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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  14/2548  ณ  วันท่ี  10 สิงหาคม 2548

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 14/2548

เม่ือวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2548
ณ  หองประชุมสารสิน ชั้น 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ

         ******************************************
ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต  สกลไชย อธิการบดี ประธาน
2. รศ.ดํ ารงค  หอมดี รองอธิการบดีฝายบริหาร
3. รศ.ศักดา  ไชกิจภิญโญ ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ

แทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ
4. รศ.พิศาล  ศิริธร รองอธิการบดีฝายวิจัย และรักษาราชการแทน

ผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
5. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
6. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
7. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร
8. รศ.สมหมาย  ปรีเปรม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
9. รศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ คณบดีคณะเกษตรศาสตร
10. ผศ.ธนากร  วงศวัฒนาเสถียร รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ

แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
11. ศ.ละออศรี  เสนาะเมือง คณบดีคณะวิทยาศาสตร
12. ผศ.วรกิต  วัดเขาหลาม รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร
13. ผศ.พิมภา  สุตรา รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร
14. ผศ.สุชาติ  อารีมิตร คณบดีคณะแพทยศาสตร
15. ผศ.วิไลวรรณ  สมโสภณ รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
16. ผศ.วิสุทธ์ิ  กังวานตระกูล รองคณบดีฝายบริหาร

แทนรองคณบดีคณะเทคนิคการแพทย
17. ผศ.สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน รองคณบดีฝายผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษา

แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
18. ผศ.สุวิมล  ทวีชัยศุภพงษ รองคณบดีฝายวิจัย

แทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
19. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย คณบดีคณะเภสัชศาสตร
20. ผศ.เกษม  นันทชัย คณบดีคณะเทคโนโลยี
21. รศ.ประจักษ  พัวเพิ่มพูลศิริ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
22. รศ.ธาดา  สุทธิธรรม คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
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23. รศ.สุเมธ  แกนมณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
24. ผศ.รุง  ธีระพิจิตร คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
25. รศ.สมาน  ลอยฟา ผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ

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

แทนผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล
(สํ านักบริหารและพัฒนาวิชาการ)

30. ผศ.พิศิษฐ  โจทยกิ่ง ประธานสภาคณาจารย
31. นางสังวาลย  ชางทอง หัวหนาสํ านักงานอธิการบดี

ผูชวยเลขานุการท่ีประชุม
ผูไมมาประชุม เน่ืองจากติดราชการ หรือภารกิจสํ าคัญ
1.  ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
ผูเขารวมประชุม
1.  ผศ.วันชัย  สุมเล็ก ผูอํ านวยการวิทยาเขตหนองคาย
2.  นางณัฐสมล  ธนากูลรังสฤษด์ิ ผูชวยผูอํ านวยการ

แทนผูอํ านวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

เริ่มประชุมเวลา 09.50 นาฬิกา
ประธานไดกลาวเปดประชุมและเนื่องจากรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ เดินทางไป

ราชการ ณ ตางประเทศ จึงมอบหมายให รองอธิการบดีฝายวิจัย ทํ าหนาท่ีเลขานุการท่ีประชุมแทน
ประธานกลาวตอนรับ และเชิญท่ีประชุมแสดงความยินดีกับ ผศ.วันชัย  สุมเล็ก ผูดํ ารงตํ าแหนง

ผูอํ านวยการวิทยาเขตหนองคาย และ ศ.ละออศรี  เสนาะเมือง ผูดํ ารงตํ าแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร
จากนั้นประธานไดด ําเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระดงัตอไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอที่ประชุม
1.1  การงดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2548 เม่ือวันที่ 3 สิงหาคม 2548
ประธานแจงตอท่ีประชุมวา ดวยสํ านักงบประมาณไดแจงใหผูบริหารมหาวิทยาลัยเดินทางไปชี้แจง

งบประมาณรายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2549  ตอกรรมาธิการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย   
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549  จึงทํ าใหมหาวิทยาลัยตองงดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2548 เม่ือวันท่ี
3 สิงหาคม 2548 และกํ าหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไปในวันพุธท่ี 7 กันยายน 2548

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
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1.2  ผลการพิจารณางบประมาณรายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2549
                           ของมหาวิทยาลัยขอนแกน

ประธานแจงตอท่ีประชุมวา เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2548 กรรมาธิการพิจารณารางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจาย  ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ไดพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจาย ปงบประมาณ 2549 ของ
มหาวิทยาลัยขอนแกนเรียบรอยแลวตามวงเงินงบประมาณที่เสนอ รวมทั้งส้ิน 2,837.5172 ลานบาท

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

1.3  ขาวทางหนาหนังสือพิมพเก่ียวกับการปรับขึ้นเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย
ประธานแจงตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องมาจากขอเสนอของที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย

ท่ีเสนอใหคณะรฐัมนตรพีจิารณาปรบัอตัราเงนิเดอืนสํ าหรบัพนกังานมหาวทิยาลัย จงึทํ าใหปรากฏขาวทางหนาหนังสือ
พิมพเกี่ยวกับการปรับขึ้นเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย  ในสวนของมหาวิทยาลัยขอนแกนนั้น ไดด ําเนนิการ
ปรบัเงนิเดอืนใหแกพนกังานมหาวทิยาลัยไปกอนเรยีบรอยแลว หลังการปรบัเงนิเดอืนของขาราชการและลกูจางประจ ําเม่ือ
เดอืนเมษายน 2547 จงึยังไมมีการปรับเพิ่มเงินเดือนพนักงานในคราวนี้อีก

