
รายงานการประชุมคณบดี 
ครั้งท่ี 11/2551 

เมื่อวันศุกรท่ี 13 มิถุนายน  2551 
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ 

 

ผูมาประชุม 
1. รศ.สุมนต  สกลไชย    อธิการบดี     ประธาน 
2. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร   รองอธิการบดีฝายบริหาร 
3. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา    รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล 
4. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 
5. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศริิชัย   รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 
6. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
7. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ   รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 
8. ผศ.วินัย  ใจขาน    รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 
9. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 
10. ผศ.วันชัย  ธนาเศรษฐอังกูล   รองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพ 
11. รศ.ลําปาง  แมนมาตย     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
12. รศ.นิวัฒ  เสนาะเมือง   รองคณบดีฝายบริหาร 
      แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร 
13. รศ.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
14. ผศ.ไชยวัฒน  รักสกุลพิวัฒน   รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา                     

      แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร 
15. ผศ.ไพศาล สุวรรณนอย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
16. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
17. รศ.สัญญา  รอยสมมุติ   รองคณบดีฝายบริหาร                                              

      แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร 
18. ผศ.เยาวลักษณ  อภิชาติวัภลภ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
19. รศ.เกรียงไกร  กิจเจริญ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 
20. รศ.พิษณุ อุตตมะเวทิน   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
21. รศ.อินทรพล  หอวิจิตร   คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 
22. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย   คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
23. ผศ.คณิต  วิชิตพันธุ    รองคณบดีฝายแผนและพัฒนา                                              

      แทนคณบดีคณะเทคโนโลยี  
24. ผศ.ขวัญเกศ  กนิษฐานนท     รองคณบดีฝายวิชาการ                                           

      แทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 
25. รศ.ธาดา  สุทธิธรรม    คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร     
26. อ.วิไลวรรณ  เที่ยงตรง   ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ                                           

      แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
27. รศ.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี   คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 
28. ผศ.วิไลวรรณ  สมโสภณ   ประธานฝายวางแผน                                               

      แทนคณบดีคณะนิติศาสตร 
29. รศ.พีรสิทธิ์ คํานวณศิลป   คณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 
30. รศ.สมาน  ลอยฟา    ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 
31. รศ.รวี หาญเจริญ    รองผูอํานวยการฝายบริหาร                                        

      แทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
32. ผศ.อนัตต  เจาสกุล    ผูอํานวยการศนูยคอมพิวเตอร 
33. ผศ.ชูศักดิ์ คุปตานนท   ผูอํานวยการศนูยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
34. รศ.อํานวย  คําตื้อ    ผูอํานวยการศนูยบริการวิชาการ 
35. รศ.พีระศักดิ์  ศรีฤาชา   ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 
      (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
36. ผศ.พรรณวดี  ตันติศิรินทร   ประธานสภาคณาจารย  
37. นางบุบผา  ชอบใช    ประธานสภาขาราชการและลูกจาง 
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38. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
      เลขานุการที่ประชุม 

 
ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 
1.  รศ.วินิต ชินสุวรรณ    คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
2.  นางสังวาลย  ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.40 นาฬิกา 
 
  ประธานกลาวแนะนําและตอนรับ ผศ.วันชัย  ธนาเศรษฐอังกูล รองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบ
กายภาพ ซึ่งเขารวมประชุมคณบดีเปนครั้งแรก และแจงตอที่ประชุมวา เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2551 นายกสภา
มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดใหเกียรติเปนประธานในพิธีเปดวิทยาลัยนานาชาติ ณ ชัน้ 9 อาคารศูนยสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน นอกจากนี้ ในวนัที่ 7 มิถุนายน 2551 นายบุญลือ  ประเสริฐโสภณ รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ ไดใหเกียรติเปนประธานในพิธีเปดอาคารศูนยสารสนเทศและพิธีวางศิลาฤกษอาคารของ
วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน และเริ่มดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอท่ีประชุม  

1.1 เรื่องที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2550 เมื่อวันท่ี 4 มิถุนายน 2551 และ
มติท่ียังไมไดรับรอง 

  เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา ดวยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2551 มีเรื่องที่ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง   
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิท่ีประชุมรับทราบ  
 
  1.2 ระบบการประเมินผลการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  
  เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่ ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ สํานักทะเบียน
และประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) และบัณฑิตวิทยาลัย ไดจัดทํา “ระบบประเมินผลการจัดการ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน” พรอมคูมือระบบดังกลาว และไดเชิญรองคณบดีฝายวิชาการ และประธาน
กร รมกา รบ ริ ห า รหลั ก สูต ร  เ ข า ร ว มกา รสั มมนา เ รื่ อ ง  “ร ะบบปร ะ เ มิ นผลกา ร จั ดก า รหลั ก สู ต ร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน” เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับระบบประเมินผลการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน และ
สาธิตการใชโปรแกรมระบบ ตอผูบริหาร อาจารย และบุคลากร ที่เกี่ยวของทุกฝายใหเกิดความเขาใจและ
สามารถดําเนินการประเมินและใหขอมูลผานโปรแกรมการประเมินหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่  22 
พฤษภาคม 2551 พรอมทั้งไดแจง Username และ Password สําหรับผูบริหารคณะเพื่อใชประโยชนสําหรับ
การดูรายงาน และติดตามการประเมินผลการจัดการหลักสูตรของคณะ และไดมอบคูมือ “ระบบประเมินผลการ
จัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน” สําหรับคณบดี และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทุกหลักสูตร
เพื่อใชงาน รวมทั้งไดขอใหทุกหลักสูตรดําเนินการบันทึกขอมูลในโปรแกรมดังกลาวฯ เพื่อประเมินผลการ
จัดการหลักสูตร ปการศึกษา 2550 ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2551 โดยสามารถเขาดูรายละเอียด
ไดที่ http://pe.kku.ac.th ซึ่งไดขอให ผศ.เดนพงษ สุดภักดี ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ นําเสนอและสาธิต
การใชโปรแกรมระบบประเมินการจัดการหลักสูตรฯ ใหที่ประชุมไดรับทราบ 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้  

1. ฝายตางๆ กําลังพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการใชงาน เชน ระบบบุคลากร ระบบวิจัย ซึ่ง
จะมีขอมูลที่สามารถใชรวมกันได ดังนั้น ในอนาคตมหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดทําให
ขอมูลในระบบตางๆ เชื่อมโยงกัน 

