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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครัง้ที่  2/2550  ณ  วันศุกรที่  19 มกราคม 2550
หมายเหตุ : ไดรบัการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 3/2550 เม่ือวันที่ 9 กมุภาพันธ 2550 เรียบรอยแลว

รายงานการประชุมคณบดี
คร้ังที่ 2/2550

เมือ่วนัศุกรที่ 19 มกราคม 2550
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ

                                             
ผูมาประชุม
1. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ ประธาน
2. ผศ.พิสิฏฐ  เจริญสุดใจ ผูชวยอธกิารบดีฝายวิจัย และรักษาราชการแทน

ผูอ ํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
แทนรองอธิการบดีฝายวิจัย

3. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
4. ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
5. ผศ.วันชัย สุมเล็ก รองอธกิารบดีฝายวิทยาเขตหนองคาย
6. นายเทพฤทธิ์  ตุลาพิทักษ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา

แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร
7. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร
8. ผศ.เกียรติ  แสงอรุณ รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดคีณะวิทยาศาสตร
9. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา คณบดคีณะศึกษาศาสตร
10. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย คณบดคีณะพยาบาลศาสตร
11. ศ.วรุิฬห  เหลาภัทรเกษม คณบดีคณะแพทยศาสตร
12. ผศ.เยาวลักษณ  อภิชาติวัลลภ คณบดคีณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
13. รศ.ชชูาติ อารีจิตรานุสรณ คณบดคีณะเทคนิคการแพทย
14. รศ.พิษณุ  อุตตมะเวทิน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
15. รศ.อินทรพล  หอวิจิตร คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
16. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย คณบดคีณะเภสัชศาสตร
17. ผศ.เกษม  นันทชัย คณบดีคณะเทคโนโลยี
18. รศ.สมบูรณ  แสงมณีเดช รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดคีณะสัตวแพทยศาสตร
19. ผศ.ธนสิทธิ์  จันทะรี รองคณบดฝีายวิจัย

แทนคณบดคีณะสถาปตยกรรมศาสตร
20. รศ.มันทนา  สามารถ คณบดคีณะวิทยาการจัดการ
21. ผศ.รุง  ธีระพิจิตร คณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร
22. ผศ.วีระศักดิ์  จารุชัยนิวัฒน ประธานฝายพัฒนาวิชาการ

แทนผูรักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร
23. รศ.สมาน  ลอยฟา ผูอํ านวยการสํ านักวทิยบริการ

(ส ํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู)
24. รศ.ชรัตน  มงคลสวัสดิ์ ผูรักษาราชการแทนผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร
25. รศ.สมภพ  พระธานี ผูอ ํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
26. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข รองอธกิารบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

เลขานุการที่ประชุม
27. นางสังวาลย  ชางทอง ผูชวยเลขานุการที่ประชุม

ผูไมมาประชุมเน่ืองจากติดราชการและภารกิจอ่ืน
1. รศ.สุมนต  สกลไชย อธิการบดี
2. รศ.ดํ ารงค   หอมดี รองอธิการบดีฝายบริหาร
3. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร
4. รศ.ลํ าปาง  แมนมาตย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
5. รศ.จิตเจริญ  ไชยาคํ า ผูอ ํานวยการศูนยบริการวิชาการ
6. รศ.พีระศักดิ์  ศรีฤาชา ผูอ ํานวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล

(ส ํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)
7. นายอรรถยุทธ  อินทรปรีชา ประธานสภาขาราชการและลูกจาง
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เร่ิมประชุมเวลา 09.50 นาฬิกา

เน่ืองจากอธกิารบดตีดิราชการสํ าคัญ จึงมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
ท ําหนาทีป่ระธานที่ประชุมคณบดีแทน  จากน้ัน ประธานไดด ําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปน้ี

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองแจงตอที่ประชุม -ไมมี-

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณบดี คร้ังที่ 1/2550 เมือ่วันที่ 12 มกราคม 2550
ทีป่ระชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุคร้ังที ่1/2550 เม่ือวนัที ่12 มกราคม 2550 โดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสบืเน่ืองจากการประชุมคร้ังกอน   -ไมมี-

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา
4.1  ขอความรวมมอืมหาวิทยาลัยในการพิจารณารับนักศึกษาที่ลาออกและพิจารณา

                              รับเพิม่เติม  ในระบบรับตรง
เลขานุการทีป่ระชมุเสนอตอที่ประชุมวา ในการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย

คร้ังที่ 6/2549 เม่ือวนัเสารที ่16 ธันวาคม 2549 ไดพิจารณาเร่ืองแอดมิชชั่นส ปการศึกษา 2550 เน่ืองจากมีนัก
ศกึษาจํ านวนหนึง่ทีล่าออกจากมหาวิทยาลัย/สถาบันที่กํ าลังศึกษาอยูในปการศึกษา 2549 เพ่ือสมัครสอบแอด
มิชชัน่ส ในปการศึกษา 2550 ซ่ึงที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยมีมติใหใชผลคะแนน O-NET ในปการศึกษา
ทีนั่กเรียนจบเทาน้ัน  ในการนี้ เพ่ือเปนการลดความตึงเครียดของนักเรียน และคลี่คลายปญหาใหนักศึกษาที่
พลาดโอกาสในกรณทีีไ่มสามารถสอบเขามหาวิทยาลัยคร้ังใหมได ที่ประชุมอธิการบดีมีมติเสนอขอให
มหาวทิยาลยั/สถาบนัทีมี่นักศกึษาลาออก และมีความประสงคจะกลับเขาศึกษา ณ มหาวิทยาลัย/สถาบัน เดิม
พิจารณารับนักศกึษาเขาศึกษาใหมได นอกจากน้ัน หากมหาวิทยาลัย/สถาบันใดที่มีการรับตรง และยังมีที่วาง
ทีต่รงกบัความตองการของนักเรียน ก็ขอใหมหาวิทยาลัย/สถาบัน พิจารณารับนักเรียนเพ่ิมเติมดวย  ทัง้น้ี โดยข้ึน
อยูกบัหลกัการทีว่า การรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเปนสิทธิโดยชอบธรรมและเปนดุลยพินิจของ
มหาวทิยาลยั/สถาบนัแตละแหง  ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย จึงขอความสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย/
สถาบนัเพ่ือรวมดํ าเนินการคลี่คลายปญหาดังกลาวดวย

