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รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 10/2548
เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2548
ณ หองประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแกนกัลปพฤกษ
******************************************
ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต สกลไชย
2. รศ.ดํารงค หอมดี
3. ผศ.อารมย ตัตตะวะศาสตร
4. ผศ.พิสิฏฐ เจริญสุดใจ

5.
6.
7.
8.
9.

ผศ.ลิขิต อมาตยคง
รศ.รังสรรค เนียมสนิท
รศ.สมหมาย ปรีเปรม
รศ.อัศนี ปาจีนบูรวรรณ
ผศ.ธนากร วงศวัฒนาเสถียร

10. นายปณณวัฒน ศักดิ์ทัศนา
11. รศ.สุลัดดา ลอยฟา
12. รศ.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ
13. ผศ.สุชาติ อารีมิตร
14. รศ.พีรสิทธิ์ คํานวณศิลป
15. รศ.ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ
16. ผศ.วีระศักดิ์ ชายผา
17. รศ.บังอร ศรีพานิชกุลชัย
18. รศ.เกรียงศักดิ์ ศรีสุข
19. รศ.ประจักษ พัวเพิ่มพูลศิริ
20. ผศ.มนสิชา เพชรานนท
21. รศ.สุเมธ แกนมณี
22. ผศ.รุง ธีระพิจิตร
23. รศ.สมาน ลอยฟา
24. รศ.ชรัตน มงคลสวัสดิ์
25. รศ.สมภพ พระธานี

อธิการบดี
ประธาน
รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย
แทนรองอธิการบดีฝายวิจัย และรักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณบดีคณะเกษตรศาสตร
รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ
แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
รองคณบดีฝายบริหาร
แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
คณบดีคณะแพทยศาสตร
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
คณบดีคณะเทคโนโลยี
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
อาจารยประจําภาควิชาผังเมือง
แทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู)
รักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
ผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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26. รศ.จิตเจริญ ไชยาคํา
27. ผศ.สุกิจจา จันทะชุม
28. ผศ.พิศิษฐ โจทยกิ่ง
29. รศ.กุลธิดา ทวมสุข
30. นางสังวาลย ชางทอง

ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ
ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)
ประธานสภาคณาจารย
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
เลขานุการที่ประชุม
หัวหนาสํานักงานอธิการบดี
ผูชวยเลขานุการที่ประชุมคณบดี

ผูไมมาประชุม เนื่องจากติดราชการ หรือภารกิจสําคัญ
1. ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธ
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
2. รศ.นิวัตร จันทรเทวี
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
ผูเขารวมประชุม
1. นายชอ วายุภักตร
2. นางณัฐสมล ธนกูลรังสฤษดิ์
3. นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย

ผูชวยอธิการบดีฝายวิทยาเขตหนองคาย
ผูชวยผูอํานวยการ
แทนผูอํานวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
รองประธานสภาขาราชการและลูกจาง คนที่ 1
แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง

เริ่มประชุมเวลา 09.50 นาฬิกา
ประธานกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงตอที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 4/2548
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2548 และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง
ประธานเสนอตอทีป่ ระชุมวา ดวยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกนครั้งที่ 4/2548 เมื่อ
วันที่ 1 มิถนุ ายน 2548 มีเรื่องที่ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง ซึ่งมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรือ่ งรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครัง้ ที่ 9/2548 เมือ่ วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2548
ที่ประชุมมีมติใหแกไข ดังนี้
- หนา 3 มติที่ประชุมวาระที่ 1.1 ขอความ “และประธาน...เปนรายไตรมาส” ใหตัดออก
- หนา 4 มติที่ประชุมวาระที่ 4.1 เพิ่มขอความ “หรือตามความจําเปนอยางประหยัด” ตอทาย
ในขอ 1
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- หนา 13 ใหแกไขดังนี้
- บรรทัดที่ 1 เพิ่มขอความ “ประตู 2 (มอดินแดง) ตอทายขอความ “มหาวิทยาลัย
ขอนแกน”
- บรรทัดที่ 2 เพิ่มขอความ “มหาวิทยาลัยขอนแกน โดย” ตอทายคําวา “รวมกับ”
- บรรทัดที่ 4 เพิ่มคําวา “ขางละ” ตอทายคําวา “ถนน”
- บรรทัดที่ 7 คําวา “โอนกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ ” ใหแกไขเปน “โอนสิทธิการครอบครองทีด่ นิ ”
- บรรทัดที่ 8 เพิ่มเติมขอความ “ ซึ่งเปนแนวทางที่มหาวิทยาลัยเคยดําเนินการมาแลว
สําหรับประตูสีฐาน”
เมื่อแกไขเรียบรอยแลวที่ประชุมมีมติรบั รองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2548 เมื่อวันพุธที่
18 พฤษภาคม 2548
