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 รายงานการประชุมคณบดี
คร้ังท่ี 21/2546

เมื่อวันพุธท่ี 1 ตุลาคม 2546
ณ  หองประชุมสารสิน  ชั้น 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ

………………………………………………………………………
ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต  สกลไชย  อธิการบดี ประธาน
2.   รศ.ดํ ารงค    หอมดี  รองอธกิารบดฝีายบริหาร
3. ผศ.อารมย   ตัตตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
4. รศ.พิศาล  ศิริธร รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
5. ผศ.ลิขติ  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
6. รศ.สมหมาย  ปรีเปรม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
7. ผศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ คณบดีคณะเกษตรศาสตร
8. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก คณบดีคณะวิทยาศาสตร
9. รศ.สัมพันธ  พันธุพฤกษ คณบดีคณะศึกษาศาสตร
10. รศ.วิภาพร  วรหาญ รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร
11. ผศ.สุชาติ  อารีมิตร คณบดีคณะแพทยศาสตร
12. ผศ.ธนพรรณ  ธานี รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา

แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
13. รศ.ยุพา  เอ้ือวิจิตรอรุณ 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. นางทัศนีย  บุญชูวิทย รองผูอํ านวยการฝายบริหาร

แทนผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ
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23. รศ.ชรัตน  มงคลสวัสดิ์ ผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร
24. รศ.สมภพ  พระธานี ผูอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกิต์ิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
25. ผศ.จิตเจริญ  ไชยาคํ า ผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ
26. ผศ.สุกิจจา  จันทะชุม ผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล
27. ผศ.พิศิษฐ   โจทยกิ่ง ประธานสภาคณาจารย
28. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

เลขานุการที่ประชุมคณบดี
29. นางสังวาลย  ชางทอง ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาบุคคล

ผูชวยเลขานุการที่ประชุมคณบดี

ผูไมมาประชุม
1. รศ.วินิต  ชินสุวรรณ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
2. รศ.สุจินต  สิมารักษ รักษาราชการแทนผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผูเขารวมประชุม
1. นายชอ  วายุภักตร ผูชวยอธิการบดีฝายวิทยาเขตหนองคาย
2. รศ.สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ ผูอํ านวยการโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
3. นายบุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย รองประธาน คนที่ 1

แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง

เร่ิมประชุมเวลา    09.40  นาฬิกา
ประธานกลาวเปดการประชมุและด ําเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองแจงตอท่ีประชุม
1.1 เรื่องที่ไดนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2546

               เม่ือวันที่24 กันยายน 2546 และมติที่ยังไมไดรับการรบัรอง
ประธานใหรองอธิการบดฝีายวชิาการและวเิทศสัมพันธ ในฐานะกรรมการและเลขานกุาร

สภามหาวทิยาลัยแจงตอท่ีประชุม ความวา ดวยในคราวประชุมครั้งท่ี 9/2546 เม่ือวันท่ี 24 กันยายน 2546
มีเรื่องท่ีไดนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติท่ียังไมไดรับการรับรอง  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
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1.2 นายวิจารณ  ไชยนันทน ยายไปดํ ารงตํ าแหนงผูวาราชการจังหวัดระยอง
ประธานใหเลขานุการที่ประชุมแจงตอที่ประชุมความวา ดวยนายวิจารณ  ไชยนันทน ไดยายไป

ดํ ารงตํ าแหนงผูวาราชการจังหวัดระยอง ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2546 เปนตนไป และ นายเจตน  ธนวัฒน ไดยายมา
ดํ ารงตํ าแหนงผูวาราชการจังหวัดขอนแกนแทน

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบยีบวาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชมุคณบด ีคร้ังท่ี 20/2546 เมือ่วนัจนัทรท่ี 15  กนัยายน 2546
ท่ีประชมุมมีตใิหแกไขหนาท่ี 1 รายชือ่ผูเขารวมประชมุล ําดบัท่ี 9 “ผศ.ศุภลกัค” ใหแกไขเปน

“ผศ.ศุภลคัน”
เมือ่แกไขเรียบรอยแลว ท่ีประชมุมมีตรัิบรองรายงานการประชมุคณบด ีคร้ังท่ี 20/2546

เมือ่วนัจนัทรท่ี 15 กนัยายน 2546

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังกอน
3.1 รางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการจายเงินประกันสังคม พ.ศ....

