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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครั้งที่  4/2549  ณ  วันที่  15 มีนาคม 2549

รายงานการประชุมคณบดี
คร้ังที่ 4/2549

เมือ่วนัพุธที่ 15 มีนาคม 2549
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ

******************************************
ผูมาประชุม
1. รศ.ดํ ารงค หอมดี รองอธิการบดีฝายบริหาร                        ประธาน
2. ผศ.อารมย  ตตัตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
3. รศ.พิศาล  ศิริธร รองอธิการบดีฝายวิจัย และ

รักษาราชการแทนผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
4. ผศ.อนุชา นิลประพันธ                            ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา

แทนรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
5. ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
6. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท รองอธกิารบดีฝายพัฒนาบุคลากร
7. รศ.สมหมาย  ปรีเปรม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
8. รศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ คณบดคีณะเกษตรศาสตร
9. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร
10. ผศ.เกียรติ  แสงอรุณ รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดคีณะวิทยาศาสตร
11. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา คณบดคีณะศึกษาศาสตร
12. รศ.เอือ้มพร  ทองกระจาย คณบดคีณะพยาบาลศาสตร
13. ศ.วรุิฬห  เหลาภัทรเกษม คณบดีคณะแพทยศาสตร
14. รศ.พีรสิทธิ์  คํ านวณศิลป คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
15. รศ.ชชูาติ อารีจิตรานุสรณ คณบดคีณะเทคนิคการแพทย
16. ผศ.วีระศักดิ์  ชายผา คณบดคีณะสาธารณสุขศาสตร
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. รศ.สุเมธ  แกนมณี คณบดคีณะวิทยาการจัดการ
23. ผศ.รุง  ธีระพิจิตร คณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร
24. รศ.สมาน  ลอยฟา ผูอ ํานวยการสํ านักวิทยบริการ

(ส ํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู)
25. นายอนัตต  เจาสกุล รักษาราชการแทนรองผูอํ านวยการฝายวิชาการ

แทนผูรักษาราชการแทนผูอ ํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
26. รศ.สมภพ  พระธานี ผูอ ํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
27. รศ.จิตเจริญ  ไชยาคํ า ผูอ ํานวยการศูนยบริการวิชาการ
28. ผศ.สกุจิจา  จันทะชุม ผูอ ํานวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล

(ส ํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)
29. นางพรรณวดี  ตันติศิรินทร รองประธานสภาคณาจารย คนที่ 1

แทนประธานสภาคณาจารย
30. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข รองอธกิารบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

เลขานุการที่ประชุม
31. นางสังวาลย ชางทอง หวัหนาส ํานักงานอธิการบดี

ผูชวยเลขานุการที่ประชุม

ผูไมมาประชุม เน่ืองจากติดราชการ หรือภารกิจสํ าคัญ
1.  รศ.สุมนต  สกลไชย อธิการบดี    
2.  ผศ.วันชัย สุมเล็ก รองอธกิารบดีฝายวิทยาเขตหนองคาย

ผูเขารวมประชุม
1.  นางบุบผา  ชอบใช รองประธานสภาขาราชการและลูกจาง คนที่ 2

แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง
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เร่ิมประชุมเวลา 09.45 นาฬิกา

ดวยอธกิารบดตีดิราชการสํ าคัญจึงไดมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายบริหารทํ าหนาที่ประธาน
ทีป่ระชุมแทน ประธานไดกลาวเปดประชุมและด ําเนินการประชมุตามระเบยีบวาระดงัตอไปน้ี

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองแจงตอที่ประชุม
1.1  เร่ืองทีไ่ดนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่ 2/2549
        เมือ่วนัที่ 1 มีนาคม 2549 และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง
เลขานุการทีป่ระชมุในฐานะกรรมการและเลขานกุารสภามหาวทิยาลยัขอนแกนเสนอตอที่ประชมุวา

ดวยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกนคร้ังที ่2/2549 เม่ือวันที่ 1 มีนาคม 2549  มีเร่ืองที่ไดนํ าเสนอสภา
มหาวทิยาลยั และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

1.2  การใหคณะมานํ าเสนอผลงานตอสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการทีป่ระชมุเสนอตอที่ประชุมวา สืบเน่ืองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมคร้ังที่

