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รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 12/2546

เม่ือวันพุธที่ 4 มิถุนายน  2546
ณ  หองประชุมสารสิน  ชั้น  2  อาคารแกนกัลปพฤกษ

………………………………………………………………………
ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต   สกลไชย อธิการบดี ประธาน
2.  รศ.ดํ ารงค    หอมดี       รองอธิการบดฝีายบรหิาร
3. ผศ.อารมย   ตัตตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
4. ผศ.พิสิฏฐ   เจริญสุดใจ ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย

แทนรองอธกิารบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
5. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
6. รศ.สมหมาย  ปรีเปรม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
7. ผศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ คณบดีคณะเกษตรศาสตร
8. รศ.วินิต  ชินสุวรรณ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
9. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก คณบดีคณะวิทยาศาสตร
10. รศ.สัมพันธ  พันธุพฤกษ คณบดีคณะศึกษาศาสตร
11. ผศ.วรรณภา  ศรีธัญรัตน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
12. ผศ.สุชาติ   อารีมิตร คณบดีคณะแพทยศาสตร
13. ผศ.ศรีปญญา  ใจใหญ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
14. รศ.ยุพา  เอื้อวิจิตรอรุณ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
15. ผศ.วีระศักดิ์  ชายผา คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
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. รศ.เฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
23. นายอภัย  ประกอบผล ผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ
24. รศ.สุจินต  สิมารักษ รักษาราชการแทนผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
25. รศ.ชรัตน  มงคลสวัสดิ์ ผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร
26. รศ.สรรชัย  ธีรพงศภักดี รักษาราชการแทนผูอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ
27. ผศ.จิตเจริญ  ไชยาคํ า ผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ
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28. ผศ.สุกิจจา  จันทะชุม ผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล
29. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

เลขานุการท่ีประชุมคณบดี
30. นางสังวาลย  ชางทอง ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาบุคคล

ผูชวยเลขานุการท่ีประชุมคณบดี

ผูไมมาประชุม  
1. ผศ.พิศิษฐ  โจทยกิ่ง ประธานสภาคณาจารย

ผูเขารวมประชุม
1. ผศ.บุญสง  วัฒนกิจ รองผูอํ านวยการฝายบริหาร

แทนผูอํ านวยการโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

เริ่มประชุมเวลา    09.45    นาฬิกา
ประธานกลาวเปดการประชมุและด ําเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระ ดงันี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงตอที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ไดนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2546

                เม่ือวันที่ 28 พฤษภาคม 2546 และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง
ประธานใหรองอธิการบดฝีายวชิาการและวเิทศสัมพันธ ในฐานะกรรมการและเลขานกุาร

สภามหาวทิยาลัยแจงตอท่ีประชุม ความวา ดวยในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2546 เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม
2546  มีเรื่องท่ีไดนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติท่ียังไมไดรับการรับรอง  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

1.2     การรองเรียนกับกองปราบปรามของ ผศ.พิศิษฐ  โจทยก่ิง
ประธานเสนอตอท่ีประชุมความวา สืบเนื่องจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี

4/2546 เม่ือวันพุธท่ี 30 เมษายน 2546 ระเบียบวาระที่ 7.1 ท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยขอให
มหาวิทยาลัยขอนแกนสอบขอเท็จจริงกรณี ผศ.พิศิษฐ  โจทยกิ่ง กลาวหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐรํ่ ารวย
ผิดปกติ วามีมูลความจริงและมีหลักฐานเชิงประจักษหรือไม หากไมมีหลักฐานอันนาเชื่อถือในการกลาวหาก็ควร
จัดใหมีการแถลงตอสาธารณะใหทุกคนรับทราบขอมูลท่ีถูกตอง และนอกจากนี้ ในการประชุมดังกลาวอธิการบดี
ไดนํ าโทรสารหนังสือของอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มีถึงนายกสภามหาวิทยาลัยมาอานในท่ีประชุมโดย
หนังสือฉบับดังกลาวมีเนื้อความขอใหมหาวิทยาลัยขอนแกนดํ าเนินการทางวินัยขาราชการแก ผศ.พิศิษฐ โจทยกิ่ง
ท่ีไดใหสัมภาษณในส่ือมวลชนประกอบดวยหนังสือพิมพหลายฉบับ รวมทั้งไดทํ าหนังสือรองเรียนไปยังสํ านักงาน
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คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ดวยขอความที่ทํ าใหเกิดความเสียหายตอมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม และเปนการแทรกแซงตอกิจการภายในมหาวิทยาลัยอื่น ซ่ึงขัดตอธรรมเนียมปฏิบัติอันดีของการอยู
รวมกันโดยความเคารพนับถือเกียรติภูมิระหวางสถาบัน และท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาเรื่องดังกลาว
แลวมีมติมอบหมายใหอธิการบดีรับไปดํ าเนินการตอไป และเม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม 2546 ผศ.พิศิษฐ  โจทยกิ่ง
ไดมีหนังสือขอขอมูลเอกสารโทรสารของอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตออธิการบดีโดยไดใชสิทธิตาม
พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารฯ  ตอมาวันท่ี 4 มิถุนายน 2546 ไดมีขาวปรากฏตามหนาหนังสือพิมพวา ผศ.พิศิษฐ
โจทยกิ่ง ไดเขารองเรียนตอเจาหนาท่ีตํ ารวจกองปราบปราม กรณีถูกอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
และ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน หม่ินประมาท กรณีท่ีอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกนไดนํ าโทรสารของ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามมาอานในท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งดังกลาว

