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รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 13/2548

เม่ือวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2548
ณ  หองประชุมสารสิน ชั้น 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ

         ******************************************
ผูมาประชุม
1. รศ.ดํ ารงค  หอมดี รองอธิการบดีฝายบริหาร ประธาน
2. รศ.พิศาล  ศิริธร รองอธิการบดีฝายวิจัย และรักษาราชการแทน

ผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
3. ผศ.โฆสิต  แจงสกุล ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนากีฬา

แทนรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
4. ผศ.วรรณี  เนตรสิงหนาท ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยสิน

แทนรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
5. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร
6. รศ.สมหมาย  ปรีเปรม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
7. รศ.นิวัฒ  เสนาะเมือง รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร
8. ผศ.ธนากร  วงศวัฒนาเสถียร รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ

แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
9. ผศ.ไชยวัฒน  รักสกุลพิวัฒน รกัษาราชการแทนรองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา

แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร
10. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา คณบดีคณะศึกษาศาสตร
11. รศ.บํ าเพ็ญจิต  แสงชาติ รองคณบดีฝายวิชาการ

แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร
12. ผศ.สุชาติ  อารีมิตร คณบดีคณะแพทยศาสตร
13. รศ.พีรสิทธ์ิ  คํ านวณศิลป คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
14. รศ.ชูชาติ  อารีจิตรานุสรณ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
15. ผศ.วีระศักดิ์  ชายผา คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
16. ผศ.นภา  สุขใจ รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
17. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย คณบดีคณะเภสัชศาสตร
18. ผศ.คณิต  วิชิตพันธุ รองคณบดีฝายแผนและพัฒนา

แทนคณบดีคณะเทคโนโลยี
19. รศ.ประจักษ  พัวเพิ่มพูลศิริ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
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20. รศ.ธาดา  สุทธิธรรม คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
21. รศ.สุเมธ  แกนมณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
22. นายพยุงศิลป  เปศรี รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา

แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
23. นางวลัยลักษณ  แสงวรรณกูล รองผูอํ านวยการฝายบริการวิชาการ

แทนผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ
(สํ านักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู)

24. รศ.ชรัตน  มงคลสวัสดิ์ รักษาราชการแทนผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร
25. รศ.สมภพ  พระธานี ผูอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
26. นายสุรเชษฐ  ม่ังมีศรี รองผูอํ านวยการ

แทนผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ
27. ผศ.สุกิจจา  จันทะชุม ผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล

(สํ านักบริหารและพัฒนาวิชาการ)
28. รศ.สุธา  ภูสิทธิศักดิ์ รองประธานสภาคณาจารย คนท่ี 2

แทนประธานสภาคณาจารย
29. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

เลขานุการท่ีประชมุ

ผูไมมาประชุม เน่ืองจากติดราชการ หรือภารกิจสํ าคัญ
1.  รศ.สุมนต  สกลไชย อธิการบดี
2.  ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
3.  นางสังวาลย  ชางทอง หัวหนาสํ านักงานอธิการบดี

ผูชวยเลขานุการท่ีประชุมคณบดี

ผูเขารวมประชุม
1.  ผศ.วันชัย  สุมเล็ก ผูอํ านวยการวิทยาเขตหนองคาย

เริ่มประชุมเวลา 09.50 นาฬิกา

เนื่องจากอธิการบดีเดินทางไปราชการ จึงไดมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายบริหารทํ าหนาท่ี
ประธานที่ประชุมคณบดีแทน  ประธานไดกลาวเปดประชุมและด ําเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระดงัตอไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอที่ประชุม    -ไมมี-

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 12/2548 เม่ือวันที่ 13 กรกฎาคม 2548
ท่ีประชุมมีมติใหแกไข หนา 17 บรรทัดท่ี 3 แกไขคํ าวา “มหาวิทยาลัยขอนแกน” ใหถูกตอง

