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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 10/2555 ณ วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2555 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 11/2555 วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555 เรียบร้อยแล้ว 

รายงานการประชุมคณบด ี1 

ครั้งที่ 10/2555 2 

เม่ือวันศุกรท์ี่ 13 กรกฎาคม 2555 3 

ณ  ห้องสัมมนา 1  ชั้น 9  ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 4 

 5 

 6 

ผู้มาประชุม 7 

1. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย   อธิการบดี     ประธาน 8 

2. รศ.สมหมาย ปรีเปรม    รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน  9 

3. รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร 10 

4. รศ.พิษณุ  อุตตมะเวทิน   รองอธิการบดีฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 11 

5. ศ.สุทธิพันธ์  จิตพิมลมาศ   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 12 

6. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 13 

7. ผศ.เด่นพงษ์  สุดภักดี    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 14 

8. ผศ.ชํานาญ  บุญญาพุทธิพงศ์   รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 15 

9. นายบัญชา  พระพล    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 16 

      แทนรองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 17 

10. ผศ.ดุษฎี  อายุวัฒน์    รองคณบดีฝ่ายวิจัย 18 

      แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 19 

11. ผศ.รักพงษ์  เพชรคํา    รองคณบดีฝ่ายบริหาร 20 

      แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 21 

12. รศ.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธ์ิ   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 22 

13. ผศ.สมพงษ์  สิทธิพรหม   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 23 

      แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 24 

14. ผศ.กาญจนา ดาราศักด์ิ   รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร 25 

      แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 26 

15. รศ.บําเพ็ญจิต  แสงชาติ   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 27 

      แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 28 

16. ผศ.นเรศ  วโรภาสตระกูล     รองคณบดีฝ่ายบริหาร 29 

แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 30 

17. รศ.เกรียงไกร  กิจเจริญ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 31 

18. ผศ.สมศักด์ิ  พิทักษานุรัตน์   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 32 

19. รศ.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ   คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 33 

20. รศ.วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 34 
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21. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี 1 

22. รศ.สุณีรัตน์  เอี่ยมละมัย   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 2 

23. ผศ.ทรงยศ  วีระทวีมาศ   คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 

24. ผศ.กฤตพา แสนชัยธร    รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา    4 

      แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 5 

25. อ.เทพฤทธิ์  ตุลาพิทักษ์   รักษาการในตําแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ 6 

26. รศ.วิรัช  จิ๋วแหยม     รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และ  7 

      วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย 8 

27. ผศ.สุขุมวิทย์  ไสยโสภณ    รักษาราชการแทนคณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย 9 

28. ผศ.กริช  แรงสูงเนิน     รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย 10 

29. ผศ.สุรพล  แสนสุข    รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย 11 

30. รศ.ไพบูลย์  ดาวสดใส   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 12 

แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 13 

31. รศ.ศุภวัฒนากร วงษ์ธนวสุ   คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 14 

32. รศ.ยุพิน  เตชะมณี    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 15 

33. นางสุดใจ  ธนไพศาล    ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ 16 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) 17 

34. รศ.รวี  หาญเผชิญ    ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 18 

35. ผศ.กานดา  สายแก้ว    รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร 19 

แทนผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ 20 

36. นายพิชัย  เล่งพานิชย์    เลขานุการศูนย์บริการวิชาการ 21 

แทนผู้อํานวยการศูนย์บริการวิชาการ 22 

37. ผศ.อาภรณี  ไชยาคํา    รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ 23 

แทนผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 24 

(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 25 

38. รศ.สุธา  ภู่สิทธิศักด์ิ    ประธานสภาคณาจารย์ 26 

39. นายอมร  สินเธาว์    ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง 27 

40. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ 28 

เลขานุการที่ประชุม 29 

41. นางสังวาลย์   ช่างทอง   ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 30 

42. นางกิตติมา  จันทรสม   ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 31 

43. นายธัญญา  ภักดี    ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 32 
 33 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 34 
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1. ผศ.เยาวลักษณ์  อภิชาติวัลลภ   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 

2. รศ.เฉลิมศักด์ิ  พิกุลศรี    คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 2 
 3 

เริ่มประชุมเวลา 09.40 นาฬิกา   4 

  ก่อนเริ่มประชุมประธานกล่าวขอบคุณคณบดีและผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์5 

สถานที่และจัดการต้อนรับในการจัดการประชุมคณบดีสัญจร ครั้งนี้ ต่อจากนั้น แนะนําผู้บริหารหน่วยงาน ของวิทยาเขต6 

หนองคาย 4 ท่าน ได้แก่   7 

1. รองศาสตราจารย์วิรัช  จิ๋วแหยม รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์  8 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุขุมวิทย์  ไสยโสภณ รักษาราชการแทนคณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 9 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริช  แรงสูงเนิน รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ 10 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล  แสนสุข รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 11 

เริ่มดํารงตําแหน่งต้ังแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป โดยจะร่วมเป็นองค์ประชุมคณบดีต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 12 

  ที่ประชุมปรบมือให้การต้อนรับด้วยความยินด ี13 
   14 

  และเมื่อคราวประชุมคณบดี ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555 วาระที่ 6.4 เรื่อง การหารือปัญหา15 

การจัดห้องเรียน และขอทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารวิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งในที่ประชุม รองอธิการบดี   16 

วิทยาเขตหนองคาย ได้เสนอที่ประชุมว่า การบริหารจัดการของคณะ/หน่วยงาน โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการห้องเรียน 17 

หรือการจัดหาพื้นที่เพื่อจัดการเรียนการสอนนั้น  ผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน ต้องใช้ความสามารถในการดําเนินการ                18 

ไม่จําเป็นต้องนํามาหารือที่ประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเชื่อมั่นว่าผู้บริหารทุกคณะ/หน่วยงานจะมี19 

ความสามารถในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ เป็นเหตุให้คณบดีวิทยาลัยนานาชาติแสดงความรับผิดชอบโดยการขอลาออกจาก20 

ตําแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติในที่ประชุม และยื่นหนังสือลาออกต่ออธิการบดี หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม รองอธิการบดี21 

วิทยาเขตหนองคายได้กล่าวขออภัยต่อที่ประชุม และในวันต่อมาอธิการบดีพร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตหนองคาย   22 

ได้เดินทางไปขออภัยต่อ รศ.ยุพิน เตชะมณี และ รศ.ยุพิน เตชะมณี ได้กรุณากลับเข้ามาทํางาน ในตําแหน่งคณบดีวิทยาลัย23 

นานาชาติอีกครั้ง  24 

  ที่ประชุมปรบมือแสดงความชื่นชมต่อ รศ.ยุพนิ เตชะมณี  25 

  ต่อจากนั้นประธานเชิญผู้บริหารทุกท่านร่วมบันทึกภาพเป็นที่ระลึก และเริ่มดําเนินการประชุมตาม26 

ระเบียบวาระ ดังนี้    27 
 28 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม 29 

1.1 รายงานผลการดําเนินงานและทศิทางการพัฒนาของคณะวิศวกรรมศาสตร ์30 

  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอต่อที่ประชุมว่า ขอรายงานผลการดําเนินงานและทิศทางการ31 

พัฒนาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยสรุป ดังนี้  32 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ก่อต้ังขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2507 ถือเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งแรกที่จัดต้ังขึ้นใน33 

ส่วนภูมิภาค นักศึกษารุ่นแรกมีจํานวน 58 คน ในขณะนั้นการจัดการเรียนการสอนกับคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์   34 

มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยมหิดล) การเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ดังนี้  35 
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ปี พ.ศ. หลักสูตร/ภาควิชา 

2507 วิศวกรรมโยธา 

2508 วิศวกรรมไฟฟ้า 

2510 วิศวกรรมเกษตร 

2514 วิศวกรรมอุตสาหการ 

2518 วิศวกรรมเครื่องกล 

2526 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

2527 วิศวกรรมเคม ี

2533 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้  1 

1. หลักสูตรปริญญาตรี จํานวน 8 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชา2 

วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชา3 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 

2. หลักสูตรปริญญาโท จํานวน 10 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชา5 

วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 6 

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 7 

และสาขาวิชาวิศวกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ 8 

3. หลักสูตรปริญญาเอก จํานวน 8 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 9 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรม10 

สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 11 

  นอกจากนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตรใหม่ เพื่อตอบสนอง12 

ความต้องการและแนวโน้มของตลาดที่คาดว่าจะมีเพิ่มขึ้น ทั้งในระดับปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรปริญญาตรีก้าวหน้า 13 

(Honors Program) หลักสูตร 2+2 Program with Group T และหลักสูตร Power Plant Engineering และระดับปริญญา14 

โท ได้แก่ หลักสูตร Construction Management หลักสูตร Industrial and Logistics Engineering Management และ15 

หลักสูตร Water Resources and River Basin Management   16 

 จํานวนนักศึกษา 17 

  ปัจจุบัน ทั้งสิ้น 3,784 คน โดยมีนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 3,229 คน (ร้อยละ 85) ระดับ18 

ปริญญาโท จํานวน 446 คน คน (ร้อยละ 12) และระดับปริญญาเอก จํานวน 109 คน คน (ร้อยละ 3) 19 

 ศูนย์วิจัยเฉพาะทางและหน่วยงานสนบัสนนุด้านการวิจัย จํานวน 7 แห่ง ได้แก่ 20 

1. ศูนย์วิจัยเครื่องจักรกลเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 21 

2. ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย 22 

3. ศูนย์วิจัยและพฒันาพลังงานทดแทน 23 

4. ศูนย์วิจัยและพฒันาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน 24 
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5. ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ 1 

6. สถาบันแหล่งน้าํและสิ่งแวดลอ้ม 2 

7. ห้องปฏิบัติการวิจัยการสื่อสารผ่านใยแก้วนาํแสงและการสื่อสารแบบไรส้าย 3 

 องค์กรและหน่วยงานในกํากับที่ให้บริการวิชาการ จํานวน 5 แห่ง ได้แก่ 4 

1. สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน 5 

2. ศูนย์โลจิสติกส ์อุตสาหกรรมการผลิต 6 

3. ศูนย์สอบเทียบเครื่องมืออุตสาหกรรม 7 

4. ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา 8 

5. ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 9 

 สิ่งอํานวยความสะดวกแก่นกัศึกษาและบคุลากรภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ ศูนย์คอมพิวเตอร์   10 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ และห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 11 

 บุคลากรสายผูส้อน จํานวนทั้งสิน้ 153 คน   12 

- จําแนกตามวฒุิการศึกษา ได้แก่ วุฒิการศกึษาปริญญาตรี จํานวน 3 คน (ร้อยละ 2) ปริญญาโท 13 

จํานวน 40 คน (ร้อยละ 26) และปริญญาเอก จํานวน 110 คน (ร้อยละ 72)  14 

- จําแนกตามตาํแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ตําแหน่งอาจารย์ จํานวน 62 คน (ร้อยละ 40)   15 

ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 55 คน (ร้อยละ 36) ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ จํานวน 35 คน (ร้อยละ 23) 16 

และตําแหน่งศาสตราจารย์ จํานวน 1 คน (รอ้ยละ 1) 17 

 บุคลากรสายสนับสนนุ จํานวนทั้งสิน้ 202 คน   18 

- จําแนกตามวฒุิการศึกษา ได้แก่ วุฒิการศกึษาต่ํากว่าปริญญาตรี จํานวน 94 คน (ร้อยละ 47) 19 

ปริญญาตรี จํานวน 91 คน (ร้อยละ 45) และปริญญาโท จํานวน 17 คน (ร้อยละ 8)  20 

 ทุนการวิจัยจากภายนอก  21 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับการสนับสนุนทนุการวิจัยจากภายนอก ในปี พ.ศ. 2552 จํานวน 173 22 

ล้านบาท ปี พ.ศ. 2553 จํานวน 197 ล้าน และ ปี พ.ศ. 2554 จํานวน 191 ล้าน 23 

 24 

 บทความวิจัยที่ได้รับการตพีมิพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  25 

 ปี พ.ศ.  

2551 2552 2553 2554 2555 

จํานวนบทความวิจัยที่

ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร

ระดับนานาชาติ  

 

24 

 

41 

 

28 

 

34 

 

38 

 26 

 งานวิจัยที่ได้รบัการจดทะเบยีนทรพัย์สนิทางปัญญา  27 

 2551 2552 2553 2554 2555 
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ลิขสิทธิ ์(ผลงาน)  - 1 - 10 5 

อนุสิทธิบัตร (ผลงาน)  2 9 3 7 1 

 1 

 จํานวนผูส้ําเรจ็การศึกษา  2 

  จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาต้ังแต่รุ่นแรก–ปัจจุบัน จํานวนทั้งสิ้น 14,401 คน โดย 5 ปีที่ผ่าน มี3 

จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ดังนี้  4 

- พ.ศ. 2550 จํานวน 489 คน  5 

- พ.ศ. 2551 จํานวน 540 คน  6 

- พ.ศ. 2552 จํานวน 584 คน 7 

- พ.ศ. 2553 จํานวน 707 คน  8 

- พ.ศ. 2554 จํานวน 616 คน 9 

และมีจํานวนผูส้ําเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ใน 5 ปี ที่ผ่านมา ดังนี้   10 

ปี พ.ศ. มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต 

2550 53 5 

2551 72 6 

2552 98 6 

2553 122 7 

2554 111 9 

 11 

 บัณฑิตปรญิญาตรีที่ได้งานทาํหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี  12 

  โดย 3 ปี ทีผ่่านมา มีร้อยละบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทํา ปี พ.ศ. 2552 ร้อยละ 86.93  ปี พ.ศ. 13 

2553 ร้อยละ 81.74 และปี พ.ศ. 2554 ร้อยละ 85.05  14 

 ความภาคภูมิใจ 15 

 ด้านการบริหารจัดการบนฐานข้อมูลจริงแบบบูรณาการ  16 

- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ENMIS) 17 

- ระบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 18 

(ENPMS) 19 

- ระบบการประกันคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ENQA) 20 

- ระบบติดตามตัวช้ีวัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ENKPI)  21 

- ระบบการจัดการความรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ENKM)  22 

 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ TISD และ KKU-IENC 23 

 คณะนําร่อง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ของสํานักงาน24 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  25 
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 คณะและบุคลากรคณะได้รับรางวัลระดับประเทศ 1 

 นักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาได้รับรางวัลระดับประเทศ 2 

 ความผูกพันรกับศิษย์เก่า 3 

 ภูมิทัศน์ และทรัพยากรกายภาพที่สวยงาม เป็นระเบียบ ทันสมัย ปลอดภัย เป็นมิตรต่อ4 

สิ่งแวดล้อมและเป็นอารยะสถาปัตย์  5 

 แผนพัฒนาในอนาคต 6 

1) แผนพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการแข่งขันในวงการวิชาชีพและประชาคม7 

เศรษฐกิจอาเซยีน 8 

- การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในวิชาชีพโดย การส่งเสริมการเรียนการสอนที่ใช้9 

ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ 10 

- การพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะวิชาชีพของนักศึกษา โดยการเสริมสร้างประสบการณ์และ11 

ทักษะทางวิชาชีพแก่อาจารย์ผู้สอน  12 

2) แผนเสรมิสร้างศักยภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของการ13 

ตีพิมพ์ผลงานวิจัย 14 

- การจัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการในต่างประเทศเพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานตีพิมพ์ระดับบัณฑิตศึกษา  15 

3) โครงการก่อสร้าง อาคาร 50 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนิยามท่ีว่า “อาคารเรียน  คอื ตํารา”  16 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  17 

- เพื่อเป็นอนุสรณ์ในโอกาสครบ 50 ของการสถาปนาคณะ 18 

- เพื่อใช้รองรับภารกิจของคณะในด้านต่างๆ  19 

- เพื่อเป็นจุดหมายตา (landmark) ที่โดดเด่น 20 

- เพื่อเป็นนวัตกรรมต้นแบบแห่งอนาคต สะท้อนเทคโนโลยี ผสมผสานกบัการให้ความสําคัญ21 

กับสภาพแวดล้อม ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม 22 

- เพื่อเป็นต้นแบบสําหรับการเรียนการสอนในงานวิศวกรรมสาขาต่างๆ  23 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 24 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ และแสดงความชื่นชมต่อผลงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 25 