2. ควรมีมาตรการใหนักศึกษามีสวนรวมในการประเมินผลการสอนของอาจารยผานระบบ
ออนไลนใหมากขึ้น เนื่องจากนักศึกษาที่มีสวนรวมในการประเมินยังมีจํานวนนอย 

  มต ิท่ีประชุมรับทราบและขอความรวมมือคณะบันทึกขอมูลผลการดําเนินงานหลักสูตร 
ปการศึกษา 2550 ในระบบประเมินผลการจัดการหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหแลวเสร็จภายใน
วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 ในสวนท่ีเปนมาตรการใหนักศึกษาประเมินผลการสอนของอาจารยน้ัน 
อาจจะใชมาตรการบังคับยังไมได ดังนั้น ในระยะแรกนี้ จึงขอใหคณะดําเนินการอยางจริงจังใน
ลักษณะขอความรวมมือนักศึกษาและใหถือเปนหนาท่ีของนักศึกษาในการประเมินผลการสอนของ
อาจารยทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา 
 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 11/2551 ณ วันศุกรท่ี 13 มิถุนายน  2551 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 12/2550 เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2551 เรียบรอยแลว 

http://pe.kku.ac.th/
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งท่ี 10/2551 เมื่อวันท่ี 23 พฤษภาคม 2551 
ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 โดยมีการแกไข ดังนี้ 
- หนา 1  ผูมาประชุมลําดับที่ 31 “รศ.พีรศักดิ์ ศรีฤาชา” แกไขเปน “รศ.พีระศักดิ์ ศรีฤาชา” 
- หนา 6 การจัดกลุมสาขาวิชา ใหปรับแกไขกลุมสาขาวิชา ที่ 1 และ 5 ดังนี้  
 กลุมสาขาวิชา คณะ 

1 Art & Humanities เดิม คณะศิลปกรรมศาสตร คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร (สาขาวิชาภาษา ประวัติศาสตร 
ปรัชญา) 

  แกไขเปน คณะศิลปกรรมศาสตร คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร (กลุมสาขาวิชาภาษา และกลุม
สาขาวิชามนุษยศาสตร) 

5 Social sciences เดิม คณะศึกษาศาสตร คณะวิทยาการจัดการ 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ยกเวน
สาขาวิชาทางดานมนุษยศาสตร) วิทยาลัยการ
ปกครองทองถิ่น วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการ
จัดการ คณะนิติศาสตร 

  แกไขเปน คณะศึกษาศาสตร คณะวิทยาการ
จัดการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
(กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรและกลุม
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและการ
สื่อสาร) วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ คณะ
นิติศาสตร 

 
- หนา 8 บรรทัดที่ 32 “...ตามมาตรา 16 (3) (4) และ (5) ครบวาระการดํารงตําแหนง...” 

แกไขเปน “...ตามมาตรา 16 (3) (4) และ (5) กอนครบวาระการดํารงตําแหนง...” 
- รายงานการประชุมลับ  หนา 3 แกไขมติ 2 บรรทัดสุดทาย ดังนี้  

“ทั้งนี้ ในกรณีคณะลงโทษทางวิชาการแกนักศึกษารายใดแลว ใหพิจารณา
ดําเนินการทางวินัย ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย วินัยนักศึกษาอีกโสตหนึ่งดวย 
ซึ่งเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2548” 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน   -ไมม-ี  
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   

4.1 รายงานผลการพิจารณากลั่นกรองการอุทธรณโทษทางวินัยนักศึกษา  
            - รายงานการประชุมลับ - 
 

4.2 ขออนุมัติปรับปรุงแกไขคาบํารุงการศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
คณะทันตแพทยศาสตร 

  ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการเสนอตอที่ประชุมวา ดวยคณะกรรมการอํานวยการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแกน คราวประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 ได
พิจารณาใหความเห็นชอบการขออนุมัติปรับปรุงแกไขคาบํารุงการศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
คณะทันตแพทยศาสตร  โดยขอยกเลิกการเรียกเก็บเงินคาบํารุงการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ทุกสาขา ยกเวนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟน โครงการพิเศษ ซึ่งมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติปรับปรุงแกไขคาบํารุงการศึกษา สําหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร โดยมีขอเสนอแนะใหใสหมายเหตุทายประกาศ
ดวยวามีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงจากเดิมอยางไร 
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4.3 (ราง) ประกาศฯ เรื่อง การรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
กรณีรอการยอมรับใหตีพิมพผลงานวิทยานิพนธ 

เสนอตอที่ประชมุวา  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  เพื่อใหการดาํเนินการเกี่ยวกับการรักษาสภาพการ
เปนนักศึกษากรณีรอการยอมรับใหตีพิมพผลงานวิทยานิพนธ เปนไปดวยความเรยีบรอยและมีประสิทธิภาพ 
บัณฑิตวิทยาลัย ขอเสนอ (ราง)  ประกาศฯ เรื่อง การรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กรณี
รอการยอมรับใหตีพิมพผลงานวิทยานิพนธ โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ใน
คราวประชุม ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศฯ เรื่อง การรักษา
สถานภาพการเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กรณีรอการยอมรับใหตีพิมพผลงานวิทยานิพนธ 
ตามที่เสนอ โดยใหปรับแกไข ดังนี้  

- ขอ 2 ใหใชขอความของขอ 8 แทน และตัดขอ 8 ออก 
- ใหรวมขอ 9 และขอ 10 ไวเปนขอเดียวกัน 

