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รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 6/2548

เม่ือวันพุธที่ 23 มีนาคม 2548
ณ  หองประชุมสํ านักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 2  อาคารศูนยวิชาการ

         ******************************************
ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต  สกลไชย  อธิการบดี ประธาน
2. รศ.ดํ ารงค  หอมดี รองอธิการบดีฝายบริหาร
3. ผศ.อารมย ตัตตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
4. รศ.พิศาล  ศิริธร รองอธิการบดีฝายวิจัย และ
                                                       รักษาราชการแทนผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
5. ผศ.โฆสิต  แจงสกุล ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนากีฬา

แทนรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
6. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
7. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท รกัษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร
8. รศ.สมหมาย  ปรีเปรม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
9. นายเทพฤทธิ์  ตุลาพิทักษ รองคณบดีฝายกจิการนักศึกษา

แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร
10. ผศ.ธนากร  วงศวัฒนาเสถียร รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ

แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
11. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก คณบดีคณะวิทยาศาสตร
12. ผศ.วรกิต  วัดเขาหลาม รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร
13. รศ.สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
14. รศ.วิฑูรย  ประสงควัฒนา รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร
15. รศ.พีรสิทธ์ิ  คํ านวณศิลป คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
16. รศ.ชูชาติ  อารีจิตรานุสรณ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
17. ผศ.วีระศักดิ์  ชายผา คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
18. รศ.นิวัตร  จันทรเทวี คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
19. ผศ.อาภรณี  ไชยาคํ า รองคณบดีฝายวิชาการ

แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร
20. ผศ.เกียรติศักดิ์  ศรภิรมย รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา

แทนคณบดีคณะเทคโนโลยี
21. รศ.ประจักษ  พัวเพิ่มพูลศิริ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
22. รศ.ธาดา  สุทธิธรรม คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
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23. รศ.สุเมธ  แกนมณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
24. ผศ.รุง  ธีระพิจิตร คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
25. รศ.สมาน  ลอยฟา ผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ
26. นายอนัตต  เจาสกุล รองผูอํ านวยการฝายวิชาการ

แทนผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร
27. รศ.สมภพ  พระธานี ผูอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
28. รศ.จิตเจริญ  ไชยาคํ า ผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ
29. ผศ.สุกิจจา  จันทะชุม ผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล
30. นางพรรณวดี  ตันติศิรินทร รองประธานสภาคณาจารย คนท่ี 1

แทนประธานสภาคณาจารย
31. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

เลขานุการท่ีประชุม
32. นางสังวาลย  ชางทอง หัวหนาสํ านักงานอธิการบดี

ผูชวยเลขานุการท่ีประชุมคณบดี

ผูเขารวมประชุม
1.  ผศ.เกษม  นันทชัย รกัษาการรองผูอํ านวยการฝายวิชาการ

แทนผูอํ านวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

เริ่มประชุมเวลา 09.45 นาฬิกา

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอที่ประชุม    -ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 2  เรือ่งรบัรองรายงานการประชมุคณบด ีครัง้ที ่5/2548 เม่ือวนัพุธที ่5 มีนาคม 2548
ท่ีประชุมมีมติใหแกไข ดังนี้
- หนา 5 มติท่ีประชุมวาระท่ี 4.3 ใหปรับแกไขเปนดังนี้ “ ท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นควรทํ า

ขอตกลงตามที่ทางธนาคารฯเสนอ ท้ังนี้ โดยมีเงื่อนไขใหขาราชการที่ประสงคจะกูเงินตามโครงการดังกลาว มี
หนังสือแสดงเจตจํ านงแกมหาวิทยาลัย โดยมีสาระใหหักเงินเดือนเพื่อชํ าระหนี้ของทางราชการกอน กรณีการกูยืม
เงินจากธนาคาร หรือเงินกองทุนตางๆของทางราชการ หากเงินเดือนเหลือไมเพียงพอที่จะชํ าระหนี้ของทางราชการ
หรือดํ ารงชีพได ก็จะไมไดรับการพิจารณา”

- วาระที่ 5.2 หนา 8 บรรทัดท่ี 12 และ 13 ขอความ “ประธาน...สํ าคัญๆได” ใหตัดท้ิง
และ มติท่ีประชุม ใหปรับแกไขเปน “ท่ีประชุมรับทราบ และใหมหาวิทยาลัยปรับปรุงระบบงาน และกระบวนการ
ทํ างานใหมีความรัดกุมเพิ่มขึ้น”

เม่ือแกไขเรียบรอยแลว ท่ีประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมครั้ง 5/2548 เม่ือวันพุธท่ี
9 มีนาคม 2548

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน      
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3.1  ขอยกเลิกการคุมครองชั่วคราว กรณีสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษเสนอตอท่ีประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยไดใหความชวยเหลือ

สมาชิกสหกรณออมทรัพยฯ กรณีสัญญาเงินกูพิเศษ (ซ้ือท่ีดิน) เกิดปญหา ไมมีหลักทรัพยค้ํ าประกัน หรือมีแตไม
สมบูรณ โดยการระงับการหักเงินเดือนเพื่อชํ าระหนี้แกสหกรณออมทรัพยฯ จํ านวน 422 ราย ตั้งแตเดือนธันวาคม
2547 เปนตนมานั้น ซ่ึงท่ีประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 22/2547 เม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม 2547 ไดพิจารณา
เห็นชอบเกี่ยวกับแนวทางการบรรเทาความเดือนรอนของสมาชิก สหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยขอนแกน จาก
กรณีการกูเงินพิเศษ โดยใหระงับการหักเงินเดือนของสมาชิกท่ีมีคุณสมบัติเขาขายเปนการชั่วคราว และมีขอเสนอ
แนะเพิม่เตมิเพือ่แกไขปญหาระยะยาว ดงันี้

1. มหาวิทยาลัยควรหักเงินเดือนของบุคลากรเพื่อชํ าระหนี้แกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
ขอนแกน จํ ากัด ภายใตเงื่อนไขวา ตองมีเงินเดือนเหลือเพื่อการครองชีพไมนอยกวาจ ํานวนหนึง่ (เชน 40%) และหนี้
เงนิกูท่ีจะหักได ไดแก หนีเ้งนิกูสามัญหรอืฉุกเฉิน หากเปนเงินกูโครงการอื่นจะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณบดีกอน

2. สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน ควรปรับโครงสรางคณะกรรมการดํ าเนินงานใหมี
ผูแทนผูบริหารมหาวิทยาลัยเขารวมดวย และใหมีกลไกท่ีมหาวทิยาลัยจะไดตรวจสอบได เพื่อพิทักษผลประโยชนและ
สรางความมั่นใจแกบุคลากรมหาวิทยาลัย

บัดนี้ มหาวิทยาลัยไดดํ าเนินการแกไขปญหาตามขอ 1-2 แลว และเพื่อใหการแกปญหาสหกรณ
ออมทรัพยฯ เปนไปดวยความเรียบรอย ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ ในฐานะประธานกรรมการดํ าเนินการสหกรณออม
ทรัพยฯ จึงขอเสนอ จึงขอยกเลิกการระงับการหักเงินเดือนของสมาชิกสหกรณออมทรัพยฯ ตั้งแตเดือนเมษายน
2548 เปนตนไป

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบตามเสนอ กรณีที่สมาชิกสหกรณฯ มีความเดือดรอนให

ติดตอโดยตรงกับสหกรณออมทรัพยฯ และขอความรวมมือใหสหกรณออมทรัพยฯ ดํ าเนินการเพื่อแกปญหา
ตอไป

3.2  สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน ขออนุมัติเงินกูดอกเบี้ยต่ํ า
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุม

ครั้งท่ี 3/2548 เม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2548 ไดพิจารณาเรื่องสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํ ากัด ขอ
ความอนุเคราะหเงินกูดอกเบี้ยตํ่ าแลว มีมติ ดังนี้

-  มหาวิทยาลัยยินดีพิจารณาเรื่องใหความอนุเคราะหเงินกูดอกเบี้ยตํ่ า  แตท้ังนี้สหกรณ
ออมทรัพย ฯ ตองแกไขปญหาการบริหารจัดการภายในใหเรียบรอยกอน

- ใหฝายกิจการพิเศษ ศึกษาพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542  ท่ีเกี่ยวของกับอํ านาจ
การกูยืมและวงเงินกูยืม ซ่ึงในขอกฎหมายกํ าหนดวา นายทะเบียนสหกรณจะตองใหความเห็นชอบ รวมทั้ง
ระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํ ากัด วาดวย การสรรหาและเลือกตั้งประธานกรรมการ
กรรมการดํ าเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2548  ท่ีไดปรับแกไขไปจากระเบียบเดิม จะตองนํ าไปจด
ทะเบียนตอนายทะเบียนสหกรณกอน จึงจะมีผลใชบังคับหรือไม

บัดนี้ สหกรณออมทรัพยฯ ไดหาแนวทางแกไขปญหาการบรรเทาความเดือดรอนใหแกสมาชิกแลว
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โดยการปรับโครงสรางหนี้ใหแกสมาชิก หักเงินกูพิเศษ และเงินอื่นๆ จํ านวน 60% ใหเหลือคาครองชีพ 40% ของ
เงินเดือน ดังนั้น เพื่อใหเกิดสภาพคลองในการบริหารงานของสหกรณออมทรัพยฯ จึงขออนุมัติเงินกูจํ านวน 150
ลานบาท ในอัตราดอกเบี้ยตํ่ า หรือตามแตท่ีมหาวิทยาลัยจะเห็นสมควร

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบในหลักการ โดยมีเง่ือนไขใหสหกรณออมทรัพยฯ จัดทํ า

เอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมเพ่ือนํ าเสนอตอคณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัยตอไป ดังน้ี
1. ขอมูลแสดงภาพรวมของการแกไขปญหาในระยะสั้นและระยะยาว
2. แผนการใชจายเงินที่ขอกูและแผนการชํ าระเงินคืน
3. หนังสือหรือเอกสารที่นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบการกูยืมเงินครั้งน้ี

3.3 ขอใหพิจารณาทบทวนมติสภามหาวิทยาลัยเก่ียวกับการลดจํ านวนรับนักเรียน
      ระดับอนุบาล กลุมสวัสดิการ
รองคณบดีฝายบริหาร ผูแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตรเสนอตอท่ีประชุมวา ตามที่สภาขาราชการ

