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รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 7/2548

เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2548
ณ  หองประชุมสํ านักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 2  อาคารศูนยวิชาการ

         ******************************************
ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต  สกลไชย  อธิการบดี ประธาน
2. ผศ.อารมย ตัตตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
3. รศ.พิศาล  ศิริธร รองอธิการบดีฝายวิจัย และ
                                                       รักษาราชการแทนผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
4. ผศ.โฆสิต  แจงสกุล ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนากีฬา

แทนรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
5. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
6. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท รกัษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร
7. รศ.สมหมาย  ปรีเปรม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
8. นายเทพฤทธิ์  ตุลาพิทักษ รองคณบดีฝายกจิการนักศึกษา

แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร
9. ผศ.ธนากร  วงศวัฒนาเสถียร รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ

แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
10. นายปณณวัฒน  ศักดิ์ทัศนา รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร
11. รศ.เพ็ญณี  แนรอท รองคณบดีฝายวิจัย

แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร
12. รศ.สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
13. รศ.สุธี  ไกรตระกูล รองคณบดีฝายโรงพยาบาล

แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร
14. รศ.พีรสิทธ์ิ  คํ านวณศิลป คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
15. ผศ.วิสุทธ์ิ  กังวานตระกูล รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะเทคนิคการแพทย
16. รศ.นวิัตร  จันทรเทวี คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
17. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย คณบดีคณะเภสัชศาสตร
18. รศ.เกรียงศักดิ์  ศรีสุข คณบดีคณะเทคโนโลยี
19. รศ.ประจักษ  พัวเพิ่มพูลศิริ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
20. นายทรงยศ  พงศพิมล รองคณบดีฝายวิชาการ

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

24. รศ.ชรัตน  มงคลสวัสดิ์ รักษาราชการแทนผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร
25. รศ.สมภพ  พระธานี ผูอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
26. รศ.จิตเจริญ  ไชยาคํ า ผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ
27. ผศ.สิทธี  วนิชาชีวะ รองผูอํ านวยการฝายวางแผนและพัฒนา

แทนผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล
(สํ านักบริหารและพัฒนาวิชาการ)

28. ผศ.พิศิษฐ  โจทยกิ่ง ประธานสภาคณาจารย
29. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

เลขานุการท่ีประชุม
30. นางสังวาลย  ชางทอง หัวหนาสํ านักงานอธิการบดี

ผูชวยเลขานุการท่ีประชุมคณบดี

ผูไมมาประชุม
1.  รศ.ดํ ารงค  หอมดี รองอธิการบดีฝายบริหาร
2.  ผศ.วีระศักดิ์  ชายผา คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร

ผูเขารวมประชุม
1.  นายบุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย รองประธานสภาขาราชการและลูกจาง คนท่ี 1

แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง

เริ่มประชุมเวลา 09.50 นาฬิกา

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอที่ประชุม
1.1 แจงงดประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ประจํ าเดือนพฤษภาคม 2548
ประธานแจงตอท่ีประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดกํ าหนดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งท่ี 3/2548 ในวันพุธท่ี 20 เมษายน 2548 และครั้งท่ี 4/2548 ในวันพุธท่ี 4 พฤษภาคม 2548 นั้น เนื่องจาก
ระยะเวลาที่กํ าหนดหางกันเพียง 2 สัปดาห ประกอบกับในชวงเวลาดังกลาวไมมีการประชุมคณบดี จึงยังไมมีวาระที่
จะเสนอสภามหาวิทยาลัย  จึงของดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 4/2548 ในวันพุธท่ี 4 พฤษภาคม 2548

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2  เรือ่งรบัรองรายงานการประชมุคณบด ีครัง้ที ่6/2548 เม่ือวนัพุธที ่23 มีนาคม 2548
ท่ีประชุมมีมติใหแกไข ดังนี้
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- หนา 3 วาระที่ 3.1 แกไขดังนี้
-บรรทัดท่ี 8 ใหเพิ่มเติมขอความ “โดยใหระงับการหักเงินเดือนของสมาชิกท่ีมีคุณสมบัติ

เขาขายเปนการชั่วคราว” ตอทายขอความ “กรณีการกูเงินพิเศษ”
-บรรทัดท่ี 16  ใหเพิ่มเติมขอความ “และเพื่อใหการแกปญหาสหกรณออมทรัพยฯ

เปนไปดวยความเรียบรอย ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ ในฐานะประธานกรรมการดํ าเนินการสหกรณออมทรัพยฯ จึงขอ
เสนอ” ตอทายขอความ “...ตามขอ 1-2 แลว”

-มติท่ีประชุม ใหเพิ่มเติมขอความ “และขอความรวมมือใหสหกรณออมทรัพยฯ ดํ าเนิน
การ” ตอทาย ขอความ “...สหกรณออมทรัพยฯ”

- หนา 8 มติท่ีประชุมวาระท่ี 5.2  ขอความ “...ตามองคประกอบขอ 2 และ 4 ...” ใหแกไขเปน
“...ตามองคประกอบขอ 2 ขอ 3 และขอ 4 ...”