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
3.1 เสนอแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน 40 ป พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ตามองคประกอบขอ 6.3 เสนอจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนอาจารย)
เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 9/2548
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2548 ไดพิจารณาเสนอบุคคลที่สมควรเปนกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุน
ตามองคประกอบขอที่ 6.2 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย กองทุน 40 ป พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย
ขอนแกน พ.ศ.2548 ไปแลวนั้น ในการนี้ ขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเสนอบุคคลที่สมควรเปนกรรมการใน
คณะกรรมการบริหารกองทุน ตามองคประกอบขอที่ 6.3 โดยพิจารณาเสนอจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผูแทนอาจารย จํานวน 1 คน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแลวมีมติเสนอ ศ.เมธา วรรณพัฒน รวมเปนกรรมการในคณะกรรมการ
บริหารกองทุน 40 ป พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน
3.2 ปญหากรณีสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานแจงตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยไดรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริง
กรณีนางลําพูน หรองบุตรศรี และนายไพศาล แสงสุวรรณ รองเรียนเพื่อขอความชวยเหลือ กรณีมหาวิทยาลัย
ขอนแกน ประกาศยกเลิกการระงับการหักเงินเดือนของสมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด
เพื่อชําระหนี้เงินกูพิเศษเพื่อซื้อที่ดินไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาไดพิจารณาขอรองเรียนประกอบกับคําชี้แจงของผูที่เกี่ยวของแลว เห็นวาการดําเนินการของมหาวิทยาลัย
ขอนแกนที่หักเงินเดือน หรือยกเลิกการระงับการหักเงินเดือนเปนไปโดยถูกตองและชอบดวยกฎหมาย ระเบียบ ขอ
บังคับแลว สวนกรณีการไมไดรับความเปนธรรมจากสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด หรือ เจาหนา
ทีโ่ ครงการที่ดินดังกลาวนั้น ไมอยูในอํานาจการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรณีนี้จึงเปน
เรื่องที่คูกรณีสามารถดําเนินการกันเองตามกระบวนการยุติธรรม จึงเห็นควรใหยุติเรื่อง
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 รางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย สถาบันภาษา
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา คณะฯไดจัดทําโครงการจัดตั้ง
สถาบันภาษาขึ้นเพื่อเปนแหลงเสริมสรางการเรียนรูและพัฒนาทักษะทางดานภาษาใหแกนักศึกษา เยาวชน ครู
อาจารย บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐและเอกชน ใหบริการดานงานแปลและลาม รวม
ทั้งพัฒนาทักษะทางภาษาใหแกชาวตางประเทศอีกดวย ในการนี้ จึงขอเสนอโครงการจัดตั้งสถาบันภาษา โดยมีการ
บริหารจัดการเปนองคกรในกํากับ และรางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัย
ขอนแกน พ.ศ.2548 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในหลักการการจัดตั้งสถาบันภาษาดังกลาว และให
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้
1. เห็นควรปรับโครงสรางการบริหารงานใหม โดยจัดตั้งเปนองคกรอยูในความรับผิดชอบ
ของมหาวิทยาลัย เพื่อความสะดวก คลองตัวในการบริหารจัดการและครอบคลุมภารกิจ
2. ขอคิดเห็นเสนอแนะใหแกไขปรับปรุง ราง ระเบียบฯ วาดวย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัย
ขอนแกน พ.ศ.2548 ดังนี้
- ขอ 3 เพิ่มนิยามของคําวา “คณบดี” และใหหมายความรวมถึง ผูอํานวยการ ศูนย/
สถาบัน/ สํานัก ดวย
- ขอ 4 ใหตัดขอความ “และใหอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร” ออก
- ขอ 6 วัตถุประสงคของสถาบันภาษา ใหเพิ่ม (5) จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน
- ขอ 7 แกไข ดังนี้
- (1) ใหอธิการบดี เปนประธาน
- (2) แกไขคําวา “ประธานคณะกรรมการ” เปน “กรรมการ”
- (3) แกไข “จํานวน 1 คน” เปน “จํานวน 4 คน”
- (4) และ (5) ใหตัดออก
- (6) และ (7) ใหปรับรวมเปน “ผูทรงคุณวุฒิ” และปรับจํานวน เปน 3 คน
- ขอ 8 “...สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะ” ใหตัดคําวา “และคณะ” ออก
- ขอ 9 คณะกรรมการบริหารสถาบันภาษา ใหแตงตั้งโดยอธิการบดี และปรับโครงสราง
คณะกรรมการบริหารสถาบันภาษา ดังนี้
- คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
เปนประธานกรรมการ
- ผูอํานวยการสถาบันภาษา
เปนกรรมการและเลขานุการ
(กรรมการ ใหคงเดิม)
- ขอ 10 (1) ตัดคําวา “ของคณะฯ” ออก
- ขอ 13 ควรเพิ่มหนาที่ของตําแหนง รองผูอํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการ ดวย
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4.2 ขอเสนอในการปรับปรุงระบบการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษและภาคพิเศษ มข.
