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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 15/2553 ณ วันศุกรท่ี 10 กันยายน  2553 
หมายเหต ุไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 16/2553 ณ วันศุกรท่ี 8 ตุลาคม 2553 เรียบรอยแลว 

รายงานการประชุมคณบดี 1 
ครั้งท่ี 15/2553 2 

เมื่อวันศุกรท่ี  10 กันยายน  2553 3 
ณ  หองประชุมใหญ ช้ัน 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแกน 4 

 5 
ผูมาประชุม 6 
1. รศ.สุมนต  สกลไชย    อธิการบดี    ประธาน 7 
2. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร   รองอธิการบดีฝายทรัพยสิน 8 
3. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 9 
4. รศ.สัญญา  รอยสมมุติ   รองอธิการบดีฝายบุคคลและการพัสดุ 10 
5. รศ.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร   ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย 11 

แทนรองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 12 
6. ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธุ    รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 13 
7. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 14 
8. ผศ.วินัย  ใจขาน    รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 15 
9. ผศ.อาวุธ  ยิ้มแต    รองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพ 16 
10. ผศ.อัญชลี  ตัตตะวะศาสตร   รองคณบดีฝายวิชาการ 17 

แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 18 
11. รศ.อนันต  พลธานี    คณบดีคณะเกษตรศาสตร 19 
12. อ.มุจลินทร  พูนประสิทธิ์   รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ 20 

แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 21 
13. ผศ.เกียรติ แสงอรุณ    คณบดีคณะวิทยาศาสตร 22 
14. ผศ.ไพศาล  สุวรรณนอย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร 23 
15. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 24 
16. รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  รองคณบดีฝายวิชาการ 25 

แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร 26 
17. ผศ.เยาวลักษณ  อภิชาติวัลลภ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 27 
18. รศ.เกรียงไกร  กิจเจริญ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 28 
19. ผศ.นิคม ถนอมเสียง    รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 29 

แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 30 
20. รศ.นวรัตน  วราอัศวปติ เจรญิ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 31 
21. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี  32 
22. รศ.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 33 
23. ผศ.ทรงยศ  วีระทวีมาศ   คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 34 
24. รศ.มันทนา สามารถ    คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 35 
25. รศ.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี       คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 36 
26. อ.กิตติบดี  ใยพูล    รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร 37 
27. รศ.คูณ โทขันธ    รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ 38 

      แทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 39 
28. รศ.ยุพิน  เตชะมณี    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 40 
29. นางสุดใจ  ธนไพศาล   ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 41 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 42 
30. รศ.รวี  หาญเผชิญ     รองผูอํานวยการฝายบริหาร 43 

แทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 44 
31. ผศ.อนัตต เจาสกุล    ผูอาํนวยการศนูยคอมพิวเตอร 45 
32. ผศ.นเรศ วโรภาสตระกูล   รักษาราชการแทนรองผูอํานวยการฝายบริหาร 46 

แทนผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ 47 
33. รศ.อํานวย คําตื้อ    ผูอํานวยการศนูยบริการวิชาการ 48 
34. ผศ.ประพันธศักดิ์ ฉวีราช   รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 49 

แทนผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  50 
      (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 51 
35. อ.สุรพล  แสนสุข    ผูอํานวยการวิทยาเขตหนองคาย 52 
36. ผศ.พรรณวดี  ตันติศิรินทร    ประธานสภาคณาจารย  53 

 54 
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37. นายบัญชา  พระพล    รองประธานสภาขาราชการ พนักงานและลูกจาง คนที่ 1 1 
แทนประธานสภาขาราชการ พนักงานและลูกจาง 2 

38. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 3 
      เลขานุการที่ประชุม 4 

39. นางสังวาลย   ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 5 
 6 
ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 7 
1. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 8 
2. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชยั   คณบดีคณะเภสัชศาสตร 9 
3. รศ.วินิต  ชินสุวรรณ     คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 10 
 11 
เริ่มประชุมเวลา 09.40 นาฬิกา 12 
    13 
  กอนเริ่มการประชุมเลขานุการที่ประชุมไดเรียนเชิญที่ประชุมคณบดีทุกทานรวมแสดงความยินดี14 
กับ รศ.สุมนต สกลไชย อธิการบดีมหาวทิยาลัยขอนแกน ซึ่งไดรับการพิจารณาคดัเลือกจากสมาคมขาราชการ15 
พลเรือนแหงประเทศไทย ใหไดรับ “รางวัลครุฑทองคํา หรือรางวัลผูบริหารราชการพลเรือนดีเดน16 
ประจําป พ.ศ. 2550-2551” ในสายอธิการบดี และเรียนเชิญ รศ.ยุพิน เตชะมณี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 17 
มอบชอดอกไมแสดงความยินดีแกอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 18 
  เมื่อครบองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบยีบวาระ ดังนี้ 19 
 20 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอท่ีประชุม    21 

1.1 เรื่องที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งท่ี 7/2553 เมื่อวันท่ี 1 กันยายน 2553 22 
และมติท่ียังไมไดรับรอง 23 

เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา ดวยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกนครั้งที่ 24 
7/2553 เมื่อวันที่ 1กันยายน 2553 มีเรื่องที่ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง  ซึ่งมี25 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    26 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 27 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 28 
 29 

1.2  แสดงความยนิดีกับคณบดีและผูอํานวยการทานใหม  30 
ประธานแจงวา สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้ง 7/2553 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2553 ไดมี31 

มติเห็นชอบและอนุมัติใหแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงคณบดี 5 ทาน คือ  32 
1. ผศ.เยาวลักษณ อภิชาตวัลลภ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                              33 

(มีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2553 เปนตนไป) 34 
2. รศ.สุณีรัตน เอี่ยมละมัย คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร  35 

(มีผลตั้งแตวันที่ 5 ตุลาคม 2553 เปนตนไป) 36 
3. รศ.พิษณุ  อุตตมะเวทิน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร  37 

(มีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2553 เปนตนไป) 38 
4. รศ.วงศวิวัฒน  ทัศนียกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร                                                       39 

(มีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2553 เปนตนไป) 40 
5. รศ.วินิต  ชินสุวรรณ คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 41 

(มีผลตั้งแตวันที่ 4 ตุลาคม 2553 เปนตนไป) 42 
และสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครัง้ที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2553 ไดเห็นชอบและอนุมัติให43 
แตงตั้ง รศ.พีระศักดิ์  ศรีฤาชา ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและ44 
พัฒนาวชิาการ) อีกวาระหนึ่งดวย (มีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2553) 45 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและรวมแสดงความยินดีกับคณบดีทานใหม ทั้ง 5 ทานและ46 
ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 47 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 48 
 49 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งท่ี 14/2553 เมื่อวันท่ี 20 สิงหาคม 2553  50 
  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 14/2553 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2553 51 
โดยมีการแกไข ดังนี้  52 

- หนา 3 บรรทัดที่ 48 “...และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป” แกไขเปน “...และให53 
นําเสนอประธานคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยขอนแกนลงนามตอไป”  54 
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- หนา 18 บรรทัดที่ 46 “...พ.ศ. 2554...” แกไขเปน “...พ.ศ. 2555...” 1 
- หนา 19  2 

- บรรทัดที่ 13 “...พ.ศ. 2554...” แกไขเปน “...พ.ศ. 2555...” 3 
- บรรทัดที่ 28 “...แตมีหลายโครงการไมไดรับการคัดเลอืก...” แกไขเพิ่มเติมเปน 4 

“...แตมีหลายโครงการที่มีศกัยภาพแตไมไดอยูในคลัสเตอรวิจยัสหสาขาบูรณาการ 5 
จึงไมไดรับการคัดเลือก...”  6 
 7 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน  8 
3.1  ขอความเห็นชอบรายชื่อคณบดี เพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ 9 

  ประธานเสนอตอที่ประชมุวา ตามที่วิทยาลัยนานาชาติไดเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาแตงตั้ง10 
คณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ เนื่องจากกรรมการลําดับที่ 3-8 ตามคาํสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 11 
2431/2551 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2553 จะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่ 7 สิงหาคม 2553 ดังรายละเอียด12 
ปรากฏในหนังสือวิทยาลยันานาชาติ ที่ ศธ 0514.1.45/170 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 ซึ่งเอกสารประกอบ13 
วาระการประชมุคณบดี ครั้งที่ 14/2553 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2553 วาระที่ 4.8 และตามขอ 8(3) และขอ 14 
8(4) แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. 2551 กําหนดวาการไดมาของ15 
กรรมการตามขอ 8(3) คือ “คณบดีคณะอ่ืนตามที่ที่ประชุมคณบดีเสนอ จํานวนไมเกิน 3 คน” และขอ 8(4) คือ 16 
ผูทรงคุณวุฒิโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี จํานวน 3 คน”  ซึ่งที่ประชุมคณบดีในคราวประชุม ครั้งที่ 17 
14/2553 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2553 วาระที่ 4.8 ไดใหความเห็นชอบกรรมการตามขอ 8(4) แลว แตยังไมได18 
พิจารณากรรมการตามขอ 8(3)  “คณบดีคณะอื่นตามที่ที่ประชุมคณบดีเสนอ จํานวนไมเกิน 3 คน” 19 
  เนื่องจากวิทยาลัยนานาชาติมีความจําเปนตองประชุมกรรมการอํานวยการวิทยาลัย ชุดใหมเปน20 
การเรงดวน และเพือ่ใหองคประกอบของคณะกรรมการอาํนวยการวิทยาลัยนานาชาตคิรบถวนตามระเบียบที่กําหนด 21 
จึงไดพจิารณาเสนอคณะที่มภีารกิจตองประสานงาน และมีค่วามเชือ่มโยงกับวิทยาลัยนานาชาติ ดังนั้น ฝายเลขานุการ22 
ที่ประชุมคณบดีจึงไดจดัทําหนังสือเวียน (บันทึก ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว 399 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553) เสนอตอ 23 
ที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบรายชื่อคณบดีจาก 3 คณะ ไดแก คณะพยาบาลศาสตร     24 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะศึกษาศาสตร เปนคณะกรรมการอํานวยการฯ ตามองคประกอบ 25 
ขอ 8 (3)โดยครบรอบการเวียนหนังสือในวันที่ 26 สิงหาคม 2553 และเมื่อถึงวันที่ครบกําหนดการเวียนหนังสือ26 
แลว ปรากฏวา ไมมีขอทักทวงแตประการใด มหาวิทยาลัยจึงถือวาที่ประชุมคณบดีมีมติใหความเห็นชอบรายชื่อ27 
คณบดีทั้ง 3 คณะ ตามที่เสนอ 28 
   จึงเสนอที่ประชุมเพือ่ทราบ 29 
  มติ ท่ีประชุมรับทราบ 30 
 31 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   32 

4.1 การพิจารณารางวัลหรือการเชิดชูเกียรติบุคลากรหรือองคกร 33 
ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ดวยคณะกรรมการกลั่นกรองผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ใน34 

คราวประชุมเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2553 ไดมีขอเสนอแนะวา ในปจจุบันการใหปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัล35 
พระธาตุพนมทองคํา มีลักษณะเฉพาะและมีขอจํากัดในดานจํานวน และคุณสมบัติของผูสมควรไดรับรางวัล 36 
ในขณะที่มีบุคคลอีกจํานวนมากที่สมควรไดรับการเชิดชูเกียรติ หรือรางวัลในลักษณะและระดับตางๆ เพิ่มขึ้น  37 
จึงเห็นควรที่มหาวิทยาลัยจะพิจารณาใหมีรางวัลประเภทอื่นเพิ่มขึ้น เพื่อมอบแกศิษยเกา และบุคคลภายนอก 38 
และมอบใหอธิการบดีไปพิจารณาดําเนินการ 39 

รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธแจงเพิ่มเติมวา  ฝายศิลปวัฒนธรรมและ40 
ศิษยเกาสัมพันธไดมีการดาํเนินการมอบรางวัลเชิดชูเกยีรติสําหรับผูมีผลงานดานศิลปวัฒนธรรม และดําเนินการ41 
ติดตอกันมาเปนเวลา 5 ป แลว และเห็นดวยในการพิจารณาใหมีรางวัลประเภทอื่นเพิ่มเติมสําหรบัศิษยเกาและ42 
บุคคลภายนอก รวมถึงผูที่มีอุปการคุณตอมหาวิทยาลัย 43 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 44 
  ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้  45 

- เนื่องจากมีศิษยเกา และผูมีอุปการคุณตอมหาวิทยาลัย ที่ไดบําเพ็ญประโยชนและสราง46 
ชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยจํานวนมาก แตเมื่อพิจารณาเกณฑการใหรางวัลตางๆ ของ47 
มหาวิทยาลัยแลว ผลงานยังไมโดดเดนตรงกับเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนั้น 48 
มหาวิทยาลัยควรมีส่ือที่จะประชาสัมพันธใหรูวามหาวิทยาลัยเห็นคุณคาความสําคัญของ49 
บุคคลดังกลาว และควรพิจารณาหากลไกการใหรางวัลสําหรับบุคคลเหลานี้ดวย  50 

- ควรพิจารณาดําเนินการในรูปแบบคณะกรรมการดําเนินการในเรื่องดังกลาวโดยตรง เพื่อ51 
พิจารณากําหนดเกณฑ รูปแบบ วิธีการและประเภทรางวัลใหชัดเจน สําหรับศิษยเกาและ52 
บุคคลภายนอก และนําเสนอตอที่ประชุมในคราวตอไป  53 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 15/2553 ณ วันศุกรท่ี 10 กันยายน  2553 
หมายเหต ุไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 16/2553 ณ วันศุกรท่ี 8 ตุลาคม 2553 เรียบรอยแลว 

- ในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ไดพิจารณาบุคคล1 
ที่ทํางานเพื่อภาคอีสาน ซึ่งเปนชาวบานไมใชนักวิชาการ แตทําใหเกิดการพัฒนาอยาง2 
แทจริง แตเมื่อนํารายชื่อเสนอเพื่อเขารับรางวัลพระธาตุพนมทองคํา ปรากฏวามีผูที่มี3 
คุณสมบัติที่โดดเดนกวา ดังนั้น การพิจารณาใหมีรางวัลประเภทอื่นสําหรับบุคคลเหลานี้ จะ4 
ชวยใหมีผลงานโดดเดนขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง 5 

- ควรพิจารณาใหมีรางวัลสําหรับผูบริหาร ที่ไดอุทิศตนทุมเทการทํางานสรางประโยชนใหแก6 
มหาวิทยาลัยมาโดยตลอด มีผลงานใหเห็นเปนรูปธรรมเดนชัด เพื่อเปนขวัญกําลังใจดวย 7 

- การตอบแทนผูที่สรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย อาจพิจารณาตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ 8 
ซึ่งมหาวิทยาลัยในตางประเทศมีการตอบแทนคณาจารยโดยจัดใหเดินทางไปศึกษา9 
เพิ่มเติมในตางประเทศ สําหรับศิษยเกาฯ อาจยกยองโดยการบันทึกประวัติในหอจดหมาย10 
เหตุของมหาวิทยาลัย 11 

  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหเห็นชอบใหมีการพิจารณารางวัลประเภทอื่นเพิ่มเติม12 
สําหรับศิษยเกาและบุคคลภายนอก โดยมอบใหรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ13 
รับขอคิดเห็นเสนอของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการตอไป และใหมีการสรางความเขาใจกับสมาคม14 
ศิษยเกาดวย 15 
  16 

4.2 การพิจารณาแตงตั้งกรรมการประจํา รองประธาน เลขานุการ และกรรมการสมทบ17 
ในคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 18 

ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย ผูแทนรองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยีเสนอตอที่19 
ประชุมวา ตามที่ กรรมการประจํา รองประธาน เลขานุการ และกรรมการสมทบในคณะกรรมการจริยธรรมการวจิัย20 
ในมนุษย ไดขอลาออกจากตําแหนงดังกลาว ดังตอไปนี้  21 

 22 
 ช่ือ-สกุล ตําแหนง มีผลตั้งแตวันท่ี คําสั่งสภาฯ แตงตั้ง
1 ผศ.พญ.รัตนา คําวิลัยศักดิ์ กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการจริยธรรมการวจิัยใน
มนุษยฯ คณะท่ี 1 

