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รายงานการประชุมคณบดี 
ครั้งท่ี 8/2550 

เมื่อวันศุกรท่ี 11 พฤษภาคม  2550 
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ 

                                              
ผูมาประชุม 
1. รศ.สุมนต  สกลไชย    อธิการบดี    ประธาน 
2. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร   รองอธิการบดีฝายบริหาร 
3. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา    รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล 
      และรักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตร 
4. นางสังวาลย  ชางทอง   แทนรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 
5. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศริิชัย   รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี  
6. ผศ.อนุชา  นิลประพันธ   ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 

แทนรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
7. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธุ   รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 
8. นายวินัย  ใจขาน    รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 
9. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 
10. รศ.วนิดา  แกนอากาศ   รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ 

แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
11. รศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ   คณบดีคณะเกษตรศาสตร 
12. ผศ.ธนากร  วงศวัฒนาเสถียร   รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ 
      แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
13. ศ.ละออศรี  เสนาะเมือง   คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
14. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
15. ศ.วิรุฬห  เหลาภัทรเกษม   คณบดีคณะแพทยศาสตร 
16. ผศ.เยาวลักษณ  อภิชาติวัลลภ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
17. รศ.ชูชาติ  อารีจิตรานุสรณ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 
18. รศ.พิษณุ  อุตตมะเวทิน   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
19. นายเอกสิทธิ์  อุตรวิเชียร   รองคณบดีฝายคลินิก 

แทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 
20. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย   คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
21. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี  
22. รศ.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 
23. ผศ.ธนสิทธิ์  จันทะรี    รองคณบดีฝายวิจัย 

แทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
24. ผศ.จินตนา  สมสวัสดิ์   รองคณบดีฝายบริหาร 
      แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
25. ผศ.รุง  ธีระพิจิตร    คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 
26. รศ.สมาน  ลอยฟา    ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 
27. ศ.สุทธิพันธ  จิตพิมลมาศ   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
28. รศ.สมภพ  พระธานี    ผูอํานวยการศนูยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
29. นายพิชัย  เลงพาณิชย   เลขานุการศูนยบริการวิชาการ 
      แทนผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 
30. นายสมศักย  ทองเอี่ยม   รองประธานสภาคณาจารยชั่วคราว 

ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาคณาจารยชั่วคราว 
31. นางบุบผา  ชอบใช    รองประธานสภาขาราชการและลูกจาง คนที่ 2  

      แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง 
32. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
      เลขานุการที่ประชุม 
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ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 
1.  นายกิตติบดี  ใยพูล    รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร 
2.  ผศ.อนัตต  เจาสกุล    ผูอํานวยการศนูยคอมพิวเตอร 
3.  รศ.พีระศักดิ์  ศรีฤาชา   ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 

(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
 
ผูเขารวมประชุม 
1.  ผศ.บุญสง  วัฒนกิจ    รองผูอํานวยการฝายบริหาร 

แทนผูอํานวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.50 นาฬิกา 
 
  เมื่อครบองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้  
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอท่ีประชุม    

1.1  ขอใหยืนยันคะแนนผลการปฏิบัติราชการประจําป งบประมาณ 2549 
  ประธานเสนอที่ประชุมวา คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดพิจารณาใหความ
เห็นชอบคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
ของสวนราชการ สถาบันอุดมศึกษา และจังหวัด รวมทั้งพิจารณาเห็นชอบหลักเกณฑการจัดสรรเงินรางวัล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 แลว ซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือลับของสํานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1201/914    
ลงวันที่ 27 เมษายน 2550  โดยสํานักงาน ก.พ.ร. ไดแจงผลการพิจารณามีสาระโดยสรุป ดังนี้ 

1. คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 ของมหาวิทยาลัยขอนแกน       
ที่ไดรับการสอบทานความถูกตองของขอมูลจากสํานักงาน ก.พ.ร.แลว โดยสรุปมีรายละเอยีดดังนี ้

 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก 

 
   ผลการดําเนินงาน 

 (รอยละ) คาคะแนนที่ได คะแนนถวงน้ําหนัก
มิติท่ี 1 มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ 55 4.7454 2.6100 
มิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ 15 4.9700 0.7455 
มิติท่ี 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 10 2.9000 0.2900 
มิติท่ี 4 มิติดานการพัฒนาองคกร 20 3.8750 0.7750 
  คาคะแนนที่ได 4.4205 

 
ทั้งนี้ ตัวชี้วัดในคํารับรองการปฏิบัติราชการที่สวนราชการหรือจังหวัดตองรับผิดชอบการรายงาน 

ผลการประเมนิดวยตนเองแตยังไมสามารถจัดสงรายงานผลดวยเหตขุอจํากัดตามที่ไดแจงตอสํานักงาน ก.พ.ร.
แลว ทําใหคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการยังไมปรากฏขอมูล (N/A) จําเปนตองกําหนดคะแนนเปน      
1 ไวกอน สํานักงาน ก.พ.ร. จึงขอใหจัดสงขอมูลสําหรับรายงานผลในตัวชี้วัดดังกลาวโดยดวน และขอให
มหาวิทยาลัยขอนแกน ดําเนินการตรวจสอบและแจงยืนยันคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการที่จัดสงมาให
ดังกลาว แลวสงไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันจันทรที่ 21 พฤษภาคม 2550 หากพนกําหนดวันดังกลาว 
สํานักงาน ก.พ.ร. จะถือวาสวนราชการหรือจังหวัดนั้น  ๆยืนยันคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามที่ไดแจงไปแลว 

2. สํานักงาน ก.พ.ร. ไดนําคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกลาวไปคํานวณ จัดสรร 
เงินรางวัลประจําปแลว มหาวิทยาลัยขอนแกนจะไดรับจัดสรรเงินรางวลัจํานวนประมาณ 17,251,556.95 บาท 
(สิบเจ็ดลานสองแสนหาหมื่นหนึ่งพันหารอยหาสิบหกบาทเกาสิบหาสตางค) เพื่อนําไปจัดสรรเปนเงินรางวัล
ใหแกขาราชการและลูกจางประจําในสังกัดตอไป ทั้งนี้ จํานวนเงินรางวัลดังกลาว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได หาก
สํานักงาน ก.พ.ร. ตรวจสอบผลการยืนยันคะแนนผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการหรือจังหวัดแหงใดแหง
หนึ่งแลวมีการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสํานักงาน ก.พ.ร.จะแจงยืนยันผลการจัดสรรเงินรางวัลใหทราบโดยเร็วตอไป 

ประธานไดกลาวขอบคุณทุกทานที่มีสวนรวมในการจัดทําขอมูลของมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ และ 
เสนอขอมูลเพิ่มเติมวา ในป พ.ศ.2549 มีหนวยงานในระดับอุดมศึกษาเขารับการประเมินจํานวนเพิ่มมากขึ้น  
ดังนั้น จึงทําใหจํานวนเงินรางวัลที่มหาวิทยาลัยขอนแกนจะไดรับจัดสรรลดนอยลง และจากขอมูลสรุปคะแนนผล
การประเมินดังกลาว มีตัวชี้วัดหลายตัว ที่มหาวิทยาลัยไดรับผลคะแนนไมเปนไปตามที่คาดหวงั ซึ่งตองพิจารณา
ปรับปรุง คือ  
  มิติที่ 1 ผลผลิตที่ 1 : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ผลผลิตที่ 3 : การผลิตบัณฑิต
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และ ผลผลิตที่ 8 : ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี   
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  มิติที่ 3 ตัวชี้วดัที่ 8 : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของอัตราการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายลงทุน และตัวชี้วัดที่ 9 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ของสถาบันอุดมศึกษา   
  และในมิติที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 15 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาดาน
นักศึกษา บุคลากร และหลักสูตร นั้น  มหาวิทยาลัยขอนแกนไดคาคะแนนเทากับ 1.0000  ซึ่งรองอธิการบดี   
ฝายบริหารไดเสนอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยจะขออุทธรณตอไป เนื่องจาก มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตาม
รายละเอียด หลักเกณฑที่กําหนดไวครบถวนแลว และในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบ 9 เดือน 
ที่ผานมา  ในตัวชี้วัดดังกลาว มหาวิทยาลัยไดรับคาคะแนนเต็ม 

จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
มต ิ ท่ีประชุมรับทราบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณบดี  
  ที่ประชุมไดพจิารณาแลว  มีมติรับรอง  รายงานการประชมุ ครัง้ที่  7/2550 เมือ่วันที่ 20 เมษายน  2550 และ 
รายงานการประชุมวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 โดยมีการแกไขดังนี้ 
  -  ครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 20 เมษายน  2550 หนา 12  ระเบียบวาระที่ 6.6 ใหเพิ่มเติม    
ขอมูลตัวเลขของงบกําไรขาดทุน  

 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน    - ไมมี - 

   
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   

4.1 รางระเบียบฯ เรื่อง ขอกําหนดการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2550 
รองคณบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี เสนอที่ประชุมวา  ประเทศตางๆ ทั่วโลกมีการ 

กําหนดกฏหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในหลายๆ ดาน รวมทั้งดานการทําวิจัยในคนและสัตวทดลอง โดยเริ่มมีการ
ประกาศปฏิญญาเฮลซิงกิ ของแพทยสมาคมโลก ในป พ.ศ. 2507 และปรับปรุงประกาศครั้งลาสุดเมื่อป พ.ศ. 2543  
สาระสําคัญของประกาศดังกลาว คือ การปกปอง ศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัย และความเปนอยูที่ดีของอาสาสมัครหรือ
ผูที่เขารวมโครงการวิจัย และเพื่อรองรับการตรวจสอบจากหนวยงานมาตรฐานทั้งภายในและภายนอกประเทศ  ประกอบ
กับปจจุบันแหลงเงินทุนวิจัยทางดานวิทยาศาสตรการแพทย จะใหทุนกับสถาบันที่มีระเบียบ และคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยที่ไดรับการรับรองจาก Federal Wide Assurance หรือ FWA  และงานวิจัยที่ไมผานการพิจารณา    
จากคณะกรรมการจริยธรรมจะไมไดรับการตีพิมพในวารสารตางประเทศ   

ในสวนของมหาวิทยาลัยขอนแกน  ไดแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยมหาวิทยาลัยขอนแกน  
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 910/2547 โดยในปจจุบัน มหาวิทยาลัยยังไมมีระเบียบที่เกี่ยวของกับขอกําหนด
การทําวิจัยในมนุษย ดังนั้น เพื่อใหการจัดระบบการควบคุมและกํากับการวิจัยในมนุษย เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
สอดคลองกับแนวทางการทําวิจัยในมนุษยของประเทศและนานาชาติ จึงขอเสนอระเบียบฯ เรื่อง ขอกําหนดการ
วิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2550 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

เลขานุการที่ประชุมใหขอมูลเพิ่มเติมวา ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณา 
แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550   
ที่ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธไดเวียนแจงใหทุกคณะทราบนั้น ไดระบุไวชัดเจนวา การพิจารณากําหนด
ตําแหนงทางวิชาการนั้น ตองคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ดังนั้น ผลงานทางวิชาการ 
ที่เกี่ยวของกับการทําวิจัยในมนุษย  ตองไดรับการรับรองจึงจะไดรับการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
การออกระเบียบนี้ จึงนาจะเปนกลไกสนับสนุนการขอรับการรับรองผลงานวิจัย เพื่อนําไปใชประโยชนตอไป 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ และขอเสนอแนะ ดังนี้  

1. เน่ืองจากการทําวิจัยในมนุษย น้ัน  มีกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของ คือ รางพระราชบัญญัติ  
การวิจัยในมนุษย พ.ศ. ... ท่ีอยูระหวางการพิจารณาของกระบวนการทางนิติบัญญัติ และประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย       
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550  ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับ กฎ ระเบียบ  
ท่ีเก่ียวของ จึงแตงตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณา ประกอบดวย  
   1. รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี  เปน  ประธาน 
   2. คณบดีคณะเทคนิคการแพทย      เปน  กรรมการ 
   3. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    เปน  กรรมการ 
   4. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา     เปน  กรรมการ 
   5. ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย    เปน  กรรมการ 
   6. ผูชวยอธิการบดีฝายสงัคมและชุมชนสัมพันธ        เปน   กรรมการและเลขานุการ 
 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  8/2550  ณ  วันศุกรท่ี  11 พฤษภาคม 2550 
หมายเหต ุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 9/2550 เมื่อวันศุกรท่ี 18 พฤษภาคม 2550 เรียบรอยแลว  
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  ท้ังน้ี มอบใหผูชวยเลขานุการที่ประชุม  พิจารณาปรับปรุงรูปแบบของรางระเบียบฯ  
ใหถูกตองตามระเบียบ และใหนําเสนอที่ประชุมคณบดี พิจารณาอีกครั้งในคราวตอไป 
  2.  ขอคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุง รางระเบียบฯ  
   1. ขอ 3  นิยามคําศัพทตางๆ ควรพิจารณาปรับปรุงใหสอดคลองกับ  
                  รางพระราชบัญญัติการวิจัยในมนุษย พ.ศ. ... 
   2. ขอ 5 วรรคสอง ขอความ “คณะกรรมการประจําสาขาวิชาทั้งสามคณะ        
       จะประกอบดวย...” ใหปรับแกไขเปน “คณะกรรมการประจําสาขาวิชาทั้งสาม 
       คณะ แตละคณะจะประกอบดวย...”  
       และควรระบุถึง การไดมาของคณะกรรมการประจําแตละสาขาวิชา 
                                     ใหชัดเจนดวย 
  3.  สําหรับโครงสรางองคกรที่จะรองรับการบริหารจัดการของคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย  เห็นควรใหกําหนดเปนหนวยงานยอยภายในสํานักบริหารการวิจัย และมอบฝายวิจัย
และการถายทอดเทคโนโลยี พิจารณารวมกับสํานักบริหารการวิจัย ในการปรับภารกิจเพื่อรองรับการ
ดําเนินการดังกลาวตอไป  
 
  4.2  รางระเบียบฯ วาดวย การบริหารสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร  
          ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2550 
  รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี เสนอที่ประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัย 
คราวประชุมครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 ไดมีมติเห็นชอบหลักการใหจัดตั้งสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งเปนโครงการความรวมมือระหวาง มหาวิทยาลัยขอนแกน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) เปนหนวยงานหลักในการดําเนินงาน และไดรับจัดสรรงบประมาณ
ดําเนินการในระยะที่ 1 เรียบรอยแลว ในการนี้ เพื่อใหการบริหารสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนไปดวยความเรียบรอย สอดคลองกับภารกิจที่ทําหนาที่เปนหนวยงานกลางในการ
ประสานงานกับคณะวิชา หรือหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน ตลอดจนเปนศูนยกลางการถายทอด
เทคโนโลยี การสงเสริมใหเกิดธุรกิจที่ใชเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลคาใหกับสินคาและผลักดันใหผลงานวิจัยและ
พัฒนาไปสูเชิงพาณิชย สงผลใหมีการสรางงานเพิ่มขึ้น และสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ จึงขอเสนอ รางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารสํานักงานอุทยาน
วิทยาศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2550  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชมุ 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ รางระเบียบฯ วาดวย การบริหาร
สํานักงานอุทยานวิทยาศาสตรภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2550   ตามที่เสนอ  
ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป โดยมีขอคิดเหน็เสนอแนะใหปรับปรุงรางระเบียบฯ ดังนี้  
  1.  ขอ 6  