 
4.4 ระบบขนสงมวลชนในมหาวิทยาลัย 

  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา  ตามที่มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหศูนยวิจัยโครงสรางมูลฐาน
อยางยั่งยืนดําเนินการศึกษา  ปรับปรุงและจัดทําผังแมบทของมหาวิทยาลัยขอนแกนเพื่อเปนแนวทางในการ
พัฒนาพื้นที่และการบริหารจัดการดานการจราจรภายใน  ซึ่งขณะนี้มีความชัดเจนจนถึงข้ันที่จะนําไปดําเนินการ
ได  และตามผลการศึกษาของศูนยวิจัยฯ ไดศึกษาและเสนอเสนทางการเดินรถของระบบขนสงมวลชน  
สถานที่ที่ควรสรางจุดจอดรถหรืออาคารจอดรถเพิ่มเติม   รวมทั้ง  ไดศึกษาระบบขนสงมวลชนใน
สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณา  ในการนี้  จึงใครขอเสนอแนวทางการจัดใหมีระบบ
ขนสงมวลชนในมหาวิทยาลัยขอนแกน  ดังนี้ 
 1. ระบบขนสงมวลชนที่สถาบันอุดมศึกษาตางๆ ไดจัดใหมีขึ้นเพื่อบริการแกนิสิตนักศึกษาและ
บุคลากร  ไดแก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดพะเยา  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   (ศูนยรังสิต)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย  ดังรายละเอียดในเอกสารที่แนบ 
 โดยสรุป  ระบบขนสงมวลชนที่มีในสถาบันอุดมศึกษาหลายแหงมีสาระสําคัญ  ดังนี้ 
 1.1 สวนใหญที่ดํ า เนินการมากอนเปนรถที่ ใชพลังงานจากไฟฟา  (รถไฟฟา)  
สถาบันอุดมศึกษาที่ ดํ า เนินการภายหลั งนิยมเลือกรถที่ ใชพลั งงานจากก าซเอ็นจี วี  (NGV) เชน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร  (จังหวัดพะเยา) 
 1.2 ลักษณะรถสวนใหญเปนรถขนาดเล็ก  ความจุไมมากนัก  เชน 16 – 20  คน  สวน
ใหญมักออกแบบใหมีลักษณะเดน 
 1.3 ผูใชบริการมีทั้งนิสิต/นักศึกษา บุคลากรและบุคคลภายนอก  มีท้ังที่ไมตองชําระคา
โดยสารโดยตรงและชําระคาโดยสารในอัตราต่ํา 
 1.4 สถาบันอุดมศึกษาตางๆ รับภาระดานงบประมาณและการลงทุนในอัตราตางกัน 
 1.5 ระยะทางและเสนทางการเดินรถแตกตางกันตามขนาดพื้นที่ของสถาบัน 
 2. จากขอมูลที่ศูนยวิจัยโครงสรางมูลฐานอยางยั่งยืนศึกษาไวและจากการเดินทางไปชม
ระบบขนสงมวลชน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  (ศูนยรังสิต)  รวมทั้ง  การสอบถามโดยตรงจากอธิการบดี
มหาวิทยาลัยดังกลาวซึ่งแนะนําตรงกัน  จึงขอเสนอใหมีระบบขนสงมวลชนโดยรถโดยสารซึ่งใชกาซเอ็นจีวี 
โดยมีเหตุผลประกอบดังนี้ 
 (1) ความเหมาะสมของกาซเอ็นจีวี (Natural Gas for Vehicles) เปนเชื้อเพลิงที่มี
คุณสมบัติเฉพาะซึ่งมีกาซมีเทนเปนองคประกอบหลัก  มีความปลอดภัยสูง  มีมวลเบากวาอากาศ  เมื่อเกิดการ
รั่วจะกระจายตัวไมสะสมอยูบริเวณพื้นดิน  มีความไวไฟนอยกวาเชื้อเพลิง  เปนเชื้อเพลิงที่สะอาดไมกอใหเกิด
ควันดําหรือกอใหเกิดสารที่เปนอันตรายตอสุขภาพนักศึกษาและบุคลากรจึงชวยลดปญหามลภาวะทางอากาศ  
นอกจากนั้น  ในปจจุบันรัฐบาลไดสงเสริมการใชเชื้อเพลิงจากกาซเอ็นจีวี 
 (2) ราคาของการใชกาซเอ็นจีวีเปนเชื้อเพลิงต่ํากวาการใชน้ํามันมากและต่ํากวาการใช
พลังงานจากไฟฟา  จึงสงผลใหมหาวิทยาลัยมีภาระคาใชจายต่ํา  นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไปมีภาระคา
โดยสารไมมากนักในกรณีที่จําเปนตองชําระคาโดยสาร 
 (3) ไมทําใหตัวเลขคาไฟฟาในมหาวิทยาลัยสูงมากนัก 
 (4) ปจจุบันกาซเอ็นจีวีในจังหวัดขอนแกนมีเพียงพอและมีแนวโนมที่จะมีบริการมากขึ้น 
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 3. สาระสําคัญของการจัดใหมรีะบบขนสงมวลชนโดยกาซเอ็นจีวีในมหาวิทยาลัยขอนแกน 
  (1) เปนการจางเหมาใหผูประกอบการที่เปนนิติบุคคลดําเนินกิจการรับสงภายใน
มหาวิทยาลัยโดยรับผิดชอบการจัดหารถ  การเดินรถ  การบํารุงรักษารถและรับผิดชอบคาใชจายซึ่งครอบคลุม
การจัดหารถ  คาเชื้อเพลิง  คาบํารุงรักษาและซอมแซม  คาใชจายในการจางพนักงานขับรถและพนักงานอื่น  
คาทําความสะอาด  คาสาธารณูปโภคและคาใชจายที่เกี่ยวของทั้งหมด  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอนุญาตใหมีการ
โฆษณาในบริเวณรถทั้งภายในและภายนอกโดยการโฆษณานั้นตองไมขัดตอกฎหมายและศีลธรรมอันดี 
  (2) ในแตละวัน  ผูประกอบการตองจัดใหมีการเดินรถโดยสารไมนอยกวาจํานวนที่ตกลง
กันเปนจํานวนชั่วโมง  ความถี่และจํานวนเที่ยวตามเอกสารแนบทายสัญญา  รวมทั้งจัดรถยนตโดยสารสํารองไม
นอยกวา  1  คัน 
  (3) คุณลักษณะของรถยนตโดยสารเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
  (4) ผูประกอบการตองจัดใหมีการประกันอุบัติเหตุทั้งรถยนตโดยสารและผูโดยสารตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 
 (5) เสนทางการเดินรถและจุดจอดรถเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 (6) มหาวิทยาลัยรับผิดชอบคาใชจายในลักษณะเหมาจาย  คิดคาใชจายเฉลี่ยตอจํานวน
รถยนตที่จัดใหบริการ  และจายเปนรายเดือนในอัตราคาใชจายที่ตกลงกัน  นอกจากนั้น  มหาวิทยาลัย
รับผิดชอบการปรับปรุงถนนและจุดจอดรถ 
 4. แผนการดําเนินการเพื่อใหมีระบบขนสงมวลชนโดยกาซเอ็นจีวี  มีดังนี้ 
  (1) กําหนดลักษณะของรถและรายละเอียดอื่นๆ เพื่อจัดทํารางขอบเขตการจางภายใน
เดือนมิถุนายน  2551 
 (2) จัดทํารางสัญญาจางเหมาเพื่อดําเนินการระบบขนสงมวลชนในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ภายในเดือนมิถุนายน  2551 
 (3) ออกประกาศเพื่อดําเนินการจางเหมารถสวัสดิการรับสงนักศึกษาและบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแกนภายในเดือนกรกฎาคม  2551  
 (4) ดําเนินการเพื่อคัดเลือกผูประกอบการภายในเดือนกันยายน  2551 
 (5)   ลงนามในสัญญาจางเหมาภายในเดือนตุลาคม  2551 
 (6) เริ่มการรับสงตามระบบขนสงมวลชนภายในเดือนเมษายน  2552 
 5. การเตรียมการเพื่อใหมีการดําเนินการจัดใหมีระบบขนสงมวลชนในมหาวิทยาลัยขอนแกน
จะดําเนินการ  ดังนี้ 

