
รายงานการประชุมคณบดี
คร้ังท่ี  4/2546

เมื่อวันพุธที่  5  กุมภาพันธ  2546
ณ  หองประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแกนกัลปพฤกษ

……………………………..……………….

ผูมาประชุม
1. รศ.ปริญญา  จินดาประเสริฐ อธิการบดี ประธาน
2. รศ.สรรชัย  ธีรพงศภักดี             รองอธกิารบดีฝายบรหิาร   และ

รักษาราชการแทนผูอํ านวยการศนูยหวัใจสริิกิต์ิฯ
3. ผศ.เกษม  นันทชัย รองอธิการบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ
4. รศ.สุจิตรา   เหลืองอมรเลิศ             รองอธิการบดีฝายวิชาการ
5. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคคล
6. ผศ.อนันต   หิรัญสาลี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
7. ผศ.อัญชลี  ตัตตะวะศาสตร รองคณบดีฝายวิชาการ

แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
8. ผศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ คณบดีคณะเกษตรศาสตร
9. รศ.สงวน  ปทมธรรมกุล รองคณบดีฝายวิจัย

แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
10. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก               คณบดีคณะวิทยาศาสตร
11. รศ.สัมพันธ  พันธุพฤกษ คณบดีคณะศึกษาศาสตร
12. ผศ.วรรณภา   ศรีธัญรัตน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
13. ผศ.สุชาติ   อารีมิตร คณบดีคณะแพทยศาสตร
14. ผศ.ศรีปญญา  ใจใหญ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
15. รศ.ยุพา  เอ้ือวิจิตรอรุณ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
16. ผศ.วีระศักด์ิ  ชายผา คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
17. รศ.นิวัตร   จันทรเทวี คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
18. รศ.สุมนต  สกลไชย คณบดีคณะเภสัชศาสตร
19. รศ.เกรียงศักด์ิ   ศรีสุข คณบดีคณะเทคโนโลยี
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20. รศ.ประจักษ  พัวเพิ่มพูลศิริ   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
21. ผศ.ธนู   พลวัฒน คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
22. รศ.สุเมธ  แกนมณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
23. รศ.เฉลิมศักด์ิ   พิกุลศรี คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
24. นายอภัย  ประกอบผล ผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ
25. รศ.ชรัตน  มงคลสวัสด์ิ ผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร
26. รศ.สุจินต   สิมารักษ รักษาราชการแทนผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
27. ผศ.สุกิจจา   จันทะชุม ผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล
28. ผศ.บุญสง  วัฒนกิจ รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ และ

รักษาราชการแทนผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ
เลขานุการที่ประชุมคณบดี

ผูไมมาประชุม  
1. นายสุรเชษฐ   มั่งมีศรี รองอธิการบดีฝายสาธารณูปการ
2. ผศ.พิศิษฐ   โจทยก่ิง ประธานสภาคณาจารย

ผูเขารวมประชุม
1. นายชอ  วายุภักตร ผูอํ านวยการโครงการจัดต้ังวิทยาลัยหนองคาย
2. นางณัฐสมล  ธนกูลรังสฤษดิ์ เลขานุการวิทยาลัย

แทนผูอํ านวยการโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

เร่ิมประชุมเวลา       13.30       นาฬิกา
ประธานกลาวเปดการประชุมและดํ าเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้
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ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองประธานแจงตอที่ประชุม
1.1เร่ืองที่ไดนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม คร้ังท่ี 3/2546
    เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2546  และมติท่ียังไมไดรับการรับรอง
ประธานใหรองอธิการบดีฝายวิชาการ   ในฐานะกรรมการและเลขานุการที่ประชุม

สภามหาวิทยาลัย แจงตอที่ประชุม ความวา ดวยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 29 มกราคม  2546
มีเรื่องที่ไดนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ท่ีประชุมรับทราบ

1.2 อธิการบดี รองศาสตราจารยปริญญา  จินดาประเสริฐ
      ไดรับแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงประธานกรรมการการรถไฟแหงประเทศไทย
รองอธิการบดีฝายบริหาร แจงตอที่ประชุมความวา   ดวยไดรับทราบขาวอยางไมเปนทางการวา

ทานอธิการบดี รองศาสตราจารยปริญญา  จินดาประเสริฐ ไดรับแตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงประธานกรรมการ
การรถไฟแหงประเทศไทย

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและขอแสดงความยินดีไว ณ โอกาสนี้
ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบยีบวาระที ่2  รับรองรายงานการประชมุคณบด ี คร้ังท่ี  3/2546 เมือ่วนัพุธที ่15 มกราคม 2546
ทีป่ระชมุมมีติรับรองรายงานการประชมุคณบดี  ครัง้ที ่3/2546 เมือ่วันพธุที ่15 มกราคม 2546