เม่ือแกไขเรียบรอยแลว ท่ีประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมครั้ง 6/2548 เม่ือวันพุธท่ี
23 มีนาคม 2548

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน      
3.1  การแตงต้ังคณะกรรมการวางหลักเกณฑและวิธีการบริหารงาน ดานบริหารงานบุคคล
ผูชวยเลขานุการท่ีประชุมเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดีคราวประชุม ครั้งท่ี

6/2548 เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2548 ไดพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อเปนกรรมการในคณะกรรมการชุดตางๆ ของ
คณะกรรมการวางหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานดานบริหารงานบุคคลแลว มีมติ ดังนี้

1.คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ตามขอ (3) ประกอบดวย
1. รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
2. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
3. คณบดีคณะแพทยศาสตร
4. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
5. ผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ

และตามขอ (7) ใหรองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร เปนกรรมการและเลขานุการ
2. สํ าหรับคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ตามขอ (4)-(6) คณะกรรมการพิจารณากํ าหนด

หลักเกณฑและวิธีการกํ าหนดตํ าแหนงทางวิชาการและตํ าแหนงชํ านาญการ ตามขอ (2)-(4) และคณะกรรมการ
วินัยและรักษาระบบคุณธรรม ตามขอ (3)  ขอใหคณะ/หนวยงาน นํ ากลับไปพิจารณาเสนอ  โดยกองการเจาหนาท่ี
จะมีบันทึกถึงแตละคณะ/หนวยงาน เพื่อรวบรวมรายชื่อนํ าเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป

ในการนี้ กองการเจาหนาท่ีไดดํ าเนินการรวบรวมรายชื่อจากคณะ/หนวยงานเรียบรอยแลว จึงนํ า
เสนอท่ีประชุม พิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อเปนกรรมการในคณะกรรมการชุดตางๆ ของคณะกรรมการวางหลัก
เกณฑและวิธีการบริหารงานดานบริหารงานบุคคล ในสวนท่ีเหลือตอไป

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวไดเสนอรายชื่อบุคคลเปนกรรมการในคณะกรรมการชุดตางๆ ดังน้ี
1. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
    (4) กรรมการซึง่เลอืกจากบคุลากรสายวชิาการซึง่ไมใชประเภทผูบรหิาร จํ านวน 1 คน ไดแก

1. รศ.ดร.ปริญญา  จินดาประเสริฐ
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    (5) กรรมการซึ่งเลือกจากบุคลากร ประเภททั่วไป จํ านวน 1 คน ไดแก
2. นางกิตติมา  จันทรสม

2. คณะกรรมการพิจารณากํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการกํ าหนดตํ าแหนงทางวิชาการและ
ตํ าแหนงชํ านาญการ

    (2) ผูทรงคณุวฒุภิายนอกมหาวทิยาลยั ซึง่ดํ ารงต ําแหนงศาสตราจารย จากบญัชรีายชือ่ของ
สกอ. จํ านวน 2 คน ไดแก

1. ศ.นพ.วิจารณ  พานิช
2. ศ.ดร.สุจินต  จินายน

ส ํารอง
1. ศ.ดร.สมบัติ  ธํ ารงธัญญวงศ
2. ศ.ดร.นงลักษณ วิรัชชัย

    (3) ผูทรงคุณวุฒิจากบุคลากรสายวิชาการและดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวารองศาสตราจารย
จํ านวน 3 คน ไดแก
1. ศ.นพ.ปยะทัศน  ทัศนาวิวัฒน
2. รศ.ดร.สัมพันธ  พันธุพฤกษ
3. ศ.ดร.ละออศรี  เสนาะเมือง

    (4) ผูทรงคุณวุฒิจากบุคลากร ประเภททั่วไป จํ านวน 1 คน ไดแก
1. นางสาวชูศรี  คูชัยสิทธิ์

3. คณะกรรมการวินัยและรักษาระบบคุณธรรม
    (3) ผูแทนผูบรหิารซึง่เลอืกจากรองอธกิารบด ีคณบด ีผูอ ํานวยการศนูย/สถาบนั/ส ํานัก

จํ านวน 4 คน ไดแก
1. คณบดีคณะเกษตรศาสตร
2. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
3. คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
4. ผูอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกิต์ิ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สํ าหรับรองอธิการบดี ที่ประชุมเห็นชอบใหผูดํ ารงตํ าแหนงรองอธิการบดีเปนผู

พิจารณาเสนอ
และกรณีที่คณบดีหรือผูอํ านวยการที่รวมเปนกรรมการในชุดตางๆ ไดครบวาระการดํ ารง

ตํ าแหนงคณบดีหรือผูอํ านวยการก็ใหถือวาครบวาระการเปนกรรมการดวย ใหดํ าเนินการสรรหาใหม

