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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 5/2553 ณ วันศุกรท่ี 12 มีนาคม   2553 
หมายเหตุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 6/2553 วันศุกรท่ี 19 มีนาคม 2553 เรียบรอยแลว 

รายงานการประชุมคณบดี 1 
ครั้งท่ี 5/2553 2 

เมื่อวันศุกรท่ี  12 มีนาคม 2553 3 
ณ  หองประชุมอเนกประสงค NK 2217 ช้ัน 2 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 4 

วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแกน 5 
 6 

 7 
ผูมาประชุม 8 
1. รศ.สุมนต  สกลไชย    อธิการบดี      ประธาน 9 
2. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร   รองอธิการบดีฝายทรัพยสิน   10 
3. รศ.สัญญา  รอยสมมุต ิ   รองอธิการบดีฝายบุคคลและการพัสดุ 11 
4. รศ.อภิรัฐ   ศิริธนาธิวัตร   ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย 12 

      แทนรองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 13 
5. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธุ   รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 14 
6. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา                                   15 
7. ผศ.วันชัย  สุมเลก็    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 16 
8. ผศ.อัญชลี  ตัตตะวะศาสตร   รองคณบดีฝายวิชาการ 17 

      แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 18 
9. ผศ.รักพงษ  เพชรคํา   รองคณบดีฝายบริหาร 19 

      แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร 20 
10. รศ.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 21 
11. ผศ.เกียรติ  แสงอรุณ   คณบดีคณะวิทยาศาสตร 22 
12. ผศ.ไพศาล  สุวรรณนอย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร 23 
13. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 24 
14. ผศ.นเรศ วโรภาสตระกูล    รองคณบดีฝายบริหาร 25 

      แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร 26 
      และแทนผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ 27 
15. ผศ.เยาวลักษณ  อภิชาติวัลลภ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 28 
16. รศ.เกรียงไกร  กิจเจริญ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 29 
17. ผศ.สาธร พรตระกูลพิพัฒน   รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ 30 

      แทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 31 
18. ผศ.ทรงยศ  วีระทวีมาศ   คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 32 
19. รศ.พีรสิทธิ์  คํานวณศิลป    คณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 33 
20. รศ.ยุพิน  เตชะมณี    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 34 
21. นางสุดใจ  ธนไพศาล   ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 35 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 36 
22. รศ.รวี  หาญเผชิญ      รองผูอํานวยการฝายบริหาร 37 

      แทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 38 
23. ผศ.อนัตต  เจาสกุล    ผูอํานวยการศนูยคอมพิวเตอร 39 
24. รศ.อํานวย  คําตื้อ    ผูอํานวยการศนูยบริการวิชาการ 40 
25. อ.สุรพล  แสนสุข    ผูอํานวยการวิทยาเขตหนองคาย 41 
26. ผศ.พรหมินทร  เมธากาญจนศักดิ์  กรรมาธิการ สภาคณาจารย 42 

      แทนประธานสภาคณาจารย 43 
27. วาที่ ร.ต.สุวิต ผิวพันคํา   กรรมการสภาขาราชการและลูกจาง  44 

      แทนประธานสภาขาราชการ พนักงานและลูกจาง 45 
28. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 46 
      เลขานุการที่ประชุม 47 
29. นางสังวาลย   ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 48 
 49 
ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 50 
1. รศ. รังสรรค  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 51 
2. ผศ.วินัย  ใจขาน    รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 52 
3. ผศ.อาวุธ  ยิ้มแต    รองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพ 53 
4. รศ.พิษณุ  อุตตมะเวทิน   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 54 
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5. รศ.นวรัตน  วราอัศวปติ เจริญ   คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 1 
6. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชยั   คณบดีคณะเภสัชศาสตร 2 
7. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี 3 
8. รศ.มันทนา  สามารถ    คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 4 
9. รศ.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศร ี   คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 5 
10. อ.กิตติบดี  ใยพูล    รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร 6 
11. รศ.วินิต  ชินสุวรรณ    คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 7 
12. รศ.พีระศักดิ์  ศรีฤาชา   ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  8 
      (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 9 
เริ่มประชุมเวลา 13.20 นาฬิกา 10 
 11 
  เมื่อครบองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ดังนี้ 12 
 13 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอท่ีประชุม  -ไมมี- 14 

 15 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งท่ี 4/2553 เมื่อวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2553 16 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 255317 
โดยมีการแกไขในหนา 9 ใหตรวจสอบสูตรการพิจารณางบประมาณตามแนวคิดใหมใหถูกตอง 18 
 19 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน 20 
  3.1 การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษา ปการศึกษา  2553   21 
  รองอธกิารบดฝีายพัฒนานักศึกษาเสนอตอที่ประชุมวา  ตามที่นายกองคการนักศึกษาไดมี22 
หนังสือถึงอธิการบดี ตามหนังสือองคการนักศึกษา ที่  อน.มข. 2553/038  ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2553   23 
เรื่อง เสนอความเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษา ปการศึกษา 2553 ความวา  24 
สืบเนื่องจากการดําเนินการจัดการเลือกตัง้คณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษา ปการศึกษา 2553  ไดเกิด25 
กรณีปญหาขอขัดแยงบางประการ ขณะนี้ทางองคการนักศึกษาไดพิจารณาตามอาํนาจหนาที่แหงระเบียบ26 
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2548 ขอ 14.9 ประกอบ ขอ 14.12  27 
เขาพิจารณาผานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษา เมื่อวันเสารที่ 11 กุมภาพันธ 2553  ที่ผานมา 28 
มีขอสรุปความเห็นเพื่อเสนอตอมหาวิทยาลัย    29 

            ทั้งนี้  อธิการบดีใหคณะกรรมการพัฒนานักศกึษาพิจารณา  และที่ประชุมคณะกรรมการ30 
พัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ  2553 ไดมีมติและขอคิดเห็นตอขอเสนอขององคการ31 
นักศึกษาทั้ง 2 ประเด็น ดังนี้ 32 

 33 
1.1   ประเดน็ท่ี 1 ใหมีการจัดการเลือกตั้งใหมท่ีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 34 

