
- 1 -

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครัง้ท่ี  13/2546  ณ  วันท่ี  11 มิถุนายน  2546

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 13/2546

เม่ือวันพุธที่ 11 มิถุนายน  2546
ณ  หองประชุมสารสิน  ชั้น  2  อาคารแกนกัลปพฤกษ

………………………………………………………………………
ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต   สกลไชย อธิการบดี ประธาน
2.  รศ.ดํ ารงค    หอมดี       รองอธิการบดฝีายบรหิาร
3. ผศ.อารมย   ตัตตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
4. รศ.พิศาล  ศิริธร รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
5. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
6. ผศ.สันติ  วิจักขณาลัญฉ รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ

แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
7. ผศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ คณบดีคณะเกษตรศาสตร
8. นายพงษศักดิ์  บินสมประสงค รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา

แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
9. รศ.สัมพันธ  พันธุพฤกษ คณบดีคณะศึกษาศาสตร
10. ผศ.วรรณภา  ศรีธัญรัตน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
11. ผศ.สุชาติ   อารีมิตร คณบดีคณะแพทยศาสตร
12. ผศ.เยาวลักษณ  อภิชาติวัลลภ รองคณบดีฝายวิชาการ

แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
13. รศ.ยุพา  เอื้อวิจิตรอรุณ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
14. ผศ.วีระศักดิ์  ชายผา คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
15. รศ.นิวัตร   จันทรเทวี คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
16. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย คณบดีคณะเภสัชศาสตร
17. รศ.เกรียงศักดิ์  ศรีสุข คณบดีคณะเทคโนโลยี
18. รศ.ประจักษ   พัวเพิ่มพูลศิริ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
19. ผศ.ธนู  พลวัฒน คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
20. รศ.สุเมธ  แกนมณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
21. รศ.เฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
22. นายอภัย  ประกอบผล ผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ
23. รศ.สุจินต  สิมารักษ รักษาราชการแทนผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
24. รศ.สมชาย  รัตนทองคํ า รองผูอํ านวยการฝายบริหาร

แทนผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร
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25. รศ.สรรชัย  ธีรพงศภักดี รักษาราชการแทนผูอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ
26. ผศ.จิตเจริญ  ไชยาคํ า ผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ
27. ผศ.สุกิจจา  จันทะชุม ผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล
28. นางพรรณวดี  ตันติศิรินทร รองประธานสภาคณาจารย คนท่ี 1

แทนประธานสภาคณาจารย
29. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

เลขานุการท่ีประชุมคณบดี
30. นางสังวาลย  ชางทอง ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาบุคคล

ผูชวยเลขานุการท่ีประชุมคณบดี

ผูไมมาประชุม  
1. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก คณบดีคณะวิทยาศาสตร

ผูเขารวมประชุม
1. รศ.ทิพยวรรณา  งามศักดิ์ รองผูอํ านวยการฝายวิชาการ

แทนผูอํ านวยการโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

เริ่มประชุมเวลา    09.45    นาฬิกา
ประธานกลาวเปดการประชมุและด ําเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระ ดงันี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงตอที่ประชุม -ไมมี-

ระเบียบวาระที ่2 เรือ่งรบัรองรายงานการประชมุคณบด ีครัง้ที ่12/2546 เม่ือวนัพุธที ่4 มิถุนายน 2546
ท่ีประชมุมีมตริบัรองรายงานการประชมุคณบด ีครัง้ท่ี 12/2546 เม่ือวนัพธุท่ี 4  มิถนุายน  2546

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน
3.1 ขอความเห็นชอบในการจัดตั้งสถานีน้ํ ามันเชื้อเพลิงในมข. เพ่ือเปนสวัสดิการ

ประธานใหรองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอท่ีประชุมความวา สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดีใน
คราวประชุมครั้งท่ี 5/2545 เม่ือวันท่ี 6 มีนาคม 2545 และครั้งท่ี 22/2545 เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2545
ไดพิจารณาเรื่องโครงการจัดตั้งสถานีบริการนํ้ ามันเชื้อเพลิงและสวนรุกขชาติ มข. โดยมหาวิทยาลัยไดเสนอให
ดํ าเนินการจัดตั้งสถานีบริการนํ้ ามันเชื้อเพลิงโดยวิธีพิเศษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดเคยติดตอประสานงานกับ
บริษัท ป.ต.ท. จํ ากัด (มหาชน) แลว ซ่ึงทางบริษัทฯ ยินดีท่ีจะสนับสนุนโครงการสวนรุกขชาติของมหาวิทยาลัยใน
วงเงิน 2,000,000 บาท และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป  ซ่ึงผูบริหารมหาวิทยาลัย
ชดุปจจุบันไดนํ ามติจากท่ีประชุมคณบดีมาพิจารณาอีกครั้ง พบวารูปแบบการดํ าเนินการในลักษณะท่ีตกลงกันไว
เดิม คือใหบริษัท ป.ต.ท. จํ ากัด (มหาชน) เชาท่ีดินของมหาวิทยาลัยทํ าการกอสรางสถานีบริการนํ้ ามัน และ
ด ําเนินกิจการสถานีบริการนํ้ ามัน ซ่ึงหากจะทํ าในรูปแบบดังกลาวจะตองดํ าเนินการในลักษณะการหาประโยชนใน
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เชิงพาณิชยบนที่ราชพัสดุ ในลักษณะเดียวกันกับโครงการพัฒนาพื้นท่ีเชิงพาณิชยหลังหอพักท่ี11ซ่ึงจะมีขั้นตอน
และเวลาในการดํ าเนินการนาน และขณะนี้ กฎกระทรวงเกี่ยวกับผังเมืองของจังหวัดขอนแกนมีผลใชบังคับแลว
ดังนั้น รูปแบบที่สามารถดํ าเนินการไดคลองตัวกวาและเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยมากกวา  คือการจัดตั้งสถานี
บริการนํ้ ามันเชื้อเพลิงในลักษณะสวัสดิการ  สามารถดํ าเนินการไดโดยอาศัยระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี  วาดวย
การจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ.2530

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบในการจัดตั้งสถานีบริการนํ้ ามันเชื้อเพลิงภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแกน ในลักษณะสวัสดิการ และใหบริษัท ป.ต.ท.จํ ากัด (มหาชน) เปนผูกอสรางและจัดตั้งสถานี
บริการนํ้ ามันเชื้อเพลิงดังกลาว ตามสาระและเงื่อนไขตางๆ ท่ีเสนอ ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นควรใหดํ าเนินการ ดังน้ี
1. ใหมีการสํ ารวจความคิดเห็นของประชากร มข.ตอโครงการดังกลาวกอน โดยใชวิธีการ

ตามหลักการการมีส วนร วมของบุคลากรในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องของ
มหาวิทยาลัย เชนเดียวกับการเสนอรางระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่ที่ประชุมคณบดีเคย
ไดใหความเห็นชอบไว

2. ควรมีการติดตั้งปายประกาศโครงการฯ ใหประชากรไดรับทราบดวย
3. การสรางปมน้ํ ามันควรมคีวามละเอยีดรอบคอบในการวางผงัทัง้ระบบ โดยค ํานึงถึง

ผลกระทบดานตางๆ ไดแก สิง่แวดลอม สขุภาพ และเศรษฐกจิ จึงควรจดัท ําเปน
โครงการวจัิยทดลองจดัตัง้เปนปมน้ํ ามันในชมุชนดวย

3.2 การเสนอชื่อเปนกรรมการในคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย
ประธานใหเลขานุการท่ีประชุมเสนอตอท่ีประชุมความวา สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดี

คราวประชุมครั้งท่ี 12/2546 เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2546 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบในการปรับปรุง
องคประกอบคณะกรรมการวชิาการของมหาวทิยาลัย ฝายวชิาการและวเิทศสัมพนัธ จงึไดแจงขอใหคณะ/หนวยงาน
เสนอชือ่เพือ่รวมเปนกรรมการในคณะกรรมการวชิาการฯ ประเภทผูแทนรองคณบดฝีายวชิาการ และประเภท
ผูทรงคณุวฒิุท่ีเปนอาจารยมหาวทิยาลัยขอนแกน ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระ

จงึน ําเสนอท่ีประชมุเพือ่พจิารณาผูแทนในแตละประเภท
ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมีมตดัิงน้ี
1. ประเภทผูแทนรองคณบดฝีายวชิาการ

1.1 กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
- คณะวทิยาศาสตร
- คณะวศิวกรรมศาสตร

1.2 กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสขุภาพ
- คณะแพทยศาสตร
- คณะเทคนิคการแพทย

