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รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 15/2548
เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2548
ณ หองประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแกนกัลปพฤกษ
******************************************
ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต สกลไชย
2. รศ.ดํารงค หอมดี
3. ผศ.อารมย ตัตตะวะศาสตร
4. ผศ.พิสิฏฐ เจริญสุดใจ

5. ผศ.ลิขิต อมาตยคง
6. ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธ
7. รศ.รังสรรค เนียมสนิท
8. รศ.สมหมาย ปรีเปรม
9. รศ.อัศนี ปาจีนบูรวรรณ
10. รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
11. ศ.ละออศรี เสนาะเมือง
12. รศ.สุลัดดา ลอยฟา
13. รศ.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ
14. รศ.วิฑูรย ประสงควัฒนา
15. ผศ.วิไลวรรณ สมโสภณ
16. รศ.ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ
17. นายชัชวาลย ยุทธชัยยางกุล
18. รศ.อินทรพล หอวิจิตร
19. รศ.บังอร ศรีพานิชกุลชัย
20. ผศ.เกษม นันทชัย
21. รศ.ประจักษ พัวเพิ่มพูลศิริ
22. ผศ.สมจิตร จึงสงวนพรสุข

อธิการบดี
ประธาน
รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย
แทนรองอธิการบดีฝายวิจัย และรักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณบดีคณะเกษตรศาสตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
รองคณบดีฝายบริหาร
แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร
รองคณบดีฝายบริหาร
แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
รองคณบดีฝายบริหาร
แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
คณบดีคณะเทคโนโลยี
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
รองคณบดีฝายวิชาการ
แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
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23. ผศ.รุง ธีระพิจิตร
24. รศ.สมาน ลอยฟา
25. รศ.ชรัตน มงคลสวัสดิ์
26. รศ.สมภพ พระธานี
27. รศ.เทอดศักดิ์ คําเหม็ง
28. ผศ.สุกิจจา จันทะชุม
29. ผศ.พิศิษฐ โจทยกิ่ง
30. รศ.กุลธิดา ทวมสุข
31. นางสังวาลย ชางทอง

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู)
รักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
ผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รองผูอํานวยการ
แทนผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ
ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)
ประธานสภาคณาจารย
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
เลขานุการที่ประชุม
หัวหนาสํานักงานอธิการบดี
ผูชวยเลขานุการที่ประชุม

ผูไมมาประชุม เนื่องจากติดราชการ หรือภารกิจสําคัญ
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
1. รศ.ธาดา สุทธิธรรม
ผูเขารวมประชุม
1. นางณัฐสมล ธนากูลรังสฤษดิ์
2. นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย

ผูชวยผูอํานวยการ
แทนผูอํานวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
รองประธานสภาขาราชการและลูกจาง คนที่ 1
แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง

เริ่มประชุมเวลา 09.45 นาฬิกา
ประธานไดกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงตอที่ประชุม
1.1 ปญหาสหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด
ประธานแจงตอที่ประชุมวา ขอแจงความคืบหนาเกี่ยวกับสหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัย
ขอนแกน จํากัด กรณีโครงการเงินกูพิเศษเพื่อซื้อที่ดินโครงการเกื้อกูล เลค แอนด ปารค จํานวน 3 เรื่อง คือ
1) นางลําพูน หรองบุตรศรี ไดรองตอศาลแขวงใหพิจารณาขอใหมหาวิทยาลัยระงับ
การหักเงินเดือนของสมาชิกสหกรณฯ นั้น ศาลแขวงไดพิพากษายกฟองคดีดังกลาว
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2) กรมสืบสวนคดีพิเศษ ไดสรุปการสืบสวนคดีดังกลาวแลว และไดออกหมายจับขอหา
ฉอโกง เพื่อดําเนินคดีผูที่เกี่ยวของทั้งหมด จํานวน 146 คดี ซึ่งมีผูที่เกี่ยวของ 4 กลุมดวยกัน คือ 1) คณะ
กรรมการอนุมัติเงินกูพิเศษ 2) คณะกรรมการอํานวยการสหกรณฯ ชุดป 2545 และ ป 2546 3) เจาหนาที่
ของสหกรณฯ และ 4) เจาหนาที่โครงการฯ จึงแจงใหผูบริหารไดรับทราบขอมูล กรณีที่คณะ/หนวยงานมี
บุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของในเรื่องดังกลาว
3) ผลจากในขอ 1) นางลําพูน หรองบุตรศรี และสมาชิกสหกรณฯ จํานวนหนึ่ง ไดเขา