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

1.4  ขอเสนอของประธานสภาคณาจารย เก่ียวกับการขอใหพิจารณายุติการดํ าเนินการ
                           เก่ียวกับการนํ า มข. ออกนอกระบบราชการ และพิจารณาสนับสนุนการดํ าเนินการ
                           ให มข.เปนมหาวิทยาลัยอิสระที่เปนสวนราชการ

ประธานเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากที่ สกอ.ไดสงหนังสือท่ีประธานสภาคณาจารย
มหาวิทยาลัยขอนแกนสงไปยัง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ขอใหพิจารณายุติการดํ าเนินการเกี่ยวกับการนํ ามหาวิทยาลัย
ขอนแกน ออกนอกระบบราชการ และสนับสนุนการดํ าเนินการใหมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนมหาวิทยาลัยอิสระ
ของรัฐท่ีเปนสวนราชการ มาใหมหาวิทยาลัยชี้แจงรายละเอียด และท่ีประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 8/2548
เม่ือวันท่ี 4 พฤษภาคม 2548 ไดพิจารณาแลวเห็นควรมีหนังสือชี้แจงรายละเอียดไปยัง สกอ. เพื่อยืนยัน
รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ... ตอไป นั้น  บัดนี้ เลขาธิการ สกอ.มีหนังสือแจงกลับมายัง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกนวา เนื่องจาก ราง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ... ยังอยูในระหวาง
การดํ าเนินการ จึงไมอาจพิจารณาในเรื่องดังกลาวได

จงึเสนอทีป่ระชมุเพือ่ทราบและมหาวทิยาลัยไดมีหนงัสือแจงตอไปยังประธานสภาคณาจารยเพือ่ทราบแลว
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 13/2548 เม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม 2548
ท่ีประชุมมีมติใหแกไข ดังนี้
-  หนา 3 วาระท่ี 4.1 มตท่ีิประชมุท้ังขอ 1 และ ขอ 2 คํ าวา “หัวหนากลุมภารกจิ” ใหแกไขเปน “หัวหนางาน”
-  หนา 10 บรรทัดท่ี 5 แกไขคํ าวา “ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก” ใหถูกตอง

เม่ือแกไขเรียบรอยแลวท่ีประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 13/2548 เม่ือวันพุธท่ี 20 กรกฎาคม 2548
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน      
3.1 การเสนอรายชือ่ผูทรงคณุวฒุเิพ่ือเสนอแตงต้ังเปนคณะกรรมการประจ ําสถาบนัวจัิยและ พัฒนา
รองอธิการบดฝีายวจิยัเสนอตอท่ีประชมุวา สืบเนือ่งจากทีป่ระชมุคณบดคีราวประชมุครัง้ท่ี 7/2548

เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2548 และท่ีประชมุคณบด ีคราวประชมุครัง้ท่ี 9/2548 เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2548 ไดพจิารณาเห็น
ชอบในหลกัการ การเสนอแตงตัง้คณะกรรมการประจ ําสถาบนัวจิยัและพฒันา จ ํานวน 9 คน  ดงันี้
1.  ผูทรงคณุวฒิุจากผูแทนคณาจารย มข. จากสาขาวชิาการ 3 ดาน ไดแก

1.1  ดานสังคมศาสตร
1) ผศ.ดร.เยาวลักษณ  อภิชาติวัลลภ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

1.2  ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2) รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย คณะวิศวกรรมศาสตร

1.3  ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
3)  ศ.นพ.ปยทัศน  ทัศนาวิวัฒน คณะแพทยศาสตร
4)  ผศ.วีระศักดิ์  ชายผา คณะสาธารณสุขศาสตร

2.  ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
2.1  นักวิชาการ

5)  รศ.ดร.สุจินต  สิมารักษ ขาราชการบํ านาญ มข.
2.2  ผูแทนองคกรภาครัฐ

6)  นายวิม  รุงกรุต ผูตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
2.3  ผูแทนภาคธุรกิจเอกชน/ภาคประชาชน

7)  นายธวัชชัย  เฮงประเสริฐ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแกน
8)  นายเอนก  นาคะบุตร ผูอํ านวยการสถาบันสงเสริมการจัดการความรูทองถิ่น
9)  นายประหยัด  โททุมพล ผจก.ฝายวิสาหกิจชุมชนเครือขายอินแปง จ.สกลนคร
แตเนื่องจากผูถูกเสนอชื่อลํ าดับท่ี 5 อยูระหวางการดํ าเนินเรื่องเพื่อขอขยายเวลาราชการ และบัดนี้

ไดดํ าเนินการเรียบรอยแลว สถาบันฯ จึงเสนอท่ีประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 12/2548 เม่ือวันท่ี 13
กรกฎาคม 2548 พิจารณารายชื่อผูทรงคุณวุฒิ หมายเลข 5 และ ศ.ดร.จรัญ  จันทลักขณา พรอมประวัติและ
ผลงาน ท่ีเสนอโดยกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากการเลือกตั้ง เพื่อเสนอแตงตั้งเปนคณะกรรมการประจํ าสถาบัน
วิจัยและพัฒนา เพิ่มเติม และท่ีประชุมคณบดี  คราวประชุมครั้งท่ี 12/2548 เม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม 2548
ไดพิจารณาแลวมีมติเสนอ ศ.ดร.จรัญ  จันทลักขณา รวมเปนกรรมการเพิ่มเติม และขอใหพิจารณาทบทวนการ
เสนอชื่อของบุคคลในลํ าดับท่ี 8 และ 9  แลวนํ าเสนอท่ีประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง

ในการนี้ สถาบันฯ ไดพิจารณาทบทวนแลวเห็นวา บุคคลในลํ าดับท่ี 8 และ 9 เปนผูท่ีมีความรู
ความสามารถ ประสบการณท่ีจะใหแนวคิดและขอเสนอแนะ อันจะเปนประโยชนตอการวิจัยและพัฒนาของ
สถาบันฯไดอยางชัดเจน ประกอบกับท้ังสองทานนี้ไดผานการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุม
ครั้งท่ี 7/2548 และ ครั้งท่ี 9/2548 แลว จึงขอยืนยันรายชื่อผูทรงคุณวุฒิท้ังสองดังกลาว พรอมคํ าชี้แจงความ
เหมาะสม ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
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มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังน้ี
1. เห็นชอบใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิภายนอก 3 ราย

ในลํ าดับที่ 5-7 ไดแก ศ.ดร.จรัญ  จันทลักขณา  นายวิม  รุงกรุต    และ นายธวัชชัย  เฮงประเสริฐ
เปนคณะกรรมการประจํ าสถาบันวิจัยและพัฒนา

2. ส ําหรบัผูถูกเสนอชือ่ในล ําดบัที ่8 และ 9 เหน็ควรให สถาบนัฯ พิจารณาแตงต้ัง เปนทีป่รกึษา
เพ่ือใหแนวคดิและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการวิจัยและพัฒนาของสถาบันฯ

3.2 ขอทบทวนมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 13/2548 เม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม 2548
      เรื่อง ขอปรับปรุงแกไขขอบังคับของศูนยหัวใจสิริกิต์ิฯ
ผูอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากที่ประชุม

คณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 13/2548 เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2548 ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯเสนอขอปรับปรุงแกไข
ขอบังคับ มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการบริหารศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2547
ขอ 10(5)  จาก “หัวหนาฝายท่ีผูอํ านวยการแตงตั้งไมเกิน 3 คน” เปน “บุคคลที่ผูอํ านวยการแตงตั้งไมเกิน 3
คน”และท่ีประชุมคณบดีมีขอคิดเห็นเสนอแนะใหพิจารณาแกไขเปน “หัวหนางานท่ีผูอํ านวยการแตงตั้งไมเกิน 3
คน”  ซ่ึงจะตรงตามวัตถุประสงคท่ีกํ าหนดไวเดิมของกรรมการตามขอ 10 (5) นั้น

ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ ไดพิจารณาโดยรอบคอบแลว จึงขอทบทวนมติท่ีประชุมคณบดีครั้งดังกลาว
โดยเสนอขอแกไข “หัวหนางาน” เปน “หัวหนากลุมภารกิจท่ีผูอํ านวยการแตงตั้งไมเกิน 3 คน”  

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1  - รางประกาศฯ เรื่อง ขั้นตอนการขออนุมัติจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ
      - รางประกาศฯ เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาสํ าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ
      - รางประกาศฯ เรื่อง คาใชจายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ
        - รางประกาศฯ เรือ่ง รายชือ่หลกัสตูรโครงการพเิศษ
ประธานเสนอตอท่ีประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดมีมติเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัย

ขอนแกน วาดวย การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และมหาวิทยาลัยไดมีคํ าส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ
อํ านวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ แลวนั้น บัดนี้ คณะกรรมการอํ านวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ ในคราว
ประชุมครั้งท่ี 1/2548 เม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 2548 ไดพิจารณารางประกาศตางๆท่ีเกี่ยวของ ตามที่กํ าหนดใน
ระเบียบฯใหออกเปนประกาศเรียบรอยแลว จึงเสนอท่ีประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบเพื่อประกาศให
มีผลบังคับใชตอไป ดังนี้

1. รางประกาศฯ เรื่อง ขั้นตอนการขออนุมัติจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ ซ่ึงมีแผนภูมิ
แสดงขั้นตอนการขออนุมัติดํ าเนินการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

2. รางประกาศฯ เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาสํ าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ  กํ าหนดกรอบ
แนวคิดและหลักการ ดังนี้
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     2.1 เปนไปตามขอเสนอในการปรับปรุงระบบการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ และหลัก
สูตรระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ท่ีไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี และสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงระบุไวใน
สวนท่ีเกี่ยวกับคาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรโครงการพิเศษ ดังนี้

 2.1.1  จัดเก็บคาธรรมเนียมการรับสมัครและสอบคัดเลือก แยกออกจากคาธรรมเนียม
          การศึกษา

2.1.2  จัดเก็บเปนอัตราแบบเหมาจาย ตอภาคการศึกษา
2.1.3  ในกลุมสาขาวิชาเดียวกัน ควรเก็บในอัตราเดียวกันหรือใกลเคียงกัน

           ไมควรแตกตางกันมากหรือมีความหลากหลายจนเกินไป
2.1.4  ควรกํ าหนดอัตราคาธรรมเนียมใหสามารถบริหารจัดการไดโดยไมขาดทุน
          และไมควรจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษเพิ่มอีก

