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 รายงานการประชุมคณบดี 
ครั้งที่ 3/2547 

เมื่อวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ 2547 
ณ  หองประชุมสารสิน  ช้ัน 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ 

……………………………………………………………………… 
 
ผูมาประชุม 
1. รศ.สุมนต  สกลไชย     อธิการบด ี    ประธาน 
2.   รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศริิชัย   ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร คนที่ 2 
      แทนรองอธิการบดีฝายบริหาร  
3. ผศ.อารมย   ตัตตะวะศาสตร   รองอธิการบดฝีายแผนและสารสนเทศ   
4. รศ.พิศาล  ศิริธร    รองอธิการบดฝีายวิจัยและบริการวิชาการ 
5. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รองอธิการบดฝีายพัฒนานักศึกษา 
6. รศ.สมหมาย  ปรีเปรม   คณบดีบัณฑติวิทยาลัย 
7. ผศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ   คณบดีคณะเกษตรศาสตร 
8. รศ.วินิต  ชินสวุรรณ    คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร 
9. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก    คณบดีคณะวทิยาศาสตร 
10. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา    คณบดีคณะศกึษาศาสตร 
11. รศ.สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
12. ผศ.สุชาติ  อารีมิตร    คณบดีคณะแพทยศาสตร 
13. ผศ.ศรีปญญา  ใจใหญ   คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
14. รศ.ยุพา  เอ้ือวิจิตรอรุณ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 
15. ผศ.วีระศักดิ ์ ชายผา    คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
16. รศ.นิวัตร  จันทรเทวี    คณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร 
17. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย   คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
18. รศ.เกรียงศักดิ์  ศรีสุข   คณบดีคณะเทคโนโลยี 
19. รศ.สุทธิศักดิ์  นพวิญูวงศ   รองคณบดีฝายบริหาร 
      แทนคณบดคีณะสัตวแพทยศาสตร 
20. ผศ.ธนู  พลวฒัน    คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
21. รศ.สุเมธ  แกนมณี    คณบดีคณะวทิยาการจัดการ 
22. นายอภัย  ประกอบผล   รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 
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23. รศ.สุจินต  สิมารักษ    รักษาราชการแทนผูอํานวยการสถาบนัวิจยัและพัฒนา 
24. รศ.สมชาย  รัตนทองคาํ   รักษาราชการแทนรองผูอํานวยการฝายบริหาร 
      รักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 
25. รศ.สมภพ  พระธาน ี   ผูอํานวยการศนูยหัวใจสิริกิติภ์าคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
26. นายเทอดศักดิ์  คําเหม็ง   รองผูอํานวยการ 
      แทนผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 
27. ผศ.สุกิจจา  จนัทะชุม   ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 
28. นางพรรณวดี  ตันตศิิรินทร   รองประธานสภาคณาจารย คนที่ 1 
      แทนประธานสภาคณาจารย  
29. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธิการบดฝีายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

เลขานุการที่ประชุมคณบด ี
30. นางสังวาลย  ชางทอง   ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาบคุคล 
      ผูชวยเลขานุการที่ประชุมคณบด ี
 
ผูไมมาประชุม 
1. รศ.เฉลิมศกัดิ์  พิกุลศรี   คณบดีคณะศลิปกรรมศาสตร 
 
ผูเขารวมประชุม 
1. นายบญุฤทธิ์  เพ็ชรวิศิษฐ   รองผูอํานวยการฝายวางแผนและสารสนเทศ 
      แทนผูชวยอธกิารบดีฝายวิทยาเขตหนองคาย 
2. รศ.ทิพยวรรณา  งามศักดิ ์   รองผูอํานวยการฝายวิชาการ  
      แทนรักษาราชการแทนผูอํานวยการ 
      โครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
3. นายบญุญฤทธิ์  สมบัติหลาย   รองประธาน คนที่ 1 
      แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง 
  
เร่ิมประชุมเวลา 09.40  นาฬิกา 
  ประธานกลาวเปดการประชุมและดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดงันี ้
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ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองแจงตอที่ประชุม  
  1.1 เร่ืองที่ไดนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 1/2547 
        และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง 

ประธานใหรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ 
สภามหาวิทยาลัยแจงตอที่ประชุม ความวา ดวยในคราวประชุมครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2547 
มีเร่ืองที่ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ    

จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
 ที่ประชุมรับทราบ  

 
  1.2 ผลการประเมินผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับเผยแพรประชากร 
  ประธานใหเลขานุการที่ประชุมแจงตอที่ประชุมความวา ดวยคณะกรรมการดานกาํกับนโยบายและ
ประเมนิสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  ไดสรุปผลการประเมินผูบริหารรอบแรกเรียบรอยแลว โดยคณะกรรมการฯ 
ไดวิเคราะหอยางรอบคอบจากรายงานผลการติดตามงาน (Program monitoring report) กับรายงานการประเมนิ
ตนเอง(self-appraisal report) แลว  โดยสรุปผูบริหารเกอืบทั้งหมดมีความรูความสามารถในการทํางานประจาํได
อยางดี แตเนือ่งจากใชเวลาคอนขางมากกบังานประจําทาํใหมีผลกระทบตอการทํางานเชิงรุก ผูบริหารสวนใหญ
เปนนักวิชาการทําใหขาดความลึกซึ้งในหลกัการและประสบการณในการบริหารงานแนวใหม ผูบรหิารทุกทาน
ยอมรับขอจํากัดดังกลาว และมีใจเปดกวางพรอมที่จะยอมรับความรูใหมในการพฒันาตนเอง และ
คณะกรรมการฯ ไดมีขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัยที่ควรจะทําการแกไขปรับปรุง จาํนวน  
5 ขอ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ 
  จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ และประธานฯไดเสนอเพิ่มเติม ดังน้ี 
  1. สําหรับผลการประเมินเฉพาะของผูบริหารแตละทาน ประธานฯ จะสงใหภายหลัง เพื่อ
ประโยชนในการพัฒนาตอไป  
  2. เน่ืองจากจะครบรอบการประเมินอีกครั้งในวันที่ 31 มีนาคม 2547 ซึ่งในครั้งน้ีจะ
ดําเนินการตามที่คณะกรรมการดานการกํากับนโยบายและการประเมินเสนอตอสภามหาวิทยาลัยในคราว
ประชุมครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2547 คือการประเมินผูบริหารที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งใน
ตําแหนงอธิการบดี และรองอธกิารบดี ดําเนินการโดย คณะกรรมการดานการกํากับนโยบายฯ สวนคณบดี
และผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก อธิการบดีเปนผูประเมิน  ซึ่งอธิการบดีจะกําหนดรูปแบบการประเมิน
ตอไป 

 
  1.3 อธิการบดีไดรับการเสนอชื่อเปนศิษยเกาดีเดน มหาวิทยาลัยมหิดล 
  ประธานใหเลขานุการที่ประชุมแจงตอที่ประชุมความวา ดวยสมาคมศษิยเกาบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล ไดคดัเลือกศิษยเกาดเีดนบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป 2546 แลว ปรากฏวา  
รองศาสตราจารย สุมนต  สกลไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับคัดเลือกใหเขารับโลและคําประกาศ
เกียรติคุณ ประจําป 2546 ประเภทบริหาร  จึงแจงที่ประชุมเพื่อทราบและรวมแสดงความยินด ี
  ที่ประชุมรับทราบ 
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  1.4 การแขงขันกีฬา “แคนเกมส” 
  ประธานใหรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศกึษาเสนอตอที่ประชุมความวา ดวยจังหวัดขอนแกน
ไดรับเปนเจาภาพจดัการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 25  “แคนเกมส” ในระหวางวันที่ 
7-14 กุมภาพันธ 2547 นี ้โดยจะมีการแขงขันกีฬาทั้งหมด 24 ชนดิกีฬา มีจํานวน 9 ชนดิกีฬาที่จะจัดการ
แขงขันภายในสนามกีฬามหาวิทยาลัยขอนแกน ดังนั้น ในชวงดังกลาวจะมีนักกีฬาและเจาหนาที่จากจังหวัดตางๆ 
ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเปนจํานวนมาก ซึ่งอาจจะทาํใหการจราจรติดขัดบาง แตมหาวิทยาลัยก็ไดเตรียมการเพื่อ
รองรับไวแลว 
  จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
   
  1.5 ขอเรียนเชิญประชุมคณบดี วาระพิเศษ ในวันศุกรที่ 13 กุมภาพันธ 2547 
  ประธานแจงตอที่ประชุมความวา ขอเรียนเชิญประชุมคณบดี วาระพิเศษ ในวันศุกรที่ 13 
กุมภาพันธ 2547 เวลา 13.30 น. เปนตนไป ณ หองสารสิน อาคารแกนกัลปพฤกษ เพ่ือพิจารณาเรื่อง การ
ปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยการประชุมครั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดเชิญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรวมพิจารณาใหความเห็นดวย 
  จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและเขารวมประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  1.6 การลาออกจากราชการตามมาตรการพัฒนาและบริหารกําลังคนเพื่อรองรับ 
        การเปลี่ยนแปลง (ปงบประมาณ 2547) 
  ประธานแจงตอที่ประชุมความวา ดวยขณะนี้มีขาราชการในมหาวิทยาลัยแจงความจํานงสมัคร 
เขารวมโครงการการลาออกจากราชการตามมาตรการพัฒนาและบริหารกําลังคนเพือ่รองรับการเปลี่ยนแปลง 
(ปงบประมาณ 2547) แลว จํานวน 86 คน ซึ่งครบตามจํานวนทีไ่ดตั้งไว แตคณะ หนวยงาน ก็ยังสามารถเสนอ
รายชื่อไดจนถงึวันที่ 13 กุมภาพันธ 2547 โดยมหาวิทยาลัยไดแตงตัง้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาความจําเปน
ของผูสมัครเขารวมโครงการดังกลาวตามลาํดบักอนหลังตอไป 
  จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคณบด ีครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันพุธที่ 14 มกราคม 2547 

