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รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 8/2548

เม่ือวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2548
ณ  หองประชุมสํ านักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 2  อาคารศูนยวิชาการ

         ******************************************
ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต  สกลไชย  อธิการบดี ประธาน
2. รศ.ดํ ารงค  หอมดี รองอธิการบดีฝายบริหาร
3. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
4. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
5. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร
6. รศ.สมหมาย  ปรีเปรม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
7. รศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ คณบดีคณะเกษตรศาสตร
8. ผศ.ธนากร  วงศวัฒนาเสถียร รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ

แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
9. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก คณบดีคณะวิทยาศาสตร
10. ผศ.วรกิต  วัดเขาหลาม รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร
11. รศ.สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
12. ผศ.สุชาติ  อารีมิตร คณบดีคณะแพทยศาสตร
13. รศ.พีรสิทธ์ิ  คํ านวณศิลป คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
14. รศ.ชูชาติ  อารีจิตรานุสรณ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
15. ผศ.วีระศักดิ์  ชายผา คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
16. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย คณบดีคณะเภสัชศาสตร
17. ผศ.วิเชียร  วรพุทธพร รองคณบดีฝายวิชาการ

แทนคณบดีคณะเทคโนโลยี
18. รศ.ประจักษ  พัวเพิ่มพูลศิริ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
19. นายทรงยศ  พงศพิมล รองคณบดีฝายวิชาการ

แทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
20. รศ.สุเมธ  แกนมณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
21. นายพยุงศิลป  เปศรี รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา

แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
22. นางพจมาลย  พงศวิทยานนท เลขานุการสํ านักวิทยบริการ

แทนผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ
(สํ านักหอสมุดและทรัพยากรและการเรียนรู)

23. รศ.ชรัตน  มงคลสวัสดิ์ รักษาราชการแทนผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร
24. รศ.สมภพ  พระธานี ผูอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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25. นายพิชัย  เลงพานิช ผูชวยผูอํ านวยการ
แทนผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ

26. ผศ.วรรณี  เนตรสิงหนาท รองผูอํ านวยการฝายบริหาร
แทนผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล
(สํ านักบริหารและพัฒนาวิชาการ)

27. ผศ.พิศิษฐ  โจทยกิ่ง ประธานสภาคณาจารย
28. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

เลขานุการท่ีประชุม
29. นางสังวาลย  ชางทอง หัวหนาสํ านักงานอธิการบดี

ผูชวยเลขานุการท่ีประชุมคณบดี

ผูไมมาประชุม
1.  ผศ.อารมย ตัตตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
2.  รศ.พิศาล  ศิริธร รองอธิการบดีฝายวิจัย และ
                                                       รักษาราชการแทนผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
3.  รศ.นิวัตร  จันทรเทวี คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร

ผูเขารวมประชุม
1.  นายบุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย รองประธานสภาขาราชการและลูกจาง คนท่ี 1

แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง

เริ่มประชุมเวลา 09.40 นาฬิกา
ประธานกลาวเปดประชมุและไดแจงตอท่ีประชมุวา วนันีเ้ดมิไดก ําหนดใหเปนการประชมุสภา

มหาวทิยาลัย ครัง้ท่ี 4/2548 แตเนือ่งจากไดประชมุสภามหาวทิยาลัยครัง้ท่ี 3/2548 ไปแลวเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน
2548 จงึไมมีการประชมุสภามหาวทิยาลัยในเดอืนพฤษภาคม ประกอบกบัมีเรือ่งจะเสนอใหประชมุคณบดพีจิารณา
หลายเรือ่ง  จงึขอใหมีการประชมุคณบดใีนวนันีด้วย  และประธานไดด ําเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระดงัตอไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ไดนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2548
      เม่ือวันที่ 20 เมษายน  2548 และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง
      -  เล่ือนไปบรรจวุาระการประชมุคราวตอไป

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณบดี
-  รบัรองรายงานการประชมุคณบด ีครัง้ที ่7/2548 เม่ือวนัพฤหสับดทีี ่7 เมษายน 2548
ท่ีประชุมมีมติใหแกไข ดังนี้
-  หนา 3 บรรทัดท่ี 8 จากทาย ขอความ “...ตํ าแหนงทางวิชาการและตํ าแหนงวิชาการ” ใหแกไข

เปน “...ตํ าแหนงทางวิชาการและตํ าแหนงชํ านาญการ”
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-  ทายมตท่ีิประชมุวาระท่ี 3.1 ใหเพิม่ขอความวา “และกรณท่ีีคณบดหีรอืผูอ ํานวยการทีร่วมเปน
กรรมการในชดุตางๆ ไดครบวาระการด ํารงต ําแหนงคณบดหีรอืผูอ ํานวยการกใ็หถอืวาครบวาระการเปนกรรมการดวย ให
ด ําเนนิการสรรหาใหม”

-  หนา 10 บรรทัดท่ี 1 จากทาย คํ าวา “ACCIRAL  BASIS” ใหแกไขเปน “ACCURAL
BASIS” และบรรทัดท่ี 3 จากทาย คํ าวา “ส้ินคา” ใหแกไขเปน “สินคา”

-  รบัรองรายงานการประชมุคณบด ีวาระพเิศษ เม่ือวนัศกุรที ่29 เมษายน 2548
ท่ีประชุมมีมติใหแกไข ดังนี้
-  หนา 2 เพิ่มชื่อผูเขารวมประชุมอีก 1 ชื่อ คือ นายบุญญฤทธิ์  สมบัตหิลาย ตํ าแหนง

