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รายงานการประชุมคณบดี 
ครั้งท่ี 6/2550 

เมื่อวันศุกรท่ี 16 มีนาคม 2550 
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ 

                                              
ผูมาประชุม 
1. รศ.สุมนต  สกลไชย    อธิการบดี    ประธาน 
2. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร   รองอธิการบดีฝายบริหาร 
3. ผศ.นวรัตน  วราอัศวปติ เจรญิ  ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ 

แทนรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
4. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา    รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล 
      และรักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร 
5. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 
6. ผศ.อนุชา  นิลประพันธ   ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 

แทนรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
7. ผศ.ชูชาติ  กมลเลิศ    ผูชวยอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 
      แทนรองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 
8. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 
9. รศ.ลําปาง  แมนมาตย   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
10. รศ.นิวัฒ  เสนาะเมือง   รองคณบดีฝายบริหาร วางแผนและพัฒนา 

แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร 
11. ผศ.เกียรติ  แสงอรุณ   รองคณบดีฝายบริหาร 
      แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร 
12. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
13. รศ.สัญญา  รอยสมมุติ   รองคณบดีฝายบริหาร 
      รักษาราชการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร 
14. ผศ.เยาวลักษณ  อภิชาติวัลลภ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
15. รศ.ชูชาติ  อารีจิตรานุสรณ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 
16. รศ.วงศา  เลาหศิริวงศ   รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ 

แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
17. รศ.อินทรพล  หอวิจิตร   คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 
18. ผศ.อาภรณี  ไชยาคํา   รองคณบดีฝายวิชาการ 

แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร 
19. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี  
20. รศ.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 
21. รศ.ธาดา  สุทธิธรรม    คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
22. รศ.มันทนา  สามารถ   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
23. นายพยุงศิลป  เปศรี    รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 

แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 
24. นายกิตติบดี  ใยพูล    ผูรักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร 
25. รศ.สมาน  ลอยฟา    ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 
26. ศ.สุทธิพันธ  จิตพิมลมาศ   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
27. ผศ.อนัตต  เจาสกุล    ผูอํานวยการศนูยคอมพิวเตอร 
28. รศ.อรทัย พาชีรัตน   รองผูอํานวยการฝายบริการและวิชาการ 
      แทนผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
29. รศ.อํานวย  คําตื้อ    ผูอํานวยการศนูยบริการวิชาการ 
30. รศ.พีระศักดิ์  ศรีฤาชา   ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 

(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
31. นายสมศักดิ์  ทองเอี่ยม   รองประธานสภาคณาจารย (ชั่วคราว) 
      ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาคณาจารย (ชั่วคราว) 
32. นางบุบผา  ชอบใช    รองประธานสภาขาราชการและลูกจาง คนที่ 2  

      แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง 
 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  6/2550  ณ  วันศุกรท่ี  16 มีนาคม 2550 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 7/2550 เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2550 เรียบรอยแลว  
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33. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 
      ปฏิบัติหนาที่เลขานุการที่ประชุม 
 
ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 
1.  รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิรชิัย   รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 
      และรักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
2.  ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธุ    รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 
3.  นางสังวาลย  ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 

 
 
ผูเขารวมประชุม 
1.  นางณัฐสมล   ธนากูลรังสฤษดิ์  ผูชวยผูอํานวยการ 
      แทนผูอํานวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.50 นาฬิกา 
 
  ประธานกลาวเปดประชุม และเนื่องจากรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ เดินทางไป
ราชการ จึงมอบหมายให รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ ทําหนาที่เลขานุการที่ประชุมคณบดีแทน และ
จากนั้น ประธานไดกลาวตอนรับ ผูบริหารที่มารวมประชุมใหม จํานวน 3 ทาน คือ 

1. ศ.สุทธิพันธ  จิตพิมลมาศ  ผูอาํนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. นายสมศักดิ์  ทองเอี่ยม         ปฏิบัติหนาที่ประธานสภาคณาจารย 
3. ผศ.อนัตต  เจาสกุล       ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร  

  จากนั้นประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้  
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอท่ีประชุม    

1.1  เรื่องท่ีไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2550  
        เมื่อวันท่ี 7 มีนาคม 2550 และมติท่ียังไมไดรับการรับรอง  
ประธานเสนอตอที่ประชมุวา ดวยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกนครั้งที่ 1/2550  

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2550 มีเรื่องที่ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง  ซึ่งมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    

จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
ท่ีประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งท่ี 5/2550 เมื่อวันท่ี 9 มีนาคม 2550 

ที่ประชุมมมีติใหแกไขดังนี้ 
- หนา 2  รายชื่อผูไมมาประชุม  ใหเพิ่ม  “ประธานสภาคณาจารย”   
เมื่อแกไขเรียบรอยแลว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2550   
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน   -ไมม ี-  
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
  4.1  สถานภาพของสถาบันเอดส  
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ เสนอตอที่ประชุมวา สถาบันเอดส ไดมีหนังสือที่ ศธ 
0514.1.28/001 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550 ขอปรึกษาและใหตอบเปนลายลักษณอักษร เกี่ยวกับสถานภาพของสถาบัน
เอดส ในดานโครงสรางและการบริหารจัดการ  ในการนี้ กองแผนงานไดจัดทําสาระสรุปของสถาบันฯ ดังนี้    
  สถาบันเอดส กอตั้งในป พ.ศ. 2537 ในนามของ “โครงการโรคเอดส มหาวิทยาลัยขอนแกน” โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกัน ดูแลรักษาโรคเอดส   2)  เพื่อสงเสริมการ
รณรงค ปองกัน ดูแลรักษา ตลอดจนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส  3) เพื่อสงเสริมการศึกษา วิจัย เกี่ยวกับโรคเอดส 
และ 4) เพื่อติดตอประสานงานกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการรวมกันปองกันและแกไขปญหาเอดสใหเปนไป
ในทิศทางเดียวกันและเปนเอกภาพ ไมเกิดความซ้ําซอน โดยดําเนินการในรูปของ “คณะกรรมการโครงการโรคเอดส  
มหาวิทยาลัยขอนแกน”    แตเนื่องจากการดําเนินการในลักษณะโครงการนั้น  จําเปนตองมีการกําหนดระยะเวลาการ
ดําเนินการที่ชัดเจนวาจะสิ้นสุดเมื่อใด  แตคณะกรรมการโรคเอดสฯ เห็นวา  ปจจุบันยังไมมีองคความรูที่จะกําหนดไดวา 
โรคเอดสจะหมดความรุนแรงและการแพรระบาดจากประเทศไทยเมื่อใด  คณะกรรมการฯ จึงมีความเห็นรวมกันวา ควร

