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รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 6/2548
เมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม 2548
ณ หองประชุมสํานักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 2 อาคารศูนยวิชาการ
******************************************
ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต สกลไชย
2. รศ.ดํารงค หอมดี
3. ผศ.อารมย ตัตตะวะศาสตร
4. รศ.พิศาล ศิริธร
5. ผศ.โฆสิต แจงสกุล
6.
7.
8.
9.

ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธ
รศ.รังสรรค เนียมสนิท
รศ.สมหมาย ปรีเปรม
นายเทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ

10. ผศ.ธนากร วงศวัฒนาเสถียร
11. ผศ.วันชัย สุมเล็ก
12. ผศ.วรกิต วัดเขาหลาม
13. รศ.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ
14. รศ.วิฑูรย ประสงควัฒนา
15. รศ.พีรสิทธิ์ คํานวณศิลป
16. รศ.ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ
17. ผศ.วีระศักดิ์ ชายผา
18. รศ.นิวัตร จันทรเทวี
19. ผศ.อาภรณี ไชยาคํา
20. ผศ.เกียรติศักดิ์ ศรภิรมย
21. รศ.ประจักษ พัวเพิ่มพูลศิริ
22. รศ.ธาดา สุทธิธรรม

อธิการบดี
ประธาน
รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
รองอธิการบดีฝายวิจัย และ
รักษาราชการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนากีฬา
แทนรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร
รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ
แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
รองคณบดีฝายบริหาร
แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
รองคณบดีฝายบริหาร
แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
รองคณบดีฝายวิชาการ
แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
แทนคณบดีคณะเทคโนโลยี
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
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23. รศ.สุเมธ แกนมณี
24. ผศ.รุง ธีระพิจิตร
25. รศ.สมาน ลอยฟา
26. นายอนัตต เจาสกุล
27. รศ.สมภพ พระธานี
28. รศ.จิตเจริญ ไชยาคํา
29. ผศ.สุกิจจา จันทะชุม
30. นางพรรณวดี ตันติศิรินทร
31. รศ.กุลธิดา ทวมสุข
32. นางสังวาลย ชางทอง

ผูเขารวมประชุม
1. ผศ.เกษม นันทชัย

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
แทนผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
ผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ
ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
รองประธานสภาคณาจารย คนที่ 1
แทนประธานสภาคณาจารย
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
เลขานุการที่ประชุม
หัวหนาสํานักงานอธิการบดี
ผูชวยเลขานุการที่ประชุมคณบดี

รักษาการรองผูอํานวยการฝายวิชาการ
แทนผูอํานวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

เริ่มประชุมเวลา 09.45 นาฬิกา
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงตอที่ประชุม -ไมมี ระเบียบวาระที่ 2 เรือ่ งรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครัง้ ที่ 5/2548 เมือ่ วันพุธที่ 5 มีนาคม 2548
ที่ประชุมมีมติใหแกไข ดังนี้
- หนา 5 มติที่ประชุมวาระที่ 4.3 ใหปรับแกไขเปนดังนี้ “ ที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นควรทํา
ขอตกลงตามที่ทางธนาคารฯเสนอ ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขใหขาราชการที่ประสงคจะกูเงินตามโครงการดังกลาว มี
หนังสือแสดงเจตจํานงแกมหาวิทยาลัย โดยมีสาระใหหักเงินเดือนเพื่อชําระหนี้ของทางราชการกอน กรณีการกูยืม
เงินจากธนาคาร หรือเงินกองทุนตางๆของทางราชการ หากเงินเดือนเหลือไมเพียงพอที่จะชําระหนี้ของทางราชการ
หรือดํารงชีพได ก็จะไมไดรับการพิจารณา”
- วาระที่ 5.2 หนา 8 บรรทัดที่ 12 และ 13 ขอความ “ประธาน...สําคัญๆได” ใหตัดทิ้ง
และ มติที่ประชุม ใหปรับแกไขเปน “ที่ประชุมรับทราบ และใหมหาวิทยาลัยปรับปรุงระบบงาน และกระบวนการ
ทํางานใหมีความรัดกุมเพิ่มขึ้น”
เมื่อแกไขเรียบรอยแลว ที่ประชุมมีมติรบั รองรายงานการประชุมครั้ง 5/2548 เมื่อวันพุธที่
9 มีนาคม 2548
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
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3.1 ขอยกเลิกการคุมครองชั่วคราว กรณีสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยไดใหความชวยเหลือ
สมาชิกสหกรณออมทรัพยฯ กรณีสัญญาเงินกูพิเศษ (ซื้อที่ดิน) เกิดปญหา ไมมีหลักทรัพยคํ้าประกัน หรือมีแตไม
