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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  10/2548  ณ  วันท่ี  8 มิถุนายน 2548

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 10/2548

เม่ือวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2548
ณ  หองประชุมสารสิน ชั้น 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ

         ******************************************
ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต  สกลไชย อธิการบดี ประธาน
2. รศ.ดํ ารงค  หอมดี รองอธิการบดีฝายบริหาร
3. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
4. ผศ.พิสิฏฐ  เจริญสุดใจ ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย

แทนรองอธิการบดีฝายวิจัย และรักษาราชการแทน
ผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

5. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
6. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร
7. รศ.สมหมาย  ปรีเปรม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
8. รศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ คณบดีคณะเกษตรศาสตร
9. ผศ.ธนากร  วงศวัฒนาเสถียร รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ

แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
10. นายปณณวัฒน  ศักดิ์ทัศนา รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดคีณะวิทยาศาสตร
11. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา คณบดีคณะศึกษาศาสตร
12. รศ.สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
13. ผศ.สุชาติ  อารีมิตร คณบดีคณะแพทยศาสตร
14. รศ.พีรสิทธ์ิ  คํ านวณศิลป คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
15. รศ.ชูชาติ  อารีจิตรานุสรณ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
16. ผศ.วีระศักดิ์  ชายผา คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
17. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย คณบดีคณะเภสัชศาสตร
18. รศ.เกรียงศักดิ์  ศรีสุข คณบดีคณะเทคโนโลยี
19. รศ.ประจักษ  พัวเพิ่มพูลศิริ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
20. ผศ.มนสิชา  เพชรานนท อาจารยประจํ าภาควิชาผังเมือง

แทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
21. รศ.สุเมธ  แกนมณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
22. ผศ.รุง  ธีระพิจิตร คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
23. รศ.สมาน  ลอยฟา ผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ

(สํ านักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู)
24. รศ.ชรัตน  มงคลสวัสดิ์ รักษาราชการแทนผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร
25. รศ.สมภพ  พระธานี ผูอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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26. รศ.จิตเจริญ  ไชยาคํ า ผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ
27. ผศ.สุกิจจา  จันทะชุม ผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล

(สํ านักบริหารและพัฒนาวิชาการ)
28. ผศ.พิศิษฐ  โจทยกิ่ง ประธานสภาคณาจารย
29. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

เลขานุการท่ีประชุม
30. นางสังวาลย  ชางทอง หัวหนาสํ านักงานอธิการบดี

ผูชวยเลขานุการท่ีประชุมคณบดี

ผูไมมาประชุม เน่ืองจากติดราชการ หรือภารกิจสํ าคัญ
1.  ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
2.  รศ.นิวัตร  จันทรเทวี คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร

ผูเขารวมประชุม
1.  นายชอ  วายุภักตร ผูชวยอธิการบดีฝายวิทยาเขตหนองคาย
2.  นางณัฐสมล  ธนกูลรังสฤษด์ิ ผูชวยผูอํ านวยการ

แทนผูอํ านวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
3.  นายบุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย รองประธานสภาขาราชการและลูกจาง คนท่ี 1

แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง

เริ่มประชุมเวลา 09.50 นาฬิกา
ประธานกลาวเปดประชมุและด ําเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระตอไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ไดนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 4/2548
      เม่ือวันที่ 1 มิถุนายน  2548 และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง
ประธานเสนอตอท่ีประชุมวา ดวยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกนครั้งท่ี 4/2548 เม่ือ

วันท่ี 1 มิถนุายน 2548  มีเรื่องท่ีไดนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติท่ียังไมไดรับการรับรอง  ซ่ึงมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระ

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2  เรือ่งรบัรองรายงานการประชมุคณบด ีครัง้ที ่9/2548 เม่ือวนัพุธที ่18 พฤษภาคม 2548
ท่ีประชุมมีมติใหแกไข ดังนี้
- หนา 3  มติท่ีประชุมวาระท่ี 1.1 ขอความ “และประธาน...เปนรายไตรมาส” ใหตัดออก
- หนา 4  มติท่ีประชุมวาระที่ 4.1 เพิ่มขอความ “หรือตามความจํ าเปนอยางประหยัด” ตอทาย

ในขอ 1
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- หนา 13 ใหแกไขดังนี้
-  บรรทัดท่ี  1 เพิ่มขอความ “ประตู 2 (มอดินแดง) ตอทายขอความ “มหาวิทยาลัย
    ขอนแกน”
-  บรรทัดท่ี 2  เพิ่มขอความ “มหาวิทยาลัยขอนแกน โดย” ตอทายคํ าวา “รวมกับ”
-  บรรทัดท่ี 4 เพิ่มคํ าวา “ขางละ” ตอทายคํ าวา “ถนน”
-  บรรทดัท่ี 7 คํ าวา “โอนกรรมสิทธ์ิท่ีดนิ” ใหแกไขเปน “โอนสิทธิการครอบครองทีด่นิ”
-  บรรทัดท่ี 8 เพิ่มเติมขอความ “ ซ่ึงเปนแนวทางที่มหาวิทยาลัยเคยดํ าเนินการมาแลว

               สํ าหรับประตูสีฐาน”
เม่ือแกไขเรียบรอยแลวท่ีประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 9/2548 เม่ือวันพุธท่ี

18 พฤษภาคม 2548

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน      
3.1  เสนอแตงต้ังคณะกรรมการบริหารกองทุน 40 ป พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน
       (ตามองคประกอบขอ 6.3 เสนอจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนอาจารย)
เลขานุการท่ีประชุมเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 9/2548

เม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม 2548 ไดพิจารณาเสนอบุคคลที่สมควรเปนกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุน
ตามองคประกอบขอท่ี 6.2 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย กองทุน 40 ป พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย
ขอนแกน พ.ศ.2548 ไปแลวนั้น ในการนี้ ขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเสนอบุคคลที่สมควรเปนกรรมการใน
คณะกรรมการบริหารกองทุน ตามองคประกอบขอท่ี 6.3 โดยพิจารณาเสนอจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผูแทนอาจารย จํ านวน 1 คน

