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 รายงานการประชุมคณบดี
คร้ังท่ี 24/ 2546

เมื่อวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2546
ณ  หองประชุมสารสิน  ชั้น 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ

………………………………………………………………………
ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต  สกลไชย  อธิการบดี ประธาน
2.   รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร คนที่ 2

แทนรองอธกิารบดีฝายบรหิาร
3. ผศ.อารมย   ตัตตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
4. ผศ.ลิขติ  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
5. รศ.สมหมาย  ปรีเปรม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
6. ผศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ คณบดีคณะเกษตรศาสตร
7. รศ.วินิต  ชินสุวรรณ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
8. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก คณบดีคณะวิทยาศาสตร
9. รศ.สัมพันธ  พันธุพฤกษ คณบดีคณะศึกษาศาสตร
10. รศ.วิภาพร  วรหาญ รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร
11. ผศ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล รักษาราชการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร
12. ผศ.ศรีปญญา  ใจใหญ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
13. รศ.ยุพา  เอ้ือวิจิตรอรุณ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
14. ผศ.วีระศักด์ิ  ชายผา คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
15. รศ.นิวัตร  จันทรเทวี คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
16. ผศ.อาภรณี  ไชยาคํ า รักษาราชการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร
17. รศ.เกรียงศักด์ิ   ศรีสุข คณบดีคณะเทคโนโลยี
18. รศ.ประจักษ  พัวเพิ่มพูลศิริ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
19. ผศ.ธนู  พลวัฒน คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
20. รศ.สุเมธ  แกนมณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
21. นายจรัญ  ชัยประทุม รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
22. นายอภัย  ประกอบผล ผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ
23. รศ.สุจินต  สิมารักษ รักษาราชการแทนผูอํ านวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา
24. รศ.ชรัตน  มงคลสวัสด์ิ ผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร
25. รศ.สมภพ  พระธานี ผูอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกิต์ิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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26. รศ.วีรพล  คูคงวิริยพันธุ รองผูอํ านวยการ
แทนผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ

27. ผศ.สุกิจจา  จันทะชุม ผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล
28. ผศ.พิศิษฐ   โจทยก่ิง ประธานสภาคณาจารย
29. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

เลขานุการที่ประชุมคณบดี
29. นางสังวาลย  ชางทอง ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาบุคคล

ผูชวยเลขานุการที่ประชุมคณบดี

ผูไมมาประชุม
1. รศ.พิศาล  ศิริธร รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ

ผูเขารวมประชุม
1. ศ.พล.ท.สมชาย  วิรุฬหผล รองผูอํ านวยการ

แทนผูอํ านวยการโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
3. นายบุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย รองประธาน คนที่ 1

แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง

เร่ิมประชุมเวลา 10.30  นาฬิกา
ประธานกลาวเปดการประชมุและดํ าเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจงตอที่ประชุม -ไมมี-

ระเบยีบวาระที ่2  เร่ืองรับรองรายงานการประชมุคณบด ีคร้ังท่ี 23/2546 เมือ่วนัพุธที ่5 พฤศจกิายน 2546
ทีป่ระชมุมมีติใหแกไขดังนี้
- หนาที่ 2 เพิ่มเติมรายชื่อผูไมมาประชุม ลํ าดับที่ 2. รศ.สุจินต   สิมารักษ รักษาราชการแทนผู

อํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
- หนาที่ 3 วาระที่ 3.1 คํ าวา “UHI” ใหแกไขเปน “UIH”
- หนาที่ 11 บรรทัดที่ 2 จากทาย คํ าวา “...เพื่อห...” ใหแกไขเปน “...เพื่อให...”
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เมือ่แกไขเรยีบรอยแลว ทีป่ระชมุมมีติรับรองรายงานการประชมุคณบดี ครัง้ที ่23/2546
เมือ่วันพธุที ่5 พฤศจกิายน 2546

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังกอน
3.1 การจัดทํ าแผนยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการตามที่ ก.พ.ร.กํ าหนด

ประธานใหรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมความวา สืบเนื่องจาก
ที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 23/2546 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2546  ไดพิจารณาเรื่องกรอบแนวคิดและวิธี
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และที่ประชุมไดมีมติเขารวมพัฒนา
การปฏิบัติราชการในกลุมที่ 2 และมอบใหฝายแผนและสารสนเทศปรับปรุงขอมูลโดยใชแผนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2546-2550 และขอความอนุเคราะหคณะ/หนวยงานพิจารณาใหขอมูลเพิ่มเติม
เพื่อเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ตอไป นั้น

