแกไขเรียบรอยแลว ทีป่ระชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุคร้ังที ่17/2549 เม่ือวนัที ่15 พฤศจิกายน 2549

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสบืเน่ืองจากการประชุมคร้ังกอน   -ไมมี-

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา
4.1  ขอเสนอแตงต้ังคณะกรรมการประจํ าสํ านักวิทยบริการ

-ขอถอนวาระ-

4.2  การขยายเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
        ประจ ําปงบประมาณ พ.ศ.2550
รองอธกิารบดฝีายพัฒนาบคุลากรเสนอตอทีป่ระชมุวา ตามมาตรา 72 แหงพระราชบญัญตัริะเบยีบขา

ราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ. 2547 ไดบญัญตัใิหขาราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา ซ่ึงมีต ําแหนง
ตัง้แตระดบัรองศาสตราจารยข้ึนไป เม่ือมีอายุครบหกสิบปบริบูรณในสิ้นปงบประมาณ อาจใหรับราชการเพื่อทํ า
หนาทีส่อนหรือวจัิยตอไปไดจนถึงสิ้นปงบประมาณที่ผูน้ันมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ   ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขที ่ก.พ.อ.ก ําหนด น้ัน เน่ืองจากขณะน้ี ก.พ.อ.อยูในระหวางการปรับปรุงหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข
ดงักลาว ดงัน้ัน ส ําหรับการขยายเวลาราชการในปงบประมาณ พ.ศ.2550 ไดรับคํ าแนะนํ าจาก ก.พ.อ.ขอใหใช
หลกัเกณฑ วธิกีาร และเง่ือนไขการขยายเวลาของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามหนังสือสํ านัก
งานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509/ว1 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2548 และที่ ศธ 0509.5/ว1 ลงวันที่ 1
มีนาคม 2549 เดิมไปกอน ดังน้ัน จึงขอเสนอขอมูลเพ่ือประกอบการพิจารณา วางแผนและวิเคราะหความจํ าเปน
ในการขยายเวลาราชการ ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ประกอบดวย

1. ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1/2549) ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2549 เร่ือง
หลกัเกณฑและวธิกีารการขยายเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สงักดัมหาวิทยาลัยขอนแกน

2. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 293/2549) ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2549 เร่ือง
เพ่ิมเตมิรายละเอยีดหลักเกณฑและวิธีการขยายเวลาราชการของขาราชการพลเรือนใน
สถาบนัอดุมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน
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3. บญัชรีายชือ่ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตํ าแหนงรองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยที่จะเกษียณอายุราชการ 5 ปขางหนา (ปงบประมาณ 2550-2554)

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับทราบขอมูลและพิจารณาวางแผน วิเคราะหความจํ าเปนในการขยายเวลา
ราชการในแตละคณะตอไป

มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ และมีมติ ดังน้ี
1. ใหฝายพฒันาบุคลากร โดยกองการเจาหนาที่ดํ าเนินการตามหลักเกณฑของ
ประกาศตามขอ 1,2 และแจงปฏิทินใหคณะรับทราบตอไป

2. ใหมหาวทิยาลัยพจิารณามาตรการรองรบั กรณทีีอี่ก 5 ปขางหนาจะมผูีดํ ารงต ําแหนง
ระดับรองศาสตราจารยข้ึนไปเกษยีณอายเุพิม่จ ํานวนมากขึน้เปนเทาตัว

4.3   ขอความเหน็ชอบการแตงต้ังคณะกรรมการกลัน่กรองอทุธรณโทษทางวนัิยนักศึกษา
รองอธกิารบดฝีายพัฒนานักศึกษาเสนอตอที่ประชุมวา ดวยคณะกรรมการกลั่นกรองอุทธรณโทษ