  ที่ประชุมคณะกรรมการพฒันานักศึกษาเห็นวา การเสนอใหมีการจัดการเลือกตั้งใหมไมสามารถ35 
ดําเนินการได เนื่องจากไมเปนไปตามระเบียบฯ ขอ 53  “ภายใน 5 วัน นับแตวันเลือกตั้ง  ถานักศึกษา36 
จํานวนไมต่ํากวา 1 ใน 5 ของจํานวนนักศึกษาท่ีมาใชสิทธิเลือกตั้งของคณะนั้นๆ  เห็นวา  การเลือกตั้ง37 
ในคณะน้ันเปนไปโดยไมสุจริต หรือฝาฝนตอบทบัญญัติในระเบียบน้ี  ยอมมีสิทธ์ิยื่นคํารองเปนลาย38 
ลักษณอักษร เพื่อใหอธิการบดีตัดสินหรือวินิจฉัยภายใน 5 วัน  หากมีผลการวินิจฉัยวาการเลือกตั้ง39 
ดังกลาวนั้นกระทําโดยมิชอบใหดําเนินการเลือกตั้งใหมภายใน 15 วัน นับแตวันประกาศผลการ40 
วินิจฉัย” หากอธิการบดีจะวินิจฉัยวาการเลือกตั้งตกไป(เปนโมฆะ)และใหจัดใหมีการเลือกตั้งใหม ตองไมขัด41 
หรือแยงกับระเบียบฯ เมื่อขอ 53 แหงระเบียบฯกําหนดใหนักศึกษาจํานวนไมต่ํากวา 1 ใน 5 ของจํานวน42 
นักศึกษาที่มาใชสิทธิเลือกตั้งของคณะนั้นๆ  หากเห็นวาการเลอืกตั้งเปนไปโดยไมสุจริต หรือฝาฝนตอบทบัญญัติ43 
ในระเบียบนี้  ยอมมีสิทธิ์ยื่นคาํรองเปนลายลกัษณอักษรเพื่อใหอธิการบดีวินิจฉัย ซึ่งจากขอเท็จจริงปรากฏวา มี44 
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จํานวน 20 คน จากมาใชสิทธิ์ จํานวน 1,476 คน (1ใน 5 เทากับ 45 
295 คน) ไดยื่นหนังสือรองเรียนซึ่งไมถึงเกณฑตามทีร่ะบุไวในระเบียบฯ อธิการบดีในฐานะผูรักษาการตาม46 
ระเบียบฯ จึงไมอาจวินจิฉัยได 47 
  ดังนั้น  การจดัการเลือกตั้งใหมไมสามารถดําเนินการ เนื่องจากไมเปนไปตามขอ 53 แหง48 
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2548 49 

 50 
1.2  ประเด็นท่ี 2   เสนอใหการเลือกตั้งลวงหนาเมื่อวันท่ี 17 มกราคม 2553  เปนโมฆะ  51 

  ตามที่องคการนักศึกษาไดจัดใหมีการเลอืกตั้งลวงหนา 2 ครั้ง คือ 52 
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2553  เปนการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษา53 

และสมาชิกสภานักศึกษา  ประจําปการศึกษา 2553 ที่เวทีองคการนักศึกษาและที่วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น     54 
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ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2553 เปนการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาของวิทยาลัยการ1 
ปกครองทองถิ่น  ที่วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น  นั้น 2 

ที่ประชุมคณะกรรมการพฒันานักศึกษาพิจารณาแลวมีมติ ดังนี้  3 
1) ใหการเลือกตั้งลวงหนาตกไป  (เปนโมฆะ)           จํานวน 13 เสียง 4 

  2) ใหการเลือกตั้งลวงหนาไมตกไป  (ไมเปนโมฆะ)    จํานวน  5 เสียง 5 
  3) งดออกเสียง จํานวน 1 เสียง 6 

(ขณะลงมติมีคณะกรรมการฯที่ลงชื่อไมอยูในที่ประชุม จํานวน 2 คน) 7 
            8 

1.3    สรุปความเห็นของคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาตอผลการเลือกตั้งคณะกรรมการ 9 
บริหารองคการนักศึกษา 10 

  ตามที่องคการนักศึกษาไดจัดใหการเลือกตั้งลวงหนา เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2553   และ11 
เลือกตั้งใหญเมื่อวันที่ 29 มกราคม  2553 ผลการลงคะแนนเลือกตั้งเปนดังนี้  12 

อันดับ กลุมผูสมัคร / หมายเลข ผลคะแนน
เลือกตั้ง
ลวงหนา 

ผลคะแนนเลือกตั้งใหญ
วันท่ี 29 มกราคม  

2553 

รวมคะแนน

1 กลุมเลือดสีอิฐ    หมายเลข 2 440 4,986 5,426 
2 กลุมรวมใจ มข.  หมายเลข 3 90 3,530 3,620 
3 กลุมกัลปพฤกษ  หมายเลข 4 32 2,535 2,567 
4 กลุมมอดินแดง   หมายเลข 1 49 1,384 1,433 

รวม 611 12,435 13,046 
   13 
  ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการพฒันานักศึกษาพิจารณาแลวมีมติ ดังนี ้14 
  1.3.1 เห็นควรประกาศผลการเลือกตั้งและแตงตั้งคณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษาจาก15 
กลุมผูสมัครที่ไดรับคะแนนการเลือกตั้งสูงสุด โดยยึดผลคะแนนจากการเลือกตั้งในวันที่ 29 มกราคม 2553 16 

1.3.2 มอบหมายใหกองกิจการนักศึกษาไปพิจารณาปรับปรุงระเบียบฯ เพื่อใหการเลือกตั้ง17 
รวมทั้งการจัดกิจกรรมของนักศึกษาเปนไปดวยความเรยีบรอยรัดกุมและเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา18 
นักศึกษาพิจารณาตอไป 19 
  1.3.3 หากมีการกลาวหาวามีการกระทําความผิดเกี่ยวกบัการเลือกตั้งหรือมีการฝาฝนขอบังคับ 20 
ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งของมหาวิทยาลัยฯ ใหมีการสอบสวนหาขอเท็จจริง หากเกี่ยวของกับวินัยนักศึกษา 21 
ใหสงคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาสวนกลางดําเนินการตอไป 22 
  1.3.4 ขอใหคณะกรรมการพฒันานักศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับปญหาการเลือกตั้งและการ23 
แกไขปญหาแกนักศึกษาในสังกัดดวย เพื่อสรางความเขาใจและใหเกิดความรวมมอืในการจดักิจกรรมนักศึกษา24 
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯตอไป 25 
 26 
  ทั้งนี้ อธิการบดีไดใหความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและไดลงนามแตงตั้ง27 
คณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษากลุมผูสมัครที่ไดรับคะแนนเลือกตั้งสูงสุด คือ กลุมเลือดสีอิฐ เรียบรอยแลว 28 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 29 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 30 
 31 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   32 

4.1 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย กองทุนสงเสริมการใช33 
ไมโครคอมพิวเตอร พ.ศ. 2551 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ....)  34 

