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รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 8/2546
เมื่อวันพุธที่ 2 เมษายน 2546
ณ หองประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแกนกัลปพฤกษ
………………………………………………………………………
ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต สกลไชย
2. นายวินัย ใจขาน
3.
4.
5.
6.
7.

รศ.พิศาล ศิริธร
ผศ.ลิขิต อมาตยคง
รศ.สมหมาย ปรีเปรม
ผศ.อัศนี ปาจีนบูรวรรณ
รศ.ประเสริฐ ดํารงชัย

8. ผศ.วันชัย สุมเล็ก
9. รศ.สัมพันธ พันธุพฤกษ
10. ผศ.วรรณภา ศรีธัญรัตน
11. ผศ.สุชาติ อารีมิตร
12. ผศ.ศรีปญญา ใจใหญ
13. ผศ.อรุณรัฐ รมพฤกษ
14. ผศ.วีระศักดิ์ ชายผา
15. รศ.นิวัตร จันทรเทวี
16. รศ.บังอร ศรีพานิชกุลชัย
17. ผศ.หลา อาจวิชัย
18. รศ.ประจักษ พัวเพิ่มพูลศิริ
19. ผศ.ธนู พลวัฒน
20. รศ.สุเมธ แกนมณี
21. รศ.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี
22. นางทัศนีย บุญชูวิทย
23. รศ.สุจินต สิมารักษ
24. รศ.ชรัตน มงคลสวัสดิ์
25. รศ.สรรชัย ธีรพงศภักดี

อธิการบดี
ประธาน
ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร
แทนรองอธิการบดีฝา ยบริหาร
รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณบดีคณะเกษตรศาสตร
รองคณบดีฝายบริหาร
แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
คณบดีคณะแพทยศาสตร
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา
แทนคณบดีคณะเทคนิคการแพทย
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
รองคณบดีฝายบริหาร
แทนคณบดีคณะเทคโนโลยี
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
รองผูอํานวยการฝายบริหาร
แทนผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
รักษาราชการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
รักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ
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26. รศ.ลัดดา ศิลานอย
27. ผศ.สุกิจจา จันทะชุม
28. นางพรรณวดี ตันติศิรินทร
29. รศ.กุลธิดา ทวมสุข

ผูไมมาประชุม
1. นายอารมย ตัตตะวะศาสตร
ผูเขารวมประชุม
1. นายชอ วายุภักตร
2. รศ.ทิพยวรรณา งามศักดิ์

รองผูอํานวยการ
แทนผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ
ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
รองประธานสภาคณาจารย คนที่ 1
แทนประธานสภาคณาจารย
รองอธิการบดีฝา ยวิชาการและวิเทศสัมพันธ
เลขานุการที่ประชุมคณบดี

รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ

ผูชวยอธิการบดีฝายวิทยาเขตหนองคาย
รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
แทนผูอํานวยการโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

เริ่มประชุมเวลา 09.40 นาฬิกา
ประธานกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องแจงตอที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2546
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2546 และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง
ประธานใหรองอธิการบดีฝา ยวิชาการและวิเทศสัมพันธ ในฐานะกรรมการและเลขานุการทีป่ ระชุม
สภามหาวิทยาลัย แจงตอที่ประชุม ความวา ดวยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2546
มีเรื่องที่ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2

