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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  5/2548  ณ  วันท่ี  9 มีนาคม 2548

 รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 5/2548

เม่ือวันพุธที่ 9 มีนาคม 2548
ณ  หองประชุมสารสิน  ชั้น 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ

         ******************************************
ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต  สกลไชย  อธิการบดี ประธาน
2. รศ.ดํ ารงค  หอมดี รองอธิการบดีฝายบริหาร
3. ผศ.อารมย ตัตตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
4. ผศ.พิสิฏฐ  เจริญสุดใจ ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย
                                                       แทนรองอธิการบดีฝายวิจัย
5. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
6. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
7. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท รกัษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร
8. รศ.สมหมาย  ปรีเปรม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
9. นายเทพฤทธิ์  ตุลาพิทักษ รองคณบดีฝายกจิการนักศึกษา

แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร
10. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร
11. นายปณณวัฒน  ศักดิ์ทัศนา รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร
12. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา คณบดีคณะศึกษาศาสตร
13. รศ.สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
14. ผศ.สุชาติ  อารีมิตร คณบดีคณะแพทยศาสตร
15. รศ.พีรสิทธ์ิ  คํ านวณศิลป คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
16. รศ.ชูชาติ  อารีจิตรานุสรณ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
17. ผศ.วีระศักดิ์  ชายผา คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
18. รศ.นิวัตร  จันทรเทวี คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
19. รศ.บังอร   ศรีพานิชกุลชัย คณบดีคณะเภสัชศาสตร
20. รศ.เกรียงศักดิ์  ศรีสุข คณบดีคณะเทคโนโลยี
21. รศ.ประจักษ  พัวเพิ่มพูลศิริ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
22. นายชํ านาญ  บุญญาพุทธิพงศ รองคณบดีฝายวิจัย วางแผนและพัฒนา

แทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
23. รศ.สุเมธ  แกนมณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
24. ผศ.รุง  ธีระพิจิตร คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
25. รศ.สมาน  ลอยฟา ผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ
26. น.ส.จิระพร  เกื้อกิ้ม หัวหนางานบริหารและธุรการ

แทนผูรักษาราชการแทนผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
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27. รศ.ชรัตน  มงคลสวัสดิ์ ผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร
28. รศ.มนัส  ปะนะมณฑา รองผูอํ านวยการฝายบริหาร

แทนผูอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
29. นายสุรเชษฐ  ม่ังมีศรี ผูชวยผูอํ านวยการ

แทนผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ
30. ผศ.สุกิจจา  จันทะชุม ผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล
31. ผศ.พิศิษฐ  โจทยกิ่ง ประธานสภาคณาจารย
32. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

เลขานุการท่ีประชุม
33. นางสังวาลย  ชางทอง หัวหนาสํ านักงานอธิการบดี

ผูชวยเลขานุการท่ีประชุมคณบดี

ผูเขารวมประชุม
1.  ผศ.เกษม  นันทชัย รกัษาการรองผูอํ านวยการฝายวิชาการ

แทนผูอํ านวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
2.  นายบุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย รองประธานสภาขาราชการและลูกจางคนท่ี 1

แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง

เริ่มประชุมเวลา 09.40 นาฬิกา

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอที่ประชุม
1.1  เรื่องที่ไดนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 2/2548
       เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2548 และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง
เลขานกุารท่ีประชมุในฐานะกรรมการและเลขานกุารสภามหาวทิยาลัยเสนอตอท่ีประชุมวา ดวยใน

คราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกนครั้งท่ี 2/2548 เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2548 มีเรื่องท่ีไดนํ าเสนอสภา
มหาวิทยาลัย และมติท่ียังไมไดรับการรับรอง  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบและประธานขอใหแกไข เพ่ิมเติม ดังน้ี
- หนา 3 มติที่ประชุมวาระที่ 5.1 ใหเพ่ิมเติมขอความ “การแตงต้ังผูเหมาะสมใน

คณะกรรมการแตละชุดตามขอ 1-3 น้ัน ขอใหมหาวิทยาลัยปรึกษาหารือกับประธานกรรมการในแตละชุด
และนํ าเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงต้ังตอไป”