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมีมตเิสนอ ศ.เมธา  วรรณพฒัน รวมเปนกรรมการในคณะกรรมการ

บริหารกองทุน 40 ป พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน

3.2  ปญหากรณีสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานแจงตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยไดรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริง

กรณีนางลํ าพูน  หรองบุตรศรี และนายไพศาล  แสงสุวรรณ รองเรียนเพื่อขอความชวยเหลือ กรณีมหาวิทยาลัย
ขอนแกน ประกาศยกเลิกการระงับการหักเงินเดือนของสมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํ ากัด
เพื่อชํ าระหนี้เงินกูพิเศษเพื่อซ้ือท่ีดินไปยังสํ านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ซ่ึงสํ านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาไดพิจารณาขอรองเรียนประกอบกับคํ าชี้แจงของผูท่ีเกี่ยวของแลว เห็นวาการดํ าเนินการของมหาวิทยาลัย
ขอนแกนท่ีหักเงินเดือน หรือยกเลิกการระงับการหักเงินเดือนเปนไปโดยถูกตองและชอบดวยกฎหมาย ระเบียบ ขอ
บังคับแลว สวนกรณีการไมไดรับความเปนธรรมจากสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํ ากัด หรือ เจาหนา
ท่ีโครงการที่ดินดังกลาวนั้น ไมอยูในอ ํานาจการพิจารณาของสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรณีนี้จึงเปน
เรื่องท่ีคูกรณีสามารถดํ าเนินการกันเองตามกระบวนการยุติธรรม จึงเห็นควรใหยุติเรื่อง

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ



- 4 -

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  10/2548  ณ  วันท่ี  8 มิถุนายน 2548

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 รางระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย สถาบนัภาษา
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเสนอตอท่ีประชุมวา คณะฯไดจัดทํ าโครงการจัดตั้ง

สถาบันภาษาขึ้นเพื่อเปนแหลงเสริมสรางการเรียนรูและพัฒนาทักษะทางดานภาษาใหแกนักศึกษา เยาวชน ครู
อาจารย บุคลากรท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ท้ังภาครัฐและเอกชน ใหบริการดานงานแปลและลาม รวม
ท้ังพัฒนาทักษะทางภาษาใหแกชาวตางประเทศอีกดวย ในการนี้ จึงขอเสนอโครงการจัดตั้งสถาบันภาษา โดยมีการ
บริหารจัดการเปนองคกรในกํ ากับ และรางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัย
ขอนแกน พ.ศ.2548 ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในหลักการการจัดตั้งสถาบันภาษาดังกลาว และให

นํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังน้ี
1. เห็นควรปรับโครงสรางการบริหารงานใหม โดยจัดตั้งเปนองคกรอยูในความรับผิดชอบ

ของมหาวิทยาลัย เพ่ือความสะดวก คลองตัวในการบริหารจัดการและครอบคลุมภารกิจ
2.  ขอคิดเห็นเสนอแนะใหแกไขปรับปรุง ราง ระเบียบฯ วาดวย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัย

ขอนแกน พ.ศ.2548 ดังน้ี
-  ขอ 3 เพ่ิมนิยามของคํ าวา “คณบดี” และใหหมายความรวมถึง ผูอํ านวยการ ศูนย/

สถาบัน/ สํ านัก ดวย
-  ขอ 4 ใหตัดขอความ “และใหอยูภายใตการกํ ากับดูแลของคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร” ออก
-  ขอ 6 วัตถุประสงคของสถาบันภาษา ใหเพ่ิม (5) จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน
-  ขอ 7  แกไข ดังน้ี
  -  (1) ใหอธิการบดี   เปนประธาน

-  (2) แกไขคํ าวา “ประธานคณะกรรมการ” เปน “กรรมการ”
-  (3) แกไข “จํ านวน 1 คน”  เปน “จํ านวน 4 คน”
-  (4) และ (5) ใหตัดออก
-  (6) และ (7) ใหปรับรวมเปน “ผูทรงคุณวุฒิ” และปรับจํ านวน เปน 3 คน

-  ขอ 8  “...สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะ” ใหตัดคํ าวา “และคณะ” ออก
-  ขอ 9 คณะกรรมการบริหารสถาบันภาษา  ใหแตงต้ังโดยอธิการบดี และปรับโครงสราง

คณะกรรมการบริหารสถาบันภาษา ดังน้ี

-  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนประธานกรรมการ
-  ผูอํ านวยการสถาบันภาษา เปนกรรมการและเลขานุการ
    (กรรมการ ใหคงเดิม)

- ขอ 10 (1) ตัดคํ าวา “ของคณะฯ” ออก
- ขอ 13 ควรเพิ่มหนาที่ของตํ าแหนง รองผูอํ านวยการ  ผูชวยผูอํ านวยการ  ดวย
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4.2 ขอเสนอในการปรับปรุงระบบการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษและภาคพิเศษ มข.
เลขานกุารท่ีประชมุเสนอตอท่ีประชมุวา ตามทีสํ่ านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาไดขอความรวมมอืให

มหาวทิยาลัยด ําเนนิการตรวจสอบและควบคุมการจัดการหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษและภาคพิเศษใหเหมาะ
สม และใหมีการจัดการเรียนการสนอที่มีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมกับหลักสูตรที่มีการจัดการเรียน  การสอน
แบบปกติ ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดดํ าเนินการแตงตั้งคณะกรรมการปรับระบบการจดัการศึกษาโครงการพิเศษ ตามคํ าส่ัง
มหาวิทยาลัยขอนแกนท่ี 504/2548 ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2548 เพื่อใหทํ าหนาท่ีพิจารณาระบบการจัดการหลัก
สูตรในลักษณะโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย นั้น ในการนี้ เพื่อใหการจัดการหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ
และภาคพิเศษ เปนการจัดการหลักสูตรท่ีตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมาย และสามารถเอือ้ตอการขยาย
โอกาสทางการศกึษา มีความยดืหยุน คลองตวั มีประสิทธิภาพ และบงัเกดิผลดตีอการพฒันาวชิาการและการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ จึงขอเสนอขอเสนอในการปรับปรุงระบบการจัดการหลักสูตรโครงการ
พิเศษและภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมทั้ง (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การจัดการหลัก
สูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี    /2548) เรื่อง ขั้นตอนการ
ขออนุมัติจัดการหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ และมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังน้ี
1.  ควรพิจารณาใหมีกลไกการควบคุมคุณภาพทางวิชาการที่ครอบคลุมถึงวิทยาลัยบัณฑิต