 26 

1.2 เรื่องที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2555 เม่ือวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง 27 

เลขานุการที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่  28 

7/2555 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 มีเรื่องที่ได้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง ซึ่งมี29 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   30 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 31 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 32 

1.3 การเจรจาแก้ไขข้อขัดแย้งการนํามหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ โดยเครือข่าย33 

นักศึกษาคัดค้านการนํามหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ 34 
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  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์เสนอต่อที่ประชุมว่า ขอรายงานเหตุการณ์ที่1 

กลุ่มบุคคลซึ่งใช้ช่ือเครือข่ายนักศึกษาคัดค้านการนํามหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ รวมกลุ่มกันปิดก้ันเส้นทาง2 

การจราจรบนฝั่งถนนขาออก หน้าอาคารศูนย์อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 3 

ที่ผ่านมา ซึ่งก่อนหน้านั้น ได้มีการประชาสัมพันธ์ปิดประกาศเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นมารวมตัวกัน4 

หน้าอาคารศูนย์อาหารและบริการ เวลา 15.30 น. ในวันดังกล่าว มีการส่งจดหมายเปิดผนึกเครือข่ายนักศึกษาคัดค้าน5 

การนํามหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบถึงสภามหาวิทยาลัย และในวันเดียวกันเวลาประมาณ 09.00 น. ตัวแทน6 

ของกลุ่มดังกล่าวได้เดินทางมายื่นหนังสือต่ออธิการบดี โดยมีสาระ ดังนี้   7 

  จากการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบายจะผลักดันให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปเป็นมหาวิทยาลัยใน8 

กํากับของรัฐ (ม.นอกระบบ) ซึ่งนโยบายการนํามหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบดังกล่าว เครือข่ายนักศึกษาคัดค้าน9 

การนํามหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ ซึ่งมีสมาชิกนักศึกษาจากทุกคณะของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พิจารณา10 

ร่วมกันและเห็นว่าการนํามหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบจะส่งผลกระทบต่อนักศึกษาอย่างร้ายแรง ทั้งในด้านภาระ11 

ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาที่เพิ่มสูงขึ้นและในด้านคุณภาพทางการศึกษาที่จะตํ่าลง อีกทั้ง การนํามหาวิทยาลัยขอนแก่นออก12 

นอกระบบ ยังขาดกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง ไม่เป็นไปตามที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นชี้แจง 13 

  ดังนั้น เครือข่ายนักศึกษาคัดค้านการนํามหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ จึงได้เปิดกระบวนการมี14 

ส่วนร่วมอย่างจริงจัง โดยมีข้อเสนอดังต่อไปนี้  15 

1. ขอให้ยุติกระบวนการทุกอย่างเกี่ยวกับการนํามหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ เพื่อให้มีการ16 

รับฟังความคิดเห็นจากนักศึกษา โดยเฉพาะเครือข่ายนักศึกษาคัดค้านการนํามหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ 17 

2. ขอให้เปิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นจากนักศึกษา โดยการเปิดประชุม18 

ร่วมกันกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ อาคารสํานักงานอธิการบดี ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 เวลา 19 

13.00 น. โดยให้มีตัวแทนจากเครือข่ายนักศึกษาคัดค้านการนํามหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ จํานวน 20 คน 20 

และ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เข้าร่วมประชุมเพื่อหาทางออกในการแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าว  21 

3. ขอให้บรรจุการประชุม เรื่อง นโยบายการนํามหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ เข้าในวาระ22 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําเดือนกรกฎาคม วันที่ 4 กรกฎาคม 2555 โดยจะต้องจัดการประชุม23 

สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ เวทีองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้ตัวแทนเครือข่ายนักศึกษาคัดค้าน24 

การนํามหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น อันเป็นการส่งเสริมกระบวนการ25 

ประชาธิปไตยภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  26 

  ในเช้าวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 เวลาประมาณ 08.00 น. กลุ่มเครือข่ายฯ ได้เคลื่อนตัวเข้ามาทาง27 

ประตูหอ 9 หลัง จนถึงบริเวณหน้าอาคารศูนย์อาหารและบริการ โดยมีการต้ังเต็นท์ปิดถนนบริเวณถนนฝั่งหน้าอาคาร28 

ศูนย์อาหารและบริการ ทําให้รถที่สัญจรผ่านบริเวณนั้นต้องหลีกเลี่ยงโดยอ้อมไปทางถนนหลังอาคารศูนย์อาหารและ29 

บริการ เวลาประมาณ 14.00 น. ได้มีการปราศรัย จนถึงเวลา 14.30 น. จึงได้เคลื่อนตัวไปปิดทางเข้าออกถนนบริเวณ30 

หน้าศาลเจ้าพ่อมอดินแดง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ได้เดินทางไปพบและเจรจากับกลุ่ม31 

เครือข่ายฯ ซึ่งได้เรียกร้องจะขอเจรจากับอธิการบดีเท่านั้น ในเบื้องต้นสันนิษฐานว่า กลุ่มเครือข่ายฯ ทราบอยู่แล้วว่า 32 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยไม่อยู่ และมีกําหนดการจะไปปฏิบัติราชการและประชุมที่กรุงเทพฯ จึงใช้โอกาสน้ีในการรวมตัว33 

กันเพื่อยื่นข้อเสนอดังกล่าวและเมื่ออธิการบดีไม่สามารถมาพบได้จึงใช้เป็นเงื่อนไขในการประท้วงโดยปิดก้ันการจราจร34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 10/2555 ณ วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2555 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 11/2555 วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555 เรียบร้อยแล้ว 

บริเวณนั้น และเนื่องจากเป็นช่วงเวลาใกล้เลิกงานและเลิกเรียนโรงเรียนสาธิตมอดินแดง จึงได้เจรจาขอให้เปิด1 

การจราจร แต่ได้รับการปฏิเสธและยืนยันจะพบอธิการบดีให้ได้ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า2 

สัมพันธ์ได้ช้ีแจงให้กลุ่มเครือข่ายฯได้ทราบว่า อธิการบดีได้เดินทางไปชี้แจงงบประมาณและประชุมสภามหาวิทยาลัย 3 

ที่กรุงเทพฯ ซึ่งได้กําหนดไว้ล่วงหน้านานแล้ว ดังนั้น การจะให้อธิการบดีเดินทางมาพบ และเลื่อนการประชุมสภา4 

มหาวิทยาลัยกลับมาที่ขอนแก่น นั้นไม่สามารถจะกระทําได้ ต่อมาเวลาประมาณ 16.00 น. กลุ่มเครือข่ายฯ ได้เคลื่อนตัว5 

มาปิดก้ันการจราจรบริเวณประตูฝั่งถนนมิตรภาพขาออก ทําให้เกิดสภาพการจราจรติดขัดอย่างมาก เจ้าหน้าที่ตํารวจ6 

ได้ขอให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์เดินทางมาเจรจาให้นักศึกษาเปิดเส้นทางการจราจร 7 

รวมทั้งกองอํานวยการรักษาความมั่นคง ภาค 4 ส่วนหน้า (กอรมน.) ขอให้กลุ่มเครือข่ายฯ เปิดเส้นทางการจราจรและ8 

กลับเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย ไม่เช่นนั้น อาจจําเป็นต้องใช้กําลังเพราะเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมาย ต่อมามี9 

เจ้าหน้าที่ตํารวจได้แจ้งกลุ่มผู้ประท้วงว่า อธิการบดีจะเดินทางมาพบภายใน 10 นาที เพื่อเป็นการสลายการชุมนุมโดย10 

ละมุนละม่อม จึงได้ยอมเคลื่อนตัวกลับเข้ามาบริเวณหน้าประตูมหาวิทยาลัย   11 

  ส่วนหนึ่งของการรวมตัวของกลุ่มเครือข่ายฯ นั้น เพื่อเป็นการสร้างเหตุการณ์และเพื่อสร้างข่าว 12 

หลังจากที่กลุ่มเครือข่ายฯ กลับมายังบริเวณหน้าประตูมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ตํารวจได้นํารั้วและรถยนต์ไปก้ันไว้เพื่อ13 

