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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครั้งท่ี  26/2546  ณ  วันท่ี 3 ธันวาคม 2546

 รายงานการประชุมคณบดี
คร้ังท่ี 26/2546

เมื่อวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2546
ณ  หองประชุมสารสิน  ชั้น 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ

………………………………………………………………………
ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต  สกลไชย  อธิการบดี ประธาน
2.   รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร คนที่ 2

แทนรองอธกิารบดีฝายบรหิาร
3. ผศ.อารมย   ตัตตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
4. รศ.พิศาล  ศิริธร รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
5. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
6. รศ.สมหมาย  ปรีเปรม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
7. ผศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ คณบดีคณะเกษตรศาสตร
8. นายมานิต  สุจํ านงค รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ

แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
9. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา คณบดีคณะศึกษาศาสตร
10. รศ.วิภาพร  วรหาญ รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร
11. ผศ.นเรศ  วโรภาสตระกูล รองคณบดีฝายทรัพยากรบุคคล

แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร
12. ผศ.ศรีปญญา  ใจใหญ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
13. รศ.ยุพา  เอ้ือวิจิตรอรุณ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
14. ผศ.วีระศักด์ิ  ชายผา คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
15. รศ.นิวัตร  จันทรเทวี คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
16. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย คณบดีคณะเภสัชศาสตร
17. รศ.เกรียงศักด์ิ   ศรีสุข คณบดีคณะเทคโนโลยี
18. รศ.ประจักษ  พัวเพิ่มพูลศิริ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
19. ผศ.ธนู  พลวัฒน คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
20. รศ.สุเมธ  แกนมณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
21. รศ.เฉลิมศักด์ิ   พิกุลศรี คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
22. นายอภัย  ประกอบผล ผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ
23. รศ.ชรัตน  มงคลสวัสด์ิ ผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร
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24. รศ.สมภพ  พระธานี ผูอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกิต์ิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

25. รศ.ลัดดา  ศิลานอย รองผูอํ านวยการ
แทนผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ

26. ผศ.พิศิษฐ   โจทยก่ิง ประธานสภาคณาจารย
27. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

เลขานุการที่ประชุมคณบดี
29. นางสังวาลย  ชางทอง ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาบุคคล

ผูชวยเลขานุการที่ประชุมคณบดี

ผูไมมาประชุม
1.   ผศ.วันชัย  สุมเล็ก คณบดีคณะวิทยาศาสตร
2. รศ.สุจินต  สิมารักษ รักษาราชการแทนผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
3. ผศ.สุกิจจา  จันทะชุม ผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล

ผูเขารวมประชุม
1. ผศ.บุญสง  วัฒนกิจ รองผูอํ านวยการฝายบริหาร

แทนผูอํ านวยการโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
3. นายบุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย รองประธาน คนที่ 1

แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง

เร่ิมประชุมเวลา 10.50  นาฬิกา
ประธานกลาวเปดการประชมุและดํ าเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองแจงตอที่ประชุม
1.1 เร่ืองที่ไดนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุม คร้ังท่ี 11/2546

                    เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2546 และมติท่ียังไมไดรับการรับรอง
ประธานใหรองอธกิารบดีฝายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ

สภามหาวทิยาลัยแจงตอที่ประชุม ความวา ดวยในคราวประชุมครั้งที่ 11/2546 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2546
มีเรื่องที่ไดนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ท่ีประชุมรับทราบ



- 3 -

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครั้งท่ี  26/2546  ณ  วันท่ี 3 ธันวาคม 2546

1.2  การเตรียมการสํ าหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจํ าป พ.ศ.2546
ประธานแจงตอที่ประชุมความวา ตามที่กํ าหนดใหมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจํ าป