ศึกษาการจัดการดวย
2.  ควรพิจารณาปรับเกณฑการคิดภาระงานดานการสอนใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดย

เฉพาะภาระงานการสอนระดับบัณฑิตศึกษา และสํ าหรับอาจารยที่ทํ าหนาที่บริหาร
3.  การบังคับใชหลักเกณฑการจายเงินตามระเบียบน้ี ควรใหมีความยืดหยุนมากขึ้น เพราะ

ถาบังคับใชกับหลักสูตรที่ดํ าเนินการอยูแลว อาจไมสามารถดํ าเนินการได

4.3 ความคิดเห็นเก่ียวกับระบบการเงินอดุมศึกษา
ประธานเสนอตอท่ีประชุมวา รัฐบาลไดมีนโยบายที่ชัดเจนที่จะปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดม

ศึกษาท้ังระบบ โดยประยุกตหลักการของ Demand Side Financing ท่ีสํ าคัญคือการใหนักศึกษากูยืมเงินโดยผูกกับ
รายไดในอนาคต (Income Contingent Loan: ICL) มาใชในปการศึกษา 2549 ซ่ึงจะสงผลตอการบริหารงบ
ประมาณของมหาวิทยาลัย และการบริหารมหาวิทยาลัยโดยรวม  ท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย โดยคณะ
ทํ างานดานการเงินและทรัพยากร โดย ดร.กฤษณพงศ  กีรติกร ประธานคณะทํ างานดังกลาว ไดมีหนังสือขอความ
คิดเห็นจากอธิการบดีเพื่อเปนขอมูลและฐานความคิดท่ีรัฐบาลจะไดนํ าไปประกอบในการจัดทํ ารายละเอียดเกี่ยวกับ
ระบบการเงินอุดมศึกษาดังกลาว โดยมีประเด็นคํ าถามดังตอไปนี้

1. หากมีการจัดตั้ง “สํ านักงานการเงินอุดมศึกษา” (ชื่ออาจเปล่ียนแปลงได) ทานคิดวาสํ านักงาน
นี้ควรเปนหนวยงานใหคํ าปรึกษา การจัดสรรงบประมาณอุดมศึกษาใหกับรัฐบาล หรือควรเปนหนวยงานจัดสรร
งบประมาณอุดมศึกษา

2. เม่ือมีการจัดสรรงบประมาณดํ าเนินการตามระบบ ICL จะมีผลกระทบตอรายไดของ
มหาวิทยาลัยของทานอยางไร หากคํ านึงถึงปจจัยตอไปนี้

2.1  จํ านวนนักศึกษาท่ีรับได
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2.2  หากจํ านวนผูเรียนสาขาวิทยาศาสตร/เทคโนโลยีเพิ่มขึ้นจากรอยละ 43 ในป พ.ศ.2549
       เปนรอยละ 60 ในป พ.ศ.2555-2560
2.3  หากรัฐบาลสนับสนุนคาใชจายของนักศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ไมรวม
       แพทยศาสตร) 50%,60%, 75% และดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และศิลปกรรม-
       ศาสตรเปน 50% ทุกกรณี
3. จากผลการศึกษาคาใชจายตอหนวยของแตละสาขาวิชา ในแตละมหาวิทยาลัยพบวามีความแตก

ตางกันมากพอสมควร หากการจัดสรรงบประมาณดํ าเนินการในระบบใหมใชตัวเลขตอหนวยหรือตอหัวนักศึกษา
และใชคาเฉล่ียหรือคากลางในแตละสาขา เชน 80,000 บาทตอหัวสํ าหรับสาขาวิทยาศาสตร(ตัวเลขสมมุติ) จะมี
ผลกระทบตอมหาวิทยาลัยของทานอยางไร

4. นอกจากงบประมาณจาก Demand Side แลว คาดวารฐับาลยังคงตองสนบัสนนุมหาวทิยาลัยใน
สวนของ Supply Side financing เพิ่มเติม เชน คาใชจายดานวิจัย ครุภัณฑและส่ิงกอสรางฯลฯ ขอให List ประเภท
ของคาใชจาย Supply Side มาตามความเห็นของทาน รวมทั้งงบประมาณการยอดรวมในปงบประมาณ พ.ศ.2549

5. ทานคิดวาระบบการเงินอุดมศึกษาใหมนี้มีความสํ าคัญตออนาคตของมหาวิทยาลัยของทานใน
ระดับใด และทานจะมีกลไกอะไรในการรองรับนโยบายดังกลาวในสถาบันของทาน

ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ท้ังนี้  ขอใหสงคํ าตอบภายในวันท่ี 10
มิถุนายน 2548 เพื่อท่ีจะไดประมวลเสนอหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ที่ประชุมรับทราบ และมอบฝายแผนและสารสนเทศและฝายพัฒนาบุคลากรพิจารณา

ดํ าเนินการตอไป หากคณะ/หนวยงานประสงคจะเสนอขอคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติม ขอใหสงไปยังฝายแผน
และสารสนเทศภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2548

4.4 ขอนุมัติเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษจากนักศึกษาหลักสูตรการวางแผนภาค
      และเมืองมหาบัณฑิต คณะสถาปตยกรรมศาสตร
ผูแทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรเสนอตอท่ีประชุมวา  เพื่อใหการดํ าเนินการเรียนการสอน

และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตมหาบัณฑิตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค
ของหลักสูตร จึงเสนอขออนุมัติเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษจากนักศึกษาหลักสูตรการวางแผนภาคและเมือง
มหาบัณฑิต ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท ท้ังนี้ เริ่มตั้งแตภาคตน ปการศึกษา 2548 เปนตนไป พรอมท้ังเสนอ
รางประกาศฯ เรื่อง กํ าหนดคณะและสาขาวิชาตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยคาธรรมเนียมการศึกษา
พิเศษ สํ าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน มาเพื่อพิจารณา ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหดํ าเนินการออกเปนประกาศมหาวิทยาลัยตอไปได

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 รายงานผลคดี
ประธานแจงตอท่ีประชุมถึงผลของคดีตางๆ ท่ีเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย มีรายละเอียดดังนี้
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- คดีแพง
ตามที่มหาวิทยาลัยขอใหพนักงานอัยการคดีศาลแขวงขอนแกน แกตางคดีแพง หมายเลขดํ าท่ี

901/2547 ของศาลแขวงขอนแกน ระหวาง นางอารีย  บัวจันทร โจทก กับนายปยะ  นันทัยเกื้อกูล  จํ าเลยท่ี 1
สหกรณออมทรพัยมหาวทิยาลัยขอนแกน จ ําเลยท่ี 2 มหาวทิยาลัยขอนแกน โดย รองศาสตราจารยสุมนต  สกลไชย
จํ าเลยท่ี 3 เรื่อง โมฆะกรรม. ใหระงับการหักเงินเดือน, เรียกเงินคืน นั้น โจทกไดถอนฟอง มหาวิทยาลัยขอนแกน
โดย รองศาสตราจารยสุมนต  สกลไชย จํ าเลยท่ี 3 เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2548 โดยฝายจํ าเลยท้ังสามไมคัดคาน
ศาลแขวงขอนแกนอนญุาต และใหจ ําหนายคดเีฉพาะจ ําเลยท่ี 3 แลว สวนจ ําเลยท่ี 1 และท่ี 2 ยังคงด ําเนนิคดตีอไป

-  คดีปกครอง
สํ านักงานศาลปกครองขอนแกน มีหนังสือท่ี ศป 004/ธ388 ลงวันท่ี 23 มีนาคม 2548 แจงผล

คดีปกครองหางหุนสวนจํ ากัดแสงวิโรจนกอสราง มีคํ าขอใหศาลปกครองของแกนมีคํ าส่ังกํ าหนดมาตรการหรือวิธี
การคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาในคดีหมายเลขดํ าท่ี 93/2548 ระหวางหางหุนสวนจํ ากัด
แสงวิโรจนกอสราง ผูฟองคดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ผูถูกฟองคดี เรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (การ
กอสรางศูนยสารสนเทศ) โดยขอใหยกเลิกหนังสือบอกสัญญาและใหระงับการประกวดราคาและระงับการลงนาม
สัญญาจาง นั้น ศาลปกครองขอนแกน ไดมีคํ าส่ังเม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2548 ไมรับคํ าขอคุมครองชั่วคราวกอนการ
พิพากษา

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

5.2 สรุปผลการดํ าเนินงานสถานจัดการและอนุรักษพลังงานคณะวิศวกรรมศาสตร มข.
รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ ผูแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรเสนอตอท่ีประชุมวา

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดํ าเนินงานขององคกรในกํ ากับมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามคํ าส่ัง
มหาวิทยาลัยขอนแกนท่ี 2259/2547 ไดสรุปผลการดํ าเนินงานของสถานจัดการและอนุรักษพลังงานฯ ดังนี้

1. ดานผลงาน ป 2547 ตั้งเปาไว 122 แหง ผลการดํ าเนินการจริง 84 แหง  ซ่ึงทํ าไดตํ่ ากวา
เปาหมายรวม 38 แหง

2. รายไดจากการด ําเนนิงานสูงกวาประมาณการ ตัง้ไว 13 ลานบาท รบัจรงิ 20,282,172.36 บาท
สูงกวาประมาณการ 7,282,172.36 บาท

3. เปรยีบเทยีบรายไดกบัคาใชจายในการด ําเนนิงาน ป 2547 มีรายไดด ําเนนิงาน 20,282,172.36
บาท รายไดดอกเบีย้ 39,492.80 บาท รวมรบัท้ังส้ิน 20,421,665.16 บาท คาใชจายด ําเนนิงาน 12,195,164.73 บาท
คิดเปน 59.72% มีรายรบัมากกวารายจาย 40.28% จ ํานวนเงนิ 8,226,500.43 บาท

4. ทุนการศึกษาและวิจัย ตั้งงบประมาณไว 650,000 บาท จายจริง 536,000 บาท
5. ทุนพัฒนาบุคลากรตั้งงบประมาณไว 650,000 บาท จายจริง 2,237,645.56 บาท ตามมติ

คณะกรรมการอํ านวยการ ครั้งท่ี 3/2547 เม่ือวันท่ี 8 ตุลาคม 2547 ใหนํ าเงินเหลือจายท้ังหมดของปงบประมาณ
2547 มาเปนเงินประเดิมกองทุน

6. มีการจัดสรรเงินรางวัลประจํ าป 2547 จํ านวน 1,286,045 บาท คิดเปน 6.30% ของรายรับ
อนึ่ง  กระบวนการดํ าเนินงานเทียบกับดัชนีชี้วัด ทํ าไดตามเปาหมาย 100%
จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบและใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบตอไป
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5.3 รายงานผลการตรวจสอบบญัชโีครงการพเิศษศลิปศาสตรดษุฎบัีณฑติ สาขาพฒันศาสตร
     ประจํ าป 2544-2547
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเสนอตอท่ีประชุมวา ตามคํ าส่ังมหาวิทยาลัยขอนแกน