-  หนา 9 มติวาระที่ 5.7 และ 5.8 ใหเพ่ิมเติมขอความ “อนุมัติใหนํ าเงินทุนสํ ารองสะสมเปน
ทุนประเดิมจํ านวน 100,000,000 บาท (หน่ึงรอยลานบาท)”

1.2 แนะนํ าผูรักษาราชการรองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร
ประธานแจงตอท่ีประชุมวา ดวยมหาวิทยาลัยไดมีคํ าส่ังแตงตั้ง รองศาสตราจารยรงัสรรค เนยีมสนทิ

เปนผูรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร ตั้งแตวันท่ี  3  มีนาคม 2548 เปนตนไป
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จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2  เรือ่งรบัรองรายงานการประชมุคณบด ีครัง้ที ่4/2548 เม่ือวนัพุธที ่16 กุมภาพันธ 2548
ท่ีประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมครั้ง 4/2548 เม่ือวันพุธท่ี 16 กุมภาพันธ 2548

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน      -ไมมี-

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 รางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ...
เลขานุการท่ีประชุมเสนอตอท่ีประชุมวา ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธขอเสนอปรับปรุงราง

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ... เนื่องจากระเบียบที่มีอยูเดิมไมคลองตัวใน
ทางปฏิบัติ จึงเสนอขอปรับปรุงระเบียบดังกลาว เพื่อใหเกิดความคลองตัวมากย่ิงขึ้น ท้ังนี้ ไดผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการวิชาการ คราวประชุมครั้งท่ี 1/2548 เม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2548 แลว ซ่ึงมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระ

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นควรใหฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธพิจารณาปรับแกไข ราง

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ... ใหม  โดยมีขอคิดเห็น เสนอแนะดังน้ี
1. ปรับแกไขนิยามของคํ าวา อาจารย และเพ่ิมเติม นิยามคํ าวา อาจารยประจํ าวิชา และ

อาจารยผูสอน
2. ขอ 6 ระบบและรูปแบบการจัดการศึกษา ควรเขียนใหครอบคลุมถึง หลักสูตรสอง

ปริญญา และหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนมากกวา 5 ป ดวย โดยใหจัดทํ าเปนประกาศ
มหาวิทยาลัย

3. คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษาตามขอ 9.1-2 อาจปรับรวมกันได
4. ขอ 12.6 ใหฝายวิชาการนํ าไปพิจารณารวมกับสํ านักทะเบียนฯ เพ่ือหาวิธีการเก่ียวกับ

ระบบอาจารยที่ปรึกษากับการลงทะเบียนเรียน
5. ขอ 25 ใหเพ่ิมขอความที่ระบุวาผูสอนตองแจงเกณฑการวัดและประเมินผลการศึกษา ให

ผูเรียนทราบลวงหนา
6. ขอ 27.6.2 ควรพิจารณาสิทธิการเขาสอบของนักศกึษา ซึ่งตองมีเวลาเรียนรอยละ

แปดสิบของเวลาเรียนทั้งหมดอาจไมเหมาะสม เน่ืองจากปจจุบันรูปแบบการเรียนการ
สอนมีหลากหลาย

7. ขอ 28 การตกออก ควรพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
ฤดูรอน

8. ขอ 29.6 พิจารณาทบทวนการนับวันสํ าเร็จการศึกษา โดยใหคํ านึงถึงประโยชนของ
นักศึกษามากที่สุด แตยังคงหลักการไว

9. ขอ 29.7 เพ่ิมขอความ “หรือมหาวิทยาลัยกํ าหนด”
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10. ขอ 32 ใหเพ่ิมคุณสมบัติตามขอ 9 และใหมีผลยอนหลังไปถึงวันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติ
อนุมัติปริญญา

11. ควรเพิ่มเติม กรณีขอหามใหผูสํ าเร็จการศึกษาเขารับพระราชทานปริญญา โดยจัดทํ าเปน
ประกาศมหาวิทยาลัย

12. ใหระบุเรื่องที่อยูในอํ านาจของอธิการบดีใหชัดเจน ไมควรใชขอความในระเบียบวา “นอก
จากจะไดรับการยกเวนจากอธิการบดีเปนกรณีพิเศษ”

13. บทเฉพาะกาล ใหอนุโลมใชระเบียบน้ีสํ าหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาระหวางปการศึกษา
2542-2547 ที่ไมขัดแยงกับหลักเกณฑของทบวงมหาวิทยาลัย