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพิจารณาแลวเห็นวามหาวทิยาลัยควรด ําเนินการตามแนวปฏบิติัเดิม

4.2  ขอความอนเุคราะหการจดัทีน่ั่งการศกึษาสํ าหรับนักเรียนจากจงัหวดัชายแดนภาคใต
เลขานุการทีป่ระชมุเสนอตอที่ประชุมวา ดวยกองอํ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน ไดมี

หนังสอืที ่นร 5102.1/3074 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2549 ขอความอนุเคราะหที่น่ังการศึกษาใหกับนักเรียนจาก
จังหวดัชายแดนภายใต  อันไดแก จ.ปตตานี จ.ยะลา จ.นราธิวาส จ.สตูล และจ.สงขลา เฉพาะในพื้นที่ 4 อํ าเภอ
ไดแก อ.เทพา อ.สะบายอย อ.นาทวี และอ.จะนะ จํ านวน 10 -15 ที่น่ังตอป ตั้งแตปการศึกษา 2550 เปนตนไป
พรอมทัง้จัดทีพั่กและทุนการศึกษาตามจํ านวนที่สามารถสนับสนุนได  อน่ึง ในปการศึกษา 2550 กระทรวง
มหาดไทยโดยความรวมมือของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรจะดํ าเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาชาว
ไทยทีนั่บถอืศาสนาอสิลามในจงัหวัดชายแดนภาคใต เขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยตางๆ ซ่ึง มหาวิทยาลัย
ขอนแกน  โดยส ํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ไดสํ ารวจอัตรารับนักศึกษาตามโครงการดังกลาว ประจํ าป 2550
มีคณะทีป่ระสงคจะรับนักศึกษาตามดครงการของกระทรวงมหาดไทย  รวมจํ านวน 26 คน         ใน 6 คณะ คอื
คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร (14 คน)  คณะวทิยาศาสตร (1 คน)   คณะเภสชัศาสตร (2 คน) คณะวิทยาการ-จัด
การ (3 คน)  คณะพยาบาลศาสตร (5 คน)  และคณะทันตแพทยศาสตร (1 คน) ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพิจารณาแลวมมีติเห็นควรใหการสนับสนุน จ ํานวนไมเกนิ 15 ทนุ   ทัง้น้ี มอบ

ใหฝายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ สํ ารวจสาขาทีป่ระสงคจะรับนักศึกษาตามค ําขอของกองอ ํานวยการรกัษา
ความมัน่คงภายใน ในแตละคณะตอไป

4.3   รางปฏทินิการศึกษาระดับปริญญาตร ีและระดับบณัฑติศึกษา ประจ ําปการศึกษา 2549
เลขานุการทีป่ระชมุ เสนอตอที่ประชุมวา ดวยสํ านักบริหารและพัฒนาวิชาการไดจัดทํ ารางปฏิทิน

การศกึษาระดบัปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจํ าปการศึกษา 2550 เรียบรอยแลว ดังมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม
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จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพิจารณาแลวมมีติเห็นชอบรางปฏทินิการศึกษาทัง้ระดับปริญญาตรี และ

ระดับบณัฑติศึกษา ตามทีเ่สนอ และมขีอคิดเห็นเสนอแนะใหปรับแกไข  ดังน้ี
1. ปรับแกไข รางประกาศฯ ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ดังน้ี

1.1 ปรับรายการในตารางลํ าดับที่ 4 ข้ึนมาเปนลํ าดับที่ 1
1.2 รายการลํ าดับที่ 6 “นักศึกษาที่มีรหัสข้ึนตนดวย 50 เขาหอพัก” เดิมที่กํ าหนด

เปนวนัจนัทรที่ 28 พฤษภาคม 2550 น้ัน  ควรพิจารณาปรับใหตรงกับวันหยุด
ซึง่จะสะดวกกบันักศึกษาและผูปกครองมากกวา (อาจเปนวันเสาร หรือ
วันอาทิตยที่ 26 -27 พฤษภาคม 2550)

1.3 รายการลํ าดับที่ 7 แกไขคํ าวา “ธนาคาร” ใหถูกตอง
2. คณบดีคณะเทคนิคการแพทย มีขอเสนอแนะวา ควรมีกระบวนการใหนักศึกษา

สามารถตรวจสอบการชํ าระเงินคาลงทะเบียนไดดวย ในปฏิทินการศึกษาของทั้งระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษา

          4.4  พจิารณาการอุทธรณคํ าส่ังลงโทษนักศึกษาทุจริตการสอบกลางภาคตน
                               ปการศึกษา 2549

เลขานุการที่ประชุมในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณคํ าสั่งลงโทษนักศึกษา
ทจุริตการสอบ ตามคํ าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ 4102/2549 เสนอใหคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรเสนอตอที่
ประชุมมีรายละเอียดโดยสรุปวา คณะฯ ไดมีค ําสัง่ลงโทษนักศึกษาทุจริตการสอบกลางภาคตน ปการศึกษา 2549
จํ านวน 2 ราย ตามค ําสัง่คณะวิศวกรรมศาสตร ที่ 506/2549 สั่ง ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2549 คือ

1. นายจักรกฤษณ  บญุเกดิ ใหปรับตกรายวิชาที่กระทํ าการทุจริตและรายวิชาที่สอบผานมาแลว
จํ านวน 4 วชิา คอื 1) วชิา 411 321 Technical English for Engineering   2) วชิา 175 231 Termodynamics I
3) วชิา 315 112 Fundamentals of Physics II  และ  4) วิชา 175 221 Dynamics

2. นางสาวปทมวรรณ  ศรีกา ใหปรับตกรายวิชาที่กระทํ าการทุจริตและรายวิชาที่สอบผานมาแลว
จํ านวน 4 วชิา คือ 1) วิชา 411 322 Technical English for Engineering II 2) วิชา 171 240 Surveying I   3)
วชิา 175 221  Dynamics  และ 4) วิชา 171 200 Strength of Materials I

เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมเพ่ิมเติมวา  นักศกึษาทัง้ 2 รายดังกลาว ไดย่ืนอุทธรณตอ
อธกิารบดใีหมหาวิทยาลัยพิจารณาลดโทษ ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณฯ ไดประชุมพิจารณาและ
ปรึกษากันแลว มีความเห็นใหลดโทษลง โดยปรับตกนักศึกษาทั้ง 2 ราย เฉพาะรายวิชาที่ทํ าการทุจริต กลาวคือ
นายจักรกฤษณ  บญุเกดิ ใหปรับตกเฉพาะรายวิชา วิชา 175 221 Dynamics  และ นางสาวปทมวรรณ  ศรีกา
ใหปรับตกเฉพาะรายวิชา วิชา 171 200 Strength of Materials I กอนนํ าเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณา

แตเม่ือวนัที ่ 9 มกราคม 2550 คณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ ไดประชุมพิจารณาทบทวน
ความเหน็ โดยไดตรวจสอบเกี่ยวกับระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของ คือ ระเบียบฯ วาดวย การศึกษาข้ันปริญญา
ตรี พ.ศ.2548 และระเบียบฯ วาดวย การสอบประจํ าภาคของนักศึกษา พ.ศ.2547 แลวเห็นวา การออกระเบียบฯ
วาดวย การสอบประจ ําภาคของนักศึกษา พ.ศ.2547 ไดอาศัยอํ านาจตามระเบียบฯ วาดวยการศึกษาข้ันปริญญา
ตรี พ.ศ.2542 ตอมาระเบียบฯดังกลาว ถูกยกเลิกและใชระเบียบฯ วาดวย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ.2548 ซ่ึง
ออกบงัคบัใชภายหลงัระเบียบฯ วาดวย การสอบประจํ าภาคของนักศึกษา พ.ศ.2547 เม่ือพิจารณาเกี่ยวกับการ
สอบ ตามหมวดที ่ 8 การวัดและประเมินผลตามนัยขอ 27.3 ของระเบียบฯ วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี
พ.ศ.2548 ก ําหนดไววา “การสอบประจํ าภาค หมายถึงการสอบคร้ังสุดทายของแตละรายวิชา เม่ือเสร็จสิ้นการ
สอนในภาคการศกึษาน้ัน หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบประจํ าภาค ใหเปนไปตามระเบียบฯ วาดวย
การสอบประจ ําภาค”  ดังน้ัน  การดํ าเนินการเกี่ยวกับการสอบประจํ าภาค จึงตองอาศัยระเบียบฯ ที่กํ าหนดไว
เฉพาะ คอืระเบยีบฯ วาดวย การสอบประจํ าภาคของนักศึกษา พ.ศ. 2547 ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตรเสนอและ
อางองิระเบยีบฯ ดงักลาว น้ัน ถูกตองและชอบแลว ฉะน้ัน การลงโทษนักศึกษากรณีทุจริตการสอบดังกลาว ตาม
ทีค่ณะวศิวกรรมศาสตรลงโทษมีความเหมาะสมและชอบแลว ทั้งน้ี เพ่ือเปนบรรทัดฐานในการถือปฏิบัติตามมติที่
ประชมุคณบด ี คราวประชุมคร้ังที่ 21/2548 เม่ือวันที่ 28 ธันวาคม 2548 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบกรณี
ท ํานองเดยีวกนัมาแลว  ดังน้ัน คณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณฯ ไดพิจารณาทบทวนแลว มีความเห็นวา ให
ยกอุทธรณของนักศึกษา ทั้ง 2 ราย

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพิจารณาแลวมมีติเห็นชอบตามความเหน็ทีค่ณะกรรมการพจิารณาการ

อุทธรณฯ เสนอ  คือ ใหยกอุทธรณของนักศึกษาทั้ง 2 ราย และลงโทษนักศึกษาตามคํ าส่ังคณะ
วศิวกรรมศาสตร ที่ 506/2549 ส่ัง ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2549  เชนเดิม
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครัง้ที่  2/2550  ณ  วันศุกรที่  19 มกราคม 2550
หมายเหตุ : ไดรบัการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 3/2550 เม่ือวันที่ 9 กมุภาพันธ 2550 เรียบรอยแลว

 4.5  ขออนุมติัดํ าเนินการจดัการหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ
          สาขาวชิาวศิวกรรมสิง่แวดลอม ในลักษณะโครงการพิเศษ
คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา คณะฯขออนุมัติดํ าเนินการจัดการหลักสูตร

วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ในลักษณะโครงการพิเศษโดยมีรายละเอียดหลักการ
และเหตผุล โครงสรางหลักสูตร  ศักยภาพในการดํ าเนินการ และงบประมาณสํ าหรับการจัดการหลักสูตร ตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งน้ี คณะกรรมการอํ านวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมคร้ังที่
7/2549 เม่ือวนัที ่28 พฤศจิกายน 2549 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการ โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะวา
เน่ืองจากการเปดหลกัสตูรแผน ข โดยนักศึกษาที่สํ าเร็จการศึกษาในหลักสูตรน้ีมีสิทธิไดรับปริญญาวิศวกรรมศา
สตรมหาบณัฑิต ส ําหรับนักศึกษาที่ไมไดสํ าเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตมา จะไมไดผานกระบวนการ
ของวศิวกรรมอาจท ําใหมีผลกระทบกับวิชาชีพในภาพรวม เห็นควรใหทบทวนการกํ าหนดคุณสมบัติผูสมัครเขา
ศกึษาใหรับเฉพาะผูส ําเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หากประสงคจะรับผูสํ าเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร
บณัฑิต ควรมกีารจัดท ําเปนอีกหลักสูตรหน่ึงเพ่ือใหครอบคุลมวิทยาศาสตรบัณฑิตดวย   ซ่ึงคณะฯไดพิจารณาขอ
เสนอแนะดงักลาวแลว เห็นวาหลักสูตรน้ีสามารถดํ าเนินการไดโดยไมกระทบกับวิชาชีพในภาพรวม

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพิจารณาแลวมมีติเห็นชอบในหลกัการ และมขีอคิดเห็นเสนอแนะวา

คณะฯ อาจพจิารณาเพิม่วชิาพืน้ฐานทางดานวศิวกรรม สํ าหรับผูทีไ่มไดสํ าเร็จการศกึษาวศิวกรรมศาสตร
บณัฑติ  ซึง่จะท ําใหไมกระทบกบัวชิาชีพวศิวกรรมในภาพรวม

        4.6   การคัดเลือกขาราชการเพือ่แตงต้ังใหดํ ารงต ําแหนงหัวหนาสํ านักงานอธกิารบดี
         และผูอํ านวยการกอง
ผูชวยเลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา   มหาวทิยาลยัจะดํ าเนินการคัดเลือกขาราชการ

