
รายงานการประชุมคณบดี 
ครั้งท่ี 16/2551 

เมื่อวันศุกรท่ี  19 กันยายน  2551 
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารแกนกัลปพฤกษ 

 

ผูมาประชุม 
1. รศ.สุมนต  สกลไชย    อธิการบดี     ประธาน 
2. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร   รองอธิการบดีฝายบริหาร 
3. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 
4. รศ.วิภาพร  วรหาญ    ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล 
      แทนรองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล 
5. ผศ.ดารณี  หอมดี    ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 
      แทนรองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 
6. รศ.ธีระ  ฤทธิรอด    ผูชวยอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 
      แทนรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 
7. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
8. รศ.ชูชาต ิ กมลเลิศ    ผูชวยอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ   
      แทนรองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 
9. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 
10. ผศ.วันชัย  ธนาเศรษฐอังกูล   รองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพ 
11. รศ.ลําปาง  แมนมาตย     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
12. รศ.นิวัฒ  เสนาะเมือง   รองคณบดีฝายบริหาร 
      แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร 
13. รศ.สุภาวดี  สวัสดิพรพัลลภ   รองคณบดีฝายบริหาร 
      แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
14. ผศ.เกียรติ  แสงอรุณ   รองคณบดีฝายบริหาร 
      แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร 
15. อ.ชาญณรงค  เฮียงราช   รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ 
      แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร 
16. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
17. รศ.สัญญา  รอยสมมุติ   รองคณบดีฝายบริหาร 
      แทนคณบดีคณะแพทยศาสตรและ 
      ผูอํานวยการศนูยหัวใจสิริกิติ์ฯ 
18. ผศ.เยาวลักษณ  อภิชาติวัลลภ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
19. รศ.เกรียงไกร  กิจเจริญ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 
20. รศ.สุพรรณี  ศรีอัมพร   รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
      แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
21. รศ.อินทรพล  หอวิจิตร   คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 
22. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย   คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
23. ผศ.คณิต  วิชิตพันธุ    รองคณบดีฝายแผนและพัฒนา 
      แทนคณบดีคณะเทคโนโลยี  
24. รศ.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย    คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 
25. ผศ.ทรงยศ  วีระทวีมาศ   คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร    
26. รศ.มันทนา  สามารถ   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
27. รศ.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี     คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 
28. อ.กิตติบดี  ใยพูล    รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร 
29. ผศ.บุญสง  วัฒนกิจ    รองคณบดีฝายบริหาร 
      แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจดัการ 
30. รศ.คูณ  โทขันธ    รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ 
      แทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 
31. นางวลัยลักษณ แสงวรรณกูล  รองผูอํานวยการฝายบริการวิชาการ 
      แทนผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 
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32. รศ.รวี หาญเผชิญ    รองผูอํานวยการฝายบริหาร 
      แทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
33. ผศ.อนัตต  เจาสกุล    ผูอํานวยการศนูยคอมพิวเตอร 
34. รศ.อํานวย  คําตื้อ    ผูอํานวยการศนูยบริการวิชาการ 
35. ผศ.พรรณวดี  ตันติศิรินทร   ประธานสภาคณาจารย  
36. รศ.พีระศักดิ์  ศรีฤาชา   ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  
      (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
37. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
      และรักษาการคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
      เลขานุการที่ประชุม 
    
ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 
1. นางบุบผา  ชอบใช    ประธานสภาขาราชการและลูกจาง 
2. นางสังวาลย   ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม  
      
เริ่มประชุมเวลา 09.40 นาฬิกา 
  ประธานกลาวตอนรับ ผศ.ทรงยศ  วีระทวมีาศ คณบดคีณะสถาปตยกรรมศาสตร ซึ่งรับการแตงตั้ง
ใหดํารงตาํแหนงตั้งแตวันที่ 14 กันยายน 2551  และเขารวมประชมุคณบดีเปนครั้งแรก ตอจากนั้น ประธานเริ่ม
ดําเนินการประชุมตามระเบยีบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอท่ีประชุม  

1.1   เรื่องท่ีไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 8/2551  
3 กันยายน 2551 และมติท่ียังไมไดรับการรับรอง           เมื่อวันท่ี 

 เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา ดวยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกนครั้งที่ 
8/2551 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2551 มีเรื่องที่ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง  ซึ่งมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    

จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 

         
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งท่ี 15/2551 เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2551 

ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการครั้งที่ 15/2551 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2551 โดยไมมีการแกไข  
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน   -ไมมี- 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
  4.1 แนวทางการจัดสรรงบประมาณโครงการผลิตบัณฑิตสาขาขาดแคลน  
         (แพทย ทันตแพทย และพยาบาล) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับ
งบประมาณโครงการผลิตบัณฑิตสาขาขาดแคลน (แพทย ทันตแพทย และพยาบาล) และไดจัดสรรงบประมาณ
ใหคณะตางๆ นั้น เพื่อใหมีการทบทวนการจัดสรรงบประมาณของโครงการดังกลาว ตามที่คณะแพทยศาสตร
เสนอ ฝายแผนและสารสนเทศและกองแผนงานไดประชุมหารือรวมกบัคณะแพทยศาสตร คณะทันต
แพทยศาสตร และคณะพยาบาลศาสตรแลว และรวมกันหาแนวทางการจัดสรรงบประมาณของโครงการดังกลาว
เรียบรอยแลว ซึ่งที่ประชุมไดเสนอความเห็นและแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้  
  1. จัดสรรงบประมาณ 8% ของงบประมาณทั้งหมดของโครงการ 3 โครงการ คือ โครงการผลิต
บัณฑิตสาขาวิชาแพทยศาสตร ระยะที่ 2 โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร และโครงการผลิต
บัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร เพื่อเปนงบบริหารกลางของมหาวิทยาลัย 
  ยกเวน โครงการผลิตแพทยเพิ่มตามแผนลงทุนเสริมโครงสรางสาธารณสุขแหงชาติ 
งบประมาณประจําป พ.ศ. 2552 มีนักศึกษาชั้นปที่ 1-4 จํานวน 128 คน งบประมาณทั้งหมด 32,000,000 บาท 
ใหแบงเปนสองสวน คือ  
  สวนที่หนึ่ง งบประมาณจากนักศึกษาปที่ 1-3 จํานวน 96 คน จํานวน 22,400,000 บาท จัดสรร
       งบประมาณ 8% เพื่อเปนงบบริหารกลางของมหาวิทยาลัย 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 16/2551 ณ วันศุกรท่ี 19 กันยายน 2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 17/2551 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2551 เรียบรอยแลว 
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  สวนที่สอง งบประมาณจากนักศึกษาปที่ 4 จํานวน 32 คน จํานวน 9,600,000 บาท ใหจัดสรร
       ใหคณะแพทยศาสตรทั้งหมด เพื่อตัดโอนใหกระทรวงสาธารณสุขตอไป 
  2. จัดสรรงบประมาณที่เหลือจากขอ 1 ใหคณะที่สอนวิชาพื้นฐานและใหบริการการเรียนการ
สอนโดยพิจารณาจากหลักสูตรและคิดงบประมาณโดยใชจํานวนหนวยกิต แบงเปนวิชาบรรยายและวิชาปฏิบัติ 
วิชาบรรยาย คิดหนวยกิตละ 1,000 บาท วิชาปฏิบัติการ หนวยกิตละ 2,000 บาท  
  3. งบประมาณที่เหลือทั้งหมด จากขอ 1 และ 2 ใหคณะผลิตบัณฑิตสาขาขาดแคลน (แพทย 
ทันตแพทย และพยาบาล) 
  ทั้งนี้งบประมาณที่จัดสรรใหงบบริหารกลางของมหาวิทยาลัยจะใชในการอุดหนุนและสงเสริม
กิจกรรมดานวชิาการและเสริมสรางศักยภาพนักศึกษา ตลอดจนการสมทบจายคาสาธารณูปโภค  
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบแนวทางการจัดสรรงบประมาณโครงการผลิต
บัณฑิตสาขาขาดแคลน (แพทย ทันตแพทย และพยาบาล) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามที่
เสนอ และออกเปนประกาศมหาวิทยาลัยตอไป โดยมอบใหฝายแผนและสารสนเทศรับไปปรับขอความ
เก่ียวกับการจัดสรรงบประมาณใหมหาวิทยาลัยใหมีความเหมาะสมดวย 
 
  4.2 การปรับปรุงเกณฑการจัดสรรรายรับเพื่อเปนเงินสมทบและสํารองสะสม  

  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ตามมติทีป่ระชุมคณบดี คราว
ประชุมครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 เรื่องการปรับปรุงระบบงบประมาณรายได โดยมี
ขอเสนอแนะใหศึกษาแนวทางการจัดทําเกณฑการจัดสรรรายรับเพื่อเปนเงินสมทบและเงินสํารองสะสมให
เหมาะสมกับภารกิจที่ตองพัฒนาของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว มีรายละเอียดนี้  

ปจจุบัน ปรับใหม 
1. เงินกองทุนรวม 3 % 1. เงินกองทุนรวม 5 % 

    1.1 งบกลางอุดหนุนการพัฒนามหาวทิยาลัย 3%  
    1.2 กองทุนพัฒนาอาจารย/บุคลากรและการวิจัย ระดับ
มหาวิทยาลัย 1 % 
    1.3 กองทุนพัฒนาอาจารย/บุคลากรและการวิจัย ระดับคณะ/
หนวยงาน 1%  

2. เงินสมทบจายคาสาธารณูปโภค 5 % 2. เงินสมทบจายคาสาธารณูปโภค 5 % 
3. เงินทุนสํารองสะสม 7 % 3. เงินทุนสํารองสะสม 5 % ตามภารกิจของคณะ/หนวยงาน 
ทั้งนี้ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2552 เปนตนไป  

