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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 20/2553 ณ วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม  2553 
ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 1/2554 ณ วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

รายงานการประชุมคณบด ี1 

ครั้งที่ 20/2553 2 

เม่ือวันพธุที่  15 ธันวาคม 2553 3 

ณ  ห้องประชมุใหญ่ ชั้น 2 อาคารสิรคิุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 
 5 

ผู้มาประชุม 6 

1. รศ.สุมนต์  สกลไชย    อธิการบดี     ประธาน 7 

2. ผศ.อารมย์  ตัตตะวะศาสตร์   รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน 8 

3. รศ.รังสรรค์  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ 9 

4. รศ.สัญญา  ร้อยสมมุติ   รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและการพัสดุ 10 

5. รศ.อภิรัฐ  ศิริธราธิวัตร   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย 11 

แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 12 

6. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 13 

7. ผศ.วินัย  ใจขาน    รองอธิการบดีฝ่ายสังคมและชุมชนสัมพันธ์ 14 

8. ผศ.อาวุธ  ย้ิมแต้    รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบกายภาพ 15 

9. รศ.อนันต์  พลธานี    คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 16 

10. รศ.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธ์ิ   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์17 

11. ผศ.เกียรติ แสงอรุณ    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 18 

12. อ.ชาญณรงค์  เฮียงราช   รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ 19 

      แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 20 

13. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 21 

14. รศ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล 22 

      แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 23 

15. ผศ.เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์24 

16. รศ.เกรียงไกร  กิจเจริญ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 25 

17. ผศ.นิคม  ถนอมเสียง    รองคณบดีฝ่ายบริหาร 26 

แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 27 

18. รศ.นวรัตน์  วราอัศวปติ เจริญ   คณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร์ 28 

19. รศ.วงศ์วิวัฒน์  ทัศนียกุล   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 29 

20. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี 30 

21. รศ.สุณีรัตน์  เอี่ยมละมัย   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร ์31 

22. ผศ.ทรงยศ  วีระทวีมาศ   คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 32 

23. รศ.มันทนา  สามารถ     คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 33 

24. ผศ.จรัญ  ชัยประทุม       รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา 34 

แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 35 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 20/2553 ณ วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม  2553 
ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 1/2554 ณ วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

25. ผศ.ไพบูลย์  ดาวสดใส    รองคณบดีฝ่ายบริหาร 1 

แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 2 

26. รศ.คูณ  โทขันธ์    รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 3 

      แทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 4 

27. รศ.ยุพิน  เตชะมณี    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 5 

28. นางสุจิตรา  ทศันจินดา   รักษาการเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย 6 

แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 7 

29. นางสุดใจ  ธนไพศาล    ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ 8 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) 9 

30. ศ.สุทธิพันธ์  จติพิมลมาศ   ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 10 

31. ผศ.อนัตต์  เจา่สกุล    ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ 11 

32. ผศ.นเรศ วโรภาสตระกูล   รักษาราชการแทนรองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร 12 

แทนรักษาราชการแทนผู้อํานวยการศูนย์หัวใจสิริกิต์ิฯ 13 

33. อ.เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์   รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ  14 

      แทนผู้อํานวยการศูนย์บริการวิชาการ 15 

34. รศ.ชนะพล ศรฤีาชา    ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  16 

      (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 17 

35. อ.สุรพล  แสนสุข    ผู้อํานวยการวิทยาเขตหนองคาย 18 

36. นายบัญชา  พระพล    รองประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง คนที่หนึง่ 19 

      แทนประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง   20 

37. รศ.กุลธิดา  ทว้มสุข    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 21 

เลขานุการที่ประชุมคณบดี 22 

38. นางสังวาลย์   ช่างทอง   ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 23 

 24 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 25 

1. อ.กิตติบดี  ใยพูล    รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์ 26 

2. ผศ.พรรณวดี  ตันติศิรินทร์   ประธานสภาคณาจารย์ 27 

 28 

เริ่มประชุมเวลา 09.40 นาฬิกา   29 

 30 

  เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและเชิญที่ประชุมร่วมแสดงความยินดีกับ             31 

รองศาสตราจารย์ ดร. กุลธิดา ท้วมสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลผู้มี32 

ผลงานดีเด่นแห่งปี 2010 หรอื Confucius Institute Individual Performance Excellence Award of the Year 33 

2010 โดยสํานักงานใหญ่สถาบันขงจื้อ (The Confucius Institutes Headquarter หรือ HABAN) ซึ่งได้จัดการ34 
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ประชุมผู้บริหารสถาบันขงจื้อทั่วโลกครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 9-12 ธันวาคม 2553 ณ China National Convention 1 

Center ณ กรงุปักก่ิง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่าพันคน จากสถาบันขงจื้อ 322 แห่ง และห้องเรียนขงจื้อ 369 แห่ง2 

จากทั่วโลกรับเชิญเข้าร่วมประชุม แล ้วจากนั้นได้ดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ดังนี้ 3 

 4 

ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม    5 

1.1 เรื่องที่นาํเสนอสภามหาวทิยาลยั คราวประชุมครั้งที่ 10/2553 เม่ือวนัที่ 1 ธนัวาคม  2553 และมติที่6 

ยังไม่ได้รับรอง 7 

เลขานุการที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งที่ 10/2553 8 

เมื่อวันที ่1 ธันวาคม  2553 มีเรื่องที่ได้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติทียั่งไม่ได้รับการรับรอง  ซึ่งมีรายละเอียดตาม9 

เอกสารประกอบวาระการประชุม    10 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 11 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 12 

 13 

ระเบยีบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครัง้ที่ 19/2553  เม่ือวันที่ 19 พฤศจิกายน  2553  14 

  ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 19/2553  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 15 

โดยมีการแก้ไข ดังนี้  16 

- หน้า 1 บรรทดัที่ 19 ตําแหน่ง “รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา” แก้ไขเป็น “รองคณบดี17 

ฝ่ายโรงพยาบาล” 18 

- หน้า 2 บรรทดัที่ 11 “แทนผู้อํานวยการศูนย์หัวใจสิริกิต์ิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”แก้ไขเป็น19 

“แทนรักษาการแทนผู้อํานวยการศูนย์หัวใจสิริกิต์ิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 20 

 21 

ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน   22 

3.1 ผลการพจิารณา การขอความเหน็ชอบ ร่างประกาศมหาวทิยาลัยขอนแก่น เรือ่ง การเลื่อน23 

กําหนดการสอบกลางภาค ของภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2553 24 

  เลขานุการที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามท่ี สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและ25 

พัฒนาวิชาการ)  ได้เสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาเลื่อนกําหนดการสอบกลางภาคของภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 26 

2553   เนื่องจากกําหนดวันสอบเดิมมีวันที่ตรงกับวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาเร่งด่วน   27 

แต่เนื่องจากได้มีการงดการประชุมคณบดีเมื่อวันที่ 9  ธันวาคม 2553  ที่ผ่านมา    ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณบดี จึงได้28 

จัดทําหนังสือเวียนขอความเห็นชอบ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การเลื่อนกําหนดการสอบกลางภาคของ29 

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2533  เสนอต่อที่ประชุมคณบดี ตามบันทึกที่ ศธ 0514.1.1.2/ว. 268 ลงวันที่  7  30 

ธันวาคม  2553  ครบรอบการเวียนหนังสือในวันที่  14  ธันวาคม  2553 และเมื่อถึงวันที่ครบกําหนดการเวียน31 

หนังสือแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีข้อทักท้วงแต่ประการใด มหาวิทยาลัยจึงถือว่าที่ประชุมคณบดีมีมติให้ความเห็นชอบ                 32 

ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การเลื่อน กําหนดการสอบกลางภาค ของภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 33 

2553   ตามท่ี สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)  เสนอ   34 
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  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 1 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 2 

