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 รายงานการประชุมคณบด ี
คร้ังท่ี 2/2547 

เม่ือวันพุธท่ี 14 มกราคม 2547 
ณ  หองประชมุสารสิน  ชั้น 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ 

……………………………………………………………………… 
 
ผูมาประชุม 
1. รศ.สุมนต  สกลไชย      อธิการบดี    ประธาน 
2.   รศ.ดํารงค  หอมด ี    รองอธิการบดีฝายบริหาร  
3. ผศ.อารมย   ตัตตะวะศาสตร   รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ   
4. รศ.พิศาล  ศิริธร    รองอธิการบดีฝายวิจยัและบริการวิชาการ 
5. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รองอธิการบดีฝายพัฒนานกัศึกษา 
6. รศ.สมหมาย  ปรีเปรม   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
7. นายเทพฤทธิ์  ตุลาพิทักษ   รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ 
      แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร 
8. รศ.สงวน  ปทมธรรมกุล   รองคณบดีฝายวิจยั 
      แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
9. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก    คณบดีคณะวทิยาศาสตร 
10. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา    คณบดีคณะศกึษาศาสตร 
11. รศ.สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
12. ผศ.สุชาติ  อารีมิตร    คณบดีคณะแพทยศาสตร 
13. ผศ.อรุณรัฐ  รมพฤกษ   รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
      แทนคณบดีคณะเทคนิคการแพทย 
14. ผศ.วีระศักดิ์  ชายผา    คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
15. รศ.นิวัตร  จันทรเทว ี    คณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร 
16. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย   คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
17. ผศ.หลา  อาจวชัิย    รองคณบดีฝายบริหาร 
      แทนคณบดีคณะเทคโนโลย ี
18. รศ.ประจักษ  พัวเพิ่มพูลศิริ   คณบดีคณะสตัวแพทยศาสตร 
19. ผศ.ธนู  พลวัฒน    คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
20. รศ.สุเมธ  แกนมณ ี    คณบดีคณะวทิยาการจัดการ 
21. นายจรัญ  ชัยประทุม    รองคณบดีฝายบริหาร 
      แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 
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22. นายอภยั  ประกอบผล   รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 
 
23. รศ.สุจินต  สิมารักษ    รักษาราชการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจยัและพฒันา 
24. รศ.ชรัตน  มงคลสวัสดิ์   รักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 
25. รศ.สมภพ  พระธาน ี    ผูอํานวยการศูนยหวัใจสิริกติิ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
26. ผศ.จิตเจริญ  ไชยาคํา    ผูอํานวยการศนูยบริการวิชาการ 
27. ผศ.วรรณี  เนตรสิงหนาท   รองผูอํานวยการฝายบริหาร 
      แทนผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 
28. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธุ    ประธานกรรมาธิการฝายบริหาร 
      แทนประธานสภาคณาจารย  
29. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพนัธ 

เลขานุการที่ประชุมคณบด ี
30. นางสังวาลย  ชางทอง   ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาบคุคล 
      ผูชวยเลขานุการที่ประชุมคณบด ี
 
ผูไมมาประชมุ 
1. ผศ.ศรีปญญา  ใจใหญ    คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
ผูเขารวมประชุม 
1. นางณัฐสมล  ธนกูลรังสฤษดิ์   ผูชวยผูอํานวยการ แทนรักษาราชการแทนผูอํานวยการ 
      โครงการวิทยาลัยบัณฑิตศกึษาการจัดการ 
2. นายบุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย   รองประธาน คนที่ 1 
      แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง 
  
