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ประธาน
ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย และรักษาราชการแทน
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เริม
่ ประชุมเวลา 09.50 นาฬิกา
เนือ
่ งจากอธิการบดีตด
ิ ราชการสําคัญ จึงมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
ทําหนาทีป
่ ระธานที่ประชุมคณบดีแทน จากนั้น ประธานไดดาเนิ
ํ นการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรือ
่ งแจงตอที่ประชุม

-ไมมี-

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 1/2550 เมือ
่ วันที่ 12 มกราคม 2550
ี ารแกไข
ทีป
่ ระชุมมีมติรบ
ั รองรายงานการประชุมครัง้ ที่ 1/2550 เมือ่ วันที่ 12 มกราคม 2550 โดยไมมก
ระเบียบวาระที่ 3 เรือ
่ งสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน

-ไมมี-

ระเบียบวาระที่ 4 เรือ
่ งเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขอความรวมมือมหาวิทยาลัยในการพิจารณารับนักศึกษาที่ลาออกและพิจารณา
รับเพิม
่ เติม ในระบบรับตรง
เลขานุการทีป
่ ระชุมเสนอตอที่ประชุมวา ในการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 6/2549 เมือ
่ วันเสารที่ 16 ธันวาคม 2549 ไดพิจารณาเรื่องแอดมิชชั่นส ปการศึกษา 2550 เนื่องจากมีนัก
ศึกษาจํานวนหนึง่ ทีล
่ าออกจากมหาวิทยาลัย/สถาบันที่กําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 2549 เพื่อสมัครสอบแอด
มิชชัน
่ ส ในปการศึกษา 2550 ซึ่งที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยมีมติใหใชผลคะแนน O-NET ในปการศึกษา
ทีน
่ ก
ั เรียนจบเทานัน
้ ในการนี้ เพื่อเปนการลดความตึงเครียดของนักเรียน และคลี่คลายปญหาใหนักศึกษาที่
พลาดโอกาสในกรณีทไ
ี่ มสามารถสอบเขามหาวิทยาลัยครั้งใหมได ที่ประชุมอธิการบดีมีมติเสนอขอให
มหาวิทยาลัย/สถาบันทีม
่ น
ี ก
ั ศึกษาลาออก และมีความประสงคจะกลับเขาศึกษา ณ มหาวิทยาลัย/สถาบัน เดิม
พิจารณารับนักศึกษาเขาศึกษาใหมได นอกจากนั้น หากมหาวิทยาลัย/สถาบันใดที่มีการรับตรง และยังมีที่วาง
ทีต
่ รงกับความตองการของนักเรียน ก็ขอใหมหาวิทยาลัย/สถาบัน พิจารณารับนักเรียนเพิ่มเติมดวย ทัง้ นี้ โดยขึ้น
อยูก
 บ
ั หลักการทีว่ า การรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเปนสิทธิโดยชอบธรรมและเปนดุลยพินิจของ
มหาวิทยาลัย/สถาบันแตละแหง ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย จึงขอความสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย/
สถาบันเพือ
่ รวมดําเนินการคลี่คลายปญหาดังกลาวดวย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป
่ ระชุมพิจารณาแลวเห็นวามหาวิทยาลัยควรดําเนินการตามแนวปฏิบต
ั เิ ดิม
4.2 ขอความอนุเคราะหการจัดทีน
่ ง
ั่ การศึกษาสําหรับนักเรียนจากจังหวัดชายแดนภาคใต
เลขานุการทีป
่ ระชุมเสนอตอที่ประชุมวา ดวยกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน ไดมี
หนังสือที่ นร 5102.1/3074 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2549 ขอความอนุเคราะหที่นั่งการศึกษาใหกับนักเรียนจาก
จังหวัดชายแดนภายใต อันไดแก จ.ปตตานี จ.ยะลา จ.นราธิวาส จ.สตูล และจ.สงขลา เฉพาะในพื้นที่ 4 อําเภอ
ไดแก อ.เทพา อ.สะบายอย อ.นาทวี และอ.จะนะ จํานวน 10 -15 ที่นั่งตอป ตั้งแตปการศึกษา 2550 เปนตนไป
พรอมทัง้ จัดทีพ
่ ก
ั และทุนการศึกษาตามจํานวนที่สามารถสนับสนุนได อนึ่ง ในปการศึกษา 2550 กระทรวง
มหาดไทยโดยความรวมมือของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรจะดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาชาว
ไทยทีน
่ บ
ั ถือศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต เขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยตางๆ ซึ่ง มหาวิทยาลัย
ขอนแกน โดยสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ไดสํารวจอัตรารับนักศึกษาตามโครงการดังกลาว ประจําป 2550
มีคณะทีป
่ ระสงคจะรับนักศึกษาตามดครงการของกระทรวงมหาดไทย รวมจํานวน 26 คน
ใน 6 คณะ คือ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (14 คน) คณะวิทยาศาสตร (1 คน) คณะเภสัชศาสตร (2 คน) คณะวิทยาการ-จัด
การ (3 คน) คณะพยาบาลศาสตร (5 คน) และคณะทันตแพทยศาสตร (1 คน) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป
่ ระชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นควรใหการสนับสนุน จํานวนไมเกิน 15 ทุน ทัง
้ นี้ มอบ
ใหฝา
 ยวิชาการและวิเทศสัมพันธ สํารวจสาขาทีป
่ ระสงคจะรับนักศึกษาตามคําขอของกองอํานวยการรักษา
ความมัน
่ คงภายใน ในแตละคณะตอไป
4.3 รางปฏิทน
ิ การศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2549
เลขานุการทีป
่ ระชุม เสนอตอที่ประชุมวา ดวยสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการไดจัดทํารางปฏิทิน
การศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2550 เรียบรอยแลว ดังมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม
รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ครัง้ ที่ 2/2550 ณ วันศุกรที่ 19 มกราคม 2550
หมายเหตุ : ไดรบ
ั การรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2550 เรียบรอยแลว
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มติ ทีป
่ ระชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบรางปฏิทน
ิ การศึกษาทัง
้ ระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา ตามทีเ่ สนอ และมีขอ
 คิดเห็นเสนอแนะใหปรับแกไข ดังนี้
1. ปรับแกไข รางประกาศฯ ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้
1.1 ปรับรายการในตารางลําดับที่ 4 ขึน
้ มาเปนลําดับที่ 1
1.2 รายการลําดับที่ 6 “นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นตนดวย 50 เขาหอพัก” เดิมที่กําหนด
เปนวันจันทรที่ 28 พฤษภาคม 2550 นั้น ควรพิจารณาปรับใหตรงกับวันหยุด
ซึง
่ จะสะดวกกับนักศึกษาและผูปกครองมากกวา (อาจเปนวันเสาร หรือ
วันอาทิตยที่ 26 -27 พฤษภาคม 2550)
1.3 รายการลําดับที่ 7 แกไขคําวา “ธนาคาร” ใหถูกตอง
2. คณบดีคณะเทคนิคการแพทย มีขอเสนอแนะวา ควรมีกระบวนการใหนักศึกษา
สามารถตรวจสอบการชําระเงินคาลงทะเบียนไดดวย ในปฏิทินการศึกษาของทั้งระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษา
4.4 พิจารณาการอุทธรณคําสั่งลงโทษนักศึกษาทุจริตการสอบกลางภาคตน
ปการศึกษา 2549
เลขานุการที่ประชุมในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณคําสั่งลงโทษนักศึกษา
ทุจริตการสอบ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ 4102/2549 เสนอใหคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรเสนอตอที่
ประชุมมีรายละเอียดโดยสรุปวา คณะฯ ไดมค
ี าสั
ํ ง่ ลงโทษนักศึกษาทุจริตการสอบกลางภาคตน ปการศึกษา 2549
จํานวน 2 ราย ตามคําสัง่ คณะวิศวกรรมศาสตร ที่ 506/2549 สั่ง ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2549 คือ
1. นายจักรกฤษณ บุญเกิด ใหปรับตกรายวิชาที่กระทําการทุจริตและรายวิชาที่สอบผานมาแลว
จํานวน 4 วิชา คือ 1) วิชา 411 321 Technical English for Engineering 2) วิชา 175 231 Termodynamics I
3) วิชา 315 112 Fundamentals of Physics II และ 4) วิชา 175 221 Dynamics
2. นางสาวปทมวรรณ ศรีกา ใหปรับตกรายวิชาที่กระทําการทุจริตและรายวิชาที่สอบผานมาแลว
จํานวน 4 วิชา คือ 1) วิชา 411 322 Technical English for Engineering II 2) วิชา 171 240 Surveying I 3)
วิชา 175 221 Dynamics และ 4) วิชา 171 200 Strength of Materials I
เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมเพิ่มเติมวา นักศึกษาทัง้ 2 รายดังกลาว ไดยื่นอุทธรณตอ
อธิการบดีใหมหาวิทยาลัยพิจารณาลดโทษ ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณฯ ไดประชุมพิจารณาและ
ปรึกษากันแลว มีความเห็นใหลดโทษลง โดยปรับตกนักศึกษาทั้ง 2 ราย เฉพาะรายวิชาที่ทําการทุจริต กลาวคือ
นายจักรกฤษณ บุญเกิด ใหปรับตกเฉพาะรายวิชา วิชา 175 221 Dynamics และ นางสาวปทมวรรณ ศรีกา
ใหปรับตกเฉพาะรายวิชา วิชา 171 200 Strength of Materials I กอนนําเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณา
แตเมือ
่ วันที่ 9 มกราคม 2550 คณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ ไดประชุมพิจารณาทบทวน
ความเห็น โดยไดตรวจสอบเกี่ยวกับระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของ คือ ระเบียบฯ วาดวย การศึกษาขั้นปริญญา
ตรี พ.ศ.2548 และระเบียบฯ วาดวย การสอบประจําภาคของนักศึกษา พ.ศ.2547 แลวเห็นวา การออกระเบียบฯ
วาดวย การสอบประจําภาคของนักศึกษา พ.ศ.2547 ไดอาศัยอํานาจตามระเบียบฯ วาดวยการศึกษาขั้นปริญญา
ตรี พ.ศ.2542 ตอมาระเบียบฯดังกลาว ถูกยกเลิกและใชระเบียบฯ วาดวย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2548 ซึ่ง
ออกบังคับใชภายหลังระเบียบฯ วาดวย การสอบประจําภาคของนักศึกษา พ.ศ.2547 เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับการ
สอบ ตามหมวดที่ 8 การวัดและประเมินผลตามนัยขอ 27.3 ของระเบียบฯ วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
พ.ศ.2548 กําหนดไววา “การสอบประจําภาค หมายถึงการสอบครั้งสุดทายของแตละรายวิชา เมื่อเสร็จสิ้นการ
สอนในภาคการศึกษานัน
้ หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบประจําภาค ใหเปนไปตามระเบียบฯ วาดวย
การสอบประจําภาค” ดังนั้น การดําเนินการเกี่ยวกับการสอบประจําภาค จึงตองอาศัยระเบียบฯ ที่กําหนดไว
เฉพาะ คือระเบียบฯ วาดวย การสอบประจําภาคของนักศึกษา พ.ศ. 2547 ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตรเสนอและ
อางอิงระเบียบฯ ดังกลาว นั้น ถูกตองและชอบแลว ฉะนั้น การลงโทษนักศึกษากรณีทุจริตการสอบดังกลาว ตาม
ทีค
่ ณะวิศวกรรมศาสตรลงโทษมีความเหมาะสมและชอบแลว ทั้งนี้ เพื่อเปนบรรทัดฐานในการถือปฏิบัติตามมติที่
ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 21/2548 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2548 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบกรณี
ทํานองเดียวกันมาแลว ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณฯ ไดพิจารณาทบทวนแลว มีความเห็นวา ให
ยกอุทธรณของนักศึกษา ทั้ง 2 ราย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป
่ ระชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบตามความเห็นทีค
่ ณะกรรมการพิจารณาการ
อุทธรณฯ เสนอ คือ ใหยกอุทธรณของนักศึกษาทั้ง 2 ราย และลงโทษนักศึกษาตามคําสั่งคณะ
วิศวกรรมศาสตร ที่ 506/2549 สั่ง ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2549 เชนเดิม

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ครัง้ ที่ 2/2550 ณ วันศุกรที่ 19 มกราคม 2550
หมายเหตุ : ไดรบ
ั การรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2550 เรียบรอยแลว

-44.5 ขออนุมต
ั ด
ิ าเนิ
ํ นการจัดการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสิง
่ แวดลอม ในลักษณะโครงการพิเศษ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา คณะฯขออนุมัติดําเนินการจัดการหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ในลักษณะโครงการพิเศษโดยมีรายละเอียดหลักการ
และเหตุผล โครงสรางหลักสูตร ศักยภาพในการดําเนินการ และงบประมาณสําหรับการจัดการหลักสูตร ตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการอํานวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งที่
7/2549 เมือ
่ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการ โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะวา
เนือ
่ งจากการเปดหลักสูตรแผน ข โดยนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้มีสิทธิไดรับปริญญาวิศวกรรมศา
สตรมหาบัณฑิต สําหรับนักศึกษาที่ไมไดสําเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตมา จะไมไดผานกระบวนการ
ของวิศวกรรมอาจทําใหมผ
ี ลกระทบกับวิชาชีพในภาพรวม เห็นควรใหทบทวนการกําหนดคุณสมบัติผูสมัครเขา
ศึกษาใหรบ
ั เฉพาะผูส
 าเร็
ํ จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หากประสงคจะรับผูสําเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร
บัณฑิต ควรมีการจัดทําเปนอีกหลักสูตรหนึ่งเพื่อใหครอบคุลมวิทยาศาสตรบัณฑิตดวย ซึ่งคณะฯไดพิจารณาขอ
เสนอแนะดังกลาวแลว เห็นวาหลักสูตรนี้สามารถดําเนินการไดโดยไมกระทบกับวิชาชีพในภาพรวม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป
่ ระชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ และมีขอ
 คิดเห็นเสนอแนะวา
คณะฯ อาจพิจารณาเพิม
่ วิชาพืน
้ ฐานทางดานวิศวกรรม สําหรับผูท
 ไ
ี่ มไดสาเร็
ํ จการศึกษาวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต ซึง
่ จะทําใหไมกระทบกับวิชาชีพวิศวกรรมในภาพรวม
4.6 การคัดเลือกขาราชการเพือ
่ แตงตัง้ ใหดารงตํ
ํ
าแหนงหัวหนาสํานักงานอธิการบดี
และผูอ
 านวยการกอง
ํ
ผูช
 ว ยเลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยจะดําเนินการคัดเลือกขาราชการ
เพือ
่ แตงตั้งใหดํารงตําแหนง ดังตอไปนี้
1. ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 9 ระดับ 9 (ตําแหนงหัวหนาสํานักงานอธิการบดี)
2. ตําแหนงเจาหนาที่บุคคล 8 ระดับ 8 (ตําแหนงผูอํานวยการกองการเจาหนาที่)
3. ตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 8 ระดับ 8 (ตําแหนงผูอํานวยการกองแผน
งาน)
4. ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานอาคารและสถานที่ 8 ระดับ 8 (ตําแหนงผูอํานวยการกอง
อาคารและสถานที่)
โดยมหาวิทยาลัยไดกําหนดคุณสมบัติ ความรูความสามารถ คุณลักษณะที่พึงประสงค หนาที่
ความรับผิดชอบ เกณฑการประเมินและการตัดสิน โดยดําเนินการตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงและหลักเกณฑ
และกรอบสมรรถนะของสํานักงาน ก.พ. โดยอนุโลม ดังรางประกาศที่ปรากฏตาม
ตามที่ ก.ม.ไดกาหนดไว
ํ
เอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป
่ ระชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการตามทีเ่ สนอ และมีขอ
 คิดเห็นเสนอแนะ
ใหปรับแกไขวรรคทายของ ขอ 6 เกณฑการประเมินและการตัดสิน ของรางประกาศฯ ทัง
้ 4 ฉบับ โดยให
แกไขเปน “ ผูไ
 ดรบ
ั การคัดเลือกจะตองไดคะแนนแตละขอขางตนไมตากว
ํ่
าขอละ 60 คะแนน และ เปนผูไ
 ด
่ํ
ารอยละ 70”
คะแนนสูงสุดโดยตองไดคะแนนรวมไมตากว
4.7 ประมาณการรายรับรายจายประจําปงบประมาณ 2550 ของสถานีวท
