
- 1 -

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  18/2548  ณ  วันท่ี  12 ตุลาคม 2548

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 18/2548

เม่ือวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2548
ณ  หองประชุมสารสิน ชั้น 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ

         ******************************************
ผูมาประชุม
1. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ      ประธาน
2. รศ.พิศาล  ศิริธร รองอธิการบดีฝายวิจัย และรักษาราชการแทน

ผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
3. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
4. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร
5. รศ.สมหมาย  ปรีเปรม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
6. รศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ คณบดีคณะเกษตรศาสตร
7. ผศ.ธนากร  วงศวัฒนาเสถียร รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ

แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
8. ศ.ละออศรี  เสนาะเมือง คณบดีคณะวิทยาศาสตร
9. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา คณบดีคณะศึกษาศาสตร
10. รศ.สุขุมาล  ธนาเศรษฐอังกูล รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ

แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร
11. ศ.วิรุฬห  เหลาภัทรเกษม คณบดีคณะแพทยศาสตร
12. รศ.พีรสิทธ์ิ   คํ านวณศิลป คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
13. รศ.ชูชาติ  อารีจิตรานุสรณ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
14. นายชัชวาลย  ยุทธชัยยางกูล รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
15. รศ.อินทรพล  หอวิจิตร คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
16. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย คณบดีคณะเภสัชศาสตร
17. ผศ.เกษม  นันทชัย คณบดีคณะเทคโนโลยี
18. รศ.ประจักษ  พัวเพิ่มพูลศิริ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
19. นางอโนชา  นนทคุปต ผูชวยคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
20. รศ.สุเมธ  แกนมณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
21. ผศ.รุง  ธีระพิจิตร คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
22. รศ.สมาน  ลอยฟา ผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ

(สํ านักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู)
23. รศ.ชรัตน  มงคลสวัสดิ์ รักษาราชการแทนผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร
24. รศ.สมภพ  พระธานี ผูอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
25. รศ.จิตเจริญ  ไชยาคํ า ผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ
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26. ผศ.สิทธี  วนิชาชีวะ รองผูอํ านวยการฝายวางแผนและพัฒนา
แทนผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล
(สํ านักบริหารและพัฒนาวิชาการ)

27. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
เลขานุการท่ีประชุม

28. นางสังวาลย  ชางทอง หัวหนาสํ านักงานอธิการบดี
ผูชวยเลขานุการท่ีประชุม

ผูไมมาประชุม เน่ืองจากติดราชการ หรือภารกิจสํ าคัญ
1.  รศ.สุมนต  สกลไชย อธิการบดี
2.  รศ.ดํ ารงค   หอมดี รองอธิการบดีฝายบริหาร
3.  ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
4.  ผศ.พิศิษฐ  โจทยกิ่ง ประธานสภาคณาจารย

ผูเขารวมประชุม
1.  ผศ.วันชัย  สุมเล็ก ผูอํ านวยการวิทยาเขตหนองคาย
2.  นายบุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย รองประธานสภาขาราชการและลูกจาง คนท่ี 1

แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง

เริ่มประชุมเวลา 09.40 นาฬิกา

เนื่องจากอธิการบดีเดินทางไปราชการ ณ กรุงเทพฯ เพื่อรวมประชุมกรรมาธิการรวมของ
สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา  เกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ...  จึงไดมอบหมายให
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศทํ าหนาท่ีประธานที่ประชุมคณบดีแทน ประธานไดกลาวเปดประชุมและ
ด ําเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระดงัตอไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ไดนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 7/2548
      เม่ือวันที่ 5 ตุลาคม  2548 และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง
- เล่ือนไปบรรจุวาระการประชุมครั้งตอไป –

1.2  แนะนํ าคณบดีคณะแพทยศาสตร
ประธานกลาวตอนรบัและแนะน ํา ศ.นพ.วริฬุห  เหลาภัทรเกษม ท่ีไดรับแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนง

คณบดีคณะแพทยศาสตร  ตั้งแตวันท่ี 6 ตุลาคม 2548 เปนตนไป
ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 17/2548 เม่ือวันที่ 21 กันยายน 2548
ท่ีประชุมมีมติใหแกไขดังนี้
-  หนา 3 บรรทัดท่ี 8 ตัดคํ าวา “ไมมี” ออก
-  หนา 9  มติท่ีประชุมวาระท่ี 5.7 ขอ 1 บรรทัดท่ี 2 ทายขอความ “...ตามที่ไดดํ าเนินการไป

แลวได” ใหปรับแกไขเปน “โดยที่ประชุมเห็นชอบใหใชเกณฑการประเมินตามที่มหาวิทยาลัยไดกํ าหนดไวในป
2547 ท้ังนี้ หากคณะที่ไดดํ าเนินการประเมินตนเองไปแลว อาจจะทํ ารายละเอียดของเอกสารตามกรอบแนวทางที่
มหาวิทยาลัยเสนอเปนเอกสารเพิ่มเติมได“
เม่ือแกไขเรียบรอยแลวท่ีประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 17/2548 เม่ือวันพุธท่ี 21 กันยายน 2548

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน   
3.1  รายงานความคืบหนาการเตรียมการการตรวจประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย
ประธานเสนอตอท่ีประชุมวา มหาวิทยาลัยไดเชิญประชุมชี้แจงผูประสานงานของคณะ/หนวยงาน

และคณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อเตรียมการเกี่ยวกับการตรวจประเมินคุณภาพภายในเรียบรอยแลว ซ่ึงการ
ตรวจประเมินของแตละคณะ/หนวยงานจะดํ าเนินการตามปฏิทินท่ีไดปรับเปล่ียนตามที่คณะ/หนวยงานเสนอ

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1  ขอเสนอแตงต้ังกรรมการโดยต ําแหนงในคณะกรรมการอ ํานวยการวทิยาลยับัณฑติศกึษาการจดัการ
เลขานุการท่ีประชุมเสนอตอท่ีประชุมวา กรรมการโดยตํ าแหนงในคณะกรรมการอํ านวยการ

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ตามคํ าส่ังมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี 2661/2546  ไดครบวาระการดํ ารงตํ าแหนง
แลว คือ 1) รศ.กุลธิดา  ทวมสุข รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ เปนกรรมการประเภทรองอธิการบดี
ท่ีไดรับมอบหมาย และ 2) รศ.สุเมธ  แกนมณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เปนกรรมการประเภทผูแทนท่ีประชุม
คณบดี  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาเสนอแตงตั้งแทนผูท่ีครบวาระทั้ง 2 ทานดังกลาว

เลขานุการท่ีประชุมเสนอตอท่ีประชุมเพิ่มเติมวา  ในสวนของกรรมการประเภทรองอธิการบดีนั้น
อธิการบดีไดเสนอใหรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ รวมเปนกรรมการ

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมีมตใิหกรรมการโดยต ําแหนงทีค่รบวาระแลว ทัง้ 2 ทาน

ดํ ารงต ําแหนงตอไปอกีวาระ

4.2 การเสนอชือ่ผูแทนคณบดแีละผูทรงคณุวฒุเิปนกรรมการในคณะกรรมการอ ํานวยการ
สถาบนัภาษา

เลขานุการท่ีประชุมเสนอตอท่ีประชุมวา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2548 ขอ 7 การบริหารสถาบันภาษา ใหอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
อํ านวยการ ซ่ึงประกอบดวย

(1) อธิการบดี หรือรองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย จํ านวน 1 คน เปนประธาน
(2) คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนกรรมการ
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(3) ผูแทนคณบดีและผูบริหารหนวยงานเทียบเทาคณะ จํ านวน 4 คน เปนกรรมการ
(4) ผูทรงคุณวุฒิ จํ านวน 3 คน เปนกรรมการ
(5) ผูอํ านวยการสถาบันภาษา เปนกรรมการและเลขานุการ
 โดยกรรมการในขอ (3) และ (4) ใหอธิการบดีเปนผูแตงตั้งตามคํ าแนะนํ าของท่ีประชุมคณบดี