และลูกจาง ไดมีหนังสือขอใหพิจารณาทบทวนมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน เกี่ยวกับการลดจํ านวนรับนักเรียน
ระดับอนุบาล กลุมสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน นั้น  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน มีความ
จํ าเปนท่ีตองลดจํ านวนรับกลุมสวัสดิการ เนื่องจาก ไดรับงบประมาณสนับสนุนคาใชจายรายหัวดังกลาวอยูบน
พืน้ฐานที่บุคลากรของสถานศึกษาท้ังหมด ไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณแผนดิน  แตปจจุบันโรงเรียนสาธิต
ตองจางอาจารยดวยเงินรายได ทํ าใหเกิดปญหาดานงบประมาณ เพื่อใหเปนไปตามแผนการลดจํ านวนนักเรียนให
ไดตามแผนระยะเวลา 12 ป จึงจํ าเปนตองลดจํ านวนนักเรียนลงตั้งแตปการศึกษา 2548 เปนตนไป  ดังนั้น การรับ
นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปท่ี 1 ในปการศึกษา 2548 จึงรับไดจํ านวน 260 คน จากเดิมท่ีเคยรับจํ านวน 290 คน
ตามสัดสวนดังนี้

กลุมสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน จํ านวน 100  คน
กลุมบุคคลทั่วไป จํ านวน 100  คน
กลุมผูทํ าคุณประโยชน จํ านวน   60  คน
จํ านวนกลุมสวัสดิการยืนยันขอใชสิทธิสวัสดิการจํ านวนทั้งส้ิน 127 คน ลดลงรอยละ 20 คิดเปน

จํ านวน 25 คน จึงรับไดจํ านวน 100 คน
จํ านวนกลุมบุคคลทั่วไปรับจํ านวน 100 คน เพื่อใหจํ านวนรับเทากับกลุมสวัสดิการ เนื่องจากโรง

เรยีนสาธิตฯ ไดรับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผนดินเปนเงินเดือนขาราชการ จึงจํ าเปนตองบริการบุคคล
ท่ัวไปดวย

จํ านวนกลุมผูทํ าคุณประโยชนจํ านวน 60 คน เพื่อใหสามารถระดมทรัพยากรเงินรายไดเพื่อเปนคา
ใชจายในการดํ าเนินงานจัดการศึกษาใหเปนไปตามวัตถุประสงคและบทบาทภารกิจอยางมีประสิทธิภาพ

อนึ่งกลุมสวัสดิการถาผลการคัดเลือกอยูในลํ าดับตน  ก็สามารถไดรับการพิจารณาอยูในกลุม
บุคคลทั่วไปได โรงเรียนสาธิตฯ จึงขอยืนยันสัดสวนการรับนักเรียนตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติยืนยัน จํ านวนการรับนักเรียนระดับอนุบาลตามที่ไดรับความ

เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เน่ืองจากไดผานการพิจารณาโดยรอบคอบมาตามลํ าดับแลว
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขอใหชะลอการเรยีกเก็บคาพัฒนาคณุภาพการศกึษา โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัขอนแกน
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากการท่ีสภาขาราชการและลูกจาง

ไดมีหนังสือท่ี ศธ 0514.1.1.4.2/122 ลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2548 ขอใหชะลอการเรียกเก็บคาพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยขอใหโรงเรียนชะลอการเรียกเก็บเงิน และหนังสือแจงใหผูปกครองจายเงินนั้น ไมไดแยกคาพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและคาอาหารใหชัดเจน ตอมา ฝายกิจการพิเศษไดเชิญผูเกี่ยวของ ไดแก ผศ.ดร.ไพศาล
สุวรรณนอย  ผูอํ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ผศ.พิศิษฐ  โจทยกิ่ง ประธานสภาคณาจารย
นายวิฑูรย  อรามพงษพันธ  ประธานสภาขาราชการและลูกจาง  นายพงษพจน  บุญมีวิเศษ  ตัวแทนกลุมผูปกครอง
ผูเดือดรอนของมหาวิทยาลัยขอนแกน  นายชัยนิยม  สินทร  โดยมี ผศ.วรรณี  เนตรสิงหนาท  เปนประธาน
กรรมการ เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2548 ณ หองประชุม 2 สํ านักงานอธิการบดี อาคาร 1 โดยมีสาระของการประชุม
ตามบันทึกการประชุม โดย ผศ.วรรณี  เนตรสิงหนาท  ประกอบหนังสือฝายกิจการพิเศษ ท่ี ศธ 0514.1.32/136
ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2548 และหนังสือจากสภาขาราชการและลูกจางท่ี ศธ 0514.1.1.4.2/240 ลงวันท่ี 22
มีนาคม 2548

อธิการบดี ไดใหขอมูลวา ในชวงเวลา 2 ปท่ีผานมา มีหนังสือสอบถามเรื่องคาใชจายเพื่อพัฒนา
คุณภาพจากสวนราชการตางๆ อาทิ ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี  ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย  สํ านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  และคณะอนุกรรมาธิการอุดมศึกษาของวุฒิสภา ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดสงประกาศมหาวิทยาลัย
ขอนแกน ฉบับท่ี 260/2547 และชี้แจงเหตุผลใหฝายตางๆหลายครั้งตลอดมา และยังไมมีการส่ังการใดๆจาก
หนวยงานเหลานั้น นอกจากนี้ไดมีการประชุมเรื่องดังกลาวในระดับตางๆหลายครั้ง อาทิ การประชุมท่ีจัดโดยคณะ
อนุกรรมา-ธิการอุดมศึกษา  การประชุมท่ีจัดโดยสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ซ่ึงทุกครั้งไดขอสรุปวา
โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยตางๆเก็บคาใชจายเพื่อการพัฒนาคุณภาพนอกเหนือจากการอุดหนุนจากรัฐ โดย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน มีอัตราคาใชจายตํ่ าท่ีสุด