เลขานุการทีป่ ระชุมเสนอตอทีป่ ระชุมวา ตามทีส่ านั
ํ กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดขอความรวมมือให
มหาวิทยาลัยดําเนินการตรวจสอบและควบคุมการจัดการหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษและภาคพิเศษใหเหมาะ
สม และใหมีการจัดการเรียนการสนอที่มีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมกับหลักสูตรที่มีการจัดการเรียน การสอน
แบบปกติ ซึ่งมหาวิทยาลัยไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการปรับระบบการจัดการศึกษาโครงการพิเศษ ตามคําสั่ง
มหาวิทยาลัยขอนแกนที่ 504/2548 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2548 เพื่อใหทําหนาที่พิจารณาระบบการจัดการหลัก
สูตรในลักษณะโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย นั้น ในการนี้ เพื่อใหการจัดการหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ
และภาคพิเศษ เปนการจัดการหลักสูตรที่ตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมาย และสามารถเอือ้ ตอการขยาย
โอกาสทางการศึกษา มีความยืดหยุน คลองตัว มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีตอ การพัฒนาวิชาการและการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ จึงขอเสนอขอเสนอในการปรับปรุงระบบการจัดการหลักสูตรโครงการ
พิเศษและภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมทั้ง (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การจัดการหลัก
สูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ /2548) เรื่อง ขั้นตอนการ
ขออนุมัติจัดการหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ และมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรพิจารณาใหมีกลไกการควบคุมคุณภาพทางวิชาการที่ครอบคลุมถึงวิทยาลัยบัณฑิต
ศึกษาการจัดการดวย
2. ควรพิจารณาปรับเกณฑการคิดภาระงานดานการสอนใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดย
เฉพาะภาระงานการสอนระดับบัณฑิตศึกษา และสําหรับอาจารยที่ทําหนาที่บริหาร
3. การบังคับใชหลักเกณฑการจายเงินตามระเบียบนี้ ควรใหมีความยืดหยุนมากขึ้น เพราะ
ถาบังคับใชกับหลักสูตรที่ดําเนินการอยูแลว อาจไมสามารถดําเนินการได
4.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการเงินอุดมศึกษา
ประธานเสนอตอที่ประชุมวา รัฐบาลไดมีนโยบายที่ชัดเจนที่จะปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดม
ศึกษาทั้งระบบ โดยประยุกตหลักการของ Demand Side Financing ที่สําคัญคือการใหนักศึกษากูยืมเงินโดยผูกกับ
รายไดในอนาคต (Income Contingent Loan: ICL) มาใชในปการศึกษา 2549 ซึ่งจะสงผลตอการบริหารงบ
ประมาณของมหาวิทยาลัย และการบริหารมหาวิทยาลัยโดยรวม ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย โดยคณะ
ทํางานดานการเงินและทรัพยากร โดย ดร.กฤษณพงศ กีรติกร ประธานคณะทํางานดังกลาว ไดมีหนังสือขอความ
คิดเห็นจากอธิการบดีเพื่อเปนขอมูลและฐานความคิดที่รัฐบาลจะไดนําไปประกอบในการจัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับ
ระบบการเงินอุดมศึกษาดังกลาว โดยมีประเด็นคําถามดังตอไปนี้
1. หากมีการจัดตั้ง “สํานักงานการเงินอุดมศึกษา” (ชื่ออาจเปลี่ยนแปลงได) ทานคิดวาสํานักงาน
นี้ควรเปนหนวยงานใหคําปรึกษา การจัดสรรงบประมาณอุดมศึกษาใหกับรัฐบาล หรือควรเปนหนวยงานจัดสรร
งบประมาณอุดมศึกษา
2. เมื่อมีการจัดสรรงบประมาณดําเนินการตามระบบ ICL จะมีผลกระทบตอรายไดของ
มหาวิทยาลัยของทานอยางไร หากคํานึงถึงปจจัยตอไปนี้
2.1 จํานวนนักศึกษาที่รับได
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2.2 หากจํานวนผูเรียนสาขาวิทยาศาสตร/เทคโนโลยีเพิ่มขึ้นจากรอยละ 43 ในป พ.ศ.2549
เปนรอยละ 60 ในป พ.ศ.2555-2560
2.3 หากรัฐบาลสนับสนุนคาใชจายของนักศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ไมรวม
แพทยศาสตร) 50%,60%, 75% และดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และศิลปกรรมศาสตรเปน 50% ทุกกรณี
3. จากผลการศึกษาคาใชจายตอหนวยของแตละสาขาวิชา ในแตละมหาวิทยาลัยพบวามีความแตก
ตางกันมากพอสมควร หากการจัดสรรงบประมาณดําเนินการในระบบใหมใชตัวเลขตอหนวยหรือตอหัวนักศึกษา
และใชคาเฉลี่ยหรือคากลางในแตละสาขา เชน 80,000 บาทตอหัวสําหรับสาขาวิทยาศาสตร(ตัวเลขสมมุติ) จะมี
ผลกระทบตอมหาวิทยาลัยของทานอยางไร
4. นอกจากงบประมาณจาก Demand Side แลว คาดวารัฐบาลยังคงตองสนับสนุนมหาวิทยาลัยใน
สวนของ Supply Side financing เพิ่มเติม เชน คาใชจายดานวิจัย ครุภัณฑและสิ่งกอสรางฯลฯ ขอให List ประเภท
ของคาใชจาย Supply Side มาตามความเห็นของทาน รวมทั้งงบประมาณการยอดรวมในปงบประมาณ พ.ศ.2549
5. ทานคิดวาระบบการเงินอุดมศึกษาใหมนี้มีความสําคัญตออนาคตของมหาวิทยาลัยของทานใน
ระดับใด และทานจะมีกลไกอะไรในการรองรับนโยบายดังกลาวในสถาบันของทาน
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ ขอใหสงคําตอบภายในวันที่ 10
