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สรุปมติการประชุมคณบด ี
ครั้งที่ 10/2546 

เมื่อวันพุธที่ 7 พฤษภาคม  2546 
ณ  หองประชุมสารสิน  ช้ัน  2  อาคารแกนกัลปพฤกษ 

 
1. เร่ืองประธานแจงตอที่ประชุม  

เร่ือง/วาระ มติที่ประชุม 
1. เร่ืองที่ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราว
ประชุม คร้ังที่ 4/2546 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2546 และ
มติที่ยังไมไดรับการรับรอง (ว1/1.1) 

ดวยในคราวประชุมครั้งที่ 4/2546 เมื่อวันที่ 
30 เมษายน 2546  มีเรื่องที่ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลยั 
และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง   

 
 
 
ที่ประชุมรับทราบ 

2. รับรองรายงานการประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 9/2546 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2546  
3. เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 

เร่ือง/วาระ มติที่ประชุม 
1. โครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547              
(ว3/3.1) 

สืบเนื่องจากทีป่ระชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 
9/2546 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2546 เรื่องทีท่บวงมหาวิทยาลัย
ไดมีหนังสือแจงใหมหาวิทยาลัยจัดเตรยีมโครงการหรือกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสริิกิติ์  พระบรมราชินีนาถ 
เนื่องในโอกาสพระราชพธิีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 
รอบ 12 สิงหาคม 2547 นั้น ขอเรียนความคืบหนาวา ฝายแผน
และสารสนเทศไดรับโครงการ/กิจกรรมที่คณะ หนวยงาน เสนอ
มาแลวจาํนวน 6 โครงการ ซ่ึงเปนโครงการดานการใหบริการ
ทางการแพทยทั้งหมด และหาก คณะ หนวยงานใดประสงคจะ
เสนอ โครงการ/กิจกรรมขอใหแจงที่ฝายแผนและสารสนเทศ
ภายในสัปดาหที่ 3 ของเดือนพฤษภาคม 2546 

 
 
 
 
ที่ประชุมรับทราบ 
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4. เร่ืองเสนอใหม  
4.1 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

เร่ือง/วาระ มติที่ประชุม 
1.1 เสนอแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองอุทธรณโทษทาง
วินัยนักศึกษา (ว4.1/4.1.1) 

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย วินัย
นักศึกษา พ.ศ.2543 ขอ 21 ความวา เมื่ออธิการบดีไดรับเรื่อง
อุทธรณ ใหสงเรื่องใหคณะกรรมการกลั่นกรองอุทธรณ ซ่ึงที่
ประชุมคณบดีแตงตั้งข้ึน เพื่อพิจารณากลั่นกรองประเด็นที่
อุทธรณและเสนอความเห็นตออธิการบดีภายใน 60 วัน และ
กรณีที่จําเปนอาจขออนุมัติตออธิการบดีขยายเวลาไดอีกไมเกิน 
60 วัน ซ่ึงกรรมการกลั่นกรองอุทธรณประกอบดวย ประธาน
กรรมการและกรรมการอีกจาํนวน 3-5 คน และมีวาระ 1 ป   
บัดนี้ คณะกรรมการกลั่นกรองอุทธรณไดหมดวาระเมื่อวันที่ 22 
มกราคม 2546  

จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแตงตั้ง
คณะกรรมการกลั่นกรองอุทธรณโทษทางวินยันักศึกษา ซ่ึง
ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
 1. รองศาสตราจารยประเสริฐ  ดํารงชัย  
 ประธานคณะกรรมการ 
 2. ผูชวยศาสตราจารยปนัทดา  เผือกพันธ  
 เปนกรรมการ 
 3. ผูชวยศาสตราจารยจมุพล  ราชวิจิตร  
 เปนกรรมการ 
 4. นางสาวไพรตัน  ขันธแกว   
 เปนกรรมการและเลขานุการ 

 
 
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบให
ดําเนินการจัดทําคําส่ังแตงตั้งตอไป 

1.2 เสนอขอความเห็นชอบในการจัดเก็บคาธรรมเนียมพิเศษ  
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร                 
(ว4.1/4.1.2) 

ดวยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร 
ไดเปดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร(ภาคพิเศษ) และมีความจําเปนตอง
จัดเก็บคาธรรมเนียมพเิศษเพือ่จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรที่ม ี      
ประสิทธิภาพสงูใหนักศึกษาใชในการศึกษาและคนควาวิจัย โดย
จัดเก็บคาธรรมเนียมอัตรา ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท 
(หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน)  มีผลบังคับใชสาํหรับนักศึกษา 

