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รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 6/2546

เม่ือวันพุธที่ 5 มีนาคม  2546
ณ  หองประชุมสารสิน  ชั้น  2  อาคารแกนกัลปพฤกษ

………………………………………………………………………

ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต   สกลไชย รกัษาราชการแทนอธิการบดี ประธาน
2.   รศ.ดํ ารงค หอมดี       รักษาราชการแทนรองอธกิารบดฝีายบรหิาร
3. รศ.พิศาล  ศิริธร             รกัษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
4. นายอารมย   ตัตตะวะศาสตร รกัษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
5. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รกัษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
6. รศ.สมหมาย  ปรีเปรม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
7. ผศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ คณบดีคณะเกษตรศาสตร
8. รศ.วินิต  ชินสุวรรณ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
9. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก คณบดีคณะวิทยาศาสตร
10. ผศ.ศุภลัคน  จารุรัตนจามร รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร
11. รศ.วิภาพร  วรหาญ รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร
12. ผศ.สุชาติ   อารีมิตร คณบดีคณะแพทยศาสตร
13. ผศ.ศรีปญญา  ใจใหญ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
14. รศ.ยุพา  เอื้อวิจิตรอรุณ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
15. ผศ.สุวลี  โลวิรกรณ รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย

แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
16. รศ.นิวัตร   จันทรเทวี คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
17. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย คณบดีคณะเภสัชศาสตร
18. รศ.เกรียงศักดิ์   ศรีสุข คณบดีคณะเทคโนโลยี
19. รศ.ประจักษ  พัวเพิ่มพูลศิริ   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
20. ผศ.ธนู  พลวัฒน คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
21. รศ.สุเมธ  แกนมณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
22. นายจรัญ  ชัยประทุม รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
23. นายอภัย  ประกอบผล ผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ
24. รศ.สมชาย  รัตนทองคํ า รองผูอํ านวยการฝายบริหาร

แทนผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร
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25. รศ.สรรชัย  ธีรพงศภักดี รักษาราชการแทนผูอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ
26. ผศ.จิตเจริญ  ไชยาคํ า ผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ
27. ผศ.สุกิจจา   จันทะชุม ผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล
28. ผศ.พรรณวดี  ตันติศิรินทร รองประธานสภาคณาจารย คนท่ี 1

แทนประธานสภาคณาจารย
29. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข รกัษาราชการแทนรองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสัมพนัธ

เลขานุการท่ีประชุมคณบดี

ผูไมมาประชุม  
1.   รศ.สุจินต   สิมารักษ รักษาราชการแทนผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูเขารวมประชุม
1. ผศ.บุญสง  วัฒนกิจ รองผูอํ านวยการฝายบริหาร

แทนผูอํ านวยการโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

เริ่มประชุมเวลา    09.45         นาฬิกา
ประธานกลาวเปดการประชุมและกลาวแนะนํ า ผูชวยศาสตราจารยจิตเจริญ  ไชยาคํ า ผูดํ ารง

ต ําแหนงผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการคนใหม จากนั้นดํ าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงตอที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ไดนํ าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คราวประชุม ครั้งที่ 2/2546
      เม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ 2546  และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง

ประธานใหผูรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ในฐานะกรรมการ
และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจงตอท่ีประชุม ความวา ดวยในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2546 เม่ือวันท่ี 26
กุมภาพันธ  2546  มีเรื่องท่ีไดนํ าเสนอสภามหาวทิยาลัย และมติท่ียังไมไดรับการรับรอง  ซ่ึงมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที ่2 เรือ่งรบัรองรายงานการประชมุคณบด ีครัง้ที ่5/2546 เม่ือวนัพุธที ่12 กุมภาพันธ  2546
ท่ีประชุมมีมติใหแกไขดังนี้
- หนาท่ี 2 เพิ่มรายชื่อผูมาประชุม จํ านวน 1 รายชื่อ คือ รศ.สมชาย  รัตนทองคํ า

