
รายงานการประชุมคณบดี
คร้ังท่ี  5/2546

เมื่อวันพุธที่  12  กุมภาพันธ  2546
ณ  หองประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแกนกัลปพฤกษ

……………………………..……………….

ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต   สกลไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธาน
2.   รศ.ดํ ารงค หอมดี             รักษาราชการแทนรองอธกิารบดีฝายบรหิาร
3. รศ.พิศาล  ศิริธร             รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
4. นายอารมย   ตัตตะวะศาสตร รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
5. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
6. รศ.สมหมาย  ปรีเปรม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
7. ผศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ คณบดีคณะเกษตรศาสตร
8. นายพงษศักด์ิ  บินสมประสงค รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา

แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
9. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก คณบดีคณะวิทยาศาสตร
10. รศ.สัมพันธ  พันธุพฤกษ คณบดีคณะศึกษาศาสตร
11. ผศ.วรรณภา  ศรีธัญรัตน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
12. ผศ.สุชาติ   อารีมิตร คณบดีคณะแพทยศาสตร
13. ผศ.ศรีปญญา  ใจใหญ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
14. รศ.ยุพา  เอ้ือวิจิตรอรุณ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
15. ผศ.วีระศักด์ิ  ชายผา คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
16. รศ.นิวัตร   จันทรเทวี คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
17. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย คณบดีคณะเภสัชศาสตร
18. รศ.เกรียงศักด์ิ   ศรีสุข คณบดีคณะเทคโนโลยี
19. รศ.ประจักษ  พัวเพิ่มพูลศิริ   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
20. ผศ.ธนู  พลวัฒน คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
21. รศ.สุเมธ  แกนมณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
22. รศ.เฉลิมศักด์ิ  พิกุลศรี คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
23. นายอภัย  ประกอบผล ผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ
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24. รศ.สมชาย  รัตนทองคํ า รองผูอํ านวยการฝายบริหาร
แทนผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร

25. รศ.สุจินต   สิมารักษ รักษาราชการแทนผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
26. รศ.สรรชัย  ธีรพงศภักดี รักษาราชการแทนผูอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกิต์ิฯ
27. ผศ.บุญสง  วัฒนกิจ รักษาราชการแทนผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ
28. ผศ.สุกิจจา   จันทะชุม ผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล
29. ผศ.พิศิษฐ   โจทยก่ิง ประธานสภาคณาจารย
30. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข รกัษาราชการแทนรองอธกิารบดีฝายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ

เลขานุการที่ประชุมคณบดี

ผูไมมาประชุม  -ไมมี-

ผูเขารวมประชุม
1. นายชอ  วายุภักตร ผูอํ านวยการโครงการจัดต้ังวิทยาลัยหนองคาย
2. รศ.สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ ผูอํ านวยการโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

เร่ิมประชุมเวลา      15.45    นาฬิกา
ประธานกลาวเปดการประชุมและดํ าเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองประธานแจงตอที่ประชุม
1.1คํ าส่ังแตงตั้งเกี่ยวกับการบริหารงานมหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานแจงตอทีป่ระชมุ ความวา ตามคํ าสัง่มหาวทิยาลยัขอนแกน ที ่460/2546 - 464/2546 ไดแตงต้ังบุคคล

เพือ่การบรหิารงานของมหาวทิยาลยัขอนแกน  ไดแก  แตงต้ังทีป่รึกษาอธกิารบดี และแตงต้ังผูรักษาราชการแทนรองอธกิารบดี
และ ผูชวยอธกิารบดีฝายตาง  ๆ การแตงต้ังรองอธกิารบดีเปนผูรักษาราชการแทนอธกิารบดี และการแตงต้ังผูรักษาราชการแทนรอง
อธกิารบดีแตละฝาย  นอกจากนี ้มคํี าสัง่มหาวทิยาลยัขอนแกน ที ่ 506/2546 เรือ่งการมอบอ ํานาจใหปฏบัิติราชการแทน และ
เรือ่งประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน ฉบับที ่ 75/2546  และการจดัสายงานบรหิารในส ํานกังานอธกิารบดี ซึง่มรีายละเอยีดตาม
เอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ท่ีประชุมรับทราบ
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ระเบยีบวาระที ่2  รับรองรายงานการประชมุคณบด ี คร้ังท่ี  4/2546 เมือ่วนัพุธที ่5 กมุภาพันธ 2546
ทีป่ระชมุมมีติใหแกไขในหนาที ่6 บรรทดัที ่11 ขอความ”สงักดัภาควชิาจลุชีววทิยา คณะแพทยศาสตร”

