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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครัง้ที่  1/2550  ณ  วันศุกรที่  12 มกราคม 2550
หมายเหตุ : ไดรบัการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 2/2550 เม่ือวันที่ 19 มกราคม 2550 เรียบรอยแลว

รายงานการประชุมคณบดี
คร้ังที่ 1/2550

เมือ่วนัศุกรที่ 12 มกราคม 2550
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ

                                             
ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต  สกลไชย อธิการบดี ประธาน
2. นายพนมชัย  วีระยุทธศิลป ผูชวยอธกิารบดีฝายบริหารจดัการระบบกายภาพ

แทนรองอธิการบดีฝายบริหาร
3. รศ.พิศาล  ศิริธร รองอธกิารบดีฝายวิจัย และรักษาราชการแทน

ผูอ ํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
4. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
5. ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธ รองอธิการบดฝีายกิจการพิเศษ
6. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท รองอธกิารบดีฝายพัฒนาบุคลากร
7. รศ.ลํ าปาง  แมนมาตย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
8. รศ.อัศนี ปาจีนบูรวรรณ คณบดคีณะเกษตรศาสตร
9. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร
10. ศ.ละออศรี  เสนาะเมือง คณบดคีณะวิทยาศาสตร
11. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา คณบดคีณะศึกษาศาสตร
12. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย คณบดคีณะพยาบาลศาสตร
13. ศ.วรีจิตต  โชติมงคล รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา

แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร
14. รศ.ประสิทธิ์  คุณุรัตน รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
15. รศ.ชชูาติ อารีจิตรานุสรณ คณบดคีณะเทคนิคการแพทย
16. รศ.พิษณุ  อุตตมะเวทิน คณบดคีณะสาธารณสุขศาสตร
17. รศ.อินทรพล  หอวิจิตร คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
18. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย คณบดคีณะเภสัชศาสตร
19. ผศ.พรเทพ  ถนนแกว รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย

แทนคณบดีคณะเทคโนโลยี
20. รศ.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย คณบดคีณะสัตวแพทยศาสตร
21. รศ.ธาดา  สุทธิธรรม คณบดคีณะสถาปตยกรรมศาสตร
22. รศ.มันทนา  สามารถ คณบดคีณะวิทยาการจัดการ
23. ผศ.รุง  ธีระพิจิตร คณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร
24. ผศ.วีระศักดิ์  จารุชัยนิวัฒน ประธานฝายพัฒนาวิชาการ

แทนผูรักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร
25. รศ.สมาน  ลอยฟา ผูอ ํานวยการสํ านักวิทยบริการ

(ส ํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู)
26. รศ.ชรัตน  มงคลสวัสดิ์ ผูรักษาราชการแทนผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร
27. รศ.สมภพ  พระธานี ผูอ ํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
28. รศ.จิตเจริญ  ไชยาคํ า ผูอ ํานวยการศูนยบริการวิชาการ
29. รศ.พีระศักดิ์  ศรีฤาชา ผูอ ํานวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล

(ส ํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)
30. นางบุบผา  ชอบใช รองประธานสภาขาราชการและลูกจาง คนที่ 2

แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง
31. ผศ.อารมย  ตตัตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ

ปฏิบัติหนาที่แทนเลขานุการที่ประชุม
32. นางสังวาลย  ชางทอง ผูชวยเลขานุการที่ประชุม

ผูไมมาประชุมเน่ืองจากติดราชการและภารกิจอ่ืน
1.  รศ.กุลธิดา  ทวมสุข รองอธกิารบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
2.  ผศ.วันชัย สุมเล็ก รองอธกิารบดีฝายวิทยาเขตหนองคาย
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เร่ิมประชุมเวลา 09.45 นาฬิกา

ประธานกลาวเปดประชมุ และเน่ืองจากรองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพันธ ตดิราชการส ําคญั             จึง
มอบหมายใหรองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศ ท ําหนาทีเ่ลขานุการทีป่ระชมุคณบดแีทน จากน้ัน ประธานไดด ําเนิน
การประชมุตามระเบยีบวาระดงัตอไปน้ี

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองแจงตอที่ประชุม
1.1  ช้ีแจงกรณกีารดํ าเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา
        ในหลกัสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
        ปการศึกษา 2550 โดยวิธีพิเศษ
ผศ.สพิุนดา  คณูมี ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ ดานปรีคลินิก ผูแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร

เสนอตอที่ประชุมวา กรณีทีมี่ขาวเกี่ยวกับการรับผูสมัครเขาศึกษาวิชาแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกน
ประจํ าปการศึกษา 2550 โดยวธิรัีบตรง น้ัน คณะแพทยศาสตรไดออกเอกสารแถลงการณ โดยมีรายละเอียดขอ
มูล ดงัตอไปน้ี

1.   คณะแพทยศาสตรไมไดจัดการสอบขอเขียนเอง แตไดซ้ือคะแนนดิบจากส ํานักบริหารและพัฒนาทางวิชาการ
มหาวทิยาลยัขอนแกน เพ่ือนํ ามาประมวลผลตามเกณฑที่ประกาศไว โดยในการนี้ กรรมการผูประมวลผลไม
ไดมีสวนไดสวนเสียโดยตรง และเพ่ือปองกันการเกิดอคติ ไดใชรหสัแทนชื่อผูสอบในการประมวลผล มีการ
ทบทวนตรวจทานหลายครัง้โดยวิธีประมวลผลดวยมือกับการใชคอมพิวเตอร จนเม่ือแนใจวาถูกตองแลว จึง
ขอเทยีบรหัสเพ่ือแปลงเปนรายชื่อผูสอบกับส ํานักบริหารและพัฒนาทางวิชาการ และไดประกาศผลการสอบ
คร้ังแรก เม่ือวันที่ 8 ธันวาคม 2549

2.  ผลการสอบขอเขียน มีจํ านวนผูสอบผานเกณฑข้ันตนทัง้สิน้ 245 คน เพ่ือนํ ามาจัดเขาแผนการเรียนตางๆ รวม
218 ทีน่ั่งโดยวิธีรับตรงน้ี ดังน้ี

2.1  แผนการเรียนปกตทิี่รับรวมกับมหาวิทยาลัย (รหัส 001) มีผูสอบผาน 30 คน แตมีผูสละสิทธิ์
      3 คน ตอมาไดมีการประกาศเพิ่มจนเต็มจํ านวนที่รับได
2.2  แผนการเรียนที่รับโดยวิธีพิเศษ รวม 102 คน (เต็มจํ านวนที่รับได)

  -  MD 02 (ศรีนครินทร) 46 คน
-  MD 03 (ขอนแกน) 27 คน
-  MD 04 (สรรพสิทธิประสงค) 13 คน
-  MD 05 (อดุรธานี) 16 คน

2.3  แผนการเรียนที่รับโดยวิธีพิเศษตามโครงการกระจายแพทยหน่ึงอํ าเภอหนึ่งทุน (ODOD) รวม
      31 คน จากทั้งสิ้น 82 ทุน (เหลอืที่วาง 51 ทุน ทีข่ณะน้ันไมมีผูผานเกณฑที่เลือกแผนการเรียน

 กลุมน้ี)
-  MD 06 (ศรีนครินทร) 11 คน
-  MD 07 (ขอนแกน)   9 คน
-  MD 08 (สรรพสิทธิประสงค)   5 คน
-  MD 09 (อดุรธานี)   6 คน

2.4  แผนการเรียนทีรั่บผูสํ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (MD 10) มีผูสอบผานเกณฑ (โดยอนุโลม
 ใหแกบคุคลทัว่ไป เน่ืองจากไมมีขาราชการที่ถึงเกณฑในขณะนั้น) ทั้งสิ้น 4 คน (เต็มจํ านวนที่
 รับได)

