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รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 27/2546
เมื่อวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2546
ณ หองประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแกนกัลปพฤกษ
………………………………………………………………………
ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต สกลไชย
2. รศ.ดํารงค หอมดี
3. ผศ.อารมย ตัตตะวะศาสตร
4. รศ.พิศาล ศิริธร
5. ผศ.ลิขติ อมาตยคง
6. รศ.สมหมาย ปรีเปรม
7. นายเทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ
8. รศ.วินิต ชินสุวรรณ
9. รศ.มานิตย โฆษิตตระกูล
10. รศ.สุลัดดา ลอยฟา
11. รศ.วิภาพร วรหาญ
12. ผศ.สุชาติ อารีมิตร
13. ผศ.ศรีปญญา ใจใหญ
14. ผศ.อรุณรัฐ รมพฤกษ
15. ผศ.วีระศักดิ์ ชายผา
16. รศ.นิวัตร จันทรเทวี
17. นายไพบูลย ดาวสดใส
18. ผศ.วิเชียร วรพุทธพร
19. รศ.ประจักษ พัวเพิ่มพูลศิริ
20. ผศ.ธนู พลวัฒน
21. ผศ.จงรักษ หงษงาม

อธิการบดี
ประธาน
รองอธิการบดีฝา ยบริหาร
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
รองคณบดีฝายวิจัย
แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
รองคณบดีฝายบริหาร
แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร
คณบดีคณะแพทยศาสตร
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา
แทนคณบดีคณะเทคนิคการแพทย
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
รองคณบดีฝายบริหารและแผนงาน
แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร
รองคณบดีฝา ยวิชาการ
แทนคณบดีคณะเทคโนโลยี
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
รองคณบดีฝายบริหาร
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22.
23.
24.
25.
26.

รศ.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี
นายอภัย ประกอบผล
รศ.สุจินต สิมารักษ
รศ.ชรัตน มงคลสวัสดิ์
รศ.มนัส ปะนะมณฑา

27. ผศ.จิตเจริญ ไชยาคํา
28. รศ.พีระศักดิ์ ศรีฤาชา
29. นางพรรณวดี ตันติศิรินทร
30. รศ.กุลธิดา ทวมสุข
29. นางสังวาลย ชางทอง

ผูเขารวมประชุม
1. รศ.ทิพยวรรณา งามศักดิ์
3. นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย

แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
รักษาราชการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
รองผูอํานวยการฝายบริหาร
แทนผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ
รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
แทนผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
รองประธานสภาคณาจารย คนที่ 1
แทนประธานสภาคณาจารย
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
เลขานุการที่ประชุมคณบดี
ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาบุคคล
ผูชวยเลขานุการที่ประชุมคณบดี

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
แทนผูอํานวยการโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
รองประธาน คนที่ 1
แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง

เริ่มประชุมเวลา 09.40 นาฬิกา
ประธานกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงตอที่ประชุม
1.1 การแสดงปาฐกถาเกียรติยศโดย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท ประธานองคมนตรี
ประธานแจงตอทีป่ ระชุมความวา มหาวิทยาลัยขอนแกนรวมกับมูลนิธิคายเปรม ติณสูลานนท
กําหนดจะจัดปาฐกถาเกียรติยศ โดย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ หัวขอ
“การพัฒนาเยาวชนเพื่อพัฒนาชาติไทย” ในวันที่ 18 มกราคม 2547 เวลา 10.00 น. เปนตนไป ณ ศูนยประชุม
อเนกประสงคกาญจนาภิเษก
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
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ที่ประชุมรับทราบ