ที่ประชุมมีมติใหแกไขดังนี ้
  - หนาที ่8 วาระที่ 6.5 คําวา “คลอบคลุม” ใหแกไขเปน “ครอบคลุม”  

เมื่อแกไขเรียบรอยแลวที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกลาว 
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ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน        
  3.1 ช้ีแจงขอเท็จจริงการดาํเนินงานของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด 
  ประธานแจงตอที่ประชุมความวา สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยไดแตงตัง้คณะทํางานเพื่อหา
ขอเท็จจริงในการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด และรายงานผลตอมหาวิทยาลัย
นั้น มหาวิทยาลัยไดมีหนังสือแจงรายงานของคณะทํางานดังกลาวไปยงัสหกรณออมทรัพยฯ และขอใหสหกรณ
ออมทรัพยฯ ช้ีแจงขอเท็จจริงการดําเนนิงานของสหกรณออมทรัพยฯเพื่อตอบขอสงสัย ขอสังเกต และ
ขอเสนอแนะดงักลาว นั้น บดันี้ สหกรณออมทรัพยฯ ก็ไดมีหนังสือช้ีแจงขอเท็จจริงการดําเนินงานของสหกรณ
ออมทรัพยฯ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ   
  ประธานไดแจงความคืบหนาในเรื่องปญหาของสหกรณออมทรัพยวายังคงมีอยูตอเนื่อง และมีคด ี
ความหลายคดี ในสวนของมหาวิทยาลัยนั้น มีคดีฟองรองในศาลปกครอง เก่ียวกับเรื่องการระงับการหักเงินเดือน
ของมหาวิทยาลัยเพื่อการชําระหนี้ใหกับสหกรณออมทรัพยฯ ซึ่งเร่ืองนี้มหาวิทยาลัยก็ไดดําเนนิการหารืออัยการ
แลวและขณะนี้อยูในระหวางรอผลการหารือกับอัยการอยู  
  และเพ่ือใหสหกรณออมทรัพยฯ สามารถบริหารงานตอไปได และสืบเนื่องจากทีป่ระชุมคณบดี 
เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2547 ไดพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมการเลือกตั้งไดทํา
หนังสือขอใหสรรหาประธานคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ โดยขอใหที่ประชมุคณบดีพิจารณาเสนอผูดํารง
ตําแหนงหรือเคยดํารงตาํแหนงอธิการบดี รองอธิการบด ีคณบดี หรือเทียบเทาที่เปนสมาชิกสหกรณ และสมัครใจ
รับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จาํกัด จํานวนไมนอยกวา 3 คน 
เพ่ือใหสมาชิกลงคะแนนเลือกตั้งประธานกรรมการฯ ตามกระบวนการตอไป นั้น   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ในประเด็นดังกลาวอีกครั้ง 
  จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเสนอชื่อ 
  ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นควรใหคณบดี ผูอํานวยการ พิจารณาผูที่มีคุณสมบัตเิหมาะสม 
แลว เสนอรายชื่อในการประชุมคณบดคีราวตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา   
  4.1 รางระเบียบฯ วาดวยสํานักสงเสริมการบริการวิชาการ พ.ศ.2547 
  ประธานเสนอขอถอนวาระดงักลาวออกไปกอน ทั้งนี้ เพ่ือรอใหการดําเนนิการเรื่องการปรับปรุง
โครงสรางการแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยเสร็จเรียบรอยแลวจึงจะพิจารณาอีกครั้ง  
  จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหถอนวาระออกไปกอน 
 