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

  ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้  
- ควรพิจารณานําเงินที่เหลือจากการดําเนนิงานในสวนของกองทุนรวม 5 % ใหนําเขาสวน

กองทุนพัฒนาอาจารย/บุคลากรและการวิจัย ทั้งในระดับคณะ/หนวยงาน และระดับ
มหาวิทยาลัย แทนการนําเขาในสวนทุนสํารองสะสม  

- ควรพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนรวม 5% ใหมีสวน 3 สวน คือ กองทุนการพัฒนาบุคลากร 
กองทุนพัฒนาการวิจัยและกองทุนพัฒนานักศึกษา โดยใหเปนอํานาจของที่ประชุมคณบดี
ในการพิจารณาใหความเห็นชอบ 

  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอเพิ่มเติมวาการจัดสรรรายรับเพื่อเปนเงินสมทบและ
เงินสํารองสะสม มีเจตนารมณสรางความเขมแข็งใหกับมหาวิทยาลัย ขณะนี้อาจจะยังไมเห็นภาพที่ชัดเจนนัก 
ทั้งนี้ จะมีการนําเสนอขอมูลที่เกี่ยวของตอที่ประชุมคณบดีอยางตอเนือง  
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการปรับปรุงเกณฑการจัดสรรรายรับเพื่อเปน
เงินสมทบและสํารองสะสมตามที่ฝายแผนและสารสนเทศเสนอ และใหออกเปนประกาศมหาวิทยาลัยตอไป  
 
 
 
 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 16/2551 ณ วันศุกรท่ี 19 กันยายน 2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 17/2551 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2551 เรียบรอยแลว 
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  4.3 ประมาณการรายรับ-รายจาย ประจําปงบประมาณ 2552 ของ 
         สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ผูชวยอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธเสนอตอที่ประชุมวา  ดวยสถานีวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยขอนแกนขอเสนอประมาณการรายรับ-รายจาย ประจําปงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 –        
30 กันยายน 2552) มีประมาณการรายรบัจากรายไดของสถานีฯ จํานวน 3,432,200.00 บาท มีกําไรหลังหัก
คาใชจายในการดําเนินงาน 344,306.00 บาท และมีกําไรสุทธิ 309,875.40 บาท ทั้งนี้ ไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ คราวประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2551 
เรียบรอยแลว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบประมาณการรายรับ-รายจาย ประจําป
งบประมาณ 2552 ของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลันขอนแกนตามที่เสนอ โดยขอให          
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศตรวจสอบวาไดนําเสนอรวมกับงบประมาณขององคกรในกํากับ 
ปงบประมาณ 2552 ท่ีไดเสนอขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยไปแลวหรือไม หากยังก็ใหนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ตอไป 
 
  4.4 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน  (ฉบับท่ี  /2551) เรื่อง การเลื่อนกําหนด 
                 วันสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2551 
  ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) เสนอตอที่ประชุมวา  
ตามหนังสือที่ รล 0003.3/13928 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2551 สํานักราชเลขาธิการไดแจงกําหนดวันพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2550 ระหวางวันที่ 22-25 ธันวาคม 
2551 นั้น และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรตรงกับวันสอบกลางภาคของภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2551 
เพื่อเปนโอกาสที่นักศึกษา คณาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดเฝารับเสด็จฯ โดยพรอมเพรียงกัน 
ทั้งนี้เพื่อไมใหกระทบตอการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2551 จึงเสนอ ราง ประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน  (ฉบับที่  /2551)  เรื่องการเลื่อนกําหนดการสอบกลางภาค ของภาคการศึกษาปลาย         
ปการศึกษา 2551 โดยใหเลื่อนวันสอบกลางภาคของภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2551 ดังนี้  

กําหนดเดิม เลื่อนเปน 
วันจันทรที่ 22 ธันวาคม 2551 วันจันทรที่ 29 ธันวาคม 2551 
วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2551  วันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2551 
วันพุธที่ 24  ธันวาคม 2551 
วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2551 
วันศุกรที่ 26 ธันวาคม 2551 

 
      คงเดิม 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน   
(ฉบับท่ี  /2551)  เรื่องการเลื่อนกําหนดการสอบกลางภาค ของภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 
2551 ตามที่เสนอ และใหดําเนินการออกเปนประกาศฯ ตอไป 
 
  4.5 พิจารณาใหความเห็นชอบผลการสรรหาประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
         ประจําสาขาวิชา 
  ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยีเสนอตอที่ประชุมวา ตามคําสั่ง
มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 1872/2551 ลงวันที่ 30 เมษายน 2551 ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาประธาน
คณะกรรมการจริยธรรมการวจิัยประจําสาขาวิชา นั้น  
  บัดนี้ คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ไดดําเนนิการสรรหาผูเหมาะสมเพื่อเสนอแตงตั้งเปนประธาน
คณะกรรมการจริยธรรมการวจิัยประจําสาขาวิชา โดยการรับสมัครและการทาบทาม เสร็จส้ินเรียบรอยแลว จึงขอ
เสนอรายงานผลการสรรหาประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจําสาขาวิชา มหาวิทยาลัยขอนแกน ดังนี้ 
  คณะที่หนึ่ง  (การวิจัยทางชีวเวชศาสตรและการวิจัยทางการแพทย) ไดแก  
   รศ.พญ.จิราภรณ  ศรีนัครินทร สังกัด คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
  คณะที่สอง  (การวิจัยทางชีวเวชศาสตรและสุขภาพ สังคมศาสตรการแพทย )ไดแก 
   รศ.อรุณ  จิรวัฒนกุล สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  
  คณะที่สาม  (การวิจัยทางสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร) ไดแก  
   ผศ.ดร.ไมตรี  อินทรประสิทธิ์ สังกัด คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 
 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 16/2551 ณ วันศุกรท่ี 19 กันยายน 2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 17/2551 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2551 เรียบรอยแลว 
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  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบผลการสรรหาประธานคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยประจําสาขาวิชา ตามที่เสนอ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้ง
ตอไป 
   
  4.6 เสนอชื่อประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน 
  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ดวยคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวทิยาลัยขอนแกนชุด
ปจจุบันไดดํารงตําแหนงใกลจะครบวาระสามป ในวันที่ 27 กันยายน 2551 เพื่อใหการดําเนินงานของ
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลยัขอนแกน เปนไปดวยความเรียบรอย และเกิดประโยชนสูงสุดแก
มหาวิทยาลัย  
  ในการนี้ จึงขอเสนอชื่อ นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกําจร เปนประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน เนื่องจากเปนผูสนใจในกิจการของมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนผูที่มีความเชี่ยวชาญใน
ดานตางๆ เพื่อประโยชนตอการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกน  และเปนผูทรงคุณวุฒิและคุณธรรม เปนที่ยอมรับ
ในสังคม  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมติเห็นชอบการเสนอชื่อ นายอภิสิทธ์ิ รุจิเกียรติกําจร เปน
ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามที่เสนอ และเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาแตงตั้งตอไป 
 
  4.7 (ราง) ประกาศฯ เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาและคาบํารุงศึกษาของโรงเรียนสาธิต
         มหาวิทยาลัยขอนแกน 
  รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ ผูแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา ดวย
กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดใหสถานศึกษาเก็บเงินบํารุงการศึกษาเพื่อเปนคาใชจายในการจัดการเรียนการ
สอนนอกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมุงเนนหลักสูตรที่มีเนื้อหาสาระมากกวาปกติ  การสอน
ดวยบุคลากรพิเศษ การสอนดวยรูปแบบหรือวิธีการที่แตกตางจากการเรียนการสอนปกติ หรือการสอนที่ใช
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จัดหาใหเปนพิเศษ ตามอัตราที่เหมาะสมกับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของทองถิ่น 
โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา และเปนความสมัครใจของผูปกครองและนักเรียน ภายใต
หลักเกณฑที่สวนราชการตนสังกัดระดับกรมของสถานศึกษาแหงนั้นกําหนด ดังรายละเอียดตามที่ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เงินบํารุงการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศกึษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 
27 มิถุนายน 2551 และหนังสือกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ที่ กค 0422.3/ว 248 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 
2551 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาในสถานศึกษาของราชการ ในการนี้โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งในปจจุบันจัดเก็บเงินบํารุงการศึกษาตามประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 
201/2550) จึงเห็นเปนการสมควรที่จะแกไขประกาศคาธรรมเนียมการศึกษาของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อใหถูกตองตรงตามเกณฑของกระทรวงที่ใหมีการจัดเก็บคาใชจายสําหรับการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน โดยขยายความระบุรายการคาใชจายให
ชัดเจนถูกตองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการคลงั แตมิไดปรับแกยอดเงินคาธรรมเนียมคา
บํารุงการศึกษาจากประกาศเดิมแตอยางใด ทั้งนี้เพื่อประโยชนตอผูปกครองที่เปนขาราชการ พนักงาน 
รัฐวิสาหกิจ ที่จะนําไปเบิกสวัสดิการคาเลาเรียนบุตรจากหนวยงานตนสังกัดตอไป ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศฯ เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษา
และคาบํารุงศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามที่เสนอ โดยใหปรับแกไข ดังนี้  
  - หนา 2 ใหตัด “ขอ 4.5 คาสาธารณูปโภคหองเรียนปรับอากาศ ปละ 200 บาท” ออก 
โดยใหนําจํานวนเงินไปรวมไวในขอ 5 คาบํารุงการศึกษา ในสวนของคาหองเรียนพิเศษดานวิชาการ 
จากเดิม 200 บาท เปน 400 บาท แทน  
 