1.2 การเบิกจายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ในชวงสัปดาหที่แลวบางหนวยงานในมหาวิทยาลัย
ที่ไดรับเช็คของมหาวิทยาลัยแลว ไมสามารถเบิกเงินไดนั้น ทางมหาวิทยาลัยไดเรงตรวจสอบสาเหตุของปญหาดัง
กลาวแลว ขอเรียนใหที่ประชุมทราบวา ในทางปฏิบัติมหาวิทยาลัยจะเบิกเงินงบประมาณแผนดินจากคลังจังหวัดเขา
บัญชีกระแสรายวัน และจายเช็คจากบัญชีกระแสรายวัน แตเงินงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
ที่หนวยงานอื่นใหมหาวิทยาลัยเปนผูเบิกแทน จะตองเบิกจากคลังจังหวัดมาเขาบัญชีออมทรัพยกอน เวลาเบิกจายจึง
จะโอนเขาบัญชีกระแสรายวัน เพื่อจายเช็คตอไป ซึ่งในชวงปลายป 2545 มีเงินหมวดเงินอุดหนุนดังกลาว ประมาณ
6 ลาน 4 แสนเศษ ซึ่งเบิกจากคลังจังหวัดเขาบัญชีออมทรัพย แลว แตเวลาเบิกจายไมไดโอนเขาบัญชีกระแสรายวัน
ยอดเงินดังกลาวจึงยังคงคางอยูในบัญชีออมทรัพย เมื่อทางมหาวิทยาลัยเรงรัดการเบิกจายเงินใหรวดเร็วขึ้น การ
หมุนเวียนของเงินงบประมาณจึงสะดุด ทําใหเช็คของมหาวิทยาลัยไมสามารถเบิกเงินได
แตขณะนี้ไดทราบสาเหตุ และดําเนินการแกไขเสร็จเรียบรอยแลว
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรือ่ งรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครัง้ ที่ 26/2546 เมือ่ วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2546
ทีป่ ระชุมมีมติใหแกไขในหนาที่ 5 วาระที่ 4.3 และหนาที่ 6 วาระที่ 4.4 คําวา “วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัด
การ” ใหแกไขเปน “โครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ”
เมือ่ แกไขเรียบรอยแลวทีป่ ระชุมมีมติรบั รองรายงานการประชุมครัง้ ดังกลาว
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
3.1 การยืนยันคํารับรองการปฏิบตั ริ าชการและการประเมินผลประจําปงบประมาณ พ.ศ.2547
ประธานเสนอตอทีป่ ระชุมความวา
สืบเนือ่ งจากทีม่ หาวิทยาลัยขอนแกนไดเสนอคํารับรองการ
พัฒนาการปฏิบตั ริ าชการในระดับทาทายไปยังสํานักงาน ก.พ.ร.นัน้ สํานักงาน ก.พ.ร. ไดมหี นังสือแจงวาไดพจิ ารณา
รางคํารับรองการปฏิบตั ริ าชการทีส่ ว นราชการไดสง ไปแลว เห็นวา ในการดําเนินการตามขอเสนอคํารับรองการ
พัฒนาการปฏิบตั ริ าชการในระดับทาทายไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สวนราชการจําเปนตองไดรบั การยอม
รับและสนับสนุนทัง้ จากผูบ งั คับบัญชาของหัวหนาสวนราชการ และผูใ ตบงั คับบัญชาทีเ่ ปนผูบ ริหารระดับตางๆ ตลอด
จนผูป ฏิบตั งิ านภายในสวนราชการดวย อีกทัง้ ในการกําหนดตัวชีว้ ดั และเปาหมายความสําเร็จของการบรรลุผลตามแผน
ยุทธศาสตรของสวนราชการจําเปนตองมีขอ มูลผลงานทีผ่ า นมาของตัวชีว้ ดั ดังกลาว เพือ่ ประกอบการพิจารณาตอไปดวย
ดังนัน้ จึงขอใหสว นราชการดําเนินการ ดังตอไปนี้
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1.จัดทําบันทึกเสนอผูบ งั คับบัญชาของหัวหนาสวนราชการ เพือ่ ใหความเห็นชอบตอการทีห่ วั หนา
สวนราชการสงรางคํารับรองการพัฒนาการปฏิบตั ริ าชการในระดับทาทายไปยังสํานักงาน ก.พ.ร.
2.จัดใหมกี ารรับฟงความคิดเห็นจากขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ เพือ่ รับทราบความ
เห็นชอบตอการทีส่ ว นราชการสงขอเสนอคํารับรองการพัฒนาการปฏิบตั ริ าชการในระดับทาทายไปยังสํานักงาน