 3 

3.2 สรุปคะแนนผลประเมินการปฏิบัติราชการประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. 2552 4 

  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้กําหนดให้มกีารจดัทาํ5 

คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2552 ระดบัคณะ/หน่วยงาน ระหว่างอธิการบดีกับคณบดี/ผู้อํานวยการ/6 

ศูนย์/สถาบัน/สํานัก/หน่วยงานและได้ดําเนนิการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไป7 

แล้วนัน้  8 

  ในการนี ้  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ได้ดําเนินการ9 

ตรวจประเมนิผลการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เสรจ็สิ้นแล้ว สําหรบัผลการปฏิบัติราชการประจาํปี10 

งบประมาณ พ.ศ. 2552 ระดบัคณะ ที่ได้คะแนนสูงทีสุ่ด ได้แก่ คณะสาธารณสขุศาสตร ์  (4.7118) และผลการปฏิบัติ11 

ราชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ระดับหน่วยงาน ที่ได้คะแนนสูงที่สุด ได้แก่ สาํนักวิทยบริการ (สํานกัหอสมุด12 

และทรพัยากรการเรยีนรู)้ (4.6793) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 13 

  สําหรับสํานักวัฒนธรรม ที่มีผลการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 น้อยที่สุดคือ 14 

1.7929 นั้น เนื่องจากการกําหนดตัวช้ีวัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไม่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและ15 

โครงสร้างการบริหารงานยังไม่ชัดเจน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จะได้มีการหารือเพื่อปรับตัวช้ีวัดให้มีความ16 

สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานต่อไป 17 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 18 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 19 

 20 

3.3 รายงานความคืบหนา้การดําเนนิงานของคณะกรรมการเพื่อพจิารณาการดาํเนนิการเพิกถอน21 

สภาพทางสาธารณะประโยชน์และจัดหาเสน้ทางที่เหมาะสม 22 

  ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก่นแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการ23 

ดําเนินการเพิกถอนสภาพทางสาธารณประโยชน์ และจัดหาเส้นทางที่เหมาะสม ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 24 

3/2553 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553 นั้น สํานักงานกฎหมายได้จัดทํารายงานความคืบหน้าการดําเนินงานของ25 

คณะกรรมการฯ ดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  26 

1. ประเดน็กฎหมาย 27 

นางสุพร เมธาประเสรฐิ ย่ืนฟ้องมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ที ่ 1 สํานักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดขอนแกน่   28 

ที่ 2 นายอําเภอเมืองขอนแกน่ที ่3 กรมพัฒนาชุมชนที ่4 อธิบดีกรมที่ดินที่ 5 เทศบาลนครขอนแก่นที ่6 องคก์ารบรหิาร29 

ส่วนตําบลศิลาที่ 7 เป็นผูถู้กฟ้อง 30 

  ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่ากรมที่ดินออกหนังสือสําคญัสาํหรับทีห่ลวงเลขที่ 6340 เลขที่ดิน 240 ซึ่งออกเมื่อวันที ่31 

11 เมษายน 2520 ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย เนื่องจากที่ดินเดิมมีทางสาธารณประโยชน์พาดผ่านและมหาวิทยาลัยขอนแก่น32 

ปลูกสร้างสิ่งกอ่สร้างและบ้านพักทับทางสาธารณประโยชน์ 33 

 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 20/2553 ณ วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม  2553 
ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 1/2554 ณ วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

2. คําพพิากษา 1 

ศาลปกครองขอนแก่นพิพากษาเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2547 เป็นคดีหมายเลขแดงที่ 485/2547 สรุปได้ว่า  2 

2.1 ใหอ้ธิบดีกรมที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 แก้ไขหนังสือสําคญัสําหรับที่หลวง เลขที่ 6340 เลขที่ดิน 240 3 

ซึ่งออกเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2520 เฉพาะสว่นที่ทับทางสาธารณประโยชน์ให้ถกูต้องตามกฎหมายและระเบียบที่4 

เกี่ยวข้อง ให้แล้วเสรจ็ภายในกําหนด 180 วัน นับแต่วันทีม่คีําพิพากษาถึงที่สุด 5 

2.2 ใหน้ายอําเภอเมืองขอนแก่น และเทศบาลนครขอนแก่น ผู้ถกูฟ้องคดีที ่3 และ 6 ร่วมกันปฏิบัติ6 

หน้าที่ตามกฎหมาย ห้ามไมใ่หม้หาวทิยาลยัขอนแกน่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1) ยึดถือครองทางสาธารณประโยชน์โดยใหป้ฏิบัติ7 

หน้าที ่ให้แล้วเสร็จภายในกําหนด 180 วัน นับแต่วันที่มคีาํพิพากษาถึงทีสุ่ด 8 

2.3 ใหน้ายอําเภอเมืองขอนแก่น และองคก์ารบริหารส่วนตําบลศิลา ผู้ถกูฟ้องคดีที่ 3 และที่ 7 ร่วมกัน9 

ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หา้มมใิห้สาํนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแกน่และกรมพัฒนาชุมชนผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 และ  10 

ที่ 4 ยึดถือครอบครองทางสาธารณประโยชน ์บ้านโน่นม่วง หมู่ที่ 12 ตําบลศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อันเปน็11 

สถานที่ต้ังศูนยเ์ด็กเล็กและบ้านพักข้าราชการกรมพัฒนาชุมชนโดยให้ปฏิบัติหน้าที่ให้แล้วเสรจ็ภายในกําหนด 180 วัน 12 

นับแต่วันทีศ่าลมีคําพิพากษาถงึที่สุด  13 

ข้ออื่นนอกจากนี้ให้ยก 14 

ปัจจุบันคดีอยูร่ะหว่างการอทุธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด   15 

3. ลําดบัเหตกุารณ์เตรียมการเพิกถอนสภาพทางสาธารณประโยชน ์16 

3.1 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 มหาวทิยาลัยได้เสนอเรือ่งการพิจารณาเพิกถอนสภาพทาง17 

สาธารณประโยชน์ต่อที่ประชุมคณบดี ในคราวการประชุมครั้งที่ 20/2552 ที่ประชุมมมีติเห็นชอบในหลักการให้เร่ง18 

ดําเนินการเพิกถอนสภาพทางสาธารณประโยชน์ และเห็นควรนําเสนอทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณา 19 

3.2 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2552 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลยั ในคราวประชุมครั้งที ่12/2552 พิจารณา20 

แล้วเห็นว่าเพื่อให้การดําเนินการเรื่องดังกลา่วเป็นไปอย่างรอบคอบ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดําเนินการเพิก21 

ถอนสภาพทางสาธารณประโยชน์ และจัดหาเส้นทางใหมท่ดแทน  และให้คณะกรรมการเสนอผลการพิจารณาใหส้ภา22 

มหาวทิยาลยัพิจารณาอีกครั้ง 23 

3.3 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553 สภามหาวิทยาลยัมีคําสั่งแต่งต้ัง คณะกรรมการเพื่อพิจารณาการ24 

ดําเนินการเพิกถอนสภาพทางสาธารณประโยชน์ และจัดหาเส้นทางที่เหมาะสม ตามคําสั่งที่ 3/2553 ลงวันที่ 3 25 

กุมภาพันธ์ 2553 ประกอบดว้ย ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปน็ประธาน กรรมการสภามหาวทิยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิ 26 

อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สนิ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบกายภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท27 

ผู้แทนผู้อํานวยการ ประธานสภาคณาจารย ์ผู้แทนสํานักงานที่ดินจังหวัด ผู้แทนธนารักษพ้ื์นที่ขอนแกน่ และผูแ้ทน28 

อัยการ ร่วมเป็นกรรมการ 29 

3.4 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพนัธ์ 2552 นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่ ซึ่ง30 

ได้รับการมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่ให้เป็นประธานแทน ได้เดินทางสํารวจเส้นทางที่พิพาท และเส้นทาง31 

