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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 8/2553 ณ วันพุธท่ี 21 เมษายน 2553 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 9/2553 ในวันศุกรท่ี 14 พฤษภาคม 2553  เรียบรอยแลว 

 

รายงานการประชุมคณบดี 1 
ครั้งท่ี 8/2553 2 

เมื่อวันพุธท่ี  21 เมษายน 2553 3 
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารแกนกัลปพฤกษ มหาวิทยาลัยขอนแกน 4 

 5 
 6 
ผูมาประชุม 7 
1. รศ.สุมนต  สกลไชย    อธิการบดี    ประธาน 8 
2. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร   รองอธิการบดีฝายทรัพยสิน     9 
3. อ.วสุ  เชาวพานนท    ผูชวยอธิการบดีฝายสารสนเทศ 10 

แทนรองอธกิารบดีฝายแผนและสารสนเทศ 11 
4. รศ.สัญญา  รอยสมมุติ   รองอธิการบดีฝายบุคคลและการพัสดุ 12 
5. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศริิชัย   รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 13 
6. ผศ.อนุชา  นิลประพันธ   ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 14 

แทนรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 15 
7. ผศ.วินัย ใจขาน    รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 16 
8. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 17 
9. รศ.ลําปาง  แมนมาตย   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 18 
10. รศ.อนันต  พลธานี    คณบดีคณะเกษตรศาสตร 19 
11. รศ.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 20 
12. ผศ.สมพงษ  สิทธิพรหม   รองคณบดีฝายบริหาร 21 

แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร 22 
13. ผศ.ไพศาล  สุวรรณนอย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร 23 
14. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 24 
15. ศ.ภิเศก  ลุมพิกานนท   คณบดีคณะแพทยศาสตร  25 

และรักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ 26 
16. ผศ.เยาวลักษณ  อภิชาติวัลลภ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 27 
17. รศ.อรุณรัฐ  รมพฤกษ   รองคณบดีฝายบริหาร 28 

แทนคณบดีคณะเทคนิคการแพทย 29 
18. ผศ.นิคม  ถนอมเสียง   รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 30 

แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 31 
19. ผศ.จรินทร ปภังกรกิจ   รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ 32 

แทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 33 
20. รศ.อาภรณี  ไชยาคํา   รองคณบดีฝายวิชาการ 34 

แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร 35 
21. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี  36 
22. รศ.สมบูรณ  แสงมณีเดช   รองคณบดีฝายบริหาร 37 

แทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 38 
23. ผศ.ทรงยศ  วีระทวีมาศ   คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 39 
24. รศ.มันทนา  สามารถ   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 40 
25. ผศ.จรัญ  ชัยประทุม    รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา 41 

แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 42 
26. อ.กิตติบดี  ใยพูล    รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร 43 
27. ผศ.รุจิรัตน  พัฒนถาบุตร   ผูชวยคณบดี 44 

แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจดัการ 45 
28. รศ.ศุภวัฒนากร  วงศธนวสุ   รองคณบดีฝายวิชาการ 46 

แทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 47 
29. รศ.ยุพิน  เตชะมณี    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 48 
30. นางสุดใจ  ธนไพศาล   ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 49 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 50 
31. ศ.สุทธิพันธ  จิตพิมลมาศ   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 51 
32. ผศ.อนัตต  เจาสกุล    ผูอาํนวยการศนูยคอมพิวเตอร 52 
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33. รศ.อํานวย  คําตื้อ    ผูอํานวยการศนูยบริการวิชาการ 1 
34. รศ.สุธา  ภูสิทธิศักดิ์    กรรมการสภาคณาจารย 2 

แทนประธานสภาคณาจารย 3 
35. นายอมร  สินเธาว    ประธานสภาขาราชการ พนกังานและลูกจาง 4 
36. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 5 

