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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครั้งที่  27/2546  ณ  วันที่ 17 ธันวาคม 2546

 รายงานการประชุมคณบดี
คร้ังท่ี 27/2546

เมื่อวันพุธท่ี 17 ธันวาคม 2546
ณ  หองประชุมสารสิน  ชั้น 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ

………………………………………………………………………
ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต  สกลไชย  อธิการบดี ประธาน
2.   รศ.ดํ ารงค  หอมดี รองอธกิารบดฝีายบริหาร
3. ผศ.อารมย   ตัตตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
4. รศ.พิศาล  ศิริธร รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
5. ผศ.ลิขติ  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
6. รศ.สมหมาย  ปรีเปรม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
7. นายเทพฤทธิ์  ตุลาพิทักษ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา

แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร
8. รศ.วินิต  ชินสุวรรณ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
9. รศ.มานิตย  โฆษิตตระกูล รองคณบดีฝายวิจัย

แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร
10. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา คณบดีคณะศึกษาศาสตร
11. รศ.วิภาพร  วรหาญ รองคณบดีฝายบริหาร

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

แทนคณบดีคณะเทคนิคการแพทย
15. ผศ.วีระศักดิ์  ชายผา คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
16. รศ.นิวัตร  จันทรเทวี คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
17. นายไพบูลย  ดาวสดใส รองคณบดีฝายบริหารและแผนงาน

แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร
18. ผศ.วิเชียร  วรพุทธพร รองคณบดีฝายวิชาการ

แทนคณบดีคณะเทคโนโลยี
19. รศ.ประจักษ  พัวเพิ่มพูลศิริ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
20. ผศ.ธนู  พลวัฒน คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
21. ผศ.จงรักษ  หงษงาม รองคณบดีฝายบริหาร
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แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
22. รศ.เฉลิมศักดิ์   พิกุลศรี คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
23. นายอภัย  ประกอบผล ผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ
24. รศ.สุจินต  สิมารักษ รักษาราชการแทนผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
25. รศ.ชรัตน  มงคลสวัสดิ์ ผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร
26. รศ.มนัส  ปะนะมณฑา รองผูอํ านวยการฝายบริหาร

แทนผูอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกิต์ิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
27. ผศ.จิตเจริญ  ไชยาคํ า ผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ
28. รศ.พีระศักดิ์  ศรีฤาชา รองผูอํ านวยการฝายวิชาการ

แทนผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล
29. นางพรรณวดี  ตันติศิรินทร รองประธานสภาคณาจารย คนที่ 1

แทนประธานสภาคณาจารย
30. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

เลขานุการที่ประชุมคณบดี
29. นางสังวาลย  ชางทอง ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาบุคคล

ผูชวยเลขานุการที่ประชมุคณบดี

ผูเขารวมประชุม
1. รศ.ทิพยวรรณา  งามศักดิ์ รองผูอํ านวยการฝายวิชาการ

แทนผูอํ านวยการโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
3. นายบุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย รองประธาน คนที่ 1

แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง

เร่ิมประชุมเวลา 09.40  นาฬิกา
ประธานกลาวเปดการประชมุและด ําเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ืองแจงตอท่ีประชุม
1.1 การแสดงปาฐกถาเกยีรตยิศโดย ฯพณฯ พลเอกเปรม  ตณิสลูานนท ประธานองคมนตรี
ประธานแจงตอทีป่ระชุมความวา มหาวิทยาลัยขอนแกนรวมกับมูลนิธิคายเปรม ติณสูลานนท

กํ าหนดจะจัดปาฐกถาเกียรติยศ โดย ฯพณฯ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ หัวขอ
“การพัฒนาเยาวชนเพื่อพัฒนาชาติไทย” ในวันที่ 18 มกราคม 2547 เวลา 10.00 น. เปนตนไป ณ ศูนยประชุม
อเนกประสงคกาญจนาภิเษก

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
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ท่ีประชุมรับทราบ

1.2  การเบิกจายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ในชวงสัปดาหที่แลวบางหนวยงานในมหาวิทยาลัย

