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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  9/2548  ณ  วันท่ี  18 พฤษภาคม 2548

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 9/2548

เม่ือวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2548
ณ  หองประชุมสารสิน ชั้น 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ

         ******************************************
ผูมาประชุม
1. รศ.ดํ ารงค  หอมดี รองอธิการบดีฝายบริหาร ประธาน
2. ผศ.พิสิฏฐ  เจริญสุดใจ ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย

แทนรองอธิการบดีฝายวิจัย และรักษาราชการแทน
ผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

3. ผศ.อนุชา  นิลประพันธ ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
แทนรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา

4. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
5. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร
6. รศ.สมหมาย  ปรีเปรม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
7. รศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ คณบดีคณะเกษตรศาสตร
8. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
9. ผศ.อัจฉรา  ธรรมถาวร รองคณบดีฝายวชิาการ

แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร
10. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา คณบดีคณะศึกษาศาสตร
11. รศ.สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
12. ผศ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล รองคณบดีฝายวิชาการ

แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร
13. ผศ.วิไลวรรณ  สมโสภณ รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
14. รศ.ชูชาติ  อารีจิตรานุสรณ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
15. ผศ.วีระศักดิ์  ชายผา คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
16. รศ.นิวัตร  จันทรเทวี คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
17. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย คณบดีคณะเภสัชศาสตร
18. รศ.เกรียงศักดิ์  ศรีสุข คณบดีคณะเทคโนโลยี
19. ผศ.ชูชาติ  กมลเลิศ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา

แทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
20. นายพรณรงค  ชาญนุวงศ รองคณบดีฝายวิจัย วางแผนและพัฒนา

แทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
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21. รศ.สุเมธ  แกนมณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
22. ผศ.รุง  ธีระพิจิตร คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
23. รศ.สมาน  ลอยฟา ผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ

(สํ านักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู)
24. รศ.ชรัตน  มงคลสวัสดิ์ รักษาราชการแทนผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร
25. รศ.สมภพ  พระธานี ผูอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
26. รศ.จิตเจริญ  ไชยาคํ า ผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ
27. รศ.พีระศักดิ์  ศรีฤาชา รองผูอํ านวยการฝายวิชาการ

แทนผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล
(สํ านักบริหารและพัฒนาวิชาการ)

28. ผศ.พิศิษฐ  โจทยกิ่ง ประธานสภาคณาจารย
29. ผศ.อารมย   ตัตตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ

ปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการท่ีประชุม
30. นางสังวาลย  ชางทอง หัวหนาสํ านักงานอธิการบดี

ผูชวยเลขานุการท่ีประชุมคณบดี

ผูไมมาประชุม เน่ืองจากติดราชการ หรือภารกิจสํ าคัญ
1.  รศ.สุมนต  สกลไชย อธิการบดี
2.  รศ.กุลธิดา  ทวมสุข รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

ผูเขารวมประชุม
1.  นายชอ  วายุภักตร ผูชวยอธิการบดีฝายวิทยาเขตหนองคาย
2.  นายบุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย รองประธานสภาขาราชการและลูกจาง คนท่ี 1

แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง

เริ่มประชุมเวลา 09.50 นาฬิกา
เนือ่งจากอธกิารบดเีดนิทางไปราชการ ณ ตางประเทศ และรองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศ-

สัมพนัธ   เดนิทางไปราชการ  จงึมอบหมายใหรองอธกิารบดฝีายบรหิาร ทํ าหนาท่ีประธาน และรองอธกิารบดฝีายแผน
และสารสนเทศ ทํ าหนาท่ีเลขานกุารท่ีประชมุแทน  ประธานกลาวเปดประชมุและด ําเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระ
ตอไปนี้



- 3 -

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  9/2548  ณ  วันท่ี  18 พฤษภาคม 2548

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ไดนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2548
      เม่ือวันที่ 20 เมษายน  2548 และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง
ประธานเสนอตอท่ีประชุมวา ดวยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกนครั้งท่ี 3/2548 เม่ือ

วันท่ี 20 เมษายน 2548  มีเรื่องท่ีไดนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติท่ียังไมไดรับการรับรอง  ซ่ึงมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

1.2  ปญหากรณีสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษแจงตอท่ีประชุมวา เม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2548 สมาชิก

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน กลุมนายไพศาล  แสงสุวรรณ ไดเดินทางไปรองเรียนยังสํ านักงาน
คุมครองผูบริโภค จังหวัดขอนแกน ในประเด็นท่ีมหาวิทยาลัยหักเงินเดือนเพื่อชํ าระหนี้ใหกับสหกรณออมทรัพยฯ
ซ่ึงในกรณีดังกลาวมหาวิทยาลัยจะไดชี้แจงขอมูลและหาแนวทางแกไขตอไป

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชมุรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2  เรือ่งรบัรองรายงานการประชมุคณบดี
รบัรองรายงานการประชมุคณบด ีครัง้ที ่8/2548 เม่ือวนัพุธที ่4 พฤษภาคม 2548
ท่ีประชุมมีมติใหแกไขในหนาท่ี 4 บรรทัดสุดทาย โดยเพิ่มขอความ “เหมือนกันทุกคณะ”

กอนขอความ “เชนเดียวกับ”
เม่ือแกไขเรียบรอยแลวท่ีประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 8/2548 เม่ือวันพุธท่ี

4 พฤษภาคม 2548

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน      
3.1  เสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเพ่ือเสนอแตงต้ังเปนคณะกรรมการประจํ า
       สถาบันวิจัยและพัฒนา (เพ่ิมเติม)
ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย ผูแทนรองอธิการบดีฝายวิจัยและรักษาราชการแทนผูอํ านวยการสถาบัน

วิจัยและพัฒนาเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 7/2548 เม่ือวันท่ี 7 เมษายน
2548 ไดพิจารณาเห็นชอบในหลักการ การเสนอแตงตั้งคณะกรรมการประจํ าสถาบันวิจัยและพัฒนา จ ํานวน 7 คน
จากทีก่ ําหนดไวตามขอ 5.3 แหงขอบงัคับมหาวทิยาลัยขอนแกน   วาดวย คณะกรรมการประจ ําสถาบนัวจิยัและพฒันา
พ.ศ. 2548 จ ํานวนไมนอยกวา 5 คน แตไมเกนิ 9 คน และเพื่อใหครอบคลุมภารกิจ บทบาทหนาท่ีของสถาบันฯ
โดยเฉพาะอยางย่ิงบทบาทดานการวิจัยเชิงบูรณาการ จึงขอใหคณะ/หนวยงานพิจารณาเสนอรายชื่อ   เพิ่มเติม และ
นํ าเสนอท่ีประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาอีกครั้งนั้น สถาบันฯไดขอความรวมมือไปยังคณะ/หนวยงานแลว คณะ/
หนวยงานไดพิจารณาเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมมีรายนามดังเอกสารประกอบวาระ

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
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มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเพ่ิมเติมอีกจํ านวน 2 ทาน โดยพิจารณา
จากรายชื่อที่คณะ/หนวยงานตางๆ เสนอมา ดังน้ี

1.  ศ.นพ.ปยทัศน  ทัศนาวิวัฒน คณะแพทยศาสตร
2.  นายธวัชชัย  เฮงประเสริฐ  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแกน

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติงบประมาณกอสรางโรงเรยีนสาธติคณะศกึษาศาสตร
คณบดคีณะศกึษาศาสตรเสนอตอท่ีประชมุวา คณะศกึษาศาสตรเสนอขออนมัุตงิบประมาณกอสราง

อาคารเรียน พรอมครุภัณฑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกนในวงเงินรวมทั้งส้ิน 84 ลานบาท และจากผลการ
ประชมุรวมกนั 2 ฝาย ระหวางคณะศกึษาศาสตรและมหาวทิยาลัย เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ 2548 ไดเสนอแนวทางใน
การสนบัสนนุงบประมาณในการกอสราง และอธิการบดไีดใหความเห็นชอบแนวทางในการสนบัสนนุงบประมาณ ดงันี้

1. สนับสนุนงบประมาณจากโรงเรียนสาธิตและคณะศึกษาศาสตร 20 ลานบาท
2. มหาวิทยาลัยสมทบ 40 ลานบาท
3. ระดมทุนจากบุคคลทั่วไป ศิษยเกา 24 ลานบาท
คณะศกึษาศาสตรไดเสนอขอมูลเหตผุลความจ ําเปนเรงดวนในการกอสรางอาคารเรยีนเพือ่ประกอบ

การพจิารณาอนมัุตงิบประมาณ โดยม ี3 ประเดน็หลักดวยกนัคอื 1) อาคารเรยีนเดมิ 2 อาคาร ซ่ึงมีอายุการใชงานมาก
วา 30 ป มีสภาพทรดุโทรม มีการทรดุตวัของฐานรากอาคารท ําใหเกดิการแตกราวของเสาและคานไปทัว่ท้ัง      ตัว
อาคาร วศิวกรจากกองอาคารและสถานทีไ่ดสํ ารวจและวเิคราะหแลว มีขอเสนอแนะวาอาคารทัง้สองไมปลอดภยัตอการ
ใชงาน จงึขอใหงดใชอาคารตัง้แตปการศกึษา 2547  2) การกอสรางอาคารใหมเพือ่รองรบัการจดัการศกึษาในยุค
ปฏิรปูการเรยีนการสอน จงึจ ําเปนตองมีสภาพหองเรยีน ครภัุณฑประจ ําหองเรยีนและระบบ IT ท่ีเหมาะสม และ 3)
เพือ่รองรบับทบาทหนาท่ีของโรงเรยีนสาธติในฐานะทีเ่ปนหองปฏิบตักิารทางการศกึษาของคณะศกึษาศาสตร ท้ังระดบั
ปรญิญาตร ีบณัฑติศกึษา และเพือ่รองรบัการผลติบณัฑติของคณะฯตามหลกัสูตร 5 ปดวย

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นควรใหคณะพิจารณานํ าเสนอที่ประชุมคณบดีอีกครั้ง โดยมี

ขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังน้ี
1. เห็นควรใหคณะฯปรับปรุงแบบแปลนการกอสรางใหม เพ่ือทดแทนหองเรียนในจํ านวน

เทาเดิม  หรือตามความจํ าเปนอยางประหยัด
2. มหาวิทยาลัยควรกํ าหนดกรอบแนวทางในการสนับสนุนงบประมาณสมทบที่ชัดเจน

4.2 ขออนุมัติเปดสอนหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ
      4.2.1  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
คณบดคีณะเทคโนโลยเีสนอตอท่ีประชมุวา คณะเทคโนโลยขีออนมัุตเิปดสอนหลกัสูตรวทิยาศาสตร-

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ในลักษณะโครงการพิเศษ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับ
การขยายตัวดานอุตสาหกรรมในปจจุบัน มีกํ าหนดเปดสอนภาคการศึกษาตนปการศึกษา 2548 เปนตนไป ซ่ึงมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
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มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ และมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังน้ี
1. เน่ืองจากมหาวิทยาลัยกํ าลังดํ าเนินการพิจารณาจัดทํ ากรอบแนวทางการจัดการ

หลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ และภาคพิเศษ ของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งจะรวมถึง คาใชจาย การปรับ
ภาระงาน และอืน่ๆ จึงเหน็ควรใหคณะฯพจิารณาจดัท ํารายละเอยีดใหสอดคลองกับกรอบแนวทางดงักลาวดวย
โดยเฉพาะในเรือ่งคาใชจายของหลกัสตูร การค ํานวณคาใชจายตอหวั จุดคุมทนุ  และระบบการบรหิารจดัการ
หลกัสตูร รวมถงึความสอดคลองกับ KPI ในดานการผลติบัณฑติทีมี่คณุภาพ และการส ําเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร

2. พิจารณาตรวจสอบการใชศัพทภาษาอังกฤษของคํ าวา “Production Technology” และ
“Learning Organization Management”

3. หนวยงานที่รับผิดชอบ ใหตัดบัณฑิตวิทยาลัยออก
4. ขอใหคณะประสานกับสํ านักทะเบียนและประมวลผลในการจัดทํ าระบบทะเบียนนักศึกษา

      4.2.2  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
รองคณบดีฝายบริหาร ผูแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเสนอตอท่ีประชุมวา

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขออนุมัติเปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
ในลักษณะโครงการพิเศษ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตใหตอบสนองและสอดคลองกับความตองการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับการบริหารการปกครองทองถิ่นตามนโยบายการกระจายอํ านาจ มีกํ าหนดเปดสอน
ภาคการศึกษาตนปการศึกษา 2548 เปนตนไป พรอมท้ังเสนอรางประกาศฯ เรื่องคาธรรมเนียมการศึกษา และ
รางประกาศฯ เรื่องอัตราคาใชจายในการดํ าเนินงานตามโครงการพิเศษของหลักสูตรดังกลาวมาเพื่อพิจารณา ซ่ึงมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบในหลักการโดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะดังน้ี
1. เห็นควรใหคณะฯพิจารณาดํ าเนินการตามกรอบแนวทางการจัดการหลักสูตรในลักษณะ

โครงการพิเศษ และภาคพิเศษ ที่มหาวิทยาลัยกํ าลังดํ าเนินการจัดทํ าอยู
2. การรับนักศึกษา คณะฯควรรับตามจํ านวนที่ไดกํ าหนดไวเดิม คือ 90 คน หากคณะฯ

ประสงคจะรับนักศึกษามากกวาแผนที่กํ าหนดไว ควรพิจารณาถึงการบริหารจัดการ การใหบริการ คุณภาพ
ชีวิตของนักศึกษาในสถาบันการศึกษา และควรคํ านวณคาใชจายของหลักสูตรใหมดวย

      4.2.1  หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
รองคณบดีฝายบริหาร ผูแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเสนอตอท่ีประชุมวา

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขออนุมัติเปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
อุตสาหกรรมและวิสาหกิจ ในลักษณะโครงการพิเศษ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อผลิตมหาบัณฑิตใหตอบสนองและ
สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการทางดานการบริหารจัดการและการพัฒนา
บุคลากรในหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริมอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ เพื่อรองรับภาวะการเปดเสรี
ทางการคาและการเปล่ียนแปลงในปจจุบันและอนาคต  มีกํ าหนดเปดสอนภาคการศึกษาตนปการศึกษา 2548
เปนตนไป ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
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จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นควรใหคณะฯพิจารณาทบทวนการเปดสอนหลักสูตรดังกลาว

อีกครั้ง และมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังน้ี
1. เห็นควรใหคณะฯพิจารณาดํ าเนินการตามกรอบแนวทางการจัดการหลักสูตรในลักษณะ

โครงการพิเศษ และภาคพิเศษ ที่มหาวิทยาลัยกํ าลังดํ าเนินการจัดทํ าอยู
2. เน่ืองจากจํ านวนที่คาดวาจะรับไมเปนไปตามเปาหมาย ซึ่งอาจไมสมควรที่จะดํ าเนินการ

ในลักษณะโครงการพิเศษ จึงเสนอแนะใหพิจารณาดํ าเนินการเปนหลักสูตรภาคพิเศษตามระบบของบัณฑิต-
วิทยาลัย

3. มหาวิทยาลัยควรคํ านึงถึงทิศทางการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย ซึ่งหากมีการเปดสอน
หลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ หรือภาคพิเศษมากเกินไป อาจทํ าใหอาจารยมีเวลาในการพัฒนาทาง
วิชาการและทํ าวิจัยนอยลง

4.3 รายงานผลการตรวจสอบรายงานทางการเงิน
ประธานเสนอตอท่ีประชุมวา หนวยตรวจสอบภายในไดรายงานผลตรวจสอบงบการเงินของคณะ/

หนวยงานประจํ าเดือนกุมภาพันธ 2548 มีรายละเอียดโดยสรุปคือ ในการรับเงินจากกองคลังเพื่อไปจายใหผูมี
สิทธ์ิรับเงินบางคณะยังจายลาชา การยืมเงินทดรองจายยังคงมีการคางชํ าระนานเกินกํ าหนด ควรติดตามทวงถามให
ชํ าระโดยเร็ว หากไมชํ าระควรเสนอหักเงินเดือนชดใชคืน กรณีการเบิกจายบางรายการคณะไดแจงวาสงเรื่องเบิก
จายแลวแตยังไมไดรับเงิน เชน คณะแพทยศาสตร และบางหนวยงานมีเงิน(ขาด)เกินบัญชี เชน วิทยาเขต
หนองคาย ควรเรงรัดการตรวจสอบ มีจํ านวน 7 หนวยงานที่ไมสงรายงาน แมจะมีหนังสือทวงถามไปแลวคือ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร กองกลาง กองกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร กองคลัง(เงินราย
ได) สํ านักทะเบียนและประมวลผล และมีบางหนวยงานสงรายงานไมครบถวน เชน คณะแพทยศาสตร ซ่ึงมีราย
ละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

ประธานไดแจงเพิ่มเติมวา มหาวิทยาลัยจะกํ าหนดใหมีการประชุมสัมมนารวมกันระหวางหนวย
ตรวจสอบภายใน กองคลังและคณะ/หนวยงาน เพื่อรับทราบและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการรายงานทางการ
เงินรวมกัน ประมาณตนเดือนมิถุนายน 2548

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ที่ประชุมรับทราบ และมีขอคิดเห็นเสนอแนะดังน้ี
1. การรายงานทางการเงินดังกลาว ไมควรปรากฏชื่อบุคคล
2. ควรพิจารณาปรับปรุงระบบการยืม-คืนเงินทดรองจายของกองคลัง เน่ืองจากมีกรณี

