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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 15/2554 ณ วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554 
หมายเหตุ : ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 16/2554  ณ วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

 รายงานการประชุมคณบด ี1 

ครั้งที่ 15/2554 2 

เม่ือวันศุกรท์ี่ 11 พฤศจิกายน 2554 3 

ณ  ห้องประชมุสารสิน ชัน้ 2 อาคารสิรคิณุากร มหาวทิยาลัยขอนแก่น 4 

 5 

ผู้มาประชุม 6 

1. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย   อธิการบดี     ประธาน 7 

2. รศ.สมหมาย ปรีเปรม    รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน   8 

3. รศ.รังสรรค์  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพฒันาบุคลากร  9 

4. รศ.คมกริช  พิมพ์ภักดี   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 10 

แทนรองอธิการบดีฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 11 

5. ผศ.อนุชา นิลประพันธ์   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 12 

แทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 13 

6. ผศ.เด่นพงษ์  สุดภักดี    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 14 

7. รศ.กัลปพฤกษ ์ ผิวทองงาม   รองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 15 

8. รศ.อภิรัฐ  ศิริธราธิวัตร   รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 16 

9. รศ.ลําปาง  แมน่มาตย์   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 17 

10. รศ.อนันต์  พลธานี    คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 18 

11. ผศ.อาวุธ  ย้ิมแต้    รองคณบดีฝ่ายบริหาร 19 

      แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 20 

12. ผศ.เกียรติ  แสงอรุณ    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 21 

13. ผศ.ไมตรี  อินทร์ประสิทธ์ิ   คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 22 

14. รศ.ขนิษฐา  นนัทบุตร    คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 23 

15. ศ.ภิเศก  ลุมพิกานนท์      คณบดีคณะแพทยศาสตร์  24 

16. อ.กันตพงศ์  จิตต์กล้า    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 25 

แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 26 

17. รศ.เกรียงไกร  กิจเจริญ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 27 

18. รศ.กาญจนา  นาถะพินธุ   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 28 

      แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 29 

19. รศ.นวรัตน์  วราอัศวปติ  เจริญ  คณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร์ 30 

20. รศ.วงศ์วิวัฒน์  ทัศนียกุล   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 31 

21. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี 32 

22. รศ.ชูชาติ  กมลเลิศ    รองคณบดีฝ่ายบริหาร 33 

      แทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 15/2554 ณ วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554 
หมายเหตุ : ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 16/2554  ณ วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

23. ผศ.ทรงยศ  วีระทวีมาศ   คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 

24. รศ.มันทนา  สามารถ     คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 2 

25. รศ.เฉลิมศกัด์ิ  พิกุลศร ี   คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร ์3 

26. รศ.พินิจ  หวังสมนึก    รักษาการรองคณบดีฝ่ายบริหาร 4 

แทนผู้รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์ 5 

27. รศ.ศุภวัฒนากร  วงศ์ธนวสุ   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 6 

แทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 7 

28. รศ.กมลทิพย ์ บราวน์    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 8 

แทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 9 

29. นางสุดใจ  ธนไพศาล    ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ 10 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) 11 

30. รศ.รวี  หาญเผชิญ    ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 12 

31. ผศ.อนัตต์  เจา่สกุล    ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ 13 

32. รศ.อาภรณี   ไชยาคํา    รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ 14 

แทนผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  15 

      (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 16 

33. อ.สุรพล  แสนสุข    ผู้อํานวยการวิทยาเขตหนองคาย 17 

34. รศ.สุธา  ภู่สิทธิศักด์ิ    ประธานสภาคณาจารย์ 18 

35. นายชัยนิยม  สินทร    รองประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง คนที่ 1 19 

แทนประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง 20 

36. ศ.สุทธิพันธ์  จติพิมลมาศ   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 21 

ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการที่ประชุม 22 

37. นางสังวาลย์   ช่างทอง   ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 23 

38. นางกิตติมา  จันทรสม   ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 24 

39. นายธัญญา  ภักดี    ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 25 

 26 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 27 

1. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ 28 

2. ผศ.ชํานาญ  บุญญาพุทธิพงศ์   รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 29 

3. รศ.วินิต  ชินสุวรรณ    คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 30 

4. รศ.อํานวย  คําต้ือ    ผู้อํานวยการศูนย์บริการวิชาการ 31 

 32 

 33 

 34 
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ผู้เขา้ร่วมประชุม เพื่อทดสอบการใชร้ะบบการประชุมออนไลน ์1 

1. อ.กิตต์ิ  เธียรธโนปจัย   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 

2. ผศ.กานดา  สายแก้ว    รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร  ศูนย์คอมพิวเตอร์ 3 

 4 

เริ่มประชุมเวลา 09.40 นาฬิกา   5 

  ประธานกล่าวเปิดประชุม และเนื่องจากรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยทุธศาสตร์ระหว่าง6 

ประเทศ เลขานุการที่ประชุมคณบดี ไปราชการ จึงได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 7 

ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการที่ประชุมคณบดีแทน จากนัน้ประธานได้ดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ดังนี้ 8 

 9 

ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม   10 

1.1 เรื่องที่ได้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 9/2554 เม่ือวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554  11 

      และมติทียั่งไม่ได้รบัการรับรอง 12 

นางกิตติมา  จันทรสม ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอ 13 

ต่อที่ประชุมว่า ด้วยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 2 พฤศจกิายน 2554  มีเรื่องที่ได้14 

นําเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    15 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 16 

  มต ิ ที่ประชุมรับทราบ  17 

 18 

ระเบยีบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครัง้ที่ 14/2554  เม่ือวันที่ 21 ตุลาคม  2554  19 

  ที่ประชมุมมีติรับรองรายงานการประชมุคณบดี ครั้งที ่14/2554  เมื่อวันที ่21 ตุลาคม  2554 โดยใหแ้ก้ไข     20 

หน้า 2 บรรทัดที ่2  “อ.เทพฤทธิ ์ ตุลาพิทกัษ”์ ให้แก้ไขเป็น “รศ.พินิจ  หวังสมนกึ” 21 

 22 

ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน   23 

3.1  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงาน 24 

      มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ... 25 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพฒันาบุคลากรเสนอที่ประชมุว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดีคราวประชุม 26 

ครั้งที ่13/2554 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2554 ได้พิจารณา (รา่ง) ระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ27 

พนักงานมหาวทิยาลยัขอนแกน่ พ.ศ.... และมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 28 

1. ข้อ 3 นิยาม “พนักงานมหาวิทยาลัย” เห็นควรเพิ่มเติมเพื่อรองรับพนักงานประเภทต่างๆของ29 

มหาวิทยาลัยทีอ่าจมีขึ้นในอนาคตด้วย 30 

2. ข้อ 4 ควรเพิ่มวัตถุประสงค์ของกองทุนให้ชัดเจนว่า เป็นการจัดสวัสดิการเพื่อการรักษาพยาบาล31 

เป็นอันดับแรก และขอให้พิจารณาด้วยว่า เป็นสวัสดิการที่ไม่ซ้ําซ้อนกับทีม่ีอยู่เดิม 32 

3. ข้อ 6 รายได้ของกองทุน ให้เพิ่มเติม “เงินรายได้จากสมาชิก” ด้วย 33 
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หมายเหตุ : ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 16/2554  ณ วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

4. ข้อ 9 เห็นควรปรับองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนใหม่ให้เหมาะสม โดยควร1 

ประกอบด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารกองทุน  คณบดคีณะ2 

แพทยศาสตร ์ และคณบดี/ผูอํ้านวยการ/ผู้แทนพนักงาน ในสัดส่วนที่เหมาะสม 3 

บัดนี้ กองการเจ้าหน้าที่ได้ปรับปรุง (ร่าง) ระเบียบฯดังกล่าวตามมติที่ประชุมคณบดีคราวประชุม  4 

ครั้งที่ 13/2554 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2554 เรียบร้อยแล้ว และพร้อมนี้ ได้นําเสนอข้อมูลเปรียบเทียบสวัสดิการท่ี5 

ทางราชการจัดให้กับข้าราชการและพนักงานในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 6 

ทั้งนี้ เพื่อให้มีช่วงเวลาในการเตรียมการรองรับสวัสดิการดังกล่าว จึงเห็นควรเริ่มใช้ระเบียบฯนี้ ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2555 7 

เป็นต้นไป 8 

  จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา 9 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อสังเกต และข้อคดิเห็นเสนอแนะดังนี้ 10 

1. ที่ประชุมมีข้อสงัเกตว่า  พนักงานมหาวิทยาลัยนั้น มีอัตราเงินเดือนที่สูงกว่าข้าราชการ ทั้งนี้  11 

จุดมุ่งหมายก็เพื่อชดเชยสวัสดิการต่างๆ รวมถึงการดูแลรักษา  ดังนั้น จึงควรต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักการ12 

ดังกล่าวด้วย  อีกทั้ง เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนั้น คงไม่สามารถจัดสวัสดิการใหไ้ด้ทั้งหมด เนื่องจากผูกพันกับงบประมาณด้วย 13 

  2.  ช่ือ (ร่าง) ระเบียบฯ ควรปรับแก้ไขเป็น “(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุน14 

สวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ...” 15 

3.  ข้อ 3 ควรกําหนดนิยามคําว่า “สวัสดิการ” ให้ชัดเจนว่าคลอบคลุมเรื่องใดบ้าง  16 

4.  ข้อ 4 กําหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน สอดคล้องกับช่ือระเบียบฯ และนิยามคําว่า “สวัสดิการ”   17 

และข้อ 4 (2)  และ (3) อาจพิจารณาตัดออก 18 

5. ข้อ 5 (1) บุคคลในครอบครัว ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายนั้น  19 

ไม่ควรเขียนระบุว่าเป็นสมาชิกสามัญ  เพราะเป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากสมาชิก ข้อ 5 (2)  คุณสมบัติของสมาชิก20 

สมทบควรกําหนดให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในทางปฏิบัติในอนาคต และคณะกรรมการบริหารกองทุนไม่21 

ควรจะเป็นผู้พิจารณาการรับเข้าเป็นสมาชิก  22 

6.  สําหรบักรณีบุคคลในครอบครวัของสมาชิกที่ใช้สิทธ์ิบัตรทอง หรือการประกันสุขภาพอย่างอืน่อยู่แล้ว  23 

เห็นควรให้ใช้สทิธ์ิที่ตนมีอยู่นั้นก่อน แล้วจึงมาใช้สิทธิสวัสดิการตามระเบียบฯ นี้ และควรพิจารณาวงเงินการเบิกจ่าย24 