ที่ไดรับเช็คของมหาวิทยาลัยแลว ไมสามารถเบิกเงินไดน้ัน  ทางมหาวิทยาลัยไดเรงตรวจสอบสาเหตุของปญหาดัง
กลาวแลว ขอเรียนใหที่ประชุมทราบวา ในทางปฏิบัติมหาวิทยาลัยจะเบิกเงินงบประมาณแผนดินจากคลังจังหวัดเขา
บัญชีกระแสรายวัน และจายเช็คจากบัญชีกระแสรายวัน แตเงินงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
ที่หนวยงานอ่ืนใหมหาวิทยาลัยเปนผูเบิกแทน  จะตองเบิกจากคลังจังหวัดมาเขาบัญชีออมทรัพยกอน เวลาเบิกจายจึง
จะโอนเขาบัญชีกระแสรายวัน  เพื่อจายเช็คตอไป ซึ่งในชวงปลายป 2545 มีเงินหมวดเงินอุดหนุนดังกลาว  ประมาณ
6 ลาน 4 แสนเศษ ซึ่งเบิกจากคลังจังหวัดเขาบัญชีออมทรัพย แลว  แตเวลาเบิกจายไมไดโอนเขาบัญชีกระแสรายวัน
ยอดเงินดังกลาวจึงยังคงคางอยูในบัญชีออมทรัพย   เมื่อทางมหาวิทยาลัยเรงรัดการเบิกจายเงินใหรวดเร็วขึ้น การ
หมุนเวียนของเงินงบประมาณจึงสะดุด ทํ าใหเช็คของมหาวิทยาลัยไมสามารถเบิกเงินได
แตขณะนี้ไดทราบสาเหตุ  และดํ าเนินการแกไขเสร็จเรียบรอยแลว

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบยีบวาระท่ี 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชมุคณบด ีคร้ังท่ี 26/2546 เมือ่วนัพธุท่ี 3 ธนัวาคม 2546
ทีป่ระชมุมมีติใหแกไขในหนาที ่5 วาระที ่4.3 และหนาที ่6 วาระที ่4.4 ค ําวา “วิทยาลยับณัฑติศกึษาการจดั

การ” ใหแกไขเปน “โครงการวทิยาลยับณัฑติศกึษาการจดัการ”
เมือ่แกไขเรียบรอยแลวทีป่ระชมุมมีติรับรองรายงานการประชมุคร้ังดงักลาว

ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังกอน
3.1  การยนืยันค ํารับรองการปฏบิตัริาชการและการประเมนิผลประจ ําปงบประมาณ พ.ศ.2547
ประธานเสนอตอทีป่ระชมุความวา สบืเนือ่งจากทีม่หาวทิยาลยัขอนแกนไดเสนอค ํารับรองการ

พฒันาการปฏบิติัราชการในระดบัทาทายไปยงัส ํานกังาน ก.พ.ร.น้ัน ส ํานกังาน ก.พ.ร. ไดมหีนังสอืแจงวาไดพจิารณา
รางค ํารับรองการปฏบิติัราชการทีส่วนราชการไดสงไปแลว เหน็วา ในการด ําเนนิการตามขอเสนอค ํารับรองการ
พฒันาการปฏบิติัราชการในระดบัทาทายไดอยางมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล สวนราชการจ ําเปนตองไดรับการยอม
รับและสนบัสนนุทัง้จากผูบงัคบับญัชาของหวัหนาสวนราชการ และผูใตบงัคบับญัชาทีเ่ปนผูบริหารระดบัตางๆ ตลอด
จนผูปฏบิติังานภายในสวนราชการดวย อีกทัง้ในการก ําหนดตวัชีวั้ดและเปาหมายความส ําเร็จของการบรรลผุลตามแผน
ยทุธศาสตรของสวนราชการจ ําเปนตองมขีอมลูผลงานทีผ่านมาของตวัชีวั้ดดงักลาว เพือ่ประกอบการพจิารณาตอไปดวย
ดังนัน้ จึงขอใหสวนราชการด ําเนนิการ ดังตอไปนี้
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1.จัดท ําบนัทกึเสนอผูบงัคบับญัชาของหวัหนาสวนราชการ เพือ่ใหความเหน็ชอบตอการทีหั่วหนา
สวนราชการสงรางค ํารับรองการพฒันาการปฏบิติัราชการในระดบัทาทายไปยงัส ํานกังาน ก.พ.ร.

2.จัดใหมกีารรับฟงความคดิเหน็จากขาราชการและลกูจางประจ ําของสวนราชการ เพือ่รับทราบความ
เหน็ชอบตอการทีส่วนราชการสงขอเสนอค ํารับรองการพฒันาการปฏบิติัราชการในระดบัทาทายไปยงัส ํานกังาน

ก.พ.ร. โดยสวนราชการตองแจงผลการด ําเนนิการพรอมหลกัฐานการแสดงความคดิเหน็จากผูใตบงัคบับญัชาไปยงั
ส ํานกังาน ก.พ.ร. ดวยวาผูบริหารระดบัผูอํ านวยการส ํานกั/กองขึน้ไป ไมนอยกวารอยละ 75 และผูปฏบิติังานอีกไมนอย
กวารอยละ 60 ตามล ําดบั เหน็ดวยกบัขอเสนอในระดบัทาทายดงักลาว