พบอธิการบดี แจงวาไมไดรับความเปนธรรม จึงจะดําเนินการถวายฎีกาตอไป รวมทั้งจะดําเนินการเคลื่อนไหวตอ
สื่อมวลชน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 13/2548 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2548
ที่ประชุมมีมติรบั รองรายงานการประชุมครั้งที่ 13/2548 เมื่อวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2548
โดยไมมีขอแกไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
3.1 การแจงรายรับจากสํานักทะเบียนและประมวลผล
ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลเสนอตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดี
คราวประชุม ครั้งที่ 14/2548 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2548 ไดมีขอคิดเห็นเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรรายรับ
จากคาธรรมเนียมการศึกษา โดยให สํานักทะเบียนฯ แจงรายรับจากคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อดําเนินการจัดสรร
ใหคณะ/หนวยงาน เปนงวดๆ โดยงวดแรกควรดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 1 เดือน หลังสิ้นสุดกระบวนการเพิ่ม
ถอนการลงทะเบียนของนักศึกษาตามปฏิทินการศึกษา นั้น เนื่องจากการดําเนินการในเรื่องดังกลาว เปนการ
ดําเนินการรวมกันระหวางสํานักทะเบียนฯ และกองคลัง ดังนั้น เพื่อใหเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ สํานัก
ทะเบียนฯ จะทําหนาที่แจงขอมูลรายรับพรอมรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนใหคณะ/หนวยงาน และกองคลังทราบ
สวนการจัดสรรเงินนั้นเปนหนาที่ของกองคลังที่จะดําเนินการตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ดวยมีคณะเสนอขอปรับโครงสรางการแบงสวนราชการ จํานวน
3 คณะดวยกัน คือ คณะพยาบาลศาสตร คณะศึกษาศาสตร และคณะวิศวกรรมศาสตร มีรายละเอียด ดังนี้
4.1 การปรับโครงสรางการแบงสวนราชการสํานักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร
4.2 การปรับโครงสรางการแบงสวนราชการคณะศึกษาศาสตร
4.3 การปรับโครงสรางการแบงสวนราชการคณะวิศวกรรมศาสตร
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4.1 การปรับโครงสรางการแบงสวนราชการสํานักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร
คณบดีคณะพยาบาลศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา คณะพยาบาลศาสตร ไดปรับโครงสรางการแบง
สวนราชการใหม โดยแบงเปน 1 สํานักงานคณบดี และ 1 สายวิชาพยาบาลศาสตร ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา
ฉบับประกาศทั่วไป เลม 121 ตอนที่ 78 ง วันที่ 28 กันยายน 2547 นั้น ในการนี้ เพื่อใหการบริหารงานภายใน
คณะฯมีความคลองตัว ลดความซํ้าซอน มีการบูรณาการงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชบุคลากรที่มีอยูใน
จํานวนที่จํากัดไดเต็มศักยภาพ จึงเห็นสมควรปรับโครงสรางสํานักงานคณบดีใหม ดังนี้
โครงสรางสํานักงานคณบดีเดิม
โครงสรางสํานักงานคณบดีใหม
- งานนโยบายและแผน
- กลุมภารกิจบริหารและการจัดการ
- งานบริหารและธุรการ
- กลุมภารกิจบริหารวิชาการและวิจัย
- งานบริการการศึกษา
- กลุมภารกิจบริหารทรัพยสิน
- งานคลังและพัสดุ
- งานบริการวิชาการและวิจัย
ทัง้ นี้ คณะฯไดมีการประชุมบุคลากรภายใน และที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ไดพิจารณา
ใหความเห็นชอบการปรับโครงสรางดังกลาวแลว
4.2 การปรับโครงสรางการแบงสวนราชการคณะศึกษาศาสตร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร เสนอตอที่ประชุมวา คณะศึกษาศาสตรขอเสนอปรับโครงสรางการแบง
สวนราชการใหม มีรายละเอียด ดังนี้
โครงสรางเดิม
โครงสรางใหม
ประกอบดวย 8 ภาควิชา 1 โรงเรียนสาธิต 1 สํานักงาน ดังนี้
ประกอบดวย 3 หนวยงาน
1. ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา
1. สํานักงานวิชาการ
2. ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
มีหนาที่รับผิดชอบดานการบริหาร
3. ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษา
จัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน การบริการ
ทางการศึกษา การพัฒนานักศึกษา และการวิจัย
4. ภาควิชาการมัธยมศึกษา
2. สํานักงานคณบดี
5. ภาควิชาการประถมศึกษา
มีหนาที่รับผิดชอบดานการบริหาร
6. ภาควิชาพลศึกษา
จัดการทรัพยากรของคณะ ประกอบดวย ทรัพยากร
7. ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
บุคคล ทรัพยากรการเงิน พัสดุ และครุภัณฑ และ
8. ภาควิชาการบริหารการศึกษา
ทรัพยากรทางกายภาพอื่นๆ
9. โรงเรียนสาธิต
3. โรงเรียนสาธิต
