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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครัง้ที ่ 9/2549  ณ  วันที่  19 กรกฎาคม 2549
หมายเหตุ : ไดรบัการรบัรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 10/2549 เม่ือวันที่ 9 สิงหาคม 2549 เรียบรอยแลว

รายงานการประชุมคณบดี
คร้ังที่ 9/2549

เมือ่วนัพธุที่ 19 กรกฎาคม 2549
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ

                                             

ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต  สกลไชย อธิการบดี ประธาน
2. รศ.ดํ ารงค  หอมดี รองอธกิารบดีฝายบริหาร
3. ผศ.อารมย  ตตัตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ  
4. ผศ.พิสิฏฐ  เจริญสุดใจ ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย และ

รักษาราชการแทนผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
แทนรองอธิการบดีฝายวิจัย

5. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศกึษา
6. ผศ.วชิยั ณีรัตนพันธ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
7. รศ.วนิดา  แกนอากาศ รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ

แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
8. รศ.อศันี  ปาจีนบูรวรรณ คณบดคีณะเกษตรศาสตร
9. ผศ.วันชัย  ธนาเศรษฐอังกูล รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร
10. ศ.ละออศรี  เสนาะเมือง คณบดคีณะวิทยาศาสตร
11. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา คณบดคีณะศึกษาศาสตร
12. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย คณบดคีณะพยาบาลศาสตร
13. ศ.วิรุฬห  เหลาภัทรเกษม คณบดีคณะแพทยศาสตร
14. รศ.พีรสิทธิ์  คํ านวณศิลป คณบดคีณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
15. รศ.ชชูาติ อารีจิตรานุสรณ คณบดคีณะเทคนิคการแพทย
16. ผศ.สมศกัดิ์  พิทักษานุรัตน รองคณบดีฝายผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษา

แทนคณบดคีณะสาธารณสุขศาสตร
17. รศ.อินทรพล  หอวิจิตร คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
18. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย คณบดคีณะเภสัชศาสตร
19. ผศ.เกษม  นันทชัย คณบดีคณะเทคโนโลยี
20. รศ.ประจักษ  พัวเพ่ิมพูลศิริ คณบดคีณะสัตวแพทยศาสตร
21. รศ.ธาดา  สุทธิธรรม คณบดคีณะสถาปตยกรรมศาสตร
22. ผศ.สธุดิา  สรุงบุญมี รองคณบดีฝายวิชาการ

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

(ส ํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู)
25. รศ.ชรัตน  มงคลสวัสดิ์ ผูรักษาราชการแทนผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร
26. รศ.สมภพ  พระธานี ผูอ ํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
27. นายสุรเชษฐ  ม่ังมีศรี รองผูอํ านวยการ

แทนผูอ ํานวยการศูนยบริการวิชาการ
28. รศ.พีระศักดิ์  ศรีฤาชา รองผูอํ านวยการฝายวชิาการ

แทนผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล
(ส ํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)

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

เลขานุการที่ประชุม
31. นางสังวาลย ชางทอง หวัหนาสํ านักงานอธิการบดี

ผูชวยเลขานุการที่ประชุม
ผูไมมาประชุม เน่ืองจากติดราชการ หรือภารกิจสํ าคัญ
1.  รศ.รังสรรค  เนียมสนิท รองอธกิารบดีฝายพัฒนาบุคลากร
2.  ผศ.วันชัย สุมเล็ก รองอธกิารบดีฝายวิทยาเขตหนองคาย
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ผูเขารวมประชุม
1.  ผศ.บุญสง  วัฒนกิจ รักษาราชการแทนรองผูอํ านวยการฝายบริหาร

แทนผูอ ํานวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
3.  รศ.บวรศิลป  เชาวนชื่น ผูชวยอธิการบดีฝายการประกันคุณภาพ

เร่ิมประชุมเวลา 09.50 นาฬิกา

ประธานกลาวเปดประชมุและด ําเนินการประชมุตามระเบยีบวาระดงัตอไปน้ี

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองแจงตอที่ประชุม
1.1  เร่ืองทีไ่ดนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่ 6/2549
        เมือ่วนัที่ 5 กรกฎาคม 2549 และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง
เลขานุการทีป่ระชมุในฐานะกรรมการและเลขานกุารสภามหาวทิยาลยัเสนอตอทีป่ระชมุวา

ดวยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกนคร้ังที ่6/2549 เม่ือวันที่ 5 กรกฎาคม 2549  มีเร่ืองที่ไดนํ าเสนอ
สภามหาวิทยาลัย และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

1.2  ขอเชิญฟงการบรรยายพิเศษโดยอธิบดีผูพิพากษาศาลปกครอง
ประธานเสนอตอทีป่ระชมุวา มหาวิทยาลัยไดเชิญอธิบดีผูพิพากษาศาลปกครองมาบรรยายพิเศษ

ใหบคุลากรผูสนใจไดรับฟง โดยมีสาระสํ าคัญของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และ
ความรับผดิทางละเมิดของเจาหนาที่  พรอมทัง้มีการหยิบยกคดีตัวอยาง กรณีการจัดซ้ือจัดจาง การกอสราง และ
คดเีกีย่วกับบุคคล มาเปนบทเรียน เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐหาแนวทางปรับปรุง ปองกันระบบการปฏิบัติงานตอไป
จึงขอเรียนเชญิคณบดี ผูอํ านวยการเขารวมรับฟงการบรรยายพิเศษดังกลาวในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2549 เวลา
13.00 น. เปนตนไป ณ หองสัมมนา 1 อาคารเพียรวิจิตร คณะวศิวกรรมศาสตร

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบและเรียนเชิญรวมรับฟงการบรรยายพิเศษดังกลาว
ทีป่ระชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณบดี คร้ังที ่8/2549 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2549
ทีป่ระชมุมีมตรัิบรองรายงานการประชมุคร้ังที ่8/2549 เม่ือวนัที ่21 มิถนุายน 2549 โดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสบืเน่ืองจากการประชุมคร้ังกอน   -ไมมี-

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา
4.1  ประกาศหลกัเกณฑการจัดสรรเงินรางวัลประจํ าปงบประมาณ 2548
รองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยไดเขาสูการ

ประเมนิผลการปฏิบัติราชการประจํ าป 2548 และสํ านักงาน ก.พ.ร.ไดแจงผลเบื้องตน  ตามหนังสือที่ นร
1201/1065 ลงวนัที ่28 เมษายน 2548 โดยผลการประเมินเบื้องตนปรากฏวา มหาวิทยาลัยไดรับคะแนนการ
ประเมนิเทากับ 4.5399 จากคะแนนเต็ม 5.0000 (คิดเปนรอยละ 90.798) และไดรับจัดสรรเงินรางวัลจํ านวน
28,334,975.23 บาท ตอมาส ํานักงาน ก.พ.ร. ไดพิจารณาทบทวนคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการฯ แลว
เสร็จและไดมีหนังสือที่ นร 1201/2775 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2549 แจงคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจํ าป 2548 ใหม โดยมหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับคะแนนการประเมินเทากับ 4.5877 และจะไดรับจัดสรรเงิน
รางวัลจํ านวน 28,025,020.37 บาท สาเหตทุีเ่งินรางวัลลดลงน้ัน สํ านักงาน ก.พ.ร.แจงวา เน่ืองจาก ฐานเงิน
เดอืนของขาราชการและลูกจางประจํ าที่เปนงบบุคลากรของสวนราชการและจังหวัดมีการเปลี่ยนแปลงไปจึงมีผล
ท ําใหสวนราชการและจังหวัดไดรับเงินรางวัลลดลงไปจากยอดที่แจงไวเดิมในอัตราเฉลี่ยรอยละ 0.93

และเพ่ือเปนการสนับสนุนมาตรการชวยเหลือขาราชการผูปฏิบัติงานไดรับผลกระทบอันเน่ือง
มาจากคาครองชีพสูงข้ึน ก.พ.ร. จึงไดเพ่ิมเติมหลักเกณฑ วิธีการ และรูปแบบการจัดสรรเงินรางวัลประจํ าปงบ
ประมาณ พ.ศ.2548 โดยยังยึดหลกัการพิจารณาผลงานและขอความรวมมือจากผูบริหารที่ไดรับเงินเพ่ิมพิเศษ
ส ําหรับผูบริหารประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2548 นํ าเงินเพ่ิมพิเศษสํ าหรับผูบริหารดังกลาวบางสวนเพื่อสมทบกับ
เงินรางวลัส ําหรับจัดสรรใหกับขาราชการผูปฏิบัติงานและลูกจางประจํ าที่อยูในสังกัดสวนราชการดวย
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ทีป่ระชมุคณบด ีคราวประชุมคร้ังที่ 6/2549 เม่ือวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2549 มีมติใหแตงตั้ง
คณะกรรมการพจิารณากํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินรางวัลดังกลาว โดยใหคณะกรรมการฯ พิจารณา
จัดสรรเงินรางวลัจํ านวนหนึ่งในสัดสวนที่เหมาะสมใหกับพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผนดิน) เฉพาะผู
ทีมี่ความสามารถดเีดนพิเศษ แตขอใหพิจารณาดวยความรอบคอบ เน่ืองจากพนักงานมหาวิทยาลัยไดรับเงินคา
ตอบแทนการปฏบิัติงานเพิ่มประจํ าปงบประมาณ 2548 ในอัตราที่คอนขางสูงไปแลว บัดน้ี คณะกรรมการฯ
ไดพิจารณาด ําเนินการตามมติที่ประชุมคณบดีดังกลาวแลว มีขอคิดเห็น ดังน้ี

