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รายงานการประชุมคณบดี 
ครั้งท่ี 19/2550 

เมื่อวันศุกรท่ี 16 พฤศจิกายน 2550 
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ 

                                              
 
1. รศ.สุมนต  สกลไชย    อธิการบดี    ประธาน 
2. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร   รองอธิการบดีฝายบริหาร 
3. รศ.สมชาย  รัตนทองคํา   ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาบุคคล 
      แทนรองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล 
4. รศ.กติติชัย  ไตรรัตนศริิชัย   รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี  
5. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
6. อ.วินัย  ใจขาน    รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 
7. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 
8. รศ.ธีระ  ฤทธิรอด    ผูชวยอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 

แทนรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 
9. รศ.ประภัสสร เตชะประเสริฐวิทยา  รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
      แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร 
10. รศ.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
11. ศ.ละออศรี  เสนาะเมือง   คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
12. ผศ.ไพศาล  สุวรรณนอย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
13. รศ.เสาวมาศ เถื่อนนาดี   รองคณบดีฝายบริหารและพัฒนาบุคลากร 
      แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
14. รศ.สัญญา  รอยสมมุติ    รองคณบดีฝายบริหาร 
      แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร 
15. รศ.ชูชาติ  อารีจิตรานุสรน   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 
16. รศ.พิษณุ  อุตตมะเวทิน   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
17. รศ.อินทรพล  หอวิจิตร   คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 
18. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย   คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
19. รศ.พรเทพ  ถนนแกว    รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
      แทนคณบดีคณะเทคโนโลยี  
20. รศ.ปรีณัน  จิตะสมบัติ    รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
      แทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 
21. รศ.ธาดา  สุทธิธรรม    คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
22. รศ.มันทนา  สามารถ    คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
23. อ.พยุงศิลป  เปศรี    รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
      แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 
24. อ.กิตติบดี  ใยพูล    รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร 
25. อ.ณัฐสมล  ธนกูลรังสฤษฏ   ผูชวยคณบดี 
      แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจดัการ 
26. รศ.พีรสิทธิ์  คํานวณศิลป   รักษาการคณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 
27. นายสุบิน  ฉัตรดอน    เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย 

แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
28. รศ.สมาน  ลอยฟา    ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 
      (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 
29. ศ.สุทธิพันธ  จิตพิมลมาศ   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
30. ผศ.อนัตต  เจาสกุล    ผูอํานวยการศนูยคอมพิวเตอร 
31. ผศ.ชูศักดิ์  คุปตานนท   ผูอํานวยการศนูยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
32. รศ.อํานวย  คําตื้อ    ผูอํานวยการศนูยบริการวิชาการ 
33. ผศ.อนันต  หิรัญสาลี    รองประธานสภาคณาจารย คนที่หนึ่ง 
      แทนประธานสภาคณาจารย 
34. นางบุบผา  ชอบใช    ประธานสภาขาราชการและลูกจาง 
35. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
      เลขานุการที่ประชุมคณบดี 
36. นางสังวาลย  ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 
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ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 
1. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 
2. ผศ.เยาวลักษณ  อภิชาติวัลลภ   คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
3. รศ.พีระศักดิ์  ศรีฤาชา    ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 
      (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.40 นาฬิกา 
 

 เมื่อครบองคประชุมแลว ประธานไดกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้  
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอท่ีประชุม    

1.1 เรื่องที่ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งท่ี 9/2550 เมื่อวันท่ี  7 พฤศจิกายน 
2550 และมติท่ียังไมไดรับการรับรอง 

เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา  ดวยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกนครั้งที่ 9/2550 
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 มีเรื่องที่ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง ซึ่งมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    

จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
มต ิท่ีประชุมรับทราบ  

 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งท่ี  18/2550 เมื่อวันท่ี  9  พฤศจิกายน  2550 
  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 18/2550 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน  2550 โดย ในวาระที่ 6.4  
บรรทัดที่ 3 ทายคําวา “.... นั้น ” ใหเพิ่มเติมขอความ  “ซึ่งขณะนี้คาดวากําหนดการเสด็จพระราชดําเนินฯ จะเปนวันที่ 
18 ธันวาคม 2550” 
     
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน   
   3.1 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2549 

รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมวา กําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จ
การศึกษา ปการศึกษา 2549 ไดรับการยืนยันจากสํานักพระราชวังแนนอนแลว เปนวันที่ 18 ธันวาคม 2550 โดยใน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2550 สํานักพระราชวังและราชองครักษ จะเดินทางมาประชมุและสํารวจพื้นที่ที่สมเด็จพระเทพ        
พระรัตนราชสดุา สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดาํเนนิ รวมกับมหาวิทยาลัยขอนแกนโดยมีกําหนดการเสด็จ
พระราชดําเนนิปฏิบัติพระราชกรณียกิจในมหาวิทยาลัย 3 แหง คือ  

1. ศูนยประชมุอเนกประสงคกาญจนาภิเษก ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2549 
2. คณะแพทยศาสตร ในพิธีเปดอาคาร 
3. คณะวิทยาศาสตร ในพิธีเปดอาคาร  

ในการนี้ ขอใหผูที่เกี่ยวของ รวมทั้งคณะแพทยศาสตรและคณะวิทยาศาสตรเขารวมประชุมดังกลาวดวย  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   

4.1  (ราง) โครงการเรียนลวงหนา สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเขาศึกษา
ในคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  

  คณบดีคณะวิทยาศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา คณะวิทยาศาสตรมีความประสงคดําเนินโครงการ
เรียนลวงหนา (AP Program) เปนโครงการนํารอง ซึ่งโครงการดังกลาวเกิดจากความคิดริเริ่มของมูลนิธิพัฒนาผูมี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.) และมูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย โดยการสนับสนุนของ สํานักงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ซึ่งเปนแนวคิด
จากประเทศสหรัฐอเมริกาโดยความรวมมือของ 3 มหาวิทยาลัยชั้นนํา คือ มหาวิทยาลัยฮารวารด มหาวิทยาลัยพรินซตัน 
และมหาวิทยาลัยเยล ตองการสนับสนุนนักเรียนมัธยมปลายที่เรียนเกง สามารถเขาเรียนรวมกับนักศึกษาชั้นปที่ 1 
ในมหาวิทยาลัย ซึ่งปจจุบันมีหลายมหาวิทยาลัยในประเทศไทยไดเริ่มใชแนวคิดนี้ไปดําเนินการแลว นอกจากนี้
วิทยาเขตหนองคายไดนําแนวคิดดังกลาวไปดําเนินการนํารองไปบางแลว คณะวิทยาศาสตรประสงคใชแนวคิดนี้
เปนโครงการนํารองในสวนของมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยในชวงเริ่มตนโครงการฯ จะดําเนินการรับสมัครจาก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เคยเขารวมอบรมคายโอลิมปกวิชาการในปการศึกษา
2550 ในสาขาวิชาฟสิกส ชีววิทยา และคณิตศาสตร ทั้งคายที่ 1 และ 2  และมีผลการเรียนในระดับดี ซึ่งนักเรียน
กลุมนี้จะไดสิทธิ์เขาสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษาในวิชาที่สมัคร โดยสอบรวมกับนักศึกษาชั้นปที่ 1 ใน  
ปการศึกษาถัดจากปที่นักเรียนเขาคายโอลิมปก โดยนักเรียนที่สอบผานไดคะแนนระดับ B ขึ้นไป จึงจะถือวาผาน

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  19/2550  ณ  วันศุกรท่ี 16 พฤศจิกายน 2550 
 



- 3 - 

เกณฑและสามารถนําไปเทียบโอนหนวยกิตในรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยในปแรกจะเปด           
3 รายวิชาคือ ฟสิกส ชีววิทยา และคณิตศาสตร และในปตอไปอาจเพิ่มรายวิชาเคมี อีก  1 รายวิชา  
  รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคายเสนอที่ประชุมวา โครงการเรียนลวงหนาควรเปนโครงการของ
มหาวิทยาลัยในการรับและพัฒนาเยาวชนที่มีความสามารถดีเดน ไมควรเปนโครงการเฉพาะคณะวิทยาศาสตรและ
วิทยาเขตหนองคายเทานั้น 
  เลขานุการที่ประชุมชี้แจงเพิ่มเติมวา เปนแนวคิดใหรับนักเรียนที่มีความสามารถเขาเรียนลวงหนา
ในมหาวิทยาลัยและสามารถนําผลการเรยีนมาเทียบโอนในมหาวิทยาลัยได และปจจุบันในประเทศไทยมีรูปแบบ
การเรียนลวงหนาอยู 3 รูปแบบ คือ  

1. โครงการในลักษณะที่มหาวิทยาลัยรวมกับโรงเรียน ในการจัดรายวิชาและมีการเรยีนการสอนใน
โรงเรียน โดยมีการพิจารณารายวิชารวมกันวาเนื้อหาของรายวิชาใดที่เทียบไดกับรายวิชาในหลกัสูตร
ของมหาวิทยาลัย และใหอาจารยในมหาวิทยาลัยไปสอนรวมกับอาจารยในโรงเรียน โดยเด็กที่เขา
เรียนตองเปนเด็กที่มีความสามารถพิเศษและอาจจะมีสอนในบางรายวิชาเทานั้น ซึ่งโดยสวนใหญเปน
รายวิชาทางดานวิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษ เนื่องจากสามารถนําไปเทียบโอนเขาไดหลายคณะ 

2. โครงการในลักษณะที่ใหนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษสามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่เปดสอน
อยูแลวในมหาวิทยาลัย โดยนักเรียนตองหาเวลาวางมาเขาชั้นเรียนเอง ซึ่งเขาเรียนและสอบรวมกับ
นักศึกษาชั้นปที่ 1 ของมหาวิทยาลัย ถาคะแนนสอบผานเกณฑที่กําหนดไว เมื่อนักเรียนสอบเขามา
ศึกษาตอในมหาวิทยาลัยขอนแกนก็สามารถนํารายวิชานั้นๆ มาเทียบโอนในหลักสูตรได 

3. โครงการในลักษณะที่ใหนักเรียนที่ผานการเขาคายโอลิมปกวิชาการ ซึ่งคณะวิทยาศาสตรดําเนินการอยูแลว 
ในสาขาวิชาฟสิกส ชีววิทยา และคณิตศาสตร ซึ่งสามารถเทียบไดกับเนื้อหาบางรายวิชาที่เปดสอนในระดับ
ปริญญาตรี มีสิทธิ์เขาสอบในรายวิชาที่สมัคร โดยสอบรวมกับนักศึกษาชั้นปที่ 1 ของมหาวิทยาลัย และหาก
ผลคะแนนสอบผานเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว เมื่อเขามาเรียนในมหาวิทยาลัยขอนแกนแลวสามารถ
นํารายวิชานั้นมาขอเทียบโอนในรายวิชาที่ปรากฏอยูในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยได  

ในการเริ่มตนโครงการ คณะวิทยาศาสตรจะดําเนินการในโครงการลักษณะที่ 3 เปนโครงการนํารองที่จะเสนอ 
สวทช. ตอไป จึงเสนอ “(ราง) โครงการเรียนลวงหนา สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเขาศึกษาใน 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน” ในการประชาสัมพันธใหโรงเรียนและนักเรียนผูสนใจ และที่มีคุณสมบัติ
ดังกลาวเขารวมโครงการ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติ (ราง)โครงการเรียนลวงหนา สําหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเขาศึกษาในคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนใหเปนโครงการนํารอง 
โดยใหปรับแกไขและมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังน้ี  
  - ขอ 6.2 ใหแกไขเรื่องผลการเรียนท่ีตองเปน B จึงจะเทียบโอนได ใหเปนไปตามระเบียบ 
ประกาศมหาวิทยาลัยเก่ียวของ 
  - ขอ 6.3 ใหระบุใหชัดเจนวาแตละรายวิชาปรากฏอยูในหลักสูตรใดของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน และกรณีท่ีมีรายวิชาอื่นๆ อีก สามารถเพิ่มเติมไดในขอ 6.3  
 

