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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครัง้ที่  3/2550  ณ  วันศุกรที่  9 กมุภาพันธ 2550
หมายเหตุ : ไดรบัการรบัรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 4/2550 เม่ือวันที่ 16 กุมภาพันธ 2550 เรียบรอยแลว

รายงานการประชุมคณบดี
คร้ังที่ 3/2550

เมื่อวันศุกรที่ 9 กมุภาพันธ 2550
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ

                                             
ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต  สกลไชย อธิการบดี ประธาน
2. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร ผูรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหาร
3. ผศ.ไชยวิทย  ธนไพศาล ผูรักษาราชการแทนผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ

แทนผูรักษาราชการแทนรองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศ
4. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา ผูรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล และ

คณบดคีณะศึกษาศาสตร
5. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ ผูรักษาราชการแทนรองอธิการบดี

ฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ
6. ผศ.ดารณี  หอมดี ผูรักษาราชการแทนผูชวยอธกิารบดฝีายวจัิยและการถายทอดเทคโนโลยี

แทนผูรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิจัยและ
การถายทอดเทคโนโลยี และรักษาราชการแทน
ผูอ ํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

7. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง ผูรักษาราชการแทนรองอธกิารบดีฝายพัฒนานักศึกษา
8. นายวินัย  ใจขาน ผูรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายสงัคมและชุมชนสัมพันธ
9. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก ผูรักษาราชการแทนรองอธกิารบดีวิทยาเขตหนองคาย
10. นายสุบิน  ฉัตรดอน เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย

แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
11. ผศ.สุมนา  นีระ ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา

แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร
12. ผศ.ธนากร  วงศวัฒนาเสถียร รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ

แทนคณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร
13. ผศ.เกียรติ  แสงอรุณ รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดคีณะวิทยาศาสตร
14. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย คณบดคีณะพยาบาลศาสตร
15. ศ.วรุิฬห  เหลาภัทรเกษม คณบดคีณะแพทยศาสตร
16. ผศ.วิสุทธิ์  กังวานตระกูล รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดคีณะเทคนิคการแพทย
17. รศ.พิษณุ  อุตตมะเวทิน คณบดคีณะสาธารณสุขศาสตร
18. รศ.อินทรพล  หอวิจิตร คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
19. นายไพบูลย  ดาวสดใส รองคณบดีฝายบริหารและแผนงาน

แทนคณบดคีณะเภสัชศาสตร
20. ผศ.เกษม  นันทชัย คณบดีคณะเทคโนโลยี
21. รศ.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย คณบดคีณะสัตวแพทยศาสตร
22. รศ.ธาดา  สุทธิธรรม คณบดคีณะสถาปตยกรรมศาสตร
23. รศ.มันทนา  สามารถ คณบดคีณะวิทยาการจัดการ
24. นายพยุงศิลป  เปศรี รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา

แทนคณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร
25. นายกิตติบดี  ใยพูล ผูรักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร
26. รศ.สมาน  ลอยฟา ผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ

(ส ํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู)
27. รศ.ชรัตน  มงคลสวัสดิ์ ผูรักษาราชการแทนผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร
28. รศ.อรทัย  พาชีรัตน รองผูอํ านวยการฝายบริการและวิชาการ

แทนผูอ ํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
29. รศ.เทอดศักดิ์  ค ําเหม็ง รองผูอํ านวยการ

แทนผูอ ํานวยการศูนยบริการวิชาการ
30. ผศ.เพ็ญประภา  เพชระบูรณิน รองผูอํ านวยการฝายบริหาร

แทนผูอ ํานวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล
(ส ํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)
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31. นางบุบผา  ชอบใช รองประธานสภาขาราชการและลูกจาง คนที่ 2
แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง

32. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข ผูรักษาราชการแทนรองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพันธ
เลขานุการที่ประชุม

33. นางสังวาลย  ชางทอง ผูชวยเลขานุการที่ประชุม

ผูไมมาประชุมเน่ืองจากติดราชการและภารกิจอ่ืน
1.  ผศ.เยาวลักษณ  อภิชาติพัลลภ คณบดคีณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2.  ผศ.อนันต  หิรัญสาลี ประธานสภาคณาจารย

เร่ิมประชุมเวลา 09.50 นาฬิกา

ประธานกลาวเปดประชมุ และกอนด ําเนินการประชมุตามระเบยีบวาระ ประธานไดเสนอขอความเหน็ชอบ
ในการแตงตัง้ รศ.กลุธดิา  ทวมสขุ ผูรักษาราชการแทนรองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพันธ ใหท ําหนาทีเ่ลขานุ
การทีป่ระชมุคณบด ีและขอความเหน็ชอบในการแตงตัง้ นางสงัวาลย  ชางทอง ใหท ําหนาทีผู่ชวยเลขานกุารทีป่ระชมุ
ซ่ึงทีป่ระชมุไดมีมตเิหน็ชอบตามทีเ่สนอ  จากน้ัน ประธานไดด ําเนินการประชมุตามระเบยีบวาระดงัตอไปน้ี
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองแจงตอที่ประชุม