เพ่ือแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนง ดังตอไปน้ี
1. ต ําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 9 ระดับ 9 (ตํ าแหนงหัวหนาสํ านักงานอธิการบดี)
2. ต ําแหนงเจาหนาที่บุคคล 8 ระดับ 8 (ตํ าแหนงผูอํ านวยการกองการเจาหนาที่)
3. ต ําแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 8 ระดับ 8 (ตํ าแหนงผูอํ านวยการกองแผน

งาน)
4. ต ําแหนงเจาหนาที่บริหารงานอาคารและสถานที่ 8 ระดับ 8 (ตํ าแหนงผูอํ านวยการกอง

อาคารและสถานที่)
โดยมหาวทิยาลยัไดกํ าหนดคุณสมบัติ ความรูความสามารถ คุณลักษณะที่พึงประสงค หนาที่

ความรับผดิชอบ เกณฑการประเมินและการตัดสิน  โดยดํ าเนินการตามมาตรฐานกํ าหนดตํ าแหนงและหลักเกณฑ
ตามที ่ก.ม.ไดก ําหนดไว และกรอบสมรรถนะของสํ านักงาน ก.พ. โดยอนุโลม ดังรางประกาศที่ปรากฏตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพิจารณาแลวมมีติเห็นชอบในหลกัการตามทีเ่สนอ และมขีอคิดเห็นเสนอแนะ

ใหปรับแกไขวรรคทายของ ขอ 6 เกณฑการประเมนิและการตดัสิน ของรางประกาศฯ ทัง้ 4 ฉบบั โดยให
แกไขเปน “ ผูไดรับการคดัเลือกจะตองไดคะแนนแตละขอขางตนไมต่ํ ากวาขอละ 60 คะแนน และ เปนผูได
คะแนนสงูสุดโดยตองไดคะแนนรวมไมต่ํ ากวารอยละ 70”

4.7 ประมาณการรายรบัรายจายประจ ําปงบประมาณ 2550 ของสถานีวทิยุกระจายเสยีง
                                      มหาวทิยาลัยขอนแกน   และรายงานผลการดํ าเนินงานสถานวิทยุกระจายเสียง
                            มหาวทิยาลัยขอนแกน ประจํ าป 2549

รองอธิการบดีฝายกจิการพิเศษ เสนอตอที่ประชุมวา  ขอเสนอประมาณการรายรับ-รายจาย ประ
จํ าปงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 – 30 กนัยายน 2550) ของสถานวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัย
ขอนแกน  โดยประมาณการรายรับเปนเงินจํ านวน 5,132,000.96 บาท  ประมาณการรายจายเปนเงินจํ านวน
4,510,000.00 บาท ประมาณการกํ าไรสุทธิเปนเงินจํ านวน  77,400.91 บาท ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม ทั้งน้ี ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํ านวยการสถานีวิทยุเรียบรอยแลว
ส ําหรับปงบประมาณ 2550 สถานีฯไดรับผลกระทบตอเน่ืองจากงบประมาณ 2549 จากการเกิดวิทยุชุมชน สงผล
ใหมีรายไดลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับปงบประมาณที่ผานมา ดังน้ัน งบประมาณสวนใหญของป 2550 มิไดเปนการ
พัฒนาอปุกรณใดๆ เปนเพียงคาใชจายในการบริหารจัดการและจัดหาอุปกรณกระจายเสียงสํ ารองที่จํ าเปนเทาน้ัน

และตามค ําสัง่มหาวทิยาลยัขอนแกน ที ่2259/2547 เร่ือง แตงตัง้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผล
การด ําเนินงานขององคกรในก ํากบัมหาวทิยาลยัขอนแกน น้ัน บดัน้ี คณะกรรมการฯ ไดตรวจสอบและประเมนิผลการด ําเนิน
งานของสถานีวทิยุกระจายเสยีง  มหาวทิยาลยัขอนแกน  ประจํ าป 2549 เรียบรอยแลว สรุปผล ดงัน้ี

ผลการด ําเนินงานมกีารพัฒนาระบบกระจายเสียงไดตามเปาหมายที่ตั้งไว โดยมีคาใชจายในการ
จัดหาครุภัณฑเพ่ือดํ าเนินการในการพัฒนาเปนไปตามที่ตั้งไว จํ านวนเงิน 849,836.44 บาท
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครัง้ที่  2/2550  ณ  วันศุกรที่  19 มกราคม 2550
หมายเหตุ : ไดรบัการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 3/2550 เม่ือวันที่ 9 กมุภาพันธ 2550 เรียบรอยแลว

ผลประกอบการของสถานีวิทยุมี ดังน้ี
ประมาณการ (บาท) เกิดข้ึนจริง (บาท)

รายได 8,271,112.68 6,905,266.94
รายจาย 7,648,696.71 4,571,000.81
รายไดสูงกวารายจาย       622,415.97 2,334,266.13
นํ าไปเปนทุนสํ ารองสะสม    233,426.61
คงเหลือกํ าไรสุทธิ 2,100,839.52
สถานีฯ ประกอบการไดตํ่ ากวาประมาณการ 16.51% และลดคาใชจายลงจากประมาณการได

40.24% ผลการด ําเนินงานเมือ่เทยีบกับประมาณการถือวาทํ าไมไดตามเปาหมายแตผลกํ าไรมีมากกวาประมาณ
การ เน่ืองจากลดคาใชจายลงไดมากและไดจัดสรรเงินใหมหาวิทยาลัยขอนแกน 5% ของรายไดไวแลว

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบรายงานผลการดํ าเนินงานและพิจารณาประมาณการรายรับ-รายจาย
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบและเหน็ชอบใหนํ าเสนอสภามหาวทิยาลัยตอไป โดยใหตรวจสอบตัว

เลขก ําไรสทุธใินรายงานประจ ําป 2549 และปรับแกไขใหถกูตองกอน

4.8 คณะศิลปกรรมศาสตรขออนุญาตปดถนนเพือ่จดัโครงการถนนศลิปะ คร้ังที ่4(ART  LANE)
คณบดคีณะศลิปกรรมศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา คณะฯกํ าหนดจัดโครงการถนนศิลปะ คร้ังที่ 4