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ และประธานไดแจงตอท่ีประชุมเพิ่มเติมวาการนํ าเสนอเรื่อง
ดังกลาวตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยนั้น เปนการปฏิบัติตามหนาท่ีในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน

ที่ประชุมรับทราบและมีขอเสนอแนะดังน้ี
1. มหาวิทยาลัยควรมีกระบวนการทํ าความเขาใจ เพ่ือใหเกิดความรวมมือกันสรางสรรค

มหาวิทยาลัย อันจะเปนการรักษาภาพลักษณที่ดีของมหาวิทยาลัยในฐานะที่เปนสถาบัน
ของสังคม

2. มหาวิทยาลัยควรมีแนวปฏิบัติสํ าหรับบุคลากรในการใหขาวแกสื่อมวลชน ซึ่งอธิการบดี
ไดรับที่จะศึกษารายละเอียดและกํ าหนดวิธีการใหเหมาะสมโดยไมขัดตอกฎหมายและ
ระเบียบตางๆ

ระเบียบวาระที ่2 เรือ่งรบัรองรายงานการประชมุคณบด ีครัง้ที ่11/2546 เม่ือวนัพุธที ่14พฤษภาคม 2546
ท่ีประชมุมีมตใิหแกไขดงันี้
1. หนาท่ี 5 ระเบยีบวาระที ่ 4.1.5 แกไขมตท่ีิประชมุ คณะกรรมการผูทรงคณุวฒิุภายใน

มหาวทิยาลัย ลํ าดบัท่ี 3 แกไขจาก “อาจารยวาลี  ขนัธุวาร” เปน “ผูทรงคณุวฒิุจากคณะ
มนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ซ่ึงคณบดคีณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตรจะไดน ํามาเสนอ
ตอไป”

2. หนาท่ี 7 ระเบยีบวาระที ่5.2 บรรทดัท่ี 2 ขอความ “ควรมีการจดัทํ า…” แกไขเปน “ควรมีการ
ก ําหนดลํ าดบัท่ีของมตริวมทัง้จดัทํ า…”

เม่ือแกไขเรยีบรอยแลวท่ีประชมุมีมตริบัรองรายงานการประชมุคณบด ีครัง้ท่ี 11/2546
เม่ือวนัพธุท่ี 14พฤษภาคม 2546

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน
3.1 การแตงต้ังคณะกรรมการอํ านวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแกน

ประธานเสนอตอท่ีประชุมความวา สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งท่ี 11/2546
เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2546 ไดพิจารณาเรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการอํ านวยการสถาบันวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยขอนแกน และท่ีประชุมไดมีมติเสนอชื่อคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย 3 ทาน คือ

1. ผศ.จิตเจริญ  ไชยาคํ า ผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ
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2. รองศาสตราจารยสุเมธ   แกนมณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
3. ผูทรงคุณวุฒิจากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ซ่ึงคณบดีคณะมนุษยศาสตร-

และสังคมศาสตรจะไดนํ ามาเสนอตอไป
แตเนื่องจาก คณะกรรมการชุดดังกลาวจะมีหนาท่ีในการกํ าหนดนโยบายการบริหารงานของสถานีฯ จึงเห็นควรให
กรรมการลํ าดับท่ี 3 เปนผูแทนผูบริหารของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเสนอคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รวมเปนกรรมการฯ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1.1 เสนอแตงต้ังคณะกรรมการผูทรงคณุวฒุปิระจ ําศนูยบรกิารวชิาการ
ประธานเสนอตอท่ีประชมุความวา  เนือ่งจากขณะนีก้ ําลังอยูในระหวางการปรบัปรงุรางขอบงัคับฯ