ตามสิทธ์ิไว้ให้ชัดเจนด้วย   25 

7.  ข้อ 11 ควรมีกําหนดการประชุมประจําปีของกรรมการด้วย 26 

8.  ควรพิจารณาว่า สมาชิกสามารถไปใช้สทิธิรักษาที่อ่ืนได้หรือไม่ 27 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักการ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุน 28 

สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ... ตามที่เสนอ  ให้รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร รับเอาข้อคิดเห็น29 

เสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุง  และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 30 

 31 

 32 

 33 

 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 15/2554 ณ วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554 
หมายเหตุ : ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 16/2554  ณ วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   1 

4.1  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนบ้านชีวาศิลป์มอดินแดงเพื่อเด็กป่วยเรื้อรัง 2 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามท่ีโครงการบ้านชีวาศิลป์  3 

มอดินแดง ได้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังมาอย่างต่อเนื่อง โดยการนําศาสตร์งานศิลปะ มาเสริมสร้างการเรียนรู้ พัฒนาการ และ4 

ทักษะในด้านต่างๆ ตลอดจนการเยียวยาฟ้ืนฟูจิตใจโดยบูรณาการร่วมกันกับการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน   5 

ในการดําเนินงานดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นมาร่วมทํางานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือ6 

เด็กป่วยเรื้อรังอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดกิจกรรมแก่เด็กและเยาวชนที่ป่วยเรื้อรัง ในการดําเนินการเหล่านี้ ต้องมี7 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน จึงจําเป็นต้องมีกองทุนสนับสนุนการดําเนินงาน เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมี8 

ประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ฝ่ายวิจัยฯ จึงขอเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า9 

ด้วย กองทุนบ้านชีวาศิลป์มอดินแดงเพื่อเด็กป่วยเรื้อรัง ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 10 

  จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา 11 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อสังเกต และข้อคดิเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 12 

1. ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า วัตถุประสงค์ของกองทุน อาจไม่สอดคล้องตามเงื่อนไขที่จะสามารถหัก 13 

ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า เหมือนกรณีการบริจาคเพื่อสมทบทนุทางการศึกษา 14 

2. โครงการฯ ดังกล่าวเป็นโครงการฯ ที่ดีมาก มีผลงานในเชิงประจักษ์  อีกทั้ง นักศึกษาหลายคณะ 15 

ได้เรียนรู้ในการเสียสละ การให้เพื่อสังคม  แต่เห็นควรเสนอข้อมูลโครงสร้างทางการบริหาร งบประมาณ ผลการ16 

ดําเนินงาน ให้มหาวิทยาลัยได้รับทราบ ทั้งนี้ เพื่อให้มีความชัดเจน และสอดคล้องกับแนวทางการจัดโครงสร้างใน17 

ภาพรวมที่มหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการอยู่ด้วย  18 

3.  ข้อ 7.1 ควรปรับแก้ไขเป็น “อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย   เป็นประธาน 19 

กรรมการ” 20 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย  21 

กองทุนบ้านชีวาศิลป์มอดินแดงเพื่อเด็กป่วยเรื้อรัง ตามที่เสนอ และให้รับเอาข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไป22 

พิจารณาปรับปรุงแก้ไข และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป       23 

    24 

4.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่.../2554) เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดการ 25 

หลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ 26 

  รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ ผู้แทนผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและ27 

พัฒนาวิชาการ) เสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการอํานวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย28 

วิธีเวียน คราวประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ29 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ .../2554) เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ โดย30 

มีข้อคิดเห็นเสนอแนะให้แก้ไขปรับปรุง ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ได้ดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอ (ร่าง) 31 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ .../2554) เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะ32 

วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 33 

  จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 15/2554 ณ วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554 
หมายเหตุ : ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 16/2554  ณ วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อคดิเห็นเสนอแนะดังนี้ 1 

1.  ข้อ 4.4 ไม่ควรระบุสํานักงานตรวจสอบภายใน  เนื่องจาก เป็นผู้ตรวจสอบตามระบบอยู่แล้ว  2 

และคําว่า “ไมเ่กินปีละ” อาจพิจารณาตัดออก 3 

2.  ข้อ 2.3 และ 2.4 ขอให้พิจารณาตรวจสอบอัตราค่าใช้จ่ายอีกครั้ง เนื่องจาก ระดับปริญญาตรี  4 

กับ ระดับบัณฑิตศึกษา อาจมีอัตราที่แตกต่างกัน   5 

3. เนื่องจากไม่ได้นําเสนอข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ จึงขอให้พิจารณาตรวจสอบด้วยว่า เป็นไปตาม 6 

อัตราค่าใช้จ่ายที่มหาวิทยาลัยได้กําหนดไว้ ตามประกาศฯฉบับที่  640/2548 หรือไม่  7 

4. ควรพิจารณาเรื่องการใช้คําในการสื่อความหมายด้วย ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่าย เช่น  8 

- ข้อ 2.9 – 2.11 กรรมการทีป่รึกษาฯ ต่อเรื่อง หมายถึง ต่อกรรมการทั้งชุด หรือต่อคน  9 

   และจ่ายเมื่อใด กรณีนักศึกษาไม่สําเร็จการศึกษาจ่ายหรอืไม่  10 

-  ข้อ 3.5-3.9 ค่าตอบแทนฯต่อครั้ง หมายถึง ต่อกรรมการทั้งชุด หรือ ต่อคน   11 

-  ข้อ 4.1-4.3 ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ เหมาจ่าย ต่อกรรมการทั้งชุด หรือต่อคน 12 