4.8 การแกไขสัญญาโครงการพัฒนาพื้นท่ีเชิงพาณิชยหลังหอ 11 
  ประธานเสนอตอที่ประชมุวา  ตามที่หางหุนสวนจํากัด รชัต (ขอนแกน) มีหนังสือที่ ร. 49/2550 
ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2550 และที่ ร. 14/2551 ลงวันที่ 22 สิงหาคม มีหนังสือ 2 ฉบับ ขอทราบความคืบหนา
กรณีหางฯ อุทธรณขอความเปนธรรมเกีย่วกับระยะเวลาสิทธิการเชาอาคารที่ราชพัสดุมีกําหนดเวลา 20 ป นับ
แตวันที่ลงนามในสัญญาเชา ซึ่งมหาวิทยาลัยไดแจงใหหางฯ ทราบถึงผลการอุทธรณของหางฯ เรียนชี้แจงและ
อุทธรณไปแลว หางฯ เห็นวาเนิ่นนานมากแลว และยังไมทราบความคืบหนา จึงขอความอนุเคราะหให
มหาวิทยาลัยแจงความคืบหนาและเรงดําเนินการใหหางฯ ดวย นั้น  

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 16/2551 ณ วันศุกรท่ี 19 กันยายน 2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 17/2551 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2551 เรียบรอยแลว 
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  สํานักงานกฎหมายไดมีบันทึกที่ ศธ 0514.1.11/447 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2550 เสนอ
ความเห็นตออธิการบดี ผานผูชวยอธิการบดีฝายการจัดการทรัพยสิน โดยพิจารณาแลวเห็นสมควรให
มหาวิทยาลัยแกไขสัญญาเชาอาคารราชพัสดุ ทั้ง 24 ฉบับ  ตามมติที่ประชุมการแกไขปญหาโครงการพัฒนา
พื้นที่เชิงพาณิชย เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2549 ซึ่งประกอบดวย ผูแทนอัยการจังหวัดขอนแกน ธนารักษพื้นที่
ขอนแกน รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยสิน ผูชวยอธิการบดีฝายการคลังและพัสดุ 
ผูอํานวยการกองคลัง นายชุมพล  จันทรสม วิศวกร ระดบั 8 (ชํานาญการ) หัวหนางานวินัยและนิติกร หัวหนา
สํานักงานบริหารจัดการทรพัยสิน นายศิวัต อบสุวรรณ นิติกร นายวีระศักดิ์  แสนสะอาด นิติกร นางสาววนิดา  
สมเพ็ชร นิติกร และนางอรทัย  ชิยารัชต ตัวแทนหางหุนสวนจํากัด รัชต (ขอนแกน) เขาชี้แจงขอเท็จจริง  
  ที่ประชุมมีมติใหนับระยะเวลาสิทธิการเชาอาคารราชพสัดุมีระยะเวลา 20 ป นับแตวันลงนามใน
สัญญาเชาอาคารราชพัสดุ และใหจัดทําสัญญาเชาอาคารราชพัสดุเพิ่มเติมตอไป ซึ่งการแกไขสัญญาดังกลาว
ไมทําใหมหาวิทยาลัยเสียประโยชนแตอยางใด แตกลับจะไดรับประโยชนตอบแทนเปนคาเชาอาคารเพิ่มมาก
ขึ้น เพราะตามขอสัญญาในแตละฉบับกําหนดใหมหาวิทยาลัยสามารถคิดอัตราคาเชาอาคารเพิม่ไดตาม
ระยะเวลาการเชาที่กําหนดในสัญญา และการดําเนินการแกไขสัญญาดังกลาวมหาวทิยาลัยจะตองนําเสนอที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบกอน หากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบแลว 
สํานักงานกฎหมายจะไดจดัทําสัญญาเชาอาคารราชพสัดุที่แกไขเพิ่มเติมตอไป ทั้งนี้อาศัยอํานาจ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2541 มาตรา 14 บัญญัติวา “นอกจากเงินที่กําหนดไวใน
งบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยอาจมีรายได ดังนี้ ...(4) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดมาจากใชที่ราชพัสดุซึ่ง
มหาวิทยาลัยปกครองดูแลหรือใชประโยชน...” มหาวิทยาลัยจึงใชที่ราชพัสดุที่อยูในความปกครองดูแล เพื่อ
จัดหาประโยชนและนํารายไดหรือผลประโยชนจากที่ราชพัสดุนั้น ไปใชจายตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย
ไดโดยขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 16 (11) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน 
พ.ศ. 2541 ซึ่งกําหนดวา “สภามหาวิทยาลัยมีอาํนาจและหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและ
โดยเฉพาะใชอํานาจหนาที่ ดังนี้ (11) วางระเบียบและออกขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารการเงินและ
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย”  
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้  
  - คณบดีคณะนิติศาสตรเสนอตอที่ประชุม 2 ประเด็น คือ 1) การใชที่ดินราชพัสดุในการพัฒนา
พื้นที่เชิงพาณิชยเปนประเด็นขอกฎหมายถือที่วาสิ้นสุดแลวไมมีประเด็นที่ตองพิเคราะหแลว 2) การใชอํานาจ
ตามสัญญาของมหาวิทยาลัยขอนแกนในการแกไขสัญญานั้น ขณะนี้มหาวิทยาลัยอยูในฐานะที่ไดเปรียบอยูแลว 
มหาวิทยาลัยจึงสามารถใชขอกฎหมายหรือขอสัญญาในการขยายเวลาการเชาอาคาร โดยอาจไมจําเปนตอง
แกไขสัญญาฯ แตควรจัดทําเปนบันทึกตอทายสัญญาแทน หากมหาวิทยาลัยพิจารณาแลววาใหหางหุนสวน
จํากัด รัชต (ขอนแกน) สามารถขยายเวลาการเชาตอไปได ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในสวน
ผลประโยชนของมหาวิทยาลัยดวยก็ได 
  - ควรพิจารณาปรับสาระในบันทึกตอทายสัญญาฯ โดยกําหนดใหเปนพื้นที่ที่อยูภายใตการบังคับ
ของกฎหมายที่เกี่ยวของดวย เชน พื้นที่หามจําหนายสุรา เปนตน 
  - การอางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 มาตรา 14 บัญญัติวา “นอกจาก
เงินที่กําหนดไวในงบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยอาจมีรายได ดงันี้ ...” นั้น แกไขใหถูกตองเปน มาตรา 11  

  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหจัดทําเปนบันทึกตอทายสัญญาโครงการพัฒนา
พื้นท่ีเชิงพาณิชยหลังหอ 11 ฉบับท่ี 1 (เพิ่มเติม) และมอบใหสํานักงานกฎหมายรับขอคิดเห็นเสนอแนะ
ท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการ และเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 

4.9 การสรางศาลาสวดพระอภิธรรม ณ วัดสวางสุทธาราม 
  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา  ดวย ในปจจุบันบุคลากรและญาติของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยขอนแกนที่เสียชีวิต นิยมใชวัดสวางสุทธารามเปนสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา  ทั้งในการสวด
อภิธรรมศพและการฌาปนกิจศพ ซึ่งบอยครั้งเปนพิธีพระราชทานเพลิงศพ แตสถานที่ยังไมเหมาะสม ยังขาด
ศาลาที่รองรับผูมางานและหากวันใดมีฝนตกจะยิ่งลําบากและสรางความเดือดรอนแกผูรวมงาน ประกอบกับเจาอาวาส
วัดสวางสุทธารามไดขอใหมหาวิทยาลัยขอนแกนพิจารณาเพื่อชวยเหลือในเรื่องดังกลาว  
  มหาวิทยาลัยขอนแกนไดพิจารณาเห็นวา วัดสวางสุทธารามเปนวัดที่อยูใกลมหาวิทยาลัยขอนแกน 
บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกนไดใชประโยชนในการประกอบศาสนพิธีและมีความจําเปนดานอาคารสถานที่ที่
พึงไดรับความอนุเคราะห หากมหาวิทยาลัยขอนแกนใหการสนับสนุนสรางศาลาสวดพระอภิธรรมศพจะเปน
ประโยชนตอทั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยและประชาชนในละแวกใกลเคียงและนับไดวาเปนการชวยทํานุบํารุง
พุทธศาสนาอีกทางหนึ่ง 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 16/2551 ณ วันศุกรท่ี 19 กันยายน 2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 17/2551 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2551 เรียบรอยแลว 
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  ดังนั้น จึงขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีใหมหาวิทยาลัยสรางศาลาสวดพระอภิธรรมศพ 
ณ วัดสวางสุทธาราม บานหนองกุง ตําบลศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ทั้งนี้ จะไดเชิญชวนบุคลากรและ
ประชาชนทั่วไปรวมทําบุญเพื่อสมทบทุนกอสรางศาลาดังกลาวรวมกบัการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยตอไป 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยสรางศาลาสวดพระอภิธรรมศพ 
ณ วัดสวางสุทธาราม บานหนองกุง ตําบลศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ตามที่เสนอ โดยมี
ขอคิดเห็นเสนอแนะใหพิจารณาวัดสวางสุทธารามเปนสถานที่ในการจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ 
ของคณะแพทยศาสตรดวย และมอบใหฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธรับไปพิจารณา
ดําเนินการตอไป  
 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  5.1 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ กําหนดวันเสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรฯ  
         ประจําปการศึกษา 2550  

เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา ตามหนังสือสํานักราชเลขาธกิาร ที่ รล 0003.3/16183 
ลงวันที่ 1 กันยายน 2551 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ 
แทนพระองค ไปพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 
2550 จํานวน 7,000 คน ณ อาคารศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งทรง
กําหนดจะเสด็จฯ ระหวางวันที่ 22-25 ธันวาคม 2551 นั้น บัดนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ กําหนดวันเสด็จฯ ไปพระราชทานปริญญาบัตรฯ เปนวันจันทรที่ 22 ธันวาคม 2551 

ทั้งนี้ คณะกรรมการอํานวยการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2550 คราว
ประชุมเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2551 ไดกําหนดใหจัดกจิกรรมซอมพธิีเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 
19 – 21 ธันวาคม 2551 ดังนี้  