นอกจากนั้น เม่ือป พ.ศ. 2546 กลุมผูปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน
เคยเสนอตอสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี 260/2546 มาแลว
ซ่ึงสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2546 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2546 มีมติใหคงมติเดิม ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี 260/2546 ไว  อยางไรก็ตาม ในการแกปญหาดานอื่นๆท่ีเกี่ยวของนั้น
สภามหาวทิยาลัยขอนแกน ไดแตงตัง้คณะกรรมการเพือ่ศกึษาและเสนอแนวทางแกปญหา โดยมนีายสุชาต ิ เมืองแกว
กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคณุวฒิุเปนประธานกรรมการ ซ่ึงก ําลังทํ ารายงานผลจะเสนอสภามหาวทิยาลัยตอไป

ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี
1. เรื่องการแยกคาใชจายที่ควรชํ าระใหชัดเจนน้ัน  คาใชจายเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ ออกโดย

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 260/2546 สวนอัตราคาอาหารและเครื่องดื่ม ออกโดยประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 416/2546 ดังน้ัน คาใชจายทั้งสองเรื่องน้ัน แยกกันชัดเจนอยูแลว  สวนการ
มีหนังสือแจงผูปกครองนั้น  เห็นควรใหทางโรงเรียนแยกรายการที่ควรชํ าระใหชัดเจน ระหวางคาพัฒนา
คุณภาพและคาอาหาร-เครื่องดื่ม และเปนลักษณะของการขอความรวมมือเพ่ือประโยชนของคุณภาพการ
จัดการศึกษาแกนักเรียน

2. เรื่องการปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 260/2546 เพ่ือแยกรายการ
ยอยของคาใชจายเพ่ือการพัฒนาคุณภาพตามลักษณะกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ซึ่งรวมถงึคาใชจายเพ่ือจางครู
ลูกจางชั่วคราวดวย
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3. เรือ่งการตดิตามใหผูคางช ําระใหความรวมมือน้ัน  เน่ืองจากสภาคณาจารยและสภาขาราชการ
และลกูจาง ยนิดีใหความรวมมือชวยทวงหน้ีผูคางช ําระคาอาหาร-เครือ่งดืม่ จึงใหโรงเรยีนแจงรายนามผูคางช ําระแก
สภาขาราชการลกูจางและสภาคณาจารยอกีทางหน่ึง พรอมทัง้แจงมหาวทิยาลยัเพ่ือขอความรวมมือดวย

4. ผูที่มีความจํ าเปนทางการเงินและเดือดรอนในการชํ าระคาใชจายเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่ยังไมไดชํ าระ ใหเสนอขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาของบุตรจากทางมหาวิทยาลัยตอไป

4.2 ขออนุมัติเปดหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
ในลักษณะโครงการพิเศษ

คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรเสนอตอท่ีประชุมวา คณะสถาปตยกรรมศาสตรเสนอขออนุมัติ
เปดสอนหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร ในลักษณะโครงการพิเศษ โดย
ก ําหนดจะเปดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2548  ท้ังนี้ ผานความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการกลั่นกรองหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งท่ี 1/2548 เม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ
2548 เรียบรอยแลว และขอเสนอรางประกาศฯ เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาตามโครงการพิเศษ และรางประกาศ
ฯ เรื่องอัตราคาใชจายในการดํ าเนินงานตามโครงการพิเศษ ของหลักสูตรดังกลาว ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบในหลักการการขอเปดหลักสูตรฯ และรางประกาศฯ เรื่อง

คาธรรมเนียมการศึกษาฯ และใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไปได สํ าหรับรางประกาศฯ อัตราคาใชจาย
ในการดํ าเนินงานตามโครงการพิเศษของหลักสูตรดังกลาว เห็นควรชะลอไวกอน โดยอนุโลมเรื่องอัตรา
คาใชจายในการสมัครและสอบคัดเลือก   เพ่ือใหสามารถดํ าเนินการไปกอน   เน่ืองจาก   รองอธิการบดี-
ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ไดแจงวาขณะน้ีมหาวิทยาลัยกํ าลังดํ าเนินการพิจารณาจัดทํ ากรอบแนวทางการ
จัดการหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ และภาคพิเศษ ของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งจะรวมถึง คาใชจาย
การปรับภาระงาน และอื่นๆ

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 แจงผลการประเมินตามคํ ารับรองการปฎิบัติราชการประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2547
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศแจงตอท่ีประชุมวา สํ านักงาน ก.พ.ร.ไดมีหนังสือแจงผล

การประเมินการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามคํ ารับรองการปฏิบัติราชการประจํ าปงบประมาณ
พ.ศ.2547 (หนังสือสํ านักงาน ก.พ.ร. ลับ ท่ี นร 1201/649 ลงวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2548) โดยทํ าการปรับคา
คะแนนประเมินใหม โดยสรุปมหาวิทยาลัยขอนแกนมีคาคะแนนที่ไดจากการคํ านวณ เทากับ 4.1295 และคิดเปน
คาคะแนนที่ได (หลังการปรับลด 0.5000 เนื่องจากการสง SAR ลาชา 10 วันทํ าการ) คือ 3.6295 โดยมีราย
ละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

