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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครัง้ที ่ 12/2547  ณ  วันที่ 7 กรกฎาคม 2547

 รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 12/2547

เม่ือวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2547
ณ  หองประชุมสารสิน  ชั้น 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ

*****************************************************
ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต  สกลไชย  อธิการบดี ประธาน
2.  รศ.ดํ ารงค  หอมดี รองอธิการบดฝีายบรหิาร
3.  ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
4.  รศ.พิศาล  ศิริธร รองอธิการบดีฝายวิจัย
5. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
6. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
7. รศ.สมหมาย  ปรีเปรม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
8. รศ.นิวัฒ  เสนาะเมือง รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร
9.  รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
10. ผศ.วันชัย   สุมเล็ก คณบดีคณะวิทยาศาสตร
11. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา คณบดีคณะศึกษาศาสตร
12. รศ.สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
13. รศ.วิฑูรย  ประสงควัฒนา รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร
14. ผศ.ศรีปญญา  ใจใหญ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
15. รศ.ชูชาติ  อารีจิตรานุสรณ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
16. ผศ.วีระศักดิ์  ชายผา คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
17. รศ.นิวัตร  จันทรเทวี  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
18. รศ.บังอร   ศรีพานิชกุลชัย คณบดีคณะเภสัชศาสตร
19. รศ.เกรียงศักดิ์   ศรีสุข คณบดีคณะเทคโนโลยี
20. รศ.ประจักษ  พัวเพิ่มพูลศิริ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
21. นายสุนทร  ตุลยะสุข รกัษาราชการแทนรองคณบดีฝายวางแผน

แทนผูรักษาราชการแทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
22. รศ.สุเมธ  แกนมณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
23. ผศ.รุง  ธีระพิจิตร คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
24. นางวลัยลักษณ  แสงวรรณกูล รกัษาราชการแทนรองผูอํ านวยการฝายวิชาการ

แทนผูรักษาราชการแทนผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ
25. รศ.ชรัตน  มงคลสวัสดิ์ รักษาราชการแทนผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร
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26. รศ.มนัส  ปะนะมณฑา รองผูอํ านวยการฝายบริหาร
แทนผูอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

27. รศ.ลัดดา  ศิลานอย รองผูอํ านวยการ
แทนผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ

28. ผศ.สุกิจจา  จันทะชุม ผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล
29. นางพรรณวดี  ตันติศิรินทร รองประธานสภาคณาจารย คนท่ี 1
                                                             แทน ประธานสภาคณาจารย
30. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

เลขานุการท่ีประชุมคณบดี
31. นางสังวาลย  ชางทอง ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาบุคคล

ผูชวยเลขานุการท่ีประชุมคณบดี

ผูไมมาประชุม
1. รศ.สุจินต  สิมารักษ รักษาราชการแทนผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผูเขารวมประชุม
1. นายชอ  วายุภักตร ผูชวยอธิการบดีฝายวิทยาเขตหนองคาย
2. รศ.ทิพยวรรณา  งามศักดิ์ รองผูอํ านวยการฝายวิชาการ

แทนผูอํ านวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
3. นายบุญญฤทธิ์   สมบัติหลาย รองประธานคนที่ 1

แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง

เริ่มประชุมเวลา 09.20 นาฬิกา

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ไดนํ าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 6/2547
     เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2547 และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง
ประธานใหรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธในฐานะกรรมการและเลขานุการสภา

มหาวทิยาลัยแจงตอท่ีประชุม ความวา ดวยในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2547 เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2547 มีเรื่อง
ท่ีไดนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติท่ียังไมไดรับการรับรอง  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
และขอปรับแกไขมติในวาระ 4.1 และ 4.8

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที ่2  เรือ่งรบัรองรายงานการปร ะชมุคณบด ีครัง้ที ่11/2547 เม่ือวนัพุธที ่9  มิถุนายน 2547
ท่ีประชุมมีมติใหแกไข ดังนี้
- หนา 3 วาระที่ 4.1 คํ าวา “ดุษฏีบัณฑิต” แกไขเปน“ดุษฎีบัณฑิต”
- หนา 5  บรรทัดกอน 3.1 เพิ่มขอความ “3. คณะสถาปตยกรรมศาสตร”
- หนา 6 บรรทัดท่ี 5 ขอความ “มีหลักฐานของโรงพยาบาลศรีนครินทร วา…” แกไขเปน

                         “…มีหลักฐานทีแ่สดงวาในชวงเกดิเหตชุวงหนึง่ไปพกัรกัษาตวัท่ีโรงพยาบาลศรนีครนิทร และ…”
เม่ือแกไขเรียบรอยแลว ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้ง 11/2547 เม่ือวันพุธท่ี 9 มิถุนายน  2547

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน
                   3.1 รายงานผลการดํ าเนินงานและรายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษ
                         ผลิตบัณฑิตบรหิารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน

ประธานใหคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยในคราวประชุมคณบดีครั้ง
ท่ี 11/2547 เม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน 2547 คณะวิทยาการจัดการไดเสนอรายงานผลการดํ าเนินงานและ
รายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน และประธานมีขอสังเกต
เกี่ยวกับเรื่องคาธรรมเนียมพิเศษที่คณะเรียกเก็บจํ านวน 75,000 บาท หมายถึงคาธรรมเนียมพิเศษตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยหรือไมอยางไร เนื่องจากมีรายการคาธรรมเนียมพิเศษอื่นๆอีกตามเอกสาร และขอใหตรวจสอบ
ขอมูลดวยวาไดมีรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรเปนเงินสํ ารองสะสม 7% ดวยหรือไมนั้น ใครขอชี้แจงดังนี้