- (1) ใหแกไขเปน “เงินงบประมาณแผนดิน ท่ีอาจไดรับจัดสรรโดยตรงจากรัฐ” 
- (2) ใหแกไขเปน “เงินสนับสนุนหรือเงินอุดหนุนท่ีอาจเปนท้ังเงินงบประมาณ 
   แผนดิน หรือเงินนอกงบประมาณแผนดินท่ีไดรับหนวยงานภาครัฐอื่น” 
- (7) ใหแกไขเปน (6) 

  2.  ขอ 8 (3) ใหแกไขเปน “คณบดีหรือผูอํานวยการที่ท่ีประชุมคณบดีเสนอ จํานวน     
3 คน  เปนกรรมการ”  

3.  ขอ 9 (6) คําวา “ผูจัดการ” ใหแกไขเปน “ผูอํานวยการ”   
  4.  คําวา “คณะกรรมการบริหาร”  ในขอ 13 (7) ขอ 15 และ ขอ16 ใหแกไขเปน 
“คณะกรรมการอํานวยการ” 
  5.  ควรระบุเรื่อง การไดมา  การแตงตั้ง และการดํารงตําแหนงในวาระ  ของตําแหนง
ผูอํานวยการ ใหชัดเจนดวย 
  6.  ควรมีเอกสารเรื่องเดิมของโครงการอุทยานวิทยาศาสตรฯ ซึ่งไดรับอนุมัติจาก            
สภามหาวิทยาลัยแลวแนบมาดวย เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย และควรแจง
เวียนใหคณบดี ผูอํานวยการไดรับทราบขอมูลดวย 
  ขอคิดเห็นเสนอแนะอื่นๆ  
  -  เห็นควรใหมีการประชุมคณบดีวาระพิเศษ เพื่อหารือในเรื่อง  นโยบายของ
มหาวิทยาลัยเก่ียวกับการใหบุคลากรสังกัดคณะ/หนวยงานทําหนาท่ีในตําแหนงบริหาร  ในโอกาส 
ท่ีเหมาะสมตอไป 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  8/2550  ณ  วันศุกรท่ี  11 พฤษภาคม 2550 
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4.3  รางระเบียบฯ วาดวย การบริหารจัดการคลินิกทันตกรรมพิเศษ  คณะทันตแพทยศาสตร พ.ศ.... 

  รองคณบดีฝายคลินิก ผูแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร เสนอที่ประชุมวา เพื่อใหการ
ดําเนินงานของคลินิกทันตกรรมพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอเสนอ รางระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารจัดการคลินิกทันตกรรมพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร พ.ศ. ... ซึ่งมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม โดยรางระเบียบดังกลาว ปรับปรุงจาก ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 
วาดวย คาตอบแทนในการใหบริการนอกเวลาราชการปกติที่คลินิกทันตกรรมพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร   
พ.ศ. 2539 เพื่อใหมีความเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน  และไดนําเสนอขอมูลเปรียบเทียบระเบียบฯ ป พ.ศ.
2539 กับฉบับปรับปรุงมาพรอมนี้  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร คราวประชุมครั้งที่ 17/2548 
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2548 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ตอไป โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะใหปรับปรุงแกไขในรางระเบียบฯ  ดังนี้ 
  1.  ขอ 7 ใหเพิ่มสาระวาดวย การพนจากตําแหนงของคณะกรรมการฝายคลินิกพิเศษ   
  2.  คําวา “กรรมการ” ในขอ 7 ขอ 9.2 และขอ 9.4 อาจสื่อความหมายไมชัดเจน      
ควรพิมพช่ือเต็มของกรรมการลงไป  
  3.  ขอ 8.8  ใหเพิ่มรายละเอียด  โดยระบุผูจัดทําสรุปรายรับและรายจายประจําเดือน 

4.  แกไขขอมูลในเอกสารตารางแสดงการเปรียบเทียบ ขอ 12 ใหถูกตอง และขอให 
ปรับปรุง และจัดทําขอมูลประกอบการนําเสนอสภามหาวิทยาลัยใหครบถวนดวย 
 
  4.4  รางหลักเกณฑการจายคาตอบแทนพิเศษ ตามผลการประเมินการปฏิบัติงานประจําป 
          สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใชเงินรายได 
  รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล เสนอที่ประชุมวา ตามประกาศ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน 
(ฉบับที่ 8/2546) ลงวันที่ 10 กันยายน 2546 เรื่อง การกําหนดรูปแบบและหลักเกณฑการจางบุคลากรดวยเงิน
รายไดมหาวิทยาลัย ขอ 10 กําหนดใหกรณีคณะใด เห็นควรใหมีการจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานเพิ่มของ
พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใชเงินรายไดของคณะนั้น ใหจายไดไมเกินรอยละ 10 ของเงินคาจางรวมทั้งป สวน
หลักเกณฑการจายเงินคาตอบแทนฯ ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย นั้น  ฝายทรัพยากรบุคคล จึงขอ
เสนอ รางหลักเกณฑการจายคาตอบแทนพิเศษ ตามผลการประเมนิผลการปฏิบัติงานประจําป สําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยโดยใชเงินรายได โดยไดเปรียบเทียบกับหลักเกณฑการจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานเพิ่มประจําป
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณแผนดิน ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชมุ  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ อนึ่ง หากที่ประชุมคณบดีไดพิจารณาใหความ
เห็นชอบ เห็นควรนําแนวปฏิบัติในขอ 6 ของรางประกาศ ดังกลาวไปปรับใชกับหลักเกณฑของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณแผนดินตอไปดวย  
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี 

1. เห็นชอบหลักเกณฑการจายคาตอบแทนพิเศษฯ ตามที่เสนอ ใหออกประกาศตอไปได  
2. เห็นชอบในหลักการ การมีคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการ 

ปฏิบัติงาน ตามแนวปฏิบัติในขอ 6 ของรางประกาศดังกลาว ใหนําไปปรับใชกับหลักเกณฑของ
พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณแผนดินตอไป 
  3.  ควรมีการกําหนดหลักเกณฑและกระบวนการประเมินผลการปฏิบัตงิานของพนักงาน
ใหชัดเจนและเปนรูปธรรมมากขึ้น และสื่อสารใหคณะ/หนวยงานเขาใจและปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน  
 