1.1  แตงต้ังผูรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายตางๆ และแตงต้ังผูรักษาราชการ
        แทนผูชวยอธิการบดี
ประธานแจงตอทีป่ระชมุวา  การประชมุคณบดคีร้ังน้ี เปนการประชมุคร้ังแรกของคณะผูบริหารชดุใหม

จึงขอแนะน ําผูรักษาราชการแทนรองอธกิารบดฝีายตางๆ  ตามค ําสัง่มหาวทิยาลยัขอนแกน ที ่501/2550 ดงัน้ี
1. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหาร
2. รศ.กลุธิดา  ทวมสุข รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
3. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล
4. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
5. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิจัยและ

การถายทอดเทคโนโลยี
6. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รักษาราชการแทนรองอธกิารบดีฝายพัฒนานักศึกษา
7. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ รักษาราชการแทนรองอธิการบดี

ฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ
8. นายวินัย  ใจขาน รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายสงัคมและชุมชนสัมพันธ
9. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก รักษาราชการแทนรองอธิการบดวีทิยาเขตหนองคาย
และตามค ําสัง่มหาวทิยาลยัขอนแกน ที ่503/2550 แตงตัง้ผูรักษาราชการแทนผูชวยอธกิารบดฝีายตางๆ  ดงัน้ี
1. ผศ.เดนพงษ  สุดภักดี รักษาราชการแทนผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
2. รศ.นวรัตน  วราอัศวปติ เจริญ รักษาราชการแทนผูชวยอธิการบดฝีายวิเทศสัมพันธ
3. รศ.วิภาพร  วรหาญ รักษาราชการแทนผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล
4. รศ.สันติ  วิจักขณาลัญฉ รักษาราชการแทนผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร
5. ผศ.ดารณี  หอมดี รักษาราชการแทนผูชวยอธกิารบดฝีายวจัิยและการถายทอดเทคโนโลยี
6. ผศ.อนุชา  นิลประพันธ รักษาราชการแทนผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
7. รศ.ธีระ  ฤทธิรอด รักษาราชการแทนผูชวยอธกิารบดฝีายศลิปวฒันธรรมและศษิยเกาสมัพันธ
8. ผศ.ชชูาติ  กมลเลิศ รักษาราชการแทนผูชวยอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ
9. รศ.สขุุมาล  ธนาเศรษฐอังกูล รักษาราชการแทนผูชวยอธิการบดีฝายการจัดการทรัพยสิน
10. ผศ.สทิธี  วนิชาชีวะ รักษาราชการแทนผูชวยอธิการบดีฝายกีฬา
จึงเสนอทีป่ระชมุเพ่ือทราบ และมหาวทิยาลยัไดมีค ําสัง่แตงตัง้ผูรักษาราชการแทนผูชวยอธกิารบดเีพ่ิม

เตมิอกีจํ านวน 1 ทาน คอื  ผศ.ไชยวทิย  ธนไพศาล ด ํารงต ําแหนงผูรักษาราชการแทนผูชวยอธกิารบดฝีายประกนัคณุ
ภาพ ซ่ึงจะมีหนังสอืแจงคณะ หนวยงานใหไดรับทราบตอไป และนอกจากนี ้มหาวทิยาลยัจะไดด ําเนินการสรรหาคณบดี
ใหมอกีจํ านวน 2 คณะ คอืคณะศกึษาศาสตร และคณะวศิวกรรมศาสตร แทน รศ.สลุดัดา  ลอยฟา และ รศ.กติตชิยั  ไตรรัตนศิ
ริชยั และนํ าเสนอสภามหาวทิยาลยัพิจารณาในคราวประชมุคร้ังที ่1/2550 ทีจ่ะมีข้ึนในวนัที ่7 มีนาคม  2550 ตอไป รวม
ทัง้จะไดจัดประชมุผูบริหารเพือ่พิจารณาเลอืกผูแทนคณบดรีวมเปนกรรมการสภามหาวทิยาลยัแทนต ําแหนงทีว่างลงตอ
ไปดวย

มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ   
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ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณบดี คร้ังที่ 2/2550 เมือ่วันที่ 19 มกราคม 2549
ทีป่ระชมุมีมติตรัิบรองรายงานการประชมุคร้ังที ่2/2550 เม่ือวนัที ่19 มกราคม 2550  โดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสบืเน่ืองจากการประชุมคร้ังกอน   
3.1  การแตงต้ังรักษาการกรรมการสภาคณาจารยและรักษาการคณะกรรมการบริหาร
ประธานเสนอตอทีป่ระชมุวา สบืเน่ืองจากทีป่ระชมุคณบด ีคราวประชมุคร้ังที ่1/2550 เม่ือวนัที ่12