14. การปรับระเบียบครั้งน้ี ควรมองภาพอนาคต และเขียนระเบียบใหยืดหยุนสํ าหรับการ
รองรับสิ่งใหมๆที่จะเกิดขึ้น

4.2 รางประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง การกํ าหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน
      พ.ศ. 2548
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชุมวา ดวยสํ านักงาน ก.พ.ร. ไดกํ าหนดให

มหาวิทยาลัยขอนแกน ดํ าเนินการจัดทํ าประกาศ เรื่องการกํ าหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน พ.ศ.2548 โดยนํ า
กระบวนงานทั้งหมดที่อยูในความรับผิดชอบตามแนวทางการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อ
ประชาชน ป 2547-2550 เพื่อติดประกาศและแจงกํ าหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานใหประชาชนรับทราบ สํ านัก
งานประเมินและประกันคุณภาพ จึงไดจัดทํ ารางประกาศฯ เรื่อง การกํ าหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน พ.ศ.2548
ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นควรใหฝายแผนและสารสนเทศเลือกกิจกรรมหลักที่จะตอง

ดํ าเนินการตามพระราชกฤษฎีกา วาดวย การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 โดยใหคํ านึงถึงความ
เปนไปได ความเหมาะสมในการจัดทํ าเอกสารรายงานผล โดยเฉพาะคณะ หนวยงานทีต่องใหบรกิารประชาชน
และใหบริการนักศึกษา ทั้งน้ี ใหแตงต้ังคณะทํ างานเพ่ือพิจารณากิจกรรมตามกลุมภารกิจและหนวยงาน  เพ่ือ
ไมใหหลากหลายเกินไป และในหลายๆหนวยงานอาจกํ าหนดกิจกรรมใหเปนแนวเดียวกันได

4.3 การทํ าขอตกลงระหวางธนาคารอาคารสงเคราะหกับมหาวิทยาลัยขอนแกน เก่ียวกับการ
กูยืมเงินเพ่ือที่อยูอาศัยของขาราชการ (โครงการที่ 3)

 ประธานเสนอตอท่ีประชุมวา ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะหและกองทุนบํ าเหน็จบํ านาญขาราช
การ (กบข.) ไดรวมจัดทํ า “โครงการบาน ธอส.-กบข. เปนโครงการที่ 3 เพื่อท่ีอยูอาศัยของขาราชการ” เนื่องจาก
ขอตกลงตามโครงการที ่3 มีเนือ้หาสาระสํ าคัญแตกตางไปจากขอตกลงท่ีมหาวิทยาลัยทํ าไวในโครงการที่ 2 กลาวคือ
ในขอท่ี 3 บรรทัดสุดทายจะไมมีขอความ “กรณีเปนหนี้ท่ีมิใชสวนราชการ” ซ่ึงเม่ือไมมีขอความดังกลาวหมาย
ความวา หากผูกู ไดกอหนี้ขึ้นในภายหลังจากทํ าสัญญากับธนาคารและมีขอผูกพันจะตองหักเงินเดือนเชน
เดียวกัน  มหาวิทยาลัยจะตองหักเงินเดือนสงใหทางธนาคารฯ กอน แมวาหนี้ท่ีกอขึ้นในภายหลังจะเปนหนี้ของ
สวนราชการ  ก็ตาม อนึ่ง ขอตกลงฉบับนี้ไดจัดทํ าเปนมาตรฐานและใชกับทุกหนวยงานไมสามารถปรับแกได  ดัง
นั้น ในกรณี   ดังกลาว เห็นควรทํ าขอตกลงตามที่ทางธนาคารฯเสนอ ท้ังนี้ จะตองกํ าหนดเงื่อนไขการขอกูยืมเงินใน
สวนของทาง   ราชการ เกี่ยวกับการจะไมไดรับการพิจารณาเงินกู หากหนี้ท่ีมีอยูกอนเกินความสามารถจะจายไดใน
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สวนของทางราชการ เชน กรณีการกูยืมเงินกองทุนตางๆท่ีมหาวิทยาลัยจัดขึ้นและอื่นๆ ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะตองเปน
เจาหนี้

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว ที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นควรทํ าขอตกลงตามที่ทางธนาคารฯ

