
- 1 -

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังที่  19/2547   ณ  วันที่ 3 พฤศจิกายน  2547

 รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 19/2547

เม่ือวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2547
ณ  หองประชุมสารสิน  ชั้น 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ

         ******************************************
ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต   สกลไชย อธิการบดี ประธาน
2. รศ.ดํ ารงค   หอมดี  รองอธิการบดีฝายบริหาร

และรักษาราชการแทนผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ
3. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
4. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
5. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
6. รศ.สมหมาย  ปรีเปรม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
7. รศ.อศันี  ปาจีนบูรวรรณ คณบดีคณะเกษตรศาสตร
8. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
9. นายปณณวัฒน  ศักดิ์ทัศนา รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร
10. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา คณบดีคณะศึกษาศาสตร
11. ผศ.จงรัก  อิฐรัตน รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา

แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร
12. รศ.วิฑูรย  ประสงควัฒนา รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร
13. รศ.พีรสิทธ์ิ  คํ านวณศิลป คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
14. ผศ.วิสุทธ์ิ  กังวานตระกูล รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะเทคนิคการแพทย
15. ผศ.วีระศักดิ์  ชายผา คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
16. รศ.นิวัตร  จันทรเทวี คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
17. รศ.บังอร   ศรีพานิชกุลชัย คณบดีคณะเภสัชศาสตร
18. รศ.เกรียงศักดิ์   ศรีสุข คณบดีคณะเทคโนโลยี
19. รศ.ประจักษ  พัวเพิ่มพูลศิริ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
20. รศ.ธาดา  สุทธิธรรม คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
21. รศ.สุเมธ  แกนมณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
22. ผศ.รุง  ธีระพิจิตร คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
23. รศ.สมภพ  พระธานี ผูอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
24. รศ.ลัดดา  ศิลานอย รองผูอํ านวยการ

แทนผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ
25. ผศ.สุกิจจา  จันทะชุม ผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล
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26. นางพรรณวดี  ตันติศิรินทร รองประธานสภาคณาจารย คนท่ี 1
แทนประธานสภาคณาจารย

27. รศ.พิศาล  ศิริธร รองอธิการบดีฝายวิจัย
และรักษาราชการแทนผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการท่ีประชุมคณบดี

28. นางสังวาลย  ชางทอง ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาบุคคล
ผูชวยเลขานุการท่ีประชุมคณบดี

ผูไมมาประชุม
1. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข รองอธิการบดีฝายวชิาการและวิเทศสัมพันธ
2. รศ.ชรัตน  มงคลสวัสดิ์ รักษาราชการแทนผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร

ผูเขารวมประชุม
1. นายภิญโญ  รัตนาพันธุ รองผูอํ านวยการฝายวิชาการ

แทนผูอํ านวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
2. นายบุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย รองประธาน คนท่ี 1

แทนประธานสภาคณาจารยและลูกจาง

เริ่มประชุมเวลา 09.30 นาฬิกา
เนือ่งจากรองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสัมพนัธ ตดิราชการ ณ ตางประเทศ จงึมอบหมายให

รองอธกิารบดฝีายวจิยัทํ าหนาท่ีเลขานกุารท่ีประชมุคณบดแีทน ประธานกลาวเปดการประชมุและด ําเนนิการประชมุ
ตามระเบยีบวาระ ดงันี้

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอที่ประชุม -ไมมี-

ระเบียบวาระที ่2  เรือ่งรบัรองรายงานการประชมุคณบด ีครัง้ที ่18/2547 เม่ือวนัพฤหสับดทีี ่14 ตุลาคม 2547
ท่ีประชุมมีมติใหแกไขในหนาท่ี 2 ดังนี้
- ต ําแหนงผูเขารวมประชมุลํ าดบัท่ี 23  คํ าวา “รองผูอ ํานวยการ...” ใหแกไขเปน “ผูชวยผูอ ํานวยการ...”
- นามสกุลของผูไมมาประชุม ลํ าดับท่ี 3 จากเดิม “ศศิธร” ใหแกไขเปน “ศิริธร”

เม่ือแกไขเรยีบรอยแลว ท่ีประชมุมีมตริบัรองรายงานการประชมุครัง้ 18/2547 เม่ือวนัพฤหัสบดท่ีี 14 ตลุาคม  2547