แกไขเปน “สงักดัภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล คณะวศิวกรรมศาสตร”
เมือ่แกไขเรยีบรอยแลว ทีป่ระชมุมมีติรับรองรายงานการประชมุคณบดี  ครัง้ที ่4/2546 เมือ่วันพธุที่

5 กุมภาพนัธ  2546

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังกอน 
3.1รายงานของผูสอบบญัชขีองสถานปฏบิตักิารเภสชักรรมชมุชน คณะเภสัชศาสตร
ประธานใหคณบดคีณะเภสชัศาสตร เสนอตอทีป่ระชมุ ความวา  ตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน

วาดวย การบรหิารสถานปฏบัิติการเภสชักรรมชมุชน พ.ศ. 2538 ขอ 23 กํ าหนดใหมรีายงานการเงนิประจ ําป
ของสถานปฏบัิติการเภสชักรรมชมุชน ซึง่มกีารตรวจสอบบญัช ี ณ วันสิน้ป  เพือ่รายงานสภามหาวทิยาลยั ส ําหรบั
ปงบประมาณ 2545 สถานปฎบัิติการเภสชักรรมชมุชน ไดดํ าเนนิการใหมกีารตรวจสอบบญัช ีโดยผูสอบบัญชรัีบอนญุาต
และงบการเงินดังกลาว ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชนในคราวประชมุ ครัง้ที ่1/2546 เมือ่วันที ่22 มกราคม  2546

จงึน ําเสนอทีป่ระชมุเพือ่ทราบ
ท่ีประชมุรับทราบ และเหน็ชอบใหนํ าเสนอสภามหาวทิยาลัยตอไป

3.2แนวทางการจดัทํ าค ําของบประมาณรายจาย ปงบประมาณ 2547 มหาวทิยาลัยขอนแกน
ประธานใหผูรักษาราชการแทนรองอธกิารบดีฝายแผนและสารสนเทศ เสนอตอทีป่ระชมุ ความวา

ดวยกองแผนงาน  ไดเตรยีมแนวทางการจดัท ําคํ าของบประมาณรายจายประจ ําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 เรยีบรอยแลว
ซึง่มรีายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระ โดยสรปุคือ รัฐบาลไดกํ าหนดยทุธศาสตรการจดัสรรงบประมาณส ําหรบัปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2547 เพือ่ใหตอบสนองตอนโยบายรฐับาลทีมุ่งเนนผลส ําเรจ็ของงานตามเปาหมายทีกํ่ าหนดไว ซึง่จะเปน
แนวทางในการจดัท ํางบประมาณรายจาย ภายใตเปาหมายยทุธศาสตรระดับชาติ 4 ประการ คือ การเจรญิเติบโตทาง
เศรษฐกจิอยางมคุีณภาพ   ลดความยากจน  ระดับคุณภาพชวิีตทีดี่ขึน้  การบรหิารกจิการบานเมอืงทีดี่  และแนวทางใน
การจดัท ําและเสนอของบประมาณรายจายประจ ําป พ.ศ.2547 นัน้ ใหกระทรวงและหนวยงาน มคีวามเครงครดัในการ
พจิารณาทบทวนบทบาทภารกจิทีดํ่ าเนนิการอยูเดิม เพือ่ชะลอ ปรับลด หรอืยกเลกิผลผลติและกจิกรรมทีห่มด
ความจ ําเปนไมคุมคา หรอืไมเกดิประโยชนโดยสวนรวม และก ําหนดบทบาทภารกจิทีจ่ะดํ าเนนิการในป พ.ศ. 2547 ให
ชดัเจน จดัล ําดับความส ําคัญ  ใหพจิารณาเรือ่งรายจายประจ ําโดยพยายามประหยดัและปรบัลดลงใหมากทีส่ดุ และ
ควบคุมไมใหขยายตวัเกนิรอยละ 3.0  ทัง้นี ้ใหคณะ หนวยงาน จดัท ําคํ าของบประมาณดงักลาว สงกองแผนงาน ภายใน