  4.2 เสนอปรับปรุงโครงสรางของศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ประธานใหผูอํานวยการศนูยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เสนอตอทีป่ระชุมความวา 
ดวยศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดปรับปรุงโครงสรางของศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ ใหม เพ่ือใหสามารถ
รองรับงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับแผนกลยุทธ การพฒันาระบบราชการไทย (พ.ศ.2546-2550) 
ตามยุทธศาสตร เร่ืองการปรับปรุงโครงสรางการบริหารราชการแผนดนิไทย และแผนกลยุทธการบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2546-2550 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ 
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  จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นควรชะลอเรื่องดังกลาวไวกอน จนกวาสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
หลักการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยจะแลวเสร็จ และมีขอคิดเห็นเสนอแนะเพิม่เติม
ดังน้ี 
  1. การแบงยอยกลุมงานตางๆ อาจทําใหความรวมมือและการบูรณาการของกลุมงาน 
เปนไปไดยาก และเกิดความซ้ําซอน การตั้งหนวยงานยอยภายใตกลุมงาน อาจใชเปนประกาศของศูนยหัวใจ
สิริกิติ์ฯ ได 
  2. ควรพิจารณาการใชคําวา “ฝาย” ซึ่งตางระดับกันในโครงสรางของการบริหารงาน 
   
  4.3 ขอความเห็นชอบหลักสูตรสถาบันพระบรมราชชนก 
  ประธานใหคณบดคีณะพยาบาลศาสตรเสนอตอที่ประชุมความวา ดวยสถาบนัพระบรมราชชนก 
สํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ไดปรับปรงุหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2546) เพ่ือใชสําหรับการผลิตบัณฑติทางการพยาบาลในสถาบนัการศึกษาสังกัดสถาบันพระบรม
ราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเปนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี และเปนสถาบนัสมทบมหาวทิยาลัยขอนแกน 
เพ่ือใหการจัดการศึกษาในสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนไปตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
และสอดคลองกับการพัฒนาหลักสูตรระดบัอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการปฏรูิป
อุดมศึกษา จงึขอเสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2546) ทั้งนี้ หลักสูตรดังกลาว
ไดเทียบเคียงและพิจารณาตามเกณฑหลักสูตรของสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สภาการพยาบาล และ
มหาวิทยาลัยขอนแกนแลว เห็นวาหลักสูตรดังกลาวสอดคลองกับเกณฑที่กําหนดและเปนไปตามการปฏิรูประบบ
สุขภาพของประเทศ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ  
  จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไปได  โดยให 
ฝายวิชาการฯ ตรวจสอบขอมูลหลักสูตรใหถูกตองอีกครั้งหน่ึง 
  
  4.4 ขออนุมัติโครงการความรวมมือระหวาง University of Regina กับมหาวิทยาลัยขอนแกน 
  ประธานใหคณบดคีณะวิศวกรรมศาสตรเสนอตอที่ประชุมความวา ดวยคณะวิศวกรรมศาสตร 
เสนอขออนุมัติโครงการความรวมมือระหวาง University of Regina กับมหาวิทยาลัยขอนแกน ในการเปดหลักสูตร 
2 ปริญญา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ซึ่งคณะวศิวกรรมศาสตร ไดดาํเนินการจัดทําหลักสูตรความรวมมือ 3 
หลักสูตร คือ 

1.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรความรวมมือ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน กับ University of Regina) 

2.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม (หลักสูตรความรวมมือ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน กับ University of Regina) 
  3.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรความรวมมือ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน กับ University of Regina) 
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  จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป และมี 
ขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังน้ี 
  1.  ขอ 11 ปรับขอความจาก “คุณสมบัติผูเขารวมโครงการ”  เปน “คุณสมบัติผูสมัครเขา
รวมโครงการ” และเพิ่มขอ 11.5 เปน “มีคุณสมบตัิครบถวนตามที่ University of Regina กําหนด” 
  2.  เพิ่มขอความในโครงการในประเด็นตอไปนี้  
       -  จํานวนและหลักเกณฑการรับใหเปนไปตามทีค่ณะฯ กําหนด 
       -  การไดรับปริญญาของ University of Regina ใหเปนไปตามขอกําหนดของ  
              University of Regina 
  3.  ขอใหคณะฯ เสนอเอกสารที่ University of Regina ยืนยันใหความรวมมือประกอบการ
พิจารณาของสภามหาวิทยาลัยดวย (ถามี) 
  4.  เห็นควรใหฝายวิชาการและวิเทศสมัพันธรวมกับสํานักทะเบยีนและประมวลผลพิจารณา 
หารือในรายละเอียด เตรียมระบบการบริหารจัดการเพื่อรองรับหลักสูตรในลักษณะดังกลาว 
  5. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเรื่องแหลงทุนสนับสนนุ หรือทุนกูยืมเพื่อการศึกษา ทั้งน้ี เพื่อ
เปดโอกาสใหกับนักศึกษาที่เรียนดีแตยากจน  
 
