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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  12/2548  ณ  วันท่ี  13  กรกฎาคม 2548

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 12/2548

เม่ือวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2548
ณ  หองประชุมสารสิน ชั้น 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ

******************************************
ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต  สกลไชย อธิการบดี ประธาน
2. รศ.ดํ ารงค  หอมดี รองอธิการบดีฝายบริหาร
3. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
4. รศ.พิศาล  ศิริธร รองอธิการบดีฝายวิจัย และรักษาราชการแทน

ผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
5. ผศ.โฆสิต  แจงสกุล ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนากีฬา

แทนรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
6. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
7. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร
8. รศ.สมหมาย  ปรีเปรม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
9. รศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ คณบดีคณะเกษตรศาสตร
10. ผศ.วันชัย  ธนาเศรษฐอังกูร รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
11. นายปณณวัฒน  ศักดิ์ทัศนา รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร
12. ผศ.วรกิต  วัดเขาหลาม รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร
13. รศ.สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
14. ผศ.สุชาติ  อารีมิตร คณบดีคณะแพทยศาสตร
15. รศ.พีรสิทธ์ิ  คํ านวณศิลป คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
16. รศ.ชูชาติ  อารีจิตรานุสรณ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
17. นายสมศักดิ์  พทัิกษานุรัตน รองคณบดีฝายผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษา

แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
18. รศ.อินทรพล  หอวิจิตร คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
19. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย คณบดีคณะเภสัชศาสตร
20. ผศ.เกษม  นันทชัย คณบดีคณะเทคโนโลยี
21. รศ.ประจักษ  พัวเพิ่มพูลศิริ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
22. รศ.ธาดา  สุทธิธรรม คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
23. รศ.สุเมธ  แกนมณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
24. ผศ.รุง  ธีระพิจิตร คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
25. รศ.สมาน  ลอยฟา ผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ
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(สํ านักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู)
26. รศ.ชรัตน  มงคลสวัสดิ์ รักษาราชการแทนผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร
27. รศ.มนัส  ปะนะมณฑา รองผูอํ านวยการฝายบริหาร

แทนผูอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
28. นายสุรเชษฐ  ม่ังมีศรี รองผูอํ านวยการ

แทนผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ
29. ผศ.สุกิจจา  จันทะชุม ผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล

(สํ านักบริหารและพัฒนาวิชาการ)
30. ผศ.พิศิษฐ  โจทยกิ่ง ประธานสภาคณาจารย
31. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

เลขานุการท่ีประชุม
32. นางสังวาลย  ชางทอง หัวหนาสํ านักงานอธิการบดี

ผูชวยเลขานุการท่ีประชุมคณบดี

ผูเขารวมประชุม
1.  ผศ.เกษม  นันทชัย รองผูอํ านวยการฝายวิชาการ

แทนผูอํ านวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

เริ่มประชุมเวลา 09.50 นาฬิกา

ประธานไดกลาวเปดประชุมและกลาวตอนรับและเชิญท่ีประชุมรวมแสดงความยินดีกับ ผศ.เกษม
นันทชัย ผูดํ ารงตํ าแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยี ทานใหม ท่ีเริ่มดํ ารงตํ าแหนงเม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม 2548  จากนัน้
ประธานไดด ําเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระดงัตอไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ไดนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 5/2548
      เม่ือวันที่ 6 กรกฎาคม  2548 และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง
ประธานเสนอตอท่ีประชุมวา ดวยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกนครั้งท่ี 5/2548 เม่ือ

วันท่ี 6 กรกฎาคม 2548  มีเรื่องท่ีไดนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติท่ียังไมไดรับการรับรอง  ซ่ึงมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

1.2 ขอเชิญรวมงานแสดงมุฑิตาจิต พลตํ ารวจเอก เภา  สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัย
ขอนแกน

ประธานเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยในวันท่ี 18 กรกฎาคม 2548 เปนวันครบรอบวันเกิด
ทานพลตํ ารวจเอก เภา  สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญผูบริหารมหาวิทยาลัย
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รวมงานแสดงมุฑิตาจิต ในวันท่ี 18 กรกฎาคม 2548 เวลา 18.00 น.เปนตนไป  ณ หองนภาลัย  โรงแรมดุสิตธานี
และขอความกรุณาแจงตอบรับการรวมงานดังกลาวไดท่ี นางประพรพรรณ  คงเจริญสุข หมายเลขโทรศัพท 01-
7082238   ภายในเวลา 12.00 น. วันพฤหัสบดีท่ี 14 กรกฎาคม 2548

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2  เรือ่งรบัรองรายงานการประชมุคณบดี
-  ครัง้ที ่11/2548 เม่ือวนัพุธที ่15 มิถุนายน 2548
ท่ีประชุมมีมติใหแกไข ในหนา 3 บรรทัดท่ี 9 คํ าวา “10%” ใหแกไขเปน “ 30 %”

เม่ือแกไขเรียบรอยแลวท่ีประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 11/2548 เม่ือวันพุธท่ี 15 มิถุนายน 2548
-  วาระพเิศษ เม่ือวนัพุธที ่6 กรกฎาคม 2548
ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีขอแกไข

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน      
3.1  ผูบริหารมหาวิทยาลัย ถูกฟอง
       กรณีสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํ ากัด
ประธานเสนอตอท่ีประชุมวา  สืบเนื่องจากท่ีมหาวิทยาลัยไดใหความชวยเหลือสมาชิกสหกรณ

ออมทรัพยฯ กรณีสัญญาเงินกูพิเศษ (ซ้ือท่ีดิน) เกิดปญหา ไมมีหลักทรัพยค้ํ าประกัน หรือมีแตไมสมบูรณ โดยการ
ระงับการหักเงินเดือนเพื่อชํ าระหนี้แกสหกรณออมทรัพยฯ จํ านวน 422 ราย ตั้งแตเดือนธันวาคม 2547 เปนตน
มา  ซ่ึงท่ีประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 22/2547 เม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม 2547 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ
ดังกลาว และในเวลาตอมา ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ ในฐานะประธานกรรมการดํ าเนินการสหกรณออมทรัพยฯ
ไดเสนอขอยกเลิกการระงับการหักเงินเดือนของสมาชิกสหกรณออมทรัพยฯ ตั้งแตเดือนเมษายน 2548 เปนตนไป
ท่ีประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งท่ี 6/2548 เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2548 ไดมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ กรณีท่ี
สมาชิกสหกรณฯ มีความเดือดรอนใหติดตอโดยตรงกับสหกรณออมทรัพยฯ และขอความรวมมือใหสหกรณ
ออมทรัพยฯ ดํ าเนินการเพื่อแกปญหาตอไป

ภายหลังไดมีกลุมบุคคลในมหาวิทยาลัยขอนแกน 2 กลุม มีหนังสือถึงอธิการบดีขอใหทบทวนมติ
ท่ีประชุมคณบดี ครั้งท่ี 6/2548 เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2548 วาระ 3.1 คือ กลุมนายไพศาล  แสงสุวรรณ และ
กลุมนางลํ าพูน  หรองบุตรศรี ท้ังนี้ หนังสือท่ีมีถึงอธิการบดีนั้นมีสาระสํ าคัญเชนเดียวกันคือ ขอใหมหาวิทยาลัย
ระงับการหักเงินเดือนของสมาชิกท่ีกูเงินกูพิเศษที่เคยระงับไวตอไป ท่ีประชุมคณบดี คราวประชุมวาระพิเศษ เม่ือ
วันท่ี 29 พฤษภาคม 2548 ไดพิจารณาเรื่องดังกลาว โดยคํ านึงถึงหลักการ ความถูกตองประโยชนของสมาชิก
สวนใหญและความสมเหตุสมผลแลว มีมติยืนยันตามมติท่ีประชุมคณบดี ครั้งท่ี 6/2548 เม่ือวันพุธท่ี 23 มีนาคม
2548 คือ ใหมหาวิทยาลัยขอนแกนยกเลิกการระงับหักเงินเดือนของสมาชิกสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยขอนแกน จํ ากัด โดยมีเหตุผลและมาตรการแนวทางเพื่อแกไขปญหาเพิ่มเติม