สมบูรณ โดยการระงับการหักเงินเดือนเพื่อชําระหนี้แกสหกรณออมทรัพยฯ จํานวน 422 ราย ตั้งแตเดือนธันวาคม
2547 เปนตนมานั้น ซึ่งที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 22/2547 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2547 ไดพิจารณา
เห็นชอบเกี่ยวกับแนวทางการบรรเทาความเดือนรอนของสมาชิก สหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยขอนแกน จาก
กรณีการกูเงินพิเศษ โดยใหระงับการหักเงินเดือนของสมาชิกที่มีคุณสมบัติเขาขายเปนการชั่วคราว และมีขอ เสนอ
แนะเพิม่ เติมเพือ่ แกไขปญหาระยะยาว ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยควรหักเงินเดือนของบุคลากรเพื่อชําระหนี้แกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
ขอนแกน จํากัด ภายใตเงื่อนไขวา ตองมีเงินเดือนเหลือเพื่อการครองชีพไมนอ ยกวาจํานวนหนึง่ (เชน 40%) และหนี้
เงินกูท จี่ ะหักได ไดแก หนีเ้ งินกูส ามัญหรือฉุกเฉิน หากเปนเงินกูโครงการอื่นจะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณบดีกอน
2. สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน ควรปรับโครงสรางคณะกรรมการดําเนินงานใหมี
ผูแทนผูบริหารมหาวิทยาลัยเขารวมดวย และใหมกี ลไกทีม่ หาวิทยาลัยจะไดตรวจสอบได เพื่อพิทักษผลประโยชนและ
สรางความมั่นใจแกบุคลากรมหาวิทยาลัย
บัดนี้ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการแกไขปญหาตามขอ 1-2 แลว และเพื่อใหการแกปญหาสหกรณ
ออมทรัพยฯ เปนไปดวยความเรียบรอย ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธ ในฐานะประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออม
ทรัพยฯ จึงขอเสนอ จึงขอยกเลิกการระงับการหักเงินเดือนของสมาชิกสหกรณออมทรัพยฯ ตั้งแตเดือนเมษายน
2548 เปนตนไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบตามเสนอ กรณีที่สมาชิกสหกรณฯ มีความเดือดรอนให
ติดตอโดยตรงกับสหกรณออมทรัพยฯ และขอความรวมมือใหสหกรณออมทรัพยฯ ดําเนินการเพื่อแกปญหา
ตอไป
3.2 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน ขออนุมัติเงินกูดอกเบี้ยตํ่า
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษเสนอตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุม
ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2548 ไดพิจารณาเรื่องสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด ขอ
ความอนุเคราะหเงินกูดอกเบี้ยตํ่าแลว มีมติ ดังนี้
- มหาวิทยาลัยยินดีพิจารณาเรื่องใหความอนุเคราะหเงินกูดอกเบี้ยตํ่า แตทั้งนี้สหกรณ
ออมทรัพย ฯ ตองแกไขปญหาการบริหารจัดการภายในใหเรียบรอยกอน
- ใหฝายกิจการพิเศษ ศึกษาพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ที่เกี่ยวของกับอํานาจ
การกูยืมและวงเงินกูยืม ซึ่งในขอกฎหมายกําหนดวา นายทะเบียนสหกรณจะตองใหความเห็นชอบ รวมทั้ง
ระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด วาดวย การสรรหาและเลือกตั้งประธานกรรมการ
กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2548 ที่ไดปรับแกไขไปจากระเบียบเดิม จะตองนําไปจด
ทะเบียนตอนายทะเบียนสหกรณกอน จึงจะมีผลใชบังคับหรือไม
บัดนี้ สหกรณออมทรัพยฯ ไดหาแนวทางแกไขปญหาการบรรเทาความเดือดรอนใหแกสมาชิกแลว
รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 6/2548 ณ วันที่ 23 มีนาคม 2548

-4-

โดยการปรับโครงสรางหนี้ใหแกสมาชิก หักเงินกูพิเศษ และเงินอื่นๆ จํานวน 60% ใหเหลือคาครองชีพ 40% ของ
เงินเดือน ดังนั้น เพื่อใหเกิดสภาพคลองในการบริหารงานของสหกรณออมทรัพยฯ จึงขออนุมัติเงินกูจํานวน 150
ลานบาท ในอัตราดอกเบี้ยตํ่า หรือตามแตที่มหาวิทยาลัยจะเห็นสมควร
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบในหลักการ โดยมีเงื่อนไขใหสหกรณออมทรัพยฯ จัดทํา
เอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัยตอไป ดังนี้
1. ขอมูลแสดงภาพรวมของการแกไขปญหาในระยะสั้นและระยะยาว
2. แผนการใชจายเงินที่ขอกูและแผนการชําระเงินคืน
3. หนังสือหรือเอกสารที่นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบการกูยืมเงินครั้งนี้
3.3 ขอใหพิจารณาทบทวนมติสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการลดจํานวนรับนักเรียน
ระดับอนุบาล กลุมสวัสดิการ
รองคณบดีฝายบริหาร ผูแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่สภาขาราชการ
และลูกจาง ไดมีหนังสือขอใหพิจารณาทบทวนมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน เกี่ยวกับการลดจํานวนรับนักเรียน