รองประธานสภาขาราชการและลูกจางคนท่ี 1  แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง
-  หนา 3 ยอหนาท่ี 2 บรรทดัท่ี 2 คํ าวา “สถานโีทรศพัทไอทีว”ี ใหแกไขเปน “สถานโีทรทัศนไอทีว”ี
เม่ือแกไขเรียบรอยแลว ท่ีประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 7/2548 เม่ือวันพฤหัสบดี

ท่ี 7 เมษายน 2548 และวาระพิเศษ เม่ือวันศุกรท่ี 29 เมษายน 2548

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน      
3.1  การแตงต้ังคณะกรรมการวางหลักเกณฑและวิธีการบริหารงาน ดานบริหารงานบุคคล
ประธานสภาคณาจารยเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดีคราวประชุม ครั้งท่ี

6/2548 เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2548 ไดพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อเปนกรรมการในคณะกรรมการชุดตางๆ ของ
คณะกรรมการวางหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานดานบริหารงานบุคคล นั้น  เนื่องจากสภาคณาจารย คราวสมัย
ประชุมสามัญ ครั้งท่ี 3/2548 เม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2548 ไดพิจารณาเกี่ยวกับองคประกอบของคณะกรรมการ
ท้ัง 3 ชุด คือ 1)  คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 2)  คณะกรรมการกํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการกํ าหนด
ต ําแหนงทางวิชาการ และตํ าแหนงชํ านาญการ  และ 3)  คณะกรรมการวินัยและรักษาระบบคุณธรรม แลว ท่ี
ประชุมสภาคณาจารย มีมติใหเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาใหมีผูแทนสภาคณาจารย เขารวมเปนกรรมการในคณะ
กรรมการ  ท้ัง 3 ชุดดังกลาว

ประธานเสนอตอท่ีประชุมวา การกํ าหนดองคประกอบของคณะกรรมการทั้ง 3 ชุดดังกลาวนั้น
เปนอํ านาจของสภามหาวิทยาลัย หากสภาคณาจารยประสงคจะเสนอใหมีผูแทนสภาคณาจารยเขารวมเปน
กรรมการในกรรมการชุดตางๆ นั้น สภาคณาจารยควรพิจารณานํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบตามที่ประธานเสนอ

3.2  การแกปญหากรณีสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานแจงตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมวาระพิเศษ เม่ือวันท่ี 29

เมษายน 2548 ไดพิจารณาเรื่องการแจงความดํ าเนินคดีผูบริหารมหาวิทยาลัยและการแกปญหากรณีสหกรณ
ออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน นั้น ความคืบหนาในเรื่องดังกลาวคือ กลุมนายไพศาล  แสงสุวรรณ ไดมีหนังสือ
ไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการแลว ซ่ึงในกรณีนี้มหาวิทยาลัยจะไดมีหนังสือชี้แจงรายละเอียดตอไป
สํ าหรับกลุมนางลํ าพูน  หรองบุตรศรี เม่ือไดรับทราบขอมูลวากรมสอบสวนคดีพิเศษ จะดํ าเนินคดีท่ีคางพิจารณา
ของสหกรณออมทรัพยฯท้ังหมดซึ่งมีอยูประมาณ 500 กวาคดีใหแลวเสร็จโดยเร็ว และมหาวิทยาลัยจะด ําเนินการ
ทางวินัยกับผูท่ีเกี่ยวของในกรณีปญหาสหกรณออมทรัพยฯท้ังหมด กลุมนางลํ าพูน  หรองบุตรศรี จึงยุติการดํ าเนิน
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การตางๆและไดปรึกษาหารือกับประธานกรรมการดํ าเนินงานสหกรณออมทรัพยฯเพื่อหาแนวทางการบรรเทา
ความเดือดรอนตอไป
 จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การปรบัเปลีย่นโครงสรางคณะวทิยาการจดัการ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการเสนอตอท่ีประชุมวา คณะวิทยาการจัดการเสนอปรับโครงสรางใหม

เพือ่ใหเกดิประสทิธิภาพและประสิทธิผลในการบรหิารหนวยงาน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย
มีรายละเอียดดังนี้

โครงสรางเดิม โครงสรางใหม
1. สํ านักงานคณบดี  ประกอบดวย
- งานบริการการศึกษา
- งานบริหารและธุรการ
- งานคลังและพัสดุ
- งานนโยบายและแผน

1. สํ านักงานคณบดี ประกอบดวย
- กลุมภารกิจสนับสนุนการผลิตบัณฑิตและพัฒนา

นักศึกษา
- กลุมภารกิจสนับสนุนการบริหารจัดการ
- กลุมภารกิจวางแผนและติดตามประเมินผล

2.  ภาควิชาการเงินและบัญชี
3.  ภาควิชาบริหารธุรกิจ
4.  ภาควิชาเศรษฐศาสตร

2. หลักสูตรการศึกษา
- หลักสูตรบริหารธุรกิจ
- หลักสูตรเศรษฐศาสตร

ท้ังนี้ คณะวิทยาการจัดการ ขอคงตํ าแหนงเลขานุการคณะไว การปรับปรุงโครงสรางครั้งนี้ไดรับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2548 และเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจํ าคณะฯในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2548 เม่ือวันจันทรท่ี 11 เมษายน 2548  และคณะฯ ไดแนบ
รายละเอียดคํ าชี้แจงการขอปรับเปล่ียนโครงสรางซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ และมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังน้ี
1. ควรกํ าหนดวาระการดํ ารงตํ าแหนงหัวหนากลุมภารกิจในสํ านักงานคณบดีคราวละ 4 ป

และใหบุคลากรที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัย และขาราชการที่มีตํ าแหนงชํ านาญการ/เชี่ยวชาญ เปนหัวหนา
กลุมไดเหมือนกันทุกคณะ เชนเดียวกับหนวยงานอื่นในมหาวิทยาลัยที่ไดปรับโครงสรางไปแลว