โดยมีวาระคราวละ 2 ป  จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาเสนอชื่อกรรมการตามขอ (3) จํ านวน 4 คน และใหความเห็น
ชอบกรรมการตามขอ (4)  จากรายชื่อผูทรงคุณวุฒิจํ านวน 3 คน ดังนี้

1. รศ.ดร.สุวิทย  เลาหศิริวงศ สาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
2. ผศ.ดร.วรรณภา  ศรีธัญรัตน  สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
3. ผศ.ดร.ไมตรี  อินทรประสิทธ์ิ สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมีมตเิหน็ชอบรายชือ่คณะกรรมการผูทรงคณุวฒุ ิจํ านวน 3 คน

ตามทีเ่สนอ  และ เสนอรายชือ่คณบดเีพ่ือรวมเปนกรรมการตามขอ (3) คอื
1. คณบดคีณะแพทยศาสตร   
2. คณบดคีณะวทิยาศาสตร
3. คณบดคีณะศลิปกรรมศาสตร
4. ผูอ ํานวยการศนูยบรกิารวชิาการ

4.3 การเสนอชือ่ผูแทนคณบดแีละผูทรงคณุวฒุเิปนกรรมการในคณะกรรมการอ ํานวยการ     ส ํานัก
วชิาศกึษาทัว่ไป

เลขานุการท่ีประชุมเสนอตอท่ีประชุมวา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย สํ านักวิชา
ศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2548 ขอ 6 การบริหารสํ านักวิชาศึกษาท่ัวไป ใหอยูในความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการอํ านวยการ ซ่ึงประกอบดวย

(1) อธิการบดี หรือรองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย จํ านวน 1 คน เปนประธาน
(2) ผูแทนคณบดีและผูบริหารหนวยงานเทาคณะ จํ านวน 4 คน เปนกรรมการ
(3) ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปนบุคลากรสายผูสอน จํ านวน 4 คน เปนกรรมการ
(5) ผูอํ านวยการสํ านักวิชาศึกษาท่ัวไป เปนกรรมการและเลขานุการ
 โดยกรรมการในขอ (2) และ (3) ใหอธิการบดีเปนผูแตงตั้งตามคํ าแนะนํ าของท่ีประชุมคณบดี

โดยมีวาระคราวละ 2 ป  จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาเสนอชื่อกรรมการตามขอ (2) จํ านวน 4 คน และใหความเห็น
ชอบกรรมการตามขอ (3)  จากรายชื่อบุคลากรสายผูสอน จํ านวน 4 คน ดังนี้

1. ผศ.ดร.อนันต  หิรัญสาลี สาขาวิทยาศาสตรชีวภาพ
2. รศ.ดร.ขวัญใจ  กนกเมธากุล  สาขาวิทยาศาสตรกายภาพ
3. รศ.ดร.ธีระ  ฤทธิรอด  สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
4. ผศ.ดร.เยาวลักษณ  อภิชาติวัลลภ สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมีมต ิดังน้ี
1. เสนอแตงต้ัง ผศ.วนัชยั  สุมเลก็ ผูอ ํานวยการวทิยาเขตหนองคาย เปนกรรมการผูทรงคณุวฒุิ

ล ําดบัที ่3 แทน เพ่ือใหมีผูแทนจากวทิยาเขตหนองคายเขารวมเปนกรรมการ
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2.  เสนอรายชื่อผูแทนคณบดี เพ่ือรวมเปนกรรมการ ตาม ขอ (2)  คือ
1. คณบดคีณะศกึษาศาสตร
2. คณบดคีณะเกษตรศาสตร
3. คณบดคีณะพยาบาลศาสตร
4. ผูอ ํานวยการส ํานักบรหิารและพฒันาวชิาการ

4.4 การเสนอแตงต้ังคณะกรรมการผูทรงคณุวฒุปิระจ ําศนูยบรกิารวชิาการ
ผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการเสนอตอท่ีประชุมวา คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิประจํ าศูนย