1.3 กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร
- คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร
- คณะศกึษาศาสตร



- 4 -

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครัง้ท่ี  13/2546  ณ  วันท่ี  11 มิถุนายน  2546

2. ประเภทผูทรงคณุวฒุทิีเ่ปนอาจารยมหาวทิยาลยัขอนแกน
2.1 กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

- ผศ.ดร.เกษม  นันทชยั
- รศ.ดร.กมล  เลศิรตัน

2.2 กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสขุภาพ
- ผศ.อาภรณ ี ไชยาค ํา
- รศ.ดร.มาลนีิ  เหลาไพบลูย

2.3 กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร
- ผศ.สมจติร  จึงสงวนพรสขุ
- ใหฝายวชิาการฯ ขอชือ่อาจารยทีเ่ปนผูแทนจากคณะศลิปกรรมศาสตร

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1.1 ประกาศหลกัเกณฑการใหบรกิารสขุภาพแกนักศกึษา มข.
         นอกโครงการหลกัประกนัสขุภาพถวนหนา
ประธานใหคณบดคีณะแพทยศาสตรเสนอตอท่ีประชมุความวา  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน

วาดวยการบริการสุขภาพแกนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2545 ไดปรับปรุงระบบการบริการสุขภาพ
แกนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน โดยยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการบริการสุขภาพแก
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2539 ซ่ึงทางคณะแพทยศาสตร รวมกับสํ านักทะเบียนและประมวลผล
และกองกิจการนักศึกษา ไดประชุมปรึกษาหารือกันเม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2546 แลวมีมติใหจัดทํ าประกาศหลัก
เกณฑการใหบริการสุขภาพแกนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน นอกโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา เพื่อให
นักศึกษาท่ีไมเขาหลักเกณฑโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนามีสิทธ์ิเขารับบริการสุขภาพดานการรักษา
พยาบาลตางๆ ได โดยกํ าหนดหลักเกณฑการใหบริการสุขภาพแกนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน นอกโครงการ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบในหลักการ และเพ่ือความชัดเจนในทางปฏิบัติ จึงขอให

คณะแพทยศาสตร ปรึกษาหารือรวมกับสํ านักทะเบียนและประมวลผล กองกิจการนักศึกษา และ
รองอธกิารบดฝีายพัฒนานักศกึษา เพ่ือพิจารณาปรบัปรงุ แกไข รางประกาศฯ ใหชดัเจนกอนด ําเนินการตอไป
และมขีอคดิเหน็ เสนอแนะใหปรบัปรงุแกไข ในประกาศฯ ดังน้ี

1. ขอ 5 ควรปรบัขอความ โดยนํ าเรือ่งการคนืเงินไวกอน เหตผุลและเง่ือนไขไวในล ําดบัหลงั
2. ขอ 8.4 ตรวจสอบขอมูลดวยวาหองพิเศษซึง่ไมใชเตียง หมายถงึอะไร
3. ขอ 8.10 ควรระบคุวามหมายของ “โรคเรือ้รงัประจ ําตวั…” ใหชดัเจน เพราะอาจเกดิปญหา

ในการตคีวาม
4. ขอ 8.12 ควรระบคุวามหมายของโรคทีนั่กศกึษาแสวงหามาเองใหชดัเจน และหากเกิด

ปญหาใครจะเปนผูตีความ หรอืใชดุลยพินิจในการตดัสนิ ควรระบดุวย
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5. ขอ 11,12 การใหนักศกึษาเปนผูช ําระเงิน และเบิกจายเงิน ควรพจิารณาใหเอือ้ประโยชน
แกนักศกึษามากขึน้

6. แกไขค ําวา “ทนัตบรกิารตามขอ 18” เปน “ทนัตบรกิารตามขอ 17”
7. ขอ 11 ค ําวาบัตรประจ ําตวั ควรระบเุปน “บัตรประจ ําตวันักศกึษา”
ประธานไดหารอืวาเพ่ือเปนการสงเสรมิใหนักศกึษาในมหาวทิยาลยั มีสวนรบัรูเก่ียวกับกิจกรรม