ก.พ.ร. โดยสวนราชการตองแจงผลการดําเนินการพรอมหลักฐานการแสดงความคิดเห็นจากผูใ ตบงั คับบัญชาไปยัง
สํานักงาน ก.พ.ร. ดวยวาผูบ ริหารระดับผูอ านวยการสํ
ํ
านัก/กองขึน้ ไป ไมนอ ยกวารอยละ 75 และผูป ฏิบตั งิ านอีกไมนอ ย
กวารอยละ 60 ตามลําดับ เห็นดวยกับขอเสนอในระดับทาทายดังกลาว
3.จัดเก็บขอมูลผลงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2545 และ 2546 พรอมทัง้ ตัง้ คาเปาหมายในแตละตัวชี้
วัด โดยเฉพาะอยางยิง่ ตัวชีว้ ดั ความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรของสวนราชการ โดยเพิม่ เติมขอมูล
ดังกลาวลงในแบบฟอรมตามทีส่ านั
ํ กงาน ก.พ.ร.กําหนด ทัง้ นี้ สวนราชการในระดับทาทายจะตองมีขอ มูลผลงานยอน
หลังของปงบประมาณ พ.ศ.2546 ไมนอ ยกวารอยละ 50 จากจํานวนตัวชีว้ ดั ทีม่ ที งั้ หมดในแผนยุทธศาสตรของสวนราช
การทีเ่ สนอมา
ทัง้ นี้ กําหนดสงผลการดําเนินการดังกลาวไปยังสํานักงาน ก.พ.ร.ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2546 ซึ่ง
หากจัดสงลาชาไปกวาวันที่กําหนดดังกลาว ก.พ.ร.จะพิจารณาขอเสนอคํารับรองการพัฒนาการปฏิบัติราชการของ
สวนราชการใหอยูในกลุม1 (ภาคบังคับ)
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา
ที่ประชุมรับทราบและมีมติใหเรงดําเนินการจัดทํ าขอมูลประกอบคํารับรองการพัฒนาการปฏิบัติ
ราชการในระดับทาทายตามทีส่ านั
ํ กงาน ก.พ.ร. แจงมา โดยมอบใหฝายแผนและสารสนเทศจัดทํา
เอกสารสรุปขอมูลที่ชัดเจนพรอมแบบสอบถามความคิดเห็นแลวจัดสงใหคณะ หนวยงานตางๆ รวมทั้งสภา
คณาจารย และสภาขาราชการและลูกจางเพื่อพิจารณาจัดประชุมชี้แจงและรับฟงความคิดเห็นจากบุคลากร และสง
ขอมูลคืนใหมหาวิทยาลัยภายในเวลา 12.00 น. วันที่ 19 ธันวาคม 2546 เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะไดจัดสงใหสํานักงาน
ก.พ.ร.ตามกําหนดตอไป
อนึง่ มหาวิทยาลัยจะนําเสนอขอมูลดังกลาวทาง pop mail และ web site ของมหาวิทยาลัยดวย
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การพัฒนายุทธศาสตรสาหรั
ํ บแกไขปญหาเด็กยากจนและเด็กดอยโอกาส
ประธานใหเลขานุการทีป่ ระชุมเสนอตอทีป่ ระชุมความวา กระทรวงศึกษาธิการไดรบั มอบหมายให
เขารวมประชุมคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตรสาหรั
ํ บแกไขปญหาเด็กยากจนและเด็กดอยโอกาส ในการประชุมเมือ่
วันที่ 3 ตุลาคม 2546 ซึง่ การประชุมดังกลาวไดกาหนดนโยบายในการพั
ํ
ฒนายุทธศาสตร โดยมุง เนนกลุม เปาหมายไวชดั
เจน โดยเฉพาะเด็กดอยโอกาส เด็กทีเ่ กีย่ วของกับโรคเอดส รวมทัง้ การสงเสริมใหเด็กยากจนไดมโี อกาสไดศกึ ษาตอทัง้
รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 27/2546 ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2546
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ใน/ตางประเทศ โดยจัดใหมโี ครงการเพือ่ ความชัดเจนในการสนับสนุนดานการเงิน สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาจึงไดสง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตรสาหรั
ํ บแกไขปญหาเด็กยากจนและเด็กดอยโอกาสมา
เพือ่ ใหมหาวิทยาลัยรับทราบและดําเนินการจัดทําแผนงานสําหรับกลุม เปาหมาย 2 ลักษณะ ไดแก