โดยไมมขีอแกไข

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังกอน -ไมมี-

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอใหม 
4.1เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1ราง ประกาศ มข. เร่ือง แกไขเพ่ิมเตมิการเรียกเกบ็คาบ ํารุงการใชลานจอดรถยนต
       คณะทนัตแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกน
ประธานให คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร เสนอตอที่ประชุม  ความวา ตามประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 17/2545 เรื่อง การเรียกเก็บคาบํ ารุงการใชลานจอดรถยนต
คณะทันตแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน นั้น  เนื่องจากการเรียกเก็บเงินตามประกาศดังกลาว
ไมเหมาะสมกับสภาวะการณปจจุบัน จึงขอปรับอัตราการเรียกเก็บคาบํ ารุงการใชลานจอดรถยนตดังกลาว
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ใหม ซึ่งมีรายละเอียดเปรียบเทียบตามเอกสารประกอบวาระ  ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการประจํ าคณะ
ทันตแพทยศาตร ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2546 ไดเห็นชอบแลว

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบในหลักการ แตเพ่ือใหครอบคลุมและชัดเจนในแนวทาง

ปฏิบัติ  เห็นควรหารือกับนิติกรในการจดัทํ าเปนประกาศฉบับเดียว และยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัย
ขอนแกน ฉบับท่ี 17/2545

4.1.2 รายงานผลการตรวจสอบบญัชขีองสถานวีทิยกุระจายเสยีง มข.ประจ ําปงบประมาณ 2545
ประธานใหรองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอตอที่ประชุม ความวา  ดวยหนวยตรวจสอบภายใน

ไดทํ าการตรวจสอบ งบดุลและงบกํ าไรขาดทุน สํ าหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  2545 กับบัญชีเอกสารและ
หลักฐานตางๆ การปฏิบัติทางบัญชีและทดสอบรายการอื่นๆ ที่จํ าเปนตามหลักวิชาบัญชีแลว เห็นวางบการเงินนี้
แสดงผลการดํ าเนินงานโดยถูกตองตามที่ควร และไดทํ าขึ้นตามหลักบัญชีคูที่ใชโดยทั่วไปสํ าหรับวิธีการคิด
คาเสื่อมราคาสินทรัพยโดยวิธีเสนตรง (Straight-line method) สํ าหรับวิธีการบันทึกบัญชีใชเกณฑพึงรับพึงจาย
(Accural  Basis)

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ท่ีประชุมรับทราบและเห็นชอบใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป

4.1.3 ขอยกเวนคาธรรมเนียมการศกึษาและคาธรรมเนียมนกัศกึษาตางชาตขิอง Ms.Sarala  Joshi
ประธานใหคณบดีคณะพยาบาลศาสตร เสนอตอที่ประชุม ความวา  ดวย Ms.Sarala  Joshi

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาล แบบ 1(2) คณะพยาบาลศาสตร  ซึ่ง
เขาศึกษาต้ังแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2542  โดยไดรับทุนสนับสนุนการศึกษาจากองคการ
อนามัยโลก (WHO) เปนระยะเวลา 2 ป (พฤศจิกายน 2542-ตุลาคม 2545) และคณะฯ ไดแจงคาใชจาย
เกี่ยวกับคาธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณการคาใชจายตลอดหลักสูตร ซึ่งจายตามหนวยกิต และตอมา
คณะฯ  ไดขอใชระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย  คาธรรมเนียมการสมัครเขาศึกษาและคาธรรมเนียม
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2543 ซึ่งจายแบบเหมาจาย จึงทํ าใหคาใชจายเกี่ยวกับการศึกษาของ
นักศึกษาเกินงบประมาณที่ต้ังไว  กอรปกับมีความลาชาเกี่ยวกับการทํ าวิทยานิพนธ  ซึ่งคาดวาจะเสร็จ
สมบูรณภายในเดือนมกราคม 2546  จึงทํ าใหนักศึกษาไมสามารถสํ าเร็จการศึกษาไดทันตามกํ าหนด  จึงขอ
ยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมนักศึกษาตางชาติใหแก Ms.Sarala   Joshi  ในภาค
การศึกษาปลาย  ปการศึกษา 2545  เปนเงิน 31,000 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
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ท่ีประชมุพิจารณาแลวขอใหคณะพยาบาลศาสตร นํ าเร่ืองดงักลาวกลบัไปพิจารณาทบทวน

อกีคร้ัง  โดยทีป่ระชมุมขีอสงัเกต ดงัน้ี
1. นักศกึษาเขาศกึษาในภาคปลายป 2542 การใชระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน    วาดวย

คาธรรมเนียมการสมัครเขาศึกษาและคาธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2543 ในการจดัเกบ็คาธรรมเนียมการศกึษา จงึไมนาจะถกูตอง ถึงแมจะไดมกีาร
แจงนักศกึษาถงึการปรับอตัราคาธรรมเนียมการศกึษาแลว  ขอใหคณะตรวจสอบเรือ่ง
ระเบยีบทีเ่กีย่วของดวย

2. ไมควรเปนการยกเวนคาธรรมเนียมการศกึษา คณะอาจรบัผดิชอบไดในรูปแบบของ
การใหทุนการศกึษา

4.1.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการสืบพันธุสัตว
        (หลักสูตรใหม พ.ศ.2546)
ประธานใหรองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอตอที่ประชุม ความวา ดวยคณะอนุกรรมการ