3.2  การเสนอแตงต้ังคณะกรรมการประจํ าสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองอธิการบดีฝายวิจัยเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุม
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ครั้งท่ี 5/2548 เม่ือวันท่ี 9 มีนาคม 2548 ไดพิจารณาเรื่องการเสนอแตงตั้งคณะกรรมการประจํ าสถาบันวิจัยและ
พัฒนาแลว มีมติเห็นควรใหสถาบันฯจัดทํ าเอกสารสรุปภารกิจหนาท่ีและเปาหมายของสถาบันฯ และภารกจิหนาท่ี
ของคณะกรรมการชดุดงักลาว พรอมท้ังแนบประวตัผิลงานดานการวจิยัโดยสรปุเพือ่ประกอบการพจิารณาเพิม่เตมิ
ในการนี ้สถาบนัวจิยัและพฒันาไดจดัทํ าเอกสารสรปุภารกจิและบทบาทหนาท่ีของสถาบนัฯ และบทบาทหนาท่ีของคณะ
กรรมการประจ ําสถาบนัฯ เรยีบรอยแลว จงึขอเสนอรายชือ่คณาจารยและผูทรงคณุวฒิุ เพือ่รบัการเสนอแตงตัง้เปน
คณะกรรมการประจ ําสถาบนัฯ จ ํานวน 7 คน จากท่ีก ําหนดไวตามขอ 5.3 แหงขอบงัคับมหาวทิยาลัยขอนแกน   วาดวย
คณะกรรมการประจ ําสถาบนัวจิยัและพฒันา พ.ศ. 2548 จ ํานวนไมนอยกวา 5 คน แตไมเกนิ 9 คน ซ่ึงมี   ราย
ละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบในหลักการ และเพ่ือใหครอบคลุมภารกิจ บทบาทหนาที่

ของสถาบันฯ โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบาทดานการวิจัยเชิงบูรณาการ จึงขอใหคณะ/หนวยงานพิจารณาเสนอ
รายชื่อเพ่ิมเติม และนํ าเสนอที่ประชุมคณบดีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง

3.3  การขยายเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ประธานเสนอตอท่ีประชุมวา ตามที่ คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.) ทํ า

หนาท่ีแทนคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ไดกํ าหนดหลักเกณฑขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะขยายเวลาราชการตองมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ ดงันี้

หลักเกณฑ
1. ดํ ารงตํ าแหนงศาสตราจารย หรือตํ าแหนงรองศาสตราจารย
2. เปนผูเกษียณอายุราชการตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2546 เปนตนไป
3. มีสุขภาพแข็งแรง ผานการตรวจสุขภาพกาย สุขภาพจิต โดยมีใบรับรองแพทยจาก
    สถานพยาบาลของรัฐรับรองและรับรองไวไมเกิน 1 ป
4. ทํ าหนาท่ีสอนและวิจัย
5. มีภาระงานตามหลักเกณฑท่ี ก.พ.อ.กํ าหนด ดังนี้
ตํ าแหนงศาสตราจารย

1. ปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานขั้นตํ่ าในฐานะอาจารยผูสอนในสถาบันอุดมศึกษา ตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากํ าหนด และ

2. มีบทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการเฉลี่ยปละ 3 เรื่อง หรือ
บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือผลงานในลักษณะอื่นท่ีเทียบ
เทาเฉล่ียปละ 2 เรื่อง

ต ําแหนงรองศาสตราจารย
1. ปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานขั้นตํ่ าในฐานะอาจารยผูสอนในสถาบันอุดมศึกษา ตามที่

สภาสถาบันอุดมศึกษากํ าหนด และ
2. มีบทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการเฉลี่ยปละ 2 เรื่อง หรือ

บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ หรือผลงานในลักษณะอื่นท่ีเทียบเทาเฉล่ียป
ละ 2 เรื่อง
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ท้ังนี้กรณีท่ีดํ ารงตํ าแหนงศาสตราจารย หรือตํ าแหนงรองศาสตราจารยไมครบ 3 ปกอนเกษียณ
อายุราชการใหนับผลงานเฉพาะที่ไดดํ ารงตํ าแหนงนั้นๆ

ตามรายละเอียดหลักเกณฑดังกลาว มีประเด็นท่ีมหาวิทยาลัยควรพิจารณากํ าหนดรายละเอียดให
ชัดเจน ดังนี้

1. ภาระงานตามหลักเกณฑท่ี ก.พ.อ.กํ าหนด โดยเฉพาะผลงานวิชาการ บทความวิชาการ หรือ
บทความจากผลงานวิจัย ซ่ึงกํ าหนดไวเฉล่ียปละ 3 เรื่อง หรือ 2 เรื่องแลวแตกรณี จํ านวนปท่ีจะนํ ามาคิดเฉล่ียนั้น
คือจํ านวนกี่ป และกรณีท่ีภาระงานเฉล่ีย 3 ป ไมถึงเกณฑ จะนับผลงานเฉลี่ยตลอดเวลาที่ดํ ารงตํ าแหนงนั้นๆ ได
หรือไม

2. ผลงานที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรตามเกณฑนั้น ควรเปนผลงานที่ไดรับการตีพิมพในระดับใด
3. คํ าวา “ผลงานในลักษณะอื่นๆ” ภายใตตํ าแหนงศาสตราจารยและรองศาสตราจารย  นั้น

หมายถึงอะไร
4. เกณฑเพื่อประกอบการพิจารณาอื่นๆ ควรมีอะไรบาง
จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดังน้ี
1. ระยะเวลาที่นํ ามาคิดผลงานเฉลี่ยและบทความทางวิชาการ หรือบทความจากงานวิจัยของ