4.2 โครงการปรับปรุงโครงขายถนนภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน (โครงการเรงดวน)  
           : โครงการปรับปรุงทางเขามหาวทิยาลัยขอนแกน บริเวณประตู 8 (ประตูกังสดาล) 

  รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจาก กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ได
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจํานวน 4 ชองทางจราจรเชื่อมตอถนนทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) บริเวณ
ซอยมหาวิทยาลัย (ซอยบาดาล) เรียบขอบเขตของมหาวิทยาลัย จนถึงทางหลวงหมายเลข 12 (ถนนมะลิวัลย) เปน
ระยะทาง 3.761 กิโลเมตร ประกอบกับมหาวิทยาลัยขอนแกนเกิดปญหาจราจรตดิขัด มีความขัดแยงของกระแสจราจร มี
ความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุจราจร ฝายบริหาร จึงไดจดัทําโครงการปรบัปรุงโครงขายถนนภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ขึ้น เพื่อเปนถนนตนแบบของเขตพื้นที่การศึกษาและสนับสนุนใหมีการเดินทางโดยใชรูปแบบการเดินทางอยางยั่งยืน 
เชน การเดิน การใชรถจักรยาน การใหบริการรถขนสงสาธารณะ เปนตน และเพื่อการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง ลด
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ซึ่งสอดคลองกับหลักการการพัฒนาอยางยั่งยืน อีกทั้งเปนการสงเสริมให
มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนมหาวิทยาลัยที่นาอยู (Livable Campus) โดยแบงออกเปน 6 โครงการยอย ดังนี้  

• โครงการปรับปรุงหนาตัดถนนชวงระหวางประตูศาลเจาพอมอดินแดงถึงหอพัก 9 หลัง  
• โครงการปรับปรุงหนาตัดถนนชวงระหวางสามแยกสโมสรอาจารยถึงประตู 8 (ประตูกังสดาล) 
• โครงการปรับปรุงทางเขามหาวิทยาลัยขอนแกนบริเวณประตู 8 (ประตูกังสดาล) 
• โครงการปรับปรุงหนาตัดถนนชวงระหวางสามแยกหนาหอ 16 ถึงประตู 7 (ประตู U Center)  
• โครงการปรับเปลี่ยนหนาที่การใหบริการของเสนทางเชื่อมระหวางพื้นที่กิจกรรม/ที่อยูอาศัยกับพื้นที่

การศึกษา เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 
• โครงการสรางถนนเลี่ยงมหาวิทยาลัยขอนแกนดานทิศเหนือ 

  เพื่อเปนการแกปญหาเรงดวน จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตัิโครงการปรับปรุงทางเขา
มหาวิทยาลัยขอนแกนบริเวณประตู 8  (ประตูกังสดาล) ซึ่งมีวัตถุประสงค ดังนี้  
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1. เพื่อรองรับปญหาการจราจรและการพัฒนาพื้นที่ ที่เปนผลมาจากถนน ทช. ตัดใหม 
2. เพื่อจัดการการจราจร ปรับปรุงภูมิทัศนถนนทางเขามหาวิทยาลัยขอนแกน 
3. เพื่อชวยบรรเทาปญหาการจราจรติดขัดบน ถนนมิตรภาพ และภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน  