ป้องการไม่ให้ออกมาปิดก้ันถนนมิตรภาพอีก ซึ่งกลุ่มเครือข่ายฯ ได้พยายามรวมตัวกันผลักรถยนต์และรั้วแสดงการ14 

ต่อต้าน โดยมีผู้บันทึกภาพเหตุการณ์ตลอด เมื่อถึงเวลา 18.00 น. กลุ่มเครือข่ายฯ ได้ประกาศยุติการชุมชนและจะ15 

กลับมารวมตัวกันใหม่ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 หลังยุติการชุมนุมได้มีการจัดการบริเวณที่มีการชุมนุมและเปิดให้มี16 

การสัญจรได้ปกติ ต้ังแต่เวลาประมาณ 19.00 น.  17 

  อนึ่ง เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 เวลาประมาณ 13.00 น. ได้มีนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 6 18 

คน เดินทางไปยังสถานที่จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ที่กรุงเทพมหานคร เพื่อยื่นหนังสือต่อนายกสภา19 

มหาวิทยาลัย แต่เนื่องจากการประชุมได้เสร็จสิ้นแล้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์จึงเป็น20 

ผู้แทนเจรจากับนักศึกษาและรับหนังสือดังกล่าวแทน โดยตัวแทนนักศึกษาฯ ได้ขอต่อรองจํานวนนักศึกษาที่จะเข้าพบ21 

ผู้บริหารในวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 จาก 20 คน เป็น 30 คน ซึ่งได้ตกลงให้มีนักศึกษาเข้าพบมากกว่า 20 คนได้22 

ตามท่ีร้องขอ โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เท่านั้น  23 

  ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 ทางมหาวิทยาลัยได้เชิญนายกองค์การนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา24 

มาร่วมฟังคําช้ีแจง โดยมีกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ร่วมกลุ่มเครือข่ายฯ จํานวน 24 คน มาร่วมรับฟังด้วย25 

พร้อมกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย์ ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง นายก26 

สมาคมศิษย์เก่า อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า27 

สัมพันธ์ ตลอดจนสื่อมวลชน ซึ่งผลการชี้แจงก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีประเด็นที่นักศึกษาให้ความสําคัญมาก28 

คือ การปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งแม้ว่าจะเป็นเพียงกลุ่มนักศึกษาจํานวนน้อยเพียงกลุ่มเดียวที่ไม่เห็นด้วย แต่29 

ควรมีการช้ีแจงทําความเข้าใจและมีการประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจตรงกันทุกฝ่ายในการปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อ30 

ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคต  31 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 32 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 33 

 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 10/2555 ณ วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2555 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 11/2555 วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555 เรียบร้อยแล้ว 

ระเบียบวาระที่  2 การรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 9/2555 เม่ือวันที่ 15 มิถุนายน 2555  1 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555 โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 2 

- หน้า 3 บรรทดัที่ 28 ตัด “(ร่าง)” ออก 3 

- หน้า 11 บรรทดัที่ 29 ตัดคําซ้ํา “และ” ออก  4 

- หน้า 11 บรรทดัที่ 34 ผู้นําเสนอวาระที่ 6.4 และหน้า 12 บรรทัดที่ 21 ให้ตัดช่ือ                  5 

“รองศาสตราจารย์ยุพิน เตชะมณี” ออก โดยใส่เฉพาะตําแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  6 

 7 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่อง  8 

3.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ที่ทําหน้าที่สอนและการวิจัยใน9 

ระดับต่ํากว่าระดับอุดมศึกษา 10 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อ 9 ของประกาศ ก.บ.ม. 11 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 7/2551) ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ังพนักงาน12 

มหาวิทยาลัย ตําแหน่งวิชาการที่ทําหน้าที่สอนและวิจัยในระดับตํ่ากว่าระดับอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งอาจารย์13 

ชํานาญการ อาจารย์เชี่ยวชาญ และอาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ (อาจารย์สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น) ให้มี14 

คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งวิชาการ ซึ่งที่ประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 15 

2555 เห็นชอบโดยรองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร และคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ร่วมพิจารณาเสนอชื่อนั้น 16 

บัดนี้ ได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยขอเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 6 คน ดังนี้  17 

1. รองศาสตราจารย์เอื้อจิตร  พัฒนจักร   สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา  18 

2. รองศาสตราจารย์เยาวภา  ประคองศิลป์ สาขาวิชาสังคมศึกษา 19 

3. รองศาสตราจารย์สุนีย์  เลี่ยวเพ็ญวงษ์  สาขาวิชาภาษาไทย 20 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ  กนกเมธากุล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 21 

5. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ชัยเจริญ  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 22 

6. รองศาสตราจารย์อาภาภรณ์  จินดาประเสริฐ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 23 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 24 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 6 คน เพื่อแต่งตั้งเป็น25 

คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ที่ทําหน้าที่สอนและการวิจัยในระดับต่ํากว่าระดับอุดมศึกษา ตามที่เสนอ 26 
 27 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 28 

4.1 (ร่าง) ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการสอนวิชา29 

ของคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นภาษาองักฤษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 30 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดทําโครงการ31 

ส่งเสริมการเรียนการสอนในรายวิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่32 

พึงประสงค์ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานได้มากขึ้น  33 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 10/2555 ณ วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2555 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 11/2555 วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555 เรียบร้อยแล้ว 

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 1 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการสอนวิชาของ2 

คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม3 

คณะกรรมการประจําคณะ ในคราวประชุม ครั้งที่ 25-11/2555 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 แล้ว ซึ่งมีรายละเอียด4 

ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 5 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 6 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้  7 

- การพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายได้เป็นอํานาจของคณะกรรมการ8 

เงินรายได้ หากแต่ในเรื่องนี้ควรได้รับข้อคิดเห็นเสนอแนะจากคณะ/หน่วยงาน ที่จัดโครงการฯ 9 

ในลักษณะดังกล่าวร่วมด้วย แล้วจึงเสนอกรรมการเงินรายได้พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์ 10 

รวมท้ังหมวดเงินที่ใช้ให้ชัดเจน และออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน11 

การสอนเป็นภาษาอังกฤษ ให้คณะต่างๆ สามารถใช้ร่วมกันได้ 12 

- ควรพิจารณาจัดทําเป็นประกาศกําหนดเป็นนโยบายส่งเสริม สนับสนุนและจูงใจให้มีการจัดการ13 

เรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น  14 

- ควรพิจารณาใหค้รอบคลมุถึงการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาด้วย และอาจกําหนดค่าตอบแทน15 

ต่อหน่วยกิตเพิ่มอีกหนึ่งอัตรา ในกรณีของระดับบัณฑิตศึกษาอาจมีจํานวนผู้ศึกษาน้อยกว่า 10 คน  16 

- ควรพิจารณามาตรการอื่นๆ รองรับการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนที่มีเฉพาะ17 

นักศึกษาคนไทย เช่น อาจารย์อาจมีการสรุปเป็นภาษาไทยในช่วงท้ายของการสอนอีกครั้ง 18 

- ข้อ 5 เกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ในตารางข้อ 5.1 “ค่าตอบแทนต่อ19 

หน่วยกิต” ควรเพิ่มคําว่า “ไม่เกิน” ต่อท้ายด้วย 20 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง 21 

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการสอนวิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 22 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยให้รับคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาต่อไป 23 
 24 

4.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนส่งเสริมการผลิตตําราเพื่อ25 

ความเป็นเลิศทางวิชาการในวาระครบ 50 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 26 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดทําโครงการ27 

ส่ง เสริมการผลิต ตําราเพื่ อความเป็นเลิศทาง วิชาการ  สาขาวิศวกรรมศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 28 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้ดําเนินงานตามโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอเสนอ (ร่าง) 29 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนส่งเสริมการผลิตตําราเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการในวาระครบ 50 ปี 30 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ในคราว31 

ประชุม ครั้งที่ 24-11/2555 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม  2555 แล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 32 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 33 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้  34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 10/2555 ณ วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2555 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 11/2555 วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555 เรียบร้อยแล้ว 