10. สํานักงานคณบดี
มีหนาที่เปนแหลงฝกประสบการณ
วิชาชีพของนักศึกษาของคณะศึกษาศาสตร เปน
แหลงทดลอง ศึกษา คนควา วิจัยทางการศึกษาของ
อาจารยคณะศึกษาศาสตรและเปนแหลงใหการ
ศึกษาแกนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ตอบสนองตอความตองการของสังคม
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ระบบบริหารจัดการหรือกระบวนการบริหารของคณะฯ ภายใตโครงสรางใหม จะไมมีภาควิชา แต
กําหนดใหมีสํานักงานวิชาการ เพื่อใหรับผิดชอบการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน การบริหารทาง
การศึกษา การพัฒนานักศึกษา และการวิจัย อยางชัดเจน และจะไมมีการแบงสวนงานยอยอีก แตเปนการมอบ
หมายงานตามภารกิจ จะใชการบริหารในรูปของคณะกรรมการ และมีตําแหนงบริหาร ในจํานวนที่กําหนดตาม
ความเหมาะสมกับพันธกิจและแผนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร ทั้งนี้ คณะฯไดมีการประชุมปรึกษาหารือ และทํา
ประชาพิจารณเพื่อระดมความคิดเห็นจากบุคลากรภายในแลว จึงสรุปผลเสนอคณะกรรมการประจําคณะ คราว
ประชุมครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2548 และไดใหความเห็นชอบในการปรับโครงสรางดังกลาวแลว
4.3 การปรับโครงสรางการแบงสวนราชการคณะวิศวกรรมศาสตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา คณะวิศวกรรมศาสตรขอเสนอปรับโครงสราง
การแบงสวนราชการใหม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินงานดานตางๆ เพื่อใหการผลิต
บัณฑิต ผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการในรูปแบบตางๆมีคุณภาพตามมาตรฐาน เปนที่ยอมรับทั้งในวงวิชาการ
และวิชาชีพวิศวกรรมในระดับชาติและนานาชาติ และเพื่อเปดโอกาสใหบุคลากรในคณะฯไดมีโอกาสในการพัฒนา
ตนเองเพื่อความกาวหนา ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คราวประชุมครั้งที่ 31-14/2548 เมื่อวันที่
28 กรกฎาคม 2548 ไดใหความเห็นชอบแลว มีรายละเอียดการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการ ดังนี้
โครงสรางเดิม
โครงสรางใหม
สํานักงานคณบดี
สํานักงานคณบดี
1. งานบริหารและธุรการ
1. สํานักบริหารงานวิศวกรรมศาสตร
2. งานคลังและพัสดุ
2. กลุม ภารกิจดานการพัฒนาและบริหารจัดการทัว่ ไป
3. งานบริหารการศึกษา
3. กลุมภารกิจดานการพัฒนาวิชาการ
4. งานนโยบายและแผน
4. กลุมภารกิจดานการบริหารทรัพยสิน
5. งานบริการวิชาการและวิจัย
5. หนวยงานสนับสนุน
ภาควิชา
ภาควิชา/สายวิชา
1. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
1. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
2. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
3. ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
3. ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
4. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
4. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
5. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
5. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
6. ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
6. ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
7. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
7. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
8. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
8. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน
9. สายวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
หนวยงานสนับสนุน
องคกรในกํากับและศูนยวิจัยเฉพาะทาง
1. สถานจัดการและอนุรักษพลังงาน
1. สถานจัดการและอนุรักษพลังงาน
2. ศูนยคอมพิวเตอรวิศวกรรมศาสตร
2. ศูนยเครื่องจักรกลการเกษตรและเทคโนโลยี
3. ศูนยเครื่องจักรกลการเกษตรและวิทยาการ
หลังการเก็บเกี่ยว
หลังการเก็บเกี่ยว
3. ศูนยวิจัยการจัดการสิ่งแวดลอมและสารอันตราย
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โครงสรางเดิม
4. ศูนยการจัดการสิ่งแวดลอม
5. สถาบันแหลงนํ้าและสิ่งแวดลอม
6. ศูนยปฏิบัติการวิจัยรวม มข.-ซีเกท
7. ศูนยวิชาการจัดระบบการจราจรทางบกและ
การขนสง

โครงสรางใหม (ตอ)
4. ศูนยวิจัยและพัฒนาระบบโครงสรางมูลฐาน
อยางยั่งยืน
5. สถาบันแหลงนํ้าและสิ่งแวดลอม
6. ศูนยปฏิบัติการวิจัยรวม มข.-ซีเกท
7. ศูนยวิชาการจัดระบบการจราจรทางบกและ
การขนสง
8. สถานบริการวิศวกรรมศาสตร
9. ศูนยนวัตกรรมวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
10.ศูนยสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
