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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครั้งที่  16/2547  ณ  วันที่ 1 กันยายน 2547

 รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 16/2547

เม่ือวันพุธที่ 1 กันยายน 2547
ณ  หองประชุมสารสิน  ชั้น 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ

*****************************************************
ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต  สกลไชย  อธิการบดี ประธาน
2.  รศ.ดํ ารงค  หอมดี รองอธิการบดฝีายบรหิาร และ

รกัษาราชการแทนคณบดคีณะสถาปตยกรรมศาสตร
3.  ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
4. รศ.พิศาล  ศิรธิร รองอธิการบดีฝายวิจัย
5. ผศ.อนุชา  นิลประพันธ ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา

แทนรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
6. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
7. รศ.สมหมาย  ปรีเปรม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
8. รศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ คณบดีคณะเกษตรศาสตร
9. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
10. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก คณบดีคณะวิทยาศาสตร
11. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา คณบดีคณะศึกษาศาสตร
12. ผศ.จงรัก  อิฐรัตน รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา

แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร
13. รศ.วิฑูรย  ประสงควัฒนา รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร
14. ผศ.ศรีปญญา  ใจใหญ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
15. รศ.ชูชาติ  อารีจิตรานุสรณ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
16. ผศ.วีระศักดิ์  ชายผา คณบดคีณะสาธารณสุขศาสตร
17. รศ.บังอร   ศรีพานิชกุลชัย คณบดีคณะเภสัชศาสตร
18. ผศ.หลา  อาจวิชัย รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะเทคโนโลยี
19. รศ.ประจักษ  พัวเพิ่มพูลศิริ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
20. รศ.สุเมธ  แกนมณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
21. ผศ.รุง  ธีระพิจิตร คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
22. นางวลัยลักขณ  แสงวรรณกุล รกัษาราชการแทนรองผูอํ านวยการฝายบรกิารวิชาการ

แทนผูรักษาราชการแทนผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ
23. นายอนัตต  เจาสกุล รกัษาราชการแทนรองผูอํ านวยการฝายวิชาการ

แทนผูรักษาราชการแทนผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร
24. รศ.สมภพ  พระธานี ผูอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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25. รศ.จิตเจริญ  ไชยาคํ า ผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ
26. ผศ.สุกิจจา  จันทะชุม ผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล
27. นางพรรณวดี  ตันติศิรินทร รองประธานสภาคณาจารย คนท่ี 1

แทนประธานสภาคณาจารย
28. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

เลขานุการท่ีประชุมคณบดี

ผูไมมาประชุม
1. รศ.นิวัตร  จันทรเทวี คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
2. รศ.สุจนิต  สิมารักษ รักษาราชการแทนผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
3. นางสังวาลย  ชางทอง ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาบุคคล

ผูชวยเลขานุการท่ีประชุมคณบดี

ผูเขารวมประชุม
1. นส.สาธิมา  ปฐมวิริยะวงศ ผูอํ านวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
2. นายบุญญฤทธิ์   สมบัติหลาย รองประธานคนที่ 1

แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง

เริ่มประชุมเวลา 09.40 นาฬิกา

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ไดนํ าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 7/2547
     เม่ือวันที่ 25 สิงหาคม 2547 และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง
ประธานใหรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธในฐานะกรรมการและเลขานุการสภา

มหาวทิยาลัยแจงตอท่ีประชุม ความวา ดวยในคราวประชุมครั้งท่ี 7/2547 เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2547 มีเรื่อง
ท่ีไดนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติท่ียังไมไดรับการรับรอง  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ  และมีขอเสนอแนะใหปรับแกไขรายงานการประชุมดังน้ี
-หนาที่ 7 วาระที่ 5.3 มติที่ประชุม  ใหตัดขอความ “และโครงสรางการบริหารงาน”ออก
-หนาที่ 8 วาระที่ 5.4 มติที่ประชุมคํ าวา “ทบทวน” ใหแกไขเปน “เพ่ิม”
-หนาที่ 13 วาระที่ 5.14 มติที่ประชุม ตัดคํ าวา “ดํ าเนินการ” ออก

ระเบียบวาระที ่2  เรือ่งรบัรองรายงานการประชมุคณบด ีครัง้ที ่15/2547 เม่ือวนัพุธที ่11 สงิหาคม 2547
ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้ง 15/2547 เม่ือวันพุธท่ี 11 สิงหาคม  2547

