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รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 19/2546

เม่ือวันพุธที่ 10 กันยายน 2546
ณ  หองประชุมสารสิน  ชั้น  2  อาคารแกนกัลปพฤกษ

………………………………………………………………………
ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต   สกลไชย อธิการบดี ประธาน
2.  รศ.ดํ ารงค  หอมดี       รองอธิการบดฝีายบรหิาร
3. ผศ.อารมย   ตัตตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
4. รศ.พิศาล  ศิริธร รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
5. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
6. รศ.สมหมาย  ปรีเปรม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
7. ผศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ คณบดีคณะเกษตรศาสตร
8. นายวีรพัฒน  เศรษฐสมบูรณ รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา

แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
9. รศ.สัมพันธ  พันธุพฤกษ คณบดีคณะศึกษาศาสตร
10. รศ.วิภาพร  วรหาญ รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร
11. ผศ.สุชาติ  อารีมิตร คณบดีคณะแพทยศาสตร
12. รศ.สมาน  ลอยฟา รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
13. รศ.ยุพา  เอื้อวิจิตรอรุณ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
14. ผศ.วีระศักดิ์  ชายผา คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
15. รศ.นิวัตร  จันทรเทวี คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
16. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย คณบดีคณะเภสัชศาสตร
17. รศ.เกรียงศักดิ์  ศรีสุข คณบดีคณะเทคโนโลยี
18. รศ.ประจักษ  พัวเพิ่มพูลศิริ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
19. ผศ.ธนู  พลวัฒน คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
20. รศ.สุเมธ  แกนมณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
21. รศ.เฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
22. นายอภัย  ประกอบผล ผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ
23. นายอนัตต  เจาสกุล รองผูอํ านวยการฝายวิชาการ

แทนผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร
24. รศ.มนัส  ปะณะมณฑา รองผูอํ านวยการฝายบริหารและวางแผนพัฒนา
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แทนผูอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ
25. ผศ.จิตเจริญ  ไชยาคํ า ผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ
26. ผศ.สุกิจจา  จันทะชุม ผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล
27. นางพรรณวดี  ตันติศิรินทร รองประธานสภาคณาจารย คนท่ี 1

แทนประธานสภาคณาจารย
28. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

เลขานุการท่ีประชุมคณบดี

ผูไมมาประชุม
1. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก คณบดีคณะวิทยาศาสตร
2. รศ.สุจินต  สิมารักษ รักษาราชการแทนผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
3. นางสังวาลย  ชางทอง ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาบุคคล

ผูชวยเลขานุการท่ีประชุมคณบดี

ผูเขารวมประชุม
1. ผศ.บุญสง  วัฒนกิจ รองผูอํ านวยการฝายบริหาร

แทนผูอํ านวยการโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

เริ่มประชุมเวลา    10.50   นาฬิกา
ประธานกลาวเปดการประชมุและด ําเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระ ดงันี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงตอที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เรือ่งรบัรองรายงานการประชมุคณบดี ครัง้ที่ 18/2546 เม่ือวนัพุธที่ 3 กันยายน 2546 

ท่ีประชมุมีมติใหแกไขในหนาท่ี 3 ระเบยีบวาระที่ 4.1.2 บรรทดัท่ี 2 ขอความ “…วทิยาลัยการ
สาธารณสุขสิรธิร” ใหแกไขเปน  “…วทิยาลัยการสาธารณสขุสิรนิธร” และขอความ“…สังกดัสถาบนัพระบรมราชชนก”
ใหแกไขเปน “…สังกดัสถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสขุ”

เม่ือแกไขเรยีบรอยแลว ท่ีประชมุมีมตริบัรองรายงานการประชมุคณบดี ครัง้ท่ี 18/2546
เม่ือวนัพธุท่ี 3 กนัยายน 2546

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน
3.1 การจัดตั้งสถานีบริการน้ํ ามันเชื้อเพลิงในมหาวทิยาลัยขอนแกน

ประธานใหรองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอท่ีประชุมความวา สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดี
คราวประชุมครั้งท่ี 13/2546 เม่ือวันท่ี 11 มิถุนายน 2546 ไดพิจารณาเรื่องการจัดตั้งสถานีบริการนํ้ ามัน
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เชื้อเพลิงในมหาวิทยาลัยขอนแกน แลวมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะใหดํ าเนินการเพิ่มเติม ดังนี้
1. ใหมีการสํ ารวจความคิดเห็นของประชากรมหาวิทยาลัยขอนแกน ตอโครงการดังกลาว โดย

