-1รายงานการประชุมคณบดี
ครัง
้ ที่ 4/2549
เมือ
่ วันพุธที่ 15 มีนาคม 2549
ณ หองประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแกนกัลปพฤกษ
******************************************

ผูมาประชุม
1. รศ.ดํารงค หอมดี
2. ผศ.อารมย ตัตตะวะศาสตร
3. รศ.พิศาล ศิริธร
4. ผศ.อนุชา นิลประพันธ
5. ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธ
6. รศ.รังสรรค เนียมสนิท
7. รศ.สมหมาย ปรีเปรม
8. รศ.อัศนี ปาจีนบูรวรรณ
9. รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
10. ผศ.เกียรติ แสงอรุณ
11. รศ.สุลัดดา ลอยฟา
12. รศ.เอือ
้ มพร ทองกระจาย
13. ศ.วิรฬ
ุ ห เหลาภัทรเกษม
14. รศ.พีรสิทธิ์ คํานวณศิลป
15. รศ.ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ
16. ผศ.วีระศักดิ์ ชายผา
17. รศ.อินทรพล หอวิจิตร
18. รศ.บังอร ศรีพานิชกุลชัย
19. ผศ.เกษม นันทชัย
20. รศ.ประจักษ พัวเพิ่มพูลศิริ
21. รศ.ธาดา สุทธิธรรม
22. รศ.สุเมธ แกนมณี
23. ผศ.รุง ธีระพิจิตร
24. รศ.สมาน ลอยฟา
25. นายอนัตต เจาสกุล
26. รศ.สมภพ พระธานี
27. รศ.จิตเจริญ ไชยาคํา
28. ผศ.สุกจ
ิ จา จันทะชุม
29. นางพรรณวดี ตันติศิรินทร
30. รศ.กุลธิดา ทวมสุข
31. นางสังวาลย ชางทอง

รองอธิการบดีฝายบริหาร
ประธาน
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
รองอธิการบดีฝายวิจัย และ
รักษาราชการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูช
 ว ยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
แทนรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณบดีคณะเกษตรศาสตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
รองคณบดีฝายบริหาร
แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
คณบดีคณะแพทยศาสตร
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
คณบดีคณะเทคโนโลยี
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
ผูอ
 านวยการสํ
ํ
านักวิทยบริการ
(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู)
รักษาราชการแทนรองผูอ
 ํานวยการฝายวิชาการ
แทนผูรักษาราชการแทนผูอ
 านวยการศู
ํ
นยคอมพิวเตอร
ผูอ
 านวยการศู
ํ
นยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผูอ
 านวยการศู
ํ
นยบริการวิชาการ
ผูอ
 านวยการสํ
ํ
านักทะเบียนและประมวลผล
(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)
รองประธานสภาคณาจารย คนที่ 1
แทนประธานสภาคณาจารย
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
เลขานุการที่ประชุม
หัวหนาสํานักงานอธิการบดี
ผูช
 วยเลขานุการที่ประชุม

ผูไ
 มมาประชุม เนื่องจากติดราชการ หรือภารกิจสําคัญ
1. รศ.สุมนต สกลไชย
อธิการบดี
2. ผศ.วันชัย สุมเล็ก
รองอธิการบดีฝายวิทยาเขตหนองคาย
ผูเขารวมประชุม
1. นางบุบผา ชอบใช

รองประธานสภาขาราชการและลูกจาง คนที่ 2
แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง
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-2เริม
่ ประชุมเวลา 09.45 นาฬิกา
ดวยอธิการบดีตด
ิ ราชการสําคัญจึงไดมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายบริหารทําหนาที่ประธาน
ทีป
่ ระชุมแทน ประธานไดกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรือ
่ งแจงตอที่ประชุม
1.1 เรื่องทีไ
่ ดนาเสนอสภามหาวิ
ํ
ทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 2/2549
เมือ
่ วันที่ 1 มีนาคม 2549 และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง
เลขานุการทีป
่ ระชุมในฐานะกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแกนเสนอตอที่ประชุมวา
ดวยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกนครัง้ ที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549 มีเรือ
่ งที่ไดนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัย และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ทีป
่ ระชุมรับทราบ
1.2 การใหคณะมานําเสนอผลงานตอสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการทีป
่ ระชุมเสนอตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่
2/2549 เมือ
่ วันที่ 1 มีนาคม 2549 ไดมีมติเห็นชอบใหคณบดีคณะตางๆ มานําเสนอผลงานการพัฒนา ความกาว
หนาในการดําเนินงานของคณะ ตลอดจนปญหาอุปสรรคใหที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยแตละครั้ง นั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณากําหนดรูปแบบและเรียงลําดับคณะที่
จะนําเสนอ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป
่ ระชุมพิจารณาแลวมอบรองอธิการบดีฝายวิชาการฯ ในฐานะกรรมการและ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ประสานคณะ/หนวยงานตอไป
1.3 การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ นครเวียงจันทน
คณบดีคณะเทคโนโลยีเสนอตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่
2/2549 เมือ
่ วันที่ 1 มีนาคม 2549 ไดมีมติเห็นชอบใหมีการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ นครเวียงจันทน และ
เพือ
่ พบปะสังสรรครว มกับศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกนที่อยูในประเทศ สปป.ลาว ตามโอกาสที่เหมาะสม นั้น
เห็นควรใหคณบดีทุกคณะไดรวมในกิจกรรมการพบปะสังสรรคดังกลาวดวย หรืออาจแยกการประชุมคณบดีออก
มาตางหากจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป
่ ระชุมรับทราบ และรองอธิการบดีฝายวิชาการฯ รับขอมูลเพื่อพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2549
ทีป
่ ระชุมมีมติรบ
ั รองรายงานการประชุมครัง้ ที่ 3/2549 เมือ
่ วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ 2549 โดยไมมก
ี ารแกไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรือ
่ งสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
3.1 การปรับปรุงวิธก
ี ารจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ปการศึกษา 2549
่ ระชุมเสนอตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่
เลขานุการทีป
2/2549 เมือ
่ วันที่ 1 มีนาคม 2549 ไดมีมติเห็นชอบใหปรับปรุงวิธีการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญา
ตรี ภาคปกติ ปการศึกษา 2549 โดยใหจัดเก็บในอัตราที่กําหนดในระเบียบเดิม เปนรายการเดียว (Single fee)
และคิดเปนอัตราเหมาจาย ตอภาคการศึกษาปกติ ดังนี้
รายชื่อคณะและสาขาวิชา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่เปดสอน
ในปการศึกษา 2549
1. เกษตรศาสตร
2. วิศวกรรมศาสตร
3. ศึกษาศาสตร
4. วิทยาศาสตร
4.1 ทุกสาขาวิชา ยกเวน สาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร
4.2 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร

A
คาบํารุงการ
ศึกษา
1,100
1,100
1,100

B
C
คาหนวยกิต คาธรรมเนียม
พิเศษ
1,500
3,000
1,500
5,000
1,500
3,000

รวม
5,600
7,600
5,600

1,100

1,500

3,000

5,600

1,100

1,500

5,000

7,600
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-3รายชื่อคณะและสาขาวิชา
A
B
C
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่เปดสอน คาบํารุงการ คาหนวยกิต คาธรรมเนียม
ในปการศึกษา 2549
ศึกษา
พิเศษ
5. พยาบาลศาสตร
1,100
1,500
5,000
6. แพทยศาสตร
6.1 สาขาแพทยศาสตร
1,100
1,500
6.2 สาขาเวชนิทัศน, รังสีเทคนิค
1,100
1,500
5,000
7. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1,100
1,500
3,000
8. เทคนิคการแพทย
1,100
1,500
5,000
9. สาธารณสุขศาสตร
1,100
1,500
10. ทันตแพทยศาสตร
1,100
1,500
5,000
11. เภสัชศาสตร
1,100
1,500
5,000
12. เทคโนโลยี
1,100
1,500
5,000
13. สัตวแพทยศาสตร
1,100
1,500
5,000
14. สถาปตยกรรมศาสตร
1,100
1,500
5,000
15. วิทยาการจัดการ
1,100
1,500
5,000
16. ศิลปกรรมศาสตร
1,100
1,500
1,000
17. วิทยาเขตหนองคาย
1,100
1,500
5,000
หมายเหตุ รายการที่ 6.1 และ 9 อาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมพิเศษในอัตราภาคการศึกษาละ 3,000
สามารถดําเนินการไดโดยไมขัดตอประกาศของมหาวิทยาลัย
• ภาคการศึกษาฤดูรอน จัดเก็บในอัตราครึ่งหนึ่งของคาธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ
• คาธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 1,100 บาท

