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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  1/2551  ณ  วันศุกรท่ี  11 มกราคม 2551 
หมายเหตุ  : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 2/2551 เมื่อวันที่ 18 มกราคม  2551 เรียบรอยแลว  

รายงานการประชุมคณบดี 
ครั้งท่ี 1/2551 

เมื่อวันศุกรท่ี 11 มกราคม 2551 
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ 

                                              
ผูมาประชุม 
1. รศ.สุมนต  สกลไชย    อธิการบดี    ประธาน 
2. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร   รองอธิการบดีฝายบริหาร 
3. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา    รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล 
4. อ.วสุ    เชาวพานนท    ผูชวยอธิการบดฝีายสารสนเทศ 

แทนรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 
5. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
6. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธุ   รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 
7. อ.วินัย  ใจขาน    รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 
8. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 
9. รศ.ลําปาง  แมนมาตย   คณบดบัีณฑิตวิทยาลัย 
10. รศ.นิวัฒ  เสนาะเมือง   รองคณบดีฝายบริหาร 
      แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร 
11. รศ.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
12. ศ.ละออศรี  เสนาะเมือง   คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
13. ผศ.ไพศาล  สุวรรณนอย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
14. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
15. รศ.สัญญา  รอยสมมุติ   รองคณบดีฝายบรหิาร 

แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร 
16. ผศ.เยาวลักษณ  อภิชาติวัลลภ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
17. รศ.ชูชาติ  อารีจิตรานุสรณ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 
18. รศ.พิษณุ  อุตตมะเวทิน   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
19. ผศ.เอกสิทธิ์  อุตรวิเชียร   รองคณบดีฝายคลินิก 

แทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 
20. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย   คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
21. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี  
22. รศ.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 
23. รศ.ธาดา  สุทธิธรรม    คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
24. รศ.มันทนา  สามารถ   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
25. ผศ.รุง  ธีระพิจิตร    คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 
26. นางณัฐสมล  ธนกูลรังสฤษดิ์   ผูชวยคณบดี 

แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจดัการ 
27. รศ.พีรสิทธิ์  คํานวณศิลป   รักษาการคณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 
28. รศ.สมาน  ลอยฟา    ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 
29. รศ.รวี  หาญเผชิญ    รองผูอํานวยการฝายบริหาร 

แทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
30. ผศ.อนัตต  เจาสกุล    ผูอํานวยการศนูยคอมพิวเตอร 
31. ผศ.ชูศักดิ์  คุปตานนท   ผูอํานวยการศนูยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
32. รศ.อํานวย  คําตื้อ    ผูอํานวยการศนูยบริการวิชาการ 
33. รศ.พีระศักดิ์  ศรีฤาชา   ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 

(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
34. อ.พรรณวดี  ตันติศิรินทร   ประธานสภาคณาจารย  
35. นายอมร  สินเธาว    รองประธาน คนที่ 1 

แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง  
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36. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
      เลขานุการที่ประชุม 
37. นางสังวาลย  ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 

 
ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 
1.  รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิรชิัย   รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี  
2.  อ.กิตติบดี  ใยพูล    รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.45 นาฬิกา 
 
  ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบยีบวาระดังตอไปนี้  
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอท่ีประชุม   -ไมม-ี  
 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งท่ี 21/2550 เมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 2550 

ที่ประชุมมมีติใหแกไขดังนี้ 
- หนา 3  มติที่ประชุมวาระที่ 4.1  ใหแกไขขอมูลในตารางของกลุมที่ 3 ใหถูกตอง 
- หนา 7 มติที่ประชุมวาระที่ 6.5  ใหตัดขอความ  “บันทึกขอตกลง (Memorandum of 

Understanding)” ออก   
เมื่อแกไขเรียบรอยแลว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 21/2550 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2550   
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน  
  3.1 เรื่องที่ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งท่ี 1/2551 เมื่อวันท่ี 9 มกราคม 2551   
  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากการประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 21/2550 เมื่อ
วันที่ 21 ธันวาคม 2550 ไดมีเรื่องเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา และสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 
1/2551 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2551 ไดมีมติในเรื่องตางๆ ดังนี้ 
  -  การขอปรับปรุงคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  เลขานุการที่ประชุม ในฐานะกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจงตอที่ประชุมวา    
ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยไดเสนอขอปรับปรุงคาธรรมเนียมการศึกษาบัณฑิตศึกษา โดยไดแกไขปรับปรุงตาม
มติของที่ประชุมคณบดีและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไปนั้น สภามหาวิทยาลัยไดมีมติอนุมัติรางประกาศฯ และใหมี
การปรับปรุงคาธรรมเนียมเพิ่มขึ้น 5% ทุกระยะ 2 ป  

-  การสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 
 สภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร เรียบรอยแลว 
 -  บันทึกขอตกลง (Memorandum of Understanding) โครงการปรับปรุงและบํารงุรักษา

โครงขายโทรศัพทภายในมหาวิทยาลัย 
 สภามหาวิทยาลัยไดมีมติเห็นชอบหลักการโครงการตามที่เสนอ 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