(ลําดับที่ 8-10 เปนหนวยงานใหมที่จะจัดตั้งขึ้นตาม
แผนพัฒนาคณะฯ)
ทั้งนี้ คณะฯไดมีการประชุมปรึกษาหารือ และทําประชาพิจารณเพื่อระดมความคิดเห็นจาก
บุคลากรภายใน แลวจึงสรุปผลเสนอคณะกรรมการประจําคณะ คราวประชุมครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน
2548 และไดใหความเห็นชอบในการปรับโครงสรางดังกลาวแลว ทั้งนี้ คณะฯ ขอคงสถานภาพของภาควิชาไว และ
จัดตั้งสายวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ขึ้น พรอมทั้งมีการปรับภารกิจของภาควิชาใหม ใหภาควิชาบริหารจัดการ
เฉพาะดานวิชาการอยางเดียว การบริหารจัดการทั่วไปใหสํานักงานคณบดีดําเนินการ อีกทั้งคณะฯ ไดจัดตั้งองคกร
ในกํากับเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับภารกิจของคณะที่จะมีขึ้นในอนาคต ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม
ประธานไดเสนอตอที่ประชุมเพิ่มเติมวา การปรับโครงสรางการแบงสวนราชการของคณะใน
มหาวิทยาลัยมีหลายรูปแบบ จึงไดสรุปรูปแบบการปรับโครงสรางสํานักงานคณบดีที่คณะตางๆ ไดเสนอขอปรับ
โครงสรางไปกอนหนานี้แลว เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณา คือ รูปแบบการปรับโครงสรางของคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะเทคนิคการแพทย คณะเกษตรศาสตร คณะวิทยา
การจัดการ คณะเภสัชศาสตร โดยสรุป มีหลักการและปจจัยประกอบการแบงสวนงานในคณะ หลายประการ
ดวยกัน คือ
1) บุคลากรทุกคนในคณะ สังกัดคณะนั้นๆ โดยไมสังกัดตามการแบงสวนงานยอยในคณะ
แตคณบดีสามารถมอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติงานในสวนงานยอย หรือกิจกรรมใดๆ ในสวนงานยอยก็ได
2) ผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนงานยอยในคณะในสวนของสายงานสนับสนุน ใหวาระการปฏิบัติ
หนาที่ 4 ป แตอาจไดรับแตงตั้งใหมไดโดยไมจํากัดจํานวนครั้ง การไดรับเงินเดือนหรือสิทธิประโยชนใหเปนไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย หัวหนาสวนราชการ (ขอนี้ใชเมื่อเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ)
3) คณะที่มีภารกิจหลักสวนใหญเนนการเรียนการสอนและมีการแบงภาควิชา ใหมีการแบง
สวนงานสายสนับสนุน 2-3 กลุมภารกิจ
4) คณะที่มีภารกิจเฉพาะที่มีปริมาณมากควรมีสวนงานเฉพาะเพิ่มเติม เชน โรงพยาบาล
โรงเรียน เปนตน
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ปจจัยประกอบการพิจารณาในการแบงสวนงาน มีดังนี้
1) การจัดโครงสรางองคกร/สวนงานที่ตอบสนองยุทธศาสตร : มหาวิทยาลัยแหงการวิจัย
2) พิจารณาความครอบคลุมของภารกิจและงานทั้งปจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคต (ตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย)
3) พิจารณา “ปริมาณ” ของงานในแตละภารกิจ
4) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องและความใกลเคียง/ความเชื่อมโยงของลักษณะงาน
5) พิจารณาใชทรัพยากรบางอยางรวมกัน
6) ลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร
7) การมีวาระหรือไมมี การไดมาซึ่งตําแหนง หัวหนา
8) เงินเดือน ระดับ และสิทธิประโยชนของผูดํารงตําแหนงหัวหนาและระดับรอง
9) ความคลองตัว ความยืดหยุน ในการปรับเปลี่ยน
10) ความเขากันได ความยอมรับ ของบุคลากรที่เกี่ยวของในการเขาสูการแบงสวนงานใหม
11) การสังกัดสวนงานของบุคลากร
12) ความเหมือนหรือแตกตางกันไดในระหวางคณะตางๆ ทั้งจํานวนและชื่อ
13) ความเชื่อมโยงกับภารกิจของสวนงานในสํานักงานมหาวิทยาลัย
14) นโยบายในการจัดระบบงานรวมกับสวนกลางหรือกลุมคณะหรือ Outsource งานบางดาน
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติ ดังนี้
1. เห็นควรชะลอการพิจารณาการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการสํานักงานคณบดี
ของทั้ง 3 คณะไปกอน
2. แตงตั้งคณะทํางาน เพื่อพิจารณาแนวทางการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการ
สํานักงานคณบดี เพื่อใหมีกรอบภาระงานที่เชื่อมโยงกับภาระงานของสํานักงานอธิการบดี ประกอบดวย
1. รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
2. รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร
3. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
4. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
5. คณบดีคณะเทคโนโลยี
6. คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
7. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
ทั้งนี้ ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 2 เดือน