2/2549 เม่ือวนัที ่1 มีนาคม 2549 ไดมีมติเห็นชอบใหคณบดีคณะตางๆ มานํ าเสนอผลงานการพัฒนา ความกาว
หนาในการด ําเนินงานของคณะ ตลอดจนปญหาอุปสรรคใหที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบ
ในการประชมุสภามหาวิทยาลัยแตละคร้ัง น้ัน จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณากํ าหนดรูปแบบและเรียงลํ าดับคณะที่
จะนํ าเสนอ

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมอบรองอธิการบดีฝายวิชาการฯ ในฐานะกรรมการและ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ประสานคณะ/หนวยงานตอไป

1.3  การจดัประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ นครเวียงจันทน
คณบดคีณะเทคโนโลยีเสนอตอที่ประชุมวา สืบเน่ืองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมคร้ังที่

2/2549 เม่ือวนัที ่1 มีนาคม 2549 ไดมีมติเห็นชอบใหมีการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ นครเวียงจันทน และ
เพ่ือพบปะสงัสรรครวมกบัศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกนที่อยูในประเทศ สปป.ลาว ตามโอกาสที่เหมาะสม น้ัน
เหน็ควรใหคณบดีทุกคณะไดรวมในกิจกรรมการพบปะสังสรรคดังกลาวดวย หรืออาจแยกการประชุมคณบดีออก
มาตางหากจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ ทีป่ระชุมรับทราบ และรองอธิการบดีฝายวิชาการฯ รับขอมูลเพื่อพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณบดี คร้ังที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2549
ทีป่ระชมุมีมตรัิบรองรายงานการประชมุคร้ังที ่3/2549 เม่ือวนัพุธที ่15 กมุภาพันธ 2549 โดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสบืเน่ืองจากการประชุมคร้ังกอน
3.1  การปรับปรุงวธิกีารจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
        ปการศึกษา 2549
เลขานุการทีป่ระชมุเสนอตอที่ประชุมวา สืบเน่ืองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมคร้ังที่

2/2549 เม่ือวนัที ่1 มีนาคม 2549 ไดมีมติเห็นชอบใหปรับปรุงวิธีการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญา
ตรี ภาคปกต ิปการศกึษา 2549 โดยใหจัดเก็บในอัตราที่กํ าหนดในระเบียบเดิม เปนรายการเดียว (Single fee)
และคดิเปนอตัราเหมาจาย ตอภาคการศึกษาปกติ ดังน้ี

A B Cรายช่ือคณะและสาขาวิชา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่เปดสอน

ในปการศึกษา  2549
คาบํ ารุงการ
ศึกษา

คาหนวยกิต คาธรรมเนียม
พิเศษ

รวม

1.   เกษตรศาสตร 1,100 1,500 3,000 5,600
2.   วศิวกรรมศาสตร 1,100 1,500 5,000 7,600
3.   ศกึษาศาสตร 1,100 1,500 3,000 5,600
4.  วทิยาศาสตร
      4.1  ทกุสาขาวชิา ยกเวน สาขา

วทิยาการคอมพิวเตอร
1,100 1,500 3,000 5,600

      4.2  สาขาวทิยาการคอมพิวเตอร 1,100 1,500 5,000 7,600
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A B Cรายช่ือคณะและสาขาวิชา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่เปดสอน