(ART  LANE)  ข้ึน ในระหวางวันที่ 1-4 กุมภาพันธ 2550 ณ สวนรมเกลา และบริเวณสะพานขาวถึงสี่แยกคณะ
เทคโนโลยี ดงัน้ัน จึงขออนุญาตปดถนนบริเวณสะพานขาวถึงสี่แยกคณะเทคโนโลยี เพ่ือจัดกิจกรรมตามวันดัง
กลาวดวย  โดยคณะฯจะไดจัดทํ าปายประชาพันธ และมีหนังสือแจงเวียนคณะ หนวยงานใหทราบตอไป

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพิจารณาแลวมมีติเห็นชอบ  โดยฝายกจิการพเิศษรับจะดํ าเนินการ  เร่ือง

การประชาสมัพนัธ  และ การจดัระบบการจราจร

ระเบยีบวาระที่  5  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ
5.1   การขออนุมติัเปดหลักสูตร
ดวยคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน คราวประชุมคร้ังที่ 19/2549 เม่ือวัน

ที ่17 พฤศจิกายน 2549 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบการเสนอขออนุมัติเปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
วชิาภมิูสารสนเทศ (หลักสูตรใหม พ.ศ.2550) เรียบรอยแลว

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ

5.2  วารสารวจิยั มข. ปที ่11 ฉบบัที ่4
กองบรรณาธกิารวารสารวจัิย มข. ไดจัดพิมพวารสารวิจัย มข. ปละ 4 ฉบับ เพ่ือเผยแพรบทความ

ประเภทตางๆ ของคณาจารยในมหาวทิยาลยั รวมทัง้ผลงานวชิาการจากนกัวชิาการภายนอกมหาวทิยาลยัดวย บดัน้ี
ไดด ําเนินการจดัพิมพวารสารวิจัย มข. ปที่ 11 ฉบับที่ 4 (ตลุาคม – ธนัวาคม 2549) เรียบรอยแลว ซ่ึงมีราย
ละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ

5.3  รายงานผลการประชมุเชิงปฏบิติัการ “รัฐมนตรีพบภาคพีนัธมติร”
ดวยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยไดจัดสงสรุปรายงานผลการประชุมเชิง

ปฏิบตักิาร “รัฐมนตรีพบภาคีพันธมิตร” เม่ือวันที่ 13 พฤศจิกายน 2549 ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ

5.4  ประชาสมัพนัธการจดังาน “วนัโลกสัตวเล้ียง”
คณะสตัวแพทยศาสตร กํ าหนดจัดงาน “วันโลกสัตวเลี้ยง” ประจํ าป 2550 ข้ึนในระหวางวันที่

26-27 มกราคม 2550 ณ บริเวณริมบึงสีฐาน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหประชาชนรักและเอาใจใสตอสัตว
เลี้ยงมากย่ิงข้ึน  ใหความรูดานการเลีย้งสัตวที่ถูกตองตามหลักวิชาการ และเปนการสรางความสัมพันธระหวาง
มหาวทิยาลัยและประชาชนทั่วไป  โดยมีรายละเอียดการจัดงานตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครัง้ที่  2/2550  ณ  วันศุกรที่  19 มกราคม 2550
หมายเหตุ : ไดรบัการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 3/2550 เม่ือวันที่ 9 กมุภาพันธ 2550 เรียบรอยแลว

5.5 คํ าส่ังศาลปกครองขอนแกน คดีหมายเลขด ําที ่544/2549 เร่ือง คดีพพิาทเกีย่วกบัการที่
          เจาหนาทีข่องรัฐละเลยตอหนาทีต่ามทีก่ฎหมายก ําหนดใหตองปฏบิติั
ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ศาลปกครองขอนแกน ไดมีคํ าสั่งคดหีมายเลขด ําที ่544/2549 ระหวาง

นายพศิษิฐ  โจทยกิง่   ผูฟองคด ี และ มหาวทิยาลยัขอนแกน  ผูถกูฟองคดทีี ่1 และ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน ผูถกูฟอง
คดทีี ่2  เร่ือง คดพิีพาทเกีย่วกบัการทีเ่จาหนาทีข่องรัฐละเลยตอหนาทีต่ามทีก่ฎหมายก ําหนดใหตองปฏิบตั ิ โดยผูฟองคดีได
ขอใหศาลพิพากษา และมีคํ าสั่ง ดังน้ี

1. ใหผูถกูฟองคดทีี ่2 ประกาศแตงตั้งผูไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาคณาจารยโดยดวนที่สุด
2. ใหศาลมคี ําสัง่เพ่ือก ําหนดมาตรการหรือวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวเพื่อใหผูฟองคดี

รักษาราชการในตํ าแหนงประธานสภาคณาจารยมหาวิทยาลัยขอนแกนตอไปไดจนกวาจะมี
ค ําสัง่แตงตั้งประธานสภาคณาจารยคนใหม

โดยคดเีร่ืองน้ี ศาลไดมีค ําสัง่ไมรับค ําขอก ําหนดวธิกีารคุมครองเพือ่บรรเทาทกุขชัว่คราวกอนการพพิากษาของ
ผูฟองคดไีวพิจารณา ซ่ึงมีรายละเอยีดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ

5.6 การมอบอ ํานาจใหอธกิารบดีสถาบนัอุดมศึกษาในสงักดัปฏบิติัราชการแทนรฐัมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธกิาร

กระทรวงศกึษาธกิารไดมีคํ าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ 446/2549 สั่ง ณ วันที่ 15 ธันวาคม
2549  เร่ือง  การมอบอ ํานาจใหอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ศกึษาธกิาร  โดยมอบอ ํานาจใหอธิการบดสีถาบันอุดมศึกษาในสังกัดปฏิบัติราชการแทนตามกฎหมายและระเบียบ
จํ านวน 6 รายการ ดังตอไปน้ี
ล ําดับที่ เร่ือง มาตรา

ระเบียบ ขอบังคับ
ทีอ่างอิง

ระเบยีบส ํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพ่ิมเติม
1 การสัง่ซ้ือหรือสั่งจางคร้ังหน่ึง นอกจากวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษภายในวง

เงินทีเ่กิน 100,000,000 บาท (หน่ึงรอยลานบาท)
ขอ 65

2 การสัง่ซ้ือหรือสัง่จางโดยวธิพิีเศษคร้ังหน่ึงภายในวงเงนิทีเ่กนิ 50,000,000 บาท
(หาสิบลานบาท)