3. เห็นชอบในหลักการการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการของคณะศึกษาศาสตร และ
คณะวิศวกรรมศาสตร (ยกเวนในสวนของสํานักงานคณบดี) และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ตอไป
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4. อธิการบดีจะจัดทําเอกสารสรุปภาพรวมการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการของ
คณะศึกษาศาสตร รวมทั้งคณะเกษตรศาสตร และคณะเทคนิคการแพทย ที่เสนอขอปรับโครงสรางมาแลว
เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 6/2548 ในวันที่ 7 กันยายน 2548 ตอไป
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีขอคิดเห็น เสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- การปรับโครงสรางการแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัย ควรพิจารณาใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐที่กําลังจะประกาศใช และการปฏิรูประบบราชการในภาพรวมของ
ประเทศ เนื่องจากจะเชื่อมโยงกับระบบงบประมาณดวย
- การบริหารจัดการบางอยาง เชน งานพัสดุ งานบุคคล งานธุรการ ควรบริหารจัดการที่
สวนกลางของมหาวิทยาลัย เห็นควรจัดภาระงานของสํานักงานอธิการบดีใหม เพื่อรองรับภารกิจดังกลาวจาก
คณะ /หนวยงาน
- ควรมีภาพรวมที่ชัดเจนในเรื่องเงินเดือน ระดับ และสิทธิประโยชน ความกาวหนา โดย
เฉพาะบุคลากรสายสนับสนุน
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติ เกี่ยวกับการสรรหาตําแหนงหัวหนาภาควิชา ดังนี้
- หากตําแหนงหัวหนาภาควิชาคณะใดวางลง เห็นควรพิจารณาแตงตั้งผูรักษาราชการแทน
ไปจนกวาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐจะมีผลบังคับใช ยกเวนกรณีที่คณะยังไมไดดําเนินการ
ปรับโครงสราง และตําแหนงหัวหนาภาควิชาที่วางนั้น อยูในระหวางการดําเนินการสรรหา ก็ใหพิจารณา
ดําเนินการตอไปได
4.4 - รางประกาศฯ เรือ่ งภาระงานขัน้ ตําสํ
่ าหรับอาจารยมหาวิทยาลัยขอนแกน
- รางประกาศฯ แนวทางการติดตามภาระงานทางดานวิชาการสําหรับอาจารย
มหาวิทยาลัยขอนแกน
เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา คณะทํางานเพื่อปรับปรุงมาตรฐานภาระงานขั้นตํ่าและ
แนวทางการติดตามภาระงานทางดานวิชาการของขาราชการสายอาจารยในมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามคําสั่ง
มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 676/2548 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2548 ไดดําเนินการพิจารณาปรับปรุงแกไขมาตรฐาน
ภาระงานขั้นตํ่า และแนวทางการติดตามภาระงานทางดานวิชาการ โดยใหครอบคลุมภาระงานในทุกดาน คือ ภาระ
งานดานการสอน ดานการวิจัย ดานการผลิตผลงานวิชาการ ดานการบริการวิชาการ ดานการบริหาร และภาระงาน
ดานอื่นๆ ซึ่งเปนไปตามมติ ก.ม. ตามหนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม 0202/ว 19 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2542
เกี่ยวกับมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของอาจารย และเหมาะสมกับสภาวะการณปจจุบัน จึงเสนอรางประกาศฯ
เรื่องภาระงานขั้นตํ่าสําหรับอาจารยมหาวิทยาลัยขอนแกน และ รางประกาศฯ แนวทางการติดตามภาระงานทาง
ดานวิชาการสําหรับอาจารยมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการและมีขอคิดเห็นเสนอแนะใหปรับปรุง
แกไข ดังนี้

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 15/2548 ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2548
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รางประกาศฯ เรื่องภาระงานขั้นตํ่าสําหรับอาจารยมหาวิทยาลัยขอนแกน
1. ขอ 4 นิยามของคําวา “คณะกรรมการประจําคณะ” ใหเพิ่มขอความ “หรือคณะกรรมการ
ของหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น” เขาไปดวย
2. ขอ 5 บรรทัดแรก ใหเพิ่มเติมคําวา “และ กพอ.” ตอทาย คําวา “ก.ม.”
3. ขอ 5.6 ใหกําหนดลักษณะงานของอาจารยเพิ่มเติมดวยวา “ภาระงานตางๆ ภายนอก
มหาวิทยาลัย นั้น ตองเปนภาระงานที่ดําเนินการหรือรวมดําเนินการของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของ
คณบดีหรือ อธิการบดี” เขาไปดวย
4. ขอ 6 ใหเพิ่มกลุมภาระงานอีก 1 กลุม ที่ไมไดเนนดานการสอนหรือการวิจัยอยางใดอยาง
หนึ่ง โดยอาจแบงสัดสวนทั้งสองดานใหเทาๆกัน หรือใกลเคียงกัน
5. ขอ 6 การแบงสัดสวนภาระงานนั้น ใหกําหนดระยะเวลาเปน ตอ 1 ปการศึกษา และ
บรรทัดที่ 2 ใหปรับแกไขขอความเปนดังนี้ “ ...ใหคณะพิจารณากําหนดภาระงานของอาจารยแตละคน ตาม
กลุมตางๆ ตามความเหมาะสม โดยให...”