เลขานุการที่ประชุม 6 
37. นางสังวาลย  ชางทอง   ผูชวยเลขานกุารที่ประชุม 7 
 8 
ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 9 
1.  ผศ.อาวุธ  ยิ้มแต    รองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพ 10 
2.  ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธุ    รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 11 
3.  รศ.พีระศักดิ์  ศรีฤาชา   ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  12 
      (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 13 
4.  อ.สุรพล  แสนสุข    ผูอํานวยการวิทยาเขตหนองคาย 14 
 15 
เริ่มประชุมเวลา 09.35 นาฬิกา 16 
 17 
  เมื่อครบองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ดังนี้ 18 
 19 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอท่ีประชุม -ไมม-ี 20 
 21 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งท่ี 7/2553 เมื่อวันท่ี 19 เมษายน 2553 22 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2553  23 
โดยไมมีการแกไข 24 
 25 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน   26 
  3.1  เสนอชือ่บุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการ 27 
          จริยธรรมการวิจัยในมนุษย 28 
  รองอธกิารบดฝีายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยเีสนอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดี 29 
คราวประชุมครั้งที่ 7/2553 เมื่อวนัที่ 9 เมษายน 2553 ไดพจิารณาเรื่อง การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งเปน30 
คณะกรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย โดยมมีติมอบใหฝายวิจัยและการถายทอด31 
เทคโนโลยีตรวจสอบองคประกอบของคณะกรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษยฯให32 
เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย ขอกําหนดการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550 33 
เพื่อความรอบคอบกอน โดยเฉพาะในลําดับที่ 8-16 แลวจึงเสนออธิการบดีแตงตั้งตอไป  ในการนี้ ฝายวิจัยฯ ได34 
ดําเนินการตรวจสอบแลว ถูกตองตามที่เสนอ และจะไดเสนออธิการบดเีพื่อแตงตั้งตอไป 35 
  จึงเสนอที่ประชุมเพือ่ทราบ 36 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 37 
  38 
  3.2  นโยบายการเยียวยานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร วิทยาลัยนครราชสีมา 39 

รองอธกิารบดวีิทยาเขตหนองคาย เสนอทีป่ระชุมวา ดวยไดรับทราบขาวจากหนังสือพิมพวา 40 
มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรบันักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร วิทยาลยันครราชสีมาเขาศึกษาจาํนวน 6 คน จึงเรียน41 
ถามความคืบหนาในเรื่องดงักลาว ทั้งนี้ ประธานไดแจงตอที่ประชมุวา สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุม42 
ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553 ไดมมีติในเรื่องดังกลาวตามที่รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศ43 
สัมพันธเสนอคือ หากมหาวิทยาลัยเห็นชอบในหลักการการรับนักศกึษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา 44 
มหาวิทยาลัยควรมีสิทธิในดําเนินการ ดังนี้  45 

1. การกําหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑการคัดเลือกนักศึกษาที่จะเขามาศึกษาตอใน46 
มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานและคุณภาพของหลักสูตร47 
พยาบาลศาสตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน 48 

2. การโอนรายวิชาใหเปนไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด 49 
3. เนื่องจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรมีการกําหนดการจัดการเรียนการสอนที่มี50 
มาตรฐาน โดยเฉพาะการกําหนดจํานวนอาจารยตอนักศึกษา ดังนั้น มหาวิทยาลัย51 
จะตองสํารวจจํานวนที่นั่งในชั้นเรียนกอนดําเนินการตอไป 52 
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ดังนั้น การจะรับนักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมาเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน จึงตองดําเนินการ 1 
ตามมติที่ประชุมคณบดี ดงัรายละเอียดขางตน 2 
  จึงเสนอที่ประชุมเพือ่ทราบ 3 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 4 

 5 
3.3  การจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) 6 

  เลขานุการที่ประชุม เสนอทีป่ระชุมวา สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดี คราวประชมุครั้งที่ 7/2553 7 
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553 ไดพจิารณาเรือ่ง การจดัการศึกษาหลกัสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) และที่ประชุมคณบดี8 
ไดมมีติมอบใหรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธรับขอคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา9 
ตอไป โดยในเบื้องตนจะไดดําเนินการตรวจสอบหลักสูตรตอเนื่องของแตละคณะและหาแนวทางการจัดการที่10 
เหมาะสมตอไป นั้น ในการนี้ ฝายวิชาการฯไดตรวจสอบแลว คณะท่ีมีหลักสูตรตอเนื่อง มีดังนี้  11 