ผูดํ ารงตํ าแหนงศาสตราจารย หรือรองศาสตราจารยใหคิดระยะเวลา 3 ป กรณีที่ดํ ารงตํ าแหนงศาสตราจารย
หรือรองศาสตราจารยกอนเกษียณอายุไมถึง 1 ป ใหนับผลงานเฉพาะที่ไดดํ ารงตํ าแหนงน้ันๆ ผลงานที่คิด
เฉลี่ยน้ีตองเปนผลงานกอนเกษียณ (ถามีผลงานหลังเกษียณดวยก็ได แตผลงานกอนเกษียณตองครบเกณฑ
นํ ามาชดเชยไมได)

2. ผลงานที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรตามเกณฑน้ัน ตองเปนบทความฉบับสมบูรณ (Full
Text

article/paper) ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่มี Peer  Review หรือเอกสารการประชุมวิชาการ (Proceedings)
ที่จัดพิมพเปนรูปเลมหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส

3. ผลงานลักษณะอื่นหมายถึง ผลงานอยางอื่นที่มิใชเอกสารประกอบการสอน เอกสาร
คํ าสอน หนังสือ บทความทางวิชาการ ตํ าราหรืองานวิจัย 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 ความจํ าเปนของคณะเนื่องจากภาระงานสอน/วิจัย
4.7 ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
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4.1 การปรบัโครงสรางการแบงสวนราชการ คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเสนอตอท่ีประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในคราว

ประชุม ครั้งท่ี 2/2548 เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2548 ไดมีมติเห็นชอบการปรับโครงสรางแบงสวนราชการคณะ
มนุษยศาสตรฯ โดยแบงเปน 1) สํ านักงานคณบดี และ 2) สายวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ซ่ึงประกอบดวย
กลุมวิชา 4 กลุมวิชา คือ กลุมวิชามนุษยศาสตร  กลุมวิชาสังคมศาสตร  กลุมวิชาภาษา และกลุมวิชาสารสนเทศและ
การส่ือสาร นั้น

ในสวนของสํ านักงานคณบดี คณะฯ เสนอขอปรับโครงสรางใหมเพื่อใหสอดคลองกับโครงสรางของคณะฯ
โดยเสนอแบงหนวยงานภายในเปน 3 กลุม ดังนี้

1. กลุมภารกิจดานบริหารจัดการ
2. กลุมภารกิจดานวิชาการ
3. กลุมภารกิจดานยุทธศาสตรและการพัฒนา
ท้ังนี้ คณะฯขอคงตํ าแหนงเลขานุการคณะฯ ไวเชนเดิม โดยไมมีวาระการดํ ารงตํ าแหนง สํ าหรับหัวหนา

กลุมภารกิจกํ าหนดวาระการดํ ารงต ําแหนงคราวละ 4 ป และสามารถดํ ารงตํ าแหนงตอไปไดหากประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแลวมีความเหมาะสม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบในหลักการ ตามที่คณะมนุษยศาสตรฯ เสนอ และ
มีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยพิจารณาวางแนวทางปรับปรุงการดํ ารงตํ าแหนงผูบริหารระดับผูอํ านวยการกอง
และ เลขานุการคณะ โดยใหสามารถหมุนเวียนกันไดโดยอยูในกรอบของกฎหมาย และประธานไดมอบให
รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากรพิจารณาตอไป

4.2 ขออนุมัติหลักการเก็บเงินคาประกันสุขภาพนักศึกษา 200 บาท
รองคณบดีฝายโรงพยาบาล ผูแทนคณบดีแพทยศาสตรเสนอตอท่ีประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัย

โดยคณะแพทยศาสตรไดเก็บเงินคาประกันสุขภาพนักศึกษา คนละ 200 บาท ตั้งแต ป 2545-2547 และในขณะ
เดียวกันนักศึกษาสามารถเลือกใชสิทธิบัตรประกันสุขภาพถวนหนา (บัตรทอง 30 บาท) ไดท่ีโรงพยาบาลศรี-
นครินทร  มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายใหคืนเงินคาประกันสุขภาพจํ านวน 200 บาท ดังกลาว ใหกับนักศึกษาในภาย
หลัง ในการดํ าเนินการดังกลาว คณะฯไดประสบปญหาในการดํ าเนินการ ดังนี้

1.ดานการตรวจสอบสิทธ์ิ ตองใช Web site สวนกลาง ซ่ึงตองใชเวลา สถานท่ีและเจาหนาท่ี
ในการดํ าเนินการ

2.สิทธิบัตรทองของนักศึกษาใชไมได เนื่องจากสิทธิถูกโอนกลับโดยพลการ
3. ปญหาดานการคัดกรองนักศึกษา เพื่อแยกกลุมผูใชสิทธิบัตรทอง บัตรสุขภาพ 200 บาท และ

สิทธิสวัสดิการอื่นๆ (เบิกกับผูปกครอง เนื่องจากอายุยังไมครบ 20 ป เขาโครงการ 30 บาท ไมได)
4. นักศึกษาไมมาติดตอรับเงินคาประกันสุขภาพ 200 บาทคืน ภายในกํ าหนดระยะเวลาการจาย

เงินคืน โดยแจงวาไมมีเวลา ไมไดรับทราบขาวเนื่องจากไปออกหนวย และฝกงานท่ีหนวยงานภายนอก ทํ าใหตอง
ขยายเวลาการคืนเงินหลายครั้ง