  4.5 หลักเกณฑและวิธีการรับนักเรียนใหม ระดับอนุบาลศึกษา ปการศึกษา 2547 
  ประธานใหคณบดคีณะศึกษาศาสตรเสนอตอที่ประชุมความวา คณะศึกษาศาสตรขอเสนอ 
หลักเกณฑและวิธีการรับนักเรียนใหม ระดับอนุบาลศึกษา ปการศึกษา 2547 รายละเอียดโดยสรุปคือ  
กําหนดจํานวนรับนักเรียนใหมรวม 290 คน แบงเปน 3 กลุม คือ 1) กลุมบุคคลทั่วไป จาํนวน 90 คน  
2) กลุมสวัสดิการประมาณ 140 คน  3) กลุมผูทําคุณประโยชนไมเกิน 60 คน กลุมบุคคลทั่วไปมีกระบวนการ 
คัดเลือกโดยการสัมภาษณและปฏิบัติเพ่ือพิจารณาความพรอม  กลุมสวัสดิการมีสิทธิเขาเรียนโดยใชสิทธิ 
สวัสดิการขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานของมหาวิทยาลัย แตอาจขอผานกระบวนการคัดเลือกพิจารณา
ความพรอมดวยก็ไดข้ึนกับความสมัครใจของผูปกครอง  สําหรับกลุมผูทําคุณประโยชนพิจารณาจากผูที่แจงความ
ประสงค ซึ่งเปนกลุมที่เคยทําคุณประโยชนในอดีตและกําลังจะทําหากไดเขาเปนสมาชิกของโรงเรียน   ซึ่งม ี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ  
  จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป และมี
ขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังน้ี 
  1. ขอใหพิจารณาดวยวาวิธีการคัดเลือกที่เสนอขัดตอประกาศของกระทรวงศึกษาธิการหรือ
ระเบยีบใดๆ ที่เกี่ยวของหรือไม 
  2. กรณีจํานวนการรับของกลุมหนึ่งกลุมใดลดนอยลงใหพิจารณาเพิ่มไปใหกลุมผูทํา- 
คุณประโยชนได  แตทั้งน้ี จํานวนรับรวมตองไมเกิน 290 คน 
  3. ขอความ “กระบวนการทํางานในการคัดเลือกซับซอน ใชเวลามาก” ควรพิจารณาปรับให
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น  
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  4. ควรมีขอมูลของปที่ผานมา ขอมูลเปรียบเทียบของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยอ่ืน 
ประกอบการนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยตอไป  
   
  4.6 ขออนุมัติการเก็บคาไฟฟาแบบเหมาจายสําหรับหอพักนักศึกษาของวิทยาเขตหนองคาย 
  ประธานใหผูแทนผูชวยอธิการบดีฝายวิทยาเขตหนองคายเสนอตอที่ประชุมความวา ดวยวิทยา
เขตหนองคายมีหอพักนักศกึษาในความดแูลรับผิดชอบจํานวน 3 หลัง  มีนักศึกษาเขาพักอาศัยจาํนวนทั้งส้ิน 
664 คน ในปการศึกษา 2546 ไดดําเนนิการเก็บคาไฟฟาเฉพาะหอพักที่ 1 และ 2 สวนหอพักที่ 3 (หอเกา) มิได
จัดเก็บคาไฟฟา ทําใหวิทยาเขตฯ ตองขอรับการสนับสนุนคาใชจายดังกลาวจากทางมหาวิทยาลัย  ในการนี ้
เพ่ือใหการดาํเนินงานในดานการบริหารจดัการหอพักเปนไปดวยความเรียบรอยและลดภาระคาใชจายดังกลาว  
จึงขออนุมัติจดัเก็บคาไฟฟาสําหรับนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักทุกคนในอัตราถวัเฉล่ีย 200 บาท/ภาคการศึกษา 
โดยดาํเนนิการจัดเก็บพรอมกันกับคาหอพัก  
  จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดังน้ี 

1. การเก็บคาไฟฟาในหอพักที่ 1 และ 2 ใหดําเนินการแบบเดิม สวนหอพักที่ 3 ใหติดตั้ง 
มิเตอรไฟฟารวม และจัดเก็บคาไฟฟาแบบถัวเฉล่ียจากนักศึกษาตามที่ใชจายจรงิ 
  2. การคิดคาใชจายกระแสไฟฟา ควรคดิคาบริหารจดัการเขาไปดวย 
  3. ควรมีแผนเพื่อลดภาระในการดําเนินการเกี่ยวกับการเก็บคาไฟฟา และมีการควบคุม 
ดูแล การนําเครื่องใชไฟฟามาใชในหอพักนักศึกษา รวมถึงใหมมีาตรการเพื่อรณรงคการประหยัดพลังงาน
ไฟฟาทั่วทั้งองคกรดวย 