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน
3.1 ผลการทาบทามกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

              ประธานเสนอตอท่ีประชมุความวา สืบเนือ่งจากท่ีประชมุคณบด ี คราวประชมุครัง้ท่ี
18/2547  เม่ือวนัท่ี 14 ตลุาคม 2547  ไดแจงผลการทาบทามนายกสภามหาวทิยาลัยและกรรมการสภามหาวทิยาลัย
ผูทรงคณุวฒิุ ตามมตท่ีิประชมุคณบด ีคราวประชมุครัง้ท่ี 17/2547  เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2547  ไปแลวนัน้   ซ่ึงได
รบัการตอบรบัเกอืบท้ังหมดแลว   ยกเวนผูไดรบัการทาบทามเปนกรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคณุวฒิุ  2  ทาน
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ไดแก  รศ.ศกัรนิทร  ภูมิรตัน  และ  นายสมนกึ  พมิลเสถยีร  ยังอยูในระหวางการตดัสินใจ     ขณะนี ้มหาวทิยาลัยได
รบัการตอบรบัจาก รศ. ศกัรนิทร  ภูมิรตัน  เรยีบรอยแลว  สํ าหรบั  นายสมนกึ  พมิลเสถยีร เพิง่ไดตอบปฏิเสธ  เหตท่ีุ
ลาชาเนือ่งจากเพิง่กลับจากตางประเทศ  มหาวทิยาลัยจงึไดทาบทามบคุคลลํ าดบัถดัไปแลว คือ   นายบณุยสิทธ์ิ  โชค
วฒันา    ซ่ึงยังอยูระหวางการตดัสินใจ     ดงันัน้   จงึไมสามารถเสนอเรือ่งเพือ่โปรดเกลาฯแตงตัง้นายกสภา
มหาวทิยาลัย และกรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคณุวฒิุท้ังคณะไดในขณะนี้

จงึน ําเสนอท่ีประชมุเพือ่ทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 รางระเบียบฯ วาดวย กิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2547
ประธานใหรองอธกิารบดฝีายพฒันานกัศกึษาเสนอตอท่ีประชมุความวา เพือ่ใหกจิกรรมของนกัศกึษา

ระดบัปรญิญาตรเีปนไปดวยความเรยีบรอย  สงเสรมิใหนกัศกึษามีความรบัผดิชอบ รูจกัใชสิทธิและหนาท่ีของตนภายใต
กฎหมาย ระเบยีบ ขอบงัคับ ขนบธรรมเนยีม ประเพณแีละวฒันธรรมอนัด ีฝายพฒันานกัศกึษาจงึเสนอ รางระเบยีบฯ วา
ดวย กจิกรรมนกัศกึษามหาวทิยาลัยขอนแกน พ.ศ.2547 ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระ

จงึน ําเสนอท่ีประชมุเพือ่พจิารณา
ทีป่ระชมุพิจารณาแลวเหน็ชอบในหลกัการ  และมขีอคดิเหน็ เสนอแนะดงัน้ี
1. นิยามของค ําวา “ทีป่รกึษา” ไมควรหมายความรวมถงึลกูจาง เน่ืองจากมขีอจํ ากัดในทางปฏบัิติ
หลายประการ
2. ขอ 25 ใหปรบัแกไขดงัน้ี

- ขอ 25.1 “ควบคมุและตรวจสอบ” ควรปรบัแกไขเปน “การกํ ากับและตดิตาม” หรอื
   พิจารณาค ําอืน่ทีเ่หมาะสม
- ขอ 25.8 บรรทดัที ่2 ใหตัดขอความ “พิจารณาและ” ออก

3. ขอ 72 ใหแยกประเภทเงนิบํ ารงุกิจกรรมนกัศกึษา กับเงินรายไดทีนั่กศกึษาหามาไดใหชดัเจน
และใหเพ่ิมเตมิขอความในระเบยีบวา “เงินทีนั่กศกึษาหามาไดตองนํ าเขาหนวยงานหรอืชมรม”

4. ปรบัแกไขขอความในขอ 83 ใหอาจารยทีป่รกึษาเปนผูยมืเงินทดรองจาย และควรแนะน ําให
ความรูนักศกึษาเก่ียวกับหลกัเกณฑการใช- เบิกจายเงินจากทางราชการ