มิถุนายน 2548 เพื่อที่จะไดประมวลเสนอหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบฝายแผนและสารสนเทศและฝายพัฒนาบุคลากรพิจารณา
ดําเนินการตอไป หากคณะ/หนวยงานประสงคจะเสนอขอคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติม ขอใหสงไปยังฝายแผน
และสารสนเทศภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2548
4.4 ขอนุมัติเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษจากนักศึกษาหลักสูตรการวางแผนภาค
และเมืองมหาบัณฑิต คณะสถาปตยกรรมศาสตร
ผูแทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา เพื่อใหการดําเนินการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตมหาบัณฑิตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค
ของหลักสูตร จึงเสนอขออนุมัติเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษจากนักศึกษาหลักสูตรการวางแผนภาคและเมือง
มหาบัณฑิต ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท ทั้งนี้ เริ่มตั้งแตภาคตน ปการศึกษา 2548 เปนตนไป พรอมทั้งเสนอ
รางประกาศฯ เรื่อง กําหนดคณะและสาขาวิชาตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยคาธรรมเนียมการศึกษา
พิเศษ สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน มาเพื่อพิจารณา ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหดําเนินการออกเปนประกาศมหาวิทยาลัยตอไปได
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 รายงานผลคดี
ประธานแจงตอที่ประชุมถึงผลของคดีตางๆ ที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย มีรายละเอียดดังนี้
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- คดีแพง
ตามที่มหาวิทยาลัยขอใหพนักงานอัยการคดีศาลแขวงขอนแกน แกตางคดีแพง หมายเลขดําที่
901/2547 ของศาลแขวงขอนแกน ระหวาง นางอารีย บัวจันทร โจทก กับนายปยะ นันทัยเกื้อกูล จําเลยที่ 1
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จําเลยที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแกน โดย รองศาสตราจารยสมุ นต สกลไชย
จําเลยที่ 3 เรื่อง โมฆะกรรม. ใหระงับการหักเงินเดือน, เรียกเงินคืน นั้น โจทกไดถอนฟอง มหาวิทยาลัยขอนแกน
โดย รองศาสตราจารยสุมนต สกลไชย จําเลยที่ 3 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2548 โดยฝายจําเลยทั้งสามไมคัดคาน
ศาลแขวงขอนแกนอนุญาต และใหจาหน
ํ ายคดีเฉพาะจําเลยที่ 3 แลว สวนจําเลยที่ 1 และที่ 2 ยังคงดําเนินคดีตอ ไป
- คดีปกครอง
สํานักงานศาลปกครองขอนแกน มีหนังสือที่ ศป 004/ธ388 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2548 แจงผล
คดีปกครองหางหุนสวนจํากัดแสงวิโรจนกอสราง มีคําขอใหศาลปกครองของแกนมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธี
การคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาในคดีหมายเลขดําที่ 93/2548 ระหวางหางหุนสวนจํากัด
แสงวิโรจนกอสราง ผูฟองคดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ผูถูกฟองคดี เรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (การ
กอสรางศูนยสารสนเทศ) โดยขอใหยกเลิกหนังสือบอกสัญญาและใหระงับการประกวดราคาและระงับการลงนาม
สัญญาจาง นั้น ศาลปกครองขอนแกน ไดมีคําสั่งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2548 ไมรับคําขอคุมครองชั่วคราวกอนการ
พิพากษา
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
5.2 สรุปผลการดําเนินงานสถานจัดการและอนุรักษพลังงานคณะวิศวกรรมศาสตร มข.
รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ ผูแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานขององคกรในกํากับมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามคําสั่ง
มหาวิทยาลัยขอนแกนที่ 2259/2547 ไดสรุปผลการดําเนินงานของสถานจัดการและอนุรักษพลังงานฯ ดังนี้
1. ดานผลงาน ป 2547 ตั้งเปาไว 122 แหง ผลการดําเนินการจริง 84 แหง ซึ่งทําไดตํ่ากวา
เปาหมายรวม 38 แหง
2. รายไดจากการดําเนินงานสูงกวาประมาณการ ตัง้ ไว 13 ลานบาท รับจริง 20,282,172.36 บาท
สูงกวาประมาณการ 7,282,172.36 บาท
ํ นงาน 20,282,172.36
3. เปรียบเทียบรายไดกบั คาใชจา ยในการดําเนินงาน ป 2547 มีรายไดดาเนิ
บาท รายไดดอกเบีย้ 39,492.80 บาท รวมรับทัง้ สิน้ 20,421,665.16 บาท คาใชจา ยดําเนินงาน 12,195,164.73 บาท
คิดเปน 59.72% มีรายรับมากกวารายจาย 40.28% จํานวนเงิน 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
คณะกรรมการอํานวยการ ครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2547 ใหนําเงินเหลือจายทั้งหมดของปงบประมาณ
2547 มาเปนเงินประเดิมกองทุน
6. มีการจัดสรรเงินรางวัลประจําป 2547 จํานวน 1,286,045 บาท คิดเปน 6.30% ของรายรับ
อนึ่ง กระบวนการดําเนินงานเทียบกับดัชนีชี้วัด ทําไดตามเปาหมาย 100%
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป
รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 10/2548 ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2548

