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รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 20/2548

เม่ือวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2548
ณ  หองประชุมสารสิน ชั้น 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ

         ******************************************
ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต  สกลไชย อธิการบดี    ประธาน
2. รศ.ดํ ารงค  หอมดี รองอธิการบดีฝายบริหาร
3. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
4. รศ.พิศาล  ศิริธร รองอธิการบดีฝายวิจัย และรักษาราชการแทน

ผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพฒันา
5. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
6. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
7. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร
8. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก รกัษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิทยาเขตหนองคาย
9. รศ.สมหมาย  ปรีเปรม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
10. รศ.นิวัฒ   เสนาะเมือง รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร
11. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
12. ศ.ละออศรี  เสนาะเมือง คณบดีคณะวิทยาศาสตร
13. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา คณบดีคณะศึกษาศาสตร
14. ผศ.จงรัก  อิฐรัตน รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา

แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร
15. ศ.วิรุฬห  เหลาภัทรเกษม คณบดีคณะแพทยศาสตร
16. รศ.พีรสิทธ์ิ  คํ านวณศิลป คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
17. รศ.ชูชาติ  อารีจิตรานสุรณ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
18. ผศ.วีระศักดิ์  ชายผา คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
19. รศ.อินทรพล  หอวิจิตร คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
20. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย คณบดีคณะเภสัชศาสตร
21. ผศ.เกษม  นันทชัย คณบดีคณะเทคโนโลยี
22. รศ.ประจักษ  พัวเพิ่มพูลศิริ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
23. นางอโนชา  นนทคุปต ผูชวยคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
24. ผศ.รุง  ธีระพิจิตร คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
25. รศ.สมาน  ลอยฟา ผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ

(สํ านักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู)
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26. รศ.อรทัย  พาชีรัตน รองผูอํ านวยการฝายบริการและวิชาการ
แทนผูอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

27. นายสุรเชษฐ  ม่ังมีศรี รองผูอํ านวยการ
แทนผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ

28. ผศ.สุกิจจา  จันทะชุม ผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล
(สํ านักบริหารและพัฒนาวิชาการ)

29. ผศ.พิศิษฐ  โจทยกิ่ง ประธานสภาคณาจารย
30. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

เลขานุการท่ีประชุม
31. นางสังวาลย  ชางทอง หัวหนาสํ านักงานอธิการบดี

ผูชวยเลขานุการท่ีประชุม

ผูไมมาประชุม เน่ืองจากติดราชการ หรือภารกิจสํ าคัญ
1.  รศ.สุเมธ  แกนมณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
2.  รศ.ชรัตน  มงคลสวัสดิ์ รักษาราชการแทนผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร

ผูเขารวมประชุม
1.  นางณัฐสมล  ธนกูลรังสฤษด์ิ ผูชวยผูอํ านวยการ

แทนผูอํ านวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
2.  นายบุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย รองประธานสภาขาราชการและลูกจาง คนท่ี 1

แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง
3.  ผศ.วรรณี  เนตรสิงหนาท ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยสิน

เริ่มประชุมเวลา 09.45 นาฬิกา

ประธานไดกลาวเปดประชุมและด ําเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระดงัตอไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ไดนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 8/2548
      เม่ือวันที่ 2 พฤศจิกายน 2548 และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง
เลขานกุารท่ีประชมุในฐานะกรรมการและเลขานกุารสภามหาวิทยาลัยขอนแกนเสนอตอท่ีประชุมวา

ดวยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกนครั้งท่ี 8/2548 เม่ือวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2548  มีเรื่องท่ีไดนํ าเสนอ
สภามหาวิทยาลัย และมติท่ียังไมไดรับการรับรอง  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 19/2548 เม่ือวันที่ 19 ตุลาคม 2548
ท่ีประชมุมีมตใิหแกไขดงันี้
- หนา 1 แกไขชือ่ผูเขารวมประชมุลํ าดบัท่ี 19 เปน “นายพรณรงค  ชาญนวุงศ”
- หนา 5 บรรทดัท่ี 3 ขอความ “ดงันัน้ จงึเห็นควรชะลอ...ไวกอน” ใหแกไขเปน “ดงันัน้ จงึเห็นควรให

รอ...ไวกอน ท้ังนี ้ใหคณะฯด ําเนนิการเปนการภายในตามทีเ่สนอไปกอนได”
- หนา 5 วาระท่ี 4.3 บรรทดัท่ี 3 ขอความ “คณะกรรมการฯ ไดเชญิประชมุ...เม่ือวนัท่ี 11 ตลุาคม

2548” ใหแกไขเปน “คณะกรรมการฯไดเชญิผูลงทุนกอสรางคือ หางหุนสวนจ ํากดั วรนทัิศน และบรษิทัก ําจรกจิกอสราง จ ํากดั
เพือ่พจิารณารางสัญญาเมือ่วนัท่ี 11 ตลุาคม 2548”

เม่ือแกไขเรยีบรอยแลวท่ีประชมุมีมตริบัรองรายงานการประชมุครัง้ท่ี 19/2548 เม่ือวนัพธุท่ี 19 ตลุาคม 2548

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน   -ไมมี-

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1  รางระเบียบฯ วาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548
รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอท่ีประชุมวา เพื่อใหการบริหารเงินรายไดของมหาวิทยาลัยเปน

ไปดวยความเรียบรอยและสอดคลองกับระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานและแผนการบริหารราชการแผนดิน
ของมหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควรปรบัปรุงระเบียบฯวาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2540 ในขอ
20 และ ขอ 26 ซ่ึงขอ 20 เปนการปรับปรุงการแบงหมวดเงินงบประมาณรายจายเงินรายได จากเดิมแบงออกเปน
3 หมวด ขอปรับปรุงเปน 5 หมวด และขอ 26 เปนการปรับปรุงเรื่องการอนุมัติการใชจายเงินเพื่อใหเกิดความ
คลองตัวในการดํ าเนินงานมากยิ่งขึ้น มีรายละเอียดตารางเปรยีบเทียบตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมีมตเิหน็ชอบใหนํ าเสนอสภามหาวทิยาลยัตอไป โดยมขีอคดิเหน็

เสนอแนะ ดังน้ี
1. ควรพิจารณาแยกเรื่องการมอบอํ านาจตามขอ 26 ออก และกํ าหนดเรื่องการมอบอํ านาจ

ไวเฉพาะ โดยใหสอดคลองกับระเบียบกระทรวงการคลัง และใหตัดขอความ “ผูดํ ารงตํ าแหนงต้ังแตระดับ 7
ขึ้นไปออก” เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้น

2. ขอ 26.1 และ 26.2 ขอความ “ใหอนุมัติจายไดตามรายรับจริง” ใหแกไขเปน “ใหอนุมัติ
จายไดไมเกินรายรับจริง”

4.2 รางระเบียบฯ วาดวยเงินกองทนุสงเคราะหผูปวยปากแหวงเพดานโหวและผูปวยทีมี่ความพกิาร
ของใบหนาและกะโหลกศรีษะ คณะทนัตแพทยศาสตร พ.ศ. ...

