
รายงานการประชุมคณบดี
คร้ังท่ี  3/2546

เมื่อวันพุธที่  15 มกราคม  2546
ณ  หองประชุมสํ านักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 2 อาคารศูนยวิชาการ มข.

……………………………..……………….

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. รศ.สมหมาย  ปรีเปรม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
7. นายเทพฤทธิ์   ตุลาพิทักษ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา

แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร
8. รศ.ประเสริฐ  ดํ ารงชัย รองคณบดีฝายบริหาร

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

แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร
11. ผศ.สุชาติ   อารีมิตร คณบดีคณะแพทยศาสตร
12. ผศ.ศรีปญญา  ใจใหญ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
13. ผศ.อรุณรัฐ   รมพฤกษ รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา

แทนคณบดีคณะเทคนิคการแพทย
14. ผศ.สุวลี  โลวิรกรณ รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย

แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
15. นายวราวัชร  ขจรรัตนวณิชย รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา

แทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
16. ผศ.เดชพล  ปรีชากุล รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา

แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร
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17. รศ.เกรียงศักด์ิ   ศรีสุข คณบดีคณะเทคโนโลยี
18. รศ.ประจักษ  พัวเพิ่มพูลศิริ   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
19. รศ.สุเมธ  แกนมณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
20. นายอภัย  ประกอบผล ผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ
21. รศ.ชรัตน  มงคลสวัสด์ิ ผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร
22. รศ.สุจินต   สิมารักษ รักษาราชการแทนผูอํ านวยการสถาบนัวิจัยและพัฒนา
23. ผศ.สุกิจจา   จันทะชุม ผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล
24. นายสุขุมวิทย  ไสยโสภณ รองประธานสภาคณาจารย คนที่ 2

แทนประธานสภาคณาจารย
25. ผศ.บุญสง  วัฒนกิจ รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ และ

รักษาราชการแทนผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ
เลขานุการที่ประชุมคณบดี

ผูไมมาประชุม  
1. ผศ.อนันต   หิรัญสาลี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
2. นายสุรเชษฐ   มั่งมีศรี รองอธิการบดีฝายสาธารณูปการ
3. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก               คณบดีคณะวิทยาศาสตร
4. ผศ.ธนู   พลวัฒน คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
5. รศ.เฉลิมศักด์ิ   พิกุลศรี                               คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร

ผูเขารวมประชุม
1. นางณัฐสมล  ธนกูลรังสฤษดิ์ เลขานุการวิทยาลัย

แทนผูอํ านวยการโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
2. นายอาคม  อ่ึงพวง ผูอํ านวยการโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัขอนแกน
3. นางพวงทอง   ออนจ ํารสั รองผูอํ านวยการโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัขอนแกน ระดับอนบุาล
4.นายวัชรินทร  ศรีรักษา รองผูอํ านวยการโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัขอนแกน   ระดับประถมศึกษา

เร่ิมประชุมเวลา       09.40       นาฬิกา
ประธานกลาวเปดการประชุมและดํ าเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้
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ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองประธานแจงตอที่ประชุม
1.1งานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานใหรองอธิการบดีฝายบริหาร แจงตอที่ประชุม ความวา  ดวยในวันที่ 25 มกราคม

ของทุกป เปนวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแกน และในปนี้ มหาวิทยาลัยกํ าหนดจัดงานวันคลายวัน
สถาปนามหาวิทยาลัยขอนแกน และงานวันสูเหยา ประจํ าป 2546 ในวันที่ 24 มกราคม 2546  โดยในภาคเชาจะ
มีพิธีทํ าบุญตักบาตร ณ บริเวณดานหนาสํ านักงานอธิการบดี อาคาร 2 เวลา 07.00 น. และในภาคคํ่ า จะมีงาน
เลี้ยงขอบคุณคณะผูบริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน ต้ังแตระดับหัวหนางานขึ้นมา และแสดงความ
ชื่นชมยินดีกับดุษฎีบัณฑิต รุนแรกของมหาวิทยาลัย โดยจัดเลี้ยงรูปแบบคอกเทล  ณ บริเวณลานตุง
ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และเรียนเชิญรวมกิจกรรม
ท่ีประชุมรับทราบ

1.2งานวันครู
ประธานใหคณบดีคณะศึกษาศาสตร แจงตอที่ประชุม ความวา ดวยคณะศึกษาศาสตร กํ าหนด