- ข้อ 5.1 ควรตัด “คณะวิศวกรรมศาสตร์” ออก 1 

- ข้อ 5.3 ควรระบุให้ชัดเจนว่า “หน่วยงานอื่นนอกมหาวิทยาลัย” 2 

- ข้อ 7 ควรตัดคําว่า “เงิน” ออก เป็น “การสนับสนุนทุน...” 3 

- หากจะจัดทําเป็นเกณฑ์กลางควรมีการกําหนดที่มาของเงินทุนให้มีความชัดเจน เนื่องจาก4 

ปัจจุบันไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษ 5,000 บาท ดังนั้น ต้องใช้จากค่าธรรมเนียม5 

การศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดสรรคืนให้คณะ  6 

- เนื่องจากทุกคณะมีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต และได้มีการกําหนดหลักการไว้7 

แล้วว่า หลังจากปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ขอความร่วมมือให้ทุกคณะหักเงินเพื่อสะสมเข้า8 

กองทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 จึงควรพิจารณาที่มาของเงินทุนตามประกาศนี้ให้รอบคอบด้วย 9 

- หากมีการผลิตตําราใน ข้อ 6.1 ได้เพิ่มขึ้นจะทําให้คะแนน KPI เพิ่มขึ้นด้วย 10 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง 11 

หลักเกณฑ์การให้ทุนส่งเสริมการผลิตตําราเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการในวาระครบ  50 ปี คณะ12 

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยให้รับข้อคิดเห็นเสนอแนะไปพิจารณาด้วย ทั้งนี้ คณะอื่นสามารถ13 

ออกประกาศในลักษณะเดียวกับประกาศของคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ และมหาวิทยาลัยจะรับไปพิจารณาปรับแก้ไข14 

หมวดเงินกองทุนต่อไป 15 
 16 

4.3 การเสนอชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุน 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อการพัฒนา17 

อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. 2555 18 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 19 

ว่าด้วย การบริหารกองทุน 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. 2555 20 

กําหนดให้มีคณะกรรมการบริหารฯ โดยกรรมการใน ข้อ 7 (3) ผู้แทนคณบดี จํานวน 4 คน และข้อ 7 (4) 21 

ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน ให้ที่ประชุมคณบดีเป็นผู้เลือก และมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี และอาจได้รับ22 

การแต่งต้ังใหม่ได้ แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้ นั้น ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือก23 

กรรมการดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 24 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 25 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อกรรมการในข้อ 7(3) และ (4) ใน26 

คณะกรรมการบริหารกองทุน 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 27 

พ.ศ. 2555 ดังนี้  28 

- ข้อ 7 (3) ผู้แทนคณบดี จํานวน 4 คน ได้แก่ 29 

1) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 30 

2) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 31 

3) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 32 

4) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 33 

- ข้อ 7 (4) ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน ได้แก่  34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 10/2555 ณ วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2555 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 11/2555 วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555 เรียบร้อยแล้ว 

1) ศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ 1 

2) รศ.สุมนต์  สกลไชย 2 

3) ศ.อารันต์  พัฒโนทัย 3 
 4 

4.4 การเสนอชื่อคณะกรรมการประจําคณะของ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 5 

คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ คณะบริหารธุรกิจ และคณะศิลปศาสตร์ 6 

ประธาน เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงาน7 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย พ.ศ. 2555 มีผลบังคับใช้ ต้ังแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2555 และประกาศ8 

สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2/2555 ให้จัดต้ัง คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์9 

บูรณาการ คณะบริหารธุรกิจ และคณะศิลปศาสตร์ นั้น เพื่อให้การบริหารของทั้ง 4 คณะ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึง10 

เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกกรรมการประจําคณะ ตามข้อ 15 (2) ผู้แทนมหาวิทยาลัย จํานวน 3 คน และข้อ 15 11 

(3) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 3-4 คน โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี และอาจได้รับ12 

แต่งต้ังใหม่ แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้นั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกกรรมการดังกล่าว 13 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  14 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 15 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะว่า  ควรมีการปรึกษาหารือกันระหว่างผู้บริหารและคณบดี ทั้ง 4 16 

คณะอีกครั้ง ทั้งในเรื่องขององค์ประกอบของคณะกรรมการประจํา เพื่อให้เกิดความรอบคอบ และมีความชัดเจนทั้งใน17 

เรื่องเจตนารมณ์และการบริหาร   18 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้มีการประชุมหารือกันระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยและ19 

รักษาการคณบดี วิทยาเขตหนองคาย ทั้ง 4 คณะ เพื่อความรอบคอบ และนํากลับเข้าเสนอที่ประชุมคณบดีอีกครั้ง 20 

ในการประชุมครั้งต่อไป 21 
 22 

4.5 (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่.../2555) เรื่อง แนวปฏิบัติเก่ียวกับการขอ23 

อนุมัติเปิดและปิดรายวิชา 24 

รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ แทนผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและ25 

พัฒนาวิชาการ) เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยเห็นสมควรแก้ไขปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุมัติเปิดและปิด26 

รายวิชาของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความสะดวกและคล่องตัว ลดความซ้ําซ้อนในการดําเนินงาน สอดคล้องกับการ27 

ขยายตัวของหลักสูตรและรายวิชา โดยยังคงสามารถรักษาคุณภาพและมาตรฐานของการเปิดสอนรายวิชาตามกรอบ28 

แนวทางของมหาวิทยาลัย ในการนี้ จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่.../2555) เรื่อง แนวปฏิบัติ29 

เกี่ยวกับการขออนุมัติเปิดและปิดรายวิชา ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ คราวประชุม ครั้งที่ 30 

1/2555 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 31 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 32 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอแก้ไข ช่ือตําแหน่ง “รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ33 

เทคโนโลยีสารสนเทศ” เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตโดยแก้ไขเป็น “รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้าน34 

งานวิชาการ” แทน  35 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 10/2555 ณ วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2555 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 11/2555 วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555 เรียบร้อยแล้ว 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่.../1 

2555) เรื่อง แนวปฏิบัติเก่ียวกับการขออนุมัติเปิดและปิดรายวิชา ตามที่เสนอ โดยให้แก้ไข ชื่อตําแหน่ง “รอง2 

อธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” เป็น “รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านงานวิชาการ” แทน 3 
 4 

4.6 (ร่าง) ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ..../2555) เรื่อง อัตลักษณ์ ด้านคุณธรรม 5 

จริยธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6 

รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ แทนผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและ7 

พัฒนาวิชาการ) เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การดําเนินงานเรื่องการสร้างระบบและกลไกการส่งเสริมอัตลักษณ์ด้าน8 

คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 9 

ตอบสนองนโยบายการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ในการนี้ จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 10 

(ฉบับที่ .../2555) เรื่อง อัตลักษณ์ ด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจาก11 

คณะกรรมการวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 แล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร12 

ประกอบวาระการประชุม 13 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 14 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้  15 

- ควรตัดคําว่า “Caring” ออกจากประกาศ ให้ใช้คําว่า “ความเอื้ออาทร” แทน 16 

- ให้เพิ่มนิยาม “ความเอื้ออาทร คือ พฤติกรรมการแสดงออก ด้านการใจใส่ ดูแล ห่วงใย และจิต17 

สาธารณะต่อตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม ที่เป็นไปตามกรอบของจริยธรรมและคุณธรรม” 18 

- ควรพิจารณาการกําหนด อัตลักษณ์ ในมหาวิทยาลัยจะกําหนดกี่ด้าน 19 

- ข้อ 4.1 “...ให้กําชับอาจารย์ผู้สอน...” แก้ไขเป็น “...ให้ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์ผู้สอน...” 20 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 21 

(ฉบับที่ ..../2555) เรื่อง อัตลักษณ์ ด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ 22 

และให้ปรับแก้ไขตามข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมต่อไป 23 
 24 

4.7 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ..../2555) เรื่อง แนวปฏิบัติเก่ียวกับการขออนุมัติปิดหลักสูตร 25 

รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ แทนผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและ26 

พัฒนาวิชาการ) เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การดําเนินงานด้านวิชาการเกี่ยวกับการขออนุมัติปิดหลักสูตรของ27 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สอดคล้องกับ28 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและแนวปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการกําหนด    29 