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตรเสนอตอท่ีประชุมวา เพื่อเปนการสงเคราะหคารักษา จัดหาวัสดุ
อุปกรณ และคาเดินทาง คาท่ีพักใหกับผูปวยปากแหวงเพดานโหว และผูปวยท่ีมีความพิการของใบหนาและ
กะโหลกศีรษะท่ีมีรายไดนอย และสงเสริมกิจกรรม การพัฒนาการเรียนการสอนของคณะฯ และเพื่อใหการดํ าเนิน
การเกี่ยวกับเงินกองทุนดังกลาวดํ าเนินไปดวยความเรียบรอย จึงขอเสนอรางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
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เงินกองทุนสงเคราะหผูปวยปากแหวงและผูปวยท่ีมีความพิการของใบหนาและกะโหลกศีรษะ คณะทันต-แพทย
ศาสตร พ.ศ. ... ซ่ึงรางระเบียบดังกลาวเปนการปรับปรุงจากระเบียบฯ วาดวยเงินกองทุนสงเคราะหผูปวยปาก
แหวงเพดานโหว คณะทันตแพทยศาสตร พ.ศ.2544 เพื่อใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยไดนํ าเสนอขอมูล
เปรียบเทียบระหวางระเบียบป พ.ศ. 2544 และรางระเบียบใหม ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมีมตเิหน็ชอบและใหนํ าเสนอสภามหาวทิยาลยัเพ่ือพิจารณาตอไป โดยมี

ขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังน้ี
1. ขอ 5.1 ควรปรับแกไขเปน เงินรายไดของคณะที่มาจากการดํ าเนินกิจกรรมหรือ

ผลประโยชนที่เก่ียวของกับกองทุนฯ
2.  ขอ 6 ควรกํ าหนดสัดสวนของการใชเงินกองทุนในแตละปใหชัดเจน และใหพิจารณาปรับ

แกไขขอความในขอ 6.1 ใหม
3.  ขอ 9 ปรับโครงสรางของคณะกรรมการเงินกองทุนใหมเปนดังน้ี

      9.1 คณบดี เปนประธาน
     9.2 รองคณบดีฝายคลินิก เปนกรรมการ
     9.3 หัวหนาภาควิชาทันตกรรมจัดฟน เปนกรรมการ
     9.4 หัวหนาภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ เปนกรรมการ
     9.5 หัวหนาภาควิชาทันตกรรมสํ าหรับเด็ก เปนกรรมการ
     9.6 หวัหนาภาควชิาศลัยศาสตรชองปากและกระดกูขากรรไกร เปนกรรมการ
     9.7 หัวหนาภาควิชาปริทันตวิทยา เปนกรรมการ
       9.8  หวัหนาภาควชิาทีค่ณบดมีอบหมาย จํ านวน  1 คน เปนกรรมการและเลขานกุาร
     9.9 เจาหนาที่การเงิน เปนผูชวยเลขานุการ
     และใหตัดขอความในวรรค 2 ของ ขอ 9 ออก
4.  ขอ 12 ปรับแกไขขอความ โดยมีรายละเอียดวา การพิจารณาอนุมัติการใชจาย

เงินกองทุนตามระเบียบน้ี จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเงินกองทุน  และใหรายงานการใช
จายเงินกองทุนตอคณะกรรมการประจํ าคณะดวย

4.3  ผลการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานเสนอตอท่ีประชมุวา  สมาคมศษิยเกามหาวทิยาลัยขอนแกน ไดเลือกตัง้นายกสมาคมศษิยเกา

มหาวทิยาลัยขอนแกน ประจ ําป 2548-2550 เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2548 ท่ีผานมา ผลการเลือกตัง้ นายเฉลิมชยั
วงษนาคเพ็ชร   ศิษยเก าคณะวิศวกรรมศาสตร  รุ นท่ี 13 ได รับเลือกใหเป นนายกสมาคมศิษยเก า
มหาวิทยาลัยขอนแกน แทน นายสารกิจ  ถวิลประวัติ ซ่ึงตามขอ  6.1 แหงขอบังคับฯ วาดวย การสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2547 กํ าหนดให “อธิการบดีนํ ารายชื่อ
ผูดํ ารงตํ าแหนงผูวาราชการจังหวัดขอนแกน และหรือนายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน ดํ าเนินการเพื่อ
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิและแจงใหท่ีประชุมคณบดีและสภา
มหาวิทยาลัยทราบ”
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จงึเสนอท่ีประชมุเพือ่ทราบและพจิารณาใหความเห็นชอบในการเสนอชือ่ นายเฉลิมชยั  วงษนาคเพช็ร
นายกสมาคมศษิยเกามหาวทิยาลัย เพือ่ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯเปนกรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคณุวฒิุตอไป

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1  รองเรียนปญหาอันเน่ืองมาจากรานจํ าหนายสุราใกลเขตมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตามที่มหาวิทยาลัยไดแจงประสานขอใหจังหวัดขอนแกนพิจารณาดํ าเนินการกรณีท่ีประธานสภา

นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนรองเรียนวาไดรับความเดือดรอนจากแหลงสถานบันเทิงในตลาดเจพร 2 นั้น
 จังหวัดไดตรวจสอบแลว พบวาไมมีสถานบริการตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2546 อยูในบริเวณพื้นท่ีดังกลาว แตมีรานจํ าหนายสุรา อาหารอยูเปนจํ านวนมาก และผูไปใช
บริการสวนใหญเปนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงจังหวัดไดใชประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 253
ท่ีกํ าหนดใหจํ าหนายและดื่มสุราในรานจํ าหนายสุรา ไมเกินเวลา 24.00 น.เปนกฎหมายหลักในการออกตรวจตรา
เพื่อไมใหรานจํ าหนายสุราเหลานี้สรางปญหาความเดือดรอน

เม่ือวันศุกรท่ี 16 กันยายน 2548 เวลาประมาณ 01.00 น. เจาหนาท่ีผูเกี่ยวของทุกฝาย จํ านวน
111 คน จาก 11 หนวยงาน ไดรวมกันออกตรวจรานจํ าหนายสุราในยานตลาดเจพร 2 โดยแบงชุดตรวจออกเปน
10 ชุดๆละ 10-12 คน  ผลการตรวจปรากฏวา กลุมผูจํ าหนายสุราไดปดจํ าหนายสุราแลว คงเหลือเฉพาะกลุมผู
ดื่มสุราท่ียังนั่งดื่มอยูในราน เจาหนาท่ีจึงไดวากลาวตักเตือนและจับกุมผูกระทํ าผิดจํ านวน 6 ราย ตอมาเม่ือวันท่ี
30 กันยายน 2548 เวลาประมาณ 01.00 น. เจาหนาท่ีผูเกี่ยวของทุกฝาย จํ านวน 148 คน จาก 15 หนวยงาน ได
รวมกันออกตรวจรานจํ าหนายสุรายานตลาดเจพร 2 อีกครั้ง โดยจัดชุดตรวจเชนเดียวกับการเขาตรวจเมื่อวันท่ี 16
กันยายน 2548 ผลการตรวจปรากฏวา รานจํ าหนายสุราทุกรานไดปดบริการและไมมีผูใดนั่งดื่มสุรา แตอยางไรก็
ตามเพื่อเปนการเฝาระวัง ปองปราม และปฏิบัติตามนโยบายจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดได
จัดใหมีชดุเฉพาะกิจ ประกอบดวยเจาหนาท่ีจากหนวยงานตางๆท่ีเกี่ยวของออกตรวจตราสถานบริการ สถานบันเทิง
และรานจํ าหนายสุราในเขตทองท่ีอยางสม่ํ าเสมอและตอเนื่องทุกสัปดาห เพื่อมิใหผูประกอบการและผูใชบริการ
กระทํ าการฝาฝนกฎหมาย

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

5.2  ขอใหสนับสนุนการจดัท ําสิง่อ ํานวยความสะดวกตามกฎกระทรวงก ําหนดสิง่อ ํานวยความสะดวก
      ในอาคารสํ าหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.2548
สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีหนังสือแจงวา สภาผูแทนราษฎรไดมีหนังสือดวนท่ีสุด

ท่ี 3691/2548 ลงวันท่ี 26 กันยายน 2548 ขอใหกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาดํ าเนินการสนับสนุนการจัดทํ าส่ิง
อํ านวยความสะดวกตามกฎกระทรวงกํ าหนดส่ิงอํ านวยความสะดวกในอาคารสํ าหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชรา พ.ศ. 2548  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังนั้น สกอ.จึงแจงใหมหาวิทยาลัย
ทราบและถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกลาว โดย
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1.  สํ ารวจและติดตามการกอสรางอาคารของมหาวิทยาลัยท่ีไดรับงบประมาณประจํ าป 2549
พรอมท้ังปรับแบบการกอสรางอาคารใหมีส่ิงอํ านวยความสะดวกตามกฎกระทรวงฯ ท้ังนี้ สํ านักงบประมาณไดเสนอ
แนะแนวทางการดํ าเนินงาน 3 ประการ ไดแก 1) เจียดจายงบประมาณตามที่ไดรับ  2) ขอใชงบกลางเพิ่มเติม
และ 3) ของบประมาณเพิ่มเติม