ระดับอนุบาล กลุมสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน นั้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน มีความ
จําเปนที่ตองลดจํานวนรับกลุมสวัสดิการ เนื่องจาก ไดรับงบประมาณสนับสนุนคาใชจายรายหัวดังกลาวอยูบน
พืน้ ฐานที่บุคลากรของสถานศึกษาทั้งหมด ไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณแผนดิน แตปจจุบันโรงเรียนสาธิต
ตองจางอาจารยดวยเงินรายได ทําใหเกิดปญหาดานงบประมาณ เพื่อใหเปนไปตามแผนการลดจํานวนนักเรียนให
ไดตามแผนระยะเวลา 12 ป จึงจําเปนตองลดจํานวนนักเรียนลงตั้งแตปการศึกษา 2548 เปนตนไป ดังนั้น การรับ
นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปที่ 1 ในปการศึกษา 2548 จึงรับไดจํานวน 260 คน จากเดิมที่เคยรับจํานวน 290 คน
ตามสัดสวนดังนี้
กลุมสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน
จํานวน
100 คน
100 คน
กลุมบุคคลทั่วไป
จํานวน
กลุมผูทําคุณประโยชน
จํานวน
60 คน
จํานวนกลุมสวัสดิการยืนยันขอใชสิทธิสวัสดิการจํานวนทั้งสิ้น 127 คน ลดลงรอยละ 20 คิดเปน
จํานวน 25 คน จึงรับไดจํานวน 100 คน
จํานวนกลุมบุคคลทั่วไปรับจํานวน 100 คน เพื่อใหจํานวนรับเทากับกลุมสวัสดิการ เนื่องจากโรง
เรียนสาธิตฯ ไดรับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผนดินเปนเงินเดือนขาราชการ จึงจําเปนตองบริการบุคคล
ทั่วไปดวย
จํานวนกลุมผูทําคุณประโยชนจํานวน 60 คน เพื่อใหสามารถระดมทรัพยากรเงินรายไดเพื่อเปนคา
ใชจายในการดําเนินงานจัดการศึกษาใหเปนไปตามวัตถุประสงคและบทบาทภารกิจอยางมีประสิทธิภาพ
อนึ่งกลุมสวัสดิการถาผลการคัดเลือกอยูในลําดับตน ก็สามารถไดรับการพิจารณาอยูในกลุม
บุคคลทั่วไปได โรงเรียนสาธิตฯ จึงขอยืนยันสัดสวนการรับนักเรียนตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติยืนยัน จํานวนการรับนักเรียนระดับอนุบาลตามที่ไดรับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เนื่องจากไดผานการพิจารณาโดยรอบคอบมาตามลําดับแลว
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขอใหชะลอการเรียกเก็บคาพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษเสนอตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากการที่สภาขาราชการและลูกจาง
ไดมีหนังสือที่ ศธ 0514.1.1.4.2/122 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2548 ขอใหชะลอการเรียกเก็บคาพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยขอใหโรงเรียนชะลอการเรียกเก็บเงิน และหนังสือแจงใหผูปกครองจายเงินนั้น ไมไดแยกคาพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและคาอาหารใหชัดเจน ตอมา ฝายกิจการพิเศษไดเชิญผูเกี่ยวของ ไดแก ผศ.ดร.ไพศาล
สุวรรณนอย ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ผศ.พิศิษฐ โจทยกิ่ง ประธานสภาคณาจารย
นายวิฑูรย อรามพงษพันธ ประธานสภาขาราชการและลูกจาง นายพงษพจน บุญมีวิเศษ ตัวแทนกลุมผูปกครอง
ผูเดือดรอนของมหาวิทยาลัยขอนแกน นายชัยนิยม สินทร โดยมี ผศ.วรรณี เนตรสิงหนาท เปนประธาน
กรรมการ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2548 ณ หองประชุม 2 สํานักงานอธิการบดี อาคาร 1 โดยมีสาระของการประชุม
ตามบันทึกการประชุม โดย ผศ.วรรณี เนตรสิงหนาท ประกอบหนังสือฝายกิจการพิเศษ ที่ ศธ 0514.1.32/136
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2548 และหนังสือจากสภาขาราชการและลูกจางที่ ศธ 0514.1.1.4.2/240 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2548
อธิการบดี ไดใหขอมูลวา ในชวงเวลา 2 ปที่ผานมา มีหนังสือสอบถามเรื่องคาใชจายเพื่อพัฒนา
คุณภาพจากสวนราชการตางๆ อาทิ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และคณะอนุกรรมาธิการอุดมศึกษาของวุฒิสภา ซึ่งมหาวิทยาลัยไดสงประกาศมหาวิทยาลัย
ขอนแกน ฉบับที่ 260/2547 และชี้แจงเหตุผลใหฝายตางๆหลายครั้งตลอดมา และยังไมมีการสั่งการใดๆจาก
หนวยงานเหลานั้น นอกจากนี้ไดมีการประชุมเรื่องดังกลาวในระดับตางๆหลายครั้ง อาทิ การประชุมที่จัดโดยคณะ
อนุกรรมา-ธิการอุดมศึกษา การประชุมที่จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งทุกครั้งไดขอสรุปวา
โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยตางๆเก็บคาใชจายเพื่อการพัฒนาคุณภาพนอกเหนือจากการอุดหนุนจากรัฐ โดย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน มีอัตราคาใชจายตํ่าที่สุด