 
 3.2  การประเมินผลงานของอธิการบดีตามนโยบาย พันธกิจในการบริหารและพัฒนา 

        มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 ประธานแจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการกํากับติดตามและประเมินผลงานอธิการบดีตาม

นโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ไดเสนอรายงานผลการประเมินตอสภามหาวิทยาลัย 
คราวประชุม ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 9  มกราคม 2551 แลว คณะกรรมการฯ เหน็วาผลการบริหารงานของ
อธิการบดีในรอบ 8 เดือน (กุมภาพันธ ถึง กันยายน 2550) สรุปไดวา สวนใหญสําเร็จตามเปาหมายเปนอยางดี  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   

4.1  การติดตั้งเครื่องบรกิารฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ
ประธานเสนอที่ประชุมวา ฝายการจัดการทรพัยสินไดเสนอหลักการใหคณะ หนวยงานตางๆ  

ที่ธนาคารประสงคจะติดตั้งเครื่องบริการฝากถอนเงินอัตโนมัติ เสนอเรื่องใหมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติกอน
ดําเนินการ  โดยในปจจุบันไดมีการติดตั้งเครื่องบริการฝากถอนเงินอัตโนมัติ (เครื่อง ATM)  ในพื้นที่มหาวิทยาลัย 
จํานวนหลายจุด ดังนี้ 
 

 ธนาคาร จํานวนตู ที่ตั้ง/หมายเหตุ 
1 ไทยพาณิชย 19 ในจํานวนนี้ อยูที่คณะวิศวกรรมศาสตร 1 ตู 

สํานักงานอธิการบดี  1 ตู 
2 กรุงไทย 3 ยังไมมีการทําสัญญา 3 ตู คือ ที่ หอพัก 8 

หลัง 2 ตู และ คณะเทคนิคการแพทย 1 ตู 
3 กรุงศรีอยุธยา 1 ศูนยอาหารและบริการ 2 
4 กสิกรไทย 1 ศูนยอาหารและบริการ 1 
5 กรุงเทพ 1 ศูนยอาหารและบริการ 1 

 
  ประเด็นปญหาคือ ธนาคารจะติดตอกับคณะ/หนวยงานที่ธนาคารประสงคจะติดตั้งเครื่องบริการ
ฝากถอนเงินอัตโนมัติโดยตรง ซึ่งจะมีการดําเนินการที่ลักลั่นแตกตางกัน ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัย เมื่อคราวประชุม
ครั้งที่ 2/2542 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2542 ไดมีมติเกีย่วกับการใหธนาคารติดตั้งเครื่องบริการเงนิดวน (ตู ATM) 
โดยธนาคารตองบริจาคเงินสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลยั จํานวน 200,000 บาท (สองแสนบาท) ตอ 1 จุดบริการ
ตอป และทําสัญญาคราวละ 3 ป จึงขอซักซอมความเขาใจในแนวปฏิบัติดังกลาว โดยการทําสัญญากับธนาคารนั้น    
ใหดําเนินการในนามมหาวิทยาลัย หากคณะ/หนวยงานใดมีปญหาในทางปฏิบัติขอใหประสานกับฝายการจัดการ
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยตอไป  และที่ผานมาเคยมีกรณีที่ธนาคารประสงคจะติดตั้งเครื่องบริการฝากถอนเงินอัตโนมัติ
เพิ่มเติม และขอลดหยอนเงินบริจาคสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัย แตที่ประชุมคณบดีคราวประชุม ครั้งที่ 20/2546 เมื่อ
วันที่ 15 กันยายน 2546 ไดเคยมีมติไววาไมควรใหมีกรณีการยกเวนหรือลดหยอนเกิดขึ้น 
  คณบดีคณะเทคนิคการแพทยเสนอตอที่ประชุมวา กรณีการติดตั้งเครื่องบริการฝากถอนเงิน
อัตโนมัติที่คณะเทคนิคการแพทย นั้น  คณะฯ ไดขออนุมัติติดตั้งฯ ตอมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยไดอนุมัติให
ดําเนินการติดตั้งฯได ตั้งแต วนัที่ 1 สิงหาคม 2550 และธนาคารกรุงไทยฯ ไดดําเนินการติดตัง้ฯเสร็จเรียบรอย 
ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2550 แตในขณะนี้ยังไมไดดําเนินการเซ็นสัญญาเปนลายลักษณอักษร 
  รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอที่ประชุมเพิ่มเติมวา มหาวิทยาลัยไดกําหนดหลักเกณฑแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการขอติดตั้งตู ATM ไวอยางชัดเจน  โดยคํานึงถึงผลประโยชนในเชิงพาณิชยที่มหาวิทยาลัยควรจะ
ไดรับอยางคุมคาที่สุด และไมควรใหมีกรณีการยกเวนหรือลดหยอนเกิดขึ้น ตามที่ที่ประชุมคณบดี คราวประชุม    
ครั้งที่ 20/2546 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2546 ไดเคยมีมติไว และการทําสัญญาควรจะดําเนินการโดยสวนกลาง 
มหาวิทยาลัยควรจะเปนผูกําหนดจุดที่จะติดตั้งเครื่องบริการฝากถอนเงินอัตโนมัติ ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและ
เพื่อความปลอดภัยในการควบคุม ดูแล ปญหาความไมชัดเจนในทางปฏิบัติอาจเกิดจากความคลาดเคลื่อนในการสื่อสาร  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อขอซักซอมความเขาใจในแนวปฏิบัตกิารติดตั้งเครื่องบริการฝากถอนเงินอัตโนมัติ 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ และเห็นชอบหลักการตามที่เสนอ 
 