มาตรฐานหลักสูตร ประจํ าสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  คราวประชุม ครั้งที่ 12/2545 เมื่อวันที่ 24
กันยายน  2545  ไดพิจารณาใหความเห็นชอบเอกสารแนวคิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา
วิชาวิทยาการสืบพันธุสัตว (หลักสูตรใหม พ.ศ.2546) โดยขอใหแกไขเอกสารบางประการ  นั้น  บัดนี้
คณะสัตวแพทยศาสตรไดดํ าเนินการเรียบรอยแลว

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหดํ าเนินการตามขั้นตอนตอไปได

4.1.5 คณะวิทยาการจัดการขออนุมัติโอนเงินจากหมวดเงินทุนสํ ารอง 7%
        ไปเปนหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
ประธานใหคณบดคีณะวทิยาการจดัการ เสนอตอทีป่ระชมุ ความวา ดวยคณะวทิยาการจดัการ

ขออนมุติัโอนเงนิจากหมวดเงนิทนุส ํารอง 7% ของคณะวทิยาการจดัการไปเปนหมวดเงนิอุดหนนุทัว่ไป เพือ่จดัท ําโครง
การเสรมิสรางประสทิธภิาพการจดัการศกึษาของคณะฯ เปนเงนิทัง้สิน้ 6,954,000 บาท (หกลานเกาแสนหาหมืน่สีพ่นั
บาทถวน) ทัง้นี ้ทีป่ระชมุคณะกรรมการเงนิรายได ในคราวประชมุ ครัง้ที ่1/2546 เมือ่วันที ่22 มกราคม 2546 มมีติใหน ํา
เสนอสภามหาวทิยาลยัเพือ่ขออนมุติังบประมาณเพิม่เติม

จงึน ําเสนอทีป่ระชมุเพือ่พจิารณา
ท่ีประชมุพิจารณาแลวเห็นควรใหคณะวทิยาการจดัการ จดัทํ าเอกสารสรปุขอมลูเงินทนุ

สํ ารองของคณะฯ และเสนอผานกองแผนงานตามระบบเพือ่วเิคราะหขอมลูกอนน ําเสนอทีป่ระชมุคณบดี
ในคราวตอไป
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4.1.6เสนอแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจํ าบัณฑิตวิทยาลัย
ประธานใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เสนอตอที่ประชุม ความวา ตามคํ าสั่งมหาวิทยาลัย

ขอนแกน ที่ 3273/2544  ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2544 แตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจํ า
บัณฑิตวิทยาลัย นั้น  บัดนี้  กรรมการชุดดังกลาวปฏิบัติหนาที่ครบวาระเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2546  ที่
ประชุมคณะกรรมการประจํ าบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2545 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2545
ไดพิจารณาเสนอรายชื่อผู สมควรไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการผู ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจํ า
บัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้

1. รองศาสตราจารยสุรศักด์ิ  วงศรัตนชีวิน รองศาสตราจารย ระดับ 9
สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร

2. รองศาสตราจารยสมนึก  ธีรกุลพิศุทธิ์ รองศาสตราจารย ระดับ 9
สงักดัภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล  คณะวศิวกรรมศาสตร

3. รองศาสตราจารยลํ าปาง   แมนมาตย รองศาสตราจารย ระดับ 9
สงักดัภาควชิาบรรณารกัษศาสตรและสารนเิทศศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหดํ าเนินการตอไปได

4.2 เร่ืองแจงเพ่ือทราบ 
4.2.1 รายงานผูสอบบัญชีและผลการดํ าเนินการ
        โครงการพิเศษบัณฑิตบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน
ประธานให คณบดีคณะวิทยาการจัดการ แจงตอที่ประชุม ความวา คณะวิทยาการจัดการ

ขอเสนอรายงานของผูสอบบัญชีเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตบริหารธุรกิจ  สาขาวิชา
การเงิน  สํ าหรับป สิ้นสุดวันที่ 30  กันยายน  2545  และผลการดํ าเนินการโครงการฯ จนถึงวันที่ 30  กันยายน
2545

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ท่ีประชุมรับทราบ และ เห็นชอบใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
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5.เร่ืองอื่นๆ

5.1รายงานของผูสอบบญัชขีองสถานปฏบิตักิารเภสชักรรมชมุชน คณะเภสัชศาสตร
-เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมคราวตอไป-

5.2แนวทางการจดัทํ าค ําของบประมาณรายจาย ปงบประมาณ 2547 มหาวทิยาลัยขอนแกน
-เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมคราวตอไป-

5.3การขอใชพ้ืนทีก่อสรางศนูยแสดงจ ําหนายสนิคาหนึง่ต ําบลหนึง่ผลติภณัฑ
-เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมคราวตอไป-

เลิกประชุมเวลา    14.45    นาฬิกา

                                                                (ผูชวยศาสตราจารยบุญสง   วัฒนกิจ)
                              รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ

                            เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสด์ิ
นางสุภารัตน  มูลศรี
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
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