เรือ่ งรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครัง้ ที่ 7/2546 เมือ่ วันพุธที่ 12 มีนาคม 2546
ที่ประชุมมีมติใหแกไขหนาที่ 3 ระเบียบวาระที่ 4.1.2 บรรทัดที่ 15 ขอความ “ผูทรงคุณวุฒิ”
แกไขเปน “ หัวหนางานกีฬา”
เมื่อแกไขเรียบรอยแลว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 7/2546
เมื่อวันพุธที่ 12 มีนาคม 2546
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ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
3.1 สรุปมติคณะทํางานเพื่อพิจารณาแนวทางการใชเงินกองทุน 3%
ประธานใหเลขานุการที่ประชุม เสนอตอที่ประชุม ความวา สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดี
คราวประชุมครั้งที่ 6/2546 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2546 ไดพิจารณาเรื่องการขอความเห็นชอบในการใชเงิน
กองทุน 3% ฝายวิชาการและทีป่ ระชุมพิจารณาแลวเห็นควรใหมีการสรุปการดําเนินงานเรื่องการใชจายเงินกองทุน
3% ที่ผานมา และแตงตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณาจัดทําขอเสนอแนวทางในการใชเงินกองทุน 3% ใหเหมาะสม
เกิดประโยชนสูงสุด และสอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย กําหนดแลวเสร็จภายในสิ้นเดือนมีนาคม
2546 คณะทํางานประกอบดวย
1. รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
2. รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
3. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
4. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
5. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
6. ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
คณะทํางานขางตนไดพิจารณาแลว สรุปมติ ดังนี้
1. การขอใชเงินกองทุน 3% เพื่อการสงเสริมและพัฒนาดานวิชาการของมหาวิทยาลัยตองอยูใน
กรอบตามเปาหมายของแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ.2546-2550 ตามลําดับความสําคัญ ดังนี้
1.1 การพัฒนาการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง และ e-learning
1.2 การพัฒนาหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรสาขาวิชารวม และการจัดตัง้ วิทยาลัยนานาชาติ
1.3 การพัฒนาอาจารยดานการผลิตตําราและสื่อการเรียนการสอน และการสนับสนุน
การเผยแพรผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ
1.4 การพัฒนาระบบบริการสารสนเทศในหองสมุดใหเปน e-book , e-library
1.5 การสนับสนุนทุนผูชวยสอนและผูชวยวิจัย
1.6 การพัฒนาโครงการความรวมมือระหวางประเทศและความชวยเหลือประเทศเพื่อนบาน
2. การขอใชทุนตามกรอบเปาหมายในขอ 1 (ยกเวนขอ 1.4) ใหแตละคณะจัดทําเปนโครงการ
เสนอขอตามหลักเกณฑที่กําหนด และใหฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธรวบรวมโครงการจาก
คณะนํามาพิจารณาจัดสรรเงินตามเกณฑ โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของ
มหาวิทยาลัยเปนหลัก
3. ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ สามารถจัดทําโครงการตามกรอบเปาหมายในขอ 1 เพื่อให
บรรลุเปาหมายในภาระงานของมหาวิทยาลัยได
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และพิจารณาใหขอคิดเห็น
ทีป่ ระชุมรับทราบ และเห็นชอบกับแนวทางในการใชเงินกองทุน 3% ตามทีค่ ณะทํางานเสนอ
โดยมีขอ เสนอแนะเพิม่ เติมวา มหาวิทยาลัยควรเสนอแผนการใชเงินกองทุน 3% ทัง้ ระบบซึง่ จะทําใหเห็นภาพรวม
ทีช่ ดั เจนวา จะใชในการสนับสนุนหรือพัฒนากิจกรรมดานใด และมีกรอบวงเงินจํานวนเทาใด ประธานไดรบั
ขอเสนอแนะดังกลาว และมอบหมายใหฝา ยแผนและสารสนเทศดําเนินการตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเสนอใหม
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 ขออนุมตั ใิ ชระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาสําหรับนักศึกษาชาวตางประเทศ
พ.ศ.2536 ขอ 10
ประธานใหรองอธิการบดีฝา ยวิชาการและวิเทศสัมพันธ เสนอตอทีป่ ระชุม ความวา ดวยมูลนิธคิ นี นั