  4.2  พิจารณาสรรหารายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการสหกรณฯ  

        ประจําป 2551 
  ประธานใหรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธในฐานะประธานคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด เสนอที่ประชุมวา กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด ประจําป 2550 ไดครบวาระการดํารงตําแหนงแลว สหกรณฯ จึงไดประกาศรับสมัคร
กรรมการดําเนินการเพื่อทดแทนตําแหนงที่วางลง ทั้งนี้ ตามขอ 6.2 วรรคสอง แหงระเบียบสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด วาดวย การสรรหาและเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจ
สอบกิจการ พ.ศ.2550 ไดกําหนดไววา “ใหนํารายชื่อผูที่สมัครทั้งหมดใหที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
ทําหนาที่สรรหารายชื่อ จํานวนไมเกิน 16 รายชื่อ มาใหที่ประชุมใหญเลือกตั้ง”  สหกรณฯ จึงขอเสนอรายชื่อ
ผูสมัครรับเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยฯ เพื่อพิจารณา ดังนี้ 
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  สายสนับสนุน 

ลําดับที่ ชื่อ-สกุล หนวยงานที่สังกัด 
1 นายพุฒิพงษ  พงษพันธ คณะสัตวแพทยศาสตร 
2 นายฉลอง  ภูคงน้ํา คณะแพทยศาสตร 
3 นายสันติ  บัวหอม คณะวิทยาศาสตร 
4 นายบุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย ศูนยบริการวิชาการ 
5 นายแดน แสนมี สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู 
6 นายเจริญ  มางจันดีอุดม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
7 นายปยะพิกุล  สุดโปรง คณะแพทยศาสตร 
8 นายทวี  พรมดี คณะเภสัชศาสตร 

  สายลูกจางประจํา 

ลําดับที่ ชื่อ-สกุล หนวยงานที่สังกัด 
1 นายสุริยพร  ยิ่งเจริญกิจขจร คณะแพทยศาสตร 
2 นายบท  ศรีหนองกุง สํานักงานอธิการบดี 
3 นายกฤษฎา คําลําภา คณะสัตวแพทยศาสตร 
4 นายดํารง  แสงศรีเรือง สํานักงานอธิการบดี 
5 นายนิคม  โพธิราช สํานักงานอธิการบดี 
6 นางสุมล  โชติกเวชกุล คณะแพทยศาสตร 
7 นายชาตรี  สิทธิ สํานักงานอธิการบดี 
8 นางลําพูน  หรองบุตรศร ี คณะแพทยศาสตร 
9 นางสุทธดา  ทรงจอหอ คณะวิศวกรรมศาสตร 
10 นายสมศักดิ์  อุนจันที คณะวิทยาศาสตร 
11 นายออนศรี  แกวศิริ คณะเทคโนโลยี 
12 นายเวชกร  ชัยคําเพ็ญ คณะเกษตรศาสตร 

 
  ทั้งนี้ สหกรณฯไดมกีารกลั่นกรองตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครตามรายชือ่ขางตนเรียบรอยแลว 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาสรรหารายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการสหกรณฯ 
ประจําป 2550 จํานวนไมเกิน 16 รายชื่อ เพื่อจะไดดาํเนินการตามขั้นตอนตอไปตามระเบียบสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด วาดวย การสรรหาและเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจ
สอบกิจการ พ.ศ.2550  

ที่ประชุมไดพิจารณาหารือถึงวิธีการสรรหารายชื่อดวยความละเอียดรอบคอบ  โดยพิจารณาจาก
หลักเกณฑ ไดแก การสอบถามขอมูลของผูสมัครจากคณบดี/ผูอํานวยการ ตนสังกัดของผูสมัครแตละราย  การ
พิจารณาคุณสมบัติของผูที่ถูกคัดเลือกเปนกรรมการ ตามขอ 7 แหงระเบียบสหกรณมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด 
วาดวย การสรรหาและเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2550 รวมท้ัง
บทบาทหนาที่ที่จะตองปฏิบัติ และการกระจายของคณะ/หนวยงาน ในสัดสวนที่เหมาะสม เพื่อใหเกิดการมีสวนรวม
ของคณะ/หนวยงานตางๆ 
   
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติดังน้ี 

1.  ผูสมควรไดรับการเสนอชื่อใหไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการสหกรณฯ มีดังน้ี 
   

สายสนับสนุน 
 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ-สกุล หนวยงานท่ีสังกัด 