5. หลักฐานการขอเงินคืนไมครบ (ใบลงทะเบียนหาย)
6.การตรวจสอบสิทธิ และคืนเงิน ตองใชเวลา สถานท่ี และเจาหนาท่ีดํ าเนินการ ซ่ึงมีผลกระทบตอ

ภาระงานประจํ าเปนอยางย่ิง
จากปญหาขางตนดงักลาว คณะฯ พจิารณาเห็นวาตัง้แตปการศกึษา 2548 เปนตนไป เสนอขอให
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สํ านกัทะเบยีนและประมวลผล ด ําเนนิการจดัเกบ็เงนิคาประกนัสุขภาพ 200 บาท กบันกัศกึษาทุกชัน้ปเชนเดมิ โดยขอยก
เลิกการคืนเงนิคาประกนัสุขภาพนกัศกึษา 200 บาท  ท้ังนี ้นกัศกึษาสามารถท ําบตัรประกนัสุขภาพถวนหนา (บตัรทอง
30 บาท) และใชสิทธิบตัรทองของโรงพยาบาลศรนีครนิทร  ควบคูไปกบับตัรประกนัสุขภาพนกัศกึษา 200 บาท ตามแต
นกัศกึษาจะเลือกใชสิทธิคุมครองการรกัษาพยาบาลจากบตัรใด   

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบตามที่คณะแพทยศาสตรเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 การแตงต้ังรองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร
ประธานแจงตอท่ีประชุมวา สภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งท่ี 1/2548 เม่ือวันพุธท่ี

2 กุมภาพันธ 2548 มีมติอนุมัติใหเพิ่มตํ าแหนงรองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงแตงตั้ง
ให รองศาสตราจารยรังสรรค  เนียมสนิท รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร ตามคํ าส่ัง
มหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี 668/2548 ลงวันท่ี 3 มีนาคม พ.ศ.2548 ตั้งแตวันท่ี 3 มีนาคม 2548 เปนตนมา

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ และจะนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งตอไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ

5.2 ขาวหนังสือพิมพเรื่องผลการประเมินตามคํ ารับรองการปฏิบัติราชการ
     ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2547
ประธานแจงตอท่ีประชุมวา ไดปรากฏขาวในหนาหนังสือพิมพ คม ชัด ลึก เม่ือวันอังคารท่ี 22

มีนาคม 2548 เรื่องผลการประเมินตามคํ ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2547  ซ่ึงมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ

5.3 ความคืบหนาของรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํ ากับของรัฐบาล
      ที่อยูระหวางการพิจารณาของฝายนิติบัญญัติ
ประธานแจงท่ีประชุมวา  ความคืบหนาของรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํ ากับของรัฐบาล

ท่ีอยูระหวางการพิจารณาของฝายนิติบัญญัติ มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม สํ าหรับรางพระ
ราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.... ขณะนี้อยูในระหวางบรรจุวาระของวุฒิสภา

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

5.4 รายงานผลการดํ าเนินคดีแพง กรณี นายประกอบ  มณีเนตร
ประธานแจงประชุมวา งานวินัยและนิติการ รายงานผลการดํ าเนินคดีแพง กรณีการแกไขปญหา

การกอสรางอาคารศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนายประกอบ  มณีเนตร ย่ืนฟองคดีแพงเรียกคา
เสียหายในเรื่องละเมิดจากเจาหนาท่ีของรัฐและมหาวิทยาลัยขอนแกนในฐานะจํ าเลยรวม ตามคดีหมายเลขดํ าท่ี
2407/2540 หมายเลขแดงที่ 417/2546 ระหวางนายประกอบ  มณีเนตร โจทก  กับ นายปริญญา  จินดา-
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ประเสริฐ จํ าเลยท่ี 1 และพวกรวม 8 คน โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนจํ าเลยรวม ในคดีนี้ ศาลจังหวัดขอนแกน
พิพากษายกฟองโจทก ตอมา นายประกอบ  มณีเนตร ไดย่ืนอุทธรณคัดคานคํ าพิพากษาของศาลชั้นตนอยางอนาถา
ศาลอุทธรณภาค 4 พิพากษายืนตามศาลชั้นตน ไมอนุญาตใหโจทกย่ืนอุทธรณอยางอนาถา หากโจทกยังติดใจ
อุทธรณคํ าพิพากษาของศาลชั้นตน ใหนํ าเงินคาธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณมาชํ าระตอศาลชั้นตนภายใน 30 วัน
นับแตวันทราบคํ าส่ัง ปรากฎวาเม่ือครบกํ าหนดเวลาการชํ าระเงินคาธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณแลว   โจทกไมนํ า
เงินมาชํ าระใหครบถวนตามกํ าหนดเวลา ศาลจังหวัดขอนแกนจึงมีคํ าส่ังไมรับอุทธรณของโจทก คดีนี้จึงถึงท่ีสุด
ในชั้นศาลชั้นตน

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

5.5 การขออนุมัติเปดหลักสูตร
ดวยมีหลักสูตรท่ีขออนุมัติเปดสอน ท่ีไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรอง

หลักสูตรเรียบรอยแลวจํ านวน 13 หลักสูตร ดังนี้
คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา ผานท่ีประชมุคณะกรรมการ