6. ขอ 6.2.2 ใหปรับแกไขเปน ดังนี้ “ภาระงานดานการสอนไมนอยกวา รอยละ 10-20
ของภาระงานขั้นตํ่า และ/หรือ”
7. ขอ 6.4 บรรทัดที่ 2 ของวรรคทาย ใหเพิ่มขอความ “ในแตละกลุม” ทายคําวา
“อาจารย”
8. ใหเพิ่มเติมนิยามของคําวา “ผลงานอื่นๆในลักษณะที่เทียบเทา” ใหชัดเจนดวย
9. ขอ 10 ใหเพิม่ การคิดภาระงาน ดานกิจการนักศึกษา เขาไปดวย โดยใหมหาวิทยาลัยเปนผูก าหนด
ํ
10. ขอ 11 ใหกําหนดสัดสวนของภาระงานดานการบริหารใหม ดังนี้
11.1 อธิการบดี
100%
11.2 รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี
80-100%
คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน
สํานักหรือเทียบเทา
11.3 รองคณบดี
60-80 %
11.4 กรรมการสภามหาวิทยาลัย
60 %
หัวหนาภาควิชา/สาขาวิชา
เลขานุการฝายหรือเทียบเทา
11.5 ผูชวยคณบดี
50 %
11.6 รองหัวหนาภาควิชา/สายวิชา/สาขาวิชา 40%
(11.5-11.7 ตามที่ปรากฏในประกาศฯใหคงเดิม)
11. ขอ 12 ภาระงานดานอื่นๆ ใหเพิ่มขอความวรรคทาย “การนําภาระงานตาม
ตําแหนง 12.1-12.6 มาคิดเปนภาระงาน ใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะทํางาน
และใหมีการรับรองจากประธานคณะกรรมการ/คณะทํางาน”

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 15/2548 ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2548
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รางประกาศฯ เรื่อง แนวทางการติดตามภาระงานทางดานวิชาการสําหรับอาจารย
มหาวิทยาลัยขอนแกน
1. ขอ 1 เพิ่มวัตถุประสงคขอ 10.5 เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีผลงานที่สอดคลองตอเปาหมาย
และดัชนีชี้วัดของ ก.พ.ร. และตอการประเมินมหาวิทยาลัยในรูปแบบตางๆ และเพื่อการเตรียมการไปสูการ
เปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย
2. ขอ 2 ใหเพิ่มรายละเอียดของผลงานในลักษณะอื่นที่เทียบเทา ใหชัดเจนดวย
3. ขอ 3.1 บรรทัดที่ 2 แกไขคําวา “หัวหนาภาค” เปน “คณบดี”
4. ขอ 3.2 บรรทัดที่ 1 ขอความ “หัวหนาภาควิชา หรือหัวหนาสาขาวิชา” ใหแกไขเปน
“คณบดี หรือผูที่คณบดีมอบหมาย” และ บรรทัดที่ 4 ขอความ “อาจารยในภาควิชา” ใหแกไขเปน “อาจารย
ในคณะ”
5. ขอ 3.4 บรรทัดที่ 3 เพิ่มคําวา “สภามหาวิทยาลัย” กอนคําวา “สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา”
6. ขอ 4 ใหเริ่มดําเนินการในปงบประมาณ 2549 (เริ่มเดือนตุลาคม 2548)
7. ขอ 4.2 ไมควรพิจารณารวมกับการพิจารณาความดีความชอบประจําป แตใหมีมาตรการ
พิจารณาตักเตือนในเชิงสรางสรรค
8. ขอ 4.3 เพิ่มขอความ “หรือสิทธิประโยชนอื่นๆ” ตอทายขอความ
และที่ประชุมมีขอสังเกต ดังนี้
1. กรณีที่อาจารย ลาศึกษาตอ ฝกอบรม ลาเพิ่มพูนทางวิชาการ หรืออาจารยที่ทําหนาที่
ผูบริหาร จะมีแนวทางการติดตามภาระงานทางดานวิชาการอยางไร
2. ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ และดํารงตําแหนงทางการบริหารในคราวเดียวกัน การดํารง
สถานะของตําแหนงทางวิชาการตามประกาศดังกลาว อาจเปนอุปสรรคในการบริหารได มหาวิทยาลัยควร
พิจารณาเรื่องคาตอบแทนหรือเงินประจําตําแหนงเพื่อใหเอื้อตอการปฏิบัติหนาที่บริหาร โดยไมใหเสียสิทธิดัง
กลาวดวย
4.5 รางประกาศฯ เรือ่ งกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ (เพิม่ เติม)
สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา คณะวิทยาศาสตรเสนอขอเสนอรางประกาศฯ เรื่อง
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ เพิ่มเติม สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร โดยจะมีผลบังคับใชกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2546 เปนตนไป
โดยคณะประสงคจะจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ
ระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ในภาคการศึกษาหลังจากที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบระยะเวลาการศึกษาตามแผนการศึกษาใน
หลักสูตรแลว และเหลือหนวยกิตที่ตองลงทะเบียนอีก ไมเกิน 3 หนวยกิต ใหชําระคาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ
ครึ่งหนึ่งของอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษที่นักศึกษาตองชําระตามปกติ
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม
รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 15/2548 ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2548
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จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวาหลักการของการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษนั้น
ไมไดคิดเชื่อมโยงกับจํานวนหนวยกิตที่นักศึกษาตองลงทะเบียน เห็นควรใหคณะฯดําเนินการจัดเก็บตามเดิม
แลวจัดสรรเงินคาธรรมเนียมดังกลาวกลับคืนใหนกั ศึกษาในรูปของทุนการศึกษา หรืออืน่ ๆตามทีค่ ณะเห็นควร
4.6 พิจารณาเสนอชื่อผูแทนคณบดี/ผูอํานวยการ รวมเปนคณะกรรมการบริหารและ