มกราคม 2550 ไดพิจารณาเหน็ชอบรายชือ่ผูแทนทีค่ณะเสนอและใหจัดท ําค ําสัง่แตงตัง้เพ่ือใหปฏิบตัหินาทีรั่กษา
การกรรมการสภาคณาจารยเปนการชัว่คราว  จนกวาจะมกีารเลอืกตัง้กรรมการคณาจารยตามขอบงัคบัใหม  น้ัน บดัน้ี
ไดแตงตัง้บคุคลเพ่ือปฏิบตัหินาทีด่งักลาวเรียบรอยแลว    ตามค ําสัง่สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 2/2550 เร่ือง
แตงตัง้คณะกรรมการสภาคณาจารยชั่วคราว  และคํ าสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 3/2550 เร่ือง แตงตั้งคณะ
กรรมการบริหารสภาคณาจารยชั่วคราว  โดยการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารยชั่วคราวในคร้ังน้ี คณะ
กรรมการสภาคณาจารย ไดพิจารณาเลอืกผูทีเ่หมาะสมเพือ่ท ําหนาที ่โดยมีรายละเอยีดดงัน้ี

1.  ผศ.อนันต  หิรัญสาลี เปน ประธานสภาคณาจารย
2.  นายสมศักดิ์  ทองเอี่ยม เปน รองประธานสภาคณาจารย
3.  นส.สกุานดา  ฟองยอย เปน เลขานุการสภาคณาจารย
ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ประธานไดแจงขอมูลใหที่ประชุมรับทราบเพิ่มเติมวา เม่ือสัปดาหที่ผานมา ผศ.พิศิษฐ โจทยกิ่ง

และพวก ในฐานะโจทกไดย่ืนฟองคดีอาญากับ นายสุมนต  สกลไชย จํ าเลย ในขอหา  ละเวนการปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบ ในกรณีทีไ่มแตงตั้งสมาชิกสภาคณาจารย และแตงตั้งประธานสภาคณาจารย  ซ่ึงศาลกํ าหนดไตสวน
มูลฟองในวันที่ 25 มีนาคม 2550 น้ี

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ

3.2  ขออนุมติัจดัต้ังวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานเสนอตอทีป่ระชมุวา  สบืเน่ืองจากทีป่ระชมุคณบด ีคราวประชมุคร้ังที ่1/2550 เม่ือวนัที ่12

มกราคม 2550 ไดพิจารณาเหน็ชอบในหลกัการ การจัดตัง้วทิยาลยัการปกครองทองถิน่ มหาวทิยาลยัขอนแกน  โดยขอให
พิจารณาปรับปรุง รางระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย วทิยาลยัการปกครองทองถิน่ มหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ.2550
ใหม และใหนํ าเสนอทีป่ระชมุคณบดเีพ่ือพิจารณาอกีคร้ัง น้ัน บดัน้ี ไดด ําเนินการปรับปรุงแกไขตามมตทิีป่ระชมุคณบดเีรียบ
รอยแลว  จึงเสนอเพือ่พิจารณา

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพิจารณาแลวใหนํ าเสนอสภามหาวทิยาลัยเพือ่พจิารณาตอไป โดยมขีอคิด

เห็นเสนอแนะดงัน้ี
1.  รางระเบยีบฯ วาดวย วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน

พ.ศ.2550 ใหปรับแกไข ดังน้ี
     1.1  ขอ 9  ปรับแกไข ดังน้ี

- วรรคสาม ขอความ “สภามหาวิทยาลัยอาจแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิจํ านวนไม
เกนิสองคน...” แกไขเปน “สภามหาวิทยาลัยอาจแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิภาย
นอกจํ านวนไมเกินสองคน...”

- วรรคสี ่ขอความ “คณะกรรมการอ ํานวยการ อาจพนจากตํ าแหนงเมื่อ”
ใหตัดคํ าวา “อาจ” ออก

      1.2  ในข้ันตอนของการรางระเบียบการบริหารการเงินตามขอ 18 ใหพจิารณาเพิม่เติม
                    เร่ือง กระบวนการของการจดัสรรงบประมาณเขาไปดวย
              ซึง่โดยหลกัการควรเสนอขอความเห็นชอบงบประมาณพรอมแผนยุทธศาสตร
      1.3  ขอสังเกต

-   เพือ่ใหเกดิความคลองตัวในการดํ าเนินงานของวิทยาลัย อาจพิจารณา
    ใหมคีณะกรรมการบริหารโดยคณบดีเปนผูแตงต้ัง
-   เห็นควรจดัท ําระเบียบการบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยฯ ที่ชัดเจน และ

      พจิารณาเรือ่งความจํ าเปนของการมีอาจารยประจํ าวิทยาลัย และแนวทางที่
      จะดํ าเนินการในอนาคต หากวิทยาลัยฯไดรับการพิจารณาใหยุบ/เลิกกิจการ