5 . 1   แต งตั้ ง คณะกร รมกา รดํ า เนิ นกา ร เพื่ อ จั ด ให มี ร ะบบขนส งม วลชนใน
มหาวิทยาลัยขอนแกนเพื่อวางแผนการดําเนินการทั้งหมดจนกระทั่งถึงขั้นลงนามในสัญญาและเริ่มใหบริการ  
ในการนี้จะแตงตั้ง  คณะอนุกรรมการจํานวนหลายชุดเพื่อดําเนินการ  ดังนี้ 

• การกําหนดลักษณะของรถโดยสาร 
• การกําหนดเสนทางเดินรถและจุดจอดรถ 
• การเตรียมการเพื่อจัดทํารางสัญญาและรางขอกําหนดการจางเหมา 
• การดําเนนิการอื่นที่จําเปน 

5.2   เมื่อคัดเลือกไดผูประกอบการแลวจะมอบหมายใหคณะกรรมการควบคุมการเดินรถ
โดยสารภายในมหาวิทยาลัย  ทําหนาที่ควบคุม  กํากับ  ดูแลใหเปนไปโดยเรียบรอย  
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

  ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้  
  - องคประกอบของคณะกรรมการดําเนินการเพื่อจัดใหมีระบบขนสงมวลชนควรพจิารณาเพิ่ม
ตัวแทนของนักศึกษา อาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวม 
  - ควรพิจารณาเก็บคาบริการรถโดยสารแบบเหมารวมกับคาธรรมเนียมการศึกษา  
  - ควรพิจารณาจางเหมาผูประกอบการดวยความรอบคอบ โดยคํานึงถึงศักยภาพของ
ผูประกอบการ 
  - ในชั่วโมงเรงดวน เชน 08.00 - 09.00 น. ควรมีระบบการจัดการที่ด ีใหสามารถมีรถโดยสาร
รองรับจํานวนผูใชบริการ และควรมีการจาํกัดความเร็วของรถโดยสารเพื่อความปลอดภัยดวย 
  - ควรพิจารณาออกแบบจุดจอดรถใหมีหลังคาคลุมที่มขีนาดใหญ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมี
สภาพอากาศรอนและฤดูฝนมีฝนตกชุก 
  - อาจพิจารณากําหนดจุดจอดรถและตอรถ (Park and Ride) ที่เหมาะสม เอื้อตอการลด
จํานวนการใชรถภายในมหาวิทยาลัย 
  - ควรเรงดําเนินการกําหนดเสนทางเดินรถเพื่อไมใหเกิดการวิ่งรถทับซอนกัน นอกจากนี้ อาจ
พิจารณากําหนดเสนทางเขาเมือง (City Link) ดวย 
  - ลักษณะของรถโดยสารควรมีขนาดใหญเพื่อใหรองรับจํานวนผูใชบริการ 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 11/2551 ณ วันศุกรท่ี 13 มิถุนายน  2551 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 12/2550 เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2551 เรียบรอยแลว 
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  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหดําเนินการจัดใหมีระบบขนสงมวลชนใน
มหาวิทยาลัยขอนแกน  โดยใหรองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพรับขอคิดเห็นเสนอแนะของที่
ประชุมไปพิจารณาตอไป   

 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

5.1 การแตงกายมาปฏิบัติราชการ 
  รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธเสนอตอที่ประชุมวา ดวยในการประชุมหัวหนาสวน
ราชการ หัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจของจังหวัดขอนแกน ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 ที่
ประชุมไดมีมติเห็นชอบในการแตงกายมาปฏิบัติราชการของสวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัด
ขอนแกน ดังนี้   

1. วันจันทร : แตงกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการ 
2. วันอังคาร ถึงวันพฤหัสบดี : แตงชุดสุภาพ 
3. วันศุกร : แตงกายดวยผาไทยสีเหลือง 
4. สําหรับการประชุมหัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดขอนแกน

ประจําเดือน : แตงเครื่องแบบปฏิบัติราชการ 
ทั้งนี้ เริมตั้งแตเดือนมิถุนายน 2551 เปนตนไป 

  ในสวนของมหาวิทยาลัยขอนแกน สามารถใหความรวมมือการแตงกายในวันศุกร คือ แตงกาย
ดวยผาไทยสีเหลือง และเห็นควรใหใสเส้ือสีดินแดงซึ่งเปนสีประจํามหาวิทยาลัยในวันพฤหัสบดีดวย 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ และเห็นควรแจงใหบุคลากรทราบและใหความรวมมือ  

 
5.2 การขอขึ้นทะเบียนท่ีดินสาธารณประโยชนโคกหนองโพธิ์ 
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคายเสนอตอที่ประชุมวา  ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดจัดตั้ง