เร่ิมประชุมเวลา 11.45  นาฬิกา 
  ประธานกลาวเปดการประชมุและดําเนนิการประชมุตามระเบียบวาระ ดงันี ้
 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองแจงตอท่ีประชุม  
  1.1 โครงการรวมพลังหารสอง 
  ประธานใหรองอธิการบดีฝายบริหารแจงตอที่ประชุมความวา ตามที่มหาวิทยาลัยไดดําเนิน
โครงการมหาวิทยาลัยรวมพลังหารสองนั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยไดจัดทําโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ํา 
และไดจัดทําเอกสารตางๆ เพื่อรณรงคการประหยดัน้ํา  ซ่ึงจะไดทําหนังสือแจงไปยงัคณะ หนวยงานตางๆ ตอไป 
  จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
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  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
 
  1.2 บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมทางวชิาการเสนอผลงานวิทยานิพนธ คร้ังท่ี 6  
        ฉลองครบรอบ 40 ป มข. 
  ประธานใหคณบดีบณัฑิตวทิยาลัยแจงตอที่ประชุมความวา บัณฑิตวทิยาลัยกําหนดจัดประชุมทาง
วิชาการเสนอผลงานวิทยานพินธ คร้ังที่ 6 เพื่อฉลองครบรอบ 40 ป มข. ขึ้น ในวันอังคารที่ 20 มกราคม 2547 โดย
ในชวงเชาเวลา 09.00 น. จะมีการบรรยายพิเศษเรื่อง การวิจัยระดับบณัฑิตศึกษา เพือ่การพัฒนาภมูิภาค โดย 
ศาสตราจารย ดร.วิจิตร  ศรีสะอาน ณ หองประชุมสายสุรี  จุติกุล คณะศึกษาศาสตร    
  จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและขอเรียนเชิญรวมกิจกรรมดังกลาวดวย 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
  
  1.3 กิจกรรมตางๆ ของมหาวทิยาลัยในชวงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ 2547 
  ประธานแจงตอที่ประชุมความวา ดวยในชวงเดือนมกราคมถึงกุมภาพนัธ 2547 นี้ มหาวิทยาลัยมี
กิจกรรมตางๆ หลายกิจกรรมดวยกัน จึงขอเรียนเชิญผูบริหาร คณบดีแจงตอที่ประชมุ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
วันท่ี  หนวยงาน  กิจกรรม     
เดือนมกราคม 
16 มกราคม   คณะศึกษาศาสตร วันครู  ณ บริเวณลานหนาคณะศกึษาศาสตร 
     07.00 น. ทําบุญตักบาตร  18.00 น. กิจกรรมสัมพันธ 
16 มกราคม มหาวิทยาลัย  14.00 น. ใหการตอนรับ รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและ 
     เทคโนโลยี ณ  หองประชุมสารสิน  
16 มกราคม คณะแพทยศาสตร การบรรยายพิเศษThe Application of Research with Nitric Oxide to  
     the Development of New Medicine โดย Prof.Ferid  Murad 
     ณ หองประชมุ 1 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร 
18 มกราคม มหาวิทยาลัย  10.00 น.ปาฐกถาเกียรติยศ โดย ฯพณฯ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท  
     ประธานองคมนตรี และรัฐบรุุษ     
     ณ ศูนยประชมุอเนกประสงคกาญจนาภเิษก 
19 มกราคม ฝายแผนฯ  09.00 น. ใหการตอนรับรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยี 
     สารสนเทศและการสื่อสาร ณ โรงแรมโซฟเทล 
22 มกราคม ศูนยบริการวิชาการ 08.30-12.00 น. การบรรยายพิเศษเรื่อง “แกนการจดัการความรู” 
     โดย ศ.วิจารณ  พานิช ณ หองประชุมชั้น 6 ศูนยบริการวิชาการ 
23 มกราคม มหาวิทยาลัย  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  



- 4 - 

รายงานการประชมุคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังที่  2/2547  ณ  วนัที่ 14 มกราคม 2547 

     เสด็จฯ เปนองคประธาน 
     09.00 น.  เปดงานวันเกษตรแหงชาติ ประจําป 2547  
          ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร 
     11.00 น.  เปดงานแสดงเทคโนโลยีและนวตักรรม ประจาํป 2547 
           ณ ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก 
     (ผูเขารับพระราชทานของที่ระลึกพรอมเวลา 10.00 น.) 
 