ที่คาดว่าจะใช้เป็นเส้นทางทดแทน ร่วมกับคณะ โดยวันดังกล่าวได้พบนายเกษมศักด์ิ เมธาประเสรฐิ บุตรชายนางสุพรฯ 32 

นายเกษมศักด์ิฯ ขอใหม้หาวิทยาลัยเปิดเส้นทางตามทีศ่าลปกครองขอนแกน่มีคําพิพากษาว่าเป็นทางสาธารณประโยชน ์33 

คือ เส้นทางจากบ้านโน่นม่วงตรงมาสู่บริเวณติดกับบ้านพักนางสุพรฯ ทะลุกําแพงรั้วมายังบ้านพักเลขที่ 123/33 ของ34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 20/2553 ณ วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม  2553 
ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 1/2554 ณ วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

มหาวทิยาลยั (หลังหอพกันักศึกษาหญิงที่ 3) แล้วทําถนนตามถนนลําลองเดิมมาบรรจบกบัถนนข้างหอพกันักศึกษาหญงิ1 

ที่ 3 และตัดผ่านสนามตะกร้อไปบรรจบถนนสายหลักของมหาวิทยาลัยบรเิวณใกล้อาคารสโมสรนักศกึษา 2 

3.5 นายธนวัฒน์ฯ มอบหมายใหม้หาวทิยาลยัขอนแกน่ ทําการรังวัดเสน้ทางที่คาดว่าจะใช้เป็นเส้นทาง3 

ทดแทน คือ  4 

ก. เส้นทางบริเวณหลังหอพักนักศึกษาที ่22 ที่พิพาทและมีเส้นทางลําลองเข้ามาในมหาวทิยาลยัเลีย้ว5 

ขวาผ่านหน้าหอพักนักศึกษาที่ 10 มาบรรจบถนนที่ตัดตรงมาจากบ้านโนนม่วงผ่านบริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่เชิง6 

พาณิชย์หลังหอ 11 และมาบรรจบกับถนนเส้นหลักทีใ่ช้สญัจรออกไปทางประตูศาลเจ้าพ่อมอดินแดง สู่ถนนมิตรภาพ ซึ่ง7 

สํานักงานที่ดินจังหวัดขอนแกน่ได้รังวัดที่ดินเรียบร้อยแล้ว 8 

ข. เส้นทางทีผู่ฟ้้องคดีมีความประสงคใ์ห้เป็นเส้นทางทดแทน คือเส้นทางจากบ้านโน่นม่วงบริเวณติดกับ9 

บ้านพักนางสุพรฯ ทะลกํุาแพงออกมายังบ้านพักเลขที ่123/33 ของมหาวทิยาลัย (หลังหอพักนักศึกษาหญิงที ่3) แล้วทาํ10 

ถนนตามถนนลาํลองเดิมมาบรรจบกับถนนข้างหอพักนักศกึษาหญิงที ่3 และตัดผ่านสนามตะกรอ้ไปบรรจบถนนสายหลัก11 

ของมหาวิทยาลัยบริเวณใกลกั้บอาคารสโมสรนักศึกษา 12 

3.6 ต่อมาเมื่อวันที่ 10 มิถนุายน 2553 คณะกรรมการฯ ได้ประชุมครั้งที ่1/2553 เพื่อปรกึษาแนว13 

ทางการดําเนินการ โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี ้14 

ก. ควรใช้เสน้ทางจากบ้านโนนม่วงตรงเข้าบริเวณข้างบ้านพักนางสุพรฯ ผู้ฟ้องคดี แล้วเปิดทางมายัง15 

บ้านพักเลขที ่123/33 ของมหาวิทยาลัย ทําถนนเชื่อมเส้นทางถนนลําลองเดิมออกไปข้างหอพักนักศกึษาหญิงที ่3 16 

บรรจบกับถนนเส้นในของมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจต้องทําวงเวียนเล็กเพื่อความสะดวกในการจราจร โดยประธานรับไปเจรจา17 

กับนางสุพรฯ ผู้ฟ้องคดี 18 

ข. ที่ประชุมเหน็ว่าการทําประชาคมชาวบ้านโนนม่วง เพื่อทําเรื่องขอเพกิถอนสภาพทาง19 

สาธารณประโยชน์และจัดหาเส้นทางที่เหมาะสมทดแทน ต้องปฏิบัติตามระเบียบสํานกันายกรฐัมนตรีว่าด้วย การรับฟัง20 

ความคดิเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ซึ่งจะต้องรับฟังความคิดเหน็ของชาวบ้านผู้ได้รบัผลกระทบและผู้ฟ้องคดีด้วย 21 

ขั้นตอนต่อไปจงึจะรายงานเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณา ก่อนนําเสนอจังหวัดขอนแก่นเพื่อดําเนนิการตราพระราช22 

กฤษฎกีาต่อไป 23 

3.7 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2553 นายธนวฒัน์ฯ ประธาน พร้อมด้วยนิติกรมหาวทิยาลยัได้ไปเจรจากับ24 

นางสุพรฯ ผู้ฟ้องคดี นางสุพรฯ ยืนยันให้ตัดเส้นทางตามขอ้ 3.5 (ข) และไมต้่องรื้อถอนอาคารใดๆ  25 

3.8 มหาวิทยาลัยทําหนังสือถงึศาลปกครองสูงสุด ขอใหศ้าลชะลอคดีไว้ก่อน เนือ่งจากอยู่ระหว่างการ26 

เจรจาเพื่อหาขอ้ยุติกับผู้ฟ้องคดี ตามหนังสือที่ ศธ 0514.1.44/11936 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2553 27 

3.9 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553 ศาลปกครองสูงสุดมหีนังสือแจ้งว่า ศาลได้พิจารณาแล้วมคีําสั่งไม่ชะลอ28 

การดําเนินคดี เพราะจะเป็นการประวิงคดีและไม่เป็นธรรมต่อคู่กรณ ีตามหนังสือสํานักงานศาลปกครองสูงสุด ที ่ศป 29 

0002.6/ธ1351 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553  30 

4. ผลการดาํเนินการหากศาลปกครองสูงสดุมีคําพพิากษา 31 

  หากศาลปกครองสูงสุดพิพากษาตามศาลปกครองชั้นต้น โดยหลกักฎหมายและแนวปฏิบัติหน่วยงาน32 

ของรฐัที่ถกูฟ้องคดี คือ กรมที่ดินซึ่งมหีนา้ที่ออกโฉนดทีดิ่น หนังสือสาํคัญสําหรบัทีห่ลวงจะต้องแก้ไขเยียวยาความ33 

เดือดร้อนของประชาชน คือ แก้ไขหนังสือสาํคัญสําหรบัทีห่ลวง เลขที ่6340 เลขที่ดิน 240 ซึ่งออกเมือ่วันที ่11 เมษายน 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 20/2553 ณ วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม  2553 
ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 1/2554 ณ วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

2520 (ทีร่าชพัสดุอยู่ในความครอบครองของมหาวทิยาลยัขอนแกน่) เฉพาะส่วนทีท่ับทางสาธารณประโยชนใ์ห้ถกูต้อง1 

ตามกฎหมายและระเบียบทีเ่กีย่วข้อง 2 

  ในการนี้ ผู้เชี่ยวชาญกรมที่ดินได้ให้คําแนะนําแล้วว่า มหาวิทยาลัยจะต้องดําเนินการตราพระราชกฤษฎี3 

เพิกถอนสภาพทางสาธารณประโยชน์เดิม และจัดหาเส้นทางใหม่ทดแทนโดยให้จังหวัดขอนแก่นดําเนินการเสนอ                4 

กรมผังเมืองและโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย เพื่อนําเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป 5 

ขั้นตอนการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อเพกิถอนสภาพทางสาธารณประโยชน ์6 

(1) มหาวิทยาลัยต้องทําการรังวัดแผนที่ทางสาธารณประโยชน์ตามหนังสือ นสล. และเส้นทางที่7 

