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รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 14/2546

เม่ือวันพุธที่ 2 กรกฎาคม  2546
ณ  หองประชุมสารสิน  ชั้น  2  อาคารแกนกัลปพฤกษ

………………………………………………………………………
ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต   สกลไชย อธิการบดี ประธาน
2.  รศ.ดํ ารงค    หอมดี       รองอธิการบดฝีายบรหิาร
3. ผศ.อารมย   ตัตตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
4. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
5. รศ.สมหมาย  ปรเีปรม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
6. รศ.นิวัฒ  เสนาะเมือง รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร
7. นายวีรพัฒน  เศรษฐสมบูรณ รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา

แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
8. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก คณบดีคณะวิทยาศาสตร
9. รศ.สัมพันธ  พันธุพฤกษ คณบดีคณะศึกษาศาสตร
10. ผศ.วรรณภา  ศรีธัญรัตน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
11. ผศ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล รองคณบดีฝายวิชาการ

แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร
12. ผศ.ศรีปญญา  ใจใหญ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
13. รศ.ยุพา  เอื้อวิจิตรอรุณ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
14. ผศ.วีระศักดิ์  ชายผา คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
15. รศ.นิวัตร   จันทรเทวี คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
16. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย คณบดีคณะเภสัชศาสตร
17. รศ.เกรียงศักดิ์  ศรีสุข คณบดีคณะเทคโนโลยี
18. ผศ.สมโภชน  วีระกุล รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา

แทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
19. ผศ.ธนู  พลวัฒน คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
20. รศ.สุเมธ  แกนมณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
21. รศ.เฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
22. นายอภัย  ประกอบผล ผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ
23. รศ.ชรัตน  มงคลสวัสดิ์ ผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร
24. รศ.มนัส  ปะณะมณฑา รองผูอํ านวยการฝายบริหารและวางแผนพัฒนา

แทนผูอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ
25. ผศ.จิตเจริญ  ไชยาคํ า ผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ
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26. ผศ.สุกิจจา  จันทะชุม ผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล
27. ผศ.พิศิษฐ  โจทยกิ่ง ประธานสภาคณาจารย
28. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

เลขานุการท่ีประชุมคณบดี
29. นางสังวาลย  ชางทอง ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาบุคคล

ผูชวยเลขานุการท่ีประชุมคณบดี

ผูไมมาประชุม  
1. รศ.พิศาล  ศิริธร รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
2. รศ.สุจินต  สิมารักษ รักษาราชการแทนผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผูเขารวมประชุม
1. ผศ.บุญสง  วัฒนกิจ รองผูอํ านวยการฝายบริหาร

แทนผูอํ านวยการโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

เริ่มประชุมเวลา    09.45    นาฬิกา
ประธานกลาวเปดการประชมุและด ําเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระ ดงันี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงตอที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ไดนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2546

                เม่ือวันที่ 25 มิถุนายน 2546 และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง
ประธานใหรองอธิการบดฝีายวชิาการและวเิทศสัมพันธ ในฐานะกรรมการและเลขานกุาร

สภามหาวทิยาลัยแจงตอท่ีประชุม ความวา ดวยในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2546 เม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 2546
มีเรื่องท่ีไดนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติท่ียังไมไดรับการรับรอง  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที ่2 เรือ่งรบัรองรายงานการประชมุคณบด ีครัง้ที ่13/2546 เม่ือวนัพุธที ่11มิถุนายน 2546
ท่ีประชมุมีมตริบัรองรายงานการประชมุคณบด ีครัง้ท่ี 13/2546 เม่ือวนัพธุท่ี 11  มิถนุายน  2546

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน       -ไมมี-
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1.2 คํ าขวัญของมหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานเสนอตอท่ีประชมุความวา ดวยมหาวทิยาลัยขอนแกนยังไมมีคํ าขวญัอยางเปนทางการจงึขอ

เสนอคํ าขวญั ดงันี ้“มหาวทิยาลัยขอนแกน สรางบณัฑติท่ีด ีเทคโนโลยกีาวไกล วจิยักาวหนา ขมุปญญาแหงอสีาน
สืบสานวฒันธรรม กาวน ําสูสากล”

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นควรใหต้ังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดํ าเนินการจัดประกวด

คํ าขวัญของมหาวิทยาลัย โดยเปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวม ทั้งน้ีคํ าขวัญควรมีเน้ือหาครอบคลุมภารกิจของ
มข.และสรางพลังใหเกิดความรวมมือกัน