วาดวยคณะกรรมการประจ ําศนูยบรกิารวชิาการ  จงึเห็นควรชะลอเรือ่งนีไ้วกอน
จงึน ําเสนอท่ีประชมุเพือ่พจิารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบ

4.1.2 การเปดสอนหลักสูตรภาคพิเศษ
ประธานใหเลขานกุารท่ีประชมุเสนอตอท่ีประชมุความวา ดวยทบวงมหาวทิยาลัยไดมีหนงัสือแจงมาวา

ปจจบุนัสถาบนัอดุมศกึษาท้ังของรฐัและเอกชนไดมีการเปดสอนหลกัสูตรภาคพเิศษกนัเปนจ ํานวนมาก ท้ังในระดบั
ปรญิญาตร ี ปรญิญาโท และปรญิญาเอก ปรากฏวาไดมีผูสอบถามและรองเรยีนไปยงัทบวงมหาวทิยาลัย รวมทัง้ท่ี
ปรากฏเปนขาวตามส่ือส่ิงพมิพหลายฉบบัเกีย่วกบัความนาเชือ่ถอืในดานคณุภาพและมาตรฐานของหลกัสูตร และคาใช
จายในการเรยีนการสอนทีสู่งกวาปกตคิอนขางมาก โดยสรปุ ประเดน็จากเอกสารของทบวงมหาวทิยาลัยท่ีมหาวทิยาลัย
ควรพจิารณามีดงันี้

1. การจดัการเรยีนการสอนทีมี่คุณภาพและมาตรฐานเดยีวกนักบัหลักสูตรปกติ
2. การก ําหนดคาธรรมเนยีมการศกึษาและคาใชจายในการจดัการหลกัสูตรทีเ่หมาะสม
3. การแจงขอมูลใหผูเขาศกึษาทราบลวงหนา
ฝายวชิาการและวเิทศสัมพนัธจงึไดรวบรวมขอมูลเกีย่วกบัหลักสูตรทีจ่ดัการแบบภาคพเิศษและ

โครงการพเิศษของมหาวทิยาลัย และขอมูลคาธรรมเนยีมการศกึษาในภาพรวม ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระ
จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบและพิจารณา
ที่ประชุมรับทราบและมีขอคิดเห็น เสนอแนะดังน้ี
1. การจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานเดียวกันกับหลักสูตรปกติ มหาวิทยาลัยจะตองมี

กลไกในการกํ ากับติดตามและควบคุม เชนอาจารยผูสอน การสอบและการประเมินผล
ควรเปนคนๆเดียวกันและใชวิธีการเดียวกัน และมีการวิเคราะหขอมูลสัดสวนของ
จํ านวนผูสมัครและผูผานการคัดเลือก  และสัดสวนจํ านวนผูเรียนกับผูสํ าเร็จการศึกษา
เปนตน  เพ่ือสามารถติดตามควบคุมได ซึ่งฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธรับที่จะ
ดํ าเนินการตอไป
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2. การกํ าหนดคาธรรมเนียมการศกึษาและคาใชจายในการจดัการหลกัสตูรทีเ่หมาะสม เห็น
ควรดํ าเนินการดังน้ี
2.1 ขอใหฝายวชิาการและวเิทศสมัพันธ รวบรวม สรปุขอมูลอตัราคาธรรมเนียมการ

ศกึษาและการใชจายเงินในการจดัการหลกัสตูรทกุหลกัสตูรในรายละเอยีดตอไป
2.2 เห็นควรใหฝายบริหารและนิติกร นํ าไปพิจารณาหาแนวปฏิบัติที่ถูกตองและ

ชัดเจนในกรณีการชํ าระภาษีเงินไดของอาจารยผูสอนในหลักสูตรภาคพิเศษ

4.1.3 การขออนุมัติเปดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2546)
 ประธานใหเลขานุการท่ีประชุมเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยคณะอนุกรรมการมาตรฐาน
หลักสูตร ประจํ าสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คราวประชุมครั้งท่ี 7/2546 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม
2546 ไดพิจารณาเอกสารแนวคิดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2546) โดยขอใหแกไข
เอกสารบางประการ และคณะวิทยาการจัดการไดดํ าเนินการแกไขเรียบรอยแลว

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ทีป่ระชมุพิจารณาแลวเหน็ชอบใหดํ าเนินการตามขัน้ตอนการขออนมัุติหลกัสตูรตอไป

4.1.4 การขออนุมัติเปดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร
         ศึกษาเปนภาษาอังกฤษ

 ประธานใหเลขานุการท่ีประชุมเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยคณะกรรมการวิชาการคราวประชุม
ครั้งท่ี 4/2546 เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2546 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบการขออนุมัติเปดหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร ศึกษาเปนภาษาอังกฤษ โดยขอใหแกไขเอกสารบางประการ และคณะเกษตรศาสตร
ไดดํ าเนินการแกไขเรียบรอยแลว