รวม
7,600
2,600
7,600
5,600
7,600
2,600
7,600
7,600
7,600
7,600
7,600
7,600
3,600
7,600
บาท ซึ่ง

บัดนี้ ไดมีการเสนอขอปรับอัตราคาธรรมเนียมฯ เพิ่มเติม ดังนี้
คณะสาธารณสุขศาสตร เสนอขอเรียกเก็บคาธรรมเนียมพิเศษในอัตราภาคการศึกษาละ 3,000 บาท รวม
อัตราคาธรรมเนียมฯทีเ่ รียกเก็บเดิม 2,600 บาทเปน 5,600 บาท สําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สา
ธารณสุขศาสตร) สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขาภิบาล และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลัก
สูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง)
• คณะแพทยาศาสตร เสนอขอปรับคาธรรมเนียมฯ จาก 2,600 บาท เปนอัตราเหมาจาย 6,135 บาท
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา
มติ ทีป
่ ระชุมรับทราบ และพิจารณาแลว เห็นชอบใหคณะสาธารณสุขศาสตร และ
คณะแพทยศาสตร เรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับผูเขาศึกษาในปการศึกษา 2549 ไดรวม
5,600 บาท ทัง
้ นีเ้ ปนไปตามหลักการที่ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแลว

•

ระเบียบวาระที่ 4 เรือ
่ งเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 รางประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการขอคืนสภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เลขานุการทีป
่ ระชุม เสนอตอที่ประชุมวา เพื่อใหการดําเนินการขอคืนสภาพนักศึกษา ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ขอ 39 การคืนสภาพนักศึกษา ซึ่ง
กําหนดใหจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอเสนอรางประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ
และวิธก
ี ารขอคืนสภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึง่ มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป
่ ระชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ โดยมีขอ
 คิดเห็นเสนอแนะ
ใหพจ
ิ ารณาปรับปรุงในรางประกาศฯ ดังนี้
1. ขอ 3.1 ใหพจ
ิ ารณาวิธก
ี ารสําหรับกรณีนก
ั ศึกษาทีพ
่ น
 สภาพเนือ
่ งจากไดรบ
ั การประเมินให
ไดอก
ั ษร I หากได I และขอคืนสภาพจะตองเปลีย
่ น I เปนเกรดกอนหรือไมอยางไร
2. ขอ 5.1 ใหเพิม
่ เติม เอกสารการพนสภาพนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย เปนหลักฐานประกอบ
การพิจารณาขอคืนสภาพนักศึกษาดวย และขอ 5.1.2 ใหปรับแกไขเปน “หนังสือยินยอมจากผูป
 กครองหรือผู
บังคับบัญชา”
3. ขอ 6 การนับระยะเวลาการศึกษา กรณีศก
ึ ษาครบระยะเวลาสองเทาของหลักสูตรแลว หาก
ขอคืนสภาพนัน
้ ใหพจ
ิ ารณาตรวจสอบรายละเอียดวา ขัดหรือแยงกับประกาศของ สกอ.หรือไมอยางไร
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4.2 การเสนอขอปรับราคาคาอาหารของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน
ระดับประถมศึกษา
คณบดีคณะศึกษาศาสตร เสนอตอที่ประชุมวา โรงเรียนสาธิตฯ เสนอขอปรับราคาคาอาหาร
ระดับประถมศึกษา โดยมีเหตุผลความจําเปน ดังนี้
1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ระดับประถมศึกษา เก็บคาอาหาร อาหารวางและ
เครือ
่ งดืม
่ จากผูป
 กครอง ในอัตราปจจุบันนี้มาตั้งแตป พ.ศ. 2540 (อางอิงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับ
ที่ 765/2540 และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 416/2546) โดยเก็บคาอาหารกลางวัน อาหารวาง
และเครื่องดื่ม ในระดับประถมศึกษาตอนตน ปละ 4,810 บาท (เฉลีย
่ วันละ 24 บาท) และในระดับประถมศึกษา
ตอนปลายเก็บปละ 5,200 บาท (เฉลี่ยวันละ 26 บาท)
2. ชวงระยะเวลาจากป 2540 ถึงปจจุบัน รวม 8 ป มีการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ
ทางดานเศรษฐกิจของโลกและประเทศที่สงผลใหสินคาราคาสูงขึ้นมาก เฉลี่ยภาวะเงินเฟอ คาของเงินลดลง
ปละประมาณรอยละ 5 – 7
3. การปรับฐานเงินเดือนของบุคลากรอัตราจางชั่วคราวที่ปฏิบัติงานใหสามารถในภาวะ
เศรษฐกิจ ตามนโยบายของรัฐ
4. การบริหารจัดการที่เปนไปตามระเบียบการเงินของมหาวิทยาลัยและกองทุนสํารองในอัตรา
รอยละ 15 การบริหารภายในโรงเรียนรอยละ 10
จากเหตุผลขางตน จึงใครขอความเห็นชอบในการปรับคาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ดังนี้
- ระดับประถมศึกษาตอนตน
จากเดิม ปละ 4,810 บาท เปนปละ
7,000 .- บาท
- ระดับประถมศึกษาตอนปลาย จากเดิม ปละ 5,200 บาท เปนปละ
8,000 .- บาท
ซึง่ มีรายละเอียดคาใชจายปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ โรงเรียนสาธิตฯ ได
นําเรือ
่ งเสนอผานที่ประชุมผูปกครอง – ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ทีป
่ ระชุมกรรมการสถานศึกษา
ทีป
่ ระชุมกรรมการคณะศึกษาศาสตร และที่ประชุมสภาขาราชการและลูกจางมหาวิทยาลัยขอนแกนแลว และได
รับความเห็นชอบในการปรับราคาคาอาหารดังกลาว แตมีขอคิดเห็นที่แตกตางกันบางในประเด็นการใหทางเลือก
แกผูปกครอง
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา พรอมนีไ
้ ดเสนอ รางประกาศฯ เรื่องอัตราคาอาหารและเครื่องดื่ม
สําหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหที่ประชุมพิจารณาดวย
มติ ทีป
่ ระชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหจด
ั ทําประกาศตอไปได และมีขอคิดเห็น
เสนอแนะวา ใหผูปกครองสามารถเลือกที่จะรับบริการอาหารจากทางโรงเรียน หรือ สามารถจัด
อาหารใหนักเรียนเองได
คณบดีคณะศึกษาศาสตรเสนอแนะใหมหาวิทยาลัย พิจารณาเรื่องการจัดตั้งกองทุน
อาหารกลางวันสําหรับนักเรียนที่ยากจนจริงๆ โดยมอบใหกับโรงเรียนนําไปบริหารจัดการโดยตรง
ผูแ
 ทนสภาขาราชการและลูกจางเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยพิจารณาจัดตั้งกองทุน
ใหกย
ู ม
ื จายคาอาหารกลางวัน โดยไมมีดอกเบี้ยสําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เดือดรอน
4.3 หลักเกณฑการพิจารณาการจัดประเภทเงินรับฝากเงินรายไดมหาวิทยาลัยขอนแกน
รองอธิการบดีฝา ยแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกนที่
4493/2548 ลงวันที2
่ 0 ธันวาคม 2548 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑการจัดประเภทเงินรับฝาก
เงินรายไดมหาวิทยาลัยขอนแกน นั้น คณะกรรมการไดพิจารณาดังนี้
เงินรับฝาก ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย เงินรายไดมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.
2540 ขอ 7.4 ไดระบุไว คือ เงินตางๆ ที่มหาวิทยาลัยรับฝากไวและจะตองจายคืนใหแกเจาของตามพันธะขอผูก
พันทีม
่ อ
ี ยู หมายถึงเงินรับฝากที่รับมาและมีวัตถุประสงคโดยชัดเจนที่จะตองจายคืนตามพันธะ เชน
- คาภาษีหัก ณ ที่จาย เพราะจะตองจายใหกรมสรรพากร
- เงินคาคําประกั
้
นกลองจุลทรรศน ตองจายคืนนักศึกษาหากไมมีของเสียหาย
- เงินประกันกุญแจบานพัก ตองจายคืนใหบุคลากรเมื่อออกจากบานพักหากไมมีของเสีย
หาย
- เงินคาเบีย
้ ประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ตองจายใหกับบริษัทที่รับประกันชีวิตนักศึกษา
- เงินคาลงทะเบียนฝกอบรมไมไดมีพันธะตองจายคืนเจาของแตตองนํามาใชในการฝกอบ
รม ตองจัดไวในประเภทเงินจัดฝกอบรมใหเบิกจายตามประเภทรายจายที่เกิดขึ้น ฯลฯ
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-51. หากมีเงินกันเบิกเหลื่อมป ใหโอนมาตั้งจายในหมวดอุดหนุนงบประมาณป 2549
2. หากมีรายการใดที่ตองเบิกจายในปงบประมาณ 2549 จากเงินที่คงเหลือใหโอนไปตั้ง
จายในหมวดเงินอุดหนุนงบประมาณป 2549
3. เงินรับฝากใดทีไ
่ มเขาหลักเกณฑตามระเบียบเงินรายได ขอใหโอนเขาเปนทุนสํารอง
สะสม
เงินรายรับทีเ่ กิดในปงบประมาณ 2549 ใหนําเขาตามประเภทรายรับตามระเบียบเงินรายได
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2540 โดยเครงครัด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป
่ ระชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ
4.4 โครงการสินเชือ
่ เพือ
่ ซือ
้ คอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook Computer) ของ สกอ.
รองอธิการบดีฝา ยพัฒนาบุคลากรเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา รวมกับธนาคารกรุงไทย จัดทําโครงการใหสินเชื่อเพื่อซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook
Computer) ใหแกนก
ั ศึกษาและบุคลากรในสถาบันการศึกษาของรัฐเพื่อใชในการเรียนการสอนในราคาพิเศษ
และไดเชิญสถาบันการศึกษาที่สนใจสงผูแทนเพื่อรวมลงนามเปนพยานในบันทึกขอตกลงในวันที่ 28 กุมภาพันธ
2549 โดยขอใหสง รายชือ
่ ผูแทนภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ 2549 นั้น กองการเจาหนาที่ ไดสอบถามขอมูลเพิ่ม
เติมจาก สกอ. และจากธนาคารกรุงไทยแลว สรุปไดดังนี้
1. หากมหาวิทยาลัยสนใจเขารวมโครงการและลงนามในขอตกลงจะมีขอผูกพัน ดังนี้
1.1 จะตองออกหนังสือรับรองความเปนนักศึกษา และบุคลากรใหธนาคารเพื่อ
ประกอบการใหสน
ิ เชื่อ ซึ่งจะตองกลั่นกรองวาเปนผูที่มีความเหมาะสมที่จะให
สินเชื่อหรือไม
1.2 จะตองเปนผูห
 ก
ั เงินเดือนผูกูที่เปนบุคลากร สงใหธนาคารทุกเดือนจนกวาจะผอน
ชําระหนีเ้ สร็จสิ้น สวนกรณีที่เปนนักศึกษา ใหผูกูสงชําระเงินกับธนาคารโดยตรง
1.3 จะตองออกระเบียบหรือหลักเกณฑผูมีสิทธิ์กูเงิน และมาตรการใชบังคับอยาง
จริงจังในกรณีที่ผก
ู ไ
ู มสงชําระหนี้ เชน กรณีเปนนักศึกษา อาจระงับการออก
ปริญญาบัตร
2. เงือ
่ นไขการใหสินเชื่อคอมพิวเตอร
2.1 วงเงินใหสน
ิ เชือ
่ ไมเกิน 50,000 บาท ผอนชําระคืนภายใน 3 ป ดอกเบี้ย 7.25%
(โดยประมาณ)
2.2 การคํ้าประกัน
- กรณีเปนบุคลากร ใหใชบุคลากรสังกัดเดียวกันเปนผูคํ้าประกัน
- กรณีเปนนักศึกษา ใหใชบิดาหรือมารดาเปนผูคํ้าประกัน
2.3 ผูม
 ส
ี ท
ิ ธิก
์ เู งิน นักศึกษา หรือบุคลากร (ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานมหาวิทยาลัย) ทีม
่ หาวิทยาลัยไดพิจารณากลั่นกรองแลววาเปนผูที่เหมาะสม
2.4 กรณีทผ
ี่ ก
ู ูไมชําระหนี้ตั้งแต 2 งวดขึ้นไป
- ธนาคารจะงดใหสินเชื่อในรายตอไป
- มหาวิทยาลัยจะตองหักเงินเดือนผูคาส
ํ้ งใหธนาคาร หากไมสามารถหักได
ธนาคารจะดําเนินการตามสัญญาเงินกูที่ผูกูและผูคํ้าใหสัญญาไว
3. ความเห็นของกองการเจาหนาที่
โครงการใหสน
ิ เชือ
่ ดังกลาว มีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษา หรือบุคลากร สามารถซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรเพือ
่ ใชในการเรียนการสอนในราคาพิเศษ ซึ่งเปนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางดานเทคโนโลยี
แตจากเงือ
่ นไขที่มหาวิทยาลัยจะตองปฏิบัติ อาจมีผลกระทบ ดังนี้
3.1 มหาวิทยาลัยจะตองออกหลักเกณฑการกูเงินและมาตรการบังคับอยางจริงจัง
ในกรณีที่บุคลากร หรือนักศึกษาไมสามารถหักเงินเดือน
(ตามขอตกลงทีก
่ าหนด)
ํ
หรือไมชาระหนี
ํ
้ เชน อาจตัดสิทธิ์การใหสวัสดิการ การไมออกใบปริญญาบัตร ซึ่ง
จะทําใหผก
ู เู สียสิทธิ์และผลประโยชนและอาจนําไปสูการฟองคดีได
3.2 ตามแบบคํารับรองทีธ
่ นาคารกําหนด มหาวิทยาลัยจะตองรับรองวานักศึกษา (ผูกู)
มีบด
ิ า หรือมารดา ชื่ออะไร และอยูในความปกครองของใคร หากปรากฏภายหลัง
วาเปนขอมูลเท็จ และผูกูไมชําระหนี้ มหาวิทยาลัยอาจถูกธนาคารฟองคดีได
3.3 ปจจุบน
ั มหาวิทยาลัยมีกองทุนสงเสริมการใชคอมพิวเตอรใหขาราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัย กูเงินไปซื้อคอมพิวเตอร ซึ่งเดิมมีเงินทุนหมุนเวียน
4,000,000 บาท และมหาวิทยาลัยไดเพิ่มวงเงินอีก 1,280,000 บาท (อยูใน
ระหวางรอจัดสรร 33 ราย) นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยไดรวมกับธนาคารออมสิน
สาขาศรีจน
ั ทร ใหสวัสดิการสินเชื่อคอมพิวเตอรแกขาราชการ ลูกจางประจํา และ
พนักงานมหาวิทยาลัย ในวงเงินไมเกิน 40,000 บาท ผอนชําระภายใน 3 ป