25 มกราคม ฝายบริหาร  กิจกรรม ขอนแกนมาราธอนนานาชาติ คร้ังที่ 1 ป พ.ศ.2547 
22-24 มกราคม คณะกก.สงเสริมฯ  งานแสดงและจําหนายสินคา  
     ณ บริเวณลานจอดรถศูนยประชุมอเนกประสงคฯ 
26 มค.-3 ก.พ. สํานักวิทยบริการ งานนิทรรศการหนังสือ  ณ ศนูยอาหารและบริการ 
26 มกราคม สถาบันวิจัยและพัฒนา สัมมนาเครือขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
     เร่ืองอาหารอีสานสูครัวโลก  
     ณ โรงแรมโฆษะ 
เดือนกุมภาพนัธ 
6 กุมภาพนัธ ฝายอํานวยการ  งานฉลองครบรอบ 40 ป มข. กิจกรรมเชิดชเูกียรติบุคลากร  
     ผูทําคุณประโยชน และงาน Mini Light and Sound  
     ณ อาคาร 25 ป 
7 กุมภาพนัธ ฝายวิชาการและวิเทศฯ งาน International  Food and Cultural Festival  
     ณ ศูนยประชมุอเนกประสงคฯ 
7-8 กุมภาพันธ ฝายพัฒนานกัศึกษา งานวันนัดพบแรงงาน ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร  
    
  1.4  การคลาดเคลื่อนของขาว  
  ประธานแจงตอที่ประชุมความวา จากขาวมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับวันอังคารที่ 13 มกราคม 
2547 หัวขอ อธิการบดีใหสัมภาษณ ไอทีว ีมีความตอนหนึ่งเกี่ยวกับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากดั 
วา “อธิการบดกีลาววา การเลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณฯ ที่จะมีขึ้นในวนัที่ 25 มกราคม 2547 ทางมหาวิทยาลัยมี
ความเหน็วาจะสงบุคลากรที่มีตําแหนงตั้งแตคณบดีขึ้นไป 3 คน เพื่อลงเลือกตั้งคณะกรรมการของสหกรณ เพื่อให
การทํางานของสหกรณฯ และมหาวิทยาลัยมีความเชื่อมโยงกันและที่ผานมาไดมีการตัง้คณะ-กรรมการของ
มหาวิทยาลัยเขารวมการตรวจสอบการทํางานของสหกรณออมทรัพยฯ ซ่ึงพบความผิดปกติและบกพรองหลายอยาง 
และไดสงเรื่องใหคณะกรรมการของสหกรณฯแลว”  นั้น ประธานแจงวา ขาวดังกลาวคลาดเคลื่อนจากความเปน
จริงและคลาดเคลื่อนจากการใหขอมูลกับสถานีโทรทัศน ไอทีวี โดยในการใหสัมภาษณกับสถานีโทรทัศน ไอทีวี 
นั้น ไดพูดถึงกรณีการเลือกตัง้คณะกรรมการดําเนินงานสหกรณออมทรพัยฯ วา ประธานกรรมการเลือกตั้งของ
สหกรณออมทรัพยฯ ไดขอใหที่ประชุมคณบดีเสนอชื่อผูบริหารหรืออดีตผูบริหารตั้งแตคณบดหีรือเทียบเทาขึ้นไป 
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จํานวนไมนอยกวา 3 คน เพื่อใหสมาชิกสหกรณเลือกตั้งเปนประธานคณะกรรมการดาํเนินงานสหกรณฯ ซ่ึงจะมีขึน้
ในวนัที่ 25 มกราคม 2547 และที่ประชุมคณบดี ในการประชุมเมื่อวันที ่ 
7 มกราคม 2547 ไดมีความเห็นวา ขอรับทราบขอมูลเกี่ยวกับองคประกอบของคณะกรรมการที่เปลี่ยนแปลงใหม
และวิธีการไดมากอน และไดเสนอแนะวา ระยะเวลาเลือกตั้งใกลกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางกรรมการ และอาจ
มีการจับกุมหรือดําเนินคดกีบัผูเกี่ยวของกบัสหกรณออมทรัพยฯ เพิ่มเตมิ  สหกรณออมทรัพยฯ ควรจะชะลอการ
เลือกตั้งไปกอน และเสนอทีป่ระชุมใหญแตงตั้งผูรักษาการไปกอน อยางไรก็ตาม การตัดสินใจในกรณีนี้ขึ้นอยูกบั
ดุลพินิจของสหกรณออมทรพัยฯ ทั้งนี้ ไดใหงานประชาสมัพันธ เสนอแกไขขาวที่คลาดเคลื่อนดังกลาวแลว 
  จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคณบดี คร้ังท่ี 1/2547 เม่ือวันพุธท่ี 7 มกราคม 2547 

