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รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 8/2546

เม่ือวันพุธที่ 2 เมษายน  2546
ณ  หองประชุมสารสิน  ชั้น  2  อาคารแกนกัลปพฤกษ

………………………………………………………………………
ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต   สกลไชย อธิการบดี ประธาน
2.   นายวินัย  ใจขาน       ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร

แทนรองอธกิารบดฝีายบรหิาร
3. รศ.พิศาล  ศิริธร รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
4. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานกัศึกษา
5. รศ.สมหมาย   ปรีเปรม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
6. ผศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ คณบดีคณะเกษตรศาสตร
7. รศ.ประเสริฐ   ดํ ารงชัย รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
8. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก คณบดีคณะวิทยาศาสตร
9. รศ.สัมพันธ  พันธุพฤกษ คณบดีคณะศึกษาศาสตร
10. ผศ.วรรณภา   ศรีธัญรัตน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
11. ผศ.สุชาติ   อารีมิตร คณบดีคณะแพทยศาสตร
12. ผศ.ศรีปญญา  ใจใหญ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
13. ผศ.อรุณรัฐ  รมพฤกษ รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา

แทนคณบดีคณะเทคนิคการแพทย
14. ผศ.วีระศักดิ์  ชายผา คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
15. รศ.นิวัตร   จันทรเทวี คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
16. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย คณบดีคณะเภสัชศาสตร
17. ผศ.หลา  อาจวิชัย รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะเทคโนโลยี
18. รศ.ประจักษ  พัวเพิ่มพูลศิริ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
19. ผศ.ธนู  พลวัฒน คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
20. รศ.สุเมธ  แกนมณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
21. รศ.เฉลิมศักดิ์   พิกุลศรี คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
22. นางทัศนีย  บุญชูวิทย รองผูอํ านวยการฝายบริหาร

แทนผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ
23. รศ.สุจินต   สิมารักษ รักษาราชการแทนผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
24. รศ.ชรัตน  มงคลสวัสดิ์ ผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร
25. รศ.สรรชัย  ธีรพงศภักดี รักษาราชการแทนผูอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ
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26. รศ.ลัดดา  ศิลานอย รองผูอํ านวยการ
แทนผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ

27. ผศ.สุกิจจา  จันทะชุม ผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล
28. นางพรรณวดี  ตันติศิรินทร รองประธานสภาคณาจารย คนท่ี 1

แทนประธานสภาคณาจารย
29. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสัมพนัธ

เลขานุการท่ีประชุมคณบดี

ผูไมมาประชุม  
1. นายอารมย   ตัตตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ

ผูเขารวมประชุม
1. นายชอ  วายุภักตร ผูชวยอธิการบดีฝายวิทยาเขตหนองคาย
2. รศ.ทิพยวรรณา  งามศักดิ์ รองผูอํ านวยการฝายวิชาการ

แทนผูอํ านวยการโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

เริ่มประชุมเวลา    09.40    นาฬิกา
ประธานกลาวเปดการประชมุและด ําเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระ ดงันี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงตอที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ไดนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2546
      เม่ือวันที่ 26 มีนาคม 2546 และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง
ประธานใหรองอธิการบดฝีายวชิาการและวเิทศสัมพันธ ในฐานะกรรมการและเลขานกุารท่ีประชุม

สภามหาวิทยาลัย แจงตอท่ีประชุม ความวา ดวยในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2546 เม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2546
มีเรื่องท่ีไดนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติท่ียังไมไดรับการรับรอง  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชมุรับทราบ

ระเบียบวาระที ่2 เรือ่งรบัรองรายงานการประชมุคณบด ีครัง้ที ่7/2546 เม่ือวนัพุธที ่12 มีนาคม  2546
ท่ีประชุมมีมติใหแกไขหนาท่ี 3 ระเบียบวาระที่ 4.1.2 บรรทัดท่ี 15 ขอความ “ผูทรงคุณวุฒิ”