2.  ตรวจสอบการอนุมัติสรางอาคารใหม และการปรับปรุงอาคารเกาใหดํ าเนินการตาม
กฎกระทรวงฯ อยางเครงครัด พรอมท้ังดํ าเนินการลงโทษแกผูอนุมัติการกอสรางอาคารอยางไมถูกตอง
ตามกฎกระทรวงฯ รวมทั้งลงโทษผูท่ีไมกอสรางอาคารตามกฎกระทรวงฯ

3. จัดการเรียนการสอนเรื่อง การจัดทํ าส่ิงอํ านวยความสะดวกตามกฎกระทรวงฯ แกผูศึกษาเรื่อง
สถาปตยกรรม หรือการออกแบบอาคาร การกอสราง และวิชาอื่นๆท่ีเกี่ยวของ
 จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

5.3  มตคิณะกรรมการพฒันาขดีความสามารถในการแขงขนัของประเทศ(กพข.)ครัง้ที ่1/2548
สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดสงสํ าเนาหนังสือสํ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสุด

ท่ี นร 0504/ว(ล)12527 ลงวันท่ี 9 กันยายน 2548 เรื่อง มติคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแขง
ขันของประเทศ (กพข.) ครั้งท่ี 1/2548 เม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม 2548  โดยคณะรัฐมนตรี ไดมีมติเห็นชอบเมื่อวัน
ท่ี 6 กันยายน 2548 โดยมีสรุปสาระสํ าคัญตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
5.4  หลักประกันการรับเงินคาจาง/คาพัสดุกอนการตรวจรับ
กระทรวงการคลงัไดก ําหนดวธีิปฏิบตักิรณกีารจายเงนิกอนมีการตรวจรบัทรพัยสินหรอืตรวจรบังาน

โดยเมือ่คูสัญญาของสวนราชการไดสงมอบทรพัยสินหรอืงานในแตละงวดแลว และแจงความประสงควาจะขอรบัเงนิ
กอนท่ีสวนราชการจะตรวจรบัทรพัยสินหรอืงานเสรจ็ส้ิน ใหสวนราชการรบีด ําเนนิการขอเบกิเงนิจากคลงัทันที โดยยงั
ไมตองด ําเนนิการตรวจรบังานหรอืทรพัยสิน เพือ่จายเงนิใหคูสัญญาหรอืผูรบัโอนสิทธิเรยีกรองในกรณเีปนการจายเงนิ
ตรงจากกรมบญัชกีลางหรอืกรณจีายเขาบญัชเีงนิฝากของสวนราชการ เพือ่น ําไปจายใหกบัคูสัญญาหรอืผูรบัโอนสิทธิ
เรยีกรองใหสวนราชการรบีด ําเนนิการใหเสรจ็ส้ินภายในก ําหนดระยะเวลา 3 วนั นบัจากวนัท่ีรบัเงนิจากคลงั โดยใหถอื
ปฏิบตัดิงันี้

1.เม่ือคูสัญญาหรือผูรับโอนสิทธิเรียกรองมีความประสงคท่ีจะขอรับเงินทันทีท่ีมีการสงมอบงานให
สวนราชการแจงใหคูสัญญากรอกขอความและลงลายมอืชือ่ในแบบสัญญาแกไขเพิม่เตมิแนบทายสัญญาเดมิท่ีกระทรวง
การคลังก ําหนด

2.ใหคูสัญญาน ําหนงัสือค้ํ าประกนัของธนาคารภายในประเทศ (Bank Guarantee) ตามตวัอยางท่ี
คณะกรรมการวาดวยการพสัด ุ (กวพ.) ก ําหนดมา(รายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระ) มอบใหสวนราชการเพือ่
เปนหลักประกนัดวย และเม่ือสวนราชการไดด ําเนนิการตรวจรบัถกูตองครบถวนเรยีบรอยแลว สวนราชการจะคนื
หนงัสือค้ํ าประกนัใหแกคูสัญญาตอไป

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ



- 7 -

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  20/2548  ณ  วันท่ี  9 พฤศจิกายน 2548

5.5  รายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร
       (ภาคสมทบ) ประจํ าป 2547
ผูตรวจสอบบัญชี ตามคํ าส่ังคณะวิทยาศาสตร ท่ี 201/2544 เรื่องแตงตั้งผูตรวจสอบบัญชี

โครงการพิเศษผลิตบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร (ภาคสมทบ) ไดตรวจสอบงบดุลและรายรับ-รายจาย สํ าหรับป
ส้ินสุดเพียงวันท่ี 30 กันยายน 2547 กับบัญชีเอกสารและหลักฐานตางๆการปฏิบัติทางบัญชีและทดสอบรายการ
อื่นๆท่ีเห็นวาจํ าเปนตามหลักวิชาการบัญชีแลว เห็นวางบการเงินโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร
(ภาคสมทบ) ประจํ าป 2547 แสดงผลการดํ าเนินงานโดยถูกตองตามที่ควรและไดทํ าขึ้นตามหลักบัญชีท่ีใชโดยทั่ว
ไป สํ าหรับวิธีการคิดคาเส่ือมราคาสินทรัพยใชวิธีเสนตรง การบันทึกบัญชีใชเกณฑคงคาง (ACCURAL  BASIS)
ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

5.6  การพิจารณาสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร
ดวย รองศาสตราจารยอัศนี  ปาจีนบูรวรรณ จะครบวาระการดํ ารงตํ าแหนงคณบดีคณะ

เกษตรศาสตร ในวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2549 เพื่อใหการสรรหาคณบดีเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2542 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2543 จึงเสนอท่ีประชุมคณบดีเพื่อทราบและนํ าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการตามขอ 6.2-6.4 แหงขอบังคับดังกลาวตอไป

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

5.7  รายงานผลการดํ าเนินงานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ในลักษณะโครงการพิเศษ
       ประจํ าปการศึกษา 2547
คณะวิศวกรรมศาสตรไดจัดทํ ารายงานผลการดํ าเนินงานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ในลักษณะโครงการพิเศษ ประจํ าปการศึกษา 2547 ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

5.8  สรุปผลการประชุมระดมความคิดเรื่อง ทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
       การอุดมศึกษา
สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติไดจัดประชุมระดมความคิดเรื่อง ทิศทางการ

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม 2548 ณ สํ านักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษา โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิทางการศึกษา (Key  Person) มาใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา เพื่อใชเปนขอมูลในการจัดทํ า Roadmap ดานการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียดสรุปผลการประชุมตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
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5.9 สรปุกิจกรรมตางๆของมหาวทิยาลยัขอนแกน ระหวางวนัที ่16 กันยายน 2548 – 15 ตุลาคม
         2548 และรายงานสรปุขาวมหาวทิยาลยัขอนแกนในหนาหนังสอืพิมพ วารสาร สือ่มวลชน
        เดือนตลุาคม 2548
ดวยในชวงวนัท่ี 16 กนัยายน  - 15 ตุลาคม 2548 มหาวทิยาลัยไดด ําเนนิกจิกรรมทีสํ่ าคัญๆ

ในดานการพฒันาวชิาการและผลติบณัฑติ การวจิยั การบรกิารวชิาการ การสงเสรมิศลิปะวฒันธรรม การพฒันานกัศกึษา
การตางประเทศ การพฒันาส่ิงแวดลอม การพฒันาระบบบรหิารและบคุลากร การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ และการ
จดักจิกรรมพเิศษ ซ่ึงมีรายละเอยีดบรรจใุนแผนซีดปีระกอบวาระการประชมุ

นอกจากนี ้ฝายกจิการพเิศษ และงานประชาสมัพนัธยังไดรวบรวมรายงานขาวมหาวทิยาลัยขอนแกน
ในหนาหนงัสือพมิพ วารสาร ส่ือมวลชน ประจ ําเดอืนตลุาคม 2548    โดยแยกประเภทเปนขาวดานตางๆ ไดแก
ขาวพฒันาวชิาการและผลิตบณัฑติ  การวจิยั การบรกิารวชิาการ และกจิกรรมพเิศษ ซ่ึงมีรายละเอยีดบรรจใุนแผนซีดี
ประกอบวาระการประชมุ