ท่ี 4417/2547 เรื่อง แตงตั้งผูตรวจสอบบัญชีโครงการในลักษณะโครงการพิเศษของคณะมนุษยศาสตรและสังคม
ศาสตร ประจํ าปงบประมาณ 2544-2547 นั้น บัดนี้ ผูตรวจสอบบัญชีไดตรวจสอบงบดุลและงบรายรับ-รายจาย
สํ าหรับปส้ินสุดเพียงวันท่ี 30 กันยายน 2547 กับบัญชีเอกสารและหลักฐานตางๆ การปฏิบัติทางบัญชีและทดสอบ
รายการอื่นๆท่ีเห็นวาจํ าเปนตามหลักวิชาการบัญชีแลว เห็นวางบการเงินนี้ แสดงผลการดํ าเนินงานโดยถูกตองตาม
ท่ีควร และไดทํ าขึ้นตามหลักบัญชีท่ีใชโดยทั่วไป การบันทึกบัญชีใชเกณฑคงคาง (Accural  Basis) โดยสรุปมีเงิน
รับฝากคงเหลือสุทธิ 1,636,761.15  บาท

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

5.4 รายงานผลการตรวจสอบบญัชโีครงการพเิศษหลกัสตูรสาธารณสขุศาสตรบณัฑติ(ตอเน่ือง)
      ประจํ าป 2546-2547
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรเสนอตอท่ีประชุมวา ตามคํ าส่ังมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี 4400-

4401/2547 เรื่อง แตงตั้งผูตรวจสอบบัญชีโครงการในลักษณะโครงการพิเศษของคณะสาธารณสุขศาสตร
ประจํ าปงบประมาณ 2546-2547 นั้น บัดนี้ ผูตรวจสอบบัญชีไดตรวจสอบงบดุลและงบรายรับ-รายจาย สํ าหรับ
ปส้ินสุดเพียงวันท่ี 30 กันยายน 2546 และ 30 กันยายน 2547 กับบัญชีเอกสารและหลักฐานตางๆ การปฏิบัติ
ทางบัญชีและทดสอบรายการอื่นๆท่ีเห็นวาจํ าเปนตามหลักวิชาการบัญชีแลว เห็นวางบการเงินนี้ แสดงผลการ
ดํ าเนินงานโดยถูกตองตามที่ควร และไดทํ าขึ้นตามหลักบัญชีท่ีใชโดยทั่วไป การบันทึกบัญชีใชเกณฑคงคาง
(Accural  Basis) โดยสรุปมีรายรับสูงกวารายจาย จํ านวน 816,616.59 บาท

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

5.5  รายงานการดํ าเนินงานของสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทยและกายภาพบํ าบัด
      คณะเทคนิคการแพทย ประจํ าป 2547
คณบดีคณะเทคนิคการแพทยเสนอตอท่ีประชุมวา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย

การบริหารงานสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทยและกายภาพบํ าบัด คณะเทคนิคการแพทย พ.ศ.2538 ขอ
23 กํ าหนดใหมีรายงานการเงินประจํ าป ซ่ึงมีการตรวจสอบบัญชี โดยหนวยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย หรอื
ผูสอบบญัชรีบัอนญุาตในวนัส้ินปงบประมาณ เพือ่รายงานอธกิารบด ีและสภามหาวทิยาลัยนัน้ บดันี ้หนวยตรวจสอบ
ภายในไดดํ าเนินการตรวจสอบบัญชีเรียบรอยแลว และไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทยและกายภาพบํ าบัด ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2548 เม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม
2548  และท่ีประชุมกรรมการประจํ าคณะเทคนิคการแพทย ในคราวประชุม ครั้งท่ี 9/2548 เม่ือวันอังคารท่ี 24
พฤษภาคม 2548 เรียบรอยแลว ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ โดยสรุปมีรายรับสูงกวารายจายป
2547 จํ านวน 2,281,674.82 บาท

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
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5.6 การเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการท่ีประชุมเสนอตอท่ีประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งท่ี 3/2548 เม่ือ

วันท่ี 20 เมษายน 2548 ไดมีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรเพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย มีอํ านาจ
หนาท่ีในการพิจารณากล่ันกรองหลักสูตร รวมทั้งใหขอเสนอแนะและประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรนั้นๆ
กอนนํ าเสนอตอสภามหาวิทยาลัย ตามกระบวนการและขั้นตอนที่กํ าหนดขึ้นใหม โดยมีอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
เปนประธานคณะกรรมการนั้น

เนื่องจากกระบวนการในการพิจารณาหลักสูตรตามขั้นตอนใหม ไดมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม
ซ่ึงมหาวิทยาลัยเพิ่งจะแจงใหคณะท่ีจะเสนอหลักสูตรรับทราบ ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 จํ านวน 4 ฉบับ ซ่ึงมีราย
ละเอียดและแนวปฏิบัติท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิมเปนอยางมาก และมหาวิทยาลัยจะตองดํ าเนินการในการปรับปรุง
กระบวนการและขั้นตอนการเสนอหลักสูตรท้ังระบบ รวมทั้งกํ าหนดแนวทางในการจัดทํ าเอกสารหลักสูตรให  สอด
คลองกับเกณฑมาตรฐานฉบับใหม ท้ังนี้ สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดใหมหาวิทยาลัยเริ่มดํ าเนินการ
กับหลักสูตรที่ขออนุมัติเปดสอนภายหลังจากภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2548 เปนตนไป สวนหลักสูตรที่ได
ดํ าเนินการมากอนแลวและจะเปดสอนในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2548 ใหเปนไปตามเดิมกอนได  

ดังนั้น เพื่อใหการเสนอหลักสูตรท่ีจะขออนุมัติเปดสอนในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2548 ซ่ึงได
ด ําเนินการมาเปนเวลาหลายเดือนกอนการเปล่ียนแปลงกระบวนการและการประกาศใชเกณฑมาตรฐานฉบับใหม
เปนไปดวยความเรียบรอยและสามารถดํ าเนินการไดทันตามกํ าหนด รวมทั้งใหมหาวิทยาลัยไดมีเวลาในการเตรียม
การจัดทํ าเอกสารขั้นตอนและคูมือการเสนอหลักสูตรตามระบบใหม และชี้แจงใหคณะตางๆ ทราบ จึงเสนอให
หลักสูตรที่จะขออนุมัติเปดสอนในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2548 ท่ีจะเสนอขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมวันท่ี 1 มิถุนายน 2548 ดํ าเนินการตามระบบเดิม สวนการดํ าเนินการตามระบบใหมจะใชกับ
หลักสูตรที่เสนอขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัยในเดือนกรกฎาคม 2548 เปนตนไป ท้ังนี้ นายกสภามหาวิทยาลัย
ไดเห็นชอบในหลักการดังกลาวแลว และฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธกํ าหนดจะประชุมสัมมนารองคณบดีฝาย
วิชาการ ทุกคณะเพื่อทํ าความเขาใจรวมกันในวันท่ี 20 มิถุนายน 2548 นี้