รองผูอํ านวยการฝายบริหาร แทนผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร
- หนาท่ี 3 ระเบียบวาระที่ 3.1 บรรทัดท่ี 3 คํ าวา “สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม” แกไขเปน

“สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน”
- หนาท่ี 4 ระเบียบวาระที่ 3.3 บรรทัดท่ี 5 ขอความ “เพิ่มเติมจากทางจังหวัดขอนแกน”

แกไขเปน “เพิ่มเติมอยางไมเปนทางการจากจังหวัดขอนแกน”
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- หนาท่ี 5 บรรทัดท่ี 5 มติท่ีประชุม “ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหดํ าเนินการตอไปได”
แกไขเปน “ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบและใหดํ าเนินการจัดทํ าเปนประกาศมหาวิทยาลัย
ตอไป”

- หนาท่ี 7 บรรทัดท่ี 10 ขอความ “…คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร…” แกไขเปน
“…คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรยินดีจะจัดทํ าองคประกอบของผังแมบท เพื่อท่ี
มหาวทิยาลัยจะไดจดัทํ า TOR ใหผูดํ าเนินการตอไป”

เม่ือแกไขเรียบรอยแลว ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งท่ี 5/2546
เม่ือวันพุธท่ี 12 กุมภาพันธ  2546

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน                    - ไมมี-

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1.1 ขอความเหน็ชอบในการใชเงิน 3% ฝายวชิาการเพือ่จัดสรรใหคณะด ําเนินการ
ประธานใหเลขานุการท่ีประชุม เสนอตอท่ีประชุม ความวา ตามที่ฝายวิชาการไดรับมอบหมายให

รับผิดชอบเงิน 3% เพื่อเปนเงินกองทุนพัฒนาทางวิชาการ สํ าหรับบุคลากรสาย ก. ในการเดินทางไปเสนอผลงาน
ณ ตางประเทศ สนับสนุนความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับตางประเทศ ท้ังพัฒนาหลักสูตรและบุคลากร
สูความเปนนานาชาติ และสนับสนุนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  โดยกระจายโอกาสพัฒนา
ทางวิชาการให  ท่ัวถึง ทุกคณะ  แต  เนื่องจากท่ีผ  านมาการพิจารณาอนุ มัติอาจยังไม  ท่ัวถึ ง ทุกคณะ
คณะกรรมการกองทุนท่ีเกี่ยวของจึงเห็นควรปรับแนวทางการสนับสนุนใหม ดังนี้

กองทุน วงเงินอนุมัติ
ใหแตละคณะ

หมายเหตุ

1. กองทุนอุดหนุนคณาจารยเพื่อไป
     เสนอผลงาน ณ ตางประเทศ

50,000 -  พิจารณาขออนุมัติโครงการที่เกี่ยวของ
    ภายใน 6 เดือน

2. กองทุนสนับสนุนความรวมมือ
ระหวางมหาวิทยาลัยตางประเทศ

     และทุนสนับสนุนการพัฒนา
     หลักสูตรและบุคลากรสูความเปน
     นานาชาติ

50,000 - หากคณะไมมีโครงการนํ าเสนอ ใหคืนเงินสวนของ
    คณะนั้นเขากองทุนสวนกลางของฝายวิชาการ
    พิจารณาใหคณะอื่นท่ีย่ืนเสนอขอไดตามแตกรณี
-  การขออนุมัติเงินสนับสนุนใหคณะย่ืนเสนอตอ
   คณะกรรมการกองทุนนั้นๆ ตามงวดพิจารณา

3. กองทุนสงเสริมการจัดการเรียนรู
ท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง

40,000    ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นควรใหมีการสรุปการดํ าเนินงานเรื่องการใชจายเงินกองทุน 3%