รายงานการประชุมคณบดี  มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครัง้ที่  5/2546  ณ   วันที่  12  กุมภาพันธ  2546

- 4 -
เวลา 12.00 น. วันที ่ 13 กุมภาพนัธ 2546  เพือ่ทีจ่ะไดวิเคราะห และรวบรวมขอมลูจดัสงไปยงัทบวงมหาวทิยาลยั
ส ํานกังบประมาณ  และหนวยงานหลกัทีรั่บผดิชอบ ตอไป

จงึน ําเสนอทีป่ระชมุเพือ่ทราบและพจิารณาด ําเนนิการในสวนทีเ่กีย่วของตอไป
ท่ีประชมุพิจารณาแลว เน่ืองจากมเีวลาด ําเนินการคอนขางจ ํากดั เห็นควรใหกองแผนงาน

รวบรวมขอมลูจากคณะ หนวยงานตางๆ และจดัทํ าค ําของบประมาณเชงิบรูณาการใหครอบคลมุภารกจิของ
มหาวทิยาลัยและสอดคลองกบัแผนงานงบประมาณในแตละดาน โดยประมาณการเปาหมายในการให
บริการเสนอตอทบวงมหาวทิยาลัย, สํ านักงบประมาณ และหนวยงานหลกัทีรั่บผดิชอบตอไป

3.3การขอใชพ้ืนทีก่อสรางศนูยแสดงจ ําหนายสนิคาหนึง่ต ําบลหนึง่ผลติภณัฑ
ประธานแจงตอทีป่ระชมุ ความวา  ตามทีรั่ฐบาลมนีโยบายในการจดัท ําโครงการเพือ่เพิม่ชองทางการ

กระจายสนิคาและศนูยจ ําหนายผลติภณัฑหนึง่ตํ าบลหนึง่ผลติภณัฑ (นตผ.) จดุน ํารองในเมอืงหลกั และเมอืงทองเทีย่ว
ในพืน้ที ่ 4 ภมูภิาค โดยในสวนของจงัหวดัขอนแกน  จะขอใชพืน้ทีภ่ายในมหาวทิยาลยัขอนแกนกอสรางเปนศูนยแสดง
และจ ําหนายสนิคาหนึง่ตํ าบล หนึง่ผลติภณัฑ  โดยใชพืน้ทีท่ีเ่หมาะสม อยางนอย 10 ไร นัน้   บัดนี ้  ไดรับทราบขอมลู
เพิม่เติมอยางไมเปนทางการจากทางจงัหวดัขอนแกน แจงวา จงัหวดัไดมพีืน้ทีท่ีเ่หมาะสมแลว จงึยกเลกิการขอใชพืน้ที่
ภายในมหาวทิยาลยัเพือ่ดํ าเนนิการตามโครงการดงักลาว

จงึน ําเสนอทีป่ระชมุเพือ่ทราบ
ท่ีประชมุรับทราบ

3.4ขออนมุตักิ ําหนดคณะและสาขาวชิาตามขอ 5 แหงระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแกน
    วาดวย  คาธรรมเนียมการศกึษาพเิศษ สํ าหรับนักศกึษามหาวทิยาลัยขอนแกน พ.ศ.2537
ประธานใหคณบดคีณะเทคโนโลย ี เสนอตอทีป่ระชมุ ความวา  สบืเนือ่งจากทีป่ระชมุคณบดี

คราวประชมุ ครัง้ที ่ 1/2546 ไดพจิารณาเกีย่วกบัการก ําหนดคณะและสาขาวชิาตามขอ 5 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยั
ขอนแกน วาดวย คาธรรมเนยีมการศกึษาส ําหรบันกัศึกษามหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2537  และทีป่ระชมุไดพจิารณา
แลวเหน็ควรใหคณะจดัท ําขอมลูรายละเอียดการใชจายเงนิจากการเรยีกเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาพเิศษ วาจะน ําไป
พฒันาการศกึษาอยางไรมาประกอบการพจิารณา และน ําเสนอทีป่ระชมุในคราวตอไป