ิ ยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยขอนแกน และรายงานผลการดําเนินงานสถานวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป 2549
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ เสนอตอที่ประชุมวา ขอเสนอประมาณการรายรับ-รายจาย ประ
จําปงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 – 30 กันยายน 2550) ของสถานวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัย
ขอนแกน โดยประมาณการรายรับเปนเงินจํานวน 5,132,000.96 บาท ประมาณการรายจายเปนเงินจํานวน
4,510,000.00 บาท ประมาณการกําไรสุทธิเปนเงินจํานวน 77,400.91 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการสถานีวิทยุเรียบรอยแลว
สําหรับปงบประมาณ 2550 สถานีฯไดรับผลกระทบตอเนื่องจากงบประมาณ 2549 จากการเกิดวิทยุชุมชน สงผล
ใหมรี ายไดลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณที่ผานมา ดังนั้น งบประมาณสวนใหญของป 2550 มิไดเปนการ
พัฒนาอุปกรณใดๆ เปนเพียงคาใชจายในการบริหารจัดการและจัดหาอุปกรณกระจายเสียงสํารองที่จําเปนเทานั้น
และตามคําสัง่ มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 2259/2547 เรือ
่ ง แตงตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
การดําเนินงานขององคกรในกํากับมหาวิทยาลัยขอนแกน นัน
้ บัดนี้ คณะกรรมการฯ ไดตรวจสอบและประเมินผลการดําเนิน
งานของสถานีวท
ิ ยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป 2549 เรียบรอยแลว สรุปผล ดังนี้
ผลการดําเนินงานมีการพัฒนาระบบกระจายเสียงไดตามเปาหมายที่ตั้งไว โดยมีคาใชจายในการ
จัดหาครุภณ
ั ฑเพือ
่ ดําเนินการในการพัฒนาเปนไปตามที่ตั้งไว จํานวนเงิน 849,836.44 บาท
รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ครัง้ ที่ 2/2550 ณ วันศุกรที่ 19 มกราคม 2550
หมายเหตุ : ไดรบ
ั การรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2550 เรียบรอยแลว

-5ผลประกอบการของสถานีวิทยุมี ดังนี้
ประมาณการ (บาท)
เกิดขึ้นจริง (บาท)
รายได
8,271,112.68
6,905,266.94
รายจาย
7,648,696.71
4,571,000.81
รายไดสูงกวารายจาย
622,415.97
2,334,266.13
นําไปเปนทุนสํารองสะสม
233,426.61
คงเหลือกําไรสุทธิ
2,100,839.52
สถานีฯ ประกอบการไดตํ่ากวาประมาณการ 16.51% และลดคาใชจายลงจากประมาณการได
40.24% ผลการดําเนินงานเมือ
่ เทียบกับประมาณการถือวาทําไมไดตามเปาหมายแตผลกําไรมีมากกวาประมาณ
การ เนือ
่ งจากลดคาใชจายลงไดมากและไดจัดสรรเงินใหมหาวิทยาลัยขอนแกน 5% ของรายไดไวแลว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบรายงานผลการดําเนินงานและพิจารณาประมาณการรายรับ-รายจาย
มติ ทีป
่ ระชุมรับทราบและเห็นชอบใหนาเสนอสภามหาวิ
ํ
ทยาลัยตอไป โดยใหตรวจสอบตัว
เลขกําไรสุทธิในรายงานประจําป 2549 และปรับแกไขใหถก
ู ตองกอน
4.8 คณะศิลปกรรมศาสตรขออนุญาตปดถนนเพือ
่ จัดโครงการถนนศิลปะ ครัง้ ที่ 4(ART LANE)
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา คณะฯกําหนดจัดโครงการถนนศิลปะ ครั้งที่ 4
(ART LANE) ขึน
้ ในระหวางวันที่ 1-4 กุมภาพันธ 2550 ณ สวนรมเกลา และบริเวณสะพานขาวถึงสี่แยกคณะ
เทคโนโลยี ดังนัน
้ จึงขออนุญาตปดถนนบริเวณสะพานขาวถึงสี่แยกคณะเทคโนโลยี เพื่อจัดกิจกรรมตามวันดัง
กลาวดวย โดยคณะฯจะไดจัดทําปายประชาพันธ และมีหนังสือแจงเวียนคณะ หนวยงานใหทราบตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป
่ ระชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ โดยฝายกิจการพิเศษรับจะดําเนินการ เรือ
่ ง
การประชาสัมพันธ และ การจัดระบบการจราจร
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 การขออนุมต
ั เิ ปดหลักสูตร
ดวยคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน คราวประชุมครั้งที่ 19/2549 เมื่อวัน
ที่ 17 พฤศจิกายน 2549 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบการเสนอขออนุมัติเปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาภูมส
ิ ารสนเทศ (หลักสูตรใหม พ.ศ.2550) เรียบรอยแลว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ทีป
่ ระชุมรับทราบ
5.2 วารสารวิจย
ั มข. ปที่ 11 ฉบับที่ 4
กองบรรณาธิการวารสารวิจย
ั มข. ไดจัดพิมพวารสารวิจัย มข. ปละ 4 ฉบับ เพื่อเผยแพรบทความ
ประเภทตางๆ ของคณาจารยในมหาวิทยาลัย รวมทัง้ ผลงานวิชาการจากนักวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัยดวย บัดนี้
ไดดาเนิ
ํ นการจัดพิมพวารสารวิจัย มข. ปที่ 11 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2549) เรียบรอยแลว ซึ่งมีราย
ละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ทีป
่ ระชุมรับทราบ
5.3 รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร “รัฐมนตรีพบภาคีพน
ั ธมิตร”
ดวยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยไดจัดสงสรุปรายงานผลการประชุมเชิง
ปฏิบต
ั ก
ิ าร “รัฐมนตรีพบภาคีพันธมิตร” เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2549 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ทีป
่ ระชุมรับทราบ
5.4 ประชาสัมพันธการจัดงาน “วันโลกสัตวเลีย
้ ง”
คณะสัตวแพทยศาสตร กําหนดจัดงาน “วันโลกสัตวเลี้ยง” ประจําป 2550 ขึ้นในระหวางวันที่
26-27 มกราคม 2550 ณ บริเวณริมบึงสีฐาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหประชาชนรักและเอาใจใสตอสัตว
เลี้ยงมากยิ่งขึ้น ใหความรูด
 า นการเลีย
้ งสัตวที่ถูกตองตามหลักวิชาการ และเปนการสรางความสัมพันธระหวาง
มหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป โดยมีรายละเอียดการจัดงานตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ทีป
่ ระชุมรับทราบ
รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ครัง้ ที่ 2/2550 ณ วันศุกรที่ 19 มกราคม 2550
หมายเหตุ : ไดรบ
ั การรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2550 เรียบรอยแลว

-65.5 คําสัง่ ศาลปกครองขอนแกน คดีหมายเลขดําที่ 544/2549 เรือ
่ ง คดีพพ
ิ าทเกีย
่ วกับการที่
เจาหนาทีข
่ องรัฐละเลยตอหนาทีต
่ ามทีก
่ ฎหมายกําหนดใหตอ
 งปฏิบต
ั ิ
ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ศาลปกครองขอนแกน ไดมีคําสั่งคดีหมายเลขดําที่ 544/2549 ระหวาง
นายพิศษ
ิ ฐ โจทยกงิ่ ผูฟ
 อ
 งคดี และ มหาวิทยาลัยขอนแกน ผูถ
 ก
ู ฟองคดีที่ 1 และ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน ผูถ
 ก
ู ฟอง
คดีที่ 2 เรือ
่ ง คดีพพ
ิ าทเกีย
่ วกับการทีเ่ จาหนาทีข
่ องรัฐละเลยตอหนาทีต
่ ามทีก
่ ฎหมายกําหนดใหตอ
 งปฏิบต
ั ิ โดยผูฟองคดีได
ขอใหศาลพิพากษา และมีคําสั่ง ดังนี้
1. ใหผถ
ู ก
ู ฟองคดีที่ 2 ประกาศแตงตั้งผูไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาคณาจารยโดยดวนที่สุด
2. ใหศาลมีคาสั
ํ ง่ เพือ
่ กําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวเพื่อใหผูฟองคดี
รักษาราชการในตําแหนงประธานสภาคณาจารยมหาวิทยาลัยขอนแกนตอไปไดจนกวาจะมี
คําสัง่ แตงตั้งประธานสภาคณาจารยคนใหม
โดยคดีเรือ
่ งนี้ ศาลไดมค
ี าสั
ํ ง่ ไมรบ
ั คําขอกําหนดวิธก
ี ารคุม
 ครองเพือ
่ บรรเทาทุกขชวั่ คราวกอนการพิพากษาของ
ผูฟ
 อ
 งคดีไวพจิ ารณา ซึง่ มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ทีป
่ ระชุมรับทราบ
5.6 การมอบอํานาจใหอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดปฏิบต
ั ริ าชการแทนรัฐมนตรีวา การ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการไดมีคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ 446/2549 สั่ง ณ วันที่ 15 ธันวาคม
2549 เรือ
่ ง การมอบอํานาจใหอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ศึกษาธิการ โดยมอบอํานาจใหอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดปฏิบัติราชการแทนตามกฎหมายและระเบียบ
จํานวน 6 รายการ ดังตอไปนี้
ลําดับที่
เรื่อง
มาตรา
ระเบียบ ขอบังคับ
ทีอ
่ างอิง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
1
การสัง่ ซือ
้ หรือสั่งจางครั้งหนึ่ง นอกจากวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษภายในวง
ขอ 65
เงินทีเ่ กิน 100,000,000 บาท (หนึ่งรอยลานบาท)
2
การสัง่ ซือ
้ หรือสัง่ จางโดยวิธพ
ี เิ ศษครัง้ หนึง่ ภายในวงเงินทีเ่ กิน 50,000,000 บาท
ขอ 66
(หาสิบลานบาท)
3
การสัง่ จางทีป
่ รึกษาครัง้ หนึง่ ภายในวงเงินทีเ่ กิน 100,000,000 (หนึง่ รอยลานบาท)
ขอ 91
ระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ.2535
4
การยกเวนหรือผอนผันคุณสมบัติ ตามขอ 37 (1) วรรคสองและขอ 37 (2)
ขอ 37
แหงระเบียบฯ วาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ.2535
5
การอนุญาตและมีคาสั
ํ ่งใหขาราชการในสังกัดที่ไดรับการคัดเลือกใหไป
ขอ 38
ปฏิบต
ั งิ านในองคการระหวางประเทศ ลาไปปฏิบัติงานได
6
การอนุญาตและมีคาสั
ํ ่งใหขาราชการที่ไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติงานในองค
ขอ 39
การระหวางประเทศอยูปฏิบัติงานตอ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ทีป
่ ระชุมรับทราบ
5.7 การเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในการยกเลิกมติค.ร.ม.เมือ
่ วันที22
่
สิงหาคม2532
ดวยกระทรวงสาธารณสุขไดเสนอขอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณายกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
16 กรกฎาคม 2534 ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมีหนังสือขอใหมหาวิทยาลัยเสนอความ
เห็นประกอบการพิจารณาดังกลาว โดยมหาวิทยาลัยไดดําเนินการแลว มีรายละเอียด ดังนี้
1. ทานเห็นดวยหรือไม ในการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2534