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ
6.1  การจายเงินคาทดแทนอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืน
รองอธิการบดฝีายบรหิารเสนอตอท่ีประชมุวา  ตามทีมี่พระราชกฤษฎกีาก ําหนดเขตทีด่นิในบรเิวณท่ีท่ี

จะเวนคนืในทองท่ีต ําบลในเมอืง อ ําเภอเมือง จงัหวดัขอนแกน พ.ศ.2546 ซ่ึงประกาศในราชกจิจานเุบกษา ลงวนัท่ี 29
ตลุาคม 2546 โดยพืน้ท่ีท่ีถกูเวนคนืตามพระราชกฤษฎกีาดงักลาวนัน้ บางสวนเปนพืน้ท่ีของมหาวทิยาลัยขอนแกน รวม
ท้ังท่ีพกัอาศยัท่ีมหาวทิยาลัยจดัสรรเปนสวสัดกิารใหแกบคุลากรของมหาวทิยาลัย ซ่ึงคณะกรรมการก ําหนดราคาเบือ้งตน
ไดพจิารณาจ ํานวนเงนิคาทดแทนอสงัหารมิทรพัยท่ีถกูเวนคนืตามพระราชกฤษฎกีาก ําหนดเขตทีด่นิดงักลาว  และแจงให
มหาวทิยาลัยไปรบัเงนิคาทดแทนฯทีถ่กูเวนคนืในสวนของมหาวทิยาลัยพรอมสงประกาศคณะกรรมการก ําหนดราคาเบือ้ง
ตนครัง้ท่ี  1/2548 ลงวนัท่ี 14 มีนาคม 2548 จ ํานวน 1 ชดุมายังมหาวทิยาลัย นัน้  มหาวทิยาลัยไดแตงตัง้คณะทํ างาน
ศกึษาการเวนคนืและสรางอาคารทดแทน ตามค ําส่ังมหาวทิยาลัยท่ี 1398/2548 คณะทํ างานฯไดพจิารณาตรวจสอบแลว
เห็นวา ยังมีความคลาดเคลือ่นในบญัชกี ําหนดคาทดแทนอสงัหารมิทรพัย จงึเห็นควรอทุธรณ
คาทดแทนฯ ตอรฐัมนตรวีาการกระทรวงคมนาคม รวมเปนเงนิท้ังส้ิน 9,761,070 บาท

เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2548 มหาวทิยาลัยไดเชญิบคุลากรท่ีพกัอาศยัอยู ณ บานพกัของมหาวทิยาลัย
ในหมูบานนอยนเิวศน และหมูบานหนองแวง จ ํานวน 17 ราย พรอมผูท่ีเกีย่วของประชมุปรกึษาหารอืและทํ าความเขาใจ
รวมกนั ในกรณท่ีี สํ านกัทางหลวงชนบทที ่6 (ขอนแกน) ไดแจงใหผูพกัอาศยัในบานพกัของมหาวทิยาลัยไปท ําสัญญารบั
เงนิคาทดแทนอสงัหารมิทรพัยท่ีถกูเวนคนื จ ํานวน 3 รายการ คือ  1) ส่ิงปลูกสรางท่ีสรางตอเตมิท่ีพกัอาศยั พรอมท้ังคา
รือ้ถอน เปนเงนิจ ํานวน 1,915,490.00 บาท   2) ส่ิงปลูกสรางท่ีสรางเพิม่เตมิโดยไมตดิกบัท่ีพกัอาศยั (เปนสวนควบใน
ท่ีดนิ) พรอมท้ังคารือ้ถอน เปนเงนิจ ํานวน 755,051.00 บาท   และ 3) ในสวนทีเ่ปนตนไมยืนตน เปนเงนิจ ํานวน
85,550 บาท   รวมทัง้ 3 รายการเปนเงนิจ ํานวน 2,756,091.00 บาท และไดจายเงนิใหกบัผูพกัอาศยัไปแลว 75%
ของเงนิคาทดแทนฯ โดยจะจายสวนทีเ่หลืออกี 25% เม่ือผูพกัอาศยัไดรือ้ถอนอาคาร ส่ิงปลูกสราง และไมยืนตนท้ังหมด
ออกจากบรเิวณท่ีถกูเวนคนื ภายใน 90 วนั นบัตัง้แตวนัท่ีทํ าสัญญา  การจายเงนิคาทดแทนฯ ดงักลาวนัน้ เปนการส่ังจาย
เงนิผดิตวัเจาหนี ้ ซ่ึงตามประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน (ฉบบัท่ี 248) เรือ่งท่ีพกัอาศยัมหาวทิยาลัย-ขอนแกน
พ.ศ.2526 ขอ 15.5 ระบวุา “หามผูพกัอาศยัรือ้ถอน ตอเตมิ หรอืดดัแปลงส่ิงกอสรางถาวรวตัถแุละครภัุณฑทุกชนดิ
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เวนแตไดรบัอนมัุตจิากมหาวทิยาลัยเปนลายลักษณอกัษรแลว และรายการส่ิงตอเตมิหรอืดดัแปลงท่ีไดกอสรางไวนัน้จะ
ตองตกเปนสมบตัขิองมหาวทิยาลัยขอนแกน” ดงันัน้ หากผูพกัอาศยัรายใดไดตอเตมิหรอืดดัแปลงบานพกั
ส่ิงตอเตมิหรอืดดัแปลงดงักลาวตองตกเปนกรรมสทิธ์ิของมหาวทิยาลัย  เงนิคาทดแทนฯดงักลาว จงึเปนสิทธิท่ี
มหาวทิยาลัยพงึไดรบั

บคุลากรท่ีพกัอาศยัอยู ณ บานพกัของมหาวทิยาลัย ในหมูบานนอยนเิวศน และหมูบานหนองแวง
จ ํานวน 17 ราย รบัทราบวาตนไมมีสิทธิท่ีจะไดรบัเงนิคาทดแทนฯ และยินยอมทีจ่ะคนืเงนิคาทดแทนฯ ท่ีไดรบัไปแลว
75% ใหกบัมหาวทิยาลัย แตผูพกัอาศยับางรายไดแจงวา ไดน ําเงนิไปใชจายหมดสิน้แลว จงึขอความเหน็ใจจาก
มหาวทิยาลัย เพือ่บรรเทาความเดอืดรอนในประเดน็ดงัตอไปนี้

1.   ผูพกัอาศยั ณ หมูบานนอยนเิวศน จ ํานวน 10 ราย เสนอขอใหมหาวทิยาลัยขอนแกนยกคาทด
แทนฯ ในสวนตางๆ ใหดงันี้

1.1  สวนตอเตมิท่ีพกัอาศยัท่ีเปนรางนํ ้าฝนท้ังหมด รวมเปนเงนิ 11,400  บาท
1.2  คารือ้ถอนสวนตอเตมิท่ีพกัอาศยัท้ังหมด รวมเปนเงนิ 44,075  บาท
1.3  สวนทีเ่ปนตนไมยืนตนท้ังหมด 5 ราย รวมเปนเงนิ 85,550  บาท

รวมเปนเงนิ           141,025 บาท
2.  ผูพกัอาศยั ณ หมูบานหนองแวง จ ํานวน 7 ราย เสนอขอใหมหาวทิยาลัยยกคาทดแทนส่ิงปลูกสราง

ท่ีสรางเพิม่เตมิโดยไมตดิกบัท่ีพกัอาศยั (เปนสวนควบในทีด่นิ) ท้ังหมดให รวมเปนเงนิ    755,051  บาท
       * รวมรายการที ่1 และ 2    เปนเงนิจ ํานวน    896,076  บาท