     2.2  การกํ าหนดอัตราคาธรรมเนียมมีแหลงท่ีมาและแนวคิด ดังนี้
2.2.1อางอิงตามอัตราเดิมในประกาศและระเบียบที่เกี่ยวของคือ

-  ประกาศฯ (ฉบับท่ี 488/2545) เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตร
    มหาวิทยาลัยขอนแกนในลักษณะโครงการพิเศษ
-  ประกาศฯ (ฉบับท่ี 108/2545) เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษา
    ระดับบัณฑิตศึกษา  บัญชีแนบทาย 1
-  ระเบียบฯ วาดวย คาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษสํ าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
    ขอนแกน พ.ศ.2546
-  ประกาศมหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวของกับคาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรโครงการ
    พิเศษของคณะ สาขาวิชาตางๆ

2.2.2  อางอิงโดยคํ านวณคาใชจายโดยประมาณซึ่งนักศึกษาจายจริงตอภาคการศึกษา
สํ าหรับแตละหลักสูตรที่ดํ าเนินการในปจจุบัน โดยในเบื้องตนไดพิจารณาเปน 3
กลุมสาขาวิชาคือ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   วิทยาศาสตรเทคโนโลยี และ
วิทยาศาสตรสุขภาพ และพิจารณาจากอัตราตํ่ าสุด และอัตราสูงสุดเทาท่ีมีการ
จัดเก็บ ปรากฏวากลุมวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และวิทยาศาสตรสุขภาพ
ไมแตกตางกัน จึงรวมเปนกลุมเดียวกัน

2.2.3  อัตราท่ีกํ าหนดใหมท่ีเปนกรอบสํ าหรับแตละหลักสูตร ตองไมตํ่ ากวาเดิม ท้ังนี้ได
รวมคาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษไวแลว

2.2.4  อัตราที่กํ าหนดไวนี้ เปนกรอบอัตราสูงสุดท่ีใหเรียกเก็บได แตละคณะจะตอง
พิจารณากํ าหนดอัตราคาธรรมเนียมสํ าหรับหลักสูตรและสาขาวิชานั้นๆ ให
เหมาะสม โดยคํ านึงถึงศักยภาพในการแขงขัน ความสามารถในการจายของ
ผูเรียน และความคุมทุนในการจัดการศึกษาหลักสูตรนั้นๆ

3. รางประกาศฯ เรื่อง คาใชจายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ  กํ าหนดกรอบแนวคิด
และหลักการ ดังนี้

3.1 เปนไปตามขอเสนอในการปรับปรุงระบบการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ และหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ท่ีไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี และสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงระบุไวในสวนท่ี
เกี่ยวกับคาใชจายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ ดังนี้
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3.1.1  คาใชจายสํ าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษใหแบงเปน 2 สวนคือ คาใชจายในการ
          บริหารหลักสูตรและการพัฒนาองคกร ไมนอยกวารอยละ 50 และคาใชจายใน

การจัดการเรียนการสอน ไมเกินรอยละ 50 ของรายรับท่ีไดรับจัดสรร
3.1.2  การจายคาตอบแทนการสอนสํ าหรับอาจารย จะจายไดตอเม่ืออาจารยนมีภาระงาน

สอนในระบบปกติเกินเกณฑภาระงานขั้นตํ่ าท่ีกํ าหนด
3.2  การกํ าหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา มีแหลงท่ีมาและแนวคิด ดังนี้

3.2.1  อางอิงตามอัตราเดิมในประเทศและระเบียบที่เกี่ยวของคือ
-  ประกาศฯ (ฉบับท่ี 41/2538) เรื่องคาใชจายในการบริหารและจัดการหลัก
    สูตรมหาวิทยาลัยขอนแกนในลักษณะโครงการพิเศษ พ.ศ.2537
-  ประกาศฯ (ฉบับท่ี 201/2546) เรื่องหลักเกณฑคาใชจายในการดํ าเนินการ
    เกี่ยวกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

3.2.2  อัตราคาตอบแทนตางๆกํ าหนดเปนอัตราสูงสุดท่ีใหจายได ท้ังนี้แตละคณะจะตอง
พิจารณากํ าหนดอัตราคาตอบแทน รวมถึงคาใชจายอื่นๆ โดยคํ านึงถึงความ
เหมาะสม และไมควรเกินกวางบประมาณรายรับท่ีมี

4. รางประกาศฯ เรือ่ง รายชือ่หลกัสตูรโครงการพเิศษ  ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระ
จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบรางประกาศฯ เก่ียวกับโครงการพิเศษแลว โดยมี

ขอคิดเห็นเสนอแนะใหปรับปรุงแกไข ดังน้ี
1.   รางประกาศฯ เรื่อง ขั้นตอนการขออนุมัติจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ
      -  เพ่ิมเตมิขอ 6 วรรค 2  ดังน้ี “หลกัสตูรในลกัษณะโครงการพเิศษ และหลกัสตูร

ภาคพิเศษทีไ่ดรบัอนุมัติใหดํ าเนินการและด ําเนินการอยูแลวในวนัทีป่ระกาศน้ีใชบังคบั ใหดํ าเนินการตามระเบยีบ
มหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยการจดัการหลกัสตูรโครงการพเิศษ พ.ศ.2548 โดยมติองเสนอขออนมัุติจัดการตาม
ประกาศนีอ้กี”

2. รางประกาศฯ เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาสํ าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ
1.   ขอ 3 บรรทดัที ่3 ใหเพ่ิมเตมิขอความ “ส ําหรบันักศกึษาทีเ่ขาศกึษาในมหาวทิยาลยั