2.5  ระดบัสํ ารองเรียงตามคะแนน 84 คน
3.  เพ่ือลดความสูญเสียทุน ODOD ทียั่งเหลืออยู 51 ทุน ตามขอ 2.3. และเพ่ือเพ่ิมโอกาสแกผูสอบไดระดับ

ส ํารอง คณะแพทยศาสตรจึงไดอนุโลมใหกลุมสํ ารอง 84 คนน้ีแจงความประสงคเปนลายลักษณอักษร (ไมใช
การทํ าสัญญา) ทีจ่ะเลอืกหรือไมเลือกรับทุน ODOD ดงักลาว โดยทั้งน้ี คณะแพทยศาสตรจะรับเขาศึกษาได
ตอเม่ือมีทีว่างและเขาเกณฑดานภูมิลํ าเนาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกํ าหนด ซ่ึงปรากฏวา มีผูแจงความ
ประสงคเลือกรับทุน จํ านวน 68 คนในวันที่ 20-26 ธันวาคม 2549
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4.  ตอมา ส ํานักบริหารและพัฒนาทางวิชาการ ไดแจงคะแนนดิบชดุใหมใหแกคณะแพทยศาสตรเม่ือวันที่ 27
ธนัวาคม 2549 เน่ืองจากพบวาคะแนนดิบชุดแรกน้ันมีความคลาดเคลื่อนในการเฉลยขอสอบและการแจงฐาน
คะแนนเต็มของรายวชิา ซ่ึงสงผลใหมีผูสอบจํ านวนหนึ่งถูกคัดออกกอนการจัดลํ าดับเพราะคะแนนไมถึง
เกณฑมาตรฐานขัน้ตนในการประมวลผลเดิม เพ่ือความเปนธรรมแกผูสอบ คณะแพทยศาสตรจึงไดทํ าการ
ประมวลผลใหมดวยมาตรการในการรักษาความโปรงใสตามที่ไดกลาวมาแลวขางตนทุกประการ และสามารถ
ประกาศผลเพิ่มเติมเม่ือวันที่ 5 มกราคม 2550

5.  อยางไรกต็าม ความคลาดเคลื่อนคร้ังน้ีไดกอใหเกิดความปรวนแปรอยางกวางขวางในการจัดลํ าดับ กลาวคือ
5.1  มีผูสอบผานเกณฑข้ันตนทั้งสิ้น 472 คนเพ่ือนํ ามาจัดเขาแผนการเรียนตางๆ รวม 218 ที่น่ัง
5.2  มีผูทีไ่ดระดบัตวัจริงใหมจากเดิมซ่ึงไมติดอันดับใดๆ หรือติดระดับสํ ารอง
5.3  มีผูทีเ่ดมิเปนระดับตัวจริงแตตกอันดับไปเปนระดับสํ ารอง
5.4  มีผูทีเ่ปนระดับตัวจริงเดิมในแตละแผนการเรียนที่ตองสลับแผนการเรียนใหม
5.5  กลุม ODOD ที่เคยเหลืออยู 51 ทุน ตามขอ 2.3. ไดมีผูถึงเกณฑใหมและถูกจัดเขาแผนการ

 เรียนตามที่ไดเลือกไวเม่ือสมัครสอบจนเหลอืที่วาง ODOD เพียง 15 ทุน
5.6  ในแผนการเรยีนทีรั่บผูส ําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี (MD10) มีขาราชการสอบผานเกณฑ 7 คน

6.  คณะแพทยศาสตรและมหาวิทยาลัยขอนแกนไดรวมกันพิจารณาเพ่ือแกไขปญหาที่เกิดข้ึนน้ีอยางรอบคอบ
และเปนธรรมที่สุด ซ่ึงสรุปหลักการสํ าคัญดังน้ี

6.1  จะตองใหผูทีมี่สทิธติามเกณฑสูงกวาไดรับโอกาสเขาศึกษากอน โดยควรใชจํ านวนโควตา
 218 ที่น่ัง ซ่ึงเปนสวนแบงของการสอบคัดเลือกโดยวิธีรับตรงในการจัดสรร

6.2  จะตองรักษามาตรฐานคุณภาพของการผลิตแพทย ซ่ึงปจจุบันที่คณะแพทยศาสตรไดขยาย
 จํ านวนรับถึงปละ 288 คนน้ัน ถอืเปนโรงเรียนแพทยที่มีนักศึกษาแพทยมากที่สุดอยูแลวและ
 ไมสามารถจะเพ่ิมจํ านวนไดอีก

7.  การพิจารณาตาม ขอ 6  ไดผลดังน้ี
7.1  ผูที่ไดระดับตวัจริงเดิม จะตองยังคงใหอยูในสถานะตัวจริง (ไมยกเลิกประกาศเดิม) โดยอาจ

 ตองมีการสลับแผนการเรียนตามคะแนนที่ประกาศคร้ังสุดทาย ในการนี้ ส ําหรับตัวจริงที่ตก
 อนัดบัเปนส ํารอง (ซ่ึงมีจํ านวน 6 คน) จะใชที่น่ังจากแผนการเรียน ODOD มารองรับ
 จึงคงเหลือกลุม ODOD ในข้ันน้ีเพียง 9 ทุน

7.2  ผูที่ไดระดับตวัจริงใหม จะตองใหอยูในสถานะตัวจริงเพ่ิมเติมตามล ําดับแผนการเรียนที่ตน
 ไดเลอืกไวในการสมัครสอบ

7.3  ประกาศผลสอบใหมเม่ือวันที่ 5  มกราคม 2550 ไดหักรายชื่อผูที่เคยประกาศเปนผูสอบผาน
 ขอเขียนตามประกาศเดิมออกกอน ใหเหลือแตรายชื่อใหมในกลุม MD 02-09 ทีเ่ปนผูสอบผาน
 ขอเขียนและมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณเพ่ิมเติม 40 คน สวน MD 10 ประกาศใหมเฉพาะผูที่เปน
 ขาราชการ 4 คน

8.  ประเดน็ที่มีผูปกครองรองเรียนคือ การเรียกรองสิทธิที่คาดหวังวาจะไดใชโอกาสรับทุน ODOD จากทีว่างเดิม
51 ทุน ซ่ึงขณะน้ันไมมีผูผานเกณฑที่เลือกแผนการเรียนกลุมน้ี และเดมิผูเรียกรองเองก็ไมไดเลือกแผนการ
เรียนน้ีในการสมัครสอบ นอกจากนี ้ทัง้สองฝาย (คือผูเรียกรองและคณะแพทยศาสตร) ตางก็ไมสามารถ
ทราบลวงหนาวาจะมีเหตุการณปรวนแปรในการจัดลํ าดับผูมีสิทธิ์เกิดข้ึน ในการนี ้คณะแพทยศาสตรไดเต็มใจ
ชีแ้จงขอมูลจริงทัง้หมดแกทุกฝายคร้ังแลวคร้ังเลาดวยความเห็นใจและบริสุทธิ์ใจที่จะรวมแกวิกฤติภายใตขอ
จํ ากัดดงัทีไ่ดกลาวมาแลว

9.  ขอสังเกต
9.1  คณะแพทยศาสตรไมไดเปนตนเหตุของความผดิพลาดและไมมีสวนไดเสียที่จูงใจใหบิดเบือน

 สิง่ใดๆ ในการประมวลผลคะแนน แตกลับตองไดรับผลกระทบที่สรางความเสียหายอยางรุนแรง
 ตอเกยีรตยิศ ชื่อเสียงของสถาบันที่ไดสรางสมมานานอยางนาเสียดาย