ทางวนัิยนักศกึษา ตามคํ าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 4663/2549 จะครบวาระการดํ ารงตํ าแหนงในวันที่ 29
ธนัวาคม 2549 ในการนี ้เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับฯ วาดวย วินัยนักศึกษา พ.ศ.2543 ขอ 21 ที่กํ าหนดวา “เม่ือ
อธกิารบดไีดรับเร่ืองอุทธรณ ใหสงเร่ืองใหคณะกรรมการกลั่นกรองอุทธรณซ่ึงที่ประชุมคณบดีแตงตั้งข้ึน เพ่ือ
พิจารณากลัน่กรองประเด็นที่อุทธรณและเสนอความเห็นตออธิการบดีภายใน 60  วัน  และกรณีที่จํ าเปนอาจขอ
อนุมัตติออธกิารบดขียายเวลาไดอีกไมเกิน 60 วัน โดยคณะกรรมการกลั่นกรองอุทธรณประกอบดวย ประธาน
คณะกรรมการ และ คณะกรรมการอีกจํ านวน 3-5 คน โดยมีวาระ 1 ป” จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา พรอมน้ี
ขอเสนอรายชือ่ผูสมควรไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการดังกลาวประกอบดวย

1. รองศาสตราจารยสมเดช  พินิจสุนทร เปน  ประธานกรรมการ
2. ผูชวยศาสตราจารยจุมพล  ราชวิจิตร เปน  กรรมการ
3. ผูชวยศาสตราจารยปนปณัทธ  เผือกพันธ เปน  กรรมการ
4. นางสาวไพรัตน  ขันธแกว เปน  กรรมการและเลขานุการ
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาใหความเหน็ชอบ นอกจากน้ี ฝายพัฒนานักศึกษาไดนํ าเสนอสถิติ

นักศกึษาถูกลงโทษวินัยนักศึกษา ประจํ าป 2549 (4 มกราคม – 13 ธนัวาคม 2549) ซ่ึงมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมมีติเห็นชอบตามทีเ่สนอใหจดัท ําคํ าส่ังแตงต้ังตอไป

4.4  พจิารณาการอทุธรณคํ าส่ังลงโทษนักศึกษาทุจริตการสอบกลางภาคตน
                              ปการศึกษา 2549

- เลือ่นไปบรรจุวาระการประชุมคร้ังตอไป
ทั้งน้ี ประธานขอใหฝายพัฒนานักศึกษา และคณะนิติศาสตร พิจารณาในรายละเอียด

โดยรอบคอบ เพ่ือประกอบการพิจารณาของที่ประชุมคณบดีในการประชุมคราวตอไปดวย

4.5  การแกไขขอบังคับวาดวยการสรรหาหัวหนาภาควิชา
คณบดคีณะเทคนิคการแพทยเสนอตอทีป่ระชมุวา เน่ืองจากมีการปรับโครงสรางในบางคณะเปนสาย

วชิาหรือส ํานักวชิา ซ่ึงยังไมมีขอบงัคบัวาดวยการสรรหาบคุคลเพ่ือด ํารงต ําแหนงหวัหนาสายวชิา หรือหวัหนาส ํานักวชิา
ดงักลาว และทีป่ระชมุคณบด ีคราวประชมุคร้ังที ่17/2549 เม่ือวนัที ่15 พฤศจิกายน 2549 เหน็ชอบใหใชแนวทางการ
สรรหาหวัหนาภาควชิา จึงขอเสนอแกไขเพ่ิมเตมิขอบงัคบั วาดวย การสรรหาหวัหนาภาควชิา พ.ศ.2541 ดงัน้ี

1. ในขอ 4 ของขอบงัคบัฯ ใหเพ่ิมคํ าจํ ากัดความของภาควิชา ใหครอบคลุมถึงสายวิชาหรือ
ส ํานักวชิาและหนวยงานอื่นๆที่เทียบเทาภาควิชาดังน้ี

“ภาควชิา” หมายถงึ ภาควชิา สายวิชา สํ านักวิชา หรือสวนงานอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา
2. ในขอ 7 ของขอบังคับฯ ตองเปลี่ยนแปลงองคประกอบของกรรมการสรรหาใหสอดคลองกับ