โดยไมมีการแกไข
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน
3.1 โครงการกอสรางหอพักสวัสดิการสํ าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานใหรองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอท่ีประชุมความวา สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดี คราว

ประชุมครั้งท่ี 15/2547 เม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2547 ไดพิจารณาโครงการจัดสรางและบริหารหอพักนักศึกษา
กลุมหอพักท่ี 6 เพื่อสวัสดิการของนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มจํ านวนหอพักนักศึกษาใหสามารถรองรับ
การขยายตัวเพิ่มขึ้นของนักศึกษาและใหเปนสวัสดิการแกนักศึกษา โดยที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใน
หลักการใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป และมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้

- ขอใหนํ าเสนอราง TOR (Term of Reference) ของโครงการดังกลาวตอท่ีประชุมคณบดี
เพื่อพิจารณาตอไป โดยขอใหมีรายละเอียดดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเอื้อตอการศึกษาเปนองคประกอบดวย
เชน มีสนามกีฬา โรงอาหาร หองคอมพิวเตอรท่ีสามารถเขาถึงขอมูลผาน Internet และหองนันทนาการ  เปนตน

- ขอใหพิจารณาเรื่องผลประโยชนตอบแทนที่มหาวิทยาลัยจะไดรับจากผูประกอบการเอกชน
ใหชัดเจน

- ควรมีระบบการกํ ากับติดตามประเมินผลการดํ าเนินโครงการดังกลาว
บดันี ้ฝายบริหารไดดํ าเนินการปรับปรุงโครงการดังกลาวโดยเพิ่มในเรื่องของ TOR เรียบรอยแลว

ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ มีสาระโดยสรุปคือ โครงการกอสรางหอพักดังกลาว จะใหเอกชนท่ีมี
ฐานะเปนนิติบุคคลมีทุนจดทะเบียนไมนอยกวา รอยละ 20 ของวงเงินลงทุนของโครงการดังกลาวเปนผูลงทุนกอ
สรางในพื้นท่ีจํ านวน 25 ไรของมหาวิทยาลัยและขนาด 6 ไรสํ าหรับวิทยาเขตหนองคาย โดยแบงการกอสรางออก
เปนสองระยะ ระยะที่ 1 จะกอสรางหอพักจํ านวน 500 หองในพื้นท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกน มีกํ าหนดแลวเสร็จภาย
ในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2548 และระยะท่ี 2 จะกอสรางในสวนท่ีเหลือท้ังท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกน และท่ีวิทยาเขต
หนองคาย มีกํ าหนดแลวเสร็จภายในวันท่ี 1 พฤษภาคม 2549 ลักษณะหองพักจะแบงเปน 2 ประเภทคือ หองพัก
ท่ีติดตั้งพัดลมจํ านวนรอยละ 90 และอีกรอยละ 10 จะเปนหองพักท่ีติดเครื่องปรับอากาศ กํ าหนดใหมีส่ิงอํ านวย
ความสะดวกพื้นฐานสํ าหรับนักศึกษา และเม่ือกอสรางแลวเสร็จผูลงทุนจะเปนผูบริหารจัดการ เปนระยะเวลา 25 ป
และมีเงื่อนไขใหมหาวิทยาลัยเลิกจางบริหารโครงการหอพักเปนหลังๆหรือท้ังโครงการได โดยความยินยอมของทั้ง
สองฝาย การเก็บคานํ้ าประปา หรือคาไฟฟา ผูลงทุนจะเรียกเก็บจากนักศึกษาท่ีเชาหองพักคิดเปนอตัราเฉลีย่เพิม่ขึน้
ไมเกนิรอยละ 10 ตอหนวยของคานํ ้าประปาและคาไฟฟาท่ีทางโครงการช ําระใหแกมหาวทิยาลัย การบํ ารุงรักษาและซอม
แซมผูลงทุนจะเปนผูรับผิดชอบและตองเสนอแผนการบํ ารุงรักษาซอมแซมเปนแผนรายปและแผนราย 5 ป สํ าหรบั
การตดิตามประเมนิผลโครงการดงักลาว นัน้ มหาวทิยาลัยจะพจิารณาแตงตัง้คณะกรรมการตอไป