19 ธันวาคม 2551 ใหจัดกิจกรรมซอมเขารับพระราชทานปริญญาบัตรที่คณะตนสังกัด  
     เริ่มกิจกรรมตัง้แตเชาถึงเวลา 15.00 น. สําหรับกิจกรรมแสดงความ 
     ยินดีกับบัณฑิต คณะสามารถจัดไดตั้งแตเวลา 15.00 น. เปนตนไป 

20 ธันวาคม 2551 กิจกรรมซอมเขารับพระราชทานปริญญาบัตรที่ศูนยประชุม  
     เอนกประสงคกาญจนาภิเษก 

21 ธันวาคม 2551 กิจกรรมซอมเขารับพระราชทานปริญญาบัตร(ซอมใหญ)และ 
   กิจกรรมแสดงมุทิตาจิต 2 รอบ ที่ศูนยประชุมเอนกประสงค  

     กาญจนาภิเษก 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  5.2 ทันตแพทยมหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับรางวัลบณัฑิตทันตแพทยดีเดน ประจําป 2551 
  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่ ทางมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม          
พระบรมราชชนก มีความประสงคที่จะมอบรางวัลบัณฑิตทันตแพทยดีเดน เพื่อสืบสานพระปณิธานของสมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ผูทรงมีคุณูปการตอวงการแพทย จนไดรับพระราช
สมัญญานามวา “พระบิดาแหงวงการแพทยไทย” โดยมูลนิธิฯ ไดสงหนังสือไปยังคณะทันตแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน 8 แหง นั้น ไดมีคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยตางๆ สงประวัติสวนตัว 
ประวัติการศึกษา และผลงาน มายังมูลนิธิฯ จํานวน 7 แหง คณะกรรมการเกียรติคุณที่มูลนิธิไดเรียนเชิญมาเปน
กรรมการพิจารณา มี ฯพณฯ ศาสตราจารย นายแพทยเกษม  วัฒนชัย เปนประธาน และศาสตราจารยพิเศษ 
ทานหญิงเพชรา  เตชะกัมพุช ผูทรงคุณวุฒิ พรอมทั้งคณะกรรมการมลูนิธิฯ ไดพิจารณาใหความเห็นชอบเปน
เอกฉันท ตัดสินให ทันตแพทยหญิงสุนิศา  เอกมณีนิล จากคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เปน
ผูไดรับรางวัลบัณฑิตทันตแพทยดีเดน ประจําป 2551 นี้ โดยมูลนิธิฯ ไดกราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเปนองคประธานในพิธีพระราชทานรางวัลและทุนการศึกษา 
ในวันพุธที่ 24 กันยายน 2551 เวลา 18.00 น. ณ พลับพลาพิธี หนามาวิตตศาลา บริเวณโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
ที่ประดิษฐานพระสถูปเจดียบรรจุพระราชสรีรังคารสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  5.3 คูมือประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา ดวยฝายวชิาการและวเิทศสัมพันธ โดยสํานกันวัตกรรม
การเรียนการสอนไดจัดทําคูมือแบบประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษาขึ้น ทั้งฉบับภาษาไทยและ

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 16/2551 ณ วันศุกรท่ี 19 กันยายน 2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 17/2551 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2551 เรียบรอยแลว 
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ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาชาวตางประเทศและนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ  เพื่อใหนักศึกษาไดใชเปน
แนวทางในการประเมินการสอนของอาจารยอยางมีจิตสํานึกและรับผิดชอบในฐานะนักศึกษา เพื่อใหอาจารย
ทราบถึงประสิทธิภาพการสอนของตนเอง ใหมีการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนใหมีคุณภาพมากขึ้น และ
ผลจากการประเมินการสอนจะถูกสงกลับไปใหอาจารยผูสอน และผูบริหารไดทราบขอเท็จจริงที่เกิดข้ึน และนํา
ผลไปใชในการปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  5.4 ผลการพิจารณาคําขอทบทวนการประเมินคุณภาพแผนปฏิบัติราชการ  
         ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแกนไดสง
คําขอทบทวนผลการประเมนิคุณภาพแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 นั้น  
  สํานักงาน ก.พ.ร. โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการสงเสริมการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี ในการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวนัที่ 22 กรกฎาคม 2551 ไดพิจารณาคาํขอดังกลาว
เรียบรอยแลว สํานักงาน ก.พ.ร. เห็นชอบใหปรับคะแนนตัวชี้วัดที่ 3.1 คุณภาพของแผนปฏิบัติราชการ (แผน
งบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได) ของสถาบันอุดมศึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  จาก 4 
คะแนน เปน 5 คะแนน ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  5.5 รายงานสถานภาพเงินกองทุน ฯพณฯ พจน  สารสิน และหนังสือขอบคุณจาก  
         พล.ต.อ.เภา  สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัย 
  รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมวา ขอรายงานสถานภาพเงินกองทุน ฯพณฯ พจน 
สารสิน เพียงวันที่ 8 สิงหาคม 2551 ดังนี้ 
 
ยอดยกมา ณ 1 ตุลาคม 2550 (รวม ดอกเบี้ยที่ฝากรวมสวนกลาง) 6,730,669.88
บวก เงินสมนาคุณ 200,000.00 
 เงินบริจาคสมทบกองทุนฯ 1,600,00.00 
 ดอกเบี้ยเงินฝาก-ธนาคาร 82,131.92 
 ดอกเบี้ยเงินฝาก-รวมสวนกลาง                  -        1,882,131.92
   8,612,801.80
หัก จายทุนการศึกษา (ป2550)  190,000.00 
 คาธรรมเนียมเช็คเรียกเก็บ       600.00 190,600.00
                 ยอดคงเหลือ  8,422,201.80

หมายเหตุ 

เงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด ประเภทฝากประจํา บัญชีเลขที่ 424-2-04820-3 เงินคงเหลือ 4,425,290.00

เงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด ประเภทฝากออมทรัพย บัญชีเลขที่ 424-1-57286-3 เงินคงเหลือ 234,642.41

เงินฝากรวมที่สวนกลาง 3,762,269.39

 8,422,201.80

  ทั้งนี้ พล.ต.อ.เภา สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัย ไดมีหนังสือขอบคุณอธิการบดี ตลอดจน
คณาจารยทุกทาน ที่ไดรวมอวยพรวันเกิดและรวมบริจาคเงิน เนื่องในวันคลายวันเกิดของทาน ณ โรงแรมดุสิตธานี 
กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2551 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 

 
5.6 ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและเลาเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

  รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมวา  ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 
0409.5/ว 477  ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2548 ไดกําหนดอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียนในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี เพื่อใหผูมีสิทธิสามารถนํามาเบิกจายสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรได โดยสถานศึกษาของทาง

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 16/2551 ณ วันศุกรท่ี 19 กันยายน 2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 17/2551 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2551 เรียบรอยแลว 
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ราชการใหเบิกจายไดเต็มจาํนวนที่ไดจายไปจริง แตไมเกินปการศึกษาละ 15,000 บาท ตามนัยมาตรา 8 แหง
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 และที่แกไขเพิ่มเติม นั้น 
  กรมบัญชีกลางพิจารณาแลว  
  1. เห็นสมควรยกเลิกอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตาม
หนังสือกรมบัญชีกลางที่อางถึง และกําหนดอัตราเงินบํารงุการศึกษาและคาเลาเรียนในหลักสูตรดังกลาวขึ้นใหม ดังนี้  
 1.1 สถานศึกษาของทางราชการ ใหเบิกจายไดเต็มจํานวนที่ไดจายไปจริง แตไมเกินป

การศึกษาละ 20,000 บาท  
 1.2 สถานศึกษาของเอกชน ใหเบิกจายไดครึ่งหนึ่งของจํานวนที่ไดจายไปจริง แตไมเกิน             

ปการศึกษาละ 20,000 บาท 
ทั้งนี้ตั้งแต ปการศึกษา 2551 เปนตนไป  
  2. การเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรดังกลาว ใหถือปฏิบัติ ดังนี้  
 2.1 ใหเบิกคาใชจายตางๆ ไดทุกประเภทในลักษณะเหมาจายทั้งปการศึกษาซึ่งคาใชจายที่
จะเบิกจายจะตองเปนคาใชจายตางๆ ที่สถานศึกษาไดรับอนุมัติใหเรยีกเก็บตามระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ
ของสถานศึกษานั้นๆ  
 2.2 กรณีผูมีสิทธิไดใชเบิกคาการศึกษาของบุตรไปแลวในภาคเรียนที่ 1 หรือภาคเรียนภาค
ตนของปการศึกษา 2551 ซึ่งยังไมครบสิทธิ ใหนําหลักฐานการชําระคาการศึกษาของบุตรมาขอใชสิทธิเบิกคา
การศึกษาของบุตรเพิ่มในสวนที่ไมครบไดในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 
 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทราบและถือปฏิบัติตอไป  
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ  
 
  5.7 การใชตราสัญลักษณ มหาวิทยาลัยขอนแกน  
  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ดวยการประชุมคณะผูบริหาร ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อ
วันที่ 26 สิงหาคม 2551 นั้น ที่ประชุมมีมติ เรื่องการใชตราสัญลักษณ มหาวิทยาลัยขอนแกน ดังนี้  
  1. ดานวิชาการ  
 - ดานวิชาการของคณะ หนวยงาน ใหคณบดีเปนผูอนุญาต  
  2. ดานผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ ที่มีตราสัญลักษณ มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดแก  
 - เครื่องแบบนักศึกษา หัวเข็มขัด กระดุม และเครื่องหมายอื่นๆ  
 - ชุดนักเรียนโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ใหศูนยหนังสือ
มหาวิทยาลัยขอนแกน รับผิดชอบในการจัดจําหนาย 
   3. ดานการจัดทําเอกสาร 
 - การจัดทําเอกสารที่มีตราสัญลักษณใหเปนความรวมมอืของศูนยหนังสือ
มหาวิทยาลัยขอนแกนกับโรงพิมพมหาวทิยาลัยขอนแกน  
  4. ภาคเอกชน และหนวยงานภายนอก  
 - ตองขออนุญาตจากมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยตองจายเงินสนับสนุน
มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งใหคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยสินพิจารณาตอไป 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ และมีขอคิดเห็นเสนอแนะดังน้ี  