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  6/2550  ณ  วันศุกรท่ี  16 มีนาคม 2550 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 7/2550 เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2550 เรียบรอยแลว  
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เปลี่ยนชื่อ “โครงการโรคเอดส มหาวิทยาลัยขอนแกน” เปน “สถาบันเอดส  มหาวิทยาลัยขอนแกน” เพื่อใหสอดคลอง
กับการดําเนินงานที่มีระยะเวลายาวนาน  ซึ่งไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อจากมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2543 และ
ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยใหดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องทุกป ตั้งแตปงบประมาณ 2545 จนถึง
ปจจุบัน ดังนี้ 

 
ปงบประมาณ โครงการ แหลงทุน จํานวน

เงิน 
ทบวงมหาวิทยาลัย 174,914 2545 โครงการสงเสริมการเรียนรูเพื่อปองกันและแกไขปญหา

เอดสในสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
(เงินรายไดสวนกลาง) 

50,000 

2546 โครงการอบรมเพื่อใหความรูเรื่องโรคเอดส มหาวิทยาลัยขอนแกน 
(เงินรายไดสวนกลาง) 

130,000 

โครงการอบรมเพื่อใหความรูเรื่องโรคเอดส สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ 

25,000 
 2547 

 
โครงการสงเสริมการเรียนรูเพื่อปองกันและแกไขปญหา
เอดสในสถาบันอุดมศึกษา 

ทบวงมหาวิทยาลัย 
 

90,000 
 

2548 โครงการอบรมเพื่อใหความรูเรื่องโรคเอดส มหาวิทยาลัยขอนแกน 
(เงินรายไดสวนกลาง) 

100,000 
 

2550 โครงการจัดกจิกรรมวันเอดสโลก พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยขอนแกน 
(เงินรายไดสวนกลาง) 

97,000 
 

  ในการนี้  สถาบันเอดส ขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาในประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 
1.  สถาบันเอดส  เปนหนวยงานใดในโครงสรางใหมของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
2.  สถาบันเอดส  เปนหนวยงานของมหาวิทยาลัยในระดับใด  และอยูภายใตการบังคับบัญชา 
     ของผูบริหารมหาวิทยาลัยทานใด  รองจากทานอธิการบดี (ตามโครงสรางเดิมใหผาน 
     รองอธิการบดีฝายบริหาร) 
3.  สถาบันเอดส  เปนหนวยงานที่ควรจะไดรับเรื่อง / คําส่ัง หรือสามารถเสนอเรื่องตางๆ เพื่อให 
     มหาวิทยาลัยขอนแกนพิจารณาตามประกาศของมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดหรือไม อยางไร 
4.   มหาวิทยาลัยขอนแกน มีแผน / นโยบายอะไรบางที่จะเสนอใหคณะกรรมการบริหารสถาบันเอดส   
    ดําเนินการในแตละป 
5.  ในการของบประมาณสนับสนุนในแตละป  ตองการใหสถาบันเอดส เสนอเปนโครงการเฉพาะกิจ   
    หรือขอเปนงบปกติเปนปๆ  ตามงบประมาณประจําป 
6.  เนื่องจากการทํางานของคณะกรรมการบริหารสถาบันเอดส  ไมมีคาตอบแทนใดๆสามารถ 
    นําไปเขียนเปนภาระงานไดหรือไม  ที่ผานมาผูบังคับบัญชาตนสังกัดไมไดใหถือเปนภาระงาน   
    จึงดูเสมือนวาเปนงานอาสาสมัคร ทําใหบุคลากรที่มารวมงานทํางานไดไมตอเนื่อง 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดงัน้ี 
  เน่ืองจากปญหาโรคเอดสเปนปญหาที่มีความสําคัญท้ังในเรื่องการรักษา การปองกัน และ
การวิจัย ซึ่งมหาวิทยาลัยควรตระหนักในการดําเนินการที่เก่ียวของกับภารกจิดังกลาว   จึงเห็นควรใหมี
การปรึกษาหารือระหวางคณะ หนวยงาน และภาคีท่ีเก่ียวของ อันประกอบดวย คณะแพทยศาสตร คณะ
พยาบาลศาสตร คณะเทคนิคการแพทย คณะสาธารณสุขศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะเภสัช
ศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยในเบื้องตน มอบให
สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนผูประสานการปรึกษาหารือ เพือ่แสวงหารูปแบบ  แนวทางการบริหารจัดการ 
ท่ีเหมาะสม ซึ่งผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา คาดวาจะใชเวลาดําเนินการประมาณสองเดือนจึงจะ
แลวเสร็จ 
 
  4.2  ขออนุมัติกรอบพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 งบเงินอุดหนุนทั่วไป : คาใชจายบุคลากร เพื่อจางบุคคลเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว และตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2542 เรื่อง การจัดสรร
งบประมาณเพื่อจางบุคคลแทนอัตราขาราชการ ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0605/11757 
ลงวันที่ 6 กันยายน 2542 มีมติใหมหาวทิยาลัยกําหนดจํานวนบุคคลที่จะจาง และอัตราคาจางไดภายในวงเงินที่