5.  มหาวิทยาลัยมีนโยบายในภาพรวมเกี่ยวกับการเพิ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรโครงการ 13 

พิเศษอย่างไร  สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 หรือไม่ ซึ่งควรจะได้พิจารณาทบทวน14 

ในรายละเอียดร่วมกัน 15 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักการ  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น     16 

(ฉบับที่ .../2554) เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ตามที่ เสนอ                    17 

ให้รับเอาข้อคิดเห็นเสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข  และดําเนินการตามกรอบที่กําหนดตามประกาศฯ  ฉบับที่ 640/2548     18 

ก่อนออกเป็นประกาศต่อไป 19 

 20 

  4.3  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การตีพิมพ์บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์ หรือ 21 

      การศึกษาอิสระ เพื่อการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 22 

  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบจากที่ประชุม23 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2554 เห็น24 

ควรให้ยกระดับคุณภาพงานวิจัยบัณฑิตศึกษาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพทั้งระดับประเทศ และระดับสากล 25 

และเพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยวิจัยในระดับโลก โดยกําหนดให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของ26 

นักศึกษาแผน ข  ดังนั้น บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การตีพิมพ์บทความ27 

วิจัยของวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ เพื่อการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร28 

ประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในคราว29 

ประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 เรียบร้อยแล้ว และสํานักงานกฎหมายได้ตรวจสอบด้วยแล้ว 30 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 31 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 32 

  1.  ข้อ 3 ขอให้พิจารณาการใช้ช่ือย่อของฐาน “ISI” ด้วยว่าถูกต้อง และครอบคลุมฐาน “ISSI”  33 

ด้วยหรือไม่ 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 15/2554 ณ วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554 
หมายเหตุ : ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 16/2554  ณ วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

  2.  การตีพิมพ์บทความเพื่อสําเร็จการศึกษา ตามข้อ 4.1 และ 4.2 ควรกําหนดเป็นมาตรฐาน1 

เดียวกัน แต่หากมีข้อจํากัดที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา เช่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การตีพิมพ์ระดับ2 

นานาชาติอาจทําได้น้อยกว่านั้น  ควรไปกําหนดเป็นเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนั้นๆ ไป แต่มาตรฐาน3 

ควรเป็นมาตรฐานเดียว 4 

3.  ข้อ 4.4 เหน็ควรเพิ่มข้อความ “จึงจะสําเร็จการศึกษาได้” ต่อท้ายข้อความเดิม 5 

  4.  ข้อ 5.2  ขอ้ความ “ทั้งนี้ ระยะเวลาที่รอตีพิมพ์วารสารในระดับชาติ ไม่เกิน 1 ปี และวารสารใน6 

ระดับนานาชาติไม่เกิน 2 ปี ...”  ขอให้พิจารณาเรื่องการกําหนดเวลาให้เหมาะสมอีกครัง้  โดยพิจารณาประโยชน์ของ7 

นักศึกษา การเชื่อมโยงตัวช้ีวัด  ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และกรณีทีอ่าจเป็นประเด็นข้อร้องเรียน ด้วย 8 

  5.  ข้อ 6.1 ข้อความ “พร้อมตัวเล่มวิทยานิพนธ์” ควรปรับแก้ไขเป็น “พร้อมตัวเล่มการศึกษาอิสระ” 9 

6.  ควรพิจารณาเรื่องการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการไปนําเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศของนักศึกษา 10 

เพิ่มเติมด้วย 11 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักการ  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง  12 

การตีพิมพ์บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ เพื่อการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา     13 

ตามที่เสนอ  ให้รับเอาข้อคิดเห็นเสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ก่อนออกเป็นประกาศต่อไป 14 

   15 

  4.4  การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจําศูนย์บริการวิชาการ 16 

  ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจําศูนย์บริการวิชาการ ตามคําสั่งที่ 17 

5708/2552 ลงวันที่ 9 กันยายน 2552 ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่งเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2554 ในการนี้ เพื่อให้18 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจําศูนย์บริการวิชาการ พ.ศ.2546  ข้อ 5(3)   19 

ซึ่งกําหนดให้ อธิการบดีแต่งต้ัง โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี จํานวนไม่เกิน 9 คน ซึ่งในจํานวนนี้ ให้แต่งต้ัง20 

จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยด้วย ในการนี้ ศูนย์บริการวิชาการ จึงขอเสนอแต่งต้ังบุคคลตามรายช่ือต่อไปนี้     21 

เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจําศูนย์บริการวิชาการ ประกอบด้วย 22 

1. เภสัชกรนิพนธ์  ธบุญญาธิพนธ์ 23 

2. รศ.ดร.สุณีรัตน์  เอี่ยมละมัย 24 

3. รศ.ดร.เกรียงไกร  กิจเจริญ 25 

ทั้งนี้ ได้แนบประวัติบุคคลมาเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งต้ังด้วย ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร 26 

ประกอบวาระการประชุม 27 

  จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา 28 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจําศูนย์บริการ 29 

วิชาการ ประกอบด้วย 30 

1. เภสัชกรนิพนธ์  ธบุญญาธิพนธ์ 31 

2. รศ.ดร.สุณีรัตน์  เอี่ยมละมัย 32 

3. รศ.ดร.เกรียงไกร  กิจเจริญ 33 

 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 15/2554 ณ วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554 
หมายเหตุ : ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 16/2554  ณ วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