  รองอธิการบดีฝายบุคคลและการพัสดุเสนอตอที่ประชุมวา ดวยคณะอนุกรรมการกองทุนสงเสริม35 
การใชไมโครคอมพิวเตอรไดพิจารณาเหน็วาระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยกองทุนสงเสริมการใช36 
ไมโครคอมพวิเตอร พ.ศ. 2551 ในขอ 11 (1) มีหลักเกณฑวิธีการคืนเงินยืมที่สมควรแกไขใหมีความเหมาะสม37 
มากยิ่งขึ้น จึงขอเสนอ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย กองทุนสงเสรอมการใชไมโครคอมพิวเตอร 38 
พ.ศ. 2551 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ....) ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกองทุนสงเสริมการใช39 
ไมโครคอมพิวเตอร ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2553 เรียบรอยแลว ซึ่งมีรายละเอียด40 
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 41 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 42 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 43 
วาดวย กองทุนสงเสริมการใชไมโครคอมพิวเตอร พ.ศ. 2551 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ....) ตามที่เสนอโดย44 
มอบใหรองอธิการบดีฝายบุคคลและการพัสดุ และทีป่รึกษามหาวทิยาลัยฯ รับไปปรับการเขยีนใหมีความ45 
ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในขอ 11 (1) วรรคสอง และใหจัดทําเปน (ราง) ระเบยีบฯ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. .... แทน 46 
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4.2 การเสนอแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ 1 
  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) เสนอตอที่ประชุมวา 2 
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 1067/2550 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2550 แตงตั้งกรรมการประจําสํานักวิทย3 
บริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) นั้น เนื่องจากมีกรรมการประจําสํานักวิทยบริการประเภท4 
ผูทรงคุณวฒุิจํานวน 1 ทาน คือ รองศาสตราจารยพีระศักดิ์ ศรีฤาชา ไดครบวาระแรก ในการดํารงตําแหนง ดังนั้น 5 
เพื่อใหการบริหารงานในสํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) ดําเนินไปดวยความเรียบรอย6 
ถูกตองตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คณะกรรมการประจําสํานักที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 7 
2547 ขอ 5 จึงขออนุมัติแตงตั้ง รองศาสตราจารยพีระศักดิ์ ศรีฤาชา เปนกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ 8 
(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) ตออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 21 มีนาคม 2552 ถึง 20 มีนาคม 9 
2554 ซึ่งสาเหตุที่แตงตั้งลาชาเนื่องจากมีความเขาใจคลาดเคลื่อน  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ10 
การประชุม    11 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 12 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหแตงตั้งรองศาสตราจารยพีระศักดิ์ ศรีฤาชา เปน13 
กรรมการประจําสํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) ตออีกวาระหนึ่ง ตั้งแตวันท่ี 14 
21 มีนาคม 2552 ถึง 20 มีนาคม 2554 ตามที่เสนอ 15 
 16 

4.3 การเสนอแตงตั้งคณะกรรมกรรผูทรงคุณวุฒิประจําศูนยบริการวิชาการ 17 
  ผูอํานวยการศนูยบริการวิชาการเสนอตอที่ประชุมวา ตามขอ 5(3) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน 18 
วาดวยคณะกรรมการประจําศูนยบริการวิชาการ พ.ศ. 2546 กําหนดใหมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งอธิการบดี19 
แตงตั้งโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี จํานวนไมเกิน 9 คน ซึ่งในจํานวนนี้ใหแตงตั้งจากบุคคลภายนอก20 
มหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้ศูนยบริการวิชาการมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิแลวจํานวน 7 คน จึงขอเสนอแตงตั้ง21 
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิประจําศูนยบริการวิชาการ เพิ่มเติม 2 คน ดังนี้  22 

1. พ.อ.กนก  ภูมวง ปจจุบันดํารงตําแหนงผูบังคับการกรมทหารราบที่ 8 กระทรวงกลาโหม 23 
2. นายบุญเลิศ  บูรณศักดา ปจจุบันดํารงตําแหนง ประธานกลุม บริษัท NTN MEDICAL TEAM 24 

ทั้งนี้ไดแนบประวัติของบุคคลดังกลาวเพื่อประกอบการพิจารณาแตงตั้งฯ  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ25 
วาระการประชมุ    26 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 27 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหแตงตั้งบุคคลเปนคณะกรรมการ28 
ผูทรงคุณวุฒิประจําศูนยบริการวิชาการ จํานวน 2 คน ตามที่เสนอ ดังน้ี  29 

1. พ.อ.กนก  ภูมวง 30 
2. นายบุญเลิศ  บูรณศักดา 31 

 32 
4.4 การเสนอแตงตั้งกรรมการประจําสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและ33 

พัฒนาวิชาการ) 34 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 4947/2549 ลง35 
วันที่ 29 ธันวาคม 2549 แตงตั้งรองศาสตราจารยเอื้อมพร ทองกระจาย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร เปน36 
กรรมการประจําสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) นั้น  37 
  เนื่องจาก รองศาสตราจารยเอื้อมพร ทองกระจาย ไดครบวาระการดํารงตําแหนงคณบดีในวันที่ 38 
3 มีนาคม 2553 ฉะนั้น เพื่อใหการบริหารงานของสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนา39 
วิชาการ) เปนไปตามขอบังคับมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวย คณะกรรมการประจําสํานักที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 40 
พ.ศ. 2547 ขอ 5.2 จึงขอเสนอชื่อ รองศาสตราจารยนวรัตน วราอัศวปติ เจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 41 
เปนกรรมการแทน ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 42 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 43 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหแตงตั้งรองศาสตราจารยนวรัตน วราอัศวปติ 44 
เจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร เปนกรรมการประจําสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหาร45 
และพัฒนาวิชาการ) ตามที่เสนอ 46 
 47 