แกไขเปน “ หัวหนางานกีฬา”
เม่ือแกไขเรียบรอยแลว ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งท่ี 7/2546

เม่ือวันพุธท่ี 12 มีนาคม  2546
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน
3.1 สรุปมติคณะทํ างานเพ่ือพิจารณาแนวทางการใชเงินกองทุน 3%

ประธานใหเลขานุการท่ีประชุม เสนอตอท่ีประชุม ความวา สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดี
คราวประชุมครั้งท่ี 6/2546 เม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2546 ไดพิจารณาเรื่องการขอความเหน็ชอบในการใชเงนิ
กองทุน 3% ฝายวชิาการและท่ีประชมุพจิารณาแลวเห็นควรใหมีการสรุปการดํ าเนินงานเรื่องการใชจายเงินกองทุน
3% ท่ีผานมา และแตงตั้งคณะทํ างานเพื่อพิจารณาจัดทํ าขอเสนอแนวทางในการใชเงินกองทุน 3% ใหเหมาะสม
เกิดประโยชนสูงสุด และสอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย กํ าหนดแลวเสร็จภายในส้ินเดือนมีนาคม
2546   คณะทํ างานประกอบดวย

1. รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
2. รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
3. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
4. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
5. ผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ
6. ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
คณะทํ างานขางตนไดพิจารณาแลว สรุปมติ ดังนี้
1. การขอใชเงินกองทุน 3% เพื่อการสงเสริมและพัฒนาดานวิชาการของมหาวิทยาลัยตองอยูใน

กรอบตามเปาหมายของแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 
พ.ศ.2546-2550 ตามลํ าดับความสํ าคัญ ดังนี้
1.1 การพัฒนาการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง และ e-learning
1.2 การพฒันาหลักสูตรนานาชาตแิละหลักสูตรสาขาวชิารวม และการจดัตัง้วทิยาลัยนานาชาติ
1.3 การพัฒนาอาจารยดานการผลิตตํ าราและส่ือการเรียนการสอน และการสนับสนุน

 การเผยแพรผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ
1.4 การพัฒนาระบบบริการสารสนเทศในหองสมุดใหเปน e-book , e-library
1.5 การสนับสนุนทุนผูชวยสอนและผูชวยวิจัย
1.6 การพัฒนาโครงการความรวมมือระหวางประเทศและความชวยเหลือประเทศเพื่อนบาน

2. การขอใชทุนตามกรอบเปาหมายในขอ 1 (ยกเวนขอ 1.4) ใหแตละคณะจัดทํ าเปนโครงการ
เสนอขอตามหลักเกณฑท่ีกํ าหนด และใหฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธรวบรวมโครงการจาก
คณะนํ ามาพิจารณาจัดสรรเงินตามเกณฑ  โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของ
มหาวิทยาลัยเปนหลัก

3. ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ สามารถจัดทํ าโครงการตามกรอบเปาหมายในขอ 1 เพื่อให
บรรลุเปาหมายในภาระงานของมหาวิทยาลัยได

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ และพิจารณาใหขอคิดเห็น
ทีป่ระชมุรบัทราบ และเหน็ชอบกับแนวทางในการใชเงินกองทนุ 3% ตามทีค่ณะท ํางานเสนอ

โดยมขีอเสนอแนะเพิม่เตมิวา มหาวทิยาลยัควรเสนอแผนการใชเงินกองทนุ 3% ทัง้ระบบซึง่จะท ําใหเหน็ภาพรวม
ทีช่ดัเจนวา จะใชในการสนับสนุนหรอืพัฒนากิจกรรมดานใด และมกีรอบวงเงินจํ านวนเทาใด ประธานไดรบั
ขอเสนอแนะดงักลาว และมอบหมายใหฝายแผนและสารสนเทศด ําเนินการตอไป



- 4 -

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครัง้ท่ี  8/2546  ณ  วันท่ี  2 เมษายน  2546

