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รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 16/2546

เม่ือวันพุธที่ 6 สิงหาคม 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. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
5. รศ.พิศาล  ศิริธร รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
6. รศ.สมหมาย  ปรีเปรม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
7. ผศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ คณบดีคณะเกษตรศาสตร
8. รศ.วินิต  ชินสุวรรณ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
9. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก คณบดีคณะวิทยาศาสตร
10. ผศ.ศุภลักค  จารุรัตนจามร รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร
11. ผศ.วรรณภา  ศรีธัญรัตน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
12. รศ.วิฑูรย  ประสงควัฒนา รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร
13. ผศ.ศรีปญญา  ใจใหญ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
14. รศ.ยุพา  เอื้อวิจิตรอรุณ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
15. ผศ.วีระศักดิ์  ชายผา คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
16. รศ.นิวัตร   จันทรเทวี คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
17. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย คณบดีคณะเภสัชศาสตร
18. ผศ.หลา  อาจวิชัย รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะเทคโนโลยี
19. รศ.ประจักษ  พัวเพิ่มพูลศิริ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
20. ผศ.ธนู  พลวัฒน คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
21. รศ.สุเมธ  แกนมณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
22. รศ.เฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
23. น.ส.รัชนีกร  อินเล็ก รองผูอํ านวยการฝายบริการวิชาการ

แทนผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ
24. รศ.สุจินต  สิมารักษ รักษาราชการแทนผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
25. รศ.ชรัตน  มงคลสวัสดิ์ ผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร
26. รศ.สมภพ  พระธานี ผูอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ
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27. ผศ.จิตเจริญ  ไชยาคํ า ผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ
28. ผศ.วรรณี  เนตรสิงหนาท รองผูอํ านวยการฝายบริหาร

แทนผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล
29. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

เลขานุการท่ีประชุมคณบดี
30. นางสังวาลย  ชางทอง ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาบุคคล

ผูชวยเลขานุการท่ีประชุมคณบดี

ผูไมมาประชุม  
1. ผศ.พิศิษฐ  โจทยกิ่ง ประธานสภาคณาจารย

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

เริ่มประชุมเวลา    09.40    นาฬิกา
ประธานกลาวเปดการประชมุและด ําเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระ ดงันี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงตอที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ไดนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2546

                เม่ือวันที่ 30 กรกฎาคม 2546 และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง
ประธานใหรองอธิการบดฝีายวชิาการและวเิทศสัมพันธ ในฐานะกรรมการและเลขานกุาร

สภามหาวทิยาลัยแจงตอท่ีประชุม ความวา ดวยในคราวประชุมครั้งท่ี 7/2546 เม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม
2546
มีเรื่องท่ีไดนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติท่ียังไมไดรับการรับรอง  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

1.2  ซักซอมความเขาใจเก่ียวกับประกาศสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
                 เรื่อง นโยบายการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา

ประธานใหเลขานกุารท่ีประชมุเสนอตอท่ีประชมุความวา ดวยสํ านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา
ไดมีหนงัสือแจงขอซักซอมความเขาใจเกีย่วกบัประกาศส ํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาเรือ่ง นโยบายการจดัการ
เรยีนการสอนภาษาองักฤษในสถาบนัอดุมศกึษา โดยมสีาระสํ าคัญคอื “ใหสถาบนัอดุมศกึษาพจิารณาปรบัปรงุระบบ
การเรยีนภาษาองักฤษของนกัศกึษาโดยเหน็ควรก ําหนดใหนสิิตนกัศกึษาเรยีนวชิาภาษาองักฤษอยางนอย 12 หนวยกติ
ขึน้ไป โดย 6 หนวยกติแรกใหเปนวชิาท่ีเนนทักษะสัมพนัธและทักษะการเรยีน สวนจ ํานวนหนวยกติท่ีนอกเหนอืจากนัน้
จดัใหเปนการเรยีนแบบ ESP (English for Specific Purposes) หรอื EAP (English for Academic Purpose) ท้ังนี้
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รายวชิาภาษาองักฤษ อาจจดัใหอยูในหมวดวชิาศกึษาท่ัวไป หมวดวชิาเฉพาะ หรอืหมวดวชิาเลือกเสรกีไ็ด ใหขึน้อยูกบั
ศกัยภาพ ความพรอมและความตองการของแตละสถาบนั”  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