ประชาชนสามารถใช้เป็นเส้นทางทดแทนของเดิม โดยให้ทําตามหลักวิชาการของกรมที่ดิน ซึ่ง8 

จะต้องประสานงานกับสํานักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น  9 

(2) ให้กําหนดขอบเขตพื้นที่ในหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (น.ส.ล.) เฉพาะส่วนที่ขอเพิกถอน 10 

(3) จัดทําแผนที่ของมหาวิทยาลัยว่าเส้นทางสาธารณประโยชน์ทับตึกและอาคารเรียนใดบ้าง และ11 

เหตุผลความจําเป็นที่จะต้องขอเพิกถอนทางสาธารณประโยชน์ 12 

(4) ทําหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ขอถอนสภาพทางสาธารณประโยชน์และเป็นหน้าที่ของ13 

จังหวัดในการดําเนินการต่อไป (จังหวัดจะส่งเรื่องไปอําเภอเมืองและนายอําเภอนําเข้าที่ประชุม14 

สภา อบต. ศิลา ซึ่งจะต้องมีการขอความเห็นจากประชาคมหมู่บ้านก่อน) 15 

(5) ผังเมืองและโยธาธิการจังหวัดขอนแก่น จะนําเข้าที่ประชมุคณะกรรมการผังเมืองจังหวดั และ16 

นําเข้าที่ประชุมคณะรฐัมนตรเีพื่อตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จากนัน้ทลูเกล้าถวายพระบาทสมเดจ็17 

พระเจ้าอยู่หัวฯ ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการใชท้างสาธารณประโยชน ์และประกาศใน18 

ราชกิจจานุเบกษา 19 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 20 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 21 

  ที่ประชุมมีข้อคดิเห็นเสนอแนะ ดังนี้  22 

- หากมหาวทิยาลัยเห็นชอบเสน้ทางใหม่ (ตามข้อ 3.5 ข.) ควรมีกระบวนการศกึษาเสน้ทาง เพื่อ23 

เตรียมความพรอ้มในส่วนที่เกีย่วข้อง เช่น ความปลอดภัยของนักศึกษาที่พักอยู่ในหอพกัทีถ่นนเส้น24 

ใหม่ตัดผ่าน ผลกระทบภายในสังคมมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นอย่างไร ความร่วมมือกับภาคเอกชน25 

ในอนาคตเป็นอย่างไร เป็นต้น 26 

- ควรจัดประชาพิจารณใ์นชมุชนบ้านโน่นม่วง เพื่อรับฟังความคดิเห็นของชาวบ้านซึ่งเป็นผู้สญัจร27 

ผ่านเสน้ทางใหม่ (ตามข้อ 3.5 ข.) ด้วย 28 

- ควรมกีารเจรจาเพื่อขอปิดเสน้ทางเดมิ (ตามข้อ 3.5 ก.) เปน็การถาวร อีกครั้ง  29 

  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบเส้นทางใหม่ (ตามข้อ 3.5 ข.) คือ เสน้ทางจากบ้าน 30 

โนนม่วงบรเิวณติดบ้านพักนางสุพรฯ ทะลุกําแพงออกมายังบ้านเลขที่ 123/33 ของมหาวิทยาลัย (หลังหอพกั31 

นักศึกษาหญิงที่ 3) แล้วทําถนนลาํลองเดมิมาบรรจบกบัถนนขา้งหอพักนักศึกษาหญิงที่ 3 และตดัผ่านสนาม  32 

ตระกร้อไปบรรจบถนนสายหลักของมหาวิทยาลัยบริเวณใกล้กับอาคารสโมสรนักศกึษา ทั้งนี้ ขอให้มีการเจรจา 33 

ขอเปลี่ยนเส้นทางช่วงที่จะตดัผ่านสนามตระกร้อไปบรรจบถนนสายหลักของมหาวทิยาลัยบรเิวณใกล้กับอาคาร34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 20/2553 ณ วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม  2553 
ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 1/2554 ณ วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

สโมสรนักศึกษาให้มาใช้เสน้ทางที่มีอยู่แล้ว คือ เส้นทางที่อยู่ระหว่างสโมสรนักศึกษากับศนูย์อาหารและบริการ 1 

แทน และใหร้บัข้อคิดเห็นเสนอแนะของทีป่ระชุมไปพิจารณาต่อไป 2 

 3 

  3.4 การดําเนนิการเก่ียวกับการสรรหาผูบ้ริหารของคณะ/หน่วยงาน 4 

  ประธานเสนอต่อที่ประชมุว่า ตามท่ีมหาวทิยาลัยเสนอขออนุมัติขยายเวลาการสรรหาผู้อํานวยการศูนย์5 

คอมพิวเตอร์ ต่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คราวประชุมครั้งที่ 10/2553 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553 ซึ่งสภามหาวิทยาลัย6 

ได้มีข้อสังเกตว่า การดําเนินการเกี่ยวกับการสรรหาผู้บริหารของคณะ/หนว่ยงาน มีกรอบเวลาที่ต้องดําเนินการที่ชัดเจน7 

ตามข้อบังคับฯ อยูแ่ล้ว การไม่สามารถดําเนนิการได้ตามกรอบเวลาที่กําหนดควรมีเหตผุลประกอบด้วย นั้น  8 

การดําเนินการที่ผ่านมา เหตทุี่ทําให้การดําเนินการเสนอใหม้ีการสรรหาผูบ้ริหารรวมทั้ง คณะกรรมการ9 

ประจําคณะ/หน่วยงาน มีการดําเนินการล่าช้าไม่เป็นตามกรอบเวลาที่กําหนด คือ  10 

1. คณะ/หน่วยงานดําเนินแจ้งส่วนกลางในเวลากระชั้นชิด 11 

2. การจัดทํารายงานจุดแข็ง/จุดอ่อน ในการบรหิารงานของคณะ/หน่วยงาน เพื่อส่งใหส้่วนกลางไม่12 

เป็นไปตามกําหนดเวลา 13 

3. ในช่วงระยะเวลาการเสนอเรือ่งการสรรหาฯ มีวันหยุดราชการหลายวัน ทาํให้กระบวนการเสนอ14 

เรื่องต่อที่ประชมุคณบดีล่าช้าไปด้วย 15 

ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมเสนอต่อประชุมเพิม่เติมว่า การดําเนินการที่ผ่านมา กองการเจ้าหน้าที่ได้16 

จัดทําโปรแกรมแจ้งเตือนการหมดวาระการดาํรงตําแหน่งของผู้บริหาร และได้มีการประสานไปยังคณะ/หน่วยงานเพื่อ17 

แจ้งเตือนให้เริม่เตรียมการดําเนินการสรรหาผู้บริหารอยูแ่ลว้   18 

ในการนี ้จึงขอหารือที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะในการดําเนินการในส่วนที่19 

เกี่ยวข้องต่อไป 20 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 21 

  ที่ประชุมมีข้อคดิเห็นเสนอแนะ ดังนี้  22 

- คณะ/หน่วยงานควรจดัให้มีผูดู้แลเรื่องเกี่ยวกับการสรรหาผู้บริหารเพื่อใหม้ีการเตรียมการก่อน23 

ล่วงหน้าในกระบวนการต่างๆ ที่คณะ/หน่วยงานรับผิดชอบ และการประสานงานกับส่วนกลาง 24 

- กองการเจ้าหนา้ที่ ควรจัดทําปฏิทินเกี่ยวกับการดําเนินการสรรหาผู้บริหาร ทุก 6 เดือน เพื่อ25 

เตรียมเรื่องเสนอต่อที่ประชมุคณบดี และควรจัดทําหนังสือแจ้งเตือนคณะ/หน่วยงาน ทีผู่้บริหาร26 

จะครบวาระการดํารงตําแหน่ง 27 

- ควรกําหนดให้มีเรื่องเกี่ยวกับการสรรหาผู้บริหาร บรรจุไว้ในระเบียบวาระเรื่องแจ้งเพื่อทราบใน28 