นายไพศาล  แสงสุวรรณ กับพวก รวม 310 ราย ไดย่ืนฟองมหาวิทยาลัยและผูบริหาร
มหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนองคประชุมท่ีประชุมคณบดี เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2548 จํ านวน 32 ราย ตอศาลปกครอง
จังหวัดขอนแกน ตามคดีหมายเลขดํ าท่ี 146/2548 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2548 ขอใหพิพากษา
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1.  ขอใหศาลเพิกถอนมติท่ีประชุมคณบดีในการประชุมครั้งท่ี 6/2548 เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม
2548 และเพิกถอนประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี 305/2548 ลงวันท่ี 20 เมษายน 2548 เรื่องยกเลิก
การระงับการหักเงินเดือน

2.  ใหเรียกเงินเดือนท่ีผูถูกฟองคดีท่ี 1 หักสงใหกับสหกรณฯ คืนใหแกผูฟองคดี
3.  ใหผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ท้ัง 32 คน เขารับการอบรมหลักสูตรผูบริหารระดับสูงเขม

ขนแหงวัดไรขิง จังหวัดนครปฐม โดยใชทุนสวนตัว และตองผานการทดสอบหลักสูตรดังกลาว หากผูบริหารรายใด
สอบไมผานหลักสูตรก็ใหพนจากตํ าแหนงทางการบริหารในมหาวิทยาลัยขอนแกน

4.  ใหระงับการหักเงินเดือนของกลุมผูฟองคดีเพื่อชํ าระหนี้พิพาทที่เปนคดีความแลว จนกวาคดี
จะแลวเสร็จ

ศาลไดตรวจพิจารณาคํ าฟองและเอกสารอื่นๆในสํ านวนคดี รวมทั้งไดตรวจพิจารณาบทกฎหมายที่
เกี่ยวของประกอบดวยแลว เห็นวา

-  ประเด็นท่ี 1 ศาลรับพิจารณาคํ าฟองและคํ าขอตามขอ 1 และขอ 2
-  ประเด็นท่ี 2 ศาลไมรับพิจารณาตามขอ 3 เนื่องจากเปนเรื่องการพัฒนาบุคลากร เปนอํ านาจ

ของฝายบริหาร
-  ประเด็นท่ี 3 ศาลไมรับพิจารณาตามคํ าขอขอ 4 เนื่องจากผูฟองคดีไดนํ าขอพิพาทมาฟอง

คูกรณีเดียวกันอีกในประเด็นท่ีศาลไดมีคํ าพิพากษาถึงท่ีสุดแลว ตามคดีหมายเลขดํ าท่ี 10/2547 คดีหมายเลขแดง
ท่ี 326/2547

สรุป ศาลไดพิเคราะหคํ าฟองและคํ าขอในประเด็นท่ี 1 แลวมีคํ าส่ังไมรับคํ าขอทุเลาการบังคับตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี 305/2548 ลงวันท่ี 20 เมษายน 2548  เรื่องยกเลิกการระงับการหักเงิน
เดือน  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบและในกรณีนี้ผูถูกฟอง(องคประชุมของท่ีประชุมคณบดีเม่ือวันท่ี 23
มีนาคม 2548) จะตองทํ าคํ าใหการแกคํ าฟองพรอมดวยเอกสารพยานหลักฐานย่ืนตอศาลภายใน 20 วัน (ภายใน
วันท่ี 15 กรกฎาคม 2548) โดยมอบอํ านาจใหงานวินัยและนิติการดํ าเนินการตามขั้นตอนตอไป

ที่ประชุมรับทราบ

3.2  เสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเพ่ือเสนอแตงต้ังเปนคณะกรรมการประจํ า
       สถาบันวิจัยและพัฒนา (เพ่ิมเติม)
รองอธกิารบดฝีายวจิยัและรกัษาราชการแทนผูอ ํานวยการสถาบนัวจิยัและพฒันาเสนอตอท่ีประชมุวา

สืบเนื่องจากท่ีประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 7/2548 เม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2548 และท่ีประชุมคณบดี คราว
ประชุมครั้งท่ี 9/2548 เม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม 2548 ไดพิจารณาเห็นชอบในหลักการ การเสนอแตงตั้งคณะ
กรรมการประจํ าสถาบันวิจัยและพฒันา จ ํานวน 9 คน  ดงันี้
1.  ผูทรงคณุวฒิุจากผูแทนคณาจารย มข. จากสาขาวชิาการ 3 ดาน ไดแก

1.1  ดานสังคมศาสตร
1) ผศ.ดร.เยาวลักษณ  อภิชาติวัลลภ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

1.2  ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2) รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย คณะวิศวกรรมศาสตร
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1.3  ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
3)  ศ.นพ.ปยทัศน  ทัศนาวิวัฒน คณะแพทยศาสตร
4)  ผศ.วีระศักดิ์  ชายผา คณะสาธารณสุขศาสตร

2.  ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
2.1  นักวิชาการ

5)  รศ.ดร.สุจินต  สิมารักษ ขาราชการบํ านาญ มข.
2.2  ผูแทนองคกรภาครัฐ

6)  นายวิม  รุงกรุต ผูตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
2.3  ผูแทนภาคธุรกิจเอกชน/ภาคประชาชน

7)  นายธวัชชัย  เฮงประเสริฐ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแกน
8)  นายเอนก  นาคะบุตร ผูอํ านวยการสถาบันสงเสริมการจัดการความรูทองถิ่น
9)  นายประหยัด  โททุมพล ผจก.ฝายวิสาหกิจชุมชนเครือขายอินแปง จ.สกลนคร
แตเนื่องจากผูถูกเสนอชื่อลํ าดับท่ี 5 อยูระหวางการดํ าเนินเรื่องเพื่อขอขยายเวลาราชการ และบัดนี้

ไดดํ าเนินการเรียบรอยแลว สถาบันฯ จึงขอเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิพรอมประวัติและผลงาน เพื่อเสนอแตงตั้ง
เปนคณะกรรมการประจํ าสถาบันวิจัยและพัฒนา เพิ่มเติม ดังนี้
1.  ผูทรงคุณวุฒิจากผูแทนคณาจารย มข. (ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

1)  รศ.ดร.สุจินต  สิมารักษ คณะเกษตรศาสตร
2.  ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก (จากขอเสนอของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
     ตามหนังสือท่ี ศธ 0514.3.1.2/652 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2548)

2)  ศ.ดร.จรัญ  จันทลักขณา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเสนอ ศ.ดร.จรัญ  จันทลักขณา รวมเปนกรรมการเพิ่มเติม

และขอใหพิจารณาทบทวนการเสนอชื่อของบุคคลในลํ าดับที่ 8 และ 9  แลวนํ าเสนอที่ประชุมคณบดีเพ่ือ
พิจารณาอีกครั้ง

นอกจากนี้ที่ประชุมไดมีขอคิดเห็นเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยกํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ที่ชัดเจนเก่ียวกับการไดมาซึ่งรายชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการประจํ าคณะหรือหนวยงานที่มี
ฐานะเทียบเทาคณะ

3.3  วิธีการรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2549โดยวิธีรับตรง
ประธานเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยเลขาธิการสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดแจง

ใหทราบเมื่อคราวเดินทางมาราชการ ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน เม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม 2548 วา สกอ.ไดจัดทํ า
ระบบ e-application ใหนักเรียนสามารถสมัครสอบตามระบบวิธีรับตรง ผานทาง Internet ได  และระบบ   
e-application ดังกลาวจะคัดกรองผูสมัครใหกับสถาบันการศึกษาตามท่ีระบุตอไป โดย สกอ.จะมีหนังสือแจง
รายละเอียดของระบบดังกลาวใหทราบอีกครั้ง

