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รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 15/2546

เม่ือวันพุธที่ 9 กรกฎาคม  2546
ณ  หองประชุมสารสิน  ชั้น  2  อาคารแกนกัลปพฤกษ

………………………………………………………………………
ผูมาประชุม
1. รศ.ดํ ารงค    หอมดี       รองอธิการบดฝีายบรหิาร ประธาน
2. รศ.พิศาล  ศิริธร รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
3. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
4. รศ.สมหมาย  ปรีเปรม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
5. รศ.นวิัฒ  เสนาะเมือง รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร
6. นายวีรพัฒน  เศรษฐสมบูรณ รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา

แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
7. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก คณบดีคณะวิทยาศาสตร
8. รศ.สัมพันธ  พันธุพฤกษ คณบดีคณะศึกษาศาสตร
9. รศ.วิภาพร  วรหาญ รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร
10. ผศ.ณรงค  ขันตีแกว รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา

แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร
11. ผศ.ศรีปญญา  ใจใหญ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
12. รศ.ยุพา  เอื้อวิจิตรอรุณ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
13. ผศ.วีระศักดิ์  ชายผา คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
14. รศ.นิวัตร   จันทรเทวี คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
15. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย คณบดีคณะเภสัชศาสตร
16. รศ.เกรียงศักดิ์  ศรีสุข คณบดีคณะเทคโนโลยี
17. ผศ.สุทธิศักดิ์  นพวิญูวงศ รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
18. ผศ.ธนู  พลวัฒน คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
19. รศ.สุเมธ  แกนมณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
20. รศ.เฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
21. นายอภัย  ประกอบผล ผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ
22. รศ.สุจินต  สิมารักษ รักษาราชการแทนผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
23. นายอนัตต  เจาสกุล รองผูอํ านวยการฝายวิชาการ

แทนผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร
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24. รศ.มนัส  ปะณะมณฑา รองผูอํ านวยการฝายบริหารและวางแผนพัฒนา
แทนผูอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ

25. ผศ.จิตเจริญ  ไชยาคํ า ผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ
26. ผศ.พิศิษฐ  โจทยกิ่ง ประธานสภาคณาจารย
27. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ

ปฏิบัติหนาท่ีแทนเลขานุการท่ีประชุมคณบดี
28. นางสังวาลย  ชางทอง ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาบุคคล

ผูชวยเลขานุการท่ีประชุมคณบดี

ผูไมมาประชุม     เนื่องจากติดราชการ
1. รศ.สุมนต   สกลไชย อธิการบดี
2. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
3. ผศ.สุกิจจา  จันทะชุม ผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล

ผูเขารวมประชุม
1. ผศ.บุญสง  วัฒนกิจ รองผูอํ านวยการฝายบริหาร

แทนผูอํ านวยการโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

เริ่มประชุมเวลา    09.45    นาฬิกา
ดวยอธิการบดแีละรองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสัมพนัธตดิราชการ ณ กรงุเทพฯ จงึไดมอบ

หมายใหรองอธกิารบดฝีายบรหิาร ทํ าหนาท่ีประธาน และรองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศ ทํ าหนาท่ีแทนเลขา-
นกุารท่ีประชมุ ประธานกลาวเปดการประชมุและด ําเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระ ดงันี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงตอที่ประชุม -ไมมี-

ระเบียบวาระที ่2 เรือ่งรบัรองรายงานการประชมุคณบด ีครัง้ที ่14/2546 เม่ือวนัพุธที ่2 กรกฎาคม 2546
ท่ีประชมุมีมตใิหแกไขหนาท่ี 10 ระเบยีบวาระที ่5.3 บรรทดัท่ี 6 ทายขอความ “…ใหบคุลากร

ทราบ…” ใหแกไขเปน “ ในสวนของโครงการวจิยัและบรกิารวชิาการ ท่ีหนวยงานภายนอกจางหรอืมอบหมาย
มหาวทิยาลัยใหด ําเนนิการทียั่งมิไดลงนามในสญัญา หรอืลงนามแลวแตยังเบกิจายเงนิไมแลวเสรจ็ ขอใหหัวหนา
โครงการกนัเงนิไว 7% เพือ่จายเปนภาษมูีลคาเพิม่ และเม่ือไดรบัการยกเวนแลว จงึใชเงนิท่ีกนัไวดงักลาวได”