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ทีป่ระชมุพิจารณาแลวเหน็ชอบใหดํ าเนินการตามขัน้ตอนการขออนมัุติหลกัสตูรตอไป

4.1.5 การขออนุมัติเปดหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู
         (หลักสูตรใหม พ.ศ.2546)

 ประธานใหเลขานุการท่ีประชุมเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยคณะอนุกรรมการมาตรฐาน
หลักสูตร ประจํ าสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คราวประชุมครั้งท่ี 7/2546 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม
2546 ไดพิจารณาเอกสารแนวคิดหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม พ.ศ.2546) โดย
ขอใหแกไขเอกสารบางประการ และคณะศึกษาศาสตรไดดํ าเนินการแกไขเรียบรอยแลว

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ทีป่ระชมุพิจารณาแลวเหน็ชอบในหลกัการการขอเปดหลกัสตูรและใหคณะศกึษาศาสตรและ

รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพันธ  พิจารณาปรบัปรงุรายละเอยีดของหลกัสตูรทีจ่ะด ําเนินการขัน้ตอนตอไปให
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เหมาะสมยิง่ขึน้ในดานโครงสรางและรายวชิาในหลกัสตูร ระยะเวลาศกึษา และการจดัระบบการเรยีนการสอน
เพ่ือเอือ้ใหนักศกึษาปจจุบันสามารถลงทะเบยีนเรียนไดเพ่ิมเตมิจากหลกัสตูรทีศ่กึษาอยูแลวโดยมผีลกระทบตอการ
เรยีนนอยทีส่ดุ

4.1.6 การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
         (ประเภทปรับปรุงเล็กนอย)

 ประธานใหเลขานุการท่ีประชุมเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยคณะกรรมการวิชาการคราวประชุม
ครั้งท่ี 5/2546 เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2546 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบการขออนุมัติเปดหลักสูตร
สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ประเภทปรับปรุงเล็กนอย) โดยขอใหแกไขเอกสารบางประการ และคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรไดดํ าเนินการแกไขเรียบรอยแลว

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ทีป่ระชมุพิจารณาแลวเหน็ชอบใหดํ าเนินการตามขัน้ตอนการขออนมัุติหลกัสตูรตอไป

4.1.7 การขออนุมัติเปดหลกัสตูรปรชัญาดษุฎบัีณฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตรชองปาก
         (หลกัสตูรใหม พ.ศ.2546)

 ประธานใหเลขานุการท่ีประชุมเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยคณะอนุกรรมการมาตรฐาน
หลักสูตร ประจํ าสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ คราวประชุมครั้งท่ี 8/2546 เม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 2546 ได
พิจารณาเอกสารแนวคิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชองปาก (หลักสูตรใหม พ.ศ.2546)
โดยขอใหแกไขเอกสารบางประการ และคณะทันตแพทยศาสตรไดดํ าเนินการแกไขเรียบรอยแลว

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ทีป่ระชมุพิจารณาแลวเหน็ชอบใหดํ าเนินการตามขัน้ตอนการขออนมัุติหลกัสตูรตอไป

4.1.8 การขออนมัุติปรบัปรงุขัน้ตอนการขออนมัุติหลกัสตูรของมหาวทิยาลยั
ประธานใหเลขานกุารท่ีประชมุเสนอตอท่ีประชมุความวา ดวยฝายวชิาการและวเิทศสัมพนัธ

ไดด ําเนนิการปรบัปรงุขัน้ตอนการขออนมัุตหิลักสูตรของมหาวทิยาลัย เพือ่ใหการพจิารณาอนมัุตหิลักสูตรของ
มหาวทิยาลัยเปนไปอยางสะดวก รวดเรว็ คลองตวัและประหยดั และยังคงคณุภาพและไดมาตรฐานตามเกณฑทบวง
มหาวทิยาลัย ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบตามรางขั้นตอนการขออนุมัติหลักสูตรตามที่เสนอ และ

ขอใหฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ พิจารณาปรับปรุง ตามขอคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุม ดังน้ี
1. ขั้นตอนการขออนุมัติเปดหลักสูตรเดิมที่มีอยูแลวเปนหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรที่

ศึกษาเปนภาษาอังกฤษ ควรตัดขั้นตอนที่ตองเสนอเอกสารรายละเอียดฉบับแปล ตอ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรออก เพราะเปนเพียงฉบับแปล ฝายวิชาการและวิเทศ
สัมพันธ สามารถตรวจสอบเองได