โครงสรางใหม โดยเพ่ิมขอความในวรรคสอง ดังน้ี
ในกรณีทีมี่ 1 ภาควิชา กรรมการตามขอ 7(2) ใหใชกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ

ประจํ าคณะแทน กรรมการตามขอ 7(3) ใหใชรองคณบดีแทน กรรมการตามขอ 7(4) ใหใชคณาจารยแทน
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหแกไขขอบงัคับ วาดวย การสรรหาหัวหนาภาค

วชิา พ.ศ.2541 ตามที่คณบดีคณะเทคนิคการแพทยเสนอ โดยใหตัดคํ าวา “สํ านักวชิา”  ออก และมอบ
ฝายพฒันาบคุลากรพจิารณาด ําเนินการตอไป  ทัง้น้ี มขีอคิดเห็นเสนอแนะเพิม่เติม ดังน้ี

-  ใหจดัท ําประกาศมหาวทิยาลัยเพิม่เติม โดยเพิม่ในเรือ่ง หนาที ่ การไดมา และวาระการ
    ดํ ารงต ําแหนง ใหชัดเจน  
-  ควรมกีารประชุมปรึกษาหารอื  และการติดตามประเมนิผลการด ําเนินงานของคณะทีไ่ด
    มกีารปรับโครงสรางการบรหิารงานไปแลว
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4.6  ขอเชิญมหาวทิยาลัยขอนแกนสมัครเปนสมาชิกสมทบสหกรณออมทรัพย
                               มหาวิทยาลัยขอนแกน จํ ากัด

รองอธกิารบดีฝายกิจการพิเศษ ในฐานะประธานกรรมการดํ าเนินงานสหกรณออมทรัพย
มหาวทิยาลยัขอนแกน จํ ากัด เสนอตอที่ประชุมวา สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํ ากัด ในคราว
ประชมุใหญวสิามญั คร้ังที่ 1/2549 เม่ือวันที่ 14 ตุลาคม 2549 ไดมีมติใหแกไขขอบังคับสหกรณออมทรัพย
มหาวทิยาลยัขอนแกน จํ ากัด พ.ศ.2542 ในสวนของสมาชิกสมทบ โดยเปดโอกาสใหมหาวิทยาลัยขอนแกน
หนวยงานในสงักดัมหาวิทยาลัยขอนแกน และนิติบุคคลที่เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัยขอนแกน สามารถสมัครเปน
สมาชกิสมทบได ทัง้น้ี มีเหตุผลเพ่ือเปนการเพิ่มจํ านวนสมาชิก ซ่ึงจะทํ าใหสหกรณฯ มีเงินทุนเรือนหุนและเงิน
ฝากเพิม่มากย่ิงข้ึน โดยสทิธิที่สมาชิกสมทบจะไดรับคือ สามารถฝากเงินกับสหกรณได โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่สูง
กวาสถาบนัการเงินโดยทั่วไป และเพ่ือเปนการสงเสริมใหสหกรณฯ มีความมั่นคงมากยิ่งข้ึน และสามารถใหบริการ
การดานการเงินแกสมาชกิใหเกิดความคลองตัวและเอื้อประโยชนใหแกสมาชิก ซ่ึงเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย
มากทีส่ดุ จึงขอเชญิมหาวิทยาลัยขอนแกนสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบ ของสหกรณฯ

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพิจารณาแลว  เห็นควรใหนํ าเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาอีกคร้ัง

ในคราวตอไป  โดยขอใหจดัท ําขอมลูเหตุผลความจ ําเปนในการเขารวมเปนสมาชิกสมทบ  พรอมสรุป
ประเด็นสถานภาพความมัน่คง  ปญหา  อุปสรรคในการด ําเนินงานของสหกรณฯ เพือ่ประกอบการ
พจิารณากอนนํ าเสนอสภามหาวทิยาลัยตอไป