1. เงินจํ านวน 75,000 บาท เปนยอดคางชํ าระคาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษา
2. เงินสํ ารองสะสม 7% ไดรวมอยูในยอดเงินเหลือจายท้ังหมด
จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติต้ังงบประมาณเงินรายไดป 2547 เพ่ิมเติม ของศูนยหัวใจสิริกิต์ิฯ

    ประธานให รองผูอ ํานวยการฝายบรหิาร ศนูยหัวใจสิรกิติิฯ์ เสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยศูนย
หัวใจสิรกิติิ์ฯ ขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติม จากเงินคาบริการรักษาพยาบาล จํ านวน  18,950,600 บาท เพื่อตั้งงบ
ประมาณรายจายในงานบรกิารรกัษาพยาบาลเปนรายจายในหมวดเงนิอดุหนนุ(เงนิอดุหนนุเฉพาะกจิ) 16,478,800 บาท
และหมวดเงนิทุน (เงนิทุนสํ ารอง เงนิกองทุนรวม และ เงนิสมทบจายคาสาธารณปูโภค) 2,471,800 บาท

ในปงบประมาณ 2547 ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ ไดรับการอนุมัติงบประมาณแลว 35,804,600 บาท
ขออนุมัติเพิ่มเติมครั้งนี้ 18,950,600 บาท เพิ่มขึ้นรอยละ 52.93 ของงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ซ่ึงมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหนํ าเสนอสภามหาวทิยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป โดยขอให

ปรับแกไขขอมูลดังน้ี
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1. รายการรายรบั  ใหเพ่ิมรายรบัจากโครงการหลกัประกนัสขุภาพถวนหนาดวย
2. ในแบบ พ.1 รหสั 90305 “คาบรกิารทางหองปฏบัิติการ ของ รพ.ศรนีครนิทร และคณะแพทย”
    แกไขเปน “คาบรกิารทางหองปฏบัิติการ ของ รพ.ศรนีครนิทร และคณะเทคนคิการแพทย”

4.2 รางขอบังคับฯ วาดวย การบริหารสํ านักงานสภามหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. …
      และประกาศฯ จัดตั้งสํ านักงานสภามหาวิทยาลัย

ประธานใหเลขานุการท่ีประชุมคณบดีเสนอตอท่ีประชุมความวา ตามที่มหาวิทยาลัยไดเคยเสนอเรื่องการ
จดัตัง้สํ านกังานสภามหาวทิยาลัยตอท่ีประชมุสภามหาวทิยาลัย และสภามหาวทิยาลัยไดมีความเห็นใหมหาวทิยาลัยนํ า
กลับมาพิจารณาใหมโดยใหงานของสภามหาวิทยาลัย กับงานดานบริหารมีความเชื่อมโยงเอื้อและสนับสนุนกันได
และสํ านักงานสภามหาวิทยาลัย ควรทํ าหนาท่ีสนับสนุนการทํ างานของคณะกรรมการหรือคณะทํ างานท่ีสภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้งดวยนั้น  ซ่ึงอธิการบดีไดมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธด ําเนนิการ
รางขอบงัคับมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวยการบรหิารงานสภามหาวิทยาลัย และประกาศฯ จัดตั้งสํ านักงานสภา
มหาวิทยาลัย  บัดนี้ไดดํ าเนินการเรียบรอยแลว ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบังคับฯวาดวยสํ านักงานงานสภา
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2547 และ รางประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง จัดตั้งสํ านักงานสภามหาวิทยาลัย
ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป โดยมี
ขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังน้ี

1. ปรับแกไขถอยคํ าในรางขอบังคับฯ เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการนํ าไปดํ าเนินการ ดังน้ี
- ขอ 4.5 เพ่ิมขอความเปน “ประสานงานการตดิตามผลการปฏบัิติงานตามมตสิภา

มหาวทิยาลยั”
- ขอ 5   ใหตัดคํ าวา  “แตงต้ังโดยอธกิารบด”ี ออก

 2. ตํ าแหนงหวัหนาส ํานักงาน ควรพจิารณาเรือ่งการไดมาใหมีความหลากหลาย ไมจํ ากัดเฉพาะ
บุคลากรสายสนบัสนุน ทัง้น้ีเพ่ือใหไดบุคคลทีมี่ความสามารถในการท ําหนาทีส่นับสนุนการด ําเนินงานของกรรมการ
สภามหาวทิยาลยัตามทีกํ่ าหนดไวไดอยางมีประสทิธภิาพจรงิๆ  โดยอาจพจิารณาใหมีวาระในการด ํารงต ําแหนง
และมคีาตอบแทนเพือ่จูงใจ

4.3 รายงานการศึกษาความเปนไปไดโครงการปมน้ํ ามัน การปโตรเลียมแหงประเทศไทย
จํ ากัด (มหาชน)

ประธานใหรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษเสนอตอท่ีประชุม ความวา ตามที่ไดรับมอบหมายให
ศกึษาความเปนไปได โครงการปมนํ ้ามัน บรษิทัการปโตรเลียมแหงประเทศไทย จ ํากดั (มหาชน) สาขามหาวทิยาลัย
ขอนแกน นั้น บัดนี้ ผศ.จงรักษ หงษงาม คณะวิทยาการจัดการ ไดทํ าการศึกษาความเปนไปไดเรียบรอยแลว ท้ังนี้
ไดทํ าการศึกษาความเปนไปได 4 ดาน ไดแก ดานการตลาด ดานการเทคนิค  ดานการบริหารจัดการ และดานการ
เงิน  โดยใชดัชนีชี้วัดผลผลิต ผลได ดังนี้
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การศกึษาความเปนไปได                      ดัชนีชีว้ดัผลผลติ                                            ผลได
1. ดานการตลาด       ปรมิาณยอดขายนํ ้ามันแกประชากรใน มข.ตอป      ประชากรใน มข.มีทางเลือกของการ
                                                                                                  บรโิภคมากขึน้
2. ดานเทคนคิ        ทํ าเลท่ีตัง้และแบบแปลนของปม                     มีภูมิทัศนภายใตการ Zoning
                                                                                                 ท่ีเหมาะสม
3. ดานการบรหิารจดัการ  โครงสรางและรปูแบบการบรหิารจดัการ             สามารถเปนกรณศีกึษาสํ าหรบั
               ลักษณะองคกรในก ํากบั                                โครงการอืน่ๆ ใน มข.
4. ดานการเงนิ         อตัราผลตอบแทนภายใน มูลคาปจจบุนัสุทธิ     น ําตวัเลขไปประกอบการตดัสินใจใน

ระยะเวลาคนืทุน จดุคุมทุน การบรหิารจดัการ
เม่ือไดทํ าการศึกษาแลวไดผลสรุปวาโครงการนี้สามารถดํ าเนินการได  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป โดยประธานขอให

ปรับปรุงเอกสารที่จะนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยใหระบุความเปนมาของโครงการ สะทอนใหเห็นวาเปนการจัด
ต้ังสถานีบริการน้ํ ามันเชื้อเพลิงในลักษณะสวัสดิการแกบุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัย  เน่ืองจากเปน
การดํ าเนินการในลักษณะการหาประโยชนในเชิงพาณิชยบนที่ราชพัสดุ

4.4 รางขอบังคับ วาดวย คณะกรรมการประจํ าสํ านักที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2547
และรางขอบังคับ วาดวย การสรรหาผูอํ านวยการสํ านักที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
พ.ศ.2547

ประธานใหเลขานุการท่ีประชุมคณบดีเสนอตอท่ีประชุมความวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกน
คราวประชุมครั้งท่ี 2/2547 เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2547 ไดพิจารณาเห็นชอบในหลักการการ
ปรบัปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีการปรับหลักการบางเรื่อง และมีขอเสนอ
แนะเพิ่มเติมใหศูนยคอมพิวเตอร สํ านักวิทยบริการ และสํ านักทะเบียนและประมวลผล ซ่ึงปรับเปล่ียนภารกิจหนา
ท่ีและใชชื่อใหม มีสถานภาพเปนหนวยงานเทียบเทาคณะเชนเดิม และใหปรับระบบบริหารในหนวยงานเหลานี้ ให
เอื้อตอการนํ านโยบายของมหาวิทยาลัยไปสูการปฏิบัติ โดย

1. ปรบัองคประกอบของคณะกรรมการประจํ าหนวยงาน ใหอธิการบดีเปนประธาน และมีกรรมการโดย
ตํ าแหนง ประกอบดวย รองอธิการบดีท่ีเกี่ยวของตามลักษณะงานและผูแทนจากคณบดี

2. ปรับวิธีการไดมาซ่ึงผูอํ านวยการ โดยใหอธิการบดีเปนผูเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้ง
3. ปรับระบบงบประมาณใหผนวกรวมกับมหาวิทยาลัย

ซ่ึงอธิการบดไีดมอบหมายใหรองอธิการบดฝีายวชิาการและวเิทศสัมพนัธด ําเนนิการรางขอบงัคับมหาวทิยาลัยขอนแกน 
วาดวย คณะกรรมการประจ ําสํ านกัท่ีมีฐานะเทยีบเทาคณะ และรางขอบงัคับมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหาผู
อ ํานวยการส ํานกัท่ีมีฐานะเทยีบเทาคณะ นัน้ บดันี ้ ไดด ําเนนิการเรยีบรอยแลว ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชมุ

 จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
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ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป โดยมีขอคิดเห็นใหปรับ
แกไขขอความ ดังน้ี

1. รางขอบังคับฯ วาดวย คณะกรรมการประจํ าสํ านักที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2547
1. ปรับแกไขขอความใน ขอ 5 โดย
- ขอ 5.1 และ 5.2 ใหรวมเหลือเปน 1 คน โดยแกเปน  5.1  อธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีได

รบัมอบหมายจากอธิการบดี เปนประธานกรรมการ
- ขอ 5.3 ใหปรับจํ านวนคณบดี   จาก 3 คน เปน  4 คน  และเพิ่มนิยามในขอ 4 เกี่ยวกับ