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  6/2550  ณ  วันศุกรท่ี  16 มีนาคม 2550 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 7/2550 เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2550 เรียบรอยแลว  
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ไดรับจัดสรรโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเปนไป
ดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และเปนไปตามระเบียบและมติคณะรัฐมนตรี จึงขออนุมัติกรอบพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550  มีรายละเอียดดังนี้ 

1. อนุมัติงบประมาณอัตราใหมตามเกณฑคณะกรรมการกาํหนดเปาหมายและนโยบาย กําลังคน
ภาครัฐ (คปร.) ดังนี้ 

1.1 มหาวิทยาลัย/สถาบันที่จัดตั้งขึ้นใหม หมายถึง มหาวิทยาลัย/สถาบันซึ่งยังไมเปน
ตามแผนแมบทที่ไดรับอนุมัติไว 

1.2 มหาวิทยาลัย/สถาบันที่อยูระหวางการพฒันาหมายถึง 
1) วิทยาเขตที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติใหดําเนินการซึง่ไดรับงบลงทุนแลว 
2) หนวยงานที่รับผิดชอบการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานและสาขาขาดแคลน

ตามมติคณะรฐัมนตรีและเปดรับนักศึกษายังไมครบชั้นป 
1.3 หนวยงานบริการพิเศษ เชน โรงพยาบาลซึ่งพรอมดําเนินการ และเปนหนวย

สนับสนุนการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติ 
2. อนุมัติอัตราใหม สําหรับนักเรียนทุน เชน 

2.1 นักเรียนทุนผูกพันตามสัญญา (ประเภทบุคคลทั่วไป) เชน นักเรียนทุนตาม
โครงการพัฒนาอาจารย นักเรียนทุนตามโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย เปนตน 

2.2 นักศึกษาผูใหสัญญาชดใชทุน 
3. อนุมัติอัตราใหมเพื่อทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการและเกษียณอายุราชการกอนกําหนด 

(สํานักงบประมาณจะพิจารณาเปนกรณีไปในแตละปงบประมาณ) 
  ในปงบประมาณ พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัย ไดรับจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไป : 
คาใชจายบุคลากร เพื่อจางบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 295,355,300 บาท 
ประกอบดวย 
  1.  อัตราเดิม  จํานวน  1,577  อัตรา 
  2.  อัตราใหม  จํานวน    366 อัตรา 
     รวมทั้งส้ิน 1,943  อัตรา 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยอัตราใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2550 จํานวนทั้งส้ิน 366 อัตรา วงเงินงบประมาณ 52,255,100 บาท เพื่อมหาวิทยาลัยโดย
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแกน จะไดดําเนินการบริหารและจัดสรรใหแกคณะ/หนวยงาน 
ตามนโยบายและหลักเกณฑการจัดสรรอตัราพนักงานมหาวิทยาลัยตอไป   
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่พิจารณาตอไป 
โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเตมิวา มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายในการพิจารณาจัดสรรอตัราใหกับคณะ 
หนวยงานตางๆ  อยางเหมาะสม สอดคลองกับภารกิจ  สัดสวนนักศึกษา และรองรับการเกษียณอายุ
ราชการและเกษียณอายุราชการกอนกําหนด เพื่อมิใหเกิดชองวางในการพัฒนาบุคลากรทดแทนดวย 
 
  4.3  ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได ป 2550 เพิ่มเติม 
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ดวยมีคณะ/หนวยงานมีความ
จําเปนตองตั้งงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 เพิ่มเติม ดังนี้ 
  1. คณะแพทยศาสตร ขออนุมัติตั้งงบประมาณเพิ่มเติม 297,000,000 บาท โดยมีประมาณการ
รายรับเพิ่มขึ้นจากเงินผลประโยชนจากการบริการรักษาพยาบาล  
  2. คณะพยาบาลศาสตรขออนุมัติตั้งงบประมาณเพิ่มเตมิ 10,528,860 บาท โดยมีประมาณการ
รายรับเพิ่มขึ้นจากเงินผลประโยชนจากการดําเนินงานของคณะ 7,790,000 บาท และขอใชเงินทุนสํารองสะสม 
2,738,860 บาท  
  3. คณะสัตวแพทยศาสตร ขออนุมัติตั้งงบประมาณเพิ่มเติม 4,612,133 บาท โดยขอใชเงินทุน
สํารองสะสมของคณะฯ 
  4. สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ขออนุมัติตั้งงบประมาณเพิ่มเติม 14,250,000 บาท โดยมี
ประมาณการรายรับเพิ่มขึ้นจากเงินคาธรรมเนียมการศึกษา 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่พิจารณาตอไป 
 
  4.4  รางโครงการจัดตั้งศูนยสัตวทดลอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
  รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอตอที่ประชุมวา เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2542 สภาวิจัยแหงชาติ
ไดกําหนดใหมี “จรรยาบรรณการใชสัตว” ขึ้น ทั้งนี้เพื่อเปนหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติสําหรับผูใชสัตวทดลอง
สําหรับงานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ ในเชิงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทุกสาขา และ
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีมาตรฐานบนพื้นฐานของจริยธรรม คุณธรรม มนุษยธรรม และหลักวิชาการที่