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบรางโครงการกอสรางหอพักสวัสดิการสํ าหรับนักศึกษาดังกลาว

และมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังน้ี
1.แกไขเอกสารรางโครงการฯ ดังน้ี

- หนาที่ 7 ขอ 3 ในขอ 5 การบํ ารุงรักษาและซอมแซม เม่ือครบสัญญาจางใหระบุให
        ผูลงทุนเปนผูรับผิดชอบในการปรับปรุงซอมแซมอาคารใหอยูในสภาพพรอมใชงาน

   และตองสงมอบคืนภายในเวลาที่กํ าหนด
- หนาที่ 7 ขอ 4 ในขอ 5 ขอความ “...เกิดความเสียหายดังกลาวแทนมหาวิทยาลัย”
   ควรระบุใหชัดเจนวา เกิดความเสียหายในเรื่องใด
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   - หนาที่ 7 ขอ 6  ใหปรับปรุงขอความใหม เน่ืองจากการพิจารณาจะมี 2 ขั้นตอน คือ
    ขั้นตอนการพิจารณาโครงการของผูลงทุน ซึ่งจะตองเปนไปตามมาตรฐานขั้นต่ํ า

   ที่กํ าหนด และขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกโครงการซึ่งจะพิจารณาจากคาเชาที่
   เก็บจากนักศึกษาในอัตราตํ่ าสุดเปนหลัก

2. ควรกํ าหนดใหผูลงทุนกันเงินสวนหน่ึงเปนกองทุนสํ าหรับการซอมแซมบํ ารุงรักษา
เพ่ือปองกันกรณีที่ผูลงทุนอาจไมดํ าเนินการซอมแซมตามที่กํ าหนด และเงินในกองทุนน้ีอาจคืนใหกับผูลงทุน
เม่ือสิ้นสุดโครงการตามสัญญา

3. ควรพิจารณาติดตั้งระบบโทรศัพทในหองพัก ระบบการปองกันอัคคีภัย และควรมีการ
กํ าหนดพื้นที่ใชสอยสวนรวมของนักศึกษาโดยพิจารณาถึงความสอดคลองกับวิถีชีวิตความเปนอยูที่สงเสริม
การมีปฏิสัมพันธอันดีตอกันของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

ทั้งน้ี ประธานขอใหคณบดี ผูอํ านวยการที่มีขอคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติม เสนอความคิดเห็นที่
รองอธิการบดีฝายบริหารไดโดยตรง

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขอเสนอแตงต้ังคณะกรรมการอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกิต์ิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

    ประธานใหผูอ ํานวยการศนูยหัวใจสิรกิติิ ์ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืเสนอตอท่ีประชมุความวา ตามขอ 8
แหงขอบงัคับมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวยการบรหิารศนูยหัวใจสิรกิติิ ์ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื พ.ศ.2547 ก ําหนดวา
“ในการบรหิารงานของศนูยหัวใจสิรกิติิ ์ ใหมีคณะกรรมการอ ํานวยการ จ ํานวนไมเกนิ 15 คน ซ่ึงแตงตัง้โดยสภา
มหาวทิยาลยั ประกอบดวย

1. อธิการบด ีเปนประธานกรรมการ
2. กรรมการโดยต ําแหนง ไดแก

(2.1) รองอธกิารบดคีนหนึง่ท่ีอธิการบดมีอบหมาย
(2.2) คณบดท่ีีเกีย่วของ ไดแก คณะแพทยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะเภสัชศาสตร
         คณะทันตแพทยศาสตร และคณะเทคนคิการแพทย

3. กรรมการผูทรงคณุวฒิุซ่ึงแตงตัง้โดยอธกิารบด ีตามขอเสนอของคณะกรรมการประจ ํา ไดแก
(3.1) แพทยผูเชีย่วชาญทางดานโรคหวัใจ จ ํานวน 4 คน
(3.2) ผูทรงคณุวฒิุท่ีมีความรูความสามารถในการเพิม่ศกัยภาพกาารบรหิารงานของ
         ศนูยหัวใจสิรกิติิ ์จ ํานวน 3 คน

ใหผูอ ํานวยการเปนกรรมการและเลขานกุารของคณะกรรมการอ ํานวยการ และจะแตงตั้ง
ผูชวยเลขานกุารอกีไมเกิน 2 คนก็ได