27 ส.ค. 2553 
เปนตนไป 

ที่ 37/2551 ส่ัง ณ 
วันที่ 20 พ.ย. 51 

2 รศ.วีรพล  คูคงวิริยพันธุ กรรมการประจําและรองประธาน
คณะกรรมการจริยธรรมการวจิัยใน
มนุษยฯ คณะท่ี 1 

31 พ.ค. 53 
เปนตนไป 

ที่ 37/2551 ส่ัง ณ 
วันที่ 20 พ.ย. 51 

3 ผศ.โสมภัทร  ศรไชย กรรมการประจําสาขาวิชา คณะที่ 2 - ที่ 37/2551 ส่ัง ณ 
วันที่ 20 พ.ย. 51 

4 รศ.พรเทพ  ถนนแกว กรรมการประจําสาขาวิชา คณะที่ 3 - ที่ 41/2552 ส่ัง ณ 
วันที่ 2 ก.ย. 52 

 23 
เพื่อไมใหสงผลกระทบตอโครงการวิจัยที่ขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษยและการดําเนินงานของ24 
คณะกรรมการประจําสาขาวิชาในปจจุบัน และเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง ขอกําหนดการ25 
วิจัยในมนุษยมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550 และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 360/2551 เรื่อง26 
แนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน  27 

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแตงตั้งบุคคล แทนตําแหนงดังกลาว ดังนี้  28 
 29 

 ช่ือ-สกุล ตําแหนง 
1 ผศ.นพ.อํานาจ  กิจควรดี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยฯ 

คณะที่ 1 
2 รศ.วิทูรย  ประสงควัฒนา กรรมการประจําและรองประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษยฯ คณะท่ี 1 
3 รศ.สุวรรณา บุญยะลีพรรณ กรรมการประจําสาขาวิชา คณะที่ 2 
4 รศ.สมชาย  รัตนทองคํา กรรมการประจําสาขาวิชา คณะที่ 3  

 30 
และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานพิจารณาจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย ครั้งที่ 3/2553 31 

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2553 ดวยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยมหาวิทยาลัยขอนแกนมีภารกิจที่ตอง32 
พิจารณาทบทวนจรยิธรรมการวิจัยของโครงการวิจัยที่เกีย่วของในมนุษย ซึ่งจํานวนกรรมการประจาํและกรรมการ33 
สมทบที่มีในปจจุบันไมเพียงพอตอการรองรับปริมาณที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ34 
กับงานวิจัยทําใหการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยเกิดความลาชา เพื่อใหการดําเนินการของคณะกรรมการฯ มี35 
ประสิทธิภาพและตอบสนองตอความตองการของผูวิจัย และเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง  36 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 15/2553 ณ วันศุกรท่ี 10 กันยายน  2553 
หมายเหต ุไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 16/2553 ณ วันศุกรท่ี 8 ตุลาคม 2553 เรียบรอยแลว 

ขอกําหนดการวิจัยในมนุษยมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550 และประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 1 
360/2551 เรื่องแนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน 2 

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแตงตั้งบุคคลเปนกรรมการสมทบคณะกรรมการจริยธรรมการ3 
วิจัยในมนุษย (เพิ่มเติม) จํานวน 29 ราย ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    4 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 5 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหแตงตั้งบุคคลในคณะกรรมการจริยธรรม6 
การวิจัยในมนุษย ดังน้ี  7 

 ช่ือ-สกุล ตําแหนง 
1 ผศ.นพ.อํานาจ  กิจควรดี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

ในมนุษยฯ คณะที่ 1 
2 รศ.วิทูรย  ประสงควัฒนา กรรมการประจําและรองประธานคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัยในมนุษยฯ คณะที่ 1 
3 รศ.สุวรรณา บุญยะลีพรรณ กรรมการประจําสาขาวิชา คณะที่ 2 
4 รศ.สมชาย  รัตนทองคํา กรรมการประจําสาขาวิชา คณะที่ 3  

และเห็นชอบใหแตงตั้งบุคคลเปนกรรมการสมทบคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 8 
(เพิ่มเติม) จํานวน 29 ราย ตามที่เสนอ 9 

 10 
4.3 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการสถานีโทรทัศนอินเทอรเน็ตและ11 

วิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแกน 12 
  รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธเสนอตอที่ประชุมวา เนื่องดวยคณะกรรมการอํานวยการ13 
สถานีโทรทัศนอินเทอรเน็ตและวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งไดรับการแตงตั้งตามคําสั่ง14 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 1448/2550 ลงวันที่ 18 เมษายน 2550 ไดหมดวาระลง ตอมาสภามหาวิทยาลัยได15 
อนุมัติใหสถานีฯ เปนองคกรในกํากับของมหาวิทยาลัย ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการบริหาร16 
สถานีโทรทัศนอินเทอรเน็ตและวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2552 นั้น สถานีโทรทัศน17 
อินเทอรเน็ตฯ จึงเห็นควรดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการสถานีโทรทัศนอินเทอรเน็ตฯ ตาม ขอ 8 แหง18 
ระเบียบดังกลาว ดังนี้  19 

1. ผูแทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวน 1 คน เปนกรรมการ 20 
2. ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยจํานวน 3 คน  เปนกรรมการ 21 
3. ผูทรงคุณวุฒิจากภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 2 คน  เปนกรรมการ 22 

ทั้งนี้ กรรมการผูทรงคุณวุฒทิั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ใหอธิการบดีแตงตั้งโดยความ23 
เห็นชอบของที่ประชุมคณบด ีและมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป ในการนี้ สถานีโทรทัศนอินเทอรเน็ตฯ 24 
ขอเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 3 คน ดังนี้  25 