ในการด ําเนนิการดงักลาว มหาวทิยาลยัไดมคํี าสัง่แตงต้ังผูชวยศาสตราจารยอารมย  ตัตตะวะศาสตร
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ เปนผูนํ าการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Chief Change Officer,CCO)
มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามคํ าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 3670/2546 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2546 และแตงต้ัง
คณะทํ างานเพื่อจัดทํ าแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการและการประเมินผลประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2547
ตามคํ าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ 3671/2546 ลงวันที่  6 พฤศจิกายน 2546 และคณะทํ างานฯ ไดประชุมเพื่อจัด
ทํ าแผนยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยและเลือกตัวชี้วัดในมิติ 4 มิติแลว
สรุปผลการประชุม ดังนี้

1. จัดทํ ารางแผนยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
ขอนแกน โดยใชแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2545-2549 แผนกลยุทธและแผนปฏบัิติการการ
บริหารมหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ.2546-2550 และแผนงบประมาณ ประจ ําป พ.ศ.2547 เปนแนวทางในการจดัท ํา ให
แลวเสรจ็ภายใน 14 พฤศจกิายน 2546

2. เลอืกประเดน็การประเมนิและตวัชีวั้ดเพือ่การประเมนิผลการปฏบัิติราชการ 4 มติิ และจดัท ํา
แผน รายละเอยีดของขอมลูในแตละตัวชีวั้ด ซึง่มรีายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระ

3. เลอืกสิง่จงูใจและวธิกีารจดัสรรสิง่จงูใจ ในกรณทีีม่หาวทิยาลยัไดรับ
4. เสนอแผน ประเด็นการประเมนิ รายละเอยีดตัวชีวั้ด ตอทีป่ระชมุคณบดี ในวนัที่

24 พฤศจกิายน 2546 และน ําเสนอไปยงัส ํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ ภายในวนัที ่ 28 พฤศจกิายน
2546

5. ใหแจงทกุคณะ หนวยงาน ในการด ําเนนิการตามทีค่ณะท ํางานน ําเสนอ และแจงบุคลากรใน



- 4 -

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครั้งท่ี  24/2546  ณ  วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2546

มหาวทิยาลยัทาง pop mail และประชาสมัพนัธใหประชาชนรบัทราบทาง web site มหาวทิยาลยัขอนแกน และให
แสดงความเหน็โดย download แบบฟอรมไดจาก http://www.kku.ac.th

จงึขอน ําเสนอทีป่ระชมุพจิารณาแนวทางการจดัท ําแผนของมหาวทิยาลยั ประเด็นการประเมนิและ
ตัวชีวั้ดทีค่ณะท ํางานเสนอ และขอเรยีนเชญิประชมุคณบดีวาระพเิศษเพือ่พจิารณาขอมลูทีจ่ะน ําเสนอ กพร.ในวนัที่
24 พฤศจกิายน 2546

ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบตัวชี้วัดตามที่คณะทํ างานฯเสนอ และขอใหคณะ/หนวย
งานพิจารณาวาจะมีสวนชวยในการดํ าเนินการใหไดผลลัพธตามตัวชี้วัดท่ีกํ าหนดไดอยางไร โดยขอให
เสนอ
ความคิดเห็นมาที่ฝายแผนและสารสนเทศหรือฝายบริหาร เพ่ือรวบรวมสรุปเปนแผนฯ เสนอที่ประชุม
คณบดีพิจารณาในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2546 ท้ังน้ี คณะทํ างานฯ จะประสานงานกับคณะ/หนวยงานใน
การจัดทํ าขอมูลตอไป

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอแนะวา เน่ืองจากระบบการประเมินจากองคกรภายนอก
และ
ภายในมหาวิทยาลัย มีถึง 12 ระบบ มหาวิทยาลัยควรจัดกลไกในการรวบรวมขอมูล รวมท้ังจัดทํ าระบบ
ฐานขอมูลใหเปนชุดเดียวกันทั้งหมด เพ่ือความสะดวกของคณะ/หนวยงานในการจัดทํ ารายงานเพื่อรับ
การประเมิน

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอใหม
4.1 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา

4.1.1  การดํ าเนินงานตามนโยบายเรื่อง “บานเมืองนาอยู เชิดชูคุณธรรม”
ประธานเสนอตอทีป่ระชมุความวา ดวยจงัหวดัขอนแกนไดมคํี าสัง่แตงต้ังคณะท ํางานรบัผดิชอบการ