เม่ือแกไขเรยีบรอยแลวท่ีประชมุมีมตริบัรองรายงานการประชมุคณบด ีครัง้ท่ี 14/2546
เม่ือวนัพธุท่ี 2 กรกฎาคม 2546

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน       -ไมมี-
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1.1 รางประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่องการใหขาวและบริการขอมูลขาวสาร
          ของมหาวิทยาลัยขอนแกน

เล่ือนไปบรรจวุาระในการประชมุคราวตอไป

4.1.2 รางระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยส ํานักงานสนับสนุนการวจัิยระบบสขุภาพ
         ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือมหาวทิยาลยัขอนแกน
ประธานใหรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการเสนอตอท่ีประชมุความวา ฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ ขอเสนอรางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยสํ านักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” ท้ังนี้ เพื่อจัดตั้งสํ านักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพในมหาวิทยาลัยขอนแกน
มีลักษณะเปนองคกรในกํ ากับของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการสนับสนุนการวิจัยและแหลงงานวิจัยจากสถาบัน
วิจัยระบบสาธารณสุข ซ่ึงมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบหลักการในการจัดตั้งสํ านักงานดังกลาวเปนโครงการนํ ารอง

เพ่ือใหสามารถรองรับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)และใหนํ าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมดังน้ี

- มหาวิทยาลัยควรมีนโยบาย และระบบที่ชัดเจนในการรองรับการสนับสนุนจากแหลงทุน
ตางๆ ซึ่งอาจจะพิจารณาปรับบทบาทของหนวยงานที่มีอยูแลว เชน สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ใหเปนหนวยงานกลางในเรื่องดังกลาว ทั้งน้ี ขอใหมีการวิเคราะหแนวทางในการ
รับทุนที่ผานมาประกอบดวย

- การดํ าเนินงานในลักษณะองคกรในกํ ากับฯ จะตองคํ านึงถึงรายได ใหสามารถ
เลี้ยงตนเองได

- ควรพิจารณาถึงความเชื่อมโยงไปสูการเรียนการสอนดวย ไมควรมุงเนนเฉพาะการวิจัย
เพียงดานเดียว

- ขอใหแกไขในรางระเบียบฯ วาดวยสํ านักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพ ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2546 ดังน้ี

- หนาที ่ 1 ขอ 3 ใหตัดนิยามค ําวา“ส ํานักงานสนับสนุนการวจัิยระบบสขุภาพ”ออก
เพราะซํ ้ากับนิยามค ําวา “ส ํานักงาน” ในหนาที ่2

- ขอ 6 (2) แกไขเปน “เงินสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข”

4.1.3 พิจารณาเสนอรายชื่อผูแทนที่ประชุมคณบดีเปนคณะกรรมการอํ านวยการ
                             โครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

ประธานใหรองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชมุความวา เพือ่ใหการด ําเนนิการ
เปนไปตามขอ 10 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
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มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2546 ซ่ึงกํ าหนดไวดังนี้ “ขอ 10 การดํ าเนินงานภายในวิทยาลัย ใหมีคณะกรรมการ
อํ านวยการ ประกอบดวยรองอธิการบดี ท่ีไดรับมอบหมายและผูแทนท่ีประชุมคณบดี 2 คน เปนกรรมการโดย
ตํ าแหนง…” ซ่ึงอธิการบดีไดมอบหมายรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ รวมเปนกรรมการฯ แลว

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาผูแทนจากที่ประชุมคณบดีจํ านวน 2 คนรวมเปนกรรมการ
อํ านวยการโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

ที่ประชุมพิจารณาแลวเสนอผูแทนจากที่ประชุมคณบดี 2 คน ดังน้ี
1. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
2. ผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ

4.1.4 ขออนุมัติต้ังงบประมาณเงินรายไดป 2546 เพ่ิมเติม
ประธานใหรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยคณะ/

หนวยงาน มีความประสงคจะขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2546 เพิ่มเติม ดังนี้
1. คณะเทคนิคการแพทย ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมจากหมวดเงินคาธรรมเนียมการศึกษา

886,000 บาท เพื่อเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย สํ าหรับการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ

2. คณะพยาบาลศาสตร ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมจากหมวดเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
441,600 บาท หมวดเงนิรบัฝาก 53,200 บาท และเงนิทุนสํ ารองสะสม 8,000,000 บาท
รวมเปนเงิน 8,494,800 บาท เพื่อเปนคาใชจายในงานสนับสนุนการจัดการศึกษา
สํ าหรับการดํ าเนินงาน การจัดหาครุภัณฑและการปรับปรุงหอพักนักศึกษาพยาบาล 2

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเหน็ชอบใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

4.1.5 รางงบประมาณประจํ าป 2547 ของสถานจัดการและอนุรักษพลังงาน
ประธานใหผูแทนคณบดคีณะวศิวกรรมศาสตรเสนอตอท่ีประชมุความวา สถานจดัการและอนรุกัษ

พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เสนอรางงบประมาณประจํ าป 2547 ซ่ึงเปนงบประมาณ
รอบปท่ี 6 ตั้งแตสถานฯ เริ่มดํ าเนินการมา และงบประมาณประจํ าป 2547 นี้ เปนงบประมาณแบบสมดุลย คือมี
การประมาณการภาครายจายเทากับประมาณการภาครายรับ เปนเงิน 13,290,000 บาท (สิบสามลานสองแสน
เกาหม่ืนบาทถวน) เพื่อใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2521 ขอ 14 ท่ีกํ าหนดใหในแตละป
กอนเริ่มงบประมาณใหผูอํ านวยการจัดทํ ารางงบประมาณรายรับ-รายจายประจํ าป เสนอคณะกรรมการอํ านวยการ
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกอนเสนอสภามหาวิทยาลัย ท้ังนี้ คณะกรรมการอํ านวยการในคราวประชุมครั้งท่ี
2/2546 เม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน 2546 ไดมีมติเห็นชอบรางงบประมาณดังกลาวแลว

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป
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4.1.6 ขอขยายเวลาในการจัดทํ างบประมาณเงินรายได ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2547
ประธานใหรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยการจัดทํ างบ

ประมาณแผนดิน ของมหาวิทยาลัย เปนการจัดทํ างบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร (Strategic
Performance Based Budgeting “SPBB”) โดยคํ านึงถึงความสํ าเร็จตามเปาหมายทุกระดับ ตั้งแตยุทธศาสตร
ระดับชาติ (ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ) ยุทธศาสตรกระทรวง กลยุทธของทบวงมหาวิทยาลัย (เปาหมาย
และผลผลิตของหนวยงาน) และกลยุทธของมหาวิทยาลัยขอนแกน

การจัดทํ างบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย มุงปรับปรุงระบบ กระบวนการ และวิธีการ
ใหมีความเชื่อโยงและสัมพันธกับงบประมาณแผนดิน โดยการจัดทํ างบประมาณแบบมุงเนนผลงานตาม
ยุทธศาสตร  พิจารณาสนับสนุนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในลักษณะของการวางแผนงบประมาณควบคูกับ
งบประมาณแผนดิน โดยมุงเนนท่ีความเหมาะสมและความคลองตัวของการดํ าเนินงานตามภารกิจ เพื่อใหได
ผลลัพธระดับเปาหมายเชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อขอขยายเวลาในการจัดทํ างบประมาณเงินรายไดประจํ าปงบประมาณ 
2547 เสนอสภามหาวิทยาลัยออกไปอีก ซ่ึงเดิมกํ าหนดไวตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย เงินรายได
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2540 หมวด 4 ขอ 19 ท่ีกํ าหนดใหมหาวิทยาลัยเสนองบประมาณตอสภามหาวิทยาลัย
กอนเริ่มตนปงบประมาณ 60 วัน

ทีป่ระชมุพิจารณาแลวเหน็ชอบใหนํ าเสนอสภามหาวทิยาลยัเพ่ือพิจารณาตอไป

4.1.7 รางนโยบายการจัดทํ างบประมาณเงินรายได ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2547
ประธานใหรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยนโยบายการ

จัดทํ างบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัยขอนแกน มุงเนนท่ีความเหมาะสมและความคลองตัวของการ
ดํ าเนินงานตามภารกิจ เพื่อใหไดผลลัพธระดับเปาหมายเชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัย 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
จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาใหขอคิดเห็นเสนอแนะ
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ทีป่ระชมุมีมตเิหน็ชอบใหนํ าเสนอสภามหาวทิยาลยัเพ่ือพิจารณาตอไป โดยมขีอคดิเหน็เสนอแนะ
เพ่ิมเตมิดงัน้ี

1. กลยทุธดานการผลติบัณฑติและพฒันานักศกึษา ค ําวา “e-learning” ควรแกไขเปน
“e-education” เพ่ือใหครอบคลมุมากยิง่ขึน้

2. ตัวชีว้ดัความส ําเรจ็ของหนวยงาน ควรเพิม่เตมิ “ความพงึพอใจของผูรบับรกิาร”ดวย
3. ตัวชีว้ดัดานการบรกิารวจัิยและการบรกิารวชิาการ ควรสะทอนกลบัมาสูการเรยีนการสอนดวย

4.2 เรื่องแจงเพ่ือทราบ
4.2.1 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ เสดจ็ฯ ทรงเปนประธานเปดงานวนัเกษตรแหงชาติ
         ประจ ําป 2547
ประธานแจงตอท่ีประชมุความวา สํ านกัราชเลขาธกิาร ไดมีหนงัสือแจงมายังมหาวทิยาลัยความวา

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี ทรงรบัเชญิเสดจ็พระราชด ําเนนิเปนประธานเปดงานวนัเกษตร
แหงชาต ิ ประจ ําป 2547 ณ อทุยานเทคโนโลยกีารเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกน ในวนัท่ี 23
มกราคม 2547 สวนเวลาใดนัน้จะแจงใหมหาวทิยาลัยทราบอกีครัง้ในโอกาสตอไป

จงึน ําเสนอท่ีประชมุเพือ่ทราบ
ทีป่ระชมุรบัทราบ

4.2.2 นโยบายการปฏิรูปการเงินอุดมศึกษา
ประธานใหรองอธิการบดฝีายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชมุความวา ดวยทบวงมหาวทิยาลัย

ไดมีหนงัสือแจงสรปุผลการประชมุปรกึษาหารอืรวมกบั ฯพณฯ นายกรฐัมนตรขีองคณะผูบรหิารการศึกษาและ
ผูเกี่ยวของ เม่ือวันท่ี 17 เมษายน 2546 ในเรื่องการปฏิรูปอุดมศึกษา มายังมหาวิทยาลัย โดยทบวงมหาวิทยาลัย
ขอใหมหาวิทยาลัยเรงดํ าเนินการตามนโยบายการปฏิรูปการเงินอุดมศึกษาของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ดังนี้

1. จัดทํ าคาใชจายตอหัวนักศึกษา จํ าแนกตามคณะ/สาขาวิชาเปนรายป เปนคาใชจายท้ังหมด
ท้ังงบประมาณแผนดินและงบรายได ตั้งแตปการศึกษา พ.ศ.2543 เปนตนไป โดยแยก
คาใชจายตอหัวนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาโครงการพิเศษดวย

2. พัฒนาระบบบัญชีของมหาวิทยาลัย/สถาบัน โดยใชตนแบบระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน
และบัญชีกองทุน โดยเกณฑพึงรับ-พึงจาย ลักษณะ 3 มิติ ของทบวงมหาวิทยาลัย
ใหแลวเสร็จภายใน 2 ป ท้ังนี้ จะตองไดรายงานทางการเงิน และสามารถคํ านวณตนทุน
ตอหัวนักศึกษาไดในระยะตอไป

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบและเห็นควรใหต้ังคณะทํ างานพิจารณารูปแบบ วิธีการและทิศทางในการ

จัดทํ าคาใชจายตอหัวของนักศึกษา ซึ่งรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศรับไปดํ าเนินการ และจะนํ ามา
เสนอที่ประชุมคณบดีใหความเห็นชอบตอไป
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4.2.3 รายงานผลจากการเขาประชุม Thai-UK University President Forum ครั้งที่ 2
ดวยอธิการบดีไดเขารวมการประชุม Thai-UK University President Forum ครั้งท่ี 2  ระหวาง