พ.ศ.2546 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2546 นั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเสด็จฯ มา
พระราชทานปริญญาบัตร ในเวลา 12.20 น. จึงขอเรียนเชิญคณบดี ผูอํ านวยการศูนย สํ านัก สถาบัน รวมงานพิธี
ดังกลาว โดยพรอมกันในเวลา 11.00 น. ซึ่งมหาวิทยาลัยไดจัดเตรียมที่จอดรถสํ าหรับผูบริหารไว ณ บริเวณที่จอด
รถของศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก เขาทางดานรานยา คณะเภสัชศาสตร และในเวลา 17.00 น. จะมี
งานเลี้ยงรับรองเพื่อเปนเกียรติแกผูรับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ และรางวัลพระธาตุพนมทอง
คํ า รางวัลศรีมอดินแดง และรางวัลศิษยเกาดีเดน  ณ หองมงกุฎเพชร  โรงแรมโฆษะ

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และมหาวิทยาลัยกํ าหนดจะประชุมคณะกรรมการอํ านวยการ
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 9 ธันวาคม 2546 นี้

ท่ีประชุมรับทราบ

1.3  การสัมมนาผูบริหารเพ่ือกํ าหนด Key Performance Indicator
ประธานแจงตอที่ประชุมความวา เนื่องจากจะตองรายงานผลการดํ าเนินงานทางดาน Key

Performance Indicator ใหสภามหาวิทยาลัยทราบในเดือนกุมภาพันธ 2547 จึงกํ าหนดสัมมนาผูบริหารเพื่อ
กํ าหนด Key Performance Indicator ของมหาวิทยาลัย  ในชวงตนเดือนมกราคม 2547

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ท่ีประชุมรับทราบ

1.4 ทุนการศึกษาของมูลนิธิโตโยตาประเทศไทย
ประธานแจงตอที่ประชุมความวา สืบเนื่องจากที่มูลนิธิโตโยตาประเทศไทยจะสนับสนุนงบ

ประมาณเพื่อเปนทุนการศึกษาสํ าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยแยกออกมาตางหากจากโครงการ
กองทุน 40 ป มข.เพื่อเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํ านวน 30 ทุน ทุนละ 12,000 บาทตอป
เริ่มจากชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4,5และ6 ตอเนื่องกันตามลํ าดับ และหากนักเรียนมีศักยภาพก็อาจจะสนับสนนุใหทุน
การศึกษาตอในมหาวิทยาลัยดวย

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ท่ีประชุมรับทราบ

1.5  กํ าหนดการจัดงานบัณฑิตมุฑิตาสถาบัน
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ประธานใหรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอตอที่ประชุมความวา ขอเรียนเชิญผูบริหาร
รวมงานบัณฑิตมุฑิตาสถาบัน ในวันที่ 11 ธันวาคม 2546 เวลาประมาณ 12.00 น. ณ ศูนยประชุมอเนกประสงค
กาญจนาภิเษก  ซึ่งฝายพัฒนานักศึกษาจะมีหนังสือเรียนเชิญพรอมแนบรายละเอียดตอไป

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและรวมงานดังกลาวดวย
ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบยีบวาระที ่2  เร่ืองรับรองรายงานการประชมุคณบดี
- ครัง้ที ่24/2546 เมือ่วันพธุที ่12 พฤศจกิายน 2546
- วาระพิเศษ เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2546
- ครั้งที่ 25/2546 เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2546
ท่ีประชมุมมีติรับรองรายงานการประชมุทัง้สามครัง้ดงักลาวโดยไมมกีารแกไข

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังกอน
3.1  รายงานสถานภาพของระบบเครือขายคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานใหผู อํ านวยการศูนยคอมพิวเตอรรายงานสถานภาพของระบบเครือขายมหาวิทยาลัย