จึงขอเสนอ  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ..../2555) เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุมัติปิดหลักสูตร ทั้งนี้    30 

ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ คราวประชุม ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 เรียบร้อย31 

แล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 32 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 33 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้  34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 10/2555 ณ วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2555 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 11/2555 วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555 เรียบร้อยแล้ว 

- เนื่องจากในประกาศกําหนดให้เจ้าของหลักสูตรเป็นผู้ขออนุมัติปิดหลักสูตรและมีกระบวนการ  1 

ที่ ต้องดําเนินการหลายขั้นตอน   ซึ่ งในทางปฏิ บั ติอาจจะไม่มีผู้ เสนอขอปิดหลักสูตร            2 

ดังนั้น เพื่อความเหมาะสมควรมีกรรมการกลางระดับมหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาว่าหลักสูตรใด3 

สมควรดําเนินการปิด โดยอาจมีกระบวนการการตรวจสอบหรือประเมินเพื่อพิจารณาปิด4 

หลักสูตรตามความเหมาะสม 5 

- ข้อ 3 “หลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่ควรพิจารณาในการเสนอขออนุมัติปิดหลักสูตร” ควรแก้ไข คําว่า “ควร” 6 

เป็น “ใช้” และข้อ 3.1-3.4 ควรใส่คําว่า “หรือ” ท้ายข้อ และควรใส่ คําว่า “และ” หน้าข้อ 3.5   7 

- ควรปรับช่ือประกาศ เป็น “หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการพิจารณาปิดหลักสูตร”   8 

- ควรเรียงลําดับหลักเกณฑ์ให้ดี โดยอันดับแรกพิจารณาจากวัตถุประสงค์ เกณฑ์มาตรฐานและมี9 

กรรมการตรวจสอบและประเมินหลักสูตร และกําหนดให้ชัดเจนว่าใครมีอํานาจในการประกาศ10 

ปิดหลักสูตร 11 

- อาจพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการที่มีอํานาจเบ็ดเสร็จในการพิจารณาปิดหลักสูตร และให้12 

ความสําคัญกับหลักสูตรที่เกี่ยวกับความเป็นมาของประวัติศาสตร์  13 

- เนื่องจากที่วิทยาเขตหนองคาย มีอาจารย์ที่ขอโอนย้ายกลับมาที่วิทยาเขตขอนแก่น ทําให้14 

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรไม่เพียงพอ ประเด็นนี้อาจกระทบต่อการปิดหลักสูตร 15 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 16 

(ฉบับที่ ..../2555) เรื่อง แนวปฏิบัติเก่ียวกับการขออนุมัติปิดหลักสูตร โดยมอบให้ฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยี17 

สารสนเทศรับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาปรับแก้ไขต่อไป และนํากลับเข้ามาเสนอที่ประชุมอีกครั้งใน18 

คราวต่อไป 19 
 20 

4.8 การปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 21 

ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีบันทึกข้อความที่ 22 

อน.มข. 2555/229 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 ถึงอธิการบดี แสดงความกังวลเรื่องการขึ้นอัตราค่าธรรมเนียม23 

การศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจะเกิดผลกระทบและเป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้ปกครองของ24 

นักศึกษา เนื่องจากปัญหาสภาพทางเศรษฐกิจในปัจจุบันยังไม่ดีขึ้น ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นที่กังวลอย่างมากสําหรับ25 

นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนั้น เพื่อเป็นการทําความเข้าใจในเรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและแนวโน้ม26 

ในการเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์ขอคําช้ีแจงและ27 

คําแนะนําจากทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  28 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 29 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้  30 

- ควรมีการทําความเข้าใจต่อทุกฝ่ายให้เข้าใจชัดเจน ถูกต้อง รวมทั้งการจัดสรรทุนการศึกษา31 

สําหรับนักศึกษาที่ยากจน ซึ่งมหาวิทยาลัยให้ความสําคัญอยู่แล้ว 32 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 10/2555 ณ วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2555 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 11/2555 วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555 เรียบร้อยแล้ว 

- สภามหาวิทยาลัยได้ข้อคิดเห็นเสนอแนะในเรื่องนี้ไว้ครบถ้วนแล้ว สิ่งที่ควรดําเนินการโดย1 

เร่งด่วนคือ การนําข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง และการ2 

สื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนต่อนักศึกษา บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 3 

- สิ่งแรกที่ควรดําเนินการคือ ขอให้คณบดีทุกคณะหารือภายในคณะเพื่อพิจารณาข้อมูลสนับสนุน4 

ที่ชัดเจนในเรื่องการปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อชี้แจงให้นักศึกษาทราบ และต่อจากนั้น 5 

มหาวิทยาลัยควรเชิญนายกองค์การนักศึกษาทุกคณะมาเพื่อหารือและทําความเข้าใจและเสนอ6 

ข้อมูลให้เห็นว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรต่อมหาวิทยาลัยบ้าง ซึ่งเป็นผลทําให้ต้องมีการปรับ7 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยควรชี้แจง เรื่องการให้ทุนการศึกษาและเพิ่ม8 

คุณภาพการศึกษาให้เห็นภาพที่ชัดเจน และปัจจุบันมหาวิทยาลัยดําเนินการลดการเรียนการ9 

สอนภาคพิเศษลงเพื่อจะได้มาดูแลนักศึกษาในภาคปกติ  10 

- ควรมีการนําเสนอข้อมูลของคณะในส่วนต่างของค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เพิ่มขึ้นต่อนักศึกษาว่า 11 

นําไปดําเนินการในส่วนใดบ้าง รวมทั้งข้อมูลเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการศึกษาของแต่ละ12 

มหาวิทยาลัยซึ่งจะเห็นว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีอัตราค่าธรรมเนียมไม่สูง 13 

- ควรปรับปรุงและพัฒนาระบบการสื่อสารมกีารให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่14 

เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และควรดําเนินการในเชิงรุก 15 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ประธานขอให้ผู้บริหารแต่ละคณะได้สื่อสารและชี้แจงกับนักศึกษา16 

ภายในคณะให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง และมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์เชิญผู้นํา17 

นักศึกษามารับฟังคําชี้แจง และมอบให้ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรรับไปพิจารณาในส่วนการ18 

ประชาสัมพันธ์ต่อไป  19 
 20 

4.9 โครงการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 21 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากรเสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 22 

จะจัดโครงการ MCore603 การประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริการระดับสูง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 23 

ขึ้นในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 2 ธันวาคม 2555 ณ วรบุระ หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา อําเภอหัวหิน 24 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการกําหนดแผนปฏิบัติการพร้อมนําเสนอแนวทางการขับเคลื่อน25 

งานด้านการวิจัยและการผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม โดยอาศัยการร่วม26 

ระดมพลังความคิดจากคณะผู้บริหารระดับสูงจากทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนของกรรมการสภามหาวิทยาลัยในฐานะผู้27 

กําหนดนโยบายและทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยในฐานะผู้นํานโยบายสู่การปฏิบัติใน28 

ระดับมหาวิทยาลัย และกลุ่มคณบดีและผู้บริหารหน่วยงานเทียบเท่าคณะในฐานะผู้บริหารในระดับของการขับเคลื่อน29 

ในเกิดผลในเชิงนโยบาย พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานอุดมศึกษาในด้านการวิจัยและผลิตบัณฑิตในระดับ30 

นานาชาติจากผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลก ทั้งนี้ จะได้เรียนเชิญ ศ.กนก วงษ์ตระหง่าน มาร่วมสัมมนาบทบาทของ31 

สภามหาวิทยาลัยด้วย  32 

เพื่อให้การดําเนินโครงการดังกล่าว สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทางสถาบันฯ จึงขอเสนอ33 

โครงการ MCore603 การประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อ34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 10/2555 ณ วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2555 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 11/2555 วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555 เรียบร้อยแล้ว 

ที่ประชุมคณบดีพิจารณา เพื่อที่ทางสถาบันฯจะได้ปรับปรุงรายละเอียดของโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก่อน1 

นําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 2 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 3 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้  4 

- ก่อนการประชุมร่วมกับสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยควรมีการหารือเบื้องต้นร่วมกัน5 