1.3 ขาวการลอบวางระเบิดรถยนตในบริเวณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานใหรองอธิการบดีฝายบริหารแจงตอท่ีประชมุความวา ดวยเม่ือวันอังคารท่ี 5 สิงหาคม

2546 เวลาประมาณ 10.00 นาฬิกา ไดมีโทรศัพทขูมายังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกนวามีการลอบวาง
ระเบิดรถยนตสีแดงท่ีจอดอยูในบริเวณโรงเรียนสาธิตฯ   มหาวิทยาลัยจึงไดประสานกับทางเจาหนาท่ีตํ ารวจ
ตรวจสอบหาขอเท็จจริงและปองกันเหตุรายท่ีจะเกิดขึ้น  ซ่ึงจากการตรวจสอบพบวาขาวดังกลาวไมมีมูลความจริง
แตอยางใด  แตอาจมีเหตุขัดแยงระหวางบุคคลภายในมหาวิทยาลัยกับบุคคลภายนอก  ซ่ึงมหาวิทยาลัยได
ประสานขอความรวมมือไปยังเจาหนาท่ีตํ ารวจใหตรวจสอบที่มาของโทรศัพทดังกลาวดวยแลว

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

1.4 แนะนํ าผูอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกิต์ิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คนใหม
ประธานกลาวตอนรับและแนะนํ า รองศาสตราจารยสมภพ  พระธานี  ผูดํ ารงตํ าแหนง

ผูอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คนใหม ซ่ึงเริ่มปฏิบัติหนาท่ีเม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม
2546 เปนตนมา

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที ่2 เรือ่งรบัรองรายงานการประชมุคณบด ีครัง้ที ่15/2546 เม่ือวนัพุธที ่9 กรกฎาคม 2546
ท่ีประชมุมีมตริบัรองรายงานการประชมุคณบด ีครัง้ท่ี 15/2546 เม่ือวนัพธุท่ี 9กรกฎาคม 2546

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน
3.1 ขอมูลของโครงการพิเศษผลิตเภสัชกรภาคสมทบ  คณะเภสัชศาสตร
ประธานใหคณบดีคณะเภสัชศาสตรเสนอตอท่ีประชุมความวา สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบด ีคราว

ประชุมครั้งท่ี 12/2546 เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2546 มีมติใหคณะฯ รายงานผลการดํ าเนินงานของโครงการ
พิเศษผลิตเภสัชกรภาคสมทบ รวมทั้งขอใหตรวจสอบขอมูลรายจายอีกครั้งเพื่อความชัดเจนและถูกตองนั้น บัดนี้
คณะฯ ไดจัดทํ ารายงานการดํ าเนินงานของโครงการฯ ระหวางปการศึกษา 2538-2546 และจัดทํ ารายละเอียด
เพิ่มเติมในสวนของคาตอบแทนคณะกรรมการ ตามงบรายรับ-รายจาย ประจํ าป 2545 สํ าหรับงวดส้ินสุดวันท่ี
30 กันยายน 2545 เรียบรอยแลวโดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1.1 รางประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่องการใหขาวและบริการขอมูลขาวสาร
          ของมหาวิทยาลัยขอนแกน

ประธานเสนอตอท่ีประชมุความวา ตามทีม่หาวทิยาลัยใหมีการก ําหนดหลักเกณฑในการใหขาวและ
บรกิารขอมูลขาวสารของมหาวทิยาลัย ใหสอดคลองกบัระเบยีบสํ านกันายกรฐัมนตรวีาดวยการใหขาวและบรกิารขาวสาร
ของทางราชการ พ.ศ.2529 และท่ีแกไขเพิม่เตมิ นัน้  บดันี ้ไดด ําเนนิการจดัทํ ารางประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน
วาดวยการใหขาวและบริการขอมูลขาวสารของมหาวิทยาลัยขอนแกนเรียบรอยแลว  ท้ังนี้เนื้อหาในรางประกาศ
ฉบับดังกลาวเกอืบท้ังหมดน ํามาจากระเบยีบสํ านกันายกรฐัมนตรวีาดวยการใหขาวฯ  ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสาร
ประกอบวาระ