ประธานใหคณบดีคณะแพทยศาสตรเสนอตอที่ประชุมความวา สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดี
คราวประชุมคร้ังที่ 16/2546 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2546 ไดพิจารณารางระเบยีบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการจาย
เงินประกันสังคม แลวมมีติใหคณะแพทยศาสตรพิจารณาปรับปรุงรางระเบียบฯใหม โดยที่ประชุม
มีขอคิดเห็น เสนอแนะ ดังนี้

1. ควรพิจารณาแกไขชื่อรางระเบียบฯ เปน “รางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
     การจายเงินประกันสังคม พ.ศ…” ซึ่งจะสอดคลองกับหลักการและเหตุผลของระเบียบ
     ดังกลาว และไมซํ้ าซอนกบัชื่อกองทุนเงินประกันสังคมที่ไดรับการจัดสรรจากรัฐบาล
2. ในขอ 6 ควรเพิม่ในเรือ่งของการหกัคาใชจายจรงิ(ตนทนุ)กอนการจายเงนิ ใหชดัเจน
      -  ขอ 6.3  ยังระบุเรือ่งการจายคาตอบแทนผูใหบริการรกัษาพยาบาลผูปวยประกันสงัคมอยู
           ซึง่ผดิหลกัการจากทีเ่สนอ วาจะเปนการจายคาตอบแทนหนวยงานเพือ่น ําไปพฒันาหนวยงาน
           แทนการจายแกบุคลากรทีป่ฏบัิติงาน
      -  ขอ 6.5 ควรระบุเปนกิจกรรมหลัก หรือกิจกรรมใหญที่จะใชจายเงิน
คณะแพทยศาสตรไดดํ าเนินการแกไขตามรายละเอียดขางตนเรียบรอยแลว
จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ท่ีประชมุพจิารณาแลวเห็นชอบใหออกเปนระเบยีบมหาวทิยาลยัตอไป และมขีอคดิเห็น
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เสนอแนะใหแกไขปรับปรุงในรางระเบยีบฯ วาดวยการจายเงนิประกนัสงัคม พ.ศ.... ดงันี้
- ขอ 6 ยอหนาสดุทาย บรรทัดท่ี 2 ใหตดัขอความ “โดยออกเปนประกาศของคณะกรรมการ” ออก

และบรรทัดท่ี 3 ใหตดัขอความ “เปนสวสัดกิาร” ออก

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเสนอใหม
4.1 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา

4.1.1 รางประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เร่ืองอัตราคาบํ ารุงการใชบริการผลิตสื่อการศึกษา
ประธานใหรองผูอํ านวยการฝายบริหาร ผูแทนผูอํ านวยการส ํานกัวทิยบริการเสนอตอทีป่ระชมุ

ความวา ดวยส ํานกัวทิยบริการเสนอขอแกไขประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน ฉบบัที ่ 542/2532 ลงวนัที ่ 22 พฤศจกิายน
พ.ศ.2532 เร่ืองอัตราคาบริการผลติโสตทศันวสัด ุ เนือ่งจากอตัราคาบริการผลติโสตทศันวสัดใุนปจจบุนั ไมสอดคลองกบั
วิธกีารและเทคโนโลยกีารผลติทีเ่ปลีย่นแปลงไป จึงเหน็สมควรปรบัปรุงอัตราคาบริการผลติสือ่การศกึษาเพือ่ใหเกดิประโยชน
ตอทางราชการ ทัง้นี ้ ผานความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุคณะกรรมการประจ ําส ํานกัวทิยบริการ คร้ังที ่ 5/2546 เมือ่วันที ่ 31
กรกฎาคม 2546

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นควรแตงตั้งคณะทํ างานประกอบดวย ผูชวยอธิการบดีฝายวิชา

การ เปนประธาน และคณะทํ างานอีกจํ านวนหนึ่งตามความเหมาะสม เพ่ือศึกษารายละเอียดภารกิจ
หนาท่ีหนวยงานที่ผลิตส่ือในมหาวิทยาลัยไมใหมีความซํ้ าซอนกัน และพิจารณากํ าหนดอัตราคาบํ ารุง
การใชบริการผลิตส่ือการศึกษาใหเปนแนวปฏิบัติเดียวกัน และมีขอคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติม ดังน้ี