4.1.2 โครงการความรวมมือในการผลติครผููสอนภาษาองักฤษกบั Northern Arizona University
ประธานใหคณบดีคณะศึกษาศาสตรเสนอตอท่ีประชุมความวา สืบเนื่องจากที่ ฯพณฯ รองนายก

รัฐมนตรีสุวิทย คุณกิตติ ซ่ึงขณะนั้นดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ มีดํ าริท่ีจะใหมีโครงการ
ความรวมมือกับตางประเทศในการผลิตครูผูสอนภาษาอังกฤษและไดติดตอให ดร.ชวลิต  เกตุรัตน  จาก Arizona
Education Counselor  International เปนผูประสานงานกับมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา และประสาน
ความรวมมือมายังคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยไดมีการประชุมปรึกษาหารือรวมกันตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2545 เปนตนมา กิจกรรมที่จะดํ าเนินการตอไปคือ การลงนามใน Memorandum of Understanding
ณ Northern Arizona University (NAU) จดัทํ าหลักสูตรรวมกนัและประชาสมัพนัธโครงการ เตรยีมความพรอมสํ าหรบั
เปดรบันกัศกึษาในภาคตน ปการศกึษา 2547 จ ํานวน 40 คน  ซ่ึงประเดน็ความรวมมอืตามขอตกลงมีดงันี้

1. NAU รวมรางหลักสูตรเพื่อผลิตครูผูสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตร 5 ป ซ่ึงนักศึกษาจะลงทะเบียน
เรียน ณ KKU ในชั้นปท่ี 1-3  และเดินทางไปเรียน ณ NAU ในชั้นปท่ี 4 เม่ือจบแลวจะกลับมา
ฝกสอนในชั้นปท่ี 5 ณ KKU

2. นกัศกึษาท่ีเขาโครงการนีเ้ม่ือจบการศกึษาจากมหาวทิยาลัยขอนแกน จะไดรบัปรญิญา 2 ใบ คือ
ปรญิญาตร ีB.Ed.(TESL) จาก KKU  และ ปรญิญาตร ีB.S.(English Education) จาก NAU
สวนนกัศกึษาท่ีไมไดรบัทุนไปศกึษา ณ NAU ในชัน้ปท่ี 4 และไมประสงคจะใชทุนสวนตวัเพือ่ไปศกึษา ณ
NAU จะศกึษาในชัน้ปท่ี 4  ณ KKU  จะไดปรญิญาเพยีง 1 ใบ คือ B.Ed.(TESL) จาก KKU

3. NAU ลดคาเลาเรียนให 50% หรือประมาณ instate rate ใหกับนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการนี้
4. NAU จะเปนผูคัดเลือกอาจารยท่ีจะเดินทางมาสอน ณ KKU โดยความเห็นชอบของ KKU และ

ด ําเนินการอบรมครูภาษาอังกฤษรวมกับคณะศึกษาศาสตร ในภาคฤดูรอนของทุกปการศึกษา
5. NAU และ KKU จะรวมกันสนับสนุนเรื่องความรวมมือในการทํ าวิจัยของท้ัง 2 สถาบัน
6. บคุลากรของ KKU ท่ีตองการไปศกึษา  ณ NAU ในระดบัปรญิญาโทดานการสอนภาษาองักฤษ จะไดรบัการ

ยกเวนคาเลาเรยีน 50% เชนกนั ท้ังนี ้ตองไมเปนผูไดรบัการสนบัสนนุเรือ่งทุนจากหนวยงานใดหนวยงานหนึง่
ท้ังนี้มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
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จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการการจัดการศึกษาหลักสูตร
2 ปริญญา รวมกับตางประเทศ

ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบในหลักการ และใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
อนุมัติการจัดการศึกษาหลักสูตร 2 ปริญญาบัตรตามที่เสนอ

4.1.3 เสนอขอจัดตั้งโครงการเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                             (E-Saan Software Park)

ประธานใหรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยฝายแผนและ
สารสนเทศขอเสนอการจัดตั้งโครงการเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (E-Saan  Software
Park) ซ่ึงไดลงนามขอตกลงความรวมมือการจัดตั้งศูนยประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ รวมกบัจงัหวดัขอนแกน หอการคาจังหวัดขอนแกน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแกน และหอการคา
สวเีดน-ไทย เม่ือวันท่ี 17 เมษายน 2546 โดยจะมีสถานภาพเปนองคกรในกํ ากับมหาวิทยาลัย มีบทบาทและ
ภารกิจ ดังนี้