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1.1 ขออนุมัติใชระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย การศกึษาส ําหรบันักศกึษาชาวตางประเทศ
         พ.ศ.2536 ขอ 10
ประธานใหรองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสัมพนัธ เสนอตอท่ีประชมุ ความวา ดวยมลูนธิิคีนนั

(The Kenan  Foundation) โดยอดตีทานฑตูสหรฐัอเมรกิา ประจ ําประเทศไทย Mr.William Itoh ไดแจงความ
ประสงคจะใหทุนการศกึษาแกนกัเรยีนจากประเทศลาว เขาศกึษาในมหาวทิยาลัยขอนแกน ณ  วทิยาเขตหนองคาย
ในปการศกึษา 2546 จ ํานวน 2 ทุน ทางมูลนธิิฯ ไดขอความอนเุคราะหใหมหาวทิยาลัยพจิารณาลดหยอนหรอืยกเวน
คาธรรมเนยีมการศกึษาท่ีเรยีกเกบ็ตามระเบยีบมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวย การศกึษาสํ าหรบันกัศกึษาชาวตาง
ประเทศ พ.ศ.2536 ท้ังนี ้ เพือ่ใหเกดิความรวมมือกนัระหวางมหาวทิยาลัยขอนแกน และมูลนธิิคีนนั และความเปน
ไปไดในการใหความชวยเหลือดานการพฒันาบคุลากรในประเทศเพือ่นบานของไทย ซ่ึงนอกเหนอืจากคาธรรมเนยีม
การศกึษา ทางมูลนธิิยังตองรบัผดิชอบคาท่ีพกัและคาใชจายอืน่ๆ ในระหวางศกึษาใหแกผูท่ีไดรบัทุนอกีดวย

ฝายวชิาการและวเิทศสัมพนัธ จงึเสนอขออนมัุตใิชระเบยีบมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวยการศกึษา
สํ าหรบันกัศกึษาชาวตางประเทศ พ.ศ.2536 ตามขอ 10 สํ าหรบันกัศกึษาจากประเทศลาว จ ํานวน 2 คน ท่ีไดรบัทุน
มูลนธิิคีนนั

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ทีป่ระชมุพิจารณาแลวเห็นวา มหาวทิยาลยัไมควรขอใชระเบียบฯ เพ่ือขอยกเวนคาธรรมเนียม

เปนการเฉพาะกรณีซึ่งจะทํ าใหเปนแบบอยางของการปฏิบัติตอไป  แตเพ่ือเปนการใหความชวยเหลือกับ
ประเทศเพื่อนบานเห็นควรใหการสนับสนุนโดยจัดทํ าเปนโครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย
ขอนแกนและมูลนิธิคีนัน และมีขอคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติม ดังน้ี

1. เห็นควรใหมหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนที่เก่ียวของกับ
การเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาสํ าหรับนักศึกษาชาวตางประเทศ ทั้งระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา โดยคํ านึงถึง
- ความแตกตางของประเภทหลักสูตรที่เขาศึกษา ไดแก หลักสูตรปกติที่ใชภาษาไทย

หลักสูตรที่ศึกษาเปนภาษาอังกฤษ และหลักสูตรนานาชาติ
- ความสามารถในการแขงขันเม่ือเปรียบเทียบกับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยอื่น
- ขอมูลการวิเคราะหคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง

และประธานไดมอบหมายใหฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ เปนผูดํ าเนินการโดยมี
สํ านักทะเบียนและประมวลผลเปนหนวยงานกลางทํ าหนาที่ประสานงานการปรับปรุงระเบียบฯ และรวบรวม
และวิเคราะหขอมูลคาธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยตางๆ ใหเปนปจจุบันเพ่ือนํ ามาประกอบการ
ตัดสินใจ นอกจากนี้ที่ประชุมไดต้ังคณะทํ างานซึ่งประกอบดวยคณบดีหรือผูแทนจากคณะตางๆ ดังน้ี

