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รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 11/2548
เมื่อวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2548
ณ หองประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแกนกัลปพฤกษ
******************************************
ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต สกลไชย
2. รศ.ดํารงค หอมดี
3. รศ.พิศาล ศิริธร
4. ผศ.ลิขิต อมาตยคง
5. รศ.รังสรรค เนียมสนิท
6. รศ.สมหมาย ปรีเปรม
7. รศ.อัศนี ปาจีนบูรวรรณ
8. รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
9. ผศ.วันชัย สุมเล็ก
10. รศ.สุลัดดา ลอยฟา
11. รศ.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ
12. ผศ.สุชาติ อารีมิตร
13. รศ.พีรสิทธิ์ คํานวณศิลป
14. รศ.ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ
15. ผศ.วีระศักดิ์ ชายผา
16. รศ.อินทรพล หอวิจิตร
17. รศ.บังอร ศรีพานิชกุลชัย
18. ผศ.เกียรติศักดิ์ ศรภิรมย
19. รศ.ประจักษ พัวเพิ่มพูลศิริ
20. รศ.สุเมธ แกนมณี
21. นายพยุงศิลป เปศรี
22. นางวลัยลักขณ แสงวรรณกูล

23. รศ.ชรัตน มงคลสวัสดิ์
24. รศ.สมภพ พระธานี
25. รศ.จิตเจริญ ไชยาคํา
26. ผศ.สุกิจจา จันทะชุม

อธิการบดี
ประธาน
รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองอธิการบดีฝายวิจัย และรักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณบดีคณะเกษตรศาสตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
คณบดีคณะแพทยศาสตร
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
แทนคณบดีคณะเทคโนโลยี
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา
แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
แทนผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู)
รักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
ผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ
ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
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27. รศ.สุธา ภูสิทธิศักดิ์
28. รศ.กุลธิดา ทวมสุข
29. นางสังวาลย ชางทอง

(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)
รองประธานสภาคณาจารย คนที่ 2
แทนประธานสภาคณาจารย
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
เลขานุการที่ประชุม
หัวหนาสํานักงานอธิการบดี
ผูชวยเลขานุการที่ประชุมคณบดี

ผูไมมาประชุม เนื่องจากติดราชการ หรือภารกิจสําคัญ
1. ผศ.อารมย ตัตตะวะศาสตร
รองอธิการบดีฝา ยแผนและสารสนเทศ
2. ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธ
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
3. รศ.ธาดา สุทธิธรรม
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ผูเขารวมประชุม
1. นายชอ วายุภักตร
2. นางณัฐสมล ธนกูลรังสฤษดิ์
3. นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย

ผูชวยอธิการบดีฝายวิทยาเขตหนองคาย
ผูชวยผูอํานวยการ
แทนผูอํานวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
รองประธานสภาขาราชการและลูกจาง คนที่ 1
แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง

เริ่มประชุมเวลา 09.50 นาฬิกา
ประธานไดกลาวเปดประชุมและกอนจะดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ รองอธิการบดีฝา ย
พัฒนานักศึกษาไดแจงตอทีป่ ระชุมวา นายสุชาติ ศกภูเขียว นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร ซึง่ รับรางวัลพระราชทาน
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ระดับอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2547 ไดเขาเฝาฯรับพระราชทานรางวัล ดัง
กลาวเรียบรอยแลวเมือ่ วันที่ 13 มิถนุ ายน 2548 ในโอกาสนี้ จึงขอเรียนเชิญทีป่ ระชุมแสดงความชืน่ ชมยินดีและเรียน
เชิญอธิการบดีมอบชอดอกไมแสดงความยินดีกบั นักศึกษาดังกลาว
จากนัน้ ประธานไดดาเนิ
ํ นการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงตอที่ประชุม
1.1 แนะนําคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
ประธานกลาวตอนรับและแนะนํา รศ.ทพ.อินทรพล หอวิจติ ร ทีไ่ ดรบั แตงตัง้ ใหดารงตํ