ที่ผานมา และแตงต้ังคณะทํ างานเพ่ือพิจารณาจัดทํ าขอเสนอ แนวทางในการใชเงินกองทุน 3% ใหเหมาะสม
เกิดประโยชนสูงสุด และสอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย กํ าหนดแลวเสร็จภายในสิ้นเดือน
มีนาคม 2546   คณะทํ างานประกอบดวย
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1. รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
2. รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
3. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
4. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
5. ผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ
6. ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ

4.1.2 ขอปรึกษาหารือหลักการการมีสวนรวมของบุคลากร
ประธานเสนอตอท่ีประชุม ความวา เพื่อใหบุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดมี

สวนรับรู และมีสวนในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องของมหาวิทยาลัยและหนวยงานในมหาวิทยาลัย ในการเสนอ
ระเบียบและขอบังคับตางๆ จึงขอหารือเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. กอนเสนอวาระพิจารณาเกี่ยวกับรางระเบียบ หรือ รางขอบังคับของมหาวิทยาลัยตอท่ีประชุม
คณบดี ใหผูรับผิดชอบของการประชุมคณบดี จัดสงรางขอบังคับหรือรางระเบียบดังกลาว ไปยังหนวยงานตางๆ
ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ  เพื่อใหหนวยงานตางๆ ไดทราบและเสนอความเห็น หากประสงคจะเสนอความเห็น

      กรณีท่ีรางระเบียบหรือรางขอบังคับฯ ดังกลาว เห็นสมควรสงไปยังหนวยงานอื่นๆ เพิ่มเติม
ใหเลขานุการท่ีประชุมคณบดีเปนผูพิจารณาดํ าเนินการ

     ในกรณีท่ีมีความจํ าเปนรีบดวนและมีเหตุผลสมควร  และมิใชเรื่องท่ีสงผลกระทบสํ าคัญ
อาจงดเวนการสงไปยังหนวยงานตางๆ ได  โดยใหอยูในดุลยพินิจของเลขานุการท่ีประชุมคณบดี

2. การแสดงความเห็นของหนวยงานตางๆ (หากมี) ใหหนวยงานจัดสงไปยังงานประชุม
กองกลาง  ภายใน  7  วัน

      ดังนั้น  เพื่อใหมีเวลาในการดํ าเนินการตามวรรคแรก  หนวยงานที่จะเสนอรางระเบียบหรือ
ขอบังคับ ควรวางแผนลวงหนา และสงไปยังงานประชุม  กองกลาง  กอนการประชุมคณบดีไมนอยกวา 3 สัปดาห

      ในการจดัสง รางขอบงัคับ หรอืรางระเบยีบ  นัน้  ขอใหหนวยงานจดัสงเปนเอกสารพรอมท้ัง
แนบแผนดิสเก็ตตหรือแผนซีดีมาดวย  เพื่องานประชุมจักไดจัดสงรางขอบังคับ หรือ รางระเบียบดังกลาว
ทางจดหมายอเิล็กโทรนกิส (e-mail) ไปยังหนวยงานตางๆ เพือ่รบัความคดิเห็นตอไป ท้ังนี ้ เพือ่ความรวดเรว็และ
การประหยดัในการด ําเนนิการ

3. เม่ือเลขานุการท่ีประชุมคณบดี ไดบรรจุวาระการประชุมคณบดีแลว จะนํ าวาระพิจารณาเรื่อง
ระเบียบหรือขอบังคับของมหาวิทยาลัย เสนอบนเว็บไซตของมหาวิทยาลัย เพื่อใหบุคลากรและนักศึกษาท่ีสนใจ
เขาถึงได

4. ใหนํ ารายงานการประชุมคณบดีหลังจากท่ีผานการรับรองแลว และขอบังคับหรือ
ราง ระเบียบตางๆ ท่ีไดลงนามแลว เสนอบนเว็บไซตของมหาวิทยาลัยดวย

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบในหลักการการมีสวนรวมตามที่เสนอ โดยมีขอเสนอแนะวา

