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รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 15/2548

เม่ือวันพุธที่ 17 สิงหาคม 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. ผศ.พิสิฏฐ  เจริญสุดใจ ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย

แทนรองอธิการบดีฝายวจิัย และรักษาราชการแทน
ผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

5. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
6. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
7. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร
8. รศ.สมหมาย  ปรีเปรม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
9. รศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ คณบดีคณะเกษตรศาสตร
10. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
11. ศ.ละออศรี  เสนาะเมือง คณบดีคณะวิทยาศาสตร
12. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา คณบดีคณะศึกษาศาสตร
13. รศ.สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
14. รศ.วิฑูรย  ประสงควัฒนา รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร
15. ผศ.วิไลวรรณ  สมโสภณ รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
16. รศ.ชูชาติ  อารีจิตรานุสรณ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
17. นายชัชวาลย  ยุทธชัยยางกลุ รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
18. รศ.อินทรพล  หอวิจิตร คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
19. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย คณบดีคณะเภสัชศาสตร
20. ผศ.เกษม  นันทชัย คณบดีคณะเทคโนโลยี
21. รศ.ประจักษ  พัวเพิ่มพูลศิริ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
22. ผศ.สมจิตร  จึงสงวนพรสุข รองคณบดีฝายวิชาการ

แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
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23. ผศ.รุง  ธีระพิจิตร คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
24. รศ.สมาน  ลอยฟา ผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ

(สํ านักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู)
25. รศ.ชรัตน  มงคลสวัสดิ์ รักษาราชการแทนผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร
26. รศ.สมภพ  พระธานี ผูอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
27. รศ.เทอดศักดิ์  คํ าเหม็ง รองผูอํ านวยการ

แทนผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ
28. ผศ.สุกิจจา   จันทะชุม ผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล

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

เลขานุการท่ีประชุม
31. นางสังวาลย  ชางทอง หัวหนาสํ านักงานอธิการบดี

ผูชวยเลขานุการท่ีประชุม

ผูไมมาประชุม เน่ืองจากติดราชการ หรือภารกิจสํ าคัญ
1.  รศ.ธาดา  สุทธิธรรม คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร

ผูเขารวมประชุม
1.  นางณัฐสมล  ธนากูลรังสฤษด์ิ ผูชวยผูอํ านวยการ

แทนผูอํ านวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
2.  นายบุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย รองประธานสภาขาราชการและลูกจาง คนท่ี 1

แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง

เริ่มประชุมเวลา 09.45 นาฬิกา

ประธานไดกลาวเปดประชุมและด ําเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระดงัตอไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอที่ประชุม
1.1  ปญหาสหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยขอนแกน จํ ากัด
ประธานแจงตอท่ีประชุมวา ขอแจงความคืบหนาเกี่ยวกับสหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัย

ขอนแกน จํ ากัด กรณีโครงการเงินกูพิเศษเพื่อซ้ือท่ีดินโครงการเกื้อกูล เลค แอนด ปารค จํ านวน 3 เรื่อง คือ
1)  นางลํ าพูน หรองบุตรศรี ไดรองตอศาลแขวงใหพิจารณาขอใหมหาวิทยาลัยระงับ

การหักเงินเดือนของสมาชิกสหกรณฯ นั้น ศาลแขวงไดพิพากษายกฟองคดีดังกลาว
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2)  กรมสืบสวนคดีพิเศษ ไดสรุปการสืบสวนคดีดังกลาวแลว และไดออกหมายจับขอหา
ฉอโกง เพื่อดํ าเนินคดีผูท่ีเกี่ยวของท้ังหมด จํ านวน 146 คดี  ซ่ึงมีผูท่ีเกี่ยวของ 4 กลุมดวยกัน คือ 1) คณะ
กรรมการอนุมัติเงินกูพิเศษ 2)  คณะกรรมการอํ านวยการสหกรณฯ ชุดป 2545 และ ป 2546   3)  เจาหนาท่ี
ของสหกรณฯ และ 4)  เจาหนาท่ีโครงการฯ  จึงแจงใหผูบริหารไดรับทราบขอมูล กรณีท่ีคณะ/หนวยงานมี
บุคลากรท่ีมีสวนเกี่ยวของในเรื่องดังกลาว

3)  ผลจากในขอ 1) นางลํ าพูน  หรองบุตรศรี และสมาชิกสหกรณฯ จํ านวนหนึ่ง ไดเขา
พบอธิการบดี แจงวาไมไดรับความเปนธรรม จึงจะดํ าเนินการถวายฎีกาตอไป รวมทั้งจะดํ าเนินการเคล่ือนไหวตอ
ส่ือมวลชน

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 13/2548 เม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม 2548
ท่ีประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 13/2548 เม่ือวันพุธท่ี 20 กรกฎาคม 2548

โดยไมมีขอแกไข

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน      
3.1 การแจงรายรับจากสํ านักทะเบียนและประมวลผล
ผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผลเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดี

คราวประชุม ครั้งท่ี 14/2548 เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2548 ไดมีขอคิดเห็นเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรรายรับ
จากคาธรรมเนียมการศึกษา โดยให สํ านักทะเบียนฯ แจงรายรบัจากคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อดํ าเนินการจัดสรร
ใหคณะ/หนวยงาน เปนงวดๆ โดยงวดแรกควรดํ าเนินการใหแลวเสร็จภายใน 1 เดือน หลังส้ินสุดกระบวนการเพิ่ม
ถอนการลงทะเบียนของนักศึกษาตามปฏิทินการศึกษา นั้น  เนื่องจากการดํ าเนินการในเรื่องดังกลาว เปนการ
ดํ าเนินการรวมกันระหวางสํ านักทะเบียนฯ และกองคลัง  ดังนั้น เพื่อใหเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ  สํ านัก
ทะเบียนฯ จะทํ าหนาท่ีแจงขอมูลรายรับพรอมรายชื่อนักศึกษาท่ีลงทะเบียนใหคณะ/หนวยงาน และกองคลังทราบ
สวนการจัดสรรเงินนั้นเปนหนาท่ีของกองคลังท่ีจะดํ าเนินการตอไป

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ประธานเสนอตอท่ีประชุมวา ดวยมีคณะเสนอขอปรับโครงสรางการแบงสวนราชการ จํ านวน

3 คณะดวยกัน คือ  คณะพยาบาลศาสตร  คณะศึกษาศาสตร และคณะวิศวกรรมศาสตร  มีรายละเอียด ดังนี้
4.1  การปรบัโครงสรางการแบงสวนราชการส ํานักงานคณบด ีคณะพยาบาลศาสตร
4.2 การปรบัโครงสรางการแบงสวนราชการคณะศกึษาศาสตร
4.3  การปรบัโครงสรางการแบงสวนราชการคณะวศิวกรรมศาสตร
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4.1  การปรบัโครงสรางการแบงสวนราชการส ํานักงานคณบด ีคณะพยาบาลศาสตร
คณบดีคณะพยาบาลศาสตรเสนอตอท่ีประชุมวา คณะพยาบาลศาสตร ไดปรับโครงสรางการแบง

สวนราชการใหม โดยแบงเปน 1 สํ านกังานคณบด ีและ 1 สายวชิาพยาบาลศาสตร  ตามประกาศราชกจิจานเุบกษา
ฉบับประกาศทั่วไป เลม 121 ตอนท่ี 78 ง วันท่ี 28 กันยายน 2547 นั้น ในการนี้ เพื่อใหการบริหารงานภายใน
คณะฯมีความคลองตัว ลดความซํ้ าซอน มีการบูรณาการงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชบุคลากรท่ีมีอยูใน
จํ านวนที่จํ ากัดไดเต็มศักยภาพ จึงเห็นสมควรปรับโครงสรางสํ านักงานคณบดีใหม ดังนี้

โครงสรางสํ านักงานคณบดีเดิม โครงสรางสํ านักงานคณบดีใหม
- งานนโยบายและแผน

    - งานบริหารและธุรการ
    - งานบริการการศึกษา
    - งานคลังและพัสดุ
    - งานบริการวิชาการและวิจัย

    - กลุมภารกิจบริหารและการจัดการ
    - กลุมภารกิจบริหารวิชาการและวิจัย
    - กลุมภารกิจบริหารทรัพยสิน

ท้ังนี ้คณะฯไดมีการประชุมบุคลากรภายใน และท่ีประชุมคณะกรรมการประจํ าคณะฯ ไดพิจารณา
ใหความเห็นชอบการปรับโครงสรางดังกลาวแลว

4.2 การปรบัโครงสรางการแบงสวนราชการคณะศกึษาศาสตร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร เสนอตอท่ีประชุมวา คณะศึกษาศาสตรขอเสนอปรับโครงสรางการแบง

สวนราชการใหม มีรายละเอียด ดังนี้
โครงสรางเดิม โครงสรางใหม

ประกอบดวย 8 ภาควชิา  1  โรงเรยีนสาธติ 1 สํ านกังาน ดงันี้
1. ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา
2. ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
3. ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษา
4. ภาควิชาการมัธยมศึกษา
5. ภาควิชาการประถมศึกษา
6. ภาควิชาพลศึกษา
7. ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
8. ภาควิชาการบริหารการศึกษา
9. โรงเรียนสาธิต
10. สํ านักงานคณบดี

ประกอบดวย 3 หนวยงาน
1. สํ านักงานวิชาการ
    มีหนาท่ีรับผิดชอบดานการบริหาร
    จัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน การบริการ
    ทางการศึกษา การพัฒนานักศึกษา และการวิจัย
2. สํ านักงานคณบดี
    มีหนาท่ีรับผิดชอบดานการบริหาร
    จัดการทรัพยากรของคณะ ประกอบดวย ทรัพยากร
    บุคคล ทรัพยากรการเงิน พัสดุ และครุภัณฑ และ
    ทรัพยากรทางกายภาพอื่นๆ
3. โรงเรียนสาธิต
    มีหนาท่ีเปนแหลงฝกประสบการณ
    วิชาชีพของนักศึกษาของคณะศึกษาศาสตร เปน
    แหลงทดลอง ศึกษา คนควา วิจัยทางการศึกษาของ
    อาจารยคณะศึกษาศาสตรและเปนแหลงใหการ
    ศึกษาแกนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
    ตอบสนองตอความตองการของสังคม
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ระบบบริหารจัดการหรือกระบวนการบริหารของคณะฯ ภายใตโครงสรางใหม จะไมมีภาควิชา แต
กํ าหนดใหมีสํ านักงานวิชาการ เพื่อใหรับผิดชอบการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน การบริหารทาง
การศึกษา การพัฒนานักศึกษา และการวิจัย อยางชัดเจน และจะไมมีการแบงสวนงานยอยอีก แตเปนการมอบ
หมายงานตามภารกิจ  จะใชการบริหารในรูปของคณะกรรมการ และมีตํ าแหนงบริหาร ในจํ านวนที่กํ าหนดตาม
ความเหมาะสมกับพันธกิจและแผนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร   ท้ังนี้ คณะฯไดมีการประชุมปรึกษาหารือ และทํ า
ประชาพิจารณเพื่อระดมความคิดเห็นจากบุคลากรภายในแลว จึงสรุปผลเสนอคณะกรรมการประจํ าคณะ คราว
ประชุมครั้งท่ี 6/2548 เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2548 และไดใหความเห็นชอบในการปรับโครงสรางดังกลาวแลว