3.  ผูพกัอาศยัเสนอใหมหาวทิยาลัยอนญุาตใหผูพกัอาศยัท่ีไดน ําเงนิท่ีไดรบัไปแลว 75% และไดใชจาย
ไปหมดแลว ผอนช ําระคนืมหาวทิยาลัยเปนงวดๆ โดยก ําหนดรายละเอยีดการผอนช ําระในภายหลัง สวนเงนิท่ีเหลืออกี
25% ท่ีจะไดรบัจากสํ านกัทางหลวงชนบทที ่6 (ขอนแกน) นัน้ เปนสิทธิของมหาวทิยาลัยท่ีจะรบัเงนิสวนทีเ่หลือดงักลาว
ตอไป

จงึเสนอท่ีประชมุเพือ่พจิารณา
ทีป่ระชมุพิจารณาแลวเหน็วาเรือ่งดงักลาว อยูในระหวางการอทุธรณคาทดแทนอสงัหารมิทรพัยที่

ถูกเวนคนือยู  จึงเหน็ควรด ําเนินการตามระเบยีบ และสทิธทิีค่วรเปนของมหาวทิยาลยัตอไป  สวนการพจิารณาให
ความชวยเหลอืทางมนษุยธรรมเพือ่บรรเทาความเดอืดรอนของบคุลากรน้ัน  มอบใหฝายบรหิารพจิารณาแตงต้ัง
คณะกรรมการเพือ่พิจารณาใหความชวยเหลอืตามความเหมาะสมเปนรายกรณไีป

6.2 การจดัตัง้สถานวีทิยชุมุชน 104 MHz และการเผยแพรออกอากาศ
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษเสนอตอท่ีประชุมวา มหาวิทยาลัยไดตรวจพบสัญญาณออกอากาศ

สถานีวิทยุชุมชน 104 MHz ถายทอดสัญญาณมาจากวัดปาบานตาด (หลวงตามหาบัว) จังหวัดอุดรธานี โดยได
บันทึกเสียงการออกอากาศไวจํ านวน 3 รายการ คือ 1) หลวงตามหาบัว ชวงพูดถึงการทํ างานของคณะสงฆ
2) สนธิ  ล้ิมทองกุล ชวงพูดถึงพระราชอํ านาจและรัฐบาล   3) เสียงพิธีกร และนักจัดรายการพูดถึงการทํ างานของ
รัฐบาล  จากสัญญาณออกอากาศดังกลาว มหาวิทยาลัยไดตรวจสอบสถานที่ตั้งเสาแลว พบวา ตั้งอยูบนหลังคา
อาคารอเนกประสงค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (มอดินแดง) อนึ่ง คณะศึกษาศาสตร ไดมีบันทึกท่ี ศธ
0514.5/0862 ลงวันท่ี 4 ตุลาคม 2547 ขออนุมัติใชสถานท่ีในอาคารระดับประถมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ขอนแกน (มอดินแดง) เพื่อเปนหองสงกระจายเสียง และจัดตั้งเสาสัญญาณกระจายเสียงในเขตพื้นท่ีของโรงเรียน
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ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดแจงใหโรงเรียนฯดํ าเนินการจัดตั้งใหถูกตองตามกฎหมาย แตยังไมไดรับรายงานความคืบหนาใน
เรื่องดังกลาวแตอยางใด

ประธานแจงตอท่ีประชุมเพิ่มเติมวา ปจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแกนมีสถานีวิทยุในพื้นท่ีและไดขอ
อนุญาตจัดตั้งอยางถูกตองตามกฎหมายเพียงแหงเดียวเทานั้น คือ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแกน FM 103  ซ่ึง
ปจจุบันไดทํ าหนาท่ีเปนศูนยกลางในการนํ าเสนอขอมูลขาวสารประชาสัมพันธใหกับทุกคณะ/หนวยงานอยูแลว

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาวามหาวิทยาลัยควรมีสถานีวิทยุอีกหรือไม อยางไร
มติ  ทีป่ระชมุพิจารณาแลวเหน็วา เน่ืองจากมหาวทิยาลยัไดมีสถานีวทิยมุหาวทิยาลยัขอนแกน

FM 103 ท ําหนาทีเ่ผยแพรขอมูลขาวสารแลว  จึงไมควรมกีารจดัตัง้สถานวีทิยใุนพ้ืนทีอ่กี และการจดัตัง้สถานวีทิยุ
ในมหาวทิยาลยัจะตองมีองคกร/หนวยงานของมหาวทิยาลยัรบัผิดชอบด ําเนินการ และเน่ืองจากสถานีวิทยุชุมชน
104 MHz ไมไดดํ าเนินการตามวตัถปุระสงคตามทีเ่สนอโครงการจดัตัง้สถานวีทิยชุมุชน “เสยีงธรรมมอดนิแดง”
และไมไดดํ าเนินการเพือ่สนับสนุนการเรยีนการสอน ประกอบกบัมหาวทิยาลยัยงัไมไดอนุญาตใหใชสถานทีใ่นการ
ดํ าเนินการ จึงมอบฝายกิจการพเิศษแจงใหผูทีเ่ก่ียวของเปนลายลกัษณอกัษร ใหระงับการออกอากาศและใหรือ้ถอนเสา
สญัญาณกระจายเสยีงออกจากบรเิวณพืน้ทีด่วย

6.3  การบริหารจัดการสถานีบริการน้ํ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือสวัสดิการ
รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอท่ีประชุมวา  สภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งท่ี 7/2547

เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2547 ไดใหความเห็นชอบโครงการจัดตั้งสถานีนํ้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ โดยเปนความ
รวมมือระหวางมหาวิทยาลัยและบริษัท ปตท.จํ ากัด (มหาชน) นั้น ปจจุบันไดดํ าเนินการกอสรางสถานีบริการนํ้ ามัน
แลวเสร็จ และมหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการศึกษาหาแนวทางการบริหารจัดการสถานีบริการนํ้ ามันฯดัง
กลาว ขึ้น คณะกรรมการฯไดประชุมพิจารณาแลวมีความเห็นวา มหาวิทยาลัยยังไมพรอมและไมสามารถดํ าเนินการ
บริหารจัดการดวยตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร จึงเห็นควรใหบริษัท ปตท.จํ ากัด (มหาชน) เปนผูดํ าเนิน
การบริหารจัดการสถานีบริการนํ้ ามันฯ ในเบื้องตนเปนเวลา 3 ป โดยมีองคประกอบในการใหบริการท่ีครบถวน
และไดมาตรฐาน องคประกอบหลัก ไดแก ธุรกิจนํ้ ามัน รานคาสะดวกซ้ือ (7-Eleven) รานกาแฟ และองค
ประกอบเสริม ไดแก Car Care ธนาคาร  ATM และอื่นๆ ขึ้นกับผูบริโภคในทองถิ่น  การบริหารจัดการในเบื้องตน
มีเงื่อนไข คือ

1. สํ าหรับนํ้ ามันเชื้อเพลิงทุกผลิตภัณฑ บริษัท ปตท.จํ ากัด (มหาชน) ใหคาตอบแทน
มหาวิทยาลัยเปนรายเดือน ในอัตราลิตรละ 0.15 บาท  และในอัตราลิตรละ 1 บาท สํ าหรับ
นํ้ ามันหลอล่ืน

2. ใหสวนลดแกนักศึกษา บุคลากร และหนวยงานของมหาวิทยาลัยขอนแกนในอัตราลิตรละ
0.20 บาท สํ าหรับนํ้ ามันเชื้อเพลิงทุกผลิตภัณฑ  และในอัตรารอยละ 5 สํ าหรับนํ้ ามันหลอล่ืน

3. บริษัท ปตท.จํ ากัด (มหาชน) เปนผูรับผิดชอบคาสาธารณูปโภคและคาใชจายตางๆ ท่ีเกิดขึ้น
จากการดํ าเนินการสถานีบริการนํ้ ามันเชื้อเพลิงตลอดจนคาธรรมเนียมตางๆ

4. คาตอบแทนคงที่ในอัตราเดือนละ 5,000 บาท สํ าหรับการดํ าเนินธุรกิจรานคาสะดวกซ้ือ
     (7-Eleven)
5. คาตอบแทนจากสวนแบงรายไดตอเดือนท่ีหักคาใชจายแลว โดยมีเกณฑการคํ านวณ
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ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบตอไป โดยมี

