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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครัง้ที ่ 10/2549  ณ  วันที่  9 สงิหาคม 2549
หมายเหตุ : ไดรบัการรบัรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 11/2549 เม่ือวันที่ 22 สิงหาคม 2549 เรียบรอยแลว

รายงานการประชุมคณบดี
คร้ังที่ 10/2549

เมือ่วนัพุธที่ 9 สิงหาคม 2549
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ

                                             
ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต  สกลไชย อธิการบดี ประธาน
2. ผศ.สัมฤทธิ์  หังสะสูตร ผูชวยอธิการบดีฝายการคลังและพัสดุ

แทนรองอธิการบดีฝายบริหาร
3. ผศ.อารมย  ตตัตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ  
4. ผศ.พิสิฏฐ  เจริญสุดใจ ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย และ

รักษาราชการแทนผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
แทนรองอธิการบดีฝายวิจัย

5. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
6. ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
7. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท รองอธกิารบดีฝายพัฒนาบุคลากร
8. ผศ.วันชัย สุมเล็ก รองอธกิารบดีฝายวิทยาเขตหนองคาย
9. รศ.วนิดา  แกนอากาศ รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ

แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
10. รศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ คณบดคีณะเกษตรศาสตร
11. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร
12. ผศ.เกียรติ  แสงอรุณ รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดคีณะวิทยาศาสตร
13. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา คณบดคีณะศึกษาศาสตร
14. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย คณบดคีณะพยาบาลศาสตร
15. ศ.วรุิฬห  เหลาภัทรเกษม คณบดีคณะแพทยศาสตร
16. ผศ.วิไลวรรณ  สมโสภณ รองคณบดีฝายบริหาร

รักษาราชการแทนคณบดคีณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
17. รศ.ชชูาติ อารีจิตรานุสรณ คณบดคีณะเทคนิคการแพทย
18. ผศ.วรีะศักดิ์  ชายผา คณบดคีณะสาธารณสุขศาสตร
19. รศ.อินทรพล  หอวิจิตร คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
20. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย คณบดคีณะเภสัชศาสตร
21. ผศ.เกษม  นันทชัย คณบดีคณะเทคโนโลยี
22. รศ.ประจักษ  พัวเพ่ิมพูลศิริ คณบดคีณะสัตวแพทยศาสตร
23. รศ.ธาดา  สุทธิธรรม คณบดคีณะสถาปตยกรรมศาสตร
24. ผศ.สุธิดา  สรุงบุญมี รองคณบดีฝายวิชาการ

แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
25. ผศ.รุง  ธีระพิจิตร คณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร
26. รศ.สมาน  ลอยฟา ผูอ ํานวยการสํ านักวิทยบริการ

(ส ํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู)
27. รศ.ชรัตน  มงคลสวัสดิ์ ผูรักษาราชการแทนผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร
28. รศ.สมภพ  พระธานี ผูอ ํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
29. นายสุรเชษฐ  ม่ังมีศรี รองผูอํ านวยการ

แทนผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ
30. ผศ.สิทธี  วนิชาชีวะ รองผูอํ านวยการฝายวางแผนและพัฒนา

แทนผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล
(ส ํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)

31. รศ.สุธา  ภูสิทธิศักดิ์ รองประธานสภาคณาจารย คนที่ 1
แทนประธานสภาคณาจารย

32. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข รองอธกิารบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
เลขานุการที่ประชุม

33. นางสังวาลย ชางทอง หวัหนาสํ านักงานอธิการบดี
ผูชวยเลขานุการที่ประชุม
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ผูเขารวมประชุม
1. นางบุบผา  ชอบใช รองประธานสภาขาราชการและลูกจาง คนที่ 2

แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง
2. นางณัฐสมล  ธนกูลรังสฤษดิ์ ผูชวยผูอํ านวยการ

แทนผูอ ํานวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

เร่ิมประชุมเวลา 09.50 นาฬิกา

ประธานกลาวเปดประชมุและด ําเนินการประชมุตามระเบยีบวาระดงัตอไปน้ี

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองแจงตอที่ประชุม
1.1  เร่ืองทีไ่ดนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่ 6/2549
        เมือ่วนัที่ 5 กรกฎาคม 2549 และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง
เลขานุการทีป่ระชมุในฐานะกรรมการและเลขานกุารสภามหาวทิยาลยัเสนอตอทีป่ระชมุวา

ดวยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกนคร้ังที ่6/2549 เม่ือวันที่ 5 กรกฎาคม 2549  มีเร่ืองที่ไดนํ าเสนอ
สภามหาวทิยาลยั และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

1.2  รายการ “ที่น่ีหมอชิต” ขออนุญาตบันทึกเทปรายการ ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานแจงตอทีป่ระชุมวา รายการ “ที่น่ีหมอชิต” ซ่ึงออกอากาศทางสถานีโทรทัศนชอง 7 ไดมี

หนังสอืขออนุญาตบันทึกเทปรายการ ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน ในวันที่ 13 สงิหาคม 2549 น้ี โดยมี นายศุกล
วัฒน  คณาเวศ นักศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตร นักแสดงที่มีชื่อเสียงในขณะน้ี รวมบันทึกเทปถายทํ ารายการดัง
กลาวดวย ซ่ึงอาจทํ าใหในวันดังกลาวมีการจราจรติดขัด

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

1.3  การจดัท ําแผนปฏิบัติราชการ/แผนยุทธศาสตรประจํ าป 2550
ประธานเสนอตอทีป่ระชมุวา ตามทีส่ภามหาวทิยาลยั คราวประชมุคร้ังที ่7/2549 เม่ือวนัที ่2 สงิหาคม