ใชวิธีการตามหลักการการมีสวนรวมของบุคลากรในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของ
มหาวิทยาลัย

2. ใหมีการติดตั้งปายประกาศโครงการ เพื่อใหประชากรไดรับทราบ
3. การสรางสถานีบริการนํ้ ามันเชื้อเพลิง ควรมีความละเอียดรอบคอบในการวางผังท้ังระบบ

โดยคํ านึงถึงผลกระทบดานตาง ๆ ไดแก ส่ิงแวดลอม สุขภาพ เศรษฐกิจ จึงควรจัดทํ าเปน
โครงการวิจัยตั้งเปนสถานีบริการนํ้ ามันเชื้อเพลิงในชุมชนดวย

 คณะกรรมการดํ าเนินการจัดตั้งสถานีบริการนํ้ ามันเชื้อเพลิงไดดํ าเนินการ ดังนี้
1. จัดทํ าหนังสือขอความเห็น ในการดํ าเนินการจัดตั้งสถานีบริการนํ้ ามันเชื้อเพลิงใน

มหาวิทยาลัยขอนแกน ไปยังหนวยงานตางๆในมหาวิทยาลัย จํ านวน 33 หนวยงาน (ตาม
บันทึกขอความที่ ทม.0501.02/ว. ลงวันท่ี 7 กรกฎาคม 2546)

2. ดํ าเนินการติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ จํ านวน 2 จุด คือ บริเวณสถานท่ี ๆ จะทํ า
การกอสราง และ บริเวณทางแยกดานหนาสํ านักงานอธิการบดี 2 (บริเวณสวนรมเกลา) 
และใหประชากรมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดแสดงความคิดเห็นผานทาง Web site ตั้งแต
ตนเดือนสิงหาคม 2546 เปนตนมา

สรุปขอคิดเห็น การจัดตั้งสถานีบริการนํ้ ามันเชื้อเพลิงในมหาวิทยาลัยขอนแกน มีดังนี้
มหาวิทยาลัยขอนแกนไดขอให คณะ/ศูนย/สถาบันและสํ านัก รวม 33 หนวยงาน แสดงความ

คิดเห็น หรือใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้งสถานีบริการนํ้ ามันเชื้อเพลิงในมหาวิทยาลัยขอนแกน ตั้งแตวันท่ี
7 กรกฎาคม-31 สิงหาคม 2546 สรุปไดดังนี้.-

1. หนวยงานที่ตอบแสดงความคิดเห็นมีจํ านวน 27 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 81.82
2. ความคิดเห็นจํ าแนกไดดังนี้

2.1 เห็นดวย 25 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 92.60 มีขอมูลสนับสนุนดังนี้
- อํ านวยความสะดวกใหบุคลากร นักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะผูท่ีใช

รถจักรยานยนต ไมตองเสียเวลา และเส่ียงในการออกไปใชบริการภายนอกมหาวิทยาลัย
- ประหยัดเวลา ไมตองเสียเวลาขับรถออกไปเติมนํ้ ามันตามสถานีบริการนํ้ ามันในเมือง

โดยเฉพาะอยางย่ิงไดรับสิทธิพิเศษ เติมนํ้ ามันราคาถูกกวาภายนอก
2.2 ไมเห็นดวย 1 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 3.70 มีขอมูลสนับสนุนดังนี้

- มีสถานบีรกิารนํ ้ามัน ปตท. เดมิท่ีถนนมิตรภาพ ซ่ึงมีความเหมาะสมอยูแลวการเดนิทางสะดวกดี
หากตัง้ภายในมหาวทิยาลัยจะท ําใหตองเพิม่มาตรการ ในการปองกนัอคัคภัียเพิม่ขึน้

- มีสถานีบริการนํ้ ามัน ปตท. อยูแลว ไมจํ าเปนตองเสียคาใชจายสรางสถานีใหม แตควรปรับ
ปรุงของเดิมใหสะดวกแกผูไปใชบริการ ควรใชพื้นท่ีของมหาวิทยาลัยเพื่อการศึกษา ไมใชมุง
เพื่อการคาอยางเดียว
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2.3 มติไมชัดเจน 1 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 3.70 กลาวคือ มีบุคลากรเห็นดวยจํ านวน
25 คน และไมแสดงความคิดเห็นจํ านวน 36 คน