- ขอ 1 ดานวิชาการ ใหปรับแกไขเปน ดานวิชาการและวิจัย 
- ขอ 3 การจัดทําเอกสาร ควรขยายความ ใหชัดเจนวาเปนเอกสารประเภทใดบาง 

เชน สมุดจดบันทึก และอาจหมายรวมถึงอุปกรณเครื่องเขียนตางๆ ดวย 
 

5.8 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย การเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ พ.ศ. 
2550 

  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา เพื่อใหการสงเสริมความสมานฉันทและปองกันความขัดแยงที่จะ
นําไปสูความรุนแรงตามนโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2550-2554 ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมมีติใหความ
เห็นชอบ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2550 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงขอเสนอ ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตร ีวาดวยการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ พ.ศ. 2550 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชมุ 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
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5.9  แจงผลคดี เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 
  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา  ตามหนังสือสํานักงานคดีปกครองขอนแกน ที่ อส 0032/865   
ลงวันที่ 11 กนัยายน 2551 เรื่องแจงผลคดี สํานักงานคดีปกครองขอนแกนแจงใหทราบวาไดรับวาตางดําเนินคดี
ปกครองแทนมหาวิทยาลัยขอนแกน และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผูถูกฟองคดีหมายเลขดําที่ 46 
ระหวาง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ 1 กับมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 2  ผูฟองคดี นางสาวสุมน ปนเจริญ 
ที่ 1 กับพวกรวม 6 คน ถูกฟองคดี เรื่อง พิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง นั้น  
  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2551 ศาลปกครองขอนแกน ไดพิพากษา 
  1. ใหผูถูกฟองคดีที่ 1 ถึงที่ 4 รวมกันชําระเงินจํานวน 169,241.68 ดอลลารสหรัฐ ใหแกผูฟอง
คดีที่ 1 ภายในกําหนด 30 วัน นับแตคําพิพากษาของศาลถึงที่สุด และรวมกันชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 
ตอปของตนเงนิจํานวน 164,410.71 ดอลลารสหรัฐ นับแตวันถัดจากวนัฟองคดจีนกวาจะชาํระแลวเสร็จแกผูฟอง
คดีที่ 1  
  2. ใหผูถูกฟองคดีที่ 1 ที่ 3 ที่ 5 และที่ 6 รวมกันชําระเงินจํานวน 609,792.59 บาท ใหแกผูฟองคดี
ที่ 2 ภายในกําหนด 30 วัน นับแตวันที่คําพิพากษาของศาลสิ้นสุด และรวมกันชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 
ตอปของตนเงินจํานวน 575,954.91 บาท นับแตวันถัดจากวันฟองคดีจนกวาจะชําระแลวเสร็จแกผูฟองคดีที่ 2 
  3. ใหคืนคาธรรมเนียมศาลตามสวนของการชนะคดีแกผูฟองคดีทั้งสอง รายละเอียดปรากฏ
ตามสําเนาคําพิพากษา ตามคดีหมายเลขแดงที่ 352/2551 ของศาลปกครองขอนแกน ซึ่งมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม  
  สํานักงานคดีปกครองขอนแกนไดพิจารณาแลว เห็นวาคําพิพากษาของศาลปกครองขอนแกน 
ใหผูถูกฟองคดีชําระเงินใหแกผูฟองคดีทั้งสองดังกลาว ชอบแลว จึงควรไมอุทธรณ 
  ฉะนั้น สํานักงานคดีปกครองขอนแกนจึงเรียนมาเพื่อพจิารณา หากมหาวิทาลัยขอนแกน
ประสงคจะอุทธรณหรือไมอทุธรณ ขอไดแจงใหสํานักงานคดีปกครองขอนแกนทราบภายในวันที่ 24 กันยายน 
2551 ในกรณีที่ประสงคจะอุทธรณขอใหชี้แจงขอโตแยง ทั้งในขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และเหตุผลในประเด็น
ที่โตแยงไปใหทราบและขอใหสงเงินสดไปชําระที่ศาลปกครองขอนแกนเปนคาธรรมเนียมศาลชัน้อุทธรณ 
จํานวน 230,490 บาท เพื่อสํานักงานคดีปกครองขอนแกนจะไดดําเนินตามความประสงค ซึ่งมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ  
 
  5.10 แจงผลการดําเนินการการจัดระเบียบรานขายสุราหลังมหาวิทยาลัยขอนแกน 
  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอตอที่ประชุมวา  ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับการ
รองเรียนจากราษฎรวา บริเวณในเขตหมูบานโนนมวง ตําบลศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ติดกับ
มหาวิทยาลัยขอนแกนทางดานทิศเหนือ และบริเวณชุมชนหนองแวง ติดมหาวิทยาลัยขอนแกนทางดานทิศใต 
ไดมีการเปดรานขายเหลา เบียร เปนแหลงมั่วสุม สงเสียงดังรบกวน เปนเหตุใหทะเลาะวิวาทกันอยูบอยครั้ง 
สรางความเดอืดรอนแกประชาชนรอบขาง ตลอดจนกับภาพพจนของสถาบันการศึกษา และพื้นที่ดังกลาวยังเปน
บริเวณที่มีหอพัก หองเชา ที่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนจํานวนมากพักอาศัย  
  จังหวัดขอนแกนไดแจงใหตํารวจภูธรจังหวัดขอนแกน อําเภอเมืองขอนแกน สํานักงาน
สรรพสามิตพืน้ที่ขอนแกน และสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดขอนแกน ตรวจสอบ
ขอเท็จจริงแลว ปรากฏผล ดังนี้  
  1. ตํารวจภูธรจังหวัดขอนแกน ไดสอบปากคําผูเกี่ยวของ ไดแก หัวหนางานรักษาความ
ปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ผูใหญบานโนนมวง หมูที่ 27 ตําบลศิลา และชาวบานที่พักอาศัยอยูบริเวณ
ใกลเคียง ตลอดจนเจาของรานอาหารที่อยูบริเวณใกลเคียง ใหการสอดคลองกันวา เจาหนาที่ตํารวจไดตรวจ
ตรา กวดขันการเปดสถานบริการในบริเวณดังกลาวอยางตอเนื่อง และไดดําเนินการตามกฎหมายกับสถาน
บริการที่ดําเนินกิจการฝาฝนกฎหมาย 
  2. สํานักงานสรรพสามิตพืน้ที่ขอนแกน ไดตรวจสอบรานจําหนายสุราบริเวณดังกลาว จํานวน 
15 ราน พบวา มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑของประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องการออกใบอนุญาตขาย
สุรา ยาสูบและไพ พ.ศ. 2551 จํานวน 12 ราน และมีรานที่ปดกิจการไมไดตออายุในอนุญาต จาํนวน 3 ราน 
ทั้งนี้ สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแกน ไดจัดเจาหนาที่ออกไปตรวจสอบอยางตอเนื่อง โดยไดประชุมผูขอ
ใบอนุญาตเพื่อซักซอมความเขาใจในขอกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อมิใหเกิดปญหากับชุมชนใกลเคียง และได
ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ หากพบผูจําหนายสุรารายใดกระทําผิด จะไดลงโทษทางปกครอง โดยสั่งพัก
ใชใบอนุญาตไมเกิน 6 เดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตเปนเวลา 5 ป ทั้งผูขอใบอนุญาตรายนั้นและสถานที่ตั้ง
จําหนายสุราแหงนั้นดวย  
  3. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดขอนแกน ไดตรวจสอบหอพัก
เอกชน ทั้งหอพักชายและหอพักหญิง ที่ตั้งในบริเวณดังกลาว จํานวน 66 แหง พบวา ไดขึ้นทะเบียนถูกตอง  

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 16/2551 ณ วันศุกรท่ี 19 กันยายน 2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 17/2551 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2551 เรียบรอยแลว 



- 11 - 

  4. อําเภอเมืองขอนแกน ไดจัดชุดจัดระเบียบสังคมออกตรวจตรากวดขันสถานประกอบการ
จําหนายอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอยางอื่น จําหนายบริเวณหลังมหาวิทยาลัยขอนแกนอยางตอเนื่อง โดยไดมี
การประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติเพื่อสรางความรูและตระหนักในการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งนโยบายจัด
ระเบียบสังคมอยางเครงครดั ซึ่งผูประกอบการทุกรายรับทราบถึงปญหาดังกลาวเปนอยางดี และยินดีที่จะ
ดําเนินการปรับปรุงแกไขปญหา รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายจัดระเบียบสังคมอยางเครงครัด เพื่อ
ไมใหเกิดปญหาความเดือดรอนแกประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณใกลเคียงในทุกๆ ดาน 
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ  
 

5.11 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีวิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน ประจําป
งบประมาณ 2550 

  รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ ผูแทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่นเสนอตอที่ประชุมวา  
ตามที่วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น ไดดําเนินการตรวจสอบบัญชีงบรายรับและรายจายประจําปงบประมาณ 2550 
โดย นางอมรรตัน วัลลภศิริ ผูตรวจสอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5444 บริษัทเอเอ็ม ออดิท แอนด แอสโซซิเอท 
จํากัด งบการเงินแสดงสถานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และผลการดําเนินงาน สําหรับงวดสี่เดือน 
ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2550 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2550 ของวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน 
โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป สําหรับปงบประมาณ 2550 นี้ วิทยาลัย
การปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน มีรายจายสูงกวารายรับ 40,552,068.18 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม 
  ทั้งนี้ ไดรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 
คราวประชุมครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2551 แลว ตาม ขอ 21 ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 
วาดวยวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550 และขอ 22 ของระเบียบวิทยาลัยการ
ปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารการเงินและการพัสดุ พ.ศ. 2550  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
  ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ใหปรับการรับรูรายไดและคาใชจายจาก “เกณฑเงินสด” เปน 
“เกณฑคงคาง” เพื่อใหเปนการรายงานรูปแบบเดียวกับของหนวยงานอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มอบให
ฝายบริหารรับไปพิจารณาจัดทําแบบฟอรมการรายงานสําหรับองคกรในกํากับ เพื่อใหการจัดทํารายงานถูกตอง
และเปนรูปแบบเดียวกัน สําหรับการรายงานผลการตรวจสอบบัญชีในคราวตอๆไป 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป  
   

5.12 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2550 ของสถานจัดการและ
อนุรักษพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร 

  รองคณบดีฝายบริหาร ผูแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา  สถานจัดการ
และอนุรักษพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ขอรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2550 มีผลงาน
ประกอบดวย การใหบริการดานอนุรักษพลังงานแกหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ไดแก 
อาคารควบคุม โรงงานควบคุม อาคารธุรกิจ โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารของรัฐ มีรายไดจากการใหบริการ
กวา 18 ลานบาท และมีการรวมมือกับหนวยงานและองคกรอื่นในการสงเสริมอนุรักษพลังงานของประเทศ ใน
ดานการวิจัยและพัฒนาไดใหทุนการศึกษาและทุนวิจัยแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และใหทุนวิจัยสําหรับ
บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 17 ทุน สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้  
  1. สถานจัดการและอนุรักษพลังงานมรีายไดจากการดําเนินงานสูงกวาประมาณการไว คือ ตั้ง
งบประมาณไวรับจริง 18,154,616.91 บาท สูงกวาประมาณการ 154,616.91 บาท 
  2. เปรียบเทียบรายรับประจําปงบประมาณ 2550 กับปงบประมาณป 2549 จะเห็นไดวามีรายได
มาจากการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2550 สูงกวารายไดจากการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2549 
เปนเงิน 6,514,457.19 บาท  
  3. สถานจัดการและอนุรักษพลังงานไดจัดสรรเงินรายไดใหคณะวิศวกรรมศาสตรและ
มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมเปนเงิน 852,643.90 บาท  
  4. สถานจัดการและอนุรักษพลังงานไดจัดสรรเงินเพื่อเปนทุนวิจัยในปงบประมาณ 2550 ใหกับ
นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และอาจารย รวม 17 ทุน รวมเปนเงิน 986,000 บาท  
  5. เพื่อเปนการรณรงคและสงเสริมการอนุรักษและสงเสริมการอนุรักษพลังงานใหกับสังคม 
สถานจัดการและอนุรักษพลังงานไดใหบริการวิชาการแกหนวยงานอื่นโดยไมคิดคาใชจาย (เปนวิทยากร
บรรยาย) จํานวน 6 ครั้ง  
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 16/2551 ณ วันศุกรท่ี 19 กันยายน 2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 17/2551 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2551 เรียบรอยแลว 
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  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ  
 

5.13 วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ปท่ี 8 ฉบับท่ี 2 (เมษายน-มิถุนายน 2551) 
  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา  ดวยบัณฑิตวิทยาลัย ไดจัดทําวารสารวิจัย มข. 
(ฉบับบัณฑิตศึกษา) เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยของนักศึกษาและเปนสื่อกลางรายงานความกาวหนาในการวิจัย
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยกําหนดออกปละ 4 ฉบับ ขณะนี้วารสาร มข.  
(ฉบับบัณฑิตศึกษา) ปที่ 8 ฉบับที่ 2 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2551) ไดจัดพิมพเสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  และแจงขอมูลเพิ่มเติมวา เนื่องจากมีกรณีที่บทความของนักศึกษาไมไดรับการตพีิมพบทความ 
ทําใหมีผลตอการสําเร็จการศึกษา โดยมีสาเหตุจากนักศึกษาไมไดสงบทความใหอาจารยที่ปรึกษาไดพิจารณา
กลั่นกรองกอนสงใหผูทรงคุณวุฒิอาน ซึ่งที่ประชุมเสนอวา ควรมีการแนบแบบฟอรมที่อาจารยที่ปรึกษาลงนาม
วาไดผานการพิจารณาแลว เพื่อเปนการรับรองในระดับหนึ่งดวย 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรับขอเสนอแนะไปพิจารณาตอไป 
 

5.14 เอกสารบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (MOU) มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และสถาบันอื่นๆ ในประเทศและตางประเทศ 

  เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา  ตามที่กองแผนงานไดมีการบันทึกขอความ ขอความ
รวมมือสงบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ไปยังทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อรวบรวมขอมูล
ประกอบการรายงานผล ก.พ.ร. และตอคณะกรรมการกาํกับติดตามการดําเนินงานของอธิการบดี และใหทุก
หนวยงานดําเนินการจัดสงมายังกองแผนงาน ตามรายละเอียด ดังนี้  

1. บันทึกขอตกลงความรวมมอืซึ่งลงนามในระดับคณะ/หนวยงาน กับหนวยงานภาครัฐหรือ
องคกรเอกชนในประเทศ ซึ่งมีผลอยูในปจจุบันไมวาจะลงนามเมื่อใดก็ตาม  

2. บันทึกขอตกลงความรวมมอืซึ่งริเริ่มโดยคณะ/หนวยงาน หรือดําเนินการหลักโดยคณะ/
หนวยงาน แตอธิการบดีเปนผูลงนามและยังมีผลอยูในปจจุบันไมวาจะลงนามเมื่อใดก็ตาม 

3. Memorandum of Understanding หรือ Agreement ที่ทําไวกับสถาบันหรือองคกร
ตางประเทศหรือระหวางประเทศ ซึ่งลงนามโดยคณบดี/หัวหนาหนวยงานและยังมีผลอยูใน
ปจจุบัน (ณ วันที่ 1 กันยายน 2551) 

  นอกจากนี้ ไดมอบใหสํานักงานวิเทศสัมพันธตรวจสอบขอมูลในสวนที่เกี่ยวของกับตางประเทศ
ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยดวย ซึ่งพบวาบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (MOU) บางรายการยังไมมีอยู
ในฐานขอมูลของสํานักงานวิเทศสัมพันธ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ และขอความรวมมือทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยพิจารณา
ตรวจสอบขอมูลท่ีถูกตองและครบถวนเก่ียวกับบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (MOU) กับ
สถาบันอื่นๆ ในประเทศและตางประเทศ ใหกองแผนงานดวย ท้ังน้ี กรณีท่ีเปนบันทึกขอตกลงความ
รวมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันอื่นๆ ในตางประเทศขอใหแจงฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธดวย 
 

5.15 รายงานผลการวิเคราะหตนทุนผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และ
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณและการดําเนินงาน 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา  ตามที่กองแผนงานและกองคลัง
ไดวิเคราะหตนทุนผลผลิต ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2551 ซึ่งใชงบประมาณที่จัดสรรใหคณะ/หนวยงานมา
วิเคราะห ประกอบดวยตนทุนการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ตนทุนการวิจัย ตนทุนการบริการวิชาการ ตนทุน
การบริการรักษาพยาบาล และตนทุนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  ผลการวิเคราะหตนทุนผลผลิต ทําใหทราบวา การดําเนินงานตามภารกิจหลัก ยังตองให
ความสําคัญกับการเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เพื่อใหสัดสวนของการใชงบประมาณที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
ไปในทิศทางเดียวกันกับสัดสวนการเพิม่หรือลดลงของจาํนวนผลผลิต ในการนี้ กองแผนงานไดเสนอ “แนวทาง 
การเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณและการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552” เพื่อใหการปฏิบัติตามนโยบายอยางจริงจัง สม่ําเสมอ ในทุกคณะ/หนวยงาน ซึ่งมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ  

 
รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 16/2551 ณ วันศุกรท่ี 19 กันยายน 2551 

หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 17/2551 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2551 เรียบรอยแลว 
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5.16 ความคืบหนาการแกไขสัญญาโครงการพัฒนาพื้นท่ีเชิงพาณิชยหลังหอ 11 
  (ปรับเปนวาระเพื่อพิจารณา วาระที่ 4.8)  
 

5.17 แจงผลคดีปกครอง เรื่อง คดีพพิาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทาง
ปกครองและเจาหนาท่ีของรัฐอันเกิดการใชอํานาจตามกฎหมาย 