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
   

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้  
  1. ควรพิจารณาความเหมาะสม ในการจัดสรางหลังคาทางเดินเทา (Cover way) ไมใหมีจํานวน
มากเกินไป โดยอาจพิจารณาปลูกตนไมทดแทน เพื่อคงสภาพภูมิทัศนที่สวยงาม 
  2. ควรพิจารณาตั้งชื่อถนนภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อใหสามารถสื่อสารการเดินทาง
ภายในมหาวิทยาลัยสะดวกยิ่งขึ้น เนื่องจากมีถนนหลายสาย 
  3. ควรพิจารณาความสูงของฟุตบาทและทางลาด(Slope) ใหมีความเชื่อมโยงกันและเมื่อจอดรถ
เทียบฟุตบาทตองสามารถเปดประตูรถได 
  4. ควรมีการรณรงคการใชวงเวียนที่ถูกตองแกบุคลากรและนักศึกษา 
  5. ควรพิจารณาเพิ่มสัญญาณไฟขามถนนเพื่อความปลอดภัย 
  6. ควรสงเสริมการใชจักรยาน โดยอาจพิจารณาสรางทางจักรยานที่เปนสัดสวนและไมใชทาง
รวมกับทางจักรยานยนตและรถยนต และใหมีจุดเชื่อมตอไปยังหอพัก คณะ/หนวยงานตางๆได 
  7. ในบริเวณหอพักที่ 12, 16 ติดกับประตูที่เชื่อมตอออกไปบริเวณ U-Center ซึ่งเปนบริเวณ
หอพัก อาจพิจารณาความเปนไปไดในการหามใชรถยนต โดยใหใชเฉพาะรถจักรยานและรถจักรยานยนตในบริเวณ
หอพัก เทานั้น เพื่อความสะดวกในการสัญจรของนักศึกษาที่เดินเทา ใชรถจักรยานและรถจักรยานยนต 
  8. ควรพิจารณาสรางทางเดินเทาเพิ่มเตมิในบริเวณเสนทางจากศูนยอาหารและบริการจนถึง
โรงยิม และจากศูนยอาหารและบริการไปยังอาคารขวัญมอ เนื่องจากมีชาวตางชาติหรือบุคคลภายนอกจํานวนมาก
ที่มาเขาพักอาคารขวัญมอและไมมียานพาหนะสวนตัวใชสัญจรมาใชบริการที่ศูนยอาหารและบริการ ซึ่งเสนทางนั้น
ขอบทางแคบและรถยนตที่สัญจรไปมาวิ่งดวยความเรว็ อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุขึ้นไดงาย  
  9. ควรพิจารณาตั้งจุดตรวจ (Check Point) ในบริเวณประตูตางๆ ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากมี
บุคคลภายนอกใชเสนทางของมหาวิทยาลัยในการเดินทางเปนจํานวนมาก 
  10. ควรมีประเมินวาเมื่อลงทุนในโครงการปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลัยแลว จะสามารถ
จัดระบบการจราจร และการลดอุบัติเหตุไดจริงหรือไม 
  11. ควรมีทางขามที่มีความสูงเทากับฟุตบาทเชนเดียวกับถนนตนแบบบริเวณหนาศูนยอาหารและ
บริการหลายจุดในมหาวิทยาลัยเพื่ออํานวยความสะดวกใหคนเดินเทาขามถนนและเพื่อลดความเรว็ของรถยนตที่
สัญจรไปมาอีกทางหนึ่ง 
  12. ควรพิจารณาออกแบบสรางวงเวียนหรอืเพิ่มไฟสัญญาณ บริเวณถนนที่ตัดผานบริเวณประตู
กังสดาล เนื่องจากมีซอยยอยหลายซอยอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุได  
  13 ควรมกีารรณรงคใหมหาวทิยาลัยขอนแกนเปนมหาวิทยาลัยสงเสรมิสุขภาพ (Healthy University) 
และสงเสริมใหเปนมหาวิทยาลัยที่มีระเบียบวินัยควบคูไปกับการจัดการระบบการจราจรดวย และมีหนวยงานที่ทําหนาที่
จัดระบบการจราจรทั้งมหาวทิยาลัย 
  14. ควรพิจารณาการจัดระบบการเดินรถสาธารณะระหวางภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยที่
เหมาะสม เนื่องจากมีนักศึกษาจํานวนมากที่พักอยูภายนอกมหาวิทยาลัย 
  15. ควรพิจารณาการจัดการระบบสัญจรภายในมหาวิทยาลัย โดยใหมีระบบขนสงมวลชนที่ชวย
ประหยัดพลังงาน ลดอุบัติเหตุและผลกระทบตอส่ิงแวดลอม เชน รถไฟฟา เปนตน  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ ดังนี้  
  1. เห็นชอบในหลักการโครงการปรับปรุงโครงขายถนนภายในมหาวิทยาลัย ตามที่เสนอ 
โดยใหรับขอคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดวย 
  2.ใหแตงตั้งคณะทํางานเพื่อสรางวินัยการจราจรใหกับนักศึกษาและบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย ท่ีมีความตอเนื่องและยั่งยืน โดยมอบใหรองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธเปน
ประธานคณะทํางานฯ และพิจารณาตั้งกรรมการคณะทํางานตอไป โดยขอใหประธานสภาขาราชการและ
ลูกจาง รวมเปนคณะทํางานดวย 
  3. เพื่อกอใหเกิดการประหยัดพลงังานและลดปญหาการจราจรในการเดินทางไปเรียนตามคณะ
ตางๆ ของนักศึกษา จึงใหกําหนดเปนนโยบายของมหาวิทยาลัยวา อาคารเรียนรวมคณะตางๆ ท่ีมีอยูในปจจุบัน
และท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตตองเปนอาคารเรียนรวมที่สามารถใชประโยชนรวมกันระหวางคณะตางๆ โดย  

• การเรียนการสอนนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ใหอาจารยประจําวิชาเปนผูเดินทางไปสอนที่
อาคารเรียนรวมแทนการใหนักศึกษาแตละคนเดินทางมาเรียน 

• สงเสริมใหมีกลไกการบริหารจัดการหองเรียน ตามอาคารเรียนรวมคณะตางๆ อยางมี
ประสิทธิภาพ โดยมหาวิทยาลัยจะชวยในเรื่องการบํารุงรักษา (Maintenance)  

ท้ังน้ีใหเริ่มดําเนินการตั้งแต ปการศึกษา 2551 เปนตนไป 
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  4.3  แผนจัดตั้งโครงสรางพื้นฐานเพื่อการผลิตไฟฟาพลังงานนิวเคลียร (NPIEP) 
  รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยีเสนอที่ประชุมวา ดวยคณะรัฐมนตรีในการ
ประชุมเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2550 มีมติเห็นชอบในหลักการแผนจัดตั้งโครงสรางพื้นฐานเพื่อการผลิตไฟฟา
พลังงานนิวเคลียร (NPIEP) เพื่อเปนการเตรียมการจัดตัง้โครงสรางพื้นฐานเพื่อการผลิตไฟฟาพลงังานนิวเคลียร
ตามแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2550-2564 (2007) ที่กําหนดทางเลือกใหมีการผลิต
ไฟฟาจากพลงังานนิวเคลียรปริมาณ 2,000 เมกะวัตต ในป 2563 และอีก 2,000 เมกะวัตต ในป 2564 โดยใหมี
คระกรรมการเพื่อเตรียมการศึกษาความเหมาะสมดานการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานนิวเคลียร ใหจัดตั้ง
สํานักงานพัฒนาโครงการไฟฟาพลังงานนิวเคลียรในสังกัดกระทรวงพลังงาน ใหดําเนินการโครงการสรางความรู
ความเขาใจและการมีสวนรวมของประชาชน และใหความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณในการดําเนินการตาม
แผน NPIEP ในชวง 3 ปแรก (พ.ศ. 2551-2553) ปละ 600 ลานบาท รวม 1,800 ลานบาท ตามแผนงานตางๆ  
  เนื่องจากแผนจัดตั้งโครงสรางพื้นฐานเพื่อการผลิตไฟฟาพลังงานนิวเคลยีร (NPIEP) ไดมีการ
กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาเปนหนวยสนับสนุนการผลิต/พัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีนิวเคลียร รวมถึงการเปน
เครือขายในการเผยแพรความรูและจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียรในสถาบันดวย สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแลวเห็นวาสถาบันอุดมศึกษาควรจะไดมีบทบาทในการเตรียมการดานตางๆ 
รองรับการจัดตั้งโรงไฟฟานิวเคลียรเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณพลังงานของโลกที่การใชพลังงานปรมาณูเปน
ทางเลือกหนึ่งของพลังงานทดแทน ตามกรอบแผนอดุมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ที่ไดชีใ้หเห็นถึง
ภาพอนาคตดานพลังงานและสิ่งแวดลอมที่จะมีผลกระทบตอโลก ซึ่งอุดมศึกษาจะตองมีการดาํเนินการอยางจริงจัง
ในดานพลังงานและสิ่งแวดลอม ไดแก การสรางความตระหนักและความตื่นตัวดานพลงังานและสิ่งแวดลอม โดยจัดให
มีการเรียนการสอนดานพลังงานและสิ่งแวดลอมเปนวิชาพื้นฐาน การวิจัยสรางองคความรูใหมๆ ดานพลังงานและ
สิ่งแวดลอม การผลิตและพฒันาบุคลากรใหมีความรูเพือ่ใหประเทศพึ่งพาตนเองไดมากขึ้นในดานพลังงานและ
สิ่งแวดลอม และสอดคลองกับความตองการขององคกรดานพลังงานและสิ่งแวดลอม การรวมเปนเครือขายกับ
องคกรตางๆ ดานพลังงานและสิ่งแวดลอม เปนตน ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังน้ี 