-8-

5.3 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาพัฒนศาสตร
ประจําป 2544-2547
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน
ที่ 4417/2547 เรื่อง แตงตั้งผูตรวจสอบบัญชีโครงการในลักษณะโครงการพิเศษของคณะมนุษยศาสตรและสังคม
ศาสตร ประจําปงบประมาณ 2544-2547 นั้น บัดนี้ ผูตรวจสอบบัญชีไดตรวจสอบงบดุลและงบรายรับ-รายจาย
สําหรับปสิ้นสุดเพียงวันที่ 30 กันยายน 2547 กับบัญชีเอกสารและหลักฐานตางๆ การปฏิบัติทางบัญชีและทดสอบ
รายการอื่นๆที่เห็นวาจําเปนตามหลักวิชาการบัญชีแลว เห็นวางบการเงินนี้ แสดงผลการดําเนินงานโดยถูกตองตาม
ที่ควร และไดทําขึ้นตามหลักบัญชีที่ใชโดยทั่วไป การบันทึกบัญชีใชเกณฑคงคาง (Accural Basis) โดยสรุปมีเงิน
รับฝากคงเหลือสุทธิ 1,636,761.15 บาท
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
5.4 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(ตอเนือ่ ง)
ประจําป 2546-2547
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 44004401/2547 เรื่อง แตงตั้งผูตรวจสอบบัญชีโครงการในลักษณะโครงการพิเศษของคณะสาธารณสุขศาสตร
ประจําปงบประมาณ 2546-2547 นั้น บัดนี้ ผูตรวจสอบบัญชีไดตรวจสอบงบดุลและงบรายรับ-รายจาย สําหรับ
ปสิ้นสุดเพียงวันที่ 30 กันยายน 2546 และ 30 กันยายน 2547 กับบัญชีเอกสารและหลักฐานตางๆ การปฏิบัติ
ทางบัญชีและทดสอบรายการอื่นๆที่เห็นวาจําเปนตามหลักวิชาการบัญชีแลว เห็นวางบการเงินนี้ แสดงผลการ
ดําเนินงานโดยถูกตองตามที่ควร และไดทําขึ้นตามหลักบัญชีที่ใชโดยทั่วไป การบันทึกบัญชีใชเกณฑคงคาง
(Accural Basis) โดยสรุปมีรายรับสูงกวารายจาย จํานวน 816,616.59 บาท
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
5.5 รายงานการดําเนินงานของสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทยและกายภาพบําบัด
คณะเทคนิคการแพทย ประจําป 2547
คณบดีคณะเทคนิคการแพทยเสนอตอที่ประชุมวา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
การบริหารงานสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทยและกายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย พ.ศ.2538 ขอ
23 กําหนดใหมีรายงานการเงินประจําป ซึ่งมีการตรวจสอบบัญชี โดยหนวยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย หรือ
ผูส อบบัญชีรบั อนุญาตในวันสิน้ ปงบประมาณ เพือ่ รายงานอธิการบดี และสภามหาวิทยาลัยนัน้ บัดนี้ หนวยตรวจสอบ
ภายในไดดําเนินการตรวจสอบบัญชีเรียบรอยแลว และไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทยและกายภาพบําบัด ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม
2548 และที่ประชุมกรรมการประจําคณะเทคนิคการแพทย ในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2548 เมื่อวันอังคารที่ 24
พฤษภาคม 2548 เรียบรอยแลว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ โดยสรุปมีรายรับสูงกวารายจายป
2547 จํานวน 2,281,674.82 บาท
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 10/2548 ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2548
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5.6 การเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 3/2548 เมื่อ
วันที่ 20 เมษายน 2548 ไดมีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรเพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย มีอํานาจ
หนาที่ในการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร รวมทั้งใหขอเสนอแนะและประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรนั้นๆ
กอนนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย ตามกระบวนการและขั้นตอนที่กําหนดขึ้นใหม โดยมีอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
เปนประธานคณะกรรมการนั้น
เนื่องจากกระบวนการในการพิจารณาหลักสูตรตามขั้นตอนใหม ไดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ซึ่งมหาวิทยาลัยเพิ่งจะแจงใหคณะที่จะเสนอหลักสูตรรับทราบ ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 จํานวน 4 ฉบับ ซึ่งมีราย
ละเอียดและแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเปนอยางมาก และมหาวิทยาลัยจะตองดําเนินการในการปรับปรุง
กระบวนการและขั้นตอนการเสนอหลักสูตรทั้งระบบ รวมทั้งกําหนดแนวทางในการจัดทําเอกสารหลักสูตรให สอด
คลองกับเกณฑมาตรฐานฉบับใหม ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดใหมหาวิทยาลัยเริ่มดําเนินการ
กับหลักสูตรที่ขออนุมัติเปดสอนภายหลังจากภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2548 เปนตนไป สวนหลักสูตรที่ได
ดําเนินการมากอนแลวและจะเปดสอนในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2548 ใหเปนไปตามเดิมกอนได
ดังนั้น เพื่อใหการเสนอหลักสูตรที่จะขออนุมัติเปดสอนในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2548 ซึ่งได