จัดงานวันครู ประจํ าป 2546 ขึ้น ในวันที่ 16 มกราคม  2546  โดยภาคเชา 07.30 น. มีพิธีทํ าบุญตักบาตร และ
ภาคคํ่ า จัดงานราตรีสังสรรควันครู ประจํ าป 2546  เวลา 18.00 น. ณ  คณะศึกษาศาสตร

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และเรียนเชิญรวมกิจกรรม
ท่ีประชมุรับทราบ

1.3ขอเรียนเชิญพบปะสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประธานแจงตอที่ประชุม ความวา  ขอเรียนเชิญคณบดี ผูอํ านวยการ ทุกทานรวมพบปะกับ

ผูแทนของสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันพุธที่ 15 มกราคม  2546 เวลา 11.00 น.
ณ   หองประชุมสารสิน  อาคารแกนกัลปพฤกษ

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และรวมงานดังกลาว
ท่ีประชุมรับทราบ
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ระเบยีบวาระที ่2  รับรองรายงานการประชมุคณบด ี คร้ังท่ี  2/2546 เมือ่วนัพุธที ่8 มกราคม 2546

ที่ประชุมมีมติใหแกไขในหนาที่ 5 บรรทัดที่ 8 ขอความ” …5 Mb/second” และ
“…2.6 Mb/second”  แกไขเปน ” …5.6 Mb/second” และ “…2.0 Mb/second”

เมือ่ทีแ่กไขเรยีบรอยแลว ทีป่ระชมุมมีติรับรองรายงานการประชมุคณบดี  ครัง้ที ่2/2546 เมือ่วันพธุ
ที ่8 มกราคม 2546

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังกอน 
3.1 การเก็บคาธรรมเนียมพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
     การขอปรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานใหคณบดีคณะศึกษาศาสตร เสนอตอที่ประชุม ความวา สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดี

ครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 8 มกราคม  2546 ไดพิจารณาเรื่อง การเก็บคาธรรมเนียมพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและ การขอปรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน แลวมีเห็นวา
โรงเรียนสาธิตฯ มีหลักการและเหตุผลที่จํ าเปน ที่จะตองเก็บคาธรรมเนียมพิเศษ แตกอนที่จะนํ าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ ตองมีขอมูลที่ชัดเจนและละเอียดรอบคอบ เนื่องจากมีผลกระทบกับ
ผูปกครองโดยตรง และตอภาพรวมของมหาวิทยาลัย จึงขอใหคณะฯ พิจารณาจัดประชุมรับฟงขอคิดเห็น
เสนอแนะจากสมาคมผูปกครองฯ สภาขาราชการและลูกจาง สภาคณาจารย และประชาชนทั่วไป เพื่อหาขอสรุป
และแนวทางที่เหมาะสม แลวจึงนํ าเสนอที่ประชุมคณบดีในการประชุมคราวตอไป ทั้งนี้ ที่ประชุมคณบดี
มีขอสังเกต และขอคิดเห็น   เสนอแนะในเบื้องตน ดังนี้

- การเรยีกเกบ็คาธรรมเนยีมพเิศษเพิม่เติมจากคาบํ ารงุการศกึษาทีรั่ฐจดัสรรใหแลวนี ้ เปนความ
จ ําเปนของการพฒันาการเรยีนการสอนของโรงเรยีนสาธติฯ แตตองท ําความเขาใจกับผูมสีวน
รวมทกุฝายใหชดัเจน และควรพจิารณาความชวยเหลอืสมทบจากแหลงตางๆ ดวย

- คณะฯ ควรมีขอมูลตางๆ เหลานี้ประกอบการพิจารณา
- ขอมูลจํ านวนนักเรียนที่รับเขาจากสวัสดิการบุคลากรในมหาวิทยาลัย
- งบประมาณรายจายที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนตอป
- บุคลากรอัตราจาง ที่คณะฯ จะตองจายเพิ่ม

บัดนี้  คณะฯ ไดจัดทํ าเอกสารสรุปขอมูลประกอบ และไดมีการประชุมปรึกษาหารือรวมกับ
สภาขาราชการและลูกจาง   สภาคณาจารย    ชมรมครูผูปกครองโรงเรียนสาธิตฯ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของแลว มีราย
ละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
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จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นวาการเก็บคาใชจายในการศึกษาของโรงเรียนสาธิตน้ัน

จะตองเปนไปตามเจตนารมยของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และ พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 แตการเรียกเกบ็คาธรรมเนียมพเิศษเพิม่เตมิจากคาบ ํารุงการศกึษาทีรั่ฐจดัสรรให
แลวน้ี เปนความจ ําเปนของการพัฒนาการเรยีนการสอนของโรงเรยีนสาธติฯ ท่ีประชุมคณบดีจึงเห็นชอบ
ใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 2 ประเด็นโดยตองมีขอมูลเอกสารที่สมบูรณ  ดังน้ี

1. เสนอขอความเหน็ชอบการรบับริจาคเงินในลกัษณะคาธรรมเนียมพเิศษเพือ่พัฒนาหอง
ปฏิบตักิารและการวจิยัของโรงเรยีนสาธติฯ  แตการออกระเบยีบและการด ําเนินการตอง
ไมขดักบัรัฐธรรมนญู, พระราชบญัญัตกิารศกึษาฯ และการวนิิจฉยัของคณะกรรมการ
กฤษฎกีา  ท้ังน้ี  อธกิารบด ี และคณบดคีณะศกึษาศาสตรจะไดนํ าไปหารือทานผาณติ
นิตทัิณฑประภาศ  กรรมการสภาผูทรงคณุวฒิุกอนน ําเสนอสภามหาวทิยาลัยตอไป

2. เสนอขอความเห็นชอบจํ านวนเงินตามทางเลือกที่ 3  โดยคณะจัดทํ าเอกสารขอมูล
รายละเอียดรายรับ รายจายเงินในการพัฒนาการเรียนการสอนใหชัดเจน

และที่ประชุมคณบดี มีขอคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติม ดังน้ี
- การเรียกเก็บคาธรรมเนียมพิเศษเพิ่มเติมดังกลาว จะมีผลกระทบกับผูปกครองที่มี

รายไดนอย ควรพิจารณาเร่ืองสวัสดิการ การใหทุนการศึกษาตอไปในอนาคต
- ควรมกีลไกทีส่นับสนุนใหสมาคมผูปกครองเปนพลงัสํ าคัญในการสนับสนุนคาใชจาย

ในการด ําเนินการโครงการตางๆ ของโรงเรยีน
- ควรไดมีการพิจารณาทบทวนเรื่องการจัดสวัสดิการใหบุตรของบุคลากรภายใน   

ไดเขาศึกษาในโรงเรียนสาธิตฯ 100%  เน่ืองจากมีผลกระทบอยางมากตอคาใชจาย
ของโรงเรียน

3.2 ราง ประกาศ มข. เร่ือง  การรับสมัครนักเรียนอนุบาลปท่ี 1 ปการศึกษา 2546
ประธานใหคณบดีคณะศึกษาศาสตร เสนอตอที่ประชุม ความวา  เพื่อใหการดํ าเนินการ

รับนักเรียนเขาศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ชั้นอนุบาลศึกษาปที่ 1 ประจํ าปการศึกษา 2546
สอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2544 จึงเสนอ
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ชั้นอนุบาลศึกษา
ปที่ 1 ประจํ าปการศึกษา 2546 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
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ทีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหดํ าเนินการตอไปได และมีขอเสนอแนะเรื่องจํ านวน

นักเรียนที่รับเขาศึกษา โดยปรับจํ านวนรับจากบุคคลทั่วไปลดลงจาก 90 คน เปน 75 คน  และเพ่ิมใน
สวนของสวัสดิการผูทํ าคุณประโยชนใหกับโรงเรียนจาก 45 คน เปน 60 คน

3.3 ราง ระเบียบฯ วาดวยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานใหคณบดีคณะศึกษาศาสตร เสนอตอที่ประชุม ความวา  เพื่อใหโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยขอนแกน ระดับอนุบาล สามารถดํ าเนินงานไปไดดวยดี ตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
และคาของเงิน  จึงขอปรับคาธรรมเนียมการศึกษาและคาบํ ารุงอ่ืนๆ   ที่บางรายการใชอัตรานี้มาต้ังแตปการ
ศึกษา 2531 และบางรายการไดปรับครั้งสุดทาย พ.ศ.2540 ทั้งนี้  ผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2545 และที่ประชุมคณะกรรมการประจํ าคณะ ครั้งที่ 1/2546 ในวันที่ 6
มกราคม 2546 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบในหลักการ และใหปรึกษาหารือกับนิติกรใหรอบคอบ

กอนดํ าเนินการตอไป

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอใหม 
4.1เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1เสนอแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิประจํ าศูนยบริการวิชาการ
ประธานให รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ และรักษาราชการแทนผูอํ านวยการ

