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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  วาระพิเศษ  ณ  วันที่  12 เมษายน 2549

รายงานการประชุมคณบดี
วาระพิเศษ

เมื่อวันพธุที่ 12 เมษายน 2549
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ

******************************************
ผูมาประชุม
1. รศ.พิศาล  ศิริธร รองอธกิารบดีฝายวิจัย และรักษาราชการแทน

ผูอ ํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   ประธาน
2. รศ.ด ํารงค หอมดี รองอธิการบดีฝายบริหาร   
3. ผศ.อารมย  ตตัตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
4. ผศ.ลขิิต  อมาตยคง                            รองอธกิารบดีฝายพัฒนานักศึกษา
5. ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
6. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท รองอธกิารบดีฝายพัฒนาบุคลากร
7. ผศ.วันชัย สุมเล็ก รองอธกิารบดีฝายวิทยาเขตหนองคาย
8. รศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ คณบดคีณะเกษตรศาสตร
9. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร
10. ผศ.เกียรติ  แสงอรุณ รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดคีณะวิทยาศาสตร
11. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา คณบดคีณะศึกษาศาสตร
12. ผศ.วัลภา  บินสมประสงค รองคณบดีฝายกิจการพิเศษและทรัพยสิน

แทนคณบดคีณะพยาบาลศาสตร
13. รศ.สัญญา  รอยสมมุติ รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร
14. รศ.พีรสิทธิ์  คํ านวณศิลป คณบดคีณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
15. รศ.ชชูาติ อารีจิตรานุสรณ คณบดคีณะเทคนิคการแพทย
16. ผศ.วีระศักดิ์  ชายผา คณบดคีณะสาธารณสุขศาสตร
17. รศ.สวุมิล  ทวีชัยศุภพงษ รองคณบดีฝายวิจัย

แทนคณบดคีณะทันตแพทยศาสตร
18. ผศ.อาภรณี  ไชยาคํ า รองคณบดีฝายวิชาการ

แทนคณบดคีณะเภสัชศาสตร
19. ผศ.พรเทพ  ถนนแกว รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย

แทนคณบดีคณะเทคโนโลยี
20. รศ.ประจักษ  พัวเพ่ิมพูลศิริ คณบดคีณะสัตวแพทยศาสตร
21. รศ.ธาดา  สุทธิธรรม คณบดคีณะสถาปตยกรรมศาสตร
22. ผศ.จงรักษ  หงษงาม รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดคีณะวิทยาการจัดการ
23. ผศ.รุง  ธีระพิจิตร คณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร
24. รศ.สมาน  ลอยฟา ผูอ ํานวยการสํ านักวิทยบริการ

(ส ํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู)
25. รศ.ชรัตน  มงคลสวัสดิ์ ผูรักษาราชการแทนผูอ ํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
26. รศ.อรทัย  พาชีรัตน รองผูอํ านวยการฝายบริการและวิชาการ

แทนผูอ ํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
27. รศ.จิตเจริญ  ไชยาคํ า ผูอ ํานวยการศูนยบริการวิชาการ
28. ผศ.สกุจิจา  จันทะชุม ผูอ ํานวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล

(ส ํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)
29. ผศ.พิศิษฐ  โจทยกิ่ง ประธานสภาคณาจารย
30. รศ.ศกัดา  ไชกิจภิญโญ ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ

ปฏิบัติหนาที่แทนเลขานุการที่ประชุม
ผูไมมาประชุม เน่ืองจากติดราชการ หรือภารกิจสํ าคัญ
1.  รศ.สุมนต  สกลไชย อธิการบดี    
2.  รศ.กลุธิดา  ทวมสุข รองอธกิารบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

เลขานุการที่ประชุม
3.  รศ.สมหมาย  ปรีเปรม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
4. นางสังวาลย ชางทอง หวัหนาสํ านักงานอธิการบดี

ผูชวยเลขานุการที่ประชุม
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ผูเขารวมประชุม
1.  นางบุบผา  ชอบใช รองประธานสภาขาราชการและลูกจาง คนที่ 2

แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง
2.  รศ.พีระศักดิ์  ศรีฤาชา รองผูอํ านวยการฝายวิชาการ

ส ํานักทะเบียนและประมวลผล
(ส ํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)

3.  รศ.พิศาล  ไมเรียง รองคณบดีฝายแพทยศาสตรศึกษา
คณะแพทยศาสตร

4.  รศ.อโนทัย  ตรีวานิช หวัหนาภาควิชาสถิติ
คณะวิทยาศาสตร

เร่ิมประชุมเวลา 10.55 นาฬิกา

เน่ืองจากอธกิารบด ีและรองอธิการบดีฝายบริหารติดราชการ จึงไดมอบหมายให รองอธิการบดี
ฝายวจัิย ท ําหนาทีป่ระธานที่ประชุม และมอบหมายให รศ.ศักดา  ไชกิจภิญโญ ทํ าหนาที่เลขานุการที่ประชุม
ประธานไดกลาวเปดประชุมและด ําเนินการประชมุตามระเบยีบวาระดงัตอไปน้ี