ก่อน เพื่อกําหนดประเด็นที่มีความสําคัญ ปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน ซึ่งจะทําให้ได้6 

ประเด็นที่ชัดเจน และสามารถนํากลับมาสู่การปฏิบัติได้ต่อไป รวมทั้งได้ประเด็นในการประชุม7 

ร่วมกับสภามหาวิทยาลัยด้วย 8 

- ควรกําหนดให้มีการประชุมคณบดีวาระพิเศษ เพื่อกําหนดประเด็นที่สําคัญ เช่น ผลการประเมิน9 

และการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ QS, การเข้าร่วมประชาคมอาเซียน เป็นต้น 10 

- ควรเปิดโอกาสให้คณบดีได้มีโอกาสเข้ารับฟังการประชุมกับสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้เห็น11 

บรรยากาศของการประชุมสภามหาวิทยาลัย  12 

- เนื่องจากผู้บริหารได้มีการจัดสัมมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปแล้ว ซึ่งในการสัมมนาดังกล่าว13 

ทําให้ได้หลากหลายประเด็นที่ยังไม่ได้ดําเนินการต่อ ซึ่งควรนําประเด็นเหล่านั้นมาพิจารณาว่า14 

ควรเลือกประเด็นใดที่มีความสําคัญเร่งด่วน เพื่อนําไปหารือร่วมกับสภามหาวิทยาลัย 15 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ประธานมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์16 

ระหว่างประเทศรับไปพิจารณาจัดการประชุมคณบดีวาระพิเศษเพื่อพิจารณาหารือร่วมกันในการกําหนดประเด็น17 

เพื่อนําไปสู่การประชุมร่วมระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย 18 
 19 

4.10 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขอเข้าใช้พื้นที่สํานักทรัพยากรน้ําบาดาลเขต 4 จังหวัด20 

ขอนแก่น ระหว่างกรมทรัพยากรน้ําบาดาล กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 21 

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สินเสนอต่อที่ประชุมว่า วันนี้ 12 กรกฎาคม 2555 22 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาและใช้23 

ประโยชน์ในที่ดินของสํานักงานทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 4 จํานวน ประมาณ 24 ไร่ เพื่อรองรับโครงการ Medical 24 

Hub โดยมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและคณะแพทยศาสตร์เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ณ กรมทรัพยากรน้ําบาดาล โดย25 

มีสาระสําคัญ ดังนี้  26 

1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขอเข้าใช้พ้ืนที่สํานักทรัพยากรน้ําบาดาลเขต 4 จังหวัด27 

ขอนแก่น ระหว่างกรมทรัพยากรน้ําบาดาล กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการยืนยันเมื่อวันที่ 28 

9 พฤษภาคม 2555  29 

2. การดําเนินการก่อสร้าง และให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าใช้พ้ืนที่ในระหว่างดําเนินการให้เสร็จ 30 

ภายใน 30 กันยายน 2555  31 

3. มหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องจัดสรรงบประมาณวงเงิน 132.5 ล้านบาท และดําเนินการก่อสร้าง32 

ให้แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2557  33 

4. การดําเนินการในการก่อสร้างเป็นภาระของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 34 

5. จะประสานการดําเนินงานต่างๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  35 

6. จะประสานกรมธนารักษ์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ใช้ประโยชน์พ้ืนที่สํานักน้ําบาดาล36 

เขต 4 ภายใน 30 วันหลังจากตรวจรับงานทุกอย่างแล้วเสร็จ 37 



- 18 - 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 10/2555 ณ วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2555 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 11/2555 วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555 เรียบร้อยแล้ว 

  และเพื่อดําเนินการให้บรรลุตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ มหาวิทยาลัยจะได้เสนอสภา1 

มหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้   2 

1. ขออนุมัติงบประมาณ 132.5 ล้านบาท เป็นงบประมาณผูกพัน 2 ปี (ปีงบประมาณ 2556 และ 3 

2557) 4 

2. ขออนุมัติดําเนินงานในการก่อสร้าง และจัดหาสิ่งก่อสร้างและอื่นๆ ตามข้อกําหนดในบันทึก5 

ข้อตกลงความร่วมมือฯ 6 

3. เมื่อการก่อสร้างและจัดหาตามข้อ 2 แล้วเสร็จ ขออนุมัติตัดโอนให้กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 7 

4. เพื่อให้การดําเนินงานแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์และทันเวลา ขออนุมัติดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง8 

โดยวิธีพิเศษ 9 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 10 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 11 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้  12 

- ในหลักการควรกําหนดให้ใช้งบประมาณของคณะแพทยศาสตร์ เนื่องจากเป็นโครงการที่คณะ13 

แพทยศาสตร์ได้รับประโยชน์โดยตรง และมหาวิทยาลัยอาจให้การสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม 14 

- เพื่อให้เกิดความม่ันใจในการดําเนินการยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยควรประสานกับกรมธนารักษ์เพื่อให้15 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ใช้ประโยชน์พ้ืนที่สํานักทรัพยากรน้ําบาดาลเขต 4 จังหวัดขอนแก่น  16 

- เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีแก่ประชากรในการดําเนินการเรื่องนี้ ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล17 

ให้ทั่วถึง และเป็นข้อมูลที่สามารถอ่านเข้าใจได้ง่ายด้วย  18 

- หากมหาวิทยาลัยเป็นผู้ลงทุน โครงการ Medical Hub 100% มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะให้19 

มหาวิทยาลัยเป็นผู้บริหารจัดการกลางที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 20 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขอเข้าใช้พื้นที่สํานัก21 

ทรัพยากรน้ําบาดาลเขต 4 จังหวัดขอนแก่น ระหว่างกรมทรัพยากรน้ําบาดาล กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และให้22 

นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 23 
 24 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 25 

5.1 วิทยานพินธ์ดีเด่น ศษิยเ์ก่าดีเด่นและนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษาที่สรา้งชื่อเสยีงให้กับ26 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี 2554 27 

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการวิทยานิพนธ์ดีเด่น โครงการรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ 28 

ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน และโครงการศิษย์เก่าดีเด่น ประจําปี 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ29 

ส่งเสริมการทําวิทยานิพนธ์ เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ เชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 30 

และประกาศเกียรติคุณแก่นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่สร้างชื่อเสียงในกับหลักสูตรและสาขาวิชา ซึ่ง31 

บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดพิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น รางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน 32 

และมอบเกียรติบัตรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยโดยได้รับรางวัลองค์กรระดับชาติ/33 

นานาชาติ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ไปแล้วนั้น บัดนี้ บัณฑิตวิทยาลัยได้รวบรวมผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้รับ34 

รางวัลดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 35 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 36 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 37 
 38 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 10/2555 ณ วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2555 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 11/2555 วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555 เรียบร้อยแล้ว 

5.2 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดําที่ อ.157/2548 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 59/2555  1 

ตามท่ี นางสุพร เมธาประเสริฐ ผู้ฟ้องคดี ย่ืนฟ้องมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 1 สํานักงานพัฒนาชุมชน2 

จังหวัดขอนแก่นที่ 2 นายอําเภอเมืองขอนแก่นที่ 3 กรมพัฒนาชุมชนที่ 4 อธิบดีกรมที่ดินที่ 5 เทศบาลนครขอนแก่นที่ 3 

6 องค์การบริหารส่วนตําบลศิลาที่ 7 เป็นผู้ถูกฟ้อง เป็นคดีหมายเลขดําที่ 145/2545 ต่อศาลปกครองชั้นต้น (ศาล4 

ปกครองขอนแก่น) กรณีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ก่อสร้างรั้วกําแพงซีเมนต์บล็อกปิดก้ัน5 

ทางเส้นทางใหม่ตรงหน้าบ้านเลขที่ 233 ของผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ยุติการปิดก้ัน6 

รั้ว และขอให้ศาลมีคําบังคับ ดังนี้ (1) ให้อธิบดีกรมที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 เพิกถอนหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง7 

หมายเลขที่ 6340 เพราะเป็นการออกทับทางสาธารณประโยชน์เดิม ซึ่งกว้างไม่น้อยกว่า 16.00 เมตร ตลอดสายโดย8 