นอกจากนั้น เมื่อป พ.ศ. 2546 กลุมผูปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน
เคยเสนอตอสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 260/2546 มาแลว
ซึ่งสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2546 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2546 มีมติใหคงมติเดิม ตามประกาศ
มหาวิ ทยาลั ยขอนแก น ฉบั บ ที่ 260/2546 ไว อย า งไรก็ ต าม ในการแกปญหาดานอื่นๆที่เกี่ยวของนั้น
สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ไดแตงตัง้ คณะกรรมการเพือ่ ศึกษาและเสนอแนวทางแกปญ
 หา โดยมีนายสุชาติ เมืองแกว
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒเิ ปนประธานกรรมการ ซึง่ กําลังทํารายงานผลจะเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ ดังนี้
1. เรื่องการแยกคาใชจายที่ควรชําระใหชัดเจนนั้น คาใชจายเพื่อการพัฒนาคุณภาพ ออกโดย
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 260/2546 สวนอัตราคาอาหารและเครื่องดื่ม ออกโดยประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 416/2546 ดังนั้น คาใชจายทั้งสองเรื่องนั้น แยกกันชัดเจนอยูแลว สวนการ
มีหนังสือแจงผูปกครองนั้น เห็นควรใหทางโรงเรียนแยกรายการที่ควรชําระใหชัดเจน ระหวางคาพัฒนา
คุณภาพและคาอาหาร-เครื่องดื่ม และเปนลักษณะของการขอความรวมมือเพื่อประโยชนของคุณภาพการ
จัดการศึกษาแกนักเรียน
2. เรื่องการปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 260/2546 เพื่อแยกรายการ
ยอยของคาใชจายเพื่อการพัฒนาคุณภาพตามลักษณะกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ซึ่งรวมถึงคาใชจายเพื่อจางครู
ลูกจางชั่วคราวดวย
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3. เรือ่ งการติดตามใหผคู า งชําระใหความรวมมือนัน้ เนือ่ งจากสภาคณาจารยและสภาขาราชการ
และลูกจาง ยินดีใหความรวมมือชวยทวงหนีผ้ คู า งชําระคาอาหาร-เครือ่ งดืม่ จึงใหโรงเรียนแจงรายนามผูค า งชําระแก
สภาขาราชการลูกจางและสภาคณาจารยอกี ทางหนึง่ พรอมทัง้ แจงมหาวิทยาลัยเพือ่ ขอความรวมมือดวย
4. ผูที่มีความจําเปนทางการเงินและเดือดรอนในการชําระคาใชจายเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่ยังไมไดชําระ ใหเสนอขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาของบุตรจากทางมหาวิทยาลัยตอไป
4.2 ขออนุมัติเปดหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
ในลักษณะโครงการพิเศษ
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา คณะสถาปตยกรรมศาสตรเสนอขออนุมัติ
เปดสอนหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร ในลักษณะโครงการพิเศษ โดย
กําหนดจะเปดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2548 ทั้งนี้ ผานความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการกลั่นกรองหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ
2548 เรียบรอยแลว และขอเสนอรางประกาศฯ เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาตามโครงการพิเศษ และรางประกาศ
ฯ เรื่องอัตราคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการพิเศษ ของหลักสูตรดังกลาว ซึง่ มีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบในหลักการการขอเปดหลักสูตรฯ และรางประกาศฯ เรื่อง
คาธรรมเนียมการศึกษาฯ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไปได สําหรับรางประกาศฯ อัตราคาใชจาย
ในการดําเนินงานตามโครงการพิเศษของหลักสูตรดังกลาว เห็นควรชะลอไวกอน โดยอนุโลมเรื่องอัตรา
คาใชจายในการสมัครและสอบคัดเลือก เพื่อใหสามารถดําเนินการไปกอน เนื่องจาก รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ไดแจงวาขณะนี้มหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการพิจารณาจัดทํากรอบแนวทางการ
จัดการหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ และภาคพิเศษ ของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งจะรวมถึง คาใชจาย
การปรับภาระงาน และอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 แจงผลการประเมินตามคํารับรองการปฎิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2547
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศแจงตอที่ประชุมวา สํานักงาน ก.พ.ร.ไดมีหนังสือแจงผล
การประเมินการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2547 (หนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ลับ ที่ นร 1201/649 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2548) โดยทําการปรับคา