ดํ าเนนิงานตามนโยบายเรือ่ง “บานเมอืงนาอยู เชดิชคุูณธรรม” และคณะท ํางานดงักลาวไดมมีติใหหนวยงานทกุสงักดั
จดัท ําวสิยัทศัน ยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม ตามกรอบภารกจิ 4 ดาน คือ 1) รณรงคสงเสรมิใหประชาชนเคารพ
กฎหมายและกฎระเบยีบตางๆ 2) สงเสรมิการยดึมัน่ในหลกัธรรมของศาสนาทีเ่คารพนบัถือ 3) สงเสรมิใหประชาชน
มวิีนยัในตนเอง 4) สงเสรมิใหประชาชนมวัีฒนธรรม มคีวามประหยดั ซือ่สตัย พรอมเปนผูเสยีสละอุทศิตนเพือ่สงัคม
และสวนรวม  ซึง่มรีายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระ ซึง่มหาวทิยาลยัไดรับดํ าเนนิการในภาพรวมตามนโยบายดงั
กลาว ในสวนของคณะ/หนวยงาน ขอใหชวยพจิารณาวา สามารถจะใหความรวมมอืในเรือ่งใดไดบาง

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ท่ีประชุมรับทราบและประธานขอใหคณะ/หนวยงานพิจารณาดํ าเนินการตามความ

เหมาะสมแลวแจงขอมูลใหมหาวิทยาลัยทราบ เพ่ือรวบรวมแจงทางจังหวัดตอไป สํ าหรับเร่ืองการขอ
ความรวมมือใหประดับธงชาติในที่ท่ีเหมาะสมในพื้นที่มหาวิทยาลัยนั้น ใหฝายบริหารพิจารณาดํ าเนิน
การตอไป

4.1.2 นโยบายการศึกษาพิเศษระดับอุดมศึกษา
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ประธานใหเลขานกุารทีป่ระชมุเสนอตอทีป่ระชมุความวา ดวยส ํานกังานคณะกรรมการการอดุม
ศึกษา ขอความรวมมอืใหสถาบนัอุดมศึกษาพจิารณาด ําเนนิการ ดังนี้

1. ใหคณะครศุาสตร และคณะศกึษาศาสตรพจิารณาก ําหนดใหมวิีชาบังคับทางการศกึษาพเิศษ
จ ํานวน 5 หนวยกติ ไวในโครงสรางหลกัสตูร ในหมวดวชิาเฉพาะทางการศกึษาหรอืวิชาเอกบงัคับ ตามความเหมาะสม
เพือ่ชวยใหนกัศึกษาครมูคีวามรู และประสบการณเกีย่วกบัเด็กทีม่คีวามบกพรองทัง้ 9 ประเภท ตามทีก่ระทรวงศกึษาธิ
การไดจ ําแนกไว เพยีงพอทีจ่ะจดักจิกรรมใหกับเด็กทีม่คีวามบกพรองเรยีนรวมใหบรรลวัุตถปุระสงคตามนโยบายของ
รัฐบาลตอไป

2. ใหสถาบนัอุดมศึกษาทกุแหงจดัสรรโควตาการรบันกัศึกษาระดบัปริญญาตรใีหกับนกัเรยีนชัน้
มธัยมศึกษาปที ่6 ทีเ่ปนเด็กพกิาร ท ํานองเดยีวกบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ซึง่ไดใหโควตานกัเรยีนพกิาร ชัน้มธัยม
ศึกษาปที ่6 เขาเรยีนในคณะตางๆ

3.  ใหสถาบนัอุดมศึกษาทกุแหงจดัหาบรกิารสนบัสนนุใหกับนกัศึกษาพกิาร รวมกบัศูนยการศึกษา
พเิศษ ประจ ําจงัหวดั ในกรณทีีน่กัศึกษามคีวามตองการจ ําเปนนอกเหนอืทีกํ่ าหนดไวในกฎกระทรวง เชน เครือ่งมอื
อานและอัดหนงัสอืเดซี ่คอมพวิเตอรทีม่สีิง่อํ านวยความสะดวกใหกับคนพกิารใชได ซึง่ความชวยเหลอืนี ้ก.พ.ไดจดัให
กับนกัศึกษาพกิารทีไ่ดรับทนุ ก.พ.ไปเรยีนตอปริญญาตร-ีโท-เอกในตางประเทศ

4. ใหสถาบนัอุดมศึกษาทกุแหงรบันกัศึกษาหหูนวกเขาไปเรยีน จดัต้ังงบประมาณคาตอบแทนใหแก
ลามภาษามอืดวย

5. ใหสถาบนัอุดมศึกษาทกุแหงทีรั่บนกัศึกษาทีม่คีวามบกพรองทางรางกาย ปรับปรุงอาคารสถานที่
เชน ทางลาด หองนํ ้า-หองสวมใหกับคนพกิาร โดยใชเงนิเหลอืจายของงบประมาณทีส่ถานศกึษานัน้ๆ ไดรับ