ของมหาวทิยาลยั จะไดมีประกาศมหาวทิยาลยักํ าหนดใหเปนหนาทีข่องนักศกึษาในการดขูอมูลตางๆ ในเวบ็ไซด
ของมหาวทิยาลยัดวย และไดมอบหมายใหผูชวยอธกิารบดฝีายพัฒนาบคุคล รบัไปประสานกบัฝายบรหิารและ
กองกลาง เพ่ือพิจารณาด ําเนินการใหเกิดกลไกการนํ าเสนอขอมูลบนเวบ็ไซดตอไป

4.1.2 คํ าขวัญของมหาวิทยาลัยขอนแกน
เล่ือนไปบรรจวุาระในการประชมุคราวตอไป

4.1.3 การขออนุมัติเปดและปดรายวิชาของมหาวิทยาลัยขอนแกน
 ประธานใหเลขานุการท่ีประชุมเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
ไดดํ าเนินการปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุมัติเปดและปดรายวิชา เพื่อใหการดํ าเนินการขออนุมัติเปด
และปดรายวิชาของมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนไปอยางสะดวก คลองตัว ลดความซํ้ าซอน และมีกลไกการประสาน
ตรวจสอบ และควบคุมตามความเหมาะสมและจํ าเปน  จึงขอเสนอปรับปรุงแนวปฏิบัติในการขออนุมัติเปดและ
ปดรายวิชาใหมโดยมีสาระสํ าคัญคือ

1. การขออนุมัติรายวิชาในหลักสูตรที่ไมเคยเปดสอน และการขออนุมัติปดรายวิชา ใหพิจารณา
ส้ินสุดท่ีคณะกรรมการประจํ าคณะ (คณบดีอนุมัติ)

2. การขออนุมัติเปล่ียนแปลงรายวิชาใหม ใหการพิจารณาส้ินสุดท่ีคณะกรรมการประจํ าคณะ
(คณบดีอนุมัติ) ยกเวนการขอเปลี่ยนแปลงประเภทวิชา ใหส้ินสุดท่ีคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย (รองอธิการบดีอนุมัติ)

3. การขออนุมัติเปดรายวิชาใหม กรณีท่ีเปนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาชีพ ให
การพิจารณาส้ินสุดท่ีคณะกรรมการประจํ าคณะ (คณบดีอนมัุติ) สวนรายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป และหมวดวิชาเลือกเสรีใหส้ินสุดท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย(รองอธิการบดีอนุมัติ)

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ทีป่ระชมุพิจารณาแลวเหน็ชอบในหลกัการ โดยใหปรบัปรงุแกไขรางประกาศฯ ดังน้ี

1. ใหตัดขอ 3.1 ออก และเพ่ิมขอความเปดชองทางใหคณะกํ าหนดกลไกการพจิารณา
ในระดับคณะเองไดตามความเหมาะสมไวในประกาศน้ีไปกอน สวนการก ําหนด
โครงสรางการบรหิารวชิาการทีช่ดัเจนน้ัน มหาวทิยาลยัจะด ําเนินการจดัท ําแยก
ตางหากภายหลงั

2. ขอ 4 การขออนมัุติเปดรายวชิาในหลกัสตูรทีไ่มเคยเปดสอน ใหคณบดพิีจารณา
อนุมัติได โดยไมตองใหคณะกรรมการประจ ําคณะพจิารณา เน่ืองจากรายวชิาเหลาน้ี
ไดมีการพจิารณาอยางละเอยีดรอบคอบแลว ในขัน้ตอนการพจิารณาหลกัสตูร
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4.1.4 โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแกน
 ประธานใหเลขานุการท่ีประชุมเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
ไดจัดทํ าโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน  โดยไดวางกลไกการพัฒนาการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยท้ังระดับนโยบาย ระดับกลไกการสงเสริมสนับสนุน และระดับการติดตามและประเมินผล ท้ังนี้
เพื่อใหสามารถดํ าเนินการไดและเกิดผลอยางเปนรูปธรรม สอดคลองกับเปาหมายการผลิตบัณฑิต ตามแผน
กลยุทธของมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2546-2550 ท่ีมุงพัฒนากระบวนการเรียนรูในผูเรียน โดยใชการเรียน
การสอนแบบเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง การใชส่ือเทคโนโลยีในการเรียนการสอนตามระบบ e-learning และการ
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม จึงนํ าเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึง
มีรายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ทีป่ระชมุพิจารณาแลวเหน็ชอบในหลกัการ และมขีอคดิเหน็ เสนอแนะ ดังน้ี
1. ในเอกสารควรใชค ําวา “กระบวนการเรยีนรูแบบเนนผูเรยีนเปนส ําคญั” ตามทีใ่ชใน