จงึน ําเสนอท่ีประชมุเพือ่พจิารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบในหลักการ แตเพ่ือความละเอียดรอบคอบประธานขอให

คณะ/หนวยงานนํ ากลบัไปพจิารณาอกีครัง้หน่ึง และหากมีขอคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมขอใหเสนออธิการบดี
โดยตรง

4.1.2 การเสนอแตงต้ังคณะกรรมการผูทรงคณุวฒุปิระจ ําศนูยบรกิารวชิาการ
ประธานใหผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการเสนอตอท่ีประชุมความวา ศูนยบริการวิชาการเสนอ

แตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิประจํ าศูนยบริการวิชาการ เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวยคณะกรรมการประจํ าศูนยบริการวิชาการ พ.ศ.2546 ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ.2546 ประกอบดวย
บุคคลตอไปนี้

ชื่อ ความเชี่ยวชาญ
1.   รศ. นพ. เมืองทอง  แขมมณ ี การใหบรกิารวชิาการแกชมุชนดานการบรหิารและพฒันาองคกร
2. นายประยูร  อังสนันท การใหบรกิารวชิาการแกชมุชนดานบรกิารภาคธรุกจิ
3. นายจีระ  ไตรถวิล   ดานบริหารภาคธุรกิจ
4. นายวีรนันท  นีลดานุวงศ     การใหบรกิารวชิาการแกชมุชนดานบรกิารภาคธรุกจิอตุสาหกรรม

และหัตถกรรม และดาน SMEs
5. นายปรีชา  พันธนิกุล การใหบรกิารวชิาการแกชมุชนดานธุรกจิและอตุสาหกรรม
6. นางอัจฉรา  หัศบํ าเรอ การใหบรกิารวชิาการแกชมุชนดานส่ือสารมวลชนและประชาสมัพนัธ
7. นายปราณีต  โชติกีรติเวช การใหบรกิารวชิาการแกชมุชนดานเศรษฐกจิ การเงนิและการคลงั
จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหจัดทํ าคํ าสั่งแตงต้ังตอไปได
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4.1.3 ขออนุมัติออกระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการจายเงินประกันสังคม
ประธานใหคณบดีคณะแพทยศาสตรเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยคณะแพทยศาสตรเสนอ

ขออนุมัติยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การจายเงินประกันสังคม พ.ศ.2537 และท่ีแกไขเพิ่มเติม
ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2537 และขออนุมัติออกระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการจายเงินประกันสังคม พ.ศ….
แทน  ท้ังนี้ เพื่อใหสอดคลองกับสภาพการณปจจุบันท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปจากเงินประกันสังคม ใหมาดํ าเนิน
การในรูปของกองทุนเงินประกันสังคม และเปล่ียนการจายเงินคาตอบแทนจากยอดรายรับท้ังหมดที่ไดรับมา เปน
การจายเงินภายหลังจาการหักคาใชจายจริงกอน และเปล่ียนแปลงการจายคาตอบแทนแกบุคลากรท่ีปฏิบัติงานมา
เปนการจายคาตอบแทนหนวยงานเพื่อใหนํ าไปพัฒนาหนวยงานแทน สงผลใหการกํ าหนดแนวทางการดํ าเนินงาน
ในสวนของเงินกองทุนประกันสังคมมีความชัดเจนยิ่งขึ้น สามารถใชจายเงินใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะกอให
เกิดผลดีตอผูปวยท่ีเปนผูประกันตนโดยตรงดวย

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นควรใหคณะแพทยศาสตร พิจารณาปรับปรุง รางระเบียบฯ ใหม

ใหมีความชัดเจน ครอบคลุมและสะทอนใหเห็นถึงเรื่องตางๆที่ตองการปรับเปลี่ยน และนํ าเสนอที่ประชุม
คณบดีอีกครั้งในการประชุมคราวตอไป โดยที่ประชุมมีขอคิดเห็น เสนอแนะ ดังน้ี

1. ควรพิจารณาแกไขชื่อรางระเบียบฯ เปน “รางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการ
จายเงินประกันสังคม พ.ศ…” ซึ่งจะสอดคลองกับหลักการและเหตุผลของระเบียบดัง
กลาว และไมซํ้ าซอนกับชื่อกองทุนเงินประกันสังคมที่ไดรับการจัดสรรจากรัฐบาล

2. ในขอ 6 ควรเพิม่ในเรือ่งของการหกัคาใชจายจรงิ(ตนทนุ)กอนการจายเงิน ใหชดัเจน
- ขอ 6.3  ยังระบุเรื่องการจายคาตอบแทนผูใหบริการรักษาพยาบาลผูปวยประกัน
   สังคมอยู  ซึ่งผิดหลักการจากที่เสนอ วาจะเปนการจายคาตอบแทนหนวยงานเพ่ือ
   นํ าไปพัฒนาหนวยงานแทนการจายแกบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
- ขอ 6.5 ควรระบเุปนกิจกรรมหลกั หรอืกิจกรรมใหญๆ  ทีจ่ะใชจายเงิน

4.1.4 ขอเสนอโครงการจัดตั้งศูนยวิจัยและอบรมดานสุขภาพสตรี
ประธานใหคณบดีคณะพยาบาลศาสตรเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยคณะพยาบาลศาสตร

ขอเสนอโครงการจัดตั้งศูนยวิจัยและอบรมดานสุขภาพสตรี มีลักษณะเปนหนวยงานภายในของคณะพยาบาล
ศาสตร โดยมีเปาหมายใหเปนแหลงพัฒนาบุคลากรทางการวิจัยและการฝกอบรมดานสุขภาพสตรี และพัฒนา
ไปสูการเปนสถาบันท่ีทํ างานรวมกับองคการอนามัยโลกในการพัฒนาสุขภาพสตรีในภูมิภาคเอเซีย และสังคมโลก
ตอไป

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบในหลักการและใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
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4.1.5 กรณีนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการถูกปรับใหตก (F) ทุกรายวิชา
ประธานใหรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา และ คณบดีคณะวิทยาการจัดการเสนอตอ

ท่ีประชุม มีรายละเอียดโดยสรุปคือ เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2546 นายสิทธิชัย  คูปรีดีชาติ ผูปกครองของนางสาว
ทัศนีย  คูปรีดีชาติ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี ไดมีหนังสือขอความเปนธรรมมายังอธิการบดี
กรณบีตุรสาว นางสาวทศันยีฯ  ไดปฏิบตัผิิดระเบยีบมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวยการสอบไลของนกัศกึษา พ.ศ. 2530
เปนเหตถุกูปรบัใหตกออก โดยประเดน็ท่ีขออทุธรณเปนเรือ่งท่ีมหาวทิยาลัยไมมีกระบวนการสอบสวนผูถกูกลาวหา
และการแจงผลการพจิารณาลาชา เปนเหตใุหนกัศกึษาสูญเสียโอกาสในการไปศกึษาตอในสถาบนัอืน่ โดยกอนหนานี้
นางสาวทศันยีฯ กไ็ดเสนอเรือ่งอทุธรณขอความเปนธรรมมาแลวดวย ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระ  ตาม
ขอ 42 แหงระเบยีบมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวยการศกึษาขัน้ปรญิญาตร ี  พ.ศ. 2542  ขอ 42  ไดก ําหนดวา ให
อธิการบดมีีอ ํานาจพจิารณาวนิจิฉัย มีคํ าส่ังเพิม่โทษ ลดโทษ หรอืยกโทษ ตามควรแกกรณโีดยความเหน็ชอบของที่
ประชมุคณบดี