การประชุมคณบดีทุก 6 เดือน เพื่อให้ได้รับทราบว่าผู้บริหารคณะ/หน่วยงานใดจะหมดวาระเมื่อใด 29 

ทั้งนี้ มอบให้งานประชุมรับไปดําเนินการโดยขอให้ประสานข้อมูลกับกองการเจ้าหน้าที่ด้วย 30 

- ควรเพิ่มข้อความเกี่ยวกับวันสิ้นสุดการดํารงตําแหน่งของผู้บริหาร หรือคณะกรรมการประจําคณะ/31 

หน่วยงานไว้ในคําสั่งแต่งต้ังผู้บริหารด้วย เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถกําหนดการดําเนินงานในส่วน32 

ที่เกี่ยวข้องต่อไป 33 

  มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติให้รบัข้อคดิเหน็เสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดาํเนินการต่อไป 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 20/2553 ณ วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม  2553 
ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 1/2554 ณ วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

3.5 การแตง่ตัง้เลขานุการคณะกรรมการพจิารณาหลักเกณฑ์การนาํเงนิรายได้มาสมทบจ่ายเปน็เงนิ1 

รางวลัให้แก่บคุลากร 2 

  ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คราวประชุมครั้งที่ 10/2553 เมื่อวันที่ 1 3 

ธันวาคม 2553 ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การนําเงินรายได้มาสมทบจ่ายเป็นเงินรางวัล4 

ให้แก่บุคลากร ประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน  แต่ยังไม่มีการแต่งต้ังเลขานุการเพื่อ5 

ประสานงานและจัดการเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการฯ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเสนอชื่อผู้ทําหน้าที่6 

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การนําเงินรายได้มาสมทบจ่ายเป็นเงินรางวัลให้แก่บุคลากร 7 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 8 

  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง รองอธิการบดฝี่ายบุคคลและการพัสดุ เปน็9 

เลขานุการคณะกรรมการพจิารณาหลักเกณฑ์การนาํเงนิรายได้มาสมทบจ่ายเปน็เงนิรางวลัให้แก่บคุลากร 10 

  11 

ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   12 

4.1 (ร่าง) ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ..../.....) เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมสําเนา     13 

วีด ิทัศนพ์ิธพีระราชทานปรญิญาบัตรแก่ผู้สาํเร็จการศกึษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 14 

เลขานุการที่ประชุมเสนอต่อทีป่ระชุมว่า ด้วยสํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน ได้จัดทําวีดิทัศน์ใน15 

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในรูปแบบดีวีดี เป็นประจําทุกปีการศึกษา และได้รับการขอ16 

สําเนาดังกล่าวจากบัณฑิตเป็นจํานวนมาก  17 

สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอนได้เสนอเพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมการสําเนาวีดิทัศน์ ในราคาชุดละ 18 

300 บาท (สามร้อยบาท) เพื่อนําเข้าเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งตามข้อ 8 แห่งระเบียบ19 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ. 2540 ได้ระบุว่า การกําหนดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมให้อธิการบดีออก20 

ประกาศโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี ในการนี้ จึงขอเสนอร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 21 

..../.....) เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมสําเนาวีดิทัศน์พิธีพระราชทานปริญญาบตัรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 22 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 23 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 24 

มต ิที่ประชุมพจิารณาแล้วเหน็ชอบ ร่าง ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ..../.....) เรื่อง25 

อัตราคา่ธรรมเนียมสําเนาวดิีทัศนพ์ิธพีระราชทานปริญญาบัตรแก่ผูส้าํเร็จการศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น ตามที่26 

เสนอ โดยให้ตรวจสอบและแก้ไขคําว่า “วีดิทัศน”์ ในร่างประกาศให้ถูกต้องทุกแห่ง ก่อนออกประกาศต่อไป 27 

 28 

4.2 การพจิารณารางวลัหรือการเชิดชเูกียรติบุคลากรหรอืองค์กร 29 

ประธานเสนอต่อที่ประชมุว่า ตามท่ีทีป่ระชมุคณบดี คราวประชุมครั้งที ่15/2553 เมื่อวันที่ 10 30 

กันยายน 2553 ได้พิจารณาและมีข้อคิดเหน็เสนอแนะเกี่ยวกับศิษย์เก่าและผู้มีอุปการะคณุต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่31 

ได้บําเพ็ญประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยจํานวนมาก จึงควรมีการพิจารณากลไกการให้รางวัลสําหรับ32 

บุคคลเหล่านีแ้ละได้มอบหมายใหร้องอธิการบดีฝ่ายศลิปวัฒนธรรมและศษิย์เก่าสมัพันธ์ รับไปพิจารณาดําเนินการ บัดนี้ 33 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 20/2553 ณ วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม  2553 
ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 1/2554 ณ วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

ฝ่ายศลิปวัฒนธรรมและศษิย์เก่าสัมพันธ์ ได้ดําเนินการยกรา่ง หลักเกณฑแ์ละคุณสมบัติของผูส้มควรได้รับรางวัล ซึ่งมี1 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 2 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 3 

  ที่ประชุมมีข้อคดิเห็นเสนอแนะ ดังนี้  4 

- ควรมกีารกําหนดนิยามคําว่า “ศิษยเ์ก่า” ใหม้ีความเข้าใจทีชั่ดเจนตรงกนัว่า เป็นผูส้ําเรจ็การศกึษา5 

ในหลักสูตรระดับปริญญาของมหาวิทยาลยัขอนแก่น 6 

- ควรกําหนดใหม้ีการมอบรางวัลในช่วงวันสําคญัของมหาวิทยาลัย โดยอาจจัดขึ้นเปน็ประจําทุกปี 7 

เช่น วันสถาปนามหาวทิยาลยั เป็นต้น 8 

- ควรเพิ่มคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและองค์กรภายนอก เป็นผู้มีสิทธ์ิเสนอชื่อ9 

บุคคลเพื่อเข้ารับรางวัลด้วย โดยต้องกําหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนว่า องค์กรที่มีสิทธ์ิเสนอชื่อบุคคล10 

เข้ารับรางวัล ไม่สามารถเสนอชื่อบุคคลในองค์กรตนเองเพื่อเข้ารับรางวัลได้  11 

- ควรกําหนดจํานวนรางวลัในแต่ละปีให้ชัดเจน และมจีํานวนที่เหมาะสม เพื่อเพิม่คณุค่าใหร้างวัล 12 

และควรแยกประเภทรางวัลให้มีหลายสาขา เพื่อให้สามารถมอบรางวัลแต่ละประเภทได้หลาย13 

รางวัล ทั้งนี ้ที่ประชุมเสนอประเภทรางวัล ดังนี้  14 

1. ประเภทศิษยเ์ก่าที่ประสบความสําเร็จดีเด่น แยกเป็น 2 กลุ่ม คือ ภาครัฐ 5 รางวลั และ15 

ภาคเอกชน 5 รางวัล 16 

2. ประเภทผู้ทําคุณประโยชน์ ไม่กําหนดจํานวนรางวัล แต่ควรพิจารณาจากการทํา17 

คุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย โดยอาจพิจารณาตัดผู้ที่มีส่วนได้เสีย และผู้ที่ปฏิบัติงาน18 

ประจําออก 19 

- ควรกําหนดชื่อรางวัลให้มคีวามแตกต่างกับรางวัลของสมาคมศิษยท์ี่มีอยูแ่ล้ว ซึ่งทีป่ระชมุเสนอชื่อ20 

รางวัล ดังนี้  21 

1. รางวัลกัลปพฤกษ์เกียรติยศ สาํหรับศษิย์เก่ามหาวิทยาลยั 22 

2. รางวัลกัลปพฤกษ์เกียรติคุณ สําหรับผู้ทําคณุประโยชนใ์หกั้บมหาวิทยาลยั 23 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบร่าง หลักเกณฑ์และคณุสมบติัของผูส้มควรได้รับรางวลั 24 