2549 ไดใหความเหน็ชอบใหมหาวทิยาลยัจัดประชมุหารือเพ่ือจัดท ําแผนปฏบิตัริาชการ/แผนยุทธศาสตร ประจํ าป 2550
น้ัน ในการนี ้จึงขอเรียนเชญิคณบด ี ผูอ ํานวยการ ประชมุปรึกษาหารือรวมกนัในวนัที ่20 สงิหาคม 2549 เพ่ือจะไดสงขอ
มูลให ก.พ.ร. ภายในวนัที ่25 สงิหาคม 2549

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบและเขารวมประชุมดังกลาวดวย
ทีป่ระชุมรับทราบ

1.4 การเตรยีมความพรอมสํ าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก (รอบสอง) เพื่อรับรอง
มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ประธานเสนอตอทีป่ระชุมวา เพ่ือใหการการเตรียมความพรอมสํ าหรับการประเมินคุณภาพภาย
นอก (รอบสอง) เพ่ือรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยสํ านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณ
ภาพการศกึษา (สมศ.) ทั้งในระดับสถาบันและกลุมสาขาวิชา เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอเรียนเชิญคณบดี ผู
อ ํานวยการ ประชุมปรึกษาหารือรวมกันในวันที่ 14 สิงหาคม 2549

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบและเขารวมประชุมดังกลาวดวย
ทีป่ระชุมรับทราบ

1.5  การประชาสัมพันธการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธการสรรหาอธิการ

บด ีพ.ศ.2549 เสนอตอที่ประชุมวา ขอรายงานความกาวหนากระบวนการในการประชาสัมพันธการสรรหาอธิการ
บด ีโดยไดดํ าเนินการแลว ดังน้ี

1.  ประชาสมัพันธขอมูลเกี่ยวกับการสรรหาอธิการบดี ที่ website :
http://www.kku.ac.th/newpresident/ เพ่ือเชญิชวนใหคณาจารยที่สนใจสมัครเขาสูกระบวนการสรรหา และ
เปดกวางรับฟงขอคิดเห็นจากผูสนใจทั่วไป

2. ประชาสมัพันธไปยังบุคลากรมหาวิทยาลัย โดยสงผาน e-mail (KKU pop-mail)

http://www.kku.ac.th/newpresident/
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3. เชญิคณะ/หนวยงาน/องคกรในมหาวิทยาลัยที่มีสิทธิ์เสนอชื่อ เขารับฟงการชี้แจงกระบวนการ
ในการเสนอชือ่ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2549 เวลา 15.00 น. เปนตนไป  ณ หองสารสิน อาคารแกนกัลปพฤกษ

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณบดี คร้ังที่ 9/2549 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2549
ทีป่ระชมุมีมตรัิบรองรายงานการประชมุคร้ังที ่9/2549 เม่ือวนัที ่19 กรกฎาคม 2549 โดยไมมีการแกไข
ประธานเสนอตอทีป่ระชุมเพ่ิมเติมวา เน่ืองจากรายงานการประชุมคณบดี เปนเอกสารสํ าคัญของ

ทางราชการ  จึงควรหมายเหตุเพ่ิมเติมในรายงานการประชุมคณบดี ฉบับสมบูรณที่ไดแกไขและระบุการไดรับการ
รับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่....เม่ือวันที่....ดวย

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสบืเน่ืองจากการประชุมคร้ังกอน
3.1   ประกาศหลกัเกณฑการจัดสรรเงินรางวัล ประจํ าป 2548
รองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ตามมติที่ประชุมคณบดี คราวประชุม

คร้ังที ่ 9/2549 เม่ือวันที่ 19 กรกฎาคม 2549 มีมติใหคณะกรรมการพิจารณากํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดสรร
เงินรางวัลประจํ าปงบประมาณ 2548 ปรับปรุงรางประกาศหลักเกณฑการจัดสรรเงินรางวัล ประจํ าป 2548 ใหสอด
คลองกบัหลกัเกณฑทีส่ ํานักงาน ก.พ.ร.กํ าหนดเพิ่มเติม โดยใหแบงเงินรางวัลออกเปน 3 สวน สวน ก 40 %
สวน ข และ ค รวมกัน 60 % โดยคณะกรรมการฯกํ าหนดสัดสวนเงินรางวัล และหลักเกณฑในการจัดสรรเงิน
รางวลัสวน ค ตามความเหมาะสม โดยใหคํ านึงถึงความซํ้ าซอนในการไดรับเงินรางวัลดวย

คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาดํ าเนินการมติที่ประชุมคณบดีแลว จึงขอเสนอรางประกาศฯ เร่ือง
หลกัเกณฑการจัดสรรเงินรางวัลใหแกขาราชการและลูกจางประจํ า สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจํ าปงบ
ประมาณ 2548 ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม โดยมีสรุปรางหลักเกณฑการจัดสรรเงิน
รางวัลดังกลาว ดังน้ี

- ผูมีสทิธไิดรับเงินรางวัล หมายถึง ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและลูกจางประ
จํ ารายเดอืน ตามระเบียบวาดวย ลูกจางของสวนราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่
ปฏิบตังิานอยูและมอีัตราตํ าแหนงเงินเดือน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2547 ถึงวันที่ 30 กันยายน
2548

- ผูไมมีสทิธไิดรับเงินรางวัล หมายถึง ผูบริหาร ที่ดํ ารงตํ าแหนงอธิการบดี รองอธิการบดี
คณบด ีหวัหนาหนวยงาน ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ หัวหนาสํ านักงานอธิการ
บด ีและเปนผูบริหารซ่ึงดํ ารงตํ าแหนงระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2547 ถึงวันที่ 30 กันยายน
2548   