กล่ันกรองหลักสูตร ครัง้ท่ี
1.คณะวทิยาศาสตรและบณัฑติวทิยาลยั
1.1  หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาจลุชวีวทิยา
      (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548)

4/2548
3 มี.ค.2548

1.2  หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร
      (หลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2548)

5/2548
7 มี.ค.2548

1.3  หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตรประยุกต
      (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548)

5/2548
7 มี.ค.2548

1.4  หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา
      (หลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2548)

7/2548
18 มี.ค.2548

2.คณะทนัตแพทยศาสตรและบณัฑติวทิยาลยั
2.1  หลักสูตรประกาศนยีบตัรบณัฑติ สาขาวชิาศลัยศาสตรชองปาก
      และแม็กซิลโลเฟเชยีล (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548)

4/2548
3 มี.ค.2548

2.2  หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ
      สาขาวชิาการวจิยัทางทนัตแพทยศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548)

4/2548
3 มี.ค.2548

3.คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร และบณัฑติวทิยาลยั
3.1  หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ
      สาขาวชิาการปกครองทองถิน่ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548)

4/2548
3 มี.ค.2548

4.คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร
4.1  หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ
      สาขาวชิาการปกครองทองถิน่ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548)

4/2548
3 มี.ค.2548
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คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา ผานท่ีประชมุคณะกรรมการ
กล่ันกรองหลักสูตร ครัง้ท่ี

5.คณะพยาบาลศาสตรและบัณฑติวทิยาลยั
5.1  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ
      สาขาวชิาการผดงุครรภขัน้สูง (ประเภทปรบัปรงุเล็กนอย)

6/2548
18 มี.ค.2548

5.2  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ
      สาขาวชิาการพยาบาลผูใหญ (ประเภทปรบัปรงุเล็กนอย)

6/2548
18 มี.ค.2548

5.3  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ
      สาขาวชิาการพยาบาลผูสูงอายุ (ประเภทปรบัปรงุเล็กนอย)

6/2548
18 มี.ค.2548

6.คณะศกึษาศาสตรและบัณฑติวทิยาลยั
6.1  หลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาส่ิงแวดลอมศกึษา
      (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548)

7/2548
25 มี.ค.2548

7.คณะเภสชัศาสตรและบณัฑติวทิยาลยั
7.1  หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเภสัชกรรมคลนิกิ
      (หลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2548)

7/2548
25 มี.ค.2548

รวมทั้งสิ้น   13   หลักสูตร
จงึน ําเสนอท่ีประชมุเพือ่ทราบ
ทีป่ระชมุรบัทราบ

5.6 รายงานการศึกษากระบวนการจัดทํ ารายงานการปฏิบัติราชการ ประจํ าป 2547
ประธานแจงตอท่ีประชุมวา คณะกรรมการศึกษากระบวนการจัดทํ ารายงานการปฏิบัติราชการ

ประจํ าป 2547 ไดเสนอรายงานสรุปผลการศึกษากระบวนการ และขั้นตอนการจัดทํ ารายงานผลการปฏิบัติราชการ
ท่ีรายงานตอ ก.พ.ร.ประจํ าปงบประมาณ 2547 โดยการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของ และขอมูลจากเจาหนาท่ีท่ี
เกี่ยวของ ศึกษาปจจัย หรือองคประกอบที่สงผลตอความลาชาในการจัดทํ าและสงรายงาน ผลตอความสมบูรณหรือ
ความถูกตองของขอมูลท่ีนํ าเสนอ และจัดทํ าขอเสนอแนะ เพื่อใหการจัดทํ ารายงานการปฏิบัติราชการ ประจํ าป
2548 สมบูรณและจัดสงไดตามกํ าหนดเวลาตอไป ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จงึน ําเสนอท่ีประชมุเพือ่ทราบ
ทีป่ระชมุรบัทราบ

5.7 รายงานผลการตรวจสอบบญัชขีองโรงพมิพมหาวทิยาลยัขอนแกน ประจ ําป 2547
ประธานเสนอตอท่ีประชมุวา     หนวยตรวจสอบภายในไดทํ าการตรวจสอบงบดลุและงบก ําไรขาดทนุ

สํ าหรบัปส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2547 กบับญัชเีอกสารและหลักฐานตางๆการปฏิบตัทิางบญัชแีละทดสอบรายการ
อืน่ๆท่ีเห็นวาจ ําเปนตามหลักวชิาการบญัชแีลว เห็นวางบการเงนิของโรงพมิพมหาวทิยาลัยขอนแกน ประจ ําป 2547
แสดงผลการเงนิโดยถกูตองตามทีค่วร และไดทํ าขึน้ตามหลักบญัชทีีใชโดยทัว่ไป สํ าหรบัวธีิการคดิราคาสินคาคงเหลือนัน้
ไดใชราคาทนุโดยถอืหลัก First-in-First-out (FIFO) การคดิคาเส่ือมราคาสนิทรพัยใชวธีิเสนตรง การบนัทึกบญัชใีช
เกณฑคงคาง (ACCURAL BAIS) ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จงึน ําเสนอท่ีประชมุเพือ่ทราบ
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ทีป่ระชมุรบัทราบและใหนํ าเสนอสภามหาวทิยาลยัเพ่ือทราบตอไป  และมขีอคดิเหน็เสนอแนะ
เพ่ิมเตมิวา โรงพิมพฯควรจะมกีารประชาสมัพันธในเชงิรกุเพ่ือใหคณะ/หนวยงานพิจารณาใชบรกิารจาก
โรงพมิพฯ มากยิง่ขึน้