 
 
 
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวาเนื่องจาก 
ผูแทนคณะฯ ไดแจงใหนักศกึษาทราบ
ลวงหนาถงึการเก็บคาธรรมเนียมพิเศษ
นี้แลว จึงเห็นชอบใหดําเนินการจัดทํา
เปนประกาศมหาวิทยาลัยตอไป 
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เร่ือง/วาระ มติที่ประชุม 
ตั้งแตรหัส 46 เปนตนไป  ที่ประชุมคณะกรรมการประจําบณัฑิต
วิทยาลัยไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว 

และมีขอเสนอแนะใหแกไขในราง
ประกาศฯเรื่องการกําหนดคณะและ
สาขาวิชาตามระเบียบ
มหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวย
คาธรรมเนียมการศึกษาพเิศษสําหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน 
พ.ศ.2537 (เพิ่มเติม) ดังนี้ 
     ขอ 1 ขอความ “…ไดแก คณะ    
วิทยาศาสตร…” ใหแกไขเปน “…ไดแก
หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบณัฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (ภาค
พิเศษ)” 
     ขอ 2 ขอความ “…ในคณะ
วิทยาศาสตร…” ใหแกไขเปน “…ใน
หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบณัฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (ภาค
พิเศษ)…” 

1.3 เสนอแตงตั้งคณะกรรมการเงินรายได
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ว41/4.1.3)                            

ดวยคณะกรรมการเงินรายได
มหาวิทยาลัยขอนแกน ประเภทผูแทนคณบดี ซ่ึงไดรับการ
แตงตั้ง ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 1053/2544 จะ
ครบวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2546  
นี้ จํานวน     7 ตําแหนง จึงเสนอที่ประชุมเพือ่พิจารณาผูแทน
คณบดีเพื่อ  แตงตั้งแทนตําแหนงที่จะครบวาระ 

 
 
ที่ประชุมพิจารณาแลวเสนอบุคคล
ตอไปนี้รวมเปนกรรมการ 
1. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 
2. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
3. คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 
4. คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
5. คณบดีคณะเกษตรศาสตร 
6. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
7. ผูอํานวยการศนูยบริการวิชาการ 

1.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรที่ดิน
และสิ่งแวดลอม (หลักสูตรใหม พ.ศ.2546)(ว4.1/4.1.4) 

ดวยคณะอนุกรรมการมาตรฐานหลักสูตรประจํา
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดพิจารณาใหความ
เห็นชอบเอกสารแนวคิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดลอม (หลักสูตรใหม) โดยขอใหแกไข
เอกสารบางประการ และคณะเกษตรศาสตรไดดําเนินการ   
เรียบรอยแลว 

 
 
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบให
ดําเนินการตามขั้นตอนการขออนุมัติ
หลักสูตรตอไป 
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เร่ือง/วาระ มติที่ประชุม 
1.5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตของคณะเภสัชศาสตร  

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาล
ทางเภสัชกรรม (หลักสูตรใหม พ.ศ.2546) 

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาล
ทางเภสัชกรรม หลักสูตรนานาชาติ 
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2546) 

(ว4.1/4.1.5) 
ดวยคณะอนุกรรมการมาตรฐานหลักสูตรประจํา

สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ
เอกสารแนวคดิหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาล
ทางเภสัชกรรม (หลักสูตรใหม พ.ศ.2546) และหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลกัสูตร
นานาชาติ (หลกัสูตรใหม พ.ศ.2546) โดยขอใหแกไขเอกสาร
บางประการ และคณะเภสัชศาสตรไดดําเนินการเรยีบรอยแลว 

 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบให
ดําเนินการตามขั้นตอนการขออนุมัติ
หลักสูตรตอไป 
 

1.6 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรขออนุมัติตั้ง
งบประมาณเงินรายไดป 2546 เพิ่มเติม  (ว4.1/4.1.6) 

ดวยคณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตรเสนอขอ
อนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2546 
เพิ่มเติม จากเงนิทุนสํารองสะสม จาํนวน 3,393,000 บาท เพื่อ
สนับสนุนการจดัการเรียนการสอนของคณะฯ เปนคาใชจายใน
การดําเนินงานการจัดหาครุภัณฑ และการปรับปรุงอาคารและ
สถานที่  

 
 