การแสดงความคิดเห็นของบุคลากร ควรใหแสดงเปนลายลักษณอักษร และตองลงชื่อผูเสนอขอคิดเห็น
อยางชัดเจน
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4.1.3 การเลือกแบบสื่อเอกลักษณ มข.
ประธานให นายทรงวิทย   พิมพะกรรณ และ นายอุดมรัตน  ดีเอง ผูแทนจากโครงการ

เอกลักษณ มข. เสนอตอท่ีประชุม ความวา ดวยโครงการเอกลักษณ มข.   ไดจัดประกวดออกแบบสื่อเอกลักษณ
มข. ประกอบดวย กระดาษเขียนจดหมาย  ซองจดหมาย นามบัตร  แฟม  กระดาษหอของขวัญ โบว  ปายชื่อ
ปายหนาหอง  ปายสถานที่  Main page กราฟฟกขางรถยนต  ศาลารอรถประจํ าทาง  ปายหยุดรถประจํ าทาง
ปายบอกทาง  และปายติดประกาศ เสร็จส้ินแลว และมีผลงานคุณภาพจํ านวนมาก  แตเพื่อความเปนเอกภาพ
ในการใชส่ือเอกลักษณมหาวทิยาลัย  ควรจะตองตดัสินใจเลือกแบบใดแบบหนึง่เพือ่ยึดถอืใชรวมกนัท่ัวท้ังมหาวทิยาลัย

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาเลือกแบบส่ือเอกลักษณ มข.
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดังน้ี
1. ประเภทงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ

1.1 นามบัตร
- ใชแบบที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ โดยพิมพตราสัญลักษณ มข. เปนสีทอง  และ

พิมพขอมูลอยูในหนาเดียวทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
- ในเบ้ืองตนมหาวทิยาลยัจะจดัพิมพใหผูบรหิารระดับคณบดี และผูอํ านวยการ

ศนูย สถาบนั ส ํานัก จํ านวนทานละ 300 บัตร และระดับรองคณบดี และ
รองผูอ ํานวยการ จํ านวนทานละ 200 บัตร

1.2 กระดาษเขียนจดหมาย
- ใชแบบที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ

1.3 แฟมเอกสาร
- ใชตามแบบกระดาษเขยีนจดหมายของแบบทีไ่ดรบัรางวลัชนะเลิศ โดยปรบัปรงุ

ใหเหมาะส ําหรบัการท ําแฟมเอกสาร
1.4 หนาหลัก (Main page) การเสนอผลงานดวยคอมพิวเตอร

- ใชแบบที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ และใหจัดทํ าแบบที่เปนแผนวางเพ่ือการ
นํ าเสนอหนาถัดไปที่ไมใชหนาหลักดวย

1.5 ปายชื่อ
- ใชแบบที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ

1.6 กราฟฟกขางรถยนต
- ใชแบบทีไ่ดรบัรางวลัชนะเลิศ โดยดดัแปลงเปน sticker ส ําหรบัตดิขางรถยนต

2. งานออกแบบศาลารอรถประจํ าทาง และ street furniture
- มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเลือกใชแบบที่เหมาะสม กับสถานที่ต้ังแตละแหง

และทีป่ระชมุมีขอเสนอแนะเพิม่เตมิวา ควรมกีารออกแบบของทีร่ะลกึของมหาวทิยาลยั เชน
เนคไท ดวย และทีป่ระชมุมอบใหคณบดคีณะสถาปตยกรรมศาสตร รบัเรือ่งดงักลาวไปหารอืกับคณะกรรมการ
โครงการเอกลกัษณ มข. เพ่ือด ําเนินการตอไป ส ําหรบัการด ําเนินการเพือ่ใหเกิดผลการใชสือ่เอกลกัษณของงาน
ประเภทตางๆ ตามมตทิีป่ระชมุ  อธกิารบดรีบัจะไปปรกึษาหารอืรวมกับผูบรหิารในการด ําเนินการตอไป
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4.1.4 แกไขคาธรรมเนียมการสมัครเขาศึกษาและคาธรรมเนียมการศึกษา
                             ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2545

ประธานใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เสนอตอท่ีประชุม ความวา ดวยบัณฑิตวิทยาลัย ขอแกไข
เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี 180/2545 ลงวันท่ี 26 มีนาคม 2545 โดยอาศัยอํ านาจ
ตามขอ 6 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คาธรรมเนียมการสมัครเขาศึกษาและคาธรรมเนียม
การศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2543 สาระในการแกไขคือ  ในตารางบัญชีแนบทายประกาศฯ ขอ  5.4
การสอบภาษาอังกฤษสํ าหรับหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต จากเดิมเรียกเก็บคาธรรมเนียมครั้งละ 1,500  บาท  แกเปน
เรียกเก็บคาธรรมเนียมครั้งละ 600 บาท

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหดํ าเนินการจัดทํ าเปนประกาศมหาวิทยาลัยตอไป

4.1.5 หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิากายวภิาคศาสตร
         (หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2546)
ประธานใหเลขานกุารท่ีประชมุ เสนอตอท่ีประชมุ ความวา ดวยคณะอนกุรรมการมาตรฐานหลกัสูตร

ประจ ําสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ คราวประชมุ ครัง้ท่ี 2/2546 เม่ือวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ 2546 ไดพจิารณา
ใหความเหน็ชอบเอกสารแนวคดิหลักสูตรวทิยาศาสตร มหาบณัฑติสาขาวชิากายวภิาคศาสตร (หลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ.2546)
โดยใหแกไขเอกสารบางประการ และคณะแพทยศาสตรไดด ําเนนิการเรยีบรอยแลว

จงึน ําเสนอท่ีประชมุเพือ่พจิารณา
ทีป่ระชมุพิจารณาแลวเหน็ชอบใหดํ าเนินการเสนอหลกัสตูรตามขัน้ตอนตอไปได

4.1.6 หลกัสตูรบรหิารธรุกิจบัณฑติ สาขาวชิาการจดัการการโรงแรมและการทองเทีย่ว
         (ประเภทปรบัปรงุเลก็นอย)
ประธานใหเลขานุการท่ีประชุม เสนอตอท่ีประชุม ความวา ดวยคณะกรรมการวิชาการ

มหาวิทยาลัยขอนแกน คราวประชุม ครั้งท่ี 1/2546 เม่ือวันท่ี 3 มกราคม 2546 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ
เอกสารแนวคิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการทองเท่ียว
(ประเภทปรบัปรงุเล็กนอย) โดยขอใหแกไขเอกสารบางประการ  และคณะวทิยาการจดัการไดด ําเนนิการเรยีบรอยแลว

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ทีป่ระชมุพิจารณาแลวเหน็ชอบใหดํ าเนินการเสนอหลกัสตูรตามขัน้ตอนตอไปได   โดยมี

ขอเสนอแนะวาควรมกีารพฒันาทีพั่กอาคารขวญัมอใหเชือ่มโยงกบัหลกัสตูรน้ี  ซึง่อธกิารบดรีบัไปประชมุหารอื
กับผูทีเ่ก่ียวของตอไป
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4.1.7 หลักเกณฑคาใชจายในการดํ าเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ประธานใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เสนอตอท่ีประชุม ความวา ดวยคณะกรรมการจัดทํ า

หลักเกณฑคาใชจายในการดํ าเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ไดปรับปรุงอัตราคาตอบแทนและ
คาใชจายในการดํ าเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยจัดทํ าเปนเกณฑกลางท่ีสามารถใชรวมกนัได
ท้ังนี ้เพือ่ลดขัน้ตอน และระยะเวลาในการด ําเนนิการของแตละหลักสูตรใหเกดิความคลองตัวมากย่ิงขึ้น โดยยกเวน
หลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ทีป่ระชมุพิจารณาแลวเหน็ชอบใหดํ าเนินการจดัท ําเปนประกาศมหาวทิยาลยัตอไป

