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รายงานการประชุมคณบดี 
ครั้งท่ี 14/2550 

เมื่อวันศุกรท่ี 10 สิงหาคม  2550 
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ 

                                              
ผูมาประชุม 
1. รศ.สุมนต  สกลไชย    อธิการบดี    ประธาน 
2. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร   รองอธิการบดีฝายบริหาร 
3. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 
4. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศริิชัย   รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี  
5. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
6. รศ.ธีระ  ฤทธิรอด    ผูชวยอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 

แทนรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 
7. ผศ.ชูชาติ  กมลเลิศ    ผูชวยอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 
      แทนรองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 
8. นายสุบิน  ฉัตรดอน    เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย 

แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
9. รศ.นิวัฒ  เสนาะเมือง   รองคณบดีฝายบริหาร 

แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร 
10. รศ.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
11. ศ.ละออศรี  เสนาะเมือง   คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
12. ผศ.ไพศาล  สุวรรณนอย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
13. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
14. ผศ.วัชรา  บุญสวัสดิ์    รองคณบดีฝายวิจัย 
      แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร 
15. ผศ.เยาวลักษณ  อภิชาติวัลลภ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
16. รศ.ชูชาติ  อารีจิตรานุสรน   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 
17. รศ.พิษณุ  อุตตมะเวทิน   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
18. รศ.อินทรพล  หอวิจิตร   คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 
19. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย   คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
20. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี  
21. รศ.สมบูรณ  แสงมณีเดช    รองคณบดีฝายบริหาร  
      แทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 
22. รศ.ธาดา  สุทธิธรรม    คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
23. รศ.มันทนา  สามารถ   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
24. ผศ.รุง  ธีระพิจิตร    คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 
25. ผศ.บุญสง  วฒันกิจ    รองคณบดีฝายบริหาร 

แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจดัการ 
26. รศ.พีรสิทธิ์  คํานวณศิลป   ผูรักษาการคณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่นฯ 
27. ศ.สุทธิพันธ  จิตพิมลมาศ   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
28. ผศ.อนัตต  เจาสกุล    ผูอํานวยการศนูยคอมพิวเตอร 
29. ผศ.ชูศักดิ์ คุปตานนท   ผูอํานวยการศนูยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
30. รศ.อินทรชิต  หอวิจิตร   รองผูอํานวยการฝายแผนและสารสนเทศ 
      แทนผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 
31. รศ.พีระศักดิ์  ศรีฤาชา   ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 

(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
32. นางบุบผา  ชอบใช    ประธานสภาขาราชการและลูกจาง  
33. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

เลขานุการที่ประชุมคณบดี 
 
ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 
1  รศ.สุลัดดา  ลอยฟา    รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล 
2  ผศ.วันชัย  สุมเล็ก    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 
3. นายกิตติบดี  ใยพูล    รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  14/2550  ณ  วันศุกรท่ี  10 สิงหาคม  2550 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 15/2550 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2550 เรียบรอยแลว 



- 2 - 

 
4. รศ.สมาน  ลอยฟา    ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 
5. นายสมศักย  ทองเอี่ยม   รองประธานสภาคณาจารยชั่วคราว 
      ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาคณาจารยชั่วคราว 
6. นางสังวาลย  ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.50 นาฬิกา 
 
  เมื่อครบองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุม และไดดําเนินการประชุมตามระเบยีบวาระดังตอไปนี้  
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอท่ีประชุม    
  1.1 การปาฐกถาพิเศษ ของนายชวน หลีกภัย ประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปตย 
  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ในวันนี้เวลาประมาณ 14.00 น. จะมีการปาฐกถาพิเศษโดย นายชวน หลีกภัย 
ประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปตย ณ คณะนิติศาสตร ซึ่งคาดวาจะมผีูที่เกี่ยวของและผูตดิตามมาเปนจํานวนมาก   

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
ท่ีประชุมรับทราบ  
 
1.2 ศิษยเกาคณะวิทยาศาสตรไดรบัรางวัล “นักวิทยาศาสตรรุนใหมดีเดน” ประจําป 2550 
ประธานเสนอที่ประชุมวา มูลนิธิสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ ไดจดั

แถลงขาวประกาศผลรางวัลนักวิทยาศาสตรดีเดน และรางวัลนักวิทยาศาสตรรุนใหม ประจําป พ.ศ.2550 ณ 
โรงแรมสยามซิตี้ กทม. เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2550 โดยมีรางวัลนักวิทยาศาสตรดีเดน 2 คน และนักวิทยาศาสตร
รุนใหมดีเดน 6 คน ซึ่ง 2 ใน 6 นั้น เปน ศิษยเกาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดแก  

1. ผศ.ดร.วินิช  พรหมอารักษ เปนศิษยเกาคณะวิทยาศาสตร สาขาเคมี  ปจจุบันเปนอาจารย
ประจํา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

2. ผศ.ดร.สันติ แมนศิริ เปนศิษยเกาคณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาฟสิกส ปจจุบันเปนอาจารย
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกน  

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  ท่ีประชุมรับทราบและแสดงความยินดีกับคณะวิทยาศาสตร 
 