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาวา  มหาวิทยาลัยจะปรับวิธีการรับสมัครในป 2549 โดยวิธีรับตรง
จากเดิมท่ีจะดํ าเนินการรับสมัครนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยวิธีรับตรงเอง มาใชระบบ e-application
ท่ี สกอ. ไดดํ าเนินการหรือไม
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มติ  ทีป่ระชมุพิจารณาแลวเหน็ควรด ําเนินการรบัสมคัรเอง เน่ืองจากมหาวทิยาลยัไดดํ าเนินการ
และประชาสัมพันธกับโรงเรียนตางๆไปบางแลว และมอบฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธศึกษาขอมูลของ
ระบบดังกลาวเพ่ิมเติมเพ่ือเตรียมการสํ าหรับปตอไป

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1  ขอเสนอชือ่คณะกรรมการและกรรมการผูทรงคณุวฒุ ิประจ ําส ํานักทะเบยีนและประมวลผล

                           (สํ านักบริหารและพัฒนาวิชาการ)
ผูอ ํานวยการส ํานกัทะเบยีนและประมวลผล (สํ านกับรหิารและพฒันาวชิาการ) เสนอตอท่ีประชมุวา

เพื่อใหเปนไปตามขอ 5 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คณะกรรมการประจํ าสํ านักท่ีมีฐานะเทียบเทา
คณะ พ.ศ.2547 สํ านักทะเบียนและประมวลผล จึงขอเสนอคณะกรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ รวมเปน
กรรมการประจํ าสํ านักฯ ตามขอ 5.1 และ 5.2 แหงขอบังคับดังกลาว ดังนี้

5.1 คณบดี จํ านวน 4 คน เปนกรรมการ ประกอบดวย
1.  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
2.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร
3.  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
4.  ผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ (สํ านักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู)

5.2  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํ านวน 3 คน ประกอบดวย
1.  รศ.นพ.ศักดา  ไชยกิจภิญโญ  คณะแพทยศาสตร
2.  ผศ.ดร.เดนพงษ  สุดภักดี  คณะวิศวกรรมศาสตร
3.  ผศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   คณะแพทยศาสตร

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหจัดทํ าคํ าสั่งแตงต้ังตอไป

4.2 การเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตบัณฑิต
เลขานุการท่ีประชุมเสนอตอท่ีประชุมวา  รองศาสตราจารยมนตรี  บุญเสนอ กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารยประจํ า   ไดมีขอคิดเห็นเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการผลิตบัณฑิต มีสาระโดยสรุปคือ มหาวิทยาลัยควรพิจารณากํ าหนดมาตรการในการติดตามกระบวนการผลิต
บณัฑิต โดยเฉพาะระดับปริญญาตรี เนื่องจากจํ านวนรอยละของผูสํ าเร็จการศึกษาท้ังระดับปริญญาตรี โท และเอก
ในป 2545-2546นั้น อยูในระดับ 75% 24% และ 0.5% ตามลํ าดับ เสนอแนะใหเล่ือนชวงเวลาจัดกิจกรรมกีฬา
นองใหมแทนดวยการติววิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และถาหากปรับกีฬานองใหมเปนกีฬาสี
ทุกคณะก็จะสามารถลดการทะเลาะวิวาทระหวางคณะ และลดคาใชจายสํ าหรับกีฬาระหวางคณะไดอีกดวย

ประเด็นท่ี รศ.มนตรี  บุญเสนอ เสนอแนะใหเล่ือนชวงเวลาจัดกิจกรรมกีฬานองใหมนั้น
มหาวิทยาลัยไดดํ าเนินการแลว โดยในปนี้ไดเล่ือนการจัดกิจกรรมกีฬานองใหมไปรวมกับกีฬาระหวางคณะท่ีจะจัด
ในภาคปลาย   ซ่ึงเปนไปตามมติท่ีประชุมคณบดี วาระพิเศษเม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2548

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบและพิจารณา
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มติ  ทีป่ระชมุรบัทราบ ส ําหรบัการจดัติวใหนักศกึษาน้ัน มอบใหแตละคณะพจิารณาด ําเนินการ
ตามความเหมาะสมตอไป และมีความคิดเห็นวาไมควรตองเสนอเรื่องดังกลาวตอสภามหาวิทยาลัยอีก เน่ือง
จากมหาวิทยาลัยไดดํ าเนินการตามขอเสนอแลว

4.3 การปรับโครงสรางการแบงสวนราชการคณะเกษตรศาสตร
คณบดีคณะเกษตรศาสตรเสนอตอท่ีประชุมวา   คณะเกษตรศาสตรขอเสนอปรับโครงสรางการ

แบงสวนราชการใหม มีรายละเอียดดังนี้
โครงสรางเดิม โครงสรางใหม

1. สํ านักงานคณบดี
    - งานบริหารและธุรการ
    - งานคลังและพัสดุ
    - งานนโยบายและแผน
    - งานบริการการศึกษา
    - งานบริการวิชาการและวิจัย

1. สํ านักงานคณบดี
    - กลุมภารกิจดานการบริหารจัดการ
    - กลุมภารกิจดานบริการการศึกษา
    - กลุมภารกิจดานบริการวิจัยและสังคม

2. ภาควิชา
    - ภาควิชากีฏวิทยา
    - ภาควิชาทรัพยากรท่ีดินและส่ิงแวดลอม
    - ภาควิชาประมง
    - ภาควิชาพืชไร
    - ภาควิชาพืชสวน
    - ภาควิชาโรคพืชวิทยา
    - ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร
    - ภาควิชาสงเสริมการเกษตร
    - ภาควิชาสัตวศาสตร

2. ภาควิชา
    - ภาควิชาพืชศาสตรและทรัพยากรการเกษตร
    - ภาควิชาสัตวศาสตร
    - ภาควิชาประมง
    - ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร
    - ภาควิชาสงเสริมการเกษตร

  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการปรับโครงสรางครั้งนี้ คาดวาจะกอใหเกิดประโยชนตอการ
ดํ าเนินการตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และการบริหารงานดังนี้

1.  กอใหเกดิความเขมแขง็และความเปนเลิศทางวชิาการทางการเกษตรโดยเฉพาะกลุมการผลติพชื
2.  สามารถใชทรัพยากรในดานหองปฏิบัติการและบุคลากรรวมกันได ซ่ึงจะทํ าใหประหยัด

งบประมาณและอัตรากํ าลัง
3.  กอใหเกิดการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของคณะฯ ใหสอดคลองกับเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2548

4.  ลดความซํ้ าซอนของเนื้อหาระหวางวิชา
5.  ลดความซํ้ าซอนในการบริหารจัดการ ทํ าใหการบริการมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น
ท้ังนี้ คณะฯ ขอคงตํ าแหนงเลขานุการคณะไว และใหหัวหนากลุมภารกิจดํ ารงตํ าแหนงคราวละ

4 ป  คณะฯไดมีการประชุมบุคลากรภายใน และท่ีประชุมคณะกรรมการคณะฯ คราวประชุม ครั้งท่ี 6/2548
เม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2548 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับโครงสรางดังกลาวแลว
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  12/2548  ณ  วันท่ี  13  กรกฎาคม 2548

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการ

ในคณะเกษตรศาสตรตามที่เสนอ โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังน้ี
1.หนวยงานที่มีลักษณะเฉพาะกิจ เชน ศูนยศึกษาคนควาวิจัยฯ ควรเรียกชื่อเปนอยางอื่นหรือ

เปลี่ยนมาใชคํ าวา “โครงการ”
2.ชื่อ “กลุมภารกิจ” ภายใตสํ านักงานคณบดี ควรกํ าหนดเปนหลักเกณฑปฏิบัติเหมือนกัน

สํ าหรับทุกคณะ ซึ่งอธิการบดีไดมอบหมายใหฝายแผนและสารสนเทศพิจารณาดํ าเนินการตอไป

4.4 การปรับโครงสรางการแบงสวนราชการคณะเทคนิคการแพทย
คณบดีคณะเทคนิคการแพทยเสนอตอท่ีประชุมวา   คณะเทคนิคการแพทยขอเสนอปรับโครงสราง