2. การแบงสวนงานดานวิชาการที่กํ าหนดเปน 2 หลักสูตรน้ัน เน่ืองจากคํ าวา “หลักสูตร”
ไมใชชื่อหนวยงาน จึงควรเขียนคํ าอธิบายใหชัดเจนวา “การบริหารวิชาการของคณะ จะไมมีการแบง
โครงสรางองคกร โดยจะดํ าเนินการบริหารหลักสูตรในรูปของคณะกรรมการ และขึ้นตรงตอคณะ”

3. มหาวิทยาลัยควรติดตามและประเมินผลการดํ าเนินงานของหนวยงาน
ภายหลังที่ไดมีการปรับปรุงโครงสรางแลว

4. มอบใหฝายแผนและสารสนเทศพิจารณาจัดสัมมนาเพื่อสรางความเขาใจรวมกัน
ในแนวทางการปรับโครงสรางของคณะ/หนวยงาน ตลอดจนเรื่องการกํ าหนดชื่อกลุมงาน หรือ กลุมภารกิจ
และใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณกับคณะที่ไดดํ าเนินการไปแลว
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4.2 เสนอแตงต้ังคณะกรรมการประจํ าสํ านักวิทยบริการ
ผูแทนผูรักษาราชการแทนผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการเสนอตอท่ีประชุมวา เพื่อใหเปนไปตาม

ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คณะกรรมการประจํ าสํ านักท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ.2547 สํ านักวิทย-
บริการ   ขอเสนอแตงตั้งคณะกรรมการประจํ าสํ านักวทิยบริการ ประกอบดวย

1.  อธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมายจากอธิการบดี เปน  ประธานกรรมการ
2.  คณบดีคณะแพทยศาสตร เปน  กรรมการ
3.  คณบดีคณะเกษตรศาสตร เปน  กรรมการ
4.  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เปน  กรรมการ
5.  ผูอํ านวยการสํ านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เปน  กรรมการ
6.  รองศาสตราจารยศักดา  ไชกิจภิญโญ เปน  กรรมการ
7.  รองศาสตราจารยลํ าปาง  แมนมาตย เปน  กรรมการ
8.  นายอนัตต  เจาสกุล เปน  กรรมการ
9.  ผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ เปน  กรรมการและเลขานุการ

  10.  รองผูอํ านวยการฝายบริการวิชาการ สํ านักวิทยบริการ เปน  ผูชวยเลขานุการ
จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ สํ าหรับกรรมการในลํ าดับที่ 5 ใหใสชื่อ

หนวยงานเดิมไวดวย

4.3 ขอความเห็นชอบรางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาขั้นปริญญาตรี
พ.ศ.2548

เลขานุการท่ีประชุมเสนอตอท่ีประชุมวา ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธขอเสนอรางระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2548 โดยไดปรับปรุงแกไขตามขอคิดเห็นเสนอแนะ
ของท่ีประชุมคณบดี คราวประชุม ครั้งท่ี 5/2548 เม่ือวันท่ี 9 มีนาคม 2548 เรียบรอยแลว ซ่ึงมีสรุปประเด็นการ
แกไขเพิ่มเติมเปรียบเทียบกับระเบียบเดิมตามเอกสารประกอบวาระ

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และมีขอคิดเห็นเสนอแนะใหปรับปรุง

แกไขในรางระเบียบฯ  ดังน้ี

1.  ควรเพิ่มนิยามของคํ าวา “สํ านักบริหารและพัฒนาวิชาการ”
2. หนา 2 ตรวจสอบความถูกตองของขอความในขอ 6.2.4 เน่ืองจากขอความเหมือนกับ

ขอ 6.2.1
3.  หนา 2 ขอ 8.2 ตัดขอความ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ออก
4.  หนา 7 ตรวจสอบความถูกตองการพิมพสัญลักษณ + ของระดับคะแนน
5.  หนา 11 ขอ 31 ใหเพ่ิมรายละเอียดใหชัดเจนเก่ียวกับ

-  ในกรณีนักศึกษาที่สํ าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรตอเน่ือง จะไมไดรับปริญญา
    เกียรตินิยม
-  การใหปริญญาสถาบันสมทบใหเปนไปตามระเบียบน้ีดวย
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6.  หนา 13 ขอ 37.3.2 ขอความ “...ดํ าเนินการกอนวันแรกของการสอบประจํ าภาค...”
ใหแกไขเปน “...ดํ าเนินการไมนอยกวา 2 สัปดาหกอนการสอบประจํ าภาค...”

7.  หนา 14 ขอ 37.6 ขอใหพิจารณาวาการสงสํ าเนาเอกสารการลาไปยังสํ านักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ มีผลในทางปฏิบัติหรือไม  หากไมมีควรตัดเรื่องน้ีออก

8.  หนา 14 และ 15 ขอ 38 ใหปรับปรุงแกไขดังน้ี
-  ขอ 38.4 ตัดขอความ “ถูกลงโทษใหพน” ออก
-  ขอ 38.6 ใหตัดออก
-   ขอ 38.7 เพ่ิมรายละเอยีดใหยกเวนกรณีเปนนักศกึษาในหลกัสตูรสองปรญิญาดวย
-  ขอ 38.8 และขอ 38.9 ใหเพ่ิมขอความ “ในแตละภาคการศึกษา” ตอทาย
    ขอความ  “...ที่มหาวิทยาลัยกํ าหนด”
-  ขอ 38.11 “ขอ 9.3” แกไขเปน “ขอ 10.3”
-  ใหเพ่ิมขอ 38.14 “อื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ”