9.2  มีการกลาวหาวาการประมวลผลไมโปรงใสหรือเอื้อประโยชนแกทายาทของบุคลากรในคณะ
 แพทยศาสตร ผูใดมีหลกัฐาน โปรดแจงใหคณะแพทยศาสตรทราบโดยตรง (กรุณาอยาลด
 ความนาเชื่อถือโดยการใชบัตรสนเทห)
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9.3  ผูทีมี่ขอสงสยัเกีย่วกบัผลการจัดลํ าดับ สามารถแจงความจํ านงเพื่อขอดูขอมูลตามกฎหมายไดที่
 ส ํานักบริหารและพัฒนาทางวิชาการ และทีค่ณะแพทยศาสตร (ตามสวนที่เกี่ยวของ)
ทัง้น้ี ฝายวชิาการและวิเทศสัมพันธ ไดจัดทํ าเอกสารใหขอมูลรายละเอียดในเร่ืองดังกลาวเพิ่ม

เติม  ดังน้ี
1.  การรับนักเรียนเขาศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของคณะแพทยศาสตร ในปการศึกษา 2550
     โดยวธิีพิเศษ มีจํ านวนรับ 188 คน ดังน้ี

-  MD 02  โครงการผลิตแพทยเพ่ิมรวมกับ สกอ. 46  คน
-  MD 03  โครงการผลิตแพทยเพ่ิมรวมกับ รพ.ขอนแกน 27  คน
-  MD 04  โครงการผลิตแพทยเพ่ิมรวมกับ รพ.สรรพสิทธิประสงค 13  คน
-  MD 05  โครงการผลิตแพทยเพ่ิมรวมกับ รพ.อุดรธานี 16  คน
-  MD 06  โครงการกระจายแพทย ODOD รวมกับ สกอ. 30  คน
-  MD 07  โครงการกระจายแพทย ODOD รวมกับ รพ.ขอนแกน 21  คน
-  MD 08  โครงการกระจายแพทย ODOD รวมกับ รพ.สรรพสิทธิประสงค 15  คน
-  MD 09  โครงการกระจายแพทย ODOD รวมกับ รพ.อุดรธานี 16  คน
-  MD 10  โครงการผลิตแพทย รับผูจบปริญญาตรี   4  คน

2.  การประมวลผลคะแนนผูสอบผานขอเขียน มีสทิธิเ์ขาสอบสัมภาษณ ใชคะแนนที่ไดจากคะแนนที่ดํ าเนินการ
     สอบขอเขียนโดยวิธีรับตรงของมหาวิทยาลัย จํ านวน 7 รายวิชา คือ 01 ภาษาไทย  02 สงัคมศึกษา
     03 ภาษาอังกฤษ  04 คณิตศาสตร(วิทย)  06 เคมี  07 ชีววิทยา และ 08 ฟสกิส
3.  การประกาศรายชื่อผูสอบผานขอเขียน มีสทิธิเ์ขารับการสอบสัมภาษณ ตรวจรางกายและเอ็กซเรยตาม
     ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัที ่1396/2549) ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2549 จํ านวน 137 คน (โครงการ
     ปกติ (MD02-05) 102 คน ODOD (MD06-09) 31 คน และ MD10 4 คน) สํ ารอง 84 คน

เน่ืองจาก ODOD มีจํ านวนรับได 82 คน จึงมีที่วาง 51 ที ่ซ่ึงคณะแพทยศาสตรไดใหผูที่อยูใน
อนัดับสํ ารอง 84 คน ซ่ึงไมไดเลือก ODOD ไว สามารถแจงความจํ านงสมัคร ODOD ไวได
4.  เม่ือมหาวทิยาลยัพบความคลาดเคลื่อนของการเฉลยขอสอบวิชา 04 คณิตศาสตร (วิทย) ท ําใหตอง
     ประมวลผลคะแนนใหม ปรากฏวามีผูที่สอบผานขอเขียน มีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณเพ่ิมเติมใน MD02-
     09 จํ านวน 40 คน และ MD10 จํ านวน 4 คน
5.  การประกาศผลผูผานการสอบสัมภาษณ และมีสิทธิ์เขาศึกษาในคณะแพทยศาสตร ยังไมไดมีการดํ าเนินการ

ในกรณีทีมี่ผูปกครองและนักเรียนที่มีรายชื่ออยูในอันดับสํ ารอง ตามประกาศมหาวิทยาลัย (ฉบับ
ที ่1396/2549) ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2549 รองเรียนวา ไมไดรับความเปนธรรม และเรียกรองสิทธิ์ในการเขาศึกษา
ในคณะแพทยศาสตร น้ัน มีเหตุผลวา

- การประมวลผลคะแนนใหม ทํ าใหมีผูสอบผานขอเขียนและมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณ
เพ่ิมข้ึนใน MD02-09 จํ านวน 40 คน ท ําใหเปนการแยงโอกาสของผูที่อยูในอันดับสํ ารอง
ซ่ึงหากไมมี 40 คนที่เรียกเพ่ิม ตนจะไมเสียโอกาสในการไดเขาศึกษา

- การด ําเนินการใหขอมูลของคณะแพทยศาสตร ในข้ันตอนของการสัมภาษณ ซ่ึงแจงให
ทราบวามีที่วางอยู 51 ที่ ในโครงการ ODOD และใหผูทีอ่ยูในอันดับสํ ารองแจงความจํ านงค
ไวหากประสงคจะเขาเรียนในโครงการ ODOD (โดยนักเรียนไมไดสมัครไวตั้งแตแรก) น้ัน
ท ําใหมีความมั่นใจวาจะมีโอกาสไดเขาศึกษาในโครงการ ODOD

ขอมูลจริงโดยสรุปเปนดังน้ี
1. มหาวทิยาลยัมีความจ ําเปนตองรับผิดชอบในความคลาดเคลื่อนที่เกิดข้ึนจากการเฉลยขอ

สอบวิชา 04 คณิตศาสตร(วทิย) ซ่ึงมีผลใหคะแนนวิชา 04 ของผูสอบบางคนเปลี่ยนแปลง
เพ่ิมข้ึนและลดลง ดังน้ัน จึงยึดหลักการ คือ

-  ยกประโยชนใหกับผูที่ตอบตรงตามที่เฉลยผิดไปแลว และไดประกาศผลไปแลว
-  ใหประโยชนโดยการเพิม่คะแนนใหกบัผูทีต่อบถกู แตไมไดคะแนนเนือ่งจากการเฉลยผดิ

     ดังน้ัน เม่ือประมวลผลใหม หากมีผูที่ไดคะแนนรวมเพิ่มข้ึน โดยเม่ือเทียบกับผูที่สอบผานขอ
เขียนมีสทิธิเ์ขาสอบสัมภาษณไปแลวในรอบแรก มีคะแนนรวมเทากับหรือสูงกวาผูที่ไดคะแนนตํ่ า
สดุในสาขาวชิาน้ันๆ จะตองประกาศรายชื่อใหเปนผูผานการสอบขอเขียนมีสิทธิ์เขาสอบ
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สมัภาษณเพ่ิมเตมิ หลกัการน้ีใชกับทุกคณะและทุกสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยดํ าเนินการรับโดยวธิี
รับตรง ตามประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่1442/2549) ลงวนัที ่22 ธนัวาคม 2549
2. ในกรณีของการรับ โดยวิธีพิเศษของคณะแพทยศาสตร (MS 02-09) จากการประมวลผล

คะแนนใหม มีผลทํ าใหมีผูทีสอบผานขอเขียน มีสิทธิ์เขาสัมภาษณเพ่ิมเติม จํ านวน 40 คน
ซ่ึงเปนไปตามหลักการของมหาวิทยาลัย

