-1รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 7/2550
เมื่อวันศุกรที่ 20 เมษายน 2550
ณ หองประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแกนกัลปพฤกษ

ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต สกลไชย
2. ผศ.อารมย ตัตตะวะศาสตร
3. รศ.สุลัดดา ลอยฟา
4. รศ.รังสรรค เนียมสนิท
5. นายภูมิภักดิ์ พิทักษเขื่อนขันธ
6. ผศ.ลิขิต อมาตยคง
7. ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธุ
8. นายวินัย ใจขาน
9. ผศ.วันชัย สุมเล็ก
10. รศ.ลําปาง แมนมาตย
11. รศ.นิวัฒ เสนาะเมือง
12. ผศ.ธนากร วงศวัฒนาเสถียร
13. ศ.ละออศรี เสนาะเมือง
14. รศ.เอื้อมพร ทองกระจาย
15. ศ.วิรุฬห เหลาภัทรเกษม
16. ผศ.เยาวลักษณ อภิชาติวัลลภ
17. รศ.ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ
18. รศ.พิษณุ อุตตมะเวทิน
19. รศ.อินทรพล หอวิจิตร
20. รศ.บังอร ศรีพานิชกุลชัย
21. ผศ.คณิต วิชิตพันธุ
22. ผศ.ขวัญเกศ กนิษฐานนท
23. รศ.ธาดา สุทธิธรรม
24. รศ.มันทนา สามารถ
25. ผศ.รุง ธีระพิจิตร
26. นายกิตติบดี ใยพูล
27. ศ.สุทธิพันธ จิตพิมลมาศ
28. ผศ.กานดา รุณนะพงศา
29. รศ.อรทัย พาชีรัตน
30. ผศ.นพดล มีไชยโย
31. ผศ.เพ็ญประภา เพ็ชรบูระณิน
32. นายสมศักย ทองเอี่ยม

อธิการบดี
ประธาน
รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล
และรักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตร
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
ผูอํานวยการสํานักบริหารงานวิจัย
แทนรองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี
รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ
รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีฝายบริหาร
แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร
รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ
แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
คณบดีคณะแพทยศาสตร
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
รองคณบดีฝายแผนและพัฒนา
แทนคณบดีคณะเทคโนโลยี
รองคณบดีฝายวิชาการ
แทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผูอํานวยการฝายบริหาร
แทนผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
รองผูอํานวยการฝายบริการและวิชาการ
แทนผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รองผูอํานวยการฝายบริหาร
แทนผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ
รองผูอํานวยการฝายบริหาร
แทนผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)
รองประธานสภาคณาจารย (ชั่วคราว)
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาคณาจารย (ชั่วคราว)
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33. นางบุบผา ชอบใช
34. รศ.กุลธิดา ทวมสุข
34. นางสังวาลย ชางทอง

รองประธานสภาขาราชการและลูกจาง คนที่ 2
แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
เลขานุการที่ประชุม
ผูชวยเลขานุการที่ประชุม

ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น
1. รศ.สมาน ลอยฟา
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู)
เริ่มประชุมเวลา 09.50 นาฬิกา
ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงตอที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2550
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2550 และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง
ประธาน เสนอตอที่ประชุมวา ดวยในคราวประชุม สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 3/2550
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2550 มีเรื่องที่ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติที่ยัง ไมไดรับการรับรอง ซึ่งมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2550
ที่ประชุมมีมติใหแกไขดังนี้
- หนา 1 ตําแหนงผูเขารวมประชุมลําดับที่ 6 ใหพิมพแกไขคําผิดใหถูกตอง
- หนา 10 วาระที่ 5.3 บรรทัดที่ 7 คําวา “ตะวันออกเฉียงเหนือ” ใหแกไขเปน “เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
และบรรทัดที่ 9 ขอความ “ระดับภาคเขตตะวันออกเฉียงเหนือ” ใหแกไขเปน “ระดับภาค เขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ”
เมื่อแกไขเรียบรอยแลว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2550
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน

- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 รางประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาธรรมเนียมการใชอาคารสถานที่และ
วัสดุอุปกรณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เสนอตอที่ประชุมวา เพื่อใหการบริหารจัดการเกี่ยวกับการใชอาคาร
สถานที่และวัสดุอุปกรณของคณะฯ
เปนไปดวยความเรียบรอยและเหมาะสม
จึงขอเสนอรางประกาศฯ
เรื่อง
หลักเกณฑและอัตราคาธรรมเนียมการใชอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ คราวประชุม
ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2550 ไดใหความเห็นชอบแลว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ รางประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑและ
อัตราคาธรรมเนียมการใชอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน
ตามที่เสนอ และมีขอคิดเห็นเสนอแนะวา มหาวิทยาลัยควรกําหนดหลักเกณฑและอัตราคาธรรมเนียม
สําหรับการใชอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ เพื่อใชเปนแนวปฏิบัติรวมกัน และใหแตละคณะสามารถ
ออกเปนประกาศของคณะภายใตกรอบ หลักเกณฑ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
4.2 รางระเบียบฯ วาดวย การบริหารจัดการคลินิกทันตกรรมพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร พ.ศ....
- คณบดีคณะทันตแพทยศาสตรขอถอนวาระการประชุม
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-34.3 พิจารณาเสนอแตงตั้งคณะกรรมการประจําศูนยคอมพิวเตอร
รองผู อํา นวยการฝ า ยบริ ห าร
ผู แ ทนผู อํา นวยการศู น ย ค อมพิ ว เตอร
เสนอต อ ที่ ป ระชุ ม ว า
เพื่ อ ให เ ป น ไปตามข อ บั ง คั บ ฯ ว า ด ว ย คณะกรรมการประจําสํานักที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ.2547 ขอ 5 ที่
กําหนดใหคณะกรรมการประจํา ประกอบดวย
5.1 อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ไดรบ
ั มอบหมายจากอธิการบดี เปน ประธานกรรมการ
5.2 คณบดี จํานวนไมเกิน 4 คน
เปน กรรมการ
5.3 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไมเกิน 3 คน
เปน กรรมการ
5.4 ผูอํานวยการ
เปน กรรมการและเลขานุการ
กรรมการตามขอ 5.2 และ 5.3 ใหอธิการบดีแตงตั้ง โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี และ
กรรมการตามขอ 5.3 มีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป และอาจไดรับการแตงตั้งใหมไดอีก ทั้งนี้ ไมเกิน 2 วาระ
ติดตอกัน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อคณบดี จํานวนไมเกิน 4 คน รวมเปนคณะกรรมการ
ตามขอ 5.2 และศูนยฯขอเสนอผูมีรายชื่อตอไปนี้ เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตามขอ 5.3 ประกอบดวย
1. รศ.พีระศักดิ์ ศรีฤาชา
ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
2. นายอภิศักดิ์ พัฒนจักร
อาจารย ระดับ 7 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. นายพิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล
อาจารย ระดับ 5 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อคณะกรรมการตามขอ 5.2 และพิจารณาใหความ
เห็นชอบรายชื่อกรรมการผูท
 รงคุณวุฒิตามขอ 5.3 ตามที่ศูนยฯเสนอ เพื่อรวมเปนกรรมการในคณะกรรมการประจํา
ศูนยคอมพิวเตอร
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติ ดังนี้
1. เสนอผูมร
ี ายชื่อตอไปนี้ รวมเปนกรรมการประจําศูนยคอมพิวเตอร ตามขอ 5.2
ประกอบดวย
- ผูอํานวยการวิทยาเขตหนองคาย
- คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร
- คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2. เห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 รายชื่อ เพื่อรวมเปนกรรมการ
ตามขอ 5.3 ตามที่เสนอ แตรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ ลําดับที่ 1 เห็นควรพิจารณาแตงตั้ง
โดยไมระบุตําแหนงทางการบริหาร
4.4 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
ประธานเสนอตอที่ประชุมวา สํานักนายกรัฐมนตรี ไดมีหนังสือที่ นร 0108/ว 1191 ลงวันที่ 28
กุมภาพันธ 2550 แจงถึง นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีสาระสําคัญคือ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (รศ.ธีรภัทร เสรีรังสรรค)
ประธานกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ไดเสนอรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540 ของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการประจําปงบประมาณ 2549 เพื่อให
คณะรัฐมนตรีทราบ และพิจารณาใหความเห็นชอบแนวทางดําเนินการเพื่อใหหนวยงานของรัฐถือปฏิบัติตอไป โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. ใหกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย นํามติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
28 ธันวาคม พ.ศ.2548 ที่กําหนดใหหนวยงานของรัฐนําขอมูลขาวสารเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา และสอบ
ราคา รวมทัง้ ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเผยแพรผานทางเว็บไซตของหนวยงาน รวมทั้งนํา
เรื่องความโปรงใส เรื่องการเปดเผยขอมูลขาวสาร เรื่องการมีสวนรวมของประชาชน เปนเครื่องมือในการประเมิน
ประสิทธิภาพของหนวยงานสวนทองถิ่นทุกแหง โดยเริ่มดําเนินการตั้งแตปงบประมาณ 2541 เปนตนไป
2. ใหหนวยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหลักเกณฑการรักษาหนังสือราชการ และการทําลาย
หนังสือราชการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 โดยเครงครัด หากเกิดความ
บกพรองของการไมเครงครัดในการปฏิบัติดังกลาว ใหดําเนินการทางวินัยแกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบและหากเกิด
ความเสียหายขึ้นหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของตองรับผิดชอบและดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539
3. ใหกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาขอความรวมมือจากสถาบันการศึกษา ใหนําความรูเกี่ยวกับ
การคุมครองขอมูลสวนบุคคล ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 และความรูเกี่ยวกับสิทธิ
ของบุ ค คลในครอบครั ว เกี ย รติ ย ศ ชื่ อ เสี ย ง ความเป น อยู ส ว นตั ว บรรจุ เ ป น วิ ช าหนึ่ ง ในหลั ก สู ต รของ
สถาบันการศึกษาดวย
รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 7/2550 ณ วันศุกรที่ 20 เมษายน 2550

หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 เรียบรอยแลว

-44. ใหหนวยงานของรัฐทุกแหงจัดทําสรุปผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 ไวในรายงานประจําปของหนวยงานดวย
คณะรัฐมนตรีไดลงมติเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2550 รับทราบและเห็นชอบแนวทางดําเนินการ
เพื่อใหหนวยงานของรัฐถือปฏิบัติตอไปตามที่ประธานกรรมการขอมูลขาวสารของราชการเสนอ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา
มติ ที่ประชุมรับทราบ และคณบดีคณะนิติศาสตรเสนอจะพิจารณาบรรจุ เ ป น วิ ช าใน
หลักสูตร โดยจะปรึกษาหารือกับฝายวิชาการฯ ในรายละเอียดตอไป และฝายวิชาการฯรับที่จะบูรณาการ
ในรายวิชาการการศึกษาทั่วไปเทาที่สามารถจะดําเนินการได
4.5 การปรับตารางการเรียนการสอนระหวางการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูรอน
ครั้งที่ 24
รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา เสนอตอที่ประชุมวา ประเทศไทยไดรับเกียรติจากสหพันธ
กีฬามหาวิทยาลัยโลก (FISU : International University Sports Federation) ใหเปนเจาภาพจัดการแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูรอน ครั้งที่ 24 พ.ศ.2550 (24th Summer University Sports Federation 2007)
ระหวางวันที่ 8-18 สิงหาคม 2550 โดยจะมีนักกีฬาและเจาหนาที่จากประเทศตางๆ ประมาณ 150 ประเทศ เขา
รวมการแขงขัน
และในการจัดการแขงขันกีฬาครั้งนี้ตองการความรวมมือจากสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงเขามามี
สวนรวมในการดําเนินการในดานตางๆ ตั้งแต การบริหารจัดการแขงขัน อาสาสมัคร การรวมแสดงในพิธีเปด-ปด
การใหการตอนรับ เปนตน ดังนั้น สํานักงานบริหารการจัดการแขงขันฯ จึงขอความกรุณามหาวิทยาลัย/สถาบัน ดังนี้
1.
พิจารณาประกาศหยุดการเรียนการสอนระหวางวันที่ 7-8 สิงหาคม 2550 และ 17-18
สิงหาคม 2550
2. ในกรณีที่เห็นควรใหนส
ิ ิต นักศึกษา มีโอกาสเขามีสวนรวมในการจัดการแขงขันกีฬาไดมาก
ขึ้น ขอใหพิจารณาประกาศใหระหวางวันที่ 7-18 สิงหาคม 2550 เปนวันหยุด
3. หากไมสามารถประกาศเปนวันหยุดได ขออนุญาตใหนิสิต นักศึกษา ทั้งที่เปนอาสาสมัคร
และนักศึกษาเขามาปฏิบัติหนาที่ได โดยไมถือเปนการขาดเรียน
ในสวนมหาวิทยาลัยขอนแกน มีสวนรวมในการจัดนักศึกษารวมในพิธีเปดจํานวน 50 คน มีนักศึกษา
ที่ทําหนาที่ฑูตทางดานกีฬา จํานวน 2 คน และสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาวิ่งระยะไกล จํานวน 2 คน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหความรวมมือตามขอ 3
4.6 การยกเลิกการขอใชที่ดินสาธารณประโยชน “โคกหนองคอง”
ต.กูทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
รองคณบดีฝายบริหาร คณะเกษตรศาสตร ผูแทนคณบดีคณะเกษตรศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่
มหาวิทยาลัยขอนแกนไดขอใชที่สาธารณประโยชน “โคกหนองคอง” ตําบลกูทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม เพื่อ
สรางสถานีทดลองและวิจย
ั เกษตรกรรม พื้นที่ 485 ไร ตอมากระทรวงมหาดไทยไดอนุญาตใหใชที่ดน
ิ แปลงดังกลาวจํานวน
356 ไร เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2545 และใหมหาวิทยาลัยขอนแกนดําเนินการถอนสภาพที่ดินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
และประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2541 ตอไป
มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยคณะเกษตรศาสตร ไดดําเนินการขอเขาทําประโยชนในที่ดินและ
ขอถอนสภาพที่สาธารณประโยชน ตั้งแตเดือนตุลาคม 2545 แตกํานันและราษฎรตําบลกูทอง จํานวน 1,691 คน ไดยื่น
หนังสือคัดคานการเขาใชประโยชนและขอใหคณะฯ ระงับการดําเนินการใด ๆ ในพื้นที่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2545
ตอมาในวันที่ 13 กุมภาพันธ 2546 ราษฎรไดรวมตัวกันคัดคานการรังวัดที่แปลงดังกลาวของเจาพนักงานที่ดินอําเภอ
เชียงยืน ทําใหเจาพนักงานไมสามารถดําเนินการรังวัดที่ดินได ซึ่งคณะฯ ไดรายงานเหตุการณใหมหาวิทยาลัยทราบ
โดยตลอด
ตอมาอําเภอเชียงยืนและจังหวัดมหาสารคามไดมีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม
2546 และวันที่ 12 กันยายน 2546 เพือ
่ แจงใหทราบวาราษฎรจํานวน 1,475 คน ไดรองเรียนตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยเพื่อคัดคานการขอใชพื้นที่และการขอถอนสภาพที่ดินและใหมหาวิทยาลัยขอนแกนจัดหาที่ดินแปลง
อื่นใหราษฎรใชรวมกันแทนกอน หากมหาวิทยาลัยไมสามารถจัดหาที่ดินแปลงอื่นใหราษฎรใชไดอาจไมไดรับอนุญาต
ใหใชที่ดินและถอนสภาพที่ดน
ิ แปลงดังกลาวได
ในวันที่ 13 มีนาคม 2550 อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ไดมีหนังสือถึงคณะเกษตรศาสตร
ขอใหคณะฯ ยืนยันการขอยกเลิกการขอใชพื้นที่ดินแปลงดังกลาว ซึ่งคณะฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวาไมสามารถที่จะ
จัดหาที่ดินแปลงอื่นใหราษฎรตําบลกูทอง ใชแทนที่ดินสาธารณประโยชน “โคกหนองคอง” ได จึงไดเสนอขออนุมัติ
ยกเลิกการขอใชที่ดินและขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน “โคกหนองคอง” ดังกลาว
รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอขอมูลเพิ่มเติมวา มหาวิทยาลัยไดลงทุนงบประมาณจํานวนหนึ่ง
เปนคากอสรางรั้วรอบที่ดินดังกลาวแลว เมื่อป พ.ศ.2545
รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 7/2550 ณ วันศุกรที่ 20 เมษายน 2550

หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 เรียบรอยแลว
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จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ทราบและพิ จ ารณาการขอยกเลิ ก การขอใช ที่ ดิ น สาธารณประโยชน
“โคกหนองคอง” ดังกลาว
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาเรื่องดังกลาวจากขอมูลที่ผูแทนคณะเกษตรศาสตรไดนําเสนอ
ประกอบกับขอมูลเหตุผล ความจําเปนอื่นๆ โดยละเอียดรอบคอบแลว จึงมีมติเห็นควรยกเลิกการขอใช
ที่ดินสาธารณประโยชน “โคกหนองคอง” ดังกลาว เพื่อใหชุมชนไดใชประโยชนตอไป
อนึ่ง มหาวิทยาลัยไดมก
ี ารลงทุนสรางรั้วลอมรอบที่ดินดังกลาวแลว จึงเห็นควรบริจาครั้ว
ใหกับผูใชประโยชนในพื้นที่ตอไป
4.7 ขออนุมัติตัดรายชื่อคณะนิติศาสตร ออกจากบัญชีแนบทาย
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 972/2549)
เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.2550
เลขานุการที่ประชุม เสนอตอที่ประชุมวา ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่
972/2549) เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษา ขั้นปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.2550 บัญชีแนบทาย 1
คาธรรมเนียมการศึกษา ไดกําหนดรายละเอียด ดังนี้
“ นักศึกษากลุมที่ 1 หมายถึง นักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาทางดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ไดแก นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ
คณะศิลปกรรมศาสตร คณะนิติศาสตร วิทยาเขตหนองคาย และคณะอื่นๆ ในสาขาวิชานี้ โดยกําหนดของ
มหาวิทยาลัย”
เนื่องจากการบริหารหลักสูตรของคณะนิติศาสตร
เปนการบริหารภายใตคณะที่มีลักษณะเปน
องคกรในกํากับของมหาวิทยาลัย จึงมีการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมที่แตกตางไปจากอัตราที่กําหนดในประกาศฯ
(ฉบับที่ 972/2549) นี้ โดยมีประกาศมหาวิทยาลัยที่กําหนดคาธรรมเนียมการศึกษาของคณะนิติศาสตรแยก
ตางหากแลว ดังนั้น เพื่อไมใหเกิดปญหาในการดําเนินการ และไมใหเกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อนของนักศึกษา
และผูสมัครเขาศึกษาในหลักสูตรของคณะนิติศาสตร จึงเห็นควรใหตัดรายชื่อคณะนิติศาสตร ออกจากขอความ
ขางตนในประกาศนี้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติใหตัดรายชื่อคณะนิติศาสตร ออกจากบัญชีแนบทาย
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 972/2549) เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาขั้นปริญญตรี
ภาคปกติ พ.ศ.2550 และดําเนินการแกไขโดยออกประกาศฯใหถูกตองตอไป
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติตามที่เสนอ
4.8 การขออนุมัติเปดหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
ในฐานะภาษาตางประเทศ เปนหลักสูตรโครงการพิเศษ
เลขานุการที่ประชุม เสนอตอที่ประชุมวา คณะศึกษาศาสตร รวมกับ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแกน และ Southwest University, ประเทศจีน ขออนุมัติดําเนินการจัด
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ เปนหลักสูตรโครงการพิเศษ
(หลักสูตร 2 ปริญญา) ทั้งนี้ คณะกรรมการอํานวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแกน คราว
ประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2550 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยใหแกไขเอกสารบางประการ
และคณะฯไดดําเนินการเรียบรอยแลว
ผูแทนคณะวิศวกรรมศาสตร เสนอวา เนื่องจากการใหรางวัลเหรียญทองผูไดเกียรตินิยม อันดับ
หนึ่ง จัดใหโควตาละ 1 คน ในกรณีที่เปนหลักสูตรสาขาวิชารวม และหลักสูตรสองปริญญา จะดําเนินการอยางไร
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหนําเสนอการขออนุมัติหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย
สําหรับการใหเกียรตินิยม อันดับหนึ่ง เหรียญทอง นั้น ใหฝายวิชาการฯ นําไปพิจารณาตอไป
4.9 การหารือเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการประจําคณะ
รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมวา ดวยคณะสถาปตยกรรมศาสตรไดขอหารือเกี่ยวกับ
อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการประจําคณะ ซึ่งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2541 มาตรา
29 (6) กําหนดใหคณะกรรมการประจําคณะมีอํานาจและหนาที่ “พิจารณางบประมาณของคณะ” นั้น เนื่องจากมี
ความเขาใจที่ไมตรงกับภายในคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะกรรมการประจําคณะ จึงมีมติ
ใหหารือเกี่ยวกับอํานาจและหนาที่ครอบคลุมมากนอยเพียงใด ซึ่งในการดําเนินงานของคณะในการจัดทําคําขอ
งบประมาณแผนดิน ประจําป 2550 คณะกรรมการประจําคณะ ไดพจ
ิ ารณาใหความเห็นชอบแผนคณะ ใน 2 ดาน แลว
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ตามที่ผูบริหารคณะเสนอ ดังนี้ 1) งบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดของคณะ จําแนกตามหมวด
งบประมาณและรายไดตามหลักสูตร 2) แผนความตองการครุภัณฑ และสิ่งกอสราง (รายการ จํานวน ประมาณ
ราคา และเหตุผล) เมื่อคณะไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดแลว การดําเนินการ
เกี่ยวกับงบประมาณที่ไดรับ คณะกรรมการประจําคณะไดแสดงความคิดเห็นที่แตกตางกัน เชน
ก. คณะกรรมการประจําคณะมีอํานาจหนาที่เฉพาะขั้นตอนการพิจารณางบประมาณ เพื่อเสนอ
ของบประมาณประจําปตอรัฐบาล