     8.  หนา 15 ขอ 39.1 ขอความ “ใหสามารถขอคนืสภาพ...” ใหแกไขเปน “อาจขอคนืสภาพ...”
เม่ือดํ าเนินการแกไขเรียบรอยแลว ใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป

4.4 การเสนอชื่อผูแทนคณบดีเปนคณะกรรมการกลั่นกรองผูสมควรไดรับ
      ปริญญากิตติมศักด์ิ
เลขานุการท่ีประชุมเสนอตอท่ีประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยจะตองมีการดํ าเนินการสรรหา

ผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลพระธาตุพนมทองคํ า ประจํ าป 2548 ในการนี้ จึงใครขอเสนอ
ท่ีประชุมคณบดีพิจารณาเสนอชื่อผูแทนคณบดี จํ านวน 3 ทาน เพื่อรวมเปนคณะกรรมการกลั่นกรองผูสมควรไดรับ
ปริญญากิตติมศักดิ์ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2539 ขอ 8.1.4
และขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย รางวัลพระธาตุพนมทองคํ า พ.ศ.2544 ขอ 6 เพื่อดํ าเนินการเสนอตอ
สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งตอไป โดยในปท่ีผานมาผูแทนคณบดีท่ีรวมเปนคณะกรรมการกลั่นกรองผูสมควรไดรับ
ปริญญากิตติมศักดิ์ คือ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร  คณบดีคณะเทคโนโลยี และคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงต้ัง

ผูแทนคณบดีจํ านวน 3 ทานรวมเปนกรรมการดังกลาว ดังน้ี
      1.  คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร
      2.  คณบดคีณะสาธารณสขุศาสตร

                            3.  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

4.5 ขอใหพิจารณายุติการดํ าเนินการเกี่ยวกับการนํ า มข. ออกนอกระบบราชการ และ
พิจารณาสนับสนุนการดํ าเนินการให มข.เปนมหาวิทยาลัยอิสระที่เปนสวนราชการ

ประธานเสนอตอท่ีประชุมวา  สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดสงหนังสือท่ีสภาคณาจารย
สงไปยัง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ขอใหพิจารณายุติการดํ าเนินการเกี่ยวกับการนํ ามหาวิทยาลัยขอนแกน ออกนอก
ระบบราชการ และสนับสนุนการดํ าเนินการใหมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนมหาวิทยาลัยอิสระของรัฐท่ีเปนสวน
ราชการ มาใหมหาวิทยาลัยเพื่อชี้แจงรายละเอียด ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
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จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นควรมีหนังสือชี้แจงรายละเอียดไปยังสํ านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา เพ่ือยืนยันรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ... ตอไป

4.6 การจัดระบบการจัดการเรื่องรองเรียน
ประธานเสนอตอท่ีประชุมวา ปจจุบันมีเรื่องรองเรียนหรือรองทุกขคอนขางมาก แตยังไมมีการจัด

ระบบ ดังนั้น เพื่อใหการจัดระบบการจัดการเรื่องรองเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแกนเกี่ยวของท้ังในรูปของบุคลากร
และรวมถึงในรูปขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตอบสนองขอรองเรียน/รองทุกขท่ีมีมายังมหาวิทยาลัย
สรางความพึงพอใจแกผูรองเรียน ปญหาไดรับการแกไข อีกท้ังเพื่อใหสอคคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่เรงรัดให
สวนราชการพิจารณาเรื่องรองเรียน และสอดคลองกับตัวชี้วัดในการจัดทํ าคํ ารับรองการปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัย   จงึเสนอจัดตั้งสํ านักงานประสานและจัดการเรื่องรองเรียนขึ้น ใหมีฐานะเปนหนวยงานภายใน สังกัด
สํ านักงานอธิการบดี มีหนาท่ีจัดระบบเรื่องรองเรียน รองทุกข โดยมีรายละเอียดขั้นตอนกระบวนการจัดการ ตาม
เอกสารประกอบวาระ

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบตามที่เสนอ และมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังน้ี
1. คณะกรรมการพิจารณาเรื่องรองเรียนควรมีกรอบภาระหนาที่ในการพิจารณาขอเท็จจริง

และขอมูลที่เก่ียวกับเรื่องรองเรียนและเสนอความเห็นตออธิการบดี ไมควรมีหนาที่สั่งการ ใหมีการดํ าเนินการ
ตามมติใดๆ

2. คณะอาจพิจารณาจัดระบบรับเรื่องรองเรียนไดโดยตรงเพื่อแกไขปญหาการรองเรียนระดับ
คณะหรือการรองเรียนในเร่ืองพิเศษเฉพาะดาน เชนเรื่องที่เก่ียวกับวิชาชีพ ผูรับบริการ คนไข

3. เน่ืองจากเรื่องที่รองเรียนสามารถดํ าเนินการไดหลายชองทาง จึงอาจมีเรื่องรองเรียน
จํ านวนมาก และในบางกรณีอาจไมมีมูลเหตุที่เหมาะสม  รวมทั้งไมทราบวาใครเปนผูรองเรียน  จึงควรมีการ
กํ าหนดหลักเกณฑการรองเรียนที่จะรับพิจารณาดํ าเนินการใหเหมาะสมและรัดกุมดวย

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 แจงยืนยันรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกนที่อยูระหวางการคางพิจารณา
      ของรัฐสภา
ดวยคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2548 ไดมีมติเห็นชอบใหรัฐมนตรี