4.7  ประมาณการรายได-รายจาย ประจํ าป 2550 ของโรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน
รองอธกิารบดฝีายกจิการพิเศษเสนอตอทีป่ระชมุวา โรงพิมพมหาวทิยาลยัขอนแกน ไดจัดท ํา

ประมาณการรายได-รายจาย ประจํ าป 2550 เรียบรอยแลว โดยประมาณการรายไดจากการขายและบรกิาร เปนเงิน
จํ านวน 13,180,000.00 บาท ประมาณการก ําไรสทุธ ิ3,406,912.00 บาท มีดงัรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชมุ

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพิจารณาแลวใหนํ าเสนอสภามหาวทิยาลัยเพือ่พจิารณาตอไป

ระเบยีบวาระที่  5  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ
5.1  คํ าวนิิจฉยัของคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณีคุณสมบัติของคณบดีและ
       หัวหนาภาควชิา และกรณีเกี่ยวกับการดํ ารงตํ าแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ดวยส ํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมีหนังสือที่ ศธ 0509.6(2.4)/ว 1560 ลงวันที่ 10

พฤศจิกายน 2549 แจงเร่ืองที่ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยศิลปากร ไดขอหารือกรณีคุณสมบัติของ
คณบดแีละหวัหนาภาควชิา และกรณีเกี่ยวกับการดํ ารงตํ าแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปยังสํ านักงานคณะ
กรรมการกฤษฎกีา ซ่ึงคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 8) ไดพิจารณาขอหารือดังกลาวแลวมีความเห็น ดังน้ี

1. พนักงานมหาวทิยาลยัของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ทํ าหนาที่เปนอาจารยผูสอนและทํ างาน
ประจํ าอยูในมหาวทิยาลัยเปนคณาจารยประจํ าของมหาวิทยาลัยมหิดลตามมาตรา 41 แหงพระราชบัญญัติ
มหาวทิยาลยัมหดิล พ.ศ.2530 ดังน้ัน พนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยมหิดลจึงสามารถดํ ารงตํ าแหนง
คณบด ีผูอ ํานวยการ วิทยาลัย สถาบัน สํ านัก ศูนยและหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
คณะ และภาควิชาได

2. หนวยงานในก ํากบัที่สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจัดตั้งข้ึน เปนหนวยงานภายในที่มีฐานะเปน
คณะ วทิยาลยั ศนูย สถาบัน สํ านัก ภาควิชา กอง ฝาย งาน หรือหนวยงานอื่นที่สภามหาวิทยาลัยจัดตั้งข้ึนแลว
แตกรณี มีฐานะและอ ํานาจหนาที่เชนเดียวกับคณะตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ.2530 ดงัน้ัน คณบดีในคณะซ่ึงเปนหนวยงานในกํ ากับของมหาวิทยาลัยศิลปากร จึงมีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยได ซ่ึงมีรายละเอียดปรากฏตามบันทึกสํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ืองเสร็จที่
542/2549 และ 543/2549 ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทัง้น้ี มหาวทิยาลัยไดรับความเห็นชอบจากสภา
มหาวทิยาลยั คราวประชุมคร้ังที่ 11/2549 เม่ือวันที่ 6 ธันวาคม 2549 ใหนํ าหลักการตามที่คณะกรรมการ
กฤษฎีกา มีความวนิิจฉัยขางตน มาใชในการแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของตอไปแลว

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ
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5.2  การติดต้ัง IP CCTV
ผูรักษาราชการแทนผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอรเสนอตอที่ประชุมวา  ดวยศนูยคอมพิวเตอร

ไดตดิตัง้ IP CCTV ซ่ึงเปนโทรทัศนวงจรปด ผานระบบ Internet เพ่ือใชประโยชนในการรักษาความปลอดภัย
ทรัพยสนิของทางราชการ  ปจจุบันไดติดตั้งใชงานแลวจํ านวน 13 แหง และจะไดดํ าเนินการตอไปในปงบ
ประมาณ 2550 ใหครอบคลุมทุกเขตพ้ืนที่ หากคณะ/หนวยงาน มีความประสงคจะติดตั้ง IP CCTV ดังกลาว ทาง
ศนูยฯ ยินดสีนับสนุนในดานเทคนิคการติดตั้งใชเครือขาย สํ าหรับการดูแลรักษาความปลอดภัย หรือการบริหาร
อืน่ๆ น้ัน งานรักษาความปลอดภัย หรือคณะ/หนวยงานตองเปนผูดํ าเนินการเอง