3.จัดเกบ็ขอมลูผลงานประจ ําปงบประมาณ พ.ศ.2545 และ 2546 พรอมทัง้ต้ังคาเปาหมายในแตละตัวชี้
วัด โดยเฉพาะอยางยิง่ตัวชีวั้ดความส ําเร็จในการบรรลเุปาหมายตามแผนยทุธศาสตรของสวนราชการ โดยเพิม่เตมิขอมลู
ดังกลาวลงในแบบฟอรมตามทีส่ ํานกังาน ก.พ.ร.ก ําหนด ทัง้นี ้ สวนราชการในระดบัทาทายจะตองมขีอมลูผลงานยอน
หลงัของปงบประมาณ พ.ศ.2546 ไมนอยกวารอยละ 50 จากจ ํานวนตวัชีวั้ดทีม่ทีัง้หมดในแผนยทุธศาสตรของสวนราช
การทีเ่สนอมา

ทัง้นี ้ก ําหนดสงผลการดํ าเนินการดังกลาวไปยังสํ านักงาน ก.พ.ร.ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2546 ซึ่ง
หากจัดสงลาชาไปกวาวันที่กํ าหนดดังกลาว ก.พ.ร.จะพิจารณาขอเสนอคํ ารับรองการพัฒนาการปฏิบัติราชการของ
สวนราชการใหอยูในกลุม1 (ภาคบังคับ)

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา
ท่ีประชุมรับทราบและมีมติใหเรงดํ าเนินการจัดทํ าขอมูลประกอบคํ ารับรองการพฒันาการปฏิบัติ

ราชการในระดบัทาทายตามทีส่ ํานกังาน ก.พ.ร. แจงมา โดยมอบใหฝายแผนและสารสนเทศจัดทํ า
เอกสารสรุปขอมูลท่ีชัดเจนพรอมแบบสอบถามความคิดเห็นแลวจัดสงใหคณะ หนวยงานตางๆ รวมท้ังสภา
คณาจารย และสภาขาราชการและลูกจางเพื่อพิจารณาจัดประชุมชี้แจงและรับฟงความคิดเห็นจากบุคลากร และสง
ขอมูลคืนใหมหาวิทยาลัยภายในเวลา 12.00 น. วันท่ี 19 ธันวาคม 2546  เพื่อท่ีมหาวิทยาลัยจะไดจัดสงใหสํ านักงาน
ก.พ.ร.ตามกํ าหนดตอไป

อน่ึง มหาวทิยาลยัจะน ําเสนอขอมลูดงักลาวทาง pop mail และ web site ของมหาวทิยาลยัดวย

ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา
4.1  การพฒันายุทธศาสตรส ําหรับแกไขปญหาเดก็ยากจนและเดก็ดอยโอกาส
ประธานใหเลขานกุารทีป่ระชมุเสนอตอทีป่ระชมุความวา กระทรวงศกึษาธกิารไดรับมอบหมายให

เขารวมประชมุคณะกรรมการพฒันายทุธศาสตรส ําหรับแกไขปญหาเดก็ยากจนและเดก็ดอยโอกาส ในการประชมุเมือ่
วันที ่3 ตุลาคม 2546 ซึง่การประชมุดงักลาวไดก ําหนดนโยบายในการพฒันายทุธศาสตร โดยมุงเนนกลุมเปาหมายไวชดั
เจน โดยเฉพาะเดก็ดอยโอกาส เดก็ทีเ่กีย่วของกบัโรคเอดส รวมทัง้การสงเสริมใหเดก็ยากจนไดมโีอกาสไดศกึษาตอทัง้
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ใน/ตางประเทศ โดยจดัใหมโีครงการเพือ่ความชดัเจนในการสนบัสนนุดานการเงนิ  ส ํานกังานคณะกรรมการการอดุม
ศกึษาจงึไดสงสรุปผลการประชมุคณะกรรมการพฒันายทุธศาสตรส ําหรับแกไขปญหาเดก็ยากจนและเดก็ดอยโอกาสมา
เพือ่ใหมหาวทิยาลยัรับทราบและด ําเนนิการจดัท ําแผนงานส ําหรับกลุมเปาหมาย 2 ลกัษณะ ไดแก

1.กลุมเดก็ทีม่คีวามยากล ําบากเปนพเิศษตามคณุลกัษณะทีค่ณะกรรมการก ําหนด (เดก็ติดเชือ้
เดก็พกิาร และ เดก็เรรอน)