การแบงสวนราชการใหม มีรายละเอียดดังนี้
โครงสรางเดิม โครงสรางใหม

1. สํ านักงานคณบดี
    - งานบริหารและธุรการ
    - งานนโยบายและแผน
    - งานคลังและพัสดุ
    - งานบริการวิชาการ

1. สํ านักงานคณบดี
    - กลุมภารกิจดานบริหาร
    - กลุมภารกิจดานวิชาการ

2. ภาควิชา
    - ภาควิชากายภาพบํ าบัด
    - ภาควิชาเคมีคลินิก
    - ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิก
    - ภาควิชาจุลทรรศนคลินิก
    - ภาควิชาภูมิคุมกันวิทยาคลินิก

2. สาขาวิชา
    - สาขาวิชากายภาพบํ าบัด
    - สาขาวิชาเทคนิคการแพทย

3. หนวยงานพิเศษ/ในกํ ากับ
    - ศูนยวิจัยเฉพาะทาง
    - การบริการวิชาการ , ฝกอบรม
    - สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทยฯ
    - ศูนยการศึกษาตอเนื่องสาขาเทคนิคการแพทย
    - วารสารเทคนิคการแพทยและกายภาพบํ าบัด

  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการปรับโครงสรางครั้งนี้ คือ มีการใชทรัพยากรรวมกันอยางคุมคา
มากขึ้น การบริการมีความคลองตัวและรวดเร็วมากขึ้น ตลอดจนนักศึกษาและผูรับบริการจากคณะฯไดรับบริการท่ี
สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ท้ังนี้ คณะฯไดมีการประชุมบุคลากรภายใน และท่ีประชุมคณะกรรมการประจํ าคณะฯ
คราวประชุมครั้งท่ี 10/2548 เม่ือวันท่ี 7  มิถุนายน 2548 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับโครงสราง
ดังกลาวแลว
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จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมีมตเิหน็ชอบในหลกัการ การปรบัโครงสรางการบรหิารงานภายใน

คณะเทคนิคการแพทยตามที่เสนอ โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังน้ี
-  เน่ืองจากมหาวิทยาลัยไมมีโครงสรางการบริหารแบบ “หนวยงานพิเศษ” ควรพิจารณาปรับ

แกไขใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยดวย
-  เปลี่ยนชื่อ “สาขาวิชา” เปน “สายวิชา”
ทั้งน้ี ใหคณะฯ ประสานกับฝายแผนและสารสนเทศเพื่อปรับปรุงเอกสารนํ าเสนอ

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

4.5  รางระเบียบสวัสดิการมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ...
รองคณบดีฝายพัฒนาบุคลากรเสนอตอท่ีประชุมวา เพื่อใหระเบียบสวัสดิการมหาวิทยาลัย

ขอนแกน มีความเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน และสอดคลองกับระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัด
สวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. 2547 ท่ีประชุมคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุม
ครั้งท่ี 1/2548 เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2548 จึงมีมติใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อยกรางระเบียบสวัสดิการขึ้น
ใหม ซ่ึงคณะอนุกรรมการไดยกรางระเบียบและคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยขอนแกน คราวประชุมครั้งท่ี
2/2548 เม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2548 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และอธิการบดีขอใหพิจารณาทบทวน
รางระเบียบดังกลาวใน 2 ประเด็น คือ 1) ความหมายของสมาชิกสมทบ ในขอ 5.3 ไมชัดเจน  2) ขอบเขตของ
การใชสิทธิของสมาชิกสมทบ ซ่ึงประธานและอนุกรรมการรางระเบียบฯไดพิจารณาปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว
สาระสํ าคัญของรางระเบียบฯ ดังกลาวไดปรับปรุงแกไขในประเด็นตางๆ คือ 1) เพิ่มนิยามของคํ าวา “หัวหนา
หนวยงาน” และ “ขาราชการ” 2) กํ าหนดประเภทของสมาชิกสวัสดิการใหชัดเจน 3) กํ าหนดองคประกอบของ
คณะกรรมการสวัสดิการ  4) กํ าหนดอํ านาจหนาท่ีของคณะกรรมการสวัสดิการ 5) กํ าหนดประเภทของการจัดสวัส
ดิการ       6) กํ าหนดใหมีการประชุมใหญสมาชิก ซ่ึงการปรับปรุงท้ังหมดเพือใหสอดคลองกับระเบียบสํ านักนายก
รัฐมนตรี  วาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. 2547  ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ และมีขอคิดเห็นเสนอแนะใหปรับปรุง

แกไข ดังน้ี
-  การสิ้นสภาพของสมาชิกตามขอ 6.2  ใหเพ่ิม การพนจากการเปนพนักงานและลูกจางดวย

4.6  หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาขอรับสวัสดิการเงินกูเพ่ือการเคหะสงเคราะห ฉบับใหม
รองคณบดีฝายพัฒนาบุคลากรเสนอตอท่ีประชุมวา คณะกรรมการสวัสดิการเงินกูเพื่อการเคหะ

สงเคราะห ไดพิจารณาเห็นวา หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาขอรับสวัสดิการเงินกูเพื่อการเคหะสงเคราะห
พ.ศ.2536 มีหลักเกณฑและวงเงินใหกูไมเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน จึงเห็นสมควรใหแตงตั้งคณะ
อนุกรรมการเพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไขใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

บัดนี้ คณะอนุกรรมการไดพิจารณาปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระ และท่ีประชุมคณะกรรมการสวัสดิการเงินกูเพื่อการเคหะสงเคราะห ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2548
เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2548 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
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มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นควรใหฝายพัฒนาบุคลากรพิจารณาทบทวนอีกครั้ง และ
นํ าเสนอใหม  โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังน้ี

1. ขอ 7.2.1 ค ําวา “อายุราชการ” ควรแกไขเปน “ระยะเวลา”
2. ขอ 10 จํ านวนรายไดคงเหลือสุทธิ จํ านวนไมนอยกวารอยละ 20 น้ัน นอยเกินไปหรือไม

อาจสงผลกระทบตอการยังชีพได
3. ขอ 7.2.4 การยายออกและการคืนที่พักอาศัย ควรพิจารณาระยะเวลาการยายออกและ

ปรับคาคะแนนใหเหมาะสมกับสภาพความเปนจริงดวย
4. ขอ 7.2.5 ควรพิจารณาปรับเพ่ิมคาคะแนนใหผูที่ชํ าระหนี้คืนในระยะเวลาอันรวดเร็วดวย
5. ขอ 7.2.6  ควรพิจารณาเพิ่มเติมการยื่นกูเพ่ือปลูกสรางในที่ดินของตนเองดวย

4.7  ขออนุมัติเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณบดีคณะพยาบาลศาสตรเสนอตอท่ีประชุมวา คณะพยาบาลศาสตรขออนุมัติเก็บคาธรรมเนียม

การศึกษาพิเศษจากนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาละ 5,000 บาท โดยจะนํ าเงินคาธรรม
เนียมการศึกษานี้มาใชสนับสนุนจัดทุนการศึกษา สงเสริมศักยภาพ และจัดกิจกรรมสงเสริมนกัศึกษาท้ังทางดาน
กีฬา นันทนาการ คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีการศึกษาสนับสนุนการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน โดยจะเริ่มเก็บเงินคาธรรมเนียมดังกลาวในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 สํ าหรับนัก
ศึกษาท่ีไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษาในภาคใด ไมตองเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษในภาคการศึกษา
นั้น พรอมนี้ไดเสนอรางประกาศฯ วาดวย คาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษสํ าหรับนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน และรางประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑการใชเงินกองทุนสงเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มาเพื่อพิจารณาดวย

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการใหออกประกาศมหาวิทยาลัยตอไปได