  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา  ดวยศาลปกครองกลางไดมีคําสั่งไมรับฟองคดีปกครองไว
พิจารณา ตามคดีหมายเลขดําที่ 433/2550 ระหวางนายสุพล สุขศรีมั่งมี ผูฟองคดีกับมหาวิทยาลัยขอนแกน         
ที่ 1 กับพวกรวม 6 คน ผูถูกฟองคดี โดยผูฟองคดีฟองวา ผูถูกฟองทั้ง 6 คน ไดปฏิบัติหนาที่ดวยความประมาท
เลินเลอ ใหอํานาจหนาที่โดยมิชอบ มีการกระทําที่ฝาฝนวินัยขาราชการอยางรายแรง รวมทั้งมีการกระทําที่ฝา
ฝนพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 หมวด 5 วินัยและการรักษาวินัย 
และกระทําละเมิดแกผูฟองคดี ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ  
  ศาลไดแสวงหาขอเท็จจริงโดยไดไตสวนผูฟองคดีและผูถูกฟองคดี และไดตรวจพิจารณา    
คําฟองและเอกสารอื่นๆ ในสํานวนคดีพรอมกับไดตรวจพิจารณาบทกฎหมายและกฎที่สําคัญดวยแลว เห็นวามี
ประเด็นที่จะตองวินิจฉัยในเบื้องตนวาศาลมีอํานาจรับคําฟองไวพิจารณาไดหรือไม เพราะเหตุเกี่ยวกับอํานาจ
ศาลและเงื่อนไขการฟองคดี  
  ศาลพิเคราะหแลวเห็นวา ผูฟองคดีฟองวาผูถูกฟองคดีที่ 1 มีคําสั่ง ที่ 1032/2547 ลงวันที่ 8 
เมษายน  2548 แตงตั้งผูถูกฟองคดีที่ 4 เปนผูอํานวยการหลักสูตรนติิศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร โดย
มิไดพิจารณาถึงลําดับอาวุโส ทําใหผูฟองคดีซึ่งมีอาวุโสมากกวาผูถูกฟองคดีที่ 4 ไดรับความเดอืดรอนเสียหาย 
เสียโอกาสและสิทธิตางๆ อันพึงมีหากไดรับการแตงตั้งเปนผูอํานวยการหลักสูตรนติิศาสตรบัณฑิต รวมทั้งเสีย
ชื่อเสียงและเกียรติยศ ขณะที่ไดมีคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ 1 ดังกลาว ผูฟองคดีอยูในระหวางการลาศึกษาตอ
ระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตั้งแตป 2543 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2548 และกลับเขา
รายงานตัวปฏิบัติราชการในวันที่ 1 มิถุนายน 2548 ผูฟองคดีอางวาไมทราบวามีคําสั่งผูถูกฟองคดีที่ 1 ที่ 
1032/2548 หากผูฟองคดไีดทราบถึงการแตงตั้งผูถูกฟองคดีที่ 4 เปนผูอํานวยการหลักสูตรนติิศาสตรบัณฑิต 
ขณะที่ยังรับราชการเปนอาจารยสังกัดผูถูกฟองคดีที่ 1 และไดยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการลงวันที่ 16 
กุมภาพันธ 2549 เหตุผลในการลาออกเพือ่ไปสมัครสมาชิกวุฒิสภา กรณีนี้ผูฟองคดียอมไดรับทราบหรือควรรู
ถึงเหตุซึ่งผูฟองคดีอางวากอใหเกิดความเดือดรอนเสียหาย ซึ่งเปนเหตุแหงการฟองคดี อยางชาที่สุดวันที่ 16 
กุมภาพันธ 2549 เมื่อผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2550 จึงเปนการยื่นฟองคดี 
เมื่อพนกําหนดระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่ผูฟองคดีไดรูหรือควรรูเหตุแหงการฟองคดี ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิฟอง
คดี ตามมาตรา 51 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 จึงมีคําสั่งไม
รับคําฟองไวพจิารณาและใหจําหนายคดอีอกจากสารบบความ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ  

 
5.18 การสรางศาลาสวดพระอภิธรรม ณ วัดสวางสุทธาราม 

  (ปรับเปนวาระพิจารณา วาระที่ 4.9) 
 
5.19 การแกไขปญหาจราจรดานถนนผังเมืองรวมเมืองขอนแกน 

  รองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพเสนอตอที่ประชุมวา   ตามที่กรมทางหลวงชนบท ได
กอสรางถนนผังเมืองรวมเมืองขอนแกนและกอใหเกิดปญหาจราจรดานประตู 8 (ประตูกังสดาล) นั้น 
มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยฝายบริหารและฝายพัฒนาระบบกายภาพ ไดประสานกับสํานักทางหลวงชนบทที่ 6 
(ขอนแกน) เพื่อแกไขปญหาการจราจรและการคาขายบนทางเทาถนนผังเมืองรวมเมืองขอนแกน สํานักทาง
หลวงชนบทที่ 6 (ขอนแกน) ไดแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่ง เพื่อพิจารณาแกไขปญหาดังกลาว และ
มหาวิทยาลัยขอนแกนไดมอบหมายใหผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพเปนผูแทนเขารวมประชุม เมือ่
วันที่ 13 สิงหาคม 2551 ณ หองประชมุ ชัน้ 2 อาคารสํานักทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแกน) และผูชวยอธิการบดี
ฝายพัฒนาระบบกายภาพไดสรุปสาระของการประชุม ความกาวหนาการแกไขปญหาจราจรและการคาขายบน
ทางถนนผังเมืองรวมเมืองขอนแกน 
 1. สถานภาพงานกอสรางทางหลวงชนบทดานถนนมะลิวัลย  

1.1 ขณะนี้ผูรับจางงานกอสรางถนนทางหลวงชนบทไดกลับเขามาดําเนินการกอสรางตอแลว
หลังจากหยุดงานกอสรางมาระยะหนึ่ง ประกอบกับมีการแกไขแบบแปลนระบายน้ําบริเวณ
เกาะกลางถนนในชวงเวลาเดียวกัน 

1.2 ปจจุบันงานกอสรางทอระบายน้ําดังกลาวแลวเสร็จและผูรับจางจะเริ่มงานถมบดอัดดิน 
เพื่อทําการกอสรางผิวทางตอ 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 16/2551 ณ วันศุกรท่ี 19 กันยายน 2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 17/2551 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2551 เรียบรอยแลว 
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1.3 คาดวางานกอสรางจะแลวเสร็จประมาณเดือนตุลาคม 2551 (สิ้นสุดสัญญาประมาณ
กลางเดือนตุลาคม) และผูรับจางไมไดขอขยายเวลาตามมติคณะรัฐมนตรี ทําใหผูรับจาง
อยูในสถานะที่ตองกอสรางใหแลวเสร็จตามสัญญา 

1.4 เมื่อการกอสรางแลวเสร็จ สํานักทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแกน) จะติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจรบริเวณแนวติดถนนมะลิวัลย โดยใชงบประมาณ 2552 ซึ่งสํานกัทางหลวงชนบทที่ 6 
(ขอนแกน) จะดําเนินการกอสรางถนนตอไปจนถึงถนนศรีจันทร 

 2. การแกไขปญหาการจราจรบริเวณแยกกังสดาล 
2.1 สํานักทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแกน) จะดําเนินการทําแผนปายสัญญาณเตือนหามจอด 

และประสานกับตํารวจจราจรเพื่อกําหนดใหมีการหามจอดรถ ในชวงเวลาเชา-เย็น ตั้งแต
เวลา 06.00 – 09.00 น. และเวลา 15.00 -18.00 น.  

 3. การแกไขปญหาการจอดรถบริเวณถนนผังเมืองรวมเมืองขอนแกน  
3.1 สํานักทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแกน) จะประสานกับตํารวจและกําหนดพื้นที่หามจอดรถ

บริเวณประตูกังสดาลในชวงเวลาเชา-เย็น ตั้งแตเวลา 06.00 – 09.00 น. และ 15.00 – 
18.00 น.  

3.2 สํานักทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแกน) จะรับผิดชอบดําเนินการจัดทําปายสัญญาณเตือน
หามจอดในเวลาเรงดวน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มาติดตั้งบริเวณประตูกังสดาล
รวมทั้งกําหนดใหมีการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบกอน 

 4. การแกไขปญหาการคาขายบนทางเทา  
4.1 ปจจุบันจากการสํารวจของสํานักทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแกน) มีผูคาขายบนทางเทา

บริเวณประตูกังสดาล 39 ราน ทําใหเกิดปญหาความไมเปนระเบียบ  
4.2 คณะกรรมการแกไขปญหาการจราจรและการคาขายบนทางเทาถนนผังเมืองรวมเมือง

ขอนแกน มีมติหามคาขายบริเวณทางเทา เพื่อใหเกิดความเปนเรียบรอย โดยเทศบาลนคร
ขอนแกนจะรับเปนผูดําเนินการ เนื่องจากเทศบาลนครขอนแกนมีกฎหมายรองรับในการ
ดําเนินการหามคาขายบริเวณทางเทาอยูแลว 

  เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา ที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2550 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2551 มีความกังวลเกี่ยวกับถนนบริเวณทางเขา
ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก ฝงรานยาสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร ซึ่งมีการ
กอสรางถนนและมีหญาขึ้นรกทึบ จึงขอใหรองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพรับไปพิจารณาดําเนินการดวย
เพื่อใหสถานที่มีความพรอมจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปการศึกษา 2550 ในเดือนธันวาคมนี้ 
  รองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพรับไปพิจารณาดําเนินการปรับสภาพแวดลอมบริเวณ
ทางเขาศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก ฝงรานยาสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร 
ใหเรียบรอยตอไป และแจงเพิ่มเติมวา ถนนดานในบริเวณทางเขาที่จอดรถศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนา
ภิเษก บัดนี้ ไดจัดทําแบบเสร็จเรียบรอยแลว อยูระหวางการจัดหาผูรับจางมาดําเนินการตอไป  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ   
  6.1 การใชบัตรเติมนํ้ามันรถราชการ 
  รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมวา ดวยกระทรวงการคลัง ไดกําหนดหลักเกณฑและ
ขั้นตอนการใชบัตรเติมน้ํามนัรถราชการ เพื่อเปนทางเลือกของสวนราชการ นอกจากชําระดวยเงินสด คูปอง 
หรือใบสั่งจาย เนื่องจากหลักเกณฑดังกลาวใหสวนราชการใชในการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ โดยไมรวมถึงการ
เดินทางไปราชการดวย ประโยชนที่ไดรบัจากการดําเนินการ  

1. ลดขั้นตอนการจัดซื้อน้ํามันจากเดิมตองปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 