  1.3 พิธีเปดสถานีตํารวจภูธรยอยมหาวทิยาลัยขอนแกน  
  ประธานเสนอที่ประชุมวา   มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดลงนามความรวมมือทางวิชาการกับ
ตํารวจภูธรภาค 4 สํานักงานตํารวจแหงชาติ  เพื่อรวมกันพัฒนาขีดความสามารถของทั้งสองสถาบัน ใหสามารถ
ปฏิบัติงานในหนาที่ ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะสงผลไปถึงการพัฒนาการศึกษา การรักษาความสงบ
เรียบรอย และความมั่นคงของพื้นที่ดวย โดยมี รศ.สุมนต สกลไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน และ       
พลตํารวจโท ศุภวุฒิ  สังขออง ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 4 เปนผูแทนลงนาม ในเชาวันที่ 9 มกราคม 2550    
ณ หองประชุมสารสิน อาคารแกนกัลปพฤกษ มหาวิทยาลัยขอนแกน และผลจากการลงนามความรวมมือดังกลาว 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดอนุมัติใหจัดตั้งสถานีตํารวจภธูรยอย มหาวิทยาลัยขอนแกน ภายใตการกํากับดูแล
ของสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองขอนแกน และไดมีพิธีเปดสถานีตํารวจภูธรยอยดังกลาว เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 
2550 และในโอกาสนี้ ประธานไดกลาวแนะนําพ.ต.ท.ยุทธนา งามชัด พนักงานสอบสวน สถานีตํารวจภูธรอําเภอ
เมืองขอนแกน ซึ่งไดรับมอบหมายใหปฏบัิติหนาที่หัวหนาสถานีตํารวจภูธรยอย ตอที่ประชุมและ พ.ต.ท.ยุทธนา งาม
ชัด ไดแนะนําพนักงานสืบสวน ชั้นสัญญาบัตร  ไดแก ร.ต.อ.พีระพัทธ  เทพบรรหาร, ร.ต.ท.ปรีชา  ตะนะแสง และ 
ร.ต.ท.ปรัชญามาศ  ไชยสุระ ซึ่งจะมาปฏิบัติงานประจําที่สถานีตํารวจภูธรยอยมหาวทิยาลัยขอนแกน โดยเริ่ม
ปฏิบัติงานตั้งแต วันที่ 16 พฤษภาคม 2550 เปนตนมา ในการปฏิบัติงานสถานีตํารวจภูธรยอยมีเจาหนาที่ตํารวจ
ประจําสถานีจํานวน 9 นาย และมีนายตํารวจประจําการอยูวันละ 1 คน ซึ่งมีอํานาจสั่งการไดทันทีเมื่อมีเหตุดวน
เหตุรายเกิดขึน้ และนอกจากนี้ ยังไดรวมปฏิบัติงานกับชุดอินทรียของงานรักษาความปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยขอนแกนเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด ในการดําเนินการของสถานีตํารวจยอยฯ 
สามารถดําเนินการไดเกือบเทียบเทากับ สภ.อ.เมืองขอนแกน สิ่งที่สถานีตํารวจภูธรยอยฯไมสามารถดําเนินการ
ไดคือ การพิมพลายนิ้วมือ การสืบสวน และการคุมขัง ซึ่งตองขอความชวยเหลือจาก สภ.อ.เมือง สวนพื้นที่ที่อยู
ในความรับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรยอยฯ คือ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแกนและเขตปริมณฑลโดยรอบ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ดังนี้  
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  - ทิศเหนือ ครอบคุลมพื้นที่บานโนนมวงถึงทางเลี่ยงเมือง 
  - ทิศใต ครอบคลุมพื้นที่ถัดจากรั้วมหาวทิยาลัยจนถึงซอยวัดอดุลยาราม 

- ทิศตะวันออก ครอบคลุมภายในรั้วมหาวทิยาลัยขอนแกน สวนถนนมิตรภาพเปนความรับผิดชอบ
ของ สภ.อ.เมืองขอนแกน  

  - ทิศตะวันตก ครอบคลุมพื้นที่หมูบานโคลัมโบ (หมู 19 บานโนนมวง)  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  
  
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณบดี  
  ที่ประชุมไดพจิารณาแลว  มีมติรับรองรายงานการประชมุ ครั้งที่  13/2550 เมือ่วันที่ 20 กรกฎาคม 2550    
และ วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2550  โดยมีการแกไขดังนี้ 
  - วาระพิเศษ  หนาแรก  ผูมาประชุม ลําดับที่ 31  แกไขตําแหนงเปน “ประธานสภาขาราชการและลูกจาง” 
    
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน     
  3.1 ภาพยนตร เรื่อง “ลิขิตรักขัดใจแม” 
  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอที่ประชุมวา ตามที่ที่ประชุมคณบดีคราวประชุม ครั้งที่ 
12/2550 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2550 ไดมีมติใหเชญิคณะบุคคลที่เกี่ยวของรวมเปนคณะทํางานเพื่อตรวจสอบ
ความเหมาะสมของภาพยนตรเรื่อง “ลิขิตรักขัดใจแม” กอนออกฉายจริง ซึ่งคณะทํางานฯ ที่รวมเดินทางไปชม
ภาพยนตรเพือ่ตรวจสอบความเหมาะสม ประกอบดวย  
  1. รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ   
  2. รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา   
  3. คณบดีคณะเกษตรศาสตร 
  4. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
  5. คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
  6. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 
  7. นายกสมาคมศิษยเกา มหาวิทยาลัยขอนแกน  
  8. ผูแทนสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน (กรุงเทพฯ) จํานวน 1  คน 
  9. ผูแทนองคการนักศึกษา  จํานวน 2  คน 