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบให
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติตอไป และขอใหมีขอมูลแสดง
อัตรารอยละของการใชจายเงินจาก
เงินทุนสํารองทั้งหมดประกอบการ
พิจารณาของสภามหาวิทยาลัยดวย 

1.7 รางประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เร่ือง กําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมและขอปฏิบัติในการเขาพักอาศัยเปนการ     
ช่ัวคราวในหอพักนักศึกษา (ว4.1/4.1.7) 

เพื่อใหการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมและขอ
ปฏิบัติในการเขาพักอาศัยเปนการชั่วคราวในหอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลยัขอนแกนเปนไปดวยความเรียบรอย จึงเสนอราง
ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน เรื่องกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
และขอปฏิบัติในการเขาพักอาศัยเปนการชั่วคราวในหอพัก    
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน โดยปรับอัตราคาธรรมเนียม   
การเขาพักสาํหรับนักเรียน/นักศึกษาเปนคนละ 40 บาท/คืน และ
ผูเขาพักที่ไมใชนักเรยีน/นักศึกษาคนละ  60 บาท/คืน 

 
 
 
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใน     
หลักการตามรางประกาศที่เสนอ และมี
ขอสังเกต ขอคิดเห็น เสนอแนะ ดังนี ้
1. ควรระบุหมายเลขหอพักที่ตองใชตาม

ประกาศนี้ และระบุรายละเอียด
คาใชจายและบรกิารตางๆใหชดัเจน
ดวย 

2. ควรปลูกฝงวินัยในการพักอาศัยใน
หอพักใหกับนกัศึกษาดวย 



 5

เร่ือง/วาระ มติที่ประชุม 
 3. มหาวิทยาลยัควรมีการปรับปรุง

หอพักเพื่อเปนแหลงหารายได
ตอไป และมีการกํากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินการในเรื่อง
ดังกลาวดวย 

1.8 การกําหนดคุณสมบัติอ่ืนเพิ่มเติมของผูสมควรดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ (ว4.1/4.1.8) 

ดวยตามขอบังคับมหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวย 
การสรรหาผูอํานวยการสถาบนั สํานัก ศูนยและสวนราชการที่
เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ.2543 ที่กําหนด
คุณสมบัติอ่ืนของผูสมควรไดรับการพิจารณาใหดาํรงตําแหนง
ผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติภ์าคตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามขอ 
5.2 ของขอบังคับตองเปนไปตามที่ที่ประชุมคณบดีกําหนด   

จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารางคุณสมบตัิอ่ืน
ของผูสมควรไดรับการพิจารณาใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
ศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบการ
กําหนดคุณสมบัติอ่ืนเพิ่มเติมตามที่
เสนอ 

4.2 เร่ืองแจงเพื่อทราบ 
เร่ือง/วาระ มติที่ประชุม 

2.1 สรุปผลการประชุมเร่ือง แนวทางการปรับเปลี่ยน
สถานภาพมหาวิทยาลัยของรัฐ ไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ (ว4.2/4.2.1) 

ทบวงมหาวิทยาลัยไดจัดทําสรปุผลการประชุม
เพื่อรับฟงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะและพิจารณาหาขอสรุป
รวมกันเก่ียวกับแนวทางการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลยั
ของรัฐไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 
2546 ที่ผานมา โดยสรุปแลวที่ประชุม ยอมรับเปนที่ยุติวา การ
บริหารจัดการมหาวทิยาลยัในปจจุบันมีปญหา จาํเปนตอง
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและไดมอบหมายใหทบวงมหาวิทยาลัยกับ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติไปยกรางสวนที่เปน
หลักการกลางรวมกัน 

ใน พ.ร.บ.ของทุกมหาวิทยาลยั เพื่อนําเสนอคณะ
กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีคณะที่ 4 พิจารณาตอไปซึ่ง
หากมีรายงานความคืบหนาในเรื่องดังกลาวจะแจงใหที่ประชุม
ทราบตอไป 

 
 
 
ที่ประชุมรับทราบและเพื่อไมใหเกิด
ความเขาใจที่คลาดเคลื่อน จึงขอให
มหาวิทยาลัยจัดทําสรุปรายงานความ
คืบหนาในเร่ืองดังกลาวประชาสัมพันธ
ใหทราบโดยทั่วกัน ซ่ึงประธานรับที่จะ
มอบหมายใหงานประชาสัมพันธ
ดําเนินการตอไป 
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5. เร่ืองอ่ืนๆ  
เร่ือง/วาระ มติที่ประชุม 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2546) (ว5/5.1) 

ดวยคณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตรเสนอขอ
อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส      
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2546)ซ่ึงไดปรับปรุงเพื่อใหมีความ
สอดคลองกับเหตุการณปจจุบนั และไดมีการปรับเปลี่ยน
กระบวนการรายวิชาในรายละเอียด ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการ
มาตรฐานหลักสูตร ประจําสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ไดพิจารณาใหความเห็นชอบเอกสารแนวคิด
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2546) โดยขอใหแกไขเอกสารบางประการ  และ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดดําเนินการแกไขเรียบรอย
แลว 

 
 
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบให
ดําเนินการตามขั้นตอนการขออนุมัติ
หลักสูตรตอไป 

2. ขอปรับปรุงแกไขขอบังคบัมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย 
คณะกรรมการประจําศูนยบริการวิชาการ พ.ศ.2542           
(ว5/5.2) 

เพื่อใหการบรหิารงานของศูนยบริการวิชาการ
เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึง
เห็นสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวย
คณะกรรมการประจําศูนยบรกิารวิชาการ พ.ศ.2542  
สาระสําคัญในการปรับปรุงแกไขขอบังคับดังกลาวเปนการยกเลิก 
ขอ 5 ของขอบังคับเดิมเปนดังนี้ 

“ขอ 5 ใหมีคณะกรรมการประจํา ประกอบดวย 
5.1 ประธานกรรมการ ไดแก อธิการบด ี

 5.2 รองประธานกรรมการ ไดแก ผูอํานวยการ 
 5.3 กรรมการโดยตําแหนง ไดแก รองผูอํานวยการ 
และหัวหนาฝาย จํานวนไมเกิน 5 คน 
 5.4 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงอธิการบดีแตงตั้งโดย
ความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี จํานวนไมเกิน 9 คน 

5.5 เลขานุการเปนกรรมการและเลขานุการของ
คณะกรรมการประจํา 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงอธิการบดีแตงตั้งมีวาระการ
ดํารงตําแหนงสองป แตอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกก็ได” 

 
 
 
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบให
ดําเนินการตอไปไดและมีขอเสนอแนะ
ใหแกไขในขอ 5.5 คําวา “เลขานุการ” 
ใหแกไขเปน “เลขานุการศูนยบริการ
วิชาการ” ผศ.บุญสง  วัฒนกิจ ไดให   
ขอสังเกตวาเพื่อใหเกิดความเชื่อมโยง
ระหวางฝายบริหารกับฝายปฏิบัติ ควรมี
การพิจารณาแกไขขอบังคับฯ วาดวย 
คณะกรรมการประจําศูนย สถาบัน 
สํานักแตละแหง ใหอธิการบดีเปน
ประธานกรรมการ 
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เร่ือง/วาระ มติที่ประชุม 
5.3 กิจกรรมฉลองครบรอบ 40 ป มหาวิทยาลัยขอนแกน   
(ว5/5.3) 

เพื่อใหการจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 40 ป 
มหาวิทยาลยัขอนแกนในป 2547 นี้ เปนไปดวยความเรียบรอย 
จึงขอความอนุเคราะหใหคณะ หนวยงานที่จะจัดกิจกรรม และจะ
นํากิจกรรมเขารวมในการฉลองครบรอบ 40 ป ในชวงระหวาง
วันที่  1 ตุลาคม 2546 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2547 สงมายัง
ฝายอํานวยการ เพื่อรวบรวมจดัทําปฏิทินตอไป 

 
 
ที่ประชุมรับทราบ 

4. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2546) (ว5/5.4) 

คณะเภสัชศาสตรเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร
เภสัชศาสตรบณัฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2546) ทั้งนี้
เพื่อใหมีความเปนปจจุบัน และเปนการปรับปรุงวิชาในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป และเพิ่มวิชาเฉพาะเพื่อใหมคีวามชัดเจนในสาขา
วิชาชีพมากยิ่งข้ึน  

 
 
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบให
ดําเนินการตามขั้นตอนการขออนุมัติ
หลักสูตรตอไปไดสําหรับรายวิชา     
610 314 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพ
สําหรับเภสัชกร นั้น ขอใหคณะเภสัช
ศาสตรหารือในรายละเอียดรวมกับคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรตอไป 