ขอ 66

3 การสัง่จางทีป่รึกษาคร้ังหน่ึงภายในวงเงนิทีเ่กนิ 100,000,000 (หน่ึงรอยลานบาท) ขอ 91
ระเบยีบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ.2535

4 การยกเวนหรือผอนผันคุณสมบัติ ตามขอ 37 (1) วรรคสองและขอ 37 (2)
แหงระเบียบฯ วาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ.2535

ขอ 37

5 การอนุญาตและมคี ําสั่งใหขาราชการในสังกัดที่ไดรับการคัดเลือกใหไป
ปฏิบตังิานในองคการระหวางประเทศ ลาไปปฏิบัติงานได

ขอ 38

6 การอนุญาตและมคี ําสั่งใหขาราชการที่ไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติงานในองค
การระหวางประเทศอยูปฏิบัติงานตอ

ขอ 39

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ

5.7 การเสนอความเหน็ประกอบการพจิารณาของคณะรฐัมนตรี ในการยกเลกิมติ ค.ร.ม. เมือ่วนัที ่22
สิงหาคม 2532

ดวยกระทรวงสาธารณสุขไดเสนอขอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณายกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่
16 กรกฎาคม 2534 ในการนี้ สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมีหนังสือขอใหมหาวิทยาลัยเสนอความ
เหน็ประกอบการพจิารณาดังกลาว โดยมหาวิทยาลัยไดดํ าเนินการแลว มีรายละเอียด ดังน้ี

1. ทานเหน็ดวยหรือไม ในการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 16 กรกฎาคม 2534
มาด ําเนินการจดัตัง้กองทนุเพ่ือแกปญหาการขาดแคลนกํ าลังคนดานสาธารณสุขในภาพรวมโดยเฉพาะในชนบท
โดยมีคณะกรรมการรวมบริหารกองทุน ซ่ึงมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เปนประธานคณะกรรมการฯ แลว
นํ าเงินรายไดมหาวิทยาลัยมาเปนเงินรายไดของกองทุน

ความเห็น ไมเห็นดวย
เหตผุลประกอบความคิดเห็น เน่ืองจากการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตกํ าลังคน

ดานสาธารณสขุใชเงินงบประมาณที่จัดสรรใหกับมหาวิทยาลัย หากมีนักเรียนทุนที่ผิดสัญญาจะตองมีการชดใช
ทนุ เพราะเปนการสญูเปลาทางการศึกษา การบริหารเงินดังกลาวจึงควรเปนบทบาทของมหาวิทยาลัยที่ทํ า



- 7 -

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครัง้ที่  2/2550  ณ  วันศุกรที่  19 มกราคม 2550
หมายเหตุ : ไดรบัการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 3/2550 เม่ือวันที่ 9 กมุภาพันธ 2550 เรียบรอยแลว

สญัญากับนักศึกษาผูรับทนุซ่ึงเปนหนวยงานที่ไดลงทุนไป อีกทั้งยังเปนการเสียโอกาสในการลงทุนในการที่จะรับ
นักศกึษาชดใชทนุทีส่ ําเร็จการศึกษา ในทางตรงกันขาม กระทรวงสาธารณสุขมีบทบาทเปนผูรับบัณฑิตไปทํ างาน
เทาน้ัน  จึงไมมีความเกี่ยวของกับการบริหารเงินกองทุน

2. ทานไดนํ าเงินรายไดมหาวิทยาลัย ที่มาจากเงินที่ไดรับชดใชจากผูผิดสัญญา วิชา
แพทยศาสตร วชิาทันตแพทยศาสตร วิชาเภสัชศาสตร ไปใชประโยชนอยางไรบาง

ค ําตอบ
1. จัดตัง้เปนเงินกองทนุส ําหรับพัฒนาอาจารยและบคุลากรของมหาวทิยาลยั/คณะผูรับผดิ

ชอบ
2. เงินสมทบเพื่อเปนทุนการศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา
3. เงินสมทบเพือ่เปนคาใชจายในการประชุมวิชาการ เสนอผลงาน และลาศึกษาตอ
4. เงินสมทบเพือ่เปนคาใชจายในการพัฒนาผลงานวิจัยและการบริการวิชาการ
5. เงินสมทบเพือ่เปนคาใชจายเชิญผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศมารวมงานทางวิชาการ

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ

5.8  ประชาสมัพันธการจัดการแขงขันขอนแกนมาราธอนนานาชาติ คร้ังที่ 4
รองอธกิารบดฝีายพัฒนานักศึกษาเสนอตอที่ประชุมวา ดวยจังหวัดขอนแกนจะจัดการแขงขัน

มาราธอนนานาชาติ คร้ังที่ 4 ในวันที่ 28 มกราคม 2550 โดยแบงการแขงขันออกเปน 4 ประเภท ดังน้ี
1. มาราธอน   ระยะทาง 42.195  กม.
2. ฮาลฟมาราธอน   ระยะทาง 21.100  กม.
3. มินิมาราธอน   ระยะทาง 11.550  กม.
4. เดิน – วิง่ เพ่ือสุขภาพ  ระยะทาง  4  กม.
ในการนี ้จึงขอเรียนเชิญผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรผูสนใจเขารวมการแขงขันดังกลาว

โดยมีรายละเอยีดการจัดงานและการสมัครเขารวมการแขงขันในแผนพับประชาสัมพันธตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม  ซ่ึงคาดวาการจัดกิจกรรมในคร้ังน้ีจะมีผูมารวมงาน ประมาณ 40,000 คน

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ

5.9 คํ าส่ังศาลปกครองสูงสุด คดีที่มีการฟองอธิการบดีและนายกสภามหาวิทยาลัย
       ศรีนครินทรวโิรฒ เกี่ยวกับการเสนอรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเพื่อเปลี่ยน

         สถานะจากสวนราชการไปเปนหนวยงานที่ไมใชสวนราชการ
ดวยศาลปกครองสงูสดุ ไดมีค ําสัง่ยืนตามค ําสัง่ของศาลปกครองชัน้ตน กรณีทีศ่าลปกครองชัน้ตนมี

ค ําสัง่ไมรับค ําฟองไวพิจารณา ในคดทีีมี่การฟองอธกิารบดแีละนายกสภามหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ เกีย่วกบัการ
เสนอรางพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเพ่ือเปลีย่นสถานะจากสวนราชการไปเปนหนวยงานทีไ่มใชสวนราชการ