ที่ประชุมมีมติใหแกไขดังนี ้
- หนาที่ 1 รายช่ือผูมาประชุมลําดับที่ 22 ใหเปลี่ยนตําแหนงเปน รักษาราชการแทนรองผูอํานวยการฝาย

บริหาร แทนผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 
  -  หนาที่ 7 วาระที่ 6.1 บรรทัดที่ 5  จนสิน้สุดขอความใหแกไขเปนดงันี้ “ประกอบดวย ประธาน
กรรมการ 1 คน และรองประธานกรรมการอีก 1 คน ซ่ึงมีวิธีการไดมาโดยการสรรหาจากที่ประชุมคณดี เพื่อใหที่
ประชุมใหญวสิามัญสหกรณออมทรัพยฯ เลือกตั้ง และผูทรงคุณวุฒิทางบัญชี จํานวน 1 คน และกรรมการ
ดําเนินการอีก 12 คน จากผูแทนสมาชิกสาย ก ข และ ค และสายลูกจางประจํา โดยแบงตามอัตราสวนสมาชิก รวม
กรรมการทั้งสิ้น 15 คน การกําหนดโครงสรางของกรรมการดังกลาวนี้ เพื่อใหเกดิความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย
มากยิ่งขึ้น” 

เมื่อแกไขเรยีบรอยแลวที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกลาว 
 
ระเบยีบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังกอน        
  3.1 การสรรหาและเสนอชื่อผูท่ีสมควรไดรับการเลือกตั้งเปน 
        ประธานคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด 
  ประธานแจงตอที่ประชุมความวา สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดี เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 1/2547 เมื่อ
วันที่ 7 มกราคม 2547 ไดพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมการเลือกตั้งไดทําหนังสือขอใหสรรหาประธานคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณฯ โดยขอใหที่ประชุมคณบดีพิจารณาเสนอผูดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงอธิการบดี รอง
อธิการบดี คณบดี หรือเทยีบเทาที่เปนสมาชิกสหกรณ และสมัครใจรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการสหกรณออม
ทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากดั จํานวนไมนอยกวา 3 คน เพื่อใหสมาชิกลงคะแนนเลือกตั้งประธานกรรมการฯ 
ตามกระบวนการตอไป และที่ประชุมคณบดีไดพิจารณาแลวเห็นวาเพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณที่จะใหเกิดความ
เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยอยางเปนระบบ เกิดประโยชนตอสมาชิกซึ่งเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซ่ึงจําเปนตองมี
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กลไกหลายระดับ จึงเห็นควรชะลอเรื่องเสนอชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออม
ทรัพยฯไวกอน โดยมีขอคิดเห็นดังนี ้

1.ขอรับทราบขอมูลทั้งหมดเกี่ยวกับระเบียบการเลือกตั้ง ที่กําหนดองคประกอบของ 
คณะกรรมการ  ผูตรวจสอบกิจการ วิธีการไดมา และการมีสวนรวม ทีส่หกรณออมทรัพยฯ จะใชในการเลือกตั้ง 
ประจําป 2547 ประกอบการพิจารณาดวย 