ขอคิดเห็นเสนอแนะใหเพ่ิมเติมคํ าวา “นักเรียน” ในขอ 2 ที่เก่ียวกับสวนลดดวย

6.4 ความคืบหนาของการพิจารณารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ...
ประธานเสนอตอท่ีประชมุวา ความคบืหนาของการพจิารณารางพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลัยขอนแกน

พ.ศ. ... ขณะนี้อยูในระหวางการพิจารณาของกรรมาธิการรวมกันของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อพิจารณา
รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงไดมีการประชุมพิจารณาราง พ.ร.บ มาแลว 4 ครั้ง และไดมีการ
พิจารณาไปแลวครบทุกรายมาตรา และในคราวประชุมวันพฤหัสบดีท่ี 3 พฤศจิกายน 2548 ไดมีมติท่ีจะใหทํ าการ
ทบทวนในทุกรายมาตราของราง พ.ร.บ. รวมทั้งใหมีการพิจารณารางมาตรา 20 ซ่ึงเกี่ยวกับการบัญญัติให
มหาวิทยาลัยดํ าเนินการในการใหไดมาซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ท่ีได
มีการเสนอพิจารณาปรับแกไขและยังไมไดมีมติเปนขอสรุป และท่ีประชุมคณะกรรมาธิการรวมกันฯ ไดมอบหมาย
ใหคณะทํ างาน ท่ีประกอบดวยผูแทนจากมหาวิทยาลัยขอนแกน สํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ านักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษาและสํ านักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ไปดํ าเนินการวิเคราะหผลดีผลเสียท่ีเปนผลจาก
รางท่ีจะใหปรับแกไขและอาจกระทบตอการบริหารจัดการและการดํ าเนินภารกิจของมหาวิทยาลัย ในเสนอพิจารณา
แกไขรางมาตรา 20 ซ่ึง มาตรา 20 นั้นไดผานการพิจารณาเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเรียบรอย
แลว มีรายละเอียดดังนี้

รางเดิม
“มาตรา 20  ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จากบุคคลภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย และจาก
บัญชีรายชื่อของคณะกรรมการการอุดมศึกษา

จํ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา อํ านาจและหนาท่ีของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง
ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ กรรมการสรรหาไมมีสิทธิไดรับการเสนอชื่อใหดํ ารงตํ าแหนงนายก
สภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ”

รางที่เสนอแกไข
“มาตรา 20  ขอบังคับของมหาวิทยาลัยวาดวยการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนนายกสภา

มหาวิทยาลัยตามมาตรา 19 วรรคสาม ตองกํ าหนดใหสภามหาวิทยาลัยตองเลือกจากบัญชีรายชื่อท่ีคณะกรรมการ
สรรหาเสนอใหพิจารณา และตองกํ าหนดวิธีการสรรหาใหเปนไปโดยโปรงใส มีการเสนอชื่อท่ีเปดกวางและคัดสรรผู
สมควรแกตํ าแหนงอยางมีหลักเกณฑ มีคํ าอธิบายถึงความเหมาะสมแกตํ าแหนงอยางชัดแจงครบถวนทุกหลักเกณฑ
ในรายงานที่เสนอตอสภามหาวิทยาลัยและรัฐมนตรี”

“มาตรา 20/1  ใหมีคณะบุคคลผูมีอํ านาจหนาท่ีสรรหาและคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิเพื่อจะไดทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯแตงตั้งเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเปนจํ านวนสามคณะ ดังนี้

(1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 19 (4) และ (5) รวมกันเปนคณะกรรมการสรรหา
และเสนอชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํ านวนหกคน

(2) กรรมการสภาการศึกษาและกรรมการการอุดมศึกษา รวมกันเปนคณะกรรมการสรรหาและ
เสนอชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํ านวนส่ีคน
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(3) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีกํ าหนดในขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย ผูแทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดและผูแทนหอการคาจังหวัดจากจังหวัดท่ีกํ าหนดในขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย รวมกันเปนคณะกรรมการสรรหาและเสนอชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํ านวนส่ีคน

คุณสมบัติกลาง และคุณสมบัติเฉพาะของกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีไดจากการคัดเลือกของ
คณะกรรมการสรรหาตางๆ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย

วิธีการเสนอชื่อและคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิในแตละคณะใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
โดยตองกํ าหนดใหเปนไปโดยโปรงใส และคัดสรรผูสมควรแกตํ าแหนงอยางมีหลักเกณฑมีคํ าอธิบายถึงความเหมาะ
สมแกตํ าแหนงอยางชัดแจงครบถวนในรายงานที่เสนอตอสภามหาวิทยาลัย

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา ท้ังนี้คณะกรรมาธิการรวมกันฯ จะมีประชุมพิจารณาในรายละเอียด
ของมาตรา 20 อีกครั้ง ในวันท่ี 10 พฤศจิกายน ศกนี้

มติ ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาในรายละเอียดรวมทั้งผลที่อาจกระทบตอการดํ าเนินภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในอนาคตที่มหาวิทยาลัยขอนแกนตองเรงพัฒนาคุณภาพและศักยภาพ การ
ดํ าเนินงานใหสามารถสรางบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงที่มีระดับคุณภาพทัดเทียมกับสากล และยังคงมีคุณลักษณะ
เปนบัณฑิตที่พึงประสงคของสังคมตอการที่มีความสํ านึกรับผิดชอบตอชุมชน สังคมและประเทศ  ตลอดจน
การที่มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนมหาวิทยาลัยของประเทศที่ตองพัฒนาและสรางองคความรู และเทคโนโลยี
ที่จํ าเปนดวยการวิจัยและนํ าถายทอด เพ่ือลดภาระงบประมาณของประเทศที่ตองใชไปสํ าหรับ   การซื้อและนํ า
เขาองคความรูและเทคโนโลยี น้ันคือการที่ตองสรางมหาวิทยาลัยใหมีความเปนเลิศในทุกดานเพ่ือเสริมสราง
ความเขมแข็งในการแขงขันของประเทศ และสรางความมีดุลยภาพของชุมชนและสังคม   กลยุทธที่สํ าคัญ
ประการหนึ่งคือการที่ตองมีองคกรสูงสุดที่เปนสวนกํ าหนดนโยบาย วิสัยทัศนและทิศทาง ตองมีคุณภาพและ
เขาใจในบริบทของการอุดมศึกษา การบริหารจัดการที่มุงเนนความเปนเลิศและเขาใจถึงความตองการของ
สังคม ภูมิภาคที่มหาวิทยาลัยต้ังอยูเพ่ือบูรณาการใหเกิดเปนกลยุทธที่มีดุลยภาพ ภายใตความมีอิสระทางวิชา
การโดยมีความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย ผูบริหารและบุคลากรทุกๆ สวนรวมกัน

ที่ประชุมไดมีความเห็นรวมกันคือ เห็นชอบรวมกับคณะกรรมาธิการรวมกัน ทีใ่หความสํ าคัญ
ตอกระบวนการสรรหาผูที่สมควรไดรับการพิจารณาเสนอชื่อเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังใหเปน
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ โดยหลักการที่ใหเกิดธรรมาภิบาล
มีความโปรงใสและหลักการมีสวนรวมของประชาคมภายในมหาวิทยาลัยซึ่งเปนวิธีการปฏิบัติที่
มหาวิทยาลัยขอนแกนดํ าเนินการอยูในปจจุบัน และการมีสวนรวมของผูที่มีสวนไดเสียโดยการที่จะใหมีหนวย
งานกลางที่รับผิดชอบนโยบายดานการศึกษาและอุดมศึกษาในภาพรวมของประเทศและหนวยงาน
หรือองคกรภายนอกที่เปนตัวแทนภาคสังคมและเอกชนที่มีสวนเก่ียวของหรือสัมพันธกับมหาวิทยาลัย
ไดมีสวนเขามาชวยในมหาวิทยาลัย  โดยที่ยังคงใหการดํ าเนินการดังกลาวมีความสมดุลย  การบริหารจัดการ
และการดํ าเนินภารกิจการอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกนยังคงมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มีความยืดหยุน
และคงความมีอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการตามเจตนารมณของสภานิติบัญญัติและของรัฐบาล จึงไดมี
มติ ดังน้ี