ขอนแกนตอที่ประชุมความวา ระบบเครือขายคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยขอนแกน ปจจุบันเชื่อมตอกับเครือขาย
Uninet  ดวยความเร็วในระดับ 155 Mbps และยังเชื่อมตอกับเครือขายเอกชนคือ CS Loxinfo เพื่อเสริมการให
บริการใหเพียงพอดวย  สํ าหรับในอนาคตนั้นสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ยังไมมีนโยบายที่ชัดเจนวา
จะรวมเครือขาย Uninet  และ Ednet เขาดวยกันหรือไม ซึ่งมหาวิทยาลัยควรจะมีแผนเพื่อรองรับนโยบายดังกลาว
รวมทั้งมีแผนเพื่อรองรับการขยายระบบเครือขายภายในของมหาวิทยาลัย รวมถึงการติดต้ังระบบการเรียนการ
สอนทางไกลเชื่อมตอไปยังวิทยาเขตหนองคายซึ่งมีคาใชจายเฉลี่ยวันละประมาณ 2,000 บาท และแผนรองรับ
ระบบการรับสงสัญญานดวยภาพและเสียง โดยกํ าหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา
ท่ีประชุมรับทราบ และมอบฝายแผนและสารสนเทศรวมกับศูนยคอมพิวเตอรพิจารณา

ในรายละเอียดตอไป

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา
4.1  รางขอบงัคบัมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวยเครือ่งแบบและเครือ่งแตงกายนกัศกึษา พ.ศ....
ประธานใหรองอธกิารบดีฝายพฒันานกัศึกษาเสนอตอทีป่ระชมุความวา ขอเสนอรางขอบังคับ

มหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยเครือ่งแบบและเครือ่งแตงกายนกัศึกษา พ.ศ..... ทัง้นี ้เพือ่สงเสรมิการมรีะเบียบวนิยัดาน
การแตงกายของนกัศึกษามคีวามเหมาะสม ชดัเจน รักษาไวซึง่ชือ่เสยีง ศักด์ิศร ีและเกยีรติคุณของมหาวทิยาลยั
และในระเบยีบฯ เดิมไมไดกํ าหนดเครือ่งแตงกายส ําหรบันกัศึกษาระดบับัณฑติศึกษา และเครือ่งแตงกายทีใ่ชในงาน
พระราชพธิไีว
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จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป โดยมีขอคิดเห็นเสนอ

แนะ ดังน้ี
1. ควรปรับขอความในขอ 5 และขอ 9 ใหม โดยใหนักศึกษาที่แตงกายตามเครื่องแบบ
     ฝกปฏิบัติตามสาขาวิชาชีพของบางสาขาวิชา ใหถือเปนเคร่ืองแบบการแตงกายเขา
     ชั้นเรียนได
2. ขอ 8  “คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา” ใหแกไขเปน “คณะกรรมการที่รับผิดชอบ

ดานกิจกรรมนักศึกษา”

4.2  รางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยหอพักนักศึกษา พ.ศ....
ประธานใหรองอธกิารบดีฝายพฒันานกัศึกษาเสนอตอทีป่ระชมุความวา เพือ่ใหการบรหิารงานหอ

พกันกัศึกษาสอดคลองกบันโยบายของมหาวทิยาลยั โดยใหเอ้ือตอการศึกษาและการพฒันาตนเองในดานตางๆ ทัง้ใน
ดานการใชชวิีตรวมกนัอยางมรีะเบียบวนิยัและเอือ้อาทร ดานบุคลกิภาพ ดานคุณธรรม จริยธรรม รวมทัง้ดานสงเสรมิ
สขุภาพรางกายและจติใจ จงึขอเสนอรางระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยหอพกันกัศึกษา พ.ศ.... ซึง่มรีาย
ละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป โดยมีขอคิด