วันท่ี 10-11 มีนาคม 2546 ณ สํ านักงาน Higher  Education Funding Council for England (HEFCE)
กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีผูเขารวมประชุมฝายไทยมีจํ านวน  9 คน ประกอบดวยอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ของรัฐ 8 แหง และผูแทนทบวงมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

4.2.4 รายงานโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ
ประธานแจงตอท่ีประชุมความวา   ตามที่ทบวงมหาวิทยาลัยไดแจงใหมหาวิทยาลัย/สถาบันท่ีจัด

เตรียมโครงการหรือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราช
พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรณา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 เปนโครงการฯที่ไดรับอนุมัติงบประมาณประจํ าป
แลว หรือไดรับงบประมาณสนับสนุนจากแหลงอื่น และรายงานใหทบวงมหาวิทยาลัยทราบ นั้น  กองแผนงานได
ดํ าเนินการแลวมีท้ังส้ิน 10 โครงการ ประกอบดวยโครงการจากคณะทันตแพทยศาสตร จํ านวน 6 โครงการ คณะ
เกษตรศาสตร จํ านวน 2 โครงการ และศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํ านวน 2 โครงการ ซ่ึงมีราย
ละเอียดดังเอกสารประกอบวาระ ซ่ึงการดํ าเนินโครงการตางๆในครั้งนี้ จะเปนการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 40 ป
ของมหาวิทยาลัยขอนแกนดวย ท้ังนี้ ทางคณะ /หนวยงาน สามารถสงโครงการเพิ่มเติมได

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

4.2.5  กระทรวงตางประเทศมีหนังสือขอขอบคุณในความรวมมือ
การจัดการประชุมรัฐมนตรีการคาเอเปค 2526

ดวยกระทรวงตางประเทศไดมีหนังสือขอบคุณมายังมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ีไดใหความรวมมือ
เปนอยางดีย่ิงในการจัดสรรนักศึกษาอาสาสมัครใหมาชวยปฏิบัติหนาท่ีรวมกับกระทรวงการตางประเทศเปนผลให
การจัดการประชุมระดับเจาหนาท่ีอาวุโสเอเปค ครั้งท่ี 2 และการประชุมท่ีเกี่ยวของท่ีจังหวัดขอนแกน ระหวาง
วันท่ี 21-30 พฤษภาคม 2546 เปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุผลสํ าเร็จตามเปาหมายทุกประการ

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 งบประมาณรายจายประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2547 : มหาวิทยาลัยขอนแกน

ประธานใหรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชุมความวา สืบเนื่องจากคณะรัฐ
มนตรี ไดเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจายประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2547 เม่ือคราวประชุมวันท่ี 13
พฤษภาคม 2546 และไดนํ าเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2547
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พรอมเอกสารงบประมาณตอสภาผูแทนราษฎรสมัยการประชุมวิสามัญ ซ่ึงไดผานการรับหลักการแหง
รางพระราชบัญญัติดังกลาวในวาระแรกเมื่อวันท่ี 26 มิถุนายน 2546 แลว โดยขณะนี้อยูระหวางการพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ สํ าหรับมหาวิทยาลัยขอนแกนนั้น ไดรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจายประ
จ ําปงบประมาณ พ.ศ.2547 ในเบื้องตนเปนวงเงินท้ังส้ิน 2,187,927,000 บาท ซ่ึงมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ทีป่ระชมุรบัทราบ และเหน็ชอบตามทีผู่อ ํานวยการศนูยบรกิารวชิาการเสนอคอืงบประมาณ

ภายใตงานบรกิารวชิาการแกชมุชน และ งานวจัิย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยน้ัีน เปนการด ําเนินงานใน
ภาพรวมของมหาวทิยาลยั ไมใชการด ําเนินงานของศนูยบรกิารวชิาการเทาน้ัน และการด ําเนินการบรกิารวชิา
การแกชมุชนของมหาวทิยาลยัควรเปนสหสาขาวชิาในเชงิบูรณาการ

5.2 การสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร
ประธานใหคณบดีคณะศึกษาศาสตรเสนอตอท่ีประชุมความวา เนื่องดวยรองศาสตราจารย