   
ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองแจงเพื่อทราบ    
  5.1  รายงานผลการตรวจสอบบัญชีของโครงการพิเศษผลิตทันตแพทยขั้นปริญญาโท 
  ดวยคณะทันตแพทยศาสตรขอสงรายงานของผูตรวจสอบบัญชีรับอนญุาต ของโครงการพิเศษ 
ข้ันปริญญาโท (สาขาทันตกรรมจัดฟน) ภาคพิเศษ ของคณะทันตแพทย ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระ 
  จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  5.2 การใหบริการฐานขอมูล Science Direct 
  ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดดาํเนินการโครงการพัฒนาเครือขายหองสมุด
มหาวิทยาลัย และไดดาํเนนิการจางบริการฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการสืบคน ใหกับมหาวิทยาลัย/สถาบนั 
24 แหง เพ่ือใหนิสิต/นักศึกษา และอาจารย ไดใชงานสืบคนเพื่อการศึกษาและวิจัยมาอยางตอเนือ่ง โดยปจจุบนั
ไดใหบริการฐานขอมูลจํานวน 5 ฐาน ประกอบดวย 
  1. IEEE/IEE Electronic Library (IEL) 
  2. Dissertation Abstracts Online 
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  3. ACM Digital Library 
  4. Lexis.com and Nexis.com 
  5. H.W.Wilson 
  บัดนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดดาํเนินการจางบริการฐานขอมูล Science Direct 
เรียบรอยแลว และมหาวิทยาลัย/สถาบนั 24 แหง สามารถเขาใชงานฐานขอมูล Science Direct ไดตั้งแตวันที่ 1 
มกราคม 2547 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2547 
  จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  5.3 รางประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองการแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแกน 
        (ฉบับที่...) พ.ศ... (การปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการคณะพยาบาลศาสตร  
        และการเปลี่ยนแปลงชื่อภาควิชาในคณะเภสัชศาสตร) 
  ดวยฝายแผนและสารสนเทศ ไดเสนอ รางประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบงสวน
ราชการในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ...) พ.ศ.... (การปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการ คณะพยาบาลศาสตร 
และการเปลี่ยนแปลงชื่อภาควิชาในคณะเภสัชศาสตร) ตอเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดัง
รายละเอียดหนังสือที่ ศธ 0514.1.4.5/6435  ลงวันที่ 30 กันยายน 2546 เร่ือง การปรับปรุงโครงสรางการแบง
สวนราชการ มหาวิทยาลัยขอนแกน และ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีหนังสือที่ ศธ 0503(3)/82 
ลงวันที่ 16 มกราคม 2547 แจงวา สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีไดขอใหสํานกังาน กพ., ก.พ.ร., สํานัก
งบประมาณ เสนอความเหน็ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรแีลว และแจงใหอธิการบดหีรือผูแทน
มหาวิทยาลัยขอนแกน เขารวมชี้แจงการปรับปรุงโครงสรางดังกลาว รวมกับคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเพ่ือ
เสนอคณะรฐัมนตรี คณะที่ 4 ในวันที ่5 กุมภาพันธ 2547 นี้  
  จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ  
 
  5.4 ขอความอนุเคราะหคณะ/หนวยงาน สงบุคลากรเขารวมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการ
บริการวิชาการแบบบูรณาการตามแนวปฏิรูประบบราชการ 
  ดวยศูนยบริการวิชาการรวมกับมหาวิทยาลัยบูรพา กําหนดจดัประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง การ
บริการวิชาการแบบบูรณาการตามแนวปฏิรูประบบราชการ ระหวางวนัที่ 16-17 กุมภาพันธ 2547 ณ โรงแรม
แอมบาสเดอรซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี  จึงขอความอนุเคราะหคณะ/หนวยงาน สงบุคลากรเขารวมการสัมมนา
ดังกลาว โดยมีคาลงทะเบียนคนละ 2,000 บาท 
  จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและขอความอนุเคราะหสงบุคลากรเขารวมการสัมมนาดังกลาวดวย 
  ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่นๆ      
  6.1 พิจารณาเสนอผูแทนจากที่ประชุมคณบดีรวมเปนกรรมการบริหารอาคารขวัญมอ 
  ประธานใหผูแทนผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการเสนอตอที่ประชุมความวา เพ่ือใหเปนไปตาม
ขอ 7 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการบรหิารอาคารขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2546 
ระบุใหมีคณะกรรมการบริหาร ประกอบดวย อธิการบดเีปนประธาน  ผูแทนจากที่ประชุมคณบดีจาํนวน 3 คน 
และผูทรงคณุวุฒิจํานวนไมเกิน 5 คน ซึ่งอธิการบดีแตงตั้งโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบด ี
  จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาผูแทนจากที่ประชุมคณบดีจาํนวน 3 คน และผูทรงคุณวุฒิ
จํานวนไมเกิน 5 คน 
  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังน้ี 
  1.ผูแทนจากที่ประชุมคณบดี จํานวน 3 คน ประกอบดวย 
     1.1 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
     1.2 ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร  คนที่ 2 
     1.3 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 
  2. ผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกิน 5 คน ขอใหศูนยบริการวิชาการพิจารณาเสนอที่ประชุม
คณบดีพิจารณาตอไป 
 