1.กลุม เด็กทีม่ คี วามยากลําบากเปนพิเศษตามคุณลักษณะทีค่ ณะกรรมการกําหนด (เด็กติดเชือ้
เด็กพิการ และ เด็กเรรอ น)
2.การจัดโอกาสในการศึกษาตอในระดับปริญญาตรีขนึ้ ไปในตางประเทศ ในสาขาและประเทศทีม่ ี
ลักษณะพิเศษสําหรับเยาวชนทีเ่ รียนดีและมาจากครอบครัวผูม รี ายไดนอ ย
ซึง่ มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวมอบใหฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธพิจารณาแตงตั้งคณะทํางานเพื่อ
ดําเนินการในเรือ่ งดังกลาวตอไป และใหนาเรื
ํ อ่ ง/โครงการในลักษณะทีใ่ กลเคียงกันรวมพิจารณาไปดวย
4.2 รางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสอบประจําภาคของนักศึกษา พ.ศ....
ประธานใหเลขานุการทีป่ ระชุมเสนอตอทีป่ ระชุมความวา สืบเนือ่ งจากมติทปี่ ระชุมคณบดีคราว
ประชุมครัง้ ที่ 12/2546 เมือ่ วันที่ 4 มิถนุ ายน 2546 ไดมกี รณีเกีย่ วกับการจัดสอบไลของนักศึกษาในกรณีทมี่ คี วามจําเปน
ตองจัดสอบใหม ปรากฎวาระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสอบไลของนักศึกษา พ.ศ.2530 ทีใ่ ชอยูใ นปจจุบนั
ไมครอบคลุมใหสามารถปฏิบตั ไิ ด จึงขอใหมหาวิทยาลัยทบทวนระเบียบฯ วาดวยการสอบไลของนักศึกษาใหครอบ
คลุมและเหมาะสม ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ จึงไดปรับปรุงระเบียบเพือ่ ใหครอบคลุมและเหมาะสม
จึงขอเสนอรางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสอบประจําภาคของนักศึกษา พ.ศ... ซึง่ มีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระ
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป โดยมีขอคิดเห็น
เสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
- ขอ 6.1 แกไขคําวา “อาจารยผูสอน” เปน “อาจารยประจําวิชา” และยายขอความ “ยกเวน
อาจารยประจําวิชาจะกําหนดเปนอยางอื่น” ใหเปนยอหนาใหม
- ขอ 7.2 อุปกรณที่หามนําเขาหองสอบใหเพิ่ม “อุปกรณอื่นใดที่เกี่ยวของกับอิเลคทรอนิกสที่
สามารถเก็บขอมูลได”
- ขอ 7.3 ใหแกไขเปน “ผูที่มาหลังจากเริ่มทําการสอบไปแลว จะไมไดรับอนุญาตให เขาสอบ
เวนแตจะมีเหตุผลอันเปนเหตุสมควรของการสอบนั้น ซึ่งขึ้นอยูกับดุลยพินิจของประธาน
คณะกรรมการการสอบของแตละคณะ หรือผูที่ประธานฯมอบหมาย ทั้งนี้ ตองไมเกิน 30 นาที
จากเวลาที่เริ่มทําการสอบไปแลว”
รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 27/2546 ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2546
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- ขอ 8.2 ทายขอความ “...บัตรประจําตัวนักศึกษา” ใหเพิ่มขอความ “หรือบัตรอื่นใด ที่ทาง
ราชการออกให ที่มีรูปถายและลายมือชื่อ”
- ขอ 12.1.3 ตัดคําวา “และหรือ” ออก และใหยายขอความ “ใหพิจารณาโทษทางวินัย...” เปน
ยอหนาใหม
- 12.2.2 ทายขอความ “ใหคณะกรรมการสอบ...” ใหเพิ่มขอความ “หรือคณะทํางานที่ตั้งโดย
คณะกรรมการสอบ...” และใหตัดขอความ “เพื่อความยุติธรรม” ออก
- ขอ 12.2.3 ใหปรับขอความเปน “ใหคณบดีพิจารณาผลและพิจารณาโทษ ภายใน 15 วัน หลัง
จากวันสุดทายของการสงผลการเรียน และคณบดีอาจแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาได”