คณะกรรมการผูทรงคณุวฒิุมีวาระการด ํารงต ําแหนง 2 ป และอาจไดรับการแตงตั้งใหมอีกก็ได
บัดนี้ ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯขอเสนอแตงตั้งคณะกรรมการอํ านวยการ ประกอบดวย
1. อธิการบดี เปน ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีฝายบริหาร เปน กรรมการ
3. คณบดีคณะแพทยศาสตร เปน กรรมการ
4. คณบดีคณะเทคนิคการแพทย เปน กรรมการ
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5. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร เปน กรรมการ
6. ศาสตราจารยนายแพทยบุญชอบ พงษพาณิชย เปน กรรมการ
7. ศาสตราจารยปยทัศน  ทัศนาวิวัฒน เปน กรรมการ
8. รองศาสตราจารยกิตติพันธ  วิสุทธารมย เปน กรรมการ
9. รองศาสตราจารยนายแพทยเชิดชัย  ตันติศิรินทร เปน กรรมการ
10.นางดวงตา  ทองโสภิต เปน กรรมการ
11.นายภูมิ  สาระผล เปน กรรมการ
12.นางผาณิต  นิติฑัณฑประภาศ เปน กรรมการ
13. ผูอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ เปน กรรมการและเลขานุการ
14. นางสาวจรูญรัตน  คํ าทุน เปน ผูชวยเลขานุการ
15. นางสาวปยะมาศ  แสนทะวงษ เปน ผูชวยเลขานุการ
จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ทีป่ระชมุพิจารณาแลวเหน็ควรใหเพ่ิมคณบดคีณะทนัตแพทยศาสตร และคณบดคีณะเภสชัศาสตร

รวมเปนกรรมการ ทัง้น้ี เพ่ือใหเปนไปตามขอ (2.2) ในขอ 8 แหงขอบังคบัมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยการบรหิาร
ศนูยหวัใจสริกิิต์ิ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ พ.ศ.2547 และใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องแจงเพ่ือทราบ
5.1 การขออนุมัติเปดหลักสูตร
ประธานใหเลขานกุารท่ีประชมุเสนอตอท่ีประชมุความวา ดวยมหีลักสูตรทีข่ออนมัุตเิปดสอน ท่ีได

ผานความเหน็ชอบของคณะกรรมการกลัน่กรองหลักสูตร เม่ือคราวประชมุครัง้ท่ี 13/2547เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2547
จ ํานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาพฒันาสังคม (หลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ.2547)

จงึน ําเสนอท่ีประชมุเพือ่ทราบ
ทีป่ระชมุรบัทราบ

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ
6.1 กํ าหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจํ าปการศึกษา 2546
ประธานใหเลขานุการท่ีประชุมเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยสํ านักพระราชเลขาธิการพระบรม

มหาราชวังไดแจงวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯให สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองคมาพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสํ าเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
ประจํ าปการศึกษา 2546 ในวันพุธท่ี 22 ธันวาคม 2547 สํ าหรับกํ าหนดเวลานั้น มหาวิทยาลัยจะประสานกับกอง
พระราชพิธี สํ านักพระราชวังและสวนท่ีเกี่ยวของเพื่อจัดทํ ากํ าหนดการและแจงใหทราบตอไป

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.2 ประมาณการรายรับรายจายและแผนการดํ าเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงมข.
      ประจํ าปงบประมาณ 2548 (1 ตุลาคม 2547-30 กันยายน 2548)
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ประธานใหรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยสถานีวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดจัดทํ าประมาณการรายรับรายจายและแผนการดํ าเนินงานสถานีวิทยุฯ ประจํ าป
งบประมาณ 2548 (1 ตุลาคม 2547-30 กันยายน 2548) เรียบรอยแลว โดยมีประมาณการรายรับ
 7,330,934.52 บาท ประมาณการรายจาย 6,552,546.73 บาท และประมาณการจัดสรรประโยชนให
มหาวิทยาลัย รอยละ 5 ของรายรบัเปนเงิน 366,546.73 บาท สํ าหรับแผนงานสํ าคัญของสถานวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยขอนแกน ในปงบประมาณ 2548 ประกอบดวยแผนงาน 2 ดาน คือ 1) ในดานรายการวิทยุ จะเพิ่ม
รายการสาระความรูและบันเทิงสํ าหรับผูฟงกลุมนักเรียน นักศึกษา สัดสวนรายการจะประกอบดวย ขาว รอยละ
22.7 สาระความรู รอยละ 28.6 สาระบันเทิง รอยละ 17.4 บันเทิง รอยละ 18.1 ชุมชน รอยละ 13.1 เวลาออก
อากาศทุกวันๆละ 19 ชั่วโมง จัดสรรเปนรายการวิทยุเพื่อการเผยแพรความรูและชื่อเสียงเกียรติภูมิของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน รอยละ 24  และ 2) ดานเทคนิคจะพัฒนาอุปกรณการกระจายเสียงใหเปนระบบดิจิตอล
และใชคอมพิวเตอรในการตัดตอรายการออกอากาศสด