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ

5.3  การพจิารณารับทราบหลักสูตรของ สกอ.
ดวยส ํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดพิจารณาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน

จํ านวน 5 หลักสูตร ดังน้ี
1. หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548)
2. หลกัสตูรประกาศนยีบตัรบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

(หลกัสูตรใหม พ.ศ.2548)
3. หลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิ่งแวดลอมศึกษา (หลักสูตรใหม พ.ศ.2548)
4. หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต (หลักสูตรใหม

พ.ศ.2548)
5. หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสํ าหรับครู (หลักสูตรใหม พ.ศ.2548)
และมขีอสงัเกตวา แบบรายงานขอมูลฯ (สมอ.02)  แบบรายงานขอมูลฯ (สมอ.03)

และแบบรายงานขอมูลฯ (สมอ.04) ของแตละหลกัสูตรระบุรายละเอียดบางประการ ไมสอดคลองกับเลมหลักสูตร
จึงขอใหมหาวทิยาลยัด ําเนินการแกไข และนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติกอนสงเอกสารไปยัง
ส ํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซ่ึง สํ านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ไดแจงไปยังคณะเจาของหลักสูตร
เพ่ือด ําเนินการแกไขและคณะไดดํ าเนินการเรียบรอยแลว

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ

5.4  ก ําหนดการจัดงานบัณฑิตมุทิตาสถาบัน และก ําหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจ ําปการศึกษา 2548

รองอธกิารบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอตอที่ประชุมวา มหาวทิยาลยักํ าหนดจัดงานบัณฑิตมุทิตา
สถาบนั ในวนัอาทติยที่ 17 ธันวาคม 2549 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก
ซ่ึงไดสงหนังสอืเรียนเชิญทุกทานแลว จึงขอความกรุณาตอบรับการรวมงาน และในวันที่ 17 ธันวาคม 2549 ขอ
เรียนเชิญผูบริหารทุกทานพรอมเพรียงกันในเวลา 12.00 น. เพ่ือรับประทานอาหารกลางวันกอนรวมงาน ณ หอง
รับรอง ชั้น 1 ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก ส ําหรับการแตงกาย ขอใหคณาจารยสวมชุดครุย

รองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ขอเสนอรายละเอียดเพ่ิมเติมและซัก
ซอม เกีย่วกบัพิธพีระราชทานปริญญาบัตร ประจํ าปการศึกษา 2548 ในวันจันทรที่ 18 ธันวาคม 2549
มีรายละเอียดโดยสรุป ดังน้ี

ก ําหนดการ
- เวลาประมาณ 11.50 - 16.30 น. พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสํ าเร็จการศึกษาจาก

มหาวทิยาลัยขอนแกน ประจํ าปการศึกษา 2548 ณ ศนูยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก
- เวลาประมาณ  16.40 - 17.50 น. พิธีเปดอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการศูนยวิจัยวิทยา

ศาสตรสุขภาพ ณ คณะเภสัชศาสตร
ทัง้น้ี ฝายอ ํานวยการประสานงาน งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ จะสงรายละเอียดแจงให

ทราบอกีคร้ัง  และคณบดี ผูอํ านวยการ ที่ประสงคจะเขารวมหรือสงผูแทนเขารวมพิธีเปดอาคารเรียนรวมฯ ของ
คณะเภสชัศาสตร ขอใหแจงคณะเภสัชศาสตรใหทราบโดยดวน