  4.5  โครงการจัดตั้งศูนยบริการประชาชน มหาวิทยาลัยขอนแกน 
  รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี เสนอที่ประชุมวา การใหบริการวิชาการเปน
ภารกิจสําคัญของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการนําความรู และเทคโนโลยีในสาขาวิชาตางๆ ถายทอดและ
ใหบริการแกประชาชนหรือชมุชน สรางความเชื่อมโยงกับทองถิ่น ตลอดจนเปนแหลงฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา
ที่ใหบริการแกชุมชน เดิมมหาวิทยาลัยไดมโีครงการรวมกบัจังหวัดขอนแกนในสวนของพื้นที่ของสถานธนานุบาล 
แตเนื่องจากมีปญหาในการปรับปรุงสถานที่ มหาวิทยาลัยจึงไดใชพืน้ที่บริเวณหางบิ๊กซี ขอนแกน แทน แตก็มี
ขอจํากัดในเรื่องการขยายพื้นที่และที่ตั้งที่ไมเหมาะสม ทําใหมหาวิทยาลัยไมสามารถใหบริการที่หลากหลาย    
แกประชาชนได  จึงขอเสนอโครงการจัดตั้งศูนยบริการประชาชนแหงใหม เพื่อใหการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเขาถึงประชาชนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จากการศึกษาขอมูลมีผูประกอบการเสนอสถานที่ที่เหมาะสม       
ที่จะเปนที่ตั้งศูนยบริการประชาชน จํานวน 3 แหง ดังนี้ 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  8/2550  ณ  วันศุกรท่ี  11 พฤษภาคม 2550 
หมายเหต ุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 9/2550 เมื่อวันศุกรท่ี 18 พฤษภาคม 2550 เรียบรอยแลว  
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1. อาคารพาณิชย โครงการ Q-Office Building  มีลักษณะเปนอาคาร 4 ชั้น จํานวน 1 หอง 
กําลังดําเนินการกอสรางเปน Home Office อยูติดกับถนนกลางเมือง และอาคารพาณิชย 3 
ชั้น จํานวน 10 หอง อยูติดกับถนนอํามาตย 

2. อาคารพาณิชย โครงการขอนแกนนครพารควิลล  มีลักษณะเปนอาคาร 4 ชั้น จํานวน 8 หอง 
ตั้งอยูบนถนนอํามาตย (เยื้องกับโครงการ Q-Office Building) 

3. ที่ดินวางเปลาขนาด 1 ไร 83 ตารางวา อยูในถนนรวมจิต (อยูดานหลังอาคารพาณิชย 
โครงการขอนแกนนครพารควิลล)  

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
ประธานใหขอมูลเพิ่มเติมวา  มีหลายคณะที่สามารถจะรวมใหบริการในศูนยบริการประชาชนนี้ได   

เชน ศูนยบริการทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร  ศูนยบริการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร  โรงเรียนสอนภาษา
ของสถาบันภาษา สถาบันขงจื๊อ และอาจมีคณะ หนวยงานอื่นเพิ่มมากขึ้น  หากที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ    
จะไดมีการศึกษาในรายละเอียดเพื่อดําเนนิการตอไป 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ โครงการจัดตั้งศูนยบริการ
ประชาชน มหาวิทยาลัยขอนแกน  โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะวา   ควรมีการศึกษาความเปนไปไดของ
โครงการ เพือ่ใหไดขอมลูรายละเอียดในดานตางๆ เชน  กลุมเปาหมายในการใหบริการ  สถานท่ีตั้ง        
ท่ีเหมาะสม โดยเปรียบเทียบระหวางสถานที่ตั้งในพื้นท่ีมหาวิทยาลัยดานตดิถนนมิตรภาพ กับภายนอก
มหาวิทยาลัย   ท้ังน้ี ขอใหนําเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาอีกครั้งในคราวตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 5.1  ช้ีแจงการดําเนินงานการรับฟงความคิดเห็น รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ... 
                                ในรูปแบบ Focus Group Discussion 
  นายเฉลิมชัย  วงษนาคเพ็ชร ประธานคณะกรรมการดําเนินการเพื่อรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
รางพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ... เพื่อเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เสนอตอที่ประชุมวา 
ตามที่สภามหาวิทยาลยัไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนนิการเพื่อรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับ รางพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ... เพื่อเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  นั้น คณะกรรมการฯ ไดประชุม
ปรึกษาหารือ และไดขอสรุปวา จะใชรูปแบบ Focus Group Discussion รวมกับการรับฟงความคิดเหน็ดวยวิธี
สัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ในการดําเนินการรับฟงความคิดเห็นในครั้งนี้ ซึ่งจะดําเนินการในทุกคณะ/
หนวยงาน ในระหวางวันที่ 16-25 พฤษภาคม 2550 ตามรายละเอียดกําหนดการในเอกสารประกอบวาระการประชุม     
จึงใครขอความรวมมือคณบดี ผูอํานวยการ ในการแตงตั้งผูประสานงาน  การจัดเตรียมสถานที่สําหรับการประชุมกลุม 
และประสานผูเขารวมสนทนากลุม ตามรายชื่อที่คณะกรรมการฯไดใชวิธีการสุมรายชื่อมา ทั้งนี้ การเขารวม
สนทนากลุมดังกลาว ใหเปนไปโดยสมัครใจ และขอความกรุณาจัดหาผูแทนหากมีผูไดรับเลือกไมครบจํานวน  
การดําเนินการรับฟงความคดิเห็นในครั้งนี้ คณะกรรมการฯคาดหวังวาจะเกิดจากการเรียนรูรวมกัน และแสดงความ
คิดเห็นอยางสรางสรรคเพื่อมุงพัฒนาองคกรเปนหลัก  ผูเขารวมสนทนาไดมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นโดยไม
ยึดติดอยูกับประเด็น การเปนหรือไมเปน มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ทําใหเกดิความคดิเหน็ที่หลากหลายมี
คุณคา และสามารถนําไปพฒันาการบริหารจัดการมหาวทิยาลัยขอนแกนได  ไมวามหาวิทยาลัยจะเปนสวนราชการ
ตอไป หรือ เปน มหาวิทยาลยัในกํากับของรัฐก็ตาม  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และหากคณะ หนวยงาน มีขอซักถาม สามารถสอบถามขอมูล
เพิ่มเติมไดที่ นางเพียงเพ็ญ  ภาคอุทัย  
  ที่ประชุมไดใหขอมูลเพิ่มเติมวา  มีหลายคณะที่ขอมูลคลาดเคลื่อน และบางหนวยงานไมมี
รายชื่อในกําหนดการที่คณะกรรมการฯจะเขาไปดําเนินการรับฟงความคิดเห็น จึงขอใหเพิ่มเติมดวย ซึ่งประธาน
คณะกรรมการฯ รับที่จะนําไปพิจารณาดําเนินการตอไป  
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  

 
5.2  การขออนุมัติเปดหลักสูตร 

 ดวยคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน คราวประชุมครั้งที่ 8/2550 เมื่อ
วันที่ 20 เมษายน 2550 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบการเสนอขออนุมัติเปดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการพฒันา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550) แลว 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ   
   
 
 
 
 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  8/2550  ณ  วันศุกรท่ี  11 พฤษภาคม 2550 
หมายเหต ุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 9/2550 เมื่อวันศุกรท่ี 18 พฤษภาคม 2550 เรียบรอยแลว  
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  5.3  มติท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาแบบและแผนผัง  
                              ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2550 
  ดวยที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแบบและแผนผัง ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2550 
ไดพจิารณาและมีมติในเรื่องตางๆ ดังนี้  

1. ขออนุมัติตอเติมอาคาร MRI คณะแพทยศาสตร  
2. ขออนุมัติหลกัการกอสรางโรงเรือน โครงการรานอาหารสะอาดปลอดภยั 
3. การกาํหนดสถานที่กอสรางอาคารวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 
4. ขออนุมัติปรับปรุงพื้นที่ดานทิศตะวันออกของสนามเทนนิส เปนหองเก็บของและอุปกรณสนาม 
5. ขออนุมัติแบบรูปรายการปรบัปรุงส่ิงกอสราง คณะทันตแพทยศาสตร 
6. การพิจารณาทางเขาออกมหาวิทยาลัยดานถนนตัดใหม 
7. การจดัทํารั้วดานถนนตดัใหมฝงสีฐาน 
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ   
 