สัมพันธ  พันธุพฤกษ จะครบวาระการดํ ารงตํ าแหนงคณบดีคณะศึกษาศาสตรในวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2546 เพื่อ
ใหการดํ าเนินการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2542 วาดวย
การสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร จึงควรนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแตงตั้งกรรมการตามขอ 6 แหงขอ
บังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน ดวยดวยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2542

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป

5.3 เรือ่งรองเรยีนเก่ียวกับกิจกรรมการรบันักศกึษาใหม ป 2546
ประธานใหรองอธกิารบดฝีายพฒันานกัศกึษาเสนอตอท่ีประชมุความวา ดวยในระหวางนีไ้ดมี

กจิกรรมการรบันกัศกึษาใหม ท้ังท่ีเปนกจิกรรมทีม่หาวทิยาลัยด ําเนนิการเอง และกจิกรรมทีอ่งคการนกัศกึษาจดัใหมี
ขึน้ ซ่ึงฝายพฒันานกัศกึษากไ็ดพยายามก ํากบัดแูลอยางใกลชดิเพือ่ใหการด ําเนนิกจิกรรมตางๆ เปนไปดวยความ
เรยีบรอย ไมใหเกดิผลกระทบตอการเรยีนของนกัศกึษา และเปนไปตามประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน ฉบบัท่ี
90/2546 เรือ่งหลกัเกณฑในการจดักจิกรรมรบันองใหม ปการศกึษา 2546 แตกมี็หนงัสือรองเรยีนเกีย่วกบั
กจิกรรมการรบันกัศกึษาใหมป 2546 อกีท้ังมีโทรศพัทแสดงความหวงใยจากผูปกครองนกัศกึษาตอกจิกรรมดงักลาว

จงึน ําเสนอท่ีประชมุเพือ่ทราบและฝายพฒันานกัศกึษาจะก ํากบั ดแูล รวมทัง้วากลาวตกัเตอืน
นกัศกึษาใหด ําเนนิกจิกรรมตางๆ ดวยความเรยีบรอยและเหมาะสมตอไป

ทีป่ระชมุรบัทราบ



- 9 -

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครัง้ท่ี  15/2546  ณ  วันท่ี  9 กรกฎาคม  2546

5.4 การรบันักเรยีนโครงการสงเสรมิการผลติครทูีมี่ความสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตรและ
                 คณิตศาสตร (สควค.)เขาศกึษาโดยวธิพิีเศษ

ประธานใหคณบดคีณะวทิยาศาสตรเสนอตอท่ีประชมุความวา ตามทีค่ณะวทิยาศาสตร ไดด ําเนนิ
การรบับคุคลเขาศกึษาเพือ่รบัทุนโครงการสงเสรมิการผลติครท่ีูมีความสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตรและ
คณติศาสตร (สควค.) ระดบัปรญิญาตร ีตัง้แตปการศกึษา 2540 เปนตนมานัน้ หลักเกณฑวธีิการคัดเลือกผูรบัทุนจะ
รบัจากผูท่ีสอบผานการรบัเขาศกึษาโดยวธีิรบัตรง ซ่ึงจะพจิารณาจากคะแนนการสอบวดัความรูโดยทบวงมหาวทิยาลัย
(เดือนตลุาคม) จากวธีิการรบันกัศกึษาโครงการ สควค.ดงักลาว พบวาผูท่ีเขาศกึษาในแตละปการศกึษาพนสภาพ
จ ํานวนมาก เนือ่งจากคะแนนเฉลีย่สะสมไมเปนไปตามเงือ่นไขท่ีก ําหนด ทํ าใหการผลิตนกัศกึษาในโครงการฯ ไมเปน
ไปตามเปาหมาย ท้ังนี ้ ท่ีประชมุคณะกรรมการประจ ําคณะวทิยาศาสตร ไดเห็นชอบใหเปล่ียนวธีิการคัดเลือกนกัเรยีน
เพื่อเขาศกึษาตามโครงการดงักลาว เปนการใหสอบขอเขยีนโดยใชขอสอบชดุเดยีวกบัการสอบคดัเลือกนกัเรยีนเพือ่
เขาศกึษาในโครงการพฒันาและสงเสรมิผูมีความสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี (พสวท.) โดยคาดวา
การเปล่ียนแปลงวธีิการรบัเขาศกึษาดงักลาวจะท ําใหไดนกัเรยีนท่ีมีศกัยภาพสูงสามารถศกึษาและไดรับทุนจนกระทั่ง
สํ าเรจ็การศกึษา