4.3  การปรบัโครงสรางการแบงสวนราชการคณะวศิวกรรมศาสตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรเสนอตอท่ีประชุมวา คณะวิศวกรรมศาสตรขอเสนอปรับโครงสราง

การแบงสวนราชการใหม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการดํ าเนินงานดานตางๆ  เพื่อใหการผลิต
บัณฑิต ผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการในรูปแบบตางๆมีคุณภาพตามมาตรฐาน เปนท่ียอมรับท้ังในวงวิชาการ
และวิชาชีพวิศวกรรมในระดับชาติและนานาชาติ และเพื่อเปดโอกาสใหบุคลากรในคณะฯไดมีโอกาสในการพัฒนา
ตนเองเพื่อความกาวหนา ท้ังนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการประจํ าคณะฯ คราวประชุมครั้งท่ี 31-14/2548 เม่ือวันท่ี
28 กรกฎาคม 2548 ไดใหความเห็นชอบแลว มีรายละเอียดการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการ ดังนี้

โครงสรางเดิม โครงสรางใหม
สํ านักงานคณบดี
    1. งานบริหารและธุรการ
    2. งานคลังและพัสดุ
    3. งานบริหารการศึกษา
    4. งานนโยบายและแผน
    5. งานบริการวิชาการและวิจัย

สํ านักงานคณบดี
    1. สํ านักบริหารงานวิศวกรรมศาสตร
    2. กลุมภารกจิดานการพฒันาและบรหิารจดัการทัว่ไป
    3. กลุมภารกิจดานการพัฒนาวิชาการ
    4. กลุมภารกิจดานการบริหารทรัพยสิน
    5. หนวยงานสนับสนุน

ภาควชิา
    1. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
    2. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
    3. ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
    4. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
    5. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
    6. ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม
    7. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
    8. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

ภาควิชา/สายวิชา
    1. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
    2. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
    3. ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
    4. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
    5. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
    6. ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม
    7. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
    8. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน
    9. สายวิชาการจัดการงานวิศวกรรม

หนวยงานสนบัสนนุ
    1. สถานจัดการและอนุรักษพลังงาน
    2. ศูนยคอมพิวเตอรวิศวกรรมศาสตร
    3. ศูนยเครื่องจักรกลการเกษตรและวิทยาการ
        หลังการเก็บเกี่ยว

องคกรในกํ ากับและศูนยวิจัยเฉพาะทาง
    1. สถานจัดการและอนุรักษพลังงาน
    2. ศูนยเครื่องจักรกลการเกษตรและเทคโนโลยี
        หลังการเก็บเกี่ยว
    3. ศูนยวิจัยการจัดการส่ิงแวดลอมและสารอันตราย
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โครงสรางเดิม โครงสรางใหม (ตอ)
    4. ศูนยการจัดการส่ิงแวดลอม
    5. สถาบันแหลงนํ้ าและส่ิงแวดลอม
    6. ศูนยปฏิบัติการวิจัยรวม มข.-ซีเกท
    7. ศูนยวิชาการจัดระบบการจราจรทางบกและ
        การขนสง

    4. ศูนยวิจัยและพัฒนาระบบโครงสรางมูลฐาน
        อยางย่ังยืน
    5. สถาบันแหลงนํ้ าและส่ิงแวดลอม
    6. ศูนยปฏิบัติการวิจัยรวม มข.-ซีเกท
    7. ศูนยวิชาการจัดระบบการจราจรทางบกและ
        การขนสง
    8. สถานบริการวิศวกรรมศาสตร
    9. ศูนยนวัตกรรมวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
    10.ศูนยสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
(ลํ าดับท่ี 8-10 เปนหนวยงานใหมท่ีจะจัดตั้งขึ้นตาม
แผนพัฒนาคณะฯ)

ท้ังนี้ คณะฯไดมีการประชุมปรึกษาหารือ และทํ าประชาพิจารณเพื่อระดมความคิดเห็นจาก
บุคลากรภายใน แลวจึงสรุปผลเสนอคณะกรรมการประจํ าคณะ คราวประชุมครั้งท่ี 6/2548 เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน
2548 และไดใหความเห็นชอบในการปรับโครงสรางดังกลาวแลว ท้ังนี้ คณะฯ ขอคงสถานภาพของภาควิชาไว และ
จดัตั้งสายวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ขึ้น พรอมท้ังมีการปรับภารกิจของภาควิชาใหม  ใหภาควิชาบริหารจัดการ
เฉพาะดานวิชาการอยางเดียว การบริหารจัดการทั่วไปใหสํ านักงานคณบดีดํ าเนินการ อีกท้ังคณะฯ ไดจัดตั้งองคกร
ในกํ ากับเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับภารกิจของคณะที่จะมีขึ้นในอนาคต ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม

ประธานไดเสนอตอท่ีประชุมเพิ่มเติมวา การปรับโครงสรางการแบงสวนราชการของคณะใน
มหาวิทยาลัยมีหลายรูปแบบ จงึไดสรุปรูปแบบการปรับโครงสรางสํ านักงานคณบดีท่ีคณะตางๆ ไดเสนอขอปรับ
โครงสรางไปกอนหนานี้แลว เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณา คือ รูปแบบการปรับโครงสรางของคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะเทคนิคการแพทย คณะเกษตรศาสตร คณะวิทยา
การจัดการ คณะเภสัชศาสตร  โดยสรุป มีหลักการและปจจัยประกอบการแบงสวนงานในคณะ  หลายประการ
ดวยกัน คือ

1)  บุคลากรทุกคนในคณะ สังกัดคณะนั้นๆ โดยไมสังกัดตามการแบงสวนงานยอยในคณะ
แตคณบดีสามารถมอบหมายหนาท่ีใหปฏิบัติงานในสวนงานยอย หรือกิจกรรมใดๆ ในสวนงานยอยก็ได

2)  ผูดํ ารงตํ าแหนงหัวหนาสวนงานยอยในคณะในสวนของสายงานสนับสนุน ใหวาระการปฏิบัติ
หนาท่ี 4 ป แตอาจไดรับแตงตั้งใหมไดโดยไมจํ ากัดจํ านวนครั้ง การไดรับเงินเดือนหรือสิทธิประโยชนใหเปนไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย หัวหนาสวนราชการ (ขอนี้ใชเม่ือเปนมหาวิทยาลัยในกํ ากับ)

3)  คณะท่ีมีภารกิจหลักสวนใหญเนนการเรียนการสอนและมีการแบงภาควิชา ใหมีการแบง
สวนงานสายสนับสนุน 2-3 กลุมภารกิจ

4)  คณะท่ีมีภารกิจเฉพาะท่ีมีปริมาณมากควรมีสวนงานเฉพาะเพิ่มเติม เชน โรงพยาบาล
โรงเรียน เปนตน
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ปจจัยประกอบการพิจารณาในการแบงสวนงาน มีดังนี้
1)  การจัดโครงสรางองคกร/สวนงานที่ตอบสนองยุทธศาสตร : มหาวิทยาลัยแหงการวิจัย
2)  พิจารณาความครอบคลุมของภารกิจและงานท้ังปจจุบันและท่ีจะมีขึ้นในอนาคต (ตามนโยบาย
      ของมหาวิทยาลัย)
3)  พิจารณา “ปริมาณ” ของงานในแตละภารกิจ
4)  พิจารณาความเกี่ยวเนื่องและความใกลเคียง/ความเชื่อมโยงของลักษณะงาน
5)  พิจารณาใชทรัพยากรบางอยางรวมกัน
6)  ลักษณะท่ีตั้งทางภูมิศาสตร
7)  การมีวาระหรือไมมี  การไดมาซ่ึงตํ าแหนง หัวหนา
8)  เงินเดือน ระดับ และสิทธิประโยชนของผูดํ ารงตํ าแหนงหัวหนาและระดับรอง
9)  ความคลองตัว ความยืดหยุน ในการปรับเปล่ียน
10)  ความเขากันได ความยอมรับ ของบุคลากรท่ีเกี่ยวของในการเขาสูการแบงสวนงานใหม
11)  การสังกัดสวนงานของบุคลากร
12)  ความเหมือนหรือแตกตางกันไดในระหวางคณะตางๆ ท้ังจํ านวนและชื่อ
13)  ความเชื่อมโยงกับภารกิจของสวนงานในสํ านักงานมหาวิทยาลัย
14)  นโยบายในการจัดระบบงานรวมกับสวนกลางหรือกลุมคณะหรือ Outsource งานบางดาน
ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จงึเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี
1.  เห็นควรชะลอการพิจารณาการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการสํ านักงานคณบดี

ของทั้ง 3 คณะไปกอน
2.  แตงต้ังคณะทํ างาน เพ่ือพิจารณาแนวทางการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการ

สํ านักงานคณบดี เพ่ือใหมีกรอบภาระงานที่เชื่อมโยงกับภาระงานของสํ านักงานอธิการบดี  ประกอบดวย
1.  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
2.  รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร
3.  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
4.  คณบดีคณะศึกษาศาสตร
5.  คณบดีคณะเทคโนโลยี
6.  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
7.  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร

ทั้งน้ี ใหดํ าเนินการใหแลวเสร็จภายใน 2 เดือน
3.  เห็นชอบในหลักการการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการของคณะศึกษาศาสตร และ

คณะวิศวกรรมศาสตร (ยกเวนในสวนของสํ านักงานคณบดี) และใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
ตอไป
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4.  อธิการบดีจะจัดทํ าเอกสารสรุปภาพรวมการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการของ
คณะศึกษาศาสตร รวมทั้งคณะเกษตรศาสตร และคณะเทคนิคการแพทย ที่เสนอขอปรับโครงสรางมาแลว
เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 6/2548 ในวันที่ 7 กันยายน 2548  ตอไป