ข. คณะกรรมการประจําคณะมีหนาที่จัดแผนงาน และโครงการใหผูบริหารคณะบริหาร
งบประมาณที่ไดรับตามแผนงานนั้น
ค. เมื่อไดรับงบประมาณแลว จะเปนหนาที่ของผูบริหารคณะจะบริหารงบประมาณ โดยจัดลงสู
หลักสูตรที่ไดรับมอบหมายตามแผนงาน และโครงการที่หลักสูตรเสนอตอผูบริหารคณะและ
สวนที่ใชในการบริหารสวนกลางของคณะ (สํานักงานคณบดี และโครงการตามดัชนีชี้วัดการ
ปฏิบัติราชการ) โดยไมจําเปนตองขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะอีก
ดังนี้ จึงขอหารือวา เมื่อคณะไดรับแจงการจัดสรรงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได
ในหมวดรายจายตางๆ จากมหาวิทยาลัยแลว การที่จะพิจารณางบประมาณเหลานี้ ใหจัดสรรลงไปสูโครงการ/
กิจกรรม/หนวยงานใดในคณะ เปนจํานวนเทาใดนั้น จะถือเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการประจําคณะ หรือ
ของคณบดีในฐานะผูบริหารคณะ ที่จะเปนผูดําเนินการ
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรเสนอตอที่ประชุมเพิ่มเติมวา
สืบเนื่องจากการปรับโครงสราง
การบริหารงานภายในคณะฯใหม ทําใหองคประกอบของกรรมการประจําคณะเปลี่ยนไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีความเห็นวา อํานาจของคณะกรรมการประจําคณะเกี่ยวกับเรื่องนี้
ปรากฏชัดเจนตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 มาตรา 29 ซึ่งโดยหลักการแลว
ควรเปนไปตามแผนยุทธศาสตร ระเบียบ หลักเกณฑของทางราชการที่เกี่ยวของ สวนในเรื่องของ
การบริหารจัดการงบประมาณใหเปนไปตามบริบทของแตละคณะ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 การจัดหลักสูตรเกี่ยวกับการสาธารณสุข
ประธานเสนอตอที่ประชุมวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมีหนังสือที่ ศธ 0506(2)/ว
395 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2550 แจงวา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองการประกอบโรคศิลปะ
ไดแจงมติ
การประชุมคณะกรรมการประกอบโรคศิลปะ ครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 ความวา ไดพิจารณา
หลักสูตรเกี่ยวกับการสาธารณสุขแลว
มีมติใหกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
โดยกองการประกอบโรคศิลปะ
ประสานกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อหาแนวทางปองกันปญหาการผลิตหลักสูตรเกี่ยวกับการ
สาธารณสุขที่อาจกาวลวงหรือซ้ําซอนกับวิชาชีพที่มีกฎหมายวิชาชีพควบคุมกํากับ อาทิ พระราชบัญญัติการ
ประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ.2528 และพ.ศ.2540
พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 และกฎหมายวิชาชีพอื่นๆที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ มีขอเสนอแนะให
สถาบันอุดมศึกษากําหนดแนวทางการจัดทําหลักสูตรเกี่ยวกับการสาธารณสุข
โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับการ
บริการสุขภาพที่มีกฎหมายวิชาชีพควบคุมกํากับ
ควรใหสภาวิชาชีพหรือหนวยงานที่เกี่ยวของรวมพิจารณาใน
ขั้นตอนการรางหลักสูตรหรือขอความเห็นประกอบการพิจารณา
เพื่อปองกันการกาวลวงหรือซ้ําซอนในวิชาชีพ
และเปนประโยชนตอนิสิต นักศึกษาที่ประสงคเขาเรียนในหลักสูตรเหลานั้น เมื่อจบการศึกษาแลว สามารถเขาสู
ระบบการทํางานไดตามขอกําหนดของสายวิชาชีพอยางถูกตองและเหมาะสม
ซึ่งสถาบันผูผลิตหลักสูตรควร
ชี้แจงนักศึกษาของตนเองใหชัดเจนวาเมือ
่ จบหลักสูตรแลวสามารถใชความรูความสามารถดานนี้ไดอยางไร และ
ตองสอบประเมินความรูเพื่อขอรับใบประกอบโรคศิลปะ/ใบประกอบวิชาชีพหรือไม อยางไร ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณาแลวเห็นควรใหสถาบันอุดมศึกษาที่ประสงคจะเปดหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการ
บริการสุขภาพที่มีกฎหมายวิชาชีพควบคุมกํากับตองดําเนินการตามขอเสนอแนะขางตน
กอนสงหลักสูตรให
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดดําเนินการรับทราบการอนุมัติหรือเห็นชอบหลักสูตร เพื่อแจงสํานักงาน
ก.พ.ใหการรับรองคุณวุฒิผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ และฝายวิชาการฯจะไดมีหนังสือเวียนแจงไปยังคณะที่เกี่ยวของ เพื่อ
รับทราบและถือปฏิบัติตอไป
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5.2 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีของสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทยและ
กายภาพบําบัด ประจําปงบประมาณ 2549
คณะเทคนิคการแพทย ขอเสนอรายงานผลการตรวจสอบบัญชีของสถานบริการสุขภาพเทคนิค
การแพทยและกายภาพบําบัด ประจําปงบประมาณ 2549 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 โดยมีรายรับสูงกวา
รายจายจํานวน 6,421,222.00 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
5.3 รายงานประจําป 2549 ของสํานักงานสนับสนุนการวิจัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี ขอเสนอรายงานประจําป 2549 ของสํานักงานสนับสนุน
การวิจัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สสว) ซึ่งมีสถานะเปนองคกรในกํากับของมหาวิทยาลัยขอนแกน ทําหนาที่
เปนหนวยประสานและบริหารการวิจัยในลักษณะเครือขายของสถาบันการศึกษา และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับ
การวิจัยใน 19 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยไดรับการสนับสนุนดานนโยบายและดานงบประมาณการ
ดําเนินงานจากหนวยงานตางๆ และปจจุบันมีหนวยงานภายในจํานวน 6 เครือขาย ไดแก