1. คณบดคีณะวิทยาศาสตร
2. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
3. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
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4. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
5. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
6. คณบดีคณะแพทยศาสตร
7. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

2. มหาวิทยาลัยควรจัดทํ ายุทธศาสตรเก่ียวกับประเทศลาว  เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในเรื่อง
แผนและทิศทางของมหาวิทยาลัยขอนแกนในการใหความรวมมือและความชวยเหลือแกประเทศลาว
ซึ่งประธานไดรับจะนํ าเรืองน้ีไปพิจารณาดํ าเนินการตอไป

4.1.2 ขอความเห็นชอบในหลักการใหมีการเชาซื้อเครื่องมือแพทยที่มีราคาแพง
ประธานใหคณบดีคณะแพทยศาสตร เสนอตอท่ีประชุม ความวา ดวยคณะแพทยศาสตรประสงค

จะขอความเห็นชอบในหลักการใหมีการเชาซ้ือครุภัณฑเครื่องมือแพทยท่ีมีราคาแพง เนื่องจากปจจุบันเครื่องมือท่ี
มีราคาแพงของคณะฯ ไดเส่ือมสภาพจากการใชงานหลายรายการ และในการขออนุมัติงบประมาณประจํ าปจะใช
เวลานาน ทํ าใหไมทันกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพสูง เกิดผลเสียตอการเรียนการสอน
การรักษาพยาบาลและการวิจัย  คณะฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวา การจัดซ้ือครุภัณฑโดยวิธีการเชาซ้ือจะสามารถ
แกปญหาดังกลาวได โดยไดกํ าหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑการเชาชื้อไวดังนี้

1. ตองมีการวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการเชาซ้ือครุภัณฑ (Project Feasibility) โดย
ตองอยูบนพื้นฐานของรายรับท่ีไดจากการใหบริการ สามารถเล้ียงตัวเองได โดยไมพึ่งงบ
ประมาณจากรายรับอื่นๆ

2. ตองเปนครุภัณฑท่ีมีราคาแพง วงเงินตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป
3. ใชวิธีการจัดซ้ือตามระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ โดยอนุโลม
4. ระยะเวลาของการเชาซ้ือไมเกิน 3 ป
5. เจาของโครงการจะตองจัดทํ ารายงานผลการดํ าเนินการทุกเดือน รายงานตอคณบดีคณะ

แพทยศาสตร
6. ตองมีการประเมินผลโครงการทุกๆ 6 เดือน โดยฝายวางแผนของคณะ
จงึน ําเสนอท่ีประชมุเพือ่พจิารณาใหความเห็นชอบในหลกัการใหคณะแพทยศาสตรสามารถเชาซ้ือ

ครุภัณฑเครื่องมือแพทยท่ีมีราคาแพง โดยอางอิงระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุมาใชโดยอนุโลม
ทีป่ระชมุพิจารณาแลวเหน็ชอบในหลกัการ และใหนํ าเสนอสภามหาวทิยาลยัเพ่ือพิจารณาตอไป

และมขีอคดิเหน็เสนอแนะวา ควรพจิารณาขยายหลกัการดงักลาวใหครอบคลมุทกุคณะหนวยงาน  ทีจํ่ าเปน
ตองเชาซือ้ครภุณัฑทีมี่ความเหมาะสม โดยใชเงินรายได ทัง้น้ีใหอยูในดุลยพินิจของคณะหนวยงานน้ันๆ

4.1.3 ขอเสนอแตงต้ังกรรมการผูทรงคณุวฒุปิระจ ําศนูยหวัใจสริกิิต์ิภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ
ประธานเสนอตอท่ีประชุม ความวา ตามคํ าส่ังมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี 2538/2545 ลงวันท่ี