6. หากสถาบนัอุดมศึกษาใดมนีกัศึกษาพกิารเขาไปเรยีนรวมมากกวา 10 คนขึน้ไปในคณะตางๆ ขอให
สถาบนัอุดมศึกษานัน้ๆ จดัต้ังศูนยสนบัสนนุบรกิารภายในใหกับนกัศึกษาพกิารเหลานัน้ โดยอาจจดัใหเปนสวนหนึง่
ของส ํานกัวทิยบรกิาร หรอืหอสมดุกไ็ด หากมจี ํานวนนกัศึกษานอยกวา 10 คน ใหสถาบนัอุดมศึกษานัน้ๆ ประสาน
และท ํางานใหความชวยเหลอืนกัศึกษาพกิารรวมกบัศูนยการศึกษาพเิศษ ประจ ําจงัหวดั

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ท่ีประชุมพิจารณาแลวมอบฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธดํ าเนินการตอไป

4.1.3 ประมาณการรายรับ-รายจาย และแผนการดํ าเนินงานประจํ าปงบประมาณ 2547
        ของศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานใหผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร คนที่ 2 ผูแทนรองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุม

ความวา ดวยศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดจัดทํ าประมาณการรายรับ-รายจายและแผนการดํ าเนินงาน
ประจํ าปงบประมาณ 2547 (1ตุลาคม 2546-30 กันยายน 2547) เรียบรอยแลว มีประมาณการรายรับเปนเงิน
16,000,000 บาท ประมาณการรายจายเปนเงิน 15,376,146 บาท คาดวาจะมีกํ าไรสุทธิ 623,854 บาท

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
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ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป
และมอบฝายบริหารใหพิจารณาแนวทางในการใชพ้ืนที่หรืออาคารของมหาวิทยาลัยในกรณีของการ
ดํ าเนินการเชิงธุรกิจอาจจํ าเปนตองจัดเก็บคาเชาตอไป

4.1.4  ขอความเห็นชอบรางประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
        เร่ืองแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ

รวมกับหลักสูตรปกติ
ประธานใหเลขานกุารทีป่ระชมุเสนอตอทีป่ระชมุความวา  ดวยสภามหาวทิยาลยัในคราวประชมุครัง้

ที ่7/2546 เมือ่วันที ่30 กรกฎาคม 2546 ไดมมีติเหน็ชอบใหมหาวทิยาลยัขอนแกน วางแนวปฏบัิติในการจดัการเรยีน
การสอนหลกัสตูรในลกัษณะโครงการพเิศษ ใหสามารถจดัรวมกบัหลกัสตูรปกติได เพือ่ใหนกัศึกษามโีอกาสเรยีนรวม
กัน และคณะสามารถจดัภาระงานสอนของอาจารยไดอยางเหมาะสมตามอตัราก ําลงั รวมทัง้เปนการก ํากบัและควบ
คุมการเรยีนการสอนใหเปนมาตรฐานเดยีวกนั คณะกรรมการกลัน่กรองหลกัสตูรในลกัษณะโครงการพเิศษ คราว
ประชมุครัง้ที ่3/2546 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2546 ไดพิจารณาวางแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษรวมกับหลักสูตรปกติ โดยยึดหลักการคือ

1. ตองไมเกิดผลกระทบตอการเรียนของนักศึกษา (เชน เวลาเรียน ความแตกตางของ
กลุมผูเรียน ความรูสึก/ทัศนคติ)

2. ตองรักษาคุณภาพและมาตรฐานการเรียนการสอน (จํ านวนนักศึกษาในแตละกลุม อาจารย-ผู
สอน ใชทรัพยากรรวมกัน

3. จํ านวนนักศึกษาในหลักสูตรโครงการพิเศษที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่จัดใหเรียนรวมกับ
นักศึกษาหลักสูตรปกตินั้น ตองไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํ านวนนักศึกษาทั้งหมด

4. อัตราคาตอบแทนตองลดลงโดยไมเกินรอยละ 50 ของอัตราที่กํ าหนดในประกาศของแตละ
หลักสูตร เนื่องจากอาจารยตองรับผิดชอบสอนนักศึกษาในภาคปกติอยูแลว

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบรางประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง
แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษรวมกับหลักสูตรปกติ

ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบรางประกาศดังกลาวและมีขอคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติม
ดังน้ี

- เพ่ือความชัดเจนในแนวปฏิบัติเห็นควรเพิ่มนิยามของคํ าวา “หลักสูตรในลักษณะ
โครงการพิเศษ”