10. ผูแทนสภานักศึกษา  จํานวน 2  คน 
11. ผูแทนจากกรรมการหอพักนักศึกษา  จํานวน 1 คน  
12. ผูแทนชมรมอาสาพัฒนา  จํานวน  1  คน 
13. รศ.สุนีย เลี่ยวเพ็ญวงษ  
14. ผูแทนจากบุคคลภายนอก สาขานิเทศศาสตร จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ซึ่งบริษัทผูสรางภาพยนตร ไดจัดฉายภาพยนตรใหคณะทํางานฯ เขาชมที่โรงภาพยนตร MajorCineplex
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2550 ที่ผานมา และหลังจากชมภาพยนตรแลวคณะทํางานไดมีขอสรุปวา
ภาพยนตรเรื่อง “ลิขิตรักขัดใจแม” เปนการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยขอนแกนไดเปนอยางดี โดยเนื้อหาของ
ภาพยนตรเกี่ยวกับชีวิตของนักศึกษาซึ่งเรียนอยูที่มหาวิทยาลัยขอนแกน และไดทํากิจกรรมตางๆ ที่เปนประโยชน
ตอสังคม โดยแมจะมีชวงที่ตัวเอกของเรื่องตองเขาไปประกวดรองเพลงและชนะเลิศ แตในที่สุดก็เลือกที่จะ
กลับมาทําประโยชนตอสังคมรวมกับเพือ่นๆ นักศึกษาจนสําเร็จ ในฉากเกี่ยวกับการออกคายอาสาพัฒนาชนบท ซึ่งมี
บทที่ผูแสดงดื่มเหลา เสพยา หรือแสดงพฤติกรรมทีไ่มเหมาะสม และมีการแตงกายเครื่องแบบนักศึกษาที่ไมเรยีบรอย 
แตในเนื้อหาก็ไดชี้ใหเห็นพษิภัยของการดื่มเหลา เสพยา และมีขอแนะนําในการแตงกายที่ถูกตอง   
  ในการนี้ บริษัทผูสรางภาพยนตรจะฉายภาพยนตรรอบปฐมทัศน ในวันที่ 16 สิงหาคม 2550 โดย
จะไดเชิญคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน รวมเขาชมในรอบนี้ดวย จึงขอใหทานที่สนใจแจงความประสงคมา
ที่ฝายพัฒนานักศึกษา เพื่อประสานขอบัตรเขาชมภาพยนตรตอไป  
  ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เสนอที่ประชุมวา เนื่องจากสํานักบริหารและพัฒนา
วิชาการจะจัดกิจกรรม “แนะแนวสัญจร” เพื่อเปนการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยขอนแกนเชิงรุกไปยังโรงเรียน
ต างๆ  ทั่ วภาคตะวันออกเ ฉียงเหนือ  หากเห็นว าภาพยนตร เ รื่ องดั งกล าว  เปนการประชาสัมพันธ
มหาวิทยาลัยขอนแกนไดเปนอยางดีเห็นควรจัดทําเปน CD ประชาสัมพันธในกิจกรรมดังกลาวดวย 
  ประธานเสนอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยจะขอหารือกับบริษัทผูสรางเพื่อนําภาพยนตรดงักลาวมาฉาย
เปนรอบการกุศลในมหาวิทยาลัยขอนแกน และจะขอหารือแนวทางในการนําภาพยนตรดังกลาวเพื่อใชประโยชน
ในการเผยแพรประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยขอนแกนตอไป 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
  ท่ีประชุมรับทราบและเห็นชอบตามที่ประธานเสนอ  

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  14/2550  ณ  วันศุกรท่ี  10 สิงหาคม  2550 
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   

4.1  (ราง)  ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑและอัตราการจัดสรรผลประโยชนจากผลงานดานทรัพยสิน
ทางปญญา 

  รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยีเสนอที่ประชุมวา  เพื่อใหการจัดสรรผลประโยชน
ในงานดานทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัยซึ่งนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยเปนไปดวยความเรียบรอย
และเปนธรรม จึงขอเสนอ (ราง) ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑและอัตราการจัดสรรผลประโยชนจากผลงานดานทรัพยสิน
ทางปญญา ซึ่งไดสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2550 ณ 
หองประชุม 1 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร คณะวศิวกรรมศาสตร ตลอดจนรวบรวมประเด็นขอเสนอแนะผานทางเว็บไซต
ดวยแลว  ปรากฏวาบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกนเห็นชอบตออัตราสวนการจัดสรรผลประโยชนและกลุมผูมีสวน
ไดสวนเสียในการไดรับการจัดสรรผลประโยชน ดังที่ระบุในประกาศฉบับนี้ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชมุ  
  และไดใหขอมูลเพิม่เติมวา ฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยอียูในระหวางศกึษาความเปนไป
ในการจัดตั้งบริษัทเปนนิติบุคคลของมหาวิทยาลัยขอนแกน หรือ KKU Holding Company ซึ่งจะเปนหนวยงาน
ความรวมมอืระหวางมหาวิทยาลัยและคณะ/หนวยงานในมหาวิทยาลยัเพื่อสนับสนุนผลงานของนักศึกษา บุคลากร 
นักวิจัย และคณาจารยของมหาวิทยาลัยขอนแกนในการนําทรัพยสินทางปญญาไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหปรับแกไขและมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 
  - ขอ 3 ใหตัดนิยามคําวา “ศูนยวิจัย” ออก และแกไข คําวา “ภาควิชา/สาขาวิชา” เปน 
“ภาควิชา/สายวิชา” 
  - ขอ 6 ใหปรับแกไข ดังนี้  

- ขอ 6.2 ใหหนวยงานรอยละ 30  โดยการจัดสรรใหเปนการจัดการภายในคณะตอไป  
- ขอ 6.2.1 - 6.2.3  ใหตัดออกและใหเพิ่มเติมสาระเปนวรรคทายขอ 6 เก่ียวกับ
การพิจารณาปรับลดอัตราการจัดสรรผลประโยชนอยางมีสัดสวนท่ีเหมาะสม
ระหวางคุณคาของผลงานและระยะเวลาที่จําหนายผลงานนั้นได ท้ังน้ี เพือ่เปน
การกระตุนใหเกิดการพัฒนาผลงานใหมๆ   

- ขอ 8 เพิ่มหลังขอความ “...ระหวางผูประดิษฐ หรือผูสรางสรรคท่ีมีหลายคน...” เปน  
“...ระหวางผูประดิษฐ หรือผูสรางสรรคท่ีมีหลายคนหรือหลายหนวยงาน...” และใหเพิ่มเติมสาระ
เก่ียวกับสัดสวนการจัดสรรผลประโยชนระหวางมหาวิทยาลัย คณะ และศูนยวิจัย  
  - ขอ 10 ปรับองคประกอบของคณะกรรมการเฉพาะกิจ เปนดังน้ี 
   - (3) แกไขจาก กรรมการ ใหเปน  กรรมการและเลขานุการ”  
   - (6) แกไขจาก เลขานุการ ใหเปน  ผูชวยเลขานุการ 
  - ควรมีการพิจารณาใหครอบคลุมถึงการจัดสรรผลประโยชนการบริการวิชาการดวย  
 