2. เพ่ือความชัดเจนควรเปลี่ยนชื่อแบบขออนุมัติเปดสอนหลักสูตรตามเอกสารหมายเลข 3
เปน “แบบขออนุมัติเปดสอนหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม”
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3. ใหเพ่ิมหัวขอเก่ียวกับ “การเตรียมความพรอมของคณะเพื่อรองรับการเปดหลักสูตร”
ในแบบขออนุมัติเปดสอนหลักสูตรดวย

4.1.9 การขออนมัุติปรบัปรงุองคประกอบคณะกรรมการวชิาการของมหาวทิยาลยั
ประธานใหเลขานกุารท่ีประชมุเสนอตอท่ีประชมุความวา ตามทีม่หาวทิยาลัยไดมีคํ าส่ังแตงตัง้

คณะกรรมการวชิาการของมหาวทิยาลัย โดยมอี ํานาจหนาท่ีในการพจิารณาเสนอแนะความเหน็และแนวทางเกีย่วกบั
มาตรฐานหลกัสูตร  การจดัการเรยีนการสอน การสงเสรมิพฒันาวชิาการ การเสนอแนวทางในการพจิารณาและตดัสิน
ปญหาท่ีเกีย่วของกบังานวชิาการการและการจดัการศกึษาของมหาวทิยาลัยขอนแกน โดยมวีาระการด ํารงต ําแหนง 2 ป
และคณะกรรมการวชิาการตามค ําส่ังท่ี 452/2544 ไดหมดวาระเมือ่วนัท่ี 7 มีนาคม 2546 ซ่ึงประธานคณะกรรมการฯ
ไดชะลอการแตงตัง้คณะกรรมการชดุใหม เพือ่ใหมหาวทิยาลัยไดทบทวนและปรบัปรงุโครงสรางระบบบรหิารวชิาการกอน
ฝายวชิาการและวเิทศสัมพนัธไดพจิารณาภารกจิดานการผลติบณัฑติของมหาวทิยาลัยตามแผนกลยทุธฯ และทบทวน
คณะกรรมการชดุตางๆ ท่ีมีอยูในปจจบุนัแลว จงึเสนอขอปรบัปรงุองคประกอบคณะกรรมการวชิาการของมหาวทิยาลัย

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบตามรางแนวคิดการปรับปรุงคณะกรรมการวิชาการของ

มหาวิทยาลัยตามที่เสนอ

4.1.10 ประกาศหลักเกณฑการใหบริการสุขภาพแกนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน
 นอกโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา

ประธานเสนอตอท่ีประชุมความวา เนื่องจากคณบดีคณะแพทยศาสตรติดราชการ ณ กรุงเทพฯ
จงึขอเล่ือนการพิจารณาเรื่องนี้ไปในการประชุมคราวตอไป

ที่ประชุมรับทราบ

4.2 เรื่องแจงเพ่ือทราบ
4.2.1 รายงานผลการตรวจสอบบญัชขีองศนูยหนังสอืมหาวทิยาลยัขอนแกน ประจ ําป 2545
ประธานใหรองอธกิารบดฝีายบรหิารแจงตอท่ีประชมุความวา ดวยผูตรวจสอบบญัชศีนูยหนงัสือ

มหาวทิยาลัยขอนแกน ไดทํ าการตรวจสอบงบดลุและงบก ําไรขาดทนุ สํ าหรบัป 2545 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2545
กบับญัชเีอกสารและหลักฐานตางๆ การปฏิบตัทิางบญัชแีละทดสอบรายการอืน่ๆ ท่ีเห็นวาจ ําเปนตามหลักวชิา
การบญัชแีลว เห็นวางบการเงนินีแ้สดงผลการด ําเนนิงานโดยถกูตองตามทีค่วร โดยสรปุศนูยฯ มีก ําไรสุทธิจ ํานวน
190,676.89 บาท

จงึน ําเสนอท่ีประชมุเพือ่ทราบ
ทีป่ระชมุรบัทราบและเหน็ชอบใหนํ าเสนอสภามหาวทิยาลยัเพ่ือทราบตอไป
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4.2.2 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร
         (ภาคสมทบ) ประจํ าป 2543-2544
ประธานใหรองคณบดีฝายบริหารเสนอตอท่ีประชุมความวา ผูตรวจสอบบญัชโีครงการพเิศษ