- ขอ 6 เดิมใหปรับเปนขอ 7 และเพิ่มขอ 6 เปนดังน้ี “คณะที่จะจัดการเรียนการสอน
ตามประกาศนี้ ใหแจงผูสมัครทราบในขั้นตอนของการรับเขาศึกษา หรือในกรณีท่ีรับ
เขามาศึกษาแลวใหชี้แจงทํ าความเขาใจกอนใชปฏิบัติ”

4.1.5  รางขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการบริหารศูนยหัวใจสิริกิติ์
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                             ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประธานใหผูอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกิต์ิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเสนอตอที่ประชุมความวา เพื่อ

ใหการบริหารงานของศูนยหัวใจสิริกิต์ิฯ ดํ าเนินการโดยมีประสิทธิภาพ คลองตัวและเปนประโยชนตอ
ทางราชการ จึงเห็นควรใหมีขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารงานศูนยหัวใจสิริกิต์ิ ภาคตะวัน-
ออกเฉียงเหนือ พ.ศ.... .ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบในหลักการ และมีขอคิดเห็นเสนอแนะในรางขอบังคับฯ

ดังน้ี
1. นิยาม

- คํ าวา “ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ” พิมพแกไขใหถูกตอง
- นิยามคํ าวา “ป” ควรเขียนระบุใหชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งอาจไมไดหมายถึงปงบ

ประมาณ
   มหาวิทยาลัยอยางเดียว

2. วัตถุประสงคในการจัดตั้งศูนยฯ
- ขอ 4 (3) ควรปรับขอความใหม ใหครอบคลุมการบริการที่สูงกวา
   ระดับตติยภูมิดวย
- ขอ 4 (4) ควรระบุวาเปนศูนยในการวิจัยดานคลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือด

             หรือดานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ
3. รายไดของศูนยฯ ตามขอ 5 (4) และขอ 5 (5) การบริหารจัดการใหเปนไปตาม
    ระเบียบของมหาวิทยาลัย

4. ขอ 7 วรรค 3 (4) “แพทยผูเชี่ยวชาญโรคหัวใจและหลอดเลือดระดับ 9 ขึ้นไป”
    ใหปรับแกไขเปน “แพทยผูทรงคุณวุฒิดานโรคหัวใจและหลอดเลือด” และตัดคํ าวา

 ระดับ 9 ขึ้นไปออก
5. การแตงตั้งกรรมการอํ านวยการที่เปนผูแทนจากคณบดี ผูอํ านวยการ ควรคํ านึงถึง

ความเชื่อมโยงกับภารกิจของศูนยฯ ดวย
6. ขอ 12 วาระการไดมาซึ่งผูอํ านวยการศูนยฯ การแตงตั้งผูรักษาการแทนตํ าแหนง
    ผูอํ านวยการ และอื่นๆ ใหเปนไปตามขอบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
    ท่ีเกี่ยวของ และการประเมนิผลใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่สภา
มหาวิทยาลัย
    กํ าหนด
7. ควรตรวจสอบการใชชื่อ “คณะกรรมการอํ านวยการ” หรือ “คณะกรรมการประจํ า
ศูนย...”
8. ขอ 15 การบริหารงานบุคลากรของศูนยฯใหเปนไปตามนโยบายมหาวิทยาลัย และ
    ระเบียบที่เกี่ยวของ
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9. ขอ 16 การปฏิบัติงานที่ศูนยฯ ของบุคคลภายนอกใหคํ านึงถึงความรวมมือของหนวย
งาน
    และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํ างาน เสริมสรางองคกรและบุคคล  ท้ังน้ีใหเปนไป
ตาม
    ระเบียบของศูนยฯท่ีจะกํ าหนดอัตราคาตอบแทน หรือความรับผิดทางละเมิด และผู
มา
    ปฏิบัติงานที่ศูนยฯจะตองไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานตนสังกัด
10.บทเฉพาะกาลใหกํ าหนดใหมเปน ใหผูอํ านวยการ รองผูอํ านวยการ ดํ ารงตํ าแหนง
    จนครบวาระ