22 สิงหาคม  2545 แตงตั้งคณะกรรมการประจํ าศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นั้น เนื่องจาก
รองศาสตราจารยสุมนต  สกลไชย ไดขอลาออกจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิประจํ าศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ จึงขอเสนอ
แตงตั้งให รองศาสตราจารยยุพา  เอือ้วิจิตรอรุณ ปจจุบันดํ ารงตํ าแหนงรองศาสตราจารย ระดับ 9 ภาควิชา
ภูมิคุมกันวิทยาคลินิก คณะเทคนิคการแพทย เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทน
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จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหดํ าเนินการจัดทํ าคํ าสั่งแตงต้ังตอไปได

4.1.4 คณะทันตแพทยศาสตรขอเสนอหลักสูตรใหม
4.1.4.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ

 (หลักสูตรใหม พ.ศ.2546)
4.1.4.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ

 (หลักสูตรใหม พ.ศ.2546)
4.1.4.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจดัฟน หลักสูตรนานาชาติ

 (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2546)
ประธานใหเลขานกุารท่ีประชมุ เสนอตอท่ีประชมุ ความวา ดวยคณะอนกุรรมการมาตรฐานหลกัสูตร

ประจ ําสาขาวทิยาศาสตรสุขภาพ คราวประชมุ ครัง้ท่ี 4/2546 เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ 2546 ไดพจิารณาเอกสารแนวคดิ
หลักสูตรใหมของคณะทันตแพทยศาสตรจ ํานวน  3  หลักสูตร ไดแก  1)หลักสูตรประกาศนยีบตัรบณัฑติ สาขาวชิา
ทันตกรรมประดษิฐ (หลักสูตรใหม พ.ศ.2546)  2)หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาทันตกรรมประดษิฐ
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2546) 3)หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาทันตกรรมจดัฟน หลักสูตรนานาชาติ
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2546) แลว โดยขอใหแกไขเอกสารบางประการ และคณะทันตแพทยศาสตรไดด ําเนนิการ
เรยีบรอยแลว

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหดํ าเนินการเสนอหลักสูตรตามขั้นตอนตอไปได

4.1.5 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ประเภทปรับปรุงเล็กนอย)
ประธานใหเลขานุการท่ีประชุม เสนอตอท่ีประชุม ความวา ดวยคณะกรรมการวิชาการ

คราวประชุมครั้งท่ี 2/2546 เม่ือวันท่ี 27 มกราคม 2546 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบการขออนุมัติเปด
หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ประเภทปรับปรุงเล็กนอย) โดยขอใหแกไขเอกสารบางประการ และคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรไดดํ าเนินการเรียบรอยแลว

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหดํ าเนินการเสนอหลักสูตรตามขั้นตอนตอไปได

4.1.6 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยกีารอาหาร (ประเภทปรบัปรงุเลก็นอย)
ประธานใหเลขานกุารท่ีประชมุ เสนอตอท่ีประชมุ ความวา ดวยคณะกรรมการวชิาการ คราวประชมุ

ครั้งท่ี 12/2545 เม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2545 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบการขออนุมัติเปดหลักสูตร
วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยกีารอาหาร (ประเภทปรบัปรงุเล็กนอย)  โดยขอใหแกไขเอกสารบางประการ
และ คณะเทคโนโลยไีดด ําเนนิการเรยีบรอยแลว

จงึน ําเสนอท่ีประชมุเพือ่พจิารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหดํ าเนินการเสนอหลักสูตรตามขั้นตอนตอไปได
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4.1.7 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชภัณฑ (ประเภทปรับปรุงเล็กนอย)
ประธานใหเลขานกุารท่ีประชมุ เสนอตอท่ีประชมุ ความวา ดวยคณะกรรมการวชิาการ คราวประชมุ

ครัง้ท่ี  3/2546  เม่ือวนัท่ี  27  กมุภาพนัธ 2546 ไดพจิารณาใหความเห็นชอบ  การขออนมัุตเิปดหลักสูตร
เภสัชศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเภสัชภณัฑ (ประเภทปรบัปรงุเล็กนอย) โดยขอใหแกไขเอกสารบางประการ และ
คณะเภสัชศาสตรไดด ําเนนิการเรยีบรอยแลว