4.5  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ .../2554) เรื่อง เกณฑ์ประมาณการอัตรา 1 

      ค่าบริการปฏิบัติการในสัตว์ทดลอง 2 

  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การปฏิบัติการใน3 

สัตว์ทดลองของศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอ4 

เสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่.../2554) เรื่องเกณฑ์ประมาณการอัตราค่าบริการปฏิบัติการใน5 

สัตว์ทดลองของศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร6 

ประกอบวาระการประชุม ทัง้นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการประจําศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 

คราวประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554 ได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการแล้ว 8 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 9 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อคดิเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 10 

1.  ช่ือ (ร่าง) ประกาศฯ ควรปรับแก้ไขเป็น “(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ .../2554)  11 

เรื่อง  อัตราค่าบริการปฏิบัติการในสัตว์ทดลอง”  12 

2.  ข้อ 4 ตัดคําว่า “ประมาณการ” ออก 13 

3.  ข้อ 5 อัตราค่าบริการในกรณีเหมาจ่ายไม่ได้กําหนดรายละเอียดไว้ อาจทําให้เกิดปัญหาในทาง 14 

ปฏิบัติได้ 15 

5.  ควรพิจารณาปรับลดอัตราค่าใช้จ่าย และวนัที่จะประกาศใช้ให้เหมาะสมอีกครั้ง เนื่องจาก อาจ 16 

ส่งผลกระทบตอ่โครงการวิจัยที่ไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ล่วงหน้า  17 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ขอให้พิจารณาทบทวนและนําเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งในโอกาสต่อไป 18 

 19 

ระเบยีบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ   20 

  5.1  การสัมมนาการจัดทําแผนพัฒนาอดุมศกึษาของมหาวทิยาลยัขอนแก่น ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 21 

  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากรเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ22 

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) อยู่ระหว่างการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 23 

11 (พ.ศ.2555-2559) เพื่อใช้เป็นกรอบกําหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยได้ยึดหลักปรัชญาของ24 

เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดทําแผนที่มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันและขับเคลื่อนสู่การปฏ ิบัติให้เกิดผลชัดเจนทั้ง25 

ในระดับประเทศและพื้นที่กอปรกับสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กําหนดเป้าหมายให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น      26 

“เป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเชีย และอันดับ 1 ใน 400 27 

ของโลก” นั้น  28 

  เพื่อให้มีความสอดคล้องและตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย29 

ฝ่ายและพัฒนาบุคลากร จึงได้จัดสัมมนาการจัดทําแผนพัฒนาอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 11 (พ.ศ.30 

2555-2559) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็น ประเด็นเป้าหมายและแนวทางการพัฒนา31 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เน้นการกําหนดกรอบการพัฒนาด้านจัดการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิต ในวันที่ 24-32 

25 พฤศจิกายน 2554 ณ ฟาร์มโชคชัย อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีรายละเอียดกําหนดการตามเอกสาร33 

ประกอบวาระการประชุม 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 15/2554 ณ วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554 
หมายเหตุ : ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 16/2554  ณ วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 1 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 2 

 3 

5.2  วารสารวิจัย มข. ฉบับบัณฑิตศึกษา ปีที่ 11 ฉบบัที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2554) 4 

  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดทําวารสารวิจัย มข. (ฉบับ5 

บัณฑิตศึกษา) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาและเป็นสื่อกลางรายงานความก้าวหน้าในการวิจัยของนักศึกษา6 

ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกําหนดออกปีละ 4 ฉบับ ขณะนี้วารสารวิจัย มข. ฉบับบัณฑิตศึกษา ปีที่ 11 7 

ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2554) จัดทําเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 8 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 9 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 10 

 11 

ระเบยีบวาระที่  6  เรื่องอืน่ๆ 12 

 6.1  พจิารณาเสนอรายชือ่คณะทํางานปรบัปรุงอัตราคา่ธรรมเนยีมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) 13 

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศเสนอที่ประชุมว่า  ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ 14 

ได้มีบันทึกที่ ศธ 0514.4.1.1/191 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2554 เรื่องขอปรบัเพิ่มค่าธรรมเนียมการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้การ15 

ดําเนินการเรื่องการปรับปรุงค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพ16 

ความเป็นจริงเกี่ยวกับอัตราค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑติระดับปริญญาตรี ภาระที่มหาวิทยาลัยต้อง17 

รับผิดชอบ สภาพปัจจุบันและแนวโน้มทางเศรษฐกิจและสงัคม ตลอดจนนโยบายด้านการจัดการศึกษา18 

ระดับอุดมศึกษาของประเทศ จึงควรมีการดําเนินการเป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัยในคราวเดียวกัน ฝ่ายวิชาการและ19 

เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาองค์ประกอบและเสนอรายชื่อคณะทํางานปรับปรุง20 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ดังนี้  21 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานคณะทํางาน 22 

2. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นรองประธานคณะทํางาน 23 

3. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย    เป็นคณะทํางาน 24 

4. คณบดี จํานวน 3-5 คน    เป็นคณะทํางาน 25 

5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง    เป็นคณะทํางาน 26 

6. ผู้อํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ  เป็นคณะทํางาน 27 

7. รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ 28 

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ   เป็นคณะทํางาน   29 

8. นายสมโภชน์  ถิ่นปรุ     เป็นคณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 30 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 31 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อคดิเห็นเสนอแนะดังนี้ 32 