  5.4  รายงานผลการตรวจสอบบัญชีศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก ประจําป 2549 
  หนวยตรวจสอบภายใน ไดตรวจสอบงบดุลและงบรายรับ-รายจาย ของศูนยประชุมอเนกประสงค
กาญจนาภิเษก สําหรับปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 กับบัญชีเอกสารและหลักฐานตางๆ การปฏิบัติทาง
บัญชีและทดสอบรายการอื่นๆที่เห็นวาจําเปนตามหลักวิชาการบัญชีแลว เห็นวางบการเงินนี้แสดงผลการ
ดําเนินงานโดยถูกตองตามที่ควร และไดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป การบันทึกบัญชีใชเกณฑคงคาง 
(Accural Basis) โดยในป 2549 นี้ ศูนยประชมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก มีกําไรสุทธิ 3,476,252.60 บาท ซึ่งมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป 
 
  5.5  รายงานผลการตรวจสอบบัญชีของโครงการพิเศษผลิตทันตแพทย ขั้นปริญญาโท                  
          (สาขาทันตกรรมจัดฟน) ภาคพิเศษ ประจําปงบประมาณเงินรายได 2549 
  คณะทันตแพทยศาสตร เสนอรายงานผลการตรวจสอบบัญชีของโครงการพิเศษผลิตทันตแพทย 
ขั้นปริญญาโท (สาขาทันตกรรมจัดฟน) ภาคพิเศษ ณ วันที่ 30 กันยายน 2549  โดยมีรายไดสูงกวารายจาย 
232,768.72 บาท  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ   
 
  5.6  ปองกันการเกิดเหตุสังหารหมูในสถาบันอุดมศึกษา 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมีหนังสือที่ ศธ 0508/ว 471 ลงวันที่ 20 เมษายน 
2550 แจงเรื่องที่ปรากฏเปนขาววา นายโชซุงฮุย นักศึกษาระดับปริญญาตรี ป 4 มหาวิทยาลัยเวอรจิเนียเทค รัฐ
เวอรจิเนีย สหรัฐอเมริกา ไดใชปนสังหารอาจารย เพื่อนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยและตนเอง รวม 33 ศพ เมื่อ
วันที่ 17 เมษายน 2550 นั้น จากรายงานขาวที่ปรากฏในสื่อมวลชนตางๆ รายงานวา นายโชซุงฮุย มีพฤติกรรม
ของโรคซึมเศรา โดดเดี่ยว เก็บตัวเงียบ หมกมุนกับความรุนแรงและมีปญหาสวนตัว ซึ่ง ศาสตราจารยเจมส อลัน
ฟอกซ ผูเชี่ยวชาญดานอาชญาวิทยาแหงมหาวิทยาลัยนอรธอิสเทิรน เมืองบอสตัน แสดงทัศนะวา ผูที่กอเหตุ
สังหารหมูมักจะเปนผูปวยที่มีอาการของโรคซึมเศรา โดดเดี่ยว แตจะมีพฤติกรรมเอนเอียงไปในทางที่ตองการจะ
แกแคน เพราะมักจะตําหนิวาเปนเพราะคนอื่นๆ ที่ทําใหชีวิตตนลมเหลว ไมสมควรมีชีวิตอยูตอไป มักตองการ
ปลิดชีพตนเอง แตกอนตายอยากจะเอาชีวิตผูอื่นไปดวย 
  เหตุการณดังกลาวไดสรางความวิตกกังวลวา จะมีการเลียนแบบในสถาบันอุดมศึกษา รัฐมนตรี
ชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (รศ.วรากรณ  สามโกเศศ) จึงไดมีบัญชาใหสถาบันอุดมศึกษาทกุแหง  

1. ใหความเอาใจใสนิสิต นักศึกษาทุกคนเปนพิเศษ หากพบวานิสิต นักศึกษาทานใด มีอาการ
ของโรคซึมเศรา เก็บตัวเงียบ เครียด หมกมุนกับความรุนแรง หรือมีปญหากดดันตางๆ ใหรีบ
ดําเนินการแกไขดวยการใหพบอาจารยที่ปรึกษา นักจิตวิทยา จิตแพทย รวมทั้งหามาตรการ
เพื่อหาทางออกหรือบรรเทาปญหากดดันตางๆ 

2. ใหระมัดระวังการเขา-ออก และการพกพาอาวุธเขามาในสถาบันอุดมศึกษาอยางเขมงวด 
3. ขอใหสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนการดําเนินการของหนวยงานใหคําปรึกษา แนะแนวการศึกษา

และชีวิตของนิตินักศึกษาอยางจริงจริง และตอเนื่อง 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ   

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  8/2550  ณ  วันศุกรท่ี  11 พฤษภาคม 2550 
หมายเหต ุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 9/2550 เมื่อวันศุกรท่ี 18 พฤษภาคม 2550 เรียบรอยแลว  
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  5.7  การยกเลิกโครงการที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากการออกรางวัลสลากแบบพิเศษ 
  ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา ผูแทนรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา เสนอที่ประชุมวา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมีหนังสือที่ ศธ 0508/ว 64 ลงวันที่ 23 เมษายน 2550 แจงวา ตามที่
คณะรัฐมนตรี ไดมีมติเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 ใหยกเลิกโครงการออกสลากพิเศษ เลขทาย 3 ตัว และ 2 
ตัว และกรมบัญชีกลาง ขอใหคืนเงินรายไดสวนเกินจากการจําหนายสลากพิเศษเลขทาย 3 ตัวและ 2 ตัว เปนเงิน
รายไดแผนดนิ ในการนี้ สกอ. จึงขอความรวมมือในการประชาสัมพันธใหผูที่ไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
และผูที่เกี่ยวของทราบตอไป 
  ฝายพัฒนานักศึกษา ไดจัดทําสรุปทุนการศึกษาที่ไดรบัการสนับสนุนจากงบประมาณการออก
รางวัลสลากแบบพิเศษ ดังนี้ 
ที่ ชื่อทุน จํานวนทุน จํานวนเงิน 
1 ทุนโครงการเขียนเรียงความสําหรับเด็กและเยาวชน 110 1,975,000 
2 ทุนสนับสนุนการศึกษาแกลูกผูมีรายไดนอย 80 1,600,000 
3 ทุนสนับสนุนการศึกษาแกบุตร-ธิดา ผูทําคุณประโยชนแกสังคมและราชการ 152 3,040,000 
4 ทุนการศึกษานักเรียน นักศึกษา ที่มาจากครอบครัวที่ไดรับผลกระทบ 

จากภาวะเศรษฐกิจป 2549  
243 1,760,000 

 รวม 585 8,375,000 
 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  และประธานมอบใหฝายพัฒนานักศึกษาพิจารณาวา  จะมี 

แนวทางชวยเหลือนักเรียนและนักศึกษา จํานวน 585  คน ท่ีไดรับผลกระทบจากการยกเลิกโครงการ
ดังกลาวอยางไร 
 