รองอธกิารบดฝีายพัฒนานักศึกษา เสนอตอที่ประชุมเพ่ิมเติมวา ขอเรียนเชิญ คณบดี ผูอํ านวย
การ รับและสงเสด็จฯ ดวย  โดยไดจัดที่สํ ารองไวสํ าหรับทุกทานแลว

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ
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5.5  อธกิารบดีไดรับแตงต้ังเปนที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรี
อธกิารบดไีดรับแตงตั้งเปนที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรี ตามคํ าสั่งสํ านักนายกรัฐ

มนตรีที ่199/2549 สั่ง ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2549 มีรายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ

5.6  สรุปสาระส ําคัญจากการประชุมหารือกับผูอํ านวยการสํ านักงานพัฒนาการวิจัย
                   การเกษตร (องคการมหาชน)

เม่ือวนัที ่1 ธนัวาคม 2549 คณะเกษตรศาสตร ไดมีพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ
ระหวางส ํานักงานพฒันาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
รวมกนัพัฒนาการวจัิยการเกษตรเชิงพาณิชย และบุคลากรดานการวิจัยการเกษตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจและ
สงัคมของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ โดยมีรายละเอียดบันทึกขอตกลงความรวมมือตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชมุ และในโอกาสเดียวกันน้ี  ฝายวิจัย คณะเกษตรศาสตรไดประชุมหารือรวมกับผูอํ านวยการสํ านักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) โดยมีสรุปสาระสํ าคัญจากการประชมุหารือตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ

5.7    สรุปกจิกรรมตางๆของมหาวทิยาลัยขอนแกน และรายงานสรปุขาวมหาวทิยาลัยขอนแกน
        ในหนาหนังสือพมิพ วารสาร ส่ือมวลชน  ประจ ําเดือนพฤศจกิายน 2549
ดวยในเดอืนพฤศจิกายน 2549 มหาวทิยาลยัไดด ําเนินกจิกรรมทีส่ ําคญัๆ ในดานการพฒันาวชิาการ

และผลติบณัฑิต การวจัิย การบริการวชิาการ การสงเสริมศลิปะ วฒันธรรม การพัฒนานักศกึษา การพัฒนาระบบบริหาร
และบคุลากร และการจดักจิกรรมพิเศษ ซ่ึงมีรายละเอยีดบรรจุในแผนซีดปีระกอบวาระการประชมุ

นอกจากนี ้ฝายกจิการพเิศษ และงานประชาสมัพันธยังไดรวบรวมรายงานขาวมหาวทิยาลยัขอนแกน
ในหนาหนังสอืพิมพ วารสาร สือ่มวลชน ประจํ าเดอืนพฤศจิกายน 2549    โดยแยกประเภทเปนขาวดานตางๆ ไดแก
ขาวพฒันาวชิาการและผลติบณัฑิต  การวจัิย การบริการวชิาการ และกจิกรรมพิเศษ ซ่ึงมีรายละเอยีดบรรจุในแผนซีดี
ประกอบวาระการประชมุ

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่นๆ
6.1  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ัง นายสุมนต  สกลไชย ดํ ารงตํ าแหนงอธิการบดี

                        มหาวิทยาลัยขอนแกน  ตอไปอีกวาระหน่ึง
ส ํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดสงสํ าเนาหนังสือสํ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร

0508/7158 ลงวนัที ่29 พฤศจิกายน 2549 แจงวา บัดน้ี ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง นายสุมนต
สกลไชย ด ํารงต ําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน ตอไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแตวันที่ 6 กุมภาพันธ 2550

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

6.2  ผลการจดัอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกป 2549 ของนิตยสาร Times
                              (THES-QS World University Ranking 2006)

รองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศเสนอตอทีป่ระชมุวา ในป พ.ศ. 2549 ส ํานักงานคณะกรรมการ
การอดุมศกึษาไดด ําเนินการจดัท ําระบบฐานขอมูลออนไลนเพ่ือประเมินศกัยภาพของมหาวทิยาลยัไทย ซ่ึงไดแจงผล
การจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัไทยในดานการจัดการเรียนการสอนและดานการวิจัย ในขณะเดียวกัน THES – QS ได
ประกาศผลการจดัอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกประจํ าป 2549 (THES-QS World University Ranking 2006) เม่ือ
วนัที ่5 ตลุาคม 2549 ซ่ึงสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดจากเว็บไซต http://www.topuniversities.com และ
http://www.thes.co.uk (Times Higher Education Supplement)    โดยวธิกีารจัดอันดับมีการแบงเง่ือนไข
เปน 4 กลุมซ่ึงในแตละกลุมมีตัวชี้วัดและน้ํ าหนัก ดังน้ี
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Criteria Indicator Brief Description Weight*

Peer Review
Composite score drawn from peer review (which is
divided into five subject areas). 3,703 responses.

40%

1.Research Quality
Citations per
Faculty

Score based on research performance factored
against the size of the research body

20%

2.Graduate
Employability

Recruiter Review
Score based on responses to recruiter survey. 738
responses

10%

International
Faculty

Score based on proportion of international faculty 5%
3.International

Outlook International
Students

Score based on proportion of international students 5%

4.Teaching Quality Student Faculty Score based on student/faculty ratio 20%

ผลการจดัอนัดบัมหาวทิยาลัยของโลกโดย THES-QS แบงเปน 2 กลุมคือ กลุม Top 200 และกลุม Top
201 ถึง 500

มีมหาวทิยาลยัของเอเชยีติดอันดับทั้งหมด 103 สถาบัน โดยมี 33 มหาวิทยาลัยติดอยูในอันดับที่ 1-200
และม ี70 มหาวิทยาลัยติดอยูในอันดับที่ 201-500

ล ําดบัที ่1 ถงึ 20 มีมหาวิทยาลัยของเอเชียจํ านวน 3 แหงคือ อันดับที่ 14 มหาวิทยาลัยปกกิ่ง (Peking
University) ของจีน และอนัดบัที ่19 จํ านวน 2 มหาวิทยาลัยคือ มหาวิทยาลัยโตเกียว (University of Tokyo)
ของญีปุ่น มหาวิทยาลัยแหงชาติสิงคโปร (National University of Singapore)

ส ําหรับประเทศไทย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนมหาวิทยาลัยของไทยเพียงแหงเดียวที่ติดอยูใน
อนัดบัที่ 161 ของกลุม Top 200

มหาวทิยาลัยขอนแกน อยูในอันดับที่ 475 ของโลก  อนัดบัที ่89 ของเอเชีย (Asia) และอันดับที่  17
ของกลุมประเทศอาเซียน (Asean)

รายละเอยีดทัง้หมดของการจัดทํ าอันดับมหาวิทยาลัยไทยโดยสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และ THES-QS World University Ranking 2006 กองแผนงานไดจัดทํ ารายละเอียดไวบนเว็บแบบอินทราเน็ตที่
http://10.100.20.200/cmsUnivRanking

ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ขอความรวมมือคณะ หนวยงานพิจารณารวมกันวา จะสามารถเพิ่ม
คาคะแนนในแตละ criteria ไดอยางไร

รองฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมเพ่ิมเติมวา  ตามเกณฑการประเมินของ ก.พ.ร.ใน
ป 2550 น้ัน ไดก ําหนดดัชนีชี้วัดตัวที่ 5 ในมิติที่ 1 สํ าหรับมหาวิทยาลัยแหงการวิจัยวา มหาวิทยาลัยจะตองถูกจัด
อนัดบัโดยสถาบนัชัน้นํ าของโลก ดังน้ัน เพ่ือนํ าไปสูเปาหมายดังกลาว มหาวิทยาลัยกํ าหนดจะจัดการประชุมเชิง
ปฏิบตักิารเพือ่จัดท ําแผนยุทธศาสตรการดํ าเนินงานในระยะ 4 ปขางหนา ในเดือนมกราคม 2550 จึงขอความรวม
มือคณะ หนวยงาน จัดเตรียมขอมูลของคณะ เพ่ือระดมความคิดเห็นรวมกันตอไป