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมีมตริบัพิจารณาการอทุธรณในกรณีดังกลาว โดยใหแตงต้ัง

คณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณจํ านวนหน่ึงจากบคุคลภายนอกคณะวิทยาการจัดการ และจากบุคคลภาย
ในคณะฯ จํ านวน 1 คน ใหคณะกรรมการชุดดังกลาวมีหนาที่พิจารณาลักษณะการกระทํ าผิด ระดับโทษและ
เปดโอกาสใหนักศึกษาไดมีโอกาสชี้แจง  รวมถึงใหพิจารณากรณีของนักศึกษาที่ถูกพิจารณาโทษปรับใหตก
ออกในคราวเดียวกับ น.ส.ทัศนียฯ ประกอบดวย  และใหนํ าผลการพิจารณา มาเสนอใหที่ประชุมคณบดี
พิจารณาอีกครั้ง     และที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะอื่นๆ เพ่ิมเติม ดังน้ี

- มหาวิทยาลัยควรมีหลักเกณฑหรือแนวปฏิบัติในการพิจารณาโทษนักศึกษาที่เปน
มาตรฐานเดียวกัน ในแตละคณะ

- ควรพิจารณาปรับปรุงระเบียบฯ วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2542 และ
ระเบียบฯ วาดวยการสอบไลของนักศึกษา พ.ศ.2530 ซึ่งฝายวิชาการและวิเทศ
สัมพันธไดแจงวาไดดํ าเนินการแลว โดยเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือพิจารณาแกไขระเบียบฯ ทั้งสองดังกลาวแลว

- ควรปรับปรุงระบบและกระบวนการแจงผลการเรียนและประกาศผลการเรียนแกนัก
ศกึษาและผูปกครองใหมีประสทิธภิาพมากขึน้

4.2 เรื่องแจงเพ่ือทราบ
4.2.1 รายงานผลการตรวจสอบบญัชโีครงการพเิศษผลติบัณฑติวทิยาการคอมพวิเตอร
         (ภาคสมทบ) ประจ ําป 2545
ประธานใหรองอธกิารบดฝีายบรหิารแจงตอท่ีประชมุความวา ดวยผูตรวจสอบบญัช ี ไดตรวจสอบ

บญัชโีครงการพเิศษผลิตบณัฑติวทิยาการคอมพวิเตอร (ภาคสมทบ) คณะวทิยาศาสตร   สํ าหรบัปส้ินสุดเพยีงวนัท่ี
30 กนัยายน 2545 กบัเอกสารและหลักฐานตางๆ การปฏิบตัทิางบญัชแีละทดสอบรายการอืน่ๆ ท่ีเห็นวาจ ําเปนตาม
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หลักวชิาการบญัชแีลว เห็นวางบการเงนินีแ้สดงผลการด ําเนนิงานโดยถกูตองตามทีค่วร โดยสรปุมีรายรบัสูงกวาราย
จาย  3,187,631.84 บาท
 

จงึน ําเสนอท่ีประชมุเพือ่ทราบ
ทีป่ระชมุรบัทราบ

4.2.2 รายงานสรุปการประเมินผลการดํ าเนินงานสถาบันสมทบ
ประธานใหคณบดคีณะพยาบาลศาสตรแจงตอท่ีประชมุความวา ดวยคณะพยาบาลศาสตร โดยคณะ

อนุกรรมการควบคุมและกํ ากับมาตรฐานการศึกษา สถาบันสมทบคณะพยาบาลศาสตร ไดสงรายงานสรุปการติด
ตามประเมินผลการดํ าเนินงานของวิทยาลัยพยาบาล ท่ีเปนสถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยขอนแกน
จ ํานวน 7 แหงไดแก 1) วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา  2) วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
3) วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรนิทร   4) วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค
5) วทิยาลัยบรมราชชนนี อดุรธานี  6) วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน   และ  7) วทิยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม ใหมหาวทิยาลัยไดรบัทราบ และไดเสนอบทสรปุเพือ่การบรหิาร การตดิตามประเมนิผลฯดงักลาวดวย
โดยเห็นวาสถาบนัสมทบทัง้ 7 แหง มีการด ําเนนิงาน การจดัการศกึษา การพฒันาดานวขิาการ การวจิยัและกจิกรรมนกั
ศกึษา อยูในเกณฑมาตรฐานทีจ่ะพจิารณารบัรองมาตรฐานการศกึษาได ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการ

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

4.2.3 ส ําเนาแถลงการณรวมโดยรฐับาลแหงราชอาณาจกัรไทยและรฐับาลแหงสาธารณรฐัฝรัง่เศส
ประธานแจงตอท่ีประชุมความวา สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดสงสํ าเนาแถลงการณ

รวมโดยรฐับาลแหงราชอาณาจกัรไทย และรฐับาลแหงสาธารณรฐัฝรัง่เศส เนือ่งในโอกาสเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส
อยางเปนทางการของนายกรัฐมนตรี ในระหวางวันท่ี 12-13 พฤษภาคม 2546 และสรุปผลการเยือนฝรั่งเศสของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและคณะ ซ่ึงมีประเด็นสํ าคัญในแถลงการณคือท้ังสองฝาย
แสดงความสนใจที่จะรวมมือกันในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ
เทคโนโลยีท่ีมีหนวยเล็กท่ีสุด และอิเล็กทรอนิกสและสารสนเทศกิจกรรมความรวมมือดังกลาวจะรวมถึงการแบง
ปนขอมูลขาวสาร การแลกเปล่ียนนักวิจัย การฝกอบรม การประชุม และโครงการวิจัยรวม ซ่ึงมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

4.2.4 การสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร
ประธานแจงตอท่ีประชุมความวา   ดวยผูชวยศาสตราจารยวรรณภา  ศรีธัญรัตน คณบดีคณะ

พยาบาลศาสตร จะครบวาระการดํ ารงตํ าแหนงคณบดีคณะพยาบาลศาสตร ในวันท่ี 31 ธันวาคม 2546 เพื่อให
การดํ าเนินการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2542 วาดวย
การสรรหาคณบดี จึงนํ าเสนอท่ีประชุมคณบดีเพื่อทราบ และนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะ
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กรรมการตามขอ 6 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่ม
เติมตอไป

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การชี้แจงรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจํ าปงบประมาณ 2547

ประธานใหรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชุมความวา คณะกรรมการ
วสิามัญรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ไดเริ่มพิจารณารางพระราช
บญัญัติงบประมาณรายจายประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ตั้งแตวันท่ี 3 กรกฎาคม 2546 เปนตนมา และ
ในสวนของมหาวิทยาลัยขอนแกน นั้น มีกํ าหนดการเขาชี้แจงในวันศุกรท่ี 15 สิงหาคม 2546 เวลา 09.00 
น. – 16.00 น. ซ่ึงกองแผนงานไดเตรียมการนํ าเสนอขอมูลภาพรวม (Presentation) ของมหาวิทยาลัย
เรียบรอยแลว ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบและหากคณะ หนวยงานมีขอคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมกรุณาแจงท่ี
ฝายแผนและสารสนเทศภายในวันพฤหัสบดีท่ี 7 สิงหาคม 2546

ทีป่ระชมุรบัทราบ

5.2 รายงานการตรวจสอบบัญชีประจํ าปงบประมาณเงินรายได พ.ศ.2545
ประธานใหรองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอท่ีประชุมความวา  หนวยตรวจสอบภายใน  ไดทํ า

การตรวจสอบบัญชีกับหลักฐานและทะเบียนตางๆ ประจํ าปงบประมาณเงินรายได ป 2545 ส้ินสุด ณ วันท่ี 30
กันยายน 2545 เรียบรอยแลว โดยวิธีทดสอบทางบัญชีเทาท่ีจํ าเปนปรากฏวาไดจัดทํ าบัญชีเชนเดียวกบัปท่ีผานมา
และมียอดคงเหลือถูกตองตามงบรับ-จาย