1. รศ.สุมาลี  วงษวิทิต ตําแหนง รองศาสตราจารย ระดับ 9 สังกัด คณะนิติศาสตร 26 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ผูทรงคุณวุฒิดานกิจการโทรคมนาคม และนักวิจัยแหงชาติ สาขา27 
นิติศาสตร สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแหงชาติ 28 

2. นายพงษเทพ มุสิเกตุ ตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน และ29 
ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย 30 

3. นางสาวประสิทธิ์พร  จารีย ผูทรงคุณวุฒิดานกิจการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน 31 
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    32 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเสนอชื่อผูแทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน 1 คน 33 
ผูทรงคุณวุฒิจากภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 2 คน และใหความเห็นชอบรายชื่อผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก34 
มหาวิทยาลัย จํานวน 3 คน ตามที่เสนอ  35 
  ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะวา มหาวิทยาลัยควรเรงดําเนินการขอรับใบอนุญาตใชคลื่น36 
ความถี่ เพื่อประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและอินเทอรเน็ต เพื่อใหเปนไปตามประกาศสํานักงาน37 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) ที่เกี่ยวของตอไปดวย 38 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบแตงตั้งบุคคลเปนคณะกรรมการอํานวยการ39 
สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแกน ดังน้ี  40 
 41 

 ตําแหนง รายช่ือท่ีเสนอ 
1 ผูแทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

จํานวน 1 คน เปนกรรมการ 
1. รศ.อํานวย คําตื้อ 

2 ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย  1. รศ.สุมาลี  วงษวิทิต 
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 ตําแหนง รายช่ือท่ีเสนอ 
จํานวน 3 คน  เปนกรรมการ 2. นายพงษเทพ มุสิเกตุ 

3. นางสาวประสิทธ์ิพร  จารีย 
3 ผูทรงคุณวุฒิจากภายในมหาวิทยาลัย 

จํานวน 2 คน  เปนกรรมการ 
1. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 
2. คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 1 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 2 

5.1 การจัดสรรเงินรางวัลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 สําหรับสวนราชการ จังหวัด 3 
และสถาบันอุดมศึกษาท่ีไมมีเงินเหลือจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 4 

  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ตามบันทึกขอความสํานกังาน5 
คณะกรรมการการอดุมศึกษา ที่ ศธ 0510/ว 991 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2553 แจงวาดวยสํานักงานคณะกรรมการ6 
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดเสนอเรือ่งการจัดสรรเงนิรางวลัประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 สําหรับสวน7 
ราชการ จังหวดั และสถาบันอุดมศกึษาที่ไมมีเงินเหลือจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตอคณะรัฐมนตรี ซึ่ง8 
คณะรฐัมนตรไีดประชมุปรึกษาเมื่อวนัที่ 13 กรกฎาคม 2553 และมมีตติามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรทีี่ 9 
นร 0506/ว 147 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 ดังนี้  10 

1. เห็นชอบการจดัสรรเงินรางวลัประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2552 สําหรับสวนราชการ จงัหวัด 11 
และสถาบันอุดมศกึษา ที่ไมมีเงินเหลือจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2552 หรือมไีมเพียงพอ ตามขอเสนอของ12 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 13 

2. การจัดสรรเงินรางวัลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ใหหนวยงานนําไปจัดสรรตอใหเฉพาะ14 
ผูปฏิบัติเทานั้น และใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ.ร. กําหนด และคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ15 
แลวเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 และไมใหนําเงินรางวัลที่ไดรับจัดสรรไปหารเฉลี่ยใหเทากันทุกคน แตตองมี16 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และควรใหผูปฏิบัติที่มีความรวมมือในการสรางผลงานใหสวนราชการฯ 17 
รวมทั้งผูที่มีความทุมเทและมีผลงานใหสวนราชการฯ บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการและตามคํารับรอง18 
การปฏิบัติราชการประจําป 19 

3. ใหสํานักงาน ก.พ.ร. เรงศึกษาวิเคราะหผลการดําเนินการจดัสรรเงินรางวัลสําหรับสวนราชการ 20 
จังหวัด และสถาบันอุดมศกึษาที่ไดดาํเนนิการไปแลว และพิจารณาแนวทางและหลักการของการจัดสรรเงินรางวัล21 
ดังกลาวใหมทั้งระบบเพื่อใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึน้ 22 
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    23 
  สําหรับผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจําป 2552 ขณะนี้ไดประกาศผลการประเมินใน24 
สวนราชการอื่นๆ ครบแลว แตในสวนของมหาวิทยาลัย สํานักงาน ก.พ.ร. จะขอตัดตัวชี้วัดรอยละของการสอบใบ25 
ประกอบวิชาชีพออก ซึ่งคาดวาจะมีผลทาํใหคะแนน PMQA ของมหาวิทยาลัยขอนแกนมีคะแนนสูงที่สุด ซึ่งเมื่อ26 
สัปดาหที่ผานมา สํานักงาน ก.พ.ร. ไดเชิญหนวยงานที่คาดวามีผลงานดาน PMQA ไดคะแนนสูงสุดไปเสนอ27 
วิธีการปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) โดยในสวนของมหาวิทยาลัย คอื มหาวิทยาลยัขอนแกน ในสวนของกรม 28 
คือ กรมพฒันาชุมชน และรัฐวิสาหกิจ คือ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ซึ่งคะแนนอยางไมเปนทางการของ29 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ขณะนี้ คือ 441 คะแนน และเมื่อตัดตัวชี้วัดดงักลาวออกแลวอาจจะทําใหไดคะแนน30 
เพิ่มขึ้นเปน 450 คะแนน  ซึ่งทําใหคะแนนอยูในลําดับตนๆ สําหรับผลคะแนนอยางเปนทางการคาดวาจะไดรบั31 
แจงภายในสัปดาหหนานี้ และหลังจากประกาศผลคะแนนแลวจะไดมีการจัดสรรเงินรางวัลประจําปงบประมาณ 32 
พ.ศ. 2552 ตอไป 33 
  ในเดือนตุลาคม 2553 ฝายแผนและสารสนเทศรวมกับคณะตางๆ จะเริ่มจัดทํารายงานตัวชี้วัด34 
สําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2553 และในเดือนพฤศจิกายน 2553 จะไดดําเนินการลงนาม35 
คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2554 ตอไป 36 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  37 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  38 
 39 