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ และมอบฝายแผนและสารสนเทศพจิารณาด ําเนินการตอไป

6.3  รายงานผลการดํ าเนินงานการจัดการศึกษาหลักสูตรโครงการพิเศษ
                         คณะเภสัชศาสตร  ปการศึกษา 2548

คณบดคีณะเภสชัศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา คณะเภสัชศาสตร ขอเสนอรายงานผลการดํ าเนิน
งานการจดัการศกึษาหลกัสูตรโครงการพิเศษ ปการศึกษา 2548 จํ านวน 3 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตรเภสัชศา
สตรบณัฑิตผลติเภสชักรภาคสมทบ  2) โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ศึกษาเปนภาษาอังกฤษ  3)
โครงการพเิศษหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรความ
งามและสขุภาพ โดยสรุป หลักสูตรผลิตเภสัชกรภาคสมทบ มีรายจายสูงกวารายรับ จํ านวน 894,697.65 บาท
ทัง้น้ี เน่ืองจากเปนการปรับปรุงในเร่ืองสิ่งกอสราง  ส ําหรับหลกัสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต ศึกษาเปนภาษาอังกฤษ
น้ัน มีปญหาในเร่ืองไมมีรายวิชาที่สอนเปนภาษาอังกฤษ ในวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาเลือกเสรี ซ่ึงคณะก็ได
ด ําเนินการแกไขปญหาไปแลวในระดับหน่ึง ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

http://10.100.20.200/cmsUnivRanking
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จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ และประธานขอใหเพิม่รายงานผลการด ําเนินการตามเกณฑดัชนี

ช้ีวดัของ ก.พ.ร. ในภาคผนวกดวย และขอใหใชเปนหลักการในการรายงานผลการด ําเนินงานการจดัการ
ศึกษาหลกัสูตรโครงการพเิศษอืน่ๆ ดวย

6.4 ก ําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย และประชุมคณบดี ประจํ าป 2550
มหาวทิยาลยัไดก ําหนดการประชุมประชุมสภามหาวิทยาลัย และประชุมคณบดี ประจํ าป 2550

โดยก ําหนดประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันพุธ สัปดาหแรกของเดือน ประชุมคร้ังที่ 1/2550 ในวันพุธที่  7
กมุภาพันธ 2550 และก ําหนดประชุมคณบดี ทุกวันศุกร สัปดาหที่ 2 และ 3 ของเดอืน ดังมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ

6.5  กระทรวงการคลงัออกหลักเกณฑและแนวปฏิบัติการเบิกคารักษาพยาบาล
                              ในสวสัดิการรักษาพยาบาลขาราชการ

คณบดคีณะแพทยศาสตร เสนอตอที่ประชุมวา กระทรวงการคลังไดออกหลักเกณฑและแนว
ปฏิบตักิารเบกิคารักษาพยาบาลในสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ ซ่ึงสามารถดูรายละเอียดไดจาก website :
www.cdg.go.th ซ่ึงหลกัเกณฑและแนวปฏิบัติดังกลาวอาจสงผลกระทบตอการบริหารจัดการของโรงพยาบาล
ภาครัฐ โดยเฉพาะวิธีการเบิกจายตามกลุมวินิจฉัยโรครวม (DRG) ทีจ่ะเร่ิมดํ าเนินการประมาณเดือนเมษายน
2550 น้ี

ประธานเสนอตอทีป่ระชุมเพ่ิมเติมวา นอกจากน้ี ยังมี พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ ที่กํ าลังจะ
ประกาศใช ซ่ึงอาจตองมีการหารือเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวดวย

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 12.00 นาฬิกา

       อารมย    ตตัตะวะศาสตร
    (ผูชวยศาสตราจารยอารมย  ตตัตะวะศาสตร)

                   รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
                          ปฏิบตัิหนาที่แทนเลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน  มูลศรี
ผูบันทึกรายงานการประชุม

http://www.cdg.go.th/
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