- ขาราชการชัน้ผูนอย หมายถึง ผูมีสิทธิไดรับเงินรางวัลที่ไดรับเงินเดือนนอยกวา หรือเทากับ
11,390 บาท

- การจัดสรรเงินรางวัล ใหแบงเงินรางวัลออกเปน 3 สวน ในอัตราสวน 40:50:10  ดงัน้ี
  สวน ก  40% จัดสรรใหแกผูมีสิทธิไดรับเงินรางวัลทุกคนเปนจํ านวนที่เทาเทียมกัน

    สวน ข  50% จัดสรรใหกบัขาราชการและลูกจางประจํ าตามผลการปฏิบัติงานและ
การมสีวนรวมในความสํ าเร็จของคณะ

  สวน ค  10% จัดสรรใหกบัขาราชการชั้นผูนอยและลูกจางประจํ าที่มีผลการปฏิบัติงาน
ระดับดี

ขอมูลผูมีสทิธไิดรับเงินรางวลัประจํ าป 2548 ของมหาวทิยาลยั มีจํ านวนรวมทัง้สิน้ 5,544 คน เปน
ขาราชการ จํ านวน 3,985 คน และลกูจางประจ ํา จํ านวน 1,559 คน ผูทีอ่ยูในเกณฑเปนผูทีมี่เงินเดอืนนอยกวาหรือ
เทากบั 11,390 บาท จํ านวน 1,631 คน เปนขาราชการ จํ านวน 378 คน ลกูจางประจ ํา จํ านวน 1,253 คน

ส ําหรับผลการประเมินตามคํ ารับรองการปฏิบัติราชการประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2548 น้ัน
ทกุคณะ หนวยงานมีสิทธิไดรับเงินรางวัล เน่ืองจากมีคะแนนไมตํ่ ากวา 3.00 คะแนน

ทัง้น้ี มหาวทิยาลยัจะตองสงรางหลักเกณฑการจัดสรรเงินรางวัลดังกลาวใหกับ สนง.ก.พ.ร. ภาย
ในเดือนสิงหาคม 2549 น้ี  และมขีอมูลเพ่ิมเติมจากกระทรวงการคลัง โดยกระทรวงการคลังไดมีหนังสือแจง
มายังมหาวทิยาลยั มีสาระสํ าคัญวา ไดยกเลิกนิยามของคํ าวา “พนักงานของรัฐ” ที่กํ าหนดไวในระเบียบกระทรวง
การคลงั วาดวยการเบิกจายเงินรางวัลสํ าหรับผูบริหารและสํ าหรับหนวยงานเพื่อจายใหแกขาราชการ ลูกจาง
ประจํ าและพนักงานของรัฐ พ.ศ.2547  แลว

ประธานไดเสนอตอที่ประชุมเพ่ิมเติมวา เน่ืองจาก ผูบริหารจะไดรับการจัดสรรเงินรางวัลพิเศษ
ซ่ึงไมรวมกบัเงินรางวัลที่ไดรับจัดสรรในคร้ังน้ี แตไมไดครอบคลุมรองอธิการบดีทุกทาน ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะมี
หนังสือแจงไปยังคณะ หนวยงานตอไป

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
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มติ  ทีป่ระชุมพิจารณาแลวมีมติดังน้ี
1. เห็นชอบในหลักการตามรางประกาศฯ  เร่ือง หลักเกณฑการจัดสรรเงินรางวัลใหแก
ขาราชการและลูกจางประจํ า สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจํ าปงบประมาณ
2548 ตามทีเ่สนอ โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะใหปรับปรุงแกไขรางประกาศฯ ดังน้ี

1.1 ขอ 3.3 เพิม่เติมขอความ “ในสวนที่ไดรับเงินรางวัลประเภทผูบริหาร”ตอ
ทายคํ าวา “รองอธิการบดี”

         ใหมหาวิทยาลัยแจงรายช่ือ รองอธิการบดีในสวนที่ไดรับเงินรางวัล
         ประเภทผูบริหารใหคณะ หนวยงาน ทราบดวย
1.2 ขอ 3.4 เพิม่ขอความ “ ณ วันที่ 30 กันยายน 2548” ตอทายขอความเดิม
1.3 ขอ 6 เพิม่ขอความ “โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี” ตอทายคํ าวา

“อธิการบดี”
2. เพือ่เปนการสรางขวัญและกํ าลังใจในการทํ างานสํ าหรับขาราชการชั้นผูนอยที่มีผล
การปฏบิติังานดเีดนพิเศษ  ควรพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลเพิ่มเติม จากเงินรางวัล
สํ าหรับผูบริหารตามความเหมาะสม ซึ่งจะไดมีการพิจารณาตอไป

3.2  การรวบรวมรายชื่อผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดํ ารงตํ าแหนง
         นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

หวัหนาส ํานักงานอธิการบดี ในฐานะคณะทํ างานและเลขานุการคณะทํ างานรวบรวมรายชื่อผูที่มี
คณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะดํ ารงตํ าแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
เสนอตอที่ประชุมวา ตามมติที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 9/2549 เม่ือวันที่ 19 กรกฎาคม2549 ไดแตงตั้งคณะทํ างาน
รวบรวมรายชือ่ผูทีมี่คณุสมบัติเหมาะสมที่จะดํ ารงตํ าแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคณุวฒิุน้ัน คณะทํ างานฯ ไดดํ าเนินการและสงใหมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว โดยรายชื่อประกอบดวย