1. คณะสาธารณสุขศาสตร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(ตอเนื่อง)  12 
2. คณะแพทยศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชนิทัศน (ตอเนื่อง) และ13 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารงัสีเทคนิค (ตอเนื่อง) 14 
3. คณะวิทยาการจัดการ หลกัสูตรบัญชีบัณฑิต (ตอเนื่อง) และ หลักสูตรบริหารธุรกิจ 15 

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการทองเที่ยว (ตอเนื่อง) 16 
ทั้งนี้ ฝายวิชาการฯ ไดมีหนังสือถึงคณบดีทั้งสามคณะแลว โดยเสนอการพิจารณาดําเนินการ ดังนี้ 17 
(1) หากคณะยังไมไดรับนักศึกษา ขอใหงดการรับนักศกึษา 18 
(2) หากไดประกาศรับนักศึกษาไปแลว มีแนวทางการดาํเนินการ 2 ทางคือ 1) รับเขาศึกษาและให19 

พิจารณาจดัเขาศึกษาในหลกัสูตร 4 ปที่มีอยู โดยการเทียบโอนหนวยกติ และ 2) หากคณะไมมี20 
หลักสูตร 4 ป และคณะไดพจิารณาแลววาจะเกิดผลเสียหายกับผูเขาศึกษา ขอใหแจง21 
มหาวิทยาลัย เพื่อทําหนังสือขออนุมัต ิ สกอ. เปนกรณีพิเศษสําหรบัปนี้เทานั้น เนื่องจาก22 
มหาวิทยาลัยไดรับหนังสือแจงลาชา ซึ่งคณะสาธารณสขุศาสตรไดมีหนังสือแจงมาเรยีบรอย23 
แลว   ทั้งนี้ ในการดําเนินการในอนาคตหากคณะมคีวามจําเปนตองรบัผูสําเร็จการศกึษาระดับ 24 
ปวส.หรืออนุปริญญาหรือเทียบเทาเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี ขอใหพิจารณา25 
ปรับปรุงหลักสูตรตอเนื่องใหเปนหลักสูตร 4 ป 26 

คณบดีคณะวทิยาการจดัการเสนอที่ประชมุเพิม่เตมิวา สําหรับหลักสูตรของคณะวิทยาการจดัการ  27 
ทั้งสองหลักสูตรขางตน ไดชะลอการรับเขานักศึกษาตัง้แตป 2550 แลว 28 
  จึงเสนอที่ประชุมเพือ่ทราบ 29 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 30 
 31 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   32 

4.1  ขออนุมัติดําเนินการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต  33 
        คณะวิทยาการจัดการ 34 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการเสนอที่ประชุมวา คณะวิทยาการจัดการเสนอขออนุมัติดําเนินการ 35 

จัดการหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ในลักษณะโครงการพิเศษ โดยหลักสูตรนี้มุงเนนใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีได36 
มีความรูทางการบัญชีในเชิงลึกมีความสามารถในการวิเคราะหและแกไขปญหาอยางมีหลักการและอยูบน     37 
พื้นฐานความรูและคุณธรรม จริยธรรม และมีความรูความสามารถในการศึกษาและพัฒนาองคความรูของตนเอง38 
อยางตอเนื่อง หลักสูตรดังกลาวกําหนดจะเริ่มเปดดําเนินการตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2553 เปนตน39 
ไป โดยมีขอมูลรายละเอียดหลักสูตรตามแบบเสนอโครงการขออนุมัติดําเนินการจัดการหลักสูตรโครงการพเิศษ40 
ของมหาวิทยาลัยตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการอํานวยการหลักสูตรโครงการพเิศษ 41 
มหาวิทยาลัยขอนแกน คราวประชุมโดยวิธีเวียน ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2553 ไดพิจารณาให42 
ความเห็นชอบการขออนุมัติดําเนินการหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยขอใหแกไขเอกสารบางประการและคณะฯ43 
ไดดําเนินการเรียบรอยแลว  44 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 45 
 มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป  46 