4.2 เรื่องแจงเพ่ือทราบ
4.2.1การดํ าเนินคดีปกครองและการดํ าเนินคดีแพงในชั้นอนุญาโตตุลาการ
ประธานเสนอตอท่ีประชุม ความวา ดวยสํ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดมีหนังสือเวียนเกี่ยวกับ

แนวทางปฏิบัติในการดํ าเนินคดีปกครองและการดํ าเนินคดีแพงในชั้นอนุญาโตตุลาการ  โดยสรุปมีดังนี้
1. เห็นควรอนุมัติใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเปนคูกรณีในคดี

ปกครอง   หากมีเจาหนาท่ีหรือนิติกรท่ีมีความรูความสามารถอยูแลว ก็ใหดํ าเนินคดีปกครองเองได แตถาไมมี
เจาหนาท่ีหรือนิติกรดังกลาว  ใหทํ าความตกลงกับพนักงานอัยการใหดํ าเนินคดีแทนโดยเรงดวน  หากเปนกรณีท่ี
ตองใชผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  ก็ใหวาจางทนายความผูเชี่ยวชาญได โดยขอความเห็นชอบจากอัยการสูงสุดหรือ
ผูแทนท่ีอัยการสูงสุดมอบหมาย  และหากมีคาใชจายในการดํ าเนินการใหทํ าความตกลงกับสํ านักงบประมาณ
ในเรื่องคาใชจายดวย

2. เห็นควรอนุมัติใหหนวยงานของรัฐท่ีมีขอพิพาทในคดีแพงท่ีตองใชอนุญาโตตุลาการ
ในการระงับขอพิพาทกอนนํ าคดีขึ้นสูศาล ใหพนักงานอัยการเปนผูดํ าเนินคดีแทนไดในชั้นอนุญาโตตุลาการหรือ
ใหวาจางทนายความดํ าเนินดดีแทนได ท้ังนี้ โดยความเห็นชอบจากอัยการสูงสุดหรือผูแทนท่ีอัยการสูงสุด
มอบหมาย และหากมีคาใชจายในการดํ าเนินการใหทํ าความตกลงกับสํ านักงบประมาณในเรื่องคาใชจายดวย

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรใหม พ.ศ.2546)
ประธานใหเลขานกุารท่ีประชมุ เสนอตอท่ีประชมุ ความวา ดวยคณะอนกุรรมการมาตรฐานหลกัสูตร

ประจ ําสาขาวชิามนษุยศาสตรและสังคมศาสตร คราวประชมุ ครัง้ท่ี 3/2546 เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2546
ไดพจิารณาเอกสารแนวคดิหลักสูตรบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ สาขาวชิาการตลาด (หลักสูตรใหม พ.ศ.2546)
แลวเห็นวารายวิชาในหมวดวิชาแกนของหลักสูตรดังกลาวมีความซํ้ าซอนกับรายวิชาของหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑติ ของวทิยาลัยบณัฑติศกึษาการจดัการ 6 รายวชิา ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระในเรือ่งดงักลาว
บดันี ้คณะวทิยาการจดัการ และผูอ ํานวยการวทิยาลัยบณัฑติศกึษาการจดัการไดพจิารณารวมกนัแลว เห็นวา รายวชิา
ดงักลาวมีความซํ ้าซอนเปนบางสวน แตเห็นควรอนโุลมไดเนือ่งจากหลักสูตรจ ําเปนตองมีรายวชิาดานการจดัการทัว่ไป
เพือ่เปนพืน้ฐานสํ าหรบันกัศกึษา
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จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหดํ าเนินการเสนอหลักสูตรตามขั้นตอนตอไปได

5.2 สรุปผลการประชุมหารือเก่ียวกับการพัฒนาอุดมศึกษา
ประธานใหเลขานุการท่ีประชุม เสนอตอท่ีประชุม ความวา ตามที่ไดมีการประชุมอธิการบดี

เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาอุดมศึกษา เม่ือวันพุธท่ี 5 กุมภาพันธ 2546 ณ ทบวงมหาวิทยาลัย นั้น
ทบวงมหาวิทยาลัยไดสรุปผลการประชุมดังกลาวเรียบรอยแลว  ซ่ึงท่ีประชุมเห็นควรใหมหาวิทยาลัย/สถาบัน
ประเมินสถานภาพในปจจุบัน รวมถึงผลการดํ าเนินงานในชวงระยะเวลา 10 ปท่ีผานมา (พ.ศ.2535-2545)
โดยขอใหพจิารณาวาไดด ําเนนิงานในดานตางๆวา ตอบสนองตอความตองการของประเทศมากนอยเพยีงไร   รวมทัง้
ปญหาและอุปสรรคที่สํ าคัญท่ีตองการใหรัฐบาลเขามาชวยแกไข รวมถึงเสนอความเห็นในประเด็นตางๆ
ตอทบวงมหาวิทยาลัยในการนํ ามาประมวลเพื่อสรุปผลการดํ าเนินงานอุดมศึกษาในภาพรวมของประเทศตอไป 
ท้ังนี้ ขอใหรายงานผลตามประเด็นตางๆ ลงในแบบฟอรมผลการดํ าเนินงานตามเอกสารประกอบวาระ สงให
ทบวงมหาวิทยาลัย ภายในวันศุกรท่ี 14 มีนาคม 2546  ซ่ึงตองขอความอนุเคราะหขอมูลจากฝายแผนและ
สารสนเทศ และคณะ หนวยงานตางๆ ประกอบดวย

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

5.3 รายงานสรุปประเด็นจากการเขารวมประชุม
      กํ าหนดแนวทางการดํ าเนินการการสนับสนุนบุคคลรุนใหมที่ฉลาด
      มีความสามารถพิเศษมารวมปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี
ประธานใหเลขานุการท่ีประชุม แจงตอท่ีประชุม ความวา จากการท่ีไดเขารวมประชุมเพื่อปรึกษา

หารือเกี่ยวกับการกํ าหนดแนวทางการดํ าเนินการการสนับสนุนบุคคลรุนใหมท่ีฉลาดมีความสามารถพิเศษมารวม
ปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2546 ณ ทบวงมหาวิทยาลัย นั้น สรุปประเด็นจากท่ี
ประชุมมีดังนี้

1. ใหมหาวิทยาลัยรวบรวมขอมูลการดํ าเนินงานในปจจุบันวามีบุคลากรท่ีอยูในขายเปนผูท่ีมี
ความสามารถพิเศษจํ านวนเทาใด  และมหาวิทยาลัยมีมาตรการอยางใดหรือไมในเรื่อง

     ดังกลาว
2. ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาแนวทางการสงเสริมและพัฒนาบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ     

ใหเปนรูปธรรม
3. ทบวงมหาวิทยาลัยจะจัดประชุมอีกครั้งใน 3 เดือนขางหนา เพื่อรับฟงแนวทางของ

มหาวิทยาลัยตางๆและจะนํ าไปจัดทํ าเปนโครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล    
ตอไป

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ และมอบใหฝายวิชาการพิจารณาดํ าเนินการตอไป
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5.4 สรุปมาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของบุคลากร กรณีโรงเรียนสาธิต มข.
ประธานแจงตอท่ีประชุมความวา ความคืบหนาเกี่ยวกับการบรรเทาความเดือดรอนของบุคลากร

กรณีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน นั้น คณะกรรมการกํ าหนดมาตรการฯ ไดประชุมและสรุปมติท่ีประชุม
ดังนี้

มาตรการ แนวทางบรรเทาความเดือนรอนของบุคลากร
1. ศึกษาแนวทางบรรเทาความเดือนรอนของบุคลากร
ในระยะสั้น