ที่คืนเงินยืมทดรองจายแลวแตยังมีการติดตามทวงถามในภายหลังอีก และมีกรณีความผิดพลาดของการออก
ใบเสร็จรับเงินดวย
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4.4 การแตงต้ังคณะกรรมการเงินรายไดมหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานเสนอตอท่ีประชุมวา  ดวยคณะกรรมการเงินรายไดมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามคํ าส่ัง

มหาวิทยาลัยขอนแกนท่ี 1721/2546 ลงวันท่ี 16 พฤษภาคม 2546 ประเภทผูแทนคณบดี จะครบวาระการดํ ารง
ตํ าแหนง ในการนี้ เพื่อใหเปนไปตามขอ 9 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย เงินรายไดมหาวิทยาลัย
ขอนแกน พ.ศ.2540 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาผูแทนคณบดี จํ านวนไมนอยกวา 5 คน แตไมเกิน 9 คน รวมเปน
กรรมการดังกลาว

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวเสนอผูแทนคณบดีเพ่ือรวมเปนกรรมการในคณะกรรมการ

เงินรายไดมหาวิทยาลัยขอนแกน ดังน้ี
1.  รศ.สมหมาย  ปรีเปรม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
2.  รศ.สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
3.  ผศ.สุชาติ  อารีมิตร คณบดีคณะแพทยศาสตร
4.  รศ.สุเมธ  แกนมณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
5.  รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
6.  รศ.สุลัดดา  ลอยฟา คณบดีคณะศึกษาศาสตร
7.  รศ.ประจักษ  พัวเพ่ิมพูลศิริ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
8.  รศ.จิตเจริญ  ไชยาคํ า ผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ
9.  รศ.สมภพ  พระธานี ผูอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกิต์ิฯ

4.5 ขอเสนอแนะมาตรการเพื่อลดการบริโภคยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษเสนอตอท่ีประชุมวา ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี คราวประชุมเม่ือวันท่ี

19 ตุลาคม 2547 ไดใหความเห็นชอบใหมีการกํ าหนดมาตรการเพื่อลดการบริโภคยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล
และควบคุมมลภาวะทางเสียง โดยใหสวนราชการที่เกี่ยวของรวมมือปฏิบัติ สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จึงไดมีหนังสือขอความรวมมือดังกลาว ดังนี้

1. ไมอนุญาตใหจํ าหนายยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถาบันอุดมศึกษา
2. จัดใหสถาบันอุดมศึกษาเปนเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย
3. สอดสองดูแลมิใหนักเรียน นิสิต นักศึกษา มีพฤติกรรมในเรื่องการสูบบุหรี่ ดื่มสุราและ

เท่ียวเตรในสถานบันเทิงท่ีอาจเปนอันตรายตอระบบการไดยิน
4. จัดทํ าเปนกฎระเบียบหรอืขอกํ าหนดในสถาบันอุดมศึกษา พรอมบทลงโทษแกผูฝาฝน
ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ และใหแจงผลการดํ าเนินงานใหสํ านักงานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษาทราบ ภายในวันท่ี 15 มิถุนายน 2548
จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา และขอใหคณะ/หนวยงานพิจารณาใหความรวมมือดังกลาวดวย
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ใหฝายพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมรณรงค

หรือมีการอบรมแกนนํ านักศึกษา อาสาสมัครเฝาระวัง ตามมาตรการดังกลาว และขอความรวมมือคณะ
พิจารณาเสนอโครงการ/กิจกรรมรวมกับทางมหาวิทยาลัยดวย



- 8 -

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  9/2548  ณ  วันท่ี  18 พฤษภาคม 2548

4.6 คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย 40 ป มหาวิทยาลัยขอนแกน
ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย ผูแทนรองอธิการบดีฝายวิจัยเสนอตอท่ีประชุมวา สภามหาวิทยาลัย

ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2548 เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม ไดมีมติเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย กองทุน
วิจัย 40 ป มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2548 ในการนี้ เพื่อใหการบริหารกองทุนเปนไปดวยความเรียบรอย และ
เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย กองทุนวิจัย 40 ป มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2548 ขอ 7
จึงเสนอท่ีประชุมคณบดีพิจารณาเสนอผูแทนคณบดี จํ านวนไมเกิน 5 คน รวมเปนกรรมการในคณะกรรมการ
บริหารกองทุนดังกลาว
 จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเสนอผูแทนคณบดี รวมเปนกรรมการบริหารกองทุนวิจัย
40 ป มหาวิทยาลัยขอนแกน ดังน้ี

1. คณบดีคณะเกษตรศาสตร
2. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3. คณบดีคณะแพทยศาสตร
4. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
5. คณบดีคณะวิทยาศาสตร

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 รายงานผลคดี
- คดีแพง
- คดีปกครอง
-เล่ือนไปบรรจุวาระการประชุมคราวตอไป

5.2 รายงานการดํ าเนินงานของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร
      ประจํ าป 2547
คณบดีคณะเภสัชศาสตรเสนอตอท่ีประชุมวา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การ

บริหารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน พ.ศ.2538 ขอ 23 กํ าหนดใหมีรายงานการเงินประจํ าปของสถานปฏิบัติ
การเภสัชกรรม ซ่ึงมีการตรวจสอบบัญชี  ณ  วันส้ินป สํ าหรับปงบประมาณ 2547 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชน ไดมีการตรวจสอบบัญชี โดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินดังกลาวไดผานการพิจารณาจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ในคราวประชุม ครั้งท่ี 1/2548 เม่ือวันท่ี 8 เมษายน
2548  และผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํ าคณะเภสัชศาสตร ในคราวประชุม ครั้งท่ี
4/2548 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2548 ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ โดยสรุปมีกํ าไรสุทธิป 2547
จํ านวน 300,165.17 บาท

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบและใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบตอไป
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5.3 ขอเสนอแนะจากศิษยเกา มข.
ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา ผูแทนรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอตอท่ีประชุมวา