5. ขอ 87 ปรบัแกไขขอความ ใหมีการจดัท ําหนังสอืสงมอบงานและรายงานทรพัยสนิและหน้ีสนิทีมี่
อยู ภายใน 30 วนั

6. เพ่ิมค ําจํ ากัดความทีใ่หระเบียบน้ีสามารถครอบคลมุกิจกรรมนกัศกึษาวทิยาเขตหนองคาย

4.2 การปรบัคาเลีย้งดูเด็กของศนูยสาธติการพฒันาเดก็คณะพยาบาลศาสตร
ประธานใหผูแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตรเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยคณะพยาบาลศาสตร

ไดเปดศูนยสาธิตการพัฒนาเด็กคณะพยาบาลศาสตรมาเปนตั้งแตป พ.ศ.2525 ท้ังนี้ เพื่อใหเปนสถานท่ีศึกษาภาค
ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริบาลทารกและเด็ก เปนสถานท่ีศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเจริญเติบโต พัฒนาการและการอบรม
เล้ียงดูเด็กกอนวัยเรียนเปนแหลงสาธิตการจัดสถานเลี้ยงเด็กกลางวันสํ าหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และชวย
แบงเบาภาระของผูปกครองในการเลี้ยงดูเด็ก คณะฯไดดํ าเนินการวิเคราะหตนทุนและคาใชจายของศูนยฯแลว พบ
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วายังไมสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจ จ ําเปนตองมีการปรับปรุงอัตราคาบริการเล้ียงดูเด็ก จึงเสนอขอปรับคา
บริการเล้ียงดูเด็กของศูนยสาธิตการพัฒนาเด็ก  โดยปรับอัตราคาบริการรายเดือนเปนดังนี้ คือ

กลุมเด็ก คาเล้ียงดูปจจุบัน คาเล้ียงดูปรับปรุงใหม
เด็กเล็ก 1,800 3,000
เด็กกลาง 1,400 2,000
เด็กโต 1,200 1,500
เด็กเตรียมอนุบาล 1,100 1,500

และเก็บคาธรรมเนียมรายป 1,000 บาท ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นควรใหคณะฯพิจารณาสถานภาพของศูนยฯใหชัดเจน  หากเปน

หนวยงานในสังกัด  คณะฯสามารถพิจารณาออกประกาศของคณะฯ ปรับอัตราคาบริการไดเลย   หรือ
ในอนาคตอาจพิจารณาปรับสถานภาพของศูนยฯใหเปนองคกรในกํ ากับของมหาวิทยาลัยตอไป

4.3 รางประกาศฯ เรื่อง การเลื่อนกํ าหนดการสอบกลางภาคของภาคการศึกษาปลาย
      ปการศึกษา 2547

            -สํ านักทะเบียนและประมวลผลขอถอนวาระ-

4.4 ขออนุมัติตัดจายเงินรายไดมหาวิทยาลัยใหมูลนิธิคณะแพทยศาสตร
ประธานใหรองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยคณะแพทยศาสตรขออนุมัติ

โอนเงิน “กองทุนพระราชทานวันศรีนครินทร” เพื่อนํ าเงินฝากเขามูลนิธิคณะแพทยศาสตร เปนเงินท้ังส้ิน
28,028,441.54 บาท (ย่ีสิบแปดลานสองหม่ืนแปดพันส่ีรอยส่ีสิบเอ็ดบาทหาสิบส่ีสตางค)  เพื่อใหเกิดความ
คลองตัวในการเปดรับบริจาคจากผูมีจิตศรัทธาและใหเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหารเงินกองทุนฯ ท้ังนี้ เนื่อง
จากเงินกองทุนดงักลาวนํ าฝากเปนเงินรายไดของมหาวิทยาลัย การโอนเงินไปยังมูลนิธิจึงเปนการตัดจายเงินรายได
มหาวิทยาลัยซ่ึงตองไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ทีป่ระชมุพิจารณาแลวเหน็วาการโอนเงนิรายไดของมหาวทิยาลยัไปใหกับมูลนิธซิึง่เปนนิติบุคคล

น้ัน เปนการไมเหมาะสมและมอบใหรองอธกิารบดฝีายบรหิารและกองคลงั พิจารณาปรบัปรงุเง่ือนไขการใชเงิน
กองทุนฯใหมีความคลองตัวมากยิ่งขึ้น