บัดนี้  คณะฯ ไดพิจารณาโดยละเอียดแลว ขออนุมัติกํ าหนดคณะและสาขาวิชาตามขอ 5 แหง
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษสํ าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ. 2537 ดังนี้

1. ใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะเทคโนโลยี ทุกสาขาวิชาที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
ขอนแกน        ต้ังแตปการศึกษา 2547 เปนตนไป  ชํ าระคาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ
ในอัตราภาคการศึกษาละ 5,000 บาท
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2. ใหนักศึกษาระดับปริญญาโทของคณะเทคโนโลยี ทุกสาขาวิชาที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัย

ขอนแกน   ต้ังแตภาคการศึกษาปลายปการศึกษา 2546 เปนตนไป  ชํ าระคาธรรมเนียมการ
ศึกษาพิเศษในอัตราภาคการศึกษาละ 5,000 บาท

จงึน ําเสนอทีป่ระชมุเพือ่พจิารณา
ท่ีประชมุพิจารณาแลวเห็นชอบใหด ําเนินการจดัทํ าเปนประกาศมหาวทิยาลยัตอไปได

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอใหม 
4.1เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1เสนอแตงตัง้คณะกรรมการผูทรงคณุวฒิุประจ ําสํ านักทะเบยีนและประมวลผล
ประธานให ผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล เสนอตอที่ประชุม  ความวา

ดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจํ าสํ านักทะเบียนและประมวลผล ไดครบวาระการดํ ารง
ตํ าแหนง ต้ังแตวันที่ 23 มกราคม 2546 เพื่อใหการดํ าเนินงานของสํ านักทะเบียนและประมวลผลเปนไป
ดวยความเรียบรอย  มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีตอทางราชการ  จึงขอเสนอชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ประจํ าสํ านักทะเบียนและประมวลผล  ดังนี้

1. รองศาสตราจารยชรัตน  มงคลสวัสด์ิ
2. รองศาสตราจารยศักดา  ไชกิจภิญโญ
3. ผูชวยศาสตราจารยชัญญา   อภิปาลกุล
4. ผูชวยศาสตราจารยศาสตรา   วงศธนวสุ
5. นายอนัตต   เจาสกุล
6. นายอภัย  ประกอบผล
7. นายสมนึก  ปนทอง
8. นางสังวาลย  ชางทอง
จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหดํ าเนินการตอไปได และมีขอเสนอใหเปนหลักการ

แนวปฏิบัติในการเสนอชื่อ ผูทรงคุณวุฒิประจํ าคณะ หนวยงานในคราวตอๆ ไป ขอใหมีขอมูลสรุป
ดวยวา แตละทานเปนผูทรงคุณวุฒิในดานใด

4.2 เร่ืองแจงเพ่ือทราบ -ไมมี-
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5.เร่ืองอื่นๆ
5.1รายงานผลการดํ าเนินงานสิ่งกอสราง ประจํ าปงบประมาณ 2546
ประธาน ใหผูรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ เสนอตอที่ประชุม

ความวา ดวยกองแผนงานไดจัดทํ ารายงานผลการติดตาม การดํ าเนินงานสิ่งกอสราง ประจํ าปงบประมาณ
พ.ศ. 2546 ต้ังแต 1 ตุลาคม 2545 จนถึงสิ้นวันที่ 31 มกราคม 2546 รวม 25 โครงการ  สรุปผลไดดังนี้

1. โครงการสิ่งกอสราง 1 ป ของปงบประมาณ 2546 มี 14 โครงการ แบงเปนโครงการยอย
เปน 17 โครงการ รวมงบประมาณที่ไดรับเปนเงิน 102,600,000 บาท

2. โครงการสิ่งกอสรางผูกพันงบประมาณ ที่เริ่มตนปงบประมาณ 2546 มี 1 โครงการ คือ
โครงการระบบนํ้ าเสีย งบประมาณที่ไดรับในป 2546 เปนเงิน 10,700,000 บาท