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-6ซึง่ นาจะเพียงพอในการใหบริการบุคลากรในมหาวิทยาลัย ยกเวนในสวนของ
นักศึกษา
ดังนัน
้ มหาวิทยาลัยจึงไมควรเขารวมโครงการใหสินเชื่อเพื่อซื้อคอมพิวเตอร ที่ สกอ.ไดจัดขึ้น
รวมกับธนาคารกรุงไทย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป
่ ระชุมพิจารณาแลวมีมติดังนี้
- เห็นควรใหมหาวิทยาลัยออกหนังสือรับรองการเปนนักศึกษา หรือการเปนบุคลากร
ใหกบ
ั ผูที่ประสงคจะเขารวมโครงการดังกลาว สวนการติดตอทําธุรกรรมกับธนาคาร เปนเรื่องการ
ดําเนินการเฉพาะบุคคล
4.5 ขอความเห็นชอบใหนักศึกษารางวัล “ศรีกัลปพฤกษ” เขารับโลเกียรติยศ
ในพิธพ
ี ระราชทานปริญญาบัตร
ผูช
 ว ยอธิการบดีฝา ยพัฒนานักศึกษา ผูแ
 ทนรองอธิการบดีฝา ยพัฒนานักศึกษาเสนอตอทีป
่ ระชุมวา
มหาวิทยาลัยไดกาหนดหลั
ํ
กเกณฑและแนวปฏิบัติในการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัล “ศรี
กัลปพฤกษ” ตามประกาศฯ (ฉบับที่ 1049/2548) เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อ
รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ในการนี้ เพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงคของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน และเพื่อเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่มีผลงานและความสามารถดีเดนในดานตางๆ เชน ดาน
วิชาการ ดานทักษะในการจัดการ ดานกีฬาและสุขภาพอนามัย ดานคุณธรรม จริยธรรมและวินัย ดานศิลปวัฒน
ธรรมไทย ดานอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม และผลงานกิจกรรมดีเดน ที่แสดงถึงคุณประโยชนตอสังคม
ทองถิน
่ หรือชุมชนอยางกวางขวาง หรือเปนกิจกรรมหรือผลงานที่มีคุณภาพและแสดงออกถึงคุณธรรม ความดี
งามและสรางสรรค เพื่อเปนการยกยองและเชิดชูเกียรติแกนักศึกษาใหเปนแบบอยางที่ดี
จึงเสนอทีป
่ ระชุมเพือ
่ พิจารณาขอความเห็นชอบในหลักการใหนักศึกษารางวัล “ศรีกัลปพฤกษ”
เขารับโลเกียรติยศ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจําป
มติ ทีป
่ ระชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ ซึ่งจะตองดําเนินการขอ
พระราชทานพระบรมราชานุญาต จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว หรือผูแทนพระองคตอไป และมีขอ
คิดเห็นเสนอแนะวา การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษานั้น ใหดําเนินการโดยละเอียดรอบคอบตามหลัก
เกณฑทไ
ี่ ดกาหนดไว
ํ
เพื่อใหไดผูที่เหมาะสม กับรางวัลเชิดชูเกียรติดังกลาว
4.6 ขอความเห็นชอบหลักเกณฑการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหม
ผูช
 ว ยอธิการบดีฝา ยพัฒนานักศึกษา ผูแทนรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอตอที่ประชุม
วา เพือ
่ ใหการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหม เปนกิจกรรมสรางสรรคและพัฒนานักศึกษา ไมมีความรุนแรงหรือเปน
การลวงละเมิดสิทธิทงั้ รางกายและจิตใจของนักศึกษาใหมและไมเปนอุปสรรคตอการศึกษา จึงขอเสนอราง
ประกาศฯ เรือ
่ ง หลักเกณฑในการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหม มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป
่ ระชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบรางประกาศฯ ดังกลาว และมีขอคิดเห็น
เสนอแนะใหปรับปรุง แกไข ดังนี้
1. เพิม
่ นิยามคําศัพทเพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2. ขอ 1.3 ใหตัดขอความ “ความมีระเบียบวินัย” ออก
3. ขอ 2 รูปแบบกิจกรรม ควรพิจารณาปรับเขียนขอความใหม ใหเกิดความชัดเจนวา
ไมไดเปนการบังคับวาการตอนรับนองใหม ตองทําทุกกิจกรรมตามที่ระบุไวใน
ประกาศฯ การดําเนินกิจกรรมตางๆ ทั้งรูปแบบและระยะเวลาใหอยูในกรอบที่
สามารถกระทําได และเปดโอกาสใหมีการจัดกิจกรรมเชิงสรางสรรคในลักษณะอื่นๆ
โดยจัดทําเปนโครงการเสนอ
4. ขอ 2.5 กิจกรรมกีฬานองใหม ควรเปดโอกาสใหมีการจัดกิจกรรมกีฬาไดตลอด
เวลา โดยอาจไมจําเปนตองจัดเปนมหกรรมการแขงขันตามกรอบเวลา ทั้งนี้ ชมรม
หรือคณะใดจะจัดกิจกรรมกีฬาใหเสนอเปนโครงการได
5. ขอ 3.2 ใหเพิ่มเติมขอความ “อาจจะอนุญาตใหจัดภายนอกมหาวิทยาลัยได” ตอ
ทายขอความเดิม
6. ควรมีการเตรียมความพรอมสําหรับการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหม ในรายละเอียด
ตางๆ ดังนี้
- ควรมีการฝกอบรมกลุมนักศึกษารุนพี่ (staff) ใหดาเนิ
ํ
นกิจกรรมตามหลักเกณฑ
ทีก
่ ําหนดอยางเครงครัด ไมใหเกิดการละเมิดสิทธิสวนบุคคล
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ใหคานึ
ํ งถึงความเหมาะสมในการแตงกาย เนื้อหาของเพลงเชียร และไมควรมี
การแขงขันรองเพลงเชียรระหวางคณะเพื่อเสริมสรางสามัคคีและวัฒนธรรม
การเชียรที่ดีงาม
- ใหมก
ี ารกําหนดสัดสวนของอาจารย/เจาหนาที่ ตอจํานวนนักศึกษาที่ตองดูแลใน
การจัดกิจกรรมแตละครั้ง
- มีการเตรียมความพรอมเพื่อความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน กําหนดใหนัก
ศึกษาทีม
่ ป
ี ญ
 หาเรื่องสุขภาพตองแจงใหทราบกอนรวมกิจกรรม และประสานงาน
กับคณะแพทยศาสตรในการใหบริการนักศึกษาที่อาจเกิดปญหาสุขภาพใน
ระหวางการเขารวมกิจกรรม
- มีการสือ
่ สารใหเกิดความเขาใจอันดีกับผูปกครอง และควรมีการสุมเก็บขอมูล
สอบถามความเห็นจากผูปกครองดวย
7. มีบทลงโทษผูร
 บ
ั ผิดชอบ กรณีที่มีผูเขารวมกิจกรรมโดยไมไดรับอนุญาต หรือมีกิจ
กรรมที่จัดขึ้นโดยไมไดรับอนุญาต
8. ใหมก
ี ารเสนอรายงานผลของการจัดกิจกรรมเมื่อแลวเสร็จ
4.7 ขออนุมต
ั ก
ิ รอบพนักงานมหาวิทยาลัยประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549
รองอธิการบดีฝา ยแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ.2549 งบเงินอุดหนุนทั่วไป : คาใชจา ยบุคลากร เพื่อจางบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
เปนจํานวนเงิน ทั้งสิ้น 212,544,300 บาท ประกอบดวย 1) อัตราเดิม จํานวน 1,301 อัตรา 2) อัตราใหม จํานวน
359 อัตรา รวมทัง้ สิน
้ 1,660 อัตรา และตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2542 เรื่อง
การจัดสรรงบประมาณเพื่อจางบุคคลแทนอัตราขาราชการ ตามหนังสือคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0605/11757 มีมติให
มหาวิทยาลัยกําหนดจํานวนบุคคลที่จะจางและอัตราคาจางไดภายในวงเงินที่ไดรับจัดสรรโดยความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัย ดังนัน
้ เพื่อใหการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ
และเปนไปตามระเบียบและมติคณะรัฐมนตรี จึงขอเสนอจํานวนกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยอัตราใหม ประ
จําปงบประมาณ พ.ศ.2549 จํานวนทั้งสิ้น 359 อัตรา วงเงินงบประมาณ 22,632,370 บาท
รองอธิการบดีฝา ยพัฒนาบุคลากรเสนอตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยเห็นควรพิจารณากําหนด
อัตราใหกบ
ั คณะ/หนวยงานตามความตองการและเหมาะสมเพื่อพิจารณาบรรจุแตงตั้งบุคคลที่มีสมรรถนะสูงเพื่อ
ปฏิบัติงานตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป
่ ระชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบตามทีเ่ สนอ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพือ
่ พิจารณาตอไป และเห็นชอบใหมีการกําหนดอัตราใหกับคณะ/หนวยงานตามความตองการและ
เหมาะสมเพือ
่ พิจารณาบรรจุแตงตั้งบุคคลที่มีสมรรถนะสูงเพื่อปฏิบัติงานตอไป
4.8 โครงการจัดตั้งสํานักงานบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
รองอธิการบดีฝา ยวิจย
ั เสนอตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยไดลงนามบันทึกความตกลงวาดวย
่ วันที่ 15 กันยายน
ความรวมมือดานทรัพยสินทางปญญารวมกับกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย เมือ
2548 เพือ
่ รวมมือกันพัฒนาระบบทรัพยสินทางปญญาในสถาบันการศึกษา ตลอดจนการอํานวยความสะดวกดาน
ทรัพยสน
ิ ทางปญญาแกประชาชนที่เกี่ยวของในภูมิภาค ดังนั้น จึงเห็นควรใหมีการจัดตั้งสํานักงานบริหารจัดการ
ทรัพยสน
ิ ทางปญญาของมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย สํานักงานบริหารจัด
การทรัพยสน
ิ ทางปญญา พ.ศ.2549 โดยมีสถานะเปนองคกรในกํากับของมหาวิทยาลัย ประเภทไมแสวงผลกําไร
กําหนดยุทธศาสตร 4 กลยุทธดวยกันคือ 1) กลยุทธในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 2) กลยุทธในการบริการวิชา
การและเผยแพรความรู 3) กลยุทธในการสรางสรรคทรัพยสินทางปญญา 4) กลยุทธในการนําทรัพยสินทาง
ปญญาไปใชประโยชนเชิงพาณิชย โดยมีรายละเอียดโครงการจัดตั้ง แผนกลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ในระยะ
เวลา 5 ป แรก ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
่ ระชุมพิจารณาแลวเห็นชอบในหลักการใหมีหนวยงานที่รับผิดชอบงานดาน
มติ ทีป
ทรัพยสน
ิ ทางปญญาของมหาวิทยาลัย แตทั้งนี้ควรมีความชัดเจนในเรื่องการบริหารจัดการองคกร รวม
ทัง
้ แนวทางการใหการสนับสนุน สรางสรรคใหเกิดงานทรัพยสินทางปญญา โดยในขั้นแรกควรเปน
หนวยงานภายใตการควบคุมดูแลของฝายวิจัย แตสามารถพัฒนาไปสู การเปนองคกรในกํากับ
มหาวิทยาลัยได ซึง
่ การจัดตัง
้ เปนสํานักงานบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญานั้น ตองมีความชัดเจน
ในเรือ
่ งวัตถุประสงคขององคกร โครงสรางการบริหาร ระบบงบประมาณ ความเชื่อมโยงกับกรมทรัพย
สินทางปญญา และ Science Park
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-84.9 การขออนุมัติเปดหลักสูตรโครงการพิเศษ “หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ” คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา คณะฯเสนอขออนุมัติดําเนินการ
จัดการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เปนหลักสูตรโครงการพิเศษ ทั้งนี้ ผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ และคณะกรรมการอํานวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งที่
2/2549 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2549 เรียบรอยแลว ซึง่ มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป
่ ระชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ และมีขอคิดเห็นเสนอแนะใหมีการ
ติดตอประสานงานระหวางคณะที่ตองสอนรายวิชาที่เกี่ยวของดวย
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 การขออนุมต
ั เิ ปดหลักสูตร
ดวยมีหลักสูตรทีข
่ ออนุมัติเปดสอน ที่ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
เรียบรอยแลว จํานวน 7 หลักสูตร ดังนี้