1) เสนอขอใหคงตามรางเดิมของมาตรา 20 ที่ผานการพิจารณาเห็นชอบจากสภา
ผูแทนราษฎรและวุฒิสภาแลว โดยอาจพิจารณาแกไขในวรรคสอง โดยเพ่ิมความเปนดังน้ี “จํ านวน คุณสมบัติ
หลักเกณฑและวิธีการไดมา อํ านาจและหนาที่ของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยที่ตองใหบุคลากรมหาวิทยาลัยมีสวนรวมและมีการดํ าเนินการดวยความโปรงใส ทั้งน้ี กรรมการ
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สรรหาไมมีสิทธิไดรับการเสนอชื่อใหดํ ารงตํ าแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู
ทรงคุณวุฒิ”

2) ในกรณีที่ตองใหมีการแกไขน้ัน เสนอขอใหคณะกรรมาธิการรวมกันฯ ไดพิจารณา
กํ าหนดใหคณะกรรมการสรรหาเปนองคคณะเดียวโดยไมแยกคณะ เพ่ือทํ าหนาที่รวมกันพิจารณาคัดสรรผูที่มี
ความรูความเชี่ยวชาญในดานตางๆ ที่จํ าเปนตอการบริหารจัดการอุดมศึกษาปจจุบันและสมควรไดรับการ
เสนอชื่อเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ัง ดังน้ี

“มาตรา 20 ใหสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา 19(2) ขึ้นคณะหน่ึงจากบุคคลภายในมหาวิทยาลัยและ
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ประกอบดวย ผูแทนบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ผูแทนคณะกรรมการสภาการ
ศึกษา ผูแทนคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย ผูแทนหอการคาไทย และผูแทนสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน ทั้งน้ี จะตองมีกรรมการ
แตละกลุมอยางนอยกลุมละหน่ึงคน

ใหคณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ง ทํ าหนาที่สรรหาบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยจํ านวน
ไมนอยกวาสองเทาของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา 19
(2) และจัดทํ าบัญชีรายชื่อผูที่ไดรับการเสนอชื่อใหเปนนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเรียงตามตัวอักษร ตามความรู ความเชี่ยวชาญแตละสาขาวิชาพรอมรายละเอียด
ประวัติสวนตัว และประวัติการทํ างานที่ใชประกอบการพิจารณาเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือก

จํ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมาของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไป
ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย

หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย ที่ตองให
บุคลากรมหาวิทยาลัยมีสวนรวมและมีการดํ าเนินการดวยความโปรงใส

กรรมการสรรหาไมมีสิทธิไดรับการเสนอชื่อใหดํ ารงตํ าแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ”

6.5 ขอหารือเรื่องประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 12/2548)
ประธานเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยคราวประชุมครั้งท่ี 6/2548 เม่ือวันท่ี

7 กันยายน 2548 ไดพิจารณาเรื่อง ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงการแบงสวนราชการในคณะในสวนการจัดการ
เรียนการสอน ของคณะเกษตรศาสตร คณะเทคนิคการแพทย และคณะศึกษาศาสตรแลว มีมติเห็นชอบและไดมี
ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่องปรับปรุงการแบงสวนราชการของคณะตางๆไปแลวนั้น

ในการนี้ คณะเกษตรศาสตร ไดเสนอบันทึกหารือขอปญหาในการบริหารตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัท่ี 12/2548) เรื่องปรับปรุงการแบงสวนราชการของคณะเกษตรศาสตร ดังนี้

1. ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2541 มาตรา 9 กํ าหนดใหการแบงสวน
ราชการเปนภาควิชาใหทํ าเปนประกาศทบวงมหาวิทยาลัย (กระทรวงศึกษาธิการในปจจุบัน) ดังนั้น ประกาศสภา
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 12/2548) จะมีผลบังคับตามกฎหมายหรือไม

2. ในกรณีท่ีวินิจฉัยวาประกาศสภามหาวิทยาลัยฉบับดังกลาว มีผลบังคับถูกตองตามกฎหมาย
ขอไดโปรดพิจารณาวินิจฉัย ดังนี้
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ประกาศสภาฉบับนี้ ใหมีผลบังคับยอนหลังตั้งแตวันท่ี 7 กันยายน 2548 คณะไดรับประกาศใน
วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2548 จึงขอหารือวา

2.1  ตํ าแหนงหัวหนาภาควิชาท่ีถูกยุบเลิกภาควิชาจะมีผลตั้งแตวันท่ีเทาใด
2.2  ในกรณีท่ีตํ าแหนงหัวหนาภาควิชาลดจํ านวนลง จํ านวนกรรมการประจํ าคณะฯ จาก

คณาจารยประจํ าจะตองลดลงตามสัดสวน ซ่ึงถาหากคิดสัดสวนตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี
12/2548) จํ านวนกรรมการประจํ าคณะฯจากคณาจารยประจํ าในปจจุบันจะเกินไป 1 คน จึงใครขอหารือถึงแนว
ทางในการปฏิบัติ เพื่อใหองคประกอบของกรรมการประจํ าคณะฯ เปนไปตามกฎหมายตอไป

2.3  เงินประจํ าตํ าแหนงหัวหนาภาควิชาท่ีถูกยุบเลิกภาควิชาตองนํ าสงคืนคลังหรือไม ในกรณีท่ีมี
ผลบังคับตั้งแตวันท่ี 7 กันยายน 2548

เนื่องจากขอหารือของคณะเกษตรศาสตร มีรายละเอียดเกี่ยวของกับทุกคณะ/หนวยงานใน
มหาวิทยาลัย ประธานจึงเห็นวาควรนํ าเขาหารือในท่ีประชุมคณบดี

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติและขอคิดเห็นเสนอแนะดังนี้
1.  สบืเน่ืองจากหนงัสอืของส ํานักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ที ่ศธ 0503 (3)/ว216

ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2547 เรื่อง นโยบายการจัดตั้งหนวยงานราชการในมหาวิทยาลัย/สถาบันในสังกัด
สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีขอความระบุวา “. . .ในชวงที่มหาวิทยาลัย/สถาบันอยูระหวางการ
เสนอรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํ ากับของรัฐ และรางพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏที่กํ าลังจะมีผล
บังคับใชในอนาคตอันใกลน้ี ก็ควรชะลอการจัดตั้งหนวยงานใหมออกไปกอน ตามนโยบายดานการเงินและงบ
ประมาณ รวมทั้งเปนไปตามมติคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ หากมหาวิทยาลัยจํ าเปนจะตองเรงดํ าเนิน
การ ก็ใหจัดเปนหนวยงานภายใน ยกเวน มีการยุบรวมหนวยงานหรือการเปลี่ยนชื่อหนวยงานเดิม สามารถ
กระทํ าไดโดยผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย/สถาบันกอน แลวจึงนํ าเสนอสํ านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาพิจารณาเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ. . .”