คณบดี โดยใหหมายรวมถึง ผูอํ านวยการศูนย สถาบัน สํ านักท่ีเทียบเทาคณะ ดวย
- ขอ 5.5 ปรับเปน “ผูอํ านวยการ เปนกรรมการและเลขานุการ”
- ขอ 5.6 ใหตัดออก
- ขอความในวรรค 2 ใหแกเปน “กรรมการตามขอ 5.4 ใหอธิการบดแีตงตัง้โดยความเหน็ชอบ ของ

ท่ีประชุมคณบดี มีวาระการดํ ารงตํ าแหนง 2 ป และอาจไดรับการแตงตั้งใหมไดอีก ท้ังนี้ ไม
เกิน 2 วาระติดตอกัน ”     

- ขอความในวรรค 3 ใหตดัขอความ “กรรมการตามขอ 5.6 นัน้” ออก
 2. เพิม่ขอความอกี 1 ขอ “ใหกรรมการชดุเดมิปฏิบตัหินาท่ีตอไปจนกวาจะมีการแตงตัง้กรรมการ

          ใหมตามขอบงัคับนี้”

 2. รางขอบังคับฯ วาดวย การสรรหาผูอํ านวยการสํ านักที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ.2547
-   ใหแกไขนิยามของคํ าวา “สํ านัก” โดยระบุชื่อ 3 หนวยงานเพื่อความชัดเจน
- เพิ่มขอความตอนทายอีก 1 ขอวา “ใหผูดํ ารงตํ าแหนงผูอํ านวยการ อยูดํ ารงตํ าแหนงตอไปจน

ครบวาระ”

4.5 ขอความเห็นชอบหลักการอัตราคาธรรมเนียม และ รางประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับที่…/2547) เรื่องคาธรรมเนียมการศึกษาขั้นปริญญาตรีสํ าหรับนักศึกษาชาวตาง
ประเทศ จากกลุมประเทศในอนุภูมิลุมน้ํ าโขง พ.ศ.2547

ประธานใหรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธเสนอตอท่ีประชุมความวา ตามที่สภา
มหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2547 เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2547 ไดมีมติเห็นชอบใหประกาศใช
“ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คาธรรมเนียมการศึกษาขั้นปริญญาตรี สํ าหรับนักศึกษาชาวตางประเทศ
พ.ศ. 2547” และไดมีขอคิดเห็นเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยพิจารณาเกี่ยวกับการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาสํ าหรับ
นักศึกษาจากกลุมประเทศเพื่อนบานนั้น

เพื่อสนองนโยบายดังกลาวขางตน ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ จึงไดจัดทํ า “รางประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี    /2547) เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาขั้นปริญญาตรีสํ าหรับนักศึกษาชาวตาง
ประเทศ จากกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมนํ้ าโขง พ.ศ.2547” ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชมุ
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จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดังน้ี
1. เหน็ชอบหลกัการอตัราคาธรรมเนียมแบบที ่2 คอืเรยีกเก็บโดยลดหยอนคาธรรมเนียม
     นักศกึษาชาวตางประเทศจาก 20,000 บาท เปน 5,000 บาทตอภาคการศกึษา
     รวมกบัคาหนวยกิตซึง่คดิในอตัราเทากันกับนักศกึษาชาวตางประเทศอืน่ๆ และเหน็ชอบ
     รางประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับที ่ /2547) เรือ่งคาธรรมเนียมการศกึษาขัน้
     ปรญิญาตรสี ําหรบันักศกึษาชาวตางประเทศ จากกลุมประเทศในอนภุาคลุมน้ํ าโขง
     พ.ศ. 2547 ตามทีเ่สนอ
2. ใหดํ าเนินการในลกัษณะเดียวกันน้ีกับ การเก็บคาธรรมเนียมการศกึษาระดบับัณฑติศกึษาดวย
3. ใหมหาวทิยาลยัพิจารณาจดัท ําโครงการในลกัษณะ matching fund โดยใชอตัราคาธรรมเนียม

ตามรางประกาศน้ีเปนสวนหน่ึงของโครงการ  เพ่ือใหเกิดภาพลกัษณทีดี่ตอมหาวทิยาลยั

4.6 รางระเบียบฯ วาดวย ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2547
ประธานใหรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอตอท่ีประชุม ความวา ดวยมหาวิทยาลัย

ขอนแกน มีนโยบายที่จะสงเสริมและชวยเหลือดานสวัสดิการของนักศึกษา จึงจัดใหมีทุนการศึกษา และเพื่อใหการ
ดํ าเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ ฝายพัฒนานักศึกษาจึงจัดทํ า รางระเบียบมหาวิทยาลัย
ขอนแกน วาดวย ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2547  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ทีป่ระชมุพิจารณาแลวเหน็ชอบใหนํ าเสนอสภามหาวทิยาลยัตอไป  โดยใหปรบัแกไข ดังน้ี

1. ขอ 7 ควรระบุหนาที่ของกรรมการฯ ดวย
2. องคประกอบของกรรมการ ที่ระบุเปนหัวหนางาน หัวหนาหนวย อาจไมสอดคลองกับตํ าแหนงงาน

เม่ือมีการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการใหม ควรปรับเปน “เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจาก
รองอธิการบดี…”

3. ขอ 9 (2) ใหเพ่ิมขอความทายประโยควา “เวนแตกรณีที่คณะกรรมการเห็นชอบ”

4.7 ชื่อที่ถูกตองของตนไมประจํ ามหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานใหรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษเสนอตอท่ีประชุมความวา มหาวิทยาลัยไดมีหนังสือ