ดําเนินการมาเปนเวลาหลายเดือนกอนการเปลี่ยนแปลงกระบวนการและการประกาศใชเกณฑมาตรฐานฉบับใหม
เปนไปดวยความเรียบรอยและสามารถดําเนินการไดทันตามกําหนด รวมทั้งใหมหาวิทยาลัยไดมีเวลาในการเตรียม
การจัดทําเอกสารขั้นตอนและคูมือการเสนอหลักสูตรตามระบบใหม และชี้แจงใหคณะตางๆ ทราบ จึงเสนอให
หลักสูตรที่จะขออนุมัติเปดสอนในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2548 ที่จะเสนอขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมวันที่ 1 มิถุนายน 2548 ดําเนินการตามระบบเดิม สวนการดําเนินการตามระบบใหมจะใชกับ
หลักสูตรที่เสนอขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัยในเดือนกรกฎาคม 2548 เปนตนไป ทั้งนี้ นายกสภามหาวิทยาลัย
ไดเห็นชอบในหลักการดังกลาวแลว และฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธกําหนดจะประชุมสัมมนารองคณบดีฝาย
วิชาการ ทุกคณะเพื่อทําความเขาใจรวมกันในวันที่ 20 มิถุนายน 2548 นี้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
5.7 โครงการ “ขอนแกนเทนนิสซิตี้”
ประธานเสนอตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยรวมกับจังหวัดขอนแกนไดจัดโครงการ “ขอนแกน
เทนนิสซิตี้” ขึ้น ตลอดป 2548 เพื่อสนับสนุนใหเยาวชนและประชาชนออกกําลังกายและเลนกีฬาใหมากยิ่งขึ้น
และเปนศูนยกลางการพัฒนากีฬาเทนนิสของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีงบประมาณดําเนินการจํานวน
1,960,000 บาท โดยไมใชงบประมาณจากทางราชการ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และหากคณะ/หนวยงานประสงคจะขอรับแผนพับประชาสัมพันธ
โครงการดังกลาว สามารถติดตอขอรับไดที่ฝายกิจการพิเศษ
ที่ประชุมรับทราบ
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5.8 ขอความรวมมือเชิญชวนตั้งสัจจะอธิษฐาน “1คน 1 สัจจะ ทําดีไมตองเดี๋ยว”
รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากนายกรัฐมนตรีไดขอเชิญชวน
ประชาชนตั้งสัจจะอธิษฐานวาจะปรับปรุงตนเองใหดีขึ้น โดยใหสรางเปนกระแส “สัจจะอธิษฐาน : อธิษฐานไมใช
ออนวอนขอ แตถือความตั้งใจมั่นที่จะทําใหสําเร็จ” โดยมอบใหกระทรวงศึกษาธิการเปนแรงขับเคลื่อนในกลุมเด็ก
และเยาวชนเพื่อจะเปนสื่อไปสูครอบครัวและชุมชน ในกรณีที่สถานศึกษามีนักศึกษานับถือหลายศาสนา ขอใหเนน
ประเด็น “1 คน 1 สัจจะ ทําดีไมตองเดี๋ยว” และใหเริ่มตนรณรงคตั้งแตวันวิสาขบูชา และสืบเนื่องไปตลอดปในวัน
สําคัญอื่นๆ เชน วันแม วันพอ วันเด็ก ฯลฯ เพื่อใหมีการรักษาสัจจะอยางตอเนื่อง รัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการ
จึงขอความรวมมือสถานศึกษาดําเนินการ ดังนี้
1. ยกปายคําขวัญหนาสถานศึกษา และเผยแพรในเว็บไซด ซึ่งอาจเลือกจาก “สัจจะอธิษฐาน :
อธิษฐาน ไมใชออนวอนขอ แตถือความตั้งใจมั่นที่จะทําใหสําเร็จ” และ “1 คน 1 สัจจะ ทําดีไมตองเดี๋ยว”
2.เชิญชวนผูบริหาร ครู อาจารย นิสิต นักศึกษา ตั้งสัจจะอธิษฐานให Postcard
3.ประชาสัมพันธใน Slip เงินเดือน หรือสื่ออื่นๆ
4.ประสานกับศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณภาพ เพื่อไปจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอความรวมมือสถาบันการศึกษาทุกแหงใหความรวมมือ
ดําเนินการตามขอสั่งการของรัฐมนตรีขางตน และเชิญชวนเขียนสัจจะอธิษฐานลงใน Postcard และนําสงนายก- รัฐ
มนตรีตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและหากคณะ/หนวยงานประสงคจะขอรับ Postcard เพิ่มเติม ติดตอขอ
รับไดที่ฝายกิจการพิเศษ
ที่ประชุมรับทราบ
5.9 ขอความรวมมือในการกํากับดูแลการจัดกิจกรรมรับนองใหม
รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอตอที่ประชุมวา เพื่อใหการจัดกิจกรรมรับนองใหม ประจํา
ปการศึกษา 2548 เปนไปดวยความเรียบรอย เปนกิจกรรมที่สรางสรรคและพัฒนานักศึกษา ไมขัดตอระเบียบ
กฎหมาย ศีลธรรม วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม ทําใหนักศึกษาใหมเกิดความอบอุนประทับใจ อันนําไปสูความ
สามัคคีและความสัมพันธอันดีระหวางนักศึกษารุนพี่และรุนนอง ปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีมีความภาคภูมิใจกอใหเกิด
ภาพลักษณที่ดีตอมหาวิทยาลัย จึงขอความรวมมือในการกํากับดูแล ตลอดจนจัดคณาจารย เจาหนาที่ที่รับผิดชอบ
ดูแลการจัดกิจกรรมเชียรและกิจกรรมรับนองใหมอยางใกลชิด ใหเกิดความเรียบรอย เนนการจัดกิจกรรมไมใหเกิด
ความรุนแรงหรือลวงละเมิดสิทธิทั้งทางรางกายและจิตใจ โดยใหยึดถือและปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การจัดกิจกรรมรับนองใหมและประชุมเชียรในสถาบันอุดมศึกษา ป 2548 และประกาศมหาวิทยาลัย
ขอนแกน (ฉบับที่ 108/2548) ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2548 เรื่อง หลักเกณฑการจัดกิจกรรมรับนองใหม
มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2548 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและขอความรวมมือกํากับ ดูแลใหเกิดความเรียบรอยดวย
ที่ประชุมรับทราบ