เม่ือแกไขเรียบรอยแลวท่ีประชุมมีมตริบัรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 12/2548 เม่ือวันพุธท่ี 13 กรกฎาคม 2548
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน      -ไมมี-

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1  ขอปรบัปรงุแกไขขอบังคบัมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย การบรหิารศนูยหวัใจสริกิิต์ิ
       ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ พ.ศ.2547
ผูอ ํานวยการศนูยหัวใจสิรกิติิ ์ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื เสนอตอท่ีประชมุวา ตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2547 ขอ 10 (5)
กํ าหนดใหมีคณะกรรมการประจํ าศูนยฯ เปน หัวหนาฝายท่ีผูอํ านวยการแตงตั้งจํ านวนไมเกิน 3 คน และเนื่องจาก
ศนูยฯ ไดปรบัโครงสรางการแบงสวนราชการออกเปน 4 กลุมภารกจิ จงึทํ าใหไมมีต ําแหนงหัวหนาฝาย ดงันัน้ เพือ่ใหการ
บรหิารงานของศนูยฯ เปนไปดวยความเรยีบรอย จงึเสนอปรับปรุงแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การ
บริหารศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2547 ขอ 10 (5) ดังนี้

เดิม แกไขใหม
หัวหนาฝายท่ีผูอํ านวยการแตงตั้งจํ านวนไมเกิน 3 คน บุคคลที่ผูอํ านวยการแตงตั้งไมเกิน 3 คน
ท้ังนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการอํ านวยการศูนยฯ คราวประชุมครั้งท่ี 3/2548 เม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน 2548 ไดมีมติ
เห็นชอบแลว

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังน้ี
1.  ควรพิจารณาแกไขเปน “หัวหนางานที่ผูอํ านวยการแตงต้ังไมเกิน 3 คน”   

ซึ่งจะตรงตามวัตถุประสงคที่กํ าหนดไวเดิมของกรรมการตามขอ 10 (5)
2. ควรปรับแกไขนิยามของคํ าวา “หัวหนาฝาย” เปน “หัวหนางาน”   และแกไข

ใหถูกตองในทุกที่ของขอบังคับฯ ดวย

4.2 การเสนอชื่อผูแทนคณบดีเขารวมเปนคณะกรรมการอํ านวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ
เลขานุการท่ีประชุมเสนอตอท่ีประชุมวา  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การจัดการ

หลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 ขอ 7.1.4 ไดกํ าหนดใหตองมีผูแทนคณบดีท่ีเสนอโดยที่ประชุมคณบดี
จํ านวน ไมเกิน 4 ทาน เขารวมเปนคณะกรรมการอํ านวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ นั้น ในการนี้ เพื่อใหการ
พัฒนาระบบการบริหารและจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยท่ีดํ าเนินการในลักษณะโครงการพิเศษเปนไปดวย
ความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาเสนอชื่อผูแทนคณบดี จํ านวนไมเกิน 4 ทาน เพื่อรวม
เปนคณะกรรมการดังกลาว

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมีมตเิสนอชือ่ผูแทนคณบด ีรวมเปนคณะกรรมการอ ํานวยการ

หลกัสตูรโครงการพเิศษ ดังน้ี
1.  คณบดคีณะวทิยาศาสตร
2.  คณบดคีณะเภสชัศาสตร
3.  คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร
4.  คณบดคีณะวทิยาการจดัการ
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4.3  รางประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการศึกษา
       รายวิชาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน
เลขานุการท่ีประชุมเสนอตอท่ีประชุมวา   คณะกรรมการพัฒนาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัย

ขอนแกน ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2548 เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2548 มีมติใหจัดทํ าประกาศหลักเกณฑและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา เพื่อเปนแนวปฏิบัติเดียวกันสํ าหรับทุกคณะวิชา มีสาระสํ าคัญ
โดยสรุปคือ การกํ าหนดวัตถุประสงคของสหกิจศึกษา การกํ าหนดรายวิชาสหกิจศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ก ําหนดความรับผิดชอบในการบริหารและการดํ าเนินงานสหกิจศึกษาในสวนของสํ านักบริหารและพัฒนาวิชาการ
และในสวนของคณะ กํ าหนดการรับสมัครและคัดเลือก และขอปฏิบัติอื่นๆ ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระ พรอมท้ังเสนอรางประกาศฯ เรื่องอัตราคาธรรมเนียมการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษามาเพื่อประกอบการ
พิจารณาดวย

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการและมีขอคิดเห็นเสนอแนะใหปรับปรุง

แกไข ดังน้ี
1. ขอ 5.1 ปรับแกไขใหม เปน “เปนรายวิชาบังคับหรือรายวิชาเลือก ในหมวดวิชาเฉพาะของ

หลักสูตรสํ าหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3 ขึ้นไป สํ าหรับหลักสูตร 4 ป     ชั้นปที่ 4 ขึ้นไปสํ าหรับหลักสูตร 5 ป และ
ชั้นปที่ 5 ขึ้นไป สํ าหรับหลักสูตร 6 ป

2. ขอ 5.5  บรรทัดสุดทาย ค ําวา “ไมจํ าเปน”  ใหแกไขเปน “อาจไมจํ าเปน”
3.  ขอ 6 ใหพิจารณาปรบัปรงุแกไข กํ าหนดขอบขายอ ํานาจ หนาทีก่ารบรหิารและการด ําเนินงาน

สหกิจศึกษา ระหวางสํ านักบริหารและพัฒนาวิชาการ และคณะใหชัดเจน
4.  ขอ 6.2.4 และขอ 10.1 ใหตัดคํ าวา “อาจารยนิเทศ” ออก
5.  ขอ 7.1.1 ใหปรับเพ่ิมเติมขอความใหสอดคลองกับขอ 5.1
6.  ขอ 8.1.3 ค ําวา “ลูกจางชั่วคราว” ใหแกไขเปน “พนักงานหรือผูปฏิบัติงาน”
7.  ขอ 8.2.1 ใหปรบัเพ่ิมเตมิขอความ  กรณีทีนั่กศกึษาขอยกเลกิการเขารวมสหกจิศกึษา หรอื

ขอเปลีย่นแปลงสถานประกอบการภายหลงัทีไ่ดไปปฏบัิติงาน ณ สถานประกอบการแลว และใหอยูในอ ํานาจของ
คณบด ีพิจารณาอนมัุติตามความเหมาะสม

8.  ขอ 8.2.2 เพ่ือใหเกิดความคลองตัวและเปนไปไดในทางปฏิบัติ ไมควรกํ าหนดระยะเวลา
เปนอยางนอย 30 วัน

9.  ใหเพ่ิมเติมกรณี  แนวปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดชอบดานคาใชจายในการเขารวม
สหกิจศึกษาดวย

10.  ส ําหรบัรางประกาศฯ เรือ่งอตัราคาธรรมเนียมการศกึษารายวชิาสหกจิศกึษา น้ัน ฝายวชิาการฯ
ขอเสนอที่ประชุมเพ่ือใหนํ ากลับไปพิจารณาในรายละเอียด  โดยฝายวิชาการฯ จะมีหนังสือไปยังคณะเพื่อขอ
หารือในเรื่องดังกลาวอีกครั้ง

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังไดมีขอคิดเห็นเสนอแนะวา มหาวิทยาลัยโดยฝายแผนและสารสนเทศ
ควรพิจารณาเรงดํ าเนินการปรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาทั้งระบบใหเสร็จโดยเร็ว เพ่ือรองรับนโยบายการ
ปฏิรูประบบการเงินอุดมศึกษาที่รัฐบาลกํ าลังดํ าเนินการอยูดวย โดยมีระยะเวลาแลวเสร็จที่ชัดเจน
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1  โครงการจัดทํ ายุทธศาสตรการวิจัยกลุมจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รองอธิการบดฝีายวจิยัเสนอตอท่ีประชมุวา สํ านักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ไดขอความ