และมีขอคิดเห็นเสนอแนะใหปรับปรุง แกไข ดังน้ี
1. ใหตัดขอความ “หลักสูตรบัณฑิตศึกษา” ในรางประกาศฯ เรื่องคาธรรมเนียมการศึกษา-

พิเศษฯ ออกทั้งหมด
2. แกไขตํ าแหนงขอ 6.1.6 และ ขอ 6.1.7 ใหถูกตอง
3. ขอ 7 พิจารณาเพิ่มเรื่องหลักเกณฑการใชเงินกองทุนดังกลาว ใหคลอบคลุมถึง การพัฒนา

บุคลากรและสงเสริมการวิจัย
4. มอบใหฝายแผนและสารสนเทศ พิจารณาเรื่องคาธรรมเนียมการศึกษาทั้งระบบ โดยให

สอดคลองกับการปฏิรูประบบการเงินอุดมศึกษาตามนโยบายรัฐบาลดวย

4.8  พิจารณาเสนอชือ่คณบด/ีผูแทน รวมเปนกรรมการจดังานแสดงเทคโนโลยแีละนวตักรรม
       ประจํ าป 2549
รองผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ ผูแทนผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการเสนอตอท่ีประชุมวา

เพื่อใหการดํ าเนินการจัดงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจํ าป 2549 เปนไปดวยความเรียบรอย จึงเสนอ
ท่ีประชุมเพื่อพิจารณาเสนอชื่อคณบดี/ผูแทน รวมเปนกรรมการจัดงานดังกลาว กลุมละ 1 คน ดังนี้
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1. กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ
2. กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ
3. กลุมสังคมศาสตร
จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี
1. คณบดีคณะแพทยศาสตร เปนผูแทน กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ
2. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร  เปนผูแทนกลุมวิทยาศาสตรกายภาพ
3. คณบดีคณะศึกษาศาสตร เปนผูแทนกลุมสังคมศาสตร

4.9  การเสนอแตงต้ังคณะกรรมการผูทรงคณุวฒุปิระจ ําศนูยบรกิารวชิาการ
รองผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ ผูแทนผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการเสนอตอท่ีประชุมวา

เพื่อใหการบริหารงานของศูนยฯเปนไปดวยความเรียบรอย ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คณะ
กรรมการประจํ าศูนยบริการวิชาการ พ.ศ.2546 ขอ 5(3) จึงเสนอแตงตั้งบุคคลที่มีรายนามตอไปนี้ เปนคณะ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิประจํ าศูนยฯ  แทนกรรมการคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ ท่ีลาออก ดังนี้

1. นายธนิตศักดิ์  บุญกมลศรีศักดิ์
2. นายธวัชชัย  เฮงประเสริฐ
จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 รางกฎหมายลํ าดับรองของ รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ...
ดวยรางพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลัยขอนแกน พ.ศ. ... ไดผานการพจิารณาของวฒิุสภาเรยีบรอยแลว

งานวินัยและนิติการ ไดเสนอกฎหมายลํ าดับรองของรางพระราชบัญญัติดังกลาว ท่ีมหาวิทยาลัยจะตองดํ าเนินการ
ตอไป เปนรายมาตรา ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

5.2  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ประทานพระบรมสารีริกธาตุ
       เพ่ือประดิษฐาน ณ พระธาตุพนมจํ าลอง ประจํ ามหาวิทยาลัยขอนแกน
ตามทีม่หาวทิยาลัยขอนแกนไดกราบทลูสมเด็จพระญาณสงัวร สมเดจ็พระสังฆราช สกลมหาสังฆปรนิายก

ขอประทานพระบรมสารรีกิธาตุเพือ่อญัเชญิไปประดษิฐานบรรจไุว ณ พระธาตพุนมจ ําลอง ประจ ํามหาวทิยาลัยขอนแกน
ท่ีจะจดัสรางขึน้บรเิวณลานกลางแจงดานทิศตะวนัออก ศนูยอาหารและบรกิาร นัน้ บดันี ้สมเดจ็พระสังฆราชไดประทาน
พระบรมสารรีกิธาตุ ตามทีไ่ดกราบทลูขอประทานแลว โดยเมือ่วนัท่ี 18 มิถนุายน 2548 อปุนายกสภามหาวทิยาลัย และ
อธิการบดไีดเขาเฝาฯ เพือ่รบัประทานพระบรมสารรีกิธาตุ ณ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ สภากาชาดไทย กรงุเทพฯ  และได
อญัเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐานไวเปนการชั่วคราว ณ วัดหนองแวง (เมืองเกา) พระอารามหลวง จนกวา
การกอสรางสถานท่ีประดิษฐานเรียบรอยแลว จึงจะอัญเชิญมาประดิษฐานและมีพิธีสมโภชตอไป
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จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ และคณบดีคณะวิทยาการจัดการมีขอคิดเห็นเสนอแนะวา ควรพิจารณา

เสริมฐานที่จะประดิษฐานใหมีขนาดความสูงที่เหมาะสมกับพระบรมสารีริกธาตุที่เปนที่เคารพสักการะดวย

5.3 โครงการตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพภายใน มข. ครั้งที่ 3
สํ านักงานประเมินและประกันคุณภาพ ไดกํ าหนดแผนการตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพ

ภายใน มหาวทิยาลัยขอนแกน ครัง้ท่ี 3 ขึน้ ในชวงเดอืนตลุาคม 2548-มกราคม 2549 โดยการตรวจประเมนิครัง้นี้จะ
ใชขอมูลปการศึกษา 2547 ซ่ึงมีรายละเอียดแผนการตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพภายใน และประมวล
สรุปการตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพท่ีผานมาของมหาวิทยาลัย ตามเอกสารประกอบวาระ

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

5.4  ขอความรวมมือใหเขมงวดกิจกรรมนิสิตนักศึกษา
ดวยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมีหนังสือท่ี ศธ 0508/ว 893 ลงวันท่ี 21

มิถุนายน 2548 เพื่อขอความรวมมือใหเขมงวดกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ในสวนของมหาวิทยาลัยขอนแกน ก็ไดมี
การประชมุปรึกษาหารือกัน เรียบรอยแลว ซ่ึงมีรายละเอียดตามมติท่ีประชุมคณบดีวาระพิเศษ  เม่ือวันท่ี 6
กรกฎาคม 2548

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

5.5  สรุปผลการดํ าเนินงาน และรายงานของผูสอบบัญชีโครงการพิเศษ
       หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
คณะวทิยาการจดัการขอเสนอสรปุผลการด ําเนนิงาน และรายงานของผูสอบบัญชีโครงการพิเศษ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  (หลักสูตรตอเนื่อง) สํ าหรับปส้ินสุด 30 กันยายน 2547 โดย
สรุปมีรายรับสูงกวารายจาย (1 เมษายน-30กันยายน 2547) จํ านวน 277,839.65 บาท ซ่ึงมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระ

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

5.6 การขออนุมัติเปดหลักสูตร
ดวยมีหลักสูตรท่ีขออนุมัติเปดสอน ท่ีไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร

คราวประชุมครั้งท่ี 10/2548 เม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2548   เรียบรอยแลว จํ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548)

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ
6.1 งบประมาณรายจายประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2549
      ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 31 พฤษภาคม 2548
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชุมวา มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับจัดสรร

งบประมาณรายจายประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2549 ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม 2548 เปนเงิน
รวมทั้งส้ิน 2,837.5172 ลานบาท สูงกวางบประมาณที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ.2548 เปนเงิน
518.7941 ลานบาท คิดเปนรอยละ 22.37 จํ าแนกเปน

-งบบุคลากร 1,302.7969 ลานบาท (รอยละ 45.91)
-งบดํ าเนินการ 495.1525 ลานบาท (รอยละ 17.45)
-งบลงทุน 527.7809 ลานบาท (รอยละ 18.60)
-งบเงินอุดหนุน 511.7869 ลานบาท (รอยละ 18.04)