(The Kenan Foundation) โดยอดีตทานฑูตสหรัฐอเมริกา ประจําประเทศไทย Mr.William Itoh ไดแจงความ
ประสงคจะใหทนุ การศึกษาแกนกั เรียนจากประเทศลาว เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ณ วิทยาเขตหนองคาย
ในปการศึกษา 2546 จํานวน 2 ทุน ทางมูลนิธฯิ ไดขอความอนุเคราะหใหมหาวิทยาลัยพิจารณาลดหยอนหรือยกเวน
คาธรรมเนียมการศึกษาทีเ่ รียกเก็บตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาสําหรับนักศึกษาชาวตาง
ประเทศ พ.ศ.2536 ทัง้ นี้ เพือ่ ใหเกิดความรวมมือกันระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกน และมูลนิธคิ นี นั และความเปน
ไปไดในการใหความชวยเหลือดานการพัฒนาบุคลากรในประเทศเพือ่ นบานของไทย ซึง่ นอกเหนือจากคาธรรมเนียม
การศึกษา ทางมูลนิธยิ งั ตองรับผิดชอบคาทีพ่ กั และคาใชจา ยอืน่ ๆ ในระหวางศึกษาใหแกผทู ไี่ ดรบั ทุนอีกดวย
ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ จึงเสนอขออนุมตั ใิ ชระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษา
สําหรับนักศึกษาชาวตางประเทศ พ.ศ.2536 ตามขอ 10 สําหรับนักศึกษาจากประเทศลาว จํานวน 2 คน ทีไ่ ดรบั ทุน
มูลนิธคิ นี นั
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ทีป่ ระชุมพิจารณาแลวเห็นวา มหาวิทยาลัยไมควรขอใชระเบียบฯ เพือ่ ขอยกเวนคาธรรมเนียม
เปนการเฉพาะกรณีซึ่งจะทําใหเปนแบบอยางของการปฏิบัติตอไป แตเพื่อเปนการใหความชวยเหลือกับ
ประเทศเพื่ อ นบ า นเห็ นควรให การสนั บสนุ นโดยจั ดทํ าเป นโครงการความร ว มมื อ ระหว างมหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแกนและมูลนิธิคีนัน และมีขอคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. เห็นควรใหมหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนที่เกี่ยวของกับ
การเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาชาวตางประเทศ ทั้งระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา โดยคํานึงถึง
- ความแตกตางของประเภทหลักสูตรที่เขาศึกษา ไดแก หลักสูตรปกติที่ใชภาษาไทย
หลักสูตรที่ศึกษาเปนภาษาอังกฤษ และหลักสูตรนานาชาติ
- ความสามารถในการแขงขันเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยอื่น
- ขอมูลการวิเคราะหคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
และประธานไดมอบหมายใหฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ เปนผูดําเนินการโดยมี
สํานักทะเบียนและประมวลผลเปนหนวยงานกลางทําหนาที่ประสานงานการปรับปรุงระเบียบฯ และรวบรวม
และวิเคราะหขอมูลคาธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยตางๆ ใหเปนปจจุบันเพื่อนํามาประกอบการ
ตัดสินใจ นอกจากนี้ที่ประชุมไดตั้งคณะทํางานซึ่งประกอบดวยคณบดีหรือผูแทนจากคณะตางๆ ดังนี้
1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร
2. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
3. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
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4. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
5. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
6. คณบดีคณะแพทยศาสตร
7. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยควรจัดทํายุทธศาสตรเกี่ยวกับประเทศลาว เพื่อใหเกิดความชัดเจนในเรื่อง
แผนและทิศทางของมหาวิทยาลัยขอนแกนในการใหความรวมมือและความชวยเหลือแกประเทศลาว
ซึ่งประธานไดรับจะนําเรืองนี้ไปพิจารณาดําเนินการตอไป
4.1.2 ขอความเห็นชอบในหลักการใหมีการเชาซื้อเครื่องมือแพทยที่มีราคาแพง
ประธานใหคณบดีคณะแพทยศาสตร เสนอตอที่ประชุม ความวา ดวยคณะแพทยศาสตรประสงค
จะขอความเห็นชอบในหลักการใหมีการเชาซื้อครุภัณฑเครื่องมือแพทยที่มีราคาแพง เนื่องจากปจจุบันเครื่องมือที่
มีราคาแพงของคณะฯ ไดเสื่อมสภาพจากการใชงานหลายรายการ และในการขออนุมัติงบประมาณประจําปจะใช
เวลานาน ทําใหไมทันกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง เกิดผลเสียตอการเรียนการสอน