ศูนยบริการวิชาการ  เสนอตอที่ประชุม  ความวา ตามคํ าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 22/2544 ลงวันที่ 9
มกราคม  2544  เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิประจํ าศูนยบริการวิชาการ จํ านวน 5 คน  น้ัน
เนื่องจาก คณะกรรมการที่มีรายนามตอไปนี้  ดํ ารงตํ าแหนงครบวาระ 2 ป คือ

1. รองศาสตราจารยวินิต  ชินสุวรรณ
2. ผูชวยศาสตราจารยวันชัย  สุมเล็ก
3. ผูชวยศาสตราจารยเกษม  นันทชัย
4. นายยิ้มทรวง  ศรีพนาวงศา
5. นายปรีชา  พันธนิกุล
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ดังนั้น  เพื่อใหการบริหารงานของศูนยบริการวิชาการ เปนไปดวยความเรียบรอย ตามขอบังคับ

มหาวทิยาลยัขอนแกน  วาดวยคณะกรรมการประจ ําศูนยบริการวชิาการ พ.ศ. 2542  ขอ 5.3  ศูนยบริการวชิาการ
ขอเสนอแตงต้ังบุคคลทีม่รีายนามตอไปนี ้เปนกรรมการผูทรงคุณวฒุปิระจ ําศูนยบริการวชิาการ ดังนี้

1. รองศาสตราจารยวินิต  ชินสุวรรณ
2. ผูชวยศาสตราจารยวันชัย  สุมเล็ก
3. นายปรีชา  พันธนิกุล
4. นางอัจฉรา   หัสบํ าเรอ
5. นายปราณีต  โชติกีรติเวช
จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหดํ าเนินการตอไปได และมีขอสังเกตวาการพิจารณา

แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิน้ัน ขอใหพิจารณาใหสอดคลอง ครอบคลุมกับ ภารกิจ หนาท่ีของ
หนวยงานอันพึงมีดวย

4.1.2 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.2546)
ประธานใหรองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอตอที่ประชุม ความวา  ดวยคณะอนุกรรมการ

มาตรฐานหลักสูตรประจํ าสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คราวประชุม ครั้งที่ 4/2545 เมื่อวันที่ 16
สิงหาคม 2545 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบเอกสารแนวคิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546) โดยขอใหแกไขเอกสารบางประการ นั้น  และคณะวิทยาศาสตรได
ดํ าเนินการเรียบรอยแลว

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหดํ าเนินการตามขั้นตอนตอไปได  โดยมีขอสังเกตวา

ในการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรดังกลาว ไดดํ าเนินการมากอนการปฏิรูปการศึกษา ขณะน้ีมีการ
เปล่ียนแปลงกระบวนการคิดและนโยบายหลายอยาง เชน จํ านวนหนวยกิต วิธีจัดการเรียนการสอน
โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โครงการสหกิจศึกษา เปนตน ซึ่งควรจะไดพิจารณาทบทวนอีกคร้ังใหมี
ความเหมาะสมมากขึ้น  จึงขอใหเสนอขอสังเกตนี้   ตอกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรดวย

4.1.3 เสนอแตงตัง้ผูอ ํานวยการและรองผูอ ํานวยการโครงการวทิยาลัยบณัฑิตศกึษาการจดัการ
ประธานใหเลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุม ความวา เพื่อใหการดํ าเนินงานของโครงการ

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ เปนไปดวยความเรียบรอย ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการอํ านวยการ
โครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2545 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2545 เห็นชอบให
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เสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาขอแตงต้ังผูอํ านวยการและรองผูอํ านวยการของโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการ
จัดการ ดังตอไปนี้

1. รองศาสตราจารยสุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยขอนแกน ตํ าแหนง
รองศาสตราจารย ระดับ 9 สังกัดคณะพยาบาลศาสตร ใหเปนผูอํ านวยการ

2. ผูชวยศาสตราจารยบุญสง  วัฒนกิจ  ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยขอนแกน ตํ าแหนง
ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 สังกัดคณะวิทยาศาสตร ใหเปนรองผูอํ านวยการฝายบริหาร

3. รองศาสตราจารยทิพยวรรณา   งามศักด์ิ ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยขอนแกน ตํ าแหนง
รองศาสตราจารย ระดับ 9 สังกัดคณะเทคโนโลยี ใหเปนรองผูอํ านวยการฝายวิชาการ