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป โดยมีขอเสนอแนะให

สถานีฯเสนอขอมูลแสดงรายรบั-รายจายของปงบประมาณที่ผานมาประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย
เพ่ิมเตมิดวย

6.3 โครงการพฒันาความรูผานสือ่อเิลก็ทรอนิกส e-learning เพ่ือการพัฒนาระบบราชการไทย
ประธานใหรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยสํ านักงานคณะ

กรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดจัดใหมีหลักสูตรฝกอบรมและการเรียนรูผานส่ืออิเล็กทรอนิกส
(e-learning) โครงการ mini MPM (mini Modern Public Management) ซ่ึงเปนหลักสูตรที่จะเปนประโยชนอยาง
ย่ิงสํ าหรับผูบริหาร ผูสนใจสามารถสมัครลงทะเบียนเรียนหลักสูตรดังกลาวผานทาง web site:www.mmpm4u.com
โดยไมเสียคาใชจายใดๆท้ังส้ิน

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.4 การจัดทํ าคํ ารับรองการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2548
ประธานใหรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ ไดแจงตอท่ีประชุมเพิ่มเติมวาในปงบประมาณ

พ.ศ.2548 นี้ สํ านักงาน ก.พ.ร.กํ าหนดใหสวนราชการตองจัดทํ าคํ ารับรองการปฏิบัติราชการในระดับทาทายทุก
หนวยงาน โดยจะมีหนังสือแจงรายละเอียดใหคณะ หนวยงานทราบตอไป

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.5 รายงานผลคดี
ประธานแจงตอท่ีประชุมความวา ดวยศาลปกครองกลาง กรุงเทพฯ ไดสรุปคํ าพิพากษากรณี

ท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนไดมีคํ าส่ังให นางสาวพรทิพย  แซเตียว และพวกรวม 7 คน พนจากสภาพการเปน



- 7 -

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครั้งที่  16/2547  ณ  วันที่ 1 กันยายน 2547

นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน เนื่องจากการกอความไมสงบในระหวางวันท่ี 18-19 มกราคม 2542 นั้น
บัดนี้ ศาลปกครองกลางไดพิจารณาแลวสรุปคํ าพิพากษาวาการดํ าเนินการของมหาวิทยาลัยขอนแกนนั้นถูกตองแลว

และประธานไดแจงความคืบหนาของคดีสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน กรณีนางลํ าพูน
หรองบุตรศรี ไดฟองรองตอศาลปกครองจังหวัดขอนแกน ในขอหาท่ีมหาวิทยาลัยไมดํ าเนินการระงับการหัก
เงินเดือนใหกับสหกรณออมทรัพยขอนแกนในการชํ าระหนี้ตามโครงการเงินกูพิเศษเพื่อซ้ือท่ีดิน โดยศาลปกครอง
จังหวัดขอนแกนไดพิจารณาขอเท็จจริงแลว พบวานางลํ าพูน หรองบุตรศรี ไดมีหนังสือแสดงเจตนายินยอมใหหัก
เงินเดือนไว การขอยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงเจตนาดังกลาวจะตองไดรับการยินยอมจากสหกรณออมทรัพยฯ
เสียกอน ศาลจึงพิพากษายกฟองคดีดังกลาว

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.6 การจัดระเบียบบานพักในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานใหรองอธิการบดีฝายบริหารแจงตอท่ีประชุมความวา มหาวิทยาลัยไดดํ าเนินการจัด