โดยให้รับข้อคดิเห็นเสนอแนะของที่ประชมุไปพิจารณาต่อไป  25 

 26 

4.3 ร่าง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรแีละระดบับณัฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2554 27 

ผู้อํานวยการสํานักทะเบยีนและประมวลผล (สํานักบรหิารและพัฒนาวิชาการ) เสนอต่อทีป่ระชุมว่า 28 

สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบรหิารและพัฒนาวิชาการ) ได้จัดทําร่าง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีและ29 

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2554 เรียบร้อยแล้วนั้น และได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ30 

ประสานงานบริหารและพัฒนาวิชาการ ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 ในการนี้ ขอเสนอร่าง ปฏิทิน31 

การศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2554 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ32 

วาระการประชุม 33 

  ทั้งนี้ ขอแก้ไขปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้  34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 20/2553 ณ วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม  2553 
ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 1/2554 ณ วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

- ลําดับที่ 5 การชําระเงินค่าลงทะเบียน ให้เพิ่มการชําระที่ บริษัทไปรษณีย์ไทย ได้อีกทางหนึ่งด้วย 1 

- ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ข้อ 43 แก้ไข “พ.ศ. 2553” เป็น” พ.ศ. 2554” 2 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 3 

  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้เคยเสนอที่ประชุมคณบดีเกี่ยวกับ4 

กําหนดการจัดงานกีฬาแห่งชาติ ปี 2554 ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แล้ว5 

นั้น เนื่องจากต้องมีการเตรียมสถานที่ และจัดที่พักสําหรับนักกีฬา จึงเสนอที่ประชุมเพื่อปรับปฏิทินการศึกษาให้สอดรับ6 

กับการจัดงานดังกล่าวด้วย 7 

  ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้  8 

- เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนการสอนน้อยที่สุด ควรปรับช่วงเวลาการปิดเรียนในภาคการศึกษา9 

ต้นให้เร็วขึ้น และเปิดดําเนินการเรียนการสอนในภาคปลายให้เร็วขึ้น  10 

- สําหรับวิทยาเขตหนองคาย ซึ่งไม่ได้ใช้สถานที่ในการจัดกีฬาแห่งชาติ ขอมอบให้ผู้อํานวยการ11 

พิจารณาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามปฏิทินการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2554 โดยอาจมี12 

การปรับเวลาการเรียนการสอนตามความเหมาะสม   13 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักการ รา่ง ปฏิทินการศึกษาระดบัปรญิญาตรีและ14 

ระดบับณัฑิตศกึษา ประจาํปกีารศึกษา 2554 โดยมอบให้สาํนักทะเบียนและประมวลผล (สาํนักบรหิารและพัฒนา15 

วิชาการ)และวิทยาเขตหนองคาย รบัข้อคดิเห็นเสนอแนะของที่ประชมุไปพิจารณาต่อไป และใหมี้การแจ้ง16 

ประชาสัมพันธ์ไปยังทุกคณะ/หน่วยงานลว่งหน้า เก่ียวกับการเปน็เจา้ภาพร่วมการจัดงานกีฬาแห่งชาติ ซึ่งมี17 

ผลกระทบต่อปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2554 18 

 19 

4.4 ขอเสนอชือ่ผู้ทรงคณุวุฒเิพือ่เปน็กรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยั  20 

เลขานุการที่ประชุมเสนอต่อทีป่ระชุมว่า ด้วยรองศาสตราจารย์สุรศักด์ิ วงศร์ัตนชีวิน กรรมการ21 

ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) ที่ได้รับการแต่งต้ังตามคําสั่ง22 

มหาวทิยาลยัขอนแกน่ ที ่5239/2551 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่ 19 23 

พฤศจกิายน 2553 ดังนั้น เพือ่ให้ได้กรรมการผูท้รงคณุวุฒิทดแทนกรรมการที่ครบวาระการดํารงตําแหนง่ดังกล่าวและ24 

เพื่อใหก้ารเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นไปตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจดัระบบการบรหิารบัณฑติ25 

วิทยาลัย พ.ศ. 2548 อ 6.3 บัณฑิตวิทยาลัย จึงได้ขอให้คณะที่มีบัณฑิตศึกษาเสนอชื่อผูท้รงคุณวุฒิ 26 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน่ ว่าด้วย การจัดระบบการบริหารบัณฑติวิทยาลยั พ.ศ. 2548 ข้อ 27 

6.3 อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อผูท้รงคณุวุฒิและได้พิจารณาเลือก รองศาสตราจารย์สุรศักด์ิ วงศ์รตันชีวิน เป็น28 

กรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย อีกวาระหนึ่ง ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 29 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 30 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์สุรศักด์ิ วงศ์รัตนชีวิน เป็น31 

กรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 32 

 33 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 20/2553 ณ วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม  2553 
ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 1/2554 ณ วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

4.5 รายงานผลการหารือคณะกรรมการสอบสวนวินยันักศึกษาสว่นกลาง กรณีอุทธรณ์โทษ1 

นักศึกษา 2 

- รายละเอยีดตามเอกสารลบั-  3 

 4 

ระเบยีบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 5 

5.1 หลักสูตรฝึกอบรมสถาบันพัฒนาทรพัยากรมนุษย ์ประจําปี พ.ศ. 2554  6 

  ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 7 

ฉบับที ่2/2552 ลงวันที ่22 กรกฎาคม 2552 จดัต้ังสถาบันพฒันาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์8 

เพื่อสร้างสมรรถนะและศักยภาพส่วนบุคคลของบุคลากรของมหาวิทยาลยัขอนแก่นใหสู้งขึ้น อันจะนําไปสู่การเพิ่ม9 

ศักยภาพและประสทิธิผลของผลการดําเนนิงานของหน่วยงานให้ดีขึน้และสง่ผลต่อเป้าหมายและยทุธศาสตร์ของ10 

มหาวทิยาลยั เพื่อให้การดําเนนิงานฝึกอบรมแก่บุคลากรของมหาวิทยาลยัขอนแก่นเปน็ไปอย่างมีประสทิธิภาพ บรรลุ11 

วัตถุประสงค์ ทางสถาบนัฯ จึงขอเสนอหลักสตูรการฝึกอบรมสถาบันพฒันาทรัพยากรมนษุย์ ประจําปี พ.ศ. 2554 12 

จํานวน 3 เล่ม คือ   13 

1. หลักสูตรการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ด้านการยกระดับคณุภาพผลการปฏบัิติงานสายสนบัสนุน 2554 14 

2. หลักสูตรการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย 2554 15 

3. หลักสูตรการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ด้านความเป็นผู้นําและการบรหิารจดัการ 2554 16 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    17 

  ทั้งนี้ ขอความร่วมมือคณะ/หน่วยงาน พิจารณาจัดบุคลากรเข้ารับการอบรมในแตล่ะหลกัสูตรให้ตรง18 

กับภาระงานของบุคลากรด้วยเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานอย่างแท้จริง และควรเป็นผู้ที่มีความรูค้วามสามารถ19 

เพียงพอที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสายงานได้ เพื่อเป็นตัวอย่างและกระตุ้นให้เกิดเรียนรู้จากการปฏิบัติที่ดีต่อไป  20 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  21 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ  22 

 23 

5.2  การประชุมสถาบนัอุดมศึกษาที่จะทาํหนา้ที่ประสานงานการวิจัยร่วมกับประเทศในอาเซียน 24 

แอฟริกา และตะวันออกกลาง  25 

  เลขานุการที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยนายกรัฐมนตรีโดยข้อเสนอของ ศ.กนก วงษ์ตระหง่าน 26 

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ได้เหน็ชอบและมอบหมายสํานักงานคณะกรรมการการการอุดมศึกษาดําเนินการจัดต้ัง27 