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องแจงเพ่ือทราบ
5.1 รายงานความคืบหนาการขอโอนเงินและทรัพยสินไมถาวรใหเปนเงินทุนจัดตั้ง
     มูลนิธิสถาบันความรวมมือเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจลุมน้ํ าโขง
ประธานเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยสํ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดมีหนังสือมายังสํ านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาแจงวา คณะรัฐมนตรีไดรับทราบเรื่องรายงานความคืบหนาในการขอโอนเงินและ
ทรัพยสินไมถาวรของสถาบันความรวมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุมนํ้ าโขงใหเปนทุนประเดิมของรัฐบาลไทยเพื่อ
จัดตั้งมูลนิธิสถาบันความรวมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุมนํ้ าโขง เรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2547
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จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

5.2 การขออนุมัติเปดหลักสูตร
ดวยมีหลักสูตรท่ีขออนุมัติเปดสอน ท่ีไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรอง

หลักสูตรเรียบรอยแลว จํ านวน 7 หลักสูตร ดังนี้
คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา ผานท่ีประชมุ

คณะกรรมการ
กล่ันกรองหลักสูตร ครัง้ท่ี

1.คณะเทคโนโลยแีละบณัฑติวทิยาลยั
1.1  หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยธีรณี
      (หลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ.2547)

15/2547
27 ส.ค.2547

2.วทิยาเขตหนองคาย
2.1  หลักสูตรบรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาวชิาธรุกจิระหวางประเทศ
      (หลักสูตรใหม พ.ศ.2547)

15/2547
27 ส.ค.2547

2.2  หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ
      สาขาวชิาเทคโนโลยอีตุสาหกรรมการอาหาร
      (หลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ.2547)

18/2547
22 ต.ค.2547

3.คณะพยาบาลศาสตรและบัณฑติวทิยาลยั
3.1  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการพยาบาลสขุภาพจติ
        และจติเวช ฉบับป พ.ศ.2545
      (ประเภทปรับปรุงเล็กนอย)

16/2547
16 ก.ย.2547

4.คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร  และบณัฑติวทิยาลยั
4.1  หลักสูตรปรชัญาดษุฎีบณัฑติ สาขาวชิาสังคมวทิยา
      (หลักสูตรใหม พ.ศ.2547)

17/2547
13 ต.ค.2547

5.คณะแพทยศาสตรและบณัฑติวทิยาลยั
5.1  หลักสูตรปรชัญาดษุฎีบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตรคลินกิ
      (หลักสูตรใหม พ.ศ.2547)

17/2547
13 ต.ค.2547

คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา ผานท่ีประชมุคณกรรมการ
กล่ันกรองหลักสูตร ครัง้ท่ี

5.2  หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวชิาปรสติวทิยา
      (หลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ.2547)

18/2547
22 ต.ค.2547

รวมทั้งสิ้น   7   หลักสูตร
จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ
6.1 พิจารณาเสนอกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยรวมเปนกรรมการอํ านวยการ

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานเสนอตอท่ีประชุมความวา ตามคํ าส่ังมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี 2117/2546 ลงวันท่ี 16

มิถุนายน 2546 แตงตั้งผูชวยศาสตราจารยศรีปญญา  ใจใหญ เปนกรรมการอํ านวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยขอนแกน ในฐานะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย การบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2544 นั้น บัดนี้ บุคคลดังกลาวไดเกษียณ
อายุราชการ จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาผูทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยเปนกรรมการแทน

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเสนอ รองศาสตราจารยสุลัดดา  ลอยฟา คณบดีคณะศึกษาศาสตร

ผูทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย รวมเปนกรรมการดังกลาว

6.2 การลงนามขอตกลงความรวมมือระหวางกระทรวงมหาดไทย สํ านักงานคณะกรรมการ
       พัฒนาระบบราชการ และมหาวิทยาลัยขอนแกน

ประธานใหรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศแจงตอท่ีประชุมความวา ตามที่รัฐบาลมีนโยบาย
ใหทุกจังหวัดมีการบริหารงานแบบบูรณาการเพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศและสามารถใหบริการประชาชน
ภายในจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  โดยไดจัดทํ าโครงการความรวมมือระหวางจังหวัดกับสถาบันการศึกษา
เพื่อสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในการนี้ ไดลงนามขอตกลง
วาดวยความรวมมือโครงการความรวมมือระหวางจังหวัดกับสถาบันการศึกษาเพื่อสนับสนุนการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ ระหวาง กระทรวงมหาดไทย สํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มหาวิทยาลัยขอนแกน
และจงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 19 จงัหวดั เม่ือวนัท่ี 13 ตลุาคม 2547 ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบ
วาระ

จงึน ําเสนอท่ีประชมุเพือ่ทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.3 การตัง้คณะกรรมาธกิารวสิามญัพิจารณารางพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. ...
ประธานใหรองอธิการบดฝีายแผนและสารสนเทศ เสนอตอท่ีประชมุความวา ดวยในการประชมุ

สภาผูแทนราษฎร ชุดท่ี 21 ปท่ี 4 ครั้งท่ี 22 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เม่ือวันพุธท่ี 20 ตุลาคม 2547 ท่ีประชุมได
พิจารณาและลงมติรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ... ซ่ึงคณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ
และตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา  ซ่ึงประกอบดวยบุคคลตางๆ ดังรายชื่อปรากฏตามเอกสาร
ประกอบวาระ ซ่ึงประกอบดวยบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแกน จํ านวน 2 คน คือ ผูชวยศาสตราจารยพิศิษฐ
โจทยกิ่ง เขารวมในฐานะผูแทนของพรรคการเมืองฝายคาน และ ผูชวยศาสตราจารยอารมย  ตัตตะวะศาสตร
เขารวมในฐานะผูแทนของฝายรัฐบาล การพิจารณารางพระราชบัญญัติฉบับนี้กํ าหนดการแปรญัตติตามขอบังคับฯ
และไดมีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้ครั้งแรกเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 28 ตุลาคม 2547 โดยจะพิจารณาให
แลวเสร็จภายในวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2547 เพื่อเสนอตอไปยังวุฒิสภา และคาดวาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ขอนแกน จะแลวเสร็จประกาศใชไดทันในปงบประมาณ 2548
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อธิการบดีไดแจงท่ีประชุมเพิ่มเติมวา ขณะนี้พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา ทรงลงพระปรมาภิไธยเรียบรอยแลว เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว จะมีผลบังคับใชทันที ซ่ึงจะ
ทํ าใหมีการเปล่ียนแปลงการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในหลายๆ เรื่อง โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล ตลอดจนผลกระทบที่เกี่ยวกับการจายคาตอบแทนผูบริหาร

จงึน ําเสนอท่ีประชมุเพือ่ทราบ
ที่ประชุมรับทราบ และมอบใหกองการเจาหนาที่จัดทํ าสรุปประเด็นตางๆของพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 ที่มีผลใหการบริหารจัดการในเรื่องตางๆ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

6.4 การปรับอัตราคาธรรมเนียมหอพักนักศึกษา
ประธานใหรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอตอท่ีประชุมความวา  ตามที่สภามหาวิทยาลัย

ไดอนุมัติงบประมาณเงินรายไดเพื่อปรับปรุงซอมแซมหอพักนักศึกษาท่ี 5 6 8 13 17 20 21 23 24 25  เปนเงิน
รวมทั้งส้ิน 31,276,602.72 บาท นั้น บัดนี้ ไดดํ าเนินการซอมแซมเรียบรอยแลว จํ านวน 3 หอพัก คือ หอพักท่ี 8
17 และ 20 โดยปรับปรุงซอมแซมครบทุกระบบ คือ ซอมแซมระบบฐานที่ทรุดตัว  ทํ ารางระบายนํ้ ารอบอาคาร
เปล่ียนหลังคา ซอมแซมบานประตู วงกบ หนาตาง เปล่ียนพื้น  ปรับปรุงระบบไฟฟาภายใน ทาสี และเปล่ียนครุ
ภัณฑภายในหองพัก  คณะกรรมการหอพักนักศึกษาจึงเห็นควรพิจารณาปรับอัตราคาธรรมเนียมหอพักท้ัง 3 หอ
ดังกลาว จากอัตราเดิม คือ 1,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา ปรับเปน 2,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา  โดยปรับ
เพิ่มตั้งแตภาคปลาย ปการศึกษา 2547 นี้ เปนตนไป