ํ าแหนง
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร ตั้งแตวันที่ 10 มิถุนายน 2548 เปนตนไป
ที่ประชุมรับทราบ
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1.2 นําเสนอผลงานของศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแกน
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยไดทําขอตกลงรวมกับสํานัก
งานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ ในการจัดตั้งหนวยบมเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาขึ้น เมื่อวันที่
31 มกราคม 2548 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหมีการนําผลงานวิจัยและพัฒนาความพรอมดานวิชาการของสถาบัน
อุดมศึกษามาเชือ่ มตอกับโลกของธุรกิจ และเพือ่ สงเสริมใหอาจารย นักศึกษา พัฒนาสูก ารเปนผูป ระกอบการขนาดเล็ก รุน
ใหม ซึง่ ศูนยบม เพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดดาเนิ
ํ นกิจกรรมมาระยะหนึง่ แลว มีผเู ขารวมโครงการจํานวน 20
ํ
ราย และในโอกาสนี้ ดร.กฤษ เฉยไสย สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร ผูเ ขารวมโครงการ ไดนาเสนอ
พรอมสาธิตการใชงานผลิตภัณฑบลั ลาสตอเิ ล็กทรอนิกส (บัลลาสตประหยัดไฟ) ทีส่ ามารถลดการใชพลังงานไฟฟาลงได
30%
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ หากคณะ/หนวยงาน ประสงคจะใชประโยชนจากผลิตภัณฑดังกลาว
สามารถติดตอโดยตรงที่ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรือ่ งรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครัง้ ที่ 10/2548 เมือ่ วันพุธที่ 8 มิถนุ ายน 2548
ที่ประชุมมีมติใหแกไข ดังนี้
- หนา 13 วาระที่ 6.4 บรรทัดที่ 1 ขอความ “ไดผานการพิจารณาของวุฒิสภา...” ใหแกไข
เปน
“ไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภา...” และบรรทัดที่ 2 คําวา “รัฐสภา” ใหแกไขเปน “สภาผูแทนราษฎร”
- หนา 13 วาระที่ 6.5 บรรทัดที่ 2 ขอความ “ทดแทนการเวนคืนที่ดิน” ใหแกไขเปน “ทดแทน
สิ่งปลูกสราง” และ บรรทัดที่ 4 ขอความ “...ไดแจงระงับการจาย...” ใหแกไขเปน “...ไดแจงขอความรวมมือจาก
สํานักทางหลวงใหระงับการจาย...”
เมื่อแกไขเรียบรอยแลวที่ประชุมมีมติรบั รองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันพุธที่
8 มิถุนายน 2548
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
3.1 ขอความเห็นชอบรางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากที่ไดนําเสนอในที่ประชุมคณบดี คราว
ประชุมครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2548 วากระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศ เรือ่ งเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 26 พฤษภาคม 2548 เพื่อใหสอดคลองกับ
เกณฑมาตรฐานดังกลาว และเพื่อปรับปรุงแนวปฏิบัติและเพิ่มเติมความชัดเจนในแนวปฏิบัติบางประการ บัณฑิต
วิทยาลัยไดจดั ทํา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 และตาราง
เปรียบเทียบระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2544 กับ พ.ศ. 2548 ซึ่ง
มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ โดยสรุป มีกรอบการปรับปรุงครั้งนี้ โดยใชโครงสรางของระเบียบเดิม ซึ่ง
แบงเปน 11 หมวด และรักษาแนวทางการเขียนแบบเดิม และจะใชบังคับทุกหลักสูตร นักศึกษาทุกคน ตั้งแตปการ
ศึกษา 2548 สวนที่มีการปรับปรุงเนื้อหามาก คือ หมวดที่ 4 และ 8 ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2548 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบดวยแลว
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จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ และมีขอ คิดเห็นเสนอแนะใหปรับปรุง
แกไขในรางระเบียบฯ กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป ดังนี้
- ขอ 4 นิยามของคําวา “ภาควิชา” และ “หัวหนาภาควิชา” ควรตัดออก หรือ พิจารณาปรับ
เพื่อใหสอดคลองกับการปรับโครงสรางใหมของคณะ
- ขอ 12.3 วรรคทาย ขอความ “ทั้งนี้ วิทยานิพนธตาม แบบ 1 และ แบบ 2 จะตองมี
คุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน” ขอใหพิจารณาตรวจสอบความถูกตองดวย