1. รายชือ่ผูทีมี่ความรู ประสบการณ รวบรวมจากสื่อตางๆ จํ านวน 100 รายชื่อ
2. รายชือ่ผูด ํารงตํ าแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย/ สถาบัน ผู

ทรงคณุวฒิุของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดและในกํ ากับ จํ านวน 25 แหง
3. รายชือ่ผูด ํารงตํ าแหนงนายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของ

มหาวทิยาลัยราชภัฎ จํ านวน 40 แหง
จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา
4.1  การต้ังช่ือหอพักนักศึกษา
รองอธกิารบดฝีายพัฒนานักศึกษา เสนอตอที่ประชุมวา  ตามคํ าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน

ที ่2840/2548 ไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตั้งชื่อหอพัก น้ัน คณะกรรมการฯ ไดดํ าเนินการโดยประสานกับ
อาจารยทีป่รึกษาประจ ําหอพัก หัวหนา และรองหัวหนาหอพักทุกหอพัก เพ่ือใหประชุมและเชิญชวนนักศึกษาที่
พักในหอพกั มีสวนรวมในการตั้งชื่อหอพัก ซ่ึงที่ประชุมดังกลาวมีมติใหตั้งชื่อหอพักชายเปนชื่อตนไม และตั้งชื่อ
หอพักหญงิเปนชือ่ดอกไม คณะกรรมการฯไดประชุมพิจารณาสรุปผลเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2549 แลว สรุปราย
ชือ่หอพัก ดังน้ี

หอพักหญิงที่ ช่ือ หอพักชายที่ ช่ือ
1 ขาวมุกดา 5 ตนสน
2 ดาหลา 6 - หอพักปดปรับปรุง-
3 วาสนา 7 ตนรัก
4 สุพรรณิการ 8 ตนไผ
13 กรรณิการ 9 ตนโมก
14 มะลิลา 10 ตนคูณ
17 พราวชมพู 11 ตนขาม
18 ทานตะวัน 12 ตนสัก
19 การะเกด 15 ตนไทร
20 ลลีาวดี 16 ตนเต็ง
21 ผกากรอง 22 ตนตาล
23 บวัตอง 27 ตนโพธิ์
24 กาสะลอง
25 ชองนาง
26 ลดาวัลย
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กลุมหอพักนักศึกษา  9  หลัง (หอพักนพรัตน)

หอพักหญิงที่ ช่ือ หอพักชายที่ ช่ือ
1 เพชร 1 โกเมน
2 ไพลิน 2 มรกต
3 บุษราคัม 3 ไพฑูรย
4 มุกดาหาร 4 เพทาย
5 ทับทิม

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมมีติเห็นชอบในหลกัการ และมขีอคิดเห็นเสนอแนะ ดังน้ี
1.  หอพกัที ่4 ในกลุมหอพกันักศึกษา 9 หลัง ควรปรบัเปน “มกุดา” แทน “มกุดาหาร” เพือ่

ไมใหสอดคลองกบัช่ือของจงัหวดั
2.  ขอใหตรวจสอบความถกูตองของช่ือตนไมและดอกไมบางช่ือ โดยปรึกษาหารอืกบัผู

เช่ียวชาญทางดานพฤกษศาสตรเพือ่ใหไดช่ือทีเ่หมาะสมตอไป

ระเบยีบวาระที่  5  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ
5.1   แนวทางปฏบิติังานในชวงระหวางรอการเลือกต้ังและจัดต้ังคณะรัฐมนตรีชุดใหม
รองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศ เสนอตอที่ประชุมวา  สํ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมี

หนังสอืดวนทีส่ดุ ที่ นร 0504/ว 90 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2549 แจงวาคณะรัฐมนตรีไดมีมติในการประชุมเม่ือวัน
ที ่23 พฤษภาคม 2549  ใหความเห็นชอบแนวทางปฏิบัติงานในชวงระหวางรอการเลือกตั้งและจัดตั้งคณะรัฐ
มนตรีชดุใหม โดยขอใหรัฐมนตรีและผูเกี่ยวของเรงดํ าเนินการในเร่ืองตางๆ ไดแก  (1) การปฏิบัติงานของรัฐ
มนตรีในปจจุบนั  (2) โครงการตางๆที่ขอใหผูเกี่ยวของเรงดํ าเนินการ และ (3) การจัดซ้ือจัดจางหรือการประกวด
ราคาในการด ําเนินการตามแผนงาน/โครงการขนาดใหญตางๆ สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงแจงให
มหาวทิยาลยัทราบและพจิารณาดํ าเนินการตามแนวทางดังกลาว โดยเฉพาะการดํ าเนินการในเร่ืองที่ (1) ซ่ึงจะ
ตองตรวจสอบแผนงาน/โครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณไวแลวตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประ
จํ าป และเรงรัดการดํ าเนินการในรายการที่คั่งคาง (ถามี) ใหแลวเสร็จโดยเร็ว และในกรณีที่มีความจํ าเปนหรือเห็น
ควรเปลีย่นแปลงงบประมาณไปใชในรายการอื่นภายในสวนราชการเดียวกัน ก็ใหพิจารณาจัดลํ าดับความสํ าคัญ
และด ําเนินการตามขัน้ตอนโดยเร็วตอไป สํ าหรับงบประมาณปกติ (ไมใชงบกลาง) ที่เปนสวนเหลือจากการดํ าเนิน
การจัดซ้ือจัดจางตามแผนงาน/โครงการแลว หากประสงคจะนํ าเงินสวนเหลือดังกลาวไปดํ าเนินการในแผนงาน/
โครงการอืน่ทีจํ่ าเปนภายในสวนราชการเดียวกัน ใหขอตกลงรายละเอียดกับสํ านักงบประมาณตอไป สํ าหรับการ
ด ําเนินการในเร่ืองที่ (2) ในสวนที่เกี่ยวของกับสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คือ กองทุนเงินกูยืมเพ่ือ
การศกึษาทีผู่กกบัรายไดในอนาคต ขอใหเรงรัดการดํ าเนินการใหนักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพยเขามา
ใชประโยชนจากเงินกองทุนใหมากข้ึนดวย