ควรพิจารณาเพิ่มขอความกระบวนการอุทธรณในขั้นตอนการปรับโทษ
ตามขอ 12.2 ใหสิ้นสุดที่ระดับคณะ แตใหมีกระบวนการยื่นอุทธรณมายังมหาวิทยาลัย
ไดภายใน 30 วันหลังทราบผลการพิจารณาโทษ
- ขอ 13 ขอความ “มีการรั่วไหลของขอสอบ” ใหพิจารณาใชขอความอื่นที่เหมาะสมยิ่งขึ้น
- ในรางระเบียบฯ ดังกลาว ยังมีการใชคําวา “การสอบไล” อยู ควรพิจารณาตรวจสอบใหถูกตอง
4.3 ขออนุมตั คิ นื สภาพการเปนนักศึกษาของ น.ส.พาฝน ฤทธิวชั ร นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร
ประธานใหเลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมความวา ดวยในปการศึกษา 2546 มีนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร ชั้นปที่ 4 คือ น.ส.พาฝน ฤทธิวัชร รหัสประจําตัว 413275-2 ไดยื่นคํารองขอคืนสภาพการเปนนัก
ศึกษาเนื่องจากเกิดความเขาใจผิดในเรื่องของการตอทะเบียนเปนนักศึกษา คือ
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคปลาย ปการศึกษา 2545 เปนภาคการศึกษาสุดทายและลงทะเบียน
เรียนวิชา 311 494 Research Project เพียงวิชาเดียว และไดระดับคะแนน I และจะตองแกระดับคะแนนภายในภาค
ตน ปการศึกษา 2546 แตนักศึกษาเขาใจผิดวาการไดระดับคะแนน I ในวิชาดังกลาว หากผลการแกระดับคะแนน I
ประกาศแลวก็จะสามารถสําเร็จการศึกษาได โดยไมจําเปนตองทําการตอทะเบียนใน
ปการศึกษาตอไป (ปจจุบันผลการสอบแกระดับคะแนนดังกลาวไดประกาศเรียบรอยแลว)
จากเหตุผลขางตน คณะวิทยาศาสตรพิจารณาแลวเห็นวานักศึกษาไมมีเจตนาในการหลีกเลี่ยงการ
ตอทะเบียนเรียนในภาคตนปการศึกษา 2546 คณะวิทยาศาสตร จึงใครขออนุมัติคืนสภาพการเปนนักศึกษาของ น.ส.
พาฝน ฤทธิวัชร และขอตอทะเบียนเรียนเปนกรณีพิเศษ ในปการศึกษา 2546
จากขอมูลในปการศึกษา 2545 ทีผ่ า นมา มีการเสนอขออนุมตั คิ นื สภาพการเปนนักศึกษา 3 ราย
คณะพยาบาลศาสตร 1 ราย และคณะวิศวกรรมศาสตร 2 ราย ซึง่ ไดเสนอขออนุมตั จิ ากสภามหาวิทยาลัย เนือ่ งจากระเบียบ
ํ
มตั ิ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาขัน้ ปริญญาตรี พ.ศ.2542 ไมไดมแี นวปฏิบตั ใิ หมหาวิทยาลัยมีอานาจในการอนุ
รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 27/2546 ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2546
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คืนสภาพใหแกนกั ศึกษาได สําหรับกรณีนี้ จึงจําเปนตองนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุมตั เิ ชนเดียวกัน อยางไรก็
ตาม หากมีการแกไขระเบียบฯ จะเพิม่ แนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการคืนสภาพใหนกั ศึกษาไวดว ย เพือ่ ใหการอนุมตั สิ นิ้ สุดที่
มหาวิทยาลัยโดยไมตอ งนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป
5. เรื่องแจงเพื่อทราบ
5.1 การขออนุมัติเปดหลักสูตร
ประธานใหเลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมความวา มีหลักสูตรที่ขออนุมัติเปดสอน จํานวน
11 หลักสูตร มีรายละเอียด ดังนี้
คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา

ผานที่ประชุมกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร

1. คณะวิศวกรรมศาสตร
1.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย)
1.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
(หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย)
1.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
(หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย)
1.4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
(หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย)
1.5 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิง่ แวดลอม
(หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย)
1.6 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
(หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย)
1.7 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
(หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย)
2. คณะวิทยาการจัดการและบัณฑิตวิทยาลัย
2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร(ศึกษาเปนภาษาอังกฤษ)
3. คณะศึกษาศาสตร
รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 27/2546 ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2546
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3.1 หลักสูตร Bachelor of Education in TESOL (International Program 2004)
4. คณะวิทยาศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัย
4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2547)
5. คณะเทคนิคการแพทย รวมกับคณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย
5.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเวชศาสตรชนั สูตร
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2547)

9/2546
28 พ.ย.46
9/2546
28 พ.ย.46

9/2546
28 พ.ย.46

รวมทั้งสิ้น 11 หลักสูตร
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
5.2 การสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
ดวยรองศาสตราจารยเฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร จะครบวาระการดํารง
ตําแหนงในวันที่ 9 เมษายน 2547 เพื่อใหการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร เปนไปตามขอ 6 แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม จึงเห็นควรนําเสนอที่ประชุมคณบดี
เพื่อทราบ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งกรรมการสรรหาฯ ตอไป
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
5.3 การสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
ดวยรองศาสตราจารยวินิต ชินสุวรรณ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร จะครบวาระการดํารง
ตําแหนงในวันที่ 31 พฤษภาคม 2547 เพื่อใหการสรรหาคณบดีวิศวกรรมศาสตร เปนไปตามขอ 6 แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม จึงเห็นควรนําเสนอที่ประชุมคณบดี
เพื่อทราบ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งกรรมการสรรหาฯ ตอไป
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 ผลการประชุม ทปอ.ครั้งที่ 5/2546
รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 27/2546 ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2546
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ประธานเสนอตอที่ประชุมความวาในการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยครั้งที่
5/2546 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2546 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม มี
สาระสําคัญ ดังนี้
1. การรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายอดิศัย โพธารามิก) ไดเสนอใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพิ่มคานํ้าหนักในการนําผลคะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPA)
และคาตําแหนงลําดับที่ (PR) มาใชในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา
1.1 เรื่องเดิม
ทปอ. ในการประชุมเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2546ไดขอสรุปวา ตั้งแตป 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 วิชาความถนัดอื่นๆ
1.2 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เสนอแนวคิดการเพิ่มนํ้าหนัก GPA โดยการชี้แจงของเลขาธิการ
สกอ. ดังนี้
ป 2547 ใหเพิ่มนํ้าหนัก 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 (นํ้าหนัก GPA 5% และ PR 5%
รวมเปน 10%) โดยมีเหตุผล คือ เกณฑการคัดเลือกไดประกาศไวแลว และนักเรียน ผูปกครองก็รบั ทราบเกณฑ
ดังกลาวแลว จึงไมควรมีการปรับเปลี่ยนกระทันหัน และหากเปลี่ยนแปลงอาจสงผลใหตองใชเวลาแกปญหาจาก
การคัดคานของนักเรียนและผูปกครอง
1.3.2 เห็นดวยกับขอเสนอการปรับนํ้าหนัก GPA ในป 2548 และใหแตละมหาวิทยาลัย
พิจารณาความเหมาะสมในการเพิ่มสัดสวนการรับตรงใหมากขึ้นในป 2548 เปนตนไป
2. การเลือกประธาน ทปอ. คนใหม
ที่ประชุมมีมติเลือก ศาสตราจารย นพ. อดุลย วิริยะเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปน
ประธาน ทปอ. คนใหม ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2547 เปนตนไป
รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 27/2546 ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2546
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จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ มอบฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธพิจารณาในรายละเอียดเพื่อเตรียมการเกี่ยว
กับการรับบุคคลเขาศึกษาสําหรับป 2548 ตอไป
6.2 แนวทาง นโยบายและปฏิทนิ การจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548
ประธานใหรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมความวา ตามที่คณะรัฐมนตรี
ไดมีมติเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2546 เห็นชอบแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2548 ในการนี้เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการจัดทํางบประมาณดังกลาว ฝายแผนและสารสนเทศ จึงขอ
เสนอแนวทาง นโยบาย และปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548 โดยมีนโยบายใน
การจัดทํางบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดในคราวเดียวกัน และเปนไปตามแผนกลยุทธและแผน
ปฏิบัติการ พ.ศ.2547-2550 ของมหาวิทยาลัยขอนแกน และแผนการดําเนินงานที่ไดนําเสนอ ก.พ.ร.แลว และ
กําหนดปฏิทินในการจัดทํางบประมาณเปน 3 ชวง คือ ชวงที่ 1 การทบทวนงบประมาณ ระหวางเดือน ตุลาคม 2546
ถึงเดือน มกราคม 2547 ชวงที่ 2 การวางแผน ระหวางเดือน กุมภาพันธ ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2547 และชวงที่ 3 การ
จัดทําคําของบประมาณ ระหวางวันที่ 21มีนาคมถึงวันที่ 10 เมษายน 2547 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระ
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบและมอบฝายแผนและสารสนเทศแจงแผน/ผลการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร เปาหมาย ผลผลิตและตัวชี้วัดในปงบประมาณ 2547 และติดตามผลการดําเนินงานและ
ผลการใชจายงบประมาณ ประจําป งบประมาณ 2546 ของทุกงาน เพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป

6.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ประธานเสนอตอที่ประชุมความวา ดวยมหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับรายงานการประเมินคุณภาพ
สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งรับการประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ไปเมื่อวันที่ 6-10 มกราคม 2546 มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาะ
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารดังกลาว
ที่ประชุมรับทราบและมอบใหสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ พิจารณาในรายละเอียดราย
งานการประเมินฯ ดังกลาว แลวนําเสนอประเด็นที่มหาวิทยาลัยจะตองพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
6.4 โครงการรางวัลดีเยี่ยมดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป 2547
ประธานใหรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการเสนอตอที่ประชุมความวา ฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ กําหนดจัดรางวัลดีเยี่ยมดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป 2547 โดยมีวัตถุประสงค
รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 27/2546 ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2546
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เพื่อเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณบุคคลและหนวยงานของมหาวิยาลัยขอนแกน ที่มีผลงานดีเยี่ยมในแตละ
สาขา เพื่อเสริมสรางบรรยากาศในการวิจัยในมหาวิทยาลัย ทําใหเกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อเปน
การฉลองครบรอบ 40 ป มหาวิทยาลัยขอนแกนในป 2547 นี้ จึงขอเสนอโครงการและรางหลักเกณฑประกอบการ
พิจารณาตัดสินรางวัลดีเยี่ยมดานการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดังนี้
1. ใหมีการเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณบุคคลที่มีผลงานดีเยี่ยมในแตละคณะ
โดยแบงเปน
1. ดานการสอน
2. ดานการวิจัย
3. ดานการพัฒนานักศึกษา
4. ดานการใหบริการและการบําเพ็ญประโยชนตอสังคม
และใหมีการประกาศเกียรติคุณผูไดรับการเชิดชูจากองคกร หนวยอื่นๆ
ในคราวเดียวกันดวย
ุ
2. ใหแตละคณะเปนผูเ สนอชือ่ บุคคลทีส่ มควรไดรบั การเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคณ
ในแตละดาน โดยกําหนดเกณฑตามความเหมาะสมแลวเสนอมหาวิทยาลัย
3. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาบุคคลทีไ่ ดรบั การเสนอชือ่ จากคณะ ใหไดรบั การเชิดชูเกียรติระดับ
มหาวิทยาลัยดวย หากเห็นสมควร