วิทยาเขต ที่จังหวัดหนองคาย ในตอนเริ่มตนมีการมอบที่ดินใหกับมหาวิทยาลัยขอนแกนเพื่อจัดตั้งวิทยาเขต 
ซึ่งมหาวิทยาลัยไดเลือกใชพื้นที่ บานหนองเดิ่ง ตําบลหนองกอมเกาะ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เปนพื้นที่
จัดตั้งวิทยาเขตหนองคายปจจุบัน นอกจากนี้ยังพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยยังไมเขาไปทําประโยชนอีกประมาณ 3 
แปลง โดย 2 แปลง ไดแก ที่ดินสาธารณประโยชนโคกหนองโพธิ์ และพื้นที่ทุงเลี้ยงสัตวโคกไชยา มีพื้นที่ 300 
ไร และ 700 ไร รวมกันประมาณ 1,000 ไร อยูในอําเภอสระใคร โดยพื้นที่ดังกลาวตั้งอยูบริเวณรอยตอระหวาง
จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคาย สวนอีก 1 แปลงอยูที่ตําบลหนองกอมเกาะ ซึ่งเปนบริเวณท่ีเปนอางเก็บ
น้ํา มีพื้นที่ประมาณ 2,000 ไร ตอมามหาวทิยาลัยขอนแกนไดดําเนินการจัดทําเรื่องขอขึ้นทะเบียนที่ดินไปยัง
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งกระทรวงมหาวิทยาลัยไดดําเนนิการถอนสภาพพื้นที่สาธารณประโยชนของพื้นที่
เหลานั้นทั้งหมด พื้นที่บริเวณนั้นจึงเปนพื้นที่วางเปลา และไดแจงใหมหาวิทยาลัยขอนแกนดําเนินการขอขึ้น
ทะเบียนเปนพื้นที่หลวง เพื่อจดทะเบียนเปนพื้นที่ราชพัสดุตอไป นั้น 

เนื่องจากพื้นที่สาธารณประโยชนโคกหนองโพธิ์มชีาวบานเขาไปบุกรุกเขาไปใชประโยชน ทํา
ใหเหลือพื้นที่ที่สามารถใชประโยชนไดจริงเพียงประมาณ 200 ไร  และชาวบานมีปฏิกิริยาไมเหน็ดวยกับการที่
มหาวิทยาลัยขอนแกนจะเขาไปใชประโยชนจากที่ดินแปลงดังกลาวเพื่อจัดตั้งศูนยถายทอดเทคโนโลยีแหงลุม
น้ําโขง ในขณะเดียวกันจังหวัดหนองคายไดมีหนังสือแจงไปยังอําเภอหนองสระใครเพื่อยืนยันการเขาใชพื้นที่
ของมหาวิทยาลัยขอนแกนวาทางอําเภอจะมีความคิดเห็นอยางไรบาง  

ประเด็นปญหา คือ อําเภอสระใครและองคการบริหารสวนตําบลสระใคร ไมสามารถใหคําตอบ
ได  มหาวิทยาลัยจึงดําเนินการเขาไปทําการสํารวจจํานวนพื้นที่ที่สามารถใชประโยชนไดจริง เมื่อวันที่ 28-29 
พฤษภาคม 2551 ปรากฏวาชาวบานบางสวนมีปฏิกิริยาไมเห็นดวยกบัการที่มหาวิทยาลัยขอนแกนจะเขาไปใช
ประโยชนจากที่ดินแปลงดังกลาว องคการบริหารสวนตาํบลสระใคร จึงไดจัดประชาคม เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 
2551 ที่วัดสุวรรณสาลวัน หมู 9 บานยางคํา ตําบลสระใคร อําเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย เพื่อใหชาวบานได
รวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชประโยชนในพื้นที่สาธารณประโยชนแปลงดังกลาว โดยวิทยาเขต
หนองคาย นําโดย ผูชวยศาสตราจารยวันชัย  สุมเล็ก รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย พรอมคณะ ไดเขารวม
ชี้แจงวัตถุประสงคการเขาไปใชประโยชนในที่ดินของมหาวิทยาลัยขอนแกน และรวมรับฟงความคิดเห็นของ
ชาวบาน ซึ่งชาวบานไดมีการลงมติโดยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทวาไมควรใหมหาวทิยาลัยขอนแกนเขาใช
ประโยชนจากที่ดินสาธารณประโยชนแปลงดังกลาว  

เนื่องจากพื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่วางเปลา องคการบริหารสวนตําบลสระใคร จึงมีสิทธิในการ
ดูแลการใชประโยชนได โดยไดใชประโยชนแลว 50 ไร และอยูระหวางดําเนินการขอใชอีก 100 ไร เพื่อ
ดําเนินการจัดตั้งเทศบาลตําบล และการประปาของตําบล ซึ่งแมกระทรวงมหาดไทยจะมีหนังสือแจงให
มหาวิทยาลัยเขาใชประโยชนในพื้นที่ดังกลาวได แตก็มีพระราชบัญญัติฯ กําหนดใหมีการรับฟงความคิดเห็น
จากหลายฝายดวย ดังนั้น เมื่อเกิดการคัดคานจากหลายฝาย การขอขึ้นทะเบียนยอมทําไดยาก ในการนี้ จึงได
หารือกับอธิการบดีแลวเพื่อไมใหเกิดปญหาเชนเดียวกบัคณะเกษตรศาสตร และเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแยงกับ

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 11/2551 ณ วันศุกรท่ี 13 มิถุนายน  2551 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 12/2550 เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2551 เรียบรอยแลว 
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ชาวบานและการลงทุนที่ไมคุมคา จึงเสนอที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบการไมเขาใชพื้นที่สาธารณประโยชน
โคกหนองโพธิ์ 

สําหรับพื้นที่เลี้ยงสัตวโคกไชยา ซึ่งอยูหลังที่ดินสาธารณประโยชนโคกหนองโพธิ์ อีกประมาณ 
700 ไร นั้น มหาวิทยาลัยยังไมไดมีการดาํเนินการหรือเจรจาแตอยางใด และชาวบานก็ยังไมมีการบุกรุกพื้นที่ 
เพียงแตใชเปนเสนทางสัญจรและเลี้ยงสัตวเทานั้น และขณะนี้มหาวิทยาลัยกําลังจะเขาไปสํารวจพื้นที่ที่ตําบล
หนองกอมเกาะ ประมาณ 2,000 ไร โดยพื้นที่บริเวณดังกลาวมหาวทิยาลัยนาจะมีโอกาสเขาไปใชประโยชนได
รวมกับองคการบริหารสวนตาํบลหนองกอมเกาะ  เนื่องจากเปนพื้นที่ที่องคการบริหารสวนตําบลหนองกอมเกาะ 
ตองการใชเพือ่ขยายพื้นที่ของสํานักงาน  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและขอความเห็นชอบการไมเขาใชประโยชนในพื้นที่
สาธารณประโยชนโคกหนองโพธิ์ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบและเห็นชอบการไมเขาใชประโยชนในพื้นท่ีสาธารณประโยชน
โคกหนองโพธิ์ อําเภอสระใคร จงัหวัดหนองคาย 