คะแนนประเมินใหม โดยสรุปมหาวิทยาลัยขอนแกนมีคาคะแนนที่ไดจากการคํานวณ เทากับ 4.1295 และคิดเปน
คาคะแนนที่ได (หลังการปรับลด 0.5000 เนื่องจากการสง SAR ลาชา 10 วันทําการ) คือ 3.6295 โดยมีราย
ละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. ไดมีหนังสือแจงรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินการปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 เพิ่มเติม โดยกําหนดตัวชี้วัดใน 4 มิติ ดังนี้ มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผล
ตามยุทธศาสตร รอยละ 65 มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ รอยละ 10 มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติราชการ รอยละ 10 และ มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร รอยละ 15 โดยรายละเอียดตัวชี้วัดที่
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สํานักงาน ก.พ.ร.แจงเพิ่มเติม คือ ในมิติที่ 1 เพิ่มตัวชี้วัด “ระดับความสําเร็จของ รอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการ
บรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา” จากเดิมรอยละ 20 เพิ่มเปนรอยละ
25 และในมิติที่ 4 เพิ่มตัวชี้วัด “ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา
อาจารย และหลักสูตร” มีนํ้าหนักรอยละ 5 และพรอมกันนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. ไดแจงปฏิทินการจัดทําคํารับรอง
การปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548 มาดวย
โดยกําหนดสงรายงานรอบ 6 เดือน ซึ่งประกอบดวย 1) รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ (Self-Assessment Report : SAR ) และ 2) รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR Card) ภายในวันที่
15 เมษายน 2548
อนึ่ง ประธานไดแจงวา ตามนโยบายของรัฐบาลไดกําหนดใหสวนราชการจะตองจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการแผนดินรายป และ ราย 4 ป โดยกําหนดสงภายในวันที่ 24 เมษายน 2548 นี้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบฝายแผนและสารสนเทศจัดสงรายละเอียดพรอมปฏิทินการ
ดําเนินการแจงใหคณะ หนวยงาน ทราบอีกครั้ง และเพื่อใหการจัดทํารายงานรอบ 6 เดือน รวมถึงการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการแผนดิน เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอเรียนเชิญผูบริหาร คณบดี ผูอํานวยการทุกทาน
ประชุมระดมสมองในระหวางวันที่ 7-8 เมษายน 2548 ซึ่งจะมีหนังสือแจงรายละเอียดอีกครั้ง
5.2 เกณฑการรับบุคคลเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา
ปการศึกษา 2549
ประธานแจงตอที่ประชุมวา ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ในการประชุมสามัญ ครั้งที่
1/2548 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2548 ไดมีมติเกี่ยวกับเกณฑการรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ในระบบกลาง ปการศึกษา 2549 ดังนี้
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX)
10%
2. ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA)ของวิชากลุมสาระการเรียนรู
3-5วิชา เลือกตามที่สาขาวิชาตกลงกัน
40%
3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (National Education Test หรือ NET
5 รายวิชา คือ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา
และวิชาภาษาอังกฤษ โดยใหแตละกลุมสาขากําหนดคารอยละของวิชาที่จะเลือก
และดําเนินการโดยสํานักทดสอบกลาง
25-50%
4. ผลการสอบ NET Advance และ/หรือวิชาเฉพาะ และ/หรือวิชาความถนัด
รวมไมเกิน 3 วิชา โดยใหแตละสาขาระบุชื่อวิชาและกําหนดคารอยละ และ
ดําเนินการโดยสํานักทดสอบกลาง
0-25%
จากนั้นที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ไดมอบหมายให Admission and Assessment Forum
โดย ศาสตราจารย ดร.อุทุมพร จามรมาน สอบถามแตละสาขาวิชาใหแจงจํานวนรายชื่อกลุมวิชาที่จะเลือกหรือ
กําหนดจํานวนรอยละในองคประกอบ ขอ 2 และ 4
บัดนี้ Admission and Assessment Forum ไดรับผลการพิจารณาจากสาขาวิชาและมหาวิทยาลัย
ตางๆ สวนใหญแลว และไดนําเสนอที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ในคราวประชุมฯ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม
2548 ที่ประชุมมีมติในเรื่องดังกลาว ดังนี้
รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 6/2548 ณ วันที่ 23 มีนาคม 2548