2.การจดัโอกาสในการศกึษาตอในระดบัปริญญาตรขีึน้ไปในตางประเทศ ในสาขาและประเทศทีม่ี
ลกัษณะพเิศษส ําหรับเยาวชนทีเ่รียนดแีละมาจากครอบครวัผูมรีายไดนอย

ซึง่มรีายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา
ท่ีประชุมพิจารณาแลวมอบใหฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธพิจารณาแตงตั้งคณะทํ างานเพื่อ

ด ําเนนิการในเรือ่งดงักลาวตอไป และใหนํ าเร่ือง/โครงการในลกัษณะท่ีใกลเคยีงกนัรวมพจิารณาไปดวย

4.2  รางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสอบประจํ าภาคของนักศึกษา พ.ศ....
ประธานใหเลขานกุารทีป่ระชมุเสนอตอทีป่ระชมุความวา สบืเนือ่งจากมตทิีป่ระชมุคณบดคีราว

ประชมุคร้ังที ่12/2546 เมือ่วันที ่4 มถินุายน 2546 ไดมกีรณเีกีย่วกบัการจดัสอบไลของนกัศกึษาในกรณทีีม่คีวามจ ําเปน
ตองจดัสอบใหม ปรากฎวาระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยการสอบไลของนกัศกึษา พ.ศ.2530 ทีใ่ชอยูในปจจบุนั
ไมครอบคลมุใหสามารถปฏบิติัได จึงขอใหมหาวทิยาลยัทบทวนระเบยีบฯ วาดวยการสอบไลของนกัศกึษาใหครอบ
คลมุและเหมาะสม ฝายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ จึงไดปรับปรุงระเบยีบเพือ่ใหครอบคลมุและเหมาะสม
จึงขอเสนอรางระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยการสอบประจ ําภาคของนกัศกึษา พ.ศ... ซึง่มรีายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป โดยมีขอคิดเห็น

เสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
- ขอ 6.1 แกไขคํ าวา “อาจารยผูสอน” เปน “อาจารยประจํ าวิชา” และยายขอความ “ยกเวน

อาจารยประจํ าวิชาจะกํ าหนดเปนอยางอื่น” ใหเปนยอหนาใหม
- ขอ 7.2 อุปกรณท่ีหามนํ าเขาหองสอบใหเพิ่ม “อุปกรณอื่นใดท่ีเกี่ยวของกับอิเลคทรอนิกสท่ี

สามารถเก็บขอมูลได”
- ขอ 7.3 ใหแกไขเปน “ผูท่ีมาหลังจากเริ่มทํ าการสอบไปแลว จะไมไดรับอนุญาตให   เขาสอบ

เวนแตจะมีเหตุผลอันเปนเหตุสมควรของการสอบนั้น ซึ่งข้ึนอยูกับดุลยพินิจของประธาน
คณะกรรมการการสอบของแตละคณะ หรือผูท่ีประธานฯมอบหมาย ท้ังนี้ ตองไมเกิน 30 นาที
จากเวลาท่ีเร่ิมทํ าการสอบไปแลว”
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- ขอ 8.2 ทายขอความ “...บัตรประจํ าตัวนักศึกษา” ใหเพิ่มขอความ “หรือบัตรอื่นใด     ท่ีทาง
ราชการออกให ท่ีมีรูปถายและลายมือชื่อ”

- ขอ 12.1.3  ตัดคํ าวา “และหรือ” ออก และใหยายขอความ “ใหพิจารณาโทษทางวินัย...” เปน
ยอหนาใหม

- 12.2.2 ทายขอความ “ใหคณะกรรมการสอบ...” ใหเพิ่มขอความ “หรือคณะทํ างานที่ตั้งโดย
คณะกรรมการสอบ...” และใหตัดขอความ “เพื่อความยุติธรรม” ออก

- ขอ 12.2.3 ใหปรับขอความเปน “ใหคณบดีพิจารณาผลและพิจารณาโทษ ภายใน 15 วัน หลัง
จากวันสุดทายของการสงผลการเรียน และคณบดีอาจแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาได”

ควรพิจารณาเพิ่มขอความกระบวนการอุทธรณในขั้นตอนการปรับโทษ
      ตามขอ 12.2 ใหสิ้นสุดท่ีระดับคณะ แตใหมีกระบวนการยื่นอุทธรณมายังมหาวิทยาลัย
      ไดภายใน 30 วันหลังทราบผลการพิจารณาโทษ
- ขอ 13 ขอความ “มีการรั่วไหลของขอสอบ” ใหพิจารณาใชขอความอื่นท่ีเหมาะสมยิ่งข้ึน
- ในรางระเบียบฯ ดังกลาว ยังมีการใชคํ าวา “การสอบไล” อยู ควรพิจารณาตรวจสอบใหถูกตอง