- ใหประสานกับสํานักวิชาศึกษาท่ัวไปวาปจจุบันมีรายวิชาใดที่มีความเกี่ยวของกับเรื่อง
น้ีหรือไม 

- ใหคณะวิศวกรรมศาสตรและคณะวิทยาศาสตร พิจารณารวมกันในการกําหนดเรื่อง
ดังกลาวเปนรายวิชาเลือกหรือวิชาบังคับของคณะ ตอไป 

- มอบใหรองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายเทคโนโลยีเตรียมการดานศูนยวิจัย
พลังงานและตั้งคณะทํางานเพื่อศกึษาความเปนไปได เก่ียวกับโครงสรางพื้นฐานเพื่อ
การผลิตไฟฟาพลังงานนิวเคลียร (NPIEP) 

 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ    
  5.1   รายงานการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
  รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยขอนแกนขอเสนอรายงานการเงิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 สิ้นป งบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550  ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะ
การเงิน  งบรายไดและคาใชจาย  และงบการเงินเปรียบเทียบ  ตามรายละเอียดของเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม  ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยไดนําเสนอเปนรายงานการเงินประกอบรายงานผลการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2550 
เพื่อรายงานสํานักงาน ก.พ.ร. แลว โดยไดผานความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการการเงินของมหา วิทยาลัย
ขอนแกน  ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2550  เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2550     ซึ่งไดพิจารณาและมีมติรับทราบและ
เห็นชอบในรายงานทางบัญชีแลว และมหาวิทยาลัยไดนําเสนอเปนรายงานตอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม 
ครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 แลว 
  จึงขอเสนอรายงานการเงินประจําป พ.ศ. 2550 ตอที่ประชุมคณบดี โดยมีรายละเอียดสถานะทาง
การเงินของมหาวิทยาลัยขอนแกน ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2550 วันที่ 30 กันยายน 2550  ตามรายงานการเงินที่
เสนอตอที่ประชุมมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้ 

1. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
1.1 หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

  งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามเกณฑคงคาง ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดในหลักการและนโยบายบัญชี
สําหรับหนวยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2546  การจัดประเภทและ
การแสดงรายการในงบการเงิน ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0410.2/ว. 180 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2549 

1.2 ขอบเขตของขอมูลในรายงาน 
  รายการที่ปรากฏในงบการเงิน รวมถึงสินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย เปนของรัฐบาลใน
ภาพรวม โดยไดจัดสรรใหมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนผูรับผิดชอบดูแลรักษาและบริหารจัดการใหแกรัฐบาลภายใต
อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย  และรวมถึง สินทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจายที่เปนของมหาวิทยาลัยเพื่อใช
ประโยชนในการดําเนินงานไมวารายการดังกลาวจะเปนรายการที่เกิดจากเงินในงบประมาณหรือเงินนอก
งบประมาณ 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  19/2550  ณ  วันศุกรท่ี 16 พฤศจิกายน 2550 
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1.3 การรับรูรายได 

  รายไดจากเงินงบประมาณรับรูเมื่อไดรับอนุมัติคําขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง  รายไดเงินนอก
งบประมาณรับรูเมื่อเกิดรายได  รายไดแผนดินรับรูเมื่อไดรับเงินรายไดแผนดินโดยแสดงเปนรายการตางหากจาก
รายไดและคาใชจายของกิจกรรมปกติของมหาวิทยาลัยในงบรายไดและคาใชจาย  

1.4 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
  มูลคาทางบัญชีของอาคารแสดงในราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม - อุปกรณ แสดงในราคาทุนหัก
คาเสื่อมราคาสะสม 

1.5 สินทรัพยไมมีตัวตน 
  มูลคาทางบัญชีแสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม 

1.6 คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 
  คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย คํานวณจากราคาทุนของอาคารและอุปกรณ และสินทรัพยไมมี
ตัวตน โดยวิธีเสนตรง ตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพย 
   อาคารและสิ่งปลูกสราง  15-40 ป 
   ครุภัณฑ      2-12 ป 
   โปรแกรมคอมพิวเตอร   2-5 ป 

2. สาระสําคัญโดยสรุปของรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย ณ 30 กันยายน 2550 โดยสรุปดังนี้  
ก. ฐานะการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแกน  (รายละเอียดตามตามงบแสดงฐานะทางการเงิน) 

มหาวิทยาลัยมีสินทรัพยโดยรวมเปนมูลคา 9,429,964,667.83 บาท จําแนกเปนสินทรัพยหมุนเวียน 
3,871,097,097.13 บาท และสินทรัพยไมหมุนเวียน 5,558,867,570.70 บาท และมีหนี้สินโดยรวมเปน 
1,061,979,121.72 บาท และเปนสวนของทุน  8,367,985,546.11 บาท 

ข. รายไดและคาใชจาย (รายละเอียดตามงบรายได – คาใชจาย) มหาวิทยาลัยมีรายไดทางบัญชี ณ 
สิ้นปบัญชี ปงบประมาณ 2550 โดยรวมเปนเงิน 7,911,980,350.38 บาท มีคาใชจายที่เปนคาใชจายในการ
ดําเนินงานเปนเงิน 6,567,542,699.45 บาท โดย ณ 30 กันยายน 2550 มหาวิทยาลัยมีรายไดสูงกวาคาใชจาย
สุทธิ (คาใชจายทั้งหมด รวมรายไดแผนดินที่ตองนําสงคลังและเงินกันเบิกเหลื่อมป) เปนเงิน 695,410,904.28 
บาท 

ค. สรุปคาใชจายที่สําคัญของมหาวิทยาลัยปงบประมาณ พ.ศ. 2550 (รายละเอียดตามงบรายได
และคาใชจาย  และหมายเหตุประกอบรายงานการเงิน) ดังนี้  

1. คาใชจายบุคลากร (รายละเอียดดังหมายเหตุประกอบรายงานการเงินที่ 13)  
มหาวิทยาลัยมีคาใชจายบุคลากรทั้งส้ิน  2,323,608,623  บาท  (เปนเงินงบประมาณแผนดิน.. 