การรักษาพยาบาลและการวิจัย คณะฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวา การจัดซื้อครุภัณฑโดยวิธีการเชาซื้อจะสามารถ
แกปญหาดังกลาวได โดยไดกําหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑการเชาชื้อไวดังนี้
1. ตองมีการวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการเชาซื้อครุภัณฑ (Project Feasibility) โดย
ตองอยูบนพื้นฐานของรายรับที่ไดจากการใหบริการ สามารถเลี้ยงตัวเองได โดยไมพึ่งงบ
ประมาณจากรายรับอื่นๆ
2. ตองเปนครุภัณฑที่มีราคาแพง วงเงินตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป
3. ใชวิธีการจัดซื้อตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ โดยอนุโลม
4. ระยะเวลาของการเชาซื้อไมเกิน 3 ป
5. เจาของโครงการจะตองจัดทํารายงานผลการดําเนินการทุกเดือน รายงานตอคณบดีคณะ
แพทยศาสตร
6. ตองมีการประเมินผลโครงการทุกๆ 6 เดือน โดยฝายวางแผนของคณะ
จึงนําเสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการใหคณะแพทยศาสตรสามารถเชาซื้อ
ครุภัณฑเครื่องมือแพทยที่มีราคาแพง โดยอางอิงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุมาใชโดยอนุโลม
ทีป่ ระชุมพิจารณาแลวเห็นชอบในหลักการ และใหนาเสนอสภามหาวิ
ํ
ทยาลัยเพือ่ พิจารณาตอไป
ํ น
และมีขอ คิดเห็นเสนอแนะวา ควรพิจารณาขยายหลักการดังกลาวใหครอบคลุมทุกคณะหนวยงาน ทีจ่ าเป
ตองเชาซือ้ ครุภณ
ั ฑทมี่ คี วามเหมาะสม โดยใชเงินรายได ทัง้ นีใ้ หอยูใ นดุลยพินจิ ของคณะหนวยงานนัน้ ๆ
4.1.3 ขอเสนอแตงตัง้ กรรมการผูท รงคุณวุฒปิ ระจําศูนยหวั ใจสิรกิ ติ ภิ์ าคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประธานเสนอตอที่ประชุม ความวา ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 2538/2545 ลงวันที่
22 สิงหาคม 2545 แตงตั้งคณะกรรมการประจําศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นั้น เนื่องจาก
รองศาสตราจารยสุมนต สกลไชย ไดขอลาออกจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิประจําศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ จึงขอเสนอ
แตงตั้งให รองศาสตราจารยยุพา เอือ้ วิจิตรอรุณ ปจจุบันดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย ระดับ 9 ภาควิชา
ภูมิคุมกันวิทยาคลินิก คณะเทคนิคการแพทย เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทน
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จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหดําเนินการจัดทําคําสั่งแตงตั้งตอไปได
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 สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟน หลักสูตรนานาชาติ
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2546)
ประธานใหเลขานุการทีป่ ระชุม เสนอตอทีป่ ระชุม ความวา ดวยคณะอนุกรรมการมาตรฐานหลักสูตร
ประจําสาขาวิทยาศาสตรสขุ ภาพ คราวประชุม ครัง้ ที่ 4/2546 เมือ่ วันที่ 25 กุมภาพันธ 2546 ไดพจิ ารณาเอกสารแนวคิด
หลักสูตรใหมของคณะทันตแพทยศาสตรจานวน
ํ
3 หลักสูตร ไดแก 1)หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา
ทันตกรรมประดิษฐ (หลักสูตรใหม พ.ศ.2546) 2)หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2546) 3)หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟน หลักสูตรนานาชาติ
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2546) แลว โดยขอใหแกไขเอกสารบางประการ และคณะทันตแพทยศาสตรไดดาเนิ
ํ นการ
เรียบรอยแลว
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหดําเนินการเสนอหลักสูตรตามขั้นตอนตอไปได
4.1.5 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ประเภทปรับปรุงเล็กนอย)
ประธานให เลขานุ ก ารที่ ป ระชุ ม เสนอต อ ที่ ป ระชุ ม ความวา ดวยคณะกรรมการวิชาการ
คราวประชุมครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2546 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบการขออนุมัติเปด
หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ประเภทปรับปรุงเล็กนอย) โดยขอใหแกไขเอกสารบางประการ และคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรไดดําเนินการเรียบรอยแลว
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหดําเนินการเสนอหลักสูตรตามขั้นตอนตอไปได
4.1.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (ประเภทปรับปรุงเล็กนอย)
ประธานใหเลขานุการทีป่ ระชุม เสนอตอทีป่ ระชุม ความวา ดวยคณะกรรมการวิชาการ คราวประชุม
ครั้งที่ 12/2545 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2545 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบการขออนุมัติเปดหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (ประเภทปรับปรุงเล็กนอย) โดยขอใหแกไขเอกสารบางประการ
และ คณะเทคโนโลยีไดดาเนิ
ํ นการเรียบรอยแลว
จึงนําเสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหดําเนินการเสนอหลักสูตรตามขั้นตอนตอไปได
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4.1.7 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชภัณฑ (ประเภทปรับปรุงเล็กนอย)
ประธานใหเลขานุการทีป่ ระชุม เสนอตอทีป่ ระชุม ความวา ดวยคณะกรรมการวิชาการ คราวประชุม
ครัง้ ที่ 3/2546 เมือ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ 2546 ไดพจิ ารณาใหความเห็นชอบ การขออนุมตั เิ ปดหลักสูตร
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชภัณฑ (ประเภทปรับปรุงเล็กนอย) โดยขอใหแกไขเอกสารบางประการ และ
คณะเภสัชศาสตรไดดาเนิ
ํ นการเรียบรอยแลว
จึงนําเสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหดําเนินการเสนอหลักสูตรตามขั้นตอนตอไปได
4.1.8 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2546)
ประธานใหเลขานุการทีป่ ระชุม เสนอตอทีป่ ระชุม ความวา ดวยคณะอนุกรรมการมาตรฐานหลักสูตร
ประจําสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คราวประชุม ครัง้ ที่ 4/2546 เมือ่ วันที่ 25 มีนาคม 2546 ไดพจิ ารณา
ใหความเห็นชอบเอกสารแนวคิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โดยขอใหแกไขเอกสารบางประการ และโครงการ
ํ นการเรียบรอยแลว
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการไดดาเนิ
จึงนําเสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหดําเนินการเสนอหลักสูตรตามขั้นตอนตอไปได
4.2 เรื่องแจงเพื่อทราบ
4.2.1 การโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
ดวยไดมพี ระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตัง้ นายสุมนต สกลไชย ใหดารงตํ
ํ าแหนง อธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2541 มาตรา 21 ตัง้ แตวนั ที่ 6 กุมภาพันธ
2546
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
4.2.2 โครงการสถาบันอุดมศึกษาเปดสนามกีฬาสูชุมชนเทิดพระเกียรติ
ประธานใหรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอตอที่ประชุมความวา ดวยในวันที่ 2 เมษายน
2546 เปนวันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสที่ทรงเจริญ
พระชนมายุครบ 48 พรรษา ทบวงมหาวิทยาลัย รวมกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน กําหนดจัด
“โครงการสถาบันอุดมศึกษาเปดสนามกีฬาสูชุมชนเทิดพระเกียรติ”พรอมกันทั่วประเทศโดยจะมีการจัดกิจกรรม
หลัก 3 กิจกรรม คือ การลงนามถวายพระพร การประกาศเจตนารมยของอธิการบดีถึงความพรอมในการเปน
“มหาวิทยาลัยเพื่อปวงชน” และการรวมเตนแอโรบิค
มหาวิทยาลัย ไดประสานความรวมมือไปยังหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชน
ตางๆ ในการการสงบุคลากร/สมาชิกเขารวมกิจกรรมเทิดพระเกียรตินี้ โดยมีเปาหมายผูเขารวมกิจกรรม จํานวน
3,000 คน
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และเรียนเชิญรวมกิจกรรมดังกลาว ในวันที่ 2 เมษายน 2546
ตั้งแตเวลา 17.00 น. เปนตนไป ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยขอนแกน
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ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ
5.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรวมมือทางวิชาการจากรัฐบาลญี่ปุนในอนาคต
ประธานใหเลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมความวา ดวยสํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
ไดรับหนังสือจากกระทรวงการตางประเทศวา กรมวิเทศสหการประสงคจะทําการสํารวจความคิดเห็นของ
สวนราชการไทยเกี่ยวกับความรวมมือทางวิชาการกับรัฐบาลญี่ปุนในอนาคต เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง “ การทบทวนประเมินผลและกําหนดทิศทางความรวมมือทางวิชาการจากรัฐบาลญี่ปุน” ซึ่งจะ
จัดขึ้นระหวางวันที่ 21-23 เมษายน 2546 สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย จึงใครขอความรวมมือจาก
มหาวิทยาลัย ในการกรอกรายละเอียดแบบสอบถาม ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ และสงกลับไปยัง
กรมวิเทศสหการภายในวันที่ 4 เมษายน 2546
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและขอความรวมมือคณะ หนวยงานตางๆ จัดสงขอมูลให
ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ภายในเวลา 12.00 น. วันที่ 4 เมษายน 2546
ที่ประชุมรับทราบ
5.2 รายงานประจําปงบประมาณ 2545 และรายงานผลการสํารวจการรับฟง
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานใหเลขานุการที่ประชุม เสนอตอที่ประชุม ความวา ดวยสถานีวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดจัดทํารายงานประจําปงบประมาณ 2545 และรายงานการสํารวจความนิยมในการรับฟง
รายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแกน ในเขตจังหวัดขอนแกน ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระ
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป
5.3 ขอความรวมมือในการเฝาระวังโรคทางเดินหายใจรุนแรงเฉียบพลัน SARS
ประธานใหคณบดีคณะแพทยศาสตร เสนอตอที่ประชุมความวา ดวยมีการระบาดของโรคทาง
เดินหายใจรุนแรงเฉียบพลัน (Severe Acute Respiratory Syndrome : SARS) หรือโรคไขหวัดมรณะ ในหลาย
ประเทศ เชน ประเทศจีน ฮองกง ไตหวัน เวียดนาม สิงคโปร และแคนาดา ซึ่งผูปวยจะมีอาการของโรคดังนี้
มีไขสูง ปวดเมื่อยตามกลามเนื้อ คัดจมูก นํ้ามูกไหล (อาการโรคหวัด) และมีอาการไอ หายใจไมอิ่ม หายใจ
ลําบาก รวมทั้งหายใจหอบเหนื่อย ดังนั้น เพื่อเปนการเฝาระวังการเกิดโรค SARS และปองกันการแพรกระจาย
เชือ้ ในมหาวิทยาลัยขอนแกน จึงขอความรวมมือจากบุคลากรในการปฏิบตั ติ น รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและขอความรวมมือในการประชาสัมพันธใหบุคลากรไดทราบ
และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ที่ประชุมรับทราบและมีมติเกี่ยวกับการเฝาระวังและปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรค
เพิ่มเติม ดังนี้
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1. บุคลากรกลุมสภาขาราชการและลูกจางที่เดินทางไปศึกษา ดูงาน ณ ประเทศ
เวียดนาม ระหวางวันที่ 31 มีนาคม – 5 เมษายน 2546 และบุคลากรอื่นที่เดินทางไป
ในประเทศกลุมที่มีความเสี่ยงดังกลาวแลวเมื่อเดินทางกลับมาถึงจังหวัดขอนแกน
ตองเขารับการตรวจสุขภาพและรับฟงคําแนะนําจากหนวยควบคุมโรคติดตอของ
โรงพยาบาลศรีนครินทรกอน และใหหยุดพักราชการ 14 วันเพื่อเฝาระวังอาการ
2. เห็นควรใหมหาวิทยาลัยระงับเรื่องการอนุมัติใหบุคลากรเดินทางไปราชการในประเทศ
กลุมที่มีความเสี่ยงดังกลาว และสําหรับบุคลากรที่ไดรับอนุมัติใหเดินทางไปราชการ
กอนหนานี้แลว ขอใหพิจารณางดการเดินทาง
3. เห็ น ควรให มี ม าตรการเกี่ ย วกั บ การเฝ าระวั ง โรคระบาดในเขตชุ มชนมหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแกนอยางตอเนื่อง โดยครอบคลุมถึงโรคระบาดอื่นๆ ดวย
เลิกประชุมเวลา

12.00

นาฬิกา

(รองศาสตราจารยกุลธิดา ทวมสุข)
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน มูลศรี
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ครัง้ ที่ 8/2546 ณ วันที่ 2 เมษายน 2546