 33 

 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 15/2554 ณ วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554 
หมายเหตุ : ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 16/2554  ณ วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

1. เนื่องจากสภามหาวิทยาลยัได้เคยให้หลักการไว้ว่า มหาวิทยาลัยควรพิจารณาปรับอัตราค่าธรรมเนียม 1 

การศกึษา 5% ทุก 2 ปี ในระดบับัณฑิตศึกษา ดังนั้น จึงเหน็สมควรทีจ่ะพิจารณาดําเนินการโดยละเอียดรอบคอบ คํานึงถึง2 

องค์ประกอบต่างๆ  เพื่อให้การจัดการศกึษามีคณุภาพ เช่น ต้นทุนการผลิตตามลักษณะเฉพาะของแต่ละคณะวิชา  สัดส่วนอาจารย์3 

ต่อนักศึกษา องค์ประกอบด้านสิง่แวดล้อม เป็นต้น แต่ทั้งนี ้ควรมรีะบบการจัดสรรทุนการศึกษาเพือ่ช่วยเหลือนกัศกึษายากจน หรือ4 

มีกรณกีารลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วย 5 

2. หากมกีารปรับขึน้ค่าธรรมเนยีมการศึกษาควรมกีารสื่อสารทําความเข้าใจให้นักศกึษาและผู้ปกครองเข้าใจ 6 

อย่างชัดเจน 7 

3. ปรับองค์ประกอบของคณะทํางานฯ ให้ประกอบด้วย  8 

- รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพฒันาบุคลากร  เป็นประธานคณะทํางาน 9 

- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นรองประธานคณะทํางาน 10 

- รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นคณะทํางาน 11 

- คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    เป็นคณะทํางาน 12 

- คณบดีคณะเกษตรศาสตร์    เป็นคณะทํางาน 13 

- คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   เป็นคณะทํางาน 14 

- คณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร์    เป็นคณะทํางาน 15 

- คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์    เป็นคณะทํางาน 16 

- ผู้อํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ  เป็นคณะทํางาน 17 

- ผู้อํานวยการวิทยาเขตหนองคาย   เป็นคณะทํางาน 18 

- และให้กองแผนงานเป็นฝ่ายเลขานุการ 19 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสารสนเทศรับเอาข้อคิดเห็น20 

เสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาและปรับองค์ประกอบของคณะทํางานปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ21 

ปริญญาตรี (ภาคปกติ) ก่อนดําเนินการออกคําสั่งแต่งตั้งต่อไป 22 

 23 

  6.2  ข้อเสนอเชิงหลักการโครงการพัฒนาพื้นที่ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 24 

  รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สินเสนอต่อที่ประชุมว่า สรุปประเด็นและมติที่ประชุม25 

คณะกรรมการบริหารนโยบายการเงินและทรัพย์สิน เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 มีรายละเอียด ดังนี้ 26 

พ้ืนที่ พ้ืนที่โครงการ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายการเงินและทรพัย์สิน 

1 บริเวณลานจอดรถศูนย์หัวใจสิริกิ ต์ิ 

และศูนย์บริการน้ํามัน ปตท. (เดิม) 

เรือนพักญาติ และรวมถึงพื้นที่จาก

กรมพัฒนาทรัพยากรน้ําบาดาล 

แนวคิดในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวควรรองรับการให้บริการแก่

ประชาชนทั้งภายนอกและบุคลกรภายในมหาวิทยาลัย โดยให้

ความสําคัญกับผู้ที่มาใช้บริการของโรงพยาบาล ร่วมกับการพัฒนา

พ้ืนที่เชิงพาณิชย์บางส่วน โดยมีตัวอย่างโครงการ ดังนี้ อาคารจอดรถ

ที่รวมกับศูนย์การค้าและพื้นที่ให้เช่า ศูนย์รวมการให้บริการทาง
การแพทย์(Medical Hub) และห้องพักสําหรับรองรับผู้มาใช้บริการ 
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เป็นต้น ทั้งนี้ควรจัดให้มีที่ พักราคาย่อมเยาสําหรับญาติผู้ ป่วย 

(Hostel) ทดแทนเรือนพักญาติด้วย 

2 พ้ืนที่บ้านพักบุคลกรบริเวณหมู่บ้าน
หนองแวงตรงข้ามกังสดาล ที่มีสภาพ

ทรุ ด โท รมและ ไม่ ไ ด้ มี ก า รจั ด ให้

บุคลากรเข้าพักแล้ว 

เห็นชอบให้มีการพัฒนาเป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ ในลักษณะไม่เป็น
อาคารสูง  (Low Rise Building) พร้อมสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ

และสถานที่จอดรถ  ซึ่งอาจจะมีที่พักอาศัยด้วยก็ได้ 

3 3.1 บริเวณลานจอดรถหัวมุมวงเวียน

หน้าคณะเทคนิคการแพทย์  
3.2 พ้ืนที่ต่อเนื่องที่เป็นบ้านพักบุคล

กรที่มีสภาพทรุดโทรมและไม่ได้มีการ

จัดให้บุคลากรเข้าพักแล้ว 

   3.1 แนวคิดในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว คณะกรรมการฯมีมติว่า 

บริเวณลานจอดรถหัวมุมวงเวียนหน้าคณะเทคนิคการแพทย์ นั้นให้
ดําเนินการสร้างอาคารจอดรถได้โดยสามารถให้มีบริการขายอาหาร