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ทีป่ระชมุพิจารณาแลวเหน็ชอบในหลกัการ โดยใหออกเปนประกาศฯวาดวยมาตรฐานครภุณัฑและ

การบรกิาร ทีค่ลอบคลมุการก ํากับดแูลคณุภาพมาตรฐานหอพกั และการซอมบ ํารงุของหอพกัดวย และมขีอคดิเหน็
เสนอแนะเพิม่เตมิวา มหาวทิยาลยัควรพจิารณาจดัระบบการบรหิารจดัการหอพกัใหม โดยจดัหอพกันักศกึษาออกเปน
กลุมๆ อาจมรีปูแบบการบรหิารจดัการทีแ่ตกตางกันตามความเหมาะสมในแตละกลุม เชน บางกลุมมีการบรหิารแบบ
องคกรในกํ ากับ เปนตน
 

6.5 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน
      ของสภาคณาจารย  พ.ศ. ...
ประธานใหรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ เสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยไดรับการแจง

ขอมูลทางโทรศัพทจากคณาจารยหลายทานท่ีสภาคณาจารยไดสงแบบสอบถามความคิดเห็นของคณาจารยใน
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ... โดยมีขอความที่ระบุวา  “ถาไมตอบแบบ
สอบถามถือวาเห็นชอบกับสภาคณาจารย” นั้น ไดรับการหารือวากระบวนการเชนนี้ จะทํ าไดหรือไม เพราะไมนาจะ
เปนเงื่อนไขท่ีถูกตอง และอาจทํ าใหการแปรผลขอมูลคลาดเคลื่อนได
 รองประธานสภาคณาจารย คนท่ี 1 ไดชี้แจงตอท่ีประชุมวา เหตุท่ีใชขอความดังกลาวเพื่อตองการ
กระตุนบทบาทการมีสวนรวมของคณาจารยในมหาวิทยาลัย

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังที่  19/2547   ณ  วันที่ 3 พฤศจิกายน  2547

ที่ประชุมรับทราบ และเห็นวาการกระทํ าดังกลาวไมถูกตองตามหลักวิชาการ เพราะการไม
ตอบแบบสอบถามอาจจะเกิดจากเหตุผลอื่น เชน กรณีการลาศึกษาตอ เปนตน ดังน้ัน อาจทํ าใหการแปรผล
ขอมูลเกิดความคลาดเคลื่อนได   จึงเห็นควรใหสภาคณาจารยพิจารณาการสรุปขอมูลจากแบบสอบถามที่ได
รับนํ าเสนอใหถูกตองตอไป

6.6 การเสนอรายชื่อผูสํ าเร็จการศึกษาเพื่อเสนอขออนุมัติปริญญาบัตร
ประธานใหคณบดคีณะวทิยาการจดัการเสนอตอท่ีประชมุความวา ดวยในเดอืนตลุาคม 2547

ท่ีผานมา  การเสนอรายชือ่ผูสํ าเรจ็การศกึษาเพือ่เสนอขออนมัุตปิรญิญาบตัร ซ่ึงก ําหนดใหคณะด ําเนนิการใหแลวเสรจ็
ภายในวนัท่ี 21 ตลุาคม 2547 นัน้ เปนชวงเวลาท่ีกระชัน้ชดิมาก  ซ่ึงหากสามารถเล่ือนก ําหนดเวลาออกไปเปนภายใน
ส้ินเดือนตลุาคม 2547 เชนปท่ีผานๆมา กจ็ะทํ าใหไมตองเรงรบีเกนิไป

จงึน ําเสนอท่ีประชมุเพือ่พจิารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวาในปน้ีไดดํ าเนินการเรียบรอยแลวและในปตอไปมอบใหสํ านัก

ทะเบียนและประมวลผลนํ าไปพิจารณา

เลิกประชุมเวลา 12.00 นาฬิกา

           พิศาล  ศิริธร
                        (รองศาสตราจารยพิศาล  ศิริธร)

                                   รองอธิการบดีฝายวิจัย
         ปฏิบัติหนาท่ีแทนเลขานุการท่ีประชุมคณบดี

นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์                                    นางสังวาลย  ชางทอง
นางสุภารัตน  มูลศรี                                             ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาบุคคล
ผูบันทึกรายงานการประชุม                                     ผูชวยเลขานุการท่ีประชุมคณบดี
                                                                      ผูตรวจรายงานการประชุม
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