สอบถามเรื่องการเรียกชื่อภาษาไทยของตนไมประจํ ามหาวิทยาลัยขอนแกนจากราชบัณฑิตสถานและไดรับหนังสือ
ตอบ ท่ี รถ 0003/1559 ลงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2547 เรือ่ง ขอมูลเกีย่วกบัตนไมประจ ํามหาวทิยาลัยขอนแกน  ซ่ึง
ราชบัณฑิตยสถานไดชี้แจง ดังนี้

1. ชื่อเรียกภาษาไทยที่ถูกตองของพรรณไม Cassia bakeriana Craib คือ “กัลปพฤกษ”
2. ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดเก็บคํ า “กัลปพฤกษ” ในความหมายของ

ตนไมไวดังนี้
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“กัลปพฤกษ  น. ชื่อตนไมชนิด Cassia bakeriana Craib ในวงศ Leguminosae มีมากทางภาคอีสานและ
ภาคเหนือ ดอกสีชมพูออน ออกเปนชอในระหวางท้ิงใบหรือผลิใบใหม ฝกมีขนนุม” สวนคํ าวา “กาลพฤกษ” นั้น
ราชบัณฑิตยสถานไมไดเก็บคํ านี้ไว เนื่องจากไมมีพรรณไมชื่อดังกลาว

3. ไมสามารถใชคํ า “กาลพฤกษ” เรียก Cassia bakeriana Craib แทนคํ า “กัลปพฤกษ” ได
จึงเห็นควรเสนอเรื่องนี้ใหท่ีประชุมไดรับทราบ และเนื่องจากมหาวทิยาลัยเปนสถาบันการศึกษา การใชชื่อตนไม
ประจํ ามหาวิทยาลัยซ่ึงเปนเอกลักษณของมหาวิทยาลัย จึงควรใชใหถูกตอง ท้ังนี้ เคยไดมีการพิจารณาเรื่องชื่อ
ตนไมประจํ ามหาวิทยาลัยขอนแกน ในท่ีประชุมคณบดี 2 ครั้ง ดังนี้

1. ครั้งท่ี 11/2536 เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2536  ท่ีประชุมเห็นควรใชตามราชบัณฑิตยสถาน คือ
“กัลปพฤษ”

2. ครั้งท่ี 6/2538 เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2538  ท่ีประชุมเห็นวา หากใชในทางราชการใหใชคํ าวา
    “กาลพฤกษ” แตหากใชท่ัวไปอาจใชคํ าใดก็ได

ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบและพิจารณา
ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาแลวเห็นควรใหใชชื่อ “กัลปพฤกษ” ตามราชบัณฑิตยสถานใน

กรณีที่ใชในทางราชการหรือใชอยางเปนทางการ  สํ าหรับกรณีทั่วๆไปน้ันจะใชคํ าวา “กัลปพฤกษ” หรือ
“กาลพฤกษ” ก็ได  และใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือออกเปนประกาศสภามหาวิทยาลัย ตอไป

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องแจงเพ่ือทราบ

5.1 - ยายวาระไปเปนเรื่องเพ่ือพิจารณา  เปนวาระที่ 4.7-

5.2 การจัดทํ ารายละเอียดเพ่ือเก็บและวิเคราะหขอมูลดัชนีชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราช
การ (ก.พ.ร.) ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2547

ประธานใหรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชุมความวา ตามที่มหาวิทยาลัย
ขอนแกน ไดจดัทํ ารายละเอยีดตวัชีว้ดัตามค ํารบัรองการปฏบิตัริาชการ  ในระดบัทาทายของมหาวทิยาลัยขอนแกน ซ่ึง
มีรายละเอียดตามบันทึกท่ี ศธ 0514.14/114 ลงวันท่ี 1 เมษายน 2547 นั้น สํ านักงานประเมินและประกัน
คุณภาพไดจัดทํ าแบบฟอรมสํ าหรับการจัดเก็บและวิเคราะหตัวชี้วัด ซ่ึงไดจากการประชุม ณ หองประชุม 1
สํ านักอธิการบดี เม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2547 แลว ซ่ึงรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ และประธานไดมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศจัด

ประชุมรองคณบดี รองผูอํ านวยการ และบุคลากรที่เก่ียวของ เพ่ือทํ าความเขาใจและใหนํ าไปปฏิบัติไดอยาง
ถูกตองตอไป
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5.3 แนวทางการตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานใหรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชุมความวา ตามมติท่ีประชุมคณะ

กรรมการอ ํานวยการส ํานกังานประเมนิและประกนัคณุภาพ มหาวทิยาลัยขอนแกน ไดขอใหมีการจดัทํ าแนวทางการ
ดํ าเนินงานดานการประเมินและประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจํ าปการศึกษา 2546 และงบ
ประมาณ 2547 นัน้ บดันีสํ้ านกังานไดจดัทํ าแนวทางการด ําเนนิงานดานการประเมินและประกันคุณภาพภายในดัง
กลาวแลว ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ และประธานไดมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ

ประชุมชี้แจงผูที่เก่ียวของตอไป

5.4 การขออนุมัติเปดหลักสูตร
ประธานใหรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธเสนอตอท่ีประชุม ความวา ดวยบัณฑิต