และการบริการอื่นๆประกอบด้วยก็ได้ 

    3.2 ควรสงวนไว้เพื่อพัฒนาให้เป็นพื้นที่ เพื่อใช้สนับสนุนภารกิจ

ของมหาวิทยาลัยและเพื่อสร้างที่พักเป็นสวัสดิการแก่บุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัยในลักษณะอาคารสูง 

4 บริเวณลานจอดรถข้างสโมสรอาจารย์ เนื่องจากเดิมบริเวณนี้เป็นลานจอดรถอยู่แล้วนั้น แต่ก็ยังไม่เพียงพอ

ต่อความต้องการของประชากรที่ต้องมาทํางานประจํา เช่น บุคลากร

และนักศึกษาของ คณะ/หน่วยงาน ในบริเวณนั้น  จึงเห็นควรให้

สร้างอาคารจอดรถขนาดเล็กที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเดิม 

รวมถึงพื้นที่ศูนย์อาหารและศูนย์การค้าในรูปแบบของ Community 

Mall ขนาดเล็ก 

5 บริ เวณลานจอดรถใกล้ เคียงศูนย์

อาหารและบริการ (Complex) 

แนวคิดในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเพ่ือเป็นการขยายอาคารศูนย์

อาหารและบริการหลังใหม่ (Complex 2) ที่สามารถเชื่อมไปสู่ศูนย์

อาหารเดิม (Complex 1) ได้  โดยยังมีสวนอยู่ระหว่างอาคารทั้งสอง

หมายเหตุ คณะกรรมการฯ มีมติ เห็นควรให้จ้างทีมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อจัดทํา Conceptual Framework  1 

และ TOR ของพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ในข้อ 1 และ ข้อ 2  และนาํเสนอเพื่อพิจารณาต่อไป 2 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะ 3 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อคดิเห็นเสนอแนะดังนี้ 4 

1. คณบดีคณะแพทยศาสตร์เสนอข้อมูลต่อที่ประชุมว่าการเป็นศูนย์รวมการให้บริการทางการแพทย์ 5 

(Medical Hub) นั้น มีความหมาย 2 นัย คือ 1) การเป็นศูนย์บริการด้านการรักษาพยาบาล เพื่อการหารายได้  และ 6 

2) การเป็น Center of Excellence ซึ่งไม่ใช่เรื่องของการหารายได้เพียงอย่างเดียว บางส่วนต้องลงทุนด้วย แต่ทั้ง7 

สองนัยดังกล่าวจะต้องพัฒนาและมีความเชื่อมโยงกัน และสําหรับเรือนพักญาตินั้น นับเป็นเอกลักษณ์ของ8 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งที่อ่ืนไม่มี หากจะมี Hostel เสริมก็สามารถทาํได้ แต่เห็นควรคงเรือนพักญาติไว้เช่นเดิมซึ่ง9 

สอดคล้องกับพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วย 10 

2. มหาวิทยาลัยควรกระจายความเจริญ ไปตามจุดต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดความแออัด  11 
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 1 

 2 

3. การขยายอาคารศูนย์อาหารและบริการหลังใหม่ ควรพิจารณารูปแบบ Commercial Complex    3 

แต่ต้องคํานึงถึงเรื่องสถานที่จอดรถด้วย มีตัวอย่างของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ที่ออกแบบที่จอดรถไว้  4 

ใต้ดิน ซึ่งสามารถจอดได้จํานวนมากและยังคงทัศนียภาพที่สวยงามเป็นธรรมชาติไว้ด้านบน   5 

4. ควรนําผังแม่บทของมหาวิทยาลัยออกมาเผยแพร่ เพื่อจะได้ร่วมกันพิจารณาโดยละเอียด 6 

รอบคอบ และมหาวิทยาลัยควรพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาผังแม่บทโดยเร็ว เพื่อจะได้กํากับดูแลเรื่องการ7 

ก่อสร้างในพื้นที่มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการฯ ในอนาคตควรพิจารณามองภาพรวมของมหาวิทยาลัยในเชิงรุก 3 8 

ระดับ คือ ระดับใหญ ่มหาวิทยาลัยมีโอกาสที่จะปรับตัวทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางใหม่ๆได้ในรูปแบบใดบ้าง ระดับกลาง 9 

คือการพิจารณาผังแม่บทของมหาวิทยาลัย และระดับแคบ คือ การพิจารณาดูผังเฉพาะ   10 

ทั้งนี้ ประธานได้เสนอข้อมูลเพิ่มเติมว่า ผังแม่บทของมหาวิทยาลัยที่ ผศ.พลกฤษณ คลงับุญครอง  11 

ได้ศึกษาไว้นั้น มีครบถ้วนแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน12 

เพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนแล้วจึงจะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการผังแม่บทต่อไป  13 

5. ลานจอดรถบริเวณหน้าอาคารศูนย์วิชาการนั้น  เป็นลักษณะของการดึงให้รถเข้าไปยังพื้นที่ 14 

การศึกษาชั้นใน  ซึ่งเดิมมหาวิทยาลัยเคยกําหนดจะใช้พ้ืนที่บริเวณด้านหลังอาคารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 15 

(บริเวณบ้านพัก) เป็นที่จอดรถแทนและได้มีการออกแบบไว้เรียบร้อยแล้ว 16 

6. สําหรับบริเวณพื้นที่ตาม 3.2 นั้น เดิมเคยกําหนดไว้ว่าจะให้เป็นพื้นที่ส่วนขยายของศูนย์แพทย ์ 17 