เสนอ ทั้งน้ี โดยมีเง่ือนไขใหขาราชการที่ประสงคจะกูเงินตามโครงการดังกลาว มีหนังสือแสดงเจตจํ านง
แกมหาวิทยาลัย โดยมีสาระใหหักเงินเดือนเพ่ือชํ าระหนี้ของทางราชการกอน กรณีการกูยืมเงินจากธนาคาร
หรือเงินกองทุนตางๆของทางราชการ หากเงินเดือนเหลือไมเพียงพอที่จะชํ าระหนี้ของทางราชการหรือ
ดํ ารงชีพได ก็จะไมไดรับการพิจารณา

4.4 การสรรหาคณะกรรมการประจํ าสถาบันวิจัยและพัฒนาชุดใหม
ผูแทนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ทํ าหนาท่ีแทนรองอธิการบดีฝายวิจัยเสนอตอท่ีประชุมวา เพื่อให

การบริหารงานสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนไปดวยความเรียบรอย   มีประสิทธิภาพ   และเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คณะกรรมการประจํ าสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2548  ขอ 5.3 ท่ีระบุใหมี
กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายในและ/หรือภายนอกมหาวิทยาลัยซ่ึงอธิการบดีแตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถทาง
การวิจัยดานสังคมศาสตร  ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และดานวิทยาศาสตรสุขภาพ จํ านวนไมนอยกวา 5 คน
แตไมเกิน 9 คน โดยไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี และกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกใหเสนอสภา
มหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ ในการนี้ สถาบันฯขอเสนอรายชื่อคณาจารยและผูทรงคุณวุฒิ เพื่อใหท่ีประชุม
คณบดีพิจารณาใหความเห็นชอบ ประกอบดวยบุคคลตางๆดังนี้

1.ผูทรงคุณวุฒิจากผูแทนคณาจารยมหาวิทยาลัยขอนแกน จากสาขาวิชาการ 3 ดาน ดังนี้
1.1 ดานสังคมศาสตร
  1. ผศ.ดร.เยาวลักษณ  อภิชาติวัลลภ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.2 ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2. รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  คณะวิศวกรรมศาสตร
1.3 ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ

3. ผศ.วีระศักดิ์  ชายผา  คณะสาธารณสุขศาสตร
2.  ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ซ่ึงมีความรู ความสามารถดานตางๆ ดังนี้
     2.1 นักวิชาการ

4. รศ.ดร.สุจินต  สิมารักษ  ขาราชการบํ านาญ มหาวิทยาลัยขอนแกน
       2.2 ผูแทนองคกรภาครัฐ

5. นายวิม  รุงกรุต  ผูตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
     2.3 ผูแทนชาวบาน

6. นายประหยัด  โททุมพล  ประธานกลุมเกษตรกรทํ าสวนกุดบาก จ.สกลนคร
     2.4 ผูแทนองคกรภาคประชาชน

7. นายเอนก  นาคะบุตร  ผูอํ านวยการสงเสริมการจัดการความรูทองถิ่น
จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
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มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นควรใหสถาบันฯจัดทํ าเอกสารสรุป ภารกิจหนาที่และ
เปาหมาย ของสถาบันฯ และภารกจิหนาทีข่องคณะกรรมการชดุดงักลาว พรอมทัง้แนบประวติั ผลงานดาน
การวจัิยโดยสรปุ เพ่ือประกอบการพจิารณาเพิม่เตมิ

4.5 ขออนุมัติต้ังงบประมาณเงินรายได ป 2548 เพ่ิมเติม
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชุมวา ดวยศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ มีรายรับจาก

การใหบริการรักษาพยาบาลในชวง 5 เดือนแรกของปงบประมาณ (ต.ค.47-ก.พ.48) จํ านวน 54,437,000 บาท
(เฉล่ียเดือนละ 10,887,400 บาท) และในชวง 8 เดือนสุดทายของปงบประมาณ (มี.ค.48-ก.ย.48) จะมีโครง
การ/กิจกรรมในการใหบริการผูปวยเพิ่มขึ้น โดยคาดวาจะมีรายรับตลอดปประมาณ 262,800,000 บาท ซ่ึงสูง
กวาประมาณการที่ไดรับอนุมัติ และการดํ าเนินงานก็จะมีคาใชจายเพิ่มขึ้นตามไปดวย ดังนั้น ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ จึงมี
ความประสงคจะขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2548 เพิ่มเติม จากเงินคาบริการ
รักษาพยาบาล จํ านวน 188,800,000 บาท และตั้งงบประมาณรายจายในงานบริการรักษาพยาบาล(ศูนยหัวใจ
สิริกิติ์ฯ) เปนหมวดเงินอุดหนุน (อุดหนุนเฉพาะกิจ) และหมวดเงินทุน (เงินทุนสํ ารอง เงินกองทุนรวม และเงิน
สมทบจายคาสาธารณูปโภค)