งบประมาณที่เพิ่มขึ้นสวนใหญจะเปนเงินเดือนและคาตอบแทนตามมติคณะรัฐมนตรี เงินอุดหนุนบุคลากรและ
อุดหนุนโครงการผลิตแพทยเพิ่ม ส่ิงกอสรางท่ีผูกพันเดิมและผูกพันใหม รวมทั้งส่ิงกอสรางท่ียกเลิกสัญญาและจัด
จางใหม โดยเฉพาะส่ิงกอสรางท่ียกเลิกสัญญาและจัดจาใหม 4 รายการ ไดแก อาคารศรีนครินทรานุสรณ อาคาร
ศุนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาคารศูนยสารสนเทศ และอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยา
ศาสตร ไดรับงบประมาณในป 2549 รวมทั้งส้ิน 259.8696 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.16 ของงบประมาณที่ได
รับจัดสรรทั้งหมด ในขณะท่ีงบประมาณดานการวิจัยไดรับจัดสรรรวม 114.2519 ลานบาท ลดลงจากปงบประมาณ
2548 จํ านวน 11.1264 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 8.86 ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ และขอความรวมมือใหคณะ/หนวยงานเตรียมแผนการใชจายเงินให
เรียบรอย และในสวนของงบลงทุน ขอใหเตรียมความพรอมตางๆใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2548

ทีป่ระชมุรบัทราบ และหากคณะ/หนวยงานมีขอสงสยัใหสอบถามไดทีฝ่ายแผนและสารสนเทศ

6.2  แนวทางการดํ าเนินการตามมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณ
       ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 21 มิถุนายน 2548 และการเตรียมการสํ าหรับ
       งบประมาณรายจายประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2549
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชุมวา แนวทางการดํ าเนินการตามมาตรการ

เรงรัดการใชจายงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน 2548 มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้
สวนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีไมสามารถทํ าสัญญากอหนี้ผูกพันไดภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2548

ใหดํ าเนินการ ดังนี้
1. ใหโอน/เปล่ียนแปลง รายการงบประมาณ ไปตั้งจายสํ าหรับรายการ/โครงการที่ดํ าเนินการได

เร็วกวาแผน
2.  ใหโอน/เปล่ียนแปลงไปตั้งจายเปนคา K คาสาธารณูปโภคคางชํ าระ คาใชจายเกี่ยวกับ

บุคลากรที่มีงบประมาณไมเพียงพอ และคาใชจายอื่นท่ีเปนขอผูกพันตามกฎหมาย
3.  ถาไมมีรายการ/โครงการ ท่ีดํ าเนินการไดเร็วกวาแผน ตามขอ 1 และไมมีภาระตามขอ 2 ให

โอน/เปล่ียนแปลงไปดํ าเนินการสํ าหรับงาน/โครงการใหม ท่ีไมปรากฏในเอกสารงบประมาณ 2548 ท่ีมีลํ าดับ
ความสํ าคัญสูง พรอมท่ีจะดํ าเนินการไดทันที โดยเสนอขออนุมัตจิากคณะรัฐมนตรี
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4.  หากไมเปนไปตามกรณีท่ีกลาวขางตน ใหจัดสรรงบประมาณคืนเพื่อพิจารณาจัดสรรใหมตาม
ความเหมาะสม หรือตามนโยบายของรัฐบาล

5.  ใหสวนราชการฯ รวบรวมจํ านวนเงินงบประมาณที่ยังไมไดดํ าเนินการ และ/หรือ ยังไมมี
สัญญา ไมสามารถเบิกจายไดทันในปงบประมาณ 2548 เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติใหขอกันเงินไวเบิกจาย
เหล่ือมปกับกระทรวงการคลัง เพื่อไปใชจายสํ าหรับรายการ/โครงการ ท่ีมีความจํ าเปนเรงดวน ตามนโยบายรัฐบาล

สํ าหรับการเตรียมการสํ าหรับงบประมาณรายจายประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2549 ตามมติคณะ
รัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2548

1.เม่ือรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจํ าป ผานการพิจารณาจากสภาผูแทนราษฎร
วาระที่ 1 ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเริ่มวางแผนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของสวนราช
การและรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งเตรียมการตรวจสอบเปาหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑท่ีจะตองปฏิบัติ และจัดเตรียม
ความพรอมเพื่อการดํ าเนินการตามผลผลิต/โครงการ เชน การสํ ารวจ ออกแบบ ประมาณการราคา หรือกํ าหนด
คุณลักษณะเฉพาะพัสดุ รวมทั้งการจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดินหรือพื้นท่ีเพื่อดํ าเนินการ หรือกิจกรรมอื่นๆท่ีจํ าเปนตอการ
ปฏิบัติงานเพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการใชจายงบประมาณไวลวงหนา

2.เม่ือรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจํ าป ผานการพิจารณาวาระที่ 3 ใหสวนราชการ
และรัฐวิสาหกิจปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน และจัดทํ าแผนการใชจายงบประมาณใหสอดคลองกับเปาหมายการให
บริการ ผลผลิต/โครงการ และงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากรัฐสภา และเริ่มดํ าเนินการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบ
สํ านักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 เพื่อพรอมท่ีจะกอหนี้ผูกพันไดทันที เม่ือไดรับการจัดสรรงบ
ประมาณ

3.เม่ือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจํ าปใชบังคับ ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจขอเบิก
จายเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกสกับกรมบัญชีกลาง ตามวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและหรือ โอนเปล่ียนแปลง
จากสํ านักงบประมาณ ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ท้ังนี้ ตั้งแตวันเริ่มตนปงบประมาณ
(1 ตุลาคม 2548)

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ และขอความรวมมือคณะ/หนวยงานแจงขอมูลผลการเบิกจายจริงให
ฝายแผนและสนเทศทราบทุก 15 วัน ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป จนถึงเดือนตุลาคม 2548

ที่ประชุมรับทราบ และรองอธิการบดีฝายวิจัยขอความรวมมือใหคณะ/หนวยงาน เรงรัดเรื่อง
การเบิกจายงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการวิจัยตางๆ ดวย

6.3  ขออนุมัติต้ังงบประมาณเงินรายไดป 2548 (เพ่ิมเติม)
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชุมวา มีคณะ/หนวยงาน เสนอขออนุมัติ

ตั้งงบประมาณเงินรายไดป 2548 (เพิ่มเติม) มีรายละเอียดดังนี้
คณะแพทยศาสตร
-  คณบดีคณะแพทยศาสตรเสนอตอท่ีประชุมวา คณะแพทยศาสตร ขออนุมัติตั้งงบประมาณ

เงินรายไดป 2548 (เพิ่มเติม) จากเงินทุนสํ ารองสะสม จํ านวน 276,516,000 บาท โดยตั้งเปนงบประมาณราย
จายสํ าหรับโครงการในงานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพและงานบริการรักษาพยาบาล เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ทางการรักษาพยาบาล เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน/บริการวิชาการ/การวิจัย และปรับปรุง และเพิ่มประ
สิทธิภาพระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัยของโรงพยาบาลศรีนครินทร
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จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดังน้ี
1.  ขอใหคณะฯแกไขขอมูลในเอกสารเสนอขออนมัุติใชงบประมาณใหถูกตอง ตามทีร่องอธกิารบดี

ฝายแผนและสารสนเทศไดเสนอแนะไวกับรองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนาแลว
2.  ควรพิจารณาปรับลดงบประมาณสํ าหรับงบประมาณเงินรายได ป 2548 ลงบาง และไป

ขอตั้งเพ่ิมเติมในปงบประมาณ 2549 เน่ืองจากอาจมีขอจํ ากัดเรื่องเวลา การใชและเบิกจายเงินใหทันในป
งบประมาณ  หากขอตั้งในป 2548 ทั้งหมด

3. ควรมแีผนงานการใชเงินทีช่ดัเจน รวมทัง้กํ าหนดเปาหมายและแนวทางการประเมนิผลการใชเงิน
วาเปนไปตามเปาหมายทีกํ่ าหนดมากนอยเพียงไร