เจาสังกัดเรงรัดการพิจารณารางพระราชบัญญัติท่ีคางการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา  เพื่อแจงให
สํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทราบเพื่อดํ าเนินการตอไป ซ่ึงในขณะนี้ รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ.... คางดํ าเนินการวาระที่ 1 ของวุฒิสภา (รอบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมของวุฒิสภา)  สํ านักงาน-
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณาแลวเห็นวา รางพระราชบัญญัติดังกลาวมีความสํ าคัญและจํ าเปนตอการ
ปรับเปล่ียนสถานภาพของมหาวิทยาลัยของรัฐไปเปนมหาวิทยาลัยในกํ ากับของรัฐตามนโยบายของรัฐบาล
สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดนํ าเรียนเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อแจงยืนยันราง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.... และไดนํ าเสนอคณะรัฐมนตรีในวันอังคารท่ี 19 เมษายน 2548 แลว

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
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5.2 รายงานผูสอบบัญชีและผลดํ าเนินการโครงการพิเศษบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจ
      สาขาวิชาการเงิน
คณะวิทยาการจัดการขอสงรายงานของผูสอบบัญชีเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของโครงการพิเศษ

ผลิตบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน (ภาคสมทบ) สํ าหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2547 และ
ผลการดํ าเนินการโครงการฯ ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2547 ท้ังนี้ ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจํ าคณะฯ ครั้งท่ี 4/2548 เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2548 เรียบรอยแลว

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

5.3 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก ประจํ าป 2547
หนวยตรวจสอบภายใน ไดตรวจสอบงบดุลและงบรายรับ-รายจาย สํ าหรับปส้ินสุด เพียงวันท่ี 31

ธันวาคม 2547 กับบัญชีเอกสารและหลักฐานตางๆ การปฏิบัติทางบัญชีและทดสอบรายอื่นๆ ท่ีเห็นวาจํ าเปนตาม
หลักวิชาการบัญชีแลว เห็นวางบการเงินนี้แสดงผลการดํ าเนินงานโดยถูกตองตามที่ควร และไดทํ าขึ้นตามหลักบัญชี
ท่ีใชโดยทั่วไป การบันทึกบัญชีใชเกณฑคงคาง (Accural  Basis)

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

5.4 แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแบบและแผนผัง ครั้งที่ 1/2548
ท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาแบบและแผนผัง คราวประชุมครั้งท่ี 1/2548  เม่ือวันท่ี 21

มีนาคม 2548 ไดมีมติอนุมัติการใชพื้นท่ีในมหาวิทยาลัยเพื่อการกอสรางตางๆซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระ

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

5.5  รายงานผลคดี
       - เล่ือนไปบรรจุวาระการประชุมคราวตอไป

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ
6.1 การรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง
ประธานแจงตอท่ีประชุมวา ท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ไดประชุมวิสามัญเม่ือวันท่ี 30

เมษายน 2548  พิจารณาเรื่อง หลักเกณฑการรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง หรือ
Admission ปการศึกษา 2549 โดยมีประเด็นพิจารณาคือ องคประกอบและนํ้ าหนักท่ีใชเปนหลักเกณฑและ
รายละเอียดของการจัดสอบ O-NET และ A-NET ของแตละสาขาวิชา ท้ังนี้ มีปจจัยประกอบการพิจารณาคือ
ขอเสนอของเครือขายผูปกครองและเยาวชน  ขอเสนอจากคณะทํ างาน Admission Forum และจากบาง
มหาวิทยาลัย ซ่ึงสาระสํ าคัญท่ีมีขอทวงตงิคือ การใหนํ ้าหนกัของ GPA จาก 3-5 กลุมสาระถงึ 40 % เนือ่งจากเปน
หวงเรือ่งมาตร-ฐานการใหเกรดของแตละโรงเรยีนและการจัดสอบ O-NET และ A-NET
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ท่ีประชุมไดเชิญ คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ ประธานคณะกรรมการจัดตั้งสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ ซ่ึงไดใหความมั่นใจเกี่ยวกับการจัดการสอบ O-NET และ A-NET วา จะสามารถสนองความ
ประสงคของ ท.ป.อ.ได และมีระบบจัดการท่ีรัดกุม

ท.ป.อ.ไดพิจารณาแลวมีมติดังนี้
1. ปรับองคประกอบหลักเกณฑจากเดิมท่ี ท.ป.อ.มีมติไวเม่ือวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2548 โดยหลัก

เกณฑเดิม ไดแก
(1)  GPAX 6 ภาคเรียน 10 %
(2)  GPA เลือก 3-5 กลุมสาระ 40 %
(3)  ONET      25-50 %
(4)  ANET        0-25 %
หลักเกณฑใหมท่ี ท.ป.อ. มีมติเห็นชอบคือ

สัดสวนของแตละระดับ(รอยละ) ป 2549 ป 2550 ป 2551
1.  GPAX 6 ภาคเรียน 10 10 10
2.  GPA (3-5 กลุมสาระ) 20 30 40
3.  ONET 35-70 60* 50*
4.  ANET หรือวิชาเฉพาะ 0-35
*   หมายเหตุ : การกํ าหนดสัดสวนระหวาง O-NET และ A-NET จะพิจารณาในป 2549 โดยพิจารณา

ขอมูลท่ีไดจากป 2549
ท้ังนี้ ท.ป.อ. ยังยืนยันในหลักการท่ีจะใหความสํ าคัญกับการเรียนในระบบโรงเรียน โดยนํ าผลการเรียนจากระบบ
โรงเรียน (GPAX และ GPA) มาใช แตเห็นควรปรับเงื่อนเวลาใหยืดหยุนมากขึ้น เพื่อคอยๆสรางความมั่นใจแกผู
หวงใย จึงเห็นควรใหปรับลดคานํ้ าหนักของ GPA กลุมสาระในป 2549 และป 2550 และ ปรับใหเปน 40% ในป
2551