4.1.6 ขอความเห็นชอบโครงการทุนการศึกษาสํ าหรับนักเรียนผูดอยโอกาส
                             ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประธานใหเลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมความวา เพื่อเปนการสนับสนุน ชวยเหลือ และ
พัฒนาเยาวชนในภาคอีสานที่มีความรูความสามารถแตขาดโอกาสในการศึกษาเลาเรียน เนื่องจากสภาพครอบ
ครัวที่มีฐานะยากจน  มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมกับสมาคมศิษยเกา มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงไดจัดทํ าโครงการ
ทุนการศึกษาสํ าหรับนักเรยีนผูดอยโอกาสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้น โดยจะใหทุนการศึกษาสํ าหรับนักเรียนที่
กํ าลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีผลการเรียนดี แตขาดแคลน
ทุนทรัพยใน 19 จังหวัดๆละ 9 คน รวม 171 คน ทุนละ 5,000 บาทตอป นักเรียนที่ไดรับทุนแลวและมีผลการเรียนดี
จะไดรับสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ในคณะ/สาขาวิชาที่เขารวมโครงการปละ 20 คน และจะไดรับทุน
การศึกษาจนสํ าเร็จการศึกษา ทุนละ 16,000 บาทตอป แหลงทุนการศึกษาจะมาจากแหลงตางๆ ไดแก สมาคม
ศิษยเกา มหาวิทยาลัยขอนแกน มูลนิธิโตโยตา กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และจากเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการทุนการศึกษาสํ าหรับนักเรียนผูดอย
โอกาสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป
และมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังน้ี

- ควรปรับชื่อโครงการเปน“กองทุน 40 ป มข. เพ่ือเยาวชนในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ”

- หากคณะใดประสงคจะเขารวมโครงการดังกลาวเพ่ิมเติมขอใหแจงขอมูลไดท่ีฝาย
วิชาการและวิเทศสัมพันธ

- ควรระบุในโครงการดวยวา มหาวิทยาลัยมีเจตนารมณท่ีจะใหนักศึกษากลับไป
ทํ างานในภูมิลํ าเนาเดิม
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- รายละเอียดเพ่ิมเติมอื่นๆ ตามขอเสนอแนะของที่ประชุม เชน คุณสมบัติของผูสม
ควรไดรับทุน การมสีวนรวมในกจิกรรมมหาวทิยาลัยของนกัศกึษาทีรั่บทุน การพกัอาศยั
ในหอพกัของมหาวทิยาลัยฯลฯ ขอใหคณะกรรมการกองทนุฯ ซึง่จะแตงตัง้ภายหลงัเปนผู
พิจารณา

4.1.7  ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยเครื่องแบบและเครื่องแตงกายนักศึกษา
พ.ศ.2546

 เลื่อนไปบรรจุวาระการประชุมในคราวตอไป

4.1.8 รางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยหอพักนักศึกษา พ.ศ....
 เลื่อนไปบรรจุวาระการประชุมในคราวตอไป

4.2 เร่ืองแจงเพ่ือทราบ  
4.2.1 สรุปประเด็นเสนอแนะการประชุมลงนามขอตกลงความรวมมือ

ระหวางกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาและกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานแจงตอที่ประชุมความวา ดวยกระทรวงศึกษาธิการไดประชุมลงนามขอตกลงความรวม

มือระหวางกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา มีสรุปประเด็นเสนอแนะการดํ าเนินการความรวมมือของ
2 กระทรวงดังกลาว และไดขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาใหความรวมมือ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ท่ีประชุมรับทราบ และมอบฝายพัฒนานักศึกษานํ าไปพิจารณาในรายละเอียดตอไป

4.2.2  โครงการสงเสริมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนรวมแขงขัน
   “ขอนแกนมาราธอนนานาชาติ”
ประธานใหรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาแจงตอที่ประชุมความวา ดวยมหาวิทยาลัย

ขอนแกน รวมกับคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน สมาคมศิษยเกาฯ รวมทั้งภาคราชการ
เอกชนในจังหวัดขอนแกน จะจัดการแขงขัน “ขอนแกนมาราธอนนานาชาติ” เพื่อเปนการเฉลิมฉลอง 40 ป
มหาวิทยาลัยขอนแกน ในวันอาทิตยที่ 25 มกราคม 2546 ในการนี้ เห็นควรที่จะสงเสริมใหนักศึกษามหาวิทยาลัย
มีสวนรวมในกิจกรรมดังกลาว จึงขอเสนอโครงการสงเสริมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน

รวมแขงขัน “ขอนแกนมาราธอนนานาชาติ” และแยกประเภทรางวัลสํ าหรับนักศึกษาโดยเฉพาะ ซึ่งมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ท่ีประชุมรับทราบและขอความรวมมือใหคณะสงเสริมใหนักศึกษาเขารวมตามโครงการ

ดังกลาวดวย
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ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ
5.1 การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการคุมครองสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

