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รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 7/2548
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2548
ณ หองประชุมสํานักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 2 อาคารศูนยวิชาการ
******************************************
ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต สกลไชย
2. ผศ.อารมย ตัตตะวะศาสตร
3. รศ.พิศาล ศิริธร
4. ผศ.โฆสิต แจงสกุล
5.
6.
7.
8.

ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธ
รศ.รังสรรค เนียมสนิท
รศ.สมหมาย ปรีเปรม
นายเทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ

9. ผศ.ธนากร วงศวัฒนาเสถียร
10. นายปณณวัฒน ศักดิ์ทัศนา
11. รศ.เพ็ญณี แนรอท
12. รศ.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ
13. รศ.สุธี ไกรตระกูล
14. รศ.พีรสิทธิ์ คํานวณศิลป
15. ผศ.วิสุทธิ์ กังวานตระกูล
16. รศ.นิวัตร จันทรเทวี
17. รศ.บังอร ศรีพานิชกุลชัย
18. รศ.เกรียงศักดิ์ ศรีสุข
19. รศ.ประจักษ พัวเพิ่มพูลศิริ
20. นายทรงยศ พงศพิมล
21. รศ.สุเมธ แกนมณี
22. ผศ.รุง ธีระพิจิตร

อธิการบดี
ประธาน
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
รองอธิการบดีฝายวิจัย และ
รักษาราชการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนากีฬา
แทนรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร
รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ
แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
รองคณบดีฝายบริหาร
แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร
รองคณบดีฝายวิจัย
แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
รองคณบดีฝายโรงพยาบาล
แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รองคณบดีฝายบริหาร
แทนคณบดีคณะเทคนิคการแพทย
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
คณบดีคณะเทคโนโลยี
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
รองคณบดีฝายวิชาการ
แทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
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23. รศ.สมาน ลอยฟา
24. รศ.ชรัตน มงคลสวัสดิ์
25. รศ.สมภพ พระธานี
26. รศ.จิตเจริญ ไชยาคํา
27. ผศ.สิทธี วนิชาชีวะ

28. ผศ.พิศิษฐ โจทยกิ่ง
29. รศ.กุลธิดา ทวมสุข
30. นางสังวาลย ชางทอง

ผูไมมาประชุม
1. รศ.ดํารงค หอมดี
2. ผศ.วีระศักดิ์ ชายผา
ผูเขารวมประชุม
1. นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย

ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
(สํานักหอสมุดและทรัพยากรและการเรียนรู)
รักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
ผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ
รองผูอํานวยการฝายวางแผนและพัฒนา
แทนผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)
ประธานสภาคณาจารย
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
เลขานุการที่ประชุม
หัวหนาสํานักงานอธิการบดี
ผูชวยเลขานุการที่ประชุมคณบดี

รองอธิการบดีฝายบริหาร
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร

รองประธานสภาขาราชการและลูกจาง คนที่ 1
แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง

เริ่มประชุมเวลา 09.50 นาฬิกา
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงตอที่ประชุม
1.1 แจงงดประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําเดือนพฤษภาคม 2548
ประธานแจงตอที่ประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 3/2548 ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2548 และครั้งที่ 4/2548 ในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2548 นั้น เนื่องจาก
ระยะเวลาที่กําหนดหางกันเพียง 2 สัปดาห ประกอบกับในชวงเวลาดังกลาวไมมีการประชุมคณบดี จึงยังไมมีวาระที่
จะเสนอสภามหาวิทยาลัย จึงของดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2548 ในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2548
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรือ่ งรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครัง้ ที่ 6/2548 เมือ่ วันพุธที่ 23 มีนาคม 2548
ที่ประชุมมีมติใหแกไข ดังนี้
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- หนา 3 วาระที่ 3.1 แกไขดังนี้
-บรรทัดที่ 8 ใหเพิ่มเติมขอความ “โดยใหระงับการหักเงินเดือนของสมาชิกที่มีคุณสมบัติ
เขาขายเปนการชั่วคราว” ตอทายขอความ “กรณีการกูเงินพิเศษ”
-บรรทัดที่ 16 ใหเพิ่มเติมขอความ “และเพื่อใหการแกปญหาสหกรณออมทรัพยฯ
เปนไปดวยความเรียบรอย ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธ ในฐานะประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยฯ จึงขอ
เสนอ” ตอทายขอความ “...ตามขอ 1-2 แลว”
-มติที่ประชุม ใหเพิ่มเติมขอความ “และขอความรวมมือใหสหกรณออมทรัพยฯ ดําเนิน
การ” ตอทาย ขอความ “...สหกรณออมทรัพยฯ”
- หนา 8 มติที่ประชุมวาระที่ 5.2 ขอความ “...ตามองคประกอบขอ 2 และ 4 ...” ใหแกไขเปน
“...ตามองคประกอบขอ 2 ขอ 3 และขอ 4 ...”
เมื่อแกไขเรียบรอยแลว ที่ประชุมมีมติรบั รองรายงานการประชุมครั้ง 6/2548 เมื่อวันพุธที่
23 มีนาคม 2548
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
3.1 การแตงตั้งคณะกรรมการวางหลักเกณฑและวิธีการบริหารงาน ดานบริหารงานบุคคล
ผูชวยเลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดีคราวประชุม ครั้งที่
6/2548 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2548 ไดพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อเปนกรรมการในคณะกรรมการชุดตางๆ ของ
คณะกรรมการวางหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานดานบริหารงานบุคคลแลว มีมติ ดังนี้
1.คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ตามขอ (3) ประกอบดวย
1. รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
2. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
3. คณบดีคณะแพทยศาสตร
4. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
5. ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ
และตามขอ (7) ใหรองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร เปนกรรมการและเลขานุการ
2. สําหรับคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ตามขอ (4)-(6) คณะกรรมการพิจารณากําหนด
หลักเกณฑและวิธีการกําหนดตําแหนงทางวิชาการและตําแหนงชํานาญการ ตามขอ (2)-(4) และคณะกรรมการ
วินัยและรักษาระบบคุณธรรม ตามขอ (3) ขอใหคณะ/หนวยงาน นํากลับไปพิจารณาเสนอ โดยกองการเจาหนาที่
จะมีบันทึกถึงแตละคณะ/หนวยงาน เพื่อรวบรวมรายชื่อนําเสนอใหที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
ในการนี้ กองการเจาหนาที่ไดดําเนินการรวบรวมรายชื่อจากคณะ/หนวยงานเรียบรอยแลว จึงนํา
เสนอที่ประชุม พิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อเปนกรรมการในคณะกรรมการชุดตางๆ ของคณะกรรมการวางหลัก
เกณฑและวิธีการบริหารงานดานบริหารงานบุคคล ในสวนที่เหลือตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวไดเสนอรายชื่อบุคคลเปนกรรมการในคณะกรรมการชุดตางๆ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
(4) กรรมการซึง่ เลือกจากบุคลากรสายวิชาการซึง่ ไมใชประเภทผูบ ริหาร จํานวน 1 คน ไดแก
1. รศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ
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(5) กรรมการซึ่งเลือกจากบุคลากร ประเภททั่วไป จํานวน 1 คน ไดแก
2. นางกิตติมา จันทรสม
2. คณะกรรมการพิจารณากําหนดหลักเกณฑและวิธีการกําหนดตําแหนงทางวิชาการและ
ตําแหนงชํานาญการ
(2) ผูท รงคุณวุฒภิ ายนอกมหาวิทยาลัย ซึง่ ดํารงตําแหนงศาสตราจารย จากบัญชีรายชือ่ ของ
สกอ. จํานวน 2 คน ไดแก
1. ศ.นพ.วิจารณ พานิช
2. ศ.ดร.สุจินต จินายน
สํารอง
1. ศ.ดร.สมบัติ ธํารงธัญญวงศ
2. ศ.ดร.นงลักษณ วิรัชชัย
(3) ผูทรงคุณวุฒิจากบุคลากรสายวิชาการและดํารงตําแหนงไมตํ่ากวารองศาสตราจารย
จํานวน 3 คน ไดแก
1. ศ.นพ.ปยะทัศน ทัศนาวิวัฒน
2. รศ.ดร.สัมพันธ พันธุพฤกษ
3. ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง
(4) ผูทรงคุณวุฒิจากบุคลากร ประเภททั่วไป จํานวน 1 คน ไดแก
1. นางสาวชูศรี คูชัยสิทธิ์
3. คณะกรรมการวินัยและรักษาระบบคุณธรรม
(3) ผูแ ทนผูบ ริหารซึง่ เลือกจากรองอธิการบดี คณบดี ผูอ านวยการศู
ํ
นย/สถาบัน/สํานัก
จํานวน 4 คน ไดแก
1. คณบดีคณะเกษตรศาสตร
2. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
3. คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
4. ผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สําหรับรองอธิการบดี ที่ประชุมเห็นชอบใหผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดีเปนผู
พิจารณาเสนอ
และกรณีที่คณบดีหรือผูอํานวยการที่รวมเปนกรรมการในชุดตางๆ
ไดครบวาระการดํารง
ตําแหนงคณบดีหรือผูอํานวยการก็ใหถือวาครบวาระการเปนกรรมการดวย ใหดําเนินการสรรหาใหม