2. เอกสารโครงการจัดต้ังวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน
2.1  หนา 8 ขอ 9.1 การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
        ควรพจิารณาในเรื่องมาตรฐานที่เกี่ยวของกับองคกรวิชาชีพในแตละ
        สาขาวิชาชีพดวย
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครัง้ที่  3/2550  ณ  วันศุกรที่  9 กมุภาพันธ 2550
หมายเหตุ : ไดรบัการรบัรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 4/2550 เม่ือวันที่ 16 กุมภาพันธ 2550 เรียบรอยแลว

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา
4.1  ผลการพจิารณาการกลั่นกรองประเด็นการอุทธรณโทษทางวินัยนักศึกษาของ
        คณะกรรมการกลั่นกรองอุทธรณโทษทางวินัยนักศึกษา
รองอธกิารบดฝีายพัฒนานักศกึษาเสนอตอทีป่ระชมุวา  เม่ือวนัที ่17 สงิหาคม 2549  ระหวางเวลา

02.00-04.00 น. นักศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน จํ านวน 5 คน ไดกระท ําการฝาฝนขอบงัคบัมหาวทิยาลยัขอนแกน
วาดวย วนัิยนักศกึษา พ.ศ. 2543 โดยมีพฤตกิารณในลกัษณะทีต่างกรรมตางวาระกนัไป คณะกรรมการสอบสวนวนัิย
นักศกึษาสวนกลาง ไดสอบสวนถงึเหตกุารณทีเ่กดิข้ึนและสรุปผลเสนออธกิารบด ีโดยใหลงโทษนกัศกึษาทีก่ระท ํา
ผิดวนัิยดงักลาว  มหาวทิยาลยัจึงไดมีค ําสัง่มหาวทิยาลยัขอนแกน ที ่4285/2549 และ 4286/2549 ลงวนัที ่9
พฤศจิกายน  2549 ใหลงโทษนกัศกึษาทัง้ 5 คน โดยการตดัคะแนนความประพฤตแิละพักการเรียนภาคตนป 2550
ตอมานักศกึษา 4 คนไดอทุธรณ และคณะกรรมการกลัน่กรองอทุธรณโทษทางวนัิยนักศกึษา ไดพิจารณาแลว มีมติ
ยืนยันใหลงโทษตามทีม่หาวทิยาลยัขอนแกนไดมีค ําสัง่ไปแลวทกุกรณี  ในการนี ้เพ่ือใหเปนไปตามขอบงัคบัฯ วา
ดวย วนัิยนักศกึษา พ.ศ.2543 ขอ 22 ทีก่ ําหนดวา “ในการพจิารณาอทุธรณใหอธกิารบดโีดยความเหน็ชอบของที่
ประชมุคณบดมีีอ ํานาจพจิารณาสัง่ยกอทุธรณ เพ่ิมโทษ ลดโทษ หรือยกโทษตามควรแกกรณี ผลการพจิารณาของ
อธกิารบดใีหเปนทีส่ิน้สดุ” จึงขอเสนอเรือ่งผลการพจิารณาการกลัน่กรองประเดน็ทีอ่ทุธรณโทษทางวนัิยนักศกึษา
ของคณะกรรมการกลัน่กรองอทุธรณโทษทางวนัิยนักศกึษา  ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารลบั ประกอบวาระการประชมุ

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมมีติเห็นชอบตามทีค่ณะกรรมการกลัน่กรองอทุธรณฯ เสนอ

คือ ยืนยันการลงโทษนกัศึกษาทัง้ 4 รายดงักลาว ตามค ําส่ังมหาวทิยาลัยขอนแกน ที ่4285/2549 และ
4286/2549 ลงวนัที ่9 พฤศจกิายน  2549

4.2 พจิารณาเสนอผูแทนคณบดีรวมเปนกรรมการสรรหาผูอํ านวยการศูนยหัวใจ-สิริกิ
ต์ิ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประธานเสนอตอทีป่ระชมุวา  รศ.สมภพ   พระธานี จะครบวาระการด ํารงต ําแหนงผูอ ํานวยการศนูยหวัใจ
สริิกติิ ์ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ ในวนัที ่15 กรกฎาคม 2550  ในการนี ้เพ่ือใหเปนไปตามขอบงัคบัมหาวทิยาลยั
ขอนแกน วาดวย การสรรหาผูอ ํานวยการสถาบนั ส ํานัก ศนูย และสวนราชการทีเ่รียกชือ่อยางอืน่ทีมี่ฐานะเทยีบเทา
คณะ พ.ศ.2542 จึงเสนอทีป่ระชมุเพ่ือพิจารณาเสนอผูแทนคณบดรีวมเปนกรรมการสรรหาผูอ ํานวยการศนูยหวัใจสริิกิ
ติฯ์ ตามขอ 6.4 และขอ 6.5 แหงขอบงัคบัฯ ดงักลาว เพ่ือเสนอสภามหาวทิยาลยัพิจารณาแตงตัง้ตอไป