1. เปนสวนงานกลาง ปฏิบัติการประสานงานและรองรับการจัดสรรงบประมาณภาครัฐ
ท่ีเกี่ยวของ

2. ประสานงานและขอรับการสนับสนุนการพัฒนาระบบและโครงสรางพื้นฐานในระบบโทร
คมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพจากหนวยงานภาครัฐ

3. ประสานงานการจัดทํ าและเสนอแผนกลยุทธรวมทั้งแผนปฏิบัติการของการพัฒนาองคกร
ตามนโยบายและทิศทางของรัฐในการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรและการพัฒนา
จังหวัดไปสูการเปนนครเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT City)

4. ประสานงานกับหนวยงานและนักธุรกิจท้ังภายในและตางประเทศ โดยอาจผานองคกร
      ภาคเอกชน อาทิ หอการคาจังหวัดขอนแกน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแกน หอการคา

สวีเดน-ไทย เพื่อเสนอความรวมมือและรับการสนับสนุนจัดหาผูลงทุนและตลาดทางดาน
อุตสาหกรรมซอฟตแวร

5. บริหารและปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการของโครงการเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เชน การฝกอบรม บุคลากร นักพัฒนาซอฟตแวร  จัดตั้งศูนยบมเพาะ
นักพัฒนาซอฟตแวร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6. ดํ าเนินงานอื่นๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยและหนวยงานที่เกี่ยวของ
จงึนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาในประเด็นตางๆ ดังนี้
1. ใหความเห็นชอบในการจัดตั้งโครงการเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(E-Saan  Software  Park) มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
2. ใหความเห็นชอบในรางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยโครงการเขตอุตสาหกรรม

ซอฟทแวรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2546 สํ าหรับการบริหารและดํ าเนินงานของ
โครงการเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (E-Saan Software Park)
มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
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ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป โดยมีขอคิดเห็น
เสนอแนะใหปรับปรุงแกไขใน รางระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ.2546 วาดวยโครงการเขตอตุสาหกรรม
ซอฟตแวรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังน้ี

1. ควรแกไขชื่อระเบียบใหสอดคลองกับขอตกลงความรวมมือในการจัดตั้งศูนยประสาน
งานเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. คณะกรรมการบริหาร ตามขอ 8 ควรปรับลดผูแทนจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ใหเหลือจํ านวน 1 คน และเพ่ิมผูแทนจากมหาวิทยาลัยขอนแกนเขารวม
เปนกรรมการอีก 2-3 คน

3. ควรใหอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนประธานคณะกรรมการบริหารโดยตํ าแหนง
4. ขอ 9 (1) ขอความ “…นโยบายของกระทรวง…. ใหแกไขเปน “…นโยบายของกระทรวง

และมหาวิทยาลัย…”
5. ปรับปรุงแกไขหนาที่ของคณะกรรมการบริหารในขอ 9 โดยใหเนนในเรื่องนโยบาย และ

ใหเพ่ิมอํ านาจคณะกรรมการบริหารสามารถแตงต้ังคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํ างาน
ทํ าหนาที่ดานตางๆได

4.1.4 ขอเสนอโครงการรับบุคคลเขาศึกษาในคณะศิลปกรรมศาสตร
         สาขาวชิาดนตรไีทย และสาขาวชิาดนตรสีากล ประจ ําปการศกึษา 2547 โดยวธิพิีเศษ
ประธานใหคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตรเสนอตอท่ีประชุมความวา คณะศิลปกรรมศาสตร

ขอเสนอโครงการรับบุคคลเขาศึกษาในคณะศิลปกรรมศาสตร สาขาวิชาดนตรีไทย และสาขาวิชาดนตรีสากล
ประจํ าปการศึกษา 2547 โดยวิธีพิเศษ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปดโอกาสใหผูท่ีมีความสามารถดีเดนดานดนตรี
ไทยและดนตรีสากลท่ีมีภูมิลํ าเนาอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดมีโอกาสเขาศึกษาตอในสาขาวิชาดนตรี และ
เพื่อสรางนักดนตรีท่ีมีความสามารถในระดับสูงออกไปรับใชสังคม

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป โดยมีขอคิดเห็น

เสนอแนะ ดังน้ี
1. ในขอ 1.6 ของรางประกาศรับสมัครทั้งสองฉบับใหตัดขอความ “และไมอยูในเพศ

บรรพชิต นักบวช หรือนักพรต” ออก
2. ขอใหคณะศิลปกรรมศาสตรพิจารณาในเรื่องเกณฑการสอบวัดความรูใหรอบคอบ