4. ศาสตราจารย พลตรีสมชาย  วิรุฬหผล ใหเปนรองผูอํ านวยการโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา
การจัดการ  ณ  กรุงเทพมหานคร
จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ท่ีประชมุพิจารณาแลวเห็นชอบใหนํ าเสนอสภาวทิยาลัยตอไป  และคณบดคีณะวทิยาการ

จดัการ   ใหขอคดิเห็นเสนอแนะวา ควรใหมกีารประสานงานเร่ืองการใชบคุลากรสายผูสอน และอาคารเรยีน
รวมกนัระหวางคณะวทิยาการจดัการและโครงการวทิยาลัยบณัฑิตศกึษาการจดัการ ท้ังน้ี เพ่ือใหเกดิความ
เขมแขง็ ของหลกัสตูรและมเีครือขายการท ํางานทีด่รีวมกนั

4.1.4 รายงานการตรวจสอบบัญชีโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
ประธานเสนอตอที่ประชุม ความวา ดวยโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

มหาวิทยาลัยขอนแกน  ไดดํ าเนินการจัดทํ ารายงานผลการตรวจสอบบัญชี ดังนี้
1. รายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาต  ณ  วันที่ 31  พฤษภาคม  2544  (1  มิถุนายน  2543-31

พฤษภาคม  2544 รวม  12  เดือน)  ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํ านวยการ
โครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษกาารจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน  ณ  วันที่  7  กันยายน
2544

2. รายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาต  ณ  วันที่  30  กันยายน  2544  ( 1 มิถุนยาย 2544 – 30
กันยายน  2544  รวม 4 เดือน)  ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํ านวยการโครง
การโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน  ณ วันที่ 23 ธันวาคม
2545

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ท่ีประชุมรับทราบและเห็นชอบใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบตอไป
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4.2 เร่ืองแจงเพ่ือทราบ 
4.2.1 การรณรงคใหสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหร่ี
ประธานแจงตอที่ประชุม ความวา ดวยกระทรวงสาธารณสุข ไดออกประกาศ เรื่อง การกํ าหนด

ชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ และกํ าหนดบริเวณหรือพื้นที่
ของสถานที่ของสถานที่ดังกลาวเปนสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ เพื่อรณรงคใหประชาชนเลิกบุหรี่   ตามประกาศ
ดังกลาวครอบคลุมถึงอาคารของมหาวิทยาลัย  วิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เปนสถานที่ที่ให
มีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ และสอดคลองกับนโยบายในการรณรงคดังกลาว ในการเผยแพรและ
ประชาสัมพันธใหสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและขอความรวมมือใหคณะ หนวยงาน รวมรณรงคภายใน
หนวยงานของตนเองดวย

ท่ีประชุมรับทราบ

4.2.2สรุปผลการดํ าเนินการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยขอนแกน
       เดือนมกราคม - ธันวาคม 2545
ประธานใหรองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอตอที่ประชุม ความวา ตามที่มหาวิทยาลัยไดแตงต้ัง

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีหนาที่พิจารณากํ าหนดนโยบายแนวทางในการดํ าเนินการประกัน
คุณภาพ และมีสํ านักงานประสานงานการประกันคุณภาพรองรับและนํ านโยบายมาดํ าเนินการนั้น ในป 2545 นี้
ไดดํ าเนินกิจกรรมตางๆ เรียบรอยแลว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ท่ีประชุมรับทราบและเห็นชอบใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบตอไป

4.2.3 สรุปรายงานผลการตรวจประเมนิคณุภาพ มหาวทิยาลัยขอนแกน ปการศกึษา 2544
ประธาน ใหรองอธกิารบดีฝายวชิาการ แจงตอทีป่ระชมุ ความวา รายงานสรปุผลการตรวจประเมนิ