จงึน ําเสนอท่ีประชมุเพือ่พจิารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหดํ าเนินการเสนอหลักสูตรตามขั้นตอนตอไปได

4.1.8 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2546)
ประธานใหเลขานกุารท่ีประชมุ เสนอตอท่ีประชมุ ความวา ดวยคณะอนกุรรมการมาตรฐานหลกัสูตร

ประจ ําสาขาวชิามนษุยศาสตรและสังคมศาสตร คราวประชมุ ครัง้ท่ี 4/2546 เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2546 ไดพจิารณา
ใหความเห็นชอบเอกสารแนวคดิหลักสูตรบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ โดยขอใหแกไขเอกสารบางประการ และโครงการ
วทิยาลัยบณัฑติศกึษาการจดัการไดด ําเนนิการเรยีบรอยแลว

จงึน ําเสนอท่ีประชมุเพือ่พจิารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหดํ าเนินการเสนอหลักสูตรตามขั้นตอนตอไปได

4.2 เรื่องแจงเพ่ือทราบ
4.2.1 การโปรดเกลาฯ แตงต้ังอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
ดวยไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตัง้ นายสุมนต  สกลไชย ใหด ํารงต ําแหนง อธิการบดี

มหาวทิยาลัยขอนแกน ตามพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลัยขอนแกน พ.ศ.2541 มาตรา 21 ตัง้แตวนัท่ี  6  กมุภาพนัธ
2546

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

4.2.2 โครงการสถาบันอุดมศึกษาเปดสนามกีฬาสูชุมชนเทิดพระเกียรติ
ประธานใหรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยในวันท่ี 2 เมษายน

2546 เปนวันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสที่ทรงเจริญ
พระชนมายุครบ 48 พรรษา ทบวงมหาวิทยาลัย รวมกับสถาบันอุดมศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน กํ าหนดจัด
“โครงการสถาบันอุดมศึกษาเปดสนามกีฬาสูชุมชนเทิดพระเกียรติ”พรอมกันท่ัวประเทศโดยจะมีการจัดกิจกรรม
หลัก 3 กิจกรรม คือ การลงนามถวายพระพร   การประกาศเจตนารมยของอธิการบดีถึงความพรอมในการเปน
“มหาวิทยาลัยเพื่อปวงชน” และการรวมเตนแอโรบิค

มหาวิทยาลัย ไดประสานความรวมมือไปยังหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชน
ตางๆ ในการการสงบุคลากร/สมาชิกเขารวมกิจกรรมเทิดพระเกียรตินี้  โดยมีเปาหมายผูเขารวมกิจกรรม จํ านวน
3,000 คน

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ และเรียนเชิญรวมกิจกรรมดังกลาว ในวันท่ี 2 เมษายน 2546
ตั้งแตเวลา 17.00 น. เปนตนไป ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยขอนแกน
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรวมมือทางวิชาการจากรัฐบาลญี่ปุนในอนาคต

ประธานใหเลขานุการท่ีประชุมเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยสํ านักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
ไดรับหนังสือจากกระทรวงการตางประเทศวา   กรมวิเทศสหการประสงคจะทํ าการสํ ารวจความคิดเห็นของ
สวนราชการไทยเกี่ยวกับความรวมมือทางวิชาการกับรัฐบาลญี่ปุนในอนาคต เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง “ การทบทวนประเมินผลและกํ าหนดทิศทางความรวมมือทางวิชาการจากรัฐบาลญี่ปุน” ซ่ึงจะ
จัดขึ้นระหวางวันท่ี 21-23 เมษายน 2546 สํ านักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย จึงใครขอความรวมมือจาก
มหาวิทยาลัย ในการกรอกรายละเอียดแบบสอบถาม ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ และสงกลับไปยัง
กรมวิเทศสหการภายในวันท่ี 4 เมษายน 2546