- ขอ 14 ระยะเวลาการศึกษา ขอใหกําหนดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ ของกระทรวงฯ
- ขอ 16.1 คําวา “ลูกจาง” ใหแกไขเปน “ผูท มี่ หาวิทยาลัยจางเพือ่ ทําหนาทีป่ ระจําในหลักสูตร”
- ขอ 16.9 ขอใหพิจารณาปรับใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงฯ ดวย
เนื่องจาก ผูเชี่ยวชาญเฉพาะสามารถเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักไดดวย
- ขอ 19 และ 20 การบริหารจัดการหลักสูตรควรใหแตละคณะมีคณะกรรมการบัณฑิต
ศึกษาระดับคณะ สวนการบริหารแตละหลักสูตร อาจเปนคณะกรรมการที่ดูแลหลักสูตรเดียวหรือหลาย
หลักสูตรของคณะก็ได ใหแตละคณะเปนผูพิจารณากําหนดตามความเหมาะสม
- ขอ 22 และขอ 23 ใหเพิ่มขอความใหบุคคลภายนอกสามารถเปนไดดวย
- ขอ 24 ใหตัดขอความ “ที่เปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย” ออก
- ขอ 26.4.2 คะแนนเฉลี่ยสะสม “ไมตํ่ากวา 3.25” ควรปรับแกไขเปน “ระดับดีมาก”
- ขอ 36 คําวา “สํานักทะเบียนและประมวลผล” ขอใหแกไขเปน “สํานักบริหารและพัฒนา
วิชาการ” และใหแกไขในรางระเบียบฯใหถูกตองทุกที่ดวย
- ขอ 47 ใหตัดขอความ “การเปลี่ยนหัวขอวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระนี้สามารถขอ
เปลี่ยนไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น” ออก
- ขอ 48.2.1 วรรคสอง ใหเพิ่ม “ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ” เปนกรรมการสอบวิทยานิพนธไดดวย
- ขอ 48.2.4 การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ ใหเขียนตามแบบที่ใชในระเบียบฯ
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2544
- ขอ 50 ปรับแกไขเปน “ใหประธานคณะกรรมการสอบ หรือผูที่ประธานมอบหมายแจงผล
การสอบแกผูเขาสอบเปนลายลักษณอักษรภายใน 3 วันทําการ และรายงานผลเบื้องตนตอคณบดี...”
- ขอ 62 ควรเขียนใหชัดเจนวาระเบียบนี้จะใชบังคับกับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
ระดับบัณฑิตศึกษาทุกคน ยกเวนขอใด และสําหรับขอที่จะยกเวนใหใชตามระเบียบเดิมนั้น ควรพิจารณาให
รอบคอบวาจะไมเกิดผลกระทบที่เปนผลเสียตอนักศึกษา
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 รางพระราชกฤษฎีกา วาดวย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับที่......) พ.ศ. ...
เลขานุการทีป่ ระชุมเสนอตอทีป่ ระชุมวา เนือ่ งจากมหาวิทยาลัยไดเปดสอนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จึงจําเปนตองกําหนดปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร เพิ่มเติม ทั้งนี้เพื่อ
ใหเปนไปตามมาตรา 45 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2541 ซึ่งบัญญัติวา การ
กําหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด และจะใชอักษรยอสําหรับสาขาวิชานั้นอยางไร ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
ในการนี้ จึงไดรางพระราชกฤษฎีกา วาดวย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทย
ฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่......) พ.ศ. ... ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
4.2 รางประกาศฯ เรื่องการเสนอขออนุมัติหลักสูตร
เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการเสนอขออนุมัติหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยใหสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและคลองตัว สอดคลองกับสภาพการขยายตัวทางดาน
การศึกษาและการปรับโครงสรางของหนวยงานดานการศึกษา รวมทั้งเปนการประกันคุณภาพของหลักสูตรใหเปน
ไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานตางๆ ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ขอเสนอ
รางประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่......./2548) เรื่อง การเสนอขออนุมัติหลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระ ทั้งนี้ ฝายวิชาการฯจะไดเชิญผูที่เกี่ยวของไดแก รองคณบดีฝายวิชาการ และหัวหนางาน
บริการการศึกษาแตละคณะ มาประชุมเพื่อทําความเขาใจรวมกันในวันที่ 27 มิถุนายน 2548 นี้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 การจัดกิจกรรมสําหรับนิสติ นักศึกษาใหม
รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอตอที่ประชุมวา เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ไดมีหนังสือแจงขอความรวมมือมายังมหาวิทยาลัย ใหพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสําหรับนิสิต
นักศึกษาใหม ดังนี้
1. เห็นควรใหมหาวิทยาลัยสั่งยุติกิจกรรมสําหรับนิสิตนักศึกษาใหมสําหรับปนี้ลงตั้งแตบัดนี้
เนื่องจากไดดําเนินกิจกรรมสําหรับนิสิตนักศึกษาใหมมาเปนระยะเวลาพอสมควรแลว
2. ในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับนิสิตนักศึกษาใหมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ขอความรวมมือให
มหาวิทยาลัยสอดสองดูแลอยางใกลชิด และมีคําสั่งหามการดําเนินกิจกรรมในลักษณะที่รุนแรง และลวงละเมิดสิทธิ
สวนบุคคลในลักษณะตางๆ เชน การใหแสดงทาทางที่ลอแหลมหรือใหเปนที่อับอาย การบังคับหนวงเหนี่ยวในการ
จัดประชุมรองเพลงเชียร การทําโทษในลักษณะตางๆ ไปจนถึงการประทุษรายตอรางกายและจิตใจ รวมถึงการ
กระทําที่สื่อความหมายของการลวงละเมิดทางเพศ ทั้งดวยรางกายและทางวาจา และหามการทําหนาที่เปน
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“วากเกอร” ของนิสิตนักศึกษารุนพี่ที่ใชวาจาขมขูนิสิตนักศึกษาใหมโดยเด็ดขาด
3. ควรพิจารณาสั่งหามการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ทุกรูปแบบ และสอดสองไมใหมีการกระทําที่
เกิดขึ้นอยางลับๆแมจะเปนความเห็นรวมกันระหวางรุนพี่และนิสิตนักศึกษาใหมก็ตาม
4. การนํานิสิตนักศึกษาใหมเขารวมกิจกรรมตางๆ นั้น จะตองเปนไปโดยความสมัครใจของนิสิต
นักศึกษาใหมและตองใหผูปกครองรับรู ทั้งนี้มหาวิทยาลัยควรดูแลใหมีการลงชื่อแสดงความยินยอมเขารวม
กิจกรรมใหชัดเจน และหามนิสิตนักศึกษารุนพี่ดําเนินการใดๆ อันเปนการบีบบังคับใหรุนนองเขารวมกิจกรรม
รวมทั้งใหวางโทษโดยกระบวนการทางวินัยอยางชัดเจนสําหรับนิสิตนักศึกษาที่ฝาฝน ทั้งนี้ขอใหมหาวิทยาลัย
ทําความเขาใจกับนิสิต นักศึกษารุนพี่ใหพึงตระหนักวา นิสิตนักศึกษาอาจมีภูมิหลังที่ไมเหมือนกัน กิจกรรม
บางอยางเปนที่ยอมรับไดสําหรับคนสวนใหญแตอาจเปนที่ฝนใจและรับไมไดสําหรับคนบางคน ดังนั้น กิจกรรม
ใดๆ จึงจะตองอยูบนพื้นฐานของการเคารพสิทธิสวนบุคคลของนิสิตนักศึกษาทุกคนดวย
รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาไดแจงตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากหนังสือขอความรวมมือของ
เลขาธิการสกอ. ดังรายละเอียดขางตน สถาบันอุดมศึกษาตางๆก็ไดใหความรวมมือเปนอยางดี ในสวนของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ก็ไดมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมรับนักศึกษาใหม
มีสรุปมติที่ประชุมดังนี้
1. เห็นควรจัดใหมีการประชุมชี้แจงใหนักศึกษาเขาใจถึงขอจํากัดและความจําเปนในการปรับ
รูปแบบการดําเนินกิจกรรม ตลอดจนใหสรุปกิจกรรมการรับนองใหมของคณะที่ไดดําเนินการตลอดระยะเวลาที่
ผานมาใหนกั ศึกษาเกิดความเขาใจตรงกันในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถนุ ายน 2548 ระหวางเวลา 17.00-20.30 น. เทา
นั้น ยกเวนคณะแพทยศาสตรซึ่งจะดําเนินการในวันเสารที่ 18 มิถุนายน 2548 กิจกรรมในวันดังกลาวขอใหคณะ
เปนผูดําเนินการ โดยเฉพาะพิธีเปดและปดเพื่อใหการสรุปกิจกรรมเปนไปตามวัตถุประสงคและเสร็จสิ้น
ภายในเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ขอใหจัดทํารายละเอียดกําหนดการ ลักษณะกิจกรรมที่ดําเนินการแตละชวงเวลาดวย
2. เห็นควรใหระงับการจัดการแขงขันกีฬานองใหม ประจําปการศึกษา 2548 โดยใหไปจัดรวม
กับการแขงขันกีฬาระหวางคณะในภาคปลาย ซึ่งมีการจัดเปนประจําทุกปอยูแลว
3. การจัดกิจกรรมสรางสรรค สงเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ดานบําเพ็ญประโยชน ดาน
คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สามารถดําเนินการไดโดย
3.1 หากเปนการดําเนินการโดยคณะใหคณบดีเปนผูอนุมัติ
3.2 หากเปนการจัดกิจกรรมระหวางองคการนักศึกษากับสโมสรนักศึกษาคณะแหงหนึ่งแหงใดจัด
หรือรวมกันหลายองคกรจัดใหอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่รับมอบหมายเปนผูอนุมัติ