2. รายละเอียดของนํ้ าหนักของการสอบ O-NET และ A-NET ท่ีแตละสาขาวิชาหรือคณะจะ
กํ าหนดขึ้น เนื่องจากขอมูลท่ีไดรับยังไมครบถวนและจํ าเปนตองมีการอธิบายหรือชี้แจงใหเขาใจตรงกัน จึงเห็นควร
ใหจัดการประชุมสัมมนาเพื่อกํ าหนดหลักเกณฑและองคประกอบที่แตละสาขาตองการนอกเหนือจากองคประกอบ
ของ GPAX และ GPA โดยกํ าหนดวันสัมมนาในวันท่ี 11 พฤษภาคม 2548 ณ กรุงเทพฯ และใหเชิญอธิการบดี
และรองอธิการบดีท่ีรับผิดชอบทุกมหาวิทยาลัย รวมทั้งคณบดีทุกคณะและผูรับผิดชอบสาขาตางๆในแตละคณะ
โดยสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะมีหนังสือเชิญไปยังคณบดีตางๆ โดยตรงดวย

3. ประเด็นการประกาศผล เปนสาระสํ าคัญท่ีตองพิจารณาใหรอบคอบ ซ่ึงประธานไดเสนอแนว
ทางท่ีเปนหลักการของ Admission คือ

3.1 เนื่องจากใหสิทธินักเรียนเลือกไดหลายแหง เชน 4 แหง เม่ือมหาวิทยาลัยแตละแหง
แจงผลมายัง ส.ก.อ.แลว ส.ก.อ.จะประกาศผลซึ่งนักเรียน 1 คน อาจจะสอบไดมากกวา 1 แหง ใหนักเรียนเปนผู
เลือกวาจะเลือกเขาศึกษาท่ีใด

วิธีนี้จะเปนผลดีแกนักเรียนแตจะเกิดผลกระทบอื่นตามมา อาทิ มหาวิทยาลัยหลายแหง
จะตองเรียกนักเรียนในลํ าดับถัดไปทดแทน และคณะท่ีนักเรียนเลือกทดแทนก็จะไปเรียกผูอื่นเปนลูกโซตอไป
เรื่อยๆ ระยะเวลาซึ่งประกาศผลในชวงตนเดือนพฤษภาคมกับการเปดเรียนในเดือนมิถุนายน ส้ันมาก ซ่ึงเลขาธิการ
ส.ก.อ.เสนอแนวทางในชวงเปล่ียนผานตามขอ 3.2
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3.2 ใหผูสมัครแสดงความจํ านงเลือกมหาวิทยาลัยตามลํ าดับ เม่ือมหาวิทยาลัยสงผลการ
คัดเลือกมายัง ส.ก.อ. และส.ก.อ.ก็จะ Matching ตามหลักเกณฑและประกาศผลการสอบอยางเปนทางการเฉพาะ
คณะ/สาขาท่ีผูสมัครเลือกไวอันดับ 1 วิธีนี้จะไมสงผลกระทบเปนลูกโซตอไปยังคณะ/สาขาวิชาอื่นๆ ท้ังใน
มหาวิทยาลัยเดียวกันและตางมหาวิทยาลัย

การตัดสินใจวา จะดํ าเนินการตามขอ 3.1 หรือ 3.2 หรือวิธีอื่น ท.ป.อ.จะประชุมหาขอสรุปอีกครั้ง
4. ประเด็นการสอบรับตรงหรือโควตาของหลายมหาวิทยาลัย ซ่ึงบางมหาวิทยาลัยประสงคจะเอา

คะแนน O-NET และ A-NET ไปใชประโยชนนั้น เนื่องจากการสอบ ONET เปนการสอบโดยมีวัตถุประสงคเปน
Achievement Test ซ่ึงจํ าเปนท่ีนักเรียนจะตองเรียนครบตามหลักสูตร และเปนการสอบที่กฎหมายกํ าหนด เพื่อมี
วัตถุประสงคในการตรวจสอบคุณภาพของโรงเรียน อีกท้ังหามเก็บคาสมัครหรือคาใชจาย การสอบหนึ่งครั้ง เชน
ป 2549 จะมีนักเรียนประมาณ 600,000 คน และมีคาใชจายครั้งละ 300 ลานบาท การจัดสอบดํ าเนินการ
โดย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคกรมหาชน) ซ่ึงไมอยูภายใตการบริหารของกระทรวงศึกษาธิการ
การสอบ ONET จึงไมสามารถจัดสอบไดในเดือนตุลาคมแตจะจัดสอบในเดือนกุมภาพันธ

การสอบ ANET สถาบันทดสอบฯ สามารถจัดสอบ 2 ครั้งในเดือนตุลาคมและเดือนกุมภาพันธได
เนื่องจากเปน Ability Test และไมใช Content-based และสามารถเก็บคาสมัครสอบได

เลขาธิการ ส.ก.อ.เสนอแนวคิดใหมในการสอบรับตรงหรือโควตาวา อาจไมใชวิธีการสอบและ
ประกาศผลในเดือนธันวาคม ทางเลือกท่ีอาจทํ าไดคือ ใหนักเรียนสมัครพรอมหรือใกลกับ Admission โดยนํ า
คะแนนที่ตองใช  (GPAX,GPA ครบหลักสูตร ; ONET และANET ) มาพิจารณาแลวประกาศผลรับตรง สํ าหรับ
ผูสมัครที่มีคุณสมบัติครบ และจัดการใหมีการรายงานตัวของการรับตรงกอนการประกาศผล Admission ซ่ึงเปน
การ
เปล่ียนแปลงวิธีคิดและวิธีการ  แตยังคงหลักการเดิม