และมีขอคิดเห็นเสนอแนะเรื่องสถานท่ีตั้ง การบริหาร และอื่นๆ ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป

3.2รายงานผลการพิจารณาการอุทธรณของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
ประธานใหเลขานุการท่ีประชุมในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณของนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ ตามคํ าส่ังมหาวิทยาลัย ท่ี 2875/2546 ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2546 เสนอตอท่ี
ประชุมความวา สืบเนื่องจากกรณีเม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2546 นายสิทธิชัย คูปรีดีชาติ ผูปกครองนางสาว
ทัศนีย
คูปรีดีชาติ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี ไดมีหนังสือขอความเปนธรรมมายังอธิการบดี กรณี
บุตรสาวคือนางสาวทัศนีย คูปรีดีชาติ ไดปฏิบัติผิดระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสอบไลของนักศึกษา
พ.ศ.2530 และเปนเหตุถูกปรับใหตกออก โดยประเด็นท่ีขออุทธรณเปนเรื่องท่ีมหาวิทยาลัยไมมีกระบวนการ
การสอบสวนผูถูกกลาวหา และการแจงผลการพิจารณาลาชา เปนเหตุใหนักศึกษาสูญเสียโอกาสในการไปศึกษา
ตอในสถาบันอื่น

ท่ีประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 16/2546 เม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 2546 ไดพิจารณาเรื่อง
ดังกลาวแลวมีมติแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณฯ โดยคณะกรรมการดังกลาว มีหนาท่ี ดังนี้

1. พิจารณาลักษณะการกระทํ าความผิด
2. พิจารณาระดับโทษ
3. เปดโอกาสใหนักศึกษาไดมีโอกาสชี้แจง
4. พิจารณา ตามขอ 1-2 ประกอบกับกรณีของนักศึกษาท่ีถูกพิจารณาโทษปรับใหตกออก ใน

คราวเดียวกับ นางสาวทัศนียฯ ดวย
คณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณฯ ไดพิจารณากรณีดังกลาว ประกอบกับขอเท็จจริงท่ีเกิดขึ้น แลวมีมติเปน
เอกฉันทวา พฤติกรรมของนางสาวทัศนียฯ อยูในขายของการกระทํ าความผิดในขอ 12.1 ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสอบไลของนักศึกษา พ.ศ.2530 แลว แตมิใชเปนกรณีของการกระทํ าการ
ทุจริต เพราะพฤติการณของนางสาวทัศนียฯ มีลักษณะเปนเพียงการสอเจตนาเทานั้น เนื่องจากตามขอเท็จจริงท่ี
เกิดขึ้นนาเชื่อวาเนื้อหาของรายวิชาท่ีเกี่ยวของกับวิชาท่ีสอบ ตามที่ไดจดบันทึกโดยเก็บไวในกลองดินสอ นาจะยัง
มิไดนํ าออกมาใชทํ าการทุจริตในการสอบแตอยางใด ซ่ึงลักษณะเชนนี้สามารถพิจารณาออกไดเปน 2 ทางวา 1)
อาจจะมีการเผลอเรอลมืหยิบกระดาษทีไ่ดจดบนัทึกเพือ่ทองจ ํากอนสอบจรงิออก หรอื 2) เปนความตัง้ใจท่ีจะน ํา
กระดาษทีไ่ดจดบนัทึกเพือ่ทองจ ํากอนสอบนีเ้ขาไปในหองสอบกเ็ปนได  เขาขายเปนการกระท ําความผดิเพยีงสอ
เจตนาทุจรติ
ดังกลาวแลว ก็ควรท่ีจะพิจารณาเลือกใชระดับโทษใหเหมาะสมกับความผิด ซ่ึงมีหลายระดับโทษตางๆ กัน และ
ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณฯ ไดพิจารณาประกอบกับเนื้อหาและเหตุผลของคํ าชี้แจงท่ีไดมีการ
ขอความเปนธรรม ท้ังของนางสาวทัศนียฯ และของนายสิทธิชัยฯ โดยละเอียดแลว มีมติเปนเอกฉันทวา ในกรณีท่ี
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เกิดขึ้นนี้สมควรที่จะลงโทษ ใหปรับตกในรายวิชาท่ีเขาสอบเทานั้นก็นาจะเปนการเพียงพอและเหมาะสมกับกรณี
ของความผิดท่ีเกิดขึ้นแลว