3.2 การเสนอแตงตั้งคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองอธิการบดีฝายวิจัยเสนอตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุม
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ครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2548 ไดพิจารณาเรื่องการเสนอแตงตั้งคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและ
พัฒนาแลว มีมติเห็นควรใหสถาบันฯจัดทําเอกสารสรุปภารกิจหนาที่และเปาหมายของสถาบันฯ และภารกิจหนาที่
ของคณะกรรมการชุดดังกลาว พรอมทัง้ แนบประวัตผิ ลงานดานการวิจยั โดยสรุปเพือ่ ประกอบการพิจารณาเพิม่ เติม
ในการนี้ สถาบันวิจยั และพัฒนาไดจดั ทําเอกสารสรุปภารกิจและบทบาทหนาทีข่ องสถาบันฯ และบทบาทหนาทีข่ องคณะ
กรรมการประจําสถาบันฯ เรียบรอยแลว จึงขอเสนอรายชือ่ คณาจารยและผูท รงคุณวุฒิ เพือ่ รับการเสนอแตงตัง้ เปน
คณะกรรมการประจําสถาบันฯ จํานวน 7 คน จากทีก่ าหนดไว
ํ
ตามขอ 5.3 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจยั และพัฒนา พ.ศ. 2548 จํานวนไมนอ ยกวา 5 คน แตไมเกิน 9 คน ซึง่ มี ราย
ละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบในหลักการ และเพื่อใหครอบคลุมภารกิจ บทบาทหนาที่
ของสถาบันฯ โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบาทดานการวิจัยเชิงบูรณาการ จึงขอใหคณะ/หนวยงานพิจารณาเสนอ
รายชื่อเพิ่มเติม และนําเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
3.3 การขยายเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่ คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.) ทํา
หนาที่แทนคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ไดกําหนดหลักเกณฑขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่จะขยายเวลาราชการตองมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ ดังนี้
หลักเกณฑ
1. ดํารงตําแหนงศาสตราจารย หรือตําแหนงรองศาสตราจารย
2. เปนผูเกษียณอายุราชการตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2546 เปนตนไป
3. มีสุขภาพแข็งแรง ผานการตรวจสุขภาพกาย สุขภาพจิต โดยมีใบรับรองแพทยจาก
สถานพยาบาลของรัฐรับรองและรับรองไวไมเกิน 1 ป
4. ทําหนาที่สอนและวิจัย
5. มีภาระงานตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด ดังนี้
ตําแหนงศาสตราจารย
1. ปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานขั้นตํ่าในฐานะอาจารยผูสอนในสถาบันอุดมศึกษา ตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด และ
2. มีบทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการเฉลี่ยปละ 3 เรื่อง หรือ
บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือผลงานในลักษณะอื่นที่เทียบ
เทาเฉลี่ยปละ 2 เรื่อง
ตําแหนงรองศาสตราจารย
1. ปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานขั้นตํ่าในฐานะอาจารยผูสอนในสถาบันอุดมศึกษา ตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด และ
2. มีบทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการเฉลี่ยปละ 2 เรื่อง หรือ
บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ หรือผลงานในลักษณะอื่นที่เทียบเทาเฉลี่ยป