ในปการศึกษา  2549
คาบํ ารุงการ
ศึกษา

คาหนวยกิต คาธรรมเนียม
พิเศษ

รวม

5.   พยาบาลศาสตร 1,100 1,500 5,000 7,600
6.   แพทยศาสตร
      6.1  สาขาแพทยศาสตร 1,100 1,500 - 2,600
      6.2  สาขาเวชนิทัศน, รังสีเทคนิค 1,100 1,500 5,000 7,600
7.  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1,100 1,500 3,000 5,600
8.   เทคนิคการแพทย 1,100 1,500 5,000 7,600
9.   สาธารณสุขศาสตร 1,100 1,500 - 2,600
10. ทนัตแพทยศาสตร 1,100 1,500 5,000 7,600
11. เภสชัศาสตร 1,100 1,500 5,000 7,600
12. เทคโนโลยี 1,100 1,500 5,000 7,600
13. สตัวแพทยศาสตร 1,100 1,500 5,000 7,600
14. สถาปตยกรรมศาสตร 1,100 1,500 5,000 7,600
15. วทิยาการจัดการ 1,100 1,500 5,000 7,600
16. ศลิปกรรมศาสตร 1,100 1,500 1,000 3,600
17. วทิยาเขตหนองคาย 1,100 1,500 5,000 7,600
หมายเหตุ รายการที ่6.1 และ 9 อาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมพิเศษในอัตราภาคการศึกษาละ 3,000 บาท ซ่ึง
สามารถด ําเนินการไดโดยไมขัดตอประกาศของมหาวิทยาลัย

• ภาคการศกึษาฤดรูอน จัดเก็บในอัตราคร่ึงหน่ึงของคาธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ
• คาธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 1,100 บาท

บดัน้ี ไดมีการเสนอขอปรับอัตราคาธรรมเนียมฯ เพ่ิมเติม ดังน้ี
• คณะสาธารณสขุศาสตร เสนอขอเรียกเก็บคาธรรมเนียมพิเศษในอัตราภาคการศึกษาละ 3,000 บาท รวม

อตัราคาธรรมเนียมฯทีเ่รียกเกบ็เดมิ 2,600 บาทเปน 5,600 บาท สํ าหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    (สา
ธารณสขุศาสตร) สาขาวชิาวิทยาศาสตรสุขาภิบาล และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลัก
สตูรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ตอเน่ือง)

• คณะแพทยาศาสตร เสนอขอปรับคาธรรมเนียมฯ จาก 2,600 บาท เปนอัตราเหมาจาย 6,135 บาท
 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา

 มติ ทีป่ระชุมรับทราบ และพิจารณาแลว เห็นชอบใหคณะสาธารณสุขศาสตร และ
คณะแพทยศาสตร เรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา สํ าหรับผูเขาศึกษาในปการศึกษา 2549 ไดรวม
5,600 บาท  ทัง้น้ีเปนไปตามหลักการที่ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแลว

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา
4.1  รางประกาศฯ เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการขอคืนสภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เลขานุการทีป่ระชมุ เสนอตอที่ประชุมวา เพ่ือใหการดํ าเนินการขอคืนสภาพนักศึกษา ตาม

ระเบยีบมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ขอ 39 การคนืสภาพนักศึกษา ซ่ึง
ก ําหนดใหจัดทํ าเปนประกาศมหาวิทยาลัย เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอเสนอรางประกาศฯ เร่ืองหลักเกณฑ
และวธิกีารขอคืนสภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมมีติเห็นชอบในหลกัการ  โดยมขีอคิดเห็นเสนอแนะ

ใหพจิารณาปรบัปรุงในรางประกาศฯ ดังน้ี
1.  ขอ 3.1 ใหพจิารณาวธิกีารส ําหรับกรณนัีกศึกษาทีพ่นสภาพเน่ืองจากไดรับการประเมนิให

ไดอักษร I  หากได I  และขอคนืสภาพจะตองเปลีย่น I เปนเกรดกอนหรือไมอยางไร
2.  ขอ 5.1  ใหเพิม่เติม เอกสารการพนสภาพนักศึกษาจากมหาวทิยาลัย เปนหลักฐานประกอบ

การพจิารณาขอคนืสภาพนักศึกษาดวย  และขอ 5.1.2 ใหปรับแกไขเปน “หนังสือยินยอมจากผูปกครองหรอืผู
บงัคับบญัชา”

3.  ขอ 6 การนับระยะเวลาการศกึษา กรณศึีกษาครบระยะเวลาสองเทาของหลกัสูตรแลว หาก
ขอคืนสภาพน้ัน ใหพจิารณาตรวจสอบรายละเอยีดวา ขัดหรือแยงกบัประกาศของ สกอ.หรือไมอยางไร
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4.2   การเสนอขอปรับราคาคาอาหารของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน
             ระดับประถมศึกษา

คณบดคีณะศึกษาศาสตร เสนอตอที่ประชุมวา โรงเรียนสาธิตฯ เสนอขอปรับราคาคาอาหาร
ระดบัประถมศึกษา โดยมีเหตุผลความจํ าเปน ดังน้ี