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมมีติเสนอ 1)  คณบดีคณะแพทยศาสตร และ  2)  ผูอํ านวยการ

สํ านักบริหารและพฒันาวชิาการ   รวมเปนกรรมการสรรหาผูอํ านวยการศนูยหัวใจสิริกต์ิิฯ  และใหนํ าเสนอสภา
มหาวทิยาลัยเพือ่พจิารณาตอไป

4.3  ขอความเห็นชอบการรับนักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน
        ประจ ําปการศึกษา 2550
คณบดคีณะศกึษาศาสตรเสนอตอทีป่ระชมุวา  โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลยัขอนแกน จะเปดรับสมคัรนัก

เรียนประจ ําปการศกึษา 2550 ในระดบัชัน้อนุบาล 1 และระดบัชัน้มัธยมศกึษาปที ่1 และเพ่ือใหเปนไปตามขอบงัคบั
มหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ.2544  จึงขอเสนอรางประกาศฯ เร่ือง การ
รับสมคัรนักเรียนโรงเรียนสาธติมหาวทิยาลยัขอนแกน ระดบัอนุบาลศกึษาปที ่1 ประจํ าปการศกึษา 2550 และ ราง
ประกาศฯ เร่ือง การรับสมคัรนักเรียนโรงเรียนสาธติมหาวทิยาลยัขอนแกน ระดบัมัธยมศกึษาปที ่1 และชัน้มัธยม
ศกึษาปที ่4 ประจํ าปการศกึษา 2550 ทัง้น้ี รางประกาศฯ ทัง้ 2 ฉบบัดงักลาว ไดผานความเหน็ชอบจากคณะ
กรรมการประจ ําคณะศกึษาศาสตร คราวประชมุคร้ังที ่14/2549 เม่ือวนัที ่27 ธนัวาคม 2549 เรียบรอยแลว

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมมีติเห็นชอบในหลักการการรบันักเรียนของโรงเรยีนสาธติ

มหาวทิยาลัยขอนแกน ประจ ําปการศึกษา 2550 ตามประกาศทัง้ 2 ฉบบัตามทีเ่สนอ  และมขีอคิดเห็นเสนอ
แนะ ใหปรับแกไข รางประกาศฯ เร่ือง การรับสมคัรนักเรียนโรงเรียนสาธติมหาวทิยาลัยขอนแกน       ช้ัน
อนุบาลศึกษาปที ่1 ฯ  ดังน้ี

-  การก ําหนดคณุสมบติัของผูสมคัรในขอ 2.2 ใหตัดคํ าวา “ โดยสายเลอืด” ออก เพือ่ให
    ครอบคลมุบตุรบญุธรรมโดยชอบดวยกฎหมายดวย

ทัง้น้ี  มอบรองอธกิารบดีฝายบริหารพจิารณาเรือ่ง แนวทางการบรหิารโรงเรยีน
สาธติมหาวทิยาลัยขอนแกน อยางเปนระบบตอไป
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครัง้ที่  3/2550  ณ  วันศุกรที่  9 กมุภาพันธ 2550
หมายเหตุ : ไดรบัการรบัรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 4/2550 เม่ือวันที่ 16 กุมภาพันธ 2550 เรียบรอยแลว

4.4  การแกไขปรับปรุงประกาศฯ เร่ือง คาธรรมเนียมการศึกษาของโรงเรียนสาธิต
       มหาวิทยาลัยขอนแกน
คณบดคีณะศกึษาศาสตรเสนอตอทีป่ระชมุวา  ขอเสนอรางประกาศฯ เร่ือง คาธรรมเนียมการศกึษาของโรง

เรียนสาธติมหาวทิยาลยัขอนแกน   เพ่ือใหสอดคลองกบัระเบยีบกระทรวงการคลงั วาดวย การเบกิจายเงิน
สวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาของบตุรและขอก ําหนดของกรมบญัชกีลาง ทีไ่ดก ําหนดประเภทและอตัราเงินบ ํารุงการ
ศกึษาและเงินคาเลาเรียนไวเพ่ือใหผูมีสทิธสิามารถน ํามาเบกิจายเงินสวสัดกิารการศกึษาของบตุร พ.ศ.2523 และที่
แกไขเพ่ิมเตมิ  ตามหนังสอืกรมบญัชกีลางที ่กค 0409.5/ว196 ลงวนัที ่17 พฤษภาคม 2549 และเพ่ือใหสอดคลอง
กบัการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ    เหมาะสมกบัสภาพความเปนจริงตลอดจนการครองชพีในปจจุบนั
จึงเหน็ควรทีจ่ะแกไขปรับปรุงอตัราคาธรรมเนียมการศกึษาตาง  ๆของโรงเรียนสาธติมหาวทิยาลยัขอนแกน ตามประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่170/2548) และยกเลกิการเกบ็เงินคาใชจายเพ่ือพัฒนาคณุภาพการศกึษาของโรงเรียนสาธติ
มหาวทิยาลยัขอนแกน ในระดบัการศกึษาข้ันพ้ืนฐานตามประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน(ฉบบัที ่260/2546)  ในการนี้
จึงขอเสนอรางประกาศฯ เร่ือง คาธรรมเนียมการศกึษาของโรงเรียนสาธติมหาวทิยาลยัขอนแกน ซ่ึงมีรายละเอยีดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชมุ ทัง้น้ี คณะกรรมการประจ ําคณะศกึษาศาสตร คราวประชมุคร้ังที ่พิเศษ/2550 เม่ือวนัที่
18 มกราคม 2550 ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมมีติเห็นชอบในหลกัการตามรางประกาศฯ ทีเ่สนอ