 
5.3 รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ปงบประมาณ 

2550  
ตามที่สํานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนหนวยงานที่

ทําหนาที่เปนหนวยงานกลางในการประสานงาน สนับสนุน และบูรณาการพันธกิจของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
และเปนศูนยกลางประสาน/จัดการขอมูลของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํารแิละโครงการตามแนว
พระราชดําริ โดยสํานักงานฯ ไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2550 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

5.4 การขออนุมัติเปดหลักสูตร 
  ดวยคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน คาวประชุมครั้งที่ 9/2551 เมื่อ
วันที่ 30 พฤษภาคม 2551 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบการเสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 

 
5.5 การเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้ง นายเจตน ธนวัฒน เปนกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ แทนกรรมการทานเดิมท่ีลาออก 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา ดวยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2551 
อนุมัติให นายปานชัย  บวรรัตนปราณ ผูวาราชการจังหวดัขอนแกน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ        
ไปดํารงตําแหนงผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง และ  
ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยมีคําสั่งให นายปานชัย  บวรรัตนปราณ รักษาราชการในตําแหนงผูวาราชการจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ตั้งแตวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เปนตนไป 
  นายปานชัย  บวรรัตนปราณ จึงขอลาออกจากตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ตั้งแตวันที่  5   มิถุนายน 2551 เปนตนไป  
  ในการนี้ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเรื่องเสนอโปรดเกลาฯ แตงตั้ง นายเจตน  ธนวัฒน ผูวาราชการ
จังหวัดขอนแกน เปนกรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒิ แทน นายปานชัย  บวรรัตนปราณ ตามขอบังคับฯ 
วาดวยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 
“ขอ 6.1 ใหอธิการบดีนํารายชื่อผูดํารงตําแหนงผูวาราชการจังหวัดขอนแกน ดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และแจงใหที่ประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัยทราบ” 
แลว 
   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 

 
5.6 การดําเนินการเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และศาสตราจารย 
  ดวยสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดตอบขอหารือเกี่ยวกับการดําเนินการเสนอขอโปรด
เกลาฯ แตงตั้งอธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ วาจะขอระบุวันที่
ในการเสนอขอโปรดเกลาฯ ซึ่งมีผลยอนหลังนับจากวันที่ผูดํารงตําแหนงเดิมครบกําหนดตามวาระเชนเดียวกับ
การแตงตั้งผูดํารงตําแหนงศาสตราจารยซึง่มีผลยอนหลังตั้งแตวันที่เสนอผลงานไดหรือไม อยางไร  

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 11/2551 ณ วันศุกรท่ี 13 มิถุนายน  2551 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 12/2550 เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2551 เรียบรอยแลว 
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  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอแจงผลการหารือในเรื่องดังกลาว ดังนี้  
  1. หลักปฏิบัติในการนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระมหากรณุาในเรื่อง
ตางๆ นั้น สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรจีะดําเนินการตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กฎหมายในเรื่องนั้นๆ ได
บัญญัติไวเชนเดียวกับกรณีการแตงตั้งอธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ก็จะพิจารณาดําเนินการใหเปนไปตามที่กฎหมาย
ของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษานั้น ไดบัญญัติไว ทั้งในเรื่องกระบวนการสรรหา กรอบระยะเวลาในการ
ดําเนินการเพือ่ใหไดมาซึ่งผูดํารงตําแหนงอธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ หากสามารถดําเนินการไดแลวเสร็จแตเนิ่นๆ แลวสงเรื่องใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ดําเนินการไดกอนผูดํารงตําแหนงจะครบวาระการดํารงตาํแหนง การเสนอขอพระราชทานโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
โดยระบุวันที่ดํารงตําแหนงตอเนื่องจากวันที่ผูดํารงตําแหนงเดิมครบวาระ กรณีเชนนี้สามารถดําเนินการได
อยางไรก็ตาม หากสงเรื่องใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อดําเนนิการในเรื่องดังกลาวลาชาหลังจากที่ผู
ดํารงตําแหนงเดิมครบวาระและพนจากตําแหนงแลว สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเสนอขอพระราชทาน
โปรดเกลาฯ แตงตั้ง โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนตนไป  
  2. กรณีการแตงตั้งผูดํารงตาํแหนงศาสตราจารย เปนการแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการที่ตอง
เสนอผลงานเฉพาะบุคคลประกอบการพิจารณา วันที่เสนอผลงานจึงมีผลตอการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ซึ่งเปนไป
ตามที่กําหนดไวในขอบังคับของแตละสถาบันอุดมศึกษา จึงสามารถระบุวันที่ขอใหการแตงตั้งมีผลยอนหลัง  
ซึ่งถือวาเปนวันที่มีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณได ดังนั้น การระบุวันที่ขอใหการแตงตั้งอธิการบดี นายกสภา
มหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิที่สงใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรดีําเนินการ
หลังจากผูดํารงตําแหนงเดิมพนจากตําแหนงตามวาระมผีลยอนหลังนับจากวันที่ผูดํารงตําแหนงเดิมครบกําหนด
ตามวาระ จึงไมสามารถดําเนินการไดเชนเดียวกับการแตงตั้งผูดํารงตาํแหนงศาสตราจารย 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 

5.7 การดําเนินการตามพระราชบัญญัติลางมลทินในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จ           
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 2550  

  ดวยพระราชบญัญัติลางมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
มีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 2550 ไดประกาศใชบังคับแลว มีผลใหบรรดาผูถูกลงโทษทางวินัยในกรณี
ความผิดตางๆ ซึ่งไดกระทํากอนหรือในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 ไดรับการลางมลทิน รวมทั้งบรรดาผูถูกส่ังให
ออกจากราชการที่มิใชเปนการลงโทษทางวินัย และบรรดาผูถูกดําเนนิการทางวินัยในกรณีกระทําผิดวินัยซึ่ง
ผูบังคับบัญชาไดสั่งยุติเรื่อง หรืองดโทษกอนหรือในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 ไมตองถูกพิจารณาเพิ่มโทษ หรือ
ถูกดําเนินการทางวินัยในกรณีนั้นๆ ตอไป ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 

 
5.8 วารสารวิจัย มข. ฉบับบัณฑิตศึกษา ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – มีนาคม 2551) 