ขอนแกน ต้ังแตภาคปลายปการศกึษา 2548”  ตอทายขอความ “...ทกุฉบับ”
2.  ขอ 4 นิยามศพัทของค ําวา “นักศกึษากลุมที ่2” ใหเพ่ิมเตมินักศกึษาหลกัสตูร “สาขา

วชิาทางดานวทิยาศาสตรสขุภาพ” เขาไปดวย

3. รางประกาศฯ เรื่อง คาใชจายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ
1.  ขอ 7 ใหปรบัแกไข ดังน้ี

-  บรรทดัที ่3 ขอความ “ไมนอยกวา 18 ชัว่โมงท ําการ.../ภาคการศกึษา”
ใหแกไขเปน “ โดยเฉลีย่ไมนอยกวา 18 ชัว่โมงท ําการ/สปัดาห/ภาคการศกึษาปกต ิทัง้น้ี ใหกํ าหนดภาคการศกึษา
ปกตเิปน 15 สปัดาห”
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-  เพ่ิมขอความเปน วรรค 2 ดังน้ี “กรณีทีภ่าระงานสอนของอาจารยประจ ํา
ตามวรรคแรก นอยกวา 18 ชัว่โมงท ําการ/สปัดาห/ภาคการศกึษาปกต ิใหนํ าภาระงานสอนซึง่สอนในหลกัสตูรโครง
การพเิศษ มานับรวมกบัหลกัสตูรทีจั่ดการในระบบปกต ิเพ่ือใหครบจ ํานวนไมนอยกวา 18 ชัว่โมงท ําการ/สปัดาห/
ภาคการศกึษาปกตไิด  ทัง้น้ี หามมใิหจายคาตอบแทนการสอนหลกัสตูรโครงการพเิศษในสวนจํ านวน
ชัว่โมงทีนํ่ ามาคดิรวมตามความในวรรคนี้

-  วรรค 3 บรรทดัแรก ทายค ําวา “...อาจารยประจ ํา” ใหเพ่ิมค ําวา “ของคณะ”
-  วรรค 4 บรรทดัที ่2 ตัดคํ าวา “ภาควิชาหรือ” ออก

2.  เพ่ิมขอ 8 ดังน้ี “ การจายคาตอบแทนการสอนในขอ 7 และขอ 8 สํ าหรับการจัด
การศึกษาในภาคฤดูรอน ใหเบิกจายไดสํ าหรับรายวิชาที่กํ าหนดไวในหลักสูตรใหจัดการศึกษาในภาคฤดูรอน
และในกรณีน้ี มิใหนํ าเกณฑภาระงานตามขอ 7 วรรค 1 มาใชบังคับ”

3.  ปรับเลื่อน ขอ 8 – 11 เดิม เปน ขอ 9-12
4.  บัญชี แนบทายประกาศฯ ขอ 2.1 คํ าวา “อาจารยภายนอก” ใหแกไขเปน

“อาจารยภายนอกมหาวิทยาลัย”

4. รางประกาศฯ เรื่อง รายชื่อหลักสูตรโครงการพิเศษ
1.  ใหพิจารณาตรวจสอบอีกครั้ง และใหเพ่ิมเติมรายชื่อหลักสูตรภาคพิเศษ

เขาไปดวย

4.2 รางงบประมาณประจ ําป 2549 ของสถานจดัการและอนรุกัษพลงังาน คณะวศิวกรรมศาสตร
รองคณบดีฝายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร ผูแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรเสนอตอ

ท่ีประชุมวา สถานจัดการและอนุรักษพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร  ขอเสนอรางงบประมาณประจํ าป 2549 โดย
จัดทํ างบประมาณแบบสมดุล มีประมาณการรายรับและรายจายเปนเงินจํ านวน 6,700,000 บาท ซ่ึงมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมีขอคดิเหน็เสนอแนะใหจัดท ํารายละเอยีดเพ่ิมเตมิใหชดัเจน

เพ่ือประกอบการเสนอสภามหาวทิยาลยัเพ่ือพิจารณาตอไป

4.3  ขอหารอืเก่ียวกับ GPAX และการเกบ็เงินในการรายงานตวัเขาศกึษาใน มข. โดยวธิรีบัตรง
ปการศึกษา 2549

ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการเสนอตอท่ีประชุมวา ท่ีประชุมคณะกรรมการอํ านวยการดํ าเนินการรับ
บุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกนโดยวิธีรับตรง ในคราวประชุม ครั้งท่ี 1/2548 เม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม
2548 ไดมีมติใหนํ าเสนอองคประกอบในการรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขนแกนโดยวิธีรับตรง ประจํ าปการ
ศึกษา 2549 ใหท่ีประชุมคณบดีพิจารณาทบทวน ดังนี้