4.5  รางประกาศฯ เร่ือง คาธรรมเนียมการศึกษาข้ันพื้นฐานสํ าหรับนักเรียน
        ชาวตางประเทศ พ.ศ.2550 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน
คณบดคีณะศกึษาศาสตรเสนอตอทีป่ระชมุวา  ขอเสนอรางประกาศฯ เร่ือง คาธรรมเนียมการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานส ําหรับนักเรียนชาวตางประเทศ พ.ศ.2550 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือใชปฏิบัติในการ
รับนักเรียนชาวตางประเทศเขาเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม ทัง้น้ี คณะกรรมการประจ ําคณะศกึษาศาสตร คราวประชมุคร้ังที ่8/2549 เม่ือวนัที ่24 กนัยายน
2549  ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมมีติเห็นชอบในหลกัการตามรางประกาศฯ ทีเ่สนอ และมีขอ

คิดเห็นเสนอแนะ ดังน้ี
1.  ปรับแกไขขอ 4.2  จาก “คาธรรมเนยีมการลาพกัการศึกษา...” เปน “คาธรรมเนยีมการ

รักษาสภาพนักเรียน...”
2.  หากประกาศนีอ้อกเปนการเฉพาะส ําหรับนักเรียนชาวตางประเทศตามโครงการความรวมมอื

ควรระบขุอความไวดวย   หากออกเปนประกาศส ําหรับนักเรียนชาวตางประเทศโดยทัว่ไป   คณะฯควรพจิารณาจดั
ท ําหลกัเกณฑการรับนักเรียนชาวตางประเทศ เพือ่ใหเกดิความชัดเจนในทางปฏบิติัตอไป

4.6  ขออนุมติัดํ าเนินการจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
        สํ าหรับครู  ในลักษณะโครงการพิเศษ
หวัหนาภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร เสนอตอทีป่ระชมุวา คณะฯขออนุมัตดิ ําเนินการจดัการ

หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาชวีวทิยาส ําหรับครู ในลกัษณะโครงการพเิศษ โดยมีรายละเอยีดหลกัการ
และเหตผุล ศกัยภาพ งบประมาณในการจดัการหลกัสตูรตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ ทัง้น้ี คณะกรรมการ
อ ํานวยการหลกัสตูรโครงการพเิศษ มหาวทิยาลยัขอนแกน คราวประชมุคร้ังที ่1/2550 เม่ือวนัที ่30 มกราคม 2550
ไดพิจารณาใหความเหน็ชอบ โดยใหแกไขเอกสารบางประการ ซ่ึงคณะฯไดด ําเนินการเรียบรอยแลว ซ่ึงมีรายละเอยีด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมมีติเห็นชอบตามทีเ่สนอ

ระเบยีบวาระที่  5  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ
5.1  รายงานของผูสอบบัญชีของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํ ากัด

                   ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2549 และ 2548
ผูสอบบญัชขีองสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํ ากัด ไดรายงานผลการตรวจสอบ

งบดลุ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2549 และ 2548 งบกํ าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดสํ าหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน
ของแตละปของสหกรณฯ แลว เห็นวา งบการเงิน ผลการดํ าเนินงานและกระแสเงินสดสํ าหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน
ของแตละปของสหกรณฯ ถูกตองตามที่ควรในสาระสํ าคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกํ าหนด ซ่ึงมีราย
ละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครัง้ที่  3/2550  ณ  วันศุกรที่  9 กมุภาพันธ 2550
หมายเหตุ : ไดรบัการรบัรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 4/2550 เม่ือวันที่ 16 กุมภาพันธ 2550 เรียบรอยแลว

5.2  คํ าส่ังสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ 22/2550 เร่ือง การมอบอํ านาจ
                   ใหปฏิบัติราชการแทน