เห็นเสนอแนะดังน้ี
1.  ควรแยกรายละเอียดที่เปนขอปฏิบัติตางๆ จัดทํ าเปนประกาศมหาวิทยาลัยตอไป
2.  ควรพิจารณากลไกการไดมา การแตงตั้ง ถอดถอน รวมท้ังกํ าหนดคุณสมบัติของ
     อาจารยท่ีปรึกษาหอพัก
3.  อํ านาจหนาท่ีของอาจารยท่ีปรึกษา ควรระบุเพ่ิมเติม กรณีท่ีอาจารยท่ีปรึกษาหอพัก
เรียก
     ประชุมผูพักอาศัยเปนกรณีพิเศษจะตองไดรับความเห็นชอบจากรองอธิการบดีฝาย
     พัฒนานักศึกษากอน
4.  ในบทลงโทษ ใหพิจารณาเพ่ิมเติม ดังน้ี

-  กรณีผูพักอาศัยที่อาจเปนอันตรายตอบุคคลอื่น ใหออกจากหอพักไดโดยไม
ตองมี
              การสอบสวน

-  พิจารณาบทลงโทษสํ าหรับกรณีท่ีใหผูอื่นเขาพักอาศัยแทนสิทธิของตนเอง
5.  ควรพิจารณาเร่ืองสิทธิในการเขาอยูหอพักสํ าหรับนักศึกษาที่ชวยเหลือกิจกรรมตางๆ
     ของมหาวิทยาลัย และพิจารณาตัดสิทธิบุคคลที่ไมใหความรวมมือในกิจกรรมของ
     มหาวิทยาลัยดวย

4.3  รางระเบยีบมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวยพนกังานโครงการวทิยาลัยบณัฑิตศกึษาการจดัการ พ.ศ....
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ประธานใหรองผูอํ านวยการฝายบริหาร ผูแทนผูอํ านวยการโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา
การจัดการเสนอตอที่ประชุมความวา เพื่อใหโครงการฯมีระบบบริหารจัดการองคกรและการปฏิบัติงานของ
พนักงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงขอเสนอรางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยพนักงาน
โครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  พ.ศ....  โดยมีสาระการปรับปรุงเพิ่มเติม มุงเนนเรื่องการสรางความ
เขมแข็งทางวิชาการที่ย่ังยืน  เนนการพัฒนาบุคลากรสายอาจารยใหเขาสูตํ าแหนงทางวิชาการ โดยใชหลักเกณฑ
เดียวกันกับที่มหาวิทยาลัยมีอยู พนักงานมีระบบการประเมินผลตอบแทนที่สะทอนการทํ างานที่มีประสิทธิภาพชัด
เจนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผานการพิจารณาของคณะกรรมการอํ านวยการของโครงการฯ แลว ซึ่งมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติดังน้ี
1. เน่ืองจากเนือ้หาสวนใหญในรางระเบยีบ วาดวยพนกังานโครงการวทิยาลัยบณัฑิตศกึษา

การจดัการ พ.ศ.... มขีอความและรายละเอยีดเหมอืนกนักบัในขอบงัคบัมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวยพนกังาน
มหาวทิยาลัย พ.ศ.2543 จงึเห็นควรใหระบใุนระเบยีบวา การบริหารพนกังานของโครงการวทิยาลัยบณัฑิต
ศกึษาการจดัการ ใหเปนไปตามขอบงัคบัมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวยพนกังานมหาวทิยาลัย พ.ศ.2543 และ
เพ่ิมเตมิในสวนทีจ่ะท ําใหเกดิความคลองตวัและสอดคลองตามเจตนารมณของวทิยาลัย ดงัน้ี

-  อํ านาจหนาท่ีตางๆในการบริหารพนักงานโครงการฯ ใหเปนอํ านาจของคณะกรรมการ
    อํ านวยการ
-  การกํ าหนดเงินเดือน คาตอบแทน และสิทธิประโยชนตางๆ ใหเปนไปตามที่โครง

การฯ
    กํ าหนด
-  การบรรจุและแตงตั้งพนักงานโครงการฯ ควรใหผูอํ านวยการเปนผูลงนามในสัญญา

จาง
ท้ังน้ี การใชขอความและรายละเอียดตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย วาดวยพนกังาน