ระเบียบบานพักในมหาวิทยาลัยแลว โดยเริ่มจากการสํ ารวจจํ านวนผูประกอบธุรกิจในบริเวณบานพักใน
มหาวิทยาลัย และเชิญผูประกอบการทั้งหมดมารับทราบนโยบายการจัดระเบียบดังกลาวและปรึกษาหารือ
ในรายละเอียดรวมกัน โดยมหาวิทยาลัยจะจัดพื้นท่ีเพื่อประกอบการคาใหเปนระเบียบเรียบรอยและใหอยูใน
ความดูแลของสํ านักงานบริหารจัดการทรัพยสิน ซ่ึงผูประกอบการสวนใหญรับทราบและเห็นดวยกับการจัดระเบียบ
ดังกลาว แตมหาวิทยาลัยก็มีมาตรการผอนปรนสํ าหรับผูท่ีเดือดรอน โดยใหจัดทํ าคํ ารองเสนอมายังมหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาเปนกรณีไป สํ าหรับผูท่ีไมเห็นดวยและมีพฤติกรรมตอตานอยางรุนแรงมหาวิทยาลัยก็จะดํ าเนินการตั้ง
กรรมการสอบสวนตอไป

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ทีป่ระชมุรบัทราบและมขีอเสนอแนะวา กรณีผูมีพฤตกิรรมตอตานรนุแรงใหแจงตนสงักัดทราบดวย

6.7 การซื้อฐานขอมูล e-book ของสํ านักวิทยบริการ
ประธานใหผูแทนผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการเสนอตอท่ีประชุมความวา ตามที่มหาวิทยาลัยได

อนุมัติงบประมาณเปนเงินจํ านวน 1.8  ลานบาท ใหสํ านักวิทยบริการเพื่อจัดซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส นั้น บัดนี้
สํ านักวิทยบริการไดดํ าเนินการจัดซ้ือเรียบรอยแลว มีรายละเอียดดังนี้

1. จัดซ้ือฐานขอมูล Ebooks Kluwer online เปนเงินจํ านวน 800,000 บาท ซ่ึงสามารถสืบคน
หนังสืออิเล็กทรอนิกสไดจํ านวน 1001 รายชื่อ ( http://ebook.kluweronling.com) โดยทางบริษัทผูจํ าหนายจะจัด
อบรมการใชฐานขอมูลดังกลาวใหบุคลากรท่ีเกี่ยวของดวย

2.  จัดซ้ือฐานขอมูล  netlibrary เปนเงินจํ านวน 1,000,000 บาท ฐานขอมูลนี้เปนฐานขอมูลท่ีจัด
ซ้ือในรปูของภาคหีองสมดุเครอืขายมหาวทิยาลัยสวนภมิูภาค ซ่ึงหองสมดุแตละแหงจะรวมลงทนุแหงละ
1,000,000 บาท และมีสิทธ์ิเลือกซ้ือได 200 รายการ เม่ือระบบเสร็จสมบูรณแลว สามารถเขาใชหนังสือของหอง
สมุดอื่นๆท่ีอยูในภาคีไดท้ังหมด

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบและเสนอแนะใหมีการบันทึกวีดิทัศนการจัดอบรมการใชฐานขอมูล Ebooks

Kluwer online และนํ าเผยแพรบน web site ดวย

http://ebook.kluweronling.com/
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6.8 การเชื่อมตอของระบบโทรศัพทและระบบขอมูลของศูนยคอมพิวเตอร
ประธานใหผูแทนผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอรแจงตอท่ีประชุมความวา ตามที่ศูนยคอมพิวเตอร

ไดรับงบประมาณตามโครงการนํ ารองของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั้น ในการนี้ ศูนยฯได
ดํ าเนินการเชื่อมตอระบบโทรศัพทและระบบขอมูล ซ่ึงจะทํ าใหลดตนทุนคาใชจายในการติดตอระหวาง
มหาวิทยาลัยขอนแกนกับวิทยาเขตหนองคายได สวนการติดตอกับวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการที่กรุงเทพฯนั้น
ยังไมสามารถดํ าเนินการได เนื่องจากปจจุบัน IP Address ของวิทยาลัยฯยังเปดใหบริการสาธารณะอยู

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 11.15 นาฬิกา

                (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)
                   รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

                  เลขานุการท่ีประชุมคณบดี
นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน  มูลศรี
ผูบันทึกรายงานการประชุม
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