ส ํานักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ไดมีค ําสัง่ที ่22/2550 สัง่ ณ วนัที ่24 มกราคม 2550       มอบ
อ ํานาจใหอธกิารบดสีถาบนัอดุมศกึษาของรัฐ ปฏิบตัริาชการแทนเลขาธกิารคณะกรรมการการอดุมศกึษาในการด ําเนินการ
จัดท ําสญัญาทนุโครงการเครือขายเชงิกลยุทธเพ่ือการผลติและพฒันาอาจารยในสถาบนัอดุมศกึษา และโครงการทนุการ
ศกึษาข้ันสงูเชงิกลยุทธฺเพ่ือสรางเครือขายวจัิยระดบัแนวหนาเพ่ือการศกึษา ณ ตางประเทศ เวนแตการด ําเนินคด ีและ
เรียกคาเสยีหายกบัผูผิดสญัญารับทนุ และผูคํ ้าประกนั โดยเสนอเลขาธกิารคณะกรรมการการอดุมศกึษาด ําเนินการและ
ระมัดระวงัอยางใหลวงเลยระยะเวลาการฟองคดตีามกฎหมาย

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ

5.3  สํ าเนาหนังสือสํ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เร่ือง การรับบริจาคที่ดินจากเอกชน
ส ํานักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษาไดสงส ําเนาหนงัสอืส ํานักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี ที ่นร 0506/ว5

ลงวนัที ่11 มกราคม 2550 เร่ือง การรับบริจาคทีด่นิจากเอกชน ซ่ึงไดแจงมตทิีป่ระชมุคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัที ่3 มกราคม 2550 วา
สวนราชการใดหากไมมีแผนงานหรอืโครงการทีช่ดัเจนรองรับการใชประโยชนในทีด่นิตามวตัถปุระสงคของผูทีแ่สดงความประสงค
จะยกทีด่นิใหแกทางราชการ สวนราชการนัน้  ๆไมควรรับบริจาคทีด่นิดงักลาวตัง้แตตน เน่ืองจากจะเปนปญหาในภายหลงั

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ

5.4  รายงานผลการดํ าเนินงานของคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแกน
คณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรายงานผลการดํ าเนินงานของคณะ

กรรมการจรรยาบรรณฯ ตออธิการบดี เกี่ยวกับผลงาน ดังน้ี
1. พิจารณาจัดท ําคูมือการปฏิบัติตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย จรรยาบรรณ

ของขาราชการและอาจารย มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2549
2. ก ําหนดแนวทางการสงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณตอมหาวิทยาลัย
3. เสนอแนะตอมหาวทิยาลัยใหออกขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย หลักเกณฑและ

วธิกีารในการตกัเตอืน การมีคํ าสั่ง หรือการทํ าทัณฑบน ซ่ึงจะตองยกรางและเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณากอน
นํ าเสนอสภามหาวทิยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและประกาศบังคับใชตอไป

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ

5.5   สรุปผลการด ําเนินงานของสถานจดัการและอนรัุกษพลังงาน คณะวศิวกรรมศาสตร
           ประจ ําปงบประมาณ 2549

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลการด ําเนินงานขององคกรในก ํากบั มหาวทิยาลยัขอนแกน
ตามค ําสัง่มหาวทิยาลยัขอนแกน ที ่2259/2547 ไดสรุปผลการด ําเนินงานของสถานจดัการและอนรัุกษพลงังานฯ ดงัน้ี

1. ดานผลงานการใหบริการ
1.1 การก ําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานในอาคารควบคุมทํ าไดจํ านวน 16

แหง เปนจังหวดัในภาคอีสาน 11 แหง ภาคใต 3 แหง ภาคกลาง 2 แหง
1.2 การก ําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานในโรงงานควบคุมทํ าไดจํ านวน

7 แหง เปนจังหวัดในภาคอีสานทั้ง 7 แหง
1.3 จัดอบรมดานการอนุรักษพลังงาน จํ านวน 4 หนวยงาน
1.4 ตดิตามประเมนิผล การตรวจวิเคราะหการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม

และอาคารธรุกจิควบคมุทัว่ประเทศ จํ านวน 700 แหง รวมกบัมหาวทิยาลยัเชยีงใหม
และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

      เน่ืองจากการใหบริการไมไดตั้งเปาหมายไวในงบประมาณประจํ าป 2549 จึงไม
สามารถเปรียบเทียบไดวาผลสํ าเร็จเปนไปตามเปาหมายหรือไม

2. ดานรายรับ มีรายไดจากการดํ าเนินงานสูงกวาประมาณการที่ตั้งไว 5,000,000 บาท รับจริง
9,276,025 บาท สงูกวาประมาณการ 4,276,025 บาท

3. เปรียบเทยีบรายรับกับคาใชจายในการดํ าเนินงาน ป 2549 มีรายรับทั้งสิ้น 11,640,159.72
บาท เปนรายไดจากการดํ าเนินงาน 9,276,025 บาท รายไดดอกเบี้ยรับ 765,980.18 บาท
รายไดจากเงินเหลือจายป 2548 จํ านวน 1,598,154.54 บาท มีคาใชจายดํ าเนินงานตั้งงบ
ประมาณไว 6,700,000 บาท  เกิดคาใชจายจริง 8,101,420.49 บาท คิดเปน 69.60 % มี
รายรับมากกวารายจาย 3,538,739.23 บาท คิดเปน 30.40 %