คุณภาพภายใน มหาวทิยาลยัขอนแกน ปการศึกษา 2544 นี ้  ไดจดัท ําขึน้โดยมวัีตถปุระสงคเพือ่เปนแหลงขอมลู
รวมทัง้เสยีงสะทอนจากผูบริหารและผูประสานงานของหนวยงาน  กรรมการประเมนิทีเ่ปนผูทรงคุณวฒุจิากภายนอก
และภายในมหาวทิยาลยั ในการด ําเนนิการตามระบบการประกนัคุณภาพตามแนวทางของทบวงมหาวทิยาลยั
ในรอบแรก (พฤศจกิายน 2543 – มถุินายน 2544) และการประเมนิผลการด ําเนนิงานของมหาวทิยาลยัตามมติ
สภามหาวทิยาลยัในรอบทีส่อง (ธนัวาคม 2543 – กรกฎาคม 2544) รวมทัง้การปรบัระบบการประกนัคุณภาพภายใน
ใหมคีวามสอดคลองกบัระบบการประกนัคุณภาพภายนอก   โดยมเีนือ้หาทีส่ ําคัญคือ กระบวนการตรวจประเมนิ
สรุปการประเมนิผลกระบวนการประเมนิ และระบบการประกนัคุณภาพภายในและสรปุผลการประเมนิในภาพรวมและ
ขอเสนอแนะเพือ่เปนฐานแหงการเรยีนรูและการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของมหาวทิยาลยัใหดีย่ิงขึน้
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จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ท่ีประชุมรับทราบและเห็นชอบใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบตอไป

4.2.4  สรุปผลการตรวจประเมนิคณุภาพภายนอกจาก สมศ.
ประธาน ใหรองอธิการบดีฝายวิชาการ แจงตอที่ประชุม ความวา ตามที่คณะผูประเมินภายนอก

จาก สมศ. ซึง่ประกอบดวย ผศ.ดร.สนุทร  โสตถพินัธุ  ศ.ดร.กิตติชยั  วัฒนานกิร  รศ.ดร.วิจติร  ศรสีพุรรณ
รศ.ดร.สรุพล  อารยีกุล และ  รศ.นพ.อุดม  ชมชาญ  ไดมาตรวจประเมนิคุณภาพภายนอกมหาวทิยาลยัขอนแกน
ระหวางวนัที ่ 6-10 มกราคม 2546 นัน้ ไดสรุปผลการตรวจประเมนิเรยีบรอยแลว ซึง่เปนการสรปุประเมนิเบ้ืองตน
ดังมรีายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระ ทัง้นี ้สมศ.จะจดัท ําเปนลายลกัษณอักษรแจงมายงัมหาวทิยาลยัอีกครัง้

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ท่ีประชุมรับทราบและเห็นชอบใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบตอไป

5. เร่ืองอื่นๆ

5.1การปรับปรุงเงินประจ ําต ําแหนงอธกิารบดี
ประธานเสนอตอทีป่ระชมุ ความวา ตามทีส่ภามหาวทิยาลยั ในคราวประชมุ ครัง้ที ่8/2545 เมือ่วันที่

28 สงิหาคม 2545 ไดมมีติเหน็ชอบในหลกัการปรบัคาตอบแทนของอธกิารบดีใหม  โดยขอใหมหาวทิยาลยัพจิารณาจดั
เงนินอกงบประมาณเสรมิ   ดังนัน้  จงึขอเสนอใหปรับเงนิประจ ําตํ าแหนงอธกิารบดีจากอัตราปจจบัุนเดือนละ 15,000
บาท (หนึง่หมืน่หาพนับาทถวน) เปน อัตราเดอืนละ 30,000 บาท (สามหมืน่บาทถวน) ทัง้นี ้เปนไปตามขอเสนอทีท่บวง
มหาวทิยาลยัเคยเสนอไปยงัคณะกรรมการพจิารณาเงนิเดือนแหงชาต ิโดยใชเงนินอกงบประมาณเสรมิ

จงึน ําเสนอทีป่ระชมุเพือ่พจิารณา
ท่ีประชมุพิจารณาแลวเห็นชอบใหนํ าเสนอสภามหาวทิยาลัยตอไป และมขีอสงัเกตวา

จ ํานวนเงินประจ ําต ําแหนงท่ีขอปรับใหมน้ี คอนขางจะนอยเมือ่เปรียบเทยีบกบัภาระหนาท่ีของผูด ํารง
ต ําแหนงอธกิารบดี
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5.2 งานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมนานาชาติ ประจํ าป 2546
ประธานให คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร แจงตอที่ประชุม ความวา

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กํ าหนดจัดงานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมนานาชาติ ประจํ าป 2546 ขึ้น
ในวันศุกรที่ 17 มกราคม  2546 ต้ังแตเวลา 16.00-21.00 น.  ณ  ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร (เดิม)

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและเรียนเชิญผูสนใจรวมกิจกรรมดังกลาว
ท่ีประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา    10.55    นาฬิกา

                                                                  (ผูชวยศาสตราจารยบุญสง   วัฒนกิจ)
                              รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ

                            เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสด์ิ
นางสุภารัตน  มูลศรี
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
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