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 10/2548 ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2548
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5.10 การติดตัง้ ระบบโทรศัพทผา นเครือขายคอมพิวเตอร (ระบบ Voice over IP : VoIP) ป 2548
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอรเสนอตอที่ประชุมวา
ศูนยคอมพิวเตอรไดดําเนินการระบบ
โทรศัพทผานเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อเชื่อมโยงเขากับระบบโทรศัพทเดิม ซึ่งสามารถใชงานโทรศัพทพรอมกับ
การรับ-สงขอมูลไดพรอมกัน คุณภาพของสัญญานเสียงคมชัด และไมเสี่ยงตอการถูกฟาผาเนื่องจากสายสัญญาน
ไมเปนตัวนําไฟฟา นอกจากนั้น หากติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook) จะทําใหมีโทรศัพทเลข
หมายภายในติดตัวไปใชไดทุกแหงในมหาวิทยาลัย สามารถประหยัดคาใชจายการใชโทรศัพทลงได ปจจุบันศูนยฯ
ไดติดตั้งระบบดังกลาวใชงานแลว 20 เลขหมาย วิทยาเขตหนองคาย 5 เลขหมาย งานประสานงานมหาวิทยาลัย
ที่กรุงเทพฯ 1 เลขหมาย ทําใหการติดตอทั้งสองที่ดังกลาวมีความสะดวกเหมือนการใชงานเลขหมายภายใน 4 หลัก
และไมตองเสียคาโทรศัพททางไกล สําหรับในป 2548 นี้ ไดเพิ่มจํานวนโทรศัพทบนเครือขายอีก 100 เลขหมาย
โดยจะมีการติดตั้ง ดังนี้
คณะวิชาและหนวยงานสนับสนุนวิชาการ 24 แหงๆละ 3 เครื่อง รวม
72 เครื่อง
หนวยงานภายในและหนวยงานในกํากับ 6 แหงๆละ 1 เครื่อง รวม
6 เครื่อง
ผูบริหารมหาวิทยาลัย 6 เครื่อง
รวม
6 เครื่อง
หนวยงานสนับสนุนการบริหาร 8 แหงๆละ 1 เครื่อง
รวม
8 เครื่อง
8 เครื่อง
เครื่องสํารองใชเฉพาะกิจเคลื่อนที่ในพิธีการ-กิจกรรมตางๆ รวม
การติดตั้งระบบดังกลาว สามารถดําเนินการได โดยคณะ/หนวยงานจัดหาอุปกรณ IP Phone (ตัว
เครื่องโทรศัพท) และ License ตามจํานวนตัวเครื่อง หรือจัดหา License ของ Soft phone มาใชงานกับเครื่อง
คอมพิวเตอรที่ใชไดทั้งเครื่องตั้งโตะ (Desktop) และ เครื่องพกพา (Notebook) ตามจํานวนที่ตองการใชในระบบ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 มาตรการประหยัดพลังงาน
รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมวา สํานักงานจังหวัดขอนแกน ไดมีหนังสือแจงวา คณะ
รัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2548 ไดมีมติเห็นชอบเรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานตามที่
กระทรวงพลังงานเสนอ และใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับไปจัดทําแผนปฏิบัติการ ซึ่งเรื่องดังกลาวเปนเรื่องสําคัญ
และจําเปนเรงดวนที่ทุกหนวยงานจะตองถือปฏิบัติรวมกันอยางเครงครัด จริงจังและตอเนื่อง ในการนี้ ฝายบริหาร
ไดมหี นังสือแจงเวียนไปยังทุกคณะ/หนวยงานแลว และจะออกมาตรการประหยัดพลังงานเพือ่ ขอความรวมมือตอไป
และรองอธิการบดีฝา ยแผนและสารสนเทศไดแจงเพิม่ เติมวา เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของ กพร.นั้น ได
กําหนดเรื่องการประหยัดพลังงานไวดวย ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรทําแผนปฏิบัติงานใหชัดเจนเพื่อรองรับมาตรการ
ประหยัดพลังงาน
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและขอความรวมมือดังกลาว
ที่ประชุมรับทราบ และมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้
- ขอใหมหาวิทยาลัยจัดสงขอมูลสถิติ กราฟแสดงปริมาณการใชไฟฟาใหคณะ/หนวยงาน
ไดรับทราบขอมูล เพื่อหากลไกภายในรองรับมาตรการประหยัดพลังงานดวย
- ควรมีหนังสือขอความรวมมือประหยัดพลังงานไปยังบานพักบุคลากรในมหาวิทยาลัย
รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 10/2548 ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2548
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- มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาจัดรถรับ-สงระหวางมหาวิทยาลัยและสนามบินขอนแกน เพื่อ
รวมกันประหยัดพลังงานดวย
6.2 ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธรายการพิเศษ “วันศรีนครินทร”
คณบดีคณะแพทยศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา ดวยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหวันที่ 18 กรกาคม ของทุกป เปน “วันศรีนครินทร” เพื่อนอมเกลา
ฯ รําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระราชทานพระบรม
ราชานุญาตใหจัดตั้ง “กองทุนวันศรีนครินทร” เพื่อจัดซื้ออุปกรณทางการแพทยในการชวยเหลือผูปวยระยะวิกฤต
และผูปวยระยะสุดทาย รวมทั้งเพื่อชวยเหลือผูปวยที่ยากจนและขาดแคลนในการจายคารักษาพยาบาลสวนเกิน ที่
เขารับการรักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตรและทุกคณะในมหาวิทยาลัย รวมกับสวน ราชการ
จังหวัดขอนแกน และองคกรเอกชนตางๆ ไดรวมกันจัดรายการพิเศษ “วันศรีนครินทร” ทางสถานีโทรทัศนแหง
ประเทศไทย ชอง 11 จังหวัดขอนแกน เพื่อเผยแพรพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ที่มีตอปวงชนชาวไทยและนํารายไดสมทบ “กองทุนวันศรีนครินทร”ในวันอาทิตยที่ 17 กรกฎาคม 2548 เวลา
22.00-24.00 น.