     เน่ืองจากรายรับ-รายจาย ไมเปนไปตามงบประมาณที่ตั้งไว แตไดขออนุมัติตาม
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครัง้ที่  3/2550  ณ  วันศุกรที่  9 กมุภาพันธ 2550
หมายเหตุ : ไดรบัการรบัรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 4/2550 เม่ือวันที่ 16 กุมภาพันธ 2550 เรียบรอยแลว

     ระเบยีบมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารสถานจัดการและอนุรักษพลังงานฯ พ.ศ.
     2541 หมวดที ่2 การบริหารงานการเงินในขอ 15 แตไมไดจัดสรรเงินผลประโยชนใหกับ
     มหาวทิยาลยัขอนแกน ตามขอ 16 โดยแจงวาไมไดตั้งไวในงบคาใชจาย ประจํ าป 2549
4. ใหทนุการศกึษา สนับสนุนการทํ าวิจัย 13 ทุน จํ านวนเงิน 767,250 บาท
5. จัดสรรเงินทุนวิจัย จํ านวน 1,968,062.98 บาท
6. จัดสรรเปนทุนสํ ารอง 5% จํ านวน 463,801.25 บาท
7. จัดสรรเงินรางวัลประจํ าป 2549 จํ านวน 1,106,875 บาท คิดเปน 9.51 % ของรายรับ หรือ

31.28% ของรายรับมากกวาคาใชจาย
จากการตรวจสอบ  สถานอนุรักษพลังงานฯ ดํ าเนินงานไดสูงกวาประมาณการรายรับที่ตั้งไว

แตไมไดปฏิบตัติามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2541 หมวด 2 ขอ 16 ที่กํ าหนดไววา “ใหสถานฯจัดสรร
เงินผลประโยชนใหแกมหาวิทยาลัยตามที่มหาวิทยาลัยกํ าหนดและใหคณะวิศวกรรมศาสตรตามที่คณะวิศวกรรม
ศาสตรกํ าหนด

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ

5.6  สรุปกจิกรรมตางๆของมหาวทิยาลัยขอนแกน และรายงานสรปุขาวมหาวทิยาลัยขอนแกน
       ในหนาหนังสือพมิพ วารสาร ส่ือมวลชน  ประจ ําเดือนธนัวาคม  2549
ในเดอืนธนัวาคม 2549 มหาวทิยาลยัไดด ําเนินกจิกรรมทีส่ ําคญัๆ ในดานการพฒันาวชิาการและผลติ

บณัฑิต การวจัิย การบริการวชิาการ การสงเสริมศลิปะวฒันธรรม การพัฒนานักศกึษา การพัฒนาระบบบริหารและ
บคุลากร และการจดักจิกรรมพิเศษ ซ่ึงมีรายละเอยีดบรรจุในแผนซีดปีระกอบวาระการประชมุ  นอกจากนี ้ยังไดรวบรวม
รายงานขาวมหาวทิยาลยัขอนแกนในหนาหนังสอืพิมพ วารสาร สือ่มวลชน ประจํ าเดอืนธนัวาคม 2549    โดยแยก
ประเภทเปนขาวดานตางๆ ไดแก ขาวพฒันาวชิาการและผลติบณัฑิต  การวจัิย การบริการวชิาการ และกจิกรรมพิเศษ
ซ่ึงมีรายละเอยีดบรรจุในแผนซีดปีระกอบวาระการประชมุ

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่นๆ
6.1  การสมัมนารวมระหวางคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน
        กบัผูบริหาร
รองอธกิารบดฝีายบริหารเสนอตอทีป่ระชมุวา มหาวทิยาลยัก ําหนดจะจดัการสมัมนารวมระหวางคณะ

กรรมการสงเสริมกจิการมหาวทิยาลยัขอนแกน กบัผูบริหารมหาวทิยาลยั ในระหวางวนัที ่10-11 มีนาคม 2550          ณ เขา
ใหญ จึงขอเรียนเชญิคณบด ีผูอ ํานวยการ รวมการสมัมนาดงักลาวดวย ซ่ึงจะไดมีหนังสอืเรียนเชญิในล ําดบัตอไป

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ

6.2  ขอเชิญผูบริหารพบปะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการทีป่ระชมุเสนอตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยคาดวาจะมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย

คร้ังที ่1/2550 ในวันพุธที่ 7 มีนาคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน ในโอกาสนี้ จะขอเรียนเชิญผูบริหาร คณบดี
ผูอ ํานวยการ รวมพบปะและรับประทานอาหารกลางวันรวมกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยดวย โดยจะมีหนังสือ
เรียนเชิญอีกคร้ัง

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 11.25 นาฬิกา

        (ลงชื่อ)          กลุธิดา  ทวมสุข
        (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)

             รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวชิาการและวิเทศสัมพันธ
                                              เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน  มูลศรี
ผูบันทึกรายงานการประชุม
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