2,103,627,715.03 บาท  งบประมาณเงินรายได  219,980,908.71  บาท)   คิดเปนรอยละ  35.38 ของคาใชจาย
โดยรวม  และรอยละ  29.37  ของรายรับโดยรวม 

2. คาตอบแทน คาวัสดุและคาใชสอย (รายละเอียดดังหมายเหตุประกอบรายงานการเงินที่ 14) 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  มีคาตอบแทน คาวัสดุและคาใชสอย ทั้งส้ิน 2,364,182,423.24 บาท 

(เปนเงินงบประมาณแผนดิน  422,968,113.10  บาท  งบประมาณเงินรายได  1,941,214,310.14  บาท)  คิดเปน
รอยละ 36  ของคาใชจายโดยรวม และรอยละ  29.88  ของรายรับโดยรวม 

3) คาสาธารณูปโภค (รายละเอียดดังหมายเหตุประกอบรายงานการเงินที่ 15) 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  มีคาสาธารณูปโภค  ทั้ง ส้ิน   236,616,039.71 บาท  (เปนเงิน

งบประมาณแผนดิน  181,844,561.76  บาท  งบประมาณเงินรายได  54,771,477.95  บาท)  คิดเปนรอยละ  
3.60  ของคาใชจายโดยรวม และรอยละ  2.99  รายรับโดยรวม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  5.2  สวัสดิการคารักษาพยาบาลของขาราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  

 ประธานเสนอที่ประชุมวา ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยไดมีหนังสือถึงสํานักงาน ก.พ. 
เพื่อขอใหชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับสิทธิการเบิกสวัสดิการรักษาพยาบาลของขาราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย นั้น  บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ไดมีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริงดังกลาวมาที่ที่ประชุมอธิการบดี 
แหงประเทศไทยแลว ฝายเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยจึงไดสงสําเนาหนังสือชี้แจงขอเท็จจริงให
มหาวิทยาลัยไดรับทราบ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม โดยมีสาระสรุป ดังนี้  