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1.ใหองคประกอบและสัดสวนนํ้าหนักของรอยละของแตละองคประกอบ เปนไปตามที่ที่ประชุม
อธิการบดีแหงประเทศไทย มีมติไวแลวเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2548 เนื่องจาก
1.1 สาขาวิชา/คณะวิชาสาขาตางๆสวนใหญเห็นดวยกับองคประกอบและนํ้าหนัก
ดังกลาว และไดแจงรายละเอียด จํานวนวิชา กลุมวิชา ที่จะเลือกรวมทั้งสัดสวนรอยละขององคประกอบยอย หากมี
การเปลี่ยนแปลงอีก แตละกลุมวิชาก็จะตองไปพิจารณาอีก และไมวา จะเปนเกณฑใดไมมีทางที่จะทําใหทุกสาขา/
คณะ มีความเห็นเหมือนกัน
1.2 วิธีการนี้เปนไปตามหลักการและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีวัตถุประสงค
ใหนํ้าหนักและความสําคัญของผลการศึกษาจากระบบโรงเรียนมากขึ้น
1.3 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดแตงตั้งคณะทํางานศึกษารูปแบบการใช
คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อสรางความมั่นใจตอระบบการรับเขาศึกษาในสถาบัน
อุดมศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการประเมินผลการเรียนในสถาบันอุดมศึกษา และมีวิธีการที่สามารถกําหนดโรงเรียน
ที่คะแนนการสอบไมสมั พันธกับ GPA รวมทั้งมีวิธีที่จะ Correct GPA ใหเหมาะสม
2.การสอบ NET และ NET Advance จะสอบ 2 ครั้ง ประมาณเดือนตุลาคม และเดือนกุมภาพันธ
โดยจะเสนอแนะไปยังสถาบันทดสอบทางการศึกษา (ขณะนี้สถาบันทดสอบทางการศึกษา ผานความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีแลว อยูระหวางการประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีสถานะเปนองคการมหาชน)
และที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ขอความรวมมือใหอธิการบดี แตละมหาวิทยาลัยทําความ
เขาใจกับคณบดีสาขาตางๆ เพื่อใหความรวมมือกับเกณฑดังกลาว โดยแตละสาขาสามารถกําหนดรายละเอียดยอย
ของแตละองคประกอบได
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและขอความรวมมือใหคณะแจงขอมูลแกสาขาวิชาเพื่อใหความรวมมือ
ในการดําเนินการตามมติ ทปอ.ดวย
มติ ที่ประชุมรับทราบ และประธานขอความอนุเคราะหใหทุกคณะจัดสงขอมูลเกณฑการรับ
ตามองคประกอบขอ 2 ขอ 3 และขอ 4 ที่คณะไดแจงไปยัง ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ใหฝายวิชาการฯ ดวย
และใหฝายวิชาการฯจัดประชุมรองคณบดีฝายวิชาการของทุกคณะเพื่อหารือรวมกันทั้งในเรื่องเกณฑการรับ
แบบ Admission และแนวทางการรับตรงของมหาวิทยาลัยสําหรับปการศึกษา 2549
5.3 การดําเนินการสรรหาคณบดี คณะวิทยาศาสตร
ประธานแจงที่ประชุมวา ผูชวยศาสตราจารยวันชัย สุมเล็ก คณบดีคณะวิทยาศาสตร จะครบวาระ
การดํารงตําแหนงในวันที่ 13 กรกฎาคม 2548 เพื่อใหการดําเนินการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร เปนไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหาคณบดี พ.ศ.2542 และฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2543 จึงนําเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อทราบ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งกรรมการสรรหา
ตามขอ 6.2-6.4 แหงขอบังคับดังกลาว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
5.4 การปฏิรูปการเงินอุดมศึกษาผานระบบกองทุนเงินใหกูยืมที่ผูกกับรายไดในอนาคต
ประธานแจงประชุมวา ศ.ดร.เมธี ครองแกว ไดนํา (ราง) ประเด็นกรอบแนวคิดระบบการเงิน
อุดมศึกษา และเอกสาร Concept paper เรื่อง กรอบการทํางานของกองทุนเงินใหกูยืมที่ผูกกับรายไดในอนาคตและ
รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 6/2548 ณ วันที่ 23 มีนาคม 2548
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กองทุนแบบใหเปลาเพื่อการศึกษาในประเทศไทย (TICAL) มาสังเคราะหและสรุปเปน 21 ประเด็น คําถาม
เพื่อหารือรวมกันระหวาง Prof.Bruce Chapman และผูทรงคุณวุฒิของไทย ซึ่งผลการพิจารณาในแตละประเด็นคํา
ถาม มีสรุปรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 การเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิเพื่อคัดเลือกเปนคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา
ผูร ักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากรแจงตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 11 บัญญัติใหมีคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาประกอบดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมนอยกวาแปดคน แตไมเกินสิบคนจาก
ผูที่ดํารงหรือเคยดํารงตําแหนงศาสตราจารย หรือไมตํ่ากวาอธิบดี หรือเปนผูบริหารจากภาคเอกชนที่ประสบความ