1 นายพุฒิพงษ  พงษพันธ คณะสัตวแพทยศาสตร 
2 นายฉลอง  ภูคงน้ํา คณะแพทยศาสตร 
3 นายสันติ  บัวหอม คณะวิทยาศาสตร 
4 นายบุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย ศูนยบริการวิชาการ 
5 นายแดน แสนมี สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู 
6 นายเจริญ  มางจันดีอุดม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
7 นายทวี  พรมดี คณะเภสัชศาสตร 
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 สายลูกจางประจํา 
 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ-สกุล หนวยงานท่ีสังกัด 

1 นายสุริยพร  ยิ่งเจริญกิจขจร คณะแพทยศาสตร 
2 นายกฤษฎา คําลําภา คณะสัตวแพทยศาสตร 
3 นางลําพูน  หรองบุตรศร ี คณะแพทยศาสตร 
4 นางสุทธดา  ทรงจอหอ คณะวิศวกรรมศาสตร 
5 นายสมศักดิ์  อุนจันที คณะวิทยาศาสตร 
6 นายออนศรี  แกวศิริ คณะเทคโนโลยี 
7 นายเวชกร  ชัยคําเพ็ญ คณะเกษตรศาสตร 

 
2.  มอบใหรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ พิจารณาหารือรวมกับ

ผูอํานวยการกองตนสังกัดของผูสมัครจากสํานักงานอธิการบดี เพื่อใหไดรายชื่อผูท่ีสมควรไดรับการ
เสนอชื่อฯ อีกจํานวน 2 รายชื่อท่ีเหลือตอไป ท้ังน้ี ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 11 มกราคม 
2551  
   
  4.3   (ราง) ประกาศฯ เรื่อง อัตราคาบําบดัรักษาที่เรียกเก็บจากผูปวยคลินิกทันตกรรมพิเศษ  

         คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2551 
  รองคณบดีฝายคลินิก ผูแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตรเสนอที่ประชุมวา เพื่อใหอัตรา
คารักษาพยาบาลประจาํคลินิกทันตกรรมพิเศษสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน จึงขอเสนอ (ราง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง อัตราคาบําบัดรักษาที่เรียกเก็บจากผูปวยคลินิกทันตกรรมพิเศษ คณะ
ทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2551 โดยมีรายละเอียดบัญชีอัตรา คาบําบัดรักษา คาวัสดุ
และเครื่องใชในการรักษาพยาบาล และคาบริการอื่น สําหรับผูปวย ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นวา การปรับอัตราคาบําบัดรักษาควรพิจารณาโดยรอบคอบ  
เน่ืองจากจะสงผลกระทบกับผูรับบริการ และภาพลักษณของสถาบันในการบริการชุมชน   ในการนี้      
เห็นควรใหคณะฯ จัดทําขอมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเตมิ  โดยควรมีขอมูลอัตราคาบาํบัดรักษา
เปรียบเทียบจากหลายสวนประกอบดวยภาครฐั เอกชน และสถาบันอื่น นอกจากนี้ขอใหเปรียบเทียบดวย
วาอัตราที่ปรับใหมเพิม่ขึน้อีกรอยละเทาใด รวมถึงควรมีขอมูลอตัราที่ขาราชการสามารถเบิกจายไดตาม
ระเบียบของกระทรวงการคลัง ประกอบดวย และนําเสนอที่ประชุมคณบดีเพือ่พิจารณาอกีครั้งตอไป 
โดยใหระบุวันท่ีคณะกรรมการประจําคณะใหความเห็นชอบดวย 
 

4.4  พจิารณาใหความเห็นชอบการเสนอแตงตั้งคณะกรรมการกลางเพื่อพิจารณากรอบตําแหนง 
        ระดับชํานาญการ   ระดับเชี่ยวชาญ  และระดับเชีย่วชาญพิเศษ    
รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลเสนอที่ประชุมวา ตามขอ 8 แหงประกาศ ก.บ.ม. 

มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1/2550) ระบุวา ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการกลาง เพื่อพิจารณา
กําหนดใหมีกรอบตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ โดยมีองคประกอบ ดังนี้  

1. อธิการบดี      เปนประธาน 
2. รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล   เปนรองประธาน 
3. รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ  เปนกรรมการ 
4. ผูแทนผูบริหาร จํานวน 4 คน    เปนกรรมการ 
5. ผูแทนขาราชการ จํานวน 3 คน   เปนกรรมการ 
6. ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่   เปนกรรมการและเลขานุการ 
ทั้งนี้ กรรมการตามขอ 4 และขอ 5 ใหอธิการบดีเสนอผูเหมาะสมใหที่ประชุมคณบดีพิจารณา 

ใหความเห็นชอบ โดยมีวาระคราวละ 2 ป  
  เพื่อใหการพิจารณากําหนดกรอบตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญ
พิเศษ เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอเสนอรายชื่อบุคคลตอไปนี้ เพือ่รวมเปนกรรมการตามขอ 4 และ ขอ 5 ดังนี้ 
  ขอ 4  ผูแทนผูบริหาร จํานวน 4 คน ประกอบดวย 

1. คณบดีคณะแพทยศาสตร 
2. คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
3. คณบดีคณะเกษตรศาสตร 
4. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 
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ขอ 5 ผูแทนขาราชการ จํานวน 3 คน ประกอบดวย 