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบตามความเห็นที่คณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ

ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเสนอ  

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1.1 เสนอแตงต้ังคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิประจํ าศูนยบริการวิชาการ เพ่ิมเติม
ประธานใหผูอ ํานวยการศนูยบรกิารวชิาการเสนอตอท่ีประชมุความวา ตามคํ าส่ังมหาวทิยาลัย

ขอนแกน ท่ี 2826/2546 ลงวนัท่ี 18 สิงหาคม 2546 แตงตัง้คณะกรรมการผูทรงคณุวฒิุประจ ําศนูยบรกิารวชิา
การ จ ํานวน 7 คน นัน้ บดันีศ้นูยฯ เสนอแตงตัง้คณะกรรมการผูทรงคณุวฒิุประจ ําศนูยบรกิารวชิาการ เพิม่เตมิอกี 2 คน
คือ

1. รองศาสตราจารยสุนยี  สินธุเดชะ
2. ศาสตราจารยวนัชยั  วฒันศพัท
จงึน ําเสนอท่ีประชมุเพือ่พจิารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหแตงต้ังคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ิมเติมตามที่เสนอ

4.2 เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
4.2.1 การขออนุมัติเปดหลักสูตร
ประธานใหเลขานุการท่ีประชุมเสนอตอท่ีประชุมความวา มีหลักสูตรที่ขออนุมัติเปดสอน ท่ีได

ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร เม่ือคราวประชุมครั้งท่ี 4/2546 เม่ือวันท่ี 29
สิงหาคม 2546  จํ านวน 4 หลักสูตร ดังนี้

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2546)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน ศึกษาเปนภาษาอังกฤษ
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน (หลักสูตรใหม พ.ศ.2546)
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน ศึกษาเปนภาษาอังกฤษ
จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ขออนุมัติหลกัการชลอการสรรหาผูอ ํานวยการศนูยคอมพวิเตอรและผูอ ํานวยการส ํานักวทิยบรกิาร

ประธานใหรองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชมุความวา ดวยผูอ ํานวยการส ํานกั
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วทิยบรกิาร และผูอ ํานวยการศนูยคอมพวิเตอร  ซ่ึงไดรบัการแตงตัง้ตามค ําส่ังสภามหาวทิยาลัย ท่ี 30/2542 และ
32/2542 ลงวนัท่ี 23 ธันวาคม 2542 ตามลํ าดบั  ซ่ึงจะครบวาระการด ํารงต ําแหนง ในวนัท่ี 22 ธันวาคม
2546  จากการประชมุสัมมนาในมหาวทิยาลัยหลายครัง้ท่ีผานมา มีขอเสนอใหมหาวทิยาลัยพจิารณาปรบัองคกร
และ
หนวยงานท่ีเกีย่วของกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ท้ังในดานระบบโครงสรางพืน้ฐานและระบบบรกิารให
สอดคลองกบัเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงและลกัษณะภารกจิเชงิรกุ   ประกอบกบัไดประชมุรวมกบัผูอ ํานวยการ
ศนูยคอมพวิเตอรและผูอ ํานวยการส ํานกัวทิยบรกิาร เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2546 เห็นควรใหมหาวทิยาลัยพจิารณา
ปรบัปรงุโครงสรางดงักลาว

จงึน ําเสนอท่ีประชมุเพือ่พจิารณาอนมัุตหิลักการชลอการสรรหาผูอ ํานวยการศนูยคอมพวิเตอรและ
ผูอ ํานวยการส ํานกัวทิยบรกิาร

ทีป่ระชมุพิจารณาแลวเหน็ชอบใหนํ าเสนอสภามหาวทิยาลยัพิจารณาตอไป โดยก ําหนด
ระยะเวลาด ําเนินการใหแลวเสรจ็ภายในเวลา 6 เดือน

5.2 เอกสารประชาสมัพันธฉลอง 40 ป มหาวทิยาลยัขอนแกน ของสถาบนัสนัติศกึษา
ประธานใหเลขานกุารท่ีประชมุเสนอตอท่ีประชมุความวา ดวยสถาบนัสันตศิกึษา ก ําหนดจดั