นอกจากนี้ สํ านักงาน ก.พ.ร. ไดมีหนังสือแจงรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินการปฏิบัติ
ราชการประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2548 เพิ่มเติม โดยกํ าหนดตัวชี้วัดใน  4 มิติ ดังนี้ มิติท่ี 1 มิติดานประสิทธิผล
ตามยุทธศาสตร รอยละ 65   มิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ รอยละ 10   มิติท่ี 3 มิติดานประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติราชการ รอยละ 10   และ มิติท่ี 4 มิติดานการพัฒนาองคกร รอยละ 15  โดยรายละเอียดตัวชี้วัดท่ี
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สํ านักงาน ก.พ.ร.แจงเพิ่มเติม คือ ในมิติท่ี 1 เพิ่มตัวชี้วัด “ระดับความสํ าเร็จของ รอยละเฉล่ียถวงนํ้ าหนักในการ
บรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา” จากเดิมรอยละ 20 เพิ่มเปนรอยละ
25  และในมิติท่ี 4 เพิ่มตัวชี้วัด “ระดับความสํ าเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา
อาจารย และหลักสูตร” มีนํ้ าหนักรอยละ 5  และพรอมกันนี้ สํ านักงาน ก.พ.ร. ไดแจงปฏิทินการจัดทํ าคํ ารับรอง
การปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2548 มาดวย
โดยกํ าหนดสงรายงานรอบ 6 เดือน  ซ่ึงประกอบดวย 1) รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํ ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ (Self-Assessment Report : SAR ) และ 2) รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR Card)  ภายในวันท่ี
15 เมษายน 2548

อนึ่ง ประธานไดแจงวา ตามนโยบายของรัฐบาลไดกํ าหนดใหสวนราชการจะตองจัดทํ าแผนปฏิบัติ
ราชการแผนดินรายป และ ราย 4 ป โดยกํ าหนดสงภายในวันท่ี 24 เมษายน 2548 นี้

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบฝายแผนและสารสนเทศจัดสงรายละเอียดพรอมปฏิทินการ

ดํ าเนินการแจงใหคณะ หนวยงาน ทราบอีกครั้ง  และเพ่ือใหการจัดทํ ารายงานรอบ 6 เดือน รวมถึงการจัดทํ า
แผนปฏิบัติราชการแผนดิน เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอเรียนเชิญผูบริหาร คณบดี ผูอํ านวยการทุกทาน
ประชุมระดมสมองในระหวางวันที่ 7-8 เมษายน 2548 ซึ่งจะมีหนังสือแจงรายละเอียดอีกครั้ง

5.2 เกณฑการรับบุคคลเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา
      ปการศึกษา 2549
ประธานแจงตอท่ีประชุมวา ท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ในการประชุมสามัญ ครั้งท่ี

1/2548 เม่ือวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2548 ไดมีมติเกี่ยวกับเกณฑการรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ในระบบกลาง ปการศึกษา 2549 ดังนี้

1. ผลการเรียนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) 10%
2.  ผลการเรียนเฉล่ีย (GPA)ของวิชากลุมสาระการเรียนรู

3-5 วิชา เลือกตามที่สาขาวิชาตกลงกัน 40%
3.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (National Education Test หรือ NET
      5 รายวิชา คือ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา

และวิชาภาษาอังกฤษ โดยใหแตละกลุมสาขากํ าหนดคารอยละของวิชาท่ีจะเลือก
และดํ าเนินการโดยสํ านักทดสอบกลาง 25-50%

4.  ผลการสอบ NET Advance และ/หรือวิชาเฉพาะ และ/หรือวิชาความถนัด
      รวมไมเกิน 3 วิชา โดยใหแตละสาขาระบุชื่อวิชาและกํ าหนดคารอยละ และ
     ดํ าเนินการโดยสํ านักทดสอบกลาง 0-25%
จากนั้นท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ไดมอบหมายให Admission and Assessment Forum

โดย ศาสตราจารย ดร.อุทุมพร  จามรมาน สอบถามแตละสาขาวชิาใหแจงจํ านวนรายชื่อกลุมวิชาท่ีจะเลือกหรือ
กํ าหนดจํ านวนรอยละในองคประกอบ ขอ 2 และ 4

บัดนี้ Admission and Assessment Forum ไดรับผลการพิจารณาจากสาขาวิชาและมหาวิทยาลัย
ตางๆ สวนใหญแลว และไดนํ าเสนอท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ในคราวประชุมฯ เม่ือวันท่ี 12 มีนาคม
2548  ท่ีประชุมมีมติในเรื่องดังกลาว ดังนี้
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1.ใหองคประกอบและสัดสวนนํ้ าหนักของรอยละของแตละองคประกอบ เปนไปตามที่ท่ีประชุม
อธิการบดีแหงประเทศไทย มีมติไวแลวเม่ือวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2548 เนื่องจาก