และรวมถึงวิธีดํ าเนินการจัดสอบดวย ซึง่อาจพจิารณาใชคะแนนสอบวดัความรูของ
ทบวงฯ ได

3. ตรวจสอบคํ าวา “ระดับภาคการศึกษา” หรือ “ระดับเขตการศึกษา” ใหใชให
เหมาะสมและสื่อความหมายที่ชัดเจน

4. ขอ 7.2 ของรางประกาศฯ สาขาดนตรีไทย  ควรตัดออก เน่ืองจากไมไดเปนการ
รับทุนการศึกษา
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5. ในการนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยน้ัน ขอใหคณะศิลปกรรมศาสตร จัดทํ าสรุปเรื่อง
นํ าเสนอทั้งสองโครงการ โดยประสานงานกับฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธเพ่ือขอ
ค ําแนะนํ าตอไป

4.1.5 โครงการทุนเรียนดี เรียนฟรี
ประธานใหผูแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรเสนอตอท่ีประชุมความวา คณะวิศวกรรมศาสตร

ประสงคจะสนับสนุนใหนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดีเดนในแตละภาคการศึกษาไดรับทุนการศึกษาโดยยกเวน
คาลงทะเบียนเรียนและเงินคาธรรมเนียมพิเศษ ท้ังนี้ เพื่อเปนการกระตุนใหนักศึกษาพยายามพัฒนาผลการเรียน
ใหดีขึ้น เปนขวัญกํ าลังใจแกนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดีเดน และทํ าใหเกิดบรรยากาศการแขงขันทางวิชาการ
ภายในสถาบันสูงขึ้น จึงขออนุมัติโครงการเรียนดี เรียนฟรี ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบในหลักการ และคณะวิศวกรรมศาสตรขอรับประเด็นที่ที่

ประชุมคณบดีใหขอคิดเห็นกลับไปพิจารณาใหม โดยพิจารณาระเบียบฯที่เก่ียวของประกอบดวย ดังน้ี
1. การยกเวนคาลงทะเบียนเรียน จะมีผลกระทบตอคณะอื่นๆที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน

ดวย จึงควรพิจารณาวิธีปฏิบัติใหรอบคอบวาจะดํ าเนินการอยางไร อาจทํ าไดโดย วิธีให
เปนทุนการศึกษา หรือ พิจารณายกเวนเฉพาะคาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษเทาน้ัน ซึ่ง
จะไมเก่ียวของกับคณะอื่น

2. ควรตัดขอ 5.3 “ทํ าใหเกิดบรรยากาศการแขงขันทางวิชาการภายในสถาบันสูงขึ้น”ออก

4.1.6 คณะวิทยาการจัดการเสนอขออนุมัติต้ังงบประมาณเงินรายไดป 2546 เพ่ิมเติม
ประธานใหรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยคณะวิทยาการ

จัดการ เสนอขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได ประจํ าปงบประมาณ 2546 เพิ่มเติม จากหมวดเงินคาธรรมเนียม
การศึกษา จํ านวน 975,181 บาท เพื่อเปนคาใชจายในการดํ าเนินงานดานการเรียนการสอนสํ าหรับงานจัดการ
ศึกษาสาขาวิทยาการจัดการ ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ทีป่ระชมุพิจารณาแลวเหน็ชอบใหนํ าเสนอสภามหาวทิยาลยัเพ่ือพิจารณาตอไป  โดยใหปรบัตวั

เลขจํ านวนเงินทีเ่สนอขออนมัุติฯ เปน  975,100 บาท

4.1.7 ขอความรวมมือประดับธงชาติ
ประธานเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยคณะรัฐมนตรี ไดมีมติเม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม 2546

เห็นชอบรางระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใช การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของตางประเทศใน
ราชอาณาจักร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2546 ตามที่สํ านักนายกรัฐมนตรีเสนอ โดยใหสถานท่ีราชการ สถาบันการศึกษา
สถานศึกษา ท่ีทํ าการรัฐวิสาหกิจ และองคกรอื่นๆ ซ่ึงนอกจากจะมีการชักธงข้ึนและลงตามเวลาเฉพาะในแตละวัน
แลว ใหประดับธงชาติในท่ีอันสมควรเปนการถาวรและสมํ่ าเสมอดวย ท้ังนี้เพื่อเปนการสรางความรูสึกนิยมและ
ภาคภูมิใจในความเปนชาติ อีกท้ังเปนการเผยแพรธงชาติไทยใหเปนท่ีปรากฏแกผูพบเห็น สวนสถานที่ตางๆ ของ
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เอกชนใหอนุโลมตามความเหมาะสม ท้ังนี้ ขนาดและสีธงชาติใหไดมาตรฐาน และเปนไปตามกฎหมาย ไมดัด
แปลงตามอํ าเภอใจ จนผิดไปจากลักษณะและสีท่ีควรเปน