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

5.2  คํ าส่ังศาลปกครองขอนแกน กรณี มข.ใชแผงเหล็กปดกั้นบริเวณหลังหอพัก
        นักศึกษาที่ 22
รองอธกิารบดีฝายกิจการพิเศษ เสนอตอที่ประชุมวา สบืเน่ืองจากที่มหาวิทยาลัยรวมกับจังหวัด

ขอนแกน ไดจัดระเบยีบบริเวณหลังหอพักนักศึกษาที่ 22 และไดมีการตั้งดานตรวจทางเขา-ออกมหาวิทยาลัย
บริเวณดังกลาว นายเมธาศักดิ์  เมธาประเสริฐ ผูประกอบการบริเวณหลังหอพักนักศึกษาที่ 22  ไดย่ืนฟอง
มหาวทิยาลยัขอนแกน ตอศาลปกครองขอนแกน ขอใหศาลพิจารณาไตสวนฉุกเฉิน เพ่ือกํ าหนดมาตรการบรรเทา
ทกุขชัว่คราว กรณีที่มหาวิทยาลัยขอนแกน ใชแผงเหล็กปดกั้นบริเวณหลังหอพักนักศึกษาที่ 22 น้ัน บดัน้ี ศาลได
มีค ําสัง่ไมรับค ําฟอง และใหจํ าหนายคดีออกจากสารบบความ ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ  และคณบดคีณะเทคโนโลยีมีขอเสนอแนะวา เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมี

คดีฟองรองเกีย่วเน่ืองจากการจัดระเบียบบริเวณหลังหอพักนักศึกษาที่ 22 ดังกลาว  ควรพิจารณาเพิ่ม
มาตรการปองกนั และปองปรามเพื่อมิใหเกิดอันตรายตอบุคคลและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย และเปน
การสรางขวัญและกํ าลังใจใหกับผูปฏิบัติงานดวย
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5.3  สรุปการขอรบัทุนจากกองทุนเงินกูยืมที่ผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.)
รองอธกิารบดฝีายพัฒนานักศึกษา เสนอตอที่ประชุมวา  สรุปขอมูลการขอรับทุนกองทุนเงิน

ใหกูยืมทีผู่กกับรายไดในอนาคต (กรอ.) มีสาระสํ าคัญโดยสรุป ดังน้ี
มหาวทิยาลยัมีนักศกึษา รหัส 49 จํ านวน 6,356 คน มีจํ านวนนักศึกษาที่ขอกู กรอ.จํ านวน

3,903 คน เปนเงินจํ านวน 46,338,500 บาท ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดปฏิบัติตามข้ันตอนการกูยืมเงิน กรอ. โดยขณะน้ี
การด ําเนินการอยูในข้ันตอนที่ กรอ.ตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาอยู ซ่ึงจะใชเวลาพอสมควรและคาดวาจะแลว
เสร็จภายใน 2 สัปดาห

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ และเน่ืองจากการแจงยอดเงินรายรับจากคาธรรมเนียมการศึกษาเปน

ไปโดยลาชา ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบตอการบริหารจัดการภายในของคณะ  อธิการบดีจะดํ าเนินการให
สํ านักบริหารและพฒันาวิชาการ (สํ านักทะเบียนและประมวลผล) และกองคลังเรงดํ าเนินการใหกับ
คณะตอไป

5.4  สรุปผลการดํ าเนินงานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
รองอธกิารบดีฝายพัฒนานักศึกษา เสนอตอที่ประชุมวา ฝายพัฒนานักศึกษา ไดจัดทํ าสรุปผล

การด ําเนินงานกองทนุเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา ตั้งแตปการศึกษา 2539-2549  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม โดยสรุป ในป 2549 นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับอนุมัติใหกูยืมเงินจํ านวน
3,892 ราย เปนเงินจํ านวน 200.26 ลานบาท คิดเปนรอยละ 100 จํ านวนเงินกูสูงสุดจํ านวน 97,000 บาทตอราย
และตํ ่าสดุจํ านวน 27,500 บาทตอราย สถิติการชํ าระหน้ีของมหาวิทยาลัยขอนแกน รอยละของผูมาชํ าระหน้ีคิด
เปน รอยละ 78.78 รอยละของผูไมมาชํ าระหน้ีคิดเปนรอยละ 21.22 (สถิติการชํ าระหน้ีในภาพรวมของทั้งประเทศ
ประมาณรอยละ 65) 

เน่ืองจากกองทนุเงินใหกูยืมที่ผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.) ใหกูยืมเฉพาะคาธรรมเนียมการ
ศกึษาทีม่หาวทิยาลยัเรียกเก็บเทาน้ัน กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) จึงใหมีการกูยืมคาครองชีพ
ส ําหรับนักศกึษาทีเ่ขาศึกษาในปการศึกษา 2549 เพ่ือเปนการบรรเทาภาระคาครองชีพแกนักศึกษาที่ยากจน
จํ านวนรายละ 24,000 บาทตอป  ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดรับการจัดสรรวงเงินกูยืมคาครองชีพจํ านวน 1,144 ทุน ทุน
ละ 24,000 บาท เปนเงินทั้งสิ้น 27,456,000 บาท (ย่ีสิบเจ็ดลานสี่แสนหาหมื่นหกพันบาทถวน)