ชือ
่ หลักสูตรและสาขาวิชา
1. หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย
1.1 ระดับปริญญาตรี
(1) หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร
(ฉบับป พ.ศ.2547)
2. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
2.1 ระดับปริญญาโท
(1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
2.2 ระดับปริญญาเอก
(1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
3. หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549
3.1 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
(1) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชบําบัด
3.2 ระดับปริญญาโท
(1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หลักสูตรนานาชาติ
(2) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรนานาชาติ
3.3 ระดับปริญญาเอก
(1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาล หลักสูตรนานาชาติ
รวมจํานวน 7 หลักสูตร
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ทีป
่ ระชุมรับทราบ

หนวยงานรับผิดชอบ

ผานความเห็นชอบของคณะ
กรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย
(ครั้งที่ วันที่)

คณะทันตแพทยศาสตร

1/2549
(27 ม.ค.2549)

คณะวิศวกรรมศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย

1/2549
(27 ม.ค.2549)

คณะสาธารณสุขศาสตร

2/2549
(7 ก.พ.2549)

คณะเภสัชศาสตรและ
บัณฑิตวิทยาลัย

2/2549
(7 ก.พ.2549)

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา
การจัดการ
คณะพยาบาลศาสตรและ
บัณฑิตวิทยาลัย

3/2549
(17 ก.พ.2549)
4/2549
(3 มี.ค.2549)

คณะพยาบาลศาสตรและ
บัณฑิตวิทยาลัย

4/2549
(3 มี.ค.2549)