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.2  การแตงต้ังคณะกรรมการอํ านวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแกน
 รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษเสนอตอท่ีประชุมวา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
การบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2544 ขอ 7 กํ าหนดใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระ
การดํ ารงตํ าแหนงคราวละ 2 ป ซ่ึงอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกก็ได  แตจะดํ ารงตํ าแหนงเกิน 2 วาระติดตอกันมิได
และเนื่องจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิปจจุบันจะครบวาระในวันท่ี 28 พฤษภาคม 2548 ในการนี้เพื่อใหเปนไปตาม
ระเบียบดังกลาว จึงขอเสนอบุคคลตามรายชื่อตอไปนี้เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ประกอบดวย

ผูทรงคุณวุฒิภายใน จํ านวน 3 คน คือ
1. รศ.พีรสิทธ์ิ  คํ านวณศิลป เปน กรรมการ
2. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา เปน กรรมการ
3. รศ.จิตเจริญ  ไชยาคํ า เปน กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํ านวน 3 คน คือ
1. นางอัจฉรา  หัสบํ าเรอ
2. นายพงษเทพ  มุสิเกตุ
3. นายวินัยวิธ  หาญชํ านิ
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จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ ใหดํ าเนินการแตงต้ังตอไป

6.3  แนวทางปฏบัิติเก่ียวกับการประณปีระนอมยอมความในคดแีพง
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 มาตรา 10 กํ าหนดใหกระทรวง

การคลังมีอํ านาจหนาท่ีเกี่ยวกับการเงินการคลังและเกี่ยวกับทรัพยสินของแผนดิน  ประกอบกับคณะกรรมการ-
กฤษฎีกา ไดมีความเห็นวาการตกลงประนีประนอมยอมความและการถอนฟองคดีในชั้นศาล  สวนราชการผูเปน
เจาของคดีสามารถพิจารณาไดโดยหารือกับกระทรวงการคลัง ซ่ึงเปนสวนราชการผูมีอํ านาจหนาท่ีเกี่ยวกับการเงิน
ของแผนดิน ตามบทบัญญัติมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2534 (ในขณะนั้น)
กอน ฉะนั้น กระทรวงการคลังจึงเปนผูมีอํ านาจพิจารณาส่ังการเกี่ยวกับการถอนฟองและประนีประนอมยอมความ
ของสวนราชการตางๆได (รายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาสามารถตรวจสอบไดจากเวบไซตของ
กรมบญัชกีลาง www.cgd.go.th) ทํ าใหในการพจิารณาคดคีวามตางๆท่ีเกีย่วดวยทรพัยสินของแผนดนิท่ีสวนราชการ
เปนคูความในคดี หากประสงคท่ีจะถอนฟองหรือประนีประนอมยอมความเพื่อยุติคดี จะตองขอทํ าความตกลงกับ
กระทรวงการคลังทุกกรณี จึงทํ าใหบางครั้งเกิดความลาชา ซ่ึงอาจจะสงผลกระทบตอคดีได นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแลวเห็นวา แมกระทรวงการคลังจะมีหนาท่ีเกี่ยวกับการเงิน การคลัง
และกิจการเกี่ยวกับทรัพยสินของแผนดิน ซ่ึงการตกลงประนีประนอมยอมความและการถอนฟองคดีในชั้นศาล
สวนราชการผูเปนเจาของคดีจะตองหารือกระทรวงการคลังกอนก็ตาม แตเนื่องจากในทางปฏิบัติ กระทรวงการคลัง
จะมิไดเขารวมเปนคูความในคดีดวยและจะไมทราบกระบวนการพิจารณาและฐานะคดีมาตั้งแตแรก ดังนั้น เพื่อให
เกิดความสะดวกรวดเร็วในการดํ าเนินคดีและสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร 
กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 มาตรา 42 ท่ีใหสวนราชการที่มีอํ านาจออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับหรือประกาศ
เพือ่ใชบังคับกับสวนราชการอื่นปรับปรุงแกไข กฎ ระเบียบ ขอบังคับหรือประกาศท่ีเปนอุปสรรคหรือกอใหเกิด
ความยุงยาก ซ้ํ าซอนหรือความลาชาตอการปฏิบัติหนาท่ีใหเหมาะสม เพื่อใหการปฏิบัติราชการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกรวดเร็ว ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลที่ตองการลดกระบวนการหรือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานท่ีลาชาหรือไมจํ าเปนและการกระจายอํ านาจใหผูปฏิบัติงาน จึงควรกํ าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประนีประนอมยอมความในคดีแพงขึ้น  โดยใหสวนราชการเจาของคดีสามารถใชดุลยพินิจรวมกับพนักงานอัยการ
ในการพิจารณาเกี่ยวกับการประนีประนอมยอมความสํ าหรบัคดีแพงบางประเภทได ซ่ึงมีสาระสํ าคัญ ดังนี้

1. คดีแพงท่ีมีทุนทรัพยไมเกิน 2,000,000 บาท ไมวาสวนราชการจะเปนโจทกหรือจํ าเลย หาก
สวนราชการเจาของคดีและพนักงานอัยการผูดํ าเนินคดีมีความเห็นสอดคลองเปนประการใด ใหพิจารณาดํ าเนินการ
ตามความเห็นดังกลาวได โดยคํ านึงถึงประโยชนของทางราชการเปนสํ าคัญ และไมตองสงเรื่องใหกระทรวงการคลัง
พิจารณา

2. คดีตามขอ 1 หากสวนราชการเจาของคดีและพนักงานอัยการผูดํ าเนินคดีมีความเห็นไมตรงกัน
ใหสงเรื่องใหกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณา

3. คดีแพงท่ีมีทุนทรัพยเกิน 2,000,000 บาท ใหสวนราชการเจาของคดีสงเรื่องให
กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณา

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

http://www.cgd.go.th/
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6.4  การเบิกจายคารักษาพยาบาล
ประธานเสนอตอท่ีประชุมวา หนวยตรวจสอบภายในไดมีหนังสือเสนอใหแพทยสภาวินิจฉัย

กรณีท่ีผูมีสิทธิรับเงินคารักษาพยาบาลไดย่ืนขอเบิกคารักษาพยาบาลจากมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีคํ ารับรอง
แพทยระบุอาการโรค คือขอเขาซายเส่ือม ปวดบวม ขัดเสียวในเขา การรักษาทํ าโดยผาตัดเปล่ียนหัวขอเขาซาย โดย
ผลการวินิจฉัยโรคขั้นสุดทายระบุวาขอเขาซายเส่ือม เม่ือรักษาแลวมีผลการรักษาคือทุเลา และมีความเห็นแพทย
ระบุวาเปนกรณีฉุกเฉิน หากไมไดรับการรักษาพยาบาลในทันทีทันใดอาจเปนอันตรายตอชีวิต  จึงมีหนังสือขอทราบ
คํ าวินิจฉัยจากแพทยสภาวาอาการของโรคที่ระบุในใบรับรองแพทยนั้น เปนคํ าวินิจฉัยท่ีนาจะเปนไปไดหรือไมวาจะ
ถึงอันตรายแกชีวิต ถาไมรักษาทันทีทันใด ซ่ึงแพทยสภาไดดํ าเนินการพิจารณาเรื่องดังกลาวถึงท่ีสุดแลว มีคํ าส่ัง
วินิจฉัย ตามคํ าส่ังแพทยสภาที่ 12/2548 เรื่อง ออกใบรับรองอันเปนเท็จโดยตั้งใจ ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระ

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบและกํ ากับใหบุคลากรระมัดระวังและถือปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบ
การเบิกจายคารักษาพยาบาลของทุกคณะ/หนวยงาน

ที่ประชุมรับทราบ

6.5  ขออนุมัติงบประมาณกอสรางโรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร
ประธานเสนอตอท่ีประชุมวา คณะศึกษาศาสตร ขออนุมัติงบประมาณกอสรางอาคารเรียน พรอม

ครุภัณฑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกนในวงเงินรวมทั้งส้ิน 84 ลานบาท และจากผลการประชุมรวมกัน 2
ฝาย ระหวางคณะศึกษาศาสตรและมหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2548 ไดเสนอแนวทางในการสนับสนุน
งบประมาณในการกอสราง และอธิการบดีไดใหความเห็นชอบแนวทางในการสนับสนุนงบประมาณ ดังนี้

1. สนับสนุนงบประมาณจากโรงเรียนสาธิตและคณะศึกษาศาสตร 20 ลานบาท
2. มหาวิทยาลัยสมทบ 40 ลานบาท
3. ระดมทุนจากบุคคลทั่วไป ศิษยเกา 24 ลานบาท
จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวาควรพิจารณาเรื่องดังกลาวในการประชุมคราวตอไป โดยให

มีขอมูลประกอบการพิจารณาใหชัดเจนยิ่งขึ้น

6.6  การเบิกจายเงินประจํ าตํ าแหนงตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
      ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547
ประธานเสนอตอท่ีประชุมวา สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดขอหารือกรณีการเบิกจาย

เงนิประจํ าตํ าแหนงประเภทผูบริหารซ่ึงดํ ารงตํ าแหนงทางวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และการเบิกจายคาตอบแทนตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจาย
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของขาราชการและลูกจางประจ ําของสวนราชการ พ.ศ.2547 ไปยังสํ านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา แลว สรุปผลการเบิกจายเงินประจํ าตํ าแหนงมีดังนี้

การไดรับเงินประจํ าตํ าแหนงของผูดํ ารงตํ าแหนงวิชาการท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนง
ประเภทผูบริหาร ตองอยูภายใตบังคับของมาตรา 26 วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศกึษาฯ ท่ีนอกจากจะไดรับเงินประจํ าตํ าแหนงประเภทผูบริหารแลว ยังไมตัดสิทธิในการท่ีจะไดรับเงิน
ประจํ าตํ าแหนงประเภทวิชาการท่ีตนครองอยูพรอมกันดวย
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สํ าหรับกรณีท่ีกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไดกํ าหนดรับรอง
สิทธิใหผูดํ ารงตํ าแหนงประเภทผูบริหารในมหาวิทยาลัย  ไดรับเงินประจํ าตํ าแหนง  ท้ังเงินประจํ าตํ าแหนงผูบริหาร
ในมหาวิทยาลัยทางหนึ่ง และเงินประจํ าตํ าแหนงประเภทวิชาการตามตํ าแหนงวิชาการท่ีผูนั้นครองอยูดวย
อกีทางหนึง่นัน้ เปนการไดรบัตามสิทธิท่ีกฎหมายดงักลาวก ําหนดไวเปนการเฉพาะส ําหรบัการไดรบัเงนิประจ ําต ําแหนง
ประเภทผูบริหาร ซ่ึงถือเปนบทบัญญัติเฉพาะท่ีใชบังคับกับกรณีตามที่กฎหมายดังกลาวกํ าหนดไวเทานั้น จึงไมอาจ
นํ ามาอางเปนสิทธิในการรับคาตอบแทนรายเดือน ตามระเบียบกระทรวงการคลังนี้ได

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา  12.18 นาฬิกา

             (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)
                   รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

                  เลขานุการท่ีประชุมคณบดี
นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน  มูลศรี
ผูบันทึกรายงานการประชุม
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