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  6/2550  ณ  วันศุกรท่ี  16 มีนาคม 2550 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 7/2550 เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2550 เรียบรอยแลว  
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เหมาะสม  ปจจุบันในมหาวิทยาลัยขอนแกนมีการเลี้ยงสัตวทดลองเพื่องานสอน งานวิจัย และงานทดสอบของ
คณะ หนวยงานตางๆเปนจํานวนมาก แตหลายหนวยงานยังไมมีสถานที่เลี้ยงสัตวที่ไดมาตรฐานและไมสามารถ
ปรับปรุงแกไขใหไดมาตรฐานสากลได  ประกอบกับสถานที่เลี้ยงกระจัดกระจายไปตามคณะตางๆ ทําใหยากตอ
การปรับใหไดมาตรฐานเดียวกัน  ดังนั้น เพื่อเปนการลดความซ้ําซอนและประหยัดงบประมาณ และไดมาตรฐาน
ภายใตกรอบ Good Laboratory Practice (GLP) จึงจําเปนอยางยิ่งที่มหาวิทยาลัยจะมีการจัดตัง้ศูนยสตัวทดลอง
ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1)  ใหบริการสัตวทดลองแกหนวยงานภายในและภายนอกโดยเฉพาะในเขตภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  2) เพื่อพัฒนาการผลิตและการเลี้ยงสัตวทดลองขนาดเล็กทั่วไป รวมทั้งสัตวทดลองสาย
พันธุพิเศษ ใหมีสายพันธุและจํานวนเพียงพอตอการใชงานในคณะตางๆ  3) เพื่อเปนสถานที่วิจัยดานสัตวทดลอง
ที่ไดมาตรฐานแกนักวิจัย และ 4) เพื่อเปนสถานที่ใหการศึกษา ฝกอบรม และฝกงานดานมาตรฐานการใช
สัตวทดลองดานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  จึงขอเสนอรางโครงการจัดตั้งศูนยสัตวทดลอง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน มีสถานะเปนหนวยงานภายใน สังกัดสํานักงานอธิการบดี ภายใตการ
กํากับดูแลของฝายวิจัย โดยใชงบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินรายไดในการบริหารงาน มีรายไดจากการ
เรียกเก็บคาใชบริการจากคาสัตวทดลองและคาบริการจากหนวยงาน และโครงการวิจัยที่ขอใชบริการ มีการ
บริหารจัดการในลักษณะของคณะกรรมการ   มีผูจัดการ และเจาหนาที่ฝายสนับสนุนเทาที่จําเปน  พรอมนี้ได
เสนอแผนกลยุทธ แผนอัตรากําลัง แผนงบประมาณ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 
โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 

1.  หนา 10 ขอ 13.1 ควรเพิ่มเติม คณบดีคณะเทคนิคการแพทย รวมเปน 
      คณะกรรมการบริหารดวย 
2. หนา 13  ตัวชี้วัดในขอ 1 ควรพิจารณาปรับแกไข โดยเนนเรื่องคุณภาพและ

มาตรฐานของสัตวทดลอง และการตอบสนองกับความตองการของผูใชบริการ 
3. ควรเพิ่มเติมเรื่องรายรับท่ีจะไดรับใหชัดเจนดวย 

 
  4.5  แผนปฏิบัติการและแผนการบริหารสํานักงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ 
  ผูอํานวยการศนูยบริการวิชาการ ในฐานะผูจัดการสํานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน เสนอตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 16/2549 เมื่อวันที่  
8 พฤศจิกายน 2549 ไดมีมติเห็นชอบในหลักการการจดัตั้งสํานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ และ
มหาวิทยาลัยไดมีประกาศจัดตั้งสํานักงานฯ เมื่อวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2549 นั้น ในการนี้ จึงขอเสนอแผนยุทธศาสตร  
5 ป (พ.ศ.2550-2554) แผนปฏิบัติงาน ป พ.ศ. 2550 และแผนการบริหาร ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชมุ ทั้งนี้ ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสํานักงานฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2550 
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2550 เรียบรอยแลว  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบ และมีขอคิดเห็นเสนอแนะใหจัดทําระเบียบการ
บริหารของสํานักงานฯ เพื่อใหมีความชัดเจนและคลองตัวในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้น  
  และประธานไดมอบใหฝายแผนและสารสนเทศพิจารณาจัดทําขอมูลประเภทสถานภาพ
ขององคกรภายในมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีมีอยูท้ังหมดในขณะนี้ เพื่อใหเกิดความชัดเจนและความ
เขาใจที่ตรงกัน 
 
   4.6  การเทียบตําแหนงบริหารในมหาวิทยาลัยของประธานสภาคณาจารย/อาจารย/ 
                                 ขาราชการ/พนักงาน 
  ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา ผูนําเสนอแทนรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษย
เกาสัมพันธ เสนอตอที่ประชุมวา ดวยที่ประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.) ไดมี
หนังสือที่ ปอมท.4950(1) /ว07 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2550 แจงวา ที่ประชุม ปอมท.  มีความเห็นวาหนาที่หลัก
ของสภาคณาจารยในแตละมหาวิทยาลัย ที่เปนที่ปรึกษาของอธิการบดีในดานการบริหารและกิจการตางๆ เพื่อ
นําพาใหมหาวิทยาลัยไปสูจุดหมายที่ตองการนั้น สภาคณาจารยตองทําหนาที่ ที่ใชวิจารณญานเปนอยางสูงใน
การรวบรวมขอมูล วิเคราะหและทําความเขาใจดวยเหตุและผลจากหลายฝายประกอบกันเพื่อประโยชนของ
มหาวิทยาลัยเปนที่ตั้ง และประธานสภาคณาจารยยังทําหนาที่เปนกรรมการโดยตําแหนงหลายตําแหนงใน
มหาวิทยาลัย อาทิ กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย กรรมการอ.ก.ม. กรรมการบริหาร
พนักงานมหาวิทยาลัย กรรมการพิจารณาระเบียบ ขอบังคับ รวมทั้งงานในดานการสรางความเปนธรรม 
จรรยาบรรณ คุณธรรม การสงเสริม ยกยอง บุคลากรใหประพฤติปฏิบัติตนเปนตัวอยางแกสังคม และโดยเฉพาะ
การเปนสื่อกลางในเรื่องตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย เปนตน ดังนั้น ที่ประชุม ปอมท. ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้ง
ที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2550 มีมติเห็นชอบใหนําเสนอมหาวิทยาลัย ใหการพิจารณาเทียบตําแหนง