ระเบียบวาระที่ 1  การรับตรงเขามหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานไดมอบหมายให รศ.ศกัดา  ไชกจิภิญโญ ผูชวยอธกิารบดฝีายวชิาการ เสนอตอทีป่ระชมุวา

ตามทีส่ ํานักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ไดก ําหนดใหมีการรับสมคัรคดัเลอืกบคุคลเขาศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา
ประจํ าปการศกึษา 2549 รวมทัง้จํ าหนายหนังสอืระเบยีบการและใหบริการเคร่ืองคอมพวิเตอรในการรับสมคัรคดัเลอืกฯ
ระหวางวนัที ่27 มีนาคม – 10 เมษายน 2549 และปรากฏวาการประกาศผลการสอบวชิา O-NET และวชิา A-NETของ
สถาบนัทดสอบทางการศกึษาแหงชาต ิ(องคการมหาชน) (สทศ.) มีความคลาดเคลือ่นท ําใหไมสามารถน ําคะแนนสอบ
วชิาดงักลาวมาใชคดิค ํานวณในการสมคัรเลอืกคณะ/ประเภทวชิาตางๆได จึงจํ าเปนตองประกาศเลื่อนการรับสมัคร
จากวันที่ 27 มีนาคม – 10 เมษายน 2549 เปนถงึวันที่ 18 เมษายน 2549 และประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ
สมัภาษณและตรวจรางกายระบบ Admissions ตรง จากเดิม 16 เมษายน 2549 เปนวันที่ 23 เมษายน 2549 จาก
ความคลาดเคลือ่นในการประกาศผลการสอบดังกลาว สกอ.ไดเชิญประชุมมหาวิทยาลัย/สถาบันที่ใชคะแนนสอบ
วชิา O-NET และวิชา A-NET เปนสวนหนึง่ในการคัดเลือกระบบโควตารับตรง เม่ือวันที่ 4 เมษายน 2549 เพ่ือ
แจงเปลีย่นแปลงปฏทินิคดัเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยขอนแกนไดดํ าเนินการ
ก ําหนดเปลีย่นแปลงปฏิทินการรับบุคคลเขาศึกษาฯ โดยวิธีรับตรง ประจํ าปการศึกษา 2549 ใหมแลวซ่ึงมีราย
ละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม แตผูแทนคณบดีคณะแพทยศาสตรยังตองการคงประกาศรายชื่อผูมี
สทิธิส์อบสมัภาษณและตรวจรางกายในวันที่ 16 เมษายน 2549 เหมือนเดิม ซ่ึงพรอมกับคณะแพทยศาสตร ทั้ง 9
สถาบันทั่วประเทศ  หากประกาศผลลาชาจะสงผลกระทบในหลายดาน

ผูอ ํานวยการส ํานักบริหารและพัฒนาวิชาการเสนอตอที่ประชุมเพ่ิมเติมวา ขณะน้ีมหาวิทยาลัยมี
ขอมูลผลคะแนนสอบวิชา O-NET และวิชา A-NET เรียบรอยแลว แตเปนขอมูล HTML File ซ่ึงตองใชเวลาในการ
ด ําเนินการประมวลผลและวิเคราะหขอมูล  แตขณะน้ีส ํานักฯไดจัดทํ าขอมูลของคณะแพทยศาสตรเรียบรอยแลว
ส ําหรับคณะอืน่ๆ ก็จะเรงดํ าเนินการตอไป  อยางไรก็ตาม ยังตองรอผลคะแนน  GPAX  มาประกอบ ซ่ึงคาดวาจะ
ไดขอมูลครบถวน ภายในวันที่ 12 เมษายน 2549

รศ.อโนทยั  ตรีวานิช เสนอตอที่ประชุมเพ่ิมเติมวา ไดพยายามติดตอขอขอมูลดิบคะแนนสอบ
วชิา O-NET และวิชา A-NET จากสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) แลว แตก็ยังไมไดรับทราบ
ความคบืหนา ซ่ึงตองประสานขอขอมูลอยางเรงดวนตอไป การดํ าเนินการกับขอมูล HTML File ทีมี่อยูในปจจุบัน
มีความลาชาเพราะตองตรวจสอบความถูกตองของขอมูลอยางละเอียดรอบคอบ แตก็พยายามเรงดํ าเนินการให
เร็วทีส่ดุ เพ่ือใหทันตามกํ าหนดการที่วางไว  โดยจะเรงดํ าเนินการในสวนของคณะแพทยศาสตรกอน และดํ าเนิน
การของคณะอืน่ๆทีเ่หลือ คาดวาจะแลวเสร็จทั้งหมดพรอมประกาศผลไดภายในวันที่ 21 เมษายน 2549