1. การก ําหนดหลักเกณฑการจัดสรรเงินรางวัลประจํ าปงบประมาณ 2548 จะตองเปนไปตาม
ระเบยีบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินรางวัลสํ าหรับผูบริหารและสํ าหรับหนวยงานเพื่อจายใหแกขาราช
การ ลกูจางประจํ า และพนักงานของรัฐ พ.ศ.2547 และสอดคลองกับแนวทางที่ ก.พ.ร.กํ าหนด  ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังดังกลาว “พนักงานของรัฐ” หมายถึง “พนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย การเบิกจายเงินคาตอบแทนใหแกพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2543” ดงัน้ัน หากกระทรวงการคลังไมแกไขระเบียบดังกลาวขางตน มหาวิทยาลัยจะจัดสรรเงินรางวัล
จํ านวนนี้ใหกับพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงนิงบประมาณแผนดินในมหาวิทยาลัยไมได ซ่ึงมหาวิทยาลัยได
ประสานกบัเจาหนาที่กรมบัญชีกลางแลว ไดรับทราบวายังไมมีการแกไขระเบียบดังกลาวแตอยางใด

2. คณะกรรมการฯ ไดรางประกาศฯ หลกัเกณฑ การจัดสรรเงินรางวัลใหแกขาราชการและลูกจาง
ประจํ า สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจํ าปงบประมาณ 2548 เรียบรอยแลว โดยแบงเงินรางวัลออกเปน 2 สวน
ในอัตราสวน 40 : 60 ดังน้ี

สวน ก จัดสรรใหแกผูมีสิทธิไดรับเงินรางวัลทุกคนเปนจํ านวนที่เทาเทียมกัน
สวน ข จัดสรรใหกับขาราชการและลูกจางประจํ าตามผลการปฏบิตัิงานและการมีสวนรวม

ในความสํ าเร็จของหนวยงาน
แตเน่ืองจาก สํ านักงาน ก.พ.ร. ไดแจงหลักเกณฑ วิธีการ และรูปแบบการจัดสรรเงิน

รางวัลประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2548 เพ่ิมเตมิ โดยใหจัดสรรเงินรางวัลเพ่ิมอีกหน่ึงสวน เปนสวนที่ 3 เปนการจัด
สรรเงินรางวลัใหกับขาราชการชั้นผูนอยและลูกจางประจํ าที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบตังิานในระดบัทีส่วนราชการกํ าหนด เพ่ือเปนการสนับสนุนมาตรการชวยเหลือขาราชการชั้นผูนอย

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว มมีติดังน้ี
1.  เพือ่ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ สนง.ก.พ.ร.กํ าหนดเพิ่มเติม ที่ใหจัดสรรเงินรางวัล

เพิ่มอีกสวนหน่ึง  สํ าหรับขาราชการชั้นผูนอยและลูกจางประจํ า น้ัน   จึงเห็นควรใหปรับปรุง
รางประกาศฯใหม  โดยใหเพิม่สวน ค สํ าหรับขาราชการชั้นผูนอยและลูกจางประจํ า และใหแบงเงิน
รางวัลออกเปน 3 สวน สวน ก 40 %   สวน ข และ ค รวมกัน 60 %  โดยใหคณะกรรมการฯ กํ าหนดสัด
สวนเงนิรางวัล และหลักเกณฑในการจัดสรรเงินรางวัลสวน ค ตามความเหมาะสม โดยใหคํ านึงถึงความ
ซํ ้าซอนในการไดรับเงินรางวัลดวย

2.  ใหนํ าเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาอีกคร้ังในคราวตอไป

4.2  รางประกาศฯ เร่ือง การคัดเลือกบคุคลดีเดนเขารับรางวลั “ศรีมอดินแดง” ประจ ําป 2549
-รองอธกิารบดีฝายพัฒนาบุคลากรขอถอนวาระ-

4.3  ขอเสนอของสภาคณาจารยเกี่ยวกับ กิจกรรมของ มข.ในการรวมเฉลิมพระเกียรติ
                               พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในวโรกาสทรงครองราชยครบ 60 ป

ประธานสภาคณาจารยเสนอตอทีป่ระชมุวา  สภาคณาจารยในคราวประชมุ สมัยสามญั คร้ังที ่6/2549
เม่ือวนัที ่19 มิถนุายน 2549 ไดพิจารณาเกีย่วกบักจิกรรมของมหาวทิยาลยัขอนแกน ในการรวมเฉลมิพระเกยีรตพิระบาท
สมเดจ็พระเจาอยูหวั ในวโรกาสทรงครองราชยครบ 60 ป แลว มีมตใิหเสนอสภามหาวทิยาลยัเพ่ือพิจารณาเกีย่วกบัการ
อนุรักษฟนฟูสถานที ่ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัเคยประทบัในพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร แกนักศกึษามหาวทิยาลยั
ขอนแกน รวมทัง้ปรับปรุงซอมแซมหองประทบั โดยอาจใชเปนสถานทีเ่ผยแพรพระบรมฉายาลกัษณของพระบาทสมเดจ็
พระเจาอยูหวั ในคราวทีท่รงเสดจ็มายังมหาวทิยาลยัขอนแกน และพระบรมราโชวาททีท่รงพระราชทานแกบณัฑิต

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ และมอบฝายบริหารพิจารณา

ดํ าเนินการตอไป  โดยอาจพจิารณารวมไปถึงสถานที่จัดแสดงประวัติความเปนมาของมหาวิทยาลัยดวย
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4.4  การแตงต้ังคณะกรรมการเงินรายได ประเภทผูแทนคณบดี
รองอธกิารบดฝีายบริหารเสนอตอที่ประชุมวา ดวยคณะกรรมการเงินรายได ประเภทผูแทนคณบดี

ตามค ําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที ่1696/2548 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2548 ไดหมดวาระ เน่ืองจากครบวาระการ
ด ํารงต ําแหนงคณบดี จํ านวน 4 คน คือ 1) รศ.สมหมาย  ปรีเปรม อดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  2) รศ.สุจิตรา
เหลอืงอมรเลิศ อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร  3) ผศ.สชุาต ิ อารีมิตร อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร และ 4)
รศ.สเุมธ  แกนมณี อดีตคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ในการนี้ เพ่ือใหเปนไปตามขอ 9 แหงระเบียบมหาวิทยาลัย-
ขอนแกน วาดวย เงินรายไดมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเสนอคณะกรรมการเงินรายได
ประเภทผูแทนคณบดี แทนตํ าแหนงที่วางลง

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมีมติเสนอผูแทนคณบดี รวมเปนกรรมการเงินรายได ดังน้ี
1.  คณบดีคณะแพทยศาสตร
2.  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
3.  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
4.  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
โดยคณะกรรมการที่แตงต้ังเพิ่มเติมดังกลาว มีวาระในการดํ ารงตํ าแหนง 2 ป

4.5  ขออนุมติัปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย โครงการวิทยาลัย
        บณัฑติศึกษาการจัดการ
ผูรักษาราชการแทนรองผูอ ํานวยการฝายบริหาร  ผูแทนผูรักษาราชการแทนผูอ ํานวยการวทิยาลยับณัฑิต

ศกึษาการจดัการ เสนอตอทีป่ระชมุวา ดวยคณะกรรมการอ ํานวยการวทิยาลยับณัฑิตศกึษาการจดัการ คราวประชมุคร้ังที่
1/2549 เม่ือวนัที ่20 กมุภาพันธ 2549 มีมตเิหน็ชอบใหเสนอขอแกไขปรับปรุงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน     วาดวย
โครงการวทิยาลยับณัฑิตศกึษาการจดัการ มหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2546 ในประเดน็การแตงตัง้ขาราชการ  ในสงักดั
มหาวทิยาลยัขอนแกน สามารถด ํารงต ําแหนงผูอ ํานวยการ รองผูอ ํานวยการ และผูชวยผูอ ํานวยการของวทิยาลยัฯ ในการนี้
จึงขอเสนอ รางระเบยีบฯ วาดวย โครงการวทิยาลยับณัฑิตศกึษาการจดัการ มหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2549
มาเพ่ือพิจารณา ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ ใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ

พจิารณาตอไป โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ใหปรับปรุงแกไขรางระเบียบฯ ดงน้ี
1. ขอ 3 วรรคสอง ใหแกไขเปน “ในกรณีที่มีความจํ าเปน  คณะกรรมการอํ านวยการ

อาจเสนอแตงต้ังขาราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยใหดํ ารงตํ าแหนงผูอํ านวยการหรือรองผูอํ านวยการ
หรือผูชวยผูอํ านวยการได ทั้งน้ี การแตงต้ังขาราชการดังกลาว ตองไดรับการอนุญาตจากหนวยงาน
ตนสังกดั  และใหประธานคณะกรรมการอํ านวยการเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาแตงต้ังหรือถอดถอน
รองผูอํ านวยการ หรือผูชวยผูอํ านวยการ หรือเสนอสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังหรือถอดถอนผูอํ านวยการ
ตามแตกรณี โดยมีวาระการดํ ารงตํ าแหนงคราวละไมเกิน 4 ป และอาจไดรับการแตงต้ังใหมอีกได
สํ าหรับคาตอบแทนประจํ าตํ าแหนงใหเปนไปตามที่คณะกรรมการอํ านวยการกํ าหนด”

2.  ประธานมอบใหฝายพฒันาบคุลากร พจิารณาก ําหนดหลกัเกณฑเกีย่วกบัการใหบคุลากร
ไปปฏบิติังานในหนาทีอ่ื่น  เพือ่ใชเปนแนวปฏบิติัของมหาวทิยาลัยตอไป

ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ

5.1   สรุปการจดัท ําระบบฐานขอมลูภาครัฐสํ าหรับสวสัดิการคารักษาพยาบาล
ตามทีก่รมบญัชกีลางและสํ านักงานหลักประกันสุขภาพไดจัดทํ าฐานขอมูลบุคคลภาครัฐ โดยมี

วตัถปุระสงคเพ่ือนํ าไปใชเปนฐานขอมูลในระบบจายตรงคารักษาพยาบาล ที่จะเร่ิมดํ าเนินการในวันที่ 1 ตุลาคม
2549 โดยผูมีสิทธิ (ขาราชการและลกูจางประจํ า) และบุคคลในครอบครัวที่มีรายชื่อในฐานขอมูลดังกลาว ไมตอง
ทดรองจายเงินคารักษาพยาบาลไปกอน โดยสถานพยาบาลจะเปนผูวางเบิกกับกรมบัญชีกลางโดยตรงทั้งกรณีที่
เปนผูปวยนอกและผูปวยในของสถานพยาบาล  ในสวนของมหาวิทยาลัยขอนแกน มีบุคลากรผูมีสิทธิ จํ านวน
5,400 ราย และไดตรวจสอบสิทธิและยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2549 จํ านวน 4,530 ราย
คงเหลอืจํ านวน 870 ราย ที่ยังไมไดรับการยืนยัน ซ่ึงบุคลากรสวนที่เหลือประกอบดวย บุคลากรที่อยูในระหวาง
ลาศึกษา  ชือ่-สกลุไมปรากฏ หรือไมถูกตองในฐานขอมูลภาครัฐ  และเอกสารอางอิงของบุคคลผูมีสิทธิในครอบ
ครัวไมครบถวน  ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดประสานกับกรมบัญชีกลางและสํ านักงานหลักประกันสุขภาพแลว
และจะตดิตามขอมูลในสวนที่เหลือใหถูกตองสมบูรณตอไป

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ
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5.2  การประชุมวิชาการระดับนานาชาติเร่ือง “The First International  Conference
        on Science  and Technology for Sustainable Development of the
        Greater Mekong Sub-region”
คณะวทิยาศาสตรจะเปนเจาภาพจดัประชมุวชิาการระดบันานาชาต ิ “The  First International

Conference on Science and Technology for Sustainable Development of the Greater Mekong Sub-
region” ในระหวางวันที่ 15-16 สิงหาคม 2549 ณ หองสัมมนา 1-2 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร โดยมี
วตัถุประสงค เพ่ือเฉลมิฉลองเน่ืองในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ
60 ป สงเสริมใหเกดิความรวมมือทางวิชาการระหวางคณะวิทยาศาสตร กับสถาบันการศึกษาทั้งในและตาง
ประเทศ เสริมสรางความเขาใจและสัมพันธอันดีระหวางนักวิชาการไทยและนกัวชิาการจากประเทศเพื่อนบาน
และเผยแพรผลงานทางวิชาการและวิจัย โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแผนพับประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

5.3  การขออนุมติัเปดหลักสูตร
ดวยมีหลกัสตูรทีข่ออนุมัติเปดสอน ที่ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร

เรียบรอยแลว จํ านวน 2 หลักสูตร ดังน้ี

ช่ือหลักสูตรและสาขาวิชา หนวยงานรับผิดชอบ

ผานความเห็นชอบของคณะ
กรรมการกลั่นกรองหลักสูตร

ของมหาวิทยาลัย
(คร้ังที่ วันที่)

1.หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549
1.1ระดับปริญญาโท
(1) หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
     สาขาวิชาปรัชญา

คณะมนุษยศาสตรและ
สงัคมศาสตร

12/2549
  (23 มิ.ย.2549)

รวมหลกัสูตรปรับปรุง  ระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร
2.หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549
2.1ระดับปริญญาตรี
(1) หลกัสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต
      สาขาวิชาภาษาสเปน

คณะมนุษยศาสตรและ
สงัคมศาสตร

13/2549
  (30 มิ.ย.2549)

รวมหลกัสตูรใหม  ระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร
รวมขออนุมัติเปดหลักสูตรจํ านวน  2  หลักสูตร

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

5.4  วารสารวิจัย มข. ปที ่11 ฉบบัที่ 1
กองบรรณาธกิารวารสารวิจัย มข. ไดจัดพิมพวารสารวิจัย มข. ปละ 4 ฉบบั เพ่ือเผยแพรบทความ

ประเภทตางๆ ของคณาจารยในมหาวทิยาลยั รวมทัง้ผลงานวชิาการจากนกัวชิาการภายนอกมหาวทิยาลยัดวย บดัน้ี
ไดด ําเนินการจดัพิมพวารสารวิจัย มข. ปที่ 11 ฉบบัที ่1 (มกราคม-มีนาคม 2549) เรียบรอยแลว ซ่ึงมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระ การประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

5.5  โครงการทนุเพือ่การผลิตและพัฒนาอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา ประจํ าป 2549
ตามทีฝ่ายวจัิยไดรับมอบหมายใหประสานงานและดํ าเนินการ โครงการนํ ารองกิจกรรมการจัดสรร

ทนุภายใตโครงการเครือขายเชิงกลยุทธเพ่ือการผลิตและพัฒนาอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาประจํ าป 2549 ใน
กจิกรรมที ่2 “การพัฒนาอาจารยใหเปนนักวิจัยอาชีพ” น้ัน ฝายวิจัยไดดํ าเนินการเรียบรอยแลว มีโครงการจัดตั้ง
ศนูยวิจัยทั้งสิ้น 18 กลุมวิจัย ใน 8 เครือขาย จํ านวนงบประมาณรวม 125,269,560 บาท ซ่ึงมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ
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5.6  ความรวมมอืระหวางมหาวทิยาลัยขอนแกน กับ มหาวทิยาลัย Massey  ประเทศนิวซแีลนด
ประธานเสนอตอที่ประชุมวา  มหาวิทยาลัย Massey ประเทศนิวซีแลนดไดมีหนังสือมายัง

มหาวทิยาลัยขอนแกน เพ่ือประสานความรวมมืออนัดรีะหวางมหาวิทยาลัยและเพ่ือประชาสมัพันธหลักสูตรและ
ทนุสนับสนุนทางวิชาการตางๆ ทัง้น้ี ในป 2549 น้ี มหาวิทยาลัย Massey ก ําหนดคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกส ําหรับนักศึกษาตางชาติ ในอัตราเดียวกับนักศึกษาในประเทศ คือประมาณ 84,000 บาทตอป ซ่ึงถือ
วาเปนอตัราตํ่ าที่สุดของการศึกษาในระดับปริญญาเอก ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

5.7  ความคืบหนาและการดํ าเนินการเตรยีมความพรอม รับการประเมินมหาวิทยาลัย
       เพือ่การรบัรองสถาบัน (การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง) ป 2549
ส ํานักงานประเมนิและประกนัคณุภาพไดรายงานความคบืหนาในการด ําเนินการเตรียมความพรอมของ

มหาวทิยาลยั เพ่ือรับรองมาตรฐานการศกึษาระดบัอดุมศกึษาของมหาวทิยาลยั  มีรายละเอยีดสรุปประเดน็ทีเ่กีย่วของ ดงัน้ี
สถาบนัอดุมศกึษาที่จะรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง  (การประเมินเพ่ือรับรองมาตร

ฐานการศึกษา) มีจํ านวน  74  สถาบัน  โดย สมศ. ไดจัดกลุมออกเปน  4  กลุม  ไดแก  1)  กลุมสถาบันอุดม
ศกึษาทีเ่นนการผลติบัณฑิตและวิจัย   2)  กลุมสถาบันอุดมศึกษาที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม   3)  
กลุมสถาบนัอดุมศกึษาที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม  และ  4)  กลุมสถาบันอุดมศึกษาที่
เนนการผลติบณัฑิต   ซ่ึงการจัดกลุมสถาบันดังกลาว สมศ. ไดขอความรวมมือจากแตละสถาบันในการพิจารณา
ตามกรอบมิติ และมาตรฐานคุณภาพ ดังน้ี

มติิที ่1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจของสถาบัน
อุดมศึกษา

- มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
- มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
- มาตรฐานดานการบริการวิชาการ
- มาตรฐานดานการทํ านุบํ ารุงศิลปวัฒนธรรม

หมายเหตุ สอดคลองกับกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบตัริาชการตามคํ ารับรองการปฏิบัติราชการ กพร.
มิตทิี ่1 ดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ  ตวัชี้
วดัที ่ 4  ระดับความสํ าเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ํ าหนัก
ในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของสถาบันการ
ศกึษาระดับอุดมศึกษา

มิติที่  2  ดานการบริหารและการจัดการ
- มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและ

บคุลากร

มิติที่  3  ดานการเรียนรู
- มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน

มติิที ่ 4  ดานการประกันคุณภาพ
- มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ

การพิจารณากํ าหนดคาน้ํ าหนักรายมาตรฐานสํ าหรับการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรอง
มาตรฐานการศกึษาระดับอุดมศึกษา  โดยที่ประชุมคณบดีคราวประชุมคร้ังที ่ 1/2549  เม่ือวันที่ 11 มกราคม 
2549 พิจารณาเสนอใหเพ่ิมคาน้ํ าหนักในมาตรฐานที่ 1 และมาตรฐานที่ 2  โดยเพ่ิมจากที่ สมศ. กํ าหนดอยาง
นอย 20 อีกมาตรฐานละ  15   และทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมคร้ังที ่1/2549 เม่ือวันที่ 18 มกราคม 
2549 ไดมีมติเห็นชอบดวยแลว  โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