4.3  ขออนุมตัคินืสภาพการเปนนกัศึกษาของ น.ส.พาฝน  ฤทธวิชัร นักศึกษาคณะวทิยาศาสตร
ประธานใหเลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมความวา ดวยในปการศึกษา 2546 มีนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร ชั้นปที่ 4 คือ น.ส.พาฝน  ฤทธิวัชร รหัสประจํ าตัว 413275-2 ไดยื่นคํ ารองขอคืนสภาพการเปนนัก
ศึกษาเนื่องจากเกิดความเขาใจผิดในเรื่องของการตอทะเบียนเปนนักศึกษา คือ

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคปลาย ปการศึกษา 2545 เปนภาคการศึกษาสุดทายและลงทะเบียน
เรียนวิชา 311 494 Research Project เพียงวิชาเดียว และไดระดับคะแนน I และจะตองแกระดับคะแนนภายในภาค
ตน ปการศึกษา 2546 แตนักศึกษาเขาใจผิดวาการไดระดับคะแนน I ในวิชาดังกลาว หากผลการแกระดับคะแนน I
ประกาศแลวก็จะสามารถสํ าเร็จการศึกษาได โดยไมจํ าเปนตองทํ าการตอทะเบียนใน
ปการศึกษาตอไป (ปจจุบันผลการสอบแกระดับคะแนนดังกลาวไดประกาศเรียบรอยแลว)

จากเหตุผลขางตน คณะวิทยาศาสตรพิจารณาแลวเห็นวานักศึกษาไมมีเจตนาในการหลีกเลี่ยงการ
ตอทะเบียนเรียนในภาคตนปการศึกษา 2546 คณะวิทยาศาสตร จึงใครขออนุมัติคืนสภาพการเปนนักศึกษาของ น.ส.
พาฝน  ฤทธิวัชร และขอตอทะเบียนเรียนเปนกรณีพิเศษ ในปการศึกษา 2546

จากขอมลูในปการศกึษา 2545 ทีผ่านมา มกีารเสนอขออนมุติัคนืสภาพการเปนนกัศกึษา 3 ราย
คณะพยาบาลศาสตร 1 ราย และคณะวศิวกรรมศาสตร 2 ราย ซึง่ไดเสนอขออนมุติัจากสภามหาวทิยาลยั   เนือ่งจากระเบยีบ
มหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยการศกึษาขัน้ปริญญาตร ีพ.ศ.2542 ไมไดมแีนวปฏบิติัใหมหาวทิยาลยัมอํี านาจในการอนมุติั
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คนืสภาพใหแกนักศกึษาได  ส ําหรับกรณน้ีี จึงจ ําเปนตองน ําเสนอสภามหาวทิยาลยัเพือ่พจิารณาอนมุติัเชนเดยีวกนั อยางไรก็
ตาม  หากมกีารแกไขระเบยีบฯ  จะเพิม่แนวปฏบิติัเกีย่วกบัการคนืสภาพใหนักศกึษาไวดวย เพือ่ใหการอนมุติัสิน้สดุที่
มหาวทิยาลยัโดยไมตองน ําเสนอสภามหาวทิยาลยัตอไป

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ท่ีประชุมพิจารณาแลวใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป

5. เร่ืองแจงเพื่อทราบ  
5.1 การขออนุมัติเปดหลักสูตร
ประธานใหเลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมความวา มีหลักสูตรที่ขออนุมัติเปดสอน จํ านวน

11 หลักสูตร มีรายละเอียด ดังนี้

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา ผานที่ประชุมกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร

1. คณะวศิวกรรมศาสตร
1.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
     (หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย)

8/2546
21 พ.ย.46

1.2  หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา
       (หลกัสตูรปรับปรุงเลก็นอย)

8/2546
21 พ.ย.46

1.3  หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมเกษตร
       (หลกัสตูรปรับปรุงเลก็นอย)

8/2546
21 พ.ย.46

1.4  หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ
       (หลกัสตูรปรับปรุงเลก็นอย)

8/2546
21 พ.ย.46

1.5  หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมสิง่แวดลอม
       (หลกัสตูรปรับปรุงเลก็นอย)

8/2546
21 พ.ย.46

1.6 หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี
       (หลกัสตูรปรับปรุงเลก็นอย)

8/2546
21 พ.ย.46

1.7  หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร
       (หลกัสตูรปรับปรุงเลก็นอย)