2.ระยะเวลาการเลือกตั้งที่สหกรณออมทรัพยฯ กําหนด เปนชวงเวลาที่กระช้ันกับการ 
เปลี่ยนแปลงโครงสรางของคณะกรรมการสหกรณออมทรัพยฯ ประกอบกับ มเีร่ืองของการจับกมุดําเนินคดีกับ
ผูกระทาํผิดในโครงการเงินกูพิเศษ ทีจ่ะตองเกีย่วของกับบคุคลในวงกวาง สหกรณออมทรัพยฯ จึงควรชะลอเรื่องการ
เลือกตัง้กรรมการฯ ไวใหเหตุการณดงักลาวผานพนไปกอน โดยเสนอแตงตั้งคณะกรรมการรักษาการไปพลางกอน   
  บัดนี้ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากดั ไดเสนอระเบียบสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด วาดวยการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการ กรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบกิจการ 
พ.ศ.2546 มาแลว ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ โดยสหกรณออมทรัพยฯ แจงความจํานงวาจะไมเล่ือน
วันเลือกตั้งกรรมการฯออกไปอีก เนื่องจากไดดําเนินการตามกระบวนการไปบางสวนแลวและอาจเกิดความไมเปน
ธรรมตอกรรมการและบุคคลที่ประสงคจะสมัครรับเลือกตั้ง จึงขอดําเนนิการตามกําหนดเดิมตอไป   
  จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา  -ไมม-ี 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองแจงเพื่อทราบ    
  5.1  การขออนมัุติเปดหลักสตูร 

ดวยมหีลักสูตรที่ขออนุมัติเปดสอน ที่ไดผานความเหน็ชอบของคณะกรรมการกลั่นกรอง 
หลักสูตร เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 11/2546 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2546 จํานวน 4 หลักสตูร ดังนี ้

1. คณะทนัตแพทยศาสตร และบัณฑติวิทยาลัย 
1.1  หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑติ สาขาวิชาทนัตกรรมทั่วไป (หลักสตูรใหม พ.ศ.2547) 
2. คณะวิศวกรรมศาสตร และ University of Regina , Canada 
2.1 Bachelor of Engineering in  Electrical  Engineering  
2.2 Bachelor of Engineering in  Industrial  Engineering 
2.3 Bachelor of Engineering in  Environmental  Engineering 

  จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอ่ืนๆ      
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  6.1 เสนอแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน 
  ประธานใหรองอธิการบดีฝายวิจยัและบริการวิชาการ เสนอตอที่ประชมุความวา เพื่อใหเปนไป
ตามขอ 9 แหงระเบียบมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวยการบริหารสํานักวฒันธรรม พ.ศ.2547 ที่กําหนดใหมี
ผูทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 7-9 คนเปนกรรมการดํารงตําแหนง คราวละ 2 ป ซ่ึง
อธิการบดีแตงตั้งโดยความเห็นชอบของทีป่ระชุมคณบด ีจึงเห็นควรแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ดังกลาว 
  จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ท่ีประชุมพิจารณาแลวเสนอบุคคลตางๆ เพือ่รวมเปนกรรมการประจําสํานักวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ดงันี ้
  1. สายวิชาการ ประกอบดวย 
      1.1 คณบดสีถาปตยกรรมศาสตร 
      1.2 คณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร 
      1.3 รศ.อุดม  บัวศรี 
 
 
  2. สายบริหาร ประกอบดวย 
      2.1 ผูอํานวยการสํานักงานวัฒนธรรมจงัหวัดขอนแกน 
      2.2 ประธานสภาวฒันธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
      2.3 นายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
  3. สายปราชญพื้นบาน ประกอบดวย 
     3.1 นายบุญเกิด  พิมพวรเมธากุล    