โดยมีขอเสนอแนะใหคณะฯ ดําเนินการตรวจสอบดวยวา หลักสตูรบัญชีมหาบัณฑิต ตองผานการรับรอง47 
จากสภาการบัญชีดวยหรือไม  48 

 49 
 50 
 51 

 52 



- 4 - 
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4.2 ขอความรวมมือใหรับเปนสถาบันฝายผลิตใหแกผูรับทุนภายใตโครงการพัฒนา1 
บุคลากรสําหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 2 
ปการศึกษา 2553 3 

  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอที่ประชุมวา ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมี4 
หนังสือเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการรับเปนสถาบันฝายผลิตใหแกผูรับทุนภายใตโครงการพัฒนา5 
อาจารยและบุคลากรสําหรับสถาบนัอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ประจําป 2553 6 
ซึ่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยไดเขารวมประชุมในฐานะผูแทนมหาวิทยาลัยขอนแกน ผลของการประชุมสรุปได 7 
ดังนี้ 8 

1. ในป 2553 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับงบประมาณสําหรับเปนทุนพัฒนา9 
อาจารยและบุคลากรสําหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน10 
ภาคใต จํานวน 65,069,600 บาท ซึ่งงบจํานวนนี้ไดจัดเปนทุนทั้งหมด 63 ทุน ดังนี้ 11 

(1) ทนุปริญญาเอกในประเทศ   25 ทุน 12 
(2) ทุนปริญญาเอกรวมใน-ตางประเทศ  25 ทุน 13 
(3) ทุนปริญญาเอกตางประเทศ  13 ทุน 14 

2. เขตพื้นที่การใหทุน ทุนเหลานี้จะใหสําหรับบุคลากร หรือบุคคลภายนอกที่รับทุน และเมื่อ15 
สําเร็จการศึกษาแลวจะตองไปปฏิบัติหนาที่สอน(เปนอาจารย) ในมหาวิทยาลัย 4 แหง 16 
เทานั้น ซึ่งไดแกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี  มหาวิทยาลัยนราธิวาส17 
ราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 18 

3. เกณฑการพิจารณาใหทุน สกอ.ไดกําหนดไวเชนเดยีวกับการใหทุนเครือขายกลยุทธของ 19 
สกอ. ขณะนี้ สกอ.กําลังรับสมัครผูรับทุนจนถึงวันที่ 20 เมษายน 2553  20 

ในการนี้ สกอ.ไดขอความรวมมือมหาวิทยาลัยตางๆ ที่เปดหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตามเกณฑที่  21 
สกอ.กําหนด รับเปนสถาบันผูผลิตรับผูรบัทุนตามโครงการนี้ โดยขอใหมีการรับเขาเปนกรณีพิเศษ หรือถาหาก22 
จะมีการสอบหรือสัมภาษณก็ขอใหดําเนินการเฉพาะแยกจากผูสมัครในระบบปกติของหลักสูตรและขอความ23 
รวมมือใหหลกัสูตรไดจัดอาจารยที่ปรึกษาที่ดูแลใหเปนไปตามที่ สกอ.กําหนด ใหดูแลนักศึกษากลุมนี้ 24 
  สกอ. ประสงคจะทราบวามีหลักสูตรใดบางของมหาวิทยาลัยที่จะรับนักศึกษาทุนตามโครงการ25 
นี้ หลักสูตรใดที่รับนักศึกษาทุนของโครงการเครือขายกลยุทธสามารถรับนักศึกษาทุนโครงการนี้ไดเลย โดย26 
ขอใหกรอกรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบฟอรมที่แนบสงใหบัณฑิตวิทยาลัย รวบรวมสง สกอ.ภายในวันที่ 27 
28 เมษายน 2553 28 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 29 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี 30 
1.  ใหบัณฑิตวิทยาลัยตอบรับการเปนสถาบันฝายผลิตใหแกผูรับทุนภายใตโครงการ31 

พัฒนาบุคลากรสําหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน32 
ภายใต ปการศึกษา 2553 ดังกลาว เน่ืองจากโครงการนี้ตอบสนองนโยบายการ33 
แกปญหาการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 34 

2. ขอความรวมมือใหคณะแจงหลักสูตรที่จะรับนักศึกษาทุนตามโครงการนี้ ใหบัณฑติ35 
วิทยาลัยทราบ เพื่อแจงขอมูลให สกอ. ตอไป ภายในวันท่ี 28 เมษายน 2553 36 

3. ใหการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามโครงการนี้ มีการจัดการแยกออกจากการ37 
รับในระบบปกติ โดยอาจกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเปนกรณีเฉพาะ 38 

 39 
4.3  (ราง)ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑคาใชจายในการดําเนินการ     40 
        เก่ียวกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบปกติ 41 

  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอที่ประชุมวา เพื่อใหการกําหนดคาใชจายสําหรับการบริหาร42 
และการดําเนินงานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติ มีความเหมาะสมสอดคลองกับระเบียบ43 
และหลักเกณฑตางๆที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอยางยิ่งคาใชจายที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากตองมีการเชิญ44 
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกและการดําเนินการตางๆตองมีบุคคลหลายฝายเขามาเกี่ยวของ ประกอบกับ 45 
มหาวิทยาลัยไดปรับปรุงคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติมาตั้งแตปการศึกษา 46 
2551 ซึ่งสามารถจะนํามาพิจารณาใชจายคาตอบแทนใหเหมาะสมมากยิ่งขึ้นตอไป บัณฑิตวิทยาลัยจึง47 
ขอเสนอ (ราง)ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑคาใชจายในการดําเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรระดับ48 
บัณฑิตศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบปกติ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ ไดผาน49 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาํบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 31 50 
มีนาคม 2553 เรียบรอยแลว 51 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 52 
 53 
 54 
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  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ใหปรับแกไขใน (ราง) ประกาศฯ ดังนี้  1 
- ขอ 2 ใหปรับแกไขเปน “ ใหใชประกาศนี้ ตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนไป” และขอให2 

ตรวจสอบดวยวา หากกําหนดเปน ปการศึกษา จะสอดคลองกับปงบประมาณตาม3 
กระบวนการทางบัญชีดวยหรือไม 4 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ(ราง)  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง  5 
หลักเกณฑคาใชจายในการดําเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระบบปกติ 6 
ตามที่เสนอ โดยใหพิจารณาปรับแกไขตามขอคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมคณบดี และเสนอ7 
คณะกรรมการเงินรายไดของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณากอนออกเปนประกาศของมหาวิทยาลัย8 
ตอไป 9 

4.4  รายงานผลการกลั่นกรองอุทธรณโทษทางวินัยนักศึกษา 10 
       (รายงานการประชุมลับ) 11 

 12 
  4.5  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. ... 13 
  ประธานเสนอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการเงินรายได มหาวิทยาลัยขอนแกน 14 
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันจันทรที่ 15 มีนาคม 2553 มีมติใหนําเสนอ (ราง) ระเบียบ15 
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ... ใหที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา 16 
โดยมีสาระสําคัญเพิ่มเติมและแกไข ดังนี้  17 

1. แกไขขอ 7.4 เดิม ในหมวด 1 ขอ 7 เปน ขอ 7.5 18 
2. เพิ่มประเภทเงินรายได “เงินอุดหนุนการวิจัยที่ไดรับจากหนวยงานของรัฐ” เปนขอ 7.4 19 
3. เพิ่มวิธีการใชจายเงินในหมวด 5 ขอ 24 โดยเพิ่มเปนขอ 24/1  การใชจายเงินหรือการเก็บ20 