ละ 2 เรื่อง
รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 7/2548 ณ วันที่ 7 เมษายน 2548
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ทัง้ นี้กรณีที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย หรือตําแหนงรองศาสตราจารยไมครบ 3 ปกอนเกษียณ
อายุราชการใหนับผลงานเฉพาะที่ไดดํารงตําแหนงนั้นๆ
ตามรายละเอียดหลักเกณฑดังกลาว มีประเด็นที่มหาวิทยาลัยควรพิจารณากําหนดรายละเอียดให
ชัดเจน ดังนี้
1. ภาระงานตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด โดยเฉพาะผลงานวิชาการ บทความวิชาการ หรือ
บทความจากผลงานวิจัย ซึ่งกําหนดไวเฉลี่ยปละ 3 เรื่อง หรือ 2 เรื่องแลวแตกรณี จํานวนปที่จะนํามาคิดเฉลี่ยนั้น
คือจํานวนกี่ป และกรณีที่ภาระงานเฉลี่ย 3 ป ไมถึงเกณฑ จะนับผลงานเฉลี่ยตลอดเวลาที่ดํารงตําแหนงนั้นๆ ได
หรือไม
2. ผลงานที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรตามเกณฑนั้น ควรเปนผลงานที่ไดรับการตีพิมพในระดับใด
3. คําวา “ผลงานในลักษณะอื่นๆ” ภายใตตําแหนงศาสตราจารยและรองศาสตราจารย นั้น
หมายถึงอะไร
4. เกณฑเพื่อประกอบการพิจารณาอื่นๆ ควรมีอะไรบาง
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดังนี้
1. ระยะเวลาที่นํามาคิดผลงานเฉลี่ยและบทความทางวิชาการ หรือบทความจากงานวิจัยของ
ผูดํารงตําแหนงศาสตราจารย หรือรองศาสตราจารยใหคิดระยะเวลา 3 ป กรณีที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย
หรือรองศาสตราจารยกอนเกษียณอายุไมถึง 1 ป ใหนับผลงานเฉพาะที่ไดดํารงตําแหนงนั้นๆ ผลงานที่คิด
เฉลี่ยนี้ตองเปนผลงานกอนเกษียณ (ถามีผลงานหลังเกษียณดวยก็ได แตผลงานกอนเกษียณตองครบเกณฑ
นํามาชดเชยไมได)
2. ผลงานที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรตามเกณฑนั้น ตองเปนบทความฉบับสมบูรณ (Full
Text
article/paper) ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่มี Peer Review หรือเอกสารการประชุมวิชาการ (Proceedings)
ที่จัดพิมพเปนรูปเลมหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส
3. ผลงานลักษณะอื่นหมายถึง ผลงานอยางอื่นที่มิใชเอกสารประกอบการสอน เอกสาร
คําสอน หนังสือ บทความทางวิชาการ ตําราหรืองานวิจัย โดยปกติหมายถึง สิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรค
อาทิ เครื่องทุนแรง ผลงานสรางสิ่งมีชีวิตพันธุใหม วัคซีน หรือสิ่งกอสราง ผลงานดานศิลปะฯ ฯลฯ ผลงาน
ทางวิชาการดังกลาวอาจบันทึกเปนภาพยนตรหรือแถบเสียงก็ได
4. ขอประกอบการพิจารณาอื่นๆ ที่แสดงถึงความสามารถของนักวิจัย
4.1 การไดรับทุนวิจัยจากแหลงทุนวิจัยตางๆ
4.2 ผลงานที่แสดงถึงการไดรับรางวัล และประกาศเกียรติคุณตางๆ ในฐานะนักวิจัย
4.3 การเปนแหลงอางอิง หรือไดรับการยอมรับทางวิชาการหรือวิจัยในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ
4.4 ผลงานการเปนที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก และปริญญาโท
4.5 อื่นๆที่แสดงถึงความสามารถของนักวิจัย หรือแสดงถึงความเปนนักวิชาการ
4.6 ความจําเปนของคณะเนื่องจากภาระงานสอน/วิจัย
4.7 ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 7/2548 ณ วันที่ 7 เมษายน 2548