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและขอความอนุเคราะหรวมบริจาคเพื่อสมทบ“กองทุนวันศรีนครินทร”
และรวมรับบริจาคในวันดังกลาวดวย
ที่ประชุมรับทราบ
6.3 ขอความเห็นชอบรางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา พ.ศ.2548
ั ฑิตวิทยาลัยเสนอตอทีป่ ระชุมวา กระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศ เรือ่ งเกณฑมาตรคณบดีบณ
ฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ในการนี้ เพื่อใหระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานดังกลาว บัณฑิตวิทยาลัยจึงไดปรับปรุง และขอเสนอรางระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระ ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน
2548 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบดวยแลว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา อนึ่ง รางระเบียบดังกลาวมีความสําคัญและมีสาระที่ตองพิจารณา
โดยละเอียดรอบคอบ จึงขอเสนอใหพิจารณาอีกครั้งในการประชุมคราวตอไป
ที่ประชุมรับทราบ
6.4 ความคืบหนาของ ราง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ...
ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ขณะนี้ ราง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ... ไดรับ
ความเห็นชอบจากวุฒิสภาเรียบรอยแลว และจะนําเขาสูวาระการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร ประมาณเดือน
กันยายน 2548 หากแลวเสร็จตามกระบวนการ คาดวาจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประมาณเดือน
พฤศจิกายน 2548 นี้
ซึ่งมหาวิทยาลัยจะตองเตรียมดําเนินการเกี่ยวกับระเบียบ ขอบังคับ อื่นๆที่สอดคลอง
กับพระราชบัญญัติฉบับใหม รวมถึงการทําความเขาใจกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยดวย
รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 10/2548 ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2548
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จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
6.5 การจายคาทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย
ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่กรมทางหลวงจะตัดถนนผานพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแกน
บริเวณหมูบานนอย สีฐาน และบริษัทที่รับผิดชอบไดจายคาทดแทนสิ่งปลูกสรางเพื่อเปนการชดเชยที่พักของทาง
ราชการใหกับผูพักอาศัยไปแลวนั้น ซึ่งโดยขอเท็จจริงแลวเงินคาทดแทนการเวนคืนที่ดินดังกลาวจะตองนําสง
กระทรวงการคลังตอไป ในกรณีนี้มหาวิทยาลัยไดแจงขอความรวมมือจากสํานักทางหลวงใหระงับการจาย
คาทดแทนแลว สําหรับกรณีที่ไดจายคาทดแทนไปแลวจะไดนํามาพิจารณาดําเนินการตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
- หนา 13 วาระที่ 6.5 บรรทัดที่ 2 ขอความ “ทดแทนการเวนคืนที่ดิน” ใหแกไขเปน “ทดแทน
สิ่งปลูกสราง” และ บรรทัดที่ 4 ขอความ “...ไดแจงระงับการจาย...” ใหแกไขเปน “......”
6.6 แจงการครบวาระและการดําเนินการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร
ประธานแจงตอที่ประชุมวา ดวย ผศ.สุชาติ อารีมิตร จะครบวาระการดํารงตําแหนงคณบดี
คณะแพทยศาสตร ในวันที่ 5 ตุลาคม 2548 ในการนี้ เพื่อใหการดําเนินการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหาคณบดี พ.ศ.2542 จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อ
ทราบและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการสรรหากอนการสิ้นสุดวาระไมนอยกวา 90 วัน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
6.7 นักศึกษาถูกทํารายรางกาย
รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอตอที่ประชุมวา เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2548 ไดเกิดเหตุ
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 1 นาย ถูกยิงที่บริเวณแขนไดรับบาดเจ็บ ซึ่งเหตุการณที่เกิดขึ้นนั้นอยู
บริเวณหลังหอพักที่ 11 นอกเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัย และเปนบริเวณที่มีรานอาหารและจําหนายสุราอยูจํานวน
มาก อนึ่ง ทางสภานักศึกษาก็ไดมีหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2548 ขอใหพิจารณา
ตรวจสอบ ความเรียบรอยบริเวณพื้นที่ดังกลาวเพื่อเปนการปองกันเหตุรายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย
ก็ไดประสานขอความรวมมือทานผูวาราชการจังหวัดขอนแกน และทางจังหวัดขอนแกนก็ไดนําเจาหนาที่ตํารวจ
เขามาตรวจสอบความเรียบรอยในพื้นที่แลวเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2548 แตอีก 2 วันตอมาก็ยังเกิดเหตุการณ
นักศึกษาถูกยิงดังกลาวขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยจะไดประสานขอความรวมมือกับหลายๆฝายเพื่อหาแนวทางแกไขตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา 13.30 นาฬิกา
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(รองศาสตราจารยกุลธิดา ทวมสุข)
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน มูลศรี
ผูบันทึกรายงานการประชุม
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