     ดงัน้ัน ในการพิจารณาข้ันตอนน้ี จะเปนการพิจารณาผูสอบผานขอเขียน มีสทิธิเ์ขาสัมภาษณ
สวนการจะไดเปนผูผานการคัดเลือกเปนผูมีสิทธเขาศึกษาในคณะแพทยศาสตรน้ัน จะตองเปน
ไปตามระดบัคะแนนที่สอบได อันดับการเลือกของนักเรียนที่สมัครเขาโครงการ (ซ่ึงใหเลือกได
3 อนัดับใน (MD 02-09) และจํ านวนที่สามารถรับไดตามที่ประกาศไว
3. สวนผูที่มีรายชื่ออยูในอันดับสํ ารอง  และสอบผานการสอบสัมภาษณ ตรวจรางกายและเอ็กซ

เรยแลว จะไดรับการประกาศใหเปนผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา เม่ือมีผูที่เปนตัวจริงสละ
สทิธิ ์และมทีีว่างของจํ านวนรับที่ตองการในแตละโครงการ โดยจะพิจารณาจากอันดับที่
ส ํารอง ซ่ึงจัดเรียงตามคะแนน อันดับการเลือกเขาโครงการ และที่วางในโครงการที่สอด
คลองกับการสมัคร และคุณสมบัติของผูสมัครน้ันๆ

4. การรับบคุคลเขาศกึษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มีความจํ าเปนอยางย่ิงที่ตองให
ความส ําคญัเปนอยางย่ิงกับจํ านวนบัณฑิตที่คณะแพทยศาสตร รวมทั้งหนวยงานในโครงการ
ความรวมมือ มีศกัยภาพที่จะสามารถรองรับและผลิตใหไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
เน่ืองจากเปนหลกัสูตรที่ตองใชงบประมาณสูงในการดํ าเนินการ มีการใชทรัพยากรจ ํานวน
มาก และใชระยะเวลาหลายป การเพ่ิมจํ านวนรับโดยไมมีขีดจํ ากดัน้ัน มีความเปนไปไดยากย่ิง

ผูอ ํานวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล (สํ านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ชีแ้จงตอที่ประชุม
เพ่ิมเตมิวา ขอมูลในเอกสารแถลงการณของคณะแพทยศาสตร ในขอ 1 และ ขอ 4  อาจท ําใหเกิดความเขาใจที่
คลาดเคลือ่น เกีย่วกบัภารกิจการดํ าเนินงานของสํ านักบริหารและพัฒนาวิชาการและตอภาพลักษณของ
มหาวทิยาลยัได  จึงขอชีแ้จงวาสํ านักฯไมไดดํ าเนินการอยางที่กลาวอางในเอกสารแถลงการณดังกลาว

ประธานเสนอตอที่ประชุมเพ่ิมเติมวา ขณะน้ี เร่ืองดังกลาวอยูในการพิจารณาของศาลปกครอง
ขอนแกน ซ่ึงรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธและคณบดีคณะแพทยศาสตรกํ าลังชี้แจงขอมูลอยู หาก
ทราบผลประการใดก็จะแจงใหที่ประชุมคณบดีไดรับทราบตอไป

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ และขอใหมหาวทิยาลัยและคณะแพทยศาสตรปรับปรุงแกไขขอบกพรอง

ตาง  ๆพรอมทัง้หาแนวทางแกไข และติดตามความคบืหนาในเรือ่งคดคีวาม แจงใหทีป่ระชุมคณบดรัีบทราบตอไป

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณบดี คร้ังที ่18/2549 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2549
ทีป่ระชมุมีมตใิหแกไขดงัน้ี
- หนา 1 ผูเขารวมประชมุล ําดบัที ่29 “นายสทิธ ี วนิชาชวีะ” ใหแกไข เปน “ผศ.สทิธ ี วนิชาชวีะ”
เม่ือแกไขเรียบรอยแลว ทีป่ระชมุมีมตรัิบรองรายงานการประชมุคร้ังที ่18/2549 เม่ือวนัที ่15 ธนัวาคม 2549

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสบืเน่ืองจากการประชุมคร้ังกอน   
3.1  การขอเชิญมหาวิทยาลัยขอนแกน สมคัรเปนสมาชิกสมทบสหกรณออมทรัพย
        มหาวิทยาลัยขอนแกน จํ ากัด
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ    ในฐานะประธานกรรมการดํ าเนินงานสหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัยขอนแกน จํ ากัด เสนอตอทีป่ระชมุวา สืบเน่ืองจากที่ประชุมคณบดีคราวประชุมคร้ังที่ 18/2549 เม่ือ
วนัที ่15 ธนัวาคม 2549 ไดพิจารณาเร่ืองการขอเชิญมหาวิทยาลัยขอนแกน สมัครเปนสมาชิกสมทบสหกรณออม
ทรัพย มหาวทิยาลยัขอนแกน จํ ากัด แลวมีมติใหนํ าเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาอีกคร้ังในคราวตอไป  โดย
ขอใหจัดท ําขอมูลเหตผุลความจ ําเปนในการเขารวมเปนสมาชกิสมทบ   พรอมสรุปประเดน็สถานภาพความมัน่คง
ปญหา  อปุสรรคในการด ําเนินงานของสหกรณฯ เพ่ือประกอบการพจิารณากอนนํ าเสนอสภามหาวทิยาลยัตอไป  น้ัน
บัดน้ี สหกรณฯ ไดด ําเนินการตามมติที่ประชุมดังกลาวแลว จึงขอเสนอที่ประชุมคณบดีเพ่ือพิจารณา โดยมีราย
ละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพิจารณาแลวมมีติเห็นชอบการเขารวมเปนสมาชิกสมทบสหกรณฯ และให

นํ าเสนอสภามหาวทิยาลัยเพือ่พจิารณาตอไป   ทัง้น้ี ขอใหสหกรณฯ ประสานขอค ําแนะนํ าเพิม่เติม
จากคณบดีคณะเทคนิคการแพทยในการปรบัแกไขขอความในขอบงัคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
ขอนแกน จํ ากัด พ.ศ.2542 ในเรื่องสิทธิของสมาชิกสมทบ ใหมคีวามเหมาะสมตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา
4.1  การประเมนิผลการปฏิบัติราชการตามคํ ารับรองการปฏิบัติราชการ

                              และการประกันคุณภาพ
รองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศเสนอตอทีป่ระชมุวา ตามที ่มหาวทิยาลยัไดจัดท ําค ํารับรองการปฏบิตัิ

ราชการและการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการตามค ํารับรองการปฏบิตัริาชการ ระดบัมหาวทิยาลยั น้ัน เพ่ือใหการตดิตามประเมนิผล
เปนไปอยางมีประสทิธภิาพและเปนไปในทศิทางเดยีวกนั ฝายแผนฯจงึไดก ําหนด กรอบการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ.2550 ใหรองรับระบบการประกนัคณุภาพระดบัคณะ-หนวยงานเปนระบบเดยีวกนั ดงัน้ี

ประเดน็ยุทธศาสตร น้ํ าหนัก(รอยละ)
มิตทิี ่1 มิตดิานประสทิธผิลตามแผนปฏบิตัริาชการ 55
มิตทิี ่2 มิตดิานคณุภาพการใหบริการ 15
มิตทิี ่3 มิตดิานประสทิธภิาพของการปฏบิตัริาชการ 10
มิตทิี ่4 มิตดิานการพฒันาองคกร 20

มิติที่ 1  มิตดิานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ
แสดงผลงานที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย/คณะ-หนวยงาน