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4.1 การปรับโครงสรางการแบงสวนราชการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุม ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2548 ไดมีมติเห็นชอบการปรับโครงสรางแบงสวนราชการคณะ
มนุษยศาสตรฯ โดยแบงเปน 1) สํานักงานคณบดี และ 2) สายวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ซึ่งประกอบดวย
กลุมวิชา 4 กลุมวิชา คือ กลุมวิชามนุษยศาสตร กลุมวิชาสังคมศาสตร กลุมวิชาภาษา และกลุมวิชาสารสนเทศและ
การสื่อสาร นั้น
ในสวนของสํานักงานคณบดี คณะฯ เสนอขอปรับโครงสรางใหมเพื่อใหสอดคลองกับโครงสรางของคณะฯ
โดยเสนอแบงหนวยงานภายในเปน 3 กลุม ดังนี้
1. กลุมภารกิจดานบริหารจัดการ
2. กลุมภารกิจดานวิชาการ
3. กลุมภารกิจดานยุทธศาสตรและการพัฒนา
ทั้งนี้ คณะฯขอคงตําแหนงเลขานุการคณะฯ ไวเชนเดิม โดยไมมีวาระการดํารงตําแหนง สําหรับหัวหนา
กลุมภารกิจกําหนดวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป และสามารถดํารงตําแหนงตอไปไดหากประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแลวมีความเหมาะสม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบในหลักการ ตามที่คณะมนุษยศาสตรฯ เสนอ และ
มีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยพิจารณาวางแนวทางปรับปรุงการดํารงตําแหนงผูบริหารระดับผูอํานวยการกอง
และ เลขานุการคณะ โดยใหสามารถหมุนเวียนกันไดโดยอยูในกรอบของกฎหมาย และประธานไดมอบให
รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากรพิจารณาตอไป
4.2 ขออนุมัติหลักการเก็บเงินคาประกันสุขภาพนักศึกษา 200 บาท
รองคณบดีฝายโรงพยาบาล ผูแทนคณบดีแพทยศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัย
โดยคณะแพทยศาสตรไดเก็บเงินคาประกันสุขภาพนักศึกษา คนละ 200 บาท ตั้งแต ป 2545-2547 และในขณะ
เดียวกันนักศึกษาสามารถเลือกใชสิทธิบัตรประกันสุขภาพถวนหนา (บัตรทอง 30 บาท) ไดที่โรงพยาบาลศรีนครินทร มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายใหคืนเงินคาประกันสุขภาพจํานวน 200 บาท ดังกลาว ใหกับนักศึกษาในภาย
หลัง ในการดําเนินการดังกลาว คณะฯไดประสบปญหาในการดําเนินการ ดังนี้
1.ดานการตรวจสอบสิทธิ์ ตองใช Web site สวนกลาง ซึ่งตองใชเวลา สถานที่และเจาหนาที่
ในการดําเนินการ
2.สิทธิบัตรทองของนักศึกษาใชไมได เนื่องจากสิทธิถูกโอนกลับโดยพลการ
3. ปญหาดานการคัดกรองนักศึกษา เพื่อแยกกลุมผูใชสิทธิบัตรทอง บัตรสุขภาพ 200 บาท และ
สิทธิสวัสดิการอื่นๆ (เบิกกับผูปกครอง เนื่องจากอายุยังไมครบ 20 ป เขาโครงการ 30 บาท ไมได)
4. นักศึกษาไมมาติดตอรับเงินคาประกันสุขภาพ 200 บาทคืน ภายในกําหนดระยะเวลาการจาย
เงินคืน โดยแจงวาไมมีเวลา ไมไดรับทราบขาวเนื่องจากไปออกหนวย และฝกงานที่หนวยงานภายนอก ทําใหตอง
ขยายเวลาการคืนเงินหลายครั้ง
5. หลักฐานการขอเงินคืนไมครบ (ใบลงทะเบียนหาย)
6.การตรวจสอบสิทธิ และคืนเงิน ตองใชเวลา สถานที่ และเจาหนาที่ดําเนินการ ซึ่งมีผลกระทบตอ
ภาระงานประจําเปนอยางยิ่ง
จากปญหาขางตนดังกลาว คณะฯ พิจารณาเห็นวาตัง้ แตปก ารศึกษา 2548 เปนตนไป เสนอขอให
รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 7/2548 ณ วันที่ 7 เมษายน 2548