พ.ร.บ.การศกึษาแหงชาติ พ.ศ.2542
2. สาระของเอกสารทีนํ่ าเสนอคอนขางเนนเรือ่ง  e-learning ควรปรบัปรงุใหสอดคลอง

ตามเจตนารมยทีจ่ะมกีารพฒันาการเรยีนรูและจรยิธรรม คณุธรรมดวย

4.1.5 การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ
         (ประเภทปรับปรุงเล็กนอย)

 ประธานใหเลขานกุารท่ีประชมุเสนอตอท่ีประชมุความวา ดวยคณะกรรมการวชิาการ คราวประชมุ
ครัง้ท่ี 4/2546 เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2546 ไดพจิารณาใหความเห็นชอบการขออนมัุตเิปดหลักสูตรปรชัญาดษุฎี
บณัฑติ สาขาวชิาวจิยัและพฒันาเภสัชภณัฑ (ประเภทปรบัปรงุเล็กนอย) โดยขอใหแกไขเอกสารบางประการ และ
คณะเภสัชศาสตรไดด ําเนนิการแกไขเรยีบรอยแลว

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ทีป่ระชมุพิจารณาแลวเหน็ชอบใหดํ าเนินการตามขัน้ตอนการขออนมัุติหลกัสตูรตอไป

4.1.6 การขออนุมัติเปดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและ
         การบริหาร หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม พ.ศ.2546)

 ประธานใหเลขานุการท่ีประชุมเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยคณะกรรมการวิชาการคราวประชุม
ครั้งท่ี 6/2546 เม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2546 ไดพิจารณาการขออนุมัติเปดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม พ.ศ.2546) โดยขอใหแกไขเอกสาร
บางประการ และคณะเภสัชศาสตรไดดํ าเนินการแกไขเรียบรอยแลว

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ทีป่ระชมุพิจารณาแลวเหน็ชอบใหดํ าเนินการตามขัน้ตอนการขออนมัุติหลกัสตูรตอไป
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4.1.7 การขออนุมัติเปดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ
         หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม พ.ศ.2546)

 ประธานใหเลขานุการท่ีประชุมเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยคณะกรรมการวิชาการคราวประชุม
ครั้งท่ี 6/2546 เม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2546 ไดพิจารณาการขออนุมัติเปดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม พ.ศ.2546) โดยขอใหแกไขเอกสารบาง
ประการ และคณะเภสัชศาสตรไดดํ าเนินการแกไขเรียบรอยแลว

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ทีป่ระชมุพิจารณาแลวเหน็ชอบใหดํ าเนินการตามขัน้ตอนการขออนมัุติหลกัสตูรตอไป

4.1.8  การขออนมัุติเปดหลกัสตูรบรหิารธรุกิจบัณฑติ สาขาวชิาการบญัช ี(ตอเน่ือง)
          ในลกัษณะโครงการพเิศษ

 ประธานใหเลขานุการท่ีประชุมเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยคณะอนุกรรมการกล่ันกรอง
หลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแกน คราวประชุมครั้งท่ี 1/2546 เม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม
2546 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบรางประกาศ 2 ฉบับของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอ
เนื่อง) ในลักษณะโครงการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ ไดแกรางประกาศฯ เรื่องอัตราคาใชจายในการดํ าเนินงาน
ตามโครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน และรางประกาศฯ
เรื่องคาธรรมเนียมการศึกษาตามโครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ขอนแกน ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกับประกาศทั้ง 2 ฉบับดังกลาว
ทีป่ระชมุพิจารณาแลวเหน็ชอบในรางประกาศ โดยคณบดคีณะวทิยาการจดัการขอปรบัแกไข

ขอความในประกาศและบญัชแีนบทายประกาศ ตามทีค่ณะกรรมการกลัน่กรองหลกัสตูรในลกัษณะโครงการพเิศษ
ไดใหขอเสนอแนะไว และทีป่ระชมุมีขอคดิเหน็ เสนอแนะเพิม่เตมิ ดังน้ี

1. ในรางประกาศฯ เรือ่ง อัตราคาใชจายในการดํ าเนินงานตามโครงการพิเศษ หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหตัดขอความ “สาขา
วชิาการบญัช ี(หลกัสตูรตอเน่ือง)” ในบัญชแีนบทายตามประกาศฯออก