สําเร็จในการบริหารงานเปนที่ประจักษ และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งตองเปนผูมีความรูและเชี่ยวชาญดานการ
บริหารงานบุคคล ดานกฎหมาย หรือดานการบริหารจัดการภาครัฐ โดยในวาระเริ่มแรกที่กฎหมายเริ่มใชบังคับ
มาตรา 69 แหงพระราชบัญญัติดังกลาวกําหนดใหผูที่เปนประธาน ก.พ.อ. และกรรมการประเภทอื่นพิจารณาเสนอ
แนะบุคคลที่จะดํารงตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาจึงใหมหาวิทยาลัย
พิจารณาเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิจํานวน 6 รายชื่อ ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2548 กองการเจาหนาที่จึงไดแจงให
คณะ/หนวยงาน/องคกร เสนอชือ่ ผูท รงคุณวุฒติ ามหลักเกณฑดงั กลาว ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2548 และเนือ่ งจาก
ไมมกี ารประชุมคณบดีในวันที่ 16 มีนาคม 2548 มหาวิทยาลัยจึงไดพจิ ารณารายชือ่ จากการเสนอของคณะ/หนวย
งาน/องคกร สงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแลว มีรายชื่อดังนี้
1. ดร.พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารงานบุคคล
ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย
2. ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
3. ศ.ดร.กนก วงศตระหงาน
ผูทรงคุณวุฒิดานบริหารจัดการภาครัฐ
4. รศ.ดร.สายสุรี จุติกุล
ผูทรงคุณวุฒิสาขามนุษยศาสตร
5. ศ.ดร.เทียนฉาย กีระนันทน
ผูทรงคุณวุฒิสาขาสังคมศาสตร
6. ดร.กฤษณพงษ กีรติกร
ผูทรงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
6.2 การขยายเวลาราชการของขาราชการในสถาบันอุดมศึกษา
ผูร ักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากรแจงตอที่ประชุมวา ดวยสํานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษาไดแจงวา คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.) ทําหนาที่แทน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 14
กุมภาพันธ 2548 ไดมีมติใหกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขยายเวลาราชการของขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา ตามมาตรา 72 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 6/2548 ณ วันที่ 23 มีนาคม 2548
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พ.ศ.2547 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ ซึ่งกองการเจาหนาที่ไดแจงใหคณะทราบและกําหนดสง
เอกสารของผูที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2548 นี้
มหาวิทยาลัยมีผูที่มีคุณสมบัติเบื้องตนเขาขายไดรับการพิจารณา จํานวน 41 ราย มีรายชื่อตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
6.3 การแตงตั้งคณะกรรมการวางหลักเกณฑและวิธีการบริหารงาน ดานบริหารงานบุคคล
ประธานเสนอตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่
2/2548 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2548 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อเปนกรรมการในคณะกรรมการ
ชุดตางๆ ของคณะกรรมการวางหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานดานบริหารงานบุคคล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประกอบดวย
(1) อธิการบดี
เปนประธานกรรมการ
(2) นายสุชาติ เมืองแกว
เปนกรรมการ
(3) ผูแทนผูบริหาร ซึ่งเลือกจากรองอธิการบดี
คณบดี ผูอํานวยการศูนย/สถาบัน/สํานัก
จํานวน 5 คน
เปนกรรมการ
(4) กรรมการซึ่งเลือกจากบุคลากร สายวิชาการ
ซึ่งไมใชประเภทผูบริหาร จํานวน 1 คน
เปนกรรมการ
(5) กรรมการ ซึ่งเลือกจากบุคลากร ประเภททั่วไป
จํานวน 1 คน
เปนกรรมการ
(6) ผูทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง จํานวน 2 คน เปนกรรมการ
(7) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย
เปนกรรมการและเลขานุการ
(8) หัวหนาสํานักงานอธิการบดี
เปนกรรมการและผูช ว ยเลขานุการ
เปนกรรมการและผูช ว ยเลขานุการ
(9) หัวหนาหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบงานบริหารงานบุคคล
โดยวิธีการไดมาซึง่ กรรมการตามขอ (3)-(6) ใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุม
คณบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
2. คณะกรรมการพิจารณากําหนดหลักเกณฑและวิธีการกําหนดตําแหนงทางวิชาการและ
ตําแหนงชํานาญการ ประกอบดวย
(1) ศ.กนก วงษตระหงาน
เปนประธานกรรมการ
(2) ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งดํารงตําแหนง
ศาสตราจารย (จากบัญชีรายชื่อของ สกอ.)