5.2 การดําเนินโครงการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษา
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ฝายแผนและสารสนเทศ ไดจัดทํา
เอกสารสรุปรายงานผลการดําเนินการตามโครงการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษา
ผานระบบกองทุนให
กูย
 ม
ื ทีผ
่ ก
ู กับรายไดในอนาคต (ICL) ปการศึกษา 2549 มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยสรุปสาระสําคัญ ดังนี้
1. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2548 สงแบบสํารวจประมาณการจํานวนนักศึกษาเขาใหม จํานวนนัก
ศึกษารวม และคาเลาเรียนของมหาวิทยาลัยขอนแกน จําแนกตามสาขาวิชาและหลักสูตรป
การศึกษา 2549
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-92. วันที่ 20 มกราคม 2549 สงแบบสํารวจขอมูลรายงานศักยภาพการจัดการศึกษาระดับอุดม
ศึกษา ปการศึกษา 2549-2553 โดยมีสาระสําคัญคือ (1) การเปรียบเทียบสาขาวิชาของ
มหาวิทยาลัยขอนแกนกับกลุมสาขา/สาขาวิชาของ สกอ. กับรหัสสาขาวิชาตาม ISCED
(International Standard Classification of Education) (2) รายงานศักยภาพการจัดการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา 2549-2553 ใน 3 สวนคือ ยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2548-2551 ศักยภาพคณาจารย ศักยภาพการจัดการเรียนการสอน
3. วันที่ 2 กุมภาพันธ 2549 คณะกรรมการอํานวยการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษามี
มติกําหนดแนวทางการดําเนินโครงการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษาผานระบบกอง
ทุนเงินใหกย
ู ม
ื ทีผ
่ ก
ู กับรายไดในอนาคต (กรอ.) ปการศึกษา 2549 โดยมีสาระสําคัญคือ (1)
ระบบงบประมาณการเงินเพือ
่ การอุดมศึกษา (2) ระบบกองทุนเงินใหกูยืมที่ผูกกับรายไดใน
อนาคต (กรอ.) (3) ระบบติดตามและรับชําระหนี้เงินกู กรอ. (4) การพัฒนาและการดําเนิน
การที่เกี่ยวของ
4. วันที่ 21 กุมภาพันธ 2549 สงคํารับรองจํานวนนักศึกษาเขาใหมและอาจารยประจําระดับ
อนุปริญญา ปวส.และปริญญาตรี ประจําปงบประมาณ 2549
ซึง่ มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ทีป
่ ระชุมรับทราบและเห็นควรเพิ่มเติมขอมูลรายละเอียด เกณฑสัดสวน อาจารย : นัก
ศึกษา แตละสาขาวิชาเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน และทิศทาง แนวโนมการเปลี่ยนแปลงและความ
ตองการของมหาวิทยาลัยในอนาคต ใหคณะไดรับทราบดวย
5.3 ขอความรวมมือในการรณรงคจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ
กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีหนังสือแจงมายังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อขอความ
รวมมือในการรณรงคจด
ั ทําสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการใหกวางขวาง ครอบคลุมทุกประเภท เพื่อใหคน
พิการมีคณ
ุ ภาพชีวต
ิ ทีด
่ ข
ี น
ึ้ สกอ.จึงขอความรวมมือมายังมหาวิทยาลัยใหจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคน
พิการตามความเหมาะสม เชน ทางลาดพรอมราวจับ หองนํ้าคนพิการ เปนตน โดยมีรายละเอียด ตามกฎ
กระทรวงฉบับที่ 4 พ.ศ.2542 และระเบียบคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ วาดวย มาตรฐานอุปกรณหรือ
สิง่ อํานวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการ พ.ศ. 2544 เพื่อเปนการขจัดอุปสรรคตางๆและสงผลใหคนพิการมีคุณ
ภาพชีวิตที่ดีตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ทีป
่ ระชุมรับทราบ
5.4 แผนการดําเนินงานดานการพัฒนาอาจารยของฝายวิชาการฯ ภายใตงบประมาณ
กองทุน 40 ป พัฒนาบุคลากร มข. ประจําปงบประมาณ 2549
ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธไดรบ
ั มอบหมายใหรับผิดชอบการดําเนินการดานการพัฒนา
อาจารยของมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุน 40 ปพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย
ขอนแกน (ฉบับที่ 1/2548) เรื่องหลักเกณฑและวิธีใชจายเงินกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน ประ
จําป 2549 โดยไดรับจัดสรรเงินจากเงินกองทุน จํานวน 20,000,000 บาท (ยี่สิบลานบาทถวน) ใหดําเนินการ ดัง
นี้
1. เพือ
่ ดําเนินการในเชิงรุกและสนับสนุนการพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย โดยให
เปนเงินทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก เงินทุนสนับสนุนการวิจัยและการผลิตผลงานทาง
วิชาการทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพ เพื่อนําไปขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
2. เพือ
่ ใหหนวยงานที่มีบุคลากรมีสัดสวนศักยภาพที่ไมไดตามเกณฑมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด ภายใน 5 ป หนวยงานดังกลาวตองมีบุคลากรที่มีศักยภาพตามเกณฑ
โดยการสนับสนุนใหมีการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น สนับสนุนการผลิตผลงานและกิจกรรม
วิชาการ ไดแก การไปเสนอผลงานวิจัย การสรางและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การผลิต
ตํารา การพัฒนาการเรียนการสอน และการไปฝกอบรม
3. เพือ
่ จูงใจใหบค
ุ ลากรที่มีศักยภาพสูง และมีขีดความสามารถสูงดานการวิจัย โดยการพัฒนา
ดานการวิจย
ั การเรียนการสอน การบริหารจัดการและการพัฒนาอาจารยใหมใหสามารถอยู
ไดในมหาวิทยาลัย
เพือ
่ ใหการดําเนินการบรรลุตามวัตถุประสงคขางตน ฝายวิชาการฯ จึงกําหนดแผนโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนาอาจารย และการใชจายเงินกองทุน ในปงบประมาณ 2549 จํานวน 7 โครงการ ดังนี้

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม
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จํานวนเงิน

- 10 ที่
1
2

(บาท)
การใหทน
ุ สนับสนุนการศึกษาตอระดับปริญญาเอก ณ ตางประเทศ
5,000,000
การใหทน
ุ สนับสนุนการทําวิจัยระดับปริญญาเอก ณ ตางประเทศ สําหรับอาจารยที่
3,000,000
ศึกษาในประเทศไทย
3
การพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษสําหรับอาจารยเพื่อศึกษาตอระดับปริญญาเอก
1,500,000
4
การใหทน
ุ สนับสนุนการไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2,000,000
ณ ตางประเทศ
5
การสนับสนุนการผลิตตําราชั้นดีเพื่อการพัฒนาอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการระดับ
3,000,000
ศาสตราจารยและรองศาสตราจารย
6
การฝกอบรมเพือ
่ พัฒนาศักยภาพ/เพิ่มขีดความสามารถระดับสูงของอาจารยดานตางๆ
3,000,000
ตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ทั้งในและตางประเทศ
7
การสงเสริมและ retain อาจารยผูมีความสามารถสูง และอาจารยใหม
2,500,000
รวมจํานวน
20,000,000
งบประมาณในแตละโครงการอาจปรับเปลี่ยนเลื่อนไหลไดตามความจําเปน
ซึง่ มีรายละเอียดตัวชี้วัดและเปาหมายการดําเนินการแตละโครงการ/กิจกรรม ตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ทีป
่ ระชุมรับทราบ
5.5 ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา
ประจําปการศึกษา 2548
ตามทีส
่ านั
ํ กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดใหมีการคัดเลือก
นักศึกษาเพือ
่ รับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2548 โดยแบงกลุมสถาบันอุดมศึกษา
ออกเปน 5 กลุม
 คือ กลุม
 ภาคเหนือ กลุม
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุม
 ภาคใต ภาคกลาง และกลุม
 กรุงเทพมหานคร
กลุม
 ละ 2 รางวัล รวม 10 รางวัล และมหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งซึ่งมีรายชื่อตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม เพื่อพิจารณาประเมินคัดเลือกนักศึกษารับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ระดับ
สถาบัน ซึง่ ไดมค
ี ณะตางๆสงนักศึกษาเขารับการพิจารณาจํานวน 6 คน และคณะกรรมการไดคัดเลือก นายวรพจน
ชัยอิทธิอนันต รหัส 443150166-9 นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร ชั้นปที่ 5 เปนตัวแทนมหาวิทยาลัยเพื่อเขาชิง
รางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ระดับภาค เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษาจํานวน 27
สถาบัน สงนักศึกษาเขารวมการคัดเลือก จํานวน 14 คน ผลการคัดเลือกปรากฏวา นายวรพจน ชัยอิทธิอนันต
เปนผูไ
 ดรบ
ั การคัดเลือกเปนอันดับ 1 และนายอดิศักดิ์ เอกตาแสง คณะครุศาสตร ชั้นปที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี เปนผูไดรับการคัดเลือกเปนอันดับ 2
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ทีป
่ ระชุมรับทราบ
5.6 การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของคณะ/หนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549
รองอธิการบดีฝา ยแผนและสารสนเทศ เสนอตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยไดเจรจา
ความเหมาะสมของตัวชีว้ ด
ั คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน เพื่อจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2549 กับคณะกรรมการเจรจาความเหมาะสมตัวชี้วัด คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนฯ
นัน
้ บัดนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. ไดแจงผลการเจรจาใหมหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราช
การของมหาวิทยาลัยแลว มีกรอบการประเมินผล ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร
นําหนั
้
ก (รอยละ)
มิตท
ิ ี่ 1 มิตด
ิ านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ
55
มิตท
ิ ี่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ
15
มิตท
ิ ี่ 3 มิตด
ิ านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
10
มิตท
ิ ี่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร
20
มหาวิทยาลัยจึงไดกาหนดกรอบการดํ
ํ
าเนินการเพื่อบรรลุผลสําเร็จการปฏิบัติราชการ ตามคํารับ
รองการปฏิบต
ั ริ าชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 ซึ่งมีรายละเอียดประเด็นการประเมินผล ตัวชี้วัด คานํ้าหนัก
และ รางปฏิทน
ิ การจัดทําคํารับรองฯ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะชี้
แจงกรอบการประเมินฯและแจงแนวทางการจัดทําคํารับรองฯ ใหคณะ/หนวยงาน ในสัปดาหหนา และกําหนด
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2549