4.5 การแตงตั้งกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพฝายมหาวิทยาลัย 48 
  รองอธิการบดีฝายทรัพยสินเสนอตอที่ประชุมวา ตามบทเฉพาะกาลของขอบังคับกองทุนสํารอง49 
เลี้ยงชีพสําหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2552 กําหนดไว คณะกรรมการกองทุน50 
สํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 1817/2552 ลงวันที่ 6 51 
พฤษภาคม 2552 เปนคณะกรรมการบริหารกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไมเกิน 2 ป โดยใหคณะกรรมการดังกลาวไป52 
ออกเปนประกาศหรือระเบียบที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดคณะกรรมการชุดใหมโดยเร็ว หลังจากนั้นใหดําเนินการ53 
บริหารกองทุนโดยกรรมการชุดใหมนั้น 54 
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  บัดนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนดังกลาวไดดําเนินการออกประกาศและเลือกตั้งกรรมการฝาย1 
สมาชิกเสร็จแลว ซึ่งองคประกอบของคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ประกอบดวย กรรมการฝายมหาวิทยาลัย 2 
จํานวน 5 คน และกรรมการฝายสมาชิก จํานวน 5 คน และตามขอ 16 ของขอบังคับกองทุนฯ กําหนดที่มาของ3 
กรรมการฝายมหาวิทยาลัยวา ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งกรรมการกองทุนฝายมหาวิทยาลัยจํานวน 5 คน โดย4 
ผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีเพื่อใหเปนไปตามขอบังคับกองทุนฯ จึงเสนอที่ประชุมคณบดีและสภา5 
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งกรรมการกองทุนฝายมหาวิทยาลัย จํานวน 5 คน 6 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 7 
  ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะวา เนื่องจากมหาวิทยาลัยเปนผูจายเงินสมทบและเปนผูตั้งกฎ8 
กติกาตางๆ ดังนั้น ผูที่จะเขามาปฏิบัติหนาที่กรรมการฝายมหาวิทยาลัยอาจพิจารณาใหมีขาราชการและผูบริหาร9 
รวมทั้งองคกรในกํากับ เพื่อสรางความสมดุลใหกับคณะกรรมการชุดดงักลาว โดยใหมีองคประกอบ คือ  10 

องคประกอบ เสนอชื่อ 
รองอธิการบดีที่เกี่ยวของ 1 คน รองอธิการบดีฝายทรัพยสิน 
คณบดี 3 คน  1. คณบดีคณะแพทยศาสตร 

2. คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
3.คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

ผูอํานวยการศนูย/สถาบัน/สํานัก 1 คน ผูอํานวยการวิทยาเขตหนองคาย 
 11 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหเสนอชื่อตามองคประกอบของกรรมการ12 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพฝายมหาวิทยาลัย ตามที่ท่ีประชุมเสนอ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแตงตั้ง13 
ตอไป  14 

องคประกอบ เสนอชื่อ 
รองอธิการบดีท่ีเก่ียวของ 1 คน รองอธิการบดีฝายทรัพยสิน 
คณบดี 3 คน  1. คณบดีคณะแพทยศาสตร 

2. คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
3. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

ผูอํานวยการศูนย/สถาบัน/สํานัก 1 คน ผูอํานวยการวิทยาเขตหนองคาย 
 15 

4.6 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหม 16 
  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ใน17 
คราวประชุม ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2553 ที่ประชุมเห็นชอบใหแกไขปรับปรุงประกาศ18 
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 7444/2552) เรื่อง หลักเกณฑการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหม  ซึ่งมี19 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 20 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 21 
  ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้   22 

- หนา 3 ขอ 5.5 บรรทัดที่ 2 “...มีการกําหนดจัดกิจกรรมไมเกิน 7 วัน โดยเริ่มไดตัง้แตเวลา 23 
05.00 น. ...” แกไขเปน “...มีการกําหนดจัดกิจกรรมใหแลวเสร็จภายใน 1 สัปดาห โดย24 
เริ่มไดตั้งแตเวลา 05.00 น. ของแตละวัน...” 25 

- หนา 3 ขอ 6.1 บรรทัดที่ 2 “...และตองใหผูปกครองลงชื่น...” แกไขเปน“...และตองให26 
ผูปกครองลงชื่อ...” 27 

- ควรเขียนเพิ่มเรื่องการรณรงคงดสูบบุหรี่ เพื่อไมใหเปนตัวอยางที่ไมดีกับรุนนอง 28 
มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง 29 

หลักเกณฑการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมตามที่เสนอ โดยใหปรบัแกไขตามขอคิดเห็นเสนอแนะของที่30 
ประชุมตอไป 31 
 32 

4.7 การแตงกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน 33 
  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอตอที่ประชุมวา อางถึงหนังสือเครือขายสตรีขามเพศ34 
แหงประเทศไทย ไดมีหนังสือลงวันที่ 9 ธันวาคม 2552 ถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ วาเครือขายสตรี35 
ขามเพศแหงประเทศไทยไดรับการรองเรยีนจากนิสิตนักศึกษา บัณฑิตและอาจารยขามเพศจํานวนมากจาก36 
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ถึงปญหาของการถูกบังคับใหแตงกายเปนเพศชายในสถาบันการศึกษา ทั้งในการ37 
เรียน การเขาสอบ และโดยเฉพาะการแตงกายในการรับปริญญาบัตร ซึ่งเครือขายสตรีขามเพศแหงประเทศไทย 38 
เห็นวาสถาบันอุดมศึกษาเปนการกระทําที่ไมถูกตอง ตั้งใจเลือกปฏิบัติลดิรอนสิทธิของนิสิตนักศึกษา บัณฑิต 39 
และอาจารยสตรีขามเพศ โดยใชกฎระเบียบของสถาบันเปนเครื่องคุกคามทางเพศ (Sexual Harrasment) ที่40 
ขัดตอเรื่องตางๆ ดังนี้ 41 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 5/2553 ณ วันศุกรท่ี 12 มีนาคม   2553 
หมายเหตุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 6/2553 วันศุกรท่ี 19 มีนาคม 2553 เรียบรอยแลว 