มหาวทิยาลัย พ.ศ.2543 จะท ําใหการพจิารณาในเรือ่งการขอต ําแหนงทางวชิาการ และประเดน็อืน่ๆ
ท่ีเกีย่วของกบักฎหมายและหลกัเกณฑของ ก.ม. ครอบคลมุถึงพนักงานของโครงการฯ ดวย

2. ใหปรับจากระเบยีบมหาวทิยาลัยขอนแกน เปนระเบยีบโครงการวทิยาลัยบณัฑิตศกึษา-
การจดัการ มหาวทิยาลัยขอนแกน เน่ืองจากเปนระเบยีบยอยของมหาวทิยาลัย

3. ในสวนทีเ่กีย่วกบัหลกัเกณฑและคณุสมบตักิารขอต ําแหนงทางวชิาการของพนกังาน
สายผูสอนใหตดัขอความออกไปกอน และใหฝายวชิาการฯ และกองการเจาหนาท่ี ด ําเนินการยกราง
ประกาศเกีย่วกบัการขอต ําแหนงทางวชิาการของพนกังานมหาวทิยาลัย ซึง่จะครอบคลมุส ําหรับพนักงาน
ขององคกรในก ํากบัดวย
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4.4  รางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการบริหารการเงินและการพัสดุ 
       ของโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
ประธานใหรองผูอํ านวยการฝายบรหิาร ผูแทนผูอํ านวยการโครงการวทิยาลยับัณฑติศึกษา

การจดัการ เสนอตอทีป่ระชมุความวา เพือ่ใหการบรหิารการเงนิและการพสัดุ ของโครงการวทิยาลยับัณฑติศึกษาการ
จดัการเปนไปดวยความเรยีบรอย จงึขอเสนอ รางระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยการบรหิารการเงนิและการ
พสัดุ ซึง่เปนการรวมเอาระเบยีบเดิมโดยเพิม่เติมเรือ่งการจดัสรรใหกับมหาวทิยาลยั ใหไมนอยกวารอยละ 5 ของเงนิ
เหลอืจายในแตละปใหแกมหาวทิยาลยั ตามทีค่ณะกรรมการอ ํานวยการเหน็สมควร ซึง่มรีายละเอยีดตามเอกสาร
ประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ท่ีประชมุพิจารณาแลวมมีตเิห็นชอบในรางระเบยีบดงักลาวโดยมขีอเสนอแนะใหเพ่ิมเตมิ แกไข ดงัน้ี
1. ใหแกไขขอ 29 จากเดมิเปน “ใหโครงการฯจดัสรรเงินใหแกมหาวทิยาลยัตามทีม่หาวทิยาลัย

ก ําหนดไวเปนหลกัเกณฑสํ าหรับองคกรในก ํากบั โดยความเหน็ชอบของสภามหาวทิยาลัย”
2. ใหเพ่ิมเตมิขอความอกี 1 ขอวา “รายรับหรือรายไดของโครงการฯ จะน ําไปใชกอนการน ํา

สง
โครงการฯ มไิด”

4.5  เสนอขอปรับโครงสรางการบริหารงานศูนยบริการวิชาการ
ประธานใหรองผูอํ านวยการศูนยฯ ผูแทนผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการเสนอตอที่ประชุม

ความวา ศูนยบริการวิชาการเสนอขอปรับปรุงโครงสรางและกฎระเบียบของศูนยฯ ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารงานภาย
ในศูนยฯ มีสมรรถนะและความคลองตัว บูรณาการเชื่อมโยงงานทุกสวนเขาดวยกันอยางเหมาะสม สามารถรองรับ
งานไดอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับแผนกลยุทธ การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2546-2550) ตาม
ยุทธศาสตร เรื่องการปรับปรุงโครงสรางการบริหารราชการแผนดินไทย และแผนกลยุทธการบริหาร มหาวิทยาลยั
ขอนแกน พ.ศ.2546-2550 และการบริหารงานของตามโครงสรางการบริหารงาน ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป และ