ดังน้ัน มติสภามหาวิทยาลัยเก่ียวกับการปรับปรุงการแบงสวนราชการภายในมหาวิทยาลัย
จึงเปนไปตามนโยบายดังกลาวขางตน และประกาศสภามหาวิทยาลัยเรื่องการปรับปรุงการแบงสวนราชการ
ภายในมหาวิทยาลัย เปนเอกสารทางราชการที่มีผลใหคณะ/หนวยงานสามารถดํ าเนินการบริหารตามระบบที่
เสนอได สวนกรณีที่จะมีผลบังคับใชตามกฎหมายนั้น ตองเสนอใหสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ตามลํ าดับตอไป ซึ่งมหาวิทยาลัยจะดํ าเนินการในขั้น
ตอนดังกลาวตอไป

2. เน่ืองจากการยุบภาควิชา ยังไมมีผลบังคับตามกฎหมาย ผูดํ ารงตํ าแหนงหัวหนาภาควิชา
ก็ยังสามารถอยูในตํ าแหนงตอไปจนกวาจะหมดวาระหรือลาออก และหากหัวหนาภาควิชาคนใดมีสิทธิไดรับ
เงินประจํ าตํ าแหนงหัวหนาภาคก็ยังคงมีสิทธิไดรับเงินประจํ าตํ าแหนงตอไปจนกวาจะมีประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการวาดวยการปรับเปลี่ยนหนวยงานอยางเปนทางการ อยางไรก็ตาม หากคณะไดมีการปรับปรุงการ
แบงสวนราชการและระบบการบริหารตามแนวทางใหมแลว ก็ควรพิจารณากํ าหนดภาระหนาที่ใหผูดํ ารง
ตํ าแหนงหัวหนาภาควิชาที่ไดมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปแลวน้ัน ใหเหมาะสมกับการไดรับเงินประจํ า
ตํ าแหนงดวย

นอกจากน้ี ที่ประชุมเห็นควรใหมหาวิทยาลัยยกเลิกมติคณะกรรมการเงินรายไดเก่ียวกับ
การเบิกจายคาตอบแทนหัวหนาภาควิชาจากเงินรายไดมหาวิทยาลัยดวย
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3.  องคประกอบของกรรมการประจํ าคณะ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ขอนแกน พ.ศ.2541 มาตรา 28 ซึ่งสามารถดํ าเนินการไดทั้งในกรณีที่มีภาควิชา หรือไมมีการแบงภาควิชา 
หรือมีแตไมถึงสี่ภาควิชา คณะจะดํ าเนินการตามแบบเดิมหรือตามระบบใหมก็ได ทั้งน้ี ควรใหเปนไปตามที่
ตกลงและเห็นพองกันในระดับคณะน้ันๆ

6.6  การจัดทํ าคํ ารับรองการปฏิบัติราชการประจํ าป พ.ศ.2549
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชุมวา ความคืบหนาเกี่ยวกับการจัดทํ าคํ ารับ

รองการปฏิบัติราชการประจํ าป พ.ศ. 2549 นั้น ปจจุบันในสวนของมหาวิทยาลัย กพร.ยังไมไดกํ าหนด KPI อยาง
ชัดเจน เนื่องจาก กพร.จะใชแนวทางการประเมินของ สมศ.รวมดวย  แตเกณฑการประเมินยังคงเปนใน 4 มิติ เชน
เดิม และมีดัชนีของ สมศ.เพิ่มมากขึ้น ซ่ึงจะรายงานความคืบหนาใหทราบตอไป ในสวนของการดํ าเนินการภายใน
มหาวิทยาลัยก็จะดํ าเนินการเชนเดิม คือมีการจัดทํ าคํ ารับรองของผูบริหารระดับคณะ/หนวยงาน

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.7  การบริหารงบประมาณ ป 2549
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชุมวา ขอความรวมมือคณบดี/ผูอํ านวยการ

ในการบริหารงบประมาณป 2549 ใหเปนไปตามแผนที่วางไว โดยเฉพาะในสวนของครุภัณฑและส่ิงกอสราง
จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.8  หารือแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานคณบดี/ผูอํ านวยการ
ประธานเสนอตอท่ีประชุมวา  เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยชุดปจจุบันยังไมไดกํ าหนดแนวทางใน

การประเมินผลการปฏิบัติงานคณบดี/ผูอํ านวยการที่ชัดเจน และเนื่องจากอธิการบดีไมตองการใหคณบดี/ผู
อํ านวยการ มีภาระในการทํ าเอกสารซ้ํ าซอนอีก จึงไดใชวิธีการประเมินโดยพิจารณาจากเอกสารรายงานตาม
แนวทางการทํ าคํ ารับรองการปฏิบัติงานราชการของ กพร.เปนหลัก อยางไรก็ตาม  เพื่อใหมีวิธีการประเมินท่ี
เหมาะสม  จึงใครขอหารือแนวทางและวิธีการการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี/ผูอํ านวยการ

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะดังน้ี
1.  เห็นดวยกับอธิการบดีวา ไมควรใหมีการจัดทํ าเอกสารรายงานที่มีรายละเอียดซํ้ าซอนกับ

ระบบประเมินตางๆที่คณะ/หนวยงานดํ าเนินการอยูแลว
2.  อธิการบดีควรใชวิธีการประเมินโดยการไปตรวจเยี่ยมชม และประเมินที่คณะ/หนวยงาน

ดวย โดยอาจมีคณบดี/ผูอํ านวยการของคณะ/หนวยงานอื่น และ หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกรวมดวย
ตามความเหมาะสม

3.  มอบหมายใหรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ จัดทํ ากรอบแนวทางสํ าหรับการ
ประเมินคณบดี/ผูอํ านวยการ เพ่ือนํ ามาหารือในที่ประชุมคณบดีตอไป
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6.8  การผลิตบัณฑิตที่เชื่อมโยงกับระบบการเงินอุดมศึกษา
รองอธิการบดีฝายแผนเสนอตอท่ีประชุมวา  สืบเนื่องจากนโยบายการปฏิรูประบบการเงิน

อุดมศึกษา  คือการใหนักศึกษากูยืมโดยผูกกับรายไดในอนาคต (Income Contingency Loan : ICL) ซ่ึงเรื่อง
ดังกลาวจะเชื่อมโยงกับจํ านวนการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยควรจะดํ าเนินการรับนักศึกษา
เขาศึกษาใหไดตามจํ านวนที่ไดกํ าหนดไวในแผน

เลขานุการท่ีประชุมแจงตอท่ีประชุมเพิ่มเติมวา   ท่ีผานมามีหลายคณะท่ีไดแกปญหาการรับ
นักศึกษาไมไดจํ านวนตามเปาหมายที่กํ าหนด โดยการพิจารณาขอมูลจากจํ านวนผูสละสิทธ์ิในปกอนๆ นํ ามาใช
เปนขอมูลในการประกาศรายชื่อใหเปนตัวจริงแทนท่ีจะเปนสํ ารอง ซ่ึงนับวาไดผลดี อยางไรก็ตามฝายวิชาการฯ
จะประชุมปรึกษาหารือกับคณะเพื่อกํ าหนดวิธีดํ าเนินการสํ าหรับปการศึกษา 2549 ตอไป

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.9  เหตุลักทรัพย วัสดุ อุปกรณคอมพิวเตอร ตามคณะ/หนวยงานตางๆ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมวา ไดรับหนังสือแจงจากงานรักษาความปลอดภัยให

คณะ/หนวยงานรายงานรายละเอียดขอมูลเครื่องคอมพิวเตอรใหงานรักษาความปลอดภัย เนื่องจากระยะนี้ไดเกิด
เหตุลักทรัพย วัสดุ อุปกรณคอมพิวเตอร ในหลายคณะ ซ่ึงการใหรายละเอียดขอมูลดังกลาวนี้มีรายละเอียดมาก
เกินไปและอาจไมใชแนวทางในการแกไขและปองกันเหตุท่ีเหมาะสม

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีขอคิดเห็นเสนอแนะดังน้ี
1.  มหาวิทยาลัยควรกํ าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ชัดเจน และดํ าเนินการใหผูที่

เก่ียวของรับทราบ/ปฏิบัติ เพ่ือไมใหเกิดเหตุการณเชนน้ีอีก
1. ใหคณะ/หนวยงาน ตระหนกัถึงเหตกุารณทีเ่กิดขึน้และกํ าหนดมาตรการรกัษาความปลอดภยั

ในระดับคณะ/หนวยงาน รวมทัง้ใหความรวมมือแจงขอมูลบรเิวณของอาคาร /สถานที ่ทีต่องใหงานรกัษาความ-
ปลอดภัยดูแลเปนพิเศษ

3. อาจใชวิธีการอื่นๆเพ่ือปองกัน/สอดสองดูแลความปลอดภัย เชน การติดตั้งกลองวงจรปด
การใหนักศึกษามีสวนรวมในการตรวจดูแลรักษาความปลอดภัย เปนตน

เลิกประชุมเวลา 13.30  นาฬิกา

                                                      (ลงชื่อ)          กุลธิดา  ทวมสุข
             (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)

                  รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
                   เลขานุการท่ีประชุมคณบดี

นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน  มูลศรี
ผูบันทึกรายงานการประชุม
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