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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครั้งท่ี  20/2546  ณ  วันท่ี  15 กันยายน 2546

 รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 20/2546

เม่ือวันจันทรที่ 15 กันยายน 2546
ณ  หองประชุมสารสิน  ชั้น 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ

………………………………………………………………………
ผูมาประชุม
1. ผศ.อารมย   ตัตตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ ประธาน
2. นายวินัย  ใจขาน       ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร คนที่ 4

แทนรองอธกิารบดีฝายบรหิาร
3. ผศ.พิศิษฐ  เจริญสุดใจ ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย

แทนรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
4. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
5. รศ.สมหมาย  ปรีเปรม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
6. ผศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ คณบดีคณะเกษตรศาสตร
7. นายวีรพัฒน  เศรษฐสมบูรณ รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา

แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
8. นายปณณวัฒน  ศักดิ์ทัศนา รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร
9. ผศ.ศุภลัคน  จารุรัตนจามร รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร
10. รศ.วภิาพร  วรหาญ รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร
11. ผศ.สุชาติ  อารีมิตร คณบดีคณะแพทยศาสตร
12. นายกิตติพงษ  วงศวิชิต เลขานุการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
13. รศ.ยุพา  เอื้อวิจิตรอรุณ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
14. ผศ.วีระศักดิ์  ชายผา คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
15. รศ.นิวัตร  จันทรเทวี คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
16. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย คณบดีคณะเภสัชศาสตร
17. ผศ.หลา  อาจวิชัย รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะเทคโนโลยี
18. รศ.ประจักษ  พัวเพิ่มพูลศิริ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
19. ผศ.ธนู  พลวัฒน คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
20. รศ.อนงคนุช  เทียนทอง รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา
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แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
21. นายอภัย  ประกอบผล ผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ
22. รศ.ชรัตน  มงคลสวัสดิ์ ผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร
23. รศ.สมภพ  พระธานี ผูอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ
24. รศ.เทอดศักดิ์  คํ าเหม็ง รองผูอํ านวยการ

แทนผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ
25. ผศ.วรรณี  เนตรสิงหนาท รองผูอํ านวยการฝายบริหาร

แทนผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล
26. นายสุขุมวิทย  ไสยโสภณ รองประธานสภาคณาจารย คนท่ี 2

แทนประธานสภาคณาจารย
27. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

เลขานุการท่ีประชุมคณบดี
28. นางสังวาลย  ชางทอง ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาบุคคล

ผูชวยเลขานุการท่ีประชุมคณบดี

ผูไมมาประชุม
1. รศ.สุมนต  สกลไชย อธิการบดี
2. รศ.เฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
3. รศ.สุจินต  สิมารักษ รักษาราชการแทนผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผูเขารวมประชุม
1. นายชอ  วายุภักตร ผูชวยอธิการบดีฝายวิทยาเขตหนองคาย
2. รศ.สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ ผูอํ านวยการโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
3. นายบุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย ผูแทนสภาขาราชการและลูกจาง

เริ่มประชุมเวลา    15.20  นาฬิกา
เนือ่งจากอธกิารบดีตดิราชการ ณ ตางประเทศ จงึไดมอบหมายให รองอธกิารบดฝีายแผนและ

สารสนเทศ เปนประธานแทน  ประธานกลาวเปดการประชมุและด ําเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระ ดงันี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงตอที่ประชุม -ไมมี-

ระเบียบวาระที่ 2 เรือ่งรบัรองรายงานการประชมุคณบดี ครัง้ที่ 19/2546 เม่ือวนัพุธที่ 10 กันยายน 2546
ทีป่ระชมุมีมติใหแกไข ดังน้ี
1. หนาที่ 3 บรรทดัที่  6 ค ําวา “ความเหน็ชอบ” แกไขเปน “ความเหน็”
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2. หนาที่ 3 บรรทดัที่ 26 ค ําวา “มาตราการ” แกไขเปน “มาตรการ”
3. หนาที่ 4 บรรทดัที่ 23 ขอความ “...กอนสอบจรงิ” ใหเพ่ิมค ําวา “ออก” ตอทาย
เม่ือแกไขเรยีบรอยแลว ทีป่ระชมุมีมตริบัรองรายงานการประชมุคณบดี ครัง้ที่ 19/2546

เม่ือวนัพุธที่ 10 กันยายน 2546

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน
 3.1 รางงบประมาณรายรับ-รายจาย ประจํ าปงบประมาณ 2547
       ของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