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบและขอความรวมมือคณะ หนวยงานตางๆ จัดสงขอมูลให
ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ภายในเวลา 12.00 น. วันท่ี 4 เมษายน 2546

ที่ประชุมรับทราบ

5.2 รายงานประจํ าปงบประมาณ 2545 และรายงานผลการสํ ารวจการรับฟง
      ของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแกน

ประธานใหเลขานุการท่ีประชุม เสนอตอท่ีประชุม ความวา ดวยสถานีวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดจัดทํ ารายงานประจํ าปงบประมาณ 2545 และรายงานการสํ ารวจความนิยมในการรับฟง
รายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแกน ในเขตจังหวัดขอนแกน ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบตอไป

5.3 ขอความรวมมือในการเฝาระวงัโรคทางเดนิหายใจรนุแรงเฉยีบพลนั SARS
ประธานใหคณบดีคณะแพทยศาสตร เสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยมีการระบาดของโรคทาง

เดินหายใจรุนแรงเฉียบพลัน (Severe  Acute  Respiratory  Syndrome : SARS) หรือโรคไขหวัดมรณะ ในหลาย
ประเทศ เชน ประเทศจีน ฮองกง ไตหวัน เวียดนาม  สิงคโปร และแคนาดา ซ่ึงผูปวยจะมีอาการของโรคดังนี้
มีไขสูง ปวดเมื่อยตามกลามเนื้อ คัดจมูก นํ้ ามูกไหล (อาการโรคหวัด) และมีอาการไอ หายใจไมอิ่ม หายใจ
ลํ าบาก รวมทั้งหายใจหอบเหนื่อย  ดังนั้น เพื่อเปนการเฝาระวังการเกิดโรค SARS และปองกันการแพรกระจาย
เชือ้ในมหาวทิยาลัยขอนแกน จงึขอความรวมมอืจากบคุลากรในการปฏิบตัติน รายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบและขอความรวมมือในการประชาสัมพันธใหบุคลากรไดทราบ
และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ที่ประชุมรับทราบและมีมติเก่ียวกับการเฝาระวังและปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรค
เพ่ิมเติม ดังน้ี
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1. บุคลากรกลุมสภาขาราชการและลูกจางที่เดินทางไปศึกษา  ดูงาน ณ ประเทศ
เวียดนาม ระหวางวันที่ 31 มีนาคม – 5 เมษายน 2546 และบุคลากรอื่นที่เดินทางไป
ในประเทศกลุมที่มีความเสี่ยงดังกลาวแลวเม่ือเดินทางกลับมาถึงจังหวัดขอนแกน
ตองเขารับการตรวจสุขภาพและรับฟงคํ าแนะนํ าจากหนวยควบคุมโรคติดตอของ
โรงพยาบาลศรีนครินทรกอน และใหหยุดพักราชการ 14 วันเพ่ือเฝาระวังอาการ

2. เห็นควรใหมหาวิทยาลัยระงับเรื่องการอนุมัติใหบุคลากรเดินทางไปราชการในประเทศ
กลุมที่มีความเสี่ยงดังกลาว และสํ าหรับบุคลากรที่ไดรับอนุมัติใหเดินทางไปราชการ
กอนหนาน้ีแลว ขอใหพิจารณางดการเดินทาง

3. เห็นควรใหมีมาตรการเกี่ยวกับการเฝาระวังโรคระบาดในเขตชุมชนมหาวิทยาลัย
ขอนแกนอยางตอเน่ือง โดยครอบคลุมถึงโรคระบาดอื่นๆ ดวย

เลิกประชุมเวลา     12.00      นาฬิกา

(รองศาสตราจารยกุลธิดา   ทวมสุข)
                รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

                เลขานุการท่ีประชุมคณบดี

นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน   มูลศรี
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
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