  5.8  รายงานการเกิดเพลิงไหมอาคารวิทยาศาสตร 06 
  เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2550 เวลาประมาณ 10.00 น. ไดเกดิเหตเุพลิงไหมอาคารวิทยาศาสตร 06 
จากการตรวจสอบเบื้องตนจากผูพบเห็นเหตุการณ บอกเลาวา เกิดมีควันที่สายไฟฟาแรงสูง บริเวณหัวมุม ชั้น 3 
ของอาคารวิทยาศาสตร 06 จึงไดโทรศัพทแจงใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบ และไดใชถังดับเพลิง
ของคณะฯที่มีอยู แตไมสามารถดับเพลิงได ในขณะเดียวกันไดมีรถดับเพลิงของศูนยบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 
และศูนยบรรเทาและปองกันสาธารณภัยเทศบาลนครขอนแกน  มาชวยดับเพลิง โดยใชเวลาประมาณ 30 นาที 
จึงสามารถควบคุมเพลิงไวได  จากนั้น จึงไดประสานงานกับวิทยาการ เขต 23 สํานักงานตํารวจแหงชาติ มาเก็บ
พิสูจนหลักฐาน ในเบื้องตน คณะฯไดสํารวจความเสียหาย พบวา สายไฟฟาแรงสูงที่ติดตั้งชั้น 2 และชั้น 3 ดาน
ทิศเหนือและทิศตะวันออก ของอาคารวิทยาศาสตร 06 เสียหายทั้งหมด และสายไฟเบอรออบติกถูกไฟไหม     
มีเขมาควันไฟเขาไปตามบันไดทางขึ้นอาคาร ชั้นที่ 1 ถึง ชั้นที่ 6  ซึ่งขณะนี้ระบบไฟฟา ระบบเครือขาย และ
ระบบโทรศัพทภายในใชงานไมได สําหรับคาเสียหายที่เกิดข้ึนจากเหตุเพลิงไหมในครั้งนี้ อยูระหวางการสํารวจ
ความเสียหาย โดยทางคณะฯจะไดแจงใหมหาวิทยาลัยทราบโดยดวนตอไป 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตรเสนอที่ประชุมวา จากเหตุเพลิงไหมดังกลาวมีประเด็นที่คณะจะตองหา
มาตรการควบคุมเพิ่มเตมิจากการมีระบบสแกนลายนิ้วมือ เขา-ออก อาคาร คือ การเขมงวดในการอนุญาตให
นักศึกษาเขามาใชอาคารในชวงวันหยุดราชการ 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ   
 

 5.9  ขอความรวมมือมหาวิทยาลัย/สถาบัน พิจารณาแสดงความคิดเห็นรางรัฐธรรมนูญ 
                   แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช... (ฉบับรับฟงความคิดเห็น) 

 ตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 มาตรา 26 มาตรา 
27 และมาตรา 28 กําหนดใหคณะกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญจัดสง (ราง) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ... (ฉบับรับฟงความคดิเห็น) ใหสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ องคกร และบุคคล เพื่อพิจารณาและ
เสนอความคิดเห็นและคําแปรญัตติ ภายใน 30 วัน นับแตวันที่สงเอกสารดังกลาว ซึ่งคณะกรรมาธิการได
กําหนดใหสมาชิกรางรัฐธรรมนูญยื่นคําแปรญัตติ และใหองคกรและบุคคลเสนอความคิดเห็นระหวางวันที่ 27 
เมษายน – 25 พฤษภาคม 2550  สํานักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย จึงขอความรวมมอื
มหาวิทยาลัยในการจัดใหมกีารระดมความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ ในการพิจารณาและจัดทํารายงานการแกไข
เพิ่มเติม หรือไมแกไขเพิ่มเติมพรอมทั้งเหตุผล เพื่อรวบรวมนําเสนอสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ (สสร.) โดยขอให
สงขอมูลไปยังเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดี ภายในวันศุกรที่ 18 พฤษภาคม 2550 และสามารถดูขอมูล (ราง) 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ... (ฉบับรับฟงความคิดเห็น) ไดที่ web site : www.parliament.go.th  

 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  8/2550  ณ  วันศุกรท่ี  11 พฤษภาคม 2550 
หมายเหต ุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 9/2550 เมื่อวันศุกรท่ี 18 พฤษภาคม 2550 เรียบรอยแลว  

http://www.pariament.go.th/
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จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ   
 

 5.10  สรปุกิจกรรมตางๆของมหาวิทยาลยัขอนแกน และรายงานสรุปขาวมหาวิทยาลัยขอนแกน 
       ในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน  ประจําเดือนเมษายน 2550 

  ในเดือนเมษายน 2550 มหาวิทยาลัยไดดําเนินกิจกรรมที่สําคัญๆ ในดานการพัฒนาวชิาการและผลิต
บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การสงเสริมศิลปะวัฒนธรรม การพัฒนานักศึกษา การพัฒนาระบบบริหารและ
บุคลากร และการจัดกิจกรรมพิเศษ ซึ่งมีรายละเอียดบรรจุในแผนซีดีประกอบวาระการประชุม  นอกจากนี้ ยังไดรวบรวม
รายงานขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน ประจําเดือนเมษายน 2550    โดยแยก
ประเภทเปนขาวดานตางๆ ไดแก ขาวพัฒนาวิชาการและผลิตบัณฑิต  การวิจัย การบริการวิชาการ และกิจกรรมพิเศษ 
ซึ่งมีรายละเอียดบรรจุในแผนซีดีประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ   
 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ 
  6.1  การทําความตกลงรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทย 

       กับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ 
  เลขานุการที่ประชุม เสนอตอที่ประชุมวา ดวยปรากฏวาไดมีสถาบันอุดมศึกษาบางแหง
ดําเนินการความตกลงรวมมอืทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ  ในลักษณะใหสถาบันอุดมศึกษา
ตางประเทศมาจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อใหปริญญาโดยที่สถาบันอุดมศึกษาของไทยใหใชสถานที่หรือ
ดําเนินการบริหารจัดการอื่นๆ ไมไดบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนรวมกันและเสนอหลักสูตรตอ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อพิจารณารบัทราบ/รับรองหลักสูตรตามความรวมมือดวย การ
ดําเนินการในลักษณะเชนนี้ ทําใหสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศตามโครงการความรวมมือเปนเสมือนการจัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย โดยมิไดขออนุญาตจัดตั้ง ตามมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546   คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 1 
มีนาคม 2550 ไดพิจารณากรณีขางตนแลว จึงมีมติเห็นสมควรใหแจงสถาบันอุดมศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชนใน
สังกัดและในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาทบทวนวา ไดมีการดําเนินการความตกลงรวมมือกับ
สถาบันอุดมศึกษาตางประเทศในลักษณะดังกลาวหรือไม หากมีก็เหน็สมควรใหยุติการดําเนินการเนื่องจากจะเปน
การกระทําที่ขัดตอขอกฎหมาย โดยสถาบันอุดมศึกษาไทยจะมีสวนเกี่ยวของดวย  ในการนี้ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอใหสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาดําเนนิการโครงการความตกลงรวมมือทาง
วิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ โดยเฉพาะเรื่องการจัดการเรียนการสอนรวมกัน โดยศึกษาขอกฎหมาย
และหลักเกณฑเกี่ยวของใหชัดเจน เพราะหากดําเนินการโดยขัดตอขอกฎหมาย นอกจากจะกอใหเกิดความ
เสียหายตอสถาบันอุดมศึกษาภายใตพันธะขอตกลงแลว ยังสงผลกระทบตอผูบริโภค(นักศึกษา)ดวย เนื่องจาก
ปริญญาจากสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศที่ไดรับจากการดําเนินการในลักษณะดังกลาวจะเปนปริญญาจากการ
ดําเนินการจัดการศึกษาที่ไมถูกตองตามกฎหมาย ดังนั้น ผูไดรับจึงไมสามารถใชปริญญาเพื่อการใดๆ ตามศักดิ์
และสิทธิ์แหงปริญญานั้นได  
  อนึ่ง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจงเพิ่มเติมวา รัฐมนตรวีาการกระทรวงศึกษาโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดลงนามใน “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตก
ลงรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทย กับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ  พ.ศ. 2550” เมื่อวันที่ 
23 มีนาคม 2550 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาไทยดําเนินการความตกลงรวมมือทาง
วิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศอยางมีมาตรฐาน คุณภาพ อันจะนําไปสูการพัฒนาศักยภาพ ความ
เขมแข็ง และความเปนเลิศทางวิชาการ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม โดยประกาศฉบับนี้ 
จะใชแทนประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายและมาตรการการสงเสริมสนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษา
ตางประเทศมาจัดการศึกษาในประเทศไทย พ.ศ.2542 โดยสาระยังคงหลักการเดิม แตไดปรับปรุงใหทันสมัยกับ
พัฒนาการของการจัดการศกึษาและแนวทางความรวมมือที่ขยายกรอบการดําเนินการมากขึ้น ทั้งนี้ เมื่อประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแลว สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะไดแจงใหทราบตอไป 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  8/2550  ณ  วันศุกรท่ี  11 พฤษภาคม 2550 
หมายเหต ุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 9/2550 เมื่อวันศุกรท่ี 18 พฤษภาคม 2550 เรียบรอยแลว  
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  6.2  การซักซอมความเขาใจในการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา  
  ประธานเสนอที่ประชุมวา ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดสงประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง มาตรฐานการกําหนดตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนง
สูงข้ึน ฉบับลงวันที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ.2550  เพื่อใหสภาสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการออกขอบังคับ
ตามมาตรา 20 และมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 
และเมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาไดออกขอบังคับแลว ใหแจง ก.พ.อ.เพื่อทราบ นั้น  เนื่องจากมีสถาบันอุดมศึกษา
บางแหง ไดมีคําสั่งแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น โดยยังมิไดแจง
ขอบังคับในเรื่องที่เกี่ยวของให ก.พ.อ.ทราบ และเนื่องจากตามมาตรา 14(6) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ก.พ.อ.มีอํานาจหนาที่กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการบริหารงาน
บุคคลของขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงใครขอซักซอม
ความเขาใจในการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ 

1. การออกขอบังคับและประกาศของสถาบันอุดมศึกษาในเรื่อง การกําหนดระดับตําแหนงและ 
การแตงตั้งขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นนั้น จะตองประกอบดวยหลักเกณฑและ
วิธีการกําหนดระดับตําแหนง หลักเกณฑการพิจารณาความจําเปนตามภารกิจของหนวยงานที่จะใหมีตําแหนง
ระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งบุคคลใหดํารง
ตําแหนงสูงขึ้น โดยมีองคประกอบที่ใชในการประเมินคางาน เกณฑการตัดสินเพื่อการพิจารณากําหนดระดับ
ตําแหนง องคประกอบที่ใชในการพิจารณากําหนดหนวยงานที่ปฏิบัติภารกิจหลักและหนวยงานที่ปฏิบัติภารกิจ
สนบัสนุนภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา องคประกอบที่ใชในการประเมินเพื่อพิจารณาแตงตั้งขาราชการให
ดํารงตําแหนงสูงขึ้น เกณฑการตัดสินหรอืชี้วัดในการประเมิน แบบประเมินเพื่อพิจารณาแตงตั้งขาราชการใหดํารง
ตําแหนงสูงขึ้น จํานวนและคุณสมบัติของคณะกรรมการที่ทําหนาที่ประเมิน ตลอดจนวิธีการและเงื่อนไขที่
มหาวิทยาลัยไดกําหนดในเรื่องดังกลาว 

2. ขอบังคับและประกาศของสถาบันอุดมศึกษาที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาว จะตองไดรับการ 
ประกาศใหรับทราบโดยทั่วกันในสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ และตองแจง ก.พ.อ.เพื่อทราบ 

3. การกําหนดระดับตําแหนงและแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นจะตองดําเนินการ 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในขอบังคับสภาสถาบันอุดมศึกษา 

4. ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาไดมีการดําเนินการเรื่องการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้ง 
ขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น โดยยังมิไดดําเนินการออกขอบังคับและประกาศของสถาบันอุดมศึกษาตาม  
ขอ 1 จะมีผลใหการดําเนินการและคําสั่งดังกลาวมิชอบดวยกฎหมาย ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจะตองเพิกถอนคําสั่ง
และแกไขการดําเนินการใหถูกตองตอไป 
  อนึ่ง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีขอสังเกตในเรื่องการมอบอํานาจการบริหารงาน
บุคคลใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของสถาบันอุดมศึกษาวา ควรมีการกําหนดอํานาจหนาที่ชัดเจนวา เปน
การมอบอํานาจใหพิจารณาโดยสิ้นสุดที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในกรณีใดบาง ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความ
คลองตัว ในการการดําเนินการที่ถูกตองตอไป 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  ผูชวยเลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมเพิ่มเติมวา ไดรับการแนะนําจาก สกอ.วา ในชวงที่อยู
ระหวางดําเนนิการจัดทําขอบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาวนั้น มหาวิทยาลัย
สามารถออกขอบังคับเฉพาะกิจ โดยขออนุโลมใชขอบังคับเดิมไปกอน  
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  
 
  6.3  รางประกาศฯ วาดวย การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย พ.ศ.2550 
  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธเสนอที่ประชุมวา เพื่อใหการดําเนินการ
เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนไปดวยความเรียบรอย และบังเกิดผลดีตอราชการ  
จึงขอเสนอรางประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย พ.ศ.2550 ซึ่งมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบรางประกาศฯ วาดวย การเลือกตั้งกรรมการ
สภาคณาจารย พ.ศ.2550 ตามที่เสนอ โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะใหแกไข ดังนี้ 

1.  ขอ 4 วรรคสอง ใหตัดขอความ “โดยคําแนะนําของคณะกรรมการประจําคณะ”  ออก 
     และใหเพิ่มเติมขอความในขอ 4 ดังนี้ “กรรมการตาม (1) และ (2) ไมมีสิทธ์ิสมัคร 
     เขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการสภาคณาจารย” 

  2.  ขอ 7 (2)  ขอความ “ในกรณีท่ีมีผูสมัครรับเลือกตั้ง...”  ใหปรับเปนยอหนาใหม  
3.  ขอ 9  ใหแกไขเปน “การคัดคานการเลือกตั้งใหกระทําเปนลายลักษณอักษรยื่นตอ 
      อธิการบดีโดยผานคณบดี”  

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  8/2550  ณ  วันศุกรท่ี  11 พฤษภาคม 2550 
หมายเหต ุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 9/2550 เมื่อวันศุกรท่ี 18 พฤษภาคม 2550 เรียบรอยแลว  
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  6.4  รางประกาศฯ เรื่อง มาตรการเพิ่มความปลอดภัยแกบุคลากรและสถานที่ราชการ 
  รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ เสนอที่ประชุมวา  ในชวงที่ผานมา ไดเกิดอุบัติภัยใน
มหาวิทยาลัยหลายแหง คือ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2550 คณะเทคโนโลยี เกิดเหตุตูควบคุมวงจรไฟฟาถูกงัดแงะ 
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2550 เกิดเหตุถังแกสรั่ว กอใหเกิดเพลิงไหมที่หองปฏิบัติการภาควิชาอายุรศาสตร        
คณะสัตวแพทยศาสตร และเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2550 เกิดเหตุเพลงิไหมที่อาคารวิทยาศาสตร 06 คณะ
วิทยาศาสตร  ดังนั้น เพื่อใหการปองกันอุบัติภัยและความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย เปนไปดวยความเรียบรอย 
มหาวิทยาลัยไดมีมาตรการรักษาความปลอดภัย ดังนี้ 