ทีไ่ดด ําเนินการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชน โดยมีประเด็นการประเมินผล ดังน้ี
•  ผลส ําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ
•  ผลส ําเร็จตามพันธกิจ

มิติที่ 2  มิตดิานคุณภาพการใหบริการ
แสดงการใหความสํ าคัญกับผูรับบริการในการบริการคุณภาพ  สรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ  โดยมี

ประเด็นการประเมินผล ดังน้ี
•  ความพึงพอใจของผูรับบริการ
•  การประกันคุณภาพ
•  การปฏบิัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย
•  การควบคุมภายใน

มิติที่ 3  มิตดิานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
แสดงความสามารถการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย คณะ-หนวยงาน เชน การลดรอบระยะเวลา การ

ใหบริการ การบริหารงบประมาณ การประหยัดพลังงาน  โดยมีประเด็นการประเมินผล ดังน้ี
• การบริหารงบประมาณ
• ประสิทธิภาพของการใชพลังงาน
• การลดระยะเวลาการใหบริการ
• การจัดทํ าตนทุนตอหนวย

มิติที่ 4 มิตดิานการพัฒนาองคกร
แสดงความสามารถการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกรและการพัฒนาบุคลากร  เพ่ือสรางความพรอม
ของการสนับสนุนความสํ าเร็จของแผนปฏิบัติราชการ  โดยมีประเด็นการประเมินผล ดังน้ี
• การบริหารการศึกษา
• การมีสวนรวมของประชาชน
• การจัดการทุนดานมนุษย
• การจัดการสารสนเทศ
• การจัดการความรู
• การบริหารจัดการองคการ

สมศ. ในฐานะทีป่รึกษาดานการประเมนิผล ของส ํานักงาน ก.พ.ร. ไดวางแผนการจดักลุมสถาบนัตามจดุ
เนนพันธกจิ โดยขอความรวมมือสถาบนัอดุมศกึษาในการกระจายนํ ้าหนักลงในพนัธกจิหลกั โดยหลักการในการกระจายนํ้ า
หนักดังกลาวน้ี ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการพัฒนาระบบประเมินสถาบันอุดมศึกษา 
ใหสถาบนัอดุมศกึษาแตละแหงกํ าหนดจุดเนนของสถาบันแลวกํ าหนดนํ้ าหนักตามหลักเกณฑดังกลาว  ซ่ึงการดํ าเนิน
การน้ีจะตองไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน  ดังน้ี
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การจัดกลุมสถาบันพิจารณาจากการกระจายนํ้ าหนัก 100  คะแนนใน 4 พันธกิจหลัก 4 ดาน

การปฏิบัติตามพันธกิจ

กลุมสถาบันตามจุดเนน สอน วิจัย บริการวิชา
การ

ท ํานุบํ ารุง
ศลิปะและ
วัฒนธรรม

รวม

1. การผลิตบัณฑิตและวิจัย
(≥ 30 %) (≥ 30 %) (≥ 20 %) (≥ 10 %) 100%

2. การผลิตบัณฑิตและ
    การพัฒนาสังคม (≥ 30 %) (≥ 20 %) (≥ 30 %) (≥ 10 %) 100%

3. การผลิตบัณฑิต และพัฒนา
    ศลิปะและวัฒนธรรม (≥ 30 %) (≥ 20 %) (≥ 20 %) (≥ 20 %) 100%

4. การผลิตบัณฑิต
(≥ 35 %) (≥ 20 %) (≥ 20 %) (≥ 10 %) 100%

* เคร่ืองหมาย ( ) แสดงจดุเนนทีส่ถาบนัเพ่ิมน้ํ าหนักจากเกณฑข้ันตํ ่าที ่สมศ. ก ําหนด
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบและขอความรวมมือใหคณะ หนวยงานดํ าเนินการตอไป
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ

4.2 ขออนุมติัจดัการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
                           และการสื่อสาร ในลักษณะโครงการพิเศษ

คณบดคีณะวทิยาศาสตรขอใหผูชวยศาสตราจารยพุธษดี  ศริิแสงตระกลู หัวหนาภาควิชาวิทยา
การคอมพิวเตอร คณะวทิยาศาสตร นํ าเสนอรายละเอียดตอที่ประชุม  ในการขออนุมัติดํ าเนินการจัดการหลักสูตร
วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในลักษณะโครงการพิเศษ  โดยมีวัตถุ
ประสงคเพ่ือผลติบณัฑิตทมีีความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพดานเทคโนโลยีและการสื่อสาร สามารถ
ประยุกตงานในองคกรไดจริง และเปนทีต่องการของตลาดแรงงาน ทั้งน้ี คณะกรรมการอํ านวยการหลักสูตรโครง
การพเิศษ มหาวทิยาลัยขอนแกน คราวประชุมคร้ังที่ 7/2549 เม่ือวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549     ไดพิจารณาให
ความเห็นชอบ โดยขอใหแกไขเอกสารบางประการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพิจารณาแลวมมีติเห็นชอบในหลกัการ โดยขอใหคณะฯปรบัปรุงแกไข

เอกสารใหครบถวนตามขอคิดเห็นเสนอแนะของคณะกรรมการอ ํานวยการหลกัสูตรโครงการพเิศษฯ และ
ใหนํ าเสนอทีป่ระชุมคณบดเีพือ่พจิารณาอกีคร้ังในคราวตอไป  โดยมขีอคิดเห็นเสนอแนะเพิม่เติม ดังน้ี

1. ขอใหคณะฯพจิารณาความเหมาะสมในเรือ่ง ภาระงาน  การพฒันาทางวชิาการของ
คณาจารย ตลอดจนการบรหิารจดัการ ทีจ่ะเกดิข้ึนในอนาคตดวย

2. มหาวทิยาลัยควรมนีโยบาย ทศิทาง การขยายหลกัสูตรในลกัษณะโครงการพเิศษ
ในภาพรวม ใหมคีวามเหมาะสม ชัดเจน โดยเฉพาะการใหการสนับสนุนหลักสูตรดาน
วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีและหลกัสูตรทีส่อดคลองกบัทศิทางการเปนมหาวทิยาลัย
แหงการวจิยั ทัง้น้ี มหาวทิยาลัยควรมกีารติดตามประเมนิผลการด ําเนินงานของหลกั
สูตรโครงการพเิศษเปนระยะดวย

4.3  ขอความรวมมอืมหาวิทยาลัยในการพิจารณารับนักศึกษาที่ลาออกและพิจารณา
                              รับเพิ่มเติม  ในระบบรับตรง

- เลือ่นไปบรรจุวาระการประชุมคร้ังตอไป

4.4  ขอความอนเุคราะหการจดัทีน่ั่งการศกึษาสํ าหรับนักเรียนจากจงัหวดัชายแดนภาคใต
- เลือ่นไปบรรจุวาระการประชุมคร้ังตอไป

4.5 รางปฏทินิการศึกษาระดับปริญญาตร ีและระดับบณัฑติศึกษา ประจ ําปการศึกษา 2549
- เลือ่นไปบรรจุวาระการประชุมคร้ังตอไป

4.6 การปรับปรุงแกไขขอตกลงกับธนาคารอาคารสงเคราะห
รองอธกิารบดฝีายพัฒนาบุคลากรเสนอตอที่ประชุมวา ดวยธนาคารอาคารสงเคราะห สาขา