4.  มหาวิทยาลัยควรกํ าหนดกรอบแนวทางการใชเงินทุนสํ ารองสะสม เชน สามารถใชไดใน
วงเงิน ไมเกินรอยละเทาใด และใชในกิจการใด เพ่ือหนวยงานอื่นๆจะไดใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการ
ใหเกิดประโยชนตอไป

และเน่ืองจากมหาวทิยาลยัยงัไมเคยเสนอขออนมัุติใชเงินทนุส ํารองสะสมในจ ํานวนทีม่ากเชนน้ี
จึงเห็นควรใหนํ าเสนอตอคณะกรรมการการเงินมหาวิทยาลัยขอนแกนพิจารณากอนนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
- คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเสนอตอท่ีประชุมวา คณะฯ ขออนุมัติตั้ง

งบประมาณเงินรายไดป 2548 (เพิ่มเติม) จํ านวน 58,914,000 บาท โดยตั้งเปนงบประมาณรายจายในงาน
สนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนคาจางชั่วคราว เงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ) และหมวดเงินทุน (เงินทุนสํ ารอง เงินกองทุนรวม และเงินสมทบจายคาสาธารณูปโภค) สํ าหรับการเปดสอน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น (โครงการพิเศษ)   และปริญญาเอก
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาสังคมวิทยา

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดังน้ี
1.  ควรพจิารณาปรบัจํ านวนเงินงบประมาณรายรบั-รายจายใหถูกตองตามระบบการเสนอ

งบประมาณรายรบัจากคาธรรมเนียมการศกึษาหลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติฯ ทัง้หมด ควรเปน
72,000,000 บาท และเม่ือรวมรายรบัทัง้หมดแลว จึงไปตัง้เปนงบประมาณรายจายแบบสมดลุ

2.  แบบ พ.3 หนาสดุทายการคดิจํ านวนเงินของหมวดเงนิทนุ (15%) ยงัมีความคลาดเคลือ่นให
แกไขใหถูกตอง

3.  งบประมาณรายจายสวนใหญเปนคาตอบแทน จึงควรพจิารณาการจดัสรรงบประมาณเพือ่
พัฒนาการศกึษา และคณุภาพบณัฑติดวย

4.  การหกัเงินคาธรรมเนียมการศกึษาใหแก กรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ 20% เปนเงิน
14,400,000 บาท ตองมีเหตผุลทีส่ามารถชีแ้จงตอกรรมการสภามหาวทิยาลยั ถึงการบรหิารจดัการ และ
ประโยชนตอหลกัสตูรฯ รวมทัง้กระบวนการการจายเงิน จนถงึการเบกิจายดวย
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วิทยาเขตหนองคาย
-  วิทยาเขตหนองคาย ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายไดป 2548 (เพิ่มเติม) จํ านวน

2,875,840 บาท โดยตั้งเปนงบประมาณรายจายในงานสนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (เงิน
อุดหนุนท่ัวไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) หมวดเงินทุน เงินกองทุนรวม และเงินสมทบจายคาสาธารณูปโภค)

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ โดยใหปรับแกไขรายละเอียดในเอกสารใหถูกตอง

เรียบรอย กอนนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป

6.4  ผลการจัดสรรเงินเพ่ิมพิเศษสํ าหรับผูบริหาร : มหาวิทยาลัยขอนแกน
ตามหนังสือสํ านักงาน ก.พ.ร. ดวนท่ีสุด ท่ี นร.1201/2057 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2548 ไดแจง

ผลการจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษสํ าหรับผูบริหาร เพื่อจัดสรรใหแกตํ าแหนงผูบริหารของสวนราชการในกลุมทาทาย
และกลุมนํ ารองและในกลุมภาคบังคับ ตามแนวทางที่ ครม.ใหความเห็นชอบและแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการกํ าหนด ผลการพิจารณาจัดสรรปรากฏวาในการดํ าเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัย
ขอนแกน ไดรับการจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษสํ าหรับผูบริหารเปนเงินจํ านวน 1,831,994.86 บาท และกรมบัญชีกลาง
ไดดํ าเนินการจัดโอนเงินดังกลาวใหกับมหาวิทยาลัยขอนแกนเรียบรอยแลว

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ และรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศแจงเพ่ิมเติมวา ขณะน้ีใกลจะ

ครบกํ าหนดเวลาที่จะตองสงรายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 9 เดือน แลว จึงขอใหคณะ/หนวยงานเตรียม
การในเรื่องดังกลาวดวย โดยฝายแผนฯจะมีหนังสือแจงรายละเอียดใหทราบอีกครั้ง

6.5  การปฏิรูประบบการเงินอุดมศึกษา
ประธานสภาคณาจารยเสนอตอท่ีประชุมวา คณะรัฐมนตรี คราวประชุมเม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2547

มีนโยบายชัดเจน ท่ีจะปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษาท้ังระบบ โดยประยุกตหลักการของ Demand  Side
Financing  ท่ีสํ าคัญคือการใหนักศึกษากูยืมโดยผูกกับรายไดในอนาคต (Income Contigent Loan : ICL) มาใช
สภาคณาจารยในคราวสมัยประชุมสามัญ ครั้งท่ี 6/2548 เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 2548 ไดพิจารณาแลวมีมติเสนอ
ใหมหาวิทยาลัยดํ าเนินการจัดการประชาพิจารณ ท่ีถูกตองตามกฎหมาย ในเรื่องการปฏิรูประบบการเงินอุดมศึกษา
ท่ีจะเปล่ียนแปลงตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว เนื่องจากหากรัฐบาลสนับสนุนคาใชจายของนักศึกษาดานวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยี (ไมรวมแพทยศาสตร) 50% 60% 75% และดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และศิลป
กรรมศาสตร เปน 50% ทุกกรณี นักศึกษาท่ีศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกน นาจะไดรับผลกระทบมากเนื่องจากมี
สัดสวนท่ีตองรับผิดชอบคาใชจายท่ีสูงขี้นมากกวาเดิมและเนื่องจากนักศึกษาสวนใหญของมหาวิทยาลัยมีภูมิลํ าเนา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงโดยปกติแลว ครอบครัวมีสถานะทางเศรษฐกิจคอนขางตํ่ า ดังนั้นการเปล่ียนแปลง
นโยบายของรัฐดังกลาว จึงควรตองไดรับฟงความคิดเห็นจากประชาคมอุดมศึกษาอยางท่ัวถึง ดวยการจัดใหมีการ
ทํ าประชาพิจารณ

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมรับทราบ และมหาวิทยาลัยจะมีการประชุม สัมมนาผูบริหารระดับสูงของ

มหาวิทยาลัยเพ่ือทํ าความเขาใจในเรื่องดังกลาว ภายในเดือนสิงหาคม 2548



- 17 -

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  12/2548  ณ  วันท่ี  13  กรกฎาคม 2548

6.6  โครงการปรับปรุงสนามกีฬาสนามรักบ้ี
อธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมวา มหาวิทยาลัยขอนแกน  ไดมีโครงการปรับปรุงสนามกฬีาสนามรกับี้

เปนลานกจิกรรมและสวนสาธารณะ เพือ่ใหนกัศกึษาและบคุลากร  ไดมีสถานท่ีทํ ากจิกรรมและเปนท่ีพักผอนหยอนใจ
ตลอดจนการเพิ่มพื้นท่ีท่ีจอดรถ  เพื่อความสะดวกแกบุคลากร  นักศึกษาและผูมาติดตอราชการ โดยโครงการ
ดังกลาวจะมีการปรับพื้นท่ี และเม่ือดํ าเนินการแลวเสร็จ  จะประกอบดวยพื้นท่ี

 1.  สนามหญาซ่ึงสามารถใชเปนลานการจัดกิจกรรมอเนกประสงคได
 2.  สวนสาธารณะที่จะประกอบดวยศาลาอเนกประสงค  จํ านวน 9  หลังภายใตบรรยากาศ