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

5.5  โครงการสนับสนุนคาครองชีพนักศึกษาจากการทํ างาน พ.ศ.2549
รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา เสนอตอที่ประชุมวา  ดวยสํ านักงานคณะกรรมการ

การอดุมศกึษา     ไดจัดทํ าโครงการสนับสนุนคาครองชีพนักศึกษาจากการทํ างาน  พ.ศ. 2549  โดยมีวัตถุ
ประสงคเพ่ือใหนักศกึษาที่ยากจนไดรับคาครองชีพจํ านวนหนึ่งในแตละเดือนซ่ึงเปนคาตอบแทนที่ไดจากการ
ท ํางานในระหวางเรียน   โดยสนบัสนุนใหสถานศึกษาสรางงานทั้งในและนอกสถานศึกษา  สรางวัฒนธรรมและ
คานิยมในการท ํางานและสามารถชวยเหลือตนเองได    และที่สํ าคัญเพ่ือไมใหนักศึกษามีภาระหน้ีมากเกินไปเม่ือ
จบการศกึษาอนัเน่ืองมาจากการกูเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมที่ผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.)  โดยส ํานักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษาขอความรวมมือใหมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาตางๆ พิจารณาเขารวมโครงการฯ
ขางตน    ซ่ึงมหาวทิยาลยั/สถาบนัการศกึษาทีเ่ขารวมโครงการจะตองด ําเนินงานโครงการ  ดังน้ี
     1.การจัดสรรเงินทุน  ในปการศกึษา  2549   คณะกรรมการอํ านวยการโครงการฯ จะอุดหนุน
ทุนใหประมาณรอยละ 80  และมหาวิทยาลัยจะตองจัดสรรเงินสมทบรอยละ 20  ซ่ึงเงินอุดหนุนโครงการที่ได
รับจากโครงการจะลดสดัสวนลงทกุป    และมหาวทิยาลยัจะตองสมทบเงินเพ่ิมข้ึนตามสดัสวนทีไ่ดรับจากโครงการ
ทีล่ดลงประมาณปละ  รอยละ 10                

2.แตงต้ังคณะกรรมการดํ าเนินงานโครงการฯ ประจํ าสถานศึกษา  เพ่ือท ําหนาที่
ประสานและดํ าเนินงานโครงการตามแนวทางที่กํ าหนด

2.1  จัดท ํารายการงานสํ าหรับนักศึกษา (Student’s job lists) เพ่ือขออนุมัติ
2.2  การอนุมัตเิงินอุดหนุนโครงการฯ ใหกับนักศึกษาแตละราย
2.3  จัดท ําและรายงานขอมูลผูไดรับทุน
2.4  ตดิตามผลการทํ างานของนักศึกษา

3.จดัต้ังกลุมงาน/กลุมภารกิจรับผิดชอบโครงการเปนการเฉพาะ  ซึง่อาจจัดอยูภายใต
การก ํากบัดแูลของสํ านักงานอธิการบดี/ฝายพัฒนานักศึกษา   เพ่ือทํ าหนาที่

3.1  จัดท ํารายการงานสํ าหรับนักศึกษา (Student’s job lists)
3.2  คดัเลอืกนักศกึษาทีมี่คณุสมบัติเขาทํ างานและนํ าสงรายชื่อไปยัง สํ านักงานเลขานุการ
       คณะกรรมการการดํ าเนินงานโครงการฯ
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3.3  พัฒนานักศกึษาทีเ่ขารวมโครงการในดานความพรอม/คุณธรรมจริยธรรมในการทํ างาน
3.4  ควบคมุดแูล  ตดิตามประเมินผลการทํ างานของนักศึกษา
3.5  สรุปผลการด ําเนินงานและนํ าสงสํ านักงานเลขานุการคณะกรรมการการดํ าเนินงาน
      โครงการฯ
3.6  ระดมทรัพยากรจากแหลงอื่นที่มีโครงการ / กิจกรรมสนับสนุนการทํ างานของนักศึกษา

            4.จดัท ํารายการงานสํ าหรับนักศึกษา  (Student’s job lists)   เสนอตอคณะกรรมการ
อ ํานวยการโครงการฯ  พิจารณาอนุมัติ
            5.ดํ าเนินการคัดเลือกนักศึกษาตามหลักเกณฑเขารวมโครงการ  ตามจํ านวนและรายการ
งานที่ไดรับอนุมัติ    โดยนักศึกษาที่เขารวมโครงการจะตองเปนนักศึกษาที่ยากจนและมีคุณสมบัติตามหลัก
เกณฑที่โครงการกํ าหนด    นักศึกษาที่เขารวมโครงการสามารถปฏิบัติงานตอเน่ืองประมาณสัปดาหละ
10 – 15  ชั่วโมง  แตไมเกิน  60  ชั่วโมงตอเดือน   นักศึกษาจะไดรับทุนตอบแทนการทํ างานเปนรายชั่วโมง
ชั่วโมงละ  40  บาท  รวมคาตอบแทนประมาณเดือนละ  2,400  บาท      และลักษณะงานที่เขารวมโครงการจะ
ตองเปนงานประจํ าหรืองานโครงการที่สามารถทํ าใหนักศึกษาทํ างานอยางตอเน่ืองและมีคาตอบแทนไมตํ่ ากวา
10  เดือน  ในแตละชวงปการศึกษา
               มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยฝายพัฒนานักศึกษา ไดแจงความจํ านงคเพ่ือรวมโครงการดังกลาว
และไดแตงตั้งคณะกรรมการดํ าเนินงานโครงการฯ แลว