ประธานใหผูอํ านวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการเสนอตอท่ีประชุมความวา สืบเนื่องจาก
ท่ีประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 19/2546 เม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2546 ไดพิจารณารางงบประมาณราย
รับ-รายจาย ประจํ าปงบประมาณ 2547 ของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจดัการ แลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดงันี้

1. ใหพจิารณาแกไขเอกสาร ดงันี้
- หนา 16 ตวัเลขในตาราง รวมรายจายท้ังส้ิน 5,000,000 บาท ควรแกไขใหถกูตอง
- หนา 19 ปรบัปรงุการเขยีนรายการงบประมาณ โดยแบงออกเปน 5 กลุมตามแนวทางใหม

ท่ีสํ านกังบประมาณก ําหนด คือ งบเงนิเดอืน งบด ําเนนิการ งบลงทุน งบอดุหนนุท่ัวไป
และงบรายจายอืน่ๆ

2. งบรายจายเพือ่การจดัสรรใหมหาวทิยาลัย ควรพจิารณาใหครอบคลมุคาใชจาย
ดานสาธารณปูโภค ซ่ึงเปนไปตามแนวปฏบิตัเิดยีวกนักบัองคกรอืน่ๆ ภายในมหาวทิยาลัย

เนื่องจากมหาวิทยาลัยอยูในระหวางดํ าเนินการปรับปรุงระบบและเกณฑการจดัสรรเงิน
ผลประโยชนคืนใหกับมหาวิทยาลัย จึงเห็นชอบใหวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการนํ าเสนอรางงบประมาณ
รายรับ-รายจาย ประจํ าป 2547 ตอสภามหาวิทยาลัยตอไปได ท้ังนี้ ขอใหปรับปรุงเอกสารและทบทวน
ขอเสนอแนะ ตามขอ 1 และ 2 ขางตน และนํ าเขาท่ีประชุมคณบดีในวันท่ี 15 กันยายน 2545 ดวย

บัดนี้วิทยาลัยฯ ไดดํ าเนินการตามขอเสนอแนะจากที่ประชุมคณบดี ดังนี้
ขอ 1 หนา 16 ไดดํ าเนินการแกไขตัวเลขเรียบรอยแลว

หนา 19 ใหปรับปรุงการเขียนรายงานงบประมาณใหมนั้น เนื่องจากรูปแบบการจัดทํ า
งบประมาณ คณะกรรมการอํ านวยการไดกํ าหนดไวแตเดิมแลว ดังนั้น ในการเปล่ียน
แปลงรูปแบบจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํ านวยการ ซ่ึงจะมีการ
ประชุมครั้งตอไปในเดือนตุลาคม 2546 ดังนั้น วิทยาลัยฯ จึงขออนุญาตใชรูปแบบ
เดิมสํ าหรับปนี้ไปกอน และจะนํ าเสนอใหท่ีประชุมคณะกรรมการอํ านวยการพิจารณา
ปรบัปรุงรูปแบบรายงานงบประมาณตามรูปแบบใหมท่ีสํ านักงบประมาณกํ าหนดตอไป

ขอ 2 ในสวนของคาสาธารณูปโภค วิทยาลัยฯ ไดชํ าระคาสาธารณูปโภคเองท้ังหมดตาม
ใบแจงหนี้ท่ีไดรับมาโดยตลอด จึงไมไดจัดสรรคาสาธารณูปโภคใหกับมหาวิทยาลัยฯ
และการจัดสรรเงินใหมหาวิทยาลัยฯ ไดเปนไปตามมติของคณะกรรมการอํ านวยการ
ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2546 เม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม 2546 โดยถือปฏิบัติตาม
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยองคกรในกํ ากับมหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ.2539

ขอ 3 วิทยาลัยฯ ไดปรับปรุงตัวเลขตามขอสังเกตจากที่ประชุมคณบดี พรอมท้ังจัดลํ าดับ
หนาเอกสารใหม เพื่อใหงายตอการพิจารณา

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ทีป่ระชมุพิจารณาแลวเหน็ชอบรางงบประมาณรายรบั-รายจาย ประจ ําปงบประมาณ 2547

ของวทิยาลยัฯ ตามทีเ่สนอ ทัง้น้ี ขอใหวทิยาลยัฯ พิจารณาทบทวนและปรบัปรงุเรือ่งการจดัสรรเงนิผลประโยชน
คนืใหกับมหาวทิยาลยั เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมยิง่ขึน้ และใกลเคยีงกับองคกรอืน่ในมหาวทิยาลยัทีบ่รหิาร
จัดการในลกัษณะเดยีวกัน โดยใหปรกึษากบัประธานกอนจะนํ าเสนอสภามหาวทิยาลยัเพ่ือพิจารณาตอไป  