1.ท่ีประชุมคณบดี คราวประชุมวาระพิเศษ เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2548 ไดมีมติเห็นชอบใหนํ า
คา GPAX 6 ภาคเรียน มาเปนเกณฑในการพิจารณคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาฯ โดยวิธีรับตรงนั้น ท่ีประชุมคณะ
กรรมการอํ านวยการฯ ใหความเห็นเพิ่มเติมวา หากมหาวิทยาลัยจะดํ าเนินการตามมติท่ีประชุมคณบดี อาจเกิด
ปญหาเรื่องระยะเวลาในการดํ าเนินการระหวางการรับโดยวิธีรับตรง กับระบบกลาง Admission ซ่ึงระยะเวลาการ
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ดํ าเนินการใกลเคียงกันมาก และ GPAX 6 ภาคเรียนอาจตองรอไปถึงเดือนเมษายน 2549  แตถาให GPAX 5
ภาคเรียน โรงเรียนสามารถออกเอกสารใหในเดือนพฤศจิกายน 2548 ซ่ึงเปนชวงท่ีมหาวิทยาลัยดํ าเนินการรับ
สมัครฯ ฉะนั้น จึงใครขอใหท่ีประชุมพิจารณาทบทวนมติดังกลาว

2.การรายงานตัวเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยวิธีรับตรง เนื่องจากมีผูผานการคัดเลือกฯ
มารายงานตัวเขาศึกษาแลว แตไมมาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาจํ านวนมาก ทํ าใหมหาวิทยาลัยไมไดนักศึกษาตาม
จํ านวนที่ตองการ เพื่อเปนการลดปญหาดังกลาว จึงใครขอใหท่ีประชุมพิจารณาวา ควรเก็บเงินคาธรรมเนียมการ
ศึกษาในวันรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธ์ิกอนหรือไม

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี
1. ใหใชคา GPAX 6 ภาคเรยีน มาเปนเกณฑในการพิจารณาคดัเลอืกบุคคลเขาศกึษาฯ

โดยวธิรีบัตรง ในปการศกึษา 2549 น้ี และใหหนวยงานทีเ่ก่ียวของวางแผนการท ํางานเพ่ือใหทนัตามก ําหนดเวลา
2. เหน็ชอบในหลกัการใหมีการจดัเก็บคาธรรมเนียมการศกึษา คาธรรมเนียมพิเศษ และ

คาใชจายทัง้หมด ในวนัทีนั่กศกึษามารายงานตวั และใหมีมาตรการผอนผัน ชวยเหลือ เพ่ือเปดโอกาสให
นักศึกษาที่ตองการมาเรียนไมตองเสียสิทธิไป สํ าหรับเรื่องสิทธิการคุมครองประกันชีวิตนักศึกษาน้ันให
ครอบคลุมตั้งแตวันที่นักศึกษารายงานตัวและชํ าระคาใชจายทั้งหมดแลว

4.4  ขออนุมัติเก็บคาธรรมเนียมการศกึษาพิเศษ หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ
       สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รองคณบดีฝายบริหาร ผูแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเสนอตอท่ีประชุมวา

คณะฯขออนุมัติเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารอุตสาห-
กรรมและวิสาหกิจ ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท โดยเริ่มตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2548 เปนตนไป
ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการและมีขอคิดเห็นเสนอแนะใหปรับปรุง

แกไขในรางประกาศฯ ดังน้ี
1.  บรรทดัที ่8 ใหแกไขขอความ “ทกุชัน้ปเขาศกึษา...” เปน “ส ําหรบันักศกึษาทกุชัน้ปทีเ่ขาศกึษา...”
2.  บรรทัดที่ 10 ใหตัดขอความ “ สํ าหรับนักศึกษา....ในภาคการศึกษาน้ัน”  ออก

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 แนวทางการจดัการศกึษาหลกัสตูรควบระดบัปรญิญาโท 2 ปรญิญา ในสถาบนัอดุมศกึษาไทย
สํ านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ไดสงประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรือ่ง แนวทางการจดัการศกึษา

หลักสูตรควบระดบัปรญิญาโท 2 ปรญิญา ในสถาบนัอดุมศกึษาไทย พ.ศ.2548 ซ่ึงไดมีการประกาศในราชกจิจานเุบกษา ฉบบั
ประกาศและงานทัว่ไป เลม 122 ตอนพเิศษ 50 ง  วนัท่ี 11 กรกฎาคม 2548 เรยีบรอยแลว  ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสาร
ประกอบวาระ

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
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5.2 คูมือการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมวา บัณฑิตวิทยาลัยไดจัดทํ าคูมือการบริหารจัดการ

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูบริหารใชประกอบเปนแนวทางการบริหารหลักสูตรในการ
ผลิตบัณฑิตตามคุณสมบัติท่ีพึงประสงค โดยมีกระบวนการทํ างานและสัมฤทธิผลท่ีสอดคลองกับดัชนีชี้วัดของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งดัชนีคุณภาพและมาตรฐานของ สกอ. สมศ.และก.พ.ร. ซ่ึงคูมือฉบับนี้มีรากฐานมาจาก ระบบ
พัฒนาและประกันคุณภาพหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (GSA) ของท่ีประชุมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแหงประเทศไทย
มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

5.3 ปญหานักศึกษาไทยที่ University of Western Sydney ประเทศออสเตรเลีย
ประธานเสนอตอท่ีประชุมวา สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดสงสํ าเนาหนังสือกระทรวง

การตางประเทศ ท่ี กต 0302/10099 ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2548 เรื่องปญหานักศึกษาไทยที่เขาศึกษาใน
University of Western Sydney ประเทศออสเตรเลีย เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของนักศึกษาหรือ
อาจารยท่ีจะเดินทางไปศึกษา ณ ตางประเทศในอนาคต ซ่ึงมีรายละเอียดเปนเอกสารลับประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบเปนอุทธาหรณท่ีดีในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยบกพรอง
ที่ประชุมรับทราบ