คาน้ํ าหนัก และ (จํ านวนตัวบงช้ี)มาตรฐาน สมศ. กํ าหนด พจิารณาเพิ่ม รวม
1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 20 (6) 15 (2) 35 (6+2)
2. มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 20 (5) 15 (2) 35 (5+2)
3. มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 20 (4) 0      20 (4)
4. มาตรฐานดานการทํ านุบํ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 10 (2) 0      10 (2)

รวมคาน้ํ าหนักมาตรฐาน 1 - 4 70 30 100 (17+4)

5. มาตรฐานดานการพัฒนาองคการและบุคลากร 20 (11)
6. มาตรฐานดานการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน       20 (9)
7. มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ       20 (2)

รวมคาน้ํ าหนักมาตรฐาน 5 - 7 60 (22)
รวมคาน้ํ าหนักมาตรฐาน 1 - 7 160 (39+4)
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ทัง้น้ี มหาวทิยาลยัขอนแกนจัดใหอยูในกลุมสถาบันอุดมศึกษากลุมที่  1  คอืกลุมสถาบันอุดม
ศกึษาทีเ่นนการผลติบัณฑิตและวิจัย  จากจํ านวนสถาบันอุดมศึกษาที่เนนการผลิตบัณฑิตและการวิจัย ทัง้หมด  
20  สถาบนั (มหาวิทยาลัยเอกชน 1  แหง และ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 1 แหง)

และมหาวทิยาลยัเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิในการทํ าหนาที่เปนผูประเมินใหมหาวิทยาลัย
(มตทิี่ประชุมคณบดี  วาระพิเศษ  เม่ือวันที่  12  เมษายน 2549) ดังน้ี

ลํ าดับที่ กลุมสาขา รายนามผูทรงคุณวุฒิ ลํ าดับสํ ารอง
1. วทิยาศาสตรสุขภาพ/ชีวภาพ ศ. นพ. อาวุธ  ศรีสุกรี ศ.นพ. จรัส  สวุรรณเวลา

ศ.นพ. วันชัย  วัฒนศัพท
รศ. น.สพ. ดร. เทดิ  เทศ
ประทีป
รศ. ดร. จันทรจรัส  เร่ียวเดชะ

2. วทิยาศาสตรกายภาพ ศ.ดร. สุพจน  หาญหนอง
บัว

ศ.ดร. ศักดา  ศิริพันธุ

3. วศิวกรรมศาสตร ศ.ดร. ปราโมทย  เดชะ
อํ าไพ

รศ. ดร. บัณฑิต  ฟุงธรรมสาร

4. สถาปตยกรรมศาสตร ศ. คณุหญิงไขศรี  ศรีอรุณ ศ. มรว. ทองใหญ  ทองใหญ

5. เกษตรศาสตร รศ. นคร ณ ลํ าปาง รศ. ดร. กนก  ผลารักษ

6. บริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร/การ
บญัช/ีการจัดการ/การทองเที่ยว/
เศรษฐศาสตร

รศ. ดร. วรากรณ สามโก
เศศ

รศ. ดร. พิสมัย  จารุจิติพันธ

7. ครุศาสตร/ศกึษาศาสตร รศ. ผดุงยศ  ดวงมาลา รศ. ดร. ไพฑูรย  สินลารัตน

8. ศลิปกรรมศาสตร/วจิิตรศลิป/ประยุกต
ศลิป

ศ.ดร. สุกรี  เจริญสุข รศ. ปริญญา   ตันติสุข

9. มนุษยศาสตร/สังคมศาสตร ศ. ดร. ปรัชญา  เวสารัชช ศ. ดร. ปราณี  กุลละวณิชย

10. สหวิทยาการ ผศ. จันทรจิรา  วงษขม
ทอง

การจัดกลุมสาขาวิชาภายในมหาวิทยาลัยขอนแกนสํ าหรับการประเมินภายนอกเพื่อรับรอง
มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ทีป่ระชุมคณบดี คร้ังที่  11/2549  เม่ือวันที่  21  มิถุนายน  2549)

1. การก ําหนดคาน้ํ าหนักในระดับมหาวิทยาลัย ในมาตรฐานที่ 1  ดานการผลิตบัณฑิต และมาตร
ฐานที่  2  ดานการวิจัย ใหยึดตามกรอบที ่สมศ. กํ าหนด คือ ใหมีการกระจายน้ํ าหนักเทากันในแตละตัวบงชี้

2. การพจิารณากลุมสาขาภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดพิจารณาถึงหนวยงานภายในที่เกี่ยว
ของกบัการผลิตบัณฑิตที่มีหลากหลายสาขา  คอื  วทิยาเขตหนองคาย  และบณัฑิตวิทยาลัย  โดยมติพิจารณา
ใหกระจายแตละหลักสูตรลงในกลุมสาขาวิชาที่เกี่ยวของกัน ดังน้ี

 (1)  กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ/ชีวภาพ
             1) คณะพยาบาลศาสตร  2) คณะแพทยศาสตร    3) คณะสาธารณสุขศาสตร

                   4) คณะเภสัชศาสตร      5) คณะทนัตแพทยศาสตร  6) คณะเทคนิคการแพทย
                 7) คณะสัตวแพทยศาสตร
 (2)  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ

                   1) คณะเทคโนโลยี       2) คณะวทิยาศาสตร
                  รวมถึง  บางหลกัสตูรทีด่ ําเนินการสอนที่วิทยาเขตหนองคาย

 (3)  กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
                 1) คณะวิศวกรรมศาสตร

(4)  กลุมสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
                 1) คณะสถาปตยกรรมศาสตร
 (5)  กลุมสาขาวิชาเกษตรศาสตร

                 1) คณะเกษตรศาสตร
                  รวมถึง  บางหลกัสตูรทีด่ ําเนินการสอนที่วิทยาเขตหนองคาย
 (6)  กลุมสาขาวชิาบริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร/บัญชี/การจัดการ/การทองเที่ยว/เศรษฐศาสตร
                 1) คณะวิทยาการจัดการ   2) วทิยาลยับัณฑิตศึกษาการจัดการ

              รวมถึง  บางหลกัสตูรทีด่ ําเนินการสอนที่วิทยาเขตหนองคาย
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(7)  กลุมสาขาวิชาครุศาสตร/ศกึษาศาสตร
                 1) คณะศึกษาศาสตร
 (8)  กลุมสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร/วิจิตรศิลป/ประยุกตศิลป

                 1) คณะศิลปกรรมศาสตร
 (9)  กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร/สังคมศาสตร

    1) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รวมถึง  บางหลกัสตูรทีด่ ําเนินการสอนที่วิทยาเขตหนองคาย

ขอมูลทั่วไปเกีย่วกับหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา และหลักสูตรที่ดํ าเนินการสอนที่วิทยาเขตหนองคาย
หลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา

การบริหารจดัการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ดํ าเนินการสอนโดยคณะที่หลักสูตรสังกัด และมีบัณฑิต
วทิยาลยัท ําหนาทีใ่นการประสานงานและสนับสนุนการดํ าเนินการ และจัดการศึกษาเฉพาะหลักสูตรสาขาวิชารวม

คณะ/ระดับปริญญา ป.เอก ป.โท ประกาศนียบัตร
บณัฑิต

1. คณะเกษตรศาสตร 12 18 -
2. คณะวิศวกรรมศาสตร 7 11 -
3. คณะศึกษาศาสตร 5 13 + 2* 1
4. คณะพยาบาลศาสตร 1 8 -
5. คณะวิทยาศาสตร 5 16 + 2* 1
6. คณะแพทยศาสตร 10 10 13
7. คณะมนุษยศาสตรฯ 3 8 -
8. คณะสาธารณสุขศาสตร - 7 -
9. คณะเทคโนโลยี 2 4 -
10. คณะเภสัชศาสตร 6 6 1 + 1*
11. คณะทันตแพทยศาสตร 1 9 6
12. คณะเทคนิคการแพทย - 3 -
13. คณะวิทยาการจัดการ - 4 -
14. คณะสัตวแพทยศาสตร - 1 + 2* 1
15. คณะสถาปตยกรรมฯ - 1 -
16. บณัฑิตวิทยาลัย 3 2 -
17. วทิยาลัยบัณฑิตศึกษาฯ - 2 -
18. คณะศิลปกรรมศาสตร - - -
19. วทิยาเขตหนองคาย - - -

รวม 55 129 24

 *    อยูระหวางดํ าเนินการขออนุมัติเปดหลักสูตร (ขอมูล ณ ปการศึกษา 2549 : ขอมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย)
หลักสูตรที่ดํ าเนินการสอนที่วทิยาเขตหนองคาย

1) เทคโนโลยีอาหาร        2) การประมง   3) เศรษฐศาสตร    4) การเงิน
5) ธรุกิจระหวางประเทศ    6) การจัดการการโรงแรมและการทองเที่ยว

 7) นิตศิาสตร  8) วทิยาการคอมพิวเตอร

รองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศไดเสนอตอทีป่ระชมุเพ่ิมเตมิเพ่ือขอความรวมมือให
ทกุหนวยงานใหความส ําคญัในการจดัเตรียมขอมูล SAR ของแตละกลุมสาขาวชิา เพ่ือนํ าไปสูการประมวลภาพรวม
SAR ของมหาวทิยาลยัตอไป

ผูชวยอธกิารบดฝีายการประกันคุณภาพไดเสนอขอความเห็นชอบในการปรับปรุงคาน้ํ าหนักใน
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค ขอ 2.6  และ 2.7 โดยตดัคาเปาหมายของกลุมสาขา
ครุศาสตร จํ านวน 8.75 ออก และใหนํ าคาเปาหมายดังกลาวไปกระจายไวในขอ 2.1 และ 2.5 แทน