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  6/2550  ณ  วันศุกรท่ี  16 มีนาคม 2550 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 7/2550 เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2550 เรียบรอยแลว  
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ประธานสภาคณาจารย/อาจารย/ขาราชการ/พนักงาน วาที่เหมาะสมควรเทียบเทากับตําแหนงบริหารใดใน
มหาวิทยาลัย เพื่อใหเกิดความชัดเจนและเปนมาตรฐานในการทํางานตอไป 
  รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมเพิ่มเติมวา ตําแหนงประธานสภาคณาจารย นั้น เปน
ตําแหนงองคคณะบุคคลที่เปนไปตามพระราชบัญญัติ ฯ ซึ่งทําหนาที่หลักดานการใหคําปรึกษา เสนอแนะ การ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัย ซึ่งมิสามารถเทียบไดกับตําแหนงบริหารใดๆ เพราะมีความสําคัญตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2541แตมหาวิทยาลัยไดกําหนดภาระงานไวใหรอยละ 60 โดยเทียบเทากับกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ขอ 11.4 ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 890/2548) เรื่อง ภาระงานขั้นต่ําสําหรับ
อาจารยมหาวิทยาลัยขอนแกน แตไมไดเทียบเทากับตําแหนงบริหารใดๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม  
  คณบดีคณะเทคนิคการแพทยเสนอตอที่ประชุมเพิ่มเติมวา การปฏิบัติหนาที่สภาคณาจารยนั้น 
ถือเปนการปฏิบัติหนาที่โดยสมัครใจ  ซึ่งแตละมหาวิทยาลัยก็มีความหลากหลาย ดังนั้น การคิดภาระงานตาม
ประกาศฯ ฉบับที่ 890/2548 ถือวามีความเหมาะสมแลว 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นควรใหมีการศึกษาขอม ูลของมหาวิทยาลัยอื่น และรับฟง
ความคิดเห็นจากสภาคณาจารยเพื่อประกอบการพจิารณาเพิ่มเติม 
 
  4.7  การเสนอชื่อผูแทนคณบดีเปนคณะกรรมการกลั่นกรองผูสมควรไดรับ 
          ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป 2550 และการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควร 
          ไดรับรางวัลพระธาตุพนมทองคํา ประจําป 2550 
  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยจะตองดําเนินการพิจารณากลั่นกรองผูสมควร
ไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลพระธาตุพนมทองคํา ประจําป 2550 นั้น ในการนี้ จึงใครขอเสนอที่ประชุม
คณบดีพิจารณาเสนอชื่อผูแทนคณบดี จํานวน 3 ทาน เพื่อรวมเปนคณะกรรมการกลั่นกรองผูสมควรไดรับปริญญา
กิตติมศักดิ์ฯ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2539 ขอ 8.1.4 เพื่อ
ดําเนินการเสนอตอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งตอไป โดยในปที่ผานมาผูแทนคณบดีที่รวมเปนคณะกรรมการ
ดังกลาว คือ คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร คณบดีคณะเกษตรศาสตร และคณบดีคณะพยาบาลศาสตร  
  และตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย รางวัลพระธาตุพนมทองคํา พ.ศ.2549 ขอ 6 
ไดกําหนดใหมหาวิทยาลัยดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรไดรับรางวัลพระธาตุพนมทองคํา เพื่อ
ทําหนาที่ดําเนินการสรรหาผูสมควรไดรับการพิจารณาใหไดรับรางวัลพระธาตุพนมทองคําเพื่อเสนอตอ
คณะกรรมการกลั่นกรองผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ตอไป โดยในปที่ผานมาไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
ฯ โดยมีรายนามดังตอไปนี้ 
  1. รศ.ปริญญา  จินดาประเสริฐ   เปน ประธานกรรมการ 
  2. นายพีระพงศ  จิระวงศประภา   เปน กรรมการ 
  3. นายจีระ  ไตรถวิล    เปน กรรมการ 
  4. พญ.นันทิยา เฑียรไพฑูรย   เปน กรรมการ 
  5. ผศ.สุชาติ  อารีมิตร    เปน กรรมการ 
  6. รศ.พีรสิทธิ์  คํานวณศิลป   เปน กรรมการ 
  7. รศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ   เปน กรรมการ 
  8. รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ เปน กรรมการและเลขานุการ 
  9. นางปริยา  โทณะพงษ   เปน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเสนอชื่อผูแทนคณบดีเปนคณะกรรมการกลั่นกรองผูสมควรไดรับ
ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป 2550 และแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรไดรบัรางวัลพระธาตุพนมทองคํา 
ประจําป 2550 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี 
  -  เสนอชื่อผูแทนคณบดี จํานวน 3 ทาน เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งเปน
คณะกรรมการกลั่นกรองผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป 2550 ประกอบดวย 

 1.  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 
 2.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
 3.  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

-  แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรไดรับรางวัลพระธาตุพนมทองคํา ประจําป 2550  ประกอบดวย 
    1.  ศ.ปริญญา  จินดาประเสริฐ   เปน  ประธานกรรมการ 
    2.  นายอภิสทิธ์ิ   รุจิเกียรติกําจร เปน  กรรมการ 
    3.  นายเฉลิมชัย  วงษนาคเพ็ชร เปน  กรรมการ 
 4.  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                 จากผูแทนคณาจารยประจํา 1 คน เปนกรรมการ 
รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  6/2550  ณ  วันศุกรท่ี  16 มีนาคม 2550 

หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 7/2550 เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2550 เรียบรอยแลว  
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    5.  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย เปน  กรรมการ 
    6.  คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย   เปน  กรรมการ 
    7.  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเปน  กรรมการ 
    8.  รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ เปน  กรรมการและเลขานุการ 
 
4.8  พจิารณาเสนอชื่อกรรมการในคณะกรรมการอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสยีง  
         มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ประธานเสนอตอที่ประชมุวา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารสถานี 

วิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2544 ขอ 7 คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย อธิการบดี  
เปนประธานกรรมการ รองอธิการบดีคนหนึ่ง เปนกรรมการ ผูแทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยคนหนึ่ง  
เปนกรรมการ  ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยจํานวน 3 คน เปนกรรมการ ผูทรงคุณวุฒจิากภายใน
มหาวิทยาลัย 3 คน เปนกรรมการ โดยใหหัวหนาสถานีฯเปนกรรมการและเลขานุการ และอาจมีผูชวยเลขานุการก็ได  
  กรรมการผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ใหอธิการบดีแตงตั้งโดยความเห็นชอบ
ของที่ประชุมคณบดี และมวีาระดํารงตาํแหนงสองป 
  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารในมหาวิทยาลัยและการยายของผูทรงคุณวุฒภิายนอก จึงเห็น
ควรเปลี่ยนแปลงกรรมการในสวนผูแทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผูทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย ดังนั้น 
จึงใครขอเสนอชื่อกรรมการอํานวยการสถานีวิทยุ ดังนี้ 
  1.  ผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย เห็นควรหารือสภามหาวิทยาลัยขอนแกนตอไป 
  2.  กรรมการจากผูทรงคุณวฒุิภายในมหาวิทยาลัย    จํานวน 3 คน 
  3.  กรรมการจากผูทรงคุณวฒุิภายนอกมหาวิทยาลัย  จาํนวน 3 คน 
  จึงเสนอที่ประชุมเพือ่พิจารณาเสนอชื่อกรรมการตามขอ 2 และขอ 3 และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยขอนแกนพิจารณาในขอ 1 ตอไป 

  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ เสนอชื่อบุคคลตอไปน้ี รวมเปนกรรมการ ดังนี้ 
    -  กรรมการจากผูทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย  จํานวน 3 คน ประกอบดวย 
   1.  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
   2.  ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 
   3.  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
  -  กรรมการจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย  จํานวน 3 คน  ประกอบดวย 

   1.  นายธีรพงศ โสดาศรี  ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 1 
   2.  นางสาวประสิทธ์ิพร  จารีย  นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแกน 
   3.  นายพงษเทพ  มุสเิกตุ  ทนายความ 

 
  4.9  การปรับคาธรรมเนียมการใชหองสมุดและคาบริการของหองสมุด 
  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) เสนอตอที่ประชุมวา 
สํานักฯ มีความประสงคจะขอปรับคาธรรมเนียมการใชหองสมุดและคาบริการของหองสมุด เนื่องจากประกาศเดิม
ใชมาตั้งแตป 2545 และปจจุบันสภาพของทรัพยากรสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก โดยเฉพาะ
ทรัพยากรสารสนเทศอิเลคทรอนิกสและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชสําหรับการใหบริการและการเขาถึง
สารสนเทศไดเปลี่ยนแปลงไปคอนขางรวดเร็ว รวมทั้งผูใชบริการมีความตองการและความคาดหวงัตอบริการของ
หองสมุดคอนขางสูง ประกอบกับมหาวิทยาลัยไดเปลี่ยนแปลงอัตราการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาใหม ดังนั้น เพื่อใหสํานักวิทยบริการสามารถดําเนินการจัดการและใหบริการสารสนเทศไดอยาง
เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการ และบริบทของสังคมสารสนเทศในปจจุบัน จึงขอเสนอ
การปรับคาธรรมเนียมการใชหองสมุดและคาบริการของหองสมุดเพื่อพิจารณา 2 รายการ คือ 
 1.  คาธรรมเนียมหองสมุดสําหรับนักศึกษา  
     1.1 ระดับปริญญาตรี 

ประเภทหลักสูตร ภาคการศึกษาตน/ปลาย 
(บาท/เทอม) 

 ภาคการศึกษาฤดูรอน 
(บาท/เทอม) 

 

 อัตราเดิม อัตราใหม อัตราเดิม อัตราใหม 
1. ภาคปกติ 200 500 - - 
2. โครงการพิเศษ 400 700 - - 
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    1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 
ประเภทหลักสูตร ภาคการศึกษาตน/ปลาย 

(บาท/เทอม) 
 ภาคการศึกษาฤดูรอน 

(บาท/เทอม) 
 

 อัตราเดิม อัตราใหม อัตราเดิม อัตราใหม 
1. ภาคปกติ 400 1,200 200 - 
2. โครงการพิเศษ 400 1,500 200 - 

 
     ผูเขารับการศึกษา/ฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น หรือ โครงการรวมมือกับมหาวิทยาลัย 
 

ประเภท อัตราเดิม 
(บาท/ราย) 

อัตราใหม 
(บาท/ราย) 

1. ชาวตางประเทศ 300 1,000 
2. ชาวไทย - 500 

 
 2.  อัตราคาสมาชิกบุคคลภายนอก 
     2.1 สมาชิกรายวัน 

ประเภท อัตราเดิม 
(บาท/ราย) 

อัตราใหม 
(บาท/ราย) 

1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเครื่องแบบ  
    หรือมีบัตรแสดง 

- 10 

2. นักเรียนระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา  
    ศิษยเกา อดีตขาราชการ มหาวิทยาลัยขอนแกน  
    และบุคคลทั่วไป 