2. ในบัญชแีนบทาย ขอ 7.3 ใหตรวจสอบขอมูลดวยวา “คาเลีย้งรบัรองบคุคลในหลกัสตูร”
ถูกตองหรอืไม และหมายถงึใคร

3. ในประกาศฯ เรือ่ง อัตราคาใชจายในการดํ าเนินงานตามโครงการพิเศษ หลักสูตรบริหาร
ธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหพิจารณาปรบัปรงุ
ใหครอบคลมุในกรณีทีเ่ปนพนักงานมหาวทิยาลยัดวย
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4.1.9 การขออนมัุติแกไขรายละเอยีดบัญชแีนบทายประกาศฯ อตัราคาใชจายในการด ําเนินงาน
                                ตามโครงการพเิศษ เพ่ือผลติบัณฑติหลกัสตูรสาธารณสขุศาสตรบณัฑติ (ตอเน่ือง)

         คณะสาธารณสขุศาสตร
ประธานใหเลขานกุารท่ีประชมุเสนอตอท่ีประชมุความวา ดวยคณะกรรมการกลัน่กรองหลักสูตร

ในลักษณะโครงการพเิศษ มหาวทิยาลัยขอนแกน คราวประชมุครัง้ท่ี 1/2546 เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2546
ไดพจิารณาใหความเห็นชอบการขออนมัุตแิกไขรายละเอยีดบญัชแีนบทายประกาศฯ (ฉบบัท่ี 502/2544)
เรือ่งอตัราคาใชจายในการด ําเนนิงานตามโครงการพเิศษเพือ่ผลิตบณัฑติหลักสูตรสาธารณสขุศาสตรบณัฑติ
(ตอเนือ่ง) คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกน ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหดํ าเนินการตอไปได

4.2 เรื่องแจงเพ่ือทราบ
4.2.1 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ เสดจ็ฯ ทรงเปนประธานเปดงานวนัเกษตรแหงชาติ
         ประจ ําป 2547
เล่ือนไปบรรจวุาระในการประชมุคราวตอไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 รางพระราชบัญญัติการวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศ พ.ศ….

ประธานใหรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยคณะอนุ-
กรรมาธิการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะจัดใหมีการระดมสมองพิจารณารางพระราชบัญญัติการวิจัยเพื่อพัฒนา
ประเทศ พ.ศ…. ในวันท่ี 14 มิถุนายน 2546 นี้ จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาใหขอคิดเห็น เสนอแนะ
ใน รางพระราชบัญญัติการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ พ.ศ……ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ ท้ังนี้
ฝายวิจัยและบริการวิชาการไดนํ าเสนอขอมูล รางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวบน web site ดวยแลว

ทีป่ระชมุรบัทราบ

5.2 โครงการความรวมมือในการผลิตครูผูสอนภาษาอังกฤษกับ Northern Arizona University
เล่ือนไปบรรจวุาระในการประชมุคราวตอไป

5.3 นโยบายการปฏิรูปการเงินอุดมศึกษา
เล่ือนไปบรรจวุาระในการประชมุคราวตอไป

5.4 เสนอขอจัดตั้งโครงการเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                (E-Saan Software Park)

เล่ือนไปบรรจวุาระในการประชมุคราวตอไป



- 9 -

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครัง้ท่ี  13/2546  ณ  วันท่ี  11 มิถุนายน  2546

5.5 โครงการรับบุคคลเขาศึกษาโดยวิธีพิเศษ
เล่ือนไปบรรจวุาระในการประชมุคราวตอไป

5.6 โครงการทุนเรียนดี เรียนฟรี
เล่ือนไปบรรจวุาระในการประชมุคราวตอไป

5.7 รายงานผลจากการเขาประชุม Thai-UK University President Forum ครั้งที่ 2
เล่ือนไปบรรจวุาระในการประชมุคราวตอไป

เลิกประชุมเวลา     12.00    นาฬิกา

  (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)
                  รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
                             เลขานุการท่ีประชุมคณบดี

นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน   มูลศรี
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม


	ณ  ห้องประชุมสารสิน  ชั้น  2  อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
	ผู้มาประชุม
	ผู้เข้าร่วมประชุม

	เริ่มประชุมเวลา    09.45    นาฬิกา
	ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 
	ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ดำเนินการต่อไปได้