บริการวิชาการ ตามคํ าส่ังมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี 2826/2546 ลงวันท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ.2546 และ คํ าส่ังท่ี
3171/2546 ลงวันท่ี 18 กันยายน 2546 ไดครบวาระการดํ ารงตํ าแหนงแลว ศูนยฯ จึงขอเสนอแตงตั้งบุคคลเปน
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิประจํ าศูนยฯ แทนตํ าแหนงท่ีวางลง ดังนี้

1. รศ.สุนีย  สินธุเดชะ
2. นายจีระ  ไตรถวิล
3. นายพีระพล  พัฒนพีระเดช
4. นายสุรพล  ทวีแสงสกุลไทย
5. นางชนัดดา  แฮรรีส
พรอมไดแนบประวัติของบุคคลดังกลาวขางตนมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังรายละเอียดตาม

เอกสารประกอบวาระ
จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมีมตเิหน็ชอบตามทีเ่สนอ

4.5 กํ าหนดการสอบปลายภาคของมหาวิทยาลัย/สถาบัน ประจํ าปการศึกษา 2548
เลขานุการท่ีประชุมเสนอตอท่ีประชุมวา สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมีหนังสือแจง

วา ตามที่สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย มีมติเห็นชอบรวมกันให
ใชคะแนนจากแบบทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และแบบทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ
ขั้นสูง (A-NET) เปนองคประกอบในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปการศึกษา 2549  และ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ ไดก ําหนดการจัดสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) และแบบทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นสูง (A-NET) ในระหวางวันท่ี 25กุมภาพันธ – 1 มีนาคม
2549  นั้น  สกอ.ไดรับการรองเรียนจากนักศึกษาและผูปกครองจํ านวนมากวา วันกํ าหนดสอบ O-NET และ
A-NET ตรงกับวันสอบปลายภาคของมหาวิทยาลัย/สถาบัน หลายแหง ทํ าใหนักศึกษาบางสวนท่ีตองการสมัครเขา
มหาวิทยาลัยแหงใหมไมสามารถเขาสอบแบบทดสอบ O-NET และ A-NET ได ซ่ึงอาจเปนการจํ ากัดสิทธ์ิ ดังนั้น
หากมหาวิทยาลัย/สถาบัน สามารถพิจารณาเล่ือนวันสอบปลายภาคการศึกษาไมใหตรงกับวันดังกลาว ก็จะชวยลด
ปญหารองเรียนที่อาจเกิดขึ้นได และจะเปนการเอื้อตอการเลือกศึกษาตอในคณะหรือสาขาวิชาท่ีนักศึกษามีความ
ถนัดหรือสนใจมากขึ้น
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สํ านักบริหารและพัฒนาวิชาการไดตรวจสอบแลว มหาวิทยาลัยขอนแกนจะมีการสอบภาคปลาย
ปการศึกษา 2548 ระหวางวันท่ี 14 กุมภาพันธ – 3 มีนาคม 2548  มีจํ านวนคณะที่มีการสอบท่ีตรงกับการ
ทดสอบ O-NET และ A-NET ในระหวางวันท่ี 25 กุมภาพันธ – 1 มีนาคม 2549 จํ านวน 10 คณะ 296 วิชา/
กลุมวิชา ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมีมตใิหดํ าเนินการสอบตามปฏทินิเดิม เน่ืองจากหากเลือ่นการสอบจะมี

ผลกระทบตอนักศกึษาสวนใหญ ซึง่ไมใชผูทีป่ระสงคจะสอบ O-NET และ A-NET

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1  การปฏิบัติตามระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี วาดวย การเรงรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณี
       เงินขาดบัญชีหรือเจาหนาที่ของรัฐทุจริต พ.ศ.2546
ประธานเสนอตอท่ีประชมุวา ดวยมหาวทิยาลัยยังไมไดด ําเนนิการใหเปนไปตามระเบยีบ

สํ านักนายกรัฐมนตรี วาดวย การเรงรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจาหนาท่ีของรัฐทุจริต พ.ศ.2546
ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบและขอความรวมมือดํ าเนินการตามระเบียบดังกลาวดวย
ที่ประชุมรับทราบ