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ

5.10  แจงขอมลูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่มีประสบการณตรงที่ถูกตองเกี่ยวกับ
         การบริหารจัดการตามรูปแบบมหาวิทยาลัยในกํ ากับของรัฐ
กระทรวงศกึษาธิการไดมีหนังสือที่ ศธ 0100.1/ว1183 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2549 แจงขอมูล

ประกอบการพจิารณา รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํ ากับของรัฐ โดยมีสาระสํ าคัญวา ไดมีประธานสภานัก
ศกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี พรอมผูแทนนักศึกษาจํ านวนหนึ่งไดเขาพบรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษา
ธกิาร (นายวจิิตร  ศรีสอาน) เม่ือวันที่ 25 ธันวาคม 2549 เพ่ือใหขอมูลตามสภาพความเปนจริง  ในประเด็นตางๆ
ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี ซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยในกํ ากับของรัฐแหงแรกของประเทศไทย ที่มีประสบ
การณตรงทีถ่กูตองเกีย่วกับการบริหารจัดการตามรูปแบบมหาวิทยาลัยในกํ ากับของรัฐ ซ่ึงมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม จึงขอแจงขอมูลดังกลาวใหสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงทราบ

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ

5.11 การเสนอรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํ ากับของรัฐ
ประธานเสนอตอที่ประชุมวา กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีหนังสือที่ ศธ 0509.6(1.5)/ว14 ลงวันที่

8 มกราคม 2550 แจงขอมูลแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํ ากับของรัฐ เพ่ือให
มหาวทิยาลยัและหนวยงาน  ที่เกี่ยวของไดมีโอกาสชี้แจง ท ําความเขาใจและรับฟงขอคิดเห็น เพ่ือใหเกิดความ
เขาใจทีถู่กตองรวมกัน  มีรายละเอียดดังน้ี
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครัง้ที่  2/2550  ณ  วันศุกรที่  19 มกราคม 2550
หมายเหตุ : ไดรบัการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 3/2550 เม่ือวันที่ 9 กมุภาพันธ 2550 เรียบรอยแลว

1. การเปลีย่นสถานภาพจากมหาวิทยาลัยที่เปนสวนราชการ เปนมหาวิทยาลัยในกํ ากับของรัฐ
เปนความสมคัรใจของแตละมหาวิทยาลัย โดยเปนอํ านาจการตัดสินใจของสภามหาวิทยาลัยตามสภาพความ
พรอมและความตองการของมหาวิทยาลัยแตละแหง รัฐบาลไมมีนโยบายที่จะเรงรัดหรือมีกรอบเวลาที่จะปรับ
เปลี่ยนแตประการใด

2. กอนทีส่ภามหาวทิยาลยัจะมีมติเสนอรางพระราชบัญญัติเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัย
ในก ํากบัของรัฐ ควรจะไดมีการรับฟงความคิดเห็นและแสวงหาความเห็นพองจากบุคลากรทุกกลุมใน
มหาวทิยาลยั จนไดขอยุติวาพรอมที่จะปรับเปลี่ยนและดํ าเนินการในรูปแบบมหาวิทยาลัยในกํ ากับของรัฐ

3. มหาวทิยาลยัทีส่ภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบในการเสนอรางพระราชบัญญัติ
มหาวทิยาลยัในก ํากบั ถึงสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการแลว หรือกํ าลังจะเสนอมา
ขอใหรายงานผลการรบัฟงความคิดเห็นและความเห็นพองรวมทั้งประเด็นความเห็นตางจากกลุมบุคลากรทุกกลุม
ในมหาวทิยาลยั เพ่ือประกอบการพิจารณาดวย  มหาวิทยาลัยใดยังมิไดทํ าการรับฟงความคิดเห็นหรือตองการทํ า
การรับฟงความคดิเหน็เพ่ิมเติม ขอใหดํ าเนินการกอนที่จะนํ ารางพระราชบัญญัติดังกลาวเสนอคณะรัฐมนตรี

4. รางพระราชบญัญตัขิองมหาวิทยาลัยที่สภานิติบัญญัติแหงชาติรับหลักการแลวและอยู
ระหวางการพจิารณาของคณะกรรมาธิการ หากมหาวิทยาลัยจะมีการรับฟงความคิดเห็นเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมาธิการก็สามารถกระทํ าได ทั้งน้ี ขอใหประสานงานกับคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวของโดยตรง

5. การเปลีย่นสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํ ากับของรัฐ ของมหาวิทยาลัยที่ประสงคจะขอ
เปลีย่นสถานภาพ ถอืเปนความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยแตละแหงที่จะตองชี้แจงทํ าความเขาใจกับบุคลากร
ของมหาวทิยาลยัและบคุคล หรือหนวยงานที่เกี่ยวของในประเด็นปญหาที่ยังของใจ หวั่นวิตก หรือความเห็นที่
แตกตาง เพ่ือใหการเปลี่ยนแปลงเปนไปโดยราบร่ืน

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ

5.12   ช้ีแจงรายละเอยีดกรณสีมาชิกสหกรณขอใหหาทางออกเพือ่ชวยเหลือสมาชิก
                                       ทีไ่ดรับความเดือดรอน

ประธานกรรมการดํ าเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํ ากัด ไดมีหนังสือ ที่ สอ.
มข.1161/2549 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2549 แจงวา  สืบเน่ืองจากที่ สมาชิกสหกรณฯ จํ านวนหนึ่งไดรับความ
เดอืดรอนจากการหกัเงินเดือนเพ่ือชํ าระหน้ีเงินกูพิเศษใหกบัสหกรณฯ และขอใหหามาตรการที่จะชวยบรรเทา
ความเดอืดรอนดงักลาว ซ่ึงที่ผานมา สหกรณฯ ก็ไดดํ าเนินการในหลายดานเพื่อชวยเหลือสมาชิก เชน การปรับ
ปรุงโครงสรางหน้ีส ําหรับสมาชิกที่มีปญหา  การยืนอัตราดอกเบี้ยเงินกูอยูที่รอยละ 7  การแสวงหาแหลงเงินกู
ดอกเบีย้ตํ ่า  และการแกไขขอบังคับฯ วาดวย สมาชิกสมทบ เพ่ือเพ่ิมเงินทุนหมุนเวียน  สํ าหรับกรณีที่ สมาชิกขอ
ใหกองคลงัระงับการหกัเงินเดือนเพ่ือชํ าระหน้ีแกสหกรณฯไวกอน โดยใหสหกรณฯ ติดตามหนี้หรือปรับโครงสราง
หน้ีกบัสมาชกิโดยตรง น้ัน ในประเด็นน้ี เน่ืองจากสมาชิกฯไดมีเอกสารแสดงความยินยอมใหมหาวิทยาลัยหักเงิน
เดอืนเพ่ือช ําระหนีใ้หกับสหกรณฯไวแลว จึงมีความชัดเจนในทางปฏิบัติ และสหกรณฯ ก็ขอยืนยันให
มหาวทิยาลยัใหความอนเุคราะหหักเงินเดือนจากสมาชิกเพ่ือชํ าระหน้ีใหกับสหกรณฯตอไป  จึงเสนอ    ที่ประชุม
เพ่ือทราบถงึการด ําเนินการของสหกรณฯ ในการหาทางออกเพื่อชวยเหลือสมาชิกที่ไดรับความเดือดรอน