5.4  การขออนุมัติเปดหลักสูตร
เลขานกุารท่ีประชมุเสนอตอท่ีประชมุวา ดวยมีหลักสูตรทีข่ออนมัุตเิปดสอน ท่ีไดผานความเหน็ชอบ

ของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร คราวประชุมครั้งท่ี 11/2548 เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2548   เรียบรอยแลว
จํ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548)

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

5.5  รายงานการตรวจสอบบัญชีประจํ าปงบประมาณเงินรายได พ.ศ.2547
รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอท่ีประชุมวา หนวยตรวจสอบภายใน ไดทํ าการตรวจสอบบัญชี

กบัหลักฐานและทะเบียนตางๆ ประจํ าปงบประมาณเงินรายไดป 2547  ส้ินสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2547
เรียบรอยแลว โดยวิธีทดสอบทางบัญชีเทาท่ีจํ าเปน ปรากฏวาไดจัดทํ าบัญชีเชนเดียวกับปท่ีผานมาและมียอด
คงเหลือถูกตองตามงบรับ-จาย  และมีบางคณะที่รายจายมากกวารายรับ ทํ าใหไมสามารถหักเงินทุนสํ ารอง 7%
ไดครบตามยอดที่ควรจะเปน มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการในการจัดสรรเงินใหใชเปนรายไตรมาสโดยดูจากรายรับ
จรงิมาประกอบ มิเชนนั้นอาจเกิดกรณีนี้เพิ่มขึ้น ซ่ึงอาจมองไดถึงการวางแผนการใชจายเงินขาดประสิทธิภาพ

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ และมีขอคิดเห็นเสนอแนะวา สํ านักทะเบียนฯควรพิจารณาแจงรายรับจาก

คาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อดํ าเนินการจัดสรรใหคณะ/หนวยงาน เปนงวดๆ โดยงวดแรกควรดํ าเนินการให
แลวเสร็จภายใน 1 เดือน หลังสิ้นสุดกระบวนการเพิ่มถอนการลงทะเบียนของนักศึกษาตามปฏิทินการศึกษา
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5.6  รายงานผลการด ําเนินงาน และรายงานผูสอบบญัช ีโครงการพเิศษผลติบัณฑติบรหิารธรุกิจ
       สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการทองเที่ยว  คณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการเสนอตอท่ีประชุมวา คณะวิทยาการจัดการขอเสนอสรุปผลการ

ด ําเนินงานและรายงานของผูสอบบัญชี โครงการพิเศษผลิตบัณฑิตบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ
การทองเท่ียว (ภาคสมทบ) สํ าหรับป ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2547  โดยสรุปมีรายไดสูงกวารายจาย
275,430.68 บาท ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ ท้ังนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการประจํ าคณะฯ
คราวประชุมครั้งท่ี 9/2548 เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2548 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

5.7 หนวยงานเครือขายการพัฒนาศักยภาพหมูบาน/ชุมชน (SML) มข.
รองอธิการบดีฝายวิจัยเสนอตอท่ีประชุมวา ตามที่รัฐบาลไดมีโครงการพัฒนาศักยภาพหมูบาน/

ชุมชน (SML) โดยมีวัตถุประสงคใหเกิดการจัดงบประมาณโดยตรงแกประชาชนในหมูบานและชุมชน นํ าไป
แกปญหาสวนรวมในการดํ ารงชีวิตประจํ าวันและการประกอบอาชีพท่ีม่ันคงและย่ังยืน โดยประชาชนเปนผูบริหาร
จัดการเอง นั้น เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการดํ าเนินการและบริหารจัดการโครงการดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ
จงึไดมีการจดัตัง้หนวยงานเครอืขายการพฒันาศกัยภาพหมูบาน/ชมุชน (SML) ขึน้  ภายใตสํ านกังานสนบัสนนุการวจิยั
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื พ.ศ.2546 ซ่ึงเปนองคกรในก ํากบัของมหาวทิยาลัยขอนแกน โดยหนวยงานเครอืขายนี้
มีสํ านกังาน ณ ชัน้ 3 อาคารแกนกลัปพฤกษ มหาวทิยาลัยขอนแกน ไดด ําเนนิการรวมกบัมหาวทิยาลัยราชภฎัอดุรธานี
มหาวทิยาลัยราชภฎัเลย และมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน วทิยาเขตขอนแกน ตดิตามและประเมนิผลใน
หมูบานน ํารอง 70 หมูบานในเขต 4 จงัหวดั ไดแก จ.ขอนแกน  จ.อดุรธาน ีจ.หนองบวัลํ าภู  และจ.เลย นอกจากนี้
ยังมี หนาท่ีฝกอบรมเจาหนาท่ีสนับสนุนการดํ าเนินโครงการในระดับอํ าเภอ และเปนสถาบันหลักในการดํ าเนินการ
อาสาสมัครโครงการอาสา  SML ในกลุมจงัหวดัรอยแกนสาร ตลอดจนเปนศนูยคอยตอบค ําถามและใหขอเสนอแนะ
แกเจาหนาท่ี  ขาราชการ เทศบาล ธนาคาร ในพื้นท่ีภาคอีสาน ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

5.8 ขอแจงรายการช ําระเงินยมืของมหาวทิยาลยัขอนแกน ของวทิยาลยับัณฑติศกึษาการจดัการ
ประธานเสนอตอท่ีประชมุวา วทิยาลัยบณัฑติศกึษาการจดัการไดยืมเงนิรายไดของมหาวทิยาลัยเพือ่