1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน  ระดับประถมศกึษา   เกบ็คาอาหาร  อาหารวางและ
เคร่ืองดืม่จากผูปกครอง  ในอัตราปจจุบันน้ีมาตั้งแตป พ.ศ. 2540  (อางอิงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน  ฉบับ
ที ่ 765/2540  และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 416/2546)  โดยเก็บคาอาหารกลางวัน  อาหารวาง
และเคร่ืองดื่ม  ในระดับประถมศกึษาตอนตน ปละ 4,810  บาท (เฉลีย่วันละ 24 บาท) และในระดับประถมศกึษา
ตอนปลายเก็บปละ 5,200  บาท (เฉลี่ยวันละ 26 บาท)

2. ชวงระยะเวลาจากป 2540  ถึงปจจุบัน  รวม 8 ป  มีการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ
ทางดานเศรษฐกจิของโลกและประเทศที่สงผลใหสินคาราคาสูงข้ึนมาก   เฉลี่ยภาวะเงินเฟอ คาของเงินลดลง
ปละประมาณรอยละ 5 – 7

3. การปรับฐานเงินเดอืนของบุคลากรอัตราจางชั่วคราวที่ปฏิบัติงานใหสามารถในภาวะ
เศรษฐกิจ ตามนโยบายของรัฐ

4. การบริหารจดัการที่เปนไปตามระเบียบการเงินของมหาวิทยาลัยและกองทุนสํ ารองในอัตรา
รอยละ 15  การบริหารภายในโรงเรียนรอยละ 10

จากเหตผุลขางตน จึงใครขอความเห็นชอบในการปรับคาอาหารกลางวันและเคร่ืองดื่ม ดังน้ี
-  ระดับประถมศกึษาตอนตน จากเดมิ ปละ 4,810 บาท เปนปละ 7,000 .- บาท
-  ระดับประถมศกึษาตอนปลาย จากเดมิ ปละ 5,200 บาท เปนปละ 8,000 .- บาท
ซ่ึงมีรายละเอยีดคาใชจายปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งน้ี โรงเรียนสาธิตฯ ได

นํ าเร่ืองเสนอผานที่ประชุมผูปกครอง – ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน   ทีป่ระชุมกรรมการสถานศึกษา  
ทีป่ระชมุกรรมการคณะศึกษาศาสตร และที่ประชุมสภาขาราชการและลูกจางมหาวิทยาลัยขอนแกนแลว และได
รับความเหน็ชอบในการปรบัราคาคาอาหารดังกลาว แตมีขอคิดเห็นที่แตกตางกันบางในประเด็นการใหทางเลือก
แกผูปกครอง

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา พรอมน้ีไดเสนอ รางประกาศฯ เร่ืองอัตราคาอาหารและเคร่ืองดื่ม
ส ําหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหที่ประชุมพิจารณาดวย

มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมีมติเห็นชอบใหจดัทํ าประกาศตอไปได และมีขอคิดเห็น
เสนอแนะวา ใหผูปกครองสามารถเลือกที่จะรับบริการอาหารจากทางโรงเรียน หรือ สามารถจัด
อาหารใหนักเรียนเองได

คณบดีคณะศึกษาศาสตรเสนอแนะใหมหาวิทยาลัย พิจารณาเรื่องการจัดต้ังกองทุน
อาหารกลางวันสํ าหรับนักเรียนที่ยากจนจริงๆ โดยมอบใหกับโรงเรียนนํ าไปบริหารจัดการโดยตรง

ผูแทนสภาขาราชการและลูกจางเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยพิจารณาจัดต้ังกองทุน
ใหกูยืมจายคาอาหารกลางวัน โดยไมมีดอกเบี้ยสํ าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เดือดรอน

4.3  หลักเกณฑการพจิารณาการจดัประเภทเงนิรับฝากเงนิรายไดมหาวทิยาลัยขอนแกน
รองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ตามคํ าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกนที่

4493/2548 ลงวนัที2่0 ธนัวาคม 2548 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการกํ าหนดหลักเกณฑการจัดประเภทเงินรับฝาก
เงินรายไดมหาวิทยาลัยขอนแกน น้ัน คณะกรรมการไดพิจารณาดังน้ี