1. นายสาโรจน  ศิริขจรพันธ  (เลขานุการคณะเกษตรศาสตร) 
2. นส.ชูศรี  คูชัยสิทธิ์ (หัวหนางานบริการพยาบาล) 
3. นายสถิต  แกวบุดตา (เลขานุการคณะเทคโนโลยี) 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี 
-  เสนอผูแทนผูบริหาร จาํนวน 4 คน รวมเปนกรรมการตามขอ 4 ดังน้ี 

1.  คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 
2.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
3.  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
4.  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 

-  เห็นชอบรายชื่อผูแทนขาราชการจํานวน 3 คน ตามที่เสนอ เพื่อรวมเปนกรรมการตามขอ 5  
 
  4.5  ขอความอนุเคราะหพิจารณาสถานที่เพื่อประดิษฐานพระพุทธสิริสัตตราช 

        (หลวงพอเจ็ดกษัตริย) 
  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ เสนอที่ประชุมวา ชมรมพุทธศาสตรและ
ประเพณี มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดมีหนังสือแจงวา คณะศิษยหลวงปูสอ พันธุโล วัดปาหนองแสง อําเภอเมือง จังหวัด
ยโสธร พรอมดวยศิษยเกาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และชมรมพุทธศาสนและประเพณี มหาวิทยาลัยขอนแกน               
มีความประสงคจะจัดสรางพระพุทธสิริสัตตราช (หลวงพอเจ็ดกษัตริย) ดวยหินแกรนิต หนาตักกวาง 19 นิ้ว (เฉพาะองค
พระพุทธรูปไมรวมฐาน) เพื่อประดิษฐานเปนที่เคารพสักการะของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในการนี้ 
จึงขอความอนุเคราะหเลือกสถานท ี่เพื่อประดิษฐานพระพุทธสิริสัตตราช (หลวงพอเจ็ดกษัตริย) ดังกลาวในพื้นที่
มหาวิทยาลัย 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นควรอัญเชิญประดิษฐาน ณ วิหารพระพุทธชินราช        
ของโรงพยาบาลศรีนครินทร เพื่อใหประชาชนทั่วไปไดสักการะ ท้ังน้ี ขอใหหารือกับวิศวกรโครงสราง 
ถึงความแข็งแรงเหมาะสมของฐานที่จะรองรับองคพระพุทธรูปดวย  
 
  4.6  ขออนุมัติดําเนินการจัดการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

        สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2550) เปนหลักสูตรโครงการพิเศษ 
  คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตรเสนอที่ประชุมวา  คณะวิศวกรรมศาสตรเสนอขออนุมัติดําเนินการจัดการ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร เปนหลักสูตรโครงการพิเศษ ซึ่ง
คณะกรรมการอํานวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแกน คราวประชุมครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 21 
ธันวาคม 2550 ไดใหความเห็นชอบและมีมติใหแกไขบางประการ ซึ่งคณะฯไดดําเนินการเรยีบรอยแลว โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมเพิ่มเตมิวา คณะกรรมการอํานวยการหลักสูตรโครงการพิเศษฯ 
ไดพจิารณาถงึศักยภาพในการเปดสอนหลักสูตรดังกลาว และความพรอมในดานอื่นๆประกอบดวยแลว เห็นวา
หลักสูตรนี้มีความพรอมสามารถดําเนินการได และคณะกรรมการฯไดตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับการกําหนด
คาธรรมเนียมการศึกษาไมเทากันกับสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบโดยมีคิดเห็นเสนอแนะดังน้ี 

1.  คณะฯ ควรพิจารณาทบทวนคาธรรมเนียมการศึกษาใหม เน่ืองจากคาใชจายในการ 
     บริหารจัดการหลักสูตรทางสาขาวิศวกรรมศาสตรไมนาจะแตกตางกัน 
2.  ใหตรวจสอบและแกไขคําผิดใน (ราง) ประกาศฯ เรื่องคาใชจายในการจัดการ 
      หลักสูตรฯใหถูกตองดวย 

 
4.7  ขออนุมัติดําเนินการจัดการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

                                           สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550) เปนหลักสูตรโครงการพิเศษ 
  คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตรเสนอที่ประชุมวา  คณะวิศวกรรมศาสตรเสนอขออนุมัติดําเนินการจัดการ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน เปนหลักสูตรโครงการพิเศษ ซึ่งคณะกรรมการ
อํานวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแกน คราวประชุมครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 
2550 ไดใหความเห็นชอบและมีมติใหแกไขบางประการ ซึ่งคณะฯไดดําเนินการเรียบรอยแลว โดยมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
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  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
  มต ิ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวเห็นชอบ โดยมีขอเสนอแนะใหแกไขชื่อหลักสูตรใหถูกตอง
และเปรียบเทียบขอมูลในรางประกาศฯ เรื่องคาใชจายในการจัดการหลักสูตรของ สาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร และสาขาวิศวกรรมพลังงาน ใหเหมาะสมสอดคลองกันดวย 
 
  4.8  -  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง สิทธิและหนาท่ีของผูใชบริการและผูดูแล 

           ระบบคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยขอนแกน 
         -  (ราง) ระเบยีบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การใชบรกิารและการดูแลระบบ 
                                  คอมพิวเตอร พ.ศ.2551  
  ผูอํานวยการศนูยคอมพิวเตอรเสนอที่ประชุมวา เนื่องจากการประกาศใชพระราชบัญญัติ วาดวย การ
กระทําความผดิเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 ในการนี ้เพื่อใหแนวทางในการใชบรกิารและดูแลระบบคอมพวิเตอร
ของมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย มีความมัน่คง และมีประสทิธิภาพ และสอดคลองกับพระราชบัญญัติฯ
ดังกลาว จึงขอเสนอ (ราง) ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน เรื่อง สิทธแิละหนาที่ของผูใชบริการและผูดูแลระบบ
คอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยขอนแกน และ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การใชบริการและการดูแล
ระบบคอมพวิเตอร พ.ศ.2551 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอที่ประชุมเพิ่มเติมวา นอกจากมหาวิทยาลัยจะตองออกระเบียบ 
และประกาศ เพื่อรองรับตามพระราชบัญญัติฯ ดังกลาวแลว ยังตองมีความสอดคลองกับประกาศกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผู
ใหบริการ พ.ศ.2550 ดวย มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบในหลักการ โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังน้ี 

1. ควรมีการใหความรูเรื่องการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร โดยเฉพาะในกลุม
นักศึกษา ควรจัดทําเปนคูมือท่ีงายกับความเขาใจเผยแพรตอไป และควรประมวล
เรื่อง ขอหามตางๆ เพื่อความชัดเจนและเขาใจงายยิ่งขึ้น 

2. ใน (ราง) ระเบียบฯ ขอ 8 และขอ 9 ควรตองมีการสื่อสารใหเห็นระบบ หรือแนวปฏิบตัิ
ของมหาวิทยาลัยท่ีชัดเจน ในเรื่องสิทธิและหนาท่ีของผูใชบริการและของผูดูแล
ระบบดวย 

3. ขอใหพิจารณาตรวจสอบขอกฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาต การลงโทษ  การมอบ
อํานาจวาควรจะอยูในระดับใด 

ขอคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติม 
- มหาวิทยาลัยควรจะมีโปรแกรมคอมพิวเตอร รวมถึง Font ตัวอักษร ท่ีมีลิขสิทธ์ิ 

ถูกตองไวท่ีสวนกลาง เพื่อใหคณะ หนวยงาน บุคลากรสามารถนําไปใชได  
- รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ ขอใหพิจารณาเรื่องการละเมิดการใช  

Font PSL ใน web site ของมหาวิทยาลัยดวย 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
5.1  สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  
       สิ้นพระชนม 

  รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอที่ประชุมวา ตามที่ไดมีประกาศสํานักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระเจาพี่
นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ส้ินพระชนม ลงวันที่ 2 มกราคม 2551 นั้น สํานัก
นายกรัฐมนตร ีไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี มีสาระสําคัญคือ 

1. ใหสถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ และสถานศึกษา ทุกแหง ลดธงครึ่งเสา มีกําหนด 15 วัน 
ตั้งแตวันที่ 2 มกราคม 2551 เปนตนไป 

2. ใหขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจไวทุกข มีกําหนด 15 วัน ตั้งแตวันที่ 2 มกราคม 2551 
เปนตนไป  

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและดําเนินการตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีตอไป 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ   
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  5.2  การจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูบริหาร 
  รองอธกิารบดฝีายบริหารเสนอที่ประชุมวา ตามทีม่หาวิทยาลัยไดจัดสงขอมูลแสดงรายละเอียดของ
ตําแหนงผูบรหิารที่มีสิทธิไดรับเงินเพิ่มพเิศษประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 ซึ่งคํานวณเงินเพิ่มพิเศษจากผลการ
ประเมนิที่ครบถวนสมบูรณ ทั้ง 2 รอบ คือ รอบ 6 เดือนแรก (1 ต.ค.48 – 31 มี.ค.49) และรอบ 6 เดือนหลัง (1 เม.ย. 
– 30 ก.ย.49) โดยจดัสงใหกรมบัญชีกลางและสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อประกอบการพจิารณาตอไป นั้น สํานักงาน 
ก.พ.ร.ไดแจงวงเงินเพิ่มพเิศษที่จะสมทบเปนเงินรางวลัใหกับผูปฏิบัติ (30%) ทั้ง 2 รอบ ดังกลาว คือ  รอบ 6 เดอืน
แรก เปนเงินจาํนวน 596,713.45 บาท และ รอบ 6 เดือนหลัง เปนเงินจาํนวน 594,214.10 บาท ทั้งนี้ มหาวิทยาลยั
จะไดดําเนินการจดัสรรใหกบัผูปฏิบัติงานตอไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ   
 