วิทยาลัยไดเสนอขออนุมัติเปดสอนหลักสูตร ซ่ึงไดผานความเห็นชอบที่ประชุมคณะกรรมการประจํ าบัณฑิตวิทยาลัย
ครั้งท่ี 4/2547 เม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 2547 เรียบรอยแลว จํ านวน 5 หลักสูตร ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม สรุปไดดังนี้
ลํ าดับที่ ช่ือหลักสูตร สาขาวิชา ขอมูลหลักสูตรเดิม ขอมูลการขออนุมัติ
1. ขออนุมัติเปดหลักสูตรที่มีอยูแลวเปนหลักสูตรประเภทอื่น

1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร เปนหลักสูตรปกติ (สอนเปน
ภาษาไทย) ไดรับอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัยเม่ือคราว
ประชุมครั้งท่ี 4/2541 เม่ือ
วนัท่ี 29 เมษายน 2541

ขอเปดเพิ่มเปนหลักสูตร
ศกึษาเปนภาษาอังกฤษ

2. ขออนมุตัิเปดหลักสูตรที่มีอยูแลว ดํ าเนินการจัดการศึกษา/สอนในลักษณะอื่น
1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ

การเกษตร
-เปดสอนในลักษณะภาค
พเิศษ(สอนนอกเวลาราชการ)

-ขอเปดเพิ่มเปนเปด
สอนในลักษณะภาคปกติ
(สอนในเวลาราชการ)

-เปดสอนในลักษณะภาคปกติ
(สอนในเวลาราชการ)

-ขอเปดเพิ่มเปนเปด
สอนในลักษณะภาค
พเิศษ(สอนนอกเวลา
ราชการ)

2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต

สาขาวิชาการ
พยาบาลผูใหญ

-เปดสอนในระบบเต็มเวลา
และสองภาคการศึกษา

-ขอเปดเพิ่มเปนเปด
สอนในระบบเต็มเวลา
สองภาคการศึกษา และ
แบบชุดวิชา
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ลํ าดับที่ ช่ือหลักสูตร สาขาวิชา ขอมูลหลักสูตรเดิม ขอมูลการขออนุมัติ
-เปดสอนในลักษณะภาคปกติ
(สอนในเวลาราชการ)

-ขอเปดเพิ่มเปนเปด
สอนในลักษณะภาค
พเิศษ(สอนนอกเวลา
ราชการ)

3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต

สาขาวิชาพยาบาล
ชุมชน

-เปดสอนในระบบเต็มเวลา
และสองภาคการศึกษา

-ขอเปดเพิ่มเปนเปด
สอนในระบบเต็มเวลา
สองภาคการศึกษา และ
แบบชุดวิชา

-เปดสอนในลักษณะภาคปกติ
(สอนในเวลาราชการ)

-ขอเปดเพิ่มเปนเปด
สอนในลักษณะภาค
พเิศษ(สอนนอกเวลา
ราชการ)

4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต

สาขาวิชาการ
พยาบาลสุขภาพ
เด็ก

-เปดสอนในระบบเต็มเวลา
และสองภาคการศึกษา

-ขอเปดเพิ่มเปนเปด
สอนในระบบเต็มเวลา
สองภาคการศึกษา และ
แบบชุดวิชา

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

5.5 สรุปผลการดํ าเนินงานและรายงานผลการตรวจสอบบัญชี ประจํ าปงบประมาณ 2546
ของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

ประธานใหรองผูอํ านวยการฝายวิชาการ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ เสนอตอท่ีประชุม ความ
วา ดวยวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจดัการ ขอสงรายงานสรปุผลการด ําเนนิงานและรายงานผูสอบบญัชรีบัอนญุาตปงบ
ประมาณ 2546 โดยหนวยตรวจสอบภายในตรวจสอบแลวเห็นวางบการเงนินีทํ้ าตามหลักบญัชท่ัีวไป สรปุไดดงันี ้การ
ด ําเนนิงานป 2546 มีรายไดมากกวารายจาย 859,764.54 บาท และมีคาใชจายในหมวดเงนิเดอืนและคาตอบแทนที่
กรงุเทพฯ จ ํานวน 6,239,344 บาท ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ทีป่ระชมุรบัทราบและมขีอสงัเกตวาขอมูลตัวเลขสรปุสถานภาพการเงนิ ในหนา 14  กับ สรปุผล

การตรวจสอบบญัชจีากหนวยตรวจสอบภายใน มีขอมูลไมตรงกนั จึงขอใหตรวจสอบอกีครัง้กอนนํ าเสนอสภา
มหาวทิยาลยั

นอกจากน้ี  ทีป่ระชมุขอใหมหาวทิยาลยัดํ าเนินการตามขอ 7 แหงขอบังคบัมหาวทิยาลยัขอนแกน
วาดวยองคกรในกํ ากับมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2539  โดยแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลการด ําเนินงาน
ขององคกรในกํ ากับของมหาวทิยาลยัทกุหนวยงาน เพ่ือเสนอรายงานประจ ําปตอสภามหาวทิยาลยั
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5.6 งบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ 2548
ประธานใหรองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชมุ ความวาในปงบประมาณ 2548

มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับจัดสรรงบประมาณรายจ ายจากสํ านักงบประมาณในวงเงินเบื้องตนจํ านวน
2,323,719,800 บาท (จัดอยูในลํ าดับท่ี 5 เม่ือเปรียบเทียบกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ) จํ าแนกเปนงบบุคลากร
รอยละ 51.98  งบดํ าเนินการ รอยละ 13.62 งบลงทุน รอยละ 16.06 และงบเงินอุดหนุน รอยละ 18.34 เพิ่มขึ้น
จากงบประมาณที่ไดรับในป 2547 จํ านวน 126,418,800 บาท (คิดเปนรอยละ 5.75) โดยที่งบประมาณที่เพิ่ม
ขึ้นจะเปนงบลงทุนรอยละ 2.63 งบเงินอุดหนุน รอยละ 2.46  งบดํ าเนินการ รอยละ 0.57 และงบบุคลากร รอย
ละ 0.09  แตเม่ือเปรียบเทียบงบประมาณที่เพิ่มขึ้นในแตละงบรายจาย พบวา งบลงทุนจะเพิ่มขึ้นสูงท่ีสุด คือเพิ่ม
ขึ้นรอยละ 18.36 งบเงินอุดหนนุเพิ่มขึ้นรอยละ 14.51 งบดํ าเนินการเพิ่มขึ้นรอยละ 4.16 และงบบุคลากร เพิ่ม
ขึ้นรอยละ 0.16 งบลงทุนท่ีเพิ่มขึ้นสูง จะเปนงบประมาณในหมวดที่ดินและส่ิงกอสราง สวนคาครุภัณฑจะไดรับงบ
ประมาณเทากับป 2547  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

5.7 การใชบริการเขตพื้นที่ใหบริการคอมพิวเตอร (KKU e-Education Cluster)
ประธานใหผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอรเสนอตอท่ีประชุม ความวา  ตามที่ฝายแผนและสาร

สนเทศไดจัดใหมีโครงการบริการเขตพื้นท่ีใหบริการเครื่องคอมพิวเตอร (KKU e-Education Cluster) ขึ้น โดยได
รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี ในคราวประชุมครั้งท่ี 26/2546 วันพุธท่ี 3 ธันวาคม 2546  ขณะนี้โครง
การดังกลาวมีความคืบหนาไปมาก คาดวาจะเปดใหบริการแกนักศึกษาไดทุกแหงภายในภาคเรียนที่ 1/2547 นี้
และตามโครงการนี้จะทํ าใหมหาวิทยาลัยขอนแกน มีการใหบริการคอมพิวเตอรแกนักศึกษาใหสามารถใชงานได
ตามอัธยาศัยมากถึง 1,152 เครื่อง ในพื้นท่ีใหบริการท่ีนักศึกษาสะดวกที่จะไปใชบริการ 17 เขตพื้นท่ีท่ัวบริเวณ
มหาวิทยาลัย คิดเปนรอยละ 25 ของเครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีท้ังมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ไมนับรวม
กับเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชในการเรียนการสอนแกนักศึกษาตามคณะ/หนวยงาน อีกไมนอยกวา 2,000 เครื่อง ทํ า
ใหสัดสวนการใชคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนสูงมากขึ้นในปจจุบัน  โดยศูนยคอมพิวเตอรใหการสนับสนุน
ทางดานเทคนิค ภายใตการบริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ประกอบดวย
ตัวแทนจากคณะ/หนวยงาน ตางๆตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงไดประกาศใชแลวตั้งแตวันท่ี 6 กรกฎาคม 2547
ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ
6.1 รางประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่   /2547) เรื่อง การปรับปรุงสิทธิของ
      พนักงานมหาวิทยาลัย
ประธานใหรองอธิการบดฝีายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชุม ความวา ตามทีค่ณะรัฐมนตรีมี

มติเกี่ยวกับการยกเลิกตํ าแหนงและอัตราตั้งใหมของขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยและใหเริ่มระบบการจาง
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บุคลากรแบบใหม คือ “พนักงานมหาวิทยาลัย” ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2542 เปนตนมา ปจจุบันมหาวิทยาลัย
ขอนแกนไดบรรจุ และแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย จํ านวน 641 อัตรา และปฏิบัติหนาท่ีในหนวยงานตางๆ และ
โดยเหตท่ีุในหนวยงานตางๆ นัน้ มีขาราชการและบคุลากรประเภทอืน่ปฏิบตังิานอยูดวย การท่ีพนกังานมหาวทิยาลัย
ไดรับสิทธิประโยชนนอยกวาขาราชการและไมมีสิทธิบางดานเหมือนขาราชการ กอใหเกิดปญหาในการปฏิบัติงาน
และกระทบตอขวัญและกํ าลังใจของพนักงานมหาวิทยาลัยตางๆ อาทิ สิทธิในการเสนอชื่อผูบริหาร สิทธิในการรับ
แตงตั้งเปนหัวหนาหนวยงานและผูบริหารของหนวยงาน สิทธิในการใชสวัสดิการบางประเภท  สิทธิในการใชงบ
ประมาณเงินรายไดและงบประมาณแผนดินบางประเภท เปนตน  ประกอบกับการออกระเบียบและประกาศตางๆ
ในอดีตนั้น กํ าหนดประเภทบุคลากรไวเพียงขาราชการ เนื่องจากในขณะนั้นไมมีระบบพนักงานมหาวิทยาลัย