1.1 สาขาวิชา/คณะวิชาสาขาตางๆสวนใหญเห็นดวยกับองคประกอบและนํ้ าหนัก
ดังกลาว และไดแจงรายละเอียด จํ านวนวิชา กลุมวิชา ท่ีจะเลือกรวมทั้งสัดสวนรอยละขององคประกอบยอย หากมี
การเปล่ียนแปลงอีก แตละกลุมวิชาก็จะตองไปพิจารณาอีก และไมวาจะเปนเกณฑใดไมมีทางท่ีจะทํ าใหทุกสาขา/
คณะ มีความเห็นเหมือนกัน

1.2 วิธีการนี้เปนไปตามหลักการและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงมีวัตถุประสงค
ใหนํ้ าหนักและความสํ าคัญของผลการศึกษาจากระบบโรงเรียนมากขึ้น

1.3 สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดแตงตั้งคณะทํ างานศึกษารูปแบบการใช
คะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อสรางความมั่นใจตอระบบการรับเขาศึกษาในสถาบัน
อุดมศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการประเมินผลการเรียนในสถาบันอุดมศึกษา และมีวิธีการท่ีสามารถกํ าหนดโรงเรียน
ท่ีคะแนนการสอบไมสัมพันธกับ GPA รวมทั้งมีวิธีท่ีจะ Correct GPA ใหเหมาะสม

2.การสอบ NET และ NET Advance จะสอบ 2 ครั้ง ประมาณเดือนตุลาคม และเดือนกุมภาพันธ
โดยจะเสนอแนะไปยังสถาบันทดสอบทางการศึกษา (ขณะนี้สถาบันทดสอบทางการศึกษา ผานความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีแลว อยูระหวางการประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีสถานะเปนองคการมหาชน)

และท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ขอความรวมมือใหอธิการบดี แตละมหาวิทยาลัยทํ าความ
เขาใจกับคณบดีสาขาตางๆ เพื่อใหความรวมมือกับเกณฑดังกลาว โดยแตละสาขาสามารถกํ าหนดรายละเอียดยอย
ของแตละองคประกอบได

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบและขอความรวมมือใหคณะแจงขอมูลแกสาขาวิชาเพื่อใหความรวมมือ
ในการดํ าเนินการตามมติ ทปอ.ดวย

มติ ที่ประชุมรับทราบ และประธานขอความอนุเคราะหใหทุกคณะจัดสงขอมูลเกณฑการรับ
ตามองคประกอบขอ 2 ขอ 3 และขอ 4 ที่คณะไดแจงไปยัง ศ.ดร.อุทุมพร  จามรมาน ใหฝายวิชาการฯ ดวย
และใหฝายวิชาการฯจัดประชุมรองคณบดีฝายวิชาการของทุกคณะเพ่ือหารือรวมกันทั้งในเรื่องเกณฑการรับ
แบบ Admission และแนวทางการรับตรงของมหาวิทยาลัยสํ าหรับปการศึกษา 2549

5.3 การดํ าเนินการสรรหาคณบดี คณะวิทยาศาสตร
ประธานแจงท่ีประชุมวา ผูชวยศาสตราจารยวันชัย  สุมเล็ก คณบดีคณะวิทยาศาสตร จะครบวาระ

การดํ ารงตํ าแหนงในวันท่ี 13 กรกฎาคม 2548 เพื่อใหการดํ าเนินการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร เปนไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหาคณบดี พ.ศ.2542 และฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)
พ.ศ.2543  จึงนํ าเสนอท่ีประชุมคณบดีเพื่อทราบ และนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งกรรมการสรรหา
ตามขอ 6.2-6.4 แหงขอบังคับดังกลาว

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

5.4 การปฏิรูปการเงินอุดมศึกษาผานระบบกองทุนเงินใหกูยืมที่ผูกกับรายไดในอนาคต
ประธานแจงประชุมวา ศ.ดร.เมธี  ครองแกว ไดนํ า (ราง) ประเด็นกรอบแนวคิดระบบการเงิน

อุดมศึกษา และเอกสาร Concept paper เรื่อง กรอบการทํ างานของกองทุนเงินใหกูยืมท่ีผูกกับรายไดในอนาคตและ
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กองทุนแบบใหเปลาเพื่อการศึกษาในประเทศไทย (TICAL) มาสังเคราะหและสรุปเปน 21 ประเด็น   คํ าถาม
เพื่อหารือรวมกันระหวาง Prof.Bruce  Chapman และผูทรงคุณวุฒิของไทย ซ่ึงผลการพิจารณาในแตละประเด็นคํ า
ถาม มีสรุปรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ
6.1 การเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิเพ่ือคัดเลือกเปนคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบัน
      อุดมศึกษา
ผูรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากรแจงตอท่ีประชุมวา ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 11 บัญญัติใหมีคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาประกอบดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํ านวนไมนอยกวาแปดคน แตไมเกินสิบคนจาก
ผูท่ีดํ ารงหรือเคยดํ ารงตํ าแหนงศาสตราจารย หรือไมตํ่ ากวาอธิบดี หรือเปนผูบริหารจากภาคเอกชนที่ประสบความ
สํ าเร็จในการบริหารงานเปนท่ีประจักษ และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งตองเปนผูมีความรูและเชี่ยวชาญดานการ
บริหารงานบุคคล ดานกฎหมาย หรือดานการบริหารจัดการภาครัฐ โดยในวาระเริ่มแรกที่กฎหมายเริ่มใชบังคับ
มาตรา 69 แหงพระราชบัญญัติดังกลาวกํ าหนดใหผูท่ีเปนประธาน ก.พ.อ. และกรรมการประเภทอื่นพิจารณาเสนอ
แนะบุคคลที่จะดํ ารงตํ าแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิดังกลาว สํ านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาจึงใหมหาวิทยาลัย
พิจารณาเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิจํ านวน 6 รายชื่อ ภายในวันท่ี 20 มีนาคม 2548  กองการเจาหนาท่ีจึงไดแจงให
คณะ/หนวยงาน/องคกร เสนอชือ่ผูทรงคณุวฒิุตามหลกัเกณฑดงักลาว ภายในวนัท่ี 14 มีนาคม 2548 และเนือ่งจาก
ไมมีการประชมุคณบดใีนวนัท่ี 16 มีนาคม 2548 มหาวทิยาลัยจงึไดพจิารณารายชือ่จากการเสนอของคณะ/หนวย
งาน/องคกร สงใหสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแลว มีรายชื่อดังนี้