ไดมีขอเสนอแนะผานทางweb site ของมหาวิทยาลัยจากศิษยเกา รุนท่ี 31 คนหนึ่ง เสนอแนะ 3 ประเด็นดวยกัน
คือ 1) บัณฑิตของมหาวิทยาลัยขอนแกน ยังเปนท่ีตองการของตลาด เพราะมีลักษณะเดนท่ีอดทน ประยุกตเปน
และสามารถทํ างานรวมกับคนอื่นได 2) มหาวิทยาลัยควรสงเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตรการเรียนการสอน เชนการ
ออกคายอาสา กิจกรรมรับนอง และอื่นๆ ซ่ึงจะเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหบัณฑิตสามารถออกไปปฏิบัติงานรวมกับ
ชุมชนได 3) มหาวิทยาลัยควรสงเสริมกิจกรรมดานการกีฬา

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบและมอบฝายพัฒนานักศึกษาทํ าขาวประชาสัมพันธตอไป

5.4 แนวทางการผอนผันสํ าหรับรายการที่ไมสามารถกอหน้ีผูกพันไดทันภายในไตรมาสที่ 2
      สํ าหรับงบประมาณรายจาย ประจํ าป พ.ศ.2548
เลขานุการท่ีประชุมเสนอตอท่ีประชุมวา คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2548

ไดมีมติเห็นชอบมาตรการและแนวทางการเรงรัดติดตามคาใชจายเงินงบประมาณ พ.ศ.2548 โดยกํ าหนดใหสวน
ราชการและรัฐวิสาหกิจเรงดํ าเนินการกอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จภายในส้ินไตรมาสที่ 2 ของปงบประมาณ
พ.ศ.2548 (ส้ินเดือนมีนาคม 2548) และเพื่อใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจสามารถดํ าเนินการใหเปนไปตามวัตถุ
ประสงค จึงไดพิจารณากํ าหนดแนวทางในการผอนผันใหกอหนี้ผูกพันภายหลังไตรมาสที่ 2 ดังนี้

1. รายการที่เห็นสมควรผอนผันถึงส้ินไตรมาสที่ 3 (มิถุนายน 2548) ประกอบดวย
1.1  รายการที่อยูระหวางกระบวนการจัดซ้ือจัดจางกอนส้ินไตรมาสที่ 2
1.2  รายการที่สวนราชการและรัฐวิสาหกิจดํ าเนินการเอง
1.3  รายการที่มีปญหาและอุปสรรค เนื่องจากปจจัยภายนอกหรือรายการท่ีจะตองไดรับความ

เห็นชอบจากหนวยงานอื่น
1.4  รายการที่สวนราชการและรัฐวิสาหกิจไดรับจัดสรรงบประมาณในชั้นการพิจารณาของ

คณะกรรมาธิการวิสามมัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจํ าป และ/หรือสวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจจัดทํ าแผนปฏิบัติการและแผนการใชจายงบประมาณที่จะจัดซ้ือจัดจางหลังไตรมาสที่ 2 ซ่ึงสํ านัก-
งบประมาณไดใหความเห็นชอบแผนฯแลว

1.5  รายการที่หนวยงานสังกัดสวนราชการสวนกลางแตมีสํ านักงานท่ีตั้งอยูในภูมิภาคหรือสวน
ราชการในภูมิภาคไดรับการโอนจัดสรรเงินประจํ างวดจากสวนราชการและรัฐวิสาหกิจสวนกลางลาชา จนไมสามารถ
ดํ าเนินการกอหนี้ผูกพันไดทันภายในไตรมาสที่ 2

2. รายการที่เห็นควรผอนผันถึงส้ินเดือนสิงหาคม 2548 ไดแก งบกลาง รายการคาใชจายเพื่อการ
เสริมสรางศักยภาพการแขงขันและการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศ (23,400 ลานบาท)

อนึ่ง กระทรวงการคลังมีขอสังเกตเกี่ยวกับการท่ีสวนราชการโอนจดัสรรเงินประจํ างวดใหหนวย
งานในภูมิภาคลาชานั้น เห็นสมควรกํ าชับใหหัวหนาสวนราชการเรงโอนเงินประจํ างวดใหหนวยงานในภูมิภาคโดย
เร็ว และใหดํ าเนินการดังกลาวเปนสวนหนึ่งในการพิจารณาประสิทธิภาพของหัวหนาสวนราชการซึ่งมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระ
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จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ และขอความรวมมือใหคณะ/หนวยงานเรงดํ าเนินการ หากคณะ/
หนวยงานยังไมไดดํ าเนินการขอใหแจงมหาวิทยาลัยใหทราบภายในเดือนพฤษภาคม 2548 ดวย

ที่ประชุมรับทราบ

5.5  รายงานความคืบหนาของคดีกอสราง
ประธานแจงตอท่ีประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยไดบอกเลิกสัญญากอสรางกับผูรับจางหลาย

โครงการ และลาสุดไดบอกเลิกสัญญากอสรางกับผูรับจางจํ านวน 4 โครงการ เนื่องจากผูรับจางประสบปญหากอ
สรางลาชา ไมเปนไปตามสัญญาอันเนื่องมาจากการขาดสภาพคลองทางการเงิน มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

1.  โครงการกอสรางศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับ บริษัทเทพอินทนนท จํ ากัด
ตามสัญญาเลขที่ สธ 95/2541 ลงวันท่ี 25 กันยายน 2541 วงเงินกอสราง 457,950,000 บาท ผูรับจางไดฟอง
คดีตอศาลปกครองกลาง กรุงเทพมหานคร อางวามหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญาโดยมิชอบและเรียกรองคาเสียหาย
จํ านวน 126,997,918 บาท (บอกเลิกสัญญาวันท่ี 26 สิงหาคม 2547) ขณะนี้ไดขอความอนุเคราะหแกตางคดี
ฟองแยง เรียกคาเสียหาย และใหรื้อถอนสํ านักงานชั่วคราวแลว โดยทางมหาวิทยาลัยไดขอขยายระยะเวลายื่นคํ าให
การตอศาลปกครองออกไปอีกมีกํ าหนด 30 วัน นับแตวันท่ี 22 เมษายน 2548 เปนตนไป บัดนี้ ศาลปกครอง
กลางอนุมัติใหขยายระยะเวลาถึงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2548 และพนักงานอัยการไดรับเรื่องแลว และมีหนังสือสอบ
ถามมหาวิทยาลัยวาจะนํ าเขาศาลปกครองหรือ กระบวนการอนุญาโตตุลาการ