- สิทธิเกี่ยวกับสวัสดิการรักษาพยาบาลของขาราชการกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2523และแกไขเพิ่มเติม ซึ่งกําหนดไวใน มาตรา 9 เกี่ยวกับสิทธิการไดรับเงิน
สวัสดิการซึ่งระบุวา หากผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลหรือบุคคลในครอบครัวของผูมีสิทธิ
ไดรับเงินคารักษาพยาบาลจากหนวยงานอื่นแลว ผูนั้นไมมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระ
ราชกฤษฎีนี้ เวนแตคารักษาพยาบาล ที่ไดรับนั้นต่ํากวาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่มีสิทธิจะไดรับตาม
พระราชกฤษฎีกานี้ ใหมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะสวนที่ขาดอยู 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
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  5.3  กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย และประชุมคณบดี ประจําป พ.ศ. 2551 
  ฝายเลขานุการที่ประชุมเสนอกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย และกําหนดการประชุมคณบดี 
ประจําป พ.ศ. 2551 โดยการประชมุสภามหาวิทยาลัย กําหนดเปนวันพุธแรกของทุกเดือน เวลา 08.30-11.30 น. 
ยกเวนเดือนมกราคม 2551 เลื่อนเปนวันพธุที่ 9 มกราคม 2551 และการประชุมคณบดี กําหนดเปนวันศุกรของสัปดาห
ที่ 2 และ 3 ของทุกเดือน เวลา 09.30 น. เปนตนไป ทั้งนี้ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยและกําหนดการประชุม
คณบดี ประจาํป พ.ศ. 2551 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่ประธานของที่ประชมุเห็นสมควร ซึ่งมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  5.4  หลักปฏบิัติในการดําเนินการเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งกรรมการสภาสถาบันหรือ 
          กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
  ตามที่มหาวิทยาลัย/สถาบัน ขอใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอเรื่องเพือ่นําความ
กราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดาํรงตาํแหนงอธิการบดี นายกสภา และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ นั้น  
  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดแจงวา ในการดําเนินการนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
แตงตั้งกรรมการสภาสถาบันหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒุิของสถาบันอุดมศกึษาตางๆ ซึ่งขอกฎหมาย
หรือระเบียบขอบังคับ กําหนดใหนายกสมาคมศิษยเกาหรือผูดํารงตาํแหนงอื่น ดํารงตําแหนงกรรมการสภาสถาบัน
หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ โดยตําแหนงดวยนั้น หากระยะเวลาของ
การดํารงตําแหนงของบุคคลซึ่งกฎหมายหรือขอบังคับกําหนดใหเปนกรรมการสภาสถาบันหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิโดยตําแหนง มีระยะเวลาปฏิบัติหนาที่เหลืออยูในตําแหนงอีกไมมากนัก ก็ขอใหชะลอเรื่องเพื่อใหมี
การแตงตั้งเสร็จเรียบรอยเสียกอน ทั้งนี้ เพื่อใหการนําความกราบบังคมทูลพระกรณุาโปรดเกลาฯ แตงตั้งบุคคลให
ดํารงตําแหนงกรรมการสภาสถาบันหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิชดุใหม สามารถดาํเนินการในครัง้เดียว
และไมเปนการรบกวนเบื้องพระยุคลบาท 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะไดถือปฏิบัติตอไป 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  5.5  พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 
  ดวยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงตอเด็กและสตรี 
และความรุนแรงในครอบครวั รวมทั้งกําหนดใหเดือนพฤศจิกายนของทุกป เปนเดือนรณรงคยุติความรุนแรงตอเด็ก
และสตรี ประกอบกับพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 จะมผีลบังคบัใช
ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2550 นี้  
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  จึงขอความรวมมือสถาบันอุดมศึกษาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ
เผยแพรสาระสําคัญของพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ใหแกนิสิตนักศึกษาและ
บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ไดทราบโดยทั่วกัน ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  คณบดีคณะนิติศาสตรรับไปดําเนินการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ตอไป  
  ประธานมอบใหคณะนิติศาสตรไปศึกษาพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการรับของขวัญหรือของกํานัล  
ทั้งในสวนของหนวยงานและสวนตัว เพื่อกําหนดวิธีการรับของกํานัลที่ไมขัดตอ พระราชบัญญัติดังกลาว ตอไป 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  5.6  รายงานผลการดําเนินงานโครงการพิเศษ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร  
          ประจําปการศึกษา 2549 
  คณะเกษตรศาสตรเสนอรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรโครงการพิเศษ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 
ประจําปการศกึษา 2549 ซึง่ไดผานที่ประชุมคณะกรรมการประจาํคณะเกษตรศาสตร ครั้งที่ 8/2550 เมื่อคราวประชุม
วันที่ 18 ตุลาคม 2550 เรียบรอยแลว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ 
 6.1 การสรรหาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย 
  ประธานเสนอที่ประชุมวา ตามคาํส่ังสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 5/2547 ลงวนัที่ 1 มีนาคม 2547 
แตงตั้งรองศาสตราจารยชูชาติ อารีจิตรานุสรณ เปนคณบดีคณะเทคนิคการแพทย ตั้งแตวันที่ 6 มีนาคม 2547  
เปนตนไป นั้น เพื่อใหการสรรหาคณบดีเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2542 
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คณะเทคนิคการแพทย จึงขอสงจุดออนจุดแข็ง ซึ่งไดผานความเห็นชอบของที่ประชุมกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 15/2550 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2550 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  เนื่องจากตามขอบังคับมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหาคณบด ีพ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิม่เติม 
ใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแตงตั้งกรรมการสรรหากอนสิ้นสุดวาระไมนอยกวา 90 วัน แตในเดือนธันวาคม 2550 
ไมมีการประชมุสภามหาวิทยาลัยขอนแกน หากรอเสนอสภาฯในเดือนมกราคม 2551 จะเหลือเวลาไมถึง 90 วัน 
อธิการบดีมอบหมายใหกรรมการและเลขานุการสภาฯประสานเรื่องการเสนอชื่อกรรมการสรรหาคณบดเีทคนิคการแพทย
และเวียนหนังสือเสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ ตอไป 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  6.2 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี ... /2550) เรื่องหลักเกณฑและแนว 
          ปฏบิัติในการหาเสียงของพรรคการเมือง ผูสมัครรับเลือกตั้ง หรือผูมีสิทธิเลือกตั้งใน 
         เขตมหาวิทยาลัยขอนแกน 
  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเสนอที่ประชุมวา  ตามที่ไดมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในวันอาทิตยที่ 23 ธันวาคม 2550 นั้น มหาวิทยาลัยขอนแกน มีแนวทางในการสงเสริม
และสนับสนุนใหการเลือกตัง้เปนไปดวยความบริสุทธิ์ เที่ยงธรรม และมีผูไปใชสิทธิ์เลือกตั้งใหมากที่สุด ดังนี้  

1. การแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบในการดําเนินกิจกรรม โดยกรรมการประกอบดวย 
ผูบริหาร คณาจารย ขาราชการ องคกรนักศึกษา ซึ่งเปนแนวทางในการดําเนินกิจกรรม 
ประกอบดวย การจัดเวทีเสวนา การจัดทําปายโฆษณา (คัทเอาท) การทําโปสเตอร การเดิน
รณรงค ฯลฯ 

2. การออกประกาศหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการหาเลยีงของพรรคการเมือง ผูสมัครรับ
เลือกตั้ง หรือผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตมหาวิทยาลัย 

3. การรณรงค การประชาสัมพันธ โดยผานสื่อตางๆ ของมหาวิทยาลัย เชน สถานีวิทยุ ขาว
ประจําวัน อินเตอรเน็ต 

4. ขอความรวมมอืไปยังคณะ ศูนย สถาบัน สํานัก ตลอดจนหนวยงานในกํากับของมหาวิทยาลัย
เพื่อใหชวยในการรณรงค ประชาสัมพันธการเลือกตั้ง 

5. อํานวยความสะดวกดานสถานที่ในการจัดการเลือกตั้งตามที่ไดรับการรองขอจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 

6. รวมมือกับองคกร หนวยงานอื่นๆ ในการจัดกิจกรรมรณรงค เชน สํานักนายกรัฐมนตรี 
7. สนับสนุนใหนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเขารวมปฏิบัติหนาที่ในหนวยเลือกตั้ง 

  จึงเสนอ “(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับ .../2550) เรื่องหลักเกณฑและแนวปฏิบัติ
ในการหาเสียงของพรรคการเมือง ผูสมัครรับเลือกตั้ง หรือผูมีสิทธิ เลือกตั้งในเขตมหาวิทยาลัยขอนแกน”  ซึ่งมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาแจงที่ประชุมเพิ่มเตมิวา มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเปดรับ
สมัครนักศึกษาเพื่อเขารวมเปนกรรมการประจําหนวยเลอืกตั้งตามภูมลิําเนา ปรากฏวามีนักศึกษาสนใจมาสมัคร
ทั้งส้ิน 1,432 คน ซึ่งมหาวิทยาลัยจะไดจัดสงรายชื่อไปยัง คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อแตงตั้งตาม
กฎหมายตอไป  
  และกรณีที่นักศึกษาและบุคลากรไมสามารถไปใชสิทธิเลือกตั้ง ณ ภูมิลําเนาไดในวันอาทิตยที่ 23 
ธันวาคม 2550 สามารถไปขอลงทะเบียนใชสิทธิเลือกตั้งลวงหนาไดตั้งแตวันนี้ไปจนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2550 
ณ สํานักงานเทศบาลหรือที่วาการอําเภอ และไปใชสิทธิเลือกตั้งลวงหนาไดในวันเสารที่ 15 และวันอาทิตยที่ 16 
ธันวาคม 2550 ณ ศาลาประชาคม จังหวัดขอนแกน ตั้งแตเวลา 08.00 - 17.00 น.  