  5.3  หลักเกณฑและขั้นตอนการใชบัตรเติมนํ้ามันรถราชการ 
  รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอที่ประชุมวา ดวยรัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบราชการ เพื่อ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานของสวนราชการใหมีประสิทธิภาพ ประหยัดและโปรงใส กระทรวงการคลังได
เห็นสมควรพฒันาระบบการจายเงินงบประมาณใหสอดรับกับนโยบายดังกลาว  ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความใน
ขอ 53 แหงระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง พ.ศ.2520 และที่แกไขเพิ่มเติม  อนมุัติใหสวนราชการจัดทําบัตรเติม
น้ํามันรถราชการและเบิกจายงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายตางๆที่เกิดขึ้น การใชบัตรตามหลักเกณฑและขั้นตอน
การใชบัตรเตมิน้ํามันรถราชการดวยบัตรดงักลาว นอกเหนือจากวิธีการชําระดวยเงนิสด คูปอง หรือใบสั่งจาย 
น้ํามัน โดยเปนทางเลือกของสวนราชการที่พิจารณาดําเนินการไปตามความเหมาะสมและใหถือปฏิบัติตั้งแตวันที่ 
1 มกราคม 2551 เปนตนไป ทั้งนี้ ยังไมสามารถใชในกรณีการเดินทางไปราชการตางจังหวัดได และในสวนของ
มหาวิทยาลัยนั้น กองคลังจะไดประสานกับกองอาคารและสถานที่ในการปรับใชเพื่อประโยชนในทางปฏิบัติตอไป   

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ   
 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ 
 6.1  พิจารณาการอุทธรณคําสั่งลงโทษนักศึกษาทุจริตการสอบปลายภาคการศึกษาตน  
         ปการศึกษา 2550 ของนักศึกษาสังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

(รายงานการประชุมลับ) 
 
 6.2  รายงานผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร 
  คณบดีคณะเภสัชศาสตรเสนอท ี่ประชุมวา คณะเภสัชศาสตร ขอเสนอรายงานผลการดําเนินงานการ
จัดการหลักสูตร โครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2549 โดยคณะฯไดจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรลักษณะโครงการพิเศษ ดังนี้ 
  1.  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ผลิตเภสัชกรภาคสมทบ  

2.  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ศึกษาเปนภาษาอังกฤษ  
3.  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ผลิตเภสัชกรเพื่อพัฒนารานยาคุณภาพ  
4.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรความงามและสุขภาพ 
5.  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรความงามและสุขภาพ 
โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงานและผูสอบบัญชีรับอนุญาต ไดตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ณ  

วันที่ 30 กันยายน 2549 และงบรายรับ-รายจาย สําหรับงวดสิ้นสุดวันเดียวกันของ โครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตรแลว 
เห็นวางบการเงินนี้ แสดงฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานสําหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 ถูกตอง
ตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป   

จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 

 
  6.3  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชี 

        กองทุน โดยเกณฑพึงรับ-พึงจาย ลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรม  
        มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2551 

  ผูชวยอธิการบดีฝายสารสนเทศ  ผูแทนรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ เสนอที่ประชุมวา  
ดวยมหาวิทยาลัยไดพัฒนาและใชระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชีกองทุน โดยเกณฑพึงรับ-พึงจาย ลักษณะ  
3 มิติ และระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรม นั้น ในการนี้ เพื่อใหเปนไปดวยความเรียบรอย มีความปลอดภัยของระบบงาน  
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จึงขอเสนอ(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชีกองทุน โดยเกณฑพึงรับ-
พึงจาย ลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2551 โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชี 

กองทุน โดยเกณฑพึงรับ-พึงจาย ลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ตามที่เสนอ โดยใหปรับ(ราง)ระเบียบฯ เปนประกาศมหาวิทยาลัย ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ วาดวย 
การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 และระเบียบอื่นท่ีเก่ียวของ 

 
6.4  การเสนอชื่อบุคคลเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา 
ประธาน เสนอที่ประชุมวา  ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตัง้ไดออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

วาดวย หลักเกณฑและวิธีการลงทะเบียนขององคกรที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.
2550 และตามขอ 4 แหงระเบียบฯดังกลาว ไดกําหนดใหองคกรที่ประสงคจะลงทะเบียนเพื่อมีสิทธเิสนอชื่อบุคคลเขารับ
การสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา ใหมีอํานาจกระทําการแทนองคกร หรือผูมอีํานาจกระทําการแทนองคกรมอบหมายใหทําการ
แทนฯ องคกรใดที่ยื่นคําขอลงทะเบียนใหระบุขอใชสิทธิเสนอชื่อบุคคลเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภาภาคใดภาค
หนึ่งเพียงภาคเดียว ดังนั้น เพื่อใหมหาวิทยาลัยไดมีผูแทนในการเสนอชื่อเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา จึงขอหารือ
ที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาผูแทนในการเสนอชื่อบุคคลเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภาดังกลาว  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นควรใหมหาวิทยาลัยยื่นคําขอลงทะเบียนระบุขอใชสิทธิ 
เสนอชื่อบุคคลเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา และที่ประชุมมีมติเสนอชื่อ นางผาณิต  นิติฑัณฑ
ประภาศ เปนผูสมควรไดรับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา 