 
  6.2 การทบทวนหลักสูตรท่ีเสนอขออนุมัตบิรรจุในแผนฯ 9 
  ประธานใหเลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมความวา ตามที่คณะตางๆ ไดเสนอขออนุมัติ
บรรจุหลักสูตรในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) นั้น คณะกรรมการดาน
หลักสูตรวิชาการและวิจัย ในคณะกรรมการดานตางๆ ของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม คร้ังที่ 2/2546 วันที่ 26 
พฤศจิกายน 2546 มีมติเห็นชอบในหลักการใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไปได แตเนื่องจากมหีลายคณะทีย่ังให
ขอมูลหลักสูตรไมสมบูรณ โดยไมไดระบุ จํานวนและปที่จะรับ  รวมทั้งมีหลายหลักสูตรที่เสนอขอบรรจุไวในป 
2545-2546 แตยังไมไดดําเนนิการ จึงขอใหคณะทบทวนและปรับปรงุแผนใหสมบรูณและชัดเจนกอนนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยตอไป ในการนี้  จึงขอใหคณะพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผน และกรอกขอมูลใหสมบูรณ และสง
ใหฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ภายในวนัที่ 19 มกราคม 2547 
  จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาดําเนินการ 
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  ท่ีประชุมรับทราบ และเนื่องจากการจัดทําหลักสูตรของมหาวิทยาลัยจะเชื่อมโยงไปสูการขออนุมัติ
จัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลดวย ฝายแผนและสารสนเทศจึงขอความรวมมือใหคณะสงรายละเอียดเกี่ยวกับ
จํานวนนักศึกษา เพื่อจัดทําขอมูลพื้นฐานประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตอไป 
 
  6.3 การทําหนาท่ีในคณะกรรมการชุดตางๆ กรณีดํารงตําแหนงผูรักษาราชการแทน 
  ประธานใหผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักวิทยบริการเสนอตอที่ประชุมความวา ตามที ่
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ และผูอํานวยการศนูยคอมพิวเตอร ไดหมดวาระลง และไดรับการแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการ นั้น ใครขอหารือวา การทําหนาที่ในคณะกรรมการชุดตางๆ ที่ไดรับการ
แตงตั้งเมื่อดํารงตําแหนงผูอํานวยการ นั้น ยงัคงกระทําไดตอเนื่อง แมจะอยูในฐานะผูรักษาราชการแทน
ผูอํานวยการดวยหรือไม 
  จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบในหลักการใหผูอํานวยการที่หมดวาระการดาํรงตําแหนงแลว และ
ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการ ทําหนาท่ีในคณะกรรมการชุดตางๆ ตอไปได 
 
  6.4 การเตรียมความพรอมของคณะในการเปลี่ยนระบบการจัดสรรงบประมาณไปยงัผูเรียน 
  ประธานแจงตอที่ประชุมความวา นโยบายการจัดสรรงบประมาณในป 2549 เปนตนไป รัฐบาลมี
นโยบายทีจ่ะจดัสรรงบประมาณดานการศกึษาในลักษณะการกูยืมเรียนใหกับนักศกึษาโดยตรง โดยไมผาน 
 
 
สถาบันอุดมศึกษา จากนโยบายดังกลาว มหาวิทยาลัยจะตองเตรียมความพรอมในเรื่องการคิดคาใชจายตอหวั 
นักศึกษา (unit cost) โดยตองทบทวนคาใชจายตอหลักสตูร และคาใชจายเปรียบเทยีบกับหนวยงานที่มีภารกิจ
เดียวกัน พรอมทั้งคํานึงถึงคุณภาพและการแขงขันควบคูกันไปดวย 
  จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 
  ท่ีประชุมรับทราบและประธานขอความรวมมือใหคณะจัดทําคาใชจายตอหัวในการเรียน 
การสอนแตละหลักสูตร โดยไมตองรวมคาใชจายในงบลงทุน ซ่ึงคณะสามารถขอคําแนะนาํในการคดิคํานวณ
คาใชจายดงักลาวเพิ่มเติมไดจากฝายแผนและสารสนเทศ และเมื่อจัดทําเรียบรอยแลวใหจัดสงใหกับฝายแผนฯเพื่อ
รวบรวมจัดทําขอมูลในภาพรวมของมหาวทิยาลัยตอไป 
  และที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติมดังนี ้