3. งบผูกพัน งบประมาณที่สิ้นสุดในปงบประมาณ 2546 มี 1 โครงการ คือ อาคาร
”ศรีนครินทรานุสรณ”   ป 2546  ไดรับงบประมาณ 153,868,400 บาท

4. หมวดเงินอุดหนุน โครงการเรงรัดการผลิตบัณฑิตสาขาขาดแคลน จํ านวน 5 โครงการ
เปนเงิน 4,479,761 บาท

5. หมวดเงินอุดหนุน คณะศึกษาศาสตร งานจัดการศึกษาสาขาศึกษาศาสตร โครงการ
กอสรางอาคารเรยีน ส ําหรบัการจดัการศกึษาพเิศษ   1 โครงการ งบประมาณ 3,453,760 บาท

รวมงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ 2546 ในหมวดสิ่งกอสรางเปนเงินทั้งสิ้น
275,101,867 บาท

สิ่งกอสราง 24 โครงการที่ตองทํ าสัญญากอหนี้ผูกพัน ภายในไตรมาสที่สองของปงบประมาณ
ป พ.ศ. 2546 มีผลการดํ าเนินงานจนถึงปจจุบัน ดังนี้

1. สิ่งกอสราง จํ านวน 24 โครงการ ยังไมมีรายการใดที่ทํ าสัญญาจางเพื่อกอหนี้ผูกพัน
2. สิ่งกอสราง จํ านวน 19 โครงการ ออกแบบสรางเสร็จ อยูในระหวางดํ าเนินการจัดจาง

ขายแบบ
3. สิ่งกอสราง จํ านวน 5 โครงการ อยูในระหวางการออกแบบ  ขออนุมัติแบบจากอธิการบดี
ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง ไดกํ าหนดใหหนวยงานจะตองทํ าสัญญาจางกอหนี้ผูกพันภายใน

ไตรมาสที่ 2 (มีนาคม 2546) จึงสมควรใหมีการเรงรัดการดํ าเนินการตอไป
จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
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ท่ีประชุมรับทราบ  และมอบใหฝายบริหาร รวมกับฝายแผนและสารสนเทศ ติดตาม

อยางตอเนื่องในทุกโครงการใหเปนไปดวยความเรียบรอย ไมเกิดผลเสียตอทางราชการ และทันตาม
เวลาที่กํ าหนด  ท้ังน้ี ท่ีประชุมมีขอสังเกตเพ่ิมเติม ดังน้ี

- มหาวิทยาลัยควรจัดเตรียมขอมูลใหพรอมเพื่อเรงนํ าเสนอตอ รมต.ปองพล
อดิเรกสาร  เพ่ือชวยแกไขปญหา  และนํ าเสนอตอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป
ในกรณีของการกอสรางอาคารศรีนครินทรานุสรณ และโครงการอื่นๆ

- มหาวทิยาลัยควรมแีผนทีช่ดัเจนเกีย่วกบัการใชพ้ืนทีข่องมหาวทิยาลัย และด ําเนินการ
เกีย่วกบัการใชพ้ืนทีใ่นมหาวทิยาลัยตามแผนทีว่างไว เพ่ือลดปญหาในการก ําหนด
สถานทีสํ่ าหรับอาคารหรอืสิง่กอสรางตางๆ ซึง่บางคร้ังออกแบบเรยีบรอยแลว แตได
สถานทีท่ี่ไมเหมาะสมกบัแบบ และคณบดคีณะสถาปตยกรรมศาสตร ยินดจีะจดัทํ าองค
ประกอบของผงัแมบท เพ่ือทีม่หาวทิยาลัยจะไดจดัทํ า TOR ใหผูด ําเนินการตอไป

5.2ความคืบหนาในการบริหารจัดการหอพักใหม 9 หลัง และ
    การขออนุมัติหลักการกอสรางอาคารโรงอาหาร
ประธาน เสนอตอที่ประชุม  ความวา  ขอรายงานความคืบหนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการหอพัก

ใหม 9 หลัง และเสนอขออนุมัติหลักการดังนี้
1. เรื่องเดิม

1.1 มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับงบประมาณแผนดินในการกอสรางอาคารหอพัก
นักศึกษาใหม  จํ านวน  9 หลัง  ซึ่งกอสรางแลวเสร็จและใหนักศึกษาเขาอยูในหอพัก
ดังกลาวได ต้ังแตภาคตนปการศึกษา 2545 (ประมาณตนเดือน มิถุนายน 2545)