2.  โครงการกอสรางอาคารศรีนครินทรานุสรณ กับ บริษัทไตรยูเนี่ยน จํ ากัด ตามสัญญาเลขที่
สธ 74/2540 ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม 2540 วงเงินกอสราง 598,500,000 บาท อยูในระหวางการเตรียมฟองเปน
คดีปกครอง ซ่ึงมีกํ าหนดอายุความ 1 ป นับแตวันบอกเลิกสัญญา (บอกเลิกสัญญาวันท่ี 9 กรกฎาคม 2547)
ขณะนี้บริษัทไทยลิฟทอินดัสตรีส จํ ากัด ไดฟองเปนคดีแพงตอศาลแพง กรุงเทพมหานคร เรียกรองลิฟทคืน พรอม
กับเรียกรองคาเสียหายจํ านวน 24,658,288 บาท พรอมกับคาบํ ารุงรักษา หากไมใหขนยาย ศาลไดมีหมายหาม
ชั่วคราวมิใหมหาวิทยาลัยทํ าการใดๆ และอนุญาตใหบริษัทฯขนยายลิฟทไปเก็บชั่วคราว ณ สํ านักงานของบริษัทฯ
ได และใหมหาวิทยาลัยแกคํ าใหการภายในวันท่ี 28 เมษายน 2548 โดยศาลนัดไตสวนวันท่ี 16 พฤษภาคม 2548
และนัดสืบพยานโจทกวันท่ี 30 พฤษภาคม 2548 งานวินัยฯ ไดขอความอนุเคราะหอัยการสูงสุดแกตางคดีและ
ขอใหเพิกถอนหมายหามของศาลแลว และไดสงเรื่องใหอัยการสูงสุดวันท่ี 18 เมษายน 2548

3.  โครงการกอสรางอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร กับ บริษัทไตรยูเนี่ยน จํ ากัด
ตามสัญญาเลขที่ สธ 20/2541 ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2541 วงเงินกอสราง 219,000,000 บาท อยูในระหวางการ
เตรียมฟองเปนคดีปกครอง ซ่ึงมีกํ าหนดอายุความ 1 ป นับแตวันบอกเลิกสัญญา (บอกเลิกสัญญาวันท่ี 4 สิงหาคม
2547) ขณะนี้บริษัทไทยลิฟทอินดัสตรีส จํ ากัด ไดฟองเปนคดีแพงตอศาลกรุงเทพมหานครเรียกรองลิฟทคืน
พรอมกับเรียกรองคาเสียหายจํ านวน 4,050,000 บาท และใหมหาวิทยาลัยแกคํ าใหการภายในวันท่ี 28 เมษายน
2548 โดยศาลนัดไตสวนวันท่ี 13 มิถุนายน 2548 และนัดสืบพยานโจทกวันท่ี 27 มิถุนายน 2548 งานวินัยฯได
ขอความอนุเคราะหอัยการสูงสุดแกตางคดีและไดสงเรื่องใหอัยการสูงสุดวันท่ี 18 เมษายน 2548

4.  โครงการกอสรางศูนยสารสนเทศ กับ หางหุนสวนจํ ากัดแสงวิโรจนกอสราง ตามสัญญาเลขที่
สธ 88/2542 ลงวันท่ี 23 กันยายน 2542 วงเงินกอสราง 119,754,000 บาท อยูในระหวางการเตรียมฟองเปน
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คดีปกครอง ซ่ึงมีกํ าหนดอายุความ 1 ป นับแตวันบอกเลิกสัญญา (บอกเลิกสัญญาวันท่ี 14 กรกฎาคม 2547) ตอ
มาหางฯผูรับจางไดฟองคดีตอศาลปกครองขอนแกนเปนคดีหมายเลขดํ าท่ี 93/2548 เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2548
อางวามหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญาโดยมิชอบ ขอใหยกเลิกการบอกเลิกสัญญา มหาวิทยาลัยขอขยายระยะเวลายื่น
คํ าใหการมีกํ าหนด 30 วัน แตศาลปกครองขอนแกนไมอนุญาต โดยใหเหตุผลวาอัยการกับมหาวิทยาลัยอยูใน
จังหวัดขอนแกนสามารถปรึกษาหารือกันไดในเวลาที่กํ าหนด ทํ าใหตองฟองแยง เรียกรองคาเสียหายและทํ าคํ าให
การแกตางคดีสงภายในวันท่ี 20 เมษายน 2548 ขณะนี้ อัยการอาวุโสไดรับเรื่องและสงใหศาลปกครองขอนแกน
แลว เพื่อจะไดจัดสงใหพนักงานอัยการเพิ่มเติมตอไป

มหาวิทยาลัยยังมีคดีกอสรางอีกจํ านวน 6 คดี ท่ีไดสงใหพนักงานอัยการย่ืนขอเสนอพิพาทตอ
อนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ กรุงเทพมหานคร เรียบรอยแลว ขณะนี้อยูในระหวางรวบรวมขอเท็จ
จริง พยานเอกสาร หลักฐานและจัดทํ าคํ าใหการตางๆ เสนออนุญาโตตุลาการ ซ่ึงจะรายงานความคืบหนาใหทราบ
ตอไป

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

5.6 การหักเงินสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน
เลขานุการท่ีประชุมเสนอตอท่ีประชุมวา ดวยสํ านักงาน สกสค.จังหวัดขอนแกน ไดแจงขอความ