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป โดยมี

ขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังน้ี
- ใหจัดทํ าเอกสารเพิ่มเติม โดยชี้แจงเหตุผลการประมาณการที่เพ่ิมขึ้น รายละเอียด

ครุภัณฑที่ตองจัดหาและเพ่ิมเติมขอมูลเงินทุนสนับสนุนจากองคกรอื่น
- ปรับแกไขเอกสารสรุปเรื่อง ขอ 2.1 จาก “คาใชสอย” แกเปน “คาวัสดุ” และ “คาวัสดุ”

แกเปน “คาครุภัณฑ”
- พิจารณาตรวจสอบความถูกตองของการใชคํ าวา “คาตอบแทนวิชาชีพ”

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 ขออนุมัติเปดหลักสูตร
เลขานุการท่ีประชุมเสนอตอท่ีประชุมวา คณะตางๆเสนอขออนุมัติเปดหลักสูตร และไดผานความ

เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรแลวจํ านวนทั้งส้ิน 7 หลักสูตร ดังนี้
คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา ผานท่ีประชมุคณะกรรมการ

กล่ันกรองหลักสูตร ครัง้ท่ี
1.คณะวทิยาการจดัการ
1.1  หลักสูตรบรหิารธรุกจิบณัฑติ  สาขาวชิาการจดัการ
      (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548)

1/2548
21 ม.ค.2548

1.2  หลักสูตรบรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการการโรงแรมและ
      การทองเท่ียว (ตอเนือ่ง) (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548)

2/2548
8 ก.พ.2548

2.คณะแพทยศาสตร
2.1  หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิารงัสีเทคนคิ (ตอเนือ่ง)
      ฉบบัป พ.ศ.2543  (ประเภทปรบัปรงุเล็กนอย)

1/2548
21 ม.ค.2548
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คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา ผานท่ีประชมุคณะกรรมการ
กล่ันกรองหลักสูตร ครัง้ท่ี

3.คณะแพทยศาสตรและบณัฑติวทิยาลยั
3.1  หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ
      สาขาวชิาประสาทวทิยาศาสตรทางการแพทย
       (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548)

2/2548
8 ก.พ.2548

3.2  หลักสูตรปรชัญาดษุฎีบณัฑติ  สาขาวชิาประสาทวทิยาศาสตร
      ทางการแพทย (หลักสูตรใหม พ.ศ.2548)

2/2548
8 ก.พ.2548

3.3  หลักสูตรประกาศนยีบตัรบณัฑติ ทางวทิยาศาสตรการแพทยคลินกิ
      สาขาวชิาพยาธิวทิยากายวภิาค (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548)

3/2548
25 ก.พ.2548

4.คณะวทิยาศาสตรและบณัฑติวทิยาลยั
4.1  หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคมสํี าหรบัครู
      (หลักสูตรใหม พ.ศ.2548)

3/2548
25 ก.พ.2548

รวมทั้งสิ้น   7   หลักสูตร
จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

5.2 มหาวิทยาลัยขอนแกนถูกฟองคดีปกครองกรณีการบอกเลิกสัญญากอสราง
ประธานแจงตอท่ีประชุมวา ดวยมหาวิทยาลัยขอนแกนถูกฟองคดีปกครอง/คดีหมายเลขดํ า

ท่ี 147/2548 เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2548 โดยบริษัททองอินทนนท จํ ากัด (ชื่อเดิม บริษัทเทพอินทนนท
จํ ากัด) ซ่ึงเปนผลมาจากการที่มหาวิทยาลัยขอนแกน บอกเลิกสัญญาจางกอสรางอาคารศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวัน-
ออกเฉียงเหนือ กับ บริษัทเทพอินทนนท จํ ากัด ซ่ึงเปนคูสัญญาในฐานะผูรับจาง โดยฟองเปนคดีตอศาลปกครอง
กลาง บริษัททองอินทนนท จํ ากัด ไดขอใหศาลปกครองกลาง