กจิกรรมฉลองครบรอบ 40 ป มหาวทิยาลัยขอนแกน โดยรวมกบั International  Peace  Foundation
จดับรรยายพเิศษภายใตโครงการ “สะพาน : การพดูจาเพือ่พาไปสูวฒันธรรมสันตภิาพ” (Bridges – The
Dialogues  towards a Culture of Peace) โดยนกัวทิยาศาสตรท่ีไดรบัรางวลัโนเบลหลายสาขา และ
ผูมีชือ่เสียงระดบัโลก ณ หองประชมุ
สารสิน อาคารแกนกลัปพฤกษ โดยไมเสียคาใชจายใดๆ ผูสนใจสามารถส ํารองทีน่ัง่ไดท่ีสถาบนัสันตศิกึษา
ตัง้แตเดอืนพฤศจกิายน 2546 ถงึ เดือนเมษายน 2547 ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระ

จงึน ําเสนอท่ีประชมุเพือ่ทราบและประชาสมัพนัธตอไป
ทีป่ระชมุรบัทราบ

5.3 รางงบประมาณรายรบั-รายจายประจ ําป 2547 ของโครงการวทิยาลยับัณฑติศกึษาการจดัการ
ประธานใหผศ.บญุสง  วฒันกจิ รองผูอ ํานวยการฝายบรหิาร ผูแทนผูอ ํานวยการโครงการวทิยาลัย

บณัฑติศกึษาการจดัการเสนอตอท่ีประชมุความวา  ดวยวทิยาลัยบณัฑติศกึษาการจดัการ ไดด ําเนนิการจดัทํ า
รางงบประมาณรายรบั-รายจายประจ ําป 2547 และไดผานความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุคณะกรรมการอ ํานวยการ
วทิยาลัยฯ เรยีบรอยแลว ประมาณการรายรบัรวม 75,464,300  บาท  ประมาณการรายจายรวม
70,615,108 บาท ประมาณการเงนิเหลือจายเขาทุนสํ ารอง เปนเงนิจ ํานวน 4,849,192 บาท ซ่ึงมีรายละเอยีด
ตามเอกสารประกอบวาระ
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จงึน ําเสนอท่ีประชมุเพือ่พจิารณา
ทีป่ระชมุพิจารณาแลว และมขีอคดิเหน็เสนอแนะ ดังน้ี
1. ใหพิจารณาแกไขเอกสาร ดังน้ี

- หนา 16 ตัวเลขในตาราง รวมรายจายทัง้สิน้ 5,000,000 บาท ควรแกไขใหถูกตอง
- หนา 19 ปรบัปรงุการเขยีนรายการงบประมาณ โดยแบงออกเปน 5 กลุมตามแนวทาง

ใหมทีส่ ํานักงบประมาณก ําหนด คอื งบเงินเดือน งบดํ าเนินการ งบลงทนุ งบอดุหนุน-
ทัว่ไป และงบรายจายอืน่ๆ

2. งบรายจายเพ่ือการจดัสรรใหมหาวทิยาลยั ควรพจิารณาใหครอบคลมุคาใชจาย
ดานสาธารณปูโภค ซึง่เปนไปตามแนวปฏบัิติเดียวกันกับองคกรอืน่ๆ ภายในมหาวทิยาลยั

เน่ืองจากมหาวิทยาลัยอยูในระหวางดํ าเนินการปรับปรุงระบบและเกณฑการจัดสรรเงิน
ผลประโยชนคืนใหกับมหาวิทยาลัย จึงเห็นชอบใหวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการนํ าเสนอรางงบประมาณ
รายรับ-รายจายประจํ าป 2547 ตอสภามหาวิทยาลัยตอไปได ทั้งน้ี ขอใหปรับปรุงเอกสารและทบทวน
ขอเสนอแนะ ตามขอ 1 และ 2 ขางตน และนํ าเขาที่ประชุมคณบดีในวันที่ 15 กันยายน 2545 ดวย

5.4 การบรหิารจดัการสิง่กอสราง ปงบประมาณ 2547
ประธานใหรองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชมุความวา เพือ่ใหการบรหิารและ

การเบกิจายงบประมาณเปนไปตามแผนและนโยบายของรฐับาลในดานการเรงรดัการใชจายงบประมาณ และความ
สํ าเรจ็ของงาน / โครงการกอสรางท่ีเปนปญหากบัมหาวทิยาลัยมาโดยตลอด