ปรับปรุงอุปกรณและสถานท่ีสํ าหรับรองรับการเปดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เปนเงินจํ านวน
16,151,169.00 บาท และช ําระคนืมาเปนระยะ ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระ นัน้ บดันี ้วทิยาลัยฯ ไดช ําระ
เงนิงวดสุดทายท่ีเหลือจ ํานวน 3,500,000 บาท เรยีบรอยแลว เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2548

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
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5.9 การประชมุการบรหิารมหาวทิยาลยั เม่ือเปนมหาวทิยาลยัในก ํากับของรฐั
รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากรเสนอตอท่ีประชุมวา เนื่องจากมหาวิทยาลัยตองมีการเตรียมการ

ปรับเปล่ียนสถานภาพเปนหนวยงานในกํ ากับของรัฐ การเตรียมความพรอมระบบตางๆ และการออกขอบังคับ
ระเบียบภายใตมาตราตางๆของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ... เพื่อใหมีการเตรียมความพรอม
อยางมีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอโครงการประชุมเรื่อง แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน เม่ือเปน
มหาวิทยาลัยในกํ ากับของรัฐ ในระหวางวันท่ี 20-21 สิงหาคม 2548   ณ หองกมลมาศ โรงแรมสยามซิตี้ ถนนศรี
อยุธยา กรุงเทพฯ โดยผูเขารวมประชุมสัมมนาประกอบไปดวย นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
เลขาธิการและรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และขอเรียนเชิญคณบดี ผูอํ านวยการ เขารวมการ
ประชุมสัมมนาตามวันดังกลาวดวย โดยกํ าหนดการประชุมสัมมนาดังกลาวนั้น ในภาคเชา อธิการบดีจะนํ าเสนอ
สรุปสาระสํ าคัญของรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ... และประเด็นสํ าคัญท่ีตองเตรียมการ จากนั้น
จะเปนการระดมความคิดเห็น แบงกลุมยอย และในภาคคํ่ าจะมี Dinner  Talk  โดยคาใชจายในการประชุมสัมมนา
ท่ีโรงแรมสยามซิตี้นั้น สกอ.เปนผูรับผิดชอบคาใชจายท้ังหมด  สํ าหรับผูบริหารท่ีประสงคจะเดินทางไปรวมการ
ประชุมสัมมนาดังกลาวขอใหเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการจากตนสังกัด

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ และเขารวมการประชุมสัมมนาดังกลาว
ที่ประชมุรับทราบ

5.10  -  สรุปกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวางวันที่ 16 พฤษภาคม –
             15 มิถุนายน 2548

   -  รายงานสรุปขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน
       เดือน พฤษภาคม- มิถุนายน และเดือน กรกฎาคม 2548

ดวยในชวงวนัท่ี 16 พฤษภาคม – 15 มิถนุายน 2548 มหาวทิยาลัยไดด ําเนนิกจิกรรมทสํี าคัญๆ
ในดานการพฒันาวชิาการและผลติบณัฑติ การวจิยั การบรกิารวชิาการ การพฒันานกัศกึษา การตางประเทศ การพฒันา
ส่ิงแวดลอม การพฒันาระบบบรหิารและบคุลากร และการจดักจิกรรมพเิศษ ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชมุ

และนอกจากนี ้ฝายกจิการพเิศษ และงานประชาสมัพนัธยังไดรวบรวมรายงานขาวมหาวทิยาลัย
ขอนแกนในหนาหนงัสือพมิพ วารสาร ส่ือมวลชน ประจ ําเดอืนพฤษภาคม- มิถนุายน และเดอืนกรกฎาคม 2548    โดย
แยกประเภทเปนขาวดานตางๆ ไดแก ขาวพฒันาวชิาการและผลิตบณัฑติการวจิยั การบรกิารวชิาการ การพฒันา นกั
ศกึษา การตางประเทศ การพฒันาส่ิงแวดลอม  การพฒันาระบบบรหิารและบคุลากร การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ
กจิกรรมพเิศษ ขาวท่ัวไป บรกิารชมุชน เดอืนพฤษภาคม-มิถนุายน 2548 รวมทัง้ส้ิน 168  ขาว  และเดอืนกรกฎาคม
รวมท้ังส้ิน 131 ขาว ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ
6.1 ขอเชิญรวมกิจกรรมออกกํ าลังกายเทิดพระเกียรติวันแม
รองอธกิารบดฝีายพฒันานกัศกึษาเสนอตอท่ีประชมุวา ในวนัท่ี 11 สิงหาคม 2548 เวลา 17.00 น.

เปนตนไป ขอเรยีนเชญิผูบรหิารทุกทานแตงกายดวยชดุกฬีา เส้ือสีฟา รวมกจิกรรมการออกก ําลังกายตานยาเสพตดิ
รวมเทิดพระเกียรติ ในวันแม ณ สนามกีฬากลาง  มหาวิทยาลัยขอนแกน

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 12.50  นาฬิกา

    พิศาล   ศิริธร
             (รองศาสตราจารยพิศาล  ศิริธร)

                               รองอธิการบดีฝายวิจัย
                    ปฏิบัติหนาท่ีแทนเลขานุการท่ีประชุมคณบดี

นางสังวาลย  ชางทอง
ผูชวยเลขานุการท่ีประชุม
ผูตรวจรายงานการประชุม
นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน  มูลศรี
ผูบันทึกรายงานการประชุม
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