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

5.6  ภาพขาวการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหม
รองอธกิารบดฝีายพัฒนานักศึกษา เสนอตอที่ประชุมวา ไดปรากฏขาวกิจกรรมตอนรับนองใหม

ของมหาวทิยาลัยขอนแกนในหนังสือพิมพตางๆ ซ่ึงการรับนองในปน้ี ในภาพรวมเปนไปอยางสรางสรรค สงเสริม
ภาพลกัษณทีด่ขีองมหาวิทยาลัย จึงขอขอบคุณผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกทานมา ณ โอกาสนี้ นอกจากน้ี ฝายพัฒนา
นักศกึษายังไดประเมินผลการจัดกิจกรรมดังกลาว ซ่ึงขณะน้ีอยูในระหวางการประมวลผลโดยจะนํ าเสนอที่ประชุม
คณบดไีดรับทราบในโอกาสตอไป

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

5.7   สรุปกจิกรรมตางๆของมหาวทิยาลัยขอนแกน และรายงานสรปุขาวมหาวทิยาลัยขอนแกน
       ในหนาหนังสือพมิพ วารสาร ส่ือมวลชน  ประจ ําเดือนกรกฎาคม 2549
ดวยในเดอืนกรกฎาคม 2549 มหาวทิยาลยัไดด ําเนินกจิกรรมทีส่ ําคญัๆ ในดานการพฒันาวชิาการและ

ผลติบณัฑิต การวจัิย การบริการวชิาการ การสงเสริมศลิปะวฒันธรรม การพัฒนานักศกึษา การพัฒนาระบบบริหารและ
บคุลากร และการจดักจิกรรมพิเศษ ซ่ึงมีรายละเอยีดบรรจใุนแผนซีดปีระกอบวาระการประชมุ

นอกจากนี ้ฝายกจิการพเิศษ และงานประชาสมัพันธยังไดรวบรวมรายงานขาวมหาวทิยาลยัขอนแกน
ในหนาหนังสอืพิมพ วารสาร สือ่มวลชน ประจํ าเดอืนกรกฎาคม 2549    โดยแยกประเภทเปนขาวดานตางๆ ไดแก ขาว
พัฒนาวชิาการและผลติบณัฑิต  การวจัิย การบริการวชิาการ และกจิกรรมพิเศษ ซ่ึงมีรายละเอยีดบรรจุในแผนซีดี
ประกอบวาระการประชมุ

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
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ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่นๆ
6.1   ขอแกไขเพิม่เติม ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 640/2548)

                 เร่ือง คาใชจายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ
เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา ขอเสนอแกไขเพ่ิมเติม ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน

(ฉบบัที ่640/2548) เร่ือง คาใชจายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ  มีสาระโดยสรุปดังน้ี
ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 640/2548) เร่ือง คาใชจายในการจัดการหลักสูตร

โครงการพเิศษ ขอ 6 รายการและอัตราคาใชจายของแตละหลักสูตรในแตละคณะตามขอ 4 ใหออกเปนประกาศ
มหาวิทยาลัยตามคํ าแนะนํ าของคณบดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํ าคณะ และคณะกรรมการ
อํ านวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ ทั้งน้ีตองไมเกินอัตราหรือวงเงินที่กํ าหนดในบัญชีแนบทายประกาศนี้

เน่ืองจากในชวงระยะเวลาที่ผานมา คณะตางๆ ไดเสนอ (ราง) ประกาศฯ คาใชจายในการจัดการ
หลกัสตูรของแตละคณะ โดยมีรายการที่ขอเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงจากที่กํ าหนดไวบัญชีแนบทายประกาศหลายรูป
แบบ เน่ืองจากแตละคณะมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการจายเงินที่แตกตางกัน คณะกรรมการอํ านวยการ     ใน
การประชมุคร้ังที่ 5/2549 เม่ือวันที่ 7 สิงหาคม 2549 พิจารณาเห็นวา
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1. รายการทีข่อเพ่ิมเตมิ/เปลีย่นแปลงโดยคณะ อยูในกรอบการจดัการหลกัสตูร ซ่ึงในบญัชแีนบ
ทายตามประกาศฯ ฉบบัที ่640/2548 อาจไมครอบคลมุ

2. ในประกาศฯ ฉบบัที ่640/2548 มีขอ 4.3 ซ่ึงก ําหนดเง่ือนไข “การใชจายเงินเพ่ือการจัด     การ
เรียนการสอน ใหจายไดในวงเงินไมเกนิกวารอยละ 50 ของรายไดทีไ่ดรับจัดสรร” อยูแลว

จึงมีมตเิหน็ควรใหเพ่ิมขอความใน “หมายเหต”ุ ในบญัชแีนบทายประกาศฯ ฉบบัที ่640/2548 ดงัน้ี
หมายเหตุ

เพ่ิมขอ 3.  คาใชจายอื่นใดที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนที่ไมไดระบุไวใน
ประกาศนี ้ ใหคณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํ าคณะกํ าหนดเพิ่มเติม
ได ทัง้น้ีคาใชจายในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรน้ันจะตองเปนไปตามประกาศ
ขอ 4.3