ขอนแกน ไดแจงใหมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนอัตราดอกเบี้ยเงินกูตามขอตกลงของกองทุนเคหะสงเคราะห
ทีไ่ดท ําไว ซ่ึงตามขอตกลงมหาวิทยาลัยไดนํ าเงินไปฝากประจํ าไวกับธนาคาร โดยขอรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
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ในลกัษณะลอยตัว ไมเกินรอยละ 4.50 ตอป และตองคงยอดเงินฝากไมใหตํ่ ากวาจํ านวนที่บุคลากรกูไปจาก
ธนาคาร ทัง้น้ี ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกูจากบุคลากรสูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากรอยละ 1.50 ตอป เน่ือง
จากอตัราดอกเบี้ยเงินฝากไดปรับเพ่ิมข้ึนตั้งแตวันที่ 8 กันยายน 2548 ปจจุบันรอยละ 5 ตอป (เดมิรอยละ 1.25
ตอป) และตามขอตกลงธนาคารมีสิทธิ์ปรับไดโดยไมตองแจงใหมหาวทิยาลัยทราบกอน ซ่ึงทํ าใหบุคลากรที่กูเงิน
ไปแลวและอยูในระหวางย่ืนเร่ืองขอกูเงินไดรับความเดือดรอนที่จะตองผอนชํ าระหน้ีสูงข้ึน

ทีป่ระชมุคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการเงินกูเพ่ือการเคหะสงเคราะห คร้ังที่ 3/2549 เม่ือวันที่
11 ตลุาคม 2549 และทีป่ระชมุคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังที ่3/2549 เม่ือวันที่ 6
พฤศจิกายน 2549 ไดพิจารณาแลวเห็นวา วัตถุประสงคที่จัดตั้งกองทุนเคหะสงเคราะหเพ่ือใหบุคลากรมีที่อยู
อาศยัเปนของตนเอง หากปรับอัตราดอกเบี้ยตามภาวการณจริง จะทํ าใหบุคลากรไดรับความเดือดรอน ปจจุบันมีผู
ขอกูเงินทีร่อการจัดสรร จํ านวน 3 ราย เน่ืองจากกองทุนมีเงินไมเพียงพอที่จะจัดสรร และตองนํ าไปจัดสรรรวมกับ
ผูทีข่อกูในงวดถัดไป ทีป่ระชุมจึงมีมติใหดํ าเนินการ ดังน้ี

1. แกไขขอตกลงกบัธนาคาร จากเดิมมหาวิทยาลัยขอรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํ าลอยตัว
ไมเกินรอยละ 4.50 ตอป เปนอัตราคงที่รอยละ 1.25 ตอป เม่ือรวมคาบริหารจัดการของ
ธนาคาร 1.50 ผูกูจะเสียดอกเบี้ยเงินกูในอัตราคงที่ 2.75 ตอป

2. ใหเสนอมหาวทิยาลยัขอเพ่ิมเงินกองทุนอีก 100 ลาน เพ่ือใหเพียงพอตอความตองการ
3. ใหพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งเงินงบประมาณและเงินรายได มีสิทธิ์กูเงินจากกองทุนได

(ระเบยีบไดแกไขใหพนักงานมหาวิทยาลัย มีสิทธิ์กูเงินแลว แตขอตกลงยังไมแกไข)
4. ใหสทิธิบ์คุลากรทีป่ฏิบัติงานประจํ าสังกัดหนวยงานที่มีพ้ืนที่ปฏิบัติงานนอกเขตจังหวัด

ขอนแกน มีสทิธิก์ูเงินจากกองทุนได แตตองเปนหนวยงานตามโครงสรางของมหาวิทยาลัย
ทีป่ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว (เดิมใหสิทธิ์เฉพาะจังหวัดขอนแกน)

ทัง้น้ี กองการเจาหนาที่ ไดเสนอขอมูลการเปรียบเทียบขอมูลกองทุนสวัสดิการเงินกู
เคหะสงเคราะห ของธนาคารอาคารสงเคราะห และธนาคารพาณิชยอื่นๆ มาเพ่ือประกอบการพิจารณาดวย โดยมี
รายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพิจารณาแลวใหนํ าเสนอสภามหาวทิยาลัยเพือ่พจิารณาตอไป โดยมขีอคิด

เห็นเสนอแนะ ดังน้ี
1. เห็นควรแกไขขอตกลงกับธนาคารฯ ใหผูกูเสียดอกเบี้ยเงินกูในอัตราคงที่ 3.50 ตอป
ซึง่เปนอัตราเดียวกับที่คณะแพทยศาสตรทํ าขอตกลงไวกับธนาคารอาคาร
สงเคราะห   ทั้งน้ี ใหคิดดอกเบี้ยใหมของหน้ีคงเหลือ นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัย
ไดมีมติอนุมัติ

2. ควรพจิารณาแยกกองทนุออกเปน 2 ประเภท สํ าหรับบคุลากรสายผูสอน และบคุลากร
สายสนับสนุน

3. ใหสิทธบิคุลากรที่ปฏิบัติงานประจํ า สังกัดหนวยงานที่มีพื้นที่ปฏิบัติงานนอกเขต
จงัหวดัขอนแกนมีสิทธิกูเงินจากกองทุนได

4.6  ขอเสนอแตงต้ังคณะกรรมการประจํ าสํ านักวิทยบริการ
- ขอถอนวาระ-

4.7 พจิารณาแตงต้ังผูปฏิบัติหนาที่กรรมการสภาคณาจารยเปนการช่ัวคราว
รองอธกิารบดฝีายกจิการพิเศษ ในฐานะประธานคณะกรรมการดํ าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภา

คณาจารย เสนอตอที่ประชุมวา สืบเน่ืองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังที่ 17/2549 เม่ือวันที่ 15
พฤศจิกายน 2549 ไดพิจารณาเร่ือง ขอหารือผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย และเสนอความเห็นตอสภา
มหาวทิยาลยัพิจารณาในคราวประชุมคร้ังที่ 11/2549 เม่ือวันที่ 6 ธันวาคม 2549 และสภามหาวิทยาลัยไดมอบ
หมายใหมหาวทิยาลัยดํ าเนินการแกไขปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย สภาคณาจารย และให
เสนอแตงตัง้ผูปฏิบัติหนาที่กรรมการสภาคณาจารยและคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารยเปนการชั่วคราว น้ัน
ในการนี ้เพ่ือใหมีผูปฏิบัติหนาที่กรรมการสภาคณาจารยและคณะกรรมการบริหาร จึงขอเสนอที่ประชุมคณบดี
พิจารณาเลอืกผูทีเ่หมาะสมเพ่ือปฏิบัติหนาที่รักษาการกรรมการสภาคณาจารยเปนคณะกรรมการบริหารเปนการชั่ว
คราว จนกวาจะมกีารเลือกตั้งกรรมการคณาจารยตามขอบังคับใหม ทั้งน้ี คณะตางๆไดเสนอผูแทนของคณะมา
แลวตามรายชื่อปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพิจารณาแลวมมีติดังน้ี
1. เห็นชอบรายช่ือตามทีเ่สนอ  รวมทัง้รายช่ือทีค่ณะจะเสนอเพิม่เติม   ใหจดัท ําคํ าส่ังแตง
ต้ังเพือ่ใหปฏิบติัหนาทีรั่กษาการกรรมการสภาคณาจารยเปนการช่ัวคราว  จนกวาจะมี
การเลอืกต้ังกรรมการคณาจารยตามขอบงัคับใหม  ทัง้น้ี  ขอใหคณะแพทยศาสตร
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เสนอช่ือผูแทนใหม   เน่ืองจาก  ผูไดรับการเสนอช่ือดังกลาวเปนคณาจารยทีไ่ดรับการ
ขยายเวลาราชการ  ซึง่ตามหลกัเกณฑการขยายเวลาราชการใหท ําหนาทีส่อนและ
วจิยัเทาน้ัน