1. ควรมนิียามระบปุระเภทของผูใชบริการใหชดัเจน โดยเฉพาะอยางย่ิงกรณท่ีีเปนหนวย
งาน

    ภายในมหาวทิยาลัย หากเปนตวับคุคล เชน อาจารย หรือนกัศกึษา จะพิจารณาอยูในกลุม
ใด

2. อัตราคาบํ ารุงการใชบริการผลิตส่ือการศึกษา
- ควรกํ าหนดอัตราคาบริการที่เหมาะสมสํ าหรับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
- หากการบรกิารใดไมไดก ําหนดอตัราคาบริการไวชดัเจน ใหระบวุา “ตกลงเปนรายกรณไีป”
- ขอ 4.6 ควรปรับแกไขขอความ ในขอ 1 และ 2 ใหถูกตองและชัดเจนยิ่งขึ้น

3. ขอกํ าหนดเกี่ยวกับการชดใชคาเสียหาย ขอความ “เวนแตพิสูจนไดวาเปนเหตุสุดวิสัย” ยังไมมี
ความชัดเจนวากรณีใดถือเปนเหตุสุดวิสัย อาจขัดแยงกับระเบียบปฏิบัติ เพราะทรัพยสินราชการจะตองมีผูรับผิด
ชอบ

4.1.2 รางประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เร่ือง อัตราคาธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนปริญญา
ประธานใหผูอํ านวยการส ํานกัทะเบยีนและประมวลผลเสนอตอทีป่ระชมุความวา ดวยส ํานกัทะเบยีน

และประมวลผล เสนอขอปรบัปรุงอัตราคาธรรมเนยีมการขึน้ทะเบยีนปริญญา ทัง้ระดับปริญญาตรแีละระดบับณัฑติ
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ศกึษา ทีส่ ําเร็จการศกึษาตัง้แตปการศกึษา 2546 เปนตนไป เพือ่ใหเหมาะสมกบัสภาวการณปจจบุนัและเหมาะสมกบัคา
ใชจายทีเ่พิม่ขึน้ในการด ําเนนิงานพธิพีระราชทานปริญญาบตัรและกจิกรรมทีเ่กีย่วของ รวมทัง้จะน ํางบประมาณสวน
หน่ึงไปใชในการดแูลรักษาและพฒันาฐานขอมลูศษิยเกามหาวทิยาลยัขอนแกน ตลอดจนดแูลระบบเครอืขายใหศษิยเกา
สามารถใช e-mail ติดตอกบัมหาวทิยาลยัไดตลอดเวลา

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติดังน้ี
1. ใหแกไขเหตุผลในการขอปรับปรุงคาธรรมเนียมในเอกสารที่นํ าเสนอประกอบวาระ

การประชุมดังน้ี
- ขอ 2 แกไขเปน “เพ่ือใหเหมาะสมกับคาใชจายในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญา

บัตร ซึ่งในปจจุบันมหาวิทยาลัยตองสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมปละประมาณ 1 ลานบาท รวมคาใช
จายเปนเงินทั้งส้ินปละประมาณ 3 ลานบาท  ในขณะที่รายรับท่ีไดจากการเก็บคาธรรมเนียมในอัตรา
เดิมเพียงปละประมาณ 2 ลานบาท”

- ขอ 3 ใหตัดออก สํ าหรับคาใชจายในการสนับสนุนกิจกรรมศิษยเกา ทางมหาวิทยาลัย
จะหารือกับสมาคมศิษยเกาฯ เพ่ือหาแนวทางตอไป

2. เห็นชอบใหจัดเก็บคาธรรมเนียมทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาเปน
อัตราเดียวกันคือ 800 บาท และใหรวมรายรับไวท่ีสวนกลางเปนของมหาวิทยาลัยและจัดสรรเพ่ือกิจ
กรรมพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร

3. ใหฝายบริหารรวบรวมและจัดทํ าขอมูลคาใชจายในการดํ าเนินงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรและกิจกรรมที่เกี่ยวของจากทุกหนวยงาน/คณะ เพ่ือนํ าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบดวย

4.1.3 ขออนุมัติเปดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการโรงแรมและการทองเท่ียว
         ในลักษณะโครงการพิเศษ
ประธานใหเลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมความวา ดวยคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร

ในลักษณะโครงการพิเศษ คราวประชุม คร้ังที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2546 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบการ
ขออนุมัติเปดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว ในลักษณะโครงการพิเศษ
และมีมติใหแกไขเอกสารหลักสูตรบางประการ คณะวิทยาการจัดการไดแกไขเรียบรอยแลว