- ควรพิจารณาเทียบเคียงคาใชจายกับสถาบนัอื่นๆ ในสาขาเดียวกัน เพื่อประโยชนในการแขงขัน
ดวย 

- ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ สรางจุดเดนของมข.เพื่อการตลาด 
- ควรพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ ทบทวนภารกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพรองรับการแขงขัน 
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- อาจจัดทําหลักสูตรดานการตลาดเฉพาะสําหรับผูบริหารระดับคณะ เพื่อปรับเปล่ียนแนวคิดใน
การบริหารจัดการสมัยใหม 

- ควรมีการทบทวนแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย เพือ่รองรับการเปลี่ยนแปลงตางๆ และ สิ่ง
เราภายนอก โดยเฉพาะอยางยิง่นโยบายของรัฐบาลชดุปจจุบัน 

- ควรสรางความเขาใจในการสื่อสารกับประชากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับ ใหตระหนกัถึง
สถานการณตางๆ เพื่อใหเกิดความรวมมือและยอมรับการเปลี่ยนแปลง  

 
6.5 ขอเสนอแนะของคณะทีป่รึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

  ประธานแจงตอที่ประชุมความวา ดวยเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2547 ที่ผานมา คณะที่ปรึกษา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ นําโดย ศาสตราจารย นายแพทยกระแส  ชนะวงศ ไดเดนิทางมาเยี่ยมชม
มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อตดิตามงานดานอุดมศึกษา และในโอกาสดังกลาวไดใหขอคิดเห็นเสนอแนะใน 2 เร่ือง 
คือ 1) เร่ืองความเสมอภาคและเปนธรรมทางการศึกษา   ซ่ึงครอบคลุมเรื่องการใชทรัพยากรที่รัฐบาลลงทุน 
จัดการศึกษาในอัตราที่แพง ความไมเหมาะสมของการเปดหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ การเปดหลักสูตร
นอกพื้นที่ และ 2) นโยบายในการจัดกลุมประเภทของมหาวิทยาลัย เชน มหาวิทยาลยัที่เนนดานการวิจัยเพื่อพัฒนา
เปนหลัก (Research University) ไมควรขยายหลักสูตรและการสอนระดับปริญญาตรี ควรมุงเปนระดับบัณฑิตศกึษา 
เปนตน   
  ซ่ึงประธานไดช้ีแจงตอคณะที่ปรึกษาฯวา นโยบายของรฐับาลในปจจบุันตองการผลิตกําลังคนดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การจัดสรรงบประมาณในปจจุบันก็มไิดสนับสนุนดานการวิจัยโดยตรง ระบบการ 
 
 
 
 
บริหารงานบุคคลก็เปนภารกจิที่กําหนดขึ้นโดยสอดคลองกับพระราชบญัญัติของมหาวิทยาลัย   การปรับให
มหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจยั ตองเปนนโยบายในระดับประเทศ เพื่อปรับปรุงระบบงบประมาณและ
ระบบการบริหารงานบุคคลใหสอดรับกัน แตเพื่อใหสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงตอไปในอนาคต มหาวิทยาลัยก็
ควรเตรียมความพรอมในเรื่องดังกลาวไวดวย 
  จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
เลิกประชุมเวลา 13.05 นาฬกิา 

                    (รองศาสตราจารยกลุธิดา  ทวมสุข) 
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             เลขานุการที่ประชุมคณบดี 
นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ ์
นางสุภารัตน   มูลศรี 
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