1.  พิพากษาวาการกระทํ าของมหาวิทยาลัยท่ีมีหนังสือบอกเลิกสัญญาจางและสงวนสิทธิการปรับ
และสงวนสิทธิตามสัญญา เปนคํ าส่ังท่ีไมชอบดวยขอสัญญาและขอกฎหมาย

2.  พิพากษาใหมหาวิทยาลัยชดใชคาเสียหายที่บริษัททองอินทนนท จํ ากัด ไดรับจากการกระทํ า
ของมหาวิทยาลัย โดยคิดคาเสียหายรวมเปนเงิน 126,997,918.00 บาท

3.  มีคํ าส่ังใหผูถูกฟอง(มหาวิทยาลัยขอนแกน) ระงับการทํ าสัญญาจางกับผูรับจางรายใหมและ
ระงับการเขาทํ างานในอาคารพิพาทชั่วคราว เพื่อรอคํ าพิพากษาของศาลปกครอง (ตามคํ ารองขอใหศาลมีคํ าส่ัง
ระงับการกอสรางไวชั่วคราว ลงวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2548)

ท้ังนี้ ศาลปกครองกลางไดแจงใหมหาวิทยาลัยทํ าคํ าใหการแกคํ าฟองภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีได
รับคํ าส่ังนี้ (งานวินัยและนิติการรับวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2548)

ผูฟองไดระบุขอเท็จจริงและขอกฎหมายตอศาล สรุปสาระไดดังนี้
1.  ผูถูกฟองปฏิบัติผิดหนาท่ีในฐานะคูสัญญา โดยตรวจรับมอบงานลาชาและจายเงินคาจางลาชา

 ไมถูกตองตามระเบียบและกฎหมาย เปนผลโดยตรงใหผูฟองไดรับความเสียหายอยางรายแรง
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2. ผูถูกฟองปฏิบัติผิดสัญญาจาง โดยระหวางสัญญาจางไดกระทํ าการอันเปนอุปสรรคขัดขวางการ
กอสรางของผูฟอง โดยผูถูกฟองไดเขาไปใชอาคารและทํ าการรื้อถอนทุบเปล่ียนแปลง โดยไมไดรับความยินยอม
จากผูฟอง

3.  ผูถูกฟอง โดยตัวแทนผูถูกฟอง คือกรรมการตรวจการจาง และบริษัทผูควบคุมงานพิจารณา
อนุมัติแกไขแบบกอสราง และอนุมัติวัสดุตามเงื่อนไขสัญญาจางลาชา

4.  ผูถูกฟอง ใชสิทธิแหงตนโดยไมสุจริตตามภาระผูกพันและสัญญาจาง ใชอํ านาจเกินกวาหนาท่ี
ในฐานะคูสัญญา บังคับผูฟองใหปฏิบัติตามคํ าส่ังของผูถูกฟอง โดยไมชอบดวยกฎหมาย

5.  ผูถูกฟองกระทํ าการผิดหนาท่ีในฐานะคูสัญญา โดยระหวางสัญญามีผลผูกพัน ผูถูกฟองได
กระทํ าการปดกั้นมิใหผูฟองเขาไปในบริเวณท่ีกอสราง (วันท่ี 3 กันยายน 2547)

ในเรื่องนี้ มหาวิทยาลัยจํ าเปนตองตอสูคดี โดยจะขอความอนุเคราะหสํ านักงานอัยการสูงสุดเปน
ผูดํ าเนินการแกตาง และไดแตงตั้งคณะทํ างานเพื่อเตรียมการสูคดีแลว และจะรายงานความคืบหนาใหทราบตอไป

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ และใหมหาวิทยาลัยปรับปรุงระบบงาน และกระบวนการทํ างานใหมี

ความรัดกุมเพ่ิมขึ้น

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ
6.1 หลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินรางวัลประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2547

รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอท่ีประชุมวา สํ านักงาน ก.พ.ร. ไดแจงผลการประเมินตามคํ า
รบัรองการปฏิบัติราชการประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2547 อยางเปนทางการมาแลว ตามหนังสือท่ี นร. 1201/649
ลงวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2548 มหาวิทยาลัยไดนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2548 เม่ือวันท่ี 2
มีนาคม 2548 ทราบแลว โดยสรุปมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับการประเมินผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ตาม
คํ ารับรองการปฏิบัติราชการประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2547 เปนคาคะแนนที่ไดจากการคํ านวณเทากับ 4.1295
และคิดเปนคาคะแนนที่ได (หลังจากปรับลด 0.5000 เนื่องจากการสง SAR ลาชา 10 วันทํ าการ) คือ 3.6295
และขณะนี้ สํ านักงาน ก.พ.ร. ไดจัดสรรเงินรางวัลประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2547 งวดแรก มาใหมหาวิทยาลัย
ขอนแกนแลว จํ านวน 12,501,715.68 บาท โดยใชฐานเงินเดือนของ ขาราชการและลูกจางประจํ า ณ วันท่ี 1
กันยายน 2547 โดยไมรวมฐานเงินเดือนของผูบริหารระดับสูงในกลุมทาทาย   มหาวิทยาลัยไดตั้งคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาหลักเกณฑในการเบิกจายเงินรางวัลใหสอดคลองกับระเบียบกระทรวงการคลัง กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
อื่นท่ีเกี่ยวของ ตามคํ าส่ังมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี  597/2548 ลงวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2548 คณะกรรมการฯได
พิจารณาแลว เห็นควรใหจัดสรรเงินรางวัลออกเปน 2 สวน โดยแบง 50:50 และนํ ามาจัดสรรดังนี้

1. 50% แรก จัดสรรโดยแบงใหคนละเทาๆกัน (สวน A)
2. 50% ท่ีสอง จัดสรรโดยแบงเปน 2 สวน ดังนี้

2.1 สวน B 30 % โดยจัดสรรเปนรายบุคคล โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติราชการในป
2547 โดยกํ าหนดสัดสวน 2 ขั้น : 1.5 ขั้น : 1 ขั้น = 10 : 8 : 6

2.2 สวน C 20% ใหจัดสรรใหกับองคกรโดยพิจารณาจากผลการประเมินตามดัชนีชี้วัดของ
ก.พ.ร. ดานการผลิตบัณฑิต ดานการวิจัยและดานการบริการวิชาการ



- 9 -

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  5/2548  ณ  วันท่ี  9 มีนาคม 2548

ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ และผูชวยเลขานุการท่ีประชุมไดแจงเพิ่มเติมวา จํ านวน
เงินรางวัลอาจจะเพิ่มมากขึ้นจาก 12,501,715.68 บาท   หลังจากท่ีไดมีการปรับปรุงจํ านวนของผูท่ีอยูในกลุม
ผูบริหาร ซ่ึงขณะนี้อยูในระหวางการดํ าเนินการจัดทํ าขอมูลแจง สํ านักงาน ก.พ.ร.

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี
1. ปรับสัดสวนใหมเปนดังน้ี

-  สวน A = 40 %
-  สวน B = 30 %
-  สวน C = 30 %

2. มีเง่ือนไขในการจัดสรรแตละสวน ดังน้ี
-  สวน A  และ B จัดสรรใหตามที่คณะกรรมการฯเสนอ
-  สวน C จัดสรรใหกับองคกร เพ่ือใหองคกรน้ันจัดสรรใหขาราชการและลูกจาง

             ประจํ าตามผลการปฏิบัติราชการและการมีสวนรวมในความสํ าเร็จของสวนราชการ
ทั้งน้ี การพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลใหแกองคกรในสวน C น้ัน ใหคณะกรรมการชุดเดิม

พิจารณาวางหลักเกณฑการจัดสรรเงินรางวัลใหกับองคกร จากผลการประเมินตามดัชนีชี้วัดของ ก.พ.ร. สวน
การจัดสรรเงินรางวัลใหขาราชการและลูกจางประจํ าภายในแตละองคกรน้ัน ใหแตละองคกรไปพิจารณาเอง
ทั้งน้ี ตองมีรายละเอียดของหลักเกณฑการประเมินบุคคลขององคกรที่ชัดเจน สอดคลองตามวิธีการที่จัดสรร
ดวย  ซึ่งมหาวิทยาลัยจะตองรวบรวมแจงสํ านักงาน ก.พ.ร.ภายในเดือนเมษายน 2548

เลิกประชมุเวลา13.00 นาฬิกา

                กุลธิดา  ทวมสุข
             (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)

                   รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
                  เลขานุการท่ีประชุมคณบดี

นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน  มูลศรี
ผูบันทึกรายงานการประชุม
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