เงินรับฝาก ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย เงินรายไดมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.
2540 ขอ 7.4 ไดระบไุว คือ เงินตางๆ ที่มหาวิทยาลัยรับฝากไวและจะตองจายคืนใหแกเจาของตามพันธะขอผูก
พันทีมี่อยู  หมายถึงเงินรับฝากที่รับมาและมีวัตถุประสงคโดยชัดเจนที่จะตองจายคืนตามพันธะ เชน

- คาภาษีหัก ณ ที่จาย เพราะจะตองจายใหกรมสรรพากร
- เงินคาคํ ้าประกันกลองจุลทรรศน ตองจายคืนนักศึกษาหากไมมีของเสียหาย
- เงินประกนักญุแจบานพัก ตองจายคืนใหบุคลากรเมื่อออกจากบานพักหากไมมีของเสีย

หาย
- เงินคาเบีย้ประกนัอุบัติเหตุนักศึกษา ตองจายใหกับบริษัทที่รับประกันชีวิตนักศึกษา
- เงินคาลงทะเบยีนฝกอบรมไมไดมีพันธะตองจายคืนเจาของแตตองนํ ามาใชในการฝกอบ

รม ตองจัดไวในประเภทเงินจัดฝกอบรมใหเบิกจายตามประเภทรายจายที่เกิดข้ึน ฯลฯ

ส ําหรับเงินรับฝากที่คงเหลือในปงบประมาณ 2548 ใหดํ าเนินการดังน้ี
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1. หากมเีงินกนัเบกิเหลื่อมป ใหโอนมาตั้งจายในหมวดอุดหนุนงบประมาณป 2549
2. หากมรีายการใดที่ตองเบิกจายในปงบประมาณ 2549 จากเงินที่คงเหลือใหโอนไปตั้ง

จายในหมวดเงินอุดหนุนงบประมาณป 2549
3. เงินรับฝากใดทีไ่มเขาหลักเกณฑตามระเบียบเงินรายได ขอใหโอนเขาเปนทุนสํ ารอง

สะสม
เงินรายรับทีเ่กิดในปงบประมาณ 2549 ใหนํ าเขาตามประเภทรายรับตามระเบียบเงินรายได

มหาวทิยาลัยขอนแกน พ.ศ.2540 โดยเครงครัด
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ

4.4  โครงการสนิเช่ือเพือ่ซือ้คอมพวิเตอรแบบพกพา (Notebook Computer) ของ สกอ.
รองอธกิารบดฝีายพัฒนาบุคลากรเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่สํ านักงานคณะกรรมการการ

อดุมศกึษา รวมกบัธนาคารกรุงไทย จัดทํ าโครงการใหสินเชื่อเพ่ือซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook
Computer) ใหแกนักศกึษาและบคุลากรในสถาบันการศึกษาของรัฐเพ่ือใชในการเรียนการสอนในราคาพิเศษ
และไดเชญิสถาบนัการศึกษาที่สนใจสงผูแทนเพื่อรวมลงนามเปนพยานในบันทึกขอตกลงในวันที่ 28 กุมภาพันธ
2549 โดยขอใหสงรายชือ่ผูแทนภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ 2549 น้ัน กองการเจาหนาที่ ไดสอบถามขอมูลเพ่ิม
เตมิจาก สกอ. และจากธนาคารกรุงไทยแลว สรุปไดดังน้ี

1. หากมหาวทิยาลัยสนใจเขารวมโครงการและลงนามในขอตกลงจะมีขอผูกพัน ดังน้ี
1.1  จะตองออกหนงัสอืรับรองความเปนนักศึกษา และบุคลากรใหธนาคารเพื่อ
       ประกอบการใหสนิเชื่อ ซ่ึงจะตองกลั่นกรองวาเปนผูที่มีความเหมาะสมที่จะให
       สนิเชื่อหรือไม
1.2  จะตองเปนผูหกัเงินเดือนผูกูที่เปนบุคลากร สงใหธนาคารทุกเดือนจนกวาจะผอน
       ช ําระหนีเ้สร็จสิ้น สวนกรณีที่เปนนักศึกษา ใหผูกูสงชํ าระเงินกับธนาคารโดยตรง
1.3  จะตองออกระเบียบหรือหลักเกณฑผูมีสิทธิ์กูเงิน และมาตรการใชบังคับอยาง
       จริงจังในกรณีที่ผูกูไมสงชํ าระหน้ี เชน กรณีเปนนักศึกษา อาจระงับการออก
       ปริญญาบัตร