รวมมือจากมหาวิทยาลัย โดยฝายวิจัยและสํ านักบริหารการวิจัย ในการดํ าเนินโครงการจัดทํ ายุทธศาสตรการวิจัย
กลุมจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในชวงวันท่ี 22 มิถุนายน-30 กันยายน 2548 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
เกดิการบรูณาการแนวคดิในการด ําเนนิงานวจิยัจากทกุภาคสวนทีเ่กีย่วกบัการวจิยั ไดรวมกนัก ําหนดวสัิยทัศน พนัธกจิ
เปาประสงค ยุทธศาสตรและปฏิบตังิานวจิยัรวมกนัเพือ่ตอบสนองนโยบายของรฐับาล (AGENDA) แผนบรหิาร
ราชการแผนดิน  แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและจังหวัด รวมทั้งหนาท่ีของหนวยงาน (FUNCTION)  และ
ความตองการของพื้นท่ี (AREA)  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบและขอเรียนเชิญผูบริหารทุกทานรวมการประชุมเวทียุทธศาสตรวิจัย 
กลุมจังหวัด 6.3 (ขอนแกน มหาสารคาม และรอยเอ็ด) ในวันท่ี 28 กรกฎาคม 2548 ระหวางเวลา 08.30-
17.00 น. ณ หองประชุม 1 ตึกเพียรวิจิตร ชั้น 9 คณะวิศวกรรมศาสตร    

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ
6.1 การโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากรเสนอตอท่ีประชุมวา คณะกรรมการกํ าหนดเปาหมายและ

นโยบายกํ าลังคนภาครัฐ (คปร.) ไดมีหนังสือตอบขอหารือของสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเกี่ยวกับการ
โอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน มีรายละเอียดดังนี้

1.  มหาวิทยาลัยของรัฐ 20 แหง ท่ีมีอยูเดิม อยูในแผนปฏิบัติการปรับเปล่ียนและเตรียมการเปน
มหาวิทยาลัยในกํ ากับของรัฐ โดยคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการกํ าหนดเปาหมายและนโยบายกํ าลังคนภาครัฐ
(คปร.) ไดมีมติกํ าหนดใหมหาวิทยาลัยใชวิธีการจางบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัยแทนการบรรจุเปนขาราชการ
พลเรือนในมหาวิทยาลัยในตํ าแหนงวางท่ีมีอยูในปจจุบัน และท่ีจะวางตอไปทุกกรณี ดังนั้น การโอนขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคล และสถาบันเทคโนโลยี
ปทุมวัน มารับราชการในมหาวิทยาลัยของรัฐ 20 แหง จึงเปนกรณีท่ีไมสามารถดํ าเนินการได เนื่องจากเปนการ
ดํ าเนินการท่ีไมสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรีและมติ คปร. ดังกลาว

2.  สํ าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ไมไดอยูในแผนปฏิบัติการในการปรับเปล่ียนเปนมหาวิทยาลัยในกํ ากับของรัฐในขณะนี้ ดังนั้น การโอนขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือขาราชการประเภทอื่นมารับราชการในตํ าแหนงวางท่ีมีอยูของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จึงเปนกรณีท่ีอาจดํ าเนินการไดตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ.อ.กํ าหนด ซ่ึงมีรายละเอียดตามหนังสือคณะกรรมการกํ าหนดเปาหมายและนโยบาย
กํ าลังคนภาครัฐ ท่ี นร 1008.3.3/627 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2548 ปรากฎตามเอกสารประกอบวาระ