ทั้งน้ี ที่ประชุมมีขอคิดเห็น เสนอแนะเพิ่มเติม ดังน้ี
-  การปรับโครงสรางการแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัย ควรพิจารณาใหสอดคลองกับ

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํ ากับของรัฐที่กํ าลังจะประกาศใช และการปฏิรูประบบราชการในภาพรวมของ
ประเทศ  เน่ืองจากจะเชื่อมโยงกับระบบงบประมาณดวย

-  การบริหารจัดการบางอยาง เชน งานพัสดุ งานบุคคล งานธุรการ ควรบริหารจัดการที่
สวนกลางของมหาวิทยาลัย เห็นควรจัดภาระงานของสํ านักงานอธิการบดีใหม เพ่ือรองรับภารกิจดังกลาวจาก
คณะ /หนวยงาน

-  ควรมีภาพรวมที่ชัดเจนในเรื่องเงินเดือน ระดับ และสิทธิประโยชน ความกาวหนา โดย
เฉพาะบุคลากรสายสนับสนุน

นอกจากนี้  ที่ประชุมยังมีมติ  เก่ียวกับการสรรหาตํ าแหนงหัวหนาภาควิชา ดังน้ี
-  หากตํ าแหนงหัวหนาภาควิชาคณะใดวางลง เห็นควรพิจารณาแตงต้ังผูรักษาราชการแทน

ไปจนกวาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํ ากับของรัฐจะมีผลบังคับใช ยกเวนกรณีที่คณะยังไมไดดํ าเนินการ
ปรับโครงสราง และตํ าแหนงหัวหนาภาควิชาที่วางน้ัน อยูในระหวางการดํ าเนินการสรรหา ก็ใหพิจารณา
ดํ าเนินการตอไปได

4.4  -  รางประกาศฯ เรือ่งภาระงานขัน้ต่ํ าส ําหรบัอาจารยมหาวทิยาลยัขอนแกน
       -  รางประกาศฯ แนวทางการติดตามภาระงานทางดานวิชาการสํ าหรับอาจารย
           มหาวิทยาลัยขอนแกน
เลขานุการท่ีประชุมเสนอตอท่ีประชุมวา คณะทํ างานเพื่อปรับปรุงมาตรฐานภาระงานขั้นตํ่ าและ

แนวทางการติดตามภาระงานทางดานวิชาการของขาราชการสายอาจารยในมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามคํ าส่ัง
มหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี 676/2548 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2548 ไดดํ าเนินการพิจารณาปรับปรุงแกไขมาตรฐาน
ภาระงานขั้นตํ่ า และแนวทางการติดตามภาระงานทางดานวิชาการ โดยใหครอบคลุมภาระงานในทุกดาน คือ ภาระ
งานดานการสอน  ดานการวิจัย ดานการผลิตผลงานวิชาการ ดานการบริการวิชาการ ดานการบริหาร และภาระงาน
ดานอื่นๆ ซ่ึงเปนไปตามมติ ก.ม. ตามหนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ท่ี ทม 0202/ว 19 ลงวันท่ี 16 มิถุนายน 2542
เกี่ยวกับมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของอาจารย และเหมาะสมกับสภาวะการณปจจุบัน  จึงเสนอรางประกาศฯ
เรื่องภาระงานขั้นตํ่ าสํ าหรับอาจารยมหาวิทยาลัยขอนแกน และ รางประกาศฯ แนวทางการติดตามภาระงานทาง
ดานวิชาการสํ าหรับอาจารยมหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการและมีขอคิดเห็นเสนอแนะใหปรับปรุง

แกไข ดังน้ี
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  15/2548  ณ  วันท่ี  17 สิงหาคม 2548

รางประกาศฯ เรื่องภาระงานขั้นต่ํ าสํ าหรับอาจารยมหาวิทยาลัยขอนแกน
1.  ขอ 4 นิยามของคํ าวา “คณะกรรมการประจํ าคณะ” ใหเพ่ิมขอความ “หรือคณะกรรมการ

ของหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น” เขาไปดวย
2. ขอ 5 บรรทัดแรก ใหเพ่ิมเติมคํ าวา “และ กพอ.” ตอทาย คํ าวา “ก.ม.”
3.  ขอ 5.6 ใหกํ าหนดลักษณะงานของอาจารยเพ่ิมเติมดวยวา “ภาระงานตางๆ ภายนอก

มหาวิทยาลัย น้ัน ตองเปนภาระงานที่ดํ าเนินการหรือรวมดํ าเนินการของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของ
คณบดีหรือ อธิการบดี” เขาไปดวย

4.  ขอ 6 ใหเพ่ิมกลุมภาระงานอีก 1 กลุม ที่ไมไดเนนดานการสอนหรือการวิจัยอยางใดอยาง
หน่ึง โดยอาจแบงสัดสวนทั้งสองดานใหเทาๆกัน หรือใกลเคียงกัน

5.  ขอ 6  การแบงสัดสวนภาระงานน้ัน ใหกํ าหนดระยะเวลาเปน ตอ 1 ปการศึกษา และ
บรรทัดที่ 2 ใหปรับแกไขขอความเปนดังน้ี “ ...ใหคณะพิจารณากํ าหนดภาระงานของอาจารยแตละคน ตาม
กลุมตางๆ ตามความเหมาะสม โดยให...”