-8-

สํานักทะเบียนและประมวลผล ดําเนินการจัดเก็บเงินคาประกันสุขภาพ 200 บาท กับนักศึกษาทุกชัน้ ปเชนเดิม โดยขอยก
เลิกการคืนเงินคาประกันสุขภาพนักศึกษา 200 บาท ทัง้ นี้ นักศึกษาสามารถทําบัตรประกันสุขภาพถวนหนา (บัตรทอง
30 บาท) และใชสทิ ธิบตั รทองของโรงพยาบาลศรีนครินทร ควบคูไปกับบัตรประกันสุขภาพนักศึกษา 200 บาท ตามแต
นักศึกษาจะเลือกใชสทิ ธิคมุ ครองการรักษาพยาบาลจากบัตรใด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบตามที่คณะแพทยศาสตรเสนอ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 การแตงตั้งรองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร
ประธานแจงตอที่ประชุมวา สภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันพุธที่
2 กุมภาพันธ 2548 มีมติอนุมัติใหเพิ่มตําแหนงรองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงแตงตั้ง
ให รองศาสตราจารยรังสรรค เนียมสนิท รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร ตามคําสั่ง
มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 668/2548 ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2548 ตั้งแตวันที่ 3 มีนาคม 2548 เปนตนมา
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งตอไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
5.2 ขาวหนังสือพิมพเรื่องผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2547
ประธานแจงตอที่ประชุมวา ไดปรากฏขาวในหนาหนังสือพิมพ คม ชัด ลึก เมื่อวันอังคารที่ 22
มีนาคม 2548 เรื่องผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2547 ซึ่งมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
5.3 ความคืบหนาของรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล
ที่อยูระหวางการพิจารณาของฝายนิติบัญญัติ
ประธานแจงที่ประชุมวา ความคืบหนาของรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล
ทีอ่ ยูระหวางการพิจารณาของฝายนิติบัญญัติ มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม สําหรับรางพระ
ราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.... ขณะนี้อยูในระหวางบรรจุวาระของวุฒิสภา
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
5.4 รายงานผลการดําเนินคดีแพง กรณี นายประกอบ มณีเนตร
ประธานแจงประชุมวา งานวินัยและนิติการ รายงานผลการดําเนินคดีแพง กรณีการแกไขปญหา
การกอสรางอาคารศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนายประกอบ มณีเนตร ยื่นฟองคดีแพงเรียกคา
เสียหายในเรื่องละเมิดจากเจาหนาที่ของรัฐและมหาวิทยาลัยขอนแกนในฐานะจําเลยรวม ตามคดีหมายเลขดําที่
2407/2540 หมายเลขแดงที่ 417/2546 ระหวางนายประกอบ มณีเนตร โจทก กับ นายปริญญา จินดารายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 7/2548 ณ วันที่ 7 เมษายน 2548
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ประเสริฐ จําเลยที่ 1 และพวกรวม 8 คน โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนจําเลยรวม ในคดีนี้ ศาลจังหวัดขอนแกน
พิพากษายกฟองโจทก ตอมา นายประกอบ มณีเนตร ไดยื่นอุทธรณคัดคานคําพิพากษาของศาลชั้นตนอยางอนาถา
ศาลอุทธรณภาค 4 พิพากษายืนตามศาลชั้นตน ไมอนุญาตใหโจทกยื่นอุทธรณอยางอนาถา หากโจทกยังติดใจ
อุทธรณคําพิพากษาของศาลชั้นตน ใหนําเงินคาธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณมาชําระตอศาลชั้นตนภายใน 30 วัน
นับแตวันทราบคําสั่ง ปรากฎวาเมื่อครบกําหนดเวลาการชําระเงินคาธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณแลว โจทกไมนํา
เงินมาชําระใหครบถวนตามกําหนดเวลา ศาลจังหวัดขอนแกนจึงมีคําสั่งไมรับอุทธรณของโจทก คดีนี้จึงถึงที่สุด
ในชั้นศาลชั้นตน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
5.5 การขออนุมัติเปดหลักสูตร
ดวยมีหลักสูตรที่ขออนุมัติเปดสอน ที่ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรเรียบรอยแลวจํานวน 13 หลักสูตร ดังนี้
ผานทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา
กลัน่ กรองหลักสูตร ครัง้ ที่
1.คณะวิทยาศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัย
1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
4/2548
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548)
3 มี.ค.2548
1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
5/2548
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548)
7 มี.ค.2548
1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต
5/2548
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548)
7 มี.ค.2548
1.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
7/2548
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548)
18 มี.ค.2548
2.คณะทันตแพทยศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัย
2.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตรชองปาก
4/2548
และแม็กซิลโลเฟเชียล (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548)
3 มี.ค.2548
2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
4/2548
สาขาวิชาการวิจยั ทางทันตแพทยศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548)
3 มี.ค.2548
3.คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัย
3.1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
4/2548
สาขาวิชาการปกครองทองถิน่ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548)
3 มี.ค.2548
4.คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
4.1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
4/2548
สาขาวิชาการปกครองทองถิน่ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548)
3 มี.ค.2548
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คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา
5.คณะพยาบาลศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัย
5.1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการผดุงครรภขนั้ สูง (ประเภทปรับปรุงเล็กนอย)
5.2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลผูใ หญ (ประเภทปรับปรุงเล็กนอย)
5.3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลผูส งู อายุ (ประเภทปรับปรุงเล็กนอย)
6.คณะศึกษาศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัย
6.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิง่ แวดลอมศึกษา
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548)
7.คณะเภสัชศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัย
7.1 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินกิ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548)
รวมทั้งสิ้น 13 หลักสูตร
จึงนําเสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบ
ทีป่ ระชุมรับทราบ

ผานทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
กลัน่ กรองหลักสูตร ครัง้ ที่
6/2548
18 มี.ค.2548
6/2548
18 มี.ค.2548
6/2548
18 มี.ค.2548
7/2548
25 มี.ค.2548
7/2548
25 มี.ค.2548