5.2 การเดินตรวจสถานบันเทิงในบริเวณตลาดเจพร 2
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษเสนอตอท่ีประชุมวา  ฝายกิจการพิเศษ รวมกับ ฝายพัฒนา

นักศึกษา รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาของคณะ งานรักษาความปลอดภัย และจังหวัดขอนแกน ไดรวมเดินตรวจ
สถานบันเทิงในบริเวณตลาดเจพร 2 ในวันศุกรท่ี 30 กันยายน 2548 ชวงเวลา 01.00-02.00 น.  ผลการตรวจ
บริเวณดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย ในชวงเวลาดังกลาวนั้นสถานบันเทิงไดปดบริการหมดแลว

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ และมีขอคิดเห็นเสนอแนะใหมีการกํ ากับ ดูแลอยางตอเน่ืองและเปนประจํ า

5.3  ตอบขอหารอืเก่ียวกับการบรหิารงบประมาณโครงการทนุพัฒนาอาจารย
รองอธิการบดฝีายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชมุวา  สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ไดมีหนังสือแจง ตอบขอหารือเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณโครงการทุนพัฒนาอาจารย ตามที่หลายมหาวิทยาลัย
ไดสอบถามไปในประเด็นตางๆ ดังนี้

1.มหาวิทยาลัยจะเบิกจายเงินทุนใหแกผูท่ีมหาวิทยาลัยไดประกาศรายชื่อใหรับทุนเพิ่มเติมภายใต
กรอบจํ านวนทุนท่ี สกอ.อนุมัติ  ซ่ึงรายชื่อผูรับทุนนั้นไมไดปรากฏในตารางรายละเอียดงบประมาณโครงการทุน
พัฒนาอาจารย ท่ี สกอ.จัดสงใหแกมหาวิทยาลัย อันเนื่องจากมหาวิทยาลัยแจงรายชื่อตกหลนหรือคัดเลือกผูรับทุน
เพิ่มเติม หลังจากท่ี สกอ. ไดโอนเงินทุนใหมหาวิทยาลัยแลว กรณีนี้ มหาวิทยาลัยจะเบิกจายเงินทุนเหลือจายใน
ภาพรวมใหผูรับทุนดังกลาวท่ีไมปรากฏรายชื่อในตารางรายละเอียดงบประมาณไดหรือไม

2.งบประมาณของผูรับทุนหลักสูตรปริญญาเอกรวมฯ เพื่อไปทํ าวิจัย ณ ตางประเทศ ซ่ึงไดระบุงบ
ประมาณจํ าแนกตามรายการคาใชจาย เชน คาตั๋วเครื่องบิน คาใชจายประจํ าเดือน คา Bench Fee คาประกันสุขภาพ
เปนตน หากคาใชจายในสวนของ Bench Fee เหลือจะนํ าไปจายสมทบเปนคาตั๋วเครื่องบิน หรือคาประกันสุขภาพ
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(ตามเกณฑสามารถเบิกจายตามจายจริง) ซ่ึงคาใชจายจริงสูงกวาจํ านวนเงินท่ีสํ านักงานคณะกรรมการการอุดม
ศกึษาระบุในตารางรายละเอียดงบประมาณไดหรือไม

จากประเด็นขอซักถามดังกลาว สกอ.ไดแจงวา สกอ.ไดโอนเงินโครงการทุนพัฒนาอาจารยให
มหาวิทยาลัยเบิกจายแทน สกอ. โดยมีบัญชีรายชื่อผูรับทุนและรายละเอียดรายการคาใชจายของแตละรายกํ ากับ
ดวย  โดยรายละเอียดคาใชจายดังกลาวเปนเพียงฐานขอมูลประกอบการคํ านวณงบประมาณเพื่อจัดสงให
มหาวิทยาลัยเทานั้น ซ่ึงมหาวิทยาลัยควรบริหารงบประมาณดังกลาว เปนภาพรวมของโครงการ โดยเบิกจายใหแกผู
รับทุนในอัตราคาใชจายตามเกณฑการใหทุนท่ีสกอ.กํ าหนด และตามสิทธ์ิท่ีผูรับทุนจะไดรับ ดังนั้น ขอหารือขางตน
จึงเปนเรื่องท่ีมหาวิทยาลัยสามารถดํ าเนินการได