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ และพิจารณา
ทีป่ระชุมรับทราบ และคณบดคีณะศึกษาศาสตรเห็นชอบใหปรับปรุงคาน้ํ าหนักตามทีเ่สนอ

และนํ าเสนอสภามหาวทิยาลัยตอไป และอธกิารบดีไดแจงทีป่ระชุมเพิม่เติมวา สํ านักงานประเมนิและประกนัคุณ
ภาพ จะไดเชิญคณะตางๆ รวมประชุมเพือ่เตรียมความพรอมกอนรับการตรวจประเมนิจริง ในวนัที ่ 1 สิงหาคม
2549 อีกคร้ัง
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5.8   สรุปกจิกรรมตางๆของมหาวทิยาลัยขอนแกน และรายงานสรปุขาวมหาวทิยาลัยขอนแกน
       ในหนาหนังสือพมิพ วารสาร ส่ือมวลชน  ประจ ําเดือนมถินุายน 2549
ดวยในเดอืนมิถนุายน 2549 มหาวทิยาลยัไดด ําเนินกจิกรรมทีส่ ําคญัๆ ในดานการพฒันาวชิาการและ

ผลติบณัฑิต การวจัิย การบริการวชิาการ การสงเสริมศลิปะวฒันธรรม การพัฒนานักศกึษา การพัฒนาระบบบริหารและ
บคุลากร และการจดักจิกรรมพิเศษ ซ่ึงมีรายละเอยีดบรรจใุนแผนซีดปีระกอบวาระการประชมุ

นอกจากนี ้ฝายกจิการพเิศษ และงานประชาสมัพันธยังไดรวบรวมรายงานขาวมหาวทิยาลยัขอนแกน
ในหนาหนังสอืพิมพ วารสาร สือ่มวลชน ประจํ าเดอืนมิถนุายน 2549    โดยแยกประเภทเปนขาวดานตางๆ ไดแก ขาว
พัฒนาวชิาการและผลติบณัฑิต  การวจัิย การบริการวชิาการ และกจิกรรมพิเศษ ซ่ึงมีรายละเอยีดบรรจุในแผนซีดี
ประกอบวาระการประชมุ

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่นๆ
6.1  องคประกอบในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
       โดยวธิรัีบตรง ประจํ าปการศึกษา 2550
เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา สืบเน่ืองจากที่ประชุมคณบดี รวมกบัรองคณบดีฝายวิชา

การทุกคณะ ในคราวประชุมคร้ังที่พิเศษ/2549  เม่ือวนัที่  13  กรกฎาคม  2549   ไดมีมตเิกีย่วกับนโยบายและวิธี
การรับบคุคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน  โดยวธิรัีบตรง  ประจํ าปการศึกษา 2550  ดังน้ี

1. สัดสวนจํ านวนรับเขาศึกษา  (เหน็ควรใหใชสัดสวนเดิม)
รับตรงโดยมหาวิทยาลัย รับผาน สกอ. รวม

นักเรียนจาก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(1)

รับโดยวิธีพิเศษ* หรือ
รับนักเรียนจากภูมิภาคอื่น

(2)

ตามระบบ
Admission

(3)

(%)

(4)
50 - 75 0 - 25 0 - 25 100

*  รับโดยวธิพิีเศษ  เชน โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแตยากจนหรือดอยโอกาส  โครงการสํ าหรับ
นักเรียนทีมี่ความสามารถพิเศษทางดานกีฬา  วทิยาศาสตร  หรืออื่นๆ  โครงการรับนักเรียนจาก 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต  โครงการความรวมมือกับสถาบันและองคกรตางๆ เปนตน

2. องคประกอบที่ใชในการคัดเลือก
องคประกอบ คารอยละ

1. GPAX  5 ภาคเรียน 5
2. คะแนนสอบ (มหาวทิยาลยัจัดสอบเอง)  จํ านวน 4 – 8 รายวิชา
3. คะแนนสอบวิชาเฉพาะ ( จัดสอบโดย สกอ.)

0 – 95*

1. ใชคะแนนสอบ  5  กลุมสาระ  จํ านวน  8  รายวิชา  ดังน้ี
1.1  สาระวิชาภาษาไทย สอบ 1 วิชา
1.2  สาระวชิาสังคมศาสตร สอบ 1 วิชา
1.3  สาระวิชาภาษาอังกฤษ สอบ 1 วิชา
1.4 สาระวชิาคณิตศาสตร สอบ 1 วิชา
1.5 สาระวชิาวิทยาศาสตร สอบ 4 วิชา คือ
      1.5.1  วชิาวทิยาศาสตรทั่วไป
      1.5.2  วชิาเคมี
      1.5.3  วชิาชีววิทยา
      1.5.4  วชิาฟสิกส

2. ทกุคณะ / สาขาวชิา จะตองใชคะแนนสอบวชิาภาษาไทย สงัคมศกึษา ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร
ส ําหรับกลุมวิชาวิทยาศาสตร  ใหสามารถเลอืกไดตามความเหมาะสม คือ
- วทิยาศาสตรทั่วไป
- วชิาเคมี
- วชิาชีววิทยา
- วชิาฟสิกส

3. ใหแตละคณะ / สาขาวิชา  พิจารณากํ าหนดกลุมวิชาสอบ  หรือจากวิชาเฉพาะบางสวน
     โดยก ําหนดคาน้ํ าหนักจากรายวิชา  ตามขอ 1  ขางตนตามความเหมาะสม
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3. วธิดํี าเนินการ
3.1  การรับสมคัรดํ าเนินการรับสมัครเหมือนปที่ผานมา  คอืรับสมัครผาน  Internet หรือ
       ผานโรงเรียน  ส ําหรับระยะเวลาเปนไปตามปฏิทินที่กํ าหนด
3.2 คะแนนทีใ่ชในการพจิารณาคัดเลือก  ในปการศึกษา 2550  น้ัน  วิชาหลักใหมหาวิทยาลัยดํ าเนินการ

ออกขอสอบ  และจัดสอบเอง  จํ านวน  5  กลุมสาระ  8  รายวิชา  อีกสวนหนึ่งใชคะแนนสอบวิชา
เฉพาะ โดยส ํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  จะจัดสอบในเดือนตุลาคม 2549  ทั้งน้ี  ตาม
ความเหมาะสมของแตละคณะกํ าหนด

4. (ราง) ปฏิทินการดํ าเนินการ

รายละเอียด วนั/เดือน/ป
1. จํ าหนายใบสมัคร/หนังสือระเบียบการ ประมาณปลายเดือนสิงหาคม  2549
2. รับสมัครทาง Internet ประมาณกันยายน  2549
3. สอบขอเขียน ประมาณตุลาคม  2549
4. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณฯ ประมาณตนเดือนธันวาคม  2549
5. สอบสัมภาษณ  ตรวจรางกายและเอ็กซเรย ประมาณสปัดาหที่ 3 เดือนธันวาคม 2549
6. รายงานตัวเขาศึกษาทาง Internet ประมาณมกราคม 2550
7. สงรายชือ่ให สกอ. เพ่ือตัดสิทธิ์ในระบบ Admission จะประกาศใหทราบภายหลัง

5. การก ําหนดจํ านวนอันดับการเลือกคณะ / สาขาวิชา
ที่ประชุม  มีการโหวตเสียงระหวาง  1  อันดับ  กับ 2 อนัดบั  แตเน่ืองจากมีบางคณะ   สงผูแทนมารวม

ประชุม  เพ่ือความรอบคอบ  จึงเห็นควรหารือในที่ประชุมคณบดี  ในคราวประชุมวันที่  19  กรกฎาคม  2549

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ดงัน้ี
1.  จํ านวนอนัดับการเลือกคณะ/สาขาวิชา ควรใหมีการเลือกสมัครได 1 อนัดับ หรือ 2 อันดับ
2.  รายวิชาสอบ ภาษาตางประเทศ เชน ภาษาฝร่ังเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาจีน และ ภาษาญี่ปุน

ควรตองมีการจัดสอบเอง หรือไม อยางไร
มติ  ทีป่ระชุมพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี
1.  จ ํานวนอันดับการเลือกคณะ/สาขาวิชา ควรใหมีการเลือกสมัครได 1 อันดับ
2.  วชิาเฉพาะทางภาษาตางประเทศใหใชคะแนนสอบวิชาเฉพาะของ สกอ.