1.1 สํ าหรับภาคปลายการศึกษาท่ีผานมา ตั้งแต
      1 ตุลาคม 2545 ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมพิเศษ
      จากนักเรียนในแตละระดับชั้น ตามจํ านวนที่
      ขาดหายไปจากอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาเดิม
      ท่ีโรงเรียนเคยเรียกเก็บหลังจากท่ีรัฐบาลจัดสรร
      คาใชจายรายหัวใหแลว ซ่ึงจะทํ าใหโรงเรียนไดรับ
      งบประมาณรวมแลวเทากับการเก็บคาบํ ารุง
      การศึกษาตามทางเลือกท่ี 1 ท่ีโรงเรียนเสนอ
1.2 ผูปกครองสามารถผอนชํ าระคาธรรมเนียมพิเศษ
      ตามทางเลือกท่ี 1 ไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป จนถึง
      วันท่ี 30 เมษายน 2546

2. การศึกษาสภาพปจจุบันและแนวทางความเดือดรอน
ในระยะยาว

เพื่อใหการบริหารจัดการของโรงเรียนสาธิต เปนไปใน
ทิศทางท่ีเหมาะสมในปการศึกษาตอไป ตั้งแตมิถุนายน
2546 ท่ีประชุมเสนอแนวทางบรรเทาความเดือดรอน
ดังนี้
2.1 ใหมีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมเพื่อระดม
      แนวรวมทุกฝายจากสมาคมผูปกครอง คณาจารย
      ผูปกครองและศิษยเกา
2.2 สมาคมผูปกครองควรมีบทบาทสงเสริม  หรือ
      ใหความชวยเหลือโรงเรียน
2.3 ไมควรมีการบังคับการเก็บคาอาหารกลางวันของ
      นักเรียนในระดับประถมศึกษา 3-6
2.4 โรงเรียนควรพจิารณาในการลดคาดํ าเนินการตางๆ
      และการจัดสรรอัตรากํ าลังใหเหมาะสมกับ
      การศึกษาและเปนมาตรฐานและควรมีการพัฒนา
      งบประมาณที่ไดรับบริจาคใหเปนไปตาม
      วัตถุประสงค
2.5 ขอใหโรงเรียนสาธิตมีการดํ าเนินการในเรื่องการ
      ประกันคุณภาพการศึกษาอยางจริงจัง อาทิเชน
      การประเมินผลอาจารยผูสอนโดยนักเรียน และ
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     การประเมินผลกิจกรรมตางๆ ตามเกณฑมาตรฐาน
     ของการประกันคุณภาพการศึกษาและมีการรายงาน
     ใหกับองคกรตางๆ ท่ีเกี่ยวของตอไป
2.6ใหมีแนวทางการพิจารณาแกไขปญหาผูปกครอง
     ท่ีไมสามารถชวยเหลือตนเองไดควรมีระบบ
     การจัดสรรทุนใหนักเรียนเมื่อมีเงินงบประมาณ
     สมทบเพื่อลดภาระของผูปกครองในสวนท่ีเก็บ
     คาธรรมเนียมพิเศษเพิ่มโดยการจัดตั้งกองทุน
     เพื่อการศึกษา
2.7ใหโรงเรียนสาธิตจัดทํ าแผนการพัฒนาโรงเรียน
     อยางเปนระบบเพื่อนํ าเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
     ใหการสนับสนุน อาทิเชน การพิจารณาแผนอัตรา
     กํ าลังของอาจารยของโรงเรียนสาธิตท้ังสองแหง
     แผนการบริหารงบประมาณของโรงเรียน เปนตน
2.8โรงเรียนควรจัดทํ าโครงการพัฒนาการศึกษา
     เพื่อระดมทรัพยากรโดยการบริจาคและอื่นๆ
2.9ในปการศึกษาตอไปหากทางโรงเรียนไดรับการ
     จัดสรรจากภาครัฐเพิ่มขึ้นขอใหทางโรงเรียน
     ลดภาระใหกับผูปกครองที่จะตองชํ าระเงิน
     คาธรรมเนียมดังกลาว

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา     11.50      นาฬิกา

(รองศาสตราจารยกุลธิดา   ทวมสุข)
    รกัษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

                เลขานุการท่ีประชุมคณบดี

นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน   มูลศรี
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
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