นอกจากนี ้คณะกรรมการอํ านวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ มีมติใหแกไข ขอ 4.4 ในบัญชีแนบ
ทายประกาศ เปน  “4.4  คาจางเหมาหรือคาตอบแทนหนวยตรวจสอบภายในหรือผูสอบบัญชีรับอนุญาต” เพ่ือให
คณะมีทางเลอืกในการใชบริการการตรวจสอบบัญชีไดทั้งจากองคกร/บุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาใหความเหน็ชอบ การแกไขเพ่ิมเติมประกาศฯ (ฉบับที่ 640/2548)
เร่ือง คาใชจายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยเพ่ิมเตมิในบัญชีแนบทายประกาศ “หมายเหตุ ขอ 3
และขอ 4.4” ตามที่เสนอ ซ่ึงไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการอํ านวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ คราว
ประชมุคร้ังที่ 5/2549 เม่ือวันที่ 7 สิงหาคม 2549 เรียบรอยแลว

ซ่ึงตามระเบยีบมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวย การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 ขอ
14 การออกประกาศมหาวทิยาลัยที่เกี่ยวของกับระเบียบน้ี ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํ านวยการ
และที่ประชุมคณบดี

มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ  และมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ใหเพิ่ม
เติมขอความทายขอ 4.4 ที่เอ้ือใหกับบางหลักสูตรที่ยังไมไดทํ าการตรวจสอบบัญชี ใหสามารถดํ าเนิน
การยอนหลังได

6.2   ขอความอนุเคราะหในการจัดรายการ
รองอธกิารบดฝีายกจิการพเิศษ เสนอตอทีป่ระชมุวา ดวยสถานีวทิยุกระจายเสยีงมหาวทิยาลยัขอนแกน มี

นโยบายในการเผยแพรขาวสารและความรูสูประชาชนอยางกวางขวาง โดยการมีสวนรวมของหนวยงานตางๆใน
มหาวทิยาลยัเพ่ือมาใชเวลาในการดํ าเนินรายการ ในการนี้ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดจัด
สรรชวงเวลา 13.00-14.00 น. ของวันจันทร-ศุกร เพ่ือใหคณะวิชา/หนวยงาน ในมหาวิทยาลัยไดมาเผยแพร
ความรู และประชาสัมพันธกิจการของหนวยงาน คณะวิชาและหนวยงานที่สนใจเขาดํ าเนินรายการใหย่ืนแผนงาน
ความตองการ หรือสอบถามรายละเอียดที่ฝายธุรการ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแกน

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

6.3 การเผยแพรผลงานวิจัยของ มข.สูวงกวาง ผานรายการ “คนดีคูสังคม”
         ทาง UBC ชอง 7
ประธานเสนอตอที่ประชุมวา  เพ่ือเปนการเผยแพรผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน

สูวงกวาง มหาวทิยาลัยอาจพิจารณาเผยแพรผานรายการ “คนดีคูสังคม” ซ่ึงออกอากาศทาง UBC ชอง 7 โดยมี
คาใชจายรายการละ 20,000 บาท ตอการถายทอดในเวลา 1 ชัว่โมง คณะ หนวยงานที่ประสงคจะเผยแพรขอให
แจงฝายกิจการพิเศษตอไป

คณบดคีณะเทคโนโลยีเสนอแนะวา มหาวิทยาลัยควรจะจัดทํ ารายงานเผยแพรผลงานวิจัยของ
มหาวทิยาลัยในภาพรวมดวย

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ   

6.4  การประสานความรวมมือกับวิทยาเขตหนองคาย
รองอธกิารบดฝีายวทิยาเขตหนองคายเสนอตอที่ประชุมวา วิทยาเขตหนองคายยังมีพ้ืนที่วาง

เปลา ยังไมไดใชประโยชน อีกจํ านวนมาก  นาที่จะไดมีการประสานความรวมมือหรือมีแนวคิดที่จะทํ างานรวมกัน
กนัระหวางคณะหนวยงานตางๆกับวิทยาเขตหนองคาย ใหสามารถเขาไปใชพ้ืนที่ของวิทยาเขตหนองคายใหเกิด
ประโยชนสงูสดุ   สามารถเผยแพรกิจกรรมมหาวิทยาลัยในภาพรวม  สรางภาพลักษณที่ดีใหแกมหาวิทยาลัย
ซ่ึงวทิยาเขตหนองคายพรอมที่จะประสานความรวมมือในทุกดาน

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ   คณบดีคณะเทคโนโลยีมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา หลักสูตรของคณะ

กบัวทิยาเขตหนองคายบางหลักสูตรที่ยังมีความซํ้ าซอนกันอยู  ควรจะไดมีการหารือรวมกันอีกคร้ัง
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6.5  การเตรยีมการสํ าหรับการตรวจประเมินจาก สมศ.
คณบดคีณะเทคโนโลยีเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยจะรับการประเมินคุณภาพภาย

นอกจาก สมศ. ในระหวางวันที่ 16 –18 สิงหาคม 2549  น้ัน นอกจากการเตรียมการที่ไดแจงใหคณะ/หนวยงาน
ด ําเนินการแลว ยังมีเร่ืองใดที่มหาวิทยาลัยตองการเนนใหคณะหนวยงานตองเตรียมตัวและพึงระวังเพ่ิมเติมอีก
หรือไม

เลขานุการทีป่ระชมุใหขอคดิเห็นวา  ขอความรวมมือใหคณะใหความสํ าคัญกับการเตรียมเอกสาร
ทีนํ่ ามาแสดงประกอบการตรวจประเมินใหมีความชัดเจน ครบถวน สมบูรณและเชื่อถือได

ทีป่ระชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 12.50 นาฬิกา

              (ลงชื่อ)     กลุธิดา  ทวมสุข
             (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)

                   รองอธกิารบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
                  เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน  มูลศรี
ผูบันทึกรายงานการประชุม
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