1.2 รูปแบบการบริหารจัดการหอพักดังกลาว มหาวิทยาลัยเคยศึกษารูปแบบการบริหารไว
2 รูปแบบ คือ  การบริหารจัดการโดยหนวยงานของมหาวิทยาลัยในลักษณะองคกรใน
กํ ากับ และ การบริหารโดยภาคเอกชน และมหาวิทยาลัยไดเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
ใหใชการบริหารโดยหนวยงานของมหาวิทยาลัยเอง พรอมทั้งไดเสนอรางระเบียบฯ    
วาดวยหอพักในกํ ากับมหาวิทยาลัยขอนแกน

1.3 สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2545 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2545 มีมติให
มหาวิทยาลัยเปนผูดํ าเนินการหอพักใหม 9 หลัง โดยใหเอกชนรับไปดํ าเนินการ ในการ
บริหารจัดการหอพัก และในระยะแรก หากไมสามารถดํ าเนินการได ใหมหาวิทยาลัย
บริหารจัดการหอพักไดเอง เฉพาะภาคการศึกษาตน และรีบดํ าเนินการโอนกิจการให
เอกชนดํ าเนินการตอไป
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2. สภาพปจจุบันและประเด็นปญหา
2.1 ในขณะนี้ มหาวิทยาลัยดํ าเนินการบริหารหอพักนักศึกษาดังกลาวเอง  และไดราง    

ขอกํ าหนดที่จะใหเอกชนเขามาบริหารหอพักแลว  แตยังติดขัดอยูที่ อาคารโรงอาหาร
ในบริเวณหอพัก ซึ่งยังไมมี  และหากจะใหเอกชนมาบริหารหอพัก  โดยใหเอกชน
ลงทุนสรางอาคารโรงอาหารบริหารหอพักดวยนั้น จะเกิดปญหาและอุปสรรค
ดังรายละเอียดในขอ 2.2

2.2 หากใหเอกชนที่เขาบริหารหอพักดํ าเนินการสรางอาคารโรงอาหาร จะเกิดปญหา ดังนี้
(1) การสรางอาคารโรงอาหาร  จะเปนลักษณะการดํ าเนินการเชิงพาณิชยในที่ดิน

ราชพัสดุ ซึ่งจะมีขั้นตอนและการดํ าเนินการชา คอนขางใชเวลานาน
(2) เขตพื้นที่ดังกลาว จะตองขออนุญาตจากผังเมือง ใหเปนเขตพื้นที่เชิงพาณิชย และ

อาจตองปรับเขตพื้นที่ และขั้นตอนนี้จะใชเวลาคอนขางนาน เนื่องจากขณะนี้
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับผังเมือง มีผลบังคับใชแลว

(3) ในสถานะปจจุบันการใหเอกชนลงทุนสรางอาคารโรงอาหาร จะทํ าใหมีเอกชน
สนใจนอย เพราะมีขอจํ ากัดของเงินทุน

3. ประเด็นพิจารณาและทางเลือก
เพื่อใหการบริหารจัดการหอพัก เปนไปตามวัตถุประสงคของสภามหาวิทยาลัยขอนแกน

จึงมีทางเลือกในการจัดการในสวนของ “อาคารโรงอาหาร” ในบริเวณหอพักดังกลานี้
แนวทางที่ 1 ใหมหาวิทยาลัยลงทุนกอสรางอาคารโรงอาหารเอง และดํ าเนินการใหเอกชนเขามา
บริหารรวมกันทั้งในสวนหอพักและอาคารโรงอาหาร ซึ่งมีความเปนไปไดสูง เพราะใช
งบประมาณไมสูง และการดํ าเนินการเปนไปรวดเร็วกวา
แนวทางที ่2 ใหเอกชนทีจ่ะบรหิารหอพกั ลงทนุกอสรางอาคารโรงอาหารเอง ซึง่จะท ําใหมหาวทิยาลยั
ประหยดังบประมาณ  แตจะมกีระบวนการทียุ่งยากกวา และใชเวลานาน
จงึน ําเสนอทีป่ระชมุเพือ่พจิารณา
ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามแนวทางที่ 1