6.  ขอ 6.2.2 ใหปรับแกไขเปน ดังน้ี  “ภาระงานดานการสอนไมนอยกวา รอยละ 10-20
ของภาระงานขั้นต่ํ า  และ/หรือ”

7.  ขอ 6.4 บรรทัดที่ 2 ของวรรคทาย  ใหเพ่ิมขอความ “ในแตละกลุม” ทายคํ าวา
“อาจารย”
8.  ใหเพ่ิมเติมนิยามของคํ าวา “ผลงานอื่นๆในลักษณะที่เทียบเทา” ใหชัดเจนดวย
9.  ขอ 10 ใหเพ่ิมการคดิภาระงาน ดานกิจการนักศกึษา เขาไปดวย โดยใหมหาวทิยาลยัเปนผูกํ าหนด
10.  ขอ 11  ใหกํ าหนดสัดสวนของภาระงานดานการบริหารใหม ดังน้ี

11.1  อธิการบดี 100%
11.2 รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี 80-100%

คณบดี ผูอํ านวยการศูนย สถาบัน
ส ํานักหรือเทียบเทา

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 ใหเพ่ิมขอความวรรคทาย “การนํ าภาระงานตาม

ตํ าแหนง 12.1-12.6 มาคิดเปนภาระงาน ใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะทํ างาน
และใหมีการรับรองจากประธานคณะกรรมการ/คณะทํ างาน”
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  15/2548  ณ  วันท่ี  17 สิงหาคม 2548

รางประกาศฯ เรื่อง แนวทางการติดตามภาระงานทางดานวิชาการสํ าหรับอาจารย
มหาวิทยาลัยขอนแกน
1.  ขอ 1 เพ่ิมวัตถุประสงคขอ 10.5 เพ่ือใหมหาวิทยาลัยมีผลงานที่สอดคลองตอเปาหมาย

และดัชนีชี้วัดของ ก.พ.ร. และตอการประเมินมหาวิทยาลัยในรูปแบบตางๆ และเพ่ือการเตรียมการไปสูการ
เปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย

2.  ขอ 2 ใหเพ่ิมรายละเอียดของผลงานในลักษณะอื่นที่เทียบเทา ใหชัดเจนดวย
3.  ขอ 3.1  บรรทัดที่ 2 แกไขคํ าวา “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 เพ่ิมคํ าวา “สภามหาวิทยาลัย” กอนคํ าวา “สํ านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา”

6.  ขอ 4  ใหเริ่มดํ าเนินการในปงบประมาณ 2549  (เริ่มเดือนตุลาคม 2548)
7.  ขอ 4.2 ไมควรพิจารณารวมกับการพิจารณาความดีความชอบประจํ าป แตใหมีมาตรการ

พิจารณาตักเตือนในเชิงสรางสรรค
8.  ขอ 4.3  เพ่ิมขอความ “หรือสิทธิประโยชนอื่นๆ” ตอทายขอความ
และที่ประชุมมีขอสังเกต ดังน้ี
1.  กรณีที่อาจารย ลาศึกษาตอ ฝกอบรม ลาเพ่ิมพูนทางวิชาการ  หรืออาจารยที่ทํ าหนาที่

ผูบริหาร จะมีแนวทางการติดตามภาระงานทางดานวิชาการอยางไร
2.  ผูดํ ารงตํ าแหนงทางวิชาการ และดํ ารงตํ าแหนงทางการบริหารในคราวเดียวกัน การดํ ารง

สถานะของตํ าแหนงทางวิชาการตามประกาศดังกลาว อาจเปนอุปสรรคในการบริหารได   มหาวิทยาลัยควร
พิจารณาเรื่องคาตอบแทนหรือเงินประจํ าตํ าแหนงเพ่ือใหเอื้อตอการปฏิบัติหนาที่บริหาร โดยไมใหเสียสิทธิดัง
กลาวดวย

4.5  รางประกาศฯ เรือ่งกํ าหนดอตัราคาธรรมเนียมการศกึษาพเิศษ (เพ่ิมเตมิ)
       ส ําหรบันักศกึษาระดบับัณฑติศกึษา   ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตรเสนอตอท่ีประชุมวา คณะวิทยาศาสตรเสนอขอเสนอรางประกาศฯ เรื่อง

กํ าหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ เพิ่มเติม สํ าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร โดยจะมีผลบังคับใชกับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2546 เปนตนไป
โดยคณะประสงคจะจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ในภาคการศึกษาหลังจากท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบระยะเวลาการศึกษาตามแผนการศึกษาใน
หลักสูตรแลว และเหลือหนวยกิตท่ีตองลงทะเบียนอีก ไมเกิน 3 หนวยกิต ใหชํ าระคาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ
ครึ่งหนึ่งของอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษที่นักศึกษาตองชํ าระตามปกติ ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  15/2548  ณ  วันท่ี  17 สิงหาคม 2548

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวาหลักการของการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษน้ัน

ไมไดคิดเชื่อมโยงกับจํ านวนหนวยกิตที่นักศึกษาตองลงทะเบียน เห็นควรใหคณะฯดํ าเนินการจัดเก็บตามเดิม
แลวจัดสรรเงนิคาธรรมเนียมดงักลาวกลบัคนืใหนักศกึษาในรปูของทนุการศกึษา หรอือืน่ๆตามทีค่ณะเหน็ควร

4.6  พิจารณาเสนอชื่อผูแทนคณบดี/ผูอํ านวยการ รวมเปนคณะกรรมการบริหารและ
       พิจารณาใหความเห็นชอบรายชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหาร
       สถาบันยทุธศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากรเสนอตอท่ีประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามขอ 8 แหงระเบียบ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย สถาบันยุทธศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2548 จึงเสนอใหท่ีประชุม
พิจารณา