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 4/2549 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2549

- 11 และไดรับทราบผลการประเมินการจัดทําคํารับรองฯป 2548 อยางไมเปนทางการวา
มหาวิทยาลัยขอนแกนผานเกณฑการประเมิน ไดคาคะแนนที่ 4.3665 เปน 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยจํานวน
66 แหงทัว่ ประเทศ มหาวิทยาลัยที่ไดคาคะแนนสูงสุดอยูที่ประมาณ 4.5
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ทีป
่ ระชุมรับทราบ
5.7 การประเมินผลสัมฤทธิท
์ างการเรียน ( NATION TEST )
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน
การสอบเทียบระดับความรูของนักเรียนขั้นพื้นฐานในแตละชวงชั้น เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยใชขอสอบของสวนกลาง (N.T.) ประจําปการศึกษา 2548 ไดแก ชวงชั้นที่ 1 ( ประถมศึกษาป
ที่ 3 ) ,ชวงชัน
้ ที่ 2 ( ประถมศึกษาปที่ 6 ) และชวงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปที่ 3) ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ขอนแกน ( ศึกษาศาสตร ) และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ( มอดินแดง ) ปรากฏผลสัมฤทธิ์ของทุก
วิชาทุกชวงชัน
้ อยูใ นเกณฑที่ดี คือมีจํานวนผูเรียนที่ผานเกณฑดีและพอใช เกินรอยละ 85 ยกเวนวิชา ภาษา
อังกฤษของระดับประถมศึกษาปที่ 6 และมัธยมศึกษาชั้นปที่ 3 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (มอดิน
แดง) ทีม
่ จ
ี านวนผู
ํ
เรียนที่ผานเกณฑดี และพอใช ไมถึงรอยละ 70 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ศึกษาศาสตร) ที่มีผูเรียนที่ผานเกณฑดีและพอใชเพียงรอยละ 73.9
อนึง่ ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GAT) ยอนหลังปการศึกษา 2546 และ2547
ในวิชาภาษาอังกฤษ ของชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (ศึกษาศาสตร) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนอันดับ 1
ของเขต โดยมีนักเรียนที่อยูในกลุมดีรอยละ 81.30
- โรงเรียนขอนแกนวิเทศศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนอันดับ 2 ของเขต โดยมีนักเรียน
ทีอ
่ ยูในกลุมดีรอยละ 64.29
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (มอดินแดง) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนอันดับ 3
ของเขต โดยมีนักเรียนที่อยูในกลุมดีรอยละ 43.75
เมือ
่ รวม 8 วิชา GPA โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (ศึกษาศาสตร) และโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแกน (มอดินแดง) เปนอันดับ 1 และอันดับ 2 ของเขตพื้นที่ ฯ การศึกษาตามลําดับและในภาพ
รวมของชัน
้ ประถมศึกษาปที่ 6 และมัธยมศึกษาตอนตนปที่ 3ทุกรายวิชาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน
ั ผลการประเมินจัดอยูในกลุมเกรด A โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาเกณฑเฉลี่ยของชาติ
ไดรบ
ปการศึกษา 2547 ไมมีการทดสอบในภาพรวม คงใชวิธีการสุม โดยทางโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแกน(ศึกษาศาสตร) ไดรับการสุมประเมินในระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ 3 ซึ่งผลการประเมินผูเรียน
ในวิชาภาษาอังกฤษ ผูเรียนที่ผานเกณฑพอใชและดีอยูในระดับรอยละ 92.21 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ขอนแกน(มอดินแดง) ไดรับการสุมประเมินในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ผูเรียนที่ผานเกณฑพอใชและดีอยูใน
ระดับรอยละ 78.01
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ทีป
่ ระชุมรับทราบ
5.8 รายงานผลการเก็บคาธรรมเนียมและคาอาหารของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน
ในปการศึกษา 2548 โรงเรียนสาธิตฯไดเก็บคาอาหารและขอรับการสนับสนุน คาพัฒนาสาธิต
จากผูป
 กครอง สรุปผล ณ เดือนกุมภาพันธ 2549 มีผป
ู กครองยังคงคางชําระ ดังนี้
- โรงเรียนสาธิตฯ (ศึกษาศาสตร) จํานวน 166 ราย จากยอดจํานวนรวม 2,868 ราย
- โรงเรียนสาธิตฯ ( มอดินแดง ) จํานวน 416 ราย จากยอดจํานวนรวม 2,004 ราย
ซึง่ ขณะนี้อยูระหวางการทยอยมาชําระทุกวัน
อนึง่ จากการสรุปผลการเก็บคาธรรมเนียมและคาอาหารยอนหลังใน พ.ศ. 2545 – 2547 มีผู
ไมมาชําระเปนเหตุใหโรงเรียนสูญเสียรายได ประมาณ 2,472,505 บาท (สองลานสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันหารอย
หาบาทถวน) ขณะนี้ทางคณะศึกษาศาสตรไดสงขอมูลนี้ไปใหผูบริหารของคณะ / หนวยงาน ที่มีบุคลากรใน
สังกัด เกีย
่ วของ เพื่อขอความอนุเคราะหพิจารณาดําเนินการดวยแลว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ทีป
่ ระชุมรับทราบ

5.9 สรุปกิจกรรมตางๆของมหาวิทยาลัยขอนแกน และรายงานสรุปขาวมหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 4/2549 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2549