  1.1 บัญชีจําแนกโรคระหวางประเทศ International Statistical Classification of Diseases 1 
(ICD-10) ขององคการอนามัยโลก (WHO) ซึ่งระบุวาสตรีขามเพศเปนผูปวยทางจิตเวช F64.0 2 
Transsexualism โดยแพทยสภาของไทยใหการรับรองและประกาศในราชกิจจานุเบกษาวาเปนโรคทางจิตเวช 3 
ที่รักษาใหหายไดทางรางกายตามกระบวนการและวิธีการของแพทยโดยการเปลี่ยนรางกายใหตรงกับจิตใจ จึง4 
จะสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุข 5 
  1.2 ขัดตอแนวทางปฏิบัติสําหรับจิตแพทยในการรักษาโรค Transsexualism ของราชวิทยาลัย6 
จิตแพทยแหงประเทศไทย ซึ่งมีขั้นตอนในการรักษากอนเขารับการเปลี่ยนเพศโดยสมบูรณ โดยขอที่ 3 วาดวย 7 
Real Life Experience คือการใหผูปวยใชชีวิตและแตงกายเปนเพศตรงขามกับเพศรางกายตลอดเวลาตามที่8 
ผูปวยตองการ  9 
  1.3 ขัดตออํานาจแหงรัฐธรรมนูญไทย มาตรา 30 วาดวยการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอ10 
บุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องเพศ 11 
  เครือขายสตรีขามเพศฯ จึงไดเรียกรองใหกระทรวงศึกษาธิการ ส่ังการใหทุกมหาวทิยาลัยทั่ว12 
ประเทศไทย พิจารณาแกไขกฎ ระเบียบ ขอบังคับมหาวิทยาลยัเกี่ยวกับการ แตงกายของสตรีขามเพศ13 
โดยเฉพาะ  โดยใหนิสิต นักศึกษา บัณฑิตและอาจารยสตรีขามเพศแตงกายใหตรงกับจิตใจของตนเองตามการ14 
วินิจฉัยและใบรับรองทางการแพทย เชนเดียวกับนิสิต นักศึกษา บัณฑิตและอาจารยสตรีทั่วไปตามระเบียบของ15 
มหาวิทยาลัยและในทุกๆ โอกาส กลาวคือ ทั้งการเขาเรียน การเขาสอบ และการรับปริญญาบัตร โดยเคารพ16 
สิทธิและไมเลือกปฏิบัติ และการเรียกรองในครั้งนี้ มิไดมีสวนเกี่ยวของกับกฎหมายคํานําหนานามและการรับรอง17 
เพศทางกฎหมายของสตรีขามเพศแตอยางใด และเครือขายสตรีขามเพศฯ ไมตองการเห็นวา18 
กระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัยจะนําเรื่องมาเปนประเด็นบายเบี่ยงในการที่จะไมแกไขกฎระเบียบของ19 
มหาวิทยาลัย เนื่องจากขอเรียกรองดังกลาว มีความเกี่ยวของระหวางกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยกับแนวทาง20 
ปฏิบัติทางการแพทยในการรักษาโรค Transsexualism และอาการปวยของสตรีขามเพศโดยตรง และไมวา21 
กฎหมายไทยจะรับรองเพศและคํานําหนานามของสตรีขามเพศวาอยางไร เครือขายฯ ก็มิประสงคจะเห็นวา22 
กระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัยกําลังขัดขวางการรักษาโรคของมนุษยคนหนึ่ง  23 
  ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานกิจการนักศึกษา ครั้งที่  1/2553 เมื่อวันที่ 12 24 
มกราคม 2553 มีความเห็นวาสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงมีกฎ ระเบียบขอบังคับเรื่องการแตงกายนักศึกษา 25 
ชาย-หญิง และการแตงกายเพื่อเขารับพระราชทานปริญญาบัตรถือปฏิบัติอยูแลว สําหรับขอเรียกรองของกลุม26 
นิสิตนักศึกษาขามเพศนั้น ขอใหเปนดุลพินิจของมหาวิทยาลัยที่จะพิจารณาเรื่องดงักลาวขางตน  27 
  นอกจากนี้ ในสวนของมหาวิทยาลัยขอนแกนยังมีนักศึกษาชายจํานวนหนึ่งไดขออนุญาตตอ28 
มหาวิทยาลัยเพื่อแตงกายชุดนักศึกษาหญิงเขาเรียนและเขาสอบดวย และที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา29 
นักศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2553 ไดมีมติเปนดังนี้  30 

1) ใหนักศึกษาแตงกายตรงตามเพศในการเขาเรียน เขาสอบ และเขารับพระราชทานปริญญา31 
บัตร ใหถูกตองตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวย เครื่องแบบและเครื่องแตงกาย32 
ของนักศึกษา รวมทั้ง ประกาศและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 33 

2) เฉพาะกรณีการแตงกายเขาเรียน หากจะมีการอนุโลมใหนักเรียนแตงกายไมตรงตามเพศ 34 
ใหคณะตนสังกัดของนักศึกษาพิจารณาเปนรายกรณีไป ทั้งนี้ ขอใหคํานึงถึงเหตุผล ความ35 
จําเปนและความเหมาะสมดวย  36 

3) ใหทุกคณะรณรงคใหนักศึกษาแตงกายถูกตองตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย 37 
เครื่องแบบและเครื่องแตงกายของนักศึกษา รวมทั้งการแตงกายที่เหมาะสมในโอกาสตางๆ  38 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 39 
 40 
  ประธานเสนอเพิ่มเตมิวา ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ไดหารือเรือ่งชายแตงหญิง41 
เขารับพระราชทานปริญญาบัตร อยางกวางขวาง ซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยทั้ง 23 แหงมีความเห็นไปใน42 
ทิศทางเดียวกันวาการรับปริญญาควรจะแตงกายตามเดิม ไมควรเปลี่ยนแปลง ซึ่งที่ผานมามหาวิทยาลัยก็ไม43 
บังคับนักศึกษาในการแตงกายเขาเรียน แตการเขารับพระราชทานปริญญาบัตรควรจะตองแตงกายใหถูก44 
กาลเทศะและเคารพกติกาสงัคม นอกจากนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใหความเห็นเพิ่มเติมวา 45 
มหาวิทยาลัยควรดําเนินการโดยยึดกฎหมายเปนหลักไวกอน เพราะหากมีการเรียกรองหรือฟองรองกันในทาง46 
กฎหมายจะไดไมเกิดปญหาภายหลัง 47 
  นอกจากนี้ ที่ประชุมคณบดี คราวประชุม ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 ไดให48 
ขอคิดเห็นวา ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะควรรวมรณรงค กํากับดูแล การแตงกายของนักศึกษาให49 
ถูกตองตามระเบียบ ตรงตามเพศ และเหมาะสมในขณะที่อยูในพื้นที่มหาวิทยาลัย  50 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 51 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหดําเนินการตามมติท่ีประชุมคณบดี ครั้งท่ี 52 
10/2551 เมื่อวันท่ี 23 พฤษภาคม 2551 และมติท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ในคราว53 
ประชุม ครั้งท่ี 1/2553 เมื่อวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2553 ขอ 1 และขอ 3 ดังน้ี 54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 5/2553 ณ วันศุกรท่ี 12 มีนาคม   2553 
หมายเหตุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 6/2553 วันศุกรท่ี 19 มีนาคม 2553 เรียบรอยแลว 

1) ใหนักศึกษาแตงกายตรงตามเพศในการเขาเรียน เขาสอบ และเขารับพระราชทาน1 
ปริญญาบัตร ใหถูกตองตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวย เครื่องแบบและ2 
เครื่องแตงกายของนักศึกษา รวมทั้ง ประกาศและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 3 

2) ใหทุกคณะรณรงคใหนักศึกษาแตงกายถูกตองตามขอบังคับ4 
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย เครื่องแบบและเครื่องแตงกายของนักศึกษา รวมทั้ง5 
การแตงกายที่เหมาะสมในโอกาสตางๆ  6 

 7 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 8 

5.1 รายงานผลการตรวจสอบบัญชี หลักสูตรลักษณะโครงการพิเศษ ประจําปงบประมาณ 9 
2552 ของคณะเทคนิคการแพทย 10 