มีขอคิดเห็นเสนอแนะใหปรับปรุงแผนผังโครงสรางศูนยบริการวิชาการ ดังน้ี
-  เครือขายภายใน มข. และเครือขายภายนอก มข. ใหยายมาอยูภายใตกลุมงานบริการ
    วิชาการ
-  งานฝกอบรม ใหแกไขเปน งานสนับสนุนการฝกอบรม
-  งานโครงการ/งานที่ปรึกษา ใหแกไขเปน งานประสานโครงการและการใหคํ าปรึกษา
-  ใหตัด อาคารขวัญมอออกจากกลุมงานบริการวิชาการ เน่ืองจากหนวยงานดังกลาวได
    ปรับเปล่ียนไปเปนองคกรในกํ ากับแลว
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4.6  ขอเสนอแนะจากการพบปะบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยและสํ านักทะเบียนและ
ประมวลผล

       ของสภาขาราชการและลูกจาง
ประธานเสนอตอที่ประชุมความวา ดวยสภาขาราชการและลูกจาง ไดพบปะบุคลากรผูแทนกลุม

ขาราชการสาย ข ค และลูกจาง ของบัณฑิตวิทยาลัย และสํ านักทะเบียนและประมวลผล เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม
2546 มีประเด็นขอเสนอแนะที่ที่ประชุมคณบดีควรพิจารณาใหความเห็นคือเรื่องการเลื่อนระดับของบุคลากร
บัณฑิตวิทยาลัยมีหลักเกณฑที่เขมและเหมือนกันทุกคน หนวยงานอื่นควรเอาเปนตัวอยาง หรือใหมีเกณฑเปน
กลางๆ ทุกหนวยงานเหมือนๆกัน ซึ่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยไดชี้แจงที่ประชุมความวา หลักเกณฑการเลื่อนระดับ
ของบุคลากรที่บัณฑิตวิทยาลัยขณะนี้เปนไปตามมาตรฐานกํ าหนดตํ าแหนงของ ก.ม. ซึ่งเปนหลักเกณฑมาตรฐาน
อยูแลว และใชระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเปนกลไกในการบริหารและ
ดํ าเนินการ

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ท่ีประชุมรับทราบ และมอบใหกองการเจาหนาท่ีพิจารณายกรางหลักเกณฑการประเมิน

ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเสนอตอที่ประชุม อ.ก.ม. เพ่ือพิจารณาตอไป

4.7  การปรับปรุงโครงสรางองคประกอบคณะกรรมการดํ าเนินการ
                           สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํ ากัด

 ประธานเสนอตอที่ประชุมความวา ตามที่มหาวิทยาลัยไดรายงานใหที่ประชุมคณบดีทราบเกี่ยว
กับเหตุการณความวุนวายและวิกฤตที่เกิดขึ้น ณ สหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยขอนแกน จํ ากัด นั้น