2. เห็นควรใหผูรักษาการกรรมการสภาคณาจารยตามขอ 1 พจิารณาเลอืกผูทีเ่หมาะสม
เพือ่ท ําหนาทีป่ระธานสภาคณาจารยตอไป

4.8  ขออนุมติัจดัต้ังวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน
                              และขอความเห็นชอบในรางระเบยีบมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวย
                                วทิยาลัยการปกครองทองถิน่ มหาวทิยาลัยขอนแกน พ.ศ.2550

รศ.พีรสทิธิ ์ ค ํานวณศลิป ผูอ ํานวยการส ํานักงานโครงการความรวมมือระหวางมหาวทิยาลยัขอนแกน
และกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ กระทรวงมหาดไทย เสนอตอทีป่ระชมุวา  สบืเน่ืองจากทีม่หาวทิยาลยัไดมีโครง
การความรวมมือทางวชิาการในหลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต และรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการปก
ครองทองถิน่ รวมกบั กรมสงเสริมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยไดด ําเนินการมาระยะหนึง่ และมีการจัดตัง้
ส ํานักงานประสานงานโครงการความรวมมือระหวางมหาวทิยาลยัขอนแกน และกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่
กระทรวงมหาดไทย ตามประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน ฉบบัที ่759/2549 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชเม่ือวนัที ่1 กรกฎาคม
2549 น้ัน  บดัน้ี ไดมีการขยายขอบเขตการผลติบณัฑิตเพ่ือใหครอบคลมุภารกจิตางๆขององคกรปกครองทองถิน่
เพ่ิมอกี 5 หลกัสตูร ไดแก  1) หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการชางและผงัเมือง  2) หลกัสตูร
บริหารธรุกจิบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการการคลงัทองถิน่  3) หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการ
ชางและผงัเมือง  4) หลกัสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการคลงัทองถิน่  และ 5) หลกัสตูรวทิยาศา
สตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการระบบสาธารณสขุและสิง่แวดลอมทองถิน่  ในการนี ้เพ่ือใหสอดคลองกบัภารกจิ
ทีเ่พ่ิมข้ึน และเกดิความคลองตวัในการบรหิารจดัการ จึงขออนุมัตจัิดตัง้วทิยาลยัการปกครองมหาวทิยาลยัขอนแกน
โดยมีสถานะเปนองคกรในก ํากบัของมหาวทิยาลยั  ทัง้น้ี มีรายละเอยีด หลกัการและเหตผุล โครงสรางการบริหาร
งาน สถานภาพเงนิรายได พรอมทัง้เสนอ รางระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย วทิยาลยัการปกครองทองถิน่
มหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ.2550 มาเพ่ือประกอบการพจิารณา ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพิจารณาแลวมมีติ เห็นชอบในหลกัการการจดัต้ังวทิยาลัยการปกครองตาม

ทีเ่สนอ  โดยขอใหพจิารณาปรบัปรุง รางระเบยีบมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวย วทิยาลัยการปกครองทอง
ถิน่ มหาวทิยาลัยขอนแกน พ.ศ.2550 ใหม และใหนํ าเสนอทีป่ระชุมคณบดเีพือ่พจิารณาอกีคร้ัง
ในคราวตอไป และมขีอคิดเห็นเสนอแนะดงัน้ี

1. ควรพจิารณาใหความส ําคัญการบริหารจดัการทีม่คุีณภาพในเรือ่งตางๆ  เชน โครง
สรางการบรหิารจดัการหลกัสูตร  อาจารยทีป่รึกษาการศกึษาอิสระ  ระบบการประกนั
คุณภาพการศกึษา  และการบริหารจดัการคณุภาพทัว่ไป เปนตน

2. ขอใหหารือคณบดบีณัฑติวทิยาลัย เพือ่พจิารณาปรบัแกไขรางระเบยีบฯ วาดวย
วทิยาลัยการปกครองทองถิน่ฯ และจดัท ํา รางระเบยีบของวทิยาลัยฯ  เกีย่วกบั
การบริหารงบประมาณ  การบริหารงานบคุคล ตอไป

4.10  สถานทีก่อสรางอาคารเรียนรวมปฏิบัติการดานวิชาพื้นฐานมหาวิทยาลัยขอนแกน
รองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศเสนอตอทีป่ระชมุวา ดวยมหาวทิยาลยัไดรับพิจารณาจัดสรรงบ

ประมาณเพ่ือด ําเนินโครงการกอสรางอาคารเรียนรวมและปฏบิตักิารดานวชิาพืน้ฐาน ณ บริเวณขางศนูยคอมพิวเตอร โดย
มีวตัถปุระสงคเพ่ือเปนอาคารเรียนรวมวชิาพืน้ฐานทางดานมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร โดยใชงบประมาณ ประจํ าปงบ
ประมาณ พ.ศ.2550 ในวงเงนิ 96,470,000 บาท  โครงการดงักลาวจะใชเวลากอสราง 3 ป (2550 – 2552)  โดยมีราย
ละเอยีดโครงการและแบบแปลนสถานทีก่อสรางตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพิจารณาแลวมมีติ ดังน้ี
1.  เห็นควรพจิารณาสถานทีก่อสรางบริเวณดานหลงัอาคาร 25 ป ซึง่จะสามารถพฒันา

สถานทีโ่ดยรอบ เชน บริเวณดานขางสโมสรอาจารยฯ บริเวณเรอืนรับรอง เพือ่ใชประโยชนไดเหมาะสม
มากย่ิงข้ึน

2.  เสนอผูแทนคณบดรีวมพจิารณาความเหมาะสมในรายละเอยีด รวมกบัคณะกรรมการ
ผังแมบทของมหาวทิยาลัย ประกอบดวย

2.1  คณบดีคณะวทิยาศาสตร
2.2  คณบดีคณะศึกษาศาสตร
2.3  คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
2.4  ผูชวยอธกิารบดีฝายบริหารจดัการระบบกายภาพ
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หมายเหตุ : ไดรบัการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 2/2550 เม่ือวันที่ 19 มกราคม 2550 เรียบรอยแลว

4.11  พจิารณาสรรหารายชื่อผูสมัครรับเลือกต้ังประธานกรรมการ และกรรมการ
          ดํ าเนินการ สหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจํ าป 2550
รองอธกิารบดฝีายกจิการพิเศษ เสนอตอทีป่ระชมุวา  สหกรณออมทรัพย มหาวทิยาลยัขอนแกน

จํ ากดั ไดประกาศรับสมคัรประธานกรรมการดํ าเนินการสหกรณฯ และกรรมการดํ าเนินการสหกรณฯ เรียบรอยแลว
ในการนี ้เพ่ือใหเปนไปตามขอ 6.2 วรรคสอง แหงระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํ ากัด วา
ดวย การสรรหาและเลอืกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดํ าเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2550 จึงขอเสนอ
รายชือ่ผูสมัครรับเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดํ าเนินการสหกรณฯ ประจํ าป 2550 ซ่ึงมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม  ใหทีป่ระชมุคณบดีพิจารณาสรรหารายชื่อ จํ านวนไมเกิน 16 รายชื่อ

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพิจารณาแลวมมีติ เห็นชอบรายช่ือผูสมคัรรับเลือกต้ังประธานกรรมการ

สหกรณฯ จ ํานวน 2 รายช่ือ และกรรมการด ําเนินการ สหกรณฯ จ ํานวน  11 รายช่ือ ตามทีเ่สนอ เพือ่ให
สหกรณฯ ดํ าเนินการตอไป

ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ
5.1   สรุปผลการตรวจสอบประจ ําปงบประมาณ 2549 ของหนวยตรวจสอบภายใน
หวัหนาหนวยตรวจสอบภายในเสนอตอทีป่ระชมุวา หนวยตรวจสอบภายในไดท ําการตรวจสอบภายใน

ในปงบประมาณ 2549  จํ านวน 8 คณะ/หนวยงาน แลว  โดยมีขอบเขตการตรวจสอบ ดานการเงนิ/การบญัช/ีการรายงาน
แสดงฐานะการเงนิประจ ําเดอืน การยืมเงินทดรองจาย  การบริหารจดัการพัสด ุ การบริหารจดัการดานยานพาหนะ/การใช
น้ํ ามันเชือ้เพลงิ  การควบคมุภายใน และใบส ําคญัคูจาย โดยมีขอตรวจพบในแตละดานตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชมุ และไดสรุปผลขอเสนอแนะจากการตรวจสอบประจ ําปงบประมาณ 2549 ดงัน้ี

1. ควรมกีารใหความรูดานการเงินและการบัญชีที่เปนแนวทางเดียวกันในแตละคณะ/หนวยงาน
โดยการชีแ้จงแหลงขอมูลตางๆ ที่นํ ามารายงานเพื่อใหทุกคณะ/หนวยงานใชแหลงขอมูล
เดยีวกันในการจัดทํ ารายงาน

2. การปฏบิตังิานดานการเงินการคลัง ควรปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับอยางเครงครัด
3. ควรมกีารจัดแบงสวนงานอยางชัดเจน
4. ควรมกีารสอบทานการปฏิบัติงาน
ประธานไดเสนอตอที่ประชุมเพ่ิมเติมวา ขอใหคณะ หนวยงานไดรับทราบขอมูล ตระหนักถึง

ปญหาทีเ่กดิข้ึน และขอความรวมมือพิจารณา วางกลไกในทางปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ และมขีอคิดเห็นเสนอแนะ ดังน้ี
1. เห็นควรจดัท ําเปนเอกสารลบั แจงประเดน็ปญหาขอตรวจพบจากการตรวจสอบภายใน
และแนวทางแกไขใหแตละคณะไดรับทราบและด ําเนินการแกไขตอไป

2.  เห็นควรใหหนวยตรวจสอบภายในจดัประชุมช้ีแจงแนวปฏบิติัใหผูทีเ่กีย่วของ ไดรับ
ทราบและถอืปฏบิติัตอไป

3. มหาวทิยาลัยควรพจิารณาปรบัปรุงระบบ กลไก การยืม-คืนเงนิรายได ใหมปีระสิทธิ
ภาพมากยิง่ข้ึน

5.2   การขออนุมติัเปดหลักสูตร
- เลือ่นไปบรรจุวาระการประชุมคร้ังตอไป

5.3  วารสารวจิยั มข. ปที ่11 ฉบบัที ่4
- เลือ่นไปบรรจุวาระการประชุมคร้ังตอไป

5.4  รายงานผลการประชมุเชิงปฏบิติัการ “รัฐมนตรีพบภาคพีนัธมติร”
- เลือ่นไปบรรจุวาระการประชุมคร้ังตอไป

5.5  ประชาสมัพนัธการจดังาน “วนัโลกสัตวเล้ียง”
- เลือ่นไปบรรจุวาระการประชุมคร้ังตอไป

5.6 คํ าส่ังศาลปกครองขอนแกน คดีหมายเลขด ําที ่544/2549 เร่ือง คดีพพิาทเกีย่วกบัการทีเ่จา
หนาทีข่องรัฐละเลยตอหนาทีต่ามทีก่ฎหมายก ําหนดใหตองปฏบิติั

- เลือ่นไปบรรจุวาระการประชุมคร้ังตอไป



- 11 -

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครัง้ที่  1/2550  ณ  วันศุกรที่  12 มกราคม 2550
หมายเหตุ : ไดรบัการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 2/2550 เม่ือวันที่ 19 มกราคม 2550 เรียบรอยแลว

5.7 การมอบอ ํานาจใหอธกิารบดีสถาบนัอุดมศึกษาในสงักดัปฏบิติัราชการแทนรฐัมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธกิาร

- เลือ่นไปบรรจุวาระการประชุมคร้ังตอไป

5.8 การเสนอความเหน็ประกอบการพจิารณาของคณะรฐัมนตรี ในการยกเลกิมติ ค.ร.ม. เมือ่วนัที ่22
สิงหาคม 2532

- เลือ่นไปบรรจุวาระการประชุมคร้ังตอไป

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่นๆ
6.1  ประชาสัมพันธการจัดการแขงขันขอนแกนมาราธอนนานาชาติ คร้ังที่ 4

- เลือ่นไปบรรจุวาระการประชุมคร้ังตอไป

6.2 คํ าส่ังศาลปกครองสูงสุด คดีที่มีการฟองอธิการบดีและนายกสภามหาวิทยาลัย
       ศรีนครินทรวโิรฒ เกี่ยวกับการเสนอรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเพื่อเปลี่ยน

         สถานะจากสวนราชการไปเปนหนวยงานที่ไมใชสวนราชการ
- เลือ่นไปบรรจุวาระการประชุมคร้ังตอไป

6.3 รางขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย สภาคณาจารย พ.ศ.2550
ประธานเสนอตอที่ประชุมวา สืบเน่ืองจากที่สภามหาวิทยาลัย คราวประชุมคร้ังที่ 11/2549 เม่ือ

วนัที ่6 ธันวาคม  2549 ไดมีมตใิหมหาวิทยาลัยดํ าเนินการปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย สภาคณาจารย
พ.ศ. 2545 ใหครอบคลุมองคประกอบสภาคณาจารย กรณีทีไ่มอาจเลือกตั้งไดกรรมการสภาคณาจารยครบ และ
ใหเพ่ิมเติมการใหกรรมการสภาคณาจารยที่หมดวาระปฏิบัติหนาทาตอไปจนกวาจะไดกรรมการสภาคณาจารยชุด
ใหม น้ัน บดัน้ี ไดดํ าเนินการเรียบรอยแลว จึงขอเสนอ รางขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย สภาคณาจารย
พ.ศ.2550 ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ ใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ

พจิารณาตอไป  โดยใหปรับแกไขในรางขอบงัคับฯ ดังน้ี
1. ขอ 6 ขอความ “สภาคณาจารยเปนองคกรที่กอต้ังข้ึน...” แกไขเปน “สภาคณาจารย
กอต้ังข้ึน...”

2. ขอ 9 ตัดขอ 9.2 ออกทั้งหมด
3. ขอ 14.4  ปรับแกไขใหมเปน

- 14.4  “เสนอแผนด ําเนินงานและงบประมาณประจํ าปตอสภามหาวิทยาลัย”
- 14.5  “จดัท ํารายงานเกี่ยวกับกิจการผลงาน และการเงินของสภาคณาจารย

เมือ่ส้ินปงบประมาณตออธิการบดี คณาจารย และสภามหาวิทยาลัย”

6.4  การคัดเลือกขาราชการเพื่อแตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงหัวหนาสํ านักงานอธิการบดี
         และผูอํ านวยการกอง

- เลือ่นไปบรรจุวาระการประชุมคร้ังตอไป

เลิกประชุมเวลา 14.15 นาฬิกา

        อารมณ  ตตัตะวะศาสตร
    (ผูชวยศาสตราจารยอารมย  ตตัตะวะศาสตร)

                   รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
                                    ปฏิบตัิหนาที่แทนเลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางสังวาลย  ชางทอง
ผูตรวจรายงานการประชุม

นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน  มูลศรี
ผูบันทึกรายงานการประชุม


	ณ  ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2  อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
	((((((((((((((((((
	ผู้มาประชุม