8/2546
21 พ.ย.46

2. คณะวทิยาการจดัการและบณัฑติวทิยาลยั
2.1 หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร(ศกึษาเปนภาษาองักฤษ) 8/2546

21 พ.ย.46
3. คณะศึกษาศาสตร
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3.1 หลกัสตูร Bachelor of Education in TESOL (International Program 2004) 9/2546
28 พ.ย.46

4. คณะวทิยาศาสตรและบณัฑติวทิยาลยั
4.1 หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ
      (หลกัสตูรใหม พ.ศ.2547)

9/2546
28 พ.ย.46

5. คณะเทคนคิการแพทย รวมกบัคณะสหเวชศาสตร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร
และบณัฑติวทิยาลยั

5.1 หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาบริหารเวชศาสตรชนัสตูร
      (หลกัสตูรใหม พ.ศ.2547)

9/2546
28 พ.ย.46

รวมท้ังสิ้น   11   หลักสูตร

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ท่ีประชุมรับทราบ

5.2  การสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
ดวยรองศาสตราจารยเฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร จะครบวาระการดํ ารง

ตํ าแหนงในวันที่ 9 เมษายน 2547 เพื่อใหการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร เปนไปตามขอ 6 แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม จึงเห็นควรนํ าเสนอที่ประชุมคณบดี
เพื่อทราบ และนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงต้ังกรรมการสรรหาฯ ตอไป

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
 ท่ีประชุมรับทราบ
 5.3 การสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร

ดวยรองศาสตราจารยวินิต  ชินสุวรรณ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร จะครบวาระการดํ ารง
ตํ าแหนงในวันที่ 31 พฤษภาคม 2547 เพื่อใหการสรรหาคณบดีวิศวกรรมศาสตร เปนไปตามขอ 6 แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม จึงเห็นควรนํ าเสนอที่ประชุมคณบดี
เพื่อทราบ และนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงต้ังกรรมการสรรหาฯ ตอไป

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
 ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 6  เร่ืองอื่นๆ
6.1 ผลการประชุม ทปอ.คร้ังท่ี 5/2546
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ประธานเสนอตอที่ประชุมความวาในการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยครั้งที่
5/2546 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2546  ณ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  จังหวัดนครปฐม มี
สาระสํ าคัญ ดังนี้

1. การรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
     ดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายอดิศัย  โพธารามิก)  ไดเสนอใหสํ านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพิ่มคานํ้ าหนักในการนํ าผลคะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPA)
และคาตํ าแหนงลํ าดับที่ (PR) มาใชในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา

1.1 เร่ืองเดิม
ทปอ. ในการประชุมเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2546ไดขอสรุปวา  ต้ังแตป 2549 เปนตนไป

จะใชองคประกอบการคัดเลือก ดังนี้
. GPA + PR  (10%)
. National Test (NT) 5  วิชา  (40-90%)

จัดสอบโดยสถาบันทดสอบแหงชาติ  ประกอบดวยวิชาคณิตศาสตร 1  ภาษาอังกฤษ 1
วิทยาศาสตร 1  ภาษาไทยและสังคม

. การสอบวิชาเฉพาะ  สถาบันทดสอบแหงชาติจะจัดสอบวิชา Advance (0-50%)    ให
     3 วิชา  คือ  คณิตศาสตร 2    วิทยาศาสตร 2   และภาษาอังกฤษ 2  และในกรณีที่สาขาใด
     ตองการใชคะแนนจากวิชาดังกลาว  สาขาก็จัดสอบเองได  เชน วิชาความถนัดอ่ืนๆ

1.2  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  เสนอแนวคิดการเพิ่มนํ้ าหนัก GPA โดยการชี้แจงของเลขาธิการ
สกอ. ดังนี้

ป 2547  ใหเพิ่มนํ้ าหนัก GPA จากเดิม 5% เปน 10% สวน PR 5% คงเดิม
   ดังนั้น GPA + PR จากเดิม 10% เปน 15%

ป 2548   ใหปรับ GPA เปน 25%
   ใหเพิ่มสัดสวนการรับตรงของมหาวิทยาลัยตางๆใหมากขึ้น

1.3  ความเห็นของ ทปอ.
 1.3.1 การสอบคัดเลือกในป 2547 ควรใชเกณฑเดิม (นํ้ าหนัก GPA 5% และ PR 5%

รวมเปน 10%)  โดยมีเหตุผล คือ เกณฑการคัดเลือกไดประกาศไวแลว  และนักเรียน  ผูปกครองก็รับทราบเกณฑ
ดังกลาวแลว  จึงไมควรมีการปรับเปลี่ยนกระทันหัน และหากเปลี่ยนแปลงอาจสงผลใหตองใชเวลาแกปญหาจาก
การคัดคานของนักเรียนและผูปกครอง