พิจารณาใหความเห็นชอบรายชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหาร
สถาบันยุทธศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากรเสนอตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามขอ 8 แหงระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย สถาบันยุทธศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2548 จึงเสนอใหที่ประชุม
พิจารณา
1. เสนอผูแทนคณบดี/ผูอํานวยการศูนย/สถาบัน/สํานัก จํานวน 3 ทาน รวมเปนคณะกรรมการ
บริหารสถาบันยุทธศาสตรฯ
2. พิจารณาใหความเห็นชอบ ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน ไดแก
1) ศ.ดร.กนก วงษตระหงาน
2) ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท
3) นายสุรพล ทวีแสงสกุลไทย
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติ ดังนี้
1. เสนอผูแทนคณบดี/ผูอํานวยการศูนย/สถาบัน/สํานัก จํานวน 3 ทาน รวมเปน
คณะกรรมการบริหารสถาบันยุทธศาสตรฯ ไดแก
1) คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
3) ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
2. มีมติเห็นชอบรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ แทนพระองคพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจําปการศึกษา 2547
สํานักราชเลขาธิการ ไดมหี นังสือ ที่ รล 0003.7/11481 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2548 แจงวา
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค พระราชทาน
ปริญญาบัตรแกผสู าเร็
ํ จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2547 ซึง่ ทรงกําหนดจะเสด็จฯ
ระหวางวันที่ 19-23 ธันวาคม 2548 สวนกําหนดวันและเวลานั้น ใหมหาวิทยาลัยติดตอกับกองพระราชพิธี สํานัก
พระราชวัง และหนวยแยกรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ ประจํากรมราชองครักษ เพื่อรวมกันพิจารณาจัดทํา
กําหนดการตอไป ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 15/2548 ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2548
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จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
5.2 การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา สํานักงาน ก.พ.ร มีหนังสือแจงให
มหาวิทยาลัยชะลอการสงคําขอเปลี่ยนแปลงแกไขตัวชี้วัด คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน ขอมูลพื้นฐาน และ
รายละเอียดตัวชี้วัด ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป และขอใหดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการตามที่ไดทําความ
ตกลงไวอยางเต็มความสามารถ ซึ่งหากมหาวิทยาลัยมีอุปสรรคปญหาในการดําเนินการ ขอใหจัดทํารายละเอียด
เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการ
การบริหารความเสี่ยงทั้งในการปองกันและแกไขสถานการณที่จะมีผลทําให
มหาวิทยาลัยไมสามารถดําเนินการได เพื่อชี้แจงและสงไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ในคราวการรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 รอบ 12 เดือน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยตอง
ประเมินผลการปฏิบตั ิราชการดวยตนเอง และจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร.ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2548 หากลาชา
ไปกวาวันที่กําหนดดังกลาว คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ อาจพิจารณาปรับลดคะแนนการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยลง
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และขอความรวมมือใหคณะ/หนวยงานจัดสงรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการรอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2548 และหากคณะ/หนวยงาน มีปญหาอุปสรรคที่ไมสามารถ
ดําเนินการตามดัชนีชี้วัดที่กําหนดไวได ขอใหชี้แจงใหมหาวิทยาลัยทราบดวย
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 โครงการจัดตั้งสํานักวิชาศึกษาทั่วไป และ รางระเบียบฯ วาดวย สํานักวิชาศึกษาทั่วไป
เลขานุการทีป่ ระชุมเสนอตอทีป่ ระชุมวา สภามหาวิทยาลัย ไดมมี ติในคราวประชุมครัง้ ที่ 2/2547
เมือ่ วันที่ 25 กุมภาพันธ 2547 ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการกําหนดกรอบรายวิชาศึกษาทัว่ ไปในทุกหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ใหสอดคลองกับปรัชญาและวัตถุประสงคของวิชาศึกษาทัว่ ไป ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี และพัฒนารายวิชาศึกษาทัว่ ไปใหมเี นือ้ หาเชิงบูรณาการและจัดเปนรายวิชากลางของมหาวิทยาลัย รวมทัง้ ใหมี
หนวยงานกลางรับผิดชอบจัดการศึกษาวิชาศึกษาทัว่ ไปของมหาวิทยาลัย นัน้ บัดนี้ ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ได