มาดําเนินการจัดตัง้ กองทุนเพื่อแกปญหาการขาดแคลนกําลังคนดานสาธารณสุขในภาพรวมโดยเฉพาะในชนบท
โดยมีคณะกรรมการรวมบริหารกองทุน ซึ่งมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เปนประธานคณะกรรมการฯ แลว
นําเงินรายไดมหาวิทยาลัยมาเปนเงินรายไดของกองทุน
ความเห็น ไมเห็นดวย
เหตุผลประกอบความคิดเห็น เนือ
่ งจากการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตกําลังคน
ดานสาธารณสุขใชเงินงบประมาณที่จัดสรรใหกับมหาวิทยาลัย หากมีนักเรียนทุนที่ผิดสัญญาจะตองมีการชดใช
ทุน เพราะเปนการสูญเปลาทางการศึกษา การบริหารเงินดังกลาวจึงควรเปนบทบาทของมหาวิทยาลัยที่ทํา
รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ครัง้ ที่ 2/2550 ณ วันศุกรที่ 19 มกราคม 2550
หมายเหตุ : ไดรบ
ั การรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2550 เรียบรอยแลว

-7สัญญากับนักศึกษาผูรบ
ั ทุนซึง่ เปนหนวยงานที่ไดลงทุนไป อีกทั้งยังเปนการเสียโอกาสในการลงทุนในการที่จะรับ
นักศึกษาชดใชทน
ุ ทีส
่ าเร็
ํ จการศึกษา ในทางตรงกันขาม กระทรวงสาธารณสุขมีบทบาทเปนผูรับบัณฑิตไปทํางาน
เทานัน
้ จึงไมมีความเกี่ยวของกับการบริหารเงินกองทุน
2. ทานไดนาเงิ
ํ นรายไดมหาวิทยาลัย ที่มาจากเงินที่ไดรับชดใชจากผูผิดสัญญา วิชา
แพทยศาสตร วิชาทันตแพทยศาสตร วิชาเภสัชศาสตร ไปใชประโยชนอยางไรบาง
คําตอบ
1. จัดตัง้ เปนเงินกองทุนสําหรับพัฒนาอาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย/คณะผูร บ
ั ผิด
ชอบ
2. เงินสมทบเพื่อเปนทุนการศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา
3. เงินสมทบเพือ
่ เปนคาใชจายในการประชุมวิชาการ เสนอผลงาน และลาศึกษาตอ
4. เงินสมทบเพือ
่ เปนคาใชจายในการพัฒนาผลงานวิจัยและการบริการวิชาการ
5. เงินสมทบเพือ
่ เปนคาใชจายเชิญผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศมารวมงานทางวิชาการ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ทีป
่ ระชุมรับทราบ
5.8 ประชาสัมพันธการจัดการแขงขันขอนแกนมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 4
รองอธิการบดีฝา ยพัฒนานักศึกษาเสนอตอที่ประชุมวา ดวยจังหวัดขอนแกนจะจัดการแขงขัน
มาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 28 มกราคม 2550 โดยแบงการแขงขันออกเปน 4 ประเภท ดังนี้
1. มาราธอน
ระยะทาง
42.195 กม.
2. ฮาลฟมาราธอน
ระยะทาง
21.100 กม.
3. มินิมาราธอน
ระยะทาง
11.550 กม.
4. เดิน – วิง่ เพื่อสุขภาพ ระยะทาง
4
กม.
ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรผูสนใจเขารวมการแขงขันดังกลาว
โดยมีรายละเอียดการจัดงานและการสมัครเขารวมการแขงขันในแผนพับประชาสัมพันธตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม ซึง่ คาดวาการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะมีผูมารวมงาน ประมาณ 40,000 คน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ทีป
่ ระชุมรับทราบ
5.9 คําสัง
่ ศาลปกครองสูงสุด คดีที่มีการฟองอธิการบดีและนายกสภามหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ เกี่ยวกับการเสนอรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเพื่อเปลี่ยน
สถานะจากสวนราชการไปเปนหนวยงานที่ไมใชสวนราชการ
ดวยศาลปกครองสูงสุด ไดมค
ี าสั
ํ ง่ ยืนตามคําสัง่ ของศาลปกครองชัน
้ ตน กรณีทศ
ี่ าลปกครองชัน
้ ตนมี
ิ ารณา ในคดีทม
ี่ ก
ี ารฟองอธิการบดีและนายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกีย
่ วกับการ
คําสัง่ ไมรบ
ั คําฟองไวพจ
เสนอรางพระราชบัญญัตม
ิ หาวิทยาลัยเพือ
่ เปลีย
่ นสถานะจากสวนราชการไปเปนหนวยงานทีไ่ มใชสว นราชการ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ทีป
่ ระชุมรับทราบ
5.10 แจงขอมูลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่มีประสบการณตรงที่ถูกตองเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการตามรูปแบบมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
กระทรวงศึกษาธิการไดมีหนังสือที่ ศธ 0100.1/ว1183 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2549 แจงขอมูล
ประกอบการพิจารณา รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ โดยมีสาระสําคัญวา ไดมีประธานสภานัก
ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พรอมผูแทนนักศึกษาจํานวนหนึ่งไดเขาพบรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษา
ธิการ (นายวิจต
ิ ร ศรีสอาน) เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2549 เพื่อใหขอมูลตามสภาพความเปนจริง ในประเด็นตางๆ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแหงแรกของประเทศไทย ที่มีประสบ
การณตรงทีถ
่ ก
ู ตองเกีย