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
   ที่ประชุมรับทราบ

5.7  โครงการ “ขอนแกนเทนนิสซิต้ี”
ประธานเสนอตอท่ีประชุมวา มหาวิทยาลัยรวมกับจังหวัดขอนแกนไดจัดโครงการ “ขอนแกน

เทนนิสซิตี้” ขึ้น ตลอดป 2548 เพื่อสนับสนุนใหเยาวชนและประชาชนออกกํ าลังกายและเลนกีฬาใหมากย่ิงขึ้น
และเปนศูนยกลางการพัฒนากีฬาเทนนิสของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีงบประมาณดํ าเนินการจํ านวน
1,960,000 บาท โดยไมใชงบประมาณจากทางราชการ ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ และหากคณะ/หนวยงานประสงคจะขอรับแผนพับประชาสัมพันธ
โครงการดังกลาว สามารถติดตอขอรับไดท่ีฝายกิจการพิเศษ
   ที่ประชุมรับทราบ
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5.8  ขอความรวมมือเชิญชวนตั้งสัจจะอธิษฐาน “1คน 1 สัจจะ ทํ าดีไมตองเดี๋ยว”
รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากนายกรัฐมนตรีไดขอเชิญชวน

ประชาชนตั้งสัจจะอธิษฐานวาจะปรับปรุงตนเองใหดีขึ้น โดยใหสรางเปนกระแส “สัจจะอธิษฐาน : อธิษฐานไมใช
ออนวอนขอ แตถือความตั้งใจม่ันท่ีจะทํ าใหสํ าเร็จ” โดยมอบใหกระทรวงศึกษาธิการเปนแรงขับเคลื่อนในกลุมเด็ก
และเยาวชนเพื่อจะเปนส่ือไปสูครอบครัวและชุมชน ในกรณีท่ีสถานศึกษามีนักศึกษานับถือหลายศาสนา ขอใหเนน
ประเด็น “1 คน 1 สัจจะ ทํ าดีไมตองเดี๋ยว” และใหเริ่มตนรณรงคตั้งแตวันวิสาขบูชา และสืบเนื่องไปตลอดปในวัน
สํ าคัญอื่นๆ เชน วันแม วันพอ วันเด็ก ฯลฯ เพื่อใหมีการรักษาสัจจะอยางตอเนื่อง รฐัมนตรวีาการกระทรวงศกึษาธิการ
จึงขอความรวมมือสถานศึกษาดํ าเนินการ ดังนี้

1. ยกปายคํ าขวัญหนาสถานศึกษา และเผยแพรในเว็บไซด ซ่ึงอาจเลือกจาก “สัจจะอธิษฐาน :
อธิษฐาน ไมใชออนวอนขอ แตถือความตั้งใจม่ันท่ีจะทํ าใหสํ าเร็จ” และ “1 คน 1 สัจจะ ทํ าดีไมตองเดี๋ยว”

2.เชิญชวนผูบริหาร ครู อาจารย นิสิต นักศึกษา ตั้งสัจจะอธิษฐานให Postcard
3.ประชาสัมพันธใน Slip เงินเดือน หรือส่ืออื่นๆ
4.ประสานกับศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณภาพ เพื่อไปจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
สํ านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา จงึขอความรวมมอืสถาบนัการศกึษาทุกแหงใหความรวมมอื

ดํ าเนินการตามขอส่ังการของรัฐมนตรีขางตน และเชิญชวนเขียนสัจจะอธิษฐานลงใน Postcard และนํ าสงนายก- รัฐ
มนตรีตอไป

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบและหากคณะ/หนวยงานประสงคจะขอรับ Postcard เพิ่มเติม ติดตอขอ
รับไดท่ีฝายกิจการพิเศษ

ที่ประชุมรับทราบ

5.9 ขอความรวมมือในการกํ ากับดูแลการจัดกิจกรรมรับนองใหม
รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอตอท่ีประชุมวา เพื่อใหการจัดกิจกรรมรับนองใหม ประจํ า

ปการศึกษา 2548 เปนไปดวยความเรียบรอย เปนกิจกรรมที่สรางสรรคและพัฒนานักศึกษา ไมขัดตอระเบียบ
กฎหมาย ศีลธรรม วัฒนธรรมและประเพณีท่ีดีงาม ทํ าใหนักศึกษาใหมเกิดความอบอุนประทับใจ อันนํ าไปสูความ
สามัคคีและความสัมพันธอันดีระหวางนักศึกษารุนพี่และรุนนอง ปลูกฝงจิตสํ านึกท่ีดีมีความภาคภูมิใจกอใหเกิด
ภาพลักษณท่ีดีตอมหาวิทยาลัย   จึงขอความรวมมือในการกํ ากับดูแล ตลอดจนจัดคณาจารย เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ
ดูแลการจัดกิจกรรมเชียรและกิจกรรมรับนองใหมอยางใกลชิด ใหเกิดความเรียบรอย เนนการจัดกิจกรรมไมใหเกิด
ความรุนแรงหรือลวงละเมิดสิทธิท้ังทางรางกายและจิตใจ โดยใหยึดถือและปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การจัดกิจกรรมรับนองใหมและประชุมเชียรในสถาบันอุดมศึกษา ป 2548 และประกาศมหาวิทยาลัย
ขอนแกน (ฉบับท่ี 108/2548) ลงวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2548 เรื่อง หลักเกณฑการจัดกิจกรรมรับนองใหม
มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจํ าปการศึกษา 2548 ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบและขอความรวมมือกํ ากับ ดูแลใหเกิดความเรียบรอยดวย
ที่ประชุมรับทราบ
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5.10  การตดิตัง้ระบบโทรศพัทผานเครอืขายคอมพวิเตอร (ระบบ Voice over IP : VoIP) ป 2548
ผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอรเสนอตอท่ีประชุมวา  ศูนยคอมพิวเตอรไดดํ าเนินการระบบ

โทรศัพทผานเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อเชื่อมโยงเขากับระบบโทรศัพทเดิม ซ่ึงสามารถใชงานโทรศัพทพรอมกับ
การรับ-สงขอมูลไดพรอมกัน คุณภาพของสัญญานเสียงคมชัด และไมเส่ียงตอการถูกฟาผาเนื่องจากสายสัญญาน
ไมเปนตัวนํ าไฟฟา นอกจากนั้น หากติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook) จะทํ าใหมีโทรศัพทเลข
หมายภายในติดตัวไปใชไดทุกแหงในมหาวิทยาลัย สามารถประหยัดคาใชจายการใชโทรศัพทลงได  ปจจุบันศูนยฯ
ไดติดตั้งระบบดังกลาวใชงานแลว 20 เลขหมาย วิทยาเขตหนองคาย 5 เลขหมาย งานประสานงานมหาวิทยาลัย
ท่ีกรุงเทพฯ 1 เลขหมาย ทํ าใหการติดตอท้ังสองท่ีดังกลาวมีความสะดวกเหมือนการใชงานเลขหมายภายใน 4 หลัก
และไมตองเสียคาโทรศัพททางไกล สํ าหรับในป 2548 นี้ ไดเพิ่มจํ านวนโทรศัพทบนเครือขายอีก 100 เลขหมาย
โดยจะมีการติดตั้ง ดังนี้

คณะวิชาและหนวยงานสนับสนุนวิชาการ 24 แหงๆละ 3 เครื่อง รวม 72 เครื่อง
หนวยงานภายในและหนวยงานในกํ ากับ 6 แหงๆละ 1 เครื่อง   รวม   6 เครื่อง
ผูบริหารมหาวิทยาลัย 6 เครื่อง       รวม   6 เครื่อง
หนวยงานสนับสนุนการบริหาร 8 แหงๆละ 1 เครื่อง     รวม   8 เครื่อง
เครื่องสํ ารองใชเฉพาะกิจเคล่ือนท่ีในพิธีการ-กิจกรรมตางๆ    รวม     8 เครื่อง
การติดตั้งระบบดังกลาว สามารถดํ าเนินการได โดยคณะ/หนวยงานจัดหาอุปกรณ IP Phone (ตัว

เครื่องโทรศัพท) และ License ตามจํ านวนตัวเครื่อง หรือจัดหา License ของ Soft phone มาใชงานกับเครื่อง
คอมพิวเตอรท่ีใชไดท้ังเครื่องตั้งโตะ (Desktop) และ เครื่องพกพา (Notebook) ตามจํ านวนที่ตองการใชในระบบ

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ
6.1 มาตรการประหยัดพลังงาน
รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอท่ีประชุมวา สํ านักงานจังหวัดขอนแกน ไดมีหนังสือแจงวา คณะ

รัฐมนตรี ในคราวประชุมเม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 2548 ไดมีมติเห็นชอบเรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานตามที่
กระทรวงพลังงานเสนอ และใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับไปจัดทํ าแผนปฏิบัติการ ซ่ึงเรื่องดังกลาวเปนเรื่องสํ าคัญ
และจํ าเปนเรงดวนท่ีทุกหนวยงานจะตองถือปฏิบัติรวมกันอยางเครงครัด จริงจังและตอเนื่อง ในการนี้ ฝายบริหาร
ไดมีหนงัสือแจงเวยีนไปยงัทุกคณะ/หนวยงานแลว และจะออกมาตรการประหยดัพลังงานเพือ่ขอความรวมมอืตอไป
และรองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศไดแจงเพิม่เตมิวา เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของ กพร.นั้น ได
กํ าหนดเรื่องการประหยัดพลังงานไวดวย ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรทํ าแผนปฏิบัติงานใหชัดเจนเพื่อรองรับมาตรการ
ประหยัดพลังงาน

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบและขอความรวมมือดังกลาว
ที่ประชุมรับทราบ และมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังน้ี
- ขอใหมหาวิทยาลัยจัดสงขอมูลสถิติ กราฟแสดงปริมาณการใชไฟฟาใหคณะ/หนวยงาน

ไดรับทราบขอมูล เพ่ือหากลไกภายในรองรับมาตรการประหยัดพลังงานดวย
- ควรมีหนังสือขอความรวมมือประหยัดพลังงานไปยังบานพักบุคลากรในมหาวิทยาลัย
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- มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาจัดรถรับ-สงระหวางมหาวิทยาลัยและสนามบินขอนแกน เพ่ือ
รวมกันประหยัดพลังงานดวย

6.2 ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธรายการพิเศษ “วันศรีนครินทร”
คณบดีคณะแพทยศาสตรเสนอตอท่ีประชุมวา ดวยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณา

โปรดเกลาฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหวันท่ี 18 กรกาคม ของทุกป เปน “วันศรีนครินทร” เพื่อนอมเกลา
ฯ รํ าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระราชทานพระบรม
ราชานุญาตใหจัดตั้ง “กองทุนวันศรีนครินทร” เพื่อจัดซ้ืออุปกรณทางการแพทยในการชวยเหลือผูปวยระยะวิกฤต
และผูปวยระยะสุดทาย รวมทั้งเพื่อชวยเหลือผูปวยท่ียากจนและขาดแคลนในการจายคารักษาพยาบาลสวนเกิน ท่ี
เขารับการรักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร  คณะแพทยศาสตรและทุกคณะในมหาวิทยาลัย รวมกับสวน   ราชการ
จังหวัดขอนแกน และองคกรเอกชนตางๆ ไดรวมกันจัดรายการพิเศษ “วันศรีนครินทร” ทางสถานีโทรทัศนแหง
ประเทศไทย ชอง 11 จังหวัดขอนแกน เพื่อเผยแพรพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ท่ีมีตอปวงชนชาวไทยและนํ ารายไดสมทบ “กองทุนวันศรีนครินทร”ในวันอาทิตยท่ี 17 กรกฎาคม 2548  เวลา
22.00-24.00 น.