4.2 พิจารณาเสนอผูแทนคณบดี รวมเปนคณะกรรมการอํานวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ 
  ผูอํานวยการสํานักบรหิารและพัฒนาวิชาการเสนอที่ประชุมวา ดวยคณะกรรมการอาํนวยการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามคําสั่งที่ 2485/2548 ไดครบวาระ ในวนัที่ 27 กรกฎาคม 2550 
และเพื่อใหการดําเนินการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพและ
บรรลุวัตถุประสงคของทางราชการ และเพื่อใหสอดคลองกับระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การจัดการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 ขอ 7 ที่กําหนดใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการหลักสูตร
โครงการพิเศษ ที่มีองคประกอบและหนาที่ โดยมีผูแทนคณบดีทีเสนอโดยที่ประชุมคณบดี จํานวนไมเกิน 4 คน 
เปนกรรมการ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหเสนอชื่อผูแทนคณบดีรวมเปนคณะกรรมการ
อํานวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ ประกอบดวย 
  1. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
  2. คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
  3. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  4. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
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4.3   การแกไขสัญญาเชาอาคารโครงการพัฒนาพื้นท่ีเชิงพาณิชย 

  รองอธิการบดีฝายบริหาร ขอถอนวาระโดยขอใหที่ประชุมพิจารณาศึกษาขอมูลในรายละเอียด
ของการแกไขสัญญาเชาอาคารโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย หากมีขอคิดเห็นเสนอแนะ กรุณาสงที่ฝายบริหารเพื่อ
นําไปปรับแกไขสัญญาและขอความเห็นชอบตอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ 
 
4.4 แผนกลยุทธดานการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ป 2550-2553          

และแผนกลยุทธดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. 2550-2553 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา  ตามที่ฝายแผนและสารสนเทศรวมกับ
ศูนยบริการวิชาการและฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธไดรวมกันจัดทําแผนกลยุทธในดานการบริการ
วิชาการ และดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมนัน้ ในการนี้ จึงขอเสนอ “แผนกลยุทธดานการบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ป 2550-2553 และแผนกลยุทธดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. 2550-2553 
มหาวิทยาลัยขอนแกน” ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ตอไป โดยในภาพรวมมีขอเสนอแนะวาควรปรับปรุงรูปแบบการเขียนของแผนกลยุทธท้ังสองดานใหเหมือนกัน 
และมีขอคิดเห็นเสนอแนะในแผนกลยุทธการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. 2550-2553 ดงันี้  

-   กลยุทธท่ี 9 การปลูกฝงและสรางคานิยม เรื่องศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ควร
พิจารณาใหครอบคลุมท่ัวท้ังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไมจํากัดเฉพาะใน
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

-   ควรเพิ่มเติมสาระเปน กลยุทธท่ี 10 เก่ียวกับการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิด
มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น  

-   ควรพิจารณาปรับปรุงในรายละเอียดของแผนปฏิบัติการใหเห็นภาพรวมที่ชัดเจน
เพื่อใหสามารถกําหนดแผนงบประมาณที่จะนํามารองรับในดานตางๆ ได 

-   ควรบริหารจัดการใหบุคลากร/คณะ/หนวยงานท่ีมีศักยภาพมีสวนรวม ในกิจกรรม
สงเสริมดานศิลปวัฒนธรรมอยางเหมาะสม 

 
  4.5 การติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี  

รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา  ดวยอธิการบดีมีขอเสนอวา ตามที่
คณะกรรมการกํากับติดตามและประเมินผลงานอธิการบดี ตามนโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 
ที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกนแตงตั้งขึ้นไดเสนอ ราง รายงานการประเมินตนเองและกรอบคูมือการติดตามและ
ประเมินผลงานฯ ซึ่งการรายงานผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีนั้น สวนหนึ่งที่สําคัญประกอบดวยการรายงานผล
การปฏิบัติงานของคณะ/หนวยงาน ดังนั้น จึงขอหารือที่ประชุมคณบดีในประเด็นตางๆที่สําคัญ ไดแก ระบบการ
รายงานและเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงาน รายงานการประเมินตนเอง และระยะเวลาการกํากับติดตามและ
ประเมินผล เปนตน ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

ประธานเสนอที่ประชุมวา เนื่องจากเดือนตุลาคม มหาวิทยาลัยตองเตรียมขอมูลเพื่อการประเมิน 
2 ระบบ คือ การรายงานผลการปฏิบัติราชการตอ ก.พ.ร. และการรายงานผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ซึ่งตอง
นําผลการดําเนินงานของแตละคณะ/หนวยงาน ประกอบการรายงานดวย ในการนี้ จึงใครขอความรวมมือใหคณะ/
หนวยงานรายงานผลสงเฉพาะในสวนที่ 2 คือ การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนกลุยุทธ/แผนยุทธศาสตรของ
หนวยงาน (Program monitoring report) ประจําปงบประมาณ 2550 (ตุลาคม 2549-กันยายน 2550) ให
อธิการบดีภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2550 เพื่อดําเนินการตอไป ซึ่งจะทันตามกําหนดการรายงานผลตอ
คณะกรรมการกํากับติดตามและประเมินผลงานอธิการบดีฯ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2550  

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบตามที่ประธานเสนอ 
 

4.6 (ราง) ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติและเกณฑการพิจารณาโทษทางวิชาการนักศึกษา
ท่ีกระทําความผิดอันมีสาเหตุมาจากการสอบ 

เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา เพื่อใหการพิจารณาลงโทษนักศึกษาที่ฝาฝนระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2548 หมวดที่ 12 บทกําหนดโทษ ขอ 41 และ ขอ 
42 และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสอบประจําภาคของนักศึกษา พ.ศ. 2547 เปนไปดวยความ
เรียบรอยและมีบรรทัดฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย   จึงขอเสนอ ราง ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง  แนว
ปฏิบัติและเกณฑการพิจารณาโทษทางวิชาการนักศึกษาที่กระทําความผิดอันมีสาเหตุมาจากการสอบ ทั้งนี้ ไดรับ

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  14/2550  ณ  วันศุกรท่ี  10 สิงหาคม  2550 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 15/2550 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2550 เรียบรอยแลว 
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ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 24 
กรกฎาคม 2550  เรียบรอยแลว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

และขอแกไขความหมายนิยาม คําวา“คณะ”  โดยตัดคําวาระดับปริญญาตรี ออกและจะแกไขใน
ทุกแหงในประกาศที่มีคําวาระดับปริญญาตรีดวย เพื่อใหระดับบัณฑิตศึกษาสามารถนําไปใชไดดวย 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการโดยขอใหสํานักบริหารและพัฒนา
วิชาการพิจารณาปรับแกไขตามขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้  

- ขอ 3 ใหตัดนิยามคําวา  “ทุจริต” และ “การสอบ” ออก  
- ขอ 4 ในกรณีท่ีอาจารยจัดสอบเอง ควรกําหนดใหมีกรรมการคุมสอบ 2 คน และควร
ปรับระยะเวลาการทํารายงานเสนอตอประธานคณะกรรมการสอบใหสามารถปฏิบัติได 

- ขอ 5 ใหศึกษาในรายละเอียดเพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสอบหรือคณะทํางานใหมากกวา 1 สัปดาห เน่ืองจากอาจมีความ
เก่ียวของกับระเบียบ ประกาศอื่นๆ 

- ขอ 6.2 และ 6.3 ควรเขียนใหมีความแตกตางกัน เน่ืองจากขอ 6.2  หากสอบเปนวิชา
สุดทายของภาคการศึกษานั้น การลงโทษจะเขาประเด็นการลงโทษ ขอ 6.3 

- ขอ 8 ขอความ “...และแจงผูปกครอง...” ใหแกไขเปน “และแจงผูปกครองหรือผูท่ี
เก่ียวของ...”  

- ขอ 9 ควรเพิ่มสาระ ในกรณีท่ีอาจารยจัดสอบเองเขาไปดวย  
- เอกสารแนบทายประกาศฯ ในสวน “คํารับรองของนักศึกษา” แกไขเปน “คํารับทราบ
ของนักศึกษา” 

 
4.7 (ราง) ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการขออุทธรณและเกณฑการพิจารณาอุทธรณ

โทษทางวิชาการ ระดับปริญญาตรี 
เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา เพื่อใหการขออุทธรณโทษของนักศึกษาที่ถูกสั่งลงโทษ

ทางวิชาการเนื่องจากการฝาฝนระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2548 หมวด
ที่ 12 บทกําหนดโทษ ขอ 41 และ ขอ 42 และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสอบประจําภาคของ
นักศึกษา พ.ศ. 2547 เปนไปดวยความเรียบรอยและมีบรรทัดฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย   จึงขอเสนอ ราง 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง  แนวปฏิบัติการขออุทธรณและเกณฑการพิจารณาอุทธรณโทษทางวิชาการ 
ระดับปริญญาตรี ทั้งนี้ ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550  เรียบรอยแลว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหปรับแกไขและมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้  
-  ขอ 7 ลําดับท่ี 1 แกไขเปน รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธหรือผูท่ีไดรับ
มอบหมาย   เปนประธานคณะกรรมการ 

-  ขอ 9 เห็นควรเพิ่มขอความ “กรณีท่ีมีเหตุผลความจําเปนใหสามารถขออนุมัติขยาย
ระยะเวลาการดําเนินงานไดอีกครั้งละ 60 วัน 

-  ขอ 10 ใหเพิ่มคําวา “ยกอทุธรณ”  
 
  4.8 ระบบการประเมินผลการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  

เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา  ในการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงคตามปณิธานของมหาวิทยาลัย จําเปนอยางยิ่งที่มหาวิทยาลัยตองกําหนดนโยบาย แผน โครงการและ
กิจกรรมดานตางๆ เพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย ทั้งในดานหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การสงเสริมและ
พัฒนาอาจารยและนักศึกษา ตลอดจนการจัดส่ิงสนับสนุนที่เอื้อตอการศึกษาเรยีนรูของนักศึกษาทั้งในหลักสูตร
และการศึกษาเรียนรูดวยตนเอง อยางไรก็ตามบัณฑิตถือเปนผลลัพธของกระบวนการผลิต ซึ่งจะมีคุณภาพมาก
นอยเพียงใดนั้นยอมขึ้นกับความสามารถในการจัดการของผูรับผิดชอบหลักสูตรดวย  

ดังนั้น เพื่อใหมีกลไกในการกํากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยขอนแกนที่เปนระบบเดียวกัน และเปนที่เขาใจตรงกันสําหรับผูมีสวนเกี่ยวของทุกระดับ ตามตัวชี้วัด
ความสําเร็จที่กําหนดขึ้นโดยอางอิงจากเกณฑการประเมินมหาวิทยาลัยของหนวยงานภายนอกที่สําคัญ เชน สมศ., 
ก.พ.ร., สกอ. และการประเมินมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติของ Times Higher Education รวมทั้งใชเปน
เครื่องมือในการกระตุนและผลักดันใหผูรับผิดชอบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เห็นความสําคัญของการ
จัดการหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ และมีการดําเนินการใหบังเกิดผลในเชิงพัฒนายิ่งขึ้น เพื่อใหไดขอมูลเชิง
ผลลัพธของการจัดการหลักสูตร ซึ่งสามารถนําไปใชประโยชนในการตัดสินใจของผูบริหารคณะ/หนวยงานและ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งเปนขอมูลรายงานตอผูมีสวนไดสวนเสียและหนวยงานภายนอกที่ทําหนาที่ประเมิน
มหาวิทยาลัยไดอยางถูกตองและรวดเร็ว ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ จึงไดพัฒนาระบบการประเมินผลการ
จัดการหลักสูตรนี้ขึ้น โดยมีกรอบแนวคิดที่สําคัญคือ  