1. เสนอผูแทนคณบดี/ผูอํ านวยการศูนย/สถาบัน/สํ านัก จํ านวน 3 ทาน รวมเปนคณะกรรมการ
บริหารสถาบันยุทธศาสตรฯ

2. พิจารณาใหความเห็นชอบ ผูทรงคุณวุฒิ จํ านวน 3 ทาน ไดแก
1)  ศ.ดร.กนก  วงษตระหงาน
2)  ศ.นพ.วันชัย  วัฒนศัพท
3)  นายสุรพล  ทวีแสงสกุลไทย

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี
1.  เสนอผูแทนคณบดี/ผูอํ านวยการศูนย/สถาบัน/สํ านัก จํ านวน 3 ทาน รวมเปน

คณะกรรมการบริหารสถาบันยุทธศาสตรฯ ไดแก
1) คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
3) ผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร

2.  มีมติเห็นชอบรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ จํ านวน 3 ทาน ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
      เสด็จฯ แทนพระองคพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจํ าปการศึกษา 2547
สํ านกัราชเลขาธกิาร ไดมีหนงัสือ ท่ี รล 0003.7/11481 ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม 2548 แจงวา

ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็ฯ แทนพระองค พระราชทาน
ปรญิญาบตัรแกผูสํ าเรจ็การศกึษาจากมหาวทิยาลัยขอนแกน ประจ ําปการศกึษา 2547 ซ่ึงทรงก ําหนดจะเสดจ็ฯ
ระหวางวันท่ี 19-23 ธันวาคม 2548 สวนกํ าหนดวันและเวลานั้น ใหมหาวิทยาลัยติดตอกับกองพระราชพิธี สํ านัก
พระราชวัง และหนวยแยกรักษาความปลอดภัยบุคคลสํ าคัญ ประจํ ากรมราชองครักษ เพื่อรวมกันพิจารณาจัดทํ า
กํ าหนดการตอไป ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
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จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

5.2 การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดตามคํ ารับรองการปฏิบัติราชการ
      ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2548
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชุมวา สํ านักงาน ก.พ.ร มีหนังสือแจงให

มหาวิทยาลัยชะลอการสงคํ าขอเปล่ียนแปลงแกไขตัวชี้วัด คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน ขอมูลพื้นฐาน และ
รายละเอียดตัวชี้วัด ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป และขอใหดํ าเนินการตามคํ ารับรองการปฏิบัติราชการตามที่ไดทํ าความ
ตกลงไวอยางเต็มความสามารถ ซ่ึงหากมหาวิทยาลัยมีอุปสรรคปญหาในการดํ าเนินการ  ขอใหจัดทํ ารายละเอียด
เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยงท้ังในการปองกันและแกไขสถานการณท่ีจะมีผลทํ าให
มหาวิทยาลัยไมสามารถดํ าเนินการได เพื่อชี้แจงและสงไปยังสํ านักงาน ก.พ.ร. ในคราวการรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํ ารับรองการปฏิบัติราชการประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2548 รอบ 12 เดือน ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยตอง
ประเมินผลการปฏิบตัิราชการดวยตนเอง และจัดสงใหสํ านักงาน ก.พ.ร.ภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 2548 หากลาชา
ไปกวาวันท่ีกํ าหนดดังกลาว คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ อาจพิจารณาปรับลดคะแนนการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยลง

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ และขอความรวมมือใหคณะ/หนวยงานจัดสงรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการรอบ 12 เดือน ภายในวันท่ี 15 ตุลาคม 2548 และหากคณะ/หนวยงาน มีปญหาอุปสรรคที่ไมสามารถ
ดํ าเนินการตามดัชนีชี้วัดท่ีกํ าหนดไวได ขอใหชี้แจงใหมหาวิทยาลัยทราบดวย

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ
6.1 โครงการจัดตั้งสํ านักวิชาศึกษาทั่วไป และ รางระเบียบฯ วาดวย สํ านักวิชาศึกษาทั่วไป
เลขานกุารท่ีประชมุเสนอตอท่ีประชมุวา สภามหาวทิยาลัย ไดมีมตใินคราวประชมุครัง้ท่ี 2/2547

เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ 2547 ใหมหาวทิยาลัยด ําเนนิการก ําหนดกรอบรายวชิาศกึษาท่ัวไปในทุกหลักสูตรระดบั
ปรญิญาตร ีใหสอดคลองกบัปรชัญาและวตัถปุระสงคของวชิาศกึษาท่ัวไป ตามเกณฑมาตรฐานหลกัสูตรระดบัปรญิญา
ตร ีและพฒันารายวชิาศกึษาท่ัวไปใหมีเนือ้หาเชงิบรูณาการและจดัเปนรายวชิากลางของมหาวทิยาลัย  รวมทัง้ใหมี
หนวยงานกลางรบัผดิชอบจดัการศกึษาวชิาศกึษาท่ัวไปของมหาวทิยาลัย นัน้ บดันี ้ฝายวชิาการและวเิทศสัมพนัธ     ได
จดัทํ าโครงการจดัตัง้สํ านกัวชิาศกึษาท่ัวไป เรยีบรอยแลว โดยสรปุ ภารกจิของสํ านกัฯ แบงออกเปน 2 ดาน คือ   1)
ดานบรหิารท่ัวไป และ 2) ดานการบรหิารวชิาการ รบัผดิชอบการจดัการหลกัสูตรและการจดัการเรยีนการสอน  ราย
วชิาศกึษาท่ัวไป ท้ังกระบวนการ เริม่ตัง้แตการจดัการผูสอน จดัตารางสอน ก ําหนดรายละเอยีดเกีย่วกบัการสอน การ
ประเมนิคณุภาพการจดัการหลกัสูตรและการสอน  มีโครงสรางการบรหิารงานในรปูของคณะกรรมการอ ํานวยการ
กํ ากบัดแูลเชงินโยบาย และมีผูอ ํานวยการรบัผดิชอบการบรหิารสํ านกัฯ ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชมุ พรอมนีไ้ดเสนอ รางระเบยีบฯ วาดวย สํ านกัวชิาศกึษาท่ัวไป มหาวทิยาลัยขอนแกน มาเพือ่พจิารณาดวย
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จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเห็นชอบใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป และมีขอคิดเห็นเสนอแนะ

ใหเพ่ิมขอความ “หรอืรายวชิาอืน่ๆทีม่หาวทิยาลยัจะเปดเพ่ิมเตมิ” ไวในหลกัสตูรดวย

6.2  รายงานผลการดํ าเนินงานและรายงานของผูสอบบัญชี ปงบประมาณ 2547 ของ
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

ผูชวยผูอํ านวยการ ผูแทนผูอํ านวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการเสนอตอท่ีประชุมวา
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ขอเสนอรายงานผลการดํ าเนินการและรายงานของผูสอบบัญชี  ประจํ าป
งบประมาณ 2547  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบและใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป โดยมีขอเสนอแนะใหแจงวงเงิน

งบประมาณที่จัดสรรคืนใหกับมหาวิทยาลัยดวย

6.3  รางงบประมาณเงินรายได ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2549
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชุมวา ไดจัดทํ ารางงบประมาณเงินรายได

ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2549 เรียบรอยแลว ในวงเงิน 2,179,374,800 บาท ซ่ึงจัดทํ างบประมาณแบบสมดุล
โดยประมาณการรายรับเทากับรายจาย มีรายละเอียดแผนงบประมาณตามเอกสารประกอบวาระ สํ าหรับเงินงบ
ประมาณแผนดินนั้น มหาวิทยาลัยไดรับแจงจากสํ านักงบประมาณวางบประมาณแผนดินของมหาวิทยาลัยถูกปรับ
ลดลงประมาณสองลานเศษ ดังนั้น วงเงินงบประมาณแผนดินของมหาวิทยาลัยจึงปรับเหลือจํ านวนประมาณ
5,015 ลานบาทเศษ  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป โดยมีขอเสนอแนะดังน้ี
1.  ในเอกสารรางงบประมาณฯ หนา 7 ขอ 6.7.7 และ ขอ 6.7.2 ควรพจิารณาปรบัตวัเลขลง

และใหกํ าหนดฐานการคิดคํ านวณเปนจํ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แผน ก ที่สํ าเร็จการศึกษา
2. หนา 18 ใหเพ่ิมขอมูลปจจุบันของจํ านวนองคกรในกํ ากับของมหาวิทยาลัย

6.4  พิจารณาเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิเพ่ือแตงต้ังเปนคณะกรรมการประจํ าบัณฑิตวิทยาลัย
เลขานุการท่ีประชุมเสนอตอท่ีประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย

การจัดระบบการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2548 ขอ 6  (3) จึงเสนอท่ีประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาใหความเห็น
ชอบรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการประจํ าบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้

สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. รศ.ดร.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธ์ิ
2. ศ.ดร.ประนอม  จันทรโณทัย

สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
3. ผศ.ดร.อัญชลี  ตัตตะวะศาสตร
4. ศ.ดร.ศิริพร  จิรวัฒนกุล
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สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
5. รศ.ดร.ลํ าปาง  แมนมาตย
6. รศ.ดร.สัมพันธ  พันธุพฤกษ

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมีมตเิหน็ชอบใหนํ าเสนอสภามหาวทิยาลยัเพ่ือพิจารณาแตงต้ังตอไป

6.5  รางประกาศฯ เรื่องการรับนักศึกษาชาวตางประเทศเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
       เล่ือนไปบรรจุวาระการประชุมคราวตอไป

6.6 ขออนุมัติจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
คณบดีคณะศึกษาศาสตรเสนอตอท่ีประชุมวา คณะศึกษาศาสตรประสงคจะจัดเก็บคาธรรมเนียม

การศึกษาพิเศษ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ 3,000 บาท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนํ า
เงินรายไดไปใชจายในกิจกรรมการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา เพื่อใหระบบสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนของคณะฯเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ จะเริ่มเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกับนักศึกษาท่ีจะเขาใหมใน
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 เปนตนไป และท่ีประชุมคณะกรรมการประจํ าคณะฯ คราวประชุมครั้งท่ี 7/2548
เม่ือวันท่ี 27 กรกฎาคม 2548 ไดใหความเห็นชอบแลว

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ

เลิกประชุมเวลา 13.30  นาฬิกา

             (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)
                  รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

                   เลขานุการท่ีประชุมคณบดี

นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน  มูลศรี
ผูบันทึกรายงานการประชุม
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