5.6 รายงานการศึกษากระบวนการจัดทํารายงานการปฏิบัติราชการ ประจําป 2547
ประธานแจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการศึกษากระบวนการจัดทํารายงานการปฏิบัติราชการ
ประจําป 2547 ไดเสนอรายงานสรุปผลการศึกษากระบวนการ และขั้นตอนการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ
ที่รายงานตอ ก.พ.ร.ประจําปงบประมาณ 2547 โดยการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของ และขอมูลจากเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ ศึกษาปจจัย หรือองคประกอบที่สงผลตอความลาชาในการจัดทําและสงรายงาน ผลตอความสมบูรณหรือ
ความถูกตองของขอมูลที่นําเสนอ และจัดทําขอเสนอแนะ เพื่อใหการจัดทํารายงานการปฏิบัติราชการ ประจําป
2548 สมบูรณและจัดสงไดตามกําหนดเวลาตอไป ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงนําเสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบ
ทีป่ ระชุมรับทราบ
5.7 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีของโรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป 2547
ํ
ลและงบกําไรขาดทุน
ประธานเสนอตอทีป่ ระชุมวา หนวยตรวจสอบภายในไดทาการตรวจสอบงบดุ
สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 กับบัญชีเอกสารและหลักฐานตางๆการปฏิบตั ทิ างบัญชีและทดสอบรายการ
อืน่ ๆทีเ่ ห็นวาจําเปนตามหลักวิชาการบัญชีแลว เห็นวางบการเงินของโรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป 2547
แสดงผลการเงินโดยถูกตองตามทีค่ วร และไดทาขึ
ํ น้ ตามหลักบัญชีทใี ชโดยทัว่ ไป สําหรับวิธกี ารคิดราคาสินคาคงเหลือนัน้
ไดใชราคาทุนโดยถือหลัก First-in-First-out (FIFO) การคิดคาเสือ่ มราคาสินทรัพยใชวธิ เี สนตรง การบันทึกบัญชีใช
เกณฑคงคาง (ACCURAL BAIS) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงนําเสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบ
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ทีป่ ระชุมรับทราบและใหนาเสนอสภามหาวิ
ํ
ทยาลัยเพือ่ ทราบตอไป และมีขอ คิดเห็นเสนอแนะ
เพิม่ เติมวา โรงพิมพฯควรจะมีการประชาสัมพันธในเชิงรุกเพือ่ ใหคณะ/หนวยงานพิจารณาใชบริการจาก
โรงพิมพฯ มากยิง่ ขึน้
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (2548-2551)
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศแจงตอที่ประชุมวา รัฐบาลไดประกาศนโยบาย 8 ดาน
ซึ่งประกอบดวย 1) นโยบายขจัดความยากจน 2) นโยบายพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 3) นโยบายปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 4) นโยบายบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5) นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 6) นโยบายพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 7) นโยบายสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม และ 8) นโยบายรักษา
ความมั่นคงของรัฐ ซึ่งสวนราชการจําเปนตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการภายใตภารกิจใหสอดคลองกับนโยบาย
ดังกลาว ดังนั้น เพื่อใหมหาวิทยาลัยสามารถจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2548-2551 ที่สอดคลองกับ
แผนการบริหาร ราชการแผนดิน และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาไดทันตามกําหนดเวลา ฝายแผนฯ จึงขอความรวมมือใหคณะ/หนวยงาน พิจารณาปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ.2548 ที่คณะ/หนวยงาน ที่ไดจัดทําไวแลว โดยยึดตามกรอบวิสัยทัศน ประเด็น
ยุทธศาสตร เปาประสงค ฯลฯ ภายใตแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2548 และแผนกลยุทธการ
บริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน (2546-2550) ใหสอดคลองกับนโยบาย 8 ดานของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบาย
(2) นโยบายการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ (3) นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได
และ (4) นโยบายบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และฝายแผนและสารสนเทศไดจัดทําปฏิทิน
การจัดแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2548-2551) เปนแนวทางการดําเนินการ โดยขอใหคณะ/หนวยงานสง
ขอเสนอการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ไปยังกองแผนงาน ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2548 ดวย
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและขอความรวมมือดําเนินการ
ที่ประชุมรับทราบ
6.2 การจางนักเรียน/นักศึกษา ใหมีงานทําในชวงปดภาคเรียนฤดูรอน
ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนากีฬา ผูแทนรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาแจงตอที่ประชุมวา
จังหวัดขอนแกนไดมีหนังสือแจงมายังมหาวิทยาลัยวา ศูนยอํานวยการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจนกระทรวง
มหาดไทย (ศตจ.มท.) ไดขอความรวมมือสวนราชการใหมีการจางนักเรียน/นักศึกษา เขาทํางานที่เหมาะสมในชวง
ปดภาคเรียนฤดูรอน และประสานขอความรวมมือ ประชาสัมพันธเชิญชวนภาคเอกชน ธนาคาร สถานประกอบการ
บริษัท หางราน โรงงานอุตสาหกรรม ใหจางนักเรียน/นักศึกษาเขาทํางานดวย และใหรายงานผลการดําเนินงานใน
การจางนักเรียน/นักศึกษา ให ศตจ.ขก.ทราบทุกวันที่ 10 และ 25 ของเดือน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและขอความรวมมือใหคณะ/หนวยงานพิจารณาตามความเหมาะสม
ที่ประชุมรับทราบ