- 20 

3. นักเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน  
    ภิกษุ สามเณร แมชี และนักเรียนต่ํากวา 
    ระดับมัธยมศึกษา 

ไมเรียกเก็บ ไมเรียกเก็บ 

 
     2.2 สมาชิกรายป 
  2.2.1  ประเภทยืมออกไมได  

ประเภท อัตราเดิม 
(บาท/ป) 

อัตราใหม 
(บาท/ป) 

1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 50 200 
2. นักเรียนระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา  
    และบุคคลทั่วไป 

50 400 

3. ศิษยเกาและอดีตขาราชการ มหาวิทยาลัยขอนแกน 300 500 
  
  2.2.1  ประเภทยืมออกได  

ประเภท อัตราเดิม 
(บาท/ป) 

อัตราใหม 
(บาท/ป) 

1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 200 500 
2. นักเรียนระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา  
    และบุคคลทั่วไป 

800 1,000 

3. ศิษยเกาและอดีตขาราชการ มหาวิทยาลัยขอนแกน 300 500 
4. สมาชิกกิตติมศักดิ ์ - - 
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 3.  การเรียกเก็บคาบริการอื่นๆ 
      

การบริการ บุคคลภายใน บุคคลภายนอก 
1. บริการสืบคนขอมูลและรวบรวมบรรณานุกรมจาก
ฐานขอมูล OPAC (ดําเนินการโดยบรรณารักษ) 

50 บาท/เรื่อง 100 บาท/เรื่อง 

2. คาสืบคนจากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
(ดําเนินการโดยบรรณารักษ) 

100 บาท/เรื่อง 200 บาท/เรื่อง 

3. คาพิมพ เลเซอร 
2 บาท/หนา 

เลเซอร 
2 บาท/หนา 

4. คาวัสดุการบันทึกขอมูล Floppy Disk 
20 บาท/แผน 

CD-Rom  
20 บาท/แผน 

Floppy Disk 
20 บาท/แผน 

CD-Rom  
20 บาท/แผน 

5. คา Scan 5 บาท/หนา 5 บาท/หนา 
6. คาใชเครื่องคอมพิวเตอร ฟรี 50 บาท/ครั้ง 

/2 ชม. 
7. คาบริการยืมระหวางหองสมุด ตามอัตราที่

หองสมุด
ปลายทางเรียก

เก็บ+
คาธรรมเนียม
จัดสงเงิน 

อัตราที่
หองสมุด

ปลายทางเรียก
เก็บ+50 บาท/

เรื่อง 

8. คาบริการถายสําเนาสําหรับบริการรับสงเอกสาร  
    DDL ภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

คาถายเอกสาร+
คาดําเนินการ  
5 บาท/เรื่อง 

ไมมีบริการ 

9. คาบริการใชฐานขอมูลที่หองสมุด
มหาวิทยาลัยขอนแกนบอกรับ 

ฟรี 100 บาท/
บทความ 

 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ซึ่งการปรับอัตราคาธรรมเนียมตามรายละเอียดขางตนนี้ ไดศึกษา
เปรียบเทียบขอมูลของมหาวิทยาลัยอื่นๆ และมีการสํารวจความคิดเหน็ของผูรับบริการดวยแลว           
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติดังนี้ 
  1.  เห็นชอบในหลักการการปรับคาธรรมเนียม เฉพาะกรณีสําหรับบุคคลภายนอกตามที่
สํานักฯเสนอ  ท้ังน้ี ไมควรเรียกเก็บคาธรรมเนียมจากศิษยเกา และอดีตขาราชการ มหาวิทยาลัยขอนแกน  
  2.  สําหรับกรณีการปรับคาธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาน้ัน เห็นควรหารือรวมกับฝาย
วิชาการฯ และหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อใหการปรับอัตราคาธรรมเนียมดังกลาว สอดคลองกับระบบการ
เก็บและการจัดสรรคืน  ท้ังน้ี ควรพิจารณาใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2550 เพื่อใชสําหรับป
การศึกษา 2551 เปนตนไป 
 

4.10 ขออนุมัติเปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ เปนหลักสูตร
โครงการพิเศษ  (หลักสูตรรวมกับ Southwest University แบบสองปริญญา) 

  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา คณะมนุษยศาสตรฯ รวมกับ
สถาบันขงจื๊อ เสนอขออนุมัติดําเนินการจดัการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตร
ใหม พ.ศ.2550) เปนหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยเปนหลักสูตรรวมกับ Southwest University แบบสองปริญญา
ทั้งนี้ คณะอํานวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแกน คราวประชุมครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 12 
มีนาคม 2550 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบโดยขอใหแกไขเอกสารบางประการ และคณะฯไดดาํเนินการ
เรียบรอยแลว ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  

ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธเสนอขอมูลเพิ่มเตมิ เกี่ยวกับสถาบันขงจื๊อวา สถาบันฯ ได 
ดําเนินการมาประมาณ 6 เดือน โดยเปดการฝกอบรมหลักสูตรสําหรับนักศึกษาและบุคคลที่สนใจทั่วไป และยังมี
หลักสูตรสําหรับนักศึกษา  ซึ่งสามารถเทียบโอนหนวยกิตในวิชาเลือกไดดวย  สําหรับความสัมพันธของ
มหาวิทยาลัยขอนแกนกับมหาวิทยาลัย Southwest University  นั้น ปจจุบันมีทัศนคติที่ดี และ Southwest 
University ใหการสนับสนุนเรื่องทุนการศึกษา และในเรื่องธุรกิจการคากับหอการคาจังหวัดขอนแกนดวย  
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   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ และคณบดีคณะศึกษาศาสตร 
มีขอเสนอแนะวา ควรมีการจัดทําขอตกลงเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจนดวยเพื่อประโยชนในการ
ใชอางอิงตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