1. ดร.พารณ  อิศรเสนา ณ อยุธยา ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารงานบุคคล
2. ศ.ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย
3. ศ.ดร.กนก  วงศตระหงาน ผูทรงคุณวุฒิดานบริหารจัดการภาครัฐ
4. รศ.ดร.สายสุรี  จุติกุล ผูทรงคุณวุฒิสาขามนุษยศาสตร
5. ศ.ดร.เทียนฉาย  กีระนันทน ผูทรงคุณวุฒิสาขาสังคมศาสตร
6. ดร.กฤษณพงษ  กีรติกร ผูทรงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.2  การขยายเวลาราชการของขาราชการในสถาบันอุดมศึกษา
ผูรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากรแจงตอท่ีประชุมวา  ดวยสํ านักงานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษาไดแจงวา คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.) ทํ าหนาท่ีแทน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในการประชุมครั้งท่ี 1/2548 เม่ือวันท่ี 14
กุมภาพันธ 2548 ไดมีมติใหกํ าหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขยายเวลาราชการของขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา ตามมาตรา 72 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษา
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พ.ศ.2547 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ ซ่ึงกองการเจาหนาท่ีไดแจงใหคณะทราบและกํ าหนดสง
เอกสารของผูท่ีมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑท่ี ก.พ.อ.กํ าหนด ภายในวันท่ี 25 มีนาคม 2548 นี้

มหาวิทยาลัยมีผูท่ีมีคุณสมบัติเบื้องตนเขาขายไดรับการพิจารณา จํ านวน 41 ราย มีรายชื่อตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.3  การแตงต้ังคณะกรรมการวางหลักเกณฑและวิธีการบริหารงาน ดานบริหารงานบคุคล
ประธานเสนอตอท่ีประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี

2/2548 เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2548 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อเปนกรรมการในคณะกรรมการ
ชดุตางๆ ของคณะกรรมการวางหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานดานบริหารงานบุคคล  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประกอบดวย
(1) อธิการบดี เปนประธานกรรมการ
(2) นายสุชาติ  เมืองแกว เปนกรรมการ
(3) ผูแทนผูบริหาร ซ่ึงเลือกจากรองอธิการบดี
      คณบดี ผูอํ านวยการศูนย/สถาบัน/สํ านัก
      จํ านวน 5 คน เปนกรรมการ
(4) กรรมการซึ่งเลือกจากบุคลากร สายวิชาการ
      ซ่ึงไมใชประเภทผูบริหาร จํ านวน 1 คน เปนกรรมการ
(5) กรรมการ ซ่ึงเลือกจากบุคลากร ประเภททั่วไป
      จํ านวน 1 คน เปนกรรมการ
(6) ผูทรงคุณวุฒิท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้ง จํ านวน 2 คน เปนกรรมการ
(7) รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย เปนกรรมการและเลขานุการ
(8)  หัวหนาสํ านกังานอธกิารบดี เปนกรรมการและผูชวยเลขานกุาร
(9)  หัวหนาหนวยงานทีร่บัผดิชอบงานบรหิารงานบคุคล เปนกรรมการและผูชวยเลขานกุาร

โดยวิธีการไดมาซ่ึงกรรมการตามขอ (3)-(6) ใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุม
คณบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง

2. คณะกรรมการพิจารณากํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการกํ าหนดตํ าแหนงทางวิชาการและ
    ตํ าแหนงชํ านาญการ ประกอบดวย

(1) ศ.กนก  วงษตระหงาน เปนประธานกรรมการ
(2) ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ซ่ึงดํ ารงตํ าแหนง
      ศาสตราจารย (จากบัญชีรายชื่อของ สกอ.)
      จํ านวน 2 คน เปนกรรมการ
(3) ผูทรงคุณวุฒิจากบุคลากรสายวิชาการและดํ ารงตํ าแหนง
      ไมตํ่ าวารองศาสตราจารย จํ านวน 3 คน เปนกรรมการ
(4) ผูทรงคุณวุฒิจากบุคลากรประเภททั่วไป
      ซ่ึงดํ ารงตํ าแหนงผูเชี่ยวชาญหรือชํ านาญการ
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      จํ านวน 1 คน เปนกรรมการ
(5) รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย เปนกรรมการและเลขานุการ
(6)  หัวหนาสํ านกังานอธกิารบดี เปนกรรมการและผูชวยเลขานกุาร
(7)  หัวหนาหนวยงานทีร่บัผดิชอบงานบรหิารงานบคุคล เปนกรรมการและผูชวยเลขานกุาร