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป และเห็นควรใหคณะวิทยาการ

จัดการจัดทํ ารายละเอียดจํ านวนอาจารยท่ีสอนเพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาดวย

4.1.4 รางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการบริหารอาคารขวัญมอ พ.ศ....
ประธานใหผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ เสนอตอที่ประชุมความวา ศูนยบริการวิชาการ
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ขอเสนอรางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการบริหารอาคารขวัญมอ พ.ศ.... ทั้งนี้ เนื่องจากปจจุบันการ
ดํ าเนินงานอาคารขวัญมอ อยูภายใตระเบียบราชการ ไมมีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน จึงเสนอใหมีระเบียบ
บริหารจัดการอาคารขวัญมอ ใหมีลักษณะเปนองคกรในกํ ากับมหาวิทยาลัย มีการดํ าเนินกิจการเปนอิสระจากระบบ
ราชการปกติ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบในหลักการในรางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย

การบริหารอาคารขวัญมอ พ.ศ....  และมีขอคิดเห็น เสนอแนะ เพิ่มเติม ดังนี้
1. ขอ 6 (2) เห็นควรตัดออก
2. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดท่ีพักใหมใหกับบุคลากรท่ีพักอาศัย ณ อาคารขวัญมอ

ในปจจบุนั เพือ่ใหศูนยบริการวชิาการสามารถบรหิารจดัการเพือ่สรางรายไดจากหองพกัของอาคารขวญัมอได
3. มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการที่เขมงวดไมใหเกิดกรณีมีผูเขามาพักอาศัยแทนบุคลากรผูมีสิทธิ

จริง หรือมีการนํ าท่ีพักอาศัยของมหาวิทยาลัยไปดํ าเนินการหาผลประโยชนตอ ซึ่งฝายบริหารกํ าลังดํ าเนินการใน
เร่ืองดังกลาวอยู

4.1.5 เสนอแตงตั้งผูแทนคณบดี รวมเปนคณะกรรมการบริหารสํ านักงานสนับสนุนการวิจัย
         ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2546
ประธานใหรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการเสนอตอที่ประชุมความวา ตามระเบยีบ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยสํ านักงานสนับสนุนการวิจัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2546 ขอ 7(3) ใหมีคณะ
กรรมการบริหารที่อธิการบดีแตงต้ังจากคณบดี ซึ่งเลือกกันเอง จํ านวน 2 คน โดยมีวาระคราวละ 2 ป น้ัน
จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาผูแทน จํ านวน 2 คน

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ท่ีประชุมพิจารณาแลวเสนอผูแทนคณบดี จํ านวน 2 คน รวมเปนคณะกรรมการบริหารสํ านกังาน

สนับสนุนการวิจัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2546 ดังนี้
1. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
2. คณบดีคณะเกษตรศาสตร

4.2 เร่ืองแจงเพื่อทราบ  
4.2.1 การประชุมพิจารณานโยบายและแนวทางในการบริการวิชาการแกสังคม
ประธานใหผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการเสนอตอที่ประชุม ความวา ดวยศูนยบริการวิชาการ

กํ าหนดจัดการประชุมพิจารณานโยบายและแนวทางในการบริการวิชาการแกสังคม ขึ้น ในวันที่ 8 ตุลาคม 2546
เวลา 12.00 – 15.00 น. ณ หองสารสิน อาคารแกนกัลปพฤกษ ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญ ผูบริหาร คณบดี ผูอํ านวยการ
ศูนย สํ านัก สถาบัน รวมรับฟงประชุมดังกลาว
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จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ท่ีประชุมรับทราบ

4.2.2 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร
         ประจํ าปเงินรายได 2545 (1ต.ค.44 – 30 ก.ย. 45)
ประธานใหเลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมความวา ดวยคณะวิศวกรรมศาสตร ไดรายงาน

ผลการตรวจสอบบัญชีโครงการผลิตบัณฑิตวิศวกรรมศาสตรในลักษณะโครงการพิเศษ ประจํ าปเงินรายได 2545 (1
ต.ค.44-30 ก.ย.45) เรียบรอยแลว และหนวยตรวจสอบภายในไดทํ าการตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงินสํ าหรับ
ปสิ้นสุด 30 กันยายน 2545 กับบัญชีและหลักฐานตางๆ การปฏิบัติทางบัญชีและทดสอบรายการอื่นๆ
ที่เห็นวาจํ าเปนตามหลักวิชาการบัญชีแลว เห็นวางบการเงินนี้แสดงสถานะทางการเงินโดยถูกตองตามควร และได
ทํ าขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

และเนื่องจากตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 41/2538) เร่ืองคาใชจายการบริหารและ
การจัดการหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกนในลักษณะโครงการพิเศษ ขอ 8 ไดกํ าหนดวา เมื่อสิ้นสุดงบประมาณเงิน
รายไดประจํ าป ใหผูรับผิดชอบโครงการพิเศษรายงานฐานะทางการเงินแกอธิการบดี ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้น
สุดงบประมาณเงินรายไดประจํ าป เพื่อเสนอตอที่ประชุมคณบดี ทั้งนี้ไมไดกํ าหนดใหนํ าเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
ดังนั้น จึงใครขอความเห็นชอบหลักการในการกํ าหนดชวงเวลาในการนํ าเสนอรายงานฐานะทางการเงินของหลัก
สูตรในลักษณะโครงการพิเศษและผลการดํ าเนินงานตอที่ประชุมคณบดีและรวบรวมเปนรายงานสรุปในภาพรวม
ของทุกโครงการเสนอตอสภามหาวิทยาลัยตอไป

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา
ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการตรวจสอบบัญชีของโครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร ประ

จํ าปเงินรายได 2545 (1ต.ค.44-30 ก.ย.45) โดยใหแกไขคํ าวา “คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร” ในเอกสารหนา 21,24
ใหถูกตอง และเห็นชอบหลักการตามแนวปฏิบัติท่ีเลขานุการท่ีประชุมคณบดีเสนอ

ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองอื่นๆ
5.1 การขออนุมัติเปดหลักสูตร

ประธานใหเลขานุการท่ีประชุมเสนอตอท่ีประชุมความวา มีหลักสูตรที่ขออนุมัติเปดสอน ท่ีได
ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร เม่ือคราวประชุมครั้งท่ี 5/2546 เม่ือวันท่ี 19
กันยายน 2546  จํ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช (ประเภทปรับปรุงเล็กนอย)
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ประเภทปรับปรุงเล็กนอย)
จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
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5.2 การสงเสริมการผลติเอกสารชดุการเรียนท่ีเปนการสรุปเน้ือหารายวชิาในรูปแบบสือ่อเิลก็ทรอนกิส
ประธานใหเลขานกุารทีป่ระชมุเสนอตอทีป่ระชมุความวา ดวยส ํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษามี

โครงการทีจ่ะใหนิสติมหาวทิยาลยั/สถาบนัระดับปริญญาตร ี ชัน้ปที ่ 3 ขึน้ไป จัดท ําสรุปยอรายวิชาในรูปแบบสือ่
อิเลก็ทรอนกิส โดยมวีงเงนิในการจดัท ํารายวชิาละ 55,000 บาท ทัง้นี ้คณะวชิาหรือหนวยงานทีเ่ทยีบเทาคณะ
ในมหาวทิยาลยัสามารถเสนอจดัท ําไดคณะละ 6 รายวชิา ในวงเงนิทีไ่ดรับจดัสรรเปนเงนิจ ํานวน 5,280,000 บาท  ดังราย
ละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ เน่ืองจากฝายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ จะตองสงเอกสารใหส ํานกังานคณะกรรมการ
การอุดมศกึษาในวนัจนัทรที ่ 6 ตุลาคม 2546 น้ี จึงใครขอใหทกุคณะทีป่ระสงคจะเสนอขอรบัการสนบัสนนุสงแบบ
เสนอขอไปยงัฝายวชิาการฯภายในวนัที ่3 ตุลาคม 2546 และหากคณะใดตองการค ําแนะน ําเพิม่เตมิ สามารถตดิตอขอรับ
ค ําแนะน ําไดทีส่ ํานกันวตักรรม ส ํานกังานชัว่คราว ชัน้ 4 อาคารศนูยวิชาการ

จึงน ําเสนอทีป่ระชมุเพือ่ทราบ
ท่ีประชมุรับทราบ

5.3 ประกาศรายชือ่ผูไดรับทุนรัฐบาลตามโครงการพฒันาอาจารยจากเงนินอกงบประมาณ
ประธานเสนอตอทีป่ระชมุความวา ส ํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ไดมหีนังสอืแจงรายชือ่

บคุลากรสงักดัมหาวทิยาลยัขอนแกนทีไ่ดรับทนุรัฐบาลตามโครงการพฒันาอาจารย จากเงนินอกงบประมาณประจ ําป 2546
จํ านวน 18 คน ซึง่มรีายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงน ําเสนอทีป่ระชมุเพือ่ทราบ
ท่ีประชมุรับทราบ

5.4 การสรรหากรรมการสภามหาวทิยาลยัผูทรงคณุวฒุแิทนนายวจิารณ  ไชยนนัทน
ประธานเสนอตอทีป่ระชมุความวา สบืเนือ่งจากทีน่ายวิจารณ ไชยนนัทน ผูวาราชการจงัหวดั

ขอนแกน ไดยืน่หนงัสอืขอลาออกจากการเปนกรรมการสภามหาวทิยาลยัผูทรงคณุวฒิุ เนือ่งจากไดยายไปด ํารงตํ าแหนง
ผูวาราชการจงัหวดัระยอง ต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2546 เปนตนไป ท ําใหตํ าแหนงกรรมการสภามหาวทิยาลยัผูทรงคณุวฒิุ
วางลง และหากด ําเนนิการตามขอบงัคบัมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยการสรรหานายกสภามหาวทิยาลยัและกรรมการ
สภามหาวทิยาลยัผูทรงคณุวฒิุ พ.ศ. 2541 น้ัน จะตองใชเวลาในการด ําเนนิการคอนขางนาน ประกอบกบัแนวปฏบิติัที่
ผานมา กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูทรงคณุวฒิุจํ านวน 14 ทาน จะพจิารณาเสนอจากผูวาราชการ
จังหวดัขอนแกน 1 ทานอยูแลว ในการนี ้จึงใครขอหารือทีป่ระชมุคณบดเีพือ่ขอความเหน็ชอบในการเสนอชือ่
นายเจตน  ธนวฒัน ผูวาราชการจงัหวดัขอนแกน เพือ่ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ แตงต้ังเปนกรรมการสภามหาวทิยาลยัผูทรง
คณุวฒิุ แทนนายวจิารณ  ไชยนันทน ตอไป และเสนอขอยกเวนการปฏบิติัตามขอบงัคบัฯดงักลาว ในสวนของกระบวน
การเสนอชือ่รวมทัง้ขอความเหน็ชอบเปนหลกัการส ําหรับกรณผีูวาราชการจงัหวดัคนตอไปดวย

จึงน ําเสนอทีป่ระชมุเพือ่พจิารณา
ท่ีประชมุพจิารณาแลวมมีตเิห็นชอบตามทีเ่สนอ
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครั้งท่ี  21/2546  ณ  วันท่ี  1 ตุลาคม 2546

5.5 ภาพถายจากดาวเทยีมของมหาวทิยาลยัขอนแกน
ประธานใหผูอํ านวยการศนูยคอมพวิเตอรเสนอตอทีป่ระชมุความวา ศนูยคอมพวิเตอรไดจัดท ําถาย

ภาพจากดาวเทยีมของมหาวทิยาลยัขอนแกน ซึง่มรีายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุ คาดวาจะเปนประโยชน
ในการบรหิารจดัการของมหาวทิยาลยั และหนวยงานตอไป หากสนใจใหประสานขอขอมลูเพิม่เตมิไดทีศ่นูย
คอมพวิเตอร

จึงน ําเสนอทีป่ระชมุเพือ่ทราบ
ท่ีประชมุรับทราบ

เลิกประชุมเวลา   12.20 นาฬิกา

               (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)
                    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
                                  เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน   มูลศรี
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม


	ณ  ห้องประชุมสารสิน  ชั้น 2  อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
	ผู้มาประชุม
	29. นางสังวาลย์  ช่างทอง    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคคล
	ผู้ไม่มาประชุม
	ผู้เข้าร่วมประชุม
	เริ่มประชุมเวลา    09.40  นาฬิกา
	ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ในฐานะกรรมก
	สภามหาวิทยาลัยแจ้งต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยในคราวประชุมครั้ง
	มีเรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติที่ยังไม่ได้รับการร
	ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 
	ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขหน้าที่ 1 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมลำดั
	เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมค
	เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2546



	ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป และเ
	ที่ประชุมรับทราบ