นอกจากนั้น จากการประชุมรับฟงความคิดเห็นจากพนักงานมหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน
2547 ณ หองประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร พนักงานมหาวิทยาลัย สวนใหญเสนอใหมหาวิทยาลัย
ดํ าเนินการแกไขเรื่องดังกลาว เวนแตกรณีท่ีตองหามตามกฎหมาย และระเบียบที่ทางราชการกํ าหนดเปนการเฉพาะ

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอปรับปรุงสิทธิประโยชนของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยอยูบน
พื้นฐานของหลักการท่ีวา พนักงานมหาวิทยาลัย ควรไดรับสิทธิไมนอยกวาขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
เวนแตกรณีท่ีกฎหมายและระเบียบของหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของระบุ และหากเห็นชอบตามหลักการดังกลาว
เห็นควรดํ าเนินการ ดังนี้

1. ในสวนท่ีกํ าหนดเปนขอบังคับ หรือระเบียบมหาวิทยาลัย หรือมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกนไวแลว ให
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทํ าการแกไข

2. ในสวนท่ีกํ าหนดเปนประกาศมหาวิทยาลัย หรือมติท่ีประชุมคณบดี ใหมหาวิทยาลัยดํ าเนินการแกไข
ตามรางประกาศท่ีแนบ ประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ทีป่ระชมุพิจารณาแลวเหน็ชอบตามหลักการที่เสนอ ทัง้ 2 ขอ  ทัง้น้ี ประธานไดมอบใหคณะ/

หนวยงานพิจารณานํ ารางประกาศน้ีไปปรับใชเปนประกาศของตนเองใหคลายคลึงกับของมหาวิทยาลัย
เวนแตจะมเีจตนาอื่นตางหาก

6.2 การแพรระบาดของไวรัสคอมพิวเตอรในมหาวิทยาลัยขอนแกน การดํ าเนินการ
     การปองกันแกไข
ประธานใหผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอรเสนอตอท่ีประชุมความวา ขณะนี้ไดมีการแพรระบาด

ของไวรัสคอมพิวเตอรในระบบเครือขายคอมพิวเตอรเปนอันมาก ซ่ึงทางศูนยคอมพิวเตอร ไดดํ าเนินมาตรการ
ตางๆ ในการแกไขและปองกันปญหาท่ีเกิดขึ้นมาโดยตลอด แตเนื่องจากจํ านวนเครื่องคอมพิวเตอรในระบบ
ปจจุบันนี้มีมากกวา 5,000 เครื่อง ระบบกํ าจัดไวรัสท่ีมีไมสามารถแกไขไดเพียงลํ าพัง ตองอาศัยการติดตั้ง
โปรแกรมปรับปรุง (Patch) ของระบบปฏิบัติการรวมดวย เพื่อไมใหเครื่องติดไวรัส เพราะไวรัสท่ีเกิดขึ้นจะทํ าใหมี
การสงผานขอมูลในระบบเครือขายจํ านวนมากจนอุปกรณเครือขายรองรับปริมาณขอมูลไมไดและหยุดทํ างาน
จนทํ าใหระบบเครือขายลม ท้ังนี้ ศูนยคอมพิวเตอร ไดพยายามดํ าเนินการแกไขทุกวิถีทาง แตหากจํ าเปนศูนยฯ
อาจด ําเนนิการหยุดกระบวนการท ํางานของเครือ่งท่ีสงไวรสัเขาสูระบบ (Block IP Address) ทํ าใหเครื่องท่ีกอปญหา
ไมสามารถใชงานเครอืขายไดจนกวาจะก ําจดัไวรสัท่ีตดิเครือ่งออกไป เพื่อรักษาระบบสวนใหญไว  จงึขอความรวมมือ
ปองกนัปญหาดงักลาว โดยแจงเวยีนบคุลากรใหความสํ าคัญกบัปญหาและรวมมือในการปองกันแกไขดวย

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบและขอความรวมมือ
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ที่ประชุมรับทราบ และขอใหศูนยคอมพิวเตอรทํ าหนังสือแจงไปยังคณะ/หนวยงานอีกครั้ง
เพ่ือแจงเวียนบุคลากรใหความรวมมือในการปองกันแกไขมากยิ่งขึ้นตอไป

6.3 เรียนเชิญรวมวิ่งคฑาและธงตราสัญลักษณงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา
                         สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถฯ เน่ืองในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

ประธานให รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยไดรับการประสาน
จากทางจังหวัดขอนแกน เชิญใหมหาวิทยาลัยขอนแกนจัดคณะนักวิ่งจํ านวน 572 คน รวมวิ่งคฑาและธงตรา
สัญลักษณงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ในวันเสารท่ี 10 กรกฎาคม 2547 เวลา 14.30 น. ณ ประตูสีฐาน โดยขบวนจะออกจากอํ าเภอ
บานฝาง ซ่ึงคณะนักวิ่งจาก มข. จะวิ่งระยะทาง 500 เมตร จากประตูสีฐาน ไปถึงโรงพยาบาลเวชประสิทธ์ิ  ท้ังนี้ได
ประสานจัดการใหนักศึกษารวมคณะวิ่งกับผูบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ดวย

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ และเรียนเชิญผูบริหารทุกทานรวมวิ่งคฑาฯตามวันเวลาดังกลาว
ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 13.25 นาฬิกา

                 (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)
                   รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

                  เลขานุการท่ีประชุมคณบดี

นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์
นางสาวลัลธริมา ประจง
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
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