มหาวิทยาลัยไดประชุมผูอํ านวยการกอง เลขานุการคณะ ศูนย สถาบัน สํ านัก เพื่อเลือกคณะ
ทํ างานดังกลาว ซึ่งไดดํ าเนินการเสร็จแลว และในการประชุมดังกลาว ที่ประชุมเห็นวา เพื่อความรวดเร็วในการปรับ
ปรุงโครงสรางองคประกอบของคณะกรรมการดํ าเนินการของสหกรณออมทรัพยฯ จึงเห็นควรแตงต้ังคณะทํ างาน
อีกหนึ่งชุดจํ านวน 5 คน เพื่อชวยคณะทํ างานดังกลาวในการยกราง องคประกอบและวิธีการไดมาซึ่งคณะ
กรรมการดํ าเนินการสหกรณออมทรัพยฯ และเพื่อใหไดแนวคิดที่หลากหลาย รวมทั้งเพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับ
มวลสมาชิก จึงเห็นควรใหคณบดีทานใดทานหนึ่งเปนประธานคณะทํ างาน ซึ่งคณะทํ างานดังกลาว ประกอบดวย
ผูอํ านวยการกองกิจการนักศึกษา เลขานุการคณะเกษตรศาสตร เลขานุการคณะเภสัชศาสตร และเลขานุการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยเมื่อคณะทํ างานชุดนี้ยกรางองคประกอบและวิธกีารไดมาซึ่งคณะกรรมการดํ าเนินกา
รสหกรณออมทรัพยฯ เสร็จแลวใหสงใหคณะทํ างาน ซึ่งแตงต้ังตามมติที่ประชุมใหญวิสามัญสหกรณออมทรัพยฯ
ดํ าเนินการตอไป

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเสนอผูแทนคณบดีจํ านวน 1 ทาน เปนประธานคณะทํ างาน
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ดังกลาว
ท่ีประชุมพิจารณาแลวเสนอ คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรเปนประธานคณะทํ างาน

ยกรางองคประกอบและวิธีการไดมาซึ่งคณะกรรมการดํ าเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
ขอนแกน จํ ากัด

4.8 รางประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เร่ืองการเรียกเก็บคารักษาพยาบาลทางทันต
กรรม

      ของคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ....
 ประธานเสนอตอที่ประชุมความวา ดวยคณะทันตแพทยศาสตรเสนอปรับปรุงอัตราคารักษา

พยาบาลทางทันตกรรมใหเหมาะสมกับสภาวะการณปจจุบัน จึงขอเสนอรางประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน เรื่อง
การเรียกเก็บคารักษาพยาบาลทางทันตกรรมของคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.... ซึ่งมีราย
ละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ ทั้งนี้ ไดผานความเห็นชอบจากประชุมคณะกรรมการประจํ าคณะทันต-แพทย
ศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2546 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 เรียบรอยแลว

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหจัดทํ าเปนประกาศมหาวิทยาลัยตอไป

4.9 โครงการเขตพื้นที่ใหบริการเครื่องคอมพิวเตอรสํ าหรับนักศึกษา
          ปงบประมาณ พ.ศ.2546-2547 (KKU e-Education Cluster)

ประธานใหรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมความวา ตามที่ฝายแผนและ
สารสนเทศไดดํ าเนินโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรสํ าหรับนักศึกษา ปงบประมาณ 2546-2547 โดยไดรับจัด
สรรงบประมาณแผนดิน ในวงเงิน 26,117,500 บาท ซึ่งจะมีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อใหบริการแกนัก
ศึกษา ในป พ.ศ.2546 จํ านวน 485 เครื่อง และในป พ.ศ.2547 จํ านวน340 เครื่อง รวมเปน 825 เครื่อง และมีการ
จัดระบบการบริหารจัดการสวนกลางเพื่อการเชื่อมโยงการบริการ เพื่อใหนักศึกษาสามารถเขาถึงและใชประโยชน
จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอโครงการเขตพื้นที่ใหบริการ
เครื่องคอมพิวเตอรสํ าหรับนักศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ.2546-2547 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
โดยแบงเขตพื้นที่ใหบริการเครื่องคอมพิวเตอร ดังนี้

สถานที่ จํ านวนเครื่องคอมพิวเตอร
1. ศูนยคอมพิวเตอร ชั้น 2 120-160 เครื่อง
2. ศูนยวิชาการ ชั้น 4  60-80  เครื่อง
3. สํ านักวิทยบริการ ชั้น 1  40-80 เครื่อง
4. ศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ ชั้น 2 บริเวณหองสมุดคณะเภสัชศาสตร