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม
4.1  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1.1 รางงบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ พ.ศ. 2547
ประธานเสนอตอท่ีประชมุความวา มหาวทิยาลัยไดจดัทํ ารางงบประมาณเงนิรายได ปงบประมาณ

พ.ศ. 2547 เรยีบรอยแลว โดยมยีอดงบประมาณรวมทัง้ส้ิน 1,696,775,600 บาท เพิม่ขึน้จากปงบประมาณ
2546 จ ํานวน 14,763,434 บาท คิดเปนรอยละ 0.87 บาท ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระ โดย
เปนการจดัทํ าประมาณการควบคูกบังบประมาณแผนดนิ  ใชงบประมาณแผนดนิเปนหลัก และงบประมาณเงนิรายได
เพือ่สนบัสนนุ
งบประมาณแผนดนิ โดยมุงเนนท่ีความเหมาะสมและความคลองตวัของการด ําเนนิงานตามภารกจิ เพือ่ใหไดผลลัพธ
ระดบัเปาหมายเชงิงบประมาณแผนดนิ และเปาหมายเชงิกลยุทธของมหาวทิยาลัย ดังนี้

1. ด ําเนินงานในระบบขอตกลงการปฏิบัติงาน
2. ใชงบประมาณเงินรายไดเปนเครื่องมือสนับสนุนงบประมาณแผนดิน
3. มีการวางแผน โดยใชงบประมาณเงินรายไดควบคูกับงบประมาณแผนดิน
4. ใชแผนงาน/งานของสํ านักงบประมาณเปนหลัก
5. จดัทํ าประมาณการงบประมาณลวงหนา 3 ป
6. จัดทํ าแผนความตองการครุภัณฑ
7. เพิ่มขีดความสามารถในการสรางรายได
8. สนับสนุนการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
9. สนับสนุน/สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
10. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
11. สนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงส่ิงแวดลอม ภูมิทัศน และการสาธารณูปการ
12. สนับสนุนการวิจัยสถาบัน
จงึน ําเสนอท่ีประชมุเพือ่พจิารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป โดยปรับ

แกไขตามขอคิดเห็น เสนอแนะของที่ประชุมคณบดี ดังน้ี



- 5 -

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครั้งท่ี  20/2546  ณ  วันท่ี  15 กันยายน 2546

1.   งบประมาณรายรบัของปงบประมาณ 2546 ใหนํ างบประมาณรายรบั
ทีต้ั่งกลางปมารวมไวดวย

2.   งบประมาณรายรบัและรายจาย ประจ ําปงบประมาณ 2546 ใหระบดุวยวา
เปนขอมูลสิน้สดุ ณ เดือนสงิหาคม 2546

3.   รายการงบประมาณรายจาย ประจ ําปงบประมาณ 2547 ควรจดัท ําขอมูล
ตัวเลขทีจํ่ าแนกตามแผนงานและจ ําแนกตามงบรายจายใหสอดคลองกัน
เพ่ือใหเขาใจงายขึน้

4.   งบประมาณสนบัสนุนการวจัิยมองจากภาพรวมมจํี านวนนอยมาก แตความจรงิแลว
เงินสนับสนุนการวจัิยจะแฝงอยูในกิจกรรมอืน่ๆ อกี ซึง่จากวธิกีารนํ าเสนอจะมองไมเหน็

5.  งบประมาณรายรบัของหนวยงานสนับสนุนการจดัการศกึษาของมหาวทิยาลยั
ใหต้ังประมาณการรายรบัเปนภาพรวมของมหาวทิยาลยั สวนการจัดท ํา
งบประมาณของแตละหนวยงาน ใหจัดในลกัษณะงบประมาณรายรบั-รายจาย
ทีไ่ดรบัจัดสรรจากมหาวทิยาลยั

4.1.2 ผลการดํ าเนินงานและรายงานของผูสอบบัญชีประจํ าปงบประมาณ 2545
         ของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
ประธานใหผูอ ํานวยการวทิยาลัยบณัฑติศกึษาการจดัการเสนอตอท่ีประชมุความวา ดวยวทิยาลัยฯ

ไดจดัทํ าสรปุผลการด ําเนนิงานและรายงานการสอบบญัชี ประจ ําปงบประมาณ 2545 ซ่ึงผูสอบบญัชไีดตรวจสอบ
แลว สรุปงบรายไดและคาใชจายและรายไดสูงกวาคาใชจายสะสมสํ าหรับปท่ีส้ินสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2545

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบใหนํ าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการ

ดํ าเนินงานขององคกรในกํ ากับของมหาวิทยาลัยพิจารณา ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
องคกรในกํ ากับมหาวิทยาลัย พ.ศ.2539 ขอ 7 กอนนํ าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป และที่
ประชุมมีขอคิดเห็น เสนอแนะเพิ่มเติม ดังน้ี