่ วกับการบริหารจัดการตามรูปแบบมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ซึ่งมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม จึงขอแจงขอมูลดังกลาวใหสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงทราบ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ทีป
่ ระชุมรับทราบ
5.11 การเสนอรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
ประธานเสนอตอที่ประชุมวา กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีหนังสือที่ ศธ 0509.6(1.5)/ว14 ลงวันที่
8 มกราคม 2550 แจงขอมูลแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เพื่อให
มหาวิทยาลัยและหนวยงาน ที่เกี่ยวของไดมีโอกาสชี้แจง ทําความเขาใจและรับฟงขอคิดเห็น เพื่อใหเกิดความ
เขาใจทีถ
่ ูกตองรวมกัน มีรายละเอียดดังนี้
รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ครัง้ ที่ 2/2550 ณ วันศุกรที่ 19 มกราคม 2550
หมายเหตุ : ไดรบ
ั การรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2550 เรียบรอยแลว

-81. การเปลีย
่ นสถานภาพจากมหาวิทยาลัยที่เปนสวนราชการ เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
เปนความสมัครใจของแตละมหาวิทยาลัย โดยเปนอํานาจการตัดสินใจของสภามหาวิทยาลัยตามสภาพความ
พรอมและความตองการของมหาวิทยาลัยแตละแหง รัฐบาลไมมีนโยบายที่จะเรงรัดหรือมีกรอบเวลาที่จะปรับ
เปลี่ยนแตประการใด
2. กอนทีส
่ ภามหาวิทยาลัยจะมีมติเสนอรางพระราชบัญญัติเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ ควรจะไดมีการรับฟงความคิดเห็นและแสวงหาความเห็นพองจากบุคลากรทุกกลุมใน
มหาวิทยาลัย จนไดขอยุติวาพรอมที่จะปรับเปลี่ยนและดําเนินการในรูปแบบมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
3. มหาวิทยาลัยทีส
่ ภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบในการเสนอรางพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยในกํากับ ถึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการแลว หรือกําลังจะเสนอมา
ขอใหรายงานผลการรับฟงความคิดเห็นและความเห็นพองรวมทั้งประเด็นความเห็นตางจากกลุมบุคลากรทุกกลุม
ในมหาวิทยาลัย เพือ
่ ประกอบการพิจารณาดวย มหาวิทยาลัยใดยังมิไดทําการรับฟงความคิดเห็นหรือตองการทํา
การรับฟงความคิดเห็นเพิ่มเติม ขอใหดําเนินการกอนที่จะนํารางพระราชบัญญัติดังกลาวเสนอคณะรัฐมนตรี
4. รางพระราชบัญญัตข
ิ องมหาวิทยาลัยที่สภานิติบัญญัติแหงชาติรับหลักการแลวและอยู
ระหวางการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ หากมหาวิทยาลัยจะมีการรับฟงความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมาธิการก็สามารถกระทําได ทั้งนี้ ขอใหประสานงานกับคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวของโดยตรง
5. การเปลีย
่ นสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ของมหาวิทยาลัยที่ประสงคจะขอ
เปลีย
่ นสถานภาพ ถือเปนความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยแตละแหงที่จะตองชี้แจงทําความเขาใจกับบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยและบุคคล หรือหนวยงานที่เกี่ยวของในประเด็นปญหาที่ยังของใจ หวั่นวิตก หรือความเห็นที่
แตกตาง เพื่อใหการเปลี่ยนแปลงเปนไปโดยราบรื่น
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ทีป
่ ระชุมรับทราบ
5.12 ชีแ
้ จงรายละเอียดกรณีสมาชิกสหกรณขอใหหาทางออกเพือ
่ ชวยเหลือสมาชิก
ทีไ่ ดรบ
ั ความเดือดรอน
ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด ไดมีหนังสือ ที่ สอ.
มข.1161/2549 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2549 แจงวา สืบเนื่องจากที่ สมาชิกสหกรณฯ จํานวนหนึ่งไดรับความ
เดือดรอนจากการหักเงินเดือนเพื่อชําระหนี้เงินกูพิเศษใหกบ
ั สหกรณฯ และขอใหหามาตรการที่จะชวยบรรเทา
ความเดือดรอนดังกลาว ซึง่ ที่ผานมา สหกรณฯ ก็ไดดําเนินการในหลายดานเพื่อชวยเหลือสมาชิก เชน การปรับ
ปรุงโครงสรางหนีส
้ าหรั
ํ
บสมาชิกที่มีปญหา การยืนอัตราดอกเบี้ยเงินกูอยูที่รอยละ 7 การแสวงหาแหลงเงินกู
ดอกเบีย
้ ตํา่ และการแกไขขอบังคับฯ วาดวย สมาชิกสมทบ เพื่อเพิ่มเงินทุนหมุนเวียน สําหรับกรณีที่ สมาชิกขอ
ใหกองคลังระงับการหักเงินเดือนเพื่อชําระหนี้แกสหกรณฯไวกอน โดยใหสหกรณฯ ติดตามหนี้หรือปรับโครงสราง
หนีก
้ บ
ั สมาชิกโดยตรง นัน
้ ในประเด็นนี้ เนื่องจากสมาชิกฯไดมีเอกสารแสดงความยินยอมใหมหาวิทยาลัยหักเงิน
เดือนเพือ
่ ชําระหนีใ้ หกับสหกรณฯไวแลว จึงมีความชัดเจนในทางปฏิบัติ และสหกรณฯ ก็ขอยืนยันให
มหาวิทยาลัยใหความอนุเคราะหหักเงินเดือนจากสมาชิกเพื่อชําระหนี้ใหกับสหกรณฯตอไป จึงเสนอ ที่ประชุม
เพือ
่ ทราบถึงการดําเนินการของสหกรณฯ ในการหาทางออกเพื่อชวยเหลือสมาชิกที่ไดรับความเดือดรอน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ทีป
่ ระชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 พิจารณาเสนอแตงตัง้ กรรมการสรรหาผูอ
 านวยการศู
ํ
นยบริการวิชาการ
แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร
ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ดวย รศ.อัศนี ปาจีนบูรวรรณ คณบดีคณะเกษตรศาสตร กรรมการ
สรรหาผูอ
 านวยการศู
ํ
นยบริการวิชาการ ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 25/2549 ไดขอลาออกจากการ
เปนกรรมการสรรหาฯ เนื่องจากมีผูไดรับการเสนอชื่อใหสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ จาก
คณะเกษตรศาสตร
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเสนอแตงตั้งกรรมการสรรหาแทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร
มติ ทีป
่ ระชุมพิจารณาแลวมีมติเสนอ คณบดีคณะเทคโนโลยี เปนกรรมการสรรหาผู
อํานวยการศูนยบริการวิชาการ แทน คณบดีคณะเกษตรศาสตร และใหนาเสนอสภามหาวิ
ํ
ทยาลัยเพือ
่
พิจารณาแตงตัง
้ ตอไป
6.2 พิจารณาเสนอผูแ
 ทนคณบดีหรือผูทรงคุณวุฒิรวมเปนกรรมการบริหารสํานักงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มหาวิทยาลัยขอนแกน
ผูช
 ว ยอธิการบดีฝา ยวิจัยเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยไดจัดตั้งสํานักงานโครงการอัน
เนือ
่ งมาจากพระราชดําริ มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามประกาศฯ (ฉบับที่ 1365/2549) นั้น ในการนี้ เพื่อใหการ
รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ครัง้ ที่ 2/2550 ณ วันศุกรที่ 19 มกราคม 2550
หมายเหตุ : ไดรบ
ั การรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2550 เรียบรอยแลว

-9บริหารงานของสํานักงานโครงการฯในรูปแบบคณะกรรมการบริหารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงเสนอที่ประชุม
เพือ
่ พิจารณาเสนอผูแทนคณบดีหรือผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน รวมเปนกรรมการบริหารสํานักงานโครงการ
อันเนือ
่ งมาจากพระราชดําริ มหาวิทยาลัยขอนแกน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป
่ ระชุมพิจารณาแลวมีมติเสนอผูแทนคณบดี จํานวน 3 ทาน รวมเปน
กรรมการบริหารสํานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มหาวิทยาลัยขอนแกน ดังนี้
1. คณบดีคณะเกษตรศาสตร
2. คณบดีคณะแพทยศาสตร
3. คณบดีคณะวิทยาศาสตร
6.3 รายงานความคืบหนาคดีเกี่ยวกับกรณีการดําเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือก
บุคคลเขาศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2550 โดยวิธีพิเศษ
คณบดีคณะแพทยศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา ความคืบหนาของคดีเกี่ยวกับกรณีการดําเนินการ
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน ปการศึกษา 2550 โดยวิธีพิเศษ นัน
้ ศาลปกครองขอนแกน ไดพิจารณาแลวไมรับคําฟอง และให
จําหนายคดีออกจากสารบบ จึงแจงที่ประชุมคณบดีเพื่อทราบ
ประธานไดแจงตอทีป
่ ระชุมเพิ่มเติมวา ในกรณีปญหาความคลาดเคลื่อนในการเฉลยขอสอบ รวม
ถึงการนําขอมูลคะแนนผลการสอบออกเผยแพรโดยไมไดรับอนุญาต ซึ่งสงผลกระทบตอผลการสอบ
มหาวิทยาลัยจะแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงและจะนําเสนอผลให ที่ประชุมไดรับทราบในโอกาสตอ
ไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ทีป
่ ระชุมรับทราบ
6.4 การปรับปรุงทางกายภาพของมหาวิทยาลัย
คณบดีคณะเทคโนโลยีเสนอตอที่ประชุมวา ระยะนี้ มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงทางกายภาพใน
บริเวณหลายแหง โดยเฉพาะบริเวณประตูทางออกศาลเจาพอมอดินแดง ซึ่งมหาวิทยาลัยควรจะปรับปรุงระบบ
การจราจร ตลอดจนปายสัญญานเตือนตางๆ เพื่อปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป
่ ระชุมรับทราบ และ มอบฝายกิจการพิเศษพิจารณาดําเนินการตอไป
6.5 กิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแกน
รองอธิการบดีฝา ยกิจการพิเศษ เสนอตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยกําหนดจัดกิจกรรมวัน
สถาปนามหาวิทยาลัยขอนแกนขึ้น ในวันที่ 25 มกราคม 2550 โดยในเวลา 07.00 น. ขอเชิญทําบุญใสบาตร ณ
บริเวณสะพานขาว เวลา 09.00 น. เปนตนไป จะมีพิธีมอบเครื่องราชอิสริยภรณ ณ ศูนยประชุมอเนกประสงค
กาญจนาภิเษก ซึ่งฝายฯ ไดมีหนังสือแจงไปยังคณะ หนวยงาน ตางๆ แลว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ทีป
่ ระชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา 11.20 นาฬิกา

(ลงชื่อ)

กุลธิดา ทวมสุข
(รองศาสตราจารยกุลธิดา ทวมสุข)
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน มูลศรี
ผูบ
 ันทึกรายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ครัง้ ที่ 2/2550 ณ วันศุกรที่ 19 มกราคม 2550
หมายเหตุ : ไดรบ
ั การรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2550 เรียบรอยแลว