โดยวิธีการไดมาซ่ึงกรรมการตามขอ (2)-(4) ใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุม
คณบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง

3. คณะกรรมการวินัยและรักษาระบบคุณธรรม  ประกอบดวย
(1) นายสมพร  กล่ินพงษา เปนประธานกรรมการ
(2) ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
      จํ านวน 3 คน เปนกรรมการ
(3) ผูแทนผูบริหารซ่ึงเลือกจากรองอธิการบดี คณบดี
      ผูอํ านวยการศูนย/สถาบัน/สํ านัก จํ านวน 5 คน เปนกรรมการ
(4) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนคณาจารย
      จํ านวน 1 คน เปนกรรมการ
(5) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนขาราชการ
      จํ านวน 1 คน เปนกรรมการ
(6) หัวหนาหนวยงานทีร่บัผดิชอบงานบรหิารงานบคุคล เปนกรรมการ
(7)  หัวหนาหนวยงานท่ีรบัผดิชอบงานดานวนิยั เปนกรรมการและเลขานกุาร
(9)  ผูด ํารงต ําแหนงนติกิรในหนวยงานท่ีรบัผดิชอบงานดานวนิยั เปนผูชวยเลขานกุาร

โดยวิธีการไดมาซ่ึงกรรมการตามขอ (3) ใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุม
คณบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อเปนกรรมการในคณะกรรมการชุดตางๆ ตาม
รายละเอียดขางตน เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งตอไป

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติ ดังน้ี
1.คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ตามขอ (3) ประกอบดวย

1. รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
2. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
3. คณบดีคณะแพทยศาสตร
4. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
5. ผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ

และตามขอ (7) ใหรองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร เปนกรรมการและเลขานุการ
2. สํ าหรับคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ตามขอ (4)-(6) คณะกรรมการพิจารณากํ าหนด

หลักเกณฑและวิธีการกํ าหนดตํ าแหนงทางวิชาการและตํ าแหนงวิชาการ ตามขอ (2)-(4) และคณะ
กรรมการวินัยและรักษาระบบคุณธรรม ตามขอ (3)  ขอใหคณะ/หนวยงาน นํ ากลับไปพิจารณาเสนอ  โดย
กองการเจาหนาที่จะมีบันทึกถึงแตละคณะ/หนวยงาน เพ่ือรวบรวมรายชื่อนํ าเสนอใหที่ประชุมพิจารณาในการ
ประชุมครั้งตอไป
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6.4 การแพรระบาดของไวรัสคอมพิวเตอรที่สํ านักงานอธิการบดี
 รองผูอ ํานวยการฝายวชิาการ ผูแทนผูอ ํานวยการศนูยคอมพวิเตอรเสนอตอท่ีประชมุวา ดวยปจจบุนัไดมี
การแพรระบาดของไวรัสคอมพิวเตอร ในสํ านักงานอธิการบดี สงผลกระทบใหชองสัญญาณที่ใชในการติดตอส่ือ
สารเต็มไปดวยขอมูลท่ีไมไดตองการส่ือสาร อุปกรณท่ีใชในการส่ือสารปฏิเสธการใหบริการ และทํ าใหไมสามารถใช
ระบบการเงินท่ีกองคลังได ในกรณีดังกลาว ศูนยคอมพิวเตอรไดดํ าเนินการแกไข โดยระยะส้ัน ไดทํ าการ Relocate
Link ของเครื่องแมขายระบบการเงิน  ทํ าการ Update Patch ใหกับระบบปฏิบัติการ ติดตั้งเครื่องแมขายใหบรกิาร
และตดิตัง้โปรแกรมสํ าหรบัคนหาและก ําจดัไวรสัคอมพวิเตอรดงักลาวและในระยะยาวจะมกีารจดัประชมุเชงิปฏิบตักิารเพื่อ
สรางจิตสํ านึกของความปลอดภัยทางดาน ICT และการทํ าใหระบบ ICT ของมหาวิทยาลัยเปนมาตรฐานสากล
โดย COBIT Framwork และในสวนของการดํ าเนินการเพื่อใหสอดคลองกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํ ารับรองการปฏิบัติราชการของสํ านักงาน ก.พ.ร. ในมิติการจัดการสารสนเทศ ระดับคุณภาพของการจัดการ
สารสนเทศของสวนราชการ รอยละ 5 นั้น มีเรื่องของความปลอดภัย รอยละ 0.5 เพื่อใหบรรลุตามระดับคุณภาพ
ดังกลาว ตองดํ าเนินการใหระบบปฏิบัติการท่ีใชงานมีลิขสิทธ์ิท่ีถูกตอง และมีการลงทะเบียนผูใชงานคอมพิวเตอร
ในมหาวิทยาลัยท้ังหมด เพื่อความสะดวกในการติดตามผลและดูแลปองกันในอนาคต

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ทีป่ระชมุรบัทราบ

เลิกประชุมเวลา  12.55 นาฬิกา

             (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)
                   รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

                  เลขานุการท่ีประชุมคณบดี

นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน  มูลศรี
ผูบันทึกรายงานการประชุม
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