1. มาตรการเพิ่มความปลอดภยัแกบุคลากร ทรัพยสิน และสถานที่ราชการ (บรรเทาสาธารณภัย 
และอัคคีภัย) 

2. มาตรการเขมงวดการตรวจตราการผานเขา-ออกตามประตูชองทาง 
3. มาตรการตั้งจุดตรวจภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย 
4. มาตรการเพิ่มความถี่ จํานวนรอบในการตรวจตรา 
5. มาตรการจัดตัง้ศูนยตรวจสอบทางกายภาพ โดยมีศูนย IP camera และศูนยขาว call center 
6. จัดทําทะเบียนประวัติบุคคลภายนอกที่เขามาปฏิบัติการในพื้นที่ 
7. รณรงคขอความรวมมือในการแจงเหตุโดยการใชสติ๊กเกอรประชาสัมพันธ 
8. มาตรการประชาสัมพันธดานการรักษาความปลอดภัย 
9. มาตรการปฏิบัติหนาที่รวมกนั ระหวาง รปภ. และเจาหนาที่ตํารวจ ออกตรวจ และตั้งจุดตรวจ 
10. มาตรการจดัทําคูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่  
และพรอมนี้ ฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ ขอเสนอรางประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน เรื่อง  

มาตรการเพิ่มความปลอดภยัแกบุคลากรและสถานที่ราชการ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
มีสาระสําคัญ ดังนี้ 

1. กําหนดใหประตูชองทางเขา-ออกทุกประตู เขมงวดกวดขันการตรวจตราบุคคลและ 
ยานพาหนะผานเขา-ออกอยางเครงครัด 

1.1  ผูขับขี่รถจักรยานยนตที่ไมสวมหมวกนิรภัย ไมอนุญาตใหผานเขาหรือออกมหาวทิยาลัย
ตลอด 24 ชั่วโมงของทุกวัน 

1.2  ยานพาหนะประเภทรถยนต รถจักรยานยนตของบุคคลภายนอก ที่ไมมีบัตรอนุญาตผาน
เขา-ออก ของมหาวิทยาลัย (สติ๊กเกอร) ไมอนุญาตใหผานเขาหรือออกมหาวิทยาลัย 
บุคคลภายนอกตามวรรคหนึ่ง หากมีความจําเปนตองผานเขา-ออก มหาวิทยาลัย ให
ขอรับบัตรผานเขา-ออกชั่วคราว ไดที่ประตูที่จะผานเขามาและมอบบัตรประจําตัวใหไว 
เมื่อเสร็จภารกจิใหขอรับบัตรประจําตัวคือที่ประตูที่จะผานออกไป 

1.3   การเขมงวดกวดขัน หรือการตรวจตราบุคคล ยานพาหนะผานเขา-ออกมหาวิทยาลัย 
        ตามขอ 1.2-1.3  ใหกระทําการในเวลาวิกาล ตั้งแตเวลา 18.00-06.00 น.ของทุกวัน 

2. กําหนดใหมีการตั้งจุดตรวจโดยเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย รวมกับเจาหนาที่ตํารวจ 
ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเปนครั้งคราว ตามสถานการณทั้งกลางวันและกลางคืน 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอที่ประชุมวา จากจุดเพลงิไหมที่อาคารวิทยาศาสตร 06 ดังกลาว  
เปนเหตุใหไมมีกระแสไฟฟาใชในหลายอาคาร ระบบโทรศัพทใชการไมได ประเมนิคาความเสียหายเบื้องตน
ประมาณลานบาทเศษ  เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟาและสายไฟเบอรออบติก ใหม โดยยังไมรวมคาใชจายในการ
ซอมแซมระบบโทรศัพทอีกจํานวน 400 คูสาย ซึ่งเหตุที่เกิดข้ึนมหาวิทยาลัยจะตองมีการพิสูจนหลักฐาน และ
รายงานใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบตามระเบียบของทางราชการตอไป  และจากเหตุเพลิงไหม
ดังกลาว เปนอุทธาหรณที่สะทอนใหเห็นถึงปญหาที่เกิดจากระบบตางๆ ซึ่งควรตองปรับปรุงแกไข คือ 

- ระบบกอสราง การตอเติม การดําเนินการตางๆในภายหลัง หรือ ความตองการใชกระแสไฟฟา
เพิ่มขึ้น ไมไดมีการแจงใหกองอาคารและสถานที่ ทราบ ซึ่งมหาวิทยาลัยควรจะมีระบบใน
การกํากับ ดูแล ในเรื่องดังกลาว  

- ระบบการบริหารจัดการภายในคณะ ไมสามารถรองรับเหตุการณฉุกเฉินได เชน ไมมี
ผูรับผิดชอบเก็บกุญแจสํารอง ไมมีมาตรการควบคุมการใชอาคารในวันหยุดราชการ เปนตน  

- ระบบการปองกันอุบัติภัยของมหาวิทยาลัย ควรมีแนวปฏิบัติ มีผูรับผิดชอบ และมีการเตรียม
ความพรอมทกุระยะ  

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  และในขณะนี้ ระบบไฟฟายังไมสามารถใชงานไดเต็มประสิทธิภาพ  
จึงขอความรวมมือในการเพิม่ความระมัดระวังในการใชอุปกรณเครื่องใชไฟฟา และขอใหงดเปดเครื่องปรับอากาศ
ในอาคารวิทยาศาสตร 01 อาคารสํานักงานคณบดี และอาคารภาควิชาฟสิกส  ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเรงดําเนินการ
แกไขใหแลวเสร็จโดยเร็ว 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  8/2550  ณ  วันศุกรท่ี  11 พฤษภาคม 2550 
หมายเหต ุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 9/2550 เมื่อวันศุกรท่ี 18 พฤษภาคม 2550 เรียบรอยแลว  
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  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ รางประกาศฯ เรื่อง มาตรการเพิ่มความ
ปลอดภัยแกบุคลากรและสถานที่ราชการ ตามที่เสนอ 
 
  6.5  รางประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปดประกาศ ติดตั้งขอความ ปายโฆษณา  
          หรือการโฆษณาโดยวิธีอื่นในมหาวิทยาลัยขอนแกน   
   -  เลื่อนไปบรรจุวาระการประชุมคณบดีคราวตอไป 
 
  6.6  แนวทางการจัดกิจกรรมตอนรับนองและประชุมเชียรป 2550 
   -  เลื่อนไปบรรจุวาระการประชุมคณบดีคราวตอไป 
 
 
เลิกประชุมเวลา 13.25  นาฬิกา 

 
 

        (ลงชื่อ)              กุลธิดา  ทวมสุข 
       (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 

                 รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
                                              เลขานุการที่ประชุมคณบดี 

 
 
 
 
นางสุภารัตน  มูลศรี 
ผูบันทึกรายงานการประชุม  

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  8/2550  ณ  วันศุกรท่ี  11 พฤษภาคม 2550 
หมายเหต ุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 9/2550 เมื่อวันศุกรท่ี 18 พฤษภาคม 2550 เรียบรอยแลว  
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