5.1  ขอเชิญชวนสถานศึกษารวมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมนอมเกลาฯ 
          ถวายเปนพระราชกุศล 

  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา สํานักบริหารงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร ไดมีหนังสือที่ 907/2550 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2550 มายังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อ
ขอเชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารวมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรม
นอมเกลาฯ ถวายเปนพระราชกุศล จึงขอความรวมมือจากสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาและชุมชน
ใกลเคียง ทั้งนี้ หากสถานศึกษาตองการใหสํานักงานบริหารงานโครงการเฉลิมพระเกียรติฯเขารวมในกิจกรรมใด
ขอใหประสานไปยังสํานักบรหิารงานฯ เพื่อจะไดประสานงานในทางปฏิบัติตอไป และเมื่อสถานศึกษาไดดําเนิน
กิจกรรมแลวเสร็จ ขอความกรุณาสงเอกสารของโครงการ/กิจกรรม สรุปผลการดําเนินงานพรอมภาพนิ่งและแถบ
บันทึกวิดีทัศน (ถามี) ไปยังสํานักบริหารงานฯ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ   

5.2  ระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ท่ีเปนประเด็นสําคัญในการบริหาร 
        มหาวิทยาลัยในอีก 4 ป ขางหนา 

  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(Public Sector Management Quality Assessment : PMQA) นั้น ถือเปนเรื่องที่จําเปนและมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง 
เนื่องจากในป 2551 นี้ องคกรภาครัฐจะตองมีระบบคุณภาพ PMQA ดังกลาว ในสวนของมหาวิทยาลัยขอนแกน นั้น ได
มีการประชุมสัมมนาและจะไดรายงานผลใหทราบเปนระยะตอไป นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังไดมีสวนรวมในการ
ใหบริการความรูในเรื่องดังกลาวกับจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือดวย  และในโอกาสนี้ไดใหผูชวยอธิการบดีฝาย
ประกันคุณภาพเสนอตอที่ประชุมถึงความสําคัญ และความหมายของ PMQA ดังกลาว 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  และประธานขอใหคณะ หนวยงาน เตรียมบุคลากรเพือ่ดําเนินการ
ในเรื่องดงักลาวตอไป 
 

5.3  ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2549 
ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดใหมีการคัดเลือกนักเรยีน  นักศึกษา 

เพื่อรับรางวัลพระราชทานมาตั้งแต ป พ.ศ. 2507   ในสวนระดับอุดมศึกษาไดเริ่มใหมีการมอบรางวัลพระราชทาน
ระดับอุดมศึกษา   ในปการศึกษา  2547   และเมื่อวันที่  26 กุมภาพันธ  2550  สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  ไดประชุมคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา   
ประจําปการศึกษา  2549  ที่ประชุมมีมติคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ระดับอุดมศึกษา ระดับเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจําปการศึกษา  2549   ไดแก  นายวิวัฒน     ภัทรธีรกานต    รหัส  463210681-
2  คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยขอนแกน ทั้งนี้   นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับรางวัล
พระราชทานระดับอุดมศึกษา  ระดับภาค เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ไดรับรางวัลดังกลาวมาแลว จํานวน 2 
รายคือ 1.  นายสุชาติ   ศกภูเขียว    รหัส 443130045-3   คณะทันตแพทยศาสตร   ไดรับปการศึกษา 2547   และ 2.  
นายวรพจน   ชัยอิทธิอนันต  รหัส  443150166-9 คณะเภสัชศาสตร  ไดรับปการศึกษา 2548    
  คณบดีคณะวิทยาการจัดการเสนอตอที่ประชุมเพิ่มเติมวา  นกัศึกษาคณะวทิยาการจดัการ ไดเขารวม
การประกวด  Young Marketeer ซึ่งจัดโดย บริษัทเซ็นทรัลกรุป โดยไดรับรางวลัชมเชย ไดรับเงนิรางวลัจํานวน 
50,000 บาท 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ   
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  6/2550  ณ  วันศุกรท่ี  16 มีนาคม 2550 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 7/2550 เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2550 เรียบรอยแลว  
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ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ 
  6.1  ขอหารือจากคณะนิติศาสตร 

ผูรักษาการคณบดีคณะนิติศาสตรเสนอตอที่ประชุมในประเด็นตางๆ ดังนี้ 
1.  คณะนิติศาสตร จะขอโอกาสไปแนะนําและใหขอมูลคณะนิติศาสตร ในการประชุม 

คณะกรรมการประจําแตละคณะในโอกาสที่เหมาะสมตอไป 
2. คณะฯยินดีรวมเปนกรรมการในกรณีที่จะมีผลเกี่ยวของดานกฎหมาย  และยินดีใหบริการทาง 

วิชาการกับคณะ/หนวยงานในมหาวิทยาลัย 
3. ขอความอนุเคราะหใหมหาวทิยาลัยพิจารณาเรื่องสิทธิประโยชนในการจัดกิจกรรมของ 

นักศึกษาคณะนิติศาสตร  
  4.  ขอความอนุเคราะหพิจารณาจัดสรรอตัรากําลัง(งบประมาณแผนดิน) ใหกับคณะฯดวย 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  

 
เลิกประชุมเวลา 12.50  นาฬิกา 

 
 
 
                     รังสรรค  เนียมสนิท 
        (รองศาสตราจารยรังสรรค  เนียมสนิท) 

                       รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 
                                         ปฏิบัติหนาที่เลขานุการที่ประชุมคณบดี 

 
 
นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์ 
นางสุภารัตน  มูลศรี 
ผูบันทึกรายงานการประชุม  

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  6/2550  ณ  วันศุกรท่ี  16 มีนาคม 2550 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 7/2550 เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2550 เรียบรอยแลว  
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