อนึ่ง ในการบริหารโครงการทุนขอใหหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการทุนพัฒนาอาจารยและหนวย
งานท่ีรับผิดชอบการเบิกจายงบประมาณไดประสานงาน และสรางความเขาใจรวมกันดวยและกอนท่ี
มหาวิทยาลัยจะของบประมาณโครงการทุนเพิ่มเติมไปยัง สกอ. ขอใหตรวจสอบเรื่องเงินเหลือจายของโครงการ
จากฝายคลังของมหาวิทยาลัย หากมีเงินเหลือจายขอใหใชเงินเหลือจายกอน

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

5.4  ขอแจงชื่อและประวัติศิษยเกาดีเดนประจํ าป 2548
ประธานเสนอที่ประชุมวา สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน ไดพิจารณาคัดเลือกศิษยเกา

ดีเดน ประจํ าป 2548 เรียบรอยแลว โดย นายประวิทย  อนันตวราศิลป ศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน รุนท่ี 5
คณะวิศวกรรมศาสตร  เปนผูไดรับคัดเลือกเปนศิษยเกาดีเดนประจํ าป 2548 เพื่อเขารับพระราชทานโลรางวัล
ศษิยเกาดีเดน จากผูแทนพระองคในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจํ าป 2548 และไดแนบประวัติและผลงาน
ของบุคคลดังกลาว ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

5.5  -  สรุปกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวางวันที่ 16 สิงหาคม –
             15 กันยายน 2548

   -  รายงานสรุปขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน
       เดือนกันยายน 2548

รองอธิการบดฝีายกจิการพเิศษเสนอตอท่ีประชมุวา ในชวงวนัท่ี 16 สิงหาคม – 15 กนัยายน 2548
มหาวทิยาลัยไดด ําเนนิกจิกรรมทีสํ่ าคัญๆ      ในดานการพฒันาวชิาการและผลติบณัฑติ การวจิยั การบรกิารวชิาการ การ
สงเสรมิศลิปวฒันธรรม การพฒันานกัศกึษา การพฒันาระบบบรหิารและบคุลากร และการจดักจิกรรมพเิศษ ซ่ึงมีราย
ละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ

นอกจากนี ้ฝายกจิการพเิศษ และงานประชาสมัพนัธยังไดรวบรวมรายงานขาวมหาวทิยาลัยขอนแกน
ในหนาหนงัสือพมิพ วารสาร ส่ือมวลชน ประจ ําเดอืนกนัยายน 2548    โดยแยกประเภทเปนขาวดานตางๆ ไดแก
ขาวพฒันาวชิาการและผลติบณัฑติ การวจิยั การบรกิารวชิาการ การสงเสรมิศลิปะวฒันธรรม การพฒันานกัศกึษา
การพฒันาระบบบรหิารและบคุลากร การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ กจิกรรมพเิศษ ขาวท่ัวไป ขาวบรกิารชมุชน
รวมทัง้ส้ิน 114  ขาว  ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ
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จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ
6.1  รางประกาศฯ เรือ่งหลกัเกณฑการขอและพจิารณาทนุวจัิยประเภทอดุหนุนทัว่ไป
รองอธิการบดฝีายวจิยัเสนอตอท่ีประชมุวา เพือ่ใหการจดัสรรทนุวจิยัประเภททนุอดุหนนุท่ัวไป    ผาน