ท่ีรมรื่นของแมกไมนานาชนิด พรอมท้ังระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน
3.  องคพระธาตุพนมอันเปนสัญลักษณอันสงางามของมหาวิทยาลัยโดยจะมีการบรรจุ

พระบรมสารีริกธาตุภายใน
4.  ท่ีจอดรถ  ซ่ึงสามารถจอดรถไดกวา 200 คัน

สํ าหรับสนามรักบี้  ไดมีโครงการยายไปยังพื้นท่ีใกลสนามยิงปน ท้ังนี้เพื่อรองรับการจัดพื้นท่ีการใชสอยของ
มหาวิทยาลัยใหสนามกีฬาอยูในพื้นท่ีเดียวกัน (Sport complex)

โครงการดังกลาวไดมีการดํ าเนินการมาอยางตอเนื่อง โดยไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะผูบริหารครั้งท่ี 17/2546  ในการประชุมเม่ือวันท่ี  2 มิถุนายน 2546  เห็นชอบใหมีการปรับปรุงสนามกีฬา
(รักบี้ )ใหเปนลานกิจกรรมและสวนสาธารณะ โดยที่ประชุมไดเห็นชอบใหมีการปรับปรุงสนามกีฬาเพื่อเปนลานกิจ
กรรมและสวนสาธารณะ พรอมท้ังใหมีการสรางลานจอดรถภายในดวย เนื่องจากที่จอดรถสํ าหรับผูมาใชบริการ
ศูนยอาหารและบริการ และผูท่ีมาติดตอราชการยังไมเพียงพอ   โดยมหาวิทยาลัยไดมีคํ าส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาปรับปรุงสนามกีฬาเปนลานกิจกรรมและสวนสาธารณะ ตามคํ าส่ังมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี  3277/2546
ลงวันท่ี 29 กันยายน 2546 โดยคณะกรรมการดังกลาวมีหนาท่ีพิจารณาเสนอแนวคิด  เพื่ออกแบบและดํ าเนินการ
จัดสรางซ่ึงคณะกรรมการประกอบดวย  นายวินัย  ใจขานเปนประธาน  และผูแทนจากทุกคณะ / หนวยงานรวม
เปนกรรมการ   และไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงสนามกีฬาเปนลานกิจกรรมและสวนสาธารณะ
เพิ่มเติมมาเปนลํ าดับ โดยแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมารวมกันทํ างาน (เพิ่มเติมอีก  3 ชุด)  ท้ังนี้ หากบุคลากร
ประสงคจะเสนอความคิดเห็นเพิม่เตมิในการปรบัปรงุสนามกฬีาฯดงักลาว สามารถเสนอไดโดยตรงท่ีคณะกรรมการ
พจิารณาปรับปรุงสนามกีฬาฯ

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.7 การขยายเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
                     และการอุทธรณผลการพิจารณา

 อธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมวา  ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2548
เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2548  ไดมีมตใิห คณะกรรมการบรหิารงานบคุคล ทํ าหนาท่ีพจิารณาการขอขยายเวลาราชการ
ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในการขอขยายเวลาราชการในปงบประมาณ 2546  2547  และ 2548
นัน้ คณะกรรมการบรหิารงานบคุคลไดด ําเนนิการเสรจ็ส้ินแลว  ปรากฏผลดังนี้

1.  มหาวิทยาลัยมีผูเกษียนอายุราชการที่ดํ ารงตํ าแหนงรองศาสตราจารย และศาสตราจารย ตั้งแต
ปงบประมาณ 2546-2548   รวม 41 ราย ประสงคจะขอบยายเวลาราชการ จํ านวน 21  ราย

2.  อนุมัติใหผูมีคุณสมบัติและผลงานผานตามเกณฑฯ ขยายเวลาราชการได จํ านวน 8 ราย
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  12/2548  ณ  วันท่ี  13  กรกฎาคม 2548

3.  ผูขอขยายเวลาราชการที่มีผลงานทางวิชาการผานตามเกณฑท่ีกํ าหนด แตไมไดรับอนุมัติให
ขยายเวลาราชการ  จํ านวน 4 ราย

4.  ผูขอขยายเวลาราชการแตมีผลงานทางวิชาการไมผานเกณฑท่ีกํ าหนด จํ านวน  9  ราย
และหลังจากประกาศผลการพิจารณามีผูมีคุณสมบัติและผลงานผานตามเกณฑฯ ขยายเวลาราชการได แตไมไดรับ
การอนุมัติ  2 รายไดย่ืนอุทธรณ  และนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  ไดสงเรื่องใหประธานคณะกรรมการวินัย
และรักษาระบบ   คุณธรรมพิจารณา   คณะกรรมการวินัยและรักษาระบบคุณธรรมประชุมเม่ือวนัท่ี  20 มิถุนายน
2548 ไดพิจารณาคํ ารองทุกข (ขอความเปนธรรม) ของบุคคลทั้งสองตามเอกสารขอเท็จจริงแลวเห็นวาการรอง
ทุกขตามมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 จะตอง
เปนกรณีท่ีขาราชการเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรม   หรือมีเหตุคับของใจเนื่องจากการกระทํ าหรือคํ าส่ังของ       
ผูบังคับบัญชา จึงมีสิทธ์ิรองทุกข  การใชสิทธิตามกฎหมายดังกลาว   ผูใชสิทธิจะตองมีสถานะเปนขาราชการ
กรณีนี้ผูรองทุกขท้ังสองไดพนจากราชการไปแลวเพราะเหตุเกษียณอายุราชการจึงมิอาจรองทุกขได    ท่ีประชุมไมมี
อ ํานาจพิจารณาเรื่องรองทุกขดังกลาวได จึงมีมติไมรับเรื่องรองทุกขไวพิจารณา    อนึ่ง เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม
2548 ประธานคณะกรรมการติดตามและประสานงานตามการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ไดสงเรื่องกรณีคณะ
นักศึกษาบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร จํ านวน 28 คน รองทุกขขอความกรุณาจากนายกรัฐมนตรีใหตรวจสอบและแก
ไขมติของคณะเกษตรศาสตรในการพิจารณาไมขยายเวลาราชการของคณาจารย จํ านวน 6 ราย เกรงวาจะทํ าใหคณะ
นกัศกึษาบณัฑติเสียโอกาสและเวลาในการศกึษาในการศกึษาใหตอเนือ่งจนจบการศกึษา ซ่ึงมหาวทิยาลัยไดชีแ้จงตาม
ขอมูลท่ีไดรับจากคณะเกษตรศาสตรไปสวนหนึ่งแลว เปนเบื้องตน

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ และเห็นควรใหอธิการบดีเสนอขอปรับแนวปฏิบัติในเรื่องน้ีตอ สกอ.ใหม

จากเดิมที่ใหผูมีคุณสมบัติตามเกณฑเสนอตนเอง  เปน ใหคณะเสนอผูมีคุณสมบัติเหมาะสมตามเหตุผลความ
จํ าเปน โดยมีกรอบภาระงานที่จะใหปฏิบัติอยางชัดเจน

เลิกประชุมเวลา 14.15  นาฬิกา

             (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)
                 รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

                   เลขานุการท่ีประชุมคณบดี

นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน  มูลศรี
ผูบันทึกรายงานการประชุม


	ณ  ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2  อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
	ผู้มาประชุม
	ผู้เข้าร่วมประชุม
	ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแ
	วันที่ 6 กรกฎาคม 2548  มีเรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย แล
	ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณบดี
	-  ครั้งที่ 11/2548 เมื่อวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2548
	-  วาระพิเศษ เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2548



	มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งต
	5.4  ขอความร่วมมือให้เข้มงวดกิจกรรมนิสิตนักศึกษา
	หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี


	ที่ประชุมรับทราบ และหากคณะ/หน่วยงานมีข้อสงสัยให้สอบถามได้ที่
	ที่ประชุมรับทราบ และรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยขอความร่วมมือให้คณะ
	มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ โดยให้ปรับแก้ไขรายละเอ
	เรียบร้อย ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป