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบและใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบตอไป

5.3 รายงานการตรวจสอบบญัชปีระจ ําปงบประมาณ พ.ศ.2545
      ของสถานบรกิารสขุภาพเทคนิคการแพทยและกายภาพบ ําบัด

ประธานใหรองอธกิารบดฝีายบรหิารเสนอตอท่ีประชมุความวา ดวยหนวยตรวจสอบภายในไดทํ า
การตรวจสอบบญัชขีองสถานบรกิารสุขภาพเทคนคิการแพทย และกายภาพบ ําบดั คณะเทคนคิการแพทย โดยตรวจ
สอบบญัชกีบัหลักฐานและทะเบยีนตางๆ ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2545 เรยีบรอยแลวโดยวธีิทดสอบทางบญัชี
เทาท่ีจ ําเปน ปรากฏวาไดจดัทํ าบญัชแีละมียอดคงเหลอืถกูตองตามงบรบั-จาย  โดยสรปุมีรายรบัมากกวารายจาย
1,355,322.80  บาท

จงึน ําเสนอท่ีประชมุเพือ่ทราบ
ทีป่ระชมุรบัทราบและใหนํ าเสนอสภามหาวทิยาลยัเพ่ือทราบตอไป
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5.4 การกราบเรยีนเชิญ ฯพณฯ นายกรฐัมนตรี
ประธานแจงตอท่ีประชมุความวา  สํ านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาไดสงสํ าเนาหนงัสือสํ านกั

งานรฐัมนตร ีกระทรวงศกึษาธิการ เรือ่งการกราบเรยีนเชญิ ฯพณฯ นายกรฐัมนตร ีมายังมหาวทิยาลัย มีสาระสํ าคัญ
คือ ในการท่ีสวนราชการ หนวยงาน สถานศกึษาในสังกดักระทรวงศกึษาจะเรยีนเชญิ ฯพณฯ นายกรฐัมนตร ีมาเปน
ประธานหรอืประกอบภารกจิตางๆ ท่ีเกีย่วของกบักระทรวงศกึษาธิการ จะตองเสนอเรือ่งผานสวนราชการตนสังกดัทุก
ครัง้ และใหตนสังกดัน ําเรยีนรฐัมนตรวีาการกระทรวงศกึษาธกิารพจิารณาใหความเห็นชอบและลงนามในหนงัสือ
กราบเรยีนเชญิ ฯพณฯ นายกรฐัมนตรดีวยตนเอง

จงึน ําเสนอท่ีประชมุเพือ่ทราบและถอืปฏิบตัิ
ทีป่ระชมุรบัทราบ

5.5 การรบัฟงความคดิเหน็ในการด ําเนินการกอสรางสถานีบรกิารน้ํ ามันเชือ้เพลงิ
ประธานใหรองอธกิารบดฝีายบรหิารแจงตอท่ีประชมุความวา ตามทีม่หาวทิยาลัยไดมีหนงัสือ

ขอรบัฟงความคดิเห็นในการด ําเนนิการกอสรางสถานบีรกิารนํ ้ามันเชือ้เพลิงไปยังคณะ หนวยงานตางๆ นัน้ ในการนี้
ใครขอความอนเุคราะหใหคณะ หนวยงานไดแจงผลกลับมายังฝายบรหิารโดยดวนดวย

จงึน ําเสนอท่ีประชมุเพือ่ทราบและใหความอนเุคราะห
ทีป่ระชมุรบัทราบ

เลิกประชุมเวลา  12.10    นาฬิกา

  (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)
                  รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
                            เลขานุการท่ีประชุมคณบดี

นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน   มูลศรี
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม


	ณ  ห้องประชุมสารสิน  ชั้น  2  อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
	ผู้มาประชุม
	ผู้เข้าร่วมประชุม

	เริ่มประชุมเวลา    09.40    นาฬิกา
	ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ในฐานะกรรมก
	สภามหาวิทยาลัยแจ้งต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยในคราวประชุมครั้ง
	มีเรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติที่ยังไม่ได้รับการร
	ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 