ท่ีประชมุคณะกรรมการพจิารณาแบบและแผนผงัในคราวประชมุ ครัง้ท่ี 1/2546 เม่ือวนัท่ี 26
มิถนุายน 2546 จงึมีมตใิหก ําหนดปฏิทินในการก ํากบัโครงการสิง่กอสรางประจ ําปงบประมาณ 2547 ซ่ึงมี
รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระ โดยรายการที่ 1 เสนอรายชือ่ผูออกแบบ และ รายการที่ 2 เสนอโครง
การและแบบรางเบือ้งตนพรอมท่ีตัง้ตอคณะกรรมการพจิารณาแบบและแผนผงั นัน้ ใหด ําเนนิการใหแลวเสรจ็ภายใน
สัปดาหท่ี 1 ของเดอืนตลุาคม 2546

จงึน ําเสนอท่ีประชมุเพือ่ทราบ
ที่ประชุมรับทราบและมีมติเห็นชอบหลักการการกํ ากับโครงการสิ่งกอสรางของมหาวิทยาลัย

เพ่ิมเตมิ ดังน้ี
1. ปฏทินิในการก ํากับโครงการสิง่กอสราง ควรจดัท ําส ําหรบัปงบประมาณตอๆ ไป อยางตอ

เน่ืองดวย
2. ส ําหรบัปงบประมาณ 2548 ผูเสนอของบประมาณสิง่กอสราง ตองเสนอของบประมาณ

พรอมทัง้แบบรางสิง่กอสรางภายในเดอืนธนัวาคม 2547 ทัง้น้ี ใหฝายแผนและสารสนเทศ
ท ําหนังสอืแจงใหทกุคณะ/หนวยงานทราบตอไป
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3. มหาวทิยาลยัควรมขีอกํ าหนดเปนหลกัการในการออกแบบสิง่กอสราง ใหค ํานึงถึงพ้ืนทีท่ีจ่ะ
เปนทีต้ั่ง ระยะหางจากถนนและอืน่ๆทีเ่ปนองคประกอบส ําคญัซึง่จะไมเกิดผลกระทบ
ตอสภาพแวดลอมภายในมหาวทิยาลยั

5.5 กํ าหนดการประชมุคณบดเีพ่ือพิจารณารางงบประมาณเงนิรายได ประจ ําป 2547
ประธานใหรองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชมุความวา มหาวทิยาลัยจะตอง

น ําเสนอรางงบประมาณเงนิรายได ประจ ําป 2547 ตอท่ีประชมุสภามหาวทิยาลัยเพือ่พจิารณาในวนัพธุท่ี 24
กนัยายน 2546 แตเนือ่งจากการรวบรวมขอมูลจากคณะ/หนวยงาน ลาชากวาก ําหนด และการจดัทํ าเอกสารยังไม
แลวเสรจ็
จงึไมสามารถน ําเสนอท่ีประชมุคณบดใีนครัง้นีไ้ด จงึใครขอความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุ เพือ่จดัประชมุคณบดเีปน
กรณพีเิศษ ในวนัท่ี 15 กนัยายน 2546 หรอืมิฉะนัน้อาจด ําเนนิการโดยวธีิเวยีนเอกสารใหท่ีประชมุพจิารณา

จงึน ําเสนอท่ีประชมุเพือ่พจิารณา
ทีป่ระชมุพิจารณาแลวเหน็ชอบใหจัดประชมุคณบดเีปนกรณีพิเศษ ในวนัจันทรที่ 15 กันยายน

2546 เวลา 15.00 น. โดยมรีะเบียบวาระ ดังน้ี

1. รางงบประมาณเงนิรายได ประจ ําป  2547
2. รางงบประมาณรายรบั-รายจายประจ ําปงบประมาณ 2547 (เรือ่งสบืเน่ือง)

ของโครงการวทิยาลยับัณฑติศกึษาการจดัการ
3. ผลการด ําเนินงานและรายงานของผูสอบบญัชปีระจ ําปงบประมาณ 2545

ของโครงการวทิยาลยับัณฑติศกึษาการจดัการ

เลิกประชุมเวลา    12.25   นาฬิกา

                (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)
                  รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
                            เลขานุการท่ีประชุมคณบดี

นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน   มูลศรี
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
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