2. เงือ่นไขการใหสินเช่ือคอมพิวเตอร
2.1  วงเงินใหสนิเชือ่ไมเกิน 50,000 บาท ผอนชํ าระคืนภายใน 3 ป ดอกเบี้ย 7.25%
       (โดยประมาณ)
2.2  การคํ้ าประกัน

-  กรณีเปนบคุลากร ใหใชบุคลากรสังกัดเดียวกันเปนผูคํ้ าประกัน
-  กรณีเปนนักศึกษา ใหใชบิดาหรือมารดาเปนผูคํ้ าประกัน

2.3  ผูมีสทิธิก์ูเงิน นักศึกษา หรือบุคลากร (ขาราชการ ลูกจางประจํ า พนักงาน-
       มหาวทิยาลยั) ทีม่หาวิทยาลัยไดพิจารณากลั่นกรองแลววาเปนผูที่เหมาะสม
2.4  กรณีทีผู่กูไมชํ าระหน้ีตั้งแต 2 งวดข้ึนไป

-  ธนาคารจะงดใหสินเชื่อในรายตอไป
-  มหาวทิยาลัยจะตองหักเงินเดือนผูคํ ้าสงใหธนาคาร หากไมสามารถหักได

                ธนาคารจะด ําเนินการตามสัญญาเงินกูที่ผูกูและผูคํ้ าใหสัญญาไว
3.  ความเห็นของกองการเจาหนาที่
โครงการใหสนิเชือ่ดงักลาว มีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษา หรือบุคลากร สามารถซื้อเคร่ือง

คอมพิวเตอรเพ่ือใชในการเรียนการสอนในราคาพิเศษ ซ่ึงเปนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางดานเทคโนโลยี
แตจากเง่ือนไขที่มหาวิทยาลัยจะตองปฏิบัติ อาจมีผลกระทบ ดังน้ี

3.1  มหาวทิยาลยัจะตองออกหลักเกณฑการกูเงินและมาตรการบังคับอยางจริงจัง
       (ตามขอตกลงทีก่ ําหนด) ในกรณีที่บุคลากร หรือนักศึกษาไมสามารถหักเงินเดือน
       หรือไมช ําระหนี ้เชน อาจตัดสิทธิ์การใหสวัสดิการ การไมออกใบปริญญาบัตร ซ่ึง
       จะท ําใหผูกูเสียสิทธิ์และผลประโยชนและอาจนํ าไปสูการฟองคดีได
3.2  ตามแบบค ํารับรองทีธ่นาคารกํ าหนด มหาวิทยาลัยจะตองรับรองวานักศึกษา (ผูกู)
       มีบดิา หรือมารดา ชื่ออะไร และอยูในความปกครองของใคร หากปรากฏภายหลัง
       วาเปนขอมูลเทจ็ และผูกูไมชํ าระหน้ี มหาวิทยาลัยอาจถูกธนาคารฟองคดีได
3.3  ปจจุบนัมหาวทิยาลัยมีกองทุนสงเสริมการใชคอมพิวเตอรใหขาราชการและ
       พนักงานมหาวทิยาลัย กูเงินไปซ้ือคอมพิวเตอร ซ่ึงเดิมมีเงินทุนหมุนเวียน
       4,000,000 บาท และมหาวทิยาลัยไดเพ่ิมวงเงินอีก 1,280,000 บาท (อยูใน
       ระหวางรอจัดสรร 33 ราย) นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยไดรวมกับธนาคารออมสิน
       สาขาศรีจันทร ใหสวัสดิการสินเชื่อคอมพิวเตอรแกขาราชการ ลูกจางประจํ า และ
       พนักงานมหาวทิยาลัย ในวงเงินไมเกิน 40,000 บาท ผอนชํ าระภายใน 3 ป
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       ซ่ึงนาจะเพียงพอในการใหบริการบุคลากรในมหาวิทยาลัย ยกเวนในสวนของ
       นักศึกษา