 60-100  เครื่อง
5. คณะสาธารณสุขศาสตร อาคาร 4 ชั้น 1  40-60  เครื่อง
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6. คณะวิศวกรรมศาสตร อาคารเพียรวิจิตร ชั้น 2  50-60  เครื่อง
7. คณะเกษตรศาสตร อาคารเรียนรวม ตรงขามสนามเทนนิส

 60-80  เครื่อง
8. คณะศิลปกรรมศาสตรชั้น 2  30-40  เครื่อง
9. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร อาคาร 5 ชั้น 1  60-80  เครื่อง
10. คณะศึกษาศาสตร ชั้น 1 ใตลานหนาหองประชุมสายสุรี จุติกุล

 60-100  เครื่อง
จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ท่ีประชมุพิจารณาแลว มอบฝายแผนและสารสนเทศพจิารณาในรายละเอยีดตามความเหมาะ

สมตอไป โดยมุงเนนใหบริการอยางท่ัวถึง เอือ้ประโยชนตอการเรียนการสอน และหากคณะ หนวยงานใด
ประสงคจะเสนอพืน้ทีเ่พ่ือด ําเนินการตามโครงการดงักลาว ขอใหแจงฝายแผนฯ เพ่ือพิจารณาด ําเนินการตอไป
ดวย

4.10 กํ าหนดการประชุมคณบดีและประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจํ าป พ.ศ.2547
ประธานใหเลขานกุารทีป่ระชมุเสนอตอทีป่ระชมุความวา ตามทีม่หาวทิยาลยัไดกํ าหนดใหมกีารประชมุ

คณบดใีนวนัพธุสปัดาหที ่1 และวนัพธุสปัดาหที ่2 ของเดอืน และประชมุสภามหาวทิยาลยัในวนัพธุสปัดาหสดุทายของ
เดือน นัน้ ฝายเลขานกุารทีป่ระชมุขอเสนอก ําหนดการประชมุคณบดีและประชมุสภามหาวทิยาลยัประจ ําป พ.ศ.2547 ซึง่
มรีายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบ

5. เร่ืองแจงเพ่ือทราบ  
5.1 ปญหาของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํ ากัด
ประธานแจงตอที่ประชุมความวา ปญหาของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํ ากัด

ที่เกิดขึ้น นั้น มหาวิทยาลัยไดเขาไปมีสวนรวมในการแกไขปญหาดังกลาว และจากมติที่ประชุมใหญ วิสามัญครั้งที่
2/2546 ของสหกรณออมทรัพยไดมีมติมอบหมายใหอธิการบดีดํ าเนินการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จ
จริงที่มีการรองทุกขเกี่ยวกับการใหกูยืมเงินกูพิเศษและโครงการที่เกี่ยวของ โดยแตงต้ังกรรมการภายใน
มหาวิทยาลัย จํ านวน 8 คน ประกอบดวยสมาชิกซึ่งเปนผูแทนจากสํ านักงานอธิการบดี 1 คน ผูแทนจากคณะ/
หนวยงานในสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
และหนวยงานในสังกัดศูนย สถาบัน สํ านัก และหนวยงานอื่นๆ ที่เทียบเทาคณะ จํ านวน 6 คน และผูแทนคณะ
กรรมการดํ าเนินการสหกรณฯ จํ านวน 1 คน

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ท่ีประชุมรับทราบ
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5.2  สรุปผลการดํ าเนินงานโครงการบริการวิชาการแกสังคม ปงบประมาณ พ.ศ.2546
ดวยศูนยบริการวิชาการไดดํ าเนินการติดตามโครงการบริการวิชาการแกสังคม ปงบประมาณ

พ.ศ.2546 เรียบรอยแลว ซึ่งมีรายละเอียดบันทึกในแผนซีดีเสนอประกอบวาระ
จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

 ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่นๆ      - ไมมี-

เลิกประชุมเวลา   13.30 นาฬิกา

               (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)
                 รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

       เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสด์ิ
นางสุภารัตน   มูลศรี
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
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