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาใหความรวมมือประดับธงชาติ
ทีป่ระชมุรบัทราบและขอใหคณะ หนวยงานพิจารณาประดบัธงชาตติามความเหมาะสมตอไป

4.1.8 ความสามารถในการแขงขนัของประเทศ
ประธานเสนอตอท่ีประชมุความวา ดวยนายกรฐัมนตรไีดเสนอในทีป่ระชมุคณะรฐัมนตร ี เม่ือวนัท่ี

19 พฤษภาคม 2546 วา ในป พ.ศ.2546 สถาบันเพื่อการพัฒนาการจัดการระหวางประเทศ (The International
Institute for Management Development – IMD) ไดจัดลํ าดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยให
อยูในลํ าดับท่ี 10 ของกลุมประเทศที่มีพลเมืองมากกวา 20 ลานคน จํ านวน 30 ประเทศ ซ่ึงสูงกวาปท่ีผานมา แต
อยางไรก็ตามประเทศไทยยังมีจุดดอยหลายประการที่ตองปรับปรุงแกไขเพื่อเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ โดยเฉพาะในเรื่องโครงสรางพื้นฐานตางๆ รวมทั้งเรื่องนํ้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภค ท้ังใน
สวนของนํ้ าใตดิน และนํ้ าผิวดิน นายกรัฐมนตรีจึงไดมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับผิดชอบดํ าเนินการใน
3 เรื่อง คือ 1) ระบบการจัดการเกี่ยวกับนํ้ า 2) ระบบการจราจรและขนสง 3) ระบบการศึกษา  โดยเรื่องระบบ
การศึกษานั้น ขอใหกระทรวงศึกษาธิการรับไปพิจารณารวมกับกระทรวงการคลังและหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ ใน
การกํ าหนดแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งควรพิจารณา
ความเปนไปไดในการนํ ามาตรการทางภาษีมาใช โดยจัดเก็บภาษีบางประเภทจากผูท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจและ
นํ าเงินท่ีจัดเก็บไดมาใชเพื่อประโยชนทางการศึกษาโดยเฉพาะ ท้ังนี้ มาตรการใดๆ ท่ีจะดํ าเนินการจะตองไม
กระทบตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาใหขอคิดเห็นเสนอแนะ ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้ง
ท่ี 6/2546 เม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 2546 ไดใหความคิดเห็นวา ตวัชีว้ดัในการจดัลํ าดบัขดีความสามารถในการแขง
ขนัของประเทศทีสํ่ าคัญท่ีนาจะเกีย่วของกบับทบาทของมหาวทิยาลัย คือ การถายทอดเทคโนโลยแีละการผลติบณัฑติท่ี
สอดคลองกบัความตองการของสังคม  และมหาวทิยาลัยควรสนบัสนนุการพฒันาขดีความสามารถฯ โดยการเนนเรือ่ง
การพฒันาทรพัยากรมนษุย และการพฒันาทรพัยากรธรรมชาต ิสํ าหรบัการพฒันาทรพัยากรมนษุย อาจมีโครงการ
เตรยีมความพรอมผูมีความรูความสามารถในระดบัมัธยมศกึษา โดยใหทุนสนบัสนนุ และใหมีโอกาสเขาศกึษาใน
มหาวทิยาลัยมากขึน้

ที่ประชุมรับทราบและประธานฯขอใหฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธและฝายวิจัยและบริการ
วิชาการ พิจารณาจัด Forum เพ่ือระดมสมองผูบริหารเกี่ยวกับบทบาทของมหาวิทยาลัยในดานการถายทอด
เทคโนโลยีและการผลิตบัณฑิตที่สอดคลองกับความตองการของสังคมตอไป
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4.1.9 ขอกํ าหนดต ําแหนงรองคณบด ีคณะทนัตแพทยศาสตร เพ่ิมเตมิ
ประธานใหคณบดคีณะทันตแพทยศาสตรเสนอตอท่ีประชมุความวา ดวยคณะทนัตแพทยศาสตร