จํานวน 2 คน
เปนกรรมการ
(3) ผูทรงคุณวุฒิจากบุคลากรสายวิชาการและดํารงตําแหนง
ไมตํ่าวารองศาสตราจารย จํานวน 3 คน
เปนกรรมการ
(4) ผูทรงคุณวุฒิจากบุคลากรประเภททั่วไป
ซึ่งดํารงตําแหนงผูเชี่ยวชาญหรือชํานาญการ
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จํานวน 1 คน
เปนกรรมการ
(5) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย
เปนกรรมการและเลขานุการ
(6) หัวหนาสํานักงานอธิการบดี
เปนกรรมการและผูช ว ยเลขานุการ
(7) หัวหนาหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบงานบริหารงานบุคคล
เปนกรรมการและผูช ว ยเลขานุการ
โดยวิธีการไดมาซึง่ กรรมการตามขอ (2)-(4) ใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุม
คณบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
3. คณะกรรมการวินัยและรักษาระบบคุณธรรม ประกอบดวย
(1) นายสมพร กลิ่นพงษา
เปนประธานกรรมการ
(2) ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
จํานวน 3 คน
เปนกรรมการ
(3) ผูแทนผูบริหารซึ่งเลือกจากรองอธิการบดี คณบดี
ผูอํานวยการศูนย/สถาบัน/สํานัก จํานวน 5 คน
เปนกรรมการ
(4) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนคณาจารย
จํานวน 1 คน
เปนกรรมการ
(5) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนขาราชการ
จํานวน 1 คน
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
(6) หัวหนาหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบงานบริหารงานบุคคล
(7) หัวหนาหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบงานดานวินยั
เปนกรรมการและเลขานุการ
(9) ผูด ารงตํ
ํ าแหนงนิตกิ รในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบงานดานวินยั
เปนผูช ว ยเลขานุการ
โดยวิธีการไดมาซึง่ กรรมการตามขอ (3) ใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุม
คณบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อเปนกรรมการในคณะกรรมการชุดตางๆ ตาม
รายละเอียดขางตน เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งตอไป
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติ ดังนี้
1.คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ตามขอ (3) ประกอบดวย
1. รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
2. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
3. คณบดีคณะแพทยศาสตร
4. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
5. ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ
และตามขอ (7) ใหรองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร เปนกรรมการและเลขานุการ
2. สําหรับคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ตามขอ (4)-(6) คณะกรรมการพิจารณากําหนด
หลักเกณฑและวิธีการกําหนดตําแหนงทางวิชาการและตําแหนงวิชาการ ตามขอ (2)-(4) และคณะ
กรรมการวินัยและรักษาระบบคุณธรรม ตามขอ (3) ขอใหคณะ/หนวยงาน นํากลับไปพิจารณาเสนอ โดย
กองการเจาหนาที่จะมีบันทึกถึงแตละคณะ/หนวยงาน เพื่อรวบรวมรายชื่อนําเสนอใหที่ประชุมพิจารณาในการ
ประชุมครั้งตอไป
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6.4 การแพรระบาดของไวรัสคอมพิวเตอรที่สํานักงานอธิการบดี
รองผูอ านวยการฝ
ํ
ายวิชาการ ผูแ ทนผูอ านวยการศู
ํ
นยคอมพิวเตอรเสนอตอทีป่ ระชุมวา ดวยปจจุบนั ไดมี
การแพรระบาดของไวรัสคอมพิวเตอร ในสํานักงานอธิการบดี สงผลกระทบใหชองสัญญาณที่ใชในการติดตอสื่อ
สารเต็มไปดวยขอมูลที่ไมไดตองการสื่อสาร อุปกรณที่ใชในการสื่อสารปฏิเสธการใหบริการ และทําใหไมสามารถใช
ระบบการเงินที่กองคลังได ในกรณีดังกลาว ศูนยคอมพิวเตอรไดดําเนินการแกไข โดยระยะสั้น ไดทําการ Relocate
Link ของเครื่องแมขายระบบการเงิน ทําการ Update Patch ใหกับระบบปฏิบัติการ ติดตั้งเครื่องแมขายใหบริการ
และติดตัง้ โปรแกรมสําหรับคนหาและกําจัดไวรัสคอมพิวเตอรดงั กลาวและในระยะยาวจะมีการจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อ
สรางจิตสํานึกของความปลอดภัยทางดาน ICT และการทําใหระบบ ICT ของมหาวิทยาลัยเปนมาตรฐานสากล
โดย COBIT Framwork และในสวนของการดํ าเนินการเพื่อใหสอดคลองกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงาน ก.พ.ร. ในมิติการจัดการสารสนเทศ ระดับคุณภาพของการจัดการ
สารสนเทศของสวนราชการ รอยละ 5 นั้น มีเรื่องของความปลอดภัย รอยละ 0.5 เพื่อใหบรรลุตามระดับคุณภาพ
ดังกลาว ตองดําเนินการใหระบบปฏิบัติการที่ใชงานมีลิขสิทธิ์ที่ถูกตอง และมีการลงทะเบียนผูใชงานคอมพิวเตอร
ในมหาวิทยาลัยทั้งหมด เพื่อความสะดวกในการติดตามผลและดูแลปองกันในอนาคต
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ทีป่ ระชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา 12.55 นาฬิกา

(รองศาสตราจารยกุลธิดา ทวมสุข)
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
เลขานุการที่ประชุมคณบดี
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