ประธานเสนอตอที่ประชุมความวา ดวยผูชวยศาสตราจารยพิศิษฐ  โจทยก่ิง ประธานที่ประชุม
ประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ไดย่ืนคํ ารองตอคณะกรรมการคุมครองสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ขอใหตรวจสอบการดํ าเนินงานของสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
27 มกราคม 2541 ซึ่งเห็นชอบใหปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยของรัฐไปเปนมหาวิทยาลัยในกํ ากับของรัฐ
ภายในป 2545 วาขัดกับมาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และขัดกับมาตรา 59 และ
มาตรา 76 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดพิจารณาคํ ารองประกอบกับการชี้แจงของสํ านักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษาเสร็จสิ้นแลว สรุปผลการพิจารณาไดวา การปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยของรัฐไป
เปนมหาวิทยาลัยในกํ ากับของรัฐ มีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนและจะตองมีการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน แตมีมหาวิทยาลัยที่จะปรับเปลี่ยนสถานภาพเพียงบางแหงเทานั้นที่ไดจัดใหมีการรับฟงความคิด
เห็นของประชาชน แตบางแหงก็ไมมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาคมมหาวิทยาลัย เชน มหาวิทยาลัย
ขอนแกน มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งยังไมสมบูรณตามสิทธิที่ปรากฎตามมาตรา 59 และมาตรา 76 รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย อันเปนการละเลยตอการมีสวนรวมของประชาชน และมีขอเสนอแนะวาควรจัดใหมีการทํ า
ประชาพิจารณรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยทั่วไปอยางกวางขวาง ทั้งนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง
ชาติไดเสนอความเห็นตอรัฐบาลและรัฐสภาใหจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในชั้น
พิจารณารางพระราชบัญญัติตอไปแลว  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ท่ีประชุมรับทราบ และใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบตอไป และมีขอสังเกตคือ

ในกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯนั้น มหาวิทยาลัยไมไดรับโอกาสในการชี้แจง
หรือใหขอมูลแตอยางใด ซึ่งมหาวิทยาลัยจะไดมีหนังสือชี้แจงตอไป

5.2 จ ํานวนผูสมคัรเขาศกึษาในมหาวทิยาลัยขอนแกนโดยวธิรัีบตรง ประจ ําปการศกึษา 2547
ประธานใหเลขานกุารทีป่ระชมุเสนอตอทีป่ระชมุความวา ตามทีม่หาวทิยาลยัไดดํ าเนนิการรบัสมคัร

บุคคลเขาศึกษาในมหาวทิยาลยัขอนแกน โดยวธิรัีบตรง ประจ ําปการศึกษา 2547 ไปแลวนัน้ บัดนี ้ การดํ าเนนิการดงั
กลาวไดเสรจ็สิน้แลว ฝายวชิาการฯ จงึขอรายงานจ ํานวนผูสมคัรเขาศึกษาในมหาวทิยาลยัขอนแกนโดยวธิรัีบตรง
ประจ ําปการศึกษา 2547 มรีายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระ

จงึน ําเสนอทีป่ระชมุเพือ่ทราบ
ท่ีประชมุรับทราบ

5.3  การขออนุมัติเปดหลักสูตร
ดวยมีหลักสูตรที่ขออนุมัติเปดสอน ที่ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรอง
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หลักสูตร เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 6/2546 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2546  และคราวประชุมครั้งที่ 7/2546 เมื่อวันที่ 24
ตุลาคม 2546 จํ านวน 8 หลักสูตร ดังนี้

1. คณะแพทยศาสตรและบณัฑิตวทิยาลัย ผานทีป่ระชมุคณะกรรมการ
กลัน่กรองหลกัสตูร ครัง้ที่

1.1  หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคมทีางการแพทย
      (หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2546)

7/2546
24 ต.ค.46

1.2 หลกัสตูรปรชัญาดษุฎบัีณฑติ สาขาวชิาชวีเคมทีางการแพทย
      (หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2546)

6/2546
17 ต.ค.46

1.3 หลกัสตูรปรชัญาดษุฎบัีณฑติ สาขาวชิาเภสชัวิทยา
      (หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2546)

6/2546
17 ต.ค.46

1.4 หลกัสตูรปรชัญาดษุฎบัีณฑติ สาขาวชิากายวภิาคศาสตร
      (หลกัสตูรใหม พ.ศ.2546)

7/2546
24 ต.ค.46

1.5 หลกัสตูรปรชัญาดษุฎบัีณฑติ สาขาวชิาจลุชวีวทิยาทางการแพทย
      (หลกัสตูรใหม พ.ศ.2546)

7/2546
24 ต.ค.46

1.6 หลกัสตูรปรชัญาดษุฎบัีณฑติ สาขาวชิาพยาธชิวีวทิยา
      (หลกัสตูรใหม พ.ศ.2546)

7/2546
24 ต.ค.46

1.7 หลกัสตูรปรชัญาดษุฎบัีณฑติ สาขาวชิาปรสติวทิยา
      (หลกัสตูรใหม พ.ศ.2546)

7/2546
24 ต.ค.46

1.8 หลกัสตูรปรชัญาดษุฎบัีณฑติ สาขาวชิาสรรีวิทยาทางการแพทย
      (หลกัสตูรใหม พ.ศ.2546)

7/2546
24 ต.ค.46

จงึน ําเสนอทีป่ระชมุเพือ่ทราบ
ท่ีประชมุรับทราบ

5.4 การแบงสวนราชการของส ํานักวทิยบริการ
ประธานเสนอตอทีป่ระชมุความวา ตามประกาศทบวงมหาวทิยาลยัเรือ่งการแบงสวนราชการใน

มหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ.2531 ประกาศในราชกจิจานเุบกษา เลมที ่105 ตอนที ่73 เมือ่วันที ่5 พฤษภาคม 2531 และ
ทีป่รับปรุง นัน้ แบงสวนราชการของส ํานกัวทิยบรกิารออกเปน 1 ส ํานกั และ 4 ฝาย คือ 1)ส ํานกังานเลขานกุาร 2) ฝาย
ผลติเอกสาร 3) ฝายศูนยหนงัสอื 4) ฝายโสตทศันศึกษา  5) ฝายหอสมดุมหาวทิยาลยั  ตอมาไดปรับฐานะของฝายผลติ
เอกสารเปนโรงพมิพมหาวทิยาลยัขอนแกน และฝายศูนยหนงัสอืเปนศูนยหนงัสอืมหาวทิยาลยั ซึง่เปนไปตามมตสิภา
มหาวทิยาลยั โดยปจจบัุนทัง้สองหนวยงานนีม้กีารบรหิารงานทีเ่ปนอิสระภายใตการก ํากบัดูแลของมหาวทิยาลยั มไิดขึน้
กับส ํานกัวทิยบรกิารแตอยางใด
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ฝายแผนและสารสนเทศ จงึเสนอขอปรบัปรุงการแบงสวนราชการของส ํานกัวทิยบรกิารใหม
ประกอบดวย 1) ส ํานกังานเลขานกุาร 2) ฝายโสตทศันศึกษา 3) ฝายหอสมดุมหาวทิยาลยั  โดยตัดฝายศูนยหนงัสอื และ
ฝายผลติเอกสารออกจากโครงสรางเดมิ ซึง่มรีายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระ

จงึน ําเสนอทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาใหความเหน็ชอบการปรบัปรุงการแบงสวนราชการของส ํานกัวทิยบรกิาร
ท่ีประชมุพิจารณาแลวเห็นชอบการปรบัปรุงการแบงสวนราชการของส ํานักวทิยบริการ

ตามท่ีเสนอ สํ าหรับการโอนยายบคุลากรเพือ่ใหสอดคลองกบัโครงสรางใหมน้ันขอใหเปนไปโดยความสมคัร
ใจของทัง้ผูโอนยายและหนวยงานทีรั่บโอนยาย

5.5  ขอความรวมมอืใหสถาบนัอดุมศกึษาประชาสมัพันธใหนักศกึษาเขยีนค ําขวญัเพ่ือตอตาน
        การทจุริต และคอรรัปชัน่ เพ่ือถวายพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวฯ เน่ืองในวโรกาส

       5 ธนัวามหาราช
ประธานใหรองอธกิารบดีฝายพฒันานกัศึกษาเสนอตอทีป่ระชมุความวา  ดวยส ํานกังาน

คณะกรรมการการอดุมศึกษา ขอความรวมมอืมายงัมหาวทิยาลยัขอใหประชาสมัพนัธใหนกัศึกษาทกุคนมสีวนรวม
ในการรณรงคเพือ่ปองกนัและปราบปรามการทจุริตคอรรัปชัน่ของประเทศ โดยการเขยีนคํ าขวญัตอตานการทจุริต
คอรรัปชัน่ คนละ 1 คํ าขวญั เพือ่ปลกูฝงจติส ํานกึทีดี่ใหกับตนเอง และรวมใจถวายพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัฯ
เนือ่งในวโรกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 5 ธนัวาคม 2546 โดยรวบรวมตามแบบฟอรมทีป่รากฎตามเอกสารประกอบ
วาระ จดัสงใหส ํานกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา ภายในวนัที ่24 พฤศจกิายน 2546

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความรวมมือในเรื่องดังกลาวและขอใหคณะรวบรวมสงที่ฝาย
พฒันานกัศึกษา ภายในวนัที ่19 พฤศจกิายน 2546 เพือ่จะไดดํ าเนนิการตอไป

ท่ีประชมุรับทราบ

เลิกประชุมเวลา   12.25 นาฬิกา

               (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)
                 รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

       เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสด์ิ
นางสุภารัตน   มูลศรี
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
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