ปจจบุนัมีรองคณบดจี ํานวน 6 ต ําแหนง คือ 1) รองคณบดฝีายบรหิาร  2) รองคณบดฝีายวชิาการ  3) รองคณบดี
ฝายวจิยั 4) รองคณบดฝีายกจิการนกัศกึษา  5) รองคณบดฝีายวางแผนและพฒันา และ 6) รองคณบดฝีายคลินกิ
เพือ่ใหการบรหิารงานเปนไปดวยความเรยีบรอย มีประสิทธิภาพและมีการพฒันาคณุภาพอยางตอเนือ่ง
คณะทันตแพทยศาสตร จงึเสนอขอก ําหนดต ําแหนงรองคณบด ีเพิม่อกี 1 ต ําแหนง คือ  ต ําแหนงรองคณบดฝีาย
พฒันาคณุภาพ ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป

4.1.10 ขออนุมัติปรบัปรงุโครงการพฒันาและสงเสรมินักเรยีนเรียนดีภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ
ประธานใหผูแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรเสนอตอท่ีประชุมความวา ตามที่คณะวิศวกรรม

ศาสตร ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ใหดํ าเนินการโครงการพัฒนาและสงเสริมนักเรียนเรียนดี ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ตอเนื่องมาตั้งแตปการศึกษา 2542 โดยใหทุนการศึกษาทุนละ 35,000 บาทแกนักเรียนที่เรียนดี
เดนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีวิธีการคัดเลือกนักเรียนที่เหมาะสมเพื่อรับทุนการศึกษาโดยวิธีการสอบ
สัมภาษณในปแรก และตอมาไดเปล่ียนเปนวิธีการสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ  ซ่ึงนักศึกษาตามโครงการดัง
กลาวมีผลการเรียนดีเย่ียมทุกคน  ดังนั้นเพื่อเปนการขยายโอกาสใหนักเรียนเรียนดี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ไดเขารวมในโครงการนี้มากขึ้น คณะฯ จึงเสนอขอปรับปรุงโครงการพัฒนาและสงเสริมนักเรียนเรียนดี ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ โดยมีขอเปล่ียนแปลงจากโครงการที่ใชอยูในปจจุบันดังนี้

1. เพิม่จ ํานวนทนุการศกึษา จากเดมิ 13 ทุนการศกึษาเปน 15 ทุนการศกึษาๆ ละ 50,000.00 บาท
2. ปรับปรุงและเพิ่มเติมวิธีการคัดเลือก ในกรณีท่ีไมสามารถคัดเลือกนักเรียนเรียนดี โดยวิธี

การสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ ไดครบกับจํ านวนทุนท่ีประกาศ ท้ังนี้ คณะฯ จะพิจารณา
คัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ จากผูท่ีสอบติดโควตาคณะฯ (รับตรง) จํ านวนผูท่ีมีสิทธ์ิ
เขารับการสอบสัมภาษณจะไมเกิน 2 เทา ของจํ านวนทุนท่ียังคงเหลืออยู

3. ปรบัปรุงเงื่อนไขในการรับทุนการศึกษาตอเนื่อง โดยพิจารณาผลการเรียนจากทุกภาคการ
ศึกษา เปนทุกปการศึกษาปกติ

4. กํ าหนดผูรับผิดชอบใหชัดเจน เพื่อรับผิดชอบภาระงานตามที่ไดกํ าหนดไว
จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ทีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบในหลักการตามที่เสนอ
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4.2 เรื่องแจงเพ่ือทราบ
4.2.1 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ เสดจ็ฯ ทรงเปนประธานเปดงานวนัเกษตรแหงชาติ
         ประจ ําป 2547
เล่ือนไปบรรจวุาระในการประชมุคราวตอไป

4.2.2 นโยบายการปฏิรูปการเงินอุดมศึกษา
เล่ือนไปบรรจวุาระในการประชมุคราวตอไป

4.2.3 รายงานผลจากการเขาประชุม Thai-UK University President Forum ครั้งที่ 2
เล่ือนไปบรรจวุาระในการประชมุคราวตอไป

4.2.4 รายงานโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ
เล่ือนไปบรรจวุาระในการประชมุคราวตอไป

4.2.5 กระทรวงตางประเทศมีหนังสือขอขอบคุณในความรวมมือ
จัดการประชุมรัฐมนตรีการคาเอเปค 2546

เล่ือนไปบรรจวุาระในการประชมุคราวตอไป

4.2.6 การเปลี่ยนแปลงของสวนราชการที่เก่ียวของกับการอุดมศึกษา
ประธานเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยขณะนี้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง

ศึกษาธิการ พ.ศ…. ไดผานความเห็นจากรัฐสภาแลว คาดวาจะมีผลบังคับใชในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2546 ซ่ึงจะสง
ผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงหลายประการ โดยเฉพาะอยางย่ิงสวนท่ีเกี่ยวของกับโครงสรางสวนราชการในกระทรวง
ศึกษาธิการ อาทิ

1. การยุบทบวงมหาวิทยาลัย และสํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ รวมเปนกระทรวง
ศึกษาธิการ

2. ทบวงมหาวิทยาลัยจะแปรสภาพเปน สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และตํ าแหนง
รัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัยจะถูกยุบ ตํ าแหนงปลัดทบวงมหาวิทยาลัย รอง และผูชวยปลัด
ทบวงมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนแปลงเปนตํ าแหนงอื่น

3. สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะมีการแบงสวนราชการเปน 9 สํ านัก ตาม
รางกฎกระทรวง

ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ และมหาวิทยาลัยจะเชิญผูแทนจากทบวงมหาวิทยาลัยมาบรรยาย

ใหขอมูลรายละเอียดในเรื่องดังกลาวตอไป
ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ขอความอนุเคราะหใหแตละคณะจัดทํ าที่รับฝากหมวกกันนอค

ประธานใหรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยองคการนักศึกษา
มหาวทิยาลัยขอนแกนรวมกบัสโมสรนกัศกึษาทุกคณะจดัทํ าโครงการรณรงคเรือ่งการขบัขีป่ลอดภยัสวมใสหมวกกนันอค
รวมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 40 ป ของมหาวทิยาลัยขอนแกน โดยจะเริม่ด ําเนนิโครงการดงักลาว ตัง้แตวนัท่ี 1 
กรกฎาคม 2546 เปนตนไป ในการนี ้ จงึไดมีหนงัสือขอความอนเุคราะหใหจดัทํ าท่ีรบัฝากหมวกกนันอคสํ าหรบันกั
ศกึษาในแตละคณะเพือ่ความเปนระเบยีบเรียบรอยและอํ านวยความสะดวกในกับนักศึกษาท่ีใชรถจักรยานยนตเปน
พาหนะ

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ทีป่ระชมุพิจารณาแลวเหน็ชอบในหลกัการ แตเน่ืองจากจ ํานวนนักศกึษาทีไ่ปเรยีนแตละคณะ

รวมทัง้ลกัษณะอาคาร/หองเรยีนแตละคณะ/หนวยงานแตกตางกัน จึงขอใหคณะ หนวยงาน พิจารณาด ําเนินการ
ตามความเหมาะสมตอไป

5.2 ความคืบหนาเก่ียวกับการกํ าหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัยในกํ ากับของรัฐเปนสมาชิก ก.บ.ข.
ประธานเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยมีความคืบหนาเกี่ยวกับการแกไขพระราชบัญญัติกองทุน

บํ าเหน็จบํ านาญขาราชการ พ.ศ.2539 เพื่อกํ าหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัยในกํ ากับของรัฐเปนสมาชิก ก.บ.ข.
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบในเรื่องดังกลาวแลว

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

5.3 การเสยีภาษีมูลคาเพ่ิมเม่ือมหาวทิยาลยัรบัจางท ําวจัิย/เปนทีป่รกึษาการวจัิย
ประธานเสนอตอท่ีประชมุความวา ท่ีประชมุอธิการบดแีหงประเทศไทย (ทปอ.) คราวประชมุครัง้ท่ี

3/2546 เม่ือวนัท่ี 14 มิถนุายน 2546 ไดพจิารณาขอหารอืของมหาวทิยาลัยเชยีงใหม เรือ่งการเสียภาษมูีลคาเพิม่
เกีย่วกบัการรบัจางวจิยั/เปนท่ีปรกึษาการท ําวจิยั ดงัรายละเอยีดในเอกสารประกอบวาระ ซ่ึงท่ีประชมุ ทปอ.ไดทํ า
หนงัสือถงึกระทรวงการคลงัขอช ําระภาษ ี0 % ขณะนีอ้ยูระหวางการพจิารณาของกระทรวงการคลงั ซ่ึงเรือ่งดงักลาวจะ
เกีย่วของกบัมหาวทิยาลัยขอนแกนดวย เนือ่งจากการรบัทํ าวจิยัของมหาวทิยาลัยขอนแกน มีลักษณะคลายกบั
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ประธานจงึไดน ําเรือ่งนีม้าใหท่ีประชมุรบัทราบ และเห็นวามหาวทิยาลัยจ ําเปนตองแจงขอมูล
ใหบคุลากรทราบ ในสวนของโครงการวจิยัและบรกิารวชิาการ ท่ีหนวยงานภายนอกจางหรอืมอบหมายมหาวทิยาลัยให
ด ําเนนิการทียั่งมิไดลงนามในสัญญา หรอืลงนามแลวแตยังเบกิจายเงนิไมแลวเสรจ็ ขอใหหัวหนาโครงการกนัเงนิไว
7% เพือ่จายเปนภาษมูีลคาเพิม่ และเม่ือไดรบัการยกเวนแลว จงึใชเงนิท่ีกนัไวดงักลาวได