  คณะเทคนิคการแพทยขอเสนอรายงานผลการตรวจสอบบัญชี หลักสูตรลักษณะโครงการ11 
พิเศษ ประจําปงบประมาณ 2552 จํานวน 2 หลักสูตร คือ  12 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย 13 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการจดัการ 14 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 15 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 16 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 17 
 18 

5.2 การสรุประเบียบกระทรวงการคลังวาดวย คาใชจายในการฝกอบรม การจัดงานและ19 
การจัดประชุมระหวางประเทศ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2552 20 

  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย คาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวาง21 
ประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ซึ่งไดมีการประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลม 22 
126 ตอนพิเศษ 183 ง วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และถือปฏิบัติเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2552 23 
  สํานักงานตรวจสอบภายในจึงสรุปเนื้อหาในระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย คาใชจายในการ24 
ฝกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวางประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 (ฉบับใหม) ในขอที่มีการ25 
เปลี่ยนแปลง เปรียบเทียบกับระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย คาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการ26 
ประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2549 (ฉบับเดิม) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 27 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 28 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบและขอใหผูรับผิดชอบดานการเงิน ควรซักซอมความเขาใจภายใน29 
มหาวิทยาลัยอีกครั้ง 30 
 31 

5.3 การเตรียมการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมและประชุมเชียรในสถาบันอุดมศึกษา 32 
  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอตอที่ประชุมวา ดวยกิจกรรมตอนรับนองใหมและประชุม33 
เชียร เปนประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานและมีปณิธานเพื่อถายทอดความสัมพันธระหวางรุนพีสู่รุนนอง ทําให34 
เกิดความสามคัคี มีระเบียบวินัยความภาคภูมิใจในสถาบัน มีการชวยเหลือเกื้อกูลฉันทพี่นอง ฯลฯ แตเนื่องจาก35 
การจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมและประชุมเชียรในหลายปที่ผานมา มีกิจกรรมไมนอยที่จัดในลักษณะที่ไม36 
เหมาะสม ไมสรางสรรคและไมเปนไปตามปณิธานที่แทจริงของกิจกรรม แตดวยความเอาใจใสอยางจริงจังของ37 
ทุกฝายในสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น เพื่อใหการจัดกิจกรรมในปการศึกษา 2553 ที่ใกลจะถึงนี้ไมมีความรุนแรง38 
หรือไมเกิดความไมเหมาะสมของกิจกรรม สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอความรวมมือ39 
สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงเตรียมการปองกันปญหา และใหการสนับสนุนสงเสริมแนะนํากิจกรรมที่เหมาะสม40 
ใหกับนิสิตนักศึกษา พรอมนี้ไดสงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมและประชุม41 
เชียรในสถาบันอุดมศึกษา ปการศึกษา 2553 เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการกําหนดกรอบการ42 
ดําเนินการของสถาบันและนิสิตนักศึกษาตอไป ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 43 

อนึ่ง เพื่อใหการประชุมสัมพันธกิจกรรมโครงการ การติดตาม การประสานขอมูล และการแกไข44 
ปญหารวมกัน รวมทั้งการประสานกับสื่อมวลชน ผูปกครอง และนิสิตนักศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ45 
อุดมศึกษา จึงขอใหสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงประชาสัมพันธ ชี้แจง เปดเผยรูปแบบ จุดประสงคของแตละ46 
กิจกรรมใหทราบทั่วกัน และใหมีการจัดตั้งศูนยเฝาระวัง (ศูนย Hot Line / Call center) มี website เพื่อติดตาม47 
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน ทั้งนี้ โปรดแจงหมายเลขโทรศัพทศูนย (ศูนย Hot Line / Call center) และ 48 
website รวมทั้งชื่อผูประสานงานเรื่องดังกลาวขางตนใหสํานักงานคณะกรรมการการอึดมศึกษาทราบ เพื่อความ49 
สะดวกในการประสานงานขอมูลและการแกไขปญหารวมกัน ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ50 
ประชุม 51 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 52 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 53 
 54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 5/2553 ณ วันศุกรท่ี 12 มีนาคม   2553 
หมายเหตุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 6/2553 วันศุกรท่ี 19 มีนาคม 2553 เรียบรอยแลว 

5.4 ขอความรวมมือดูแลรักษาความเรียบรอยภายในสถาบันอุดมศึกษา 1 
  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) ไดมีหนังสือ 2 
ดวนที่สุด ที่ ศธ 0509.6(1.10)/ว 203 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2553 เรื่องขอความรวมมือดูแลรักษาความ3 
เรียบรอยในสถาบันอุดมศึกษา ตามที่เกิดเหตุยิงระเบิดเอ็ม 79 ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขต4 
พาณิชยพระนคร และวางระเบิดในบริเวณศาลฎีกา เมื่อวันเสารที่ 13 กุมภาพันธ 2553 ดังปรากฏเปนขาวใน5 
ส่ือมวลชน ประกอบกับสถานการณบานเมืองในขณะนี้มีความหวั่นเกรงวา อาจจะเกิดความชุลมนุวุนวายขึ้นได  6 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีความหวงใยในความปลอดภยัของบรรดา นิสิต 7 
นักศึกษา คณาจารย ตลอดจนบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จึงขอความรวมมือมายังสถาบัน 8 
อุดมศึกษาตางๆ  ไดชวยกันสอดสองดูแล และกําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถาบันอุดมศึกษาให9 
เขมงวดกวดขันมากยิ่งขึ้นกวาปกติ อยาใหบุคคลใดๆ ไดใชสถานที่หรืออุปกรณใดๆ ของสถาบันอุดมศึกษาอันที่10 
จะเอื้อประโยชนตอการชุมนุม หรือเปนชองทางในอันที่จะกอใหเกิดเหตุรายหรือเหตรุุนแรงขึ้นในสถาบันอุดมศึกษา 11 
และหากเกิดเหตุใดๆ ที่ไมพึงประสงคขึ้นขอใหสถาบันอุดมศึกษาพึงตระหนักวา สถาบันอุดมศึกษาเปนสถาบัน 12 
การศึกษาวิชาการชั้นสูง การแกปญหาใดๆ พึงใชปญหาในการแกไขปญหาตางๆ โดยสันติวิธี ซึ่งมีรายละเอียด13 
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  14 
  นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) ยังไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ศธ 15 
0508/ว 324 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2553 เรื่อง เตรียมการปองกันและรักษาความสงบเรียบรอยในระหวางการ16 
ชุมนุมใหญทางการเมือง เพื่อใหชุมนุมเปนไปอยางสงบเรียบรอย ไมสรางความวุนวาน ซึ่งรัฐบาลไดเห็นชอบให17 
ประกาศพระราชบัญญัติความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีผลการบังคบัใชระหวาง 11-23 มีนาคม 2553 แลวนั้น  18 
  กระทรวงศึกษาธิการ หวงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของคณาจารย บุคลากร นักเรียน19 
และนิสิตนักศึกษา และเพื่อรักษาความเรยีบรอยและทรัพยสินโดยรวม จึงขอใหสถานศึกษาเตรียมการปองกัน20 
และรักษาความสงบเรียบรอย ดังนี้  21 