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  14/2550  ณ  วันศุกรท่ี  10 สิงหาคม  2550 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 15/2550 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2550 เรียบรอยแลว 



- 7 - 

1. พิจารณาตามกระบวนการจัดการหลักสูตร (Curriculum Management) ซึ่งประกอบดวย        
3 กระบวนการ คือ การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร (Development) การนําหลักสูตรไปใช
(Implementation) และการประเมินผลการใชหลักสูตร (Evaluation) 

2. พิจารณาตามองคประกอบหรือปจจัยที่เกี่ยวของกับการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพหรือ
คุณลักษณะที่พึงประสงค ตามแนวคิดเชิงระบบ Input-Process-Output 

3. ใชมาตรฐาน องคประกอบ และตัวบงชี้คุณภาพบัณฑิตและคุณภาพการจัดการหลักสูตรที่
กําหนดและประเมินโดยองคกรภายนอก ไดแก สมศ., ก.พ.ร., สกอ. และ Times Higher 
Education ประกอบ 

  องคประกอบและตัวชี้วัดคุณภาพของการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน มี 8 องคประกอบ 
และ 28 ตัวชี้วัด เปนตัวชี้วัดสําหรับหลักสูตรระดบัปริญญาตรี 25 ตัว และตัวชี้วัดสําหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 27 ตัว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบระบบการประเมินผลการจดัการหลักสูตรตามที่เสนอ 
และมีขอคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้  

- องคประกอบที่ 2.3 คุณภาพของอาจารย ควรพิจารณาแยกเปนอาจารยภายในคณะ
และภายนอกคณะ 

- ขอ 3.2 กรณีนักศึกษาที่ไปทําวิจัยในตางประเทศ อาจเพิ่มเปนตัวเลือกประกอบ
ตัวชี้วัดความเปนนานาชาติของหลักสูตรได 

- องคประกอบที่ 3.2.3 แกไขเปน “รอยละของผลงานวิทยานิพนธท่ีไดรับการตีพิมพ
ตอจํานวนวิทยานิพนธท้ังหมด”  

- ควรเพิ่มจํานวนรอยละของจํานวนบัณฑิตท่ีสอบผานใบวิชาชีพซึ่งเปนตัวช้ีวัดสําหรับ
บางหลักสูตร 

- ควรเพิ่มเรื่ององคประกอบและตัวชี้วัดดานงบประมาณ  
 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  5.1  ขออนุมตัิเปดหลักสตูร 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา  ดวยคณะกรรมการกลั่นกรองหลกัสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
คราวประชุมครั้งที่ 13/2550 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 ไดพิจารณาใหความเหน็ชอบการเสนอขออนุมัติเปด
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการทางเภสัชกรรม (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550) เรียบรอยแลว 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  
 

5.2 การรับเปนมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ตามโครงการเสริมสรางความเขมแข็งดานการบริหารของ
มหาวิทยาลัย รุนท่ี 1  

ประธานเสนอที่ประชุมวา  ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแกนรับเปนมหาวทิยาลัยพีเ่ลี้ยง ตามโครงการ
เสริมสรางความเขมแข็งดานการบริหารของมหาวิทยาลยั รุนที่ 1 บัดนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาได
จัดสงรายชื่อผูเขาอบรมที่จะมาฝกปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยจะมาฝกปฏิบัติงาน ระหวางวนัที่ 1-10 
สิงหาคม 2550  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

รองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศเสนอที่ประชุมวา  ขณะนี้ คณะรัฐมนตรมีีมติจดัสรร
อัตรากําลังใหมใหกับมหาวทิยาลัยราชภฎั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 19,000 อัตรา เปนอาจารย 12,000 
อัตรา โดยมีแนวโนมวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะจัดเปนปริญญาโททั้งหมด โดยจดั
ปริญญาโท 6,000 อัตราเพื่อจัดสรรเปนทุน UDC เพื่อเขารับการฝกอบรมกับมหาวิทยาลัยที่รับเปนพี่เลี้ยง และอกี 
6,000 ทุน เพื่อเดินทางไปศกึษาตางประเทศ โดยแตละมหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จะ
เปนผูเลือกมหาวิทยาลัยพี่เลีย้งเอง ซึ่งการจัดลําดับมหาวิทยาลัยขอนแกนจะใชการเลือกมหาวิทยาลัยพี่เลีย้งไปใช
เปนเกณฑในการจดัอันดับดวย จึงเปนโอกาสที่ดีของมหาวิทยาลัยขอนแกนในการสรางเครือขายและรับทุนจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในดานวิทยาศาสตร 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ  
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  14/2550  ณ  วันศุกรท่ี  10 สิงหาคม  2550 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 15/2550 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2550 เรียบรอยแลว 
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5.3  แจงผลคดีปกครอง เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดอันเกิดจาการออกกฎ
โดยไมชอบดวยกฎหมาย 