จงึน ําเสนอท่ีประชมุเพือ่พจิารณา
ทีป่ระชมุพิจารณาแลวเหน็ชอบใหนํ าเสนอสภามหาวทิยาลยัเพ่ือพิจารณาตอไป

5.5 การขอแกไขปรบัปรงุระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกนเก่ียวกับการใหสวสัดกิาร
ประธานใหผูชวยอธิการบดฝีายพฒันาบคุคลเสนอตอท่ีประชมุความวา ดวยคณะกรรมการสวสัดกิาร

มหาวทิยาลัยขอนแกน ไดพจิารณาแลวเห็นควรใหปรบัปรงุระเบยีบมหาวทิยาลัยขอนแกนท่ีเกีย่วกบัการใหสวสัดกิาร
ของมหาวทิยาลัยใหคลอบคลมุพนกังานมหาวทิยาลัย ตามขอบงัคับมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวยพนกังาน
มหาวทิยาลัย พ.ศ.2543 ดวย ซ่ึงกองการเจาหนาท่ีไดด ําเนนิการยกรางเสรจ็เรยีบรอยแลว ประกอบดวยระเบยีบ
ตางๆ ดงันี้

1. ระเบยีบมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวยสวสัดกิารเงนิกูเพือ่การเคหะสงเคราะห
2. ระเบยีบมหาวทิยาลัยขอนแกนวาดวยกองทุนสวสัดกิารสงเคราะหขาราชการและลกูจาง
3. ระเบยีบมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวยกองทุนพฒันาและสงเสรมิขาราชการและลกูจางทางดานวชิาการ
จงึน ําเสนอท่ีประชมุเพือ่พจิารณา
ทีป่ระชมุพิจารณาแลวเหน็ชอบใหนํ าเสนอสภามหาวทิยาลยัเพ่ือพิจารณาตอไป

5.6 กิจกรรม “ขอนแกนมาราธอน 2547”
ประธานแจงตอท่ีประชมุความวา ดวยมหาวทิยาลัยขอนแกน โดยคณะกรรมการสงเสรมิกจิการ

มหาวทิยาลัยขอนแกน ก ําหนดจดัการแขงขนั “ขอนแกนมาราธอน 2547” ขึน้ ในวนัอาทิตยท่ี 25 มกราคม 2547
ณ ศนูยประชมุอเนกประสงคกาญจนาภเิษก มหาวทิยาลัยขอนแกน มีวตัถปุระสงคเพือ่รวมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ
40 ปของมหาวทิยาลัย โดยคาดวาจะมีศษิยเกา มข. และผูสนใจรวมงานดงักลาวอยางมากมายและจดัใหย่ิงใหญเพือ่
บนัทึกสถติผูิเขารวมการแขงขนัในครัง้นีด้วย

จงึน ําเสนอท่ีประชมุเพือ่ทราบ
ทีป่ระชมุรบัทราบ
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5.7 ความเหมาะสมในการใชตราสญัลกัษณมหาวทิยาลยัขอนแกน
ประธานใหคณบดคีณะวทิยาการจดัการเสนอตอท่ีประชมุความวา  ดวยปจจบุนัมีการน ํา

ตราสัญลักษณของมหาวทิยาลัยขอนแกน ซ่ึงถอืเปนส่ิงท่ีควรเคารพบชูา ไปใชหรอืประกอบในเครือ่งแตงกาย
ในลักษณะท่ีไมเหมาะสม จงึใครขอใหพจิารณาโดยเฉพาะดวย

ทีป่ระชมุรบัทราบ และฝายพัฒนานักศกึษารบัทีจ่ะนํ าเรือ่งดงักลาวไปพจิารณาตอไป
เลิกประชุมเวลา     12.50    นาฬิกา

   (ผูชวยศาสตราจารยอารมย   ตัตตะวะศาสตร)
                     รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
                  ปฏิบัติหนาท่ีแทนเลขานุการท่ีประชุมคณบดี

นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน   มูลศรี
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
นางสังวาลย  ชางทอง
ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาบุคคล
ผูชวยเลขานุการท่ีประชุมคณบดี
ผูตรวจรายงานการประชุม
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