ศูนย์วิจัยร่วมระหว่างประเทศต่างๆ ในอาเซียน แอฟริกา และตะวันออกกลาง โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดองค์ความรู้28 

เกี่ยวกับประเทศคู่ร่วมมือเพิม่มากขึน้ จึงมีกําหนดจะจัดการประชุมสถาบันอุดมศึกษาทีจ่ะทําหน้าทีเ่ป็นศนูย์ประสานงาน29 

การวิจัยร่วมกับกลุ่มประเทศต่างๆ ดังกล่าว โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กําหนดให้จุฬาลงกรณ์30 

มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์ความร่วมมือด้านการวิจัยไทย-อาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นศนูยค์วามร่วมมือด้านวจิัย31 

ไทย-แอฟริกา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นศูนยค์วามร่วมมือด้านการวิจัยไทย-ตะวันออกกลาง ซึ่งมี32 

รายละเอียดตามโครงการการจัดต้ังสํานักงานส่งเสริมและประสานงานการวิจัยไทย-นานาชาติ 33 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 20/2553 ณ วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม  2553 
ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 1/2554 ณ วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

  ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอเชิญอธิการบดีหรือผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาเข้า1 

ร่วมการประชุมสถาบันอุดมศึกษาที่จะทําหน้าที่ประสานงานการวิจัยร่วมกับกลุ่มประเทศในอาเซียน แอฟริกา และ2 

ตะวันออกกลาง และดําเนินการจัดทําแผนงานโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยกับอาเซียน แอฟริกา และตะวันออก3 

กลาง มานําเสนอในที่ประชุมในวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมพันเอก4 

อาทร ชนเห็นชอบ 1 ช้ัน 6 อาคารสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการ5 

อุดมศึกษาเป็นประธานการประชุม ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   6 

  สําหรับศูนย์ความร่วมมือด้านวิจัยไทย - แอฟริกา ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับมอบหมายให้เป็น7 

ผู้บริหารศูนย์ฯ ในระยะ 5 ปี มีเป้าหมายในการดําเนินการโครงการฯ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการผลิตนกัศึกษาระดับ8 

ปริญญาเอกที่เป็นนักศึกษาไทยและนักศึกษาแอฟริกัน ทีม่ีความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและแอฟริกา จํานวน 480 คน 9 

และมีการแลกเปลี่ยนนักวิจัย 5-10 คน โดยมีวงเงินประมาณ 231 ล้านบาท และจากการเดินทางไปประชุมร่วมกับ10 

มหาวิทยาลัยในแอฟริกา มีประเด็นการวิจัยที่สนใจร่วมกัน 4 ประเด็นใหญ่ คือ  11 

1. ด้านเกษตรและการพัฒนาชนบท 12 

2. ด้านการท่องเที่ยวและบริการ 13 

3. โรคเอดส์ (HIV) และโรคติดต่ออื่นๆ  14 

4. ด้านวิศวกรรมโดยเน้นวิศวกรรมเหมืองแร่และวิศวกรรมธรณี   15 

ขณะนี้ มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดําเนินการจัดทําแผนงานโครงการความร่วมมือกับกลุ่มประเทศแอฟริกา เพื่อเสนอต่อ16 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเดือนมกราคม 2554 นี ้17 

   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 18 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ  19 

 20 

5.3  กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยและการประชมุคณบดี ประจําปี พ.ศ. 2554  21 

  เลขานุการที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกําหนดให้มีการประชุมสภา22 

มหาวิทยาลัยในวันพุธสัปดาห์แรกของเดือน และประชุมคณบดีในวันศุกร์สัปดาห์ที่ 2 และ 3 ของเดือนนั้น ในการนี้ 23 

ขอเสนอกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยและการประชุมคณบดี ประจําปี 2554 ซึง่มีรายละเอียดตามเอกสาร24 

ประกอบวาระการประชมุ  ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่ผู้บริหารชุดใหม่ หรือสภามหาวทิยาลัยชุดใหม่เห็นสมควรอกีครั้ง 25 

   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 26 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ  27 

 28 

5.4  แจ้งผลและส่งรายงานการประเมินคณุภาพภายนออกมหาวิทยาลัยขอนแก่น (การประเมิน29 

ต่อเนื่อง) กลุ่มสาขาวิชาศลิปกรรม วิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป ์30 

  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามท่ี สํานักงานรับรองมาตรฐานและ31 

ประเมนิคุณภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) ได้ดําเนินการประเมินคณุภาพภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ประเมินต่อเนือ่ง) 32 

กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ เมื่อวันที่ 7 มิถนุายน 2553 นัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการ33 

บริหาร สมศ. ในการประชุมครั้งที่ 8/2553 วันที่ 26 ตุลาคม 2553 ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายนอก34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 20/2553 ณ วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม  2553 
ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 1/2554 ณ วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

ต่อเนื่อง มีมติให้ปรับผลการประเมินกลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศลิป์ จาก “รอพินิจ” เป็น 1 

“รับรองมาตรฐาน” การศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนี้ จึงขอส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ2 

สอง “มหาวิทยาลัยขอนแก่น” และหวังว่ารายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ในการ3 

พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   4 

   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  5 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ  6 

 7 

ระเบยีบวาระที่  6  เรื่องอืน่ๆ 8 

6.1 การขออนุมัติงบประมาณในการฉีดวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตับอักเสบไวรัสบีแก่9 

นักศึกษาศูนยวิ์ทยาศาสตรส์ขุภาพ มหาวทิยาลัยขอนแก่น 10 

  รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล ผู้แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยบุคลากรทาง11 

การแพทย์ต้องสัมผสักับเชื้อโรคจากผู้ป่วย สิ่งแวดล้อม หรือห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลทําให้อาจได้รับเชื้อและมี12 

การติดเชื้อตามมาได้ ซึ่งเชื้อโรคหลายชนิดสามารถแพร่กระจายจากผู้ป่วยสู่บุคลากรได้ทางเลือดและสารคัดหลั่ง เช่น 13 

เชื้อเอชไอวี เชื้อไวรัสตับอักเสบบี เชื้อไวรัสตับอักเสบซี เชื้อมาลาเรีย เชื้อไข้เลือดออก เชื้อซิฟิลิส เป็นต้น โดยเฉพาะ14 

เชื้อไว้รัสตับอักเสบบี ถือว่าเป็นปัญหาสําคญัทางสาธารณสุขของประเทศไทย ปัญหาหนึ่งโดยมีอัตราความชุกของการ15 

ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในประเทศไทย ประมาณ ร้อยละ 8-10 และบุคลากรทางการแพทย์มีอัตราการติดเชื้อสูงกว่า16 

ประชากรทั่วไปมากถึง 2-3 เท่า การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีจะทําให้เกิดโรคตับอักเสบบีทั้งชนิดเฉียบพลัน และชนดิ17 

เรื้อรังบางราย อาจกลายเป็นโรคตับแข็งและมะเร็งตับ แต่อย่างไรก็ตามการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี สามารถป้องกัน18 

ได้ด้วยการให้ภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบบี ซึ่งสามารถสร้างภูมิคุ้มกันโรคได้ร้อยละ 92-95 19 

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถานที่ผลิตนักศึกษาที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์หลายสาขาวิชาชีพทั้ง20 

คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร ์คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่ง21 

นักศึกษาแต่ละคณะต้องขึ้นฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ทําให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีสูง จาก22 

การเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากของมีคม และสัมผัสสารคัดหลั่งผู้ป่วยขณะปฏิบัติงานของนักศึกษาตั้งแต่ปี 2550-2552 23 

พบ อัตราอุบัติการณ์ ร้อยละ 10.99-14.10 ต่อปี โดยพบอุบัติการณ์มากทั้งในนักศึกษาแพทยศาสตร์ นักศึกษา24 

พยาบาลศาสตร์ และนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ การได้รับอุบัติเหตุบาดเจ็บจากของมีคมและสัมผสัสารคัดหลั่งของ25 