  ประธานเสนอที่ประชุมวา ตามหนังสือสํานักงานคดีปกครองขอนแกนแจงใหทราบวาไดรับแกตาง
ดําเนินคดีปกครองแทนผูถูกฟองคดีทั้งสาม คดีหมายเลขดําที่ 109/2548 ระหวาง นายพิศิษฐ โจทยกิ่ง ผูฟองคดี
มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน ผูถูกฟองคดี เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดอันเกดิจาก
การออกกฎโดยไมชอบดวยกฎหมาย นั้น  เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2550 ศาลปกครองขอนแกนไดพิจารณาแลว
วา “การออกประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 260/2549 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2550 เรื่อง คาใชจายเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนการออกกฎ
ที่ชอบดวยกฎหมายแลว การที่ผูฟองคดีที่ 3 ไดมีหนังสือเรียกใหผูฟองคดีชําระเงินคาพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จํานวน 10,875 บาท ที่ผูฟองคดีคางชําระ จึงเปนการใชสิทธิโดยอาศัยอํานาจตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
ดังกลาวโดยชอบดวยกฎหมายแลว ไมเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดีแตอยางใด ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิที่จะ
เรียกรองใหผูฟองคดีที่ 3 คืนเงินคาพัฒนาคุณภาพการศึกษาจํานวนดังกลาว ศาลจึงพิพากษายกฟอง” ตาม
รายละเอียดปรากฏตามสําเนาคําพิพากษา ตามคดีหมายเลขแดงที่ 215/2550 ของศาลปกครอง  

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ   

 
5.4 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องการนอมเกลานอมกระหมอมถวายพระราช

สมัญญา “พระบิดาแหงการอนุรักษมรดกไทย”  
 ประธานเสนอที่ประชุมวา ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับแจงจากสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีวา ตามมติคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เมื่อวันที่ 
28 กันยายน 2549 เห็นชอบการนอมเกลานอมกระหมอมถวายพระราชสมัญญา “เอกอัจฉริยอุปถัมภกมรดกไทย” แด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครอง
สิริราชสมบัติครบ 60 ป ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอและตอมากระทรวงวัฒนธรรมไดเสนอขอใหคณะรัฐมนตรี
พิจารณาใหความเห็นชอบการนอมเกลานอมกระหมอมถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแหงการอนุรักษมรดกไทย” 
(The Supreme Patron of Thai Cultural Heritage) แทนพระราชสมัญญา “เอกอัจฉริยอุปถัมภกมรดกไทย”  
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 

5.5  พระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ... 
  ประธานเสนอที่ประชุมวา ดวยคณะรัฐมนตรีไดเสนอรางพระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ... ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติและสภานิติบัญญัติแหงชาติไดพิจารณาและเห็นชอบราง
พระราชบัญญัติดังกลาว ขณะนี้อยูในระหวางการดําเนินการเพื่อเสนอใหทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา ซึ่งพระราชบัญญัตินี้ จะมีผลตอมหาวิทยาลัยขอนแกนโดยตรง และมหาวิทยาลัยจะดําเนินการ
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ตอไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ   ท่ีประชุมรับทราบ 
 

 5.6  สรุปกิจกรรมตางๆของมหาวิทยาลัยขอนแกน และรายงานสรุปขาวมหาวิทยาลัยขอนแกน 
       ในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน  ประจําเดือนกรกฎาคม 2550 

  ในเดือนกรกฎาคม 2550 มหาวิทยาลัยไดดาํเนินกิจกรรมที่สําคัญๆ ในดานการพัฒนาวชิาการและ
ผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การสงเสริมศิลปะวัฒนธรรม การพัฒนานักศึกษา การพัฒนาระบบบริหารและ
บุคลากร และการจัดกิจกรรมพิเศษ ซึ่งมีรายละเอียดบรรจุในแผนซีดีประกอบวาระการประชุม  นอกจากนี้ ยังไดรวบรวม
รายงานขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน ประจําเดือนกรกฎาคม 2550    โดยแยก
ประเภทเปนขาวดานตางๆ ไดแก ขาวพัฒนาวิชาการและผลิตบัณฑิต  การวิจัย การบริการวิชาการ และกิจกรรมพิเศษ 
ซึ่งมีรายละเอียดบรรจุในแผนซีดีประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  14/2550  ณ  วันศุกรท่ี  10 สิงหาคม  2550 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 15/2550 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2550 เรียบรอยแลว 
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ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ 

6.1 งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2551   มหาวิทยาลัยขอนแกน  
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอที่ประชุมวา งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ 
พ.ศ. 2551  มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยความเห็นชอบเบื้องตน จากคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาราง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2551 สภานิติบัญญัติแหงชาติ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณทั้งส้ิน  3,212,223,700  บาท  สรุปดังนี้ 
               จําแนกตามงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ 

ลําดับ แผนงบประมาณ /ผลผลิต/โครงการ จํานวน รอยละ 

1 แผนงบประมาณ สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรู
คูคุณธรรมและจริยธรรม 

2,428.828 75.61 

1.1 ผูสําเร็จการศกึษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1,233.762 50.80 
1.2 ผูสําเร็จการศกึษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 707.348 29.12 
1.3 ผูสําเร็จการศกึษาตามโครงการเรงรัดผลติบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน 111.800 4.60 
1.4 ผลงานการใหบริการวิชาการ 24.074 0.99 
1.5 ผูสําเร็จการศกึษาดานสังคมศาสตร 269.111 11.08 
1.6 โครงการผลิตแพทยและพยาบาลเพิ่ม 82.732 3.41 

2 แผนงบประมาณ อนุรักษ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิ
ปญญา 

2.058 0.06 

2.1 ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 2.058 - 
3 แผนงบประมาณ ปรับปรุงและพัฒนาระบบสุขภาพแหงชาติ  และบริการ

สาธารณสุข รวมทั้งระบบประกันสุขภาพถวนหนา 
648.057 20.17 

3.1 ผลงานการใหบริการรักษาพยาบาลและสงเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและ
วิจัย 

648.057 - 

4 แผนงบประมาณ พัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 133.280 4.15 
4.1 ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี 50.393 37.81 
4.2 ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู 82.887 62.19 
จําแนกตามงบรายจาย 