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ
6.1 การจัดทํ าแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (2548-2551)
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศแจงตอท่ีประชุมวา รัฐบาลไดประกาศนโยบาย 8 ดาน

ซ่ึงประกอบดวย 1) นโยบายขจัดความยากจน  2)  นโยบายพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  3)  นโยบายปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได  4) นโยบายบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
5)  นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ  6)  นโยบายพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี  7)  นโยบายสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม  และ  8)  นโยบายรักษา
ความมั่นคงของรัฐ  ซ่ึงสวนราชการจํ าเปนตองจัดทํ าแผนปฏิบัติราชการภายใตภารกิจใหสอดคลองกับนโยบาย
ดังกลาว ดังนั้น เพื่อใหมหาวิทยาลัยสามารถจัดทํ าแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2548-2551 ท่ีสอดคลองกับ
แผนการบริหาร   ราชการแผนดิน และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และสํ านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาไดทันตามกํ าหนดเวลา ฝายแผนฯ จึงขอความรวมมือใหคณะ/หนวยงาน พิจารณาปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ.2548 ท่ีคณะ/หนวยงาน ท่ีไดจัดทํ าไวแลว  โดยยึดตามกรอบวิสัยทัศน ประเด็น
ยุทธศาสตร เปาประสงค ฯลฯ ภายใตแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2548 และแผนกลยุทธการ
บริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน (2546-2550) ใหสอดคลองกับนโยบาย 8 ดานของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบาย
(2) นโยบายการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  (3) นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได
และ (4) นโยบายบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และฝายแผนและสารสนเทศไดจัดทํ าปฏิทิน
การจัดแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2548-2551) เปนแนวทางการดํ าเนินการ โดยขอใหคณะ/หนวยงานสง
ขอเสนอการจัดทํ าแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ไปยังกองแผนงาน ภายในวันท่ี 12 พฤษภาคม 2548 ดวย

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบและขอความรวมมือดํ าเนินการ
ที่ประชุมรับทราบ

6.2  การจางนักเรียน/นักศึกษา ใหมีงานทํ าในชวงปดภาคเรียนฤดูรอน
ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนากีฬา ผูแทนรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาแจงตอท่ีประชุมวา

จังหวัดขอนแกนไดมีหนังสือแจงมายังมหาวิทยาลัยวา ศูนยอํ านวยการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจนกระทรวง
มหาดไทย (ศตจ.มท.) ไดขอความรวมมือสวนราชการใหมีการจางนักเรียน/นักศึกษา เขาทํ างานท่ีเหมาะสมในชวง
ปดภาคเรียนฤดูรอน และประสานขอความรวมมือ ประชาสัมพันธเชิญชวนภาคเอกชน ธนาคาร สถานประกอบการ
บริษัท หางราน โรงงานอุตสาหกรรม ใหจางนักเรียน/นักศึกษาเขาทํ างานดวย และใหรายงานผลการดํ าเนินงานใน
การจางนักเรียน/นักศึกษา ให ศตจ.ขก.ทราบทุกวันท่ี 10 และ 25 ของเดือน

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบและขอความรวมมือใหคณะ/หนวยงานพิจารณาตามความเหมาะสม
ที่ประชุมรับทราบ

6.3  รางระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย สถาบนัยทุธศาสตรเพ่ือพัฒนาภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ
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ผูรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากรเสนอตอท่ีประชุมวา  สภามหาวิทยาลัยใน
คราวประชุมครั้งท่ี 2/2548 เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2548 ไดมีมติอนุมัติการจัดตั้งสถาบันยุทธศาสตรเพื่อพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้น ในการนี้เพื่อใหการบริหารงานของสถาบันฯเปนไปดวยความเรียบรอย จึงเสนอราง
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย สถาบันยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระ

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป และมีขอคิดเห็น

เสนอแนะใหปรับปรุงแกไข ดังน้ี
1. วรรคทายของขอ 6 ขอความ “ รายไดของสถาบัน...” ใหตัดออก
2. ขอ 9 (8) แกไขคํ าผิดใหถูกตอง
3. ขอ 7 ใหเพ่ิมในเรือ่งการเปนหนวยงานสนับสนุนการจดัการศกึษาในระดบับัณฑติศกึษา

6.4 ขออนุมัติงบประมาณเงินรายได ป 2548 เพ่ิมเติม
 รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชุมวา   คณะเกษตรศาสตรและ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เสนอขออนุมัติงบประมาณเงินรายไดป 2548 เพิ่มเติม มีรายละเอียดดังนี้

คณะเกษตรศาสตร
รองคณบดฝีายกจิการนกัศกึษา  ผูแทนคณบดคีณะเกษตรศาสตรเสนอตอท่ีประชมุวา  คณะเกษตรศาสตร