สํ านกังานคณะกรรมการวจิยัแหงชาต ิเปนไปดวยความเรยีบรอย เห็นสมควรปรบัปรงุหลักเกณฑการขอและ      การ
พจิารณาทนุวจิยัประเภทอดุหนนุท่ัวไปใหเหมาะสม ซ่ึงไดมีการประชมุกรรมการประสานงานวจิยั ครัง้ท่ี 3/2548 เม่ือวนั
ท่ี 7 ตลุาคม 2548 ท่ีผานมา เพือ่พจิารณารางหลักเกณฑการขอและพจิารณาทนุวจิยัประเภทอดุหนนุท่ัวไป ซ่ึงจะน ําไปใช
ในการขอการสนบัสนนุงบวจิยัหมวดอดุหนนุท่ัวไปในปงบประมาณ พ.ศ.2550 ในการนี ้ไดมีการระบ ุตามขอ 8.2.6 ท่ี
ระบวุา ไมซ้ํ าซอนกบัโครงการวจิยัศนูยเฉพาะทาง โดยกรรมการประสานงานวจิยัมีความเห็นท่ียังไมสามารถหาขอยุตไิด
เนือ่งจากกรรมการสวนหนึง่เห็นวาศนูยเฉพาะทางและนกัวจิยัในศนูยเฉพาะทางนาจะขอทนุอดุหนนุได ในขณะท่ี
กรรมการอกีสวนหนึง่มีความเห็นวาศนูยเฉพาะทางมีความสามารถและมเีงนิพฒันาโครงกรเพือ่แขงขนัขอรบั
ทุนจากแหลงทุนอืน่อยูแลว จงึควรเปดโอกาสใหมีนกัวจิยัใหมๆ  เกดิขึน้ในมหาวทิยาลัยขอนแกน จงึไมควรมาขอทนุ
อดุหนนุท่ัวไปดงักลาว  ดงันัน้ สํ านกับรหิารการวจิยั  จงึเห็นควรน ําเขาหารอืท่ีประชมุคณบด ีเพือ่พจิารณาหาขอยุตใิน
ประเดน็ดงักลาวนี ้จงึขอเสนอรางประกาศฯ เรือ่งหลกัเกณฑการขอและพจิารณาทนุวจิยัประเภทอดุหนนุท่ัวไป ซ่ึงมีราย
ละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ

จงึเสนอท่ีประชมุเพือ่พจิารณา
มติ  ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมีมติใหคงขอ 8.2.6 ในรางประกาศฯไวเชนเดิม และปรบัแกไขราง

ประกาศฯ  ขอ 6.4 ใหพิจารณาปรบัขอความ  “เชน...เปนตน” ใหม โดยปรบัหลกัเกณฑเก่ียวกับการรายงานผลการ
วจัิยเปน รายงานวจัิยฉบับสมบรูณทีไ่ดตีพิมพเผยแพรแลว ซึง่จะสงผลตอ KPI ดานการวจัิยในภาพรวมของ
มหาวทิยาลยั  และปรบัเรือ่งกรอบระยะเวลาในการสงรายงานการวจัิยฉบับสมบรูณ ส ําหรบัโครงการวจัิยทีต่อง
ดํ าเนินการตอเน่ืองหลายปใหเหมาะสมยิง่ขึน้

และทีป่ระชมุมีขอคดิเหน็เสนอแนะเพิม่เตมิ ดังน้ี
1.  ควรพจิารณาใหมีศนูยวจัิยเฉพาะทางเพิม่เตมิในสาขาวชิาทีมี่ความเขมแขง็ และมคีวามส ําคญั

ตอการพัฒนาองคความรูและประเทศชาติ
2.  ใหฝายวจัิยจัดสมัมนาเพือ่กํ าหนดยทุธศาสตรการวจัิยของมหาวทิยาลยั
3.  ควรพจิารณาจดัท ํา Annual   Report เพ่ือนํ าเสนอภาพรวมงานวจัิยของมหาวทิยาลยั

6.2  รายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร
       ประจํ าปเงินรายได 2547
รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ ผูแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรเสนอตอท่ีประชุมวา

หนวยตรวจสอบภายในไดทํ าการตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงนิสํ าหรบัปส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2547 แลว
เห็นวางบการเงนินีแ้สดงสถานะทางการเงนิโดยถกูตองตามควร และไดทํ าขึน้ตามหลักการบญัชท่ีีรบัรองโดยทัว่ไป