จัดทําโครงการจัดตัง้ สํานักวิชาศึกษาทัว่ ไป เรียบรอยแลว โดยสรุป ภารกิจของสํานักฯ แบงออกเปน 2 ดาน คือ 1)
ดานบริหารทัว่ ไป และ 2) ดานการบริหารวิชาการ รับผิดชอบการจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ราย
วิชาศึกษาทัว่ ไป ทัง้ กระบวนการ เริม่ ตัง้ แตการจัดการผูส อน จัดตารางสอน กําหนดรายละเอียดเกีย่ วกับการสอน การ
ประเมินคุณภาพการจัดการหลักสูตรและการสอน มีโครงสรางการบริหารงานในรูปของคณะกรรมการอํานวยการ
ํ
บผิดชอบการบริหารสํานักฯ ซึง่ มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
กํากับดูแลเชิงนโยบาย และมีผอู านวยการรั
ประชุม พรอมนีไ้ ดเสนอ รางระเบียบฯ วาดวย สํานักวิชาศึกษาทัว่ ไป มหาวิทยาลัยขอนแกน มาเพือ่ พิจารณาดวย
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จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป และมีขอคิดเห็นเสนอแนะ
ใหเพิม่ ขอความ “หรือรายวิชาอืน่ ๆทีม่ หาวิทยาลัยจะเปดเพิม่ เติม” ไวในหลักสูตรดวย
6.2 รายงานผลการดําเนินงานและรายงานของผูสอบบัญชี ปงบประมาณ 2547 ของ
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
ผูชวยผูอํานวยการ ผูแทนผูอํานวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการเสนอตอที่ประชุมวา
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ขอเสนอรายงานผลการดําเนินการและรายงานของผูสอบบัญชี ประจําป
งบประมาณ 2547 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป โดยมีขอเสนอแนะใหแจงวงเงิน
งบประมาณที่จัดสรรคืนใหกับมหาวิทยาลัยดวย
6.3 รางงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ไดจัดทํารางงบประมาณเงินรายได
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 เรียบรอยแลว ในวงเงิน 2,179,374,800 บาท ซึ่งจัดทํางบประมาณแบบสมดุล
โดยประมาณการรายรับเทากับรายจาย มีรายละเอียดแผนงบประมาณตามเอกสารประกอบวาระ สําหรับเงินงบ
ประมาณแผนดินนั้น มหาวิทยาลัยไดรับแจงจากสํานักงบประมาณวางบประมาณแผนดินของมหาวิทยาลัยถูกปรับ
ลดลงประมาณสองลานเศษ ดังนั้น วงเงินงบประมาณแผนดินของมหาวิทยาลัยจึงปรับเหลือจํานวนประมาณ
5,015 ลานบาทเศษ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป โดยมีขอเสนอแนะดังนี้
1. ในเอกสารรางงบประมาณฯ หนา 7 ขอ 6.7.7 และ ขอ 6.7.2 ควรพิจารณาปรับตัวเลขลง
และใหกําหนดฐานการคิดคํานวณเปนจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แผน ก ที่สําเร็จการศึกษา
2. หนา 18 ใหเพิ่มขอมูลปจจุบันของจํานวนองคกรในกํากับของมหาวิทยาลัย
6.4 พิจารณาเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
การจัดระบบการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2548 ขอ 6 (3) จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาใหความเห็น
ชอบรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์
2. ศ.ดร.ประนอม จันทรโณทัย
สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
3. ผศ.ดร.อัญชลี ตัตตะวะศาสตร
4. ศ.ดร.ศิริพร จิรวัฒนกุล
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สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
5. รศ.ดร.ลําปาง แมนมาตย
6. รศ.ดร.สัมพันธ พันธุพฤกษ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหนาเสนอสภามหาวิ
ํ
ทยาลัยเพือ่ พิจารณาแตงตัง้ ตอไป
6.5 รางประกาศฯ เรื่องการรับนักศึกษาชาวตางประเทศเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
เลื่อนไปบรรจุวาระการประชุมคราวตอไป
6.6 ขออนุมัติจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
คณบดีคณะศึกษาศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา คณะศึกษาศาสตรประสงคจะจัดเก็บคาธรรมเนียม
การศึกษาพิเศษ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ 3,000 บาท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนํา
เงินรายไดไปใชจายในกิจกรรมการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา เพื่อใหระบบสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนของคณะฯเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ จะเริ่มเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกับนักศึกษาที่จะเขาใหมใน
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 เปนตนไป และที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คราวประชุมครั้งที่ 7/2548
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2548 ไดใหความเห็นชอบแลว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ
เลิกประชุมเวลา 13.30 นาฬิกา

(รองศาสตราจารยกุลธิดา ทวมสุข)
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน มูลศรี
ผูบันทึกรายงานการประชุม
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