1. ใหมีคณะกรรมการเตรียมรบัสถานการณและปองกันเหตุการณความไมสงบ มีการออก22 
มาตรการ/ขอปฏิบัติอยางชัดเจน เปนขั้นตอน และจัดเตรียมบุคลากร อุปกรณรักษาความปลอดภัยใหเพียงพอ 23 

2. สถาบันการศึกษาที่จะมีการจัดกิจกรรม ประชุม สัมมนา ฝกอบรม ในชวงเวลาดังกลาว หาก24 
เห็นวาจะไดรบัผลกระทบจากการชุมนุม ขอใหมีการทบทวนการจัดงานอยางเหมาะสม  25 

3. หากมีความจําเปนตองปดสถานศึกษาเพื่อความปลอดภัย ขอใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนา26 
สวนราชการหรือสถานศึกษา และรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 27 

4. ชี้แจงใหขาราชการ บุคลากร นักเรียน และนิสิตนักศึกษาใหเขาใจเกี่ยวกับการชุมนุมและ28 
การมีสวนรวมการชุมนุม 29 
  ในการนี้ มหาวิทยาลัยไดมีการประชุมเตรียมการปองกันและรักษาความสงบเรียบรอยใน30 
ระหวางการชมุนุมทางการเมือง เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2553 เพื่อหารือรวมกัน โดยมีอธิการบดี รองอธิการบดี31 
ฝายพัฒนานักศึกษา รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธและผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา รวมกับ32 
จังหวัดขอนแกน เพื่อกําหนดมาตรการและแตงตั้งคณะกรรมการเตรียมรับสถานการณ และปองกันเหตุการณ33 
ความไมสงบ ในระหวางที่มีการชุมนุมทางการเมือง โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล และสถานีไฟฟา เปน34 
เปาหมายสําคัญที่ควรไดรับการดูแลความปลอดภัย นอกจากนี้ ไดจัดสงขอมูลการดูแลรักษาความปลอดภัยไป35 
ยังหอพักตางๆ เพื่อใหนักศึกษารับทราบดวย 36 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 37 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  38 
 39 

5.5 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 40 
  ตามที่มหาวิทยาลัยไดขอใหความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง นายเฉลิมชัย 41 
วงษนาคเพ็ชร ใหดํารงตําแหนง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแกน ตั้งแตวันที่42 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนตนไปนั้น บัดนี้ สํานักราชเลขาธิการไดนําความกราบบังคมทูลพระกรุณา43 
ทราบฝาละอองธุลีพระบาทและมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง นายเฉลิมชัย วงษนาคเพ็ชร เปน44 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒเิรียบรอยแลว ตั้งแตวันที่ 29 มกราคม 2553 ตามสําเนาประกาศสํานัก45 
นายกรฐัมนตร ีเรื่อง แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ลงวันที่ 3 46 
กุมภาพันธ 2553 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ  47 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 48 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 49 
 50 

5.6 วารสาร มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ปท่ี 9 ฉบับท่ี 4 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2552) 51 
  รองคณบดีฝายวิชาการผูแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ดวยบัณฑิตวิทยาลัย 52 
ไดจัดทําวารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยของนักศึกษาและเปนสื่อกลางรายงาน53 
ความกาวหนาในการวิจัยของนักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยกําหนดออกปละ 4 ฉบับ 54 
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ขณะนี้วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ปที่ 9 ฉบับที่ 4 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2552) ไดจัดพิมพเสร็จ1 
เรียบรอยแลว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 2 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 3 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 4 
 5 

5.7 การปรับปรุงแนวทางการนําหนังสือตอบความเห็นของหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของ6 
เสนอตอท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี 7 

  ดวยสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดสงสําเนาหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวน8 
มาก ที่ นร 0506/ว25 ลงวันที่ 27 มกราคม 2553 เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการนําหนังสือตอบความเห็นของ9 
หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของเสนอตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมมีตเิมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553 10 
เห็นชอบแนวทางการนําเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรี และใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สวนราชการ 11 
รัฐวิสาหกิจและหนวยงานภาครัฐถือปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวของตอไป โดยแนวทางการนําเสนอความเห็นตอ12 
คณะรัฐมนตรี มีดังนี้  13 
  “ในการพิจารณาเรื่องตางๆ ตามที่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อให14 
คณะรัฐมนตรมีีขอมูลที่เปนความเห็นจากหนวยงานของรัฐที่ตองเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ15 
คณะรัฐมนตรคีรบถวน และเพียงพอตอการตัดสินใจ ในสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐ สง16 
หนังสือเสนอความเห็นถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอยางชากอนเวลาเริ่มการประชุมคณะรัฐมนตรี (ปกติ17 
กําหนดเวลา 09.00 น.) เพื่อสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะไดจัดทําสําเนาแจกที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หาก18 
เลยกําหนดเวลาดังกลาว ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดทําสําเนาแจกที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเฉพาะที่19 
รัฐมนตรีหรือหัวหนาหนวยงานของรัฐที่มีขอเสนอแนะหรือความเหน็ไดนําขอเสนอแนะหรือความเหน็นั้นในที่20 
ประชุมคณะรัฐมนตร”ี  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 21 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 22 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 23 
 24 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ   25 