ผลิตบณัฑติวทิยาการคอมพวิเตอร (ภาคสมทบ) ไดทํ าการตรวจสอบงบดลุและงบก ําไรขาดทนุ สํ าหรบัปส้ินสุด
ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2543 และส้ินสุดเพยีงวนัท่ี 30 กนัยายน 2544  กบับญัชเีอกสารและหลักฐานตางๆ การ
ปฏิบตัทิางบญัชแีละทดสอบรายการอืน่ๆ ท่ีเห็นวาจ ําเปนตามหลักวชิาการบญัชแีลว เห็นวางบการเงนินีแ้สดงผลการ
ด ําเนนิงานโดยถกูตองตามทีค่วร มีรายรบัสูงกวารายจาย  4,586,527.28 บาท

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบและในการรายงานผลขอใหรายงานผลการดํ าเนินงานของโครงการดวย 

รวมทัง้ขอใหคณะวทิยาศาสตรเรงรดัการรายงานผลการตรวจสอบบญัชปีระจ ําป 2544-2545 ดวย

4.2.3 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษผลิตเภสัชกรภาคสมทบ
ประธานใหคณบดีคณะเภสัชศาสตรเสนอตอท่ีประชุมความวา ผูตรวจสอบบญัชโีครงการพเิศษ

ผลิตเภสัชกรภาคสมทบ ไดทํ าการตรวจสอบงบฐานะการเงนิ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2545 และงบรายรบั-รายจาย
สํ าหรบังวดส้ินสุดวนัเดยีวกนั ของโครงการพเิศษผลิตเภสัชกรภาคสมทบ คณะเภสัชศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกน
แลว เห็นวางบการเงนินีแ้สดงแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2545 และผลการด ําเนนิงานสํ าหรบังวดส้ิน
สุดวนัเดยีวกนั โดยถกูตองตามทีค่วรในสาระส ําคัญตามหลักการบญัชท่ีีรบัรองทัว่ไป มีรายรบัสูงกวารายจาย
1,349,860.38 บาท

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบและในการรายงานผล ขอใหรายงานผลการด ําเนินงานของโครงการดวย

รวมทัง้ขอใหคณะเภสชัศาสตรตรวจสอบขอมูลรายจายอกีครัง้ เพ่ือความชดัเจนและถกูตองตอไป
นอกจากนี ้ มีขอเสนอแนะใหมหาวทิยาลยักํ าหนดระบบและขัน้ตอนการรายงานผลตรวจสอบ

บัญชโีครงการหรอืองคกรในกํ ากับ ใหมีกํ าหนดเวลาและวธิกีารทีช่ดัเจนเพ่ือจะไดรวบรวมขอมูลสรปุรายงานตอ
ทีป่ระชมุคณบดพีรอมๆ กัน  และท ําใหสามารถมองเหน็ภาพรวมของทัง้มหาวทิยาลยัดวย  ซึง่ฝายบรหิารรบัจะ
ไปด ําเนินการตอไป

4.2.4 รายงานผลการรบัฟงการบรรยายพเิศษเรือ่ง แนวโนมและทศิทางการตรวจสอบในอนาคต
ประธานแจงตอท่ีประชุมความวา ดวย นายธเนศวร  ศรีจันทร รองผูวาการตรวจเงินแผนดิน ได

บรรยายพิเศษเรื่อง แนวโนมและทิศทางการตรวจสอบในอนาคต โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ มี
สาระท่ีสํ าคัญคือ ตามหนังสือเวียนที่ กค.0418.7/ว.105 ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2545 กรณีท่ีเจาหนาท่ีทํ าผิดทาง
ละเมิด เชน รับเงินโดยไมมีสิทธิ หรือไมสงคืนเงินยืม  จะดํ าเนินการเรียกใหใชเงินพรอมคิดดอกเบี้ยรอยละ 7.5
ตอป  ซ่ึงมหาวิทยาลัยยังไมไดถือปฏิบัติตามหนังสือฉบับนี้

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบและใหประชาสัมพันธใหบุคลากรในหนวยงานทราบและใหมหาวิทยาลัย

และคณะ/หนวยงานถือปฏิบัติตอไป
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4.2.5 การขยายระยะเวลาดํ าเนินงานโครงการจัดสงนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม
         จังหวัดชายแดนภาคใตเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยตางๆ (พ.ศ.2547-2551)
ประธานใหเลขานุการท่ีประชุมแจงตอท่ีประชุมความวา ดวยทบวงมหาวิทยาลัยไดมีหนังสือแจง

วาคณะรัฐมนตรีในการประชุมปรึกษาหารือ เม่ือวันท่ี 8 เมษายน 2546 ไดมีมติอนุมัติและใหดํ าเนินการโครงการ
จัดสงนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใตเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยตางๆ โดยขยาย
เวลาดํ าเนินงานออกไปจนถึง พ.ศ. 2551  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

4.2.6 ขอมูลการรับเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2546
ประธานใหเลขานุการท่ีประชุมเสนอตอท่ีประชุมความวา ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธไดสรุป

ขอมูลการรับเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2546 ณ วันท่ี 30 พฤษภาคม 2546 มีนักศึกษา
ใหมระดับบัณฑิตศึกษา จํ านวน 1,097 คน และระดับปริญญาตรี จํ านวน 3,550 คน ซ่ึงมีรายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบวาระ โดยขอมูลนี้เปนการนํ าเสนอขอมูลในเบื้องตน ยังไมรวมจํ านวนการรับเขาในหลักสูตรโครงการ
พิเศษ การไมมารายงานตัว การลาออกและอื่นๆ ซ่ึงฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธจะดํ าเนินการวิเคราะหขอมูล
โดยละเอียดเพื่อแจงใหทราบตอไป

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 โครงการปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพและการประเมินผลมหาวิทยาลัยขอนแกน

ประธานใหรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชุมความวา ตามที่มหาวิทยาลัย
ไดกํ าหนดวิสัยทัศนดานการบริหาร พ.ศ. 2546 – 2550 คือ มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนสถาบันอุดมศึกษาท่ี
มีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ คุณภาพ ความคลองตัวสามารถรองรับการปรับเปล่ียนแปลงไดรวดเร็ว
โดยยึดหลักการบริหารท่ีดี นั้น ในการกํ ากับติดตามและประเมินผลเพื่อการประกันคุณภาพและประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ รัฐไดกํ าหนดใหมหาวิทยาลัยไดดํ าเนินการ โดยมีระบบและกลไกตางๆหลายระบบ และยังมีระบบ
และกลไกภายในของมหาวิทยาลัยเอง  อาทิ ระบบการประกันคุณภาพภายใน ระบบการประเมินคุณภาพภายนอก
ระดับอุดมศึกษาโดยสํ านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ระบบการควบคุมการใชจายงบ
ประมาณโดยสํ านักงบประมาณ ระบบการควบคุมภายในโดยสํ านักงานการตรวจเงินแผนดิน ระบบการรายงานผล
การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสวนราชการโดยสํ านักงานขาราชการพลเรือน และระบบการติด
ตามประเมินผลสถาบันอุดมศึกษาโดยทบวงมหาวิทยาลัย เปนตน

จากสภาพการของการดํ าเนินการในระยะที่ผานมา มหาวิทยาลัยขอนแกนไดดํ าเนินการอยางมี
ประสิทธิภาพในระดับหนึ่ง อยางไรก็ตามยังคงมีขอจํ ากัดและจุดออนหลายดาน อาทิ กระบวนการประกันคุณภาพ
และกระบวนการประเมินมีหลากหลายระบบ ทํ าใหมีการซ้ํ าซอนไมเกิดความเชื่อมโยงและสอดคลองกัน ท้ังใน
ดานชวงเวลาทีต่องใชในการด ําเนนิงานหลายๆครั้ง ขอมูลและสารสนเทศมคีวามหลากหลายในรปูแบบของรายงาน
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ทํ าใหหนวยงานมภีาระสูงเกนิความจํ าเปน  ตลอดจนมหาวทิยาลัยยังไมมีระบบและกลไกเชิงบูรณาการในภาพรวม
ของการติดตามประเมินผลและการประกันคุณภาพ

ดังนั้น เพื่อใหการดํ าเนินการในการประเมินผลและประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยบรรลุ
เปาหมายตามทิศทางของสภามหาวิทยาลัยและทบวงมหาวิทยาลัย อันจะสามารถสนองตอบตอยุทธศาสตร
การพัฒนาและปฏิรูปการศึกษาของชาติ มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอโครงการปรับปรุงการประกันคุณภาพและ
การประเมินผล มหาวิทยาลัยขอนแกน  ซ่ึงมีรายละเอียดตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพรอมนี้

จึงน ําเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบการปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพและการประเมินผล

มหาวทิยาลยัขอนแกนตามทีเ่สนอ โดยมขีอคดิเหน็เสนอแนะดงัน้ี
1. ควรพจิารณาปรบัปรงุองคประกอบของคณะกรรมการทัง้ 2 ระดบั โดยไมควรใหมี

กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูทรงคณุวฒุอิยูในคณะกรรมการอ ํานวยการ และควรใหผู
บรหิารมหาวทิยาลยัเปนประธานคณะกรรมการบรหิาร เพ่ือใหเกิดความเชือ่มโยงของ
ผูอ ํานวยการส ํานักงานกับฝายบรหิารของมหาวทิยาลยั

2. ใหมีกลไกเพ่ือใหระบบการประกันคุณภาพและการประเมินผลดํ าเนินไปอยางตอเน่ือง         
มีความเชือ่มโยงกบัระบบขอมูลของกองแผนงาน และมภีาพรวมของตวัชีว้ดัที่