6.2  อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปการศึกษา 2550
เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา ตามมตทิีป่ระชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังที่  1/2549

เม่ือวันที่  11 มกราคม 2549  ไดมอบหมายใหมีคณะทํ างานเพื่อพิจารณาปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ ของมหาวิทยาลัยเพ่ือเตรียมการรองรับนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนการศึกษา
ตามระบบกองทนุกูยืมเงินเพ่ือการศึกษาที่เชื่อมโยงกับรายไดในอนาคต (ICL) ซ่ึงจะเร่ิมใชในปการศึกษา 2549 
โดยคณะทํ างานประกอบดวย รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
คณบดบีณัฑิตวทิยาลยั คณบดีคณะเทคโนโลยี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร และ
ผูอ ํานวยการส ํานักบริหารและพัฒนาวิชาการนั้น และคณะทํ างานไดเสนออัตราคาธรรมเนียมที่จะจัดเก็บ พรอมทั้ง
ทีม่าของฐานคดิในการก ําหนดอัตรา เสนอตอที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมคร้ังที่ 2/2549 เม่ือวันที่ 8 กุมภาพันธ 
แลวน้ัน แตที่ประชมุคณบดไีดมีมตวิา สํ าหรับนักศึกษาใหมปการศึกษา 2549 ใหจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา
ในอัตราตามระเบียบเดิม โดยใหจัดเก็บเปนอัตราเดียวในระบบเหมาจาย (ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 
(ฉบบัที ่426/2549) สํ าหรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาในปการศึกษา 2550 น้ัน   ใหนํ ามาพิจารณาใหม

เน่ืองจากในขณะนี ้มหาวทิยาลยัจะตองเร่ิมด ําเนินการเกีย่วกบัการรับเขาศกึษาในระดบัปริญญาตรี
โดยวธิีรับตรง ประจํ าปการศึกษา 2550 ซ่ึงตามปฏิทินการดํ าเนินงาน จะเร่ิมประชาสัมพันธการรับสมัครและสอบ
คดัเลอืกประมาณเดอืนสงิหาคม ดังน้ัน เพ่ือใหสามารถประชาสัมพันธขอมูลอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาประจํ าป
การศึกษา 2550 ไดทันตามกํ าหนด จึงมีความจํ าเปนที่ตองพิจารณากํ าหนดอัตราคาธรรมเนียมที่จะจัดเก็บ 
ส ําหรับนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2550 ในการนี้ จึงขอเสนอเอกสารประกอบการพิจารณา ประกอบดวย
1.  ระเบยีบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คาธรรมเนียมการศึกษาสํ าหรับนักศึกษาข้ันปริญญาตรี
      ภาคปกติ พ.ศ.2549
2.  ประกาศ มข. (ฉบบัที ่426/2549) เร่ือง  คาธรรมเนยีมการศกึษาสํ าหรับนักศึกษาข้ันปริญญาตรี
      ภาคปกติ พ.ศ.2549
3.  อัตราคาธรรมเนยีมใหมและหลกัเกณฑประกอบการคดิคาธรรมเนยีม มีรายละเอียด ดังน้ี
     (อางองิขอมูลเดมิตามที่เคยเสนอไวในคราวประชุมคณบดีคร้ังที่ 2/2549 วันที่ 8 กุมภาพันธ 2549)
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครัง้ที ่ 9/2549  ณ  วันที่  19 กรกฎาคม 2549
หมายเหตุ : ไดรบัการรบัรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 10/2549 เม่ือวันที่ 9 สิงหาคม 2549 เรียบรอยแลว

3.1   เกณฑการก ําหนดอัตราคาธรรมเนียม ปการศึกษา 2549 ยึดหลัก/เหตุผลประกอบดังน้ี
(1) จัดเกบ็แบบเหมาจาย (ระบบ ICL จะใหกูยืมเปนเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ไมแยกรายการยอยๆ)
(2) จัดกลุมอัตราคาธรรมเนียมเปน 3 กลุมสาขาวิชา โดยไมแยกเปนรายหลักสูตร แบงเปน กลุม

มนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ
(3) คดิอตัราคาธรรมเนียม ดังน้ี

• จากฐานอตัราคาธรรมเนียมการศึกษาที่นักศึกษาจายในปจจุบัน (ปการศึกษา 2548) โดยเฉลี่ย
   ตอภาคการศึกษา
• เปรียบเทยีบกบัคาธรรมเนียมการศึกษาตอภาคการศึกษาที่จัดเก็บโดยมหาวิทยาลัยอื่น

-  ปรับอตัราคาธรรมเนียมสํ าหรับปการศึกษา 2549 โดยใหใกลเคียงกับมหาวิทยาลัยอื่น
   แตตองไมสงูกวา และปรับข้ึนไมเกิน 20% (ถาคิดตามอัตราตนทุนผลผลิต จะตอง
   ปรับข้ึนสงูมาก เพราะอัตราที่เก็บในปจจุบัน ตํ่ ากวาอัตราตนทุนผลผลิตมาก)
-  อตัราคาธรรมเนียมการศึกษาที่ปรับปรุงน้ีจะใชเฉพาะนักศึกษาที่เขาศึกษา
   ในปการศึกษา  2549 เปนตนไปเทาน้ัน และอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามสภาวะ
   แวดลอมทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยใหมหาวิทยาลัยมีการทบทวนอัตราคาธรรมเนียมอยาง
   สม่ํ าเสมอและเปนระบบ

3.2  ขอเสนออตัราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปการศึกษา 2549
  คาธรรมเนียมการศึกษาตอภาคการศึกษา

กลุมสาขาวิชา อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา (บาท)
1.  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    8,000
2.  วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 10,000
3.  วทิยาศาสตรสุขภาพ 12,000

คาธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาฤดูรอน  ใหช ําระคร่ึงหน่ึงของคาธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ
คาธรรมเนียมการลาพักการศึกษา  ภาคการศกึษาละ...............บาท (ปการศึกษา2549 จัดเก็บ 1,100 บาท)
นักศึกษากลุมที่ 1  หมายถงึ  นักศกึษาในหลักสูตรสาขาวิชาทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไดแก

นักศกึษาคณะศกึษาศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะศิลปกรรมศาสตร      
วทิยาเขตหนองคาย และคณะอื่นๆ ในขาวิชาน้ี  โดยกํ าหนดของมหาวิทยาลัย

นักศึกษากลุมที่ 2  หมายถงึ นักศกึษาในหลักสูตรสาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ได
แก นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะวทิยาศาสตร คณะเทคโนโลยี คณะสถาปตยกรรม-
ศาสตร วทิยาเขตหนองคาย และคณะอื่นๆ ในสาขาวิชาน้ี  โดยกํ าหนดของมหาวิทยาลัย

 นักศึกษากลุมที่ 3 หมายถงึ นักศกึษาในหลักสูตรสาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ไดแก นัก
ศกึษา  คณะพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร  คณะสาธารณสุขศาสตร  คณะเภสัช
ศาสตร คณะเทคนิคการแพทย  คณะสัตวแพทยศาสตร และคณะอื่นๆ ในสาขาวิชาน้ี  โดยกํ าหนดของ
มหาวิทยาลัย

3.3   เปรียบเทยีบอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาที่เสนอปรับใหม กับอัตราปจจุบันของ
        มหาวิทยาลัยขอนแกน และเปรียบเทยีบกับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสูงสุด-ต่ํ าสุดของ
        มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ

กลุมสาขาวิชา อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา (บาท)

มข.ปจจุบัน* มหาวิทยาลัยอื่น 8 แหง**
สูงสุด ตํ่ าสุด

มข. ที่เสนอ
ปรับใหม สูงสุด ตํ่ าสุด

1.  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 7,600 3,600 8,000 12,000 6,400
2.  วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 7,600 5,600 10,000 18,360 8,060
3.  วทิยาศาสตรสุขภาพ 7,600 5,600 12,000 16,700 10,400

*ตามประกาศฉบับที่ 426/2549
**ไมรวม ม.เทคโนโลยีสุรนารี เพราะจัดเก็บในระบบไตรภาค

3.4  เหตุผลของการปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรีภาคปกติ

(1) เพ่ือนํ าคาธรรมเนียมการศึกษาที่ไดไปปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  พัฒนาทางวิชาการ

  ใหกาวหนามากย่ิงข้ึน และพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงคและใหสามารถแขงขันกับ
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครัง้ที ่ 9/2549  ณ  วันที่  19 กรกฎาคม 2549
หมายเหตุ : ไดรบัการรบัรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 10/2549 เม่ือวันที่ 9 สิงหาคม 2549 เรียบรอยแลว

 สถาบนัการศึกษาอื่นๆ ได

(2) เพ่ือรองรับนโยบายของรัฐบาล เร่ือง การจัดตัง้กองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกกับรายไดในอนาคต

(Income Contingent Loan : ICL) ซ่ึงเร่ิมใชในปการศึกษา  2549  รัฐบาลจัดตั้งกองทุนน้ีเพ่ือกระจาย

โอกาส    ทางการศกึษาใหกบันักศกึษา  โดยใหนักศึกษาสามารถยืมเงินคาธรรมเนียมการศึกษาไดกอน

และจะชํ าระคืนเม่ือมีรายได เม่ือรัฐบาลประกาศใชนโยบายน้ี ระบบการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาจึง

ตองปรับปรุงจากเดมิ เพ่ือใหการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน โดยเฉพาะวิธีคิดคาธรรมเนียมการ

ศกึษา ทีจ่ะเชือ่มโยงกับการสงเบิกจายเงินจากสํ านักงานกองทุนฯ

(3) เม่ือเปรียบเทยีบกบัมหาวิทยาลัยอื่นในระดับประเทศ ในระดับภูมิภาค และในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดวยกนัแลว อตัราคาธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน ยังสามารถปรับใหเหมาะสมได

โดยตองค ํานึงถงึการแขงขันดวย และโดยเฉลี่ยอัตราตองไมสูงกวาหรือเทียบเคียงกันได

(4) ในกรณีของบตุรขาราชการและลูกจางประจํ าสามารถเบิกคาธรรมเนียมการศึกษาไดคืนปการศึกษาละ

15,000 บาท ซ่ึงเม่ือปรับคาธรรมเนียมการศึกษาแลว บตุรขาราชการและลูกจางประจํ าจะไมสงผล

กระทบมากนกั และมหาวิทยาลัยตองมีระบบการใหทุนสนับสนุนกลุมนักศึกษาที่ยากจนและประสบ

ปญหาเร่ืองคาใชจายอยางชัดเจนมากขึ้น

4.  วงเงินใหกูยืม ของ กรอ. ตามกลุมสาขาวิชา นักศกึษาสามารถกูไดตามอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
ทีม่หาวทิยาลยัก ําหนด แตไมเกินเพดานที่กํ าหนด ดังน้ี

กลุมสาขาวิชา อตัราสูงสุด
(หนวย : บาท/ป)

1. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ศลิปกรรมศาสตร ศกึษาศาสตร
    สถาปตยกรรมศาสตร

60,000

2. วศิวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เกษตรศาสตร 70,000
3. สาธารณสขุศาสตร พยาบาลศาสตร เภสชัศาสตร เทคนิคการแพทย 80,000
4. แพทยศาสตร สัตวแพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร 150,000
ที่มา : กระทรวงการคลัง,2549 กองทุนเงินกูยืมที่ผูกกับรายไดในอนาคต(กรอ) กรุงเทพมหานคร : กอง

ทนุเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ).