รวมมือมหาวิทยาลัยใหหักเงินเดือนสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามระเบียบ
คุรุสภาวาดวยการฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพื่อสมาชิกคุรุสภา พ.ศ.2520 และสํ านักงานสงเสริมสวัสดิการและสวัส
ดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดขอนแกน ไดขอความรวมมือใหมหาวิทยาลัยหักเงินเดือนสมาชิก ช.พ.
ค.และช.พ.ส.ในสังกัดมหาวิทยาลัยเปนคาสงเคราะหรายศพสมาชิกฯ นั้น เนื่องจากการหักเงินเดือนสมาชิก  ดัง
กลาว  ยังไมสามารถดํ าเนินการไดเพราะไมมีขอตกลงการหักเงินเดือนระหวางหนวยงานและไมมีหนังสือแสดง
ความยินยอมใหหักเงินเดือนของสมาชิก ในการนี้ งานสวัสดิการฯ กองการเจาหนาท่ี ไดทํ าหนังสือแจงเวียนให
ทุกคณะ/หนวยงาน ประชาสัมพันธใหบุคลากรในสังกัดท่ีเปนสมาชิกฯ นํ าเงินไปชํ าระดวยตนเอง โดยวิธีนํ าสงท่ี
สํ านักงาน สกสค.จังหวัด หรือหักผานบัญชีเงินเดือนของสมาชิก ภายในวันท่ี 7 พฤษภาคม 2548  เรียบรอยแลว

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
   ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ
6.1 รางประกาศฯ เรื่อง กํ าหนดคณะ สาขาวิชา อัตราคาธรรมเนียมพิเศษ
      ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ
      สํ าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2546 (เพ่ิมเติม)
ผูชวยอธิการบดีฝายวิทยาเขตหนองคายเสนอตอท่ีประชุมวา วิทยาเขตหนองคายขอเสนอ ราง

ประกาศฯ เรื่อง กํ าหนดคณะ สาขาวิชา อัตราคาธรรมเนียมพิเศษตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
คาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ สํ าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2546 (เพิ่มเติม) สํ าหรับสาขาวิชา
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นิติศาสตรและสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ โดยกํ าหนดใหชํ าระคาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษของทั้งสองสาขา
วิชาดังกลาว ภาคการศึกษาละ 5,000 บาท ท้ังนี้ ใหมีผลบังคับใชกับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2548
เปนตนไป ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบตามที่เสนอใหจัดทํ าเปนประกาศตอไป

6.2  เสนอแตงต้ังคณะกรรมการบริหารกองทุน 40 ป พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน
รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากรเสนอตอท่ีประชุมวา สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี

2/2548 เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2548 ไดมีมติเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย กองทุน 40 ป
พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2548 และอนุมัติเงินจากเงินทุนสํ ารองสะสมของมหาวิทยาลัย
จํ านวน 100,000,000 บาท (หนึ่งรอยลานบาท) ในการจัดตั้งกองทุนเริ่มตน ในการนี้ เพื่อใหการบริหารกองทุน
เปนไปดวยความเรียบรอย และเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย กองทุน 40 ป พัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2548 ขอ 6 จึงเสนอท่ีประชุมคณบดีพิจารณาเสนอบุคคลที่สมควรเปนกรรมการ
ในคณะกรรมการบริหารกองทุน ตามองคประกอบขอท่ี 6.2 และ 6.3 ดังนี้

6.2 ผูแทนคณบดีหรือผูบริหารหนวยงานเทียบเทาคณะจํ านวนไมเกิน 5 คน
6.3 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนอาจารย จํ านวน 1 คน

 จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเสนอบุคคลที่สมควรเปนกรรมการในคณะกรรมการบริหาร

กองทุน 40 ป พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน ดังน้ี
1.  ผูแทนคณบดีหรือผูบริหารหนวยงานเทียบเทาคณะจํ านวนไมเกิน 5 คน ไดแก

1.  คณบดีคณะศึกษาศาสตร
2.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร
3.  คณบดีคณะแพทยศาสตร
4.  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
5.  ผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ (สํ านักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู)

2.  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนอาจารย จํ านวน 1 คน
-เสนอพิจารณาในการประชุมคราวตอไป

6.3  แจงมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการพจิารณาแบบและแผนผงั
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชุมวา คณะกรรมการพิจารณาแบบและ

แผนผัง ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2548 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2548 ไดพิจารณาเรื่องตางๆและมีมติดังนี้
1.ทบทวนตํ าแหนงท่ีตั้งของสถานนํ้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ จากเดิมท่ีไดอนุมัติใหใชพื้นท่ีดาน

ตรงขามกับสนามยิงปนทางไปหอพักนักศึกษา 9 หลัง เปนสถานท่ีกอสรางสถานนีํ ้ามันเชือ้เพลิง โดยใหต ําแหนงท่ีตัง้
หางจากบรเิวณสามแยกไปทางดานทิศตะวนัออก 50 เมตรนั้น ในการวางผังพบวาตํ าแหนงเสาไฟฟาแรงสูงขวางทาง
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เขา-ออกสถานีบริการนํ้ ามัน และทางเดินเทาทับผังท่ีตั้งสถานีบริการนํ้ ามัน ดังนั้นจึงตองขยับผังบริเวณไปทางทิศ
เหนือ 3.00 เมตร และทางทิศตะวันออก 8.50 เมตร และใหยกระดับลานสถานีใหสูงกวาระดับดินเดิม 0.20 เมตร
ซ่ึงมีรายละเอียดแบบรางตามเอกสารประกอบวาระ ท่ีประชุมมีมติอนุมัติโดยขอใหอนุรักษตนไมในบริเวณดังกลาว