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบของกรมที่ดินว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ. 9 

2517 (2) ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 และที่ 6 ใช้อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายดําเนินการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 รื้อถอนกําแพงรั้วที่10 

ปิดก้ันและปลูกสร้างทับทางสาธารณประโยชน์เดิม เพื่อกลับคืนเป็นทางสาธารณประโยชน์เช่นเดิม (3) ให้ผู้ถูกฟ้องคดี11 

ที่ 3 และที่ 7 ใช้อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายดําเนินการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 และที่ 4 รื้อถอนบ้านพักข้าราชการที่ปลูก12 

สร้างกีดขวางทางสาธารณประโยชน์เดิม ต่อมาศาลปกครองขอนแก่นได้มีคําพิพากษาเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2547 13 

เป็นคําพิพากษาหมายเลขแดงที่ 485/2547 ดังนี้  14 

1. ให้อธิบดีที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 แก้ไขหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง เลขที่ 6340 เลขที่ดิน 240 15 

ซึ่งออกเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2520 เฉพาะส่วนที่ทับทางสาธารณประโยชน์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย16 

และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้แล้วเสร็จภายในกําหนด 180 วัน นับแต่วันที่มีคําพิพากษาถึงที่สุด 17 

2. ให้นายอําเภอเมืองขอนแก่นและเทศบาลนครขอนแก่น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 และที่ 6 ร่วมกันปฏิบัติ18 

หน้าที่ตามกฎหมาย ห้ามไม่ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1) ยึดถือครอบครองทาง19 

สาธารณประโยชน์โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ให้แล้วเสร็จภายในกําหนด 180 วัน นับแต่วันที่มีคํา20 

พิพากษาถึงที่สุด  21 

3. ให้นายอําเภอเมืองขอนแก่น และองค์การบริหารส่วนตําบลศิลา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 และที่ 7 22 

ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ห้ามมิให้สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นและกรม23 

พัฒนาชุมชนผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 และที่ 4 ยึดถือครอบครองทางสาธารณประโยชน์ บ้านโน่นม่วง 24 

หมู่ที่ 12 ตําบลศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อันเป็นสถานที่ต้ังศูนย์เด็กเล็กและบ้านพัก25 

ข้าราชการกรมพัฒนาชุมชน โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ให้แล้วเสร็จภายในกําหนด 180 วัน นับแต่วันที่26 

ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด 27 

4. ข้ออื่นนอกจากนี้ให้ยกฟ้อง 28 

 ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีทั้งเจ็ดได้อุทธรณ์คําพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด คัดค้านคําพิพากษาของศาลปกครอง29 

ช้ันต้น เป็นคดีหมายเลขดําที่ อ.157/2548 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น  30 

 บัดนี้ ศาลปกครองสูงสุดได้มีคําพิพากษาศาลแล้วเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555 เป็นคดีหมายเลขแดงที่ อ. 31 

59/2555 โดยศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วพิพากษาแก้คําพิพากษาของศาลชั้นต้นเป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 เปิด32 

เส้นทางสัญจรบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 233 ของผู้ฟ้องคดี (นางสุพร เมธาประเสริฐ) ขนาดความกว้าง 8 เมตร 33 

และหากมีสิ่งก่อสร้างใดๆ อยู่บริเวณทางพิพาทให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 รื้อถอนออกทั้งหมด และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 10/2555 ณ วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2555 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 11/2555 วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555 เรียบร้อยแล้ว 

(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 (กรม1 

พัฒนาชุมชน) กระทําการขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ให้ถูกต้องตามมาตรา 8 วรรคสอง (1) แห่งประมวล2 

กฎหมายที่ดินและระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ทบวงการเมืองใช้ที่ดินของ3 

รัฐเพื่อประโยชน์ในราชการตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2541 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกําหนดไว้ ทั้งนี้4 

ภายในสามร้อยหกสิบห้าวันนับแต่วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษา หากไม่ดําเนินการหรือไม่ได้รับอนุญาตจาก5 

เจ้าหน้าที่ที่มีอํานาจตามกฎหมาย ก็ให้กระทําการรื้อถอนกําแพงและสิ่งก่อสร้างที่ก่อสร้างปิดก้ันและทับทาง6 

สาธารณประโยชน์ในหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง เลขที่ 6340 ให้กลับสู่สภาพการใช้ประโยชน์ดังเดิม ภายในสามร้อย7 

หกสิบห้าวันนับแต่วันที่พ้นกําหนดในกระทําการตามกฎหมาย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคําพิพากษาของศาล8 

ปกครองชั้นต้น ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 9 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 10 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 11 

 12 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอื่นๆ  13 

6.1 แก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2021/2554 เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ14 

วิธีการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจําคณะ 15 

  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามท่ีคณะกรรมการ16 

กําหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจําคณะ ครั้งที่ 1/2555 17 

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 ได้พิจารณาประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2021/2554 เรื่อง คุณสมบัติ 18 

หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจําคณะ เพื่อให้เกิดความ19 

ชัดเจนในหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ การคัดเลือกตามประกาศดังกล่าว จึงขอแก้ไขประกาศฉบับดังกล่าว ข้อ 7.2 ดังนี้ 20 

ข้อความเดิม ข้อความขอแก้ไข 
ข้อ 7.2 คณะกรรมการตามข้อ 7.1 พิจารณาคัดเลือก 
และเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 5 และสมควรได้รับ
รางวัลพร้อมประวัติและผลงาน 1 คน เพื่อขอความ
เห็นชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ แล้ว
เสนอต่อมหาวิทยาลัย ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 
เพื่อออกประกาศผลการคัดเลือกต่อไป 

ข้อ 7.2 คณะกรรมการตามข้อ 7.1 พิจารณากลั่นกรอง
และเสนอรายชื่อ ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 5 และสมควร
ได้รับรางวัลพร้อมประวัติและผลงาน จํานวนตามความ
เหมาะสม เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
เพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้ไม่เกิน 1 รายช่ือ แล้วให้คณะ
เสนอต่อมหาวิทยาลัย ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 
เพื่อออกประกาศผลการคัดเลือกต่อไป 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 21 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 22 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแก้ไข ข้อ 7.2 ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 23 

ฉบับที่ 2021/2554 เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น24 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจําคณะ โดยให้จัดทําเป็นประกาศใหม่ทั้งฉบับ 25 

 26 

6.2 ร่าง พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็ม27 

วิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่.....) พ.ศ. ..... 28 

  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามท่ีคณะสถาปัตยกรรม29 

ศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อปริญญา30 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 10/2555 ณ วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2555 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 11/2555 วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555 เรียบร้อยแล้ว 

และกําหนดชื่อปริญญาเพื่อให้เป็นไปตามลักษณะของโครงสร้างของสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่มีการจัดการเรียนการ1 

สอนที่ใกล้เคียงกัน จึงต้องขอเพิ่มช่ือปริญญาสาขาวิชา ในพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสําหรับ2 

สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 นั้น และที่3 

ประชุมคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 เห็นควรให้4 

เพิ่มปริญญาในสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์เพิ่มเติมด้วย และเห็นชอบให้ดําเนินการต่อไปได้  5 

  เพื่อให้การดําเนินการจัดทําร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามขั้นตอน 6 

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ จึงขอเสนอ ร่าง พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา 7 

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่.....) พ.ศ. ..... ซึ่งมีรายละเอียดตาม8 

เอกสารประกอบวาระการประชุม 9 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ 10 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ และให้นําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 11 

 12 

6.3 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขอเข้าใช้พื้นที่สํานักทรัพยากรน้ําบาดาลเขต 4 จังหวัด13 

ขอนแก่น ระหว่างกรมทรัพยากรน้ําบาดาล กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 14 

(-เลื่อนขึ้นไปเป็นระเบียบวาระที่ 4.10-) 15 

 16 

เลิกประชุม  12.20 นาฬิกา 17 

 18 

 19 

 20 

(รองศาสตราจารย์เอื้อมพร  ทองกระจาย) 21 

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ 22 

เลขานุการที่ประชุมคณบดี 23 

นางสาวลัลธริมา  ประจง 24 

นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสด์ิ 25 

ผู้จดรายงานการประชุม 26 