  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ดวยบัณฑิตวิทยาลัย ไดจัดทําวารสารวิจัย มข. 
(ฉบับบัณฑิตศึกษา) เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยของนักศึกษาและเปนสื่อกลางรายงานความกาวหนาในการวิจัย
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยกําหนดออกปละ 4 ฉบับ ขณะนี้วารสารวิจัย มข. 
ฉบับบัณฑิตศึกษา ปที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มีนาคม 2551) จัดทําเสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ 
  6.1 งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552   มหาวิทยาลัยขอนแกน 
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา มติคณะรัฐมนตรี  วันที่ 20 พฤษภาคม 
2551  เห็นชอบการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยกําหนดวงเงินงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวน 1,835,000 ลานบาท  ซึ่งเปนนโยบายขาดดุล  จํานวน 
249,500  ล านบาท  และไดจัดสรรใหแกกระทรวงตางๆ เพื่อดําเนินการ/โครงการที่อยูในความรับผิดชอบ        
ตามภารกิจและยุทธศาสตรในการดําเนนิงานของแตละกระทรวง  
  ปงบประมาณ 2552 กระทรวงศึกษาธิการ ไดรับอนุมัติกรอบวงเงิน จํานวน 330,069,183,600 บาท  
มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับอนุมัติกรอบวงเงิน จํานวน  3,240,912,500  บาท  เพิ่มขึ้นจาก
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 จํานวน 30,388,400 บาท (เพิ่มขึ้นรอยละ 0.95)  สรุปดังนี้  
 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 11/2551 ณ วันศุกรท่ี 13 มิถุนายน  2551 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 12/2550 เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2551 เรียบรอยแลว 
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        งบประมาณรายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จําแนกตามงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ 

           หนวย : ลานบาท 

ปงบประมาณ เพิ่ม/(ลด) ลําดับ แผนงบประมาณ /ผลผลิต/โครงการ 

2551 2552 จํานวน รอยละ 

 รวม 3,210.521 3,240.909 30.389 0.95 

1 แผนงบประมาณ ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 2,429.187 2,406.569 -22.616 (0.93) 

1.1 ผูสําเร็จการศกึษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1,232.315 1,213.061 -18.254 (1.48) 

1.2 ผูสําเร็จการศกึษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 707.320 731.442 24.122 3.41 

1.3 ผูสําเร็จการศกึษาดานสังคมศาสตร 269.887 199.398 -70.489 (26.12) 

1.4 ผูสําเร็จการศกึษาตามโครงการเรงรัดผลติบัณฑิต

สาขาวิชาที่ขาดแคลน 

111.800 142.100 30.300 27.10 

1.5 โครงการผลิตแพทยและพยาบาลเพิ่ม 82.732 94.344 11.611 14.03 

1.6 ผลงานการใหบริการวิชาการ 24.074 24.168 0.094 0.39 

1.7 ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 2.058 2.058 - - 

2 แผนงบประมาณ  พัฒนาสุขภาพของประชาชน 648.057 676.217 28.160 4.35 

2.1 ผลงานการใหบริการรักษาพยาบาลและสงเสริม

สุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย 

648.057 676.217 28.160 4.35 

3 แผนงบประมาณ สนับสนุนดานวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 

133.280 158.125 24.845 18.64 

3.1 ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี 50.393 55.433 5.040 10.00 

3.2 ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู 82.557 102.692 19.805 23.89 

             งบประมาณรายจาย ปงบประมาณ พ.ศ.2552 จําแนกตามงบรายจาย 

                                                                                                       หนวย : ลานบาท 

ปงบประมาณ เพิ่ม/(ลด)  ลําดับ งบรายจาย 

2551 2552 จํานวน รอยละ 

 รวม 3,210.521 3,240.909 30.388 0.95 

1) งบบุคลากร   1.412.290 1,560.977 148.687 10.53 

 เงินเดือน 1,188.464 1,317.274 128.810 10.84 

 คาจางประจํา 212.162 215.426 3.264 1.54 

 คาจางชั่วคราว 5.886 11.229 5.343 90.77 

 พนักงานราชการ 5.778 17.048 11.271 195.08 

2) งบดําเนินงาน 497.545 445.462 (52.084) (10.47) 

 คาตอบแทนคาใชสอยวัสดุ 372.407 320.324 (52.084) (13.99) 

 คาสาธารณูปโภค 125.138 125.138 - - 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 11/2551 ณ วันศุกรท่ี 13 มิถุนายน  2551 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 12/2550 เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2551 เรียบรอยแลว 
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ปงบประมาณ เพิ่ม/(ลด)  ลําดับ งบรายจาย 

2551 2552 จํานวน รอยละ 

3) งบลงทุน  554.896 347.525 (207.371) (37.37) 

 คาครุภัณฑ 186.996 104.982 82.014 (43.86) 

 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 367.901 242.543 (125.358) (34.07) 

4) งบเงินอุดหนุน  475.792 886.949 141.157 18.93 

ทั้งนี้ปฏิทินงบประมาณกําหนดใหมีการพจิารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552   ดังนี้   

25-26 มิ.ย. 51         สภาผูแทนราษฎรพิจารณาราง พรบ. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
                                       พ.ศ. 2552   วาระที่ 1 

ก.ค. – ส.ค. 51        สวนราชการ ชี้แจงราง พรบ. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณฯ 
                                       ตอคณะกรรมาธิการฯ  สภาผูแทนราษฎร 

3- 4 ก.ย. 51            สภาผูแทนราษฎรพิจารณาราง พรบ. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณฯ 
                                       ในวาระที่ 2-3 

15-16 ก.ย. 51         วุฒิสภาพิจารณาใหความเห็นชอบราง พรบ. งบประมาณรายจายประจําป 
                                       งบประมาณฯ 

23 ก.ย. 51              สํานักเลขาธิการ ครม. นําราง พรบ. งบประมาณรายจายประจําป  
                                       ขึ้นทูลเกลาฯ  ถวายเพื่อประกาศใชบังคับเปนกฎหมายตอไป 
  และคาดวามหาวิทยาลัยขอนแกนจะเริ่มเขาชี้แจงตอคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552   ตั้งแตวันที่ 27 มิถุนายน 2551  เปนตนไป 
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  รองอธิการบดีฝายบริหารแจงเพิ่มเติมวา  มหาวิทยาลัยควรเรงดําเนินการเบิกจายงบประมาณ
ตามแผนฯ โดยเฉพาะงบลงทุนและสิ่งกอสราง และนําเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการเรงรัดการเบิกจาย
งบประมาณ ในเดือนมิถุนายน นี้  