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่นๆ
6.1  พจิารณาเสนอแตงต้ังกรรมการสรรหาผูอํ านวยการศนูยบริการวชิาการ
        แทนคณบดคีณะเกษตรศาสตร
ประธานเสนอตอที่ประชุมวา  ดวย รศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ คณบดีคณะเกษตรศาสตร กรรมการ

สรรหาผูอ ํานวยการศนูยบริการวิชาการ ตามคํ าสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 25/2549 ไดขอลาออกจากการ
เปนกรรมการสรรหาฯ เน่ืองจากมีผูไดรับการเสนอชื่อใหสมควรดํ ารงตํ าแหนงผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ จาก
คณะเกษตรศาสตร

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาเสนอแตงตั้งกรรมการสรรหาแทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร
มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมีมติเสนอ  คณบดีคณะเทคโนโลยี   เปนกรรมการสรรหาผู

อํ านวยการศูนยบริการวิชาการ แทน คณบดีคณะเกษตรศาสตร  และใหนํ าเสนอสภามหาวทิยาลัยเพือ่
พจิารณาแตงต้ังตอไป

6.2  พจิารณาเสนอผูแทนคณบดีหรือผูทรงคุณวุฒิรวมเปนกรรมการบริหารสํ านักงาน
        โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดํ าริ มหาวิทยาลัยขอนแกน
ผูชวยอธกิารบดฝีายวิจัยเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยไดจัดตั้งสํ านักงานโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชดํ าริ มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามประกาศฯ (ฉบับที่ 1365/2549) น้ัน ในการนี้ เพ่ือใหการ
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครัง้ที่  2/2550  ณ  วันศุกรที่  19 มกราคม 2550
หมายเหตุ : ไดรบัการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 3/2550 เม่ือวันที่ 9 กมุภาพันธ 2550 เรียบรอยแลว

บริหารงานของส ํานักงานโครงการฯในรูปแบบคณะกรรมการบริหารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  จึงเสนอที่ประชุม
เพ่ือพิจารณาเสนอผูแทนคณบดีหรือผูทรงคุณวุฒิ จํ านวน 3 คน รวมเปนกรรมการบริหารสํ านักงานโครงการ
อนัเน่ืองมาจากพระราชดํ าริ มหาวิทยาลัยขอนแกน

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมีมติเสนอผูแทนคณบดี  จํ านวน 3 ทาน  รวมเปน

กรรมการบรหิารสํ านักงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดํ าริ มหาวิทยาลัยขอนแกน  ดังน้ี
1.  คณบดีคณะเกษตรศาสตร
2.  คณบดีคณะแพทยศาสตร
3.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร

6.3  รายงานความคบืหนาคดีเกี่ยวกับกรณีการดํ าเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือก
        บคุคลเขาศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร
        มหาวทิยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2550 โดยวิธีพิเศษ
คณบดคีณะแพทยศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา ความคบืหนาของคดีเกี่ยวกับกรณีการดํ าเนินการ

รับสมคัรและสอบคดัเลอืกบคุคลเขาศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน ปการศึกษา 2550 โดยวิธีพิเศษ  น้ัน  ศาลปกครองขอนแกน ไดพิจารณาแลวไมรับคํ าฟอง และให
จํ าหนายคดีออกจากสารบบ จึงแจงที่ประชุมคณบดีเพ่ือทราบ

ประธานไดแจงตอทีป่ระชุมเพ่ิมเติมวา  ในกรณีปญหาความคลาดเคลื่อนในการเฉลยขอสอบ รวม
ถงึการนํ าขอมูลคะแนนผลการสอบออกเผยแพรโดยไมไดรับอนุญาต   ซ่ึงสงผลกระทบตอผลการสอบ
มหาวทิยาลยัจะแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงและจะนํ าเสนอผลให  ที่ประชุมไดรับทราบในโอกาสตอ
ไป

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ

6.4  การปรับปรุงทางกายภาพของมหาวิทยาลัย
คณบดคีณะเทคโนโลยีเสนอตอที่ประชุมวา ระยะน้ี มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงทางกายภาพใน

บริเวณหลายแหง โดยเฉพาะบริเวณประตูทางออกศาลเจาพอมอดินแดง ซ่ึงมหาวทิยาลัยควรจะปรับปรุงระบบ
การจราจร ตลอดจนปายสัญญานเตือนตางๆ เพ่ือปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึนได

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ และ มอบฝายกจิการพเิศษพจิารณาด ําเนินการตอไป

6.5  กจิกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแกน
 รองอธกิารบดฝีายกจิการพิเศษ เสนอตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยกํ าหนดจัดกิจกรรมวัน

สถาปนามหาวทิยาลยัขอนแกนข้ึน ในวันที่ 25 มกราคม 2550 โดยในเวลา 07.00 น. ขอเชิญทํ าบุญใสบาตร ณ
บริเวณสะพานขาว  เวลา 09.00 น. เปนตนไป จะมีพิธีมอบเคร่ืองราชอิสริยภรณ ณ ศูนยประชุมอเนกประสงค
กาญจนาภเิษก ซ่ึงฝายฯ ไดมีหนังสือแจงไปยังคณะ หนวยงาน ตางๆ แลว

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 11.20 นาฬิกา

(ลงชื่อ)      กลุธดิา  ทวมสุข
    (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)

          รองอธกิารบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
                               เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน  มูลศรี
ผูบันทึกรายงานการประชุม
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