 
  6.5  รายงานผลการรับชมรายการรอบภูมภิาค  ตอน “วันท่ีภาคภูมิใจบัณฑิตแหงมหาวิทยาลัยขอนแกน” 
  รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพนัธ เสนอที่ประชุมวา สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศ
ไทย ชอง 11 ขอนแกน ไดรายงานผลการรับชมรายการรอบภูมิภาค ตอน “ วันที่ภาคภูมิใจบัณฑิตแหง
มหาวิทยาลัยขอนแกน”  ซึ่งไดแพรภาพออกอากาศเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2550 เวลา 15.00 – 16.00 น.  วา    
มีผูชมโทรศัพทมารวมแสดงความคิดเห็น จํานวน 21 สาย โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
และทางสถานีฯไดจับสลากรายชื่อผูชมจํานวน 10 คน และมอบเสื้อมหาวิทยาลัยขอนแกนใหเปนที่ระลกึ และใน
ครั้งตอไปจะนําเสนอในตอน “44 ป มหาวิทยาลัยขอนแกน” โดยกําหนดจะแพรภาพออกอากาศในวันที่ 23 
มกราคม 2551 เวลา 15.00-16.00 น. ทั่วประเทศ ยกเวนเขตกรุงเทพมหานคร จะกําหนดแพรภาพในวันอื่นตาม
ความเหมาะสม 
  จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  6.6  วารสารวิจัย มข. ปท่ี 12 ฉบับท่ี 4 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร ในฐานะบรรณธิการวารสารวจิัย มข.เสนอที่ประชุมวา กองบรรณาธิการ 
วารสารวิจัย มข. ไดจัดพิมพวารสารวิจัย มข. ปละ 4 ฉบับ เพื่อเผยแพรบทความประเภทตางๆ ของคณาจารยใน
มหาวิทยาลัย รวมทั้งผลงานวิชาการจากนักวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัยดวย บัดนี้ ไดดาํเนินการจดัพิมพวารสาร
วิจยั มข. ปที่ 12 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2550) เรียบรอยแลว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม และขอเสนอขอมูลเพิ่มเติมวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)ไดมีหนังสือแจงเรื่องการ
ใหทุนสนับสนุนวารสารวิชาการกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปงบประมาณ 2550 โดยมี
สาระสําคัญคือ สกอ. ไดจัดใหมีการสนับสนุนทุนแกวารสารวิชาการ กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยทีี่
มีคุณภาพตามเกณฑคุณภาพวารสารวิชาการ ระดับชาติ กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป 
2550 จํานวน 17 ทุน ทุนละ 100,000 บาท และสกอ.ไดพิจารณาแลวเห็นวา วารสารวิจัย มข. (KKU Research 
Journal) เปนวารสารที่มีคณุภาพตามเกณฑขางตน จึงสมควรที่จะไดรับทุนสนับสนุนดังกลาว ซึ่งจะไดดําเนินการ
ลงนามในสัญญารับทุนสนับสนุนตอไป 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  
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  6.7  เรื่องแจงเพือ่ทราบจากบัณฑิตวิทยาลัย 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา บัณฑิตวิทยาลัยขอแจงขอมูลใหที่ประชุมคณบดีไดรับทราบ ดังนี้ 

1.  ผลการพจิารณาทุนวิจัย สําหรับคณาจารยบัณฑิตศึกษา เพื่อใหสามารถรับนักศกึษาที่มี 
ความสามารถและศักยภาพสูงเขาศึกษาในหลักสูตรและทําวิจัยในสาขาที่อาจารยมคีวามเชีย่วชาญ ประจําป
การศึกษา 2551 จํานวน 20 ทุน ซึ่งมรีายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

2. รายชือ่ผลรางวัลวิทยานพินธดีเดน ประจําป 2550 
3. รายชือ่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สรางชื่อเสียงใหกบัมหาวิทยาลยั โดยไดรับรางวัลจาก

องคกรระดับชาติ/นานาชาติ ระหวางปการศึกษา 2549-2550  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และขอความรวมมือจากคณะที่ยังไมไดสงรายชื่อผูไดรับรางวัลจาก
องคกรภายนอกไปยังบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อจะไดรวบรวมและจัดพิมพเปนเอกสารผลงานตอไป 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ  
 
  6.8  กําหนดการบําเพ็ญพระราชกุศลถวายแด สมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา  

       กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 

  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ เสนอที่ประชุมวา  มหาวิทยาลัยจะจัดงาน
ทําบุญเลี้ยงพระและถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ จํานวน 9 รูป เพื่อบําเพ็ญพระราชกุศลครบ 15 วัน 
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธวาสราชนครินทร ในวันที่ 16 มกราคม 2551       
ณ ศูนยอาหารและบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน เวลา 10.00 น. -12.00 น.จึงขอเชิญชวนอาจารย ขาราชการ 
บุคลากร และนักศึกษาเขารวมกิจกรรมดังกลาว 

  จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 12.15  นาฬิกา 

 
 
 
 

(ลงชื่อ)         กุลธิดา  ทวมสุข 
        (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 

                 รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
                                              เลขานุการที่ประชุมคณบดี 

 
 
นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์ 
นางสุภารัตน  มูลศรี 
ผูบันทึกรายงานการประชุม  