1
2
3
4
5

หนวยงานเครือขาย
สํานักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (สวรส.อ.)
สํานักงานเครือขายดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (สวท.ตอน.)
สํานักงานเครือขายบริหารการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี
สูชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ส.บวช)
ศูนยพัฒนาการกระจายอํานวจสูทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน
(ศกจ-มข)
เครือขายการพัฒนาศักยภาพหมูบาน/ชุมชน (SML)

หนวยงานสนับสนุนงบประมาณ
สถาบันวิจัยระบบสุขภาพสาธารณสุข
(สวรส)
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช)
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ)
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

โครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/
ชุมชน (SML)
6 สํานักงานเครือขายพัฒนาวิชาการและขอมูลขาวสารเสพติด ภาค สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ตะวันออกเฉียงเหนือ (คสอ)
ปราบปรามยาเสพติด (ปปส)
กระทรวงยุติธรรม
ลักษณะการดําเนินงานของหนวยงานเครือขายของ สสว มี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 การสราง
กรอบนโยบายการวิจัย แผนที่วิจัย และประสานงานเปนหลัก ไดแก หนวยงานเครือขาย สวรส.อ. สวท.ตอน.
และ ส.บวช และรูปแบบที่ 2 ดําเนินการวิจัย พัฒนา และเผยแพรผลงาน ไดแก หนวยงานเครือขาย ศกจ-มข.
SML และ คสอ
โดยแตละหนวยงานเครือขายจะมีคณะกรรมการบริหารซึ่งเจาของแหลงทุนไดเขามากํากับ
ติดตาม และประเมินผลงานโดยตรง มหาวิทยาลัยทําหนาที่อํานวยความสะดวกในดานสถานที่ และบุคลากร โดย
มุงใหเกิดการพัฒนาและแกไขปญหาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนสําคัญ
พรอมนี้ขอเสนอรายงานประจําป
2549 ของสํานักงานสนับสนุนการวิจัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
5.4 สรุปกิจกรรมตางๆของมหาวิทยาลัยขอนแกน และรายงานสรุปขาวมหาวิทยาลัยขอนแกน
ในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน ประจําเดือนมีนาคม 2550
ในเดือนมีนาคม 2550 มหาวิทยาลัยไดดําเนินกิจกรรมที่สําคัญๆ ในดานการพัฒนาวิชาการและผลิต
บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การสงเสริมศิลปะวัฒนธรรม การพัฒนานักศึกษา การพัฒนาระบบบริหารและ
บุคลากร และการจัดกิจกรรมพิเศษ ซึ่งมีรายละเอียดบรรจุในแผนซีดีประกอบวาระการประชุม นอกจากนี้ ยังไดรวบรวม
รายงานขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน ประจําเดือนมีนาคม 2550 โดยแยก
ประเภทเปนขาวดานตางๆ ไดแก ขาวพัฒนาวิชาการและผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และกิจกรรมพิเศษ
ซึ่งมีรายละเอียดบรรจุในแผนซีดีประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 7/2550 ณ วันศุกรที่ 20 เมษายน 2550

หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 เรียบรอยแลว

-85.5 การขออนุมัติเปดหลักสูตร
ดวยคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ
การเสนอขออนุมัติเปดหลักสูตร จํานวน 37 หลักสูตร ดังนี้
ชื่อหลักสูตร

1.

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550)
2.
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
สาขาวิชาเวชศาสตรครอบครัว (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550)
3. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)
4. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)
5. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550)
6. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
สาขาวิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550)
7. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
สาขาวิชาออรโธปดิกส (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550)
8. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)
9. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)
10. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)
11. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
สาขาวิชาศัลยศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550)
12. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
สาขาวิชาจักษุวิทยา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550)
13. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550)
14. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
สาขาวิชาจิตเวชศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550)
15. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
สาขาวิชาเวชศาสตรฟน
 ฟู (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550)
16. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
สาขาวิชาอายุรศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550)
17. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
สาขาวิชารังสีวิทยา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550)
18. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550)
19. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)
20. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชองปาก
ฉบับป พ.ศ. 2548 (ประเภทปรับปรุงเล็กนอย)
21. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)
22. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550)
23. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมฮารดดิสกไดรฟ
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550)

คณะที่รับผิดชอบ

ผานความ
เห็นชอบคราว
ประชุม
ครั้งที่ (วันที)่

แพทยศาสตรและ
บัณฑิตวิทยาลัย
แพทยศาสตรและ
บัณฑิตวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร

1/2550
(23 ม.ค. 50)
1/2550
(23 ม.ค. 50)
1/2550
(23 ม.ค. 50)
1/2550
(23 ม.ค. 50)
2/2550
(2 ก.พ. 50)
2/2550
(2 ก.พ. 50)
2/2550
(2 ก.พ. 50)
2/2550
(2 ก.พ. 50)
2/2550
(2 ก.พ. 50)
2/2550
(2 ก.พ. 50)
3/2550
(12 ก.พ. 50)
3/2550
(12 ก.พ. 50)
3/2550
(12 ก.พ. 50)
3/2550
(12 ก.พ. 50)
3/2550
(12 ก.พ. 50)
3/2550
(12 ก.พ. 50)
3/2550
(12 ก.พ. 50)
3/2550
(12 ก.พ. 50)
3/2550
(12 ก.พ. 50)
4/2550
(20 ก.พ. 50)
4/2550
(20 ก.พ. 50)
4/2550
(20 ก.พ. 50)
4/2550
(20 ก.พ. 50)

วิศวกรรมศาสตร
แพทยศาสตรและ
บัณฑิตวิทยาลัย
แพทยศาสตรและ
บัณฑิตวิทยาลัย
แพทยศาสตรและ
บัณฑิตวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร
วิศวกรรมศาสตร
วิศวกรรมศาสตร
แพทยศาสตรและ
บัณฑิตวิทยาลัย
แพทยศาสตรและ
บัณฑิตวิทยาลัย
แพทยศาสตรและ
บัณฑิตวิทยาลัย
แพทยศาสตรและ
บัณฑิตวิทยาลัย
แพทยศาสตรและ
บัณฑิตวิทยาลัย
แพทยศาสตรและ
บัณฑิตวิทยาลัย
แพทยศาสตรและ
บัณฑิตวิทยาลัย
แพทยศาสตรและ
บัณฑิตวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร
ทันตแพทยศาสตร
สาธารณสุขศาสตร
วิทยาศาสตรและ
บัณฑิตวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 7/2550 ณ วันศุกรที่ 20 เมษายน 2550

หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 เรียบรอยแลว

-9ชื่อหลักสูตร

คณะที่รับผิดชอบ

ผานความ
เห็นชอบคราว
ประชุม
ครั้งที่ (วันที)่

24. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)
25. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550)
26. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาสังคม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)
27. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550)
28. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)
29. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)
30. วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร)
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)
31. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)
32. ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ในฐานะ
ภาษาตางประเทศ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550)
33. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาศัลยศาสตรชองปากและ
แม็กซิลโลเฟเชียล (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550)
34. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาปริทันตวิทยา
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550)
35. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล พ.ศ.2544
(ประเภทปรับปรุงเล็กนอย)
36. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)
37. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
สาขาวิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

วิทยาการจัดการ

4/2550
(21 ก.พ. 50)
4/2550
(21 ก.พ. 50)
4/2550
(21 ก.พ. 50)
5/2550
(27 ก.พ. 50)
5/2550
(27 ก.พ. 50)
5/2550
(7 มี.ค. 50)
5/2550
(7 มี.ค. 50)
5/2550
(7 มี.ค. 50)
5/2550
(7 มี.ค. 50)
6/2550
(27 มี.ค. 50)
6/2550
(27 มี.ค. 50)
6/2550
(27 มี.ค. 50)
7/2550
(30 มี.ค. 50)
7/2550
(30 มี.ค. 50)

มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
วิศวกรรมศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาศาสตร
วิศวกรรมศาสตร
สาธารณสุขศาสตร
วิศวกรรมศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย
ศึกษาศาสตร
ทันตแพทยศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย
ทันตแพทยศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย
พยาบาลศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาศาสตรและ
บัณฑิตวิทยาลัย
แพทยศาสตรและ
บัณฑิตวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 การกําหนดคุณสมบัติผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลขานุการที่ประชุม เสนอตอที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยจะสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นั้น เนื่องจากตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
การสรรหาผูอาํ นวยการสถาบัน สํานัก ศูนย และสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ.2542
กําหนดคุณสมบัติของผูสมควรไดรับการสรรหาใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการไว ดังนี้
“ ขอ 5 ผูสมควรไดรับการสรรหาใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
5.1 มีคุณสมบัติตามมาตรา 25 วรรคสอง มาตรา 31 วรรคสอง และมาตรา 22 วรรคหนึ่ง
และวรรคสอง แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2541
5.2 มีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมและคุณลักษณะตลอดจนภาระงาน ตามที่ที่ประชุมคณบดี
กําหนด เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจหรือแผนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย”
ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณากําหนดคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติม ตาม 5.2 และไดแนบ
รางคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมมาเพื่อพิจารณา มีรายละเอียดดังนี้
1. มีคุณสมบัติตามมาตรา 25 วรรคสอง มาตรา 31 วรรคสอง และมาตรา 22 วรรคหนึ่งและวรรค
สอง แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2541
2. พึงมีคุณสมบัติอื่น ดังนี้
2.1 มีความรู ความสามารถ และประสบการณในการบริหารองคกร ที่เกี่ยวของในการ
ใหบริการหลักของศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 7/2550 ณ วันศุกรที่ 20 เมษายน 2550

หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 เรียบรอยแลว
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มีความรู ความสามารถในการติดตอประสานงานทั้งหนวยงานภายในและ
ตางประเทศ
2.3 สามารถปฏิบัติงานไดเต็มเวลาในศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2.4 มีศักยภาพที่จะทํางานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและพันธกิจที่สภา
มหาวิทยาลัยกําหนด
2.5 มีความสามารถในการจัดทําแผนพัฒนางานในเชิงรุกเพื่อพัฒนาศูนยหัวใจสิริกิติ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นควรใหปรับแกไขขอ 2 เปนดังนี้
2. พึงมีคุณสมบัติอื่น ดังนี้
2.1 มีความรู ความสามารถ และประสบการณในการบริหารองคกร
2.2 มีประสบการณดานการบริการ และการบริหารจัดการดานการแพทย
2.3 มีความรู ความสามารถในการติดตอประสานงานทั้งหนวยงานภายใน
และตางประเทศ
2.4 สามารถปฏิบัติงานไดเต็มเวลาในศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2.5 มีศักยภาพที่จะทํางานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและพันธกิจที่
สภามหาวิทยาลัยกําหนด
2.6 มีความสามารถในการจัดทําแผนพัฒนางานในเชิงรุกเพื่อพัฒนาศูนย
หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6.2 การกําหนดเขตพื้นที่จัดการศึกษาใหม เพื่อกอตั้งกลุมอาคารการเรียนการสอน
รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 1/2550
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2550 ไดพิจารณาสถานที่กอสรางอาคารเรียนรวมปฏิบัติการดานวิชาพื้นฐาน แลวมีมติให
พิจารณาบริเวณพื้นที่ใกลอาคาร 25 ป เพื่อกอสรางอาคารดังกลาว นั้น คณะกรรมการผังแมบทของมหาวิทยาลัย
ไดพิจารณาแลว จึงไดเสนอใหมีการทบทวนการกําหนดพื้นที่จัดการศึกษา และพื้นที่การบริหารใหม โดยใหพื้นที่
บริเวณโดยรอบอาคาร 25 ป เปนเขตพื้นที่จัดการศึกษาใหม (New Academic Zone) เนื่องจากบริเวณดังกลาวเปนพื้นที่
บริเวณกวาง ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย และอยูใกลบริเวณของกลุมอาคารคณะตางๆ และหนวยงานสนับสนุนการจัด
การศึกษา ประกอบกับในปจจุบันมีหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
ใหจัดตั้งขึ้นใหม ที่ไดจัดการบริหารและดําเนินงานในรูปของสํานักงานชั่วคราวตามคณะตางๆ ยังไมมีอาคารเปนที่ทํา
การของตนเอง ไดแก คณะนิติศาสตร วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น และสถาบันขงจื๊อ นอกจากนี้ ยังมีวิทยาลัย
นานาชาติ ที่จะจัดตั้งตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550-2553 ซึ่งหนวยงานที่ไดกลาวมาแลวขางตน มี
การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาสังคมศาสตร
มีลักษณะและความตองการในการใชพื้นที่เพื่อการจัดการเรียนการ
สอนใกลเคียงกัน สามารถใชพื้นที่หลายสวนรวมกันได รวมทั้งจะไมมีการใชพื้นที่เพื่อกอสรางหองปฏิบัติการทางดาน
วิทยาศาสตร จึงควรมีการวางผังและออกแบบกลุมอาคารดังกลาวใหอยูในบริเวณเดียวกัน และอยูใกลเคียงกับอาคาร
เรียนรวมพื้นฐานฯที่กําลังจะกอสรางดวย ดังนั้น มหาวิทยาลัย จึงเห็นควรใหกําหนดพื้นที่บริเวณรอบอาคาร 25 ป เปน
เขตพื้นที่จัดการศึกษาใหม (New Academic Zone) เพื่อใชเปนพื้นที่สําหรับการกอสรางกลุมอาคารขางตน และอาคาร
อื่นๆที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาซึ่งอาจมีในอนาคต
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการการกําหนดเขตพื้นที่จัดการศึกษาและ
บริการวิชาการดังกลาว และมีขอคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ควรพิจารณาโครงการนี้ ใหเปนโครงการตนแบบของการจัดเขตการศึกษาที่ดี มีการ
ปรับปรุงภูมิทัศน มีทางเดินเทา และระบบที่เอื้อตอการศึกษาและบริการวิชาการ พรอม
ทั้งสงเสริมเอกลักษณของมหาวิทยาลัยขอนแกนดวย
2. ควรพิจารณากําหนดพื้นที่ใหครอบคลุมไปจนถึงถนนสี่เลน ดานประตูมอดินแดง ทั้งนี้
ขอใหมหาวิทยาลัยมีแผนในการจัดการบานพักบริเวณหมูบานมอดินแดงใต ที่จะไดรับ
ผลกระทบจากการจัดเขตพื้นที่จัดการศึกษาใหมดังกลาวดวย
3. ฝายบริหาร รับจะพิจารณาบริเวณที่เหมาะสมของการประดิษฐานพระธาตุพนมจําลองดวย
6.3 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได ป 2550 เพิ่มเติม
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ดวยมีคณะ/หนวยงานมีความ
จําเปนตองตั้งงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 เพิ่มเติม ดังนี้
1. คณะแพทยศาสตร ขออนุมัติตั้งงบประมาณเพิ่มเติม 362,670,000 บาท โดยขอใชเงินทุน
สํารองสะสม เพื่อจัดหาวัสดุและครุภัณฑการใหบริการรักษาพยาบาลผูปวยภายในอาคารสมเด็จพระศรีนครินทรทราบรมราชชนนีอนุสรณ
รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 7/2550 ณ วันศุกรที่ 20 เมษายน 2550

หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 เรียบรอยแลว
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เพิ่มขึ้นจากเงินคาธรรมเนียมการศึกษา เพื่อใชในการบริหารจัดการการศึกษาและการจัดโครงการกิจกรรมเพิม
่ ขึ้น
จากแผนที่กําหนดไว
3. คณะเกษตรศาสตรมีความจําเปนตองตั้งงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2550 เพิ่มเติม จํานวน 1,690,000 บาท โดยขอใชเงินทุนสํารองสะสมเพื่อจัดซื้อครุภัณฑทางการศึกษาและ
ซอมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ
่ พิจารณาตอไป
และมีขอเสนอแนะดังนี้
1. ขอใหคณะแพทยศาสตรประสานกับฝายแผนและสารสนเทศ ในการพิจารณาปรับแก
ไขขอมูลของรายการจัดซื้อครุภัณฑไมใหเกิดความซ้ําซอนและมีความเหมาะสมยิง
่ ขึ้น
2. ปรับแกไขตัวเลขในเอกสารสรุปเรือ
่ งเสนอที่ประชุมของคณะเกษตรศาสตร ในขอ 2.1
งบดําเนินงาน ใหถูกตอง
6.4 แนวทางชวยเหลือบุคลากรที่มีหนี้สิน
ประธานเสนอตอที่ประชุมวา กองการเจาหนาที่ไดประสานกับสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาขอนแกน (สกสค.) และธนาคารออมสิน สาขาขอนแกน และได
รวบรวมขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษา มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้
หลักการ
รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายแกไขปญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยเปนความรวมมือ 3 ฝาย คือ กลุมขาราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
(โดยคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา) และธนาคารออมสิน
เจตนารมณของโครงการ
เพื่อแกปญหาและพัฒนาชีวิตครูใหดียิ่งขึน
้ อยางบูรณาการเบ็ดเสร็จและถาวร โดยอาศัย
กระบวนการทางจิตใจ สังคม และการเงิน
ผูมีสิทธิ์เขารวมโครงการ
ขาราชการและลูกจางประจํา
สวนที่เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัย
1. ตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโครงการและเปนผูแทนมหาวิทยาลัยเขารวมประชุม
คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัด
ขอนแกน (สกสค. จังหวัดขอนแกน)
2. ตรวจสอบการบริหารงานของกลุม
3. มหาวิทยาลัยจัดทําขอตกลงรวมกับธนาคารออมสิน (ธนาคารอยูในระหวางรางขอตกลง
ประมาณ 1 สัปดาห จะแลวเสร็จ)
4. หักเงินเดือนชําระหนี้ ผูกูหรือผูค้ําประกันหากหักไมไดตองแจงธนาคารทราบ
5. กรณีสมาชิกกลุมลาออกหรือมีพฤติกรรมที่ไมเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งของกลุม
มหาวิทยาลัยตองแจงใหธนาคารออมสินทราบโดยทันที
5. กรณีกลุม/สมาชิก ไมชําระหนี้ได มหาวิทยาลัยไมตองรับผิดชอบภาระหนี้ที่เกิดขึ้น แตจะมี
ผลกระทบตอกลุมสมาชิกอื่นที่เขารวมโครงการกับธนาคารออมสิน จะไมไดรับการพิจารณา
ใหกู
วิธีการเขารวมโครงการ
1. ขาราชการหรือลูกจางประจํา ตองรวมตัวกันเปนกลุมๆ ละ 5-10 คน แลวรวมตัวกันเปนกลุม
ใหญตั้งแต 50 คน
2. ประธานกลุมๆ ใหญ ยื่นเรื่องใหมหาวิทยาลัยพิจารณาขอเท็จจริง วัตถุประสงค ปญหาหนี้สิน
ของสมาชิก (หนี้ในระบบและนอกระบบ)
3. มหาวิทยาลัยเห็นชอบในการจัดตั้งกลุมและคัดเลือกโครงการโดยการออกหนังสือผานสิทธิ์
ใหกับสมาชิก เพื่อประกอบการขอกูที่ธนาคารออมสิน
4. ผูยื่นคําขอกู สงเรื่องให สกสค. จังหวัดขอนแกน พิจารณาใหความเห็นชอบ
5. เมื่อไดรับความเห็นชอบ ใหผูขอกูยื่นคําขอกูและเอกสารประกอบที่ธนาคารออมสิน
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการใหสนับสนุนโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตครู ซึ่งดําเนินการโดยสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 7/2550 ณ วันศุกรที่ 20 เมษายน 2550

หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 เรียบรอยแลว

- 12 ทางการศึกษา (สกสค.) กระทรวงศึกษาธิการ รวมกับ ธนาคารออมสิน โดยมหาวิทยาลัยจะตองทําขอตกลง
กับธนาคารออมสิน เพื่ออนุญาตใหมหาวิทยาลัยหักเงินเดือนบุคลากรผูกูเงินเพื่อชําระหนี้
6.5 ขออนุมัติดําเนินการจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2542) เปนหลักสูตรโครงการพิเศษ
เลขานุการที่ประชุม เสนอตอที่ประชุมวา คณะศึกษาศาสตร ขออนุมัติดําเนินการจัดหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม พ.ศ.2542) เปนหลักสูตรโครงการพิเศษ ซึ่งมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการอํานวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแกน
คราวประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2550 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยใหแกไขเอกสารบาง
ประการ และคณะฯไดดําเนินการเรียบรอยแลว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
6.6 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีของโรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป 2549
รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมวา หนวยตรวจสอบภายในไดทําการตรวจสอบงบดุลและ
งบกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 กับบัญชีเอกสารและหลักฐานตางๆ การปฏิบัติทางบัญชีและ
ทดสอบรายการอื่นที่เห็นวาจําเปนตามหลักวิชาการบัญชีแลว เห็นวา งบการเงินของโรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกนนี้
แสดงผลการดําเนินงานโดยถูกตองตามที่ควร และไดทําขึ้นตามหลักบัญชีที่ใชโดยทั่วไป สําหรับวิธีการคิดราคาสินคา
คงเหลือนั้น ไดใชราคาทุนตามวิธีเสนตรงโดยถือหลัก First-in First-out (FIFO) และการคิดคาเสื่อมราคาสินทรัพย
ใชวิธีเสนตรง การบันทึกบัญชีใชเกณฑคงคาง (ACCURAL BASIS) สําหรับป 2549 นี้ โรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน
มีกําไรสุทธิ 4,082,398.05 บาท
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
6.7 แจงผลการดําเนินคดีกรณีนายเกษมศักดิ์ เมธาประเสริฐ เปนโจทกฟอง นายสุมนต สกลไชย
และนายอรุณ จันทุมา เปนจําเลย ความผิดฐานหมิน
่ ประมาท คดีอาญาหมายเลขดําที่
1269/2549
ประธานเสนอตอที่ประชุมวา สํานักงานอัยการจังหวัดขอนแกน ไดมีหนังสือที่ อส 0037(ขก)1381 ลง
วันที่ 23 มีนาคม 2550 แจงผลการดําเนินคดี สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดมีหนังสือที่ ศธ
0514.1.3.4/8440 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2549 ขอใหสํานักงานอัยการจังหวัดขอนแกน แกตางกรณี นายเกษมศักดิ์ เมธา
ประเสริฐ เปนโจทกฟอง นายสุมนต สกลไชย และนายอรุณ จันทุมา เปนจําเลย ความผิดฐานหมิ่นประมาท คดีอาญา
หมายเลขดําที่ 1269/2549 นั้น สํานักงานอัยการจังหวัดขอนแกนพิจารณาแลว เห็นวาเปนกรณีถูกฟองเนื่องจากการ
ปฏิบัติหนาที่ จึงรับแกตางใหตามประสงค ในชั้นไตสวนมูลฟองศาลไดมีคําพิพากษายกฟอง ซึ่งมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม มีสาระสรุปคือ คดีนี้ โจทกซึ่งเปนเจาของตลาดเจพร 2 ไดฟองวาเมื่อวันที่ 30
เมษายน 2549 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 อธิการบดี (จําเลยที่ 1) ไดมอบเอกสารใหนายอรุณ จันทุมา (จําเลยที่ 2)
ไปชี้แจงตอศาลปกครองขอนแกน โดยเอกสารนั้นมีขอความหมิ่นประมาทตลาดเจพร 2 ของโจทก วาเปนแหลง
อบายมุขครบวงจร มีซองโสเภณี มีการขายบริการทางเพศ มีโตะพนันฟุตบอล มียาเสพติด ศาลจังหวัดขอนแกน
พิเคราะหพยานหลักฐานโจทกในชั้นไตสวนมูลฟองแลว เห็นวาเอกสารดังกลาวที่โจทกอางวามีขอความเปนการใส
ความโจทกนั้น เปนเอกสารที่จําเลยที่ 1 ในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งเปนผูถูกฟองคดีในศาลปกครอง
ขอนแกน ตามคดีหมายเลยดําที่ 237/2549 ยื่นตอศาลปกครองขอนแกนถือวาเปนการแสดงความคิดเห็นหรือขอความ
ในกระบวนพิจารณาในศาล เพื่อประโยชนแกคดีของตน และเปนการรายงานสภาพปญหาที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย
ซึ่งเกิดประโยชนแกประชาชนและสังคม และเปนการแสดงความคิดเห็นหรือขอความโดยสุจริต เพื่อความชอบธรรม
ปองกันตนหรือปองกันสวนไดเสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม รวมทั้งจําเลยที่ 2 อยูในฐานะเปนเจาพนักงานปฏิบัติการ
ตามหนาที่ คดีของโจทกจึงไมมีมูล ศาลพิพากษายกฟอง
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
6.8 ผลการเขารวมงานประเพณีสุดยอดสงกรานต เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและ
ถนนขาวเหนียว ประจําป พ.ศ.2550
รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่เทศบาลนครขอนแกน ไดจัดงาน
ประเพณีสุดยอดสงกรานต เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนขาวเหนียว ประจําป พ.ศ.2550 ในวันอาทิตยที่ 8
เมษายน 2550 โดยมีหนวยงานตางๆ เขารวมขบวน จํานวน 25 ขบวน มหาวิทยาลัยขอนแกนอยูขบวนที่ 12 ซึ่งกอง
กิจการนักศึกษา สํานักวัฒนธรรม และองคการนักศึกษา ในนามมหาวิทยาลัยขอนแกนนํานักศึกษาเขารวมกิจกรรม
ประมาณ 450 คน และจัดขบวนแหสื่อถึงประเพณีอีสาน ใชแนวคิดหลัก คือ การรวมเฉลิมฉลองในปมหามงคลเฉลิมพระ
รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 7/2550 ณ วันศุกรที่ 20 เมษายน 2550

หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 เรียบรอยแลว

- 13 ชนมพรรษา 80 พรรษา ผลการประกวดเกวียนบุปผชาติ ขบวนแหรวมงาน มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับรางวัลชนะเลิศ
ไดรับถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และเงินสด 80,000 บาท ซึ่งไดรับรางวัลนี้ 2 ป
ติดตอกันแลว สําหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และอันดับ 2 ไดแก โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก และ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน ตามลําดับ
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
6.9 การแตงตั้งคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย
เลขานุการที่ประชุม เสนอตอที่ประชุมวา เพื่อใหการแตงตั้งกรรมการดานตางๆของสภามหาวิทยาลัย
เปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ รวมทั้งเพื่อใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดปฏิบัติหนาที่ดาน
ตางๆ ตามอํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2541 ไดอยาง
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ โดยสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 1/2548 และ 3/2548 ไดกําหนดองคประกอบ
ของคณะกรรมการดังกลาว ประกอบดวย
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
เปน ประธาน
2. ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 2-3 คน
เปน กรรมการ
3. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานดานบริหารบุคคล
เปน กรรมการ
4. คณบดี/ผูอํานวยการ 4 คน
เปน กรรมการ
5. กรรมการสภาจากผูแทนคณาจารย 1 คน
เปน กรรมการ
6. กรรมการสภาจากผูแทนขาราชการ 1 คน
เปน กรรมการ
7. ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
เปน กรรมการและเลขานุการ
8. หัวหนางานวินัยและนิติกร
เปน ผูชวยเลขานุการ
9. ผูดํารงตําแหนงนิติกรในงานวินัยและนิติกร
เปน ผูชวยเลขานุการ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อเพื่อรวมเปนกรรมการตามขอ 2 และ 3 ตอไป
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติ เสนอผูมีรายชื่อตอไปนี้ รวมเปนกรรมการดังกลาว
ประกอบดวย
1. ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ประกอบดวย
- นายขจร จิตสุขุมมงคล
- นายสุวรรณ ชนะสงคราม
2. ผูแทนคณบดี/ผูอํานวยการ จํานวน 4 คน ประกอบดวย
- คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
- คณบดีคณะนิติศาสตร
- คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
- ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
6.10 ขาวนักศึกษาชาวเกาหลีใต กอเหตุที่มหาวิทยาลัยเวอรจิเนีย เทค มลรัฐเวอรจิเนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประธานเสนอตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากขาวกรณีนักศึกษาชาวเกาหลีใต ไดกอเหตุยิงอาจารย
และเพื่อนนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเวอรจิเนีย เทค มลรัฐเวอรจิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมจํานวน
ผูเสียชีวิตทั้งหมด 33 ศพ ซึ่งเปนขาวที่ทั่วโลกตระหนกและใหความสนใจ ซึ่งที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย
ก็ไดใหความสนใจในเรื่องดังกลาว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาวามหาวิทยาลัยขอนแกน จะมีสวนรวม
แสดงการสูญเสียในเหตุการณดังกลาวหรือไม อยางไร
ที่ประชุมรับทราบ
6.11 ขอความรวมมือประหยัดพลังงาน
รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมวา เมื่อสองสัปดาหที่ผา นมาไดเกิดเหตุไฟฟาลัดวงจร ทํา
ใหเกิดความเสียหายที่หมอแปลงไฟฟา บริเวณหนาอาคารมูลนิธิสถาบันความรวมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุมน้ําโขง
คิดเปนเงินจํานวนประมาณสองลานบาท สาเหตุเนื่องมาจากกระรอก ซึ่งนับวันจะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น จึงขอความ
รวมมือประชาสัมพันธใหบุคลากรที่มีบานพักในบริเวณมหาวิทยาลัย ไมควรปลูกไมผลที่เปนอาหารของกระรอก และขอ
ความรวมมือในการประหยัดพลังงานไฟฟา และน้ําประปาดวย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 7/2550 ณ วันศุกรที่ 20 เมษายน 2550

หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 เรียบรอยแลว
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เลิกประชุมเวลา 12.45 นาฬิกา
(ลงชื่อ)

กุลธิดา ทวมสุข
(รองศาสตราจารยกุลธิดา ทวมสุข)
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน มูลศรี
ผูบันทึกรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 7/2550 ณ วันศุกรที่ 20 เมษายน 2550

หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 เรียบรอยแลว