จึงเสนอทีป่ระชมุเพ่ือพิจารณา กํ าหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา สํ าหรับสํ าหรับนักศึกษา
ข้ันปริญญาตรี ภาคปกต ิที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2550 เพ่ือเสนอตอสภามหาวิทยาลัย ตามระเบียบฯ วาดวย
คาธรรมเนียมการศึกษาสํ าหรับนักศึกษาข้ันปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.2549 ขอ 6

มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมมีติเห็นชอบอัตราคาธรรมเนยีมการศกึษาตามทีเ่สนอ
ใน ตารางขอ 3.2 และใหนํ าเสนอสภามหาวทิยาลัยเพือ่พจิารณาตอไป

6.3  การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภา

มหาวทิยาลยัและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแกน ตั้งแตวันที่ 17 ตุลาคม
2547 ตามประกาศส ํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 6 มกราคม 2548 น้ัน เน่ืองจาก นายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒิดังกลาว จะครบวาระการดํ ารงตํ าแหนงในวันที่ 16 ตุลาคม 2549 ดังน้ัน
เพ่ือใหการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
พ.ศ. 2541 และ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2547 จึงเห็นควรนํ าเสนอที่ประชุมคณบดีเพ่ือพิจารณาใหความเห็นในการ
ก ําหนดการด ําเนินงาน ก ําหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลจากรายชื่อที่ไดรับการเสนอชื่อของคณะ/หนวย
งาน/องคกร และแนวทางการดํ าเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณ
วุฒิ โดยมีเอกสารประกอบการพิจารณา ตามรายละเอียดเอกสารประกอบวาระการประชุม ประกอบดวย
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครัง้ที ่ 9/2549  ณ  วันที่  19 กรกฎาคม 2549
หมายเหตุ : ไดรบัการรบัรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 10/2549 เม่ือวันที่ 9 สิงหาคม 2549 เรียบรอยแลว

1.  ก ําหนดการในการสรรหาฯ มรีายละเอียด ดังน้ี
ชวงเวลา  คร้ังที่แลว ชวงเวลา   คร้ังน้ี ข้ันตอนการดํ าเนินงาน
4 สงิหาคม 2547 19 กรกฎาคม 2549 เสนอทีป่ระชมุคณบดีใหความเห็นเพ่ือใหคณะ/หนวยงาน/

องคกรเสนอชื่อผูสมควรดํ ารงตํ าแหนงนายกสภา
มหาวทิยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
และก ําหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลจากรายชื่อที่
ไดรับการเสนอชื่อจากคณะ/หนวยงาน/องคกร

14-31 สงิหาคม 2547 25 กรกฎาคม 2549-
11 สงิหาคม 2549

ใหคณะ/หนวยงาน/องคกร เสนอชื่อผูสมควรดํ ารงตํ าแหนง
นายกสภามหาวิทยาลัย คณะ/หนวยงาน/องคกร ละไมเกิน 2
ชือ่ และผูสมควรดํ ารงตํ าแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู
ทรงคุณวุฒิ ไมเกิน 12 ชื่อ

ชวงเวลา  คร้ังที่แลว ชวงเวลา   คร้ังน้ี ข้ันตอนการดํ าเนินงาน
1-8 กันยายน 2547 15-31 สงิหาคม 2549 ด ําเนินการสรรหาบุคคลจากรายชื่อที่ไดรับจากคณะ/หนวย

งาน/องคกร ตามหลกัเกณฑและวิธีการที่ที่ประชุมคณบดี
ก ําหนด

9-30 กันยายน 2547 1-22 กันยายน 2549 ทาบทามผูไดรับการสรรหา และจัดหาประวัติประกอบการ
เสนอชือ่เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง

2.  รายละเอยีดการสรรหาฯ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหานายกสภา
      มหาวทิยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2541 และ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2547

การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ตามขอบังคับฯ
ด ําเนินการ ดังน้ี

2.1 การเสนอชื่อ (ใชเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห)
ด ําเนินการโดยเสนอที่ประชุมคณบดี เพ่ือใหความเห็นใหคณะ/หนวยงาน/องคกรใน

มหาวทิยาลยัเสนอชือ่ผูสมควรดํ ารงตํ าแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย คณะ/หนวยงาน/องคกรละไมเกิน 2 รายชื่อ
และผูสมควรดํ ารงตํ าแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไมเกิน 12 ชื่อ

คณะ/หนวยงาน/องคกรในมหาวิทยาลัยที่มีสิทธิ์เสนอชื่อ
1. คณะ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํ าคณะ
2. สถาบนั ส ํานัก ศูนย วิทยาลัย รวมทั้งบัณฑิตวิทยาลัยและสวนราชการอื่นที่มีฐานะ

เทยีบเทาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํ าคณะ สถาบัน สํ านัก ศูนย หรือหนวยงานนั้นๆ
3. ส ํานักงานอธกิารบด ีโดยความเห็นชอบของที่ประชุมหัวหนาสํ านักงานอธิการบดี รวม

กบัผูอ ํานวยการกอง หรือหัวหนาหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทากอง
4. สภาคณาจารย
5. สภาขาราชการและลูกจาง
6. คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน

2.2 การสรรหาบคุคลผูสมควรดํ ารงตํ าแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (ใชเวลาประมาณ 2 สัปดาห)

ทีป่ระชมุคณบดที ําหนาที่สรรหาบุคคลจากรายชื่อที่ไดจาก คณะ/หนวยงาน/องคกร ใน
มหาวทิยาลยัโดยอาจกํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหา และอาจแตงตัง้อนุกรรมการเพื่อทํ าหนาที่ตามที่
ประชุมมอบหมายได

2.3 การทาบทามและจดัหาประวัติประกอบการเสนอชื่อเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
(ใชเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห)

2.4 การแตงตั้ง (ใชเวลาประมาณ 1-2 เดือน)
นํ าผลการสรรหาเสนอสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อดํ าเนินการเพื่อทรงพระ

กรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งตอไป และแจงใหสภามหาวิทยาลับทราบ

3.  แนวทางการด ําเนินการสรรหาฯ ตามมตทิีป่ระชุมคณบด ีคร้ังที ่14/2547 เมือ่วนัที ่4 สิงหาคม 2547
1. ชวงเวลาในการดํ าเนินการ

14-31 สงิหาคม 2547 คณะ/หนวยงาน/องคกร เสนอชื่อ
1-8 กันยายน 2547 ด ําเนินการสรรหาฯ บคุคลจากรายชื่อฯ
9-30 กันยายน 2547 ทาบทาบผูไดรับการสรรหาฯ

2. แตงตัง้คณะท ํางานเพื่อรวบรวมรายชื่อผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดํ ารงตํ าแหนง
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
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    โดยใหคณะท ํางานดังกลาวมีหนาที่รวบรวมรายชื่อผูมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดํ ารง
ต ําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนขอมูลประกอบใหคณะ/หนวย
งาน พิจารณาประกอบการเสนอชื่อ

    ทัง้น้ี ใหคณบด/ีผูอํ านวยการ เสนอชื่อผูมีคุณสมบัติเหมาะสมดังกลาว พรอมสรุป
ความรู ความสามารถประสบการณโดยสังเขป สงไปยังงานประชุม กองกลาง เพ่ือรวบรวมเสนอตอคณะทํ างานฯ

3. แตงตัง้คณะกรรมการกลั่นกรองรายชื่อที่คณะ/หนวยงาน/องคกรตางๆ เสนอมาใหที่
ประชมุคณบดีพิจารณา จํ านวนไมนอยกวา 3 เทา ของจํ านวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิที่จะดํ าเนิน
การสรรหา

4. ขอคดิเห็นเสนอแนะอื่นๆ
    - หากคณะ/หนวยงานพจิารณาใหบุคลากรมีสวนรวมในการเสนอชื่อ ขอใหครอบคลุม

ถงึพนักงานมหาวิทยาลัยดวย
    - ใหงานประชมุรวบรวมขอมูลรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยของรัฐจํ านวน 24

แหง รวมทัง้กฎหมาย พระราชบัญญัติที่เกี่ยวของ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณา

4.  ขอบงัคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
      มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ มีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี
1. เห็นควรปรับชวงเวลากํ าหนดการในการสรรหาฯ ใหมเปนดังน้ี

ข้ันตอนการดํ าเนินงาน เดิม ปรับใหม
เสนอทีป่ระชมุคณบดีใหความเห็นเพ่ือใหคณะ/หนวย
งาน/องคกรเสนอชื่อผูสมควรดํ ารงตํ าแหนง
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู
ทรงคณุวฒิุ และกํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหา
บคุคลจากรายชื่อที่ไดรับการเสนอชื่อจากคณะ/หนวย
งาน/องคกร

19 กรกฎาคม 2549 19 กรกฎาคม 2549

ใหคณะ/หนวยงาน/องคกร เสนอชื่อผูสมควรดํ ารง
ต ําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย คณะ/หนวยงาน/องค
กร ละไมเกิน 2 ชือ่ และผูสมควรดํ ารงตํ าแหนงกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไมเกิน 12 ชื่อ