เสนอขออนุมัติงบประมาณเงินรายได ป 2548 เพิ่มเติม จากเงินทุนสํ ารองสะสม จํ านวน 4,349,915 บาทเพื่อเปน
คาใชจายในการซอมแซม/ปรับปรุงส่ิงกอสรางและจัดหาครุภัณฑใหกับภาควิชาตางๆ เพื่อใชในการเรียนการสอน
ท้ังระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะมนษุยศาสตรขออนมัุตติัง้งบประมาณเงนิรายไดป 2548 เพิม่เตมิ จ ํานวน 18,183,500 บาท

จากเงินคาธรรมเนียมการศึกษา จํ านวน 5,227,000 บาท และจากเงินทุนสํ ารองสะสม จ ํานวน 12,956,500 บาท
เพือ่เปนคาใชจายในงานสนบัสนนุการจดัการศกึษา  จ ํานวน 4,940,100 บาท (เงนิอดุหนนุท่ัวไป และเงนิอดุหนนุเฉพาะ
กจิ) และงานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร จ ํานวน 13,243,400 บาท (เงนิอดุหนนุคาจางชัว่คราว เงนิอดุหนนุท่ัวไป เงนิ
อดุหนนุเฉพาะกจิ เงนิทุนสํ ารอง เงนิกองทุนรวม และเงนิสมทบจายคาสาธารณปูโภค)

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ทีป่ระชมุพิจารณาแลวเหน็ชอบใหนํ าเสนอสภามหาวทิยาลยัตอไป และรองอธกิารบดฝีายแผน

และสารสนเทศไดแจงตอทีป่ระชมุวา   เน่ืองจากปจจุบันกระทรวงเทคโนโลยแีละสารสนเทศขอใหสวนราชการ
รายงานขอมูลครภุณัฑคอมพวิเตอรในหนวยงานใหทราบดวย จึงขอความรวมมือใหคณะ/หนวยงานแจงรายงาน
การด ําเนินการจดัซือ้จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรไปยังศูนยคอมพิวเตอร   เพ่ือที่ศูนยฯจะไดรวบรวมขอมูล
รายงานใหกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศทราบตอไป

6.5 เสนอแตงต้ังคณะกรรมการบริหารศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแกน
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รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ ผูแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรเสนอตอท่ีประชุมวา
เพื่อใหเปนไปตามระเบียบฯ วาดวย ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2548 ขอ 8 (4) ใหมีคณะ
กรรมการบริหารศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแกน  เปนผูทรงคุณวุฒิไมนอยกวา  4 คน และไมเกิน 6
คน โดยใหอธิการบดีเสนอชื่อผูท่ีสมควรไดรับแตงตั้งโดยเปนบุคลากรจากมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอก และ
ใหอธิการบดีแตงตั้ง โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณบดี  ศูนยบมเพาะวิสาหกิจฯ ใครขอเสนอผูสมควรไดรับ
การแตงตั้งเปนคณะกรรมการบริหารศูนยบมเพาะวิสาหกิจฯ  มีรายนามดังตอไปนี้

1.นายวรีนนัทร  นลีดานวุงศ เปนกรรมการ
   (ต ําแหนงผูอ ํานวยการศนูยสงเสรมิอตุสาหกรรมภาคที ่5) 
2.นายปรชีา  พนัธนกิลุ เปนกรรมการ
   (ต ําแหนงเจาหนาท่ีบรหิาร ธนาคารทหารไทย จ ํากดั (มหาชน))
3.นายธานนิทร  มุกดาประกร เปนกรรมการ
   (ผูอ ํานวยการอาวโุส ธนาคารแหงประเทศไทย สํ านกังานภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื)
4.นายสุรพล  ทวีแสงสกุลไทย เปนกรรมการ
    (ประธานหอการคาจงัหวดัขอนแกน)
5.นายทศพล  ตนัตวิงษ เปนกรรมการ
    (ประธานสภาอตุสาหกรรมภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื)
จงึเสนอท่ีประชมุเพือ่พจิารณา
มติ ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมีมตเิหน็ชอบตามเสนอ

6.6  การไดมาซึ่งชื่อของคณะกรรมการประจํ าศูนย สถาบัน สํ านัก
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมวา เพื่อใหการไดมาซ่ึงชื่อของกรรมการประเภทผูทรง

คุณวุฒิในคณะกรรมการประจํ าศูนย สถาบัน สํ านัก เปนแนวปฏิบัติเดียวกันท้ังมหาวิทยาลัย และเกิดประสิทธิภาพ
ในการดํ าเนินการ มหาวิทยาลัยควรกํ าหนดแนวปฏิบัติในการดํ าเนินการใหชัดเจน

จงึเสนอท่ีประชมุเพือ่พจิารณา
มติ ทีป่ระชมุพิจารณาแลวเหน็ชอบใหมหาวทิยาลยัดํ าเนินการตามทีเ่สนอ

เลิกประชุมเวลา  12.27 นาฬิกา

             (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)
                   รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

                  เลขานุการท่ีประชุมคณบดี
นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน  มูลศรี
ผูบันทึกรายงานการประชุม


	ณ  ห้องประชุมสำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 2  อาคารศูนย์วิชาก
	ผู้มาประชุม
	ผู้ไม่มาประชุม
	ผู้เข้าร่วมประชุม
	ที่ประชุมรับทราบ
	ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 




	คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา
	คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา
	ที่ประชุมรับทราบ