เลขานกุารท่ีประชมุเสนอตอท่ีประชมุเพิม่เตมิวา   การรายงานผลการด ําเนนิงานของโครงการพเิศษ นัน้
ตามระเบยีบเกา (พ.ศ.2537) และประกาศเกีย่วกบัการจดัการหลกัสูตรไมไดระบวุาตองน ําเสนอสภามหาวทิยาลัย   แต
ระเบยีบฯ วาดวย การจดัการหลกัสูตรโครงการพเิศษ พ.ศ.2548 ก ําหนดใหคณะกรรมการอ ํานวยการ จดัทํ าสรปุและราย
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งานผลการประเมนิหลักสูตรโครงการพเิศษของมหาวทิยาลัยทุกหลักสูตร เพือ่เสนอตอท่ีประชมุคณบดแีละสภา
มหาวทิยาลัยทุกส้ินปการศกึษา ดงันัน้ เพือ่ใหเปนไปตามแนวปฏบิตัดิงักลาว ฝายวชิาการฯ จะไดจดัทํ าแบบรายงานใหคณะ
ด ําเนนิการใหขอมูล   โดยจะเสนอรางแบบรายงานดงักลาวใหท่ีประชมุคณบดพีจิารณากอนด ําเนนิการตอไป

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.3  เสนอโครงการและหลักสูตรการวิเคราะหและการจัดการความขัดแยง
คณบดีคณะมนุษยศาสตรแเละสังคมศาสตรเสนอตอท่ีประชุมวา มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดทํ าความตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ Royal  Roads University (RRU)
ในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท ดานการวิเคราะหและการจัดการความขัดแยง (Master of Arts in Conflict
Analysis and Management) โดยมีวัตถุประสงคในเบื้องตนท่ีจะผลิตบุคลากรท่ีจะมาทํ าหนาท่ีเปนอาจารยประจํ า
หลักสูตรตอไปในอนาคต  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ และที่ประชุมไดใหขอคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมวาควรพิจารณาจัดหลักสูตร

ฝกอบรมดานการวิเคราะหและการจัดการความขัดแยง สํ าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยดวย

6.4  การปรับอัตราเงินเดือนขาราชการปงบประมาณ 2549
ประธานเสนอตอท่ีประชุมวา คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแหงชาติ ไดมีหนังสือแจงวา

คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 2548 เห็นชอบมาตรการปรับคาตอบแทนภาคราชการปงบประมาณ
2549 ซ่ึงมีรายละเอียดตามสํ าเนาเอกสารพระราชกฤษฎี การปรับอัตราเงินเดือนของขาราชการ (ฉบับท่ี 2)
พ.ศ.2548  และตารางการปรับอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือน ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.5  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2549
ประธานเสนอตอท่ีประชุมวา สํ านักงบประมาณไดมีหนังสือแจงมายังมหาวิทยาลัยวา เห็นชอบให

มหาวิทยาลัยดํ าเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2549
ตามท่ีขอความตกลงไปได  ซ่ึงฝายแผนฯจะแจงรายละเอียดตางๆใหคณะ/หนวยงานทราบภายในสัปดาหนี้ และขอ
ความรวมมือใหคณะ/หนวยงานกํ ากับการใชจายเงินใหเปนไปตามแผนดวย

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
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6.6 การวเิคราะห สงัเคราะห ขอมูล เพ่ือการพัฒนามหาวทิยาลยัตอไป
ผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการเสนอตอท่ีประชุมวา มหาวิทยาลัยควรมีการวิเคราะห สังเคราะห

ขอมูลจากรายงานสรุปขาวมหาวิทยาลัยจากหนาหนังสือพิมพ วารสาร ส่ือมวลชน เพื่อนํ าไปสูการจัดการความรู
และพัฒนามหาวิทยาลัยในดานตางๆตอไป  และขอความรวมมือคณะ/หนวยงาน นํ าเสนอผลงานในงานแสดง
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจํ าป 2549 ดวย

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 11.10  นาฬิกา

ลงชื่อ    กุลธิดา  ทวมสุข
             (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)

                  รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
                   เลขานุการท่ีประชุมคณบดี

นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน  มูลศรี
ผูบันทึกรายงานการประชุม
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