2.โครงการปรับปรุงทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 บริเวณแยกทางเขามหาวิทยาลัยขอนแกน
ประตู 2 มอดินแดง โดยสํ านักงานทางหลวงที่ 5 รวมกับมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยศูนยวิจัยและพัฒนาโครงสราง
มูลฐานอยางย่ังยืน มหาวทิยาลัยขอนแกน ไดเสนอแนวทางปรบัปรงุโดยเพิม่ชองจราจรทีจ่ะเล้ียวซายเขามหาวทิยาลัย และ
เพิ่มชองจราจรรอเลี้ยวขวาเขามหาวิทยาลัย และสํ านักงานทางหลวงที่ 5 จะปรับปรุงถนนลึกเขามาในพื้นท่ีของ
มหาวิทยาลัยประมาณ 100 เมตรเปนถนนขางละ 3 ชองจราจร โดยสํ านักทางหลวงท่ี 5 จะเปนผูดํ าเนินการให
ท้ังหมด ท่ีประชุมมีมติอนุมัติตามที่เสนอ

ประธานไดแจงเพิ่มเติมวา  ในการปรับปรุงถนนบริเวณทางแยกเขามหาวิทยาลัยดังกลาวนั้น
มหาวิทยาลัยตองโอนสิทธิการครอบครองที่ดินใหกับกรมทางหลวงเพื่อดํ าเนินการ และเม่ือดํ าเนินการปรับปรุง
แลวเสร็จ กรมทางหลวงจะคืนกรรมสิทธ์ิท่ีดินดังกลาวใหมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนแนวทางที่มหาวิทยาลัยเคยดํ าเนินการ
มาแลว

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.4  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2548
ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา ผูแทนรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอตอท่ีประชุมวา

มหาวิทยาลัยกํ าหนดจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2548 ระดับปริญญาตรี ในวันท่ี 26
พฤษภาคม 2548 ณ ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก โดยมีรายละเอียดดังนี้

ภาคเชา เวลา 07.00-12.30 น. จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมสํ าหรับนักศึกษา 8 คณะคือ คณะ
ทันตแพทยศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยี คณะ
เทคนิคการแพทย คณะศิลปกรรมศาสตร และคณะสัตวแพทยศาสตร

ภาคบาย เวลา 12.00-17.30 น. จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมสํ าหรับนักศึกษา 9 คณะ คือ
คณะแพทยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะเกษตรศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคม
ศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะวิทยาศาสตร และวิทยาเขตหนองคาย

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบและเรียนเชิญผูบริหาร คณาจารยใหเกียรติรวมพิธีเปดการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหมดังกลาว โดยฝายพัฒนานักศึกษาไดมีหนังสือแจงรายละเอียดกํ าหนดการไปยังคณะตางๆดวยแลว

ที่ประชุมรับทราบ ผูชวยอธิการบดีฝายวิทยาเขตหนองคายแจงวาจะขอสงผูแทนนักศึกษาจาก
วิทยาเขตหนองคายเขารวมการปฐมนิเทศดังกลาว

6.5  ขออนุมัติเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณบดีคณะศึกษาศาสตรเสนอตอท่ีประชุมวา ภาควิชาเทคโนโลยี คณะศึกษาศาสตร มีความ

ประสงคจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาจากนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยี
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การศึกษา ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท/คน เริ่มตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1/2548 เปนตนไป โดยเงินคาชํ าระเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษาจะนํ ามาจัดซ้ือวัสดุอุปกรณการเรียนการสอนสํ าหรับคณาจารยและจัดซ้ืออุปกรณสํ าหรับ
พัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักศึกษา

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหจัดทํ าเปนประกาศตอไป เน่ืองจากในทางปฏิบัติ

คณะฯไดแจงนักศึกษาใหรับทราบดวยวาจาเปนรายบุคคลแลว  

6.6 การขออนุมัติเปดหลักสูตร
ดวยมีหลักสูตรท่ีขออนุมัติเปดสอน ท่ีไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรอง

หลักสูตร เม่ือคราวประชุมครั้งท่ี 8/2548 เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2548  และคราวประชุมครั้งท่ี 9/2548 เม่ือ
วันท่ี 4 พฤษภาคม 2548 จํ านวน 4 หลักสูตร ดังนี้

ชื่อหลักสูตรและสาขาวิชา หนวยงานรับผิดชอบ

ผานความเห็นชอบของคณะ
กรรมการกลั่นกรองหลัก
สูตรของมหาวิทยาลัย

(ครั้งท่ี วันท่ี)
1.หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548
1.1ระดับปริญญาโท

(1)หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
          สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
          การศึกษาพิเศษ

คณะศึกษาศาสตร และ
บัณฑิตวิทยาลัย

8/2548
(29 เม.ย.2548)

(2)หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
          สาขาวิชาชีววิทยาสํ าหรับครู

คณะวิทยาศาสตร และ
บัณฑิตวิทยาลัย

9/2548
(4 พ.ค.2548)

รวมหลักสูตรใหมระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร
2. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548
2.1ระดับปริญญาโท
(1)หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
      สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย

9/2548
(4 พ.ค.2548)

รวมหลักสูตรปรับปรุงระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร
3. หลักสูตรประเภทปรับปรุงเล็กนอย
3.1ระดับปริญญาโท

(1)หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
          สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

คณะวิทยาศาสตร และ
บัณฑิตวิทยาลัย

8/2548
(29 เม.ย.2548)

รวมหลักสูตรประเภทปรับปรุงเล็กนอยระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร
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จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.7  ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ไดรับรางวัลพระราชทานและรางวัลชมเชย
ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา ผูแทนรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอตอท่ีประชุมวา

สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีหนังสือแจงผลการคัดเลือกนักศึกษาท่ีไดรับรางวัลพระราชทานและ
รางวัลชมเชย ประจํ าปการศึกษา 2547มายังมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน คือ นายสุชาติ  ศกภูเขียว ไดรับรางวัลพระราชทาน ดังกลาว

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 13.15  นาฬิกา

       อารมย  ตัตตะวะศาสตร
             (ผูชวยศาสตราจารยอารมย   ตัตตะวะศาสตร)

                             รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
                ปฏิบัติหนาท่ีแทนเลขานุการท่ีประชุมคณบดี

นางสังวาลย  ชางทอง
ผูชวยเลขานุการท่ีประชุม
ผูตรวจรายงานการประชุม
นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน  มูลศรี
ผูบันทึกรายงานการประชุม
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