  6.2 -  รางประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เร่ืองคาธรรมเนียมการศึกษาตามโครงการพิเศษ  
           หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารพยาธิวิทยาคลินิก  
           มหาวิทยาลัยขอนแกน และ 
        - รางประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เร่ืองอัตราคาใชจายในการดําเนินงาน 
           ตามโครงการพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
           สาขาวิชาการบริหารพยาธิวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยขอนแกน 
  ประธานใหคณบดคีณะเทคนิคการแพทยเสนอตอที่ประชุมความวา ตามที่คณะเทคนิคการแพทย
ไดรับอนุมัติเปดหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบรหิารพยาธิวิทยาคลินิก และดาํเนินการใน
ลักษณะโครงการพิเศษ นั้น เพ่ือประโยชนในการบริหารและจัดการโครงการดังกลาว จึงเสนอรางประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน เร่ืองคาธรรมเนียมการศึกษาตามโครงการพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารพยาธิวทิยาคลินิก มหาวิทยาลัยขอนแกน และ รางประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เร่ืองอัตรา
คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารพยาธิวทิยา
คลินิก มหาวทิยาลัยขอนแกน ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ 
  จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบหลักการในประกาศทัง้สองฉบับ ใหจัดทําเปนประกาศ
มหาวิทยาลัยตอไป และมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ พิจารณาเกี่ยวกับแนว
ปฏิบัติดานการลงทะเบียนและการเก็บคาธรรมเนียมของนักศึกษาตอไป 
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  6.3 การจัดทําแผนปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองผลการประเมินมหาวิทยาลัยดานตางๆ 
  ประธานใหรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมความวา ดวยมหาวิทยาลัย
ตองดาํเนินการหลายอยางเพื่อปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุง/ พัฒนา อันไดแก 1) ผลการประเมินมหาวิทยาลัย 
ขอนแกนโดย ส.ม.ศ. 2) ผลการประเมินผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยสภามหาวิทยาลัย 3) การใหคาํมั่น
การปฏิบัติราชการตามมติคณะรัฐมนตรีในระดบัทาทาย 4) การปฏิบัติงานของสวนราชการตามพระราชกฤษฎีกา 
วาดวย หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ดังนัน้ เพ่ือเตรียมการในเรื่องดังกลาว 
เห็นสมควรแตงตั้งคณะทํางาน 1 ชุด โดยมีหนาที่ ดังนี ้

1. ทําการวิเคราะหตามขอ 1 และดัชน/ีเปาหมายตามขอ 2 วามีเร่ืองใดทีม่หาวิทยาลัยขอนแกน 
มีจุดออนที่จาํเปนตองแกไข หรือพัฒนาใหดีข้ึน 

2. นําผลการวิเคราะหตามขอ 1 และดัชนี/เปาหมายตามขอ 2 มาพิจารณาวา 
มหาวิทยาลัยขอนแกน จะตองดําเนนิการแกไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงพัฒนาอยางไร ทั้งใน
ระดับสาํนักงานอธิการบด ีคณะ ศนูย สถาบัน สํานัก และระดับภายในคณะ 

ผลการวิเคราะหตามขอ 2 ใหนําเสนอที่ประชุมคณบดตีอไป และในสวนที่เก่ียวของกับนโยบาย
หรือระเบียบตางๆ จะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

องคประกอบของคณะทํางาน มีดังนี ้
1. อธิการบดี เปนประธาน 
2. รองอธิการบดทีุกฝาย 
3. คณบดีและผูอํานวยการศนูย สถาบนั สํานกั  จํานวนประมาณ 5 คน 
4. ผูอํานวยการกองและเลขานกุารคณะ จาํนวน 3 คน 
5. ผูอํานวยการสํานักประเมินและประกันคุณภาพ 
6. เจาหนาทีจ่ากสํานักงานอธิการบดแีละคณะ จํานวน 3 คน 
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเสนอองคประกอบของคณะทํางาน ดังน้ี 
1. เห็นควรใหมีผูทรงคุณวุฒิเปนองคประกอบของคณะทํางานดังกลาวดวย 
2. คณบดีและผูอํานวยการศูนย สถาบนั สํานัก ประกอบดวย 