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
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6.2  พิจารณาเสนอชื่อคณบดี/ผูแทนรวมเปนกรรมการในคณะกรรมการบริการวิชาการ
       แกสังคม ประจํ าปงบประมาณ 2549
รองผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ ผูแทนผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการเสนอตอท่ีประชุมวา

ศูนยบริการวิชาการไดรับมอบหมายใหเปนผูประสานงานโครงการบริการวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยขอนแกน
นั้น เพื่อใหการจัดทํ าโครงการฯเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอใหท่ีประชุมคณบดีพิจารณาเสนอชื่อคณะ/ผูแทน
รวมเปนกรรมการในคณะกรรมการดังกลาว ตามคํ าส่ัง มหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี 2324/2548 ลงวันท่ี 12
กรกฎาคม 2548 ในแตละกลุมดังนี้

1.  กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ
2.  กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ
3.  กลุมสังคมศาสตร
จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังน้ี
1. เพ่ือใหองคประกอบของคณะกรรมการชุดดังกลาวครอบคลุมทุกกลุมสาขาวิชา จึงมีมติ

ใหแกไข “กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ” เปน “กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” และใหพิจารณาแกไขในคํ าสั่ง
มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 2324/2548 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2548 ดวย

2.  ที่ประชุมมีมติเสนอชื่อคณบดีรวมเปนกรรมการในคณะกรรมการดังกลาวดังน้ี
2.1  คณบดคีณะแพทยศาสตร  เปนผูแทนกลุมวทิยาศาสตรสขุภาพ
2.2  คณบดคีณะเกษตรศาสตร เปนผูแทนกลุมวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
2.3  คณบดคีณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร เปนผูแทนกลุมสงัคมศาสตร

6.3  การเสนอพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย
                           และสถาบันการศึกษาตางๆ

เลขานุการท่ีประชุมเสนอตอท่ีประชุมวา สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีหนังสือเวียน
แจงมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเม่ือวันท่ี 8 กันยายน 2541 ขอใหสถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติอยางเครงครัด
ในการเสนอพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา โดยกํ าหนดวันใชบังคับยอนหลัง ซ่ึงการท่ีจะ
ทูลเกลาฯ ถวายเพื่อใหทรงลงพระปรมาภิไธยในกฎหมายนั้นฯ นาจะไมเหมาะสมและไมบังควร และเพื่อมิใหมีกรณี
เชนนี้เกิดขึ้นอีก จึงใหกระทรวงศึกษาธิการ รับขอสังเกตดังกลาวไปพิจารณาทบทวนการกํ าหนดปริญญาในแตละ
สาขาวิชาของสถาบันอุดมศึกษาท้ังหมด หากสถาบันอุดมศึกษาแหงใดอนุมัติปริญญาไปแลวและยังไมมีกฎหมาย
รองรับ ขอใหรีบดํ าเนินการจัดทํ ารางพระราชกฤษฎีกาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยดวน  ท้ังนี้ ใหถือเปนหลัก
การวา เม่ือสถาบันอุดมศึกษาใดอนุมัติหลักสูตรสาขาใดแลว จะตองเสนอรางพระราชกฤษฎีกากํ าหนดชื่อปริญญา
ในสาขาวิชานั้นเสียกอนแลวจึงจะเปดทํ าการสอนในสาขาวิชานั้นได

ในสวนของมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายวิชาการฯ ไดตรวจสอบแลวไมเคยมีกรณีท่ีไดอนุมัติปริญญา
ไปแลวและยังไมมีกฎหมายรองรับเกิดขึ้น  สํ าหรับกรณีเกี่ยวกับหลักสูตรสาขาใดที่ไดรับอนุมัติแลว จะตองเสนอ
รางพระราชกฤษฎีกากํ าหนดชื่อปริญญาในสาขาวิชานั้นเสียกอน แลวจึงจะเปดทํ าการสอนในสาขาวิชานั้นได นั้น
ฝายวิชาการฯ จะขอหารือ สกอ. โดยละเอียดในแนวทางปฏิบัติตอไป
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6.4  ขอความเห็นชอบใหศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยขอนแกน
                          เปนศูนยหนังสือเครือขายศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยสิน ผูแทนรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ เสนอตอท่ีประชุมวา
การดํ าเนินงานในชวงเวลาที่ผานมาของศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยขอนแกน มีขอจํ ากัดดานบุคลากรและขาดผูบริหาร
มืออาชีพ ตอบสนองความตองการของผูใชบริการไดไมเต็มท่ี คณะกรรมการบริหารศูนยหนังสือมหาวิทยาลัย
ขอนแกน ไดพิจารณาแลวเห็นชอบใหพัฒนาศักยภาพของศูนยหนังสือ มข. และไดพิจารณาเห็นวาศูนยหนังสือ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีประสบการณและความเชี่ยวชาญในการบริหารศูนยหนังสือ จึงไดมีการเจรจาความ
รวมมือในการดํ าเนินงานศูนยหนังสือ มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้
รูปแบบความรวมมือ

1.ตกลงรวมมือจัดตั้งศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยรวมกัน โดยใชชื่อวา “ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัย
ขอนแกน เครือขายศูนยหนังสือจุฬาฯ”   กํ าหนดเปดใหบริการในวันท่ี 1 ตุลาคม 2548

2.มหาวิทยาลัยขอนแกนจะลงทุนสรางและตกแตงศูนยหนังสือนี้ โดยการออกแบบพิจารณา
รวมกันระหวางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยขอนแกน

3.ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ จะเปนผูลงทุนสินคาและบริหารงานในรูปแบบของสาขา
การบริหารจัดการ
ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯจะบริหารงาน “ศูนยหนังสือ มข. เครือขายศูนยหนังสือจุฬาฯ” ในรูปแบบสาขา โดยบริหาร
จัดการในดานตางๆ ดังนี้
1.บริหารสินคา

1.  ลงทุนในสินคาซ่ึงเปนหนังสือ ตํ ารา ส่ือการเรียนการสอนทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
ซ่ึงมีมูลคาประมาณ 30 ลานบาท

2.  หมุนเวียนสินคา หนังสือและตํ าราใหมีความทันสมัยตลอดเวลา
3.  รับจัดหาสินคา หนังสือ ตํ ารา ส่ือการเรียนการสอนทุกประเภทตามความตองการของผูใช

บริการอยางรวดเร็ว
2.บริหารงาน

1.  ขายสินคาในรูปแบบขายสดหนาราน และขายเชื่อสํ าหรับหนวยงานตางๆ
2.  เชื่อมตอระบบคอมพิวเตอร เพื่อการขายและบริหารงานระหวาง กรุงเทพฯกับขอนแกน
3.  บริหารจัดการเรื่องการเงิน วางแผนการตลาด สรรหาและพัฒนาบุคลากร
4.  จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน การคนควา การวิจัย การเขียน การพิมพ
5.  จายคาเชาพืน้ท่ีและท่ีพกัอาศยัเดอืนละประมาณ 10,000 บาทและคาสาธารณปูโภคตามจายจรงิ

3.บริหารบุคคล
1.ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ สงผูจัดการและทีมงานที่มีประสบการณมาบริหารจัดการในศูนย

หนังสือมข.



- 8 -

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  13/2548  ณ  วันท่ี  20  กรกฎาคม 2548

2.รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่มีภูมิลํ าเนาในจังหวัดขอนแกนและใกลเคียง บรรจุเปนพนักงาน
ของศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ แลวทํ าการฝกอบรมที่กรุงเทพฯไมตํ่ ากวา 2 เดือน (พนักงานศูนยหนังสือมข.เดิมจะได
รบัการพิจารณาคัดเลือกกอน)

3.อบรมพนักงานทุกคนใหมีความรู ความสามารถ สามารถใหบริการท่ีประทับใจ
การสนับสนุนของมหาวิทยาลัยขอนแกน