5.2 ขอความรวมมือในการระมัดระวังดูแลการกอสรางอาคารในสถาบันอุดมศึกษา 40 
  รองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพเสนอตอที่ประชุมวา ดวยกระทรวงศึกษาธิการไดมี41 
หนังสือ ที่ ศธ 0509.6(2.11)/3242 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2553 ขอความรวมมือในการระมัดระวงัดูแลการ42 
กอสรางอาคารในสถาบันอุดมศึกษา จากที่ไดเกิดอุบัติเหตุ อาคารหอประชุมของคณะศึกษาศาสตร 43 
มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งอยูระหวางการกอสรางไดพังถลมลงมา เมื่อคืนวันอาทิตยที่ 15 สิงหาคม 2553 เปนเหตุ44 
ใหคนงานกอสรางเสียชีวิต 1 คน และบาดเจ็บอีกจํานวน 4 คน ดังปรากฏตามสื่อมวลชน นั้น 45 
  กระทรวงศึกษาธิการมีความหวงใยในสวัสดิการและความปลอดภัยบรรดานิสิต นักศึกษา 46 
คณาจารย บุคลากร ประชาชนที่เขาไปติดตอกับมหาวิทยาลัย ตลอดทั้งคนงานที่ทํางานอยูในพื้นที่กอสราง 47 
ตามสถาบันอุดมศึกษาตางๆ จึงใครขอความรวมมืออธกิารบดีสถาบันอุดมศึกษาชวยกันระมัดระวังสอดสองดูแล48 
งานกอสรางและสิ่งปลูกสรางตางๆ ของสถาบันอุดมศึกษาใหเปนไปตามหลักวิชาการ ตรวจตราดูแลใหผูรับจาง49 
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และผูควบคุมงาน ดําเนินการกอสรางอาคารและสิ่งปลูกสรางโดยเนนความปลอดภัยเปนสิ่งสําคัญ เพื่อไมให1 
เกิดการสูญเสียขึ้นอีก    2 
  ในการนี้ ขอรายงานเพิ่มเตมิกรณีเกิดเหตุคานหลนทับคนงานบริเวณสถานที่กอสรางอาคาร  3 
พลศึกษาอเนกประสงค มหาวิทยาลัยขอนแกนวา เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2553 เวลา 15.30 น. มีคนงานกอสราง4 
เขาไปถอดนั่งรานและตัวค้ํายันคานชิ้นหนึ่งออก ซึ่งเปนสวนคานที่ไซดงานกอสรางมีการเปลี่ยนแปลงบอย โดย5 
ไซดงานกอสรางชุดกอนไดดําเนินการกอสรางเสร็จเร็ว แตไมสมบูรณคือ ไมไดกอสรางคานที่เปนเหตุดังกลาว 6 
ซึ่งเปนคานสวนที่ยื่นออกมาจากคานปกติประมาณ 1.50 เมตร ตัวคานยาวประมาณ 10 เมตรและมีน้ําหนัก7 
ประมาณ 11 ตัน เมื่อถอดนั่งรานและตัวค้ํายันคานออก ทําใหคานหลนทับคนงาน ซึ่งขณะนั้น มีคนงานกําลัง8 
ทํางานอยู 4 คน และถูกคานทับเสียชีวิต 1 คน ซึ่งถือไดวาเปนอุบัติเหตุในการกอสรางจากการประมาทเลินเลอ 9 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะไดตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบโครงสรางตอไป 10 
  รองอธิการบดีฝายทรัพยสินในฐานะประธานกรรมการตรวจการจางเสนอตอที่ประชุมวา 11 
อุบัติเหตุในการกอสรางครัง้นี้ มีเจาหนาที่ตํารวจเปนเจาของคดีไมใชมหาวิทยาลัยขอนแกน ขณะนี้เจาหนาที่12 
ตํารวจไดมีการดําเนินการลงบันทึก และสอบสวนขอเท็จจริงจากภรรยาของผูตายซึ่งเปนคนงานในสถานที่13 
กอสรางเดียวกัน และไดมีการสอบสวนผูจัดการโครงการ (Project Manager) เรียบรอยแลว และไดจัดทํา14 
หนังสือถึงมหาวิทยาลัยใหจัดสงผูเชี่ยวชาญเขาไปสํารวจตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุแลว และมหาวิทยาลัยได15 
แจงใหผูรับเหมากอสรางจัดทํารายงานทั้งหมดสงใหมหาวิทยาลัย ขณะนี้มหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการแตงตั้ง16 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมโยธาชวยตรวจสอบทั้งหมด และสิ่งที่มหาวิทยาลัยตอง17 
เรงดําเนินการคือ จัดทํารายงานสงใหเจาหนาที่ตํารวจ โดยมอบใหรองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพรับไป18 
ดําเนินการตอไป นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ จะไดจัดทาํรายงานเสนอตออธิการบดี สภามหาวิทยาลัย และ19 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามลําดับตอไป 20 