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบและขอความอนุเคราะหรวมบริจาคเพื่อสมทบ“กองทุนวันศรีนครินทร” 
และรวมรับบริจาคในวันดังกลาวดวย

ที่ประชุมรับทราบ

6.3  ขอความเห็นชอบรางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิต
       ศึกษา พ.ศ.2548
คณบดบีณัฑติวทิยาลัยเสนอตอท่ีประชมุวา กระทรวงศกึษาธิการไดออกประกาศ เรือ่งเกณฑมาตร-

ฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548  ในการนี้ เพื่อใหระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานดังกลาว บัณฑิตวิทยาลัยจึงไดปรับปรุง และขอเสนอรางระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระ ท้ังนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการประจํ าบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2548 เม่ือวันท่ี 6 มิถุนายน
2548 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบดวยแลว

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา อนึ่ง รางระเบียบดังกลาวมีความสํ าคัญและมีสาระท่ีตองพิจารณา
โดยละเอียดรอบคอบ จึงขอเสนอใหพิจารณาอีกครั้งในการประชุมคราวตอไป

ที่ประชุมรับทราบ

6.4  ความคืบหนาของ ราง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ...
ประธานเสนอตอท่ีประชุมวา ขณะนี้ ราง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ... ไดรับ

ความเห็นชอบจากวุฒิสภาเรียบรอยแลว  และจะนํ าเขาสูวาระการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร ประมาณเดือน
กันยายน 2548  หากแลวเสร็จตามกระบวนการ คาดวาจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ประมาณเดือน
พฤศจิกายน 2548  นี้        ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะตองเตรียมดํ าเนินการเกี่ยวกับระเบียบ ขอบังคับ อื่นๆท่ีสอดคลอง
กบัพระราชบัญญัติฉบับใหม รวมถึงการทํ าความเขาใจกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยดวย
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จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ  

6.5  การจายคาทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย
ประธานเสนอตอท่ีประชุมวา ตามที่กรมทางหลวงจะตัดถนนผานพื้นท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกน

บริเวณหมูบานนอย สีฐาน และบริษัทท่ีรับผิดชอบไดจายคาทดแทนส่ิงปลูกสรางเพื่อเปนการชดเชยที่พักของทาง
ราชการใหกับผูพักอาศัยไปแลวนั้น  ซ่ึงโดยขอเท็จจริงแลวเงินคาทดแทนการเวนคืนท่ีดินดังกลาวจะตองนํ าสง
กระทรวงการคลังตอไป ในกรณีนี้มหาวิทยาลัยไดแจงขอความรวมมือจากสํ านักทางหลวงใหระงับการจาย
คาทดแทนแลว สํ าหรับกรณีท่ีไดจายคาทดแทนไปแลวจะไดนํ ามาพิจารณาดํ าเนินการตอไป

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ  
- หนา 13 วาระที่ 6.5 บรรทัดท่ี 2 ขอความ “ทดแทนการเวนคืนท่ีดิน” ใหแกไขเปน “ทดแทน

ส่ิงปลูกสราง” และ บรรทัดท่ี 4 ขอความ “...ไดแจงระงับการจาย...” ใหแกไขเปน “......”

6.6  แจงการครบวาระและการดํ าเนินการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร
ประธานแจงตอท่ีประชุมวา ดวย ผศ.สุชาติ  อารีมิตร จะครบวาระการดํ ารงตํ าแหนงคณบดี

คณะแพทยศาสตร ในวันท่ี 5 ตุลาคม 2548 ในการนี้ เพื่อใหการดํ าเนินการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหาคณบดี พ.ศ.2542 จึงเสนอท่ีประชุมคณบดีเพื่อ
ทราบและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการสรรหากอนการส้ินสุดวาระไมนอยกวา 90 วัน

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ  

6.7  นักศึกษาถูกทํ ารายรางกาย
รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอตอท่ีประชุมวา เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2548 ไดเกิดเหตุ

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร จํ านวน 1 นาย ถูกยิงท่ีบริเวณแขนไดรับบาดเจ็บ ซ่ึงเหตุการณท่ีเกิดขึ้นนั้นอยู
บริเวณหลังหอพักท่ี 11 นอกเขตพื้นท่ีของมหาวิทยาลัย และเปนบริเวณท่ีมีรานอาหารและจํ าหนายสุราอยูจํ านวน
มาก  อนึ่ง ทางสภานักศึกษาก็ไดมีหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัยเม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2548 ขอใหพิจารณา
ตรวจสอบ ความเรียบรอยบริเวณพื้นท่ีดังกลาวเพื่อเปนการปองกันเหตุรายท่ีอาจเกิดขึ้น ซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัย
ก็ไดประสานขอความรวมมือทานผูวาราชการจังหวัดขอนแกน และทางจังหวัดขอนแกนก็ไดนํ าเจาหนาท่ีตํ ารวจ
เขามาตรวจสอบความเรียบรอยในพื้นท่ีแลวเม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2548  แตอีก 2 วันตอมาก็ยังเกิดเหตุการณ
นักศึกษาถูกยิงดังกลาวขึ้น ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะไดประสานขอความรวมมือกับหลายๆฝายเพื่อหาแนวทางแกไขตอไป

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ  

เลิกประชุมเวลา 13.30  นาฬิกา
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  10/2548  ณ  วันท่ี  8 มิถุนายน 2548

            (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)
                 รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

                   เลขานุการท่ีประชุมคณบดี

นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน  มูลศรี
ผูบันทึกรายงานการประชุม
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