รักษาเงินตามขอ 7.4 ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการเงินรายได21 
กําหนด  22 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 23 
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 24 
1. ไมควรกําหนดวิธีการใชจายเงินในหมวด 5 ขอ 24/1 เพิ่มเติมอีก เนื่องจากสามารถอนุโลม25 

ใชไดตามขอ 25 เดิมที่มีอยูแลว 26 
2. ที่ประชุมมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา เพื่อใหเกิดความชัดเจนเกี่ยวกับการจัดสรรเงิน27 

ทุนอุดหนุนการวิจัย เห็นควรใหฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี จัดทําประกาศ    28 
แนวปฏิบัติในการจัดสรรรายไดจากเงินทุนอุดหนุนวิจัย ใหชัดเจนดวย 29 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย 30 
เงินรายไดของมหาวิทยาลยั (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. ... ตามที่เสนอ  โดยใหพิจารณาปรับแกไขตามขอคิดเห็น31 
เสนอแนะของที่ประชุมคณบดี และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 32 
 33 
  4.6  (ราง) ประกาศเรื่องคาธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย พ.ศ.2553 34 
  รองอธิการบดฝีายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยีเสนอที่ประชุมวา ตามระเบียบ35 
มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง ขอกําหนดการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2550 ลงวันที่ 22 36 
สิงหาคม 2550 หมวด 1 ขอ 11 (2) กําหนดใหคณะกรรมการบริหารจริยธรรมการวิจัยประจํามหาวิทยาลัยออก37 
ประกาศที่เกี่ยวของกับการบริหารของสํานักงาน ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย มีคาใชจายการ38 
พิจารณาโครงการวิจัยแกกรรมการผูทบทวน แตสํานักงานยังไมมีประกาศการเก็บคาธรรมเนียมในการพิจารณา39 
โครงการวิจัยในปจจุบัน ทั้งนี้ ที่ผานมา คณะแพทยศาสตรไดดําเนินการจัดเก็บใหแกคณะกรรมการฯ โดย40 
อางอิงตามประกาศคณะแพทยศาสตร ฉบับที่ 14/2546 ประกอบกับคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย41 
ของสถาบันอื่นๆไดมีการปรับคาธรรมเนียมการพิจารณาจริยธรรมโครงการวิจัยใหม ทําใหจํานวนเงินที่42 
คณะกรรมการฯจัดเก็บปจจุบันไมสอดคลองกับตนทุนการดําเนินงานที่แทจริง คณะกรรมการบรหิารฯ จึงได43 
จัดทํา (ราง) ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน เรื่องคาธรรมเนียมการยืน่เสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั 44 
พ.ศ. .... ขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 45 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 46 
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะใหปรับแกไข (ราง) ประกาศฯ ดังนี้ 47 
1. การอางอิงอํานาจตามขอ 6 และขอ 10 ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย       48 

เงินรายไดของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540 และระเบียบเงินรายได49 
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย เงินรายไดมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544 อาจจะไม50 
สอดคลองกับการออกประกาศฉบับนี้  51 

2. ในกระบวนการเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวนี้ จะเปนสวนของเงินรายได ดังนั้น จึงตองมี52 
กระบวนการทางการเงินและนําสงเงิน สวนการนําไปใชจะตองมีการตัง้งบประมาณรายจาย 53 
จึงเห็นควรเขียนระบุใหเปนแนวปฏิบัติที่ชัดเจนดวย 54 
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3. ขอ 5.1.1 คําวา “บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย” ใหแกไขเปน “บุคคลภายนอก1 
มหาวิทยาลัย”  2 

4. ขอ 5.1.2 “โครงการวิจัยของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย...” เห็นควรเพิ่มเปน 3 
“โครงการวิจัยของบุคลากร หรือนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย...”  4 

5. ขอ 8 เห็นควรตัดออก แตใหจัดทําประกาศ กรณีที่ยกเวนคาธรรมเนยีมใหชัดเจน 5 
6. ขอ 9 เพิ่มขอความ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศฯนี้  6 
มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง 7 

คาธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย พ.ศ. ....  ตามที่เสนอ และใหรับเอา8 
ขอคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมคณบดีไปพิจารณากอนดําเนินการตอไป 9 
 10 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ -ไมมี - 11 
 12 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ   13 

6.1  การเสนอแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอํานวยการ 14 
        วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 15 

  ผูชวยคณบดี ผูแทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการเสนอตอที่ประชุมวา ดวยกรรมการ16 
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวทิยาลัยขอนแกน ตามคําสั่ง17 
สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 12/2551 ไดครบวาระการดํารงตําแหนง 2 ป เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2553 ในการนี้ 18 
เพื่อใหเปนไปตามขอ 10 วรรคสอง แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา19 
การจัดการ ที่กําหนดใหอธิการบดีพิจารณาเสนอชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย20 
เพื่อใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้ง นั้น ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณารายชื่อคณะกรรมการ 21 
เพื่อดําเนินการเสนอตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งตอไป ดังนี้ 22 
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการอํานวยการ 23 

1. ดร.ณรงคชัย  อัครเศรณ ี24 
2. นายทวี  บุตรสุนทร 25 
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอํานวยการ 26 
1. ดร.สุนทร  อรุณานนทชัย 27 
2. ศ.เกียรติคุณ น.ต.ดร.กําจร  มนุญปจุ รน. 28 
3. นายชัยณรงค  อินทรมีทรัพย 29 
4. ดร.วีรวัฒน  กาญจนดุล 30 
5. ศ.ดร.ปริญญา  จินดาประเสริฐ 31 
6. ศ.ดร.กนก  วงษตระหงาน 32 
7. ดร.สุวรรณ  วลัยเสถียร 33 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 34 
  มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการตามที่เสนอ  ใหเสนอ 35 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งตอไป 36 
 37 

6.2  ขออนุมัติดําเนินการจัดการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  38 
        สาขาวิชาชีวสถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552) เปนหลักสูตรโครงการพิเศษ 39 

 รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ผูแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร40 
เสนอที่ประชุมวา คณะสาธารณสุขศาสตรขออนุมัติดําเนินการจดัการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 41 
สาขาวิชาชีวสถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552) เปนหลักสูตรโครงการพิเศษ  โดยคณะกรรมการอํานวยการ42 
หลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแกน คราวประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2553 ได43 
พิจารณาใหความเห็นชอบการขออนุมัติดําเนินการหลกัสูตรโครงการพิเศษ โดยขอใหแกไขเอกสารบางประการ 44 
ซึ่งคณะฯไดดําเนินการเรียบรอยแลว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 45 
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 46 
 มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 47 
 48 
 6.3  การกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการไปศึกษาตอในประเทศของอาจารย 49 
         โดยไมไดขออนุมัติลาศึกษาตอ 50 
 ประธานเสนอที่ประชุมวา ดวยไดรับเรื่องรองเรียนวา มีอาจารยของคณะมนุษยศาสตรและ51 
สังคมศาสตรไดไปศึกษาตอในประเทศในหลักสูตรที่จัดการศึกษาในเวลาปกติ โดยไมไดขออนุญาตลาศึกษา52 
ตอ ซึ่งทําใหเกิดปญหาในการปฏิบัติงาน การเลือกปฏิบัติ และเชื่อมโยงกับการยื่นขอตําแหนงทางวิชาการ เห็น53 
ควรกําหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อมิใหเกิดกรณีเชนนี้ขึ้นอีก 54 
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 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 1 
 มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมอบใหรองอธิการบดีฝายบุคคลและการพัสดุพิจารณา   2 
นําเรื่องดังกลาวหารือคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ตอไป 3 
 4 
เลิกประชุมเวลา 12.35 นาฬิกา 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
                                                          (รองศาสตราจารยกุลธิดา ทวมสุข) 11 

รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 12 
เลขานุการที่ประชุมคณบดี 13 

 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
นางสุภารตัน  มูลศรี 19 
นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์ 20 
ผูจดรายงานการประชุม  21 