สําหรับงบประมาณดําเนินการขอใหคณะพิจารณางบประมาณแบบสมดุล สําหรับปงบประมาณ 
2552 ตอไปดวย 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  6.2 กิจกรรมตอนรับนองใหม  
  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอตอที่ประชุมวา เนื่องจากเปนชวงจัดกิจกรรมตอนรับ
นองใหม เริ่มตั้งแตวันที่ 24 พฤษภาคม 2551 เปนตนมา ขณะนี้ยังไมมีเหตุการณที่ผิดปกติ ซึ่งกิจกรรมรับนอง
จะสิ้นสุดลงในวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 ซึ่งเปนวันสุดทายของการจัดกิจกรรมกีฬานองใหม จึงขอความรวมมอื
คณะใหชวยกํากับติดตามใหการจัดกิจกรรมเปนไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 638/2550 เรื่อง การจัดกิจกรรมตอนรับนองใหม หากมีเรื่องรองเรียนขอใหคณะ
เรงดําเนินการตอบขอรองเรียนเพื่อใหผูปกครองคลายความกังวลใจตางๆ ดวย 
  ขณะนี้อยูในชวงที่มีการถายทอดการแขงขันฟุตบอลยูโร 2008 จึงความรวมมอืใหคณะและ
คณาจารยชวยกํากับดูแลและแนะนําการแบงเวลาของนักศึกษา เนื่องจากเริ่มการถายทอดการแขงขันฟุตบอลคู
แรกเริ่ม 23.00 น. และคูที่สอง เริ่มประมาณ 01.00 น. และอาจมีการเลนการพนันดวย ซึ่งอาจสงผลตอการ
เรียนของนักศึกษา  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 

6.3 โครงการอบรมและสัมมนาผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารหลักสูตรการเรียน
การสอนและการวิจัย สําหรับผูบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยขอนแกน รุนท่ี 1  

  รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่ฝายทรัพยากรบุคคลไดจัดใหมี
โครงการอบรมและสัมมนาผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอนและการวิจัย สําหรับ
ผูบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยขอนแกน รุนที่ 1 ระยะที่ 3 ซึ่งตองมีการนําเสนอผลงานการนําไปสูการปฏิบัติ 
และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน โดยกําหนดจะจัดใหมีการประชุมเสนอผลงานในวันที่ 23 -24 มิถุนายน 
2551 นี้ แตปรากฏวาผูเขาอบรมจํานวน 37 คน สามารถเขาประชุมเสนอผลงานไดเพียง 13 คน โดยแจงวา  
ติดภารกิจการสอน ฝายทรัพยากรบุคคลจึงจะเลื่อนการประชุมเสนอผลงานออกไปเปนวันที่ 8-9 สิงหาคม 2551 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 11/2551 ณ วันศุกรท่ี 13 มิถุนายน  2551 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 12/2550 เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2551 เรียบรอยแลว 
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เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถเขารวมไดทุกคน เนื่องจากโครงการนี้เปนโครงการฝกอบรมตอเนื่อง ซึ่งประกอบดวย
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การไปอบรมและศึกษาดูงาน ณ ตางประเทศ และจัดทําโครงการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงและนําเสนอผลงาน  
  ในการนี้ จึงขอความรวมมือจากคณบดีทุกคณะกําชับใหผูบริหารระดับกลางของคณะนั้น ที่เขา
รับการอบรมมาแลว 2 ระยะ ตองเขารวมในการอบรมระยะที่ 3 นี้ดวย  และเนื่องจากการจัดอบรมหลักสูตรนี้
มหาวิทยาลัยมีการกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดชัดเจน และใชงบประมาณในการดําเนินการคอนขางสูง จึงจะ
ขอใชเกณฑการมีสวนรวมและความรับผิดชอบของผูเขารับการอบรมที่ไดรับการเสนอชื่อจากคณะในการอบรม
รุนนี้ เปนเกณฑในการพิจารณาใหสิทธิ์หรือตัดสิทธิ์การไดเขารับการอบรมของคณะนั้น ในรุนตอๆ ไปดวย 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  6.4 มติท่ีประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.)  
  ประธานสภาคณาจารยเสนอตอที่ประชุมวา เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2551 มหาวิทยาลัยขอนแกน
ไดอนุเคราะหสภาคณาจารยเปนเจาภาพการจัดการประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย 
(ปอมท.) ซึ่งไดรับความรวมมือจากสถาบันอุดมศึกษาเขารวมประชุมดังกลาวเปนจํานวนมาก โดยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดใหเกียรติเปนประธานเปดการประชุมดังกลาว และรวมเสวนาเรื่องนโยบายใน
สถาบันอุดมศึกษาดวย ในการนี้ อธิการบดีไดกลาวถึงการมีระบบประเมินอธิการบดีและการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งไดรับความชื่นชมจากสถาบันอุดมศึกษาตางๆ เกี่ยวกับการมีระบบประเมินอธิการบดี เนื่องจาก
ยังมีหลายสถาบันยังไมสามารถดํา เนินการได  และจากการประชุม  ปอมท .  ในครั้ งนี้  ไดมีมติ ให
สถาบันอุดมศึกษารวมกันสานตอในระดับชาติ ดังนี้  

1. การวิเคราะหเสนทางของ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัเพื่อเปน พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยที่พึงประสงค 

2. การวิจัยเรื่องธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ การขอตําแหนงทางวิชาการและมาตรฐานของการ
ประเมินในระดับอุดมศึกษา 

3. การทบทวนระบบการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการผูทรงคณุวุฒิ และอธิการบดี 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบและประธานขอใหสภาคณาจารยสงรายงานสรุปผลการจัด
ประชุมใหงานประชุมเพื่อใชประโยชนอางอิงตอไปดวย 

 
เลิกประชุมเวลา 12.10 นาฬิกา 
 
 
 
 
      (ลงชื่อ)      กุลธิดา  ทวมสุข 
            (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 
              รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

                                 เลขานุการที่ประชุมคณบดี 
 
 
 
นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์ 
นางสาวลัลธริมา ประจง 
ผูบันทึกรายงานการประชุม  

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 11/2551 ณ วันศุกรท่ี 13 มิถุนายน  2551 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 12/2550 เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2551 เรียบรอยแลว 
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