 1) งบบุคลากร   1,412,290,200  รอยละ  43.97 
 2) งบดําเนินงาน    497,636,800  รอยละ  15.49 
 3) งบลงทุน     556,504,500  รอยละ  17.32 
 4) งบเงินอุดหนุน    745,792,200  รอยละ  23.22 

  และใหขอมูลเพิ่มเติมวา มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับอนุมัติอัตราใหม 276 อัตรา อัตราใหมที่เปน
พนักงานราชการ 60 อัตรา บรรจุระดับต่ํากวาปริญญาตรีหรือชางเทคนิค และ พนักงานมหาวิทยาลัย 270 อัตรา 
บรรจุระดับปริญญาตรีขึ้นไป และมีสิ่งกอสรางใหมที่เปนภาระผูกพันคอื โครงการศูนยสัตวทดลองอาคารเรียนของ
คณะสัตวแพทยศาสตร นอกจากนี้เปนสิ่งกอสราง 1 ป สวนงบประมาณโครงการวิจัยถูกตัด 5 % ทุกรายการ และ
ของมหาวิทยาลัยทุกแหง งบคาครุภัณฑ สิ่งกอสราง เกิน 10 ลาน ถูกตัด 5 % งบประมาณสัมมนาถูกตัด  15 % 
และงบครุภัณฑคอมพวิเตอรถูกตัด 5 % งบประมาณดานการบริการวิชาการไดเทาเดิม ในการนี้ ฝายแผนและสารสนเทศ
จะไดเรียนเชญิรองคณบดีฝายแผนของคณะตางๆ ทํา Workshop เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติงานในเดือนกันยายน  
  เนื่องจากในปนี้ มหาวิทยาลัยไดรับคะแนนผลการปฏิบัติราชการในเรือ่ง การบริหารงบประมาณ
คอนขางนอย ซึ่งเปนผลมาจากมีรายการครุภัณฑที่ยังไมไดเปดซองประกวดราคาจํานวนมาก โดยเฉพาะ
สิ่งกอสรางที่ยังไมแลวเสร็จ และมีประสิทธิภาพการเบิกจายไมถึง 30 % และหลังจากไดประชุมคณะกรรมการ
วางแผนแลว ไดมีมติวาเมื่อไดรับงบประมาณภายในเดือนธันวาคมนี้ จะตองรีบดําเนินการเปดซองประกวดราคาให
ครบทุกคณะ/หนวยงาน สวนรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดคาดวาจะแลว
เสร็จตนเดือนกันยายนนี้  

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  
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  6.2  แนวปฏิบัติในการเสนอเอกสารหลักสูตรตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา ดวยคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 7/2550 
เมื่อวันที 5 กรกฎาคม 2550 ไดพิจารณาขอหารือเกี่ยวกับการจัดทําเอกสารหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่เสนอ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตรโดยมีหลักสูตรบางประเภท เชน 
หลักสูตรนานาชาติ (International Program) ไดจัดทําเอกสารหลักสูตรเปนภาษาตางประเทศแลว เห็นวาการ
รับทราบหรือการรับรองที่สถาบันอุดมศึกษาเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้น เปนการพิจารณาตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดและมีกระบวนการตอเนื่องที่ตองสงหลักสูตรใหสํานักงาน 
ก.พ. พิจารณากําหนดเงินเดือนตามวุฒิเพื่อการเขารับราชการ และตามหลักกฎหมายทั่วไปถือวาคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาอยูในความหมายของเจาหนาที่ของรัฐ การรับทราบหรือรับรองหลักสูตรจึงเปนการพิจารณาทางปกครอง 
ประกอบกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ไดบัญญัติวา “มาตรา 26 เอกสารที่ยื่นตอ
เจาหนาที่ใหจัดทําเปนภาษาไทย....” ดังนั้น เพื่อความเหมาะสมทางการปฏิบัติราชการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา
จึงเห็นชอบกําหนดแนวปฏิบัติในการเสนอหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบหรือรับรองหลักสูตรทุกประเภทและในทุกกรณี คือใหสถาบันการศึกษายื่นเอกสารหลักสูตรที่
จัดทําเปนภาษาไทยโดยมีหัวขอและรายละเอียดที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ทั้งนี้ เพราะวา
ภาษาไทยเปนภาษาทางราชการ  โดยจะเสนอหลักสูตรฉบับที่จัดทําเปนภาษาตางประเทศเพ่ือประกอบการพิจารณา
ดวยก็ได ทั้งนี้ใหถือปฏิบัติตั้งแตบัดนี้เปนตนไป   
  ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษาขอความรวมมือจากสถาบันอุดมศกึษาดําเนินการ
ตามแนวปฏบัิติดังกลาวขางตนโดยเครงครัด สําหรับหลกัสูตรที่จัดทาํเปนภาษาตางประเทศซึ่งสถาบันอุดมศกึษาได
สงใหสํานักงานฯ รับทราบหรือรับรองหลกัสูตรกอนวันที่ 5 กรกฎาคม 2550 นั้น สํานักงานฯ จะพิจารณาเอกสาร
หลักสูตรโดยอนุโลมตามแนวปฏิบัติเดมิ หากพนจากนี้จะสงคืนเอกสารหลักสูตรใหสถาบันอุดมศกึษาปรับแกไขให
สอดคลองตามแนวปฏิบัติขางตนตอไป  
  จึงเสนอที่ประชุมเพือ่ทราบ   
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  
 
เลิกประชุมเวลา 12.40  นาฬิกา 
 
 
 
       (ลงช่ือ)              กุลธิดา  ทวมสุข 

        (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 
                  รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

                                              เลขานุการที่ประชุมคณบดี 
 
นางสาวลัลธริมา ประจง 
นางสุภารัตน  มูลศรี 
ผูบันทึกรายงานการประชุม  
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