2.1 คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 
2.2 คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
2.3 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
2.4 คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
2.5 ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 

3. ผูอํานวยการกองและเลขานุการคณะ จํานวน 3 คน ประกอบดวย 
3.1 ผูอํานวยการกองแผนงาน 
3.2 ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ 
3.3 เลขานุการคณะวิทยาการจัดการ 
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4. เจาหนาที่จากสํานักงานอธิการบดีและคณะ จํานวน 3 คน ขอใหรองอธิการบดีฝายแผน 
    และสารสนเทศ เปนผูพิจารณาตามความเหมาะสม 
 

  6.4 ขอสังเกตคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย  
        ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2547 ของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 
  ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดสงขอสังเกตคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง
พระราชบัญญตัิงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาให
มหาวทิยาลัยพิจารณาดําเนนิการในสวนทีเ่ก่ียวของกับมหาวิทยาลัยโดยตรงนั้น บัดนี้ กองแผนงานไดดาํเนินการ
แยกประเด็นในสวนที่เก่ียวของกับมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ 
  จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบโดยขอใหคณะ หนวยงานพิจารณาและสงกลับมายังกองแผนงาน
ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ 2547   
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  6.5 ขออนุมัติเปดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร(ตอเน่ือง) โครงการพิเศษจังหวัดยโสธร 
  ประธานใหคณบดคีณะสาธารณสุขศาสตรเสนอตอที่ประชุมความวา ดวยคณะสาธารณสุขศาสตร
มีโครงการเปดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร (ตอเนือ่ง) โครงการพิเศษจังหวัดยโสธร  ทั้งนี ้มีวัตถุประสงค
เพ่ือเปนการยกระดับคณุภาพการศึกษาและเพิ่มศักยภาพในการปฏบิัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุข ตลอดจน
เปดโอกาสใหกับบุคลากรดานสาธารณสุขในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลาง ไดแก จังหวัดอบุลราชธาน ี
อํานาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ รอยเอ็ด และบุรีรัมย ไดศึกษาตอโดยไมตองลาศึกษาในชวงเวลาราชการปกติ และ
เพ่ือพัฒนาความรวมมือระหวางคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน กับหนวยงานสาธารณสุขทั้งใน
สวนกลางและสวนภูมิภาคในดานวิชาการและดานอื่นๆ ดังนัน้ จึงขออนุมัติเปดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร 
(ตอเนื่อง) โครงการพิเศษ จังหวัดยโสธร ทั้งนี้ คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน ในลักษณะ
โครงการพิเศษ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2547ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว 
  จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไปได และมี
ขอคิดเห็นเสนอแนะในเรื่องการบริหารจัดการหลักสูตร ดังน้ี  
  1. ควรประสานงานกับคณะเจาของวิชาที่เกี่ยวของ และหนวยงานอื่นเพื่อจะไดจัดเตรียม
ระบบรองรับการดําเนินการดังกลาวตอไป 
  2. การเปดหลักสูตรดังกลาว จะมีผลกระทบตอขอมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัยในการ
จัดทําคําของบประมาณประจําป จึงขอใหคณะฯ จัดสงรายละเอียดใหกับฝายแผนและสารสนเทศเพื่อ
ดําเนินการโดยดวนตอไป 
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  6.6 ขอเรียนเชิญรวมกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัย 
  ประธานใหเลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมความวา ดวยมหาวิทยาลัยกําหนดจัดกิจกรรม
ตางๆ ในระหวางวันที่ 6-7 กุมภาพันธ 2547 ดังนี้ 
  - วันที ่6 กุมภาพนัธ 2547 งาน “ช่ืนชมยนิด ีดวยไมตร ีและขอบคุณ” เวลา 17.00 น. เปนตนไป 
ณ ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก 
  - วันที่ 7 กุมภาพนัธ 2547 งานเทศกาลอาหารและวฒันธรรมนานาชาต ิระหวางเวลา 15.30-
20.30 น. ณ อาคาร 25 ป  
  จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและรวมงานดังกลาวดวย 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 13.05 นาฬิกา 
 

                     (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 
                       รองอธิการบดฝีายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
             เลขานุการที่ประชุมคณบด ี
 
 
 
นางพิจติรา   เปรมชัยสวัสดิ์ 
นางสุภารัตน   มูลศรี 
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 