6.5 ขอความรวมมือสงแบบขอรับบําเหน็จดํารงชีพ
ประธานใหผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาบุคคลเสนอตอที่ประชุมความวา ดวยกรมบัญชีกลางไดมี
หนังสือแจงมายังมหาวิทยาลัยเพื่อขอความรวมมือในการเรงรัดสงแบบขอรับบําเหน็จดํารงชีพใหกรมบัญชีกลาง
หรือสํานักงานคลังจังหวัดหรือสํานักงานคลังเขตแลวแตกรณีโดยดวน เพื่อจะไดดําเนินการอนุมัติสั่งจายเงิน
บําเหน็จดํารงชีพใหผูมีสิทธิตอไป
มหาวิทยาลัยมีขาราชการบํานาญ 284 ราย กองการเจาหนาที่ไดดําเนินการสงแบบขอรับบําเหน็จ
จํานวน 283 ราย เสร็จสิ้นเรียบรอยแลว มีเพียง 1 รายที่ไมประสงคจะขอรับเงินบําเหน็จดํารงชีพดังกลาว และขณะนี้
ไดรับการอนุมัติสั่งจายมาแลวจํานวน 3 ราย
รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 27/2546 ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2546
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จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
6.6 ขอเชิญรวมกิจกรรมขอนแกนมาราธอนนานาชาติ
ประธานใหรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาแจงตอที่ประชุมความวา ขอเรียนเชิญผูบริหาร
คณบดี ผูอํานวยการทุกทานรวมกิจกรรมขอนแกนมาราธอนนานาชาติ ในวันที่ 25 มกราคม 2547 โดยผูประสงคจะ
รวมกิจกรรมดังกลาวขอใหแจงรายชื่อที่ฝายพัฒนานักศึกษา
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
6.7 โครงการคลินิกสอนฟุตบอลแกเยาวชนจังหวัดขอนแกน
ประธานใหรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอตอที่ประชุมความวา ดวยในวันที่ 17 ธันวาคม
2546 เวลาประมาณ 14.00 นาฬิกาเปนตนไป ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยขอนแกน จะมีกิจกรรม โครงการ
คลินิกสอนฟุตบอลแกเยาวชนจังหวัดขอนแกน จํานวน 200 คน โดยนักฟุตบอลทีมชาติไทย พรอมมอบอุปกรณกีฬา
แกโรงเรียนตางๆ และนอกจากนี้ ยังมีการแขงขันฟุตบอลนัดพิเศษระหวางทีมรวมใจเพื่อน นําทีมโดยผูบัญชาการ
ทหารบก และทีม VIP ขอนแกน นําทีมโดย ผูวาราชการจังหวัดขอนแกนรวมกับผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและเรียนเชิญรวมกิจกรรมดังกลาว
ที่ประชุมรับทราบ

6.8 แผนยุทธศาสตรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประธานใหผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเสนอตอที่ประชุมความวา ใคร
ขอเสนอขอมูลแผนยุทธศาสตรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีรายละเอียดในแผนซีดี และหากทานใดประสงค
จะทราบขอมูลเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดไดจาก web site ของสถาบันวิจัยและพัฒนา http://rdi.kku.ac.th
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 27/2546 ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2546
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เลิกประชุมเวลา 12.25 นาฬิกา

(รองศาสตราจารยกุลธิดา ทวมสุข)
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน มูลศรี
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 27/2546 ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2546