สําหรับการเยียวยาครอบครวัผูเสียหาย มหาวิทยาลัยไดกําชับใหผูรับจางดําเนินการชดใช21 
ใหกับครอบครัวผูเสียหายดวยแลว ซึ่งบริษัทรับเหมากอสรางไดจายเงินชวยเหลือครอบครัวผูตายไปแลว 22 
200,000 บาท และจะไดรับคาชดเชยตางๆ เพิ่มเติมอีกสวนหนึ่งตามกฎหมายแรงงาน ในสวนของมหาวิทยาลัย23 
ไดมอบรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาประสานกับเจาหนาที่ตํารวจ เพื่อขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยในการ24 
มอบเงินจํานวนหนึ่งชวยเหลือครอบครัวผูตาย ในฐานะเจาของโครงการกอสราง 25 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 26 
  ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 27 

- เนื่องจากเปนเรื่องที่ประชาชนใหความสนใจ มหาวิทยาลัยจึงควรควบคุมกํากับการตรวจรับ28 
และควบคุมงานใหมีความเขมงวดดวย 29 

- ปญหาเกิดจากกระบวนการควบคุมการกอสราง ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรคํานึงถึงมาตรฐาน30 
การควบคุมงาน ในอนาคตหากมีการกอสรางขนาดใหญมหาวิทยาลัยอาจพิจารณาจางที่31 
ปรึกษาเพื่อใหการควบคุมงานมีมาตรฐาน 32 

- การเยียวยาหรือชวยเหลือผูเสียหายขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาเงื่อนไขในสัญญา ระหวาง33 
มหาวิทยาลัยผูวาจางกับบริษัทผูรับจาง ประกอบการพิจารณาดําเนินการดวย 34 

  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ และมอบใหรองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพรับ35 
ขอคิดเห็นเสนอของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการตอไป 36 
 37 

5.3  ขออนุมัติหลักสูตร 38 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา ดวยคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 39 
มหาวิทยาลัยขอนแกน คราวประชุมครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2553 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบการ40 
เสนอขออนุมัติหลักสูตร จํานวน 3 หลักสูตร คือ  41 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) สาขาวิชาวิทยาศาสตรอนามัย42 
ส่ิงแวดลอม ฉบับป พ.ศ. 2549 (ประเภทปรับปรุงเล็กนอย) ของคณะสาธารณสุขศาสตร  43 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ44 
ปลอดภัย ฉบับป พ.ศ. 2550 (ประเภทปรับปรุงเล็กนอย) ของคณะสาธารณสุขศาสตร 45 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) สาขาวิชาเอกคูวิทยาศาสตรอนามัย46 
ส่ิงแวดลอม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฉบับป พ.ศ. 2551 (ประเภทปรับปรุง47 
เล็กนอย) ของคณะสาธารณสุขศาสตร 48 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    49 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 50 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  51 
 52 

5.4  ขอรับการสนับสนุนงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน 53 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 15/2553 ณ วันศุกรท่ี 10 กันยายน  2553 
หมายเหต ุไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 16/2553 ณ วันศุกรท่ี 8 ตุลาคม 2553 เรียบรอยแลว 

รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ตามหนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร 1 
0712/ 26189 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2553 แจงวา ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแกนไดทําสัญญาจางกอสรางอาคาร2 
โรงพยาบาลสัตวและศูนยสุขภาพ 1 หลัง ตามสัญญาจางเลขที่ สธ 74/2551 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2551 ส้ินสุด3 
สัญญาวันที่ 30 กันยายน 2553 รวม 24 งวดงาน ในวงเงิน 203,790,000 บาท โดยใหเบิกจายจากงบประมาณ4 
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551-2553 จํานวน 111,065,500 บาท ผูกงบประมาณรายจายประจําป5 
งบประมาณ พ.ศ. 2554 จํานวน 92,724,500 บาท ผูรับจางไดดําเนินการแลวเสร็จถึงงวดที่ 18 มหาวิทยาลัยฯ 6 
ไดจายเงินใหกับผูรับจางไปแลว จํานวน 111,065,500 บาท เปนคาจางลวงหนา จํานวน 30,568,500 บาท 7 
และคางานงวดที่ 1-14 จํานวน 78,662,940 บาท และสําหรับคางานงวดที่ 15 ผูรับจางไดเบิกจายไปแลว 8 
จํานวน 1,834,060 บาท มหาวิทยาลัยฯ ยังคงคางจายอีก จํานวน 3,056,900 บาท กระทรวงศึกษาธิการ จึง9 
ขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อ10 
ฉุกเฉินหรือจําเปน จํานวน 92,724,500 บาท เพื่อเบิกจายเปนคากอสรางอาคารดังกลาว ตามสัญญาจางที่ได11 
กําหนดแลวเสร็จ ในวันที่ 30 กันยายน 2553 นั้น  12 