3.3 หากเปนการดําเนินกิจกรรมโดยสโมสรนักศึกษาคณะใหอธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได
รับมอบหมายเปนผูอนุมัติตามคําแนะนําของคณบดี
ทั้งนี้กิจกรรมตามขอ 3.1-3.3 ตองจัดทําเปนโครงการที่มีรายละเอียดที่ชัดเจนประกอบดวย
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค ผูรับผิดชอบในตําแหนงตางๆ กําหนดระยะเวลา สถานที่ งบประมาณคาใชจาย
ลักษณะกิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมที่สอดคลองกับวัตถุประสงคและสามารถประเมินผลได และ
โครงการดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาแลวนําเสนอขออนุมัติตอไปและเมื่อไดรับอนุมัติแลว
จึงจะจัดกิจกรรมได
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4. การดําเนินกิจกรรมใดๆ ขอใหปฏิบัติตาม
4.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง “การจัดกิจกรรมรับนองใหมและประชุมเชียรใน
สถาบันอุดมศึกษา ป 2548”
4.2 บันทึกขอความ ที่ ศธ 0508/ว 856 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2548
4.3 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 108/2548) เรื่อง “หลักเกณฑในการจัด
กิจกรรมรับนองใหม มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2548” อยางเครงครัด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาใหขอคิดเห็นเสนอแนะ
ที่ประชุมรับทราบ และมีขอคิดเห็นเสนอแนะดังนี้
1. ใหชะลอการจัดกิจกรรมตามขอ 1 และ 2 ไปกอนเพือ่ รอความเห็นจากทีป่ ระชุมอธิการบดี
แหงประเทศไทย ซึ่งจะมีการประชุมในวันที่ 25 มิถนุ ายน 2548 สวนการดําเนินกิจกรรมอืน่ ๆ และการดําเนิน
การใดๆ ใหเปนไปตามขอ 3 และ 4 ตามขอเสนอของกรรมการพัฒนานักศึกษา
2. ขอความรวมมือคณะตางๆในการจัดคณาจารยและเจาหนาทีด่ แู ล ใหคาแนะนํ
ํ
านักศึกษา
อยางตอเนือ่ งดวย
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 การกําหนดนโยบายในการรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกนโดยวิธีรับตรง
ประจําปการศึกษา 2549
เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา เนื่องจากผลกระทบของการรับบุคคลเขาศึกษาในระบบ
กลาง (Admission) ทําใหมหาวิทยาลัยขอนแกนจะตองปรับเปลี่ยนระบบการรับเขาศึกษาโดยวิธีรับตรงใหม สํานัก
ทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) จึงไดเชิญคณบดีและผูบริหารประชุมเพื่อพิจารณา
กําหนดนโยบายการรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกนโดยวิธีรับตรง ประจําปการศึกษา 2549 เมื่อวันที่
8 มิถุนายน 2548 โดยมีสรุปมติที่ประชุม ดังนี้
1. สัดสวนการรับบุคคลเขาศึกษาโดยวิธีรับตรง : วิธีรับผานสํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาใหกําหนดสัดสวนการรับเหมือนเดิม คือ
1) ดําเนินการเองโดยระบบรับตรงของมหาวิทยาลัย 50-75%
(รับจากนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไมนอยกวา 50%)
2) รับผานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 25%
2. การรับเขาศึกษาโดยวิธีรับตรง มหาวิทยาลัยจะดําเนินการจัดสอบเอง โดยรวมกับ 2 สถาบัน
คือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. สัดสวนของคะแนนสอบใชหลักการเดิม คือ GPAX ผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 5 ภาคเรียน : คะแนนสอบเปน 5 : 95
4. เพื่อใหสอดคลองกับการจัดสอบ 5 กลุมสาระการเรียนรูของระบบกลาง (Admission)
มหาวิทยาลัยจะจัดสอบจํานวน 5 กลุม สาระรายวิชา ไดแก ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และวิทยา
ศาสตร สําหรับคณะทีต่ อ งการสอบวิชาเฉพาะ ก็อาจกําหนดใหสอบได ซึง่ จะรวบรวมขอมูลมาพิจารณาอีกครัง้ หนึง่
5. ใหผูสมัครเลือกสมัครได 1 คณะ/สาขาวิชา

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 11/2548 ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2548
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จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 13.15 นาฬิกา

(รองศาสตราจารยกุลธิดา ทวมสุข)
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน มูลศรี
ผูบันทึกรายงานการประชุม
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