      บูรณาการจากทกุระบบ
3. ใหคณะ หนวยงานมีกระบวนการทีส่ามารถรองรบัโครงสรางและกระบวนการด ําเนินงาน

ตามแนวทางทีเ่สนอน้ีได

5.2 การจัดสรรเงินกองทุนรวม 3% งบประมาณเงินรายได ป พ.ศ.2546
ประธานใหรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชุมความวา ตามที่

สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติงบประมาณเงินรายได ป พ.ศ.2546 นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยไดจัดทํ ารางการจัดสรรเงิน
กองทุนรวม 3% แลว โดยจัดสรรเงินออกเปน 5 กองทุน คือ 1)กองทุนสนับสนุนดานการผลิตบัณฑิตและพัฒนา
วิชาการ  2)กองทุนสนับสนุนดานการพัฒนาบุคลากร 3)กองทุนสนับสนุนดานการวิจัย 4)กองทุนสนับสนุนดาน
การพัฒนานักศึกษา 5)กองทุนสนับสนุนดานการบริหารท่ัวไปสํ าหรับกิจกรรมสวนรวม และจัดสรรเปนงบสํ ารอง
เพื่อการใชจายอุดหนุนกิจกรรมอื่นๆของมหาวิทยาลัย จํ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 37,189,751.00 บาท ซ่ึงมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบตามเสนอ

5.3 การสอบรายวิชา 411206 ภาษาอังกฤษสํ าหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ 2
ประธานใหคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเสนอตอท่ีประชุมความวา มีนักศึกษา

จํ านวนหนึ่งไดรองเรียนวาไดรับความไมยุติธรรมในการสอบรายวิชา 411206 ภาษาอังกฤษสํ าหรับวิทยาศาสตร
สุขภาพ 2 ในปลายภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2545 เนื่องจากมีนักศึกษาบางกลุม ไดรับขอมูลเนื้อหาท่ี
คลายคลึงขอสอบทํ าใหไดประโยชนในการสอบ คณะมนุษยศาสตรฯ จึงไดตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง
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และพบวาไดมีการนํ าเนื้อหาของขอสอบท้ังชุดไปเผยแพรจริงโดยอาจารยผูสอนคนหนึ่งและอาจารยยอมรับผิดใน
การกระทํ าดังกลาว ซ่ึงคณะฯไดรายงานมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาดํ าเนินการสอบสวนทางวินัยตอไปแลว

เพื่อใหเกิดความเปนธรรมตอนักศึกษาโดยรวม คณะกรรมการประจํ าคณะ โดยความเห็นชอบ
ของสาขาวิชา ไดมีมติใหจัดสอบใหม ซ่ึงไดดํ าเนินการแจงคณะท่ีเกี่ยวของไปแลว โดยกํ าหนดจัดสอบเปนวันท่ี
14 มิถุนายน 2546 แตเนื่องจากนักศึกษามีความเห็นแตกตางกัน เพื่อใหเกิดความรอบคอบ จึงใครขอเสนอให
ท่ีประชุมรับทราบและพิจารณาใหขอคิดเห็น

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดังน้ี
1. เพ่ือเปนการรกัษามาตรฐานและคณุภาพทางวชิาการ และใหเกิดความเปนธรรมแก

นักศกึษาทกุคน เหน็ควรใหมีการจดัสอบใหม แตเน่ืองจากมหาวทิยาลยัยงัไมมีระเบียบฯ
รองรบัเก่ียวกับเรือ่งการจดัสอบใหม จึงเหน็ควรใหเสนอสภามหาวทิยาลยัเพ่ือพิจารณา
ใหความเหน็ชอบ ทัง้น้ีขอใหคณะมนุษยศาสตรฯ เสนอหนงัสอืขอหารอืเรือ่งดงักลาว
มายงัมหาวทิยาลยั เพ่ือจะไดดํ าเนินการเสนอสภามหาวทิยาลยัตอไป

2. การจัดสอบใหม ควรดํ าเนินการหลังจากไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
เรียบรอยแลว และเน่ืองจากระยะเวลาที่นักศึกษาเรียนรายวิชาดังกลาวสิ้นสุดตั้งแต
เดือนกุมภาพันธ 2546 ซึ่งเน่ินนานพอสมควรแลว จึงเห็นควรใหมีการจัดทบทวน
ความรูใหแกนักศึกษาดวย

เลิกประชุมเวลา     13.00    นาฬิกา

  (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)
                  รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
                             เลขานุการท่ีประชุมคณบดี

นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน   มูลศรี
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
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