ผู้ป่วย หากนักศึกษาไม่มีภูมิคุม้กันโรคไวรัสตับอักเสบบี อาจเกิดการติดเชื้อและป่วยเป็นโรคตับอักเสบ ย่ิงไปกว่านั้น 26 

อาจทําให้เกิดการแพร่เชื้อไวรัสตับอักเสบบี สู่ผู้ป่วยหรือบุคลากรทางการแพทย์รายอื่นต่อไป ดังนั้น คณะต่างๆ ใน27 

ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพได้มีนโยบายในการสร้างเสริมภูมิโรคไวรัสตับอักเสบบีให้กับนักศึกษา แต่มีการดําเนินการ28 

แตกต่างกัน เช่น คณะแพทยศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ มีการตรวจคัดกรองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกราย ก่อนให้29 

ภูมิคุ้มกันโรค โดยการเจาะเลือดส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจหาภูมิคุ้มกันโรคตอ่เชื้อไวรัสตับอักเสบบี (Anti 30 

HBs) ตรวจหาร่องรอยการได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบบีมาก่อน แต่หายแล้ว (Anti HBc) และตรวจหาภาวการณ์ติดเชื้อ31 

หรือเป็นโรคตับอักเสบไวรัสบี (HBs Ag) ซึง่การให้ภูมิคุ้มกันโรคจะให้เฉพาะบุคลากรหรือนักศึกษาทีม่ีผลการตรวจคัด32 

กรองเป็นลบทั้ง 3 ชนิดเท่านั้น โดยใช้งบประมาณของคณะในการดําเนินการ สําหรับคณะทันตแพทยศาสตร์ มีการ33 

ดําเนินการเช่นเดียวกับคณะแพทยศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์ แต่ดําเนินการกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนักศึกษา34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 20/2553 ณ วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม  2553 
ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 1/2554 ณ วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ส่วนคณะเภสัชศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์ ยังไม่มีการดําเนินการสร้างเสริม1 

ภูมิคุ้มกันโรคดงักล่าว นอกจากนี้ จากนโยบายการขยายงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (Expanded Program on 2 

Immunization; EPI) ของกระทรวงสาธารณสุข เริม่มีการสร้างเสริมภูมคิุ้มกันโรคตับอักเสบไวรัสบีแก่ทารกแรกเกดิ3 

ทุกคนทั่วประเทศ ต้ังแต่ ปี 2535 ดังนั้น นกัศึกษาที่มีอาย ุ18 ปี จะต้องเคยได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตับ4 

อักเสบไวรัสบี ต้ังแต่แรกเกิด แต่อย่างไรก็ตามจากข้อมูลการตรวจคัดกรองหาภูมิคุ้มกันโรคตับอักเสบไวรัสบีนักศึกษา5 

คณะแพทยศาสตร์ ช้ันปีที่ 1 ประจําปี 2552-2553 และคณะพยาบาลศาสตร์ ช้ันปีที่ 1 ประจําปี 2553 พบว่า 6 

นักศึกษายังไม่มีภูมิคุ้มกันโรคตับอักเสบไวรัสบี ถึงร้อยละ 70.88 77.49 และ 89.08 ตามลําดับ 7 

  โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ เห็นความสําคัญด้านการสร้างเสริมสุขภาพนักศึกษา8 

ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นมหาวิทยาลัย9 

แห่งการสร้างเสริมสุขภาพ (Healthy campus) อีกทั้ง เพื่อให้การดําเนินการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตับอักเสบไวรัสบี10 

เป็นรูปแบบเดียวกัน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลคุม้ค่า ส่งผลให้นักศึกษามีความปลอดภัย จึงได้จัดโครงการ11 

สร้างเสริมภูมิคุม้กันโรคตับอักเสบไวรัสบีให้กับนักศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ ขึ้น 12 

  ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ได้ขออนุมัติเงินจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเงิน 974,150 บาท (เก้าแสน13 

เจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เพื่อดําเนินการฉีดวัคซีนแก่นักศกึษาคณะต่างๆ ในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ 14 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 15 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 16 

  มติ ที่ประชุมรบัทราบ  17 

 18 

  6.2 การปฏิบติัตามพระราชบัญญัติควบคมุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 19 

  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ20 

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นมา โดยมีเหตุผล21 

ในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ ครอบครัว อุบัติเหตุ22 

และอาชญากรรม ซึ่งมีผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ จึงกําหนดมาตรการต่างๆ ในการ23 

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อช่วยลดปัญหาและผลกระทบทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ ช่วยสร้างเสริมสุขภาพของ24 

ประชาชนโดยให้ตระหนักถึงพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนช่วยป้องกันเด็กและเยาวชนมิให้เข้าถึง25 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย นั้น เพื่อให้ทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นในมหาวิทยาลัยขอนแก่นในโอกาสต่างๆ ไม่ขัดต่อ26 

พระราชบัญญัติดังกล่าว รวมทั้งสอดคล้องกับโครงการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่นสร้างเสริม27 

สุขภาพ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชน นักศึกษาและสังคม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อขอความร่วมมือให้คณะ/28 

ศูนย์/สถาบัน/สํานัก ช่วยกํากับดูแล และแจ้งหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุม29 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยเคร่งครัดต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ 30 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาจะได้จัดทําหนังสือเวียนแจ้งไปยังคณะ/หน่วยงานต่อไป 31 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 32 

  มติ ที่ประชุมรบัทราบ  33 

 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 20/2553 ณ วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม  2553 
ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 1/2554 ณ วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

  6.3 การจัดทําประกันชีวิตกลุ่มบุคลากร 1 

  รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและการพัสดุเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามท่ีที่ประชุมคณบดีได้มีมติเห็นชอบ2 

การจัดทําประกันชีวิตกลุ่มบุคลากรมหาวิทยาลัย เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 14/2553 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2553 นัน้ 3 

บัดนี้ ฝ่ายบุคคลและการพัสดุได้ดําเนินการตามมติที่ประชุมแล้วและเริม่มผีลใช้แล้ว ต้ังแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2553 4 

และจะได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบต่อไป  5 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 6 

  มติ ที่ประชุมรบัทราบ  7 

 8 

  6.4 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการภาคใต้  9 

  รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ ผู้แทนผู้อํานวยการศูนย์บริการวิชาการเสนอต่อที่10 

ประชุมว่า ตามที่สํานักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ร่วมกับศูนย์เครือข่ายภูมิภาคสํานักงาน ก.พ. ได้แก่ 11 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการ12 

เสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ประจําปี พ.ศ. 2554 13 

จํานวน 30 รุ่น มีผู้เข้าร่วมประมาณ 1,000 คน นั้น มหาวิทยาลัยขอนแกน่ โดยศูนย์บริการวิชาการได้รับผิดชอบ14 

จํานวน 10 รุ่น โดยใช้งบประมาณจากไทยเข้มแข็ง 2555 และเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2554 ทีผ่่านมา ได้มีพิธีเปิด15 

โครงการฯ รุ่นแรก ทีจ่ังหวัดขอนแก่น โดยมีที่ปรึกษาระบบราชการของสํานักงานข้าราชการพลเรือนให้เกียรติมาเป็น16 

ประธานในพิธีเปิดด้วย มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ รุ่นแรก จํานวน 100 คน ทั้งนี้ มีกําหนดดําเนินการโครงการฯ รุ่นแรก 17 

ในช่วง วันที่ 13-18 ธันวาคม 2553  18 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 19 

  มติ ที่ประชุมรบัทราบ  20 

 21 

เลิกประชุม  12.20 น. 22 

 23 

 24 

 25 

                                                          (รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข) 26 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 27 

เลขานุการที่ประชุมคณบดี 28 

นางสาวลัลธริมา  ประจง 29 

นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสด์ิ 30 

ผู้จดรายงานการประชุม  31 