6.3 รางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย สถาบันยุทธศาสตรเพือ่ พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 7/2548 ณ วันที่ 7 เมษายน 2548
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ผูรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากรเสนอตอที่ประชุมวา สภามหาวิทยาลัยใน
คราวประชุมครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2548 ไดมีมติอนุมัติการจัดตั้งสถาบันยุทธศาสตรเพื่อพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้น ในการนี้เพื่อใหการบริหารงานของสถาบันฯเปนไปดวยความเรียบรอย จึงเสนอราง
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย สถาบันยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป และมีขอคิดเห็น
เสนอแนะใหปรับปรุงแกไข ดังนี้
1. วรรคทายของขอ 6 ขอความ “ รายไดของสถาบัน...” ใหตัดออก
2. ขอ 9 (8) แกไขคําผิดใหถูกตอง
3. ขอ 7 ใหเพิม่ ในเรือ่ งการเปนหนวยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
6.4 ขออนุมัติงบประมาณเงินรายได ป 2548 เพิ่มเติม
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา คณะเกษตรศาสตรและ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เสนอขออนุมัติงบประมาณเงินรายไดป 2548 เพิ่มเติม มีรายละเอียดดังนี้
คณะเกษตรศาสตร
รองคณบดีฝา ยกิจการนักศึกษา ผูแ ทนคณบดีคณะเกษตรศาสตรเสนอตอทีป่ ระชุมวา คณะเกษตรศาสตร
เสนอขออนุมัติงบประมาณเงินรายได ป 2548 เพิ่มเติม จากเงินทุนสํารองสะสม จํานวน 4,349,915 บาทเพื่อเปน
คาใชจายในการซอมแซม/ปรับปรุงสิ่งกอสรางและจัดหาครุภัณฑใหกับภาควิชาตางๆ เพื่อใชในการเรียนการสอน
ทัง้ ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรขออนุมตั ติ งั้ งบประมาณเงินรายไดป 2548 เพิม่ เติม จํานวน 18,183,500 บาท
จากเงินคาธรรมเนียมการศึกษา จํานวน 5,227,000 บาท และจากเงินทุนสํารองสะสม จํานวน 12,956,500 บาท
เพือ่ เปนคาใชจา ยในงานสนับสนุนการจัดการศึกษา จํานวน 4,940,100 บาท (เงินอุดหนุนทัว่ ไป และเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ) และงานจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร จํานวน 13,243,400 บาท (เงินอุดหนุนคาจางชัว่ คราว เงินอุดหนุนทัว่ ไป เงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ เงินทุนสํารอง เงินกองทุนรวม และเงินสมทบจายคาสาธารณูปโภค)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ทยาลัยตอไป และรองอธิการบดีฝา ยแผน
ทีป่ ระชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหนาเสนอสภามหาวิ
ํ
และสารสนเทศไดแจงตอทีป่ ระชุมวา เนือ่ งจากปจจุบนั กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศขอใหสว นราชการ
รายงานขอมูลครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอรในหนวยงานใหทราบดวย จึงขอความรวมมือใหคณะ/หนวยงานแจงรายงาน
การดําเนินการจัดซือ้ จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรไปยังศูนยคอมพิวเตอร เพื่อที่ศูนยฯจะไดรวบรวมขอมูล
รายงานใหกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศทราบตอไป

6.5 เสนอแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแกน
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รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ ผูแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา
เพื่อใหเปนไปตามระเบียบฯ วาดวย ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2548 ขอ 8 (4) ใหมีคณะ
กรรมการบริหารศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนผูทรงคุณวุฒิไมนอยกวา 4 คน และไมเกิน 6
คน โดยใหอธิการบดีเสนอชื่อผูที่สมควรไดรับแตงตั้งโดยเปนบุคลากรจากมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอก และ
ใหอธิการบดีแตงตั้ง โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี ศูนยบมเพาะวิสาหกิจฯ ใครขอเสนอผูสมควรไดรับ
การแตงตั้งเปนคณะกรรมการบริหารศูนยบมเพาะวิสาหกิจฯ มีรายนามดังตอไปนี้
1.นายวีรนันทร นีลดานุวงศ
เปนกรรมการ
(ตําแหนงผูอ านวยการศู
ํ
นยสง เสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5)
2.นายปรีชา พันธนกิ ลุ
เปนกรรมการ
(ตําแหนงเจาหนาทีบ่ ริหาร ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน))
3.นายธานินทร มุกดาประกร
เปนกรรมการ
(ผูอ านวยการอาวุ
ํ
โส ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
4.นายสุรพล ทวีแสงสกุลไทย
เปนกรรมการ
(ประธานหอการคาจังหวัดขอนแกน)
5.นายทศพล ตันติวงษ
เปนกรรมการ
(ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
จึงเสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบตามเสนอ
6.6 การไดมาซึ่งชื่อของคณะกรรมการประจําศูนย สถาบัน สํานัก
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา เพื่อใหการไดมาซึ่งชื่อของกรรมการประเภทผูทรง
คุณวุฒิในคณะกรรมการประจําศูนย สถาบัน สํานัก เปนแนวปฏิบัติเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย และเกิดประสิทธิภาพ
ในการดําเนินการ มหาวิทยาลัยควรกําหนดแนวปฏิบัติในการดําเนินการใหชัดเจน
จึงเสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตามทีเ่ สนอ
เลิกประชุมเวลา 12.27 นาฬิกา

(รองศาสตราจารยกุลธิดา ทวมสุข)
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
เลขานุการที่ประชุมคณบดี
นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน มูลศรี
ผูบันทึกรายงานการประชุม
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