และมีขอคิดเห็น เสนอแนะเพิ่มเติมดังน้ี
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1. เพ่ือใหนักศึกษาอยูในสภาพแวดลอมที่ดีตอสุขภาพ เห็นควรปรับปรุงสนามกีฬา
บริเวณหอพักนักศึกษา 9 หลังใหมีสภาพท่ีดีย่ิงขึ้น และพิจารณาเพ่ิมพ้ืนที่สํ าหรับ
การออกกํ าลังกายใหกับนักศึกษาดวย  ท้ังน้ี เห็นควรขอนุมัติงบประมาณไปใน
คราวเดียวกับการกอสรางอาคารโรงอาหาร

2. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาปญหาท้ังหมดที่มีอยูในขณะนี้ของหอพัก 9 หลัง และจํ า
เปนตองใชงบประมาณสนับสนุนการดํ าเนินการ  รวบรวมเสนอสภามหาวิทยาลัย
ในคราวเดียวกัน

5.3 โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษ ณ ตางประเทศสํ าหรับนักศึกษา
ประธานใหคณบดีคณะวิทยาศาสตร เสนอตอที่ประชุม ความวา ตามที่มหาวิทยาลัยไดมี

โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษ ณ ตางประเทศสํ าหรับนักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนงบประมาณ
ครึ่งหนึ่ง และ ใหคณะพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในสวนที่เหลือ นั้น  ขอหารือที่ประชุมคณบดีในแนวทางการ
พิจารณาใหการสนับสนุนนักศึกษาเพื่อจะไดเปนแนวปฏิบัติเดียวกัน

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นวาเน่ืองจากมีขอแตกตางในเร่ืองเงินทุนและนโยบายการใช

เงินของแตละคณะ จึงเห็นควรใหอยูในดุลยพินิจของแตละคณะในการพิจารณาสนับสนุนตาม
ความเหมาะสม และมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมวามหาวิทยาลัยควรจะพิจารณางบประมาณสนับสนุนใน
การศึกษาดูงานสํ าหรับอาจารยท่ีทํ างานดานกิจการนักศึกษาดวย

5.4การแสดงพระธรรมเทศนา ตามโครงการผาปาชวยชาติ โดยหลวงตามหาบัว
ประธานใหผูอํ านวยการโครงการจัดต้ังวิทยาเขตหนองคาย แจงตอที่ประชุม ความวา ดวยใน

วันที่ 26 กุมภาพันธ  2546  เวลา14.30 น.เปนตนไป  วิทยาเขตหนองคายไดนิมนตหลวงตามหาบัว มาแสดง
พระธรรมเทศนาตามโครงการผาปาชวยชาติ  ในการนี้  จึงขอเรียนเชิญคณบดี ผูอํ านวยการ และบุคลากรที่สนใจ
รวมรับฟงพระธรรมเทศนาและรวมเปนเจาภาพทอดผาปาสามัคคีเพื่อสมทบกองทุนชวยชาติในครั้งนี้ดวย

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ท่ีประชุมรับทราบ



รายงานการประชุมคณบดี  มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครัง้ที่  5/2546  ณ   วันที่  12  กุมภาพันธ  2546
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5.5การจัดทํ าตารางการเรียนการสอน
ประธานใหคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เสนอตอที่ประชุม ความวา

มหาวิทยาลัยควรจะไดมีการจัดทํ าตารางการเรียนการสอนใหม ทั้งนี้ เพื่อใหเอ้ือตอการเรียนการสอนแบบเนน
ผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยขอเสนอใหกํ าหนดวันศุกรเปนวันที่นักศึกษาจะไดทํ ากิจกรรมการเรียนการสอนเชิง
บูรณาการรวมกัน

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ท่ีประชุมพิจารณาแลวมอบใหฝายวิชาการพิจารณาในรายละเอียดตอไป

เลิกประชุมเวลา      17.10        นาฬิกา

                                                                  (รองศาสตราจารยกุลธิดา   ทวมสุข)
                 รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

                          เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสด์ิ
นางสุภารัตน  มูลศรี
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
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