- 12 ในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สือ
่ มวลชน ระหวางเดือนมกราคม-กุมภาพันธ 2549
ดวยในระหวางเดือนมกราคม-กุมภาพันธ 2549 มหาวิทยาลัยไดดาเนิ
ํ นกิจกรรมทีส
่ าคั
ํ ญๆ
ในดานการพัฒนาวิชาการและผลิตบัณฑิต การวิจย
ั การบริการวิชาการ การสงเสริมศิลปะวัฒนธรรม การพัฒนานัก
ศึกษา การพัฒนาระบบบริหารและบุคลากร และการจัดกิจกรรมพิเศษ ซึง่ มีรายละเอียดบรรจุในแผนซีดป
ี ระกอบวาระการ
ประชุม
นอกจากนี้ ฝายกิจการพิเศษ และงานประชาสัมพันธยงั ไดรวบรวมรายงานขาวมหาวิทยาลัยขอนแกน
ในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สือ
่ มวลชน ประจําเดือนมกราคม-กุมภาพันธ 2549 โดยแยกประเภทเปนขาวดานตางๆ
ไดแก ขาวพัฒนาวิชาการและผลิตบัณฑิต การวิจย
ั การบริการวิชาการ และกิจกรรมพิเศษ ซึง่ มีรายละเอียดบรรจุใน
แผนซีดป
ี ระกอบวาระการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ทีป
่ ระชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 ขออนุมต
ั ต
ิ ง
ั้ งบประมาณเงินรายได ป 2549 เพิ่มเติม
รองอธิการบดีฝา ยแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา คณะเกษตรศาสตร เสนอขออนุมัติตั้ง
งบประมาณเงินรายได ป 2549 เพิ่มเติมจากเงินทุนสํารองสะสม จํานวน 2,014,700 บาท เพื่อเปนงบดําเนินการ
และงบลงทุน สําหรับซอมแซมหองปฏิบัติการ โรงเรือนเลี้ยงสัตว ซอมแซมและจัดซื้อครุภัณฑเพื่อใชในการเรียน
การสอน ซึง่ มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป
่ ระชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
6.2 การเบิกจายเงินประจําตําแหนงตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษา ไดมห
ี นังสือแจงผลการพิจารณาตอบขอหารือในประเด็นขอกฎหมายของคระกรรมการกฤษฎีกา กรณีการ
เบิกจายเงินประจําตําแหนงประเภทผูบริหารซึ่งดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามมาตรา 26 วรรคสี่ แหง พระราช
บัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 วา ผูบริหารที่มีตําแหนงทางวิชาการสามารถ
เบิกจายเงินประจําตําแหนงไดทั้งประเภทผูบริหารและตําแหนงประเภทวิชาการรวมทั้งเงินเพิ่มพิเศษในตําแหนง
สูงสุดอีกหนึง่ เทาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2547 และขอใหมหาวิทยาลัยวิทยาลัย/สถาบันจัดทํา
บัญชีทะเบียนตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงดังกลาว ไปยัง
สกอ.เพื่อดําเนินการตอไปนั้น สกอ.ไดรบ
ั ทราบจากมหาวิทยาลัยบางแหงวา ไมสามารถเบิกจายเงินประจํา
ตําแหนงทัง้ สองทางได เนื่องจากกรมบัญชีกลางชี้แจงวา การเบิกจายเงินประจําตําแหนงดังกลาว ยังไมมี
กฎหมายรองรับในการจายเงิน ขณะนี้ สกอ.ไดดําเนินการขอใหกระทรวงการคลังพิจารณาแกไขพระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการจายเงินประจําตําแหนงของขาราชการและผูดํารงตําแหนงผูบริหาร ซึ่งไมเปนขาราช
การ พ.ศ.2539 เพิม
่ เติม เพื่อใหผูบริหารในสังกัด สกอ. อยูระหวางการดําเนินการปรับแกพระราชกฤษฎีกาดัง
กลาวอยู
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ทีป
่ ระชุมรับทราบ
6.3 ระเบียบ ก.พ.อ.วาดวยเงินเพิ่มเติมสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงาน
ดานการสาธารณสุข พ.ศ.2548
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากที่ สกอ.ไดแจงให
มหาวิทยาลัยทราบวา ไดสงราง ระเบียบ ก.พ.อ.วาดวยเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดาน
สาธารณสุข ไปทีก
่ ระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ รางดังกลาว และหากไดรับความเห็นชอบแลว
จะนําเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการลงนามตอไปนั้น บัดนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดลง
นามในระเบียบ ก.พ.อ.ดังกลาวแลว สกอ.จึงใหมหาวิทยาลัยเบิกจายเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผู
ปฏิบต
ั งิ านดานการสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548
ซีง่ โดยเจตนารมยของระเบียบดังกลาวคือเพื่อปองกับการสูญเสียบุคลากรทางการแพทยของ
ภาครัฐ ซึง่ ประกอบดวย ดานการแพทย ทันตแพทย เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย รังสีการแพทย กาย
ภาพบําบัด และดานการสาธารณสุขอื่นๆ เชน ดานการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ดานอาชีวบําบัด
ดานจิตวิทยาคลีนก
ิ และมีหนาที่หรือภารกิจใหบริการดานสุขภาพดานใดดานหนึ่งหรือหลายดานไดแก ดานรักษา
พยาบาล ดานสงเสริมสุขภาพ ดานควบคุมปองกันโรค ดานคุมครองผูบริโภค ดานฟนฟูสภาพ โดยจะมีหนาที่
ั หรือหนาที่อื่น ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
สอน วิจย
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- 13 หัวหนาสํานักงานอธิการบดี เสนอตอที่ประชุมเพิ่มเติมวา มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการ
ชุดหนึง่ เพือ
่ พิจารณาเตรียมการในเรื่องดังกลาวแลว โดยมีขั้นตอนการขอรับคาตอบแทนของคณะ/หนวยงาน ตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ หากคณะ/หนวยงานมีประเด็นปญหาที่ไมชัดเจนในระเบียบฯใหแจง
มหาวิทยาลัยเพื่อหารือ ก.พ.อ.ตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ทีป
่ ระชุมรับทราบ
6.4 การกําหนดจรรยาบรรณของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
รองอธิการบดีฝา ยพัฒนาบุคลากร เสนอตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดี คราว
ประชุมครัง้ ที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2549 ไดพิจารณาเรื่องการกําหนดจรรยาบรรณของขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และแตงตัง้ คณะกรรมการเพือ
่ พิจารณากําหนดจรรยาบรรณอาจารย มหาวิทยาลัย
ขอนแกน นัน
้ คณะกรรมการฯ ไดประชุมปรึกษาหารือ และเวียนเอกสารกําหนดจรรยาบรรณใหคณะ/หนวยงาน
พิจารณา โดยสรุปแลว ในสวนของขาราชการจะยึดหลักเกณฑตามขอบังคับ ก.พ. วาดวยจรรยาบรรณของขาราช
การพลเรือน พ.ศ. 2537 ในสวนคณาจารย นอกจากเกณฑตามขอบังคับ ก.พ.แลว จะเพิ่มเติมหลักเกณฑตาม
ประกาศของทีป
่ ระชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ (ปอมท.) ที่ 2/2543 เกีย
่ วกับจรรยาบรรณ
อาจารยมหาวิทยาลัย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบในการนําเสนอเรื่องดังกลาวใหสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาในการประชุมคราวตอไป
ทีป
่ ระชุมรับทราบและเห็นชอบ
6.5 การรับนักเรียนระดับอนุบาล ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน
คณบดีคณะศึกษาศาสตร เสนอตอที่ประชุมวา เพือ
่ ใหการรับนักเรียนระดับอนุบาล ของโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนไปตามหลักเกณฑที่ไดตั้งไว การเสนอชื่อบุตรของบุคลากรเพื่อเขาศึกษา นั้น จํา
ตองดําเนินการเสนอชื่อผานคณะ/หนวยงานทีส
่ งั กัด เทานั้น จึงจะไดรับพิจารณา จึงขอใหคณะที่ยังไมไดดําเนิน
การเสนอชื่อฯ เรงดําเนินการตอไปดวย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ทีป
่ ระชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา 13.20 นาฬิกา

(ลงชื่อ)

กุลธิดา ทวมสุข
(รองศาสตราจารยกุลธิดา ทวมสุข)
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน มูลศรี
ผูบ
 ันทึกรายงานการประชุม
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