สํานักงบประมาณพิจารณาแลวเห็นวา กรณีดังกลาวเปนความจําเปนที่ทาง13 
มหาวิทยาลัยขอนแกนจะตองดําเนินการเบิกจายงบประมาณเพื่อเปนคางานกอสรางใหกับผูรับจางที่เปน14 
คูสัญญาอันเปนการปฏิบัติตามขอตกลงของสัญญาจางเมื่อผูรับจางดําเนินการแลวเสร็จ แตเนื่องจาก15 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน16 
มีอยูอยางจํากัด และตองสํารองไวสําหรับกรณีอื่นๆ ซึ่งมีความจําเปนเรงดวนอีกเปนจํานวนมากจึงเห็นเปนการ17 
สมควรที่ทางมหาวิทยาลัยขอนแกนจะพิจารณาใชจายจากเงินนอกงบประมาณสํารองจายเปนคางานกอสราง18 
ใหกับผูรับจางสําหรับคางานงวดที่ 15-18 ตามใบแจงหนี้ จํานวน 17,729,860 บาท (สิบเจ็ดลานเจ็ดแสนสอง19 
หมื่นเกาพันแปดรอยหกสิบบาทถวน) ไปกอน และเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 20 
พ.ศ. 2554 ประกาศใชแลว ขอใหมหาวิทยาลัยขอนแกนขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณปรับแผนการ21 
ปฏิบัตงิานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อชดใชคืนเงินนอกเหนือ22 
งบประมาณที่ไดนํามาสํารองจายสําหรับเปนคางานกอสรางโรงพยาบาลสัตวและศูนยสุขภาพในปงบประมาณ 23 
พ.ศ. 2553 ตอไป  24 

ทั้งนี้ การกอสรางอาคารดังกลาว มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการโดยไมเพิ่มวงเงิน25 
กอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ เชน เปลี่ยนแปลงฐานราก เปนตน จึงขอใหมหาวิทยาลัยฯ ทําความตกลงกบั26 
สํานกังบประมาณ ตามระเบียบการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 27 
พ.ศ. 2549 ขอ 7 (1) ดวย  28 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 29 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  30 
 31 

5.5  แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยขอนแกน 32 
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 33 

ขอนแกน ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2553 เห็นชอบตอแผนปฏิบัติราชการประจําป34 
งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยขอนแกน แลวนั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยขอนแกนโดยฝายแผนและ35 
สารสนเทศไดจัดทําเอกสารฉบับสมบูรณเสร็จเรยีบรอยแลว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 36 

ซึ่งแผนปฏิบัติราชการประจําปนี้จะเปนเครื่องมือและกลไกสําคัญในการบริหารงาน/โครงการ    37 
ในการนี้ มหาวิทยาลัยควรสื่อสารและถายทอดแนวทางการปฏิบัติงานใหแกคณะ/หนวยงานเพื่อรวมกันขับเคลื่อน38 
มหาวิทยาลัยตอไป 39 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 40 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  41 
 42 

5.6  วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ปท่ี 10 ฉบับท่ี 1 (ม.ค.-มี.ค.2553) และ43 
ฉบับท่ี 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2553) 44 

  เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา ดวยบัณฑิตวิทยาลัยไดจัดทาํวารสารวิจัย มข. (ฉบับ45 
บัณฑิตศึกษา) เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยของนักศึกษาและเปนสื่อกลางรายงานความกาวหนาในการวิจัยของ46 
นักศึกษาระดบับัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยกําหนดออกปละ 4 ฉบับ ขณะนี้ วารสารวิจัย มข. (ฉบับ47 
บัณฑิตศึกษา) ปที่ 10 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2553) และฉบับที่ 2 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 48 
2553) ไดจัดพิมพเสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    49 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 50 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 51 
 52 
 53 
 54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 15/2553 ณ วันศุกรท่ี 10 กันยายน  2553 
หมายเหต ุไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 16/2553 ณ วันศุกรท่ี 8 ตุลาคม 2553 เรียบรอยแลว 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ   1 
6.1 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารย มหาวิทยาลัยขอนแกน ชุดป พ.ศ. 2 

2552-2554 (แทนตําแหนงท่ีวางลง) 3 
  ประธานสภาคณาจารยเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่อาจารยเทพฤทธิ์  ตุลาพิทักษ ไดรับการ4 
แตงตั้งเปนรองประธานคนที่สอง ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 39/2552 ลงวันที่ 2 กันยายน 2552 5 
นั้น บัดนี้ บุคคลดังกลาวไดรบัการแตงตั้งเปนรองผูอํานวยการฝายแผนและพัฒนาคุณภาพ ศูนยบริการวิชาการ 6 
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 2431/2553 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2553 จึงพนจากตําแหนงกรรมการสภา7 
คณาจารย ตามขอ 10.9 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยสภาคณาจารยมหาวิทยาลัยขอนแกน 8 
พ.ศ. 2552 และมหาวิทยาลัยไดดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย มหาวิทยาลัยขอนแกน ชุด พ.ศ. 9 
2552-2554 แทนตําแหนงที่วางลง ไปเรียบรอยแลวนั้น และสภาคณาจารย ในคราวประชุมสภาคณาจารย สมัย10 
สามัญ ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553 มีมติใหรองศาสตราจารยสกุลรตัน  อุษณาวรงค ดํารงตําแหนง11 
รองประธานสภาคณาจารยคนที่สอง และใหพนจากตําแหนงเลขานุการสภาคณาจารย และใหอาจารยหอมหวน 12 
บัวระภา ดํารงตําแหนงเลขานุการสภาคณาจารย 13 
  เพื่อใหการดําเนินงานของสภาคณาจารยเปนไปดวยความเรียบรอย และเปนไปตามขอ 12 14 
แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ. 2552 ไดระบุวา “ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง15 
คณะกรรมการบริหาร...” จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งตอไป ซึ่งมี16 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 17 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 18 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งตอไป 19 
 20 
 21 
เลิกประชุม  10.55 น. 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
           (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 27 
              รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 28 

                                 เลขานุการที่ประชุมคณบดี 29 
นางสาวลัลธริมา  ประจง 30 
นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์ 31 
ผูจดรายงานการประชุม  32 