5. ศูนยฝกอบรมและพัฒนาความเปนผูนําวิชาชีพ (ว5/5.5) 
ตามที่คณะเภสชัศาสตร ไดเปดศูนยฝกอบรมและ

พัฒนาความเปนผูนําวิชาชีพ (Professional  Leadership 
Development Center : P.L.D. Center) ขึ้นโดยมีหลักสูตรการ
เรียนภาษาอังกฤษอยูดวย ซ่ึงอาจจะซ้ําซอนกับความรับผิดชอบ
ของภาควิชาภาษาตางประเทศ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร จงึขอทราบความชัดเจนในแนวนโยบายเกี่ยวกับ
การจัดตั้งองคกรตางๆ ในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพื่อไมใหเกิดการ
ทํางานที่ซํ้าซอนกันและนําไปสูความรวมมือกันระหวางคณะ 
หนวยงาน 

 
ที่ประชุมรับทราบและประธานไดช้ีแจง
วัตถุประสงคในการจัดตั้งศูนย  ดังกลาว 
และรับที่จะจัดทํา ราง นโยบายในการ
จัดตั้งองคกรตางๆ ในมหาวทิยาลัย
ตอไป 

6. เร่ืองแจงเพือ่ทราบจากศูนยบริการวิชาการ (ว5/5.6) 
ขอเรียนเชิญคณบดี ผูอํานวยการทุกทาน รวม

จัดทําหลักสูตรของศูนยบริการวิชาการดังนี้ 
- วันศุกรที่ 30 พฤษภาคม 2546 นพ.อนุวัฒน  ศุภธิติกุล   

ผูอํานวยการสถาบันพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
จะมารวมหารือในการจัดทําหลักสูตรตามที่ไดมีพิธีลง
นามบันทึกความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกน
และสถาบันพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลไป
แลวนั้น 

ที่ประชุมรับทราบ 
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เร่ือง/วาระ มติที่ประชุม 

- วันเสารที่ 31 พฤษภาคม 2546 ดร.สมโภชน นพคุณ   
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือนและทีมงาน
จะมารวมหารือในการจัดทําหลักสูตรสงเสริมบุคลากร
ดานการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ภาคเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามที่ไดมีพธิีลง
นามบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางสาํนักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน กับ
มหาวิทยาลยัขอนแกนไปแลวนั้น 

 
 

7 ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย วาดวย การใหขาราชการไป
ปฏิบัติงานบริการวิชาการเพื่อเพิ่มพนูความรูและประสบการณ
ทางวิชาการ พ.ศ.2533 (ว5/5.7) 

ตามระเบียบทบวง-มหาวิทยาลัย วาดวย การให
ขาราชการไปปฏิบัติงานบริการวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรูและ
ประสบการณทางวิชาการ พ.ศ.2533 นั้นศูนยบริการวิชาการได
ประสบกับความไมคลองตัวในการปฏิบัติตามระเบียบดังกลาว 
และไมสอดคลองกับหลักเกณฑที่ อ.ก.ม.กําหนด  จึงขอหารือ
เพื่อความชัดเจนในแนวปฏิบัติ 

 
 
 
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวาเปนเร่ืองที่
ตองพิจารณาในรายละเอียด  จึงเห็น
ควรใหรองอธิการบดีฝายแผนและ
สารสนเทศและศูนยบริการวิชาการ
จัดเตรียมขอมูลและนําเสนอเปน 
เร่ืองสืบเนื่องในการประชุมคราวตอไป 

8. ขอความรวมมือในการแตงกายตอนรับการประชุม APEC 
2003 (ว5/5.8) 

ในโอกาสที่จังหวัดขอนแกน ไดรับเกียรติใหเปน
เจาภาพจัดประชุมเอเปค 2003 (APEC 2003) ใน 2 ระดับ 
คือระดับเจาหนาที่อาวุโสเอเปค ระหวางวันที่ 21-23 พฤษภาคม 
2546 และระดับรัฐมนตรีการคาเอเปค ระหวางวันที่ 2-3 
มิถุนายน 2546 โดยใชสถานที่ ณ ศูนยประชุมอเนกประสงค
กาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลยัขอนแกน นั้น ในการนี้ เพื่อความ
เปนเอกลักษณจึงขอความรวมมือรณรงคใหบคุลากรในสังกัด
สวมใสเสื้อเหลอืงดอกคูณ ในทุกวันศุกร และในชวงการประชุม 
APEC 2003 ดวย 

 
 
ที่ประชุมรับทราบ 

 