7. สภามหาวิทยาลัยได้เคยมีมติอนุมัติพ้ืนที่จํานวน 20 ไร่ สําหรับสร้างเป็นที่อยู่อาศัยของบุคลากร 18 

ในอนาคต และอนุมัติพ้ืนที่สร้างที่จอดรถสําหรับศูนย์แพทย์ ซึ่งปัจจุบันเป็นพื้นที่ก่อสร้างเรือนพักญาติ 19 

8. การพัฒนาพื้นที่ใดๆ นั้น ควรต้องพิจารณาผังแม่บทว่า  วางเป้าหมายของ Green Campus  20 

ไว้อย่างไร เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมพื้นที่หนึ่งจะส่งผลกระทบต่อบริเวณรอบๆ การพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์21 

บริเวณกังสดาลนั้น จะทําให้คนข้างนอกเข้ามาใช้ถนนในพื้นที่มหาวิทยาลัยจํานวนมาก ซึ่งปัจจุบันนี้ก็แออัดอยู่แล้ว 22 

ดังนั้น จึงควรพิจารณาผังแมบ่ทเป็นหลัก ประกอบกับเป้าหมาย ศึกษาผลกระทบ และวางแผนการสัญจรรองรับด้วย 23 

9. หากโครงการทั้งหมดเกิดขึ้น มหาวิทยาลัยจะต้ังรับอย่างไร ภายในมหาวิทยาลัย รูปแบบการ 24 

สัญจร พ้ืนทีใ่ช้สอย การคาดการณ์การขยายตัวของแต่ละกลุ่ม  ประมาณการผู้ใช้บริการ ในอนาคต เป็นต้น 25 

นอกจากนี้ โครงการต่างๆที่จะมีขึ้น ควรมีการออกแบบที่คํานึงถึงความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน เพื่อที่จะได้สามารถ26 

ควบคุมเรื่องของการสัญจร การวางแผนการก่อสร้าง เป็นต้น ทั้งนี้ ผลกระทบของโครงการที่จะเกิดขึ้นดังกล่าว จะเกิด27 

ขึ้นกับชุมชนโดยรอบของมหาวิทยาลัยอย่างแน่นอน ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจใช้โอกาสนี้ นําชุมชนให้พ่ึงพาอาศัยกันได้28 

อย่างสมดุลระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน 29 

10. ควรศึกษาตัวอย่างการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์ของมหาวิทยาลัยอ่ืน เช่น สยามสแควร์   30 

หรือจามจุรีสแควร์ เป็นต้น   31 

11. ไม่ควรสร้างอาคารมาก ควรรักษาต้นไม้และสวนหย่อมสวยงามไว้เพื่อคงความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะที่ดี 32 

12. พ้ืนที่ตามข้อ 2 นั้น หากจะพฒันาเป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ ควรพิจารณาเรื่องระบบการระบายน้ําที่ 33 

มีประสิทธิภาพ เพราะเคยเกิดปัญหาน้ําท่วมบริเวณดังกล่าว 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 15/2554 ณ วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554 
หมายเหตุ : ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 16/2554  ณ วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ และประธานได้มอบให้รองอธิการบดีฝา่ยการคลังและทรัพยส์ิน รับเอา 1 

ข้อคิดเห็นเสนอแนะของทีป่ระชุมคณบดีไปพิจารณา และจัดการประชุมปรึกษาหารือในรายละเอยีดเรื่องดังกลา่ว2 

ในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป 3 

 4 

6.3  การเร่งรดัให้วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นชําระหนี ้5 

  ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเห็นควรให้วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นชําระคืน6 

เงินที่ยังคงค้างทั้งหมดให้มหาวิทยาลัยก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2555 (วันที่ 30 กันยายน 2555) โดยให้คงเงื่อนไขที่7 

ได้รับอนุมัติให้ยืมเงิน กล่าวคือต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินยืมในอัตราร้อยละ 2 ให้มหาวิทยาลัย โดยวันที่เริ่มคิดดอกเบี้ยให้8 

นับจากวันที่ก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ นั้น ในเรื่องนี้ ได้หารือกับคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นแล้ว วิทยาลัยการ9 

ปกครองท้องถิ่นจะชําระเงินคืนให้กับมหาวิทยาลัยก่อนจํานวน 50 ล้านบาท ภายในเดือนพฤศจิกายน 2554 และส่วน10 

ที่เหลืออีก 40 ล้านบาท จะชําระคืนภายในเดือนมกราคม 2555 พร้อมอตัราดอกเบี้ยตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 11 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 12 

  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร กล่าวแสดงความชื่นชมต่อการดําเนินการตามมติสภา13 

มหาวิทยาลัยของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ดังกล่าว  14 

  รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้แทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า 15 

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ได้ชําระเงินงวดแรก จํานวน 10 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยตามสัญญา คนืให้มหาวิทยาลัย16 

เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว 17 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 18 

 19 

เลิกประชุมเวลา  11.55 นาฬิกา 20 

                                                      21 
(นางสังวาลย์  ช่างทอง) 22 

ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณบดี 23 

ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการที่ประชุมคณบดี 24 

 25 

 26 

นางสุภารัตน์  มูลศร ี27 

นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสด์ิ 28 

ผู้จดรายงานการประชุม  29 