1.3.2  เห็นดวยกับขอเสนอการปรับนํ้ าหนัก GPA ในป 2548  และใหแตละมหาวิทยาลัย
พิจารณาความเหมาะสมในการเพิ่มสัดสวนการรับตรงใหมากขึ้นในป 2548  เปนตนไป

2. การเลือกประธาน  ทปอ. คนใหม
      ที่ประชุมมีมติเลือก  ศาสตราจารย นพ. อดุลย  วิริยะเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เปน

ประธาน  ทปอ. คนใหม  ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2547  เปนตนไป
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จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ท่ีประชุมรับทราบ มอบฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธพิจารณาในรายละเอียดเพื่อเตรียมการเกี่ยว

กับการรับบุคคลเขาศึกษาสํ าหรับป 2548 ตอไป

6.2 แนวทาง นโยบายและปฏทิินการจดัทํ างบประมาณรายจาย ประจ ําปงบประมาณ พ.ศ.2548
ประธานใหรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมความวา ตามที่คณะรัฐมนตรี

ไดมีมติเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2546 เห็นชอบแนวทางในการจัดทํ างบประมาณรายจาย ประจํ าปงบประมาณ
พ.ศ.2548  ในการนี้เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการจัดทํ างบประมาณดังกลาว  ฝายแผนและสารสนเทศ จึงขอ
เสนอแนวทาง นโยบาย และปฏิทินการจัดทํ างบประมาณรายจาย ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2548 โดยมีนโยบายใน
การจัดทํ างบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดในคราวเดียวกัน และเปนไปตามแผนกลยุทธและแผน
ปฏิบัติการ พ.ศ.2547-2550 ของมหาวิทยาลัยขอนแกน และแผนการดํ าเนินงานที่ไดนํ าเสนอ ก.พ.ร.แลว และ
กํ าหนดปฏิทินในการจัดทํ างบประมาณเปน 3 ชวง คือ ชวงที่ 1 การทบทวนงบประมาณ ระหวางเดือน ตุลาคม 2546
ถึงเดือน มกราคม 2547 ชวงที่ 2 การวางแผน ระหวางเดือน กุมภาพันธ ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2547 และชวงที่ 3 การ
จัดทํ าคํ าของบประมาณ ระหวางวันที่ 21มีนาคมถึงวันที่ 10 เมษายน 2547 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระ

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ท่ีประชุมรับทราบและมอบฝายแผนและสารสนเทศแจงแผน/ผลการดํ าเนินงานตาม

ยุทธศาสตร เปาหมาย ผลผลิตและตัวชี้วัดในปงบประมาณ 2547 และติดตามผลการดํ าเนินงานและ
ผลการใชจายงบประมาณ ประจํ าป งบประมาณ 2546 ของทุกงาน เพื่อพิจารณาดํ าเนินการตอไป

6.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ประธานเสนอตอที่ประชุมความวา ดวยมหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับรายงานการประเมินคุณภาพ

สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งรับการประเมินจากสํ านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ไปเมื่อวันที่ 6-10 มกราคม 2546 มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาะ

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารดังกลาว
ท่ีประชุมรับทราบและมอบใหสํ านักงานประเมินและประกันคุณภาพ พิจารณาในรายละเอียดราย

งานการประเมินฯ ดังกลาว แลวนํ าเสนอประเด็นท่ีมหาวิทยาลัยจะตองพิจารณาดํ าเนินการตอไปดวย

6.4 โครงการรางวัลดีเย่ียมดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจํ าป 2547
ประธานใหรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการเสนอตอที่ประชุมความวา ฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ กํ าหนดจัดรางวัลดีเยี่ยมดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจํ าป 2547 โดยมีวัตถุประสงค
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เพื่อเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณบุคคลและหนวยงานของมหาวิยาลัยขอนแกน ที่มีผลงานดีเยี่ยมในแตละ
สาขา   เพื่อเสริมสรางบรรยากาศในการวิจัยในมหาวิทยาลัย ทํ าใหเกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อเปน
การฉลองครบรอบ 40 ป มหาวิทยาลัยขอนแกนในป 2547 น้ี จึงขอเสนอโครงการและรางหลักเกณฑประกอบการ
พิจารณาตัดสินรางวัลดีเยี่ยมดานการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติดังนี้
1. ใหมีการเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณบุคคลท่ีมีผลงานดีเย่ียมในแตละคณะ
    โดยแบงเปน