2. ลดงานดานเอกสารที่คณะ/หนวยงานตองดําเนินการ  
3. สามารถควบคุมการใชน้ํามันรถราชการภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรอนมุัติวงเงินรวมโดยใชเงินรายไดมหาวิทยาลยั 
และคณะ/หนวยงานโอนเงินคืนสวนกลางตามวงเงินที่ใช เพื่อใหการใชบัตรเติมน้าํมันรถราชการใหครอบคลมุถึง
การเดินทางไปราชการดวย  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการอนุมัติวงเงินรวมโดยใชเงินรายได
มหาวิทยาลัย และใหคณะ/หนวยงานโอนเงินคืนสวนกลางตามวงเงินท่ีใช เพื่อใหการใชบัตรเติม
นํ้ามันรถราชการใหครอบคลุมถึงการเดินทางไปราชการดวย ตามที่เสนอ 
 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 16/2551 ณ วันศุกรท่ี 19 กันยายน 2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 17/2551 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2551 เรียบรอยแลว 
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  6.2 การเรงรัดการเบิกจายเงิน 
  รองอธกิารบดฝีายบริหารเสนอตอที่ประชมุวา สืบเนื่องจากมติที่ประชมุสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
คราวประชุมครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2551 ไดเสนอมหาวทิยาลัย ใหกาํกับติดตามเรงรัดการเบิกจาย
คาพัสดุใหเปนไปดวยความรวดเร็ว เพื่อใหสามารถจดัซื้อพัสดุไดในราคาต่าํ ในการนี้ ฝายบรหิารรวมกับกองคลงั 
จึงไดจัดประชมุเพื่อกําหนดมาตรฐานการตรวจรับพัสดแุละเบิกจายเงินคาพัสดุ ซึ่งผูเขารวมประชุมประกอบดวย
รองคณบดีฝายบริหาร เลขานุการ หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ หัวหนางานคลังและพัสดุ และเจาหนาที่ผูปฏิบัติ และ
ไดจัดทําคูมือเพื่อเปนมาตรฐานการปฏิบัติงาน 3 เรื่อง ไดแก  

1) คูมือการรับบริการสําหรับผูประกอบการเกี่ยวกับการสงมอบและชําระเงินคางานจาง           
(จางเหมา/จางซอม) 

2) คูมือการรับบริการสําหรับผูประกอบการเกี่ยวกับการสงมอบและรับชําระคาวัสดุและครุภัณฑ 
3) คูมือการรับบริการสําหรับผูประกอบการเกี่ยวกับการสงมอบและรับชําระคาจางสิ่งกอสราง 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและถือปฏิบัติเพื่อเปนมาตรฐานเดียวกันตอไป  
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ และประธานเสนอแนะใหออกเปนประกาศมหาวิทยาลัยดวย 
 
  6.3 โครงการ KKU SIM 
  ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) เสนอตอที่
ประชุมวา สํานักทะเบียนและประมวลผลขอเสนอโครงการ KKU SIM เปนโครงการความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยขอนแกนกับบริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) หรือบริษัท เอไอเอส เพื่อ
ใหบริการรับสงขาวสารดานการศึกษาไปยังนักศึกษาผานทางระบบขอความสั้น (SMS) บนโทรศัพทมือถือ โดย
สํานักทะเบียนและประมวลผลเปนผูดูแลรับผิดชอบโครงการ มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการเพิ่มชองทางในการ
ใหบริการการศึกษาและการติดตอสื่อสารกับนักศึกษาที่สะดวกรวดเร็วทันตอเหตุการณ โครงการนี้ บริษัท เอไอ
เอส ยินดีใหบริการโดยไมคิดคาใชจาย ทั้งในสวนของมหาวิทยาลัย และสวนของนักศึกษาอยางไมมีเง่ือนไข 
เพื่อเปนการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของประเทศ 
  ในระยะแรกนี้จะใหบริการหลักๆ 5 บริการ คือ 1) บริการแจงขาวสารขอมูลของทาง
มหาวิทยาลัย 2) บริการแจงตารางสอน 3) บริการแจงตารางสอบสถานที่สอบ 4) บริการแจงผลการเรียน และ 
5)  บริการแจงผลการลงทะเบียนเรียน ในระยะตอไปจะใหบริการลงทะเบียนผาน SMS บนโทรศัพทมือถือได 
  หนวยงานหลักๆ ที่ใชบริการ ไดแก สํานักทะเบียนและประมวลผล กองกิจการนักศึกษา สํานัก
วิทยบริการ หนวยงานดานประชาสัมพันธ หนวยงานดานสารสนเทศ และหนวยงานอื่นๆ ที่ตองการแจงขาวสาร
ไปยังนักศึกษา โดยมีสํานักทะเบียนและประมวลผลเปนผูควบคุมดูแลรับผิดชอบการสงขาวสาร และมีหนวยงาน
ที่เกี่ยวของรวมกันตรวจสอบกลั่นกรองเนื้อหาของขาวสารเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย 
  สําหรับลักษณะกระบวนการทํางานของระบบจะเปนการเชื่อมโยงระหวางฐานขอมูลของระบบ
ทะเบียนนักศึกษากับเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่เอไอเอส ขาวสารจะถูกสงไปยังนักศึกษาที่สมัครใชบริการนี้ 
ซึ่งนักศึกษาจะตองมี SIM ของเอไอเอสในระบบ GSM Advance และ 1-2-Call สําหรับนักศึกษาที่ยังไมมี SIM 
ของเอไอเอส สามารถขอรับไดฟรี 
  โครงการความรวมมือนี้ไมไดกําหนดระยะเวลา ฝายใดฝายหนึ่งสามารถขอบอกเลิกไดโดยบอก
กลาวเปนลายลักษณอักษร  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
  ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้  

1. ขอใหระมัดระวังการเผยแพรขอมูลที่ขัดกบัพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ ดวย 
2. ขอใหระมัดระวงัขอมูลที่จะเกิดคาใชจายกับผูใชบริการในการใชบริการและใหบริการระบบ ดวย 
3. ควรมีการสื่อสารใหผูใชบริการไดทราบเงื่อนไขตางๆ ของบริการ และแจงใหชัดเจนวาจะเปด

ใหบริการใดบางและอาจพิจารณาเปดใชเฉพาะบริการที่ไมมีคาใชจาย 
4. กรณีที่มีบริษัทอื่นตองการเขามาดําเนินการในลักษณะเดียวกันนี้ โดยใหเง่ือนไขไมต่ํากวา

ของบริษัทเอไอเอส ทางมหาวิทยาลัยอาจพิจารณาใหเขารวมโครงการได 
5. ควรพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดนโยบายดูแลขอมูลใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ

วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 
6. อาจพิจารณาขยายผลการใหบริการดังกลาวไปสูบุคลากร ซึ่งจะเปนการปฏิวัติกระบวนการ

สื่อสารภายในมหาวิทยาลัย แตตองมีการพิจารณาดําเนนิการอยางรอบคอบ  
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ  
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  6.3 โครงการสุขภาพสูชุมชน ของคณะพยาบาลศาสตร  
  คณบดีคณะพยาบาลศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา  เนื่องจากชวงนี้เกิดปญหาน้ําทวมขัง บริเวณ
ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย คณะพยาบาลศาสตรจึงจัดโครงการสุขภาพสูชุมชน และออกปฏิบัติการบริเวณพื้นที่
ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ในการนี้ จึงขอเชิญชวนคณะ/หนวยงานรวมออกปฏิบัติการโครงการสุขภาพสูชุมชน 
และบริจาคสิ่งของตางๆ โดยเฉพาะเวชภัณฑยา ซึ่งมีความจําเปนมาก 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ  
 
 6.4 โรคไขเลือดออก  
  รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุม ศูนยวิจัยเฉพาะทาง คณะแพทยศาสตร ไดรายงาน
การสํารวจยุงลายชนิดตางๆ ที่เปนสาเหตุของโรคไขเลือดออก พบวา มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนเขตที่มียุงลาย
ชุกชุมมาก เปนเหตุใหนักศกึษาคณะเภสัชศาสตรเปนโรคไขเลือดออก จํานวน 2 ราย 
  สาเหตุที่ทําใหมียุงลายชุก เนื่องจากปกติยุงลายจะวางไขในน้ําสะอาด ซึ่งบริเวณหอพัก อาคาร 
สํานักงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยมีการปลูกตนไม แตไมคอยเปลี่ยนน้ําทําใหยุงลายวางไข จึงขอความ
รวมมือใหดูแลเปลี่ยนน้ําใหตนไมบริเวณหอพัก อาคารและสํานักงานดวย 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ  
 
 6.5 การเกิดเสียงระเบิดท่ีหมอแปลงไฟฟาภายในมหาวิทยาลัย 
 คณบดีคณะพยาบาลศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา เมื่อวันจันทรที่ 15 กันยายน 2551 เกิดเสียง
ระเบิดที่หมอแปลงไฟฟาที่หนาคณะพยาบาลศาสตร เนื่องจากมีกิ่งไมหักโคนทับหมอแปลง จึงขอให
มหาวิทยาลัยพิจารณาหาแนวทางปองกันและดูแลใหทั่วถึงดวย  
 รองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพเสนอตอที่ประชุมวา ไดมีการจัดทําหนังสือขอความ
รวมมือจากทุกคณะ/หนวยงาน ใหชวยดูแลสอดสองตนไมบริเวณใกลหมอแปลงไฟฟาทั้งที่ตั้งอยูบนพื้นดินและ
ที่อยูบนหางรานในบริเวณที่คณะ/หนวยงานรับผิดชอบ หากพบวามีสิ่งผิดปกติสามารถแจงใหกองอาคารและ
สถานที่เขาไปตัดแตงกิ่งไมเพื่อปองกันการหักโคนได 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ  
 
เลิกประชุมเวลา 11.50 นาฬิกา 
 
 
 
    (ลงชื่อ)                 กุลธิดา  ทวมสุข 
            (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 
              รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

                                 เลขานุการที่ประชุมคณบดี 
 
นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์ 
นางสาวลัลธริมา ประจง 
ผูบันทึกรายงานการประชุม  
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