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบและพจิารณาการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับบุคคลเขาศึกษาใน
สถาบนัอดุมศกึษา และการรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยวิธีรับตรง ประจํ าปการศึกษา 2549

มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมีมติ ดังน้ี
1. วนัประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ

- คณะแพทยศาสตร ประกาศผลในชวงบายวันที่  15 เมษายน 2549 โดยใหมี
การตรวจสอบ วิเคราะหประมวลผลขอมูลอยางถูกตองและละเอียดรอบคอบ
กอนการประกาศผล

- คณะอืน่ๆที่เหลือ ประกาศผลในวันที่ 21 เมษายน 2549
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       ทัง้น้ี ทางคณะผูจัดทํ าขอมูลของมหาวิทยาลัยจะพยายามใหเสร็จภายใน
วนัที ่18 เมษายน 2549 และจะไดมีการเชิญประชุมคณบดีหรือผูแทนที่สามารถ
ตัดสินใจได เพื่อพิจารณารายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณ ในวันที่ 17 หรือ 18
เมษายน  2549

2.   สํ าหรับกรณทีีม่ีความผิดพลาด อันเน่ืองมาจากความคลาดเคลื่อนของขอมูลที่ได
      ประกาศไปแลว ใหที่ประชุมคณบดีพิจารณาเปนกรณีไป

ระเบียบวาระที่ 2  การเสนอช่ือผูทรงคุณวุฒิเพื่อทํ าหนาที่ผูตรวจประเมินคุณภาพภายนอก
ประธานไดมอบหมายให รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่

มหาวทิยาลยัไดใหคณะ/หนวยงานพิจารณารายชื่อผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทํ าหนาที่ผูตรวจประเมินคุณภาพภายนอก ใน
การประเมนิคณุภาพภายนอกรอบที่ 2 (2549) น้ัน สํ านักงานประเมินและประกันคุณภาพไดสรุปผลการเสนอชื่อผู
ทรงคณุวฒิุเรียบรอยแลว ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม อน่ึง สํ าหรับรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่
เปนอาจารยภายในมหาวิทยาลัย ไมสามารถเสนอชื่อเปนผูตรวจประเมินภายนอกของ สมศ.ได

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาเลือกรายชื่อผูทรงคุณวุฒิจากรายชื่อที่คณะ/หนวยงานพิจารณา
เสนอ  เพ่ือจะไดแจงขอมูลให สมศ.ทราบตอไป

มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมีมติเสนอรายช่ือผูทรงคุณวุฒิและรายช่ือผูทรงคุณวุฒิ
สํ ารองในแตละสาขาวิชา ดังน้ี

กลุมสาขาวิชา รายช่ือผูทรงคุณวุฒิ สํ ารอง
1 วทิยาศาสตรสุขภาพ/ชีวภาพ ศ.นพ.อาวุธ  ศรีสุกรี ศ.นพ.จรัส  สุวรรณเวลา

ศ.นพ.วันชัย  วัฒนศัพท
รศ.น.สพ.ดร.เทิด  เทศประทีป
รศ.ดร.จันทรจรัส  เร่ียวเดชะ

2 วทิยาศาสตรกายภาพ ศ.ดร.สุพจน  หาญหนองบัว ศ.ศักดา  ศิริพันธุ
3 วศิวกรรมศาสตร ศ.ดร.ปราโมทย  เดชะอํ าไพ รศ.ดร.บัณฑิต  ฟุงธรรมสาร
4 สถาปตยกรรมศาสตร ศ.คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ ศ.ม.ร.ว.ทองใหญ ทองใหญ
5 เกษตรศาสตร รศ.นคร  ณ  ลํ าปาง รศ.ดร.กนก  ผลารักษ
6 บริหารธุรกิจ/พาณิชย

ศาสตร/
การบัญชี/การจัดการ/
การทองเที่ยว/เศรษฐศาสตร

รศ.ดร.วรากรณ  สามโกเศศ รศ.ดร.พิศมัย  จารุจิติพันธ

7 ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร รศ.ผดุงยศ  ดวงมาลา รศ.ดร.ไพฑูรย  สินสารัตน
8 ศิลปกรรมศาสตร/

วจิติรศิลป/ประยุกตศิลป
ศ.ดร.สุกรี  เจริญสุข รศ.ปริญญา  ตันติสุข

9 มนุษยศาสตร/สังคมศาสตร ศ.ดร.ปรัชญา  เวสารัชช ศ.ดร.ปราณี  กุลละวณิชย
10 สหวิทยาการ ผศ.จันทรจิรา  วงษขมทอง -

เลิกประชุมเวลา 12.15 นาฬิกา

    ศกัดา  ไชกิจภิญโญ
             (รองศาสตราจารยศกัดา  ไชกิจภิญโญ)

                              ผูชวยอธกิารบดีฝายวชิาการ
          ปฏิบตัิหนาที่แทนเลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน  มูลศรี
ผูบันทึกรายงานการประชุม
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