6.1  การหารือกระบวนการสรรหาอธิการบดี  26 
  ประธานเสนอตอที่ประชมุวา ตามทีไ่ดมพีระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง รองศาสตราจารย27 
สุมนต สกลไชย ดํารงตําแหนงอธิการบดี ตั้งแตวันที่ 6 กุมภาพันธ 2550 นั้น ตามมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติ28 
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 กําหนดใหอธิการบดีมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป ดังนั้น จึงมีผลให รองศาสตราจารย29 
สุมนต สกลไชย จะครบวาระการดํารงตําแหนงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2554 และจากการไดพิจารณาขอบังคับ30 
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2549 อุปนายกสภา31 
มหาวิทยาลัย เห็นวาในกระบวนการสรรหาอธิการบดีนาจะมีกระบวนการในการกําหนดภาระงานที่อธิการบดี32 
จะตองดําเนินการใน 4 ปขางหนา เปนกระบวนการแรกกอนดําเนินการสรรหาอธิการบดี จึงเห็นควรใหหารือสภา33 
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 34 
  ซึ่งกระบวนการกําหนดภาระงานที่อธิการบดีจะตองดําเนินการดังกลาว เปนไปตามขอ 5 วรรค 3 35 
แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2549 กําหนดวา 36 
“กอนที่จะดําเนินการสรรหาอธิการบดี ใหสภามหาวิทยาลัยทบทวนและวิเคราะหจดุออนจุดแข็งของ37 
มหาวิทยาลัย กําหนดพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ตลอดจนคุณสมบัติและ38 
คุณลักษณะของอธิการบดีที่พึงประสงคเพิ่มเติมจากทีไ่ดกําหนดไวในวรรคแรก และกําหนดแนวทางการ39 
ประเมินผลงานอธิการบดีที่ชัดเจน และประกาศใหทราบทั่วกันกอนการเสนอชื่อ” 40 
  ดังนั้น จึงขอหารือที่ประชุมเพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อกําหนดพันธกิจที่อธิการบดี41 
จะตองดําเนินการ โดยกรรมการชุดนี้ควรใหมีการมีสวนรวมจากหลายฝาย อาจรวมถึงนักศึกษาดวย และให42 
กรรมการมหีนาที่กําหนดพันธกิจ คุณสมบัติและคุณลักษณะของอธิการบดี และกําหนดแนวทางการกํากับ43 
ติดตามและประเมินอธิการบดี โดยมีองคประกอบ ดังนี้  44 
 45 

 องคประกอบ ตําแหนง การไดมา 
1 อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานกรรมการ โดยตําแหนง 
2 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 3 คน  กรรมการ สภามหาวิทยาลัยเลือก 
3 ประธานสภาคณาจารย          กรรมการ โดยตําแหนง 
4 ตัวแทนคณบดี 2 คน  กรรมการ เลือกจากกรรมการสภาฯ  

1 คน และไมใชกรรมการ
สภาฯ 1 คน 

5 กรรมการสภาฯประเภทผูแทนขาราชการฯ  1 คน กรรมการ โดยตําแหนง 
6 ตัวแทนผูอํานวยการศูนย/สถาบันสํานัก 1 คน กรรมการ พิจารณาเลือกกันเองในกลุม 
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 องคประกอบ ตําแหนง การไดมา 
7 ตัวแทนกรรมการสภาฯประเภทผูแทนคณาจารย  

1 คน 
กรรมการ สภามหาวิทยาลัยเลือก 

8 ประธานสภาขาราชการ พนกังานและลูกจาง กรรมการ โดยตําแหนง 
9 นายกสมาคมศิษยเกาฯ กรรมการ โดยตําแหนง 
10 นายกองคการนักศึกษา กรรมการ โดยตําแหนง 
11 รองอธิการบดีที่เกี่ยวของ เลขานุการ อธิการบดี มอบหมาย 

 1 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 2 
  ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้  3 

- มหาวิทยาลัยควรมีการระดมสมองผูที่มีความรูความสามารถ รวมทั้งผูมีสวนไดสวนเสีย 4 
(Stakeholder) เพื่อใหไดแนวคิดมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับการไดมาซึ่งอธิการบดี และ5 
นํามารวบรวมใหคณะกรรมการเพื่อกําหนดพันธกิจที่อธิการบดีจะตองดําเนินการ พิจารณา6 
กลั่นกรองตอไป 7 

- ควรมีกระบวนการที่จะทําใหไดความคดิเหน็ของชุมชนรอบขางวามีความตองการให8 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนอยางไร ในฐานะที่มหาวิทยาลัยขอนแกนเปน9 
มหาวิทยาลัยของชุมชนภาคอีสาน 10 

- คณะกรรมการเพื่อกําหนดพนัธกิจที่อธิการบดีจะตองดําเนินการควรมอีงคประกอบที่11 
มองเห็นจุดแข็งจุดออนของมหาวิทยาลัย สามารถกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เพื่อเปนกรอบ12 
ในการดําเนินงานใน 4 ปขางหนา รวมถึงคุณลักษณะความรูความสามารถของอธิการบดีที่13 
เดนชัดได 14 

  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหเสนอแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อกําหนด15 
พันธกิจท่ีอธิการบดีจะตองดําเนินการตามองคประกอบที่ท่ีประชุมเสนอ และเสนอสภามหาวิทยาลัย16 
ตอไป และใหรับขอคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาตอไป  17 
 18 
  6.2 การเสนอแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย 40 ป มหาวิทยาลัยขอนแกน  19 
  ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยผูแทนรองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยีเสนอตอที่20 
ประชุมวา สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2553 มีมติเห็นชอบให21 
แตงตั้งผูแทนคณบดีกลุมสาขาวิชาตางๆ และผูแทนผูอํานวยการรวมเปนกรรมการบริหารกองทุนวิจัย 40 ป 22 
มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยขอใหคณบดี ผูอํานวยการ หารือรวมกันในแตละกลุม และเสนอชื่อไปยังรองอธิการบดี23 
ฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี ตอไปนั้น บัดนี้ ยังไมไดรับการเสนอชื่อจากผูแทนคณบดีกลุมวิทยาศาสตร24 
เทคโนโลยีและกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงเสนอที่ประชุมเพือ่พิจารณาเสนอชื่อผูแทน25 
คณบดีที่เหลอือีก 2 กลุมสาขาวิชา เพื่อจะไดดาํเนินการแตงตั้งเปนกรรมการดังกลาว ตอไป 26 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 27 
  มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหแตงตั้งผูแทนคณบดี 2 กลุมสาขาวิชา รวมเปน28 
กรรมการบริหารกองทุนวิจัย 40 ป ฯ ตอไป ดังน้ี  29 

1. คณบดีคณะเกษตรศาสตร (ผูแทนคณบดีกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี) 30 
2. คณบดีคณะศึกษาศาสตร (ผูแทนคณบดีกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) 31 

 32 
 33 
  หลังเสรจ็ส้ินการประชุมประธานกลาวขอบคุณผูอํานวยการวิทยาเขตหนองคายที่เอื้อเฟอสถานที่34 
จัดการประชุมและจัดเลี้ยงรับรองในการประชุมครั้งนี้ และผูอํานวยการวิทยาเขตหนองคายมอบของที่ระลึกใหแก35 
ผูบริหารทุกทาน 36 
 37 
เลิกประชุมเวลา 15.00 นาฬิกา 38 
     39 
 40 

  (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 41 
  รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 42 

 เลขานุการที่ประชุมคณบดี 43 
นางสาวลัลธริมา  ประจง 44 
นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์ 45 
ผูจดรายงานการประชุม  46 