1.  มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนผูลงทุน ดังนี้
1.1  ปรับปรุงตกแตงศูนยหนังสือตามรูปแบบการออกแบบรวมกัน
1.2  จัดซ้ือคอมพิวเตอร เครื่องมือส่ือสาร วัสดุและอุปกรณ
1.3  ติดตั้งระบบคอมพิวเตอรซ่ึงมี IP Address ไมตํ่ ากวา 30 เลขหมาย สํ าหรับการ

เชื่อมตอกับระบบงานที่กรุงเทพฯ และโทรศัพทไมตํ่ ากวา 7 เลขหมาย
2.  จัดหาท่ีพักอาศัยในมหาวิทยาลัยสํ าหรับพนักงานจํ านวน 6 คน
ท้ังนี้ ไดเสนอรางขอตกลงความรวมมือพัฒนาศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยขอนแกน เครือขายศูนย

หนังสือแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พรอมท้ังรายละเอียดรายรับ-จาย ของศูนยหนังสือ มข. ปงบประมาณเงินราย
ได 2547 (ต.ค.2546-ก.ย.2547) ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังน้ี
1.  ทีป่ระชมุมีมตเิหน็ชอบในหลกัการ การพฒันาศกัยภาพและปรบัปรงุการบรหิารจดัการของ

ศนูยหนังสอื มข. ใหม และใหคณะกรรมการบรหิารศนูยหนังสอื มข. เปนผูพิจารณาเสนอรปูแบบการพฒันาหลายๆ
รปูแบบใหทีป่ระชมุคณบดพิีจารณาอกีครัง้

2.  เน่ืองจากศนูยหนังสอื มข. มีฐานะเปนองคกรในกํ ากับของมหาวทิยาลยั ทีจั่ดตัง้ขึน้โดยมี
วตัถปุระสงคทีช่ดัเจนและสอดคลองกับภารกจิของมหาวทิยาลยั ดังน้ัน การปรบัเปลีย่นนโยบายการบรหิารงาน  องค
กร จึงควรตองพิจารณาโดยละเอยีดรอบคอบถงึขอไดเปรยีบ เสยีเปรยีบ ความเปนไปไดในการบรหิารจดัการและผล
กระทบตอโครงสรางการบรหิารงานของมหาวทิยาลยัดวย

3.  มหาวทิยาลยัควรมคีวามชดัเจนในปรชัญาและนโยบายการมศีนูยหนังสอืของมหาวทิยาลยั ซึง่จะ
เปนกรอบทศิทางในการบรหิารศนูยหนังสอื วาเนนในเรือ่งการพฒันาและสนับสนุนวชิาการ หรอืเนนในเรือ่งธรุกิจ

6.5  ขออนุมัติเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
       สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษาญี่ปุน และสาขาวิชาภาษาจีน
       ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเสนอตอท่ีประชุมวา คณะฯขออนุมัติเก็บคาธรรมเนียม

การศึกษาพิเศษหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษาญี่ปุน และสาขาวิชาภาษา
จนี ในอตัราภาคการศกึษาละ 3,000 บาท โดยจะเริม่ตัง้แตภาคตน ปการศกึษา 2548 เปนตนไป  ซ่ึงมีรายละเอยีดตาม
เอกสารประกอบวาระ ท้ังนี้ ขอแกไขขอความในเอกสาร จาก “ขออนุมัติเรียกเก็บเงินคาบํ ารุงการศึกษา...” เปน
“ขออนุมัติเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ...”
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จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะวา
1. ควรพจิารณาเกบ็คาธรรมเนียมการศกึษาพิเศษดงักลาวกับนักศกึษาในปตอไป เน่ืองจาก

การเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษน้ัน ควรจะตองมีการประกาศใหนักศึกษาทราบกอนลวงหนา
2.  การเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ ขอใหอางอิงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย

คาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษสํ าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2546
3.  ขอใหรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ เรงพิจารณาดํ าเนินการเรื่องการจัดทํ าอัตรา

คาธรรมเนียมการศึกษาตามนโยบาย ICL เพ่ือเปนขอมูลสํ าหรับการพิจารณาทบทวนการจัดเก็บคาธรรม
เนียมการศึกษาทั้งระบบตอไป

6.6   นโยบายการประหยัดพลังงาน
รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอท่ีประชุมวา ขอความรวมมือใหทุกคณะ/หนวยงาน รวมกัน

ประหยัดพลังงาน และใหถือปฏิบัติรวมกันอยางเครงครัด จริงจังและตอเนื่องดวย ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยก็ไดลดการใช
กระแสไฟฟาในพื้นท่ีสวนกลางลง เชน การเปดหลอดไฟเวนระยะตามชวงถนน กํ าหนดชวงเวลาเปด-ปดไฟฟา
สนามกีฬา และสวนอื่นๆ ซ่ึงคาดวาจะทํ าใหอัตราการใชกระแสไฟฟาลดลง และมีการศึกษาเปรียบเทียบสถิติการใช
พลังงานไฟฟาเพื่อหาแนวทางการรณรงคประหยัดพลังงานตอไป สํ าหรับการพิจารณาจัดรถรับ-สงระหวาง
มหาวิทยาลัยและสนามบินขอนแกน เพื่อรวมกันประหยัดพลังงานนั้น อยูระหวางการดํ าเนินการ และหากคณะ/
หนวยงานที่ประสบปญหาในการดํ าเนินการประหยัดพลังงานดังกลาว ขอใหมีหนังสือแจงไปท่ีฝายบริหารดวย

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบและขอความรวมมือ
ที่ประชุมรับทราบ และมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังน้ี
1.  การประหยัดพลังงานตองพิจารณาถึงความปลอดภัยดวย เชน ถนนบางสายมืดมากก็ไม

ควรปดหลอดไฟตามถนนที่สัญจรไปมา
2.  ขอใหจัดสงสถิติชวงเวลาที่ใชกระแสไฟฟาสูงสุดของมหาวิทยาลัยแจงใหคณะ/หนวยงาน

ทราบ เพ่ือเปนขอมูลและรณรงคการประหยัดรวมกัน

6.7  กิจกรรมเปดโลกการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน
       “ Khon Kaen Excellence Fair 2005 ”

เลขานุการท่ีประชุมเสนอตอท่ีประชุมวา สํ านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเขต 1-5 ไดกํ าหนด
จัดงาน “มหกรรมเสริมสรางการเรียนรูสูอาณาจักรแหงความคิด “ Khon Kaen Excellence Fair 2005 ” ขึ้นใน
ระหวางวันท่ี 27-29 กรกฎาคม 2548 ณ ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก และกํ าหนดเย่ียมชมศึกษา
ดูงานในคณะตางๆของมหาวิทยาลัยในวันท่ี 27 กรกฎาคม 2548 โดยแบงกลุมนักเรียนตามความสนใจ ซ่ึงมีราย
ละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบและพิจารณา
มติ ทีป่ระชมุรบัทราบและมอบฝายวชิาการฯ ติดตอประสานงานตอไป โดยมขีอคดิเหน็

เสนอแนะวา   ควรพิจารณาจัดกลุมนักเรียนใหเปนกลุมขนาดเล็กลง  เพ่ือที่จะไดมีเวลาในการเยี่ยมชมแตละ
คณะใหมากขึ้น หรืออาจพิจารณาจัดสถานที่และใหแตละคณะมานํ าเสนอที่จุดเดียว
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เลิกประชุมเวลา 12.05  นาฬิกา

             (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)
                 รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

                   เลขานุการท่ีประชุมคณบดี

นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน  มูลศรี
ผูบันทึกรายงานการประชุม
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