ในการนี้ ขอหารือที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยกําหนดใหวันที่ 24-28 ธันวาคม 2550 เปนวันสอบ
กลางภาค แตรัฐบาลประกาศใหวันจันทรที่ 24 ธันวาคม 2550 เปนวันหยุดราชการ จึงควรเลื่อนวันสอบออกไป      
อีก 1 วันหรือไม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา   
  มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับ .../2550) 
เรื่องหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการหาเสียงของพรรคการเมือง ผูสมัครรับเลือกตั้ง หรือผูมีสิทธิ 
เลือกตั้งในเขตมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามที่เสนอ โดยใหปรับแกไข ดังนี้  
  - ขอ 1 บรรทัดแรก “การหาเสียงของบรรดาพรรคการเมือง...” เพิ่มเปน “การหาเสียง
และการดําเนินการทางการเมืองของบรรดาพรรคการเมือง...” 
  - ขอ 2 บรรทัดท่ี 2 ใหตัดเรื่องการติดตอประสานงานเรื่องการหาเสียงออก และนําไปเพิ่ม
เปนวรรคทายของประกาศ  แทน โดยใหระบุช่ือเจาหนาท่ีท่ีเปนผูประสานและใหขอมูลท่ีเก่ียวของเพื่อ
อํานวยความสะดวกแกพรรคการเมืองที่ตองการเขามาหาเสียงในเขตมหาวิทยาลัยขอนแกนดวย 
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  - ขอ 4  
- บรรทัดแรก แกไขคําวา “มหาวิทยาลัย” เปน “มหาวิทยาลัยขอนแกน”  

   - บรรทัดท่ี 2 แกไขคําวา “ขาราชการ” ใหถูกตอง 
   - เพิ่มวรรคสอง เรื่องการขออนุญาตใชเครื่องขยายเสียงและกําหนดชวงเวลาที่เหมาะสม 
  - ขอ 5 บรรทัดท่ี 4 หลังขอความ “...บริเวณศูนยอาหารและบริการ...” เพิ่มเปน “...บริเวณ
ศูนยอาหารและบริการและสถานที่ท่ีมหาวิทยาลัยจัดหาใหเพิ่มเติม...” 
  - ขอ 6 บรรทัดท่ี 3 “...โดยมหาวิทยาลัยจะไดดําเนินการจัดหาสถานที่หรือเวที...” แกไข
เปน “...โดยมหาวิทยาลัยอาจดําเนินการจัดหาสถานที่หรือเวที...” 
  - ขอ 7 เพิ่มเติมขอความใหชัดเจนวา การหาเสียงโดยวิธีการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
(email) โดยผานเครือขายมหาวิทยาลัยขอนแกน ตองไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยขอนแกนกอน
ดําเนินการตอไป 
  - ขอ 9 ใหเพิ่มขอความ “ใหยกเลิกประกาศนี้ ตั้งแตวันท่ี 23 ธันวาคม 2550” 
  - ขอ 10 ใหเพิ่ม “กรณีมีปญหาในการตีความหรือปญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให
อธิการบดีหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูวินิจฉัย และคําวินิจฉัยใหถือเปนท่ีสุด” 
  ท้ังน้ี ท่ีประชุมมีความคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้  

- ควรมีการรณรงคใหนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแกน ออกมาใชสิทธ์ิออก
เสียงเลือกตั้ง เน่ืองจากในปท่ีแลว มหาวิทยาลัยขอนแกนมีจํานวนผูออกมาใชสิทธ์ิเพียง 30% โดยสวน
หน่ึงมาจากจํานวนบัณฑิตท่ีจบการศึกษาแลวไมไดดําเนินการยายทะเบียนบานออกจากมหาวิทยาลัยขอนแกน 
จึงควรหามาตรการที่เหมาะสมเพื่อใหจํานวนการใชสิทธ์ิออกเสียงเลือกตั้งของมหาวิทยาลัยขอนแกนเพิ่มขึ้น 
เชน ใหนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ท่ียายทะเบียนบานเขามาที่มหาวิทยาลัยขอนแกนมอบอํานาจใหสํานักทะเบียนฯ 
ยายทะเบียนบานของนักศึกษากลับภูมิลําเนาเมื่อนักศึกษาจบการศึกษาหรือพนสภาพการเปนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกนแลว 
  - ใหเลื่อนวันสอบกลางภาคออกไป 1 วัน เปน วันอังคารที่ 25-29 ธันวาคม 2550 และให
คณะพิจารณาจัดตารางสอบใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดดวย  
 
  6.3 กําหนดการประชุมเพื่อรางขอเสนอจัดตั้งศูนยวิจัย ดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา 
         ทองถ่ิน   
  ผูชวยอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธเสนอที่ประชุมวา  ขอความรวมมือคณะ/
หนวยงานประชาสัมพันธใหบุคลากรที่มีความสนใจเกี่ยวกับการรางขอเสนอจัดตั้งศูนยวิจัย ดานศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น เขารวมการประชุมเพื่อรางขอเสนอการจัดตั้งศูนยวจิัยฯ ครั้งที่ 2/2550 วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 
2550 ณ หองประชุมสารสิน อาคารแกนกัลปพฤกษ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 12.30 นาฬิกา 
 
 
 
      
    (ลงชื่อ)   กุลธิดา  ทวมสุข 

  (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 
  รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

  เลขานุการที่ประชุมคณบดี 
 
 
นางสังวาลย  ชางทอง 
ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์ 
นางสาวลัลธริมา  ประจง 
ผูบันทึกรายงานการประชุม  
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