- มหาวิทยาลัยควรพิจารณาปรับปรุงระบบและเกณฑใหองคกรในกํ ากับจัดสรรเงินผล
ประโยชนคืนใหกับมหาวิทยาลัยเปนระบบเดียวกัน

- วทิยาลัยฯควรกํ าหนดระยะเวลาการคืนเงินยืมใหแกมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน รวมทั้งจายคืน
ดอกผลที่มหาวิทยาลัยควรจะไดรับเม่ือสามารถเลี้ยงตนเองไดแลว เพ่ือมหาวิทยาลัย
จะไดนํ าไปลงทุนในเรื่องอื่นๆ ที่มีความจํ าเปนตอไป   

4.1.3 ขอลดหยอนเงินบริจาคติดตั้งเครื่องบริการเงินดวน (ตู ATM )
         ของธนาคารไทยพาณิชย
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ประธานใหผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร คนท่ี 4 ผูแทนรองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอท่ี
ประชุมความวา สืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัย เม่ือคราวประชุมครั้งท่ี 2/2542 เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2542
ไดมีมติ
เห็นชอบใหธนาคารติดตั้งเครื่องบริการเงินดวน (ตู ATM) โดยธนาคารตองบริจาคเงินสนับสนุนกิจการ
มหาวิทยาลัย จํ านวน 200,000 บาท (สองแสนบาท) ตอ 1 จุดบริการตอป และทํ าสัญญาคราวละ 3 ป นั้น
บัดนี้ ธนาคารไทยพาณิชย สาขามหาวิทยาลัยขอนแกน ไดเสนอขอติดตั้งเครื่องบริการเงินดวนเพิ่มอีก 2 จุด

ท่ีบริเวณสวนอาหารหนองแวง และบริเวณหลังหอพักนักศึกษาชายท่ี 11  ใกลกับ U-Center และขอความ
อนุเคราะหลดหยอนเงินบริจาคสนับสนุนท่ีจะมอบใหแกมหาวิทยาลัยเปนเงินจํ านวน 100,000 บาท
(หนึ่งแสนบาท) ตอ 1 จุดบริการตอป ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นวา เน่ืองจากการอนุมัติใหติดตั้งตู ATM ที่ผานมา มีหลายกรณี

ที่ไมไดปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกลาว และมีการดํ าเนินการที่ลักลั่นแตกตางกัน   จึงขอให
มหาวิทยาลัยนํ ากลับไปพิจารณาทบทวน  และกํ าหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการขอติดตั้งตู ATM ใหมี
แนวปฏิบัติที่ชัดเจน  โดยใหคํ านึงถึงผลประโยชนในเชิงพาณิชยที่มหาวิทยาลัยควรจะไดรับอยางคุมคาที่สุด
เม่ือมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนแลว ควรดํ าเนินการตามนั้น ไมควรใหมีกรณีการยกเวนหรือลดหยอนเกิดขึ้น

4.2  เรื่องแจงเพ่ือทราบ  -ไมมี-

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ประมาณการรายรบั-รายจาย ประจ ําปงบประมาณ 2547 ของสถานปฏบัิติการเภสชักรรมชมุชน

ประธานใหคณบดคีณะเภสัชศาสตรเสนอตอท่ีประชมุความวา ดวยสถานปฏบิตักิารเภสัชกรรมชมุชน
คณะเภสัชศาสตร ไดจดัทํ าประมาณการรายรบั-รายจาย ประจ ําปงบประมาณ 2547 ของสถานปฏิบตัิการเภสัชกรรม-
ชมุชน เรยีบรอยแลว มีประมาณการรายรบัมากกวารายจายและผานการพจิารณาจากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิาร
สถานปฏิบตักิารเภสัชกรรมชมุชน ในคราวประชมุครัง้ท่ี 14/2546 เม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2546 เรยีบรอยแลว
มีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระ

จงึน ําเสนอท่ีประชมุเพือ่พจิารณา
ทีป่ระชมุพิจารณาแลวเหน็ชอบใหนํ าเสนอสภามหาวทิยาลยัเพ่ือพิจารณาตอไป โดยมขีอสงัเกตวา

เอกสารการน ําเสนอประมาณการรายรบั-รายจายขององคกรในกํ ากับ ควรเปนไปในรปูแบบเดยีวกัน ซึง่ประธาน
ขอรบัไปพจิารณาด ําเนินการตอไป
เลิกประชุมเวลา   16.50  นาฬิกา
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                   (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)
                  รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
                            เลขานุการท่ีประชุมคณบดี

นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน   มูลศรี
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
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