จงึน ําเสนอท่ีประชมุเพือ่ทราบและขอขอคิดเห็นเสนอแนะเพิม่เตมิจากทีป่ระชมุ
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบดวยที่มหาวิทยาลัยจะแจงใหบุคลากรทราบเพื่อเตรียมตัวไว

ลวงหนา แตเน่ืองจากยงัขาดความชดัเจนเก่ียวกับหลกัการและวธิกีารจดัเก็บภาษีดังกลาว ประกอบกบั ทปอ. ก็
กํ าลงัดํ าเนินการประสานกบักระทรวงการคลงัในนามของมหาวทิยาลยัทกุแหง จึงเหน็วา มหาวทิยาลยัยงัไมควร
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จัดท ํารายละเอยีดหรอืกํ าหนดมาตรการใดๆอยางเปนทางการ แตอาจเชญิผูเชีย่วชาญมาใหความรูแกบุคลากร
ในเรือ่งน้ีได ซึง่ประธานขอใหรองอธกิารบดฝีายบรหิารรบัไปด ําเนินการ

5.4 ขอหารือเรื่องเงินกองทุนสงเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต
ประธานใหรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชุมความวา ตามระเบียบวาดวย

กองทุนสงเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะตางๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงตามระเบียบเงินรายได
ไดกํ าหนดใหนํ าเงินท่ีจัดเก็บเขาเปนเงินคาธรรมเนียมการศึกษาและจายคาใชจายตามงบประมาณที่ตั้งไวใน
งบประมาณเงินรายไดประจํ าป เม่ือส้ินปงบประมาณถามีเงินรายรับมากกวารายจายใหนํ าเงินท่ีเหลือนั้นเขาเปน
เงินทุนสะสมของคณะ เนื่องจากมีบางคณะไมไดปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาว เม่ือส้ินปงบประมาณเงินรายได
มีรายรับมากกวารายจาย จะนํ าเงินคงเหลือเขาเปนกองทุนสงเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตทํ าใหการปฏิบัติ
ไมเปนไปในแนวเดียวกัน ทํ าใหการตรวจสอบ งบการเงินเพื่อรายงานตอสภามหาวิทยาลัยไมเปนระบบเดียวกัน

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาหารือแนวทางปฏิบัติใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นควรดํ าเนินการดังน้ี
1. เม่ือสิ้นปงบประมาณเงินรายได ใหทุกคณะนํ าเงินคงเหลือเขาเปนกองทุนสงเสริมและ

พัฒนาการผลิตบัณฑิต และตั้งงบประมาณรายจายรองรับหากมีความจํ าเปนตองใชจาย
2. ใหรองอธกิารบดฝีายบรหิารเสนอเรือ่งตามมตขิอ 1 ตอทีป่ระชมุคณะกรรมการเงนิรายได

เพ่ือกํ าหนดเปนแนวปฏิบัติตอไป

5.5 เชิญประชุม เรื่อง “การปรับปรุงระบบการรับเขาศึกษา”
ประธานใหรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธเสนอตอท่ีประชุมความวา ขอเรียนเชิญ

คณบดีและรองคณบดีฝายวิชาการทุกคณะเขารวมการประชุมเรื่องการปรับปรุงระบบการรับเขาศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ในวันท่ี 7 กรกฎาคม 2546 ตั้งแตเวลา 18.30 น. เปนตนไป ณ หองประชุมสํ านักทะเบียนและ
ประมวลผล ชั้น 2 อาคารศูนยวิชาการ

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบและขอเรียนเชิญเขารวมการประชุมดังกลาวดวย
ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา     12.20    นาฬิกา

  (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)
                  รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
                            เลขานุการท่ีประชุมคณบดี

นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์
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นางสุภารัตน   มูลศรี
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
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