1. ดานการสอน
2. ดานการวิจัย
3. ดานการพัฒนานักศึกษา
4. ดานการใหบริการและการบํ าเพ็ญประโยชนตอสังคม
และใหมีการประกาศเกียรติคุณผูไดรับการเชิดชูจากองคกร  หนวยอื่นๆ

ในคราวเดียวกันดวย
2. ใหแตละคณะเปนผูเสนอชือ่บคุคลท่ีสมควรไดรับการเชดิชเูกยีรต ิและประกาศเกยีรตคิณุ
    ในแตละดาน โดยก ําหนดเกณฑตามความเหมาะสมแลวเสนอมหาวทิยาลยั
3. มหาวทิยาลยัจะพจิารณาบคุคลท่ีไดรับการเสนอชือ่จากคณะ ใหไดรับการเชดิชเูกยีรตริะดบั
    มหาวทิยาลยัดวย หากเห็นสมควร

6.5 ขอความรวมมือสงแบบขอรับบํ าเหน็จดํ ารงชีพ
ประธานใหผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาบุคคลเสนอตอที่ประชุมความวา ดวยกรมบัญชีกลางไดมี

หนังสือแจงมายังมหาวิทยาลัยเพื่อขอความรวมมือในการเรงรัดสงแบบขอรับบํ าเหน็จดํ ารงชีพใหกรมบัญชีกลาง
หรือสํ านักงานคลังจังหวัดหรือสํ านักงานคลังเขตแลวแตกรณีโดยดวน เพื่อจะไดดํ าเนินการอนุมัติสั่งจายเงิน
บํ าเหน็จดํ ารงชีพใหผูมีสิทธิตอไป

มหาวิทยาลัยมีขาราชการบํ านาญ 284 ราย กองการเจาหนาที่ไดดํ าเนินการสงแบบขอรับบํ าเหน็จ
จํ านวน 283 ราย เสร็จสิ้นเรียบรอยแลว มีเพียง 1 รายที่ไมประสงคจะขอรับเงินบํ าเหน็จดํ ารงชีพดังกลาว และขณะนี้
ไดรับการอนุมัติสั่งจายมาแลวจํ านวน 3 ราย



- 12 -

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครั้งที่  27/2546  ณ  วันที่ 17 ธันวาคม 2546

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ท่ีประชุมรับทราบ

6.6 ขอเชิญรวมกิจกรรมขอนแกนมาราธอนนานาชาติ
ประธานใหรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาแจงตอที่ประชุมความวา ขอเรียนเชิญผูบริหาร

คณบดี ผูอํ านวยการทุกทานรวมกิจกรรมขอนแกนมาราธอนนานาชาติ ในวันที่ 25 มกราคม 2547 โดยผูประสงคจะ
รวมกิจกรรมดังกลาวขอใหแจงรายชื่อที่ฝายพัฒนานักศึกษา

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ท่ีประชุมรับทราบ

6.7 โครงการคลินิกสอนฟุตบอลแกเยาวชนจังหวัดขอนแกน
ประธานใหรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอตอที่ประชุมความวา ดวยในวันที่ 17 ธันวาคม

2546 เวลาประมาณ  14.00 นาฬิกาเปนตนไป ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยขอนแกน จะมีกิจกรรม โครงการ
คลินิกสอนฟุตบอลแกเยาวชนจังหวัดขอนแกน จํ านวน 200 คน โดยนักฟุตบอลทีมชาติไทย พรอมมอบอุปกรณกีฬา
แกโรงเรียนตางๆ และนอกจากนี้ ยังมีการแขงขันฟุตบอลนัดพิเศษระหวางทีมรวมใจเพื่อน นํ าทีมโดยผูบัญชาการ
ทหารบก และทีม VIP ขอนแกน นํ าทีมโดย ผูวาราชการจังหวัดขอนแกนรวมกับผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและเรียนเชิญรวมกิจกรรมดังกลาว
ท่ีประชุมรับทราบ

6.8 แผนยุทธศาสตรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประธานใหผูรักษาราชการแทนผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเสนอตอที่ประชุมความวา ใคร

ขอเสนอขอมูลแผนยุทธศาสตรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีรายละเอียดในแผนซีดี และหากทานใดประสงค
จะทราบขอมูลเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดไดจาก web site ของสถาบันวิจัยและพัฒนา http://rdi.kku.ac.th

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ท่ีประชุมรับทราบ

http://rdi.kku.ac.th/
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครั้งที่  27/2546  ณ  วันที่ 17 ธันวาคม 2546

เลิกประชุมเวลา 12.25 นาฬิกา

                (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)
                   รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

       เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน   มูลศรี
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
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