25 กรกฎาคม 2549-
11 สงิหาคม 2549

1 สิงหาคม 2549 –
31 สิงหาคม 2549

ด ําเนินการสรรหาบุคคลจากรายชื่อที่ไดรับจากคณะ/
หนวยงาน/องคกร ตามหลกัเกณฑและวิธีการที่ที่ประชุม
คณบดีกํ าหนด

15-31 สงิหาคม 2549 1 กนัยายน 2549 –
22 กันยายน 2549

ทาบทามผูไดรับการสรรหา และจัดหาประวัติประกอบ
การเสนอชื่อเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง

1-22 กันยายน 2549 5 – 30 ตุลาคม 2549
(หลงัสภามหาวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบเสนอ
โปรดเกลาฯ แตงตั้ง
อธิการบดี
คนใหม)

2.  ใหแตงต้ังคณะทํ างานรวบรวมรายชื่อผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดํ ารงตํ าแหนงฯ
เปนขอมูลประกอบใหคณะ/หนวยงานพิจารณาประกอบการเสนอชื่อ ประกอบดวย

1.  คณบดีคณะศึกษาศาสตร เปน ประธาน
2.  คณบดีคณะเกษตรศาสตร เปน คณะทํ างาน
3.  คณบดีคณะแพทยศาสตร เปน คณะทํ างาน
4.  คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย เปน คณะทํ างาน
5.  ผอ.ศูนยหัวใจสิริกิต์ิฯ เปน คณะทํ างาน
6.  หัวหนาสํ านักงานอธิการบดี เปน คณะทํ างานและเลขานุการ
7.  ผูแทนจากกองการเจาหนาที่ เปน ผูชวยเลขานุการ
8.  หัวหนางานประชุม เปน ผูชวยเลขานุการ

ทัง้น้ี เห็นควรจัดเปนกลุมสาขาวิชา/ความเช่ียวชาญ เปน 6 กลุม  คือ
1)  การศึกษา วชิาการและวิจัย
2) การจัดองคกรและระบบงาน
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3) กฎหมาย ระเบียบตางๆ
4) การเงิน งบประมาณ เศรษฐศาสตร
5) การตางประเทศ
6) การพฒันาสังคมและตัวแทนทองถิ่น

6.4  พจิารณาเสนอชือ่ผูทรงคุณวุฒิเพื่อเปนกรรมการประจํ าบัณฑิตวิทยาลัย
ผูแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา  เน่ืองจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะ

กรรมการประจํ าบัณฑิตวิทยาลัย จํ านวน 2 คน คือ รศ.ลํ าปาง  แมนมาตย กรรมการผูทรงคุณวุฒิ กลุมสาขาวิชา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และผศ.อัญชลี  ตตัตะวะศาสตร กรรมการผูทรงคุณวุฒิกลุมสาขาวิชาวิทยา
ศาสตรสขุภาพ ไดรับแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และรองคณบดีฝายวิชาการ บัณฑิต
วทิยาลยั ตามล ําดบั จึงทํ าใหหมดวาระการดํ ารงตํ าแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิประจํ าบัณฑิตวิทยาลัย ตามคํ าสั่ง
มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 3108/2548  ในการนี ้เพ่ือใหเปนไปตามขอ 6 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย การจัดระบบการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการ
ประจํ าบัณฑิตวิทยาลัยแทนตํ าแหนงที่วางลง

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา

มติ  ทีป่ระชุมพิจารณาแลวเสนอบุคคลผูมีรายช่ือตอไปน้ี รวมเปนกรรมการผูทรงคุณ
วฒุใินคณะกรรมการประจํ าบัณฑิตวิทยาลัย คือ

1.  กลุมสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแก รศ.กิ่งฟา  สินธุวงษ
2.  กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ   ไดแก  รศ.สุรศักด์ิ  วงศรัตนชีวิน

6.5  รายงานการตรวจสอบบัญชีของศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจํ าป 2548
ศนูยหนังสือมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดจัดท ําบญัชแีละปดบัญชีเงินรายไดสํ าหรับปสิ้นสุด ณ วันที่

30 กนัยายน 2548 และผูตรวจสอบบัญชี ตามคํ าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที ่327/2533 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ
2533 ไดท ําการตรวจสอบบัญชี งบดุลและงบกํ าไรขาดทุน ดงักลาวแลว เห็นวางบการเงินน้ีแสดงผลการดํ าเนิน
งานโดยถกูตองตามทีค่วร และไดทํ าข้ึนตามหลักบัญชีคูที่ใชโดยทั่วไป สํ าหรับวิธีการคิดราคาสินคาคงเหลือน้ัน
ไดใชราคาทุน โดยถือหลัก First-in First-out (FIFO) และการคดิคาเสื่อมราคาใชวิธีเสนตรง

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

6.6  ปฏิทนิการก ํากบัโครงการสิ่งกอสรางประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2550
ตามมตคิณะรัฐมนตรี คราวประชุมเม่ือวันที่ 20 มิถุนายน 2549 ไดมีความเห็นชอบมาตรการสง

เสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.2549 และการเตรียมความพรอมในการจัด
การงบประมาณรายจายประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2550 ส ําหรับงบลงทุนน้ันจะตองมีความพรอมและสามารถ
ด ําเนินการไดในทันที เม่ือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2550 มีผลบังคับใช
ดงัน้ัน เพ่ือใหการดํ าเนินการเกี่ยวกับสิ่งกอสรางประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2550 เปนไปดวยความเรียบรอยและ
สามารถเบกิจายงบประมาณไดตามกํ าหนดเวลา กองแผนงาน จึงไดจัดท ําปฏิทินการกํ ากับโครงการสิ่งกอสราง
ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2550 ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม เพ่ือแจงใหคณะ/หนวยงาน
ทีไ่ดรับจัดสรรงบประมาณสิ่งกอสรางทราบและถือปฏิบัติ

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

6.7  ขออนุมติัต้ังงบประมาณเงินรายไดประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2549 เพิ่มเติม
รองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศเสนอตอทีป่ระชมุวา วทิยาเขตหนองคายมคีวามจ ําเปนตองตัง้งบ

ประมาณเงินรายไดประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2549 เพ่ิมเตมิ  เน่ืองจากวทิยาเขตหนองคายขยายการรบันักศกึษาเพิม่ข้ึน ท ําให
จํ านวนนกัศกึษารับจริงสงูกวาจํ านวนนกัศกึษาในแผนการขอใชงบประมาณ  โดยมีรายละเอียดสรุป ดังน้ี

คณะ/หนวยงาน วงเงินที่ขออนุมัติตั้ง
งบประมาณเพ่ิมเติม

จากหมวดเงิน ตัง้งบประมาณรายจาย
เพ่ิมเติม

1. วทิยาเขตหนองคาย 4,449,300 บ.
(เพ่ิมข้ึนรอยละ 22.42)

- เงินคาธรรมเนียมการศึกษา
  4,449,300 บ.

- งบดํ าเนินการ
  3,504,370 บ.
- งบลงทนุ 500,000 บ.
- งบอดุหนุน 133,480 บ.
- งบรายจายอืน่ 311,450 บ.
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครัง้ที ่ 9/2549  ณ  วันที่  19 กรกฎาคม 2549
หมายเหตุ : ไดรบัการรบัรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 10/2549 เม่ือวันที่ 9 สิงหาคม 2549 เรียบรอยแลว

ซ่ึงมีรายละเอยีดหลกัการ เหตุผลความจํ าเปนตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลวใหนํ าเสนอสภามหาวทิยาลัยเพือ่พจิารณาตอไป

6.8  การจดัต้ังกองทนุอาหารกลางวนัแกนักเรียนโรงเรียนสาธติมหาวทิยาลัยขอนแกน
ดวยคณะแพทยศาสตร ไดมอบเงินจํ านวน 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน) ใหคณะศกึษาศาสตร

เพ่ือนํ าไปจดัตัง้กองทนุอาหารกลางวนัแกนักเรียนโรงเรียนสาธติมหาวทิยาลยัขอนแกน ในการนี ้คณะฯ โดยโรงเรียน
สาธติฯ ไดรับมอบเงินดงักลาวและจะด ําเนินการแตงตัง้คณะกรรมการเพือ่พิจารณาเร่ืองการจัดตัง้กองทนุอาหารกลาง
วนัแกนักเรียนโรงเรียนสาธติฯ ตามเจตนารมณของการมอบเงนิดงักลาวตอไป

จึงเสนอทีป่ระชมุเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

6.9  ผลการสอบเขาเรียนตอในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนโรงเรียนสาธิต
        มหาวิทยาลัยขอนแกน
ตามทีส่ ํานักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษาไดจัดสอบคดัเลอืกบคุคลเพ่ือเขาเรียนตอในระดบั

อดุมศกึษา ประจํ าปการศกึษา 2549 น้ัน นักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที ่6 ของโรงเรียนสาธติมหาวทิยาลยัขอนแกน
ทีจ่บการศกึษาในป 2548 มีจํ านวนทัง้สิน้ 299 คน สามารถสอบเขาเรียนตอในสถานศกึษาระดบัอดุมศกึษาไดทัง้หมด
299 คน คดิเปนรอยละ 100 โดยโรงเรียนสาธติฯ (ศกึษาศาสตร) สอบเขามหาวทิยาลยัของรัฐระบบปดได รอยละ 93.81
และ โรงเรียนสาธติฯ (มอดนิแดง) สอบไดรอยละ 93.30

จึงเสนอทีป่ระชมุเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

เลกิประชุมเวลา 13.15 นาฬิกา

  (ลงชื่อ)           กลุธดิา  ทวมสุข
             (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสขุ)

                   รองอธกิารบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
                  เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน  มูลศรี
ผูบันทึกรายงานการประชุม
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