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รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 11/2548

เม่ือวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2548
ณ  หองประชุมสารสิน ชั้น 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ

         ******************************************
ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต  สกลไชย อธิการบดี ประธาน
2. รศ.ดํ ารงค  หอมดี รองอธิการบดีฝายบริหาร
3. รศ.พิศาล  ศิริธร รองอธิการบดีฝายวิจัย และรักษาราชการแทน

ผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
4. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
5. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร
6. รศ.สมหมาย  ปรีเปรม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
7. รศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ คณบดีคณะเกษตรศาสตร
8. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
9. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก คณบดีคณะวิทยาศาสตร
10. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา คณบดีคณะศึกษาศาสตร
11. รศ.สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
12. ผศ.สุชาติ  อารีมิตร คณบดีคณะแพทยศาสตร
13. รศ.พีรสิทธ์ิ  คํ านวณศิลป คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
14. รศ.ชูชาติ  อารีจิตรานุสรณ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
15. ผศ.วีระศักดิ์  ชายผา คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
16. รศ.อินทรพล  หอวิจิตร คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
17. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย คณบดีคณะเภสัชศาสตร
18. ผศ.เกียรติศักดิ์  ศรภริมย รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา

แทนคณบดีคณะเทคโนโลยี
19. รศ.ประจักษ  พัวเพิ่มพูลศิริ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
20. รศ.สุเมธ  แกนมณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
21. นายพยุงศิลป  เปศรี รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา

แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
22. นางวลัยลักขณ  แสงวรรณกูล รองผูอํ านวยการฝายวิชาการ

แทนผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ
(สํ านักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู)

23. รศ.ชรัตน  มงคลสวัสดิ์ รักษาราชการแทนผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร
24. รศ.สมภพ  พระธานี ผูอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
25. รศ.จิตเจริญ  ไชยาคํ า ผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ
26. ผศ.สุกิจจา  จันทะชุม ผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล
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(สํ านักบริหารและพัฒนาวิชาการ)
27. รศ.สุธา  ภูสิทธิศักดิ์ รองประธานสภาคณาจารย  คนท่ี 2

แทนประธานสภาคณาจารย
28. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

เลขานุการท่ีประชุม
29. นางสังวาลย  ชางทอง หัวหนาสํ านักงานอธิการบดี

ผูชวยเลขานุการท่ีประชุมคณบดี

ผูไมมาประชุม เน่ืองจากติดราชการ หรือภารกิจสํ าคัญ
1.  ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
2.  ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
3.  รศ.ธาดา  สุทธิธรรม คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร

ผูเขารวมประชุม
1.  นายชอ  วายุภักตร ผูชวยอธิการบดีฝายวิทยาเขตหนองคาย
2.  นางณัฐสมล  ธนกูลรังสฤษด์ิ ผูชวยผูอํ านวยการ

แทนผูอํ านวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
3.  นายบุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย รองประธานสภาขาราชการและลูกจาง คนท่ี 1

แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง

เริ่มประชุมเวลา 09.50 นาฬิกา

ประธานไดกลาวเปดประชุมและกอนจะด ําเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระ  รองอธกิารบดฝีาย
พฒันานกัศกึษาไดแจงตอท่ีประชมุวา นายสุชาต ิ ศกภูเขยีว นกัศกึษาคณะทันตแพทยศาสตร ซ่ึงรบัรางวลัพระราชทาน
ของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว ระดบัอดุมศกึษา ประจ ําปการศกึษา 2547 ไดเขาเฝาฯรบัพระราชทานรางวลั      ดงั
กลาวเรยีบรอยแลวเม่ือวนัท่ี 13 มิถนุายน 2548   ในโอกาสนี ้จงึขอเรยีนเชญิท่ีประชมุแสดงความชืน่ชมยนิดแีละเรยีน
เชญิอธิการบดมีอบชอดอกไมแสดงความยินดกีบันกัศกึษาดงักลาว

จากนัน้ประธานไดด ําเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระดงัตอไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอที่ประชุม
1.1 แนะนํ าคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
ประธานกลาวตอนรบัและแนะนํ า รศ.ทพ.อินทรพล  หอวจิติร ท่ีไดรบัแตงตัง้ใหดํ ารงตํ าแหนง

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร  ตั้งแตวันท่ี 10 มิถุนายน 2548 เปนตนไป
ที่ประชุมรับทราบ
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1.2 นํ าเสนอผลงานของศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแกน
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรเสนอตอท่ีประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยไดทํ าขอตกลงรวมกับสํ านัก

งานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ ในการจัดตั้งหนวยบมเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาขึ้น เม่ือวันท่ี
31 มกราคม 2548 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหมีการนํ าผลงานวิจัยและพัฒนาความพรอมดานวิชาการของสถาบัน
อดุมศกึษามาเชือ่มตอกบัโลกของธุรกจิ และเพือ่สงเสรมิใหอาจารย นกัศกึษา พฒันาสูการเปนผูประกอบการขนาดเลก็ รุน
ใหม ซ่ึงศนูยบมเพาะวสิาหกจิ มหาวทิยาลัยขอนแกน ไดด ําเนนิกจิกรรมมาระยะหนึง่แลว มีผูเขารวมโครงการจ ํานวน 20
ราย  และในโอกาสนี ้ดร.กฤษ  เฉยไสย สังกดัภาควชิาวศิวกรรมไฟฟา คณะวศิวกรรมศาสตร ผูเขารวมโครงการ ไดน ําเสนอ
พรอมสาธิตการใชงานผลิตภณัฑบลัลาสตอเิล็กทรอนกิส (บลัลาสตประหยัดไฟ) ท่ีสามารถลดการใชพลังงานไฟฟาลงได
30%

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ หากคณะ/หนวยงาน ประสงคจะใชประโยชนจากผลิตภัณฑดังกลาว
สามารถติดตอโดยตรงท่ีศูนยบมเพาะวิสาหกิจ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2  เรือ่งรบัรองรายงานการประชมุคณบด ีครัง้ที ่10/2548 เม่ือวนัพุธที ่8 มิถุนายน 2548
ท่ีประชุมมีมติใหแกไข ดังนี้
- หนา 13  วาระที่ 6.4 บรรทัดท่ี 1 ขอความ “ไดผานการพิจารณาของวุฒิสภา...” ใหแกไข

เปน
“ไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภา...” และบรรทัดท่ี 2 คํ าวา “รัฐสภา” ใหแกไขเปน “สภาผูแทนราษฎร”

- หนา 13 วาระที่ 6.5 บรรทัดท่ี 2 ขอความ “ทดแทนการเวนคืนท่ีดิน” ใหแกไขเปน “ทดแทน
ส่ิงปลูกสราง” และ บรรทัดท่ี 4 ขอความ “...ไดแจงระงับการจาย...” ใหแกไขเปน “...ไดแจงขอความรวมมือจาก
สํ านักทางหลวงใหระงับการจาย...”

เม่ือแกไขเรียบรอยแลวท่ีประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 10/2548 เม่ือวันพุธท่ี
8 มิถุนายน 2548

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน      
3.1  ขอความเห็นชอบรางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิต-
       ศึกษา พ.ศ.2548
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากที่ไดนํ าเสนอในท่ีประชุมคณบดี คราว

ประชุมครั้งท่ี 10/2548 เม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน 2548 วากระทรวงศกึษาธิการไดออกประกาศ เรือ่งเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 26 พฤษภาคม 2548 เพื่อใหสอดคลองกับ
เกณฑมาตรฐานดังกลาว และเพื่อปรับปรุงแนวปฏิบัติและเพิ่มเติมความชัดเจนในแนวปฏิบัติบางประการ บัณฑิต
วทิยาลัยไดจดัทํ า (ราง) ระเบยีบมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา  พ.ศ.2548 และตาราง
เปรียบเทียบระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2544 กับ พ.ศ. 2548 ซ่ึง
มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ โดยสรุป มีกรอบการปรับปรุงครั้งนี้ โดยใชโครงสรางของระเบียบเดิม ซ่ึง
แบงเปน 11 หมวด และรักษาแนวทางการเขียนแบบเดิม และจะใชบังคับทุกหลักสูตร นักศึกษาทุกคน ตั้งแตปการ
ศึกษา 2548 สวนท่ีมีการปรับปรุงเนื้อหามาก คือ หมวดที่ 4 และ 8 ท้ังนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการประจํ าบัณฑิต
วิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2548 เม่ือวันท่ี 6 มิถุนายน 2548 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบดวยแลว
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จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมีมตเิหน็ชอบในหลกัการ และมีขอคดิเหน็เสนอแนะใหปรบัปรงุ

แกไขในรางระเบียบฯ  กอนนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป ดังน้ี
-  ขอ 4 นิยามของคํ าวา “ภาควิชา” และ “หัวหนาภาควิชา” ควรตัดออก หรือ พิจารณาปรับ

เพ่ือใหสอดคลองกับการปรับโครงสรางใหมของคณะ
-  ขอ 12.3 วรรคทาย ขอความ “ทั้งน้ี วิทยานิพนธตาม แบบ 1 และ แบบ 2 จะตองมี

คุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน” ขอใหพิจารณาตรวจสอบความถูกตองดวย
-  ขอ 14 ระยะเวลาการศึกษา ขอใหกํ าหนดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ ของกระทรวงฯ
-  ขอ 16.1 ค ําวา “ลกูจาง” ใหแกไขเปน “ผูทีม่หาวทิยาลยัจางเพ่ือท ําหนาทีป่ระจ ําในหลกัสตูร”
-  ขอ 16.9 ขอใหพิจารณาปรับใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงฯ ดวย

เน่ืองจาก ผูเชี่ยวชาญเฉพาะสามารถเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักไดดวย
-  ขอ 19 และ 20 การบริหารจัดการหลักสูตรควรใหแตละคณะมีคณะกรรมการบัณฑิต

ศึกษาระดับคณะ สวนการบริหารแตละหลักสูตร  อาจเปนคณะกรรมการที่ดูแลหลักสูตรเดียวหรือหลาย
หลักสูตรของคณะก็ได  ใหแตละคณะเปนผูพิจารณากํ าหนดตามความเหมาะสม

-  ขอ 22 และขอ 23 ใหเพ่ิมขอความใหบุคคลภายนอกสามารถเปนไดดวย
-  ขอ 24 ใหตัดขอความ “ที่เปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย” ออก
-  ขอ 26.4.2 คะแนนเฉลี่ยสะสม “ไมต่ํ ากวา 3.25” ควรปรับแกไขเปน “ระดับดีมาก”
-  ขอ 36 คํ าวา “สํ านักทะเบียนและประมวลผล” ขอใหแกไขเปน “สํ านักบริหารและพัฒนา

วิชาการ” และใหแกไขในรางระเบียบฯใหถูกตองทุกที่ดวย
-  ขอ 47 ใหตัดขอความ “การเปลี่ยนหัวขอวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระน้ีสามารถขอ

เปลี่ยนไดเพียงคร้ังเดียวเทาน้ัน”  ออก
-  ขอ 48.2.1 วรรคสอง ใหเพ่ิม “ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ” เปนกรรมการสอบวิทยานิพนธไดดวย
-  ขอ 48.2.4 การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ ใหเขียนตามแบบที่ใชในระเบียบฯ

วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2544
-  ขอ 50 ปรับแกไขเปน “ใหประธานคณะกรรมการสอบ หรือผูที่ประธานมอบหมายแจงผล

การสอบแกผูเขาสอบเปนลายลักษณอักษรภายใน 3 วันทํ าการ และรายงานผลเบื้องตนตอคณบดี...”
-  ขอ 62 ควรเขียนใหชัดเจนวาระเบียบน้ีจะใชบังคับกับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน

ระดับบัณฑิตศึกษาทุกคน ยกเวนขอใด และสํ าหรับขอที่จะยกเวนใหใชตามระเบียบเดิมน้ัน  ควรพิจารณาให
รอบคอบวาจะไมเกิดผลกระทบที่เปนผลเสียตอนักศึกษา
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1  รางพระราชกฤษฎีกา วาดวย ปริญญาในสาขาวิชา อกัษรยอสํ าหรับสาขาวิชา

        ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจํ าตํ าแหนงของมหาวิทยาลัยขอนแกน
       (ฉบับที่......) พ.ศ. ...
เลขานกุารท่ีประชมุเสนอตอท่ีประชมุวา เนือ่งจากมหาวทิยาลัยไดเปดสอนสาขาวชิารฐัประศาสน-

ศาสตร  จงึจํ าเปนตองกํ าหนดปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสํ าหรับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร เพิ่มเติม ท้ังนี้เพื่อ
ใหเปนไปตามมาตรา 45 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2541 ซ่ึงบัญญัติวา การ
กํ าหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด และจะใชอักษรยอสํ าหรับสาขาวิชานั้นอยางไร ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
ในการนี้ จึงไดรางพระราชกฤษฎีกา วาดวย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสํ าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทย
ฐานะ และครุยประจํ าตํ าแหนงของมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี......) พ.ศ. ... ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระ

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป

4.2 รางประกาศฯ เรื่องการเสนอขออนุมัติหลักสูตร
เลขานุการท่ีประชุมเสนอตอท่ีประชุมวา     เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการเสนอขออนุมัติหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยใหสามารถดํ าเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและคลองตัว สอดคลองกับสภาพการขยายตัวทางดาน
การศึกษาและการปรับโครงสรางของหนวยงานดานการศึกษา รวมทั้งเปนการประกันคุณภาพของหลักสูตรใหเปน
ไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานตางๆ ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ขอเสนอ
รางประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี......./2548) เรื่อง การเสนอขออนุมัติหลักสูตร ซ่ึงมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระ ท้ังนี้ ฝายวิชาการฯจะไดเชิญผูท่ีเกี่ยวของไดแก รองคณบดีฝายวิชาการ และหัวหนางาน
บริการการศึกษาแตละคณะ มาประชุมเพื่อทํ าความเขาใจรวมกันในวันท่ี 27 มิถุนายน 2548 นี้

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 การจดักิจกรรมส ําหรบันิสตินักศกึษาใหม
รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอตอท่ีประชุมวา เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ไดมีหนังสือแจงขอความรวมมือมายังมหาวิทยาลัย    ใหพิจารณาดํ าเนินการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสํ าหรับนิสิต
นักศึกษาใหม ดังนี้

1.  เห็นควรใหมหาวิทยาลัยส่ังยุติกิจกรรมสํ าหรับนิสิตนักศึกษาใหมสํ าหรับปนี้ลงตั้งแตบัดนี้
เนื่องจากไดดํ าเนินกิจกรรมสํ าหรับนิสิตนักศึกษาใหมมาเปนระยะเวลาพอสมควรแลว

2.  ในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับนิสิตนักศึกษาใหมท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ขอความรวมมือให
มหาวิทยาลัยสอดสองดูแลอยางใกลชิด และมีคํ าส่ังหามการดํ าเนินกิจกรรมในลักษณะท่ีรุนแรง และลวงละเมิดสิทธิ
สวนบุคคลในลักษณะตางๆ เชน การใหแสดงทาทางท่ีลอแหลมหรือใหเปนท่ีอับอาย การบังคับหนวงเหนี่ยวในการ
จัดประชุมรองเพลงเชียร การทํ าโทษในลักษณะตางๆ ไปจนถึงการประทุษรายตอรางกายและจิตใจ รวมถึงการ
กระทํ าท่ีส่ือความหมายของการลวงละเมิดทางเพศ   ท้ังดวยรางกายและทางวาจา   และหามการทํ าหนาท่ีเปน
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“วากเกอร” ของนิสิตนักศึกษารุนพี่ท่ีใชวาจาขมขูนิสิตนักศึกษาใหมโดยเด็ดขาด
3.  ควรพิจารณาส่ังหามการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ทุกรูปแบบ และสอดสองไมใหมีการกระทํ าท่ี

เกิดขึ้นอยางลับๆแมจะเปนความเห็นรวมกันระหวางรุนพี่และนิสิตนักศึกษาใหมก็ตาม
4.  การนํ านิสิตนักศึกษาใหมเขารวมกิจกรรมตางๆ นั้น จะตองเปนไปโดยความสมัครใจของนิสิต

นักศึกษาใหมและตองใหผูปกครองรับรู   ท้ังนี้มหาวิทยาลัยควรดูแลใหมีการลงชื่อแสดงความยินยอมเขารวม
กิจกรรมใหชัดเจน และหามนิสิตนักศึกษารุนพี่ดํ าเนินการใดๆ อันเปนการบีบบังคับใหรุนนองเขารวมกิจกรรม
รวมทั้งใหวางโทษโดยกระบวนการทางวินัยอยางชัดเจนสํ าหรับนิสิตนักศึกษาท่ีฝาฝน    ท้ังนี้ขอใหมหาวิทยาลัย
ทํ าความเขาใจกับนิสิต นักศึกษารุนพี่ใหพึงตระหนักวา นิสิตนักศึกษาอาจมีภูมิหลังท่ีไมเหมือนกัน   กิจกรรม
บางอยางเปนท่ียอมรับไดสํ าหรับคนสวนใหญแตอาจเปนท่ีฝนใจและรับไมไดสํ าหรับคนบางคน ดังนั้น กิจกรรม
ใดๆ จึงจะตองอยูบนพื้นฐานของการเคารพสิทธิสวนบุคคลของนิสิตนักศึกษาทุกคนดวย

รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาไดแจงตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากหนังสือขอความรวมมือของ
เลขาธิการสกอ. ดังรายละเอียดขางตน สถาบันอุดมศึกษาตางๆก็ไดใหความรวมมือเปนอยางดี ในสวนของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ก็ไดมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมรับนกัศึกษาใหม
มีสรุปมติท่ีประชุมดังนี้

1. เห็นควรจัดใหมีการประชุมชี้แจงใหนักศึกษาเขาใจถึงขอจํ ากัดและความจํ าเปนในการปรับ
รูปแบบการดํ าเนินกิจกรรม ตลอดจนใหสรุปกิจกรรมการรับนองใหมของคณะท่ีไดดํ าเนินการตลอดระยะเวลาที่
ผานมาใหนกัศกึษาเกดิความเขาใจตรงกนัในวนัพฤหัสบดท่ีี 16 มิถนุายน 2548 ระหวางเวลา 17.00-20.30 น. เทา
นั้น ยกเวนคณะแพทยศาสตรซ่ึงจะดํ าเนินการในวันเสารท่ี 18 มิถุนายน 2548 กิจกรรมในวันดังกลาวขอใหคณะ
เปนผูดํ าเนินการ    โดยเฉพาะพิธีเปดและปดเพื่อใหการสรุปกิจกรรมเปนไปตามวัตถุประสงคและเสร็จส้ิน
ภายในเวลาที่กํ าหนด ท้ังนี้ขอใหจัดทํ ารายละเอียดกํ าหนดการ ลักษณะกิจกรรมที่ดํ าเนินการแตละชวงเวลาดวย

2.  เห็นควรใหระงับการจัดการแขงขันกีฬานองใหม ประจํ าปการศึกษา 2548 โดยใหไปจัดรวม
กับการแขงขันกีฬาระหวางคณะในภาคปลาย ซ่ึงมีการจัดเปนประจํ าทุกปอยูแลว

3.  การจัดกิจกรรมสรางสรรค สงเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดงีาม ดานบํ าเพ็ญประโยชน ดาน
คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สามารถดํ าเนินการไดโดย

3.1  หากเปนการดํ าเนินการโดยคณะใหคณบดีเปนผูอนุมัติ
3.2  หากเปนการจัดกิจกรรมระหวางองคการนักศึกษากับสโมสรนักศึกษาคณะแหงหนึ่งแหงใดจัด

หรือรวมกันหลายองคกรจัดใหอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีรับมอบหมายเปนผูอนุมัติ
3.3  หากเปนการดํ าเนินกิจกรรมโดยสโมสรนักศึกษาคณะใหอธิการบดี หรือรองอธิการบดีท่ีได

รับมอบหมายเปนผูอนุมัติตามคํ าแนะนํ าของคณบดี
ท้ังนี้กิจกรรมตามขอ 3.1-3.3    ตองจัดทํ าเปนโครงการที่มีรายละเอียดที่ชัดเจนประกอบดวย

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค ผูรับผิดชอบในตํ าแหนงตางๆ กํ าหนดระยะเวลา สถานท่ี งบประมาณคาใชจาย
ลักษณะกิจกรรมและขั้นตอนการดํ าเนินกิจกรรมที่สอดคลองกับวัตถุประสงคและสามารถประเมินผลได   และ
โครงการดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาแลวนํ าเสนอขออนุมัติตอไปและเม่ือไดรับอนุมัติแลว
จึงจะจัดกิจกรรมได
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4.  การดํ าเนินกิจกรรมใดๆ ขอใหปฏิบัติตาม
     4.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง “การจัดกิจกรรมรับนองใหมและประชุมเชียรใน

สถาบันอุดมศึกษา ป 2548”
     4.2  บันทึกขอความ ท่ี ศธ 0508/ว 856 ลงวันท่ี 13 มิถุนายน 2548
     4.3  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 108/2548) เรื่อง   “หลักเกณฑในการจัด

กิจกรรมรับนองใหม มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจํ าปการศึกษา 2548” อยางเครงครัด
จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบและพิจารณาใหขอคิดเห็นเสนอแนะ
ที่ประชุมรับทราบ และมีขอคิดเห็นเสนอแนะดังน้ี
1.  ใหชะลอการจดักิจกรรมตามขอ 1 และ 2 ไปกอนเพ่ือรอความเหน็จากทีป่ระชมุอธกิารบดี

แหงประเทศไทย ซึ่งจะมกีารประชมุในวนัที ่ 25 มิถุนายน 2548 สวนการด ําเนินกิจกรรมอืน่ๆ และการด ําเนิน
การใดๆ ใหเปนไปตามขอ 3 และ 4 ตามขอเสนอของกรรมการพฒันานักศกึษา

2.  ขอความรวมมือคณะตางๆในการจดัคณาจารยและเจาหนาทีดู่แล ใหค ําแนะนํ านักศกึษา
อยางตอเน่ืองดวย

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ
6.1 การกํ าหนดนโยบายในการรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกนโดยวิธีรับตรง
      ประจํ าปการศึกษา 2549
เลขานุการท่ีประชุมเสนอตอท่ีประชุมวา เนื่องจากผลกระทบของการรับบุคคลเขาศึกษาในระบบ

กลาง (Admission) ทํ าใหมหาวิทยาลัยขอนแกนจะตองปรับเปล่ียนระบบการรับเขาศกึษาโดยวิธีรับตรงใหม สํ านัก
ทะเบียนและประมวลผล (สํ านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) จึงไดเชิญคณบดีและผูบริหารประชุมเพื่อพิจารณา
กํ าหนดนโยบายการรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกนโดยวิธีรับตรง ประจํ าปการศึกษา 2549 เม่ือวันท่ี
8 มิถุนายน 2548  โดยมีสรุปมติท่ีประชุม ดังนี้

1.  สัดสวนการรับบุคคลเขาศึกษาโดยวิธีรับตรง : วิธีรับผานสํ านักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาใหกํ าหนดสัดสวนการรับเหมือนเดิม คือ

     1) ดํ าเนินการเองโดยระบบรับตรงของมหาวิทยาลัย 50-75%
(รับจากนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไมนอยกวา 50%)

     2)  รับผานสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 25%
2.  การรับเขาศึกษาโดยวิธีรับตรง มหาวิทยาลัยจะดํ าเนินการจัดสอบเอง โดยรวมกับ 2 สถาบัน

คือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3.  สัดสวนของคะแนนสอบใชหลักการเดิม คือ GPAX  ผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย 5 ภาคเรียน : คะแนนสอบเปน 5 : 95
4.  เพื่อใหสอดคลองกับการจัดสอบ 5 กลุมสาระการเรียนรูของระบบกลาง (Admission)

มหาวิทยาลัยจะจดัสอบจ ํานวน 5 กลุมสาระรายวชิา ไดแก ภาษาไทย สังคมศกึษา ภาษาองักฤษ คณติศาสตร และวทิยา
ศาสตร สํ าหรบัคณะท่ีตองการสอบวชิาเฉพาะ กอ็าจก ําหนดใหสอบได ซ่ึงจะรวบรวมขอมูลมาพจิารณาอกีครัง้หนึง่

5.  ใหผูสมัครเลือกสมัครได 1 คณะ/สาขาวิชา
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  11/2548  ณ  วันท่ี  15 มิถุนายน 2548

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 13.15  นาฬิกา

             (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)
                 รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

                   เลขานุการท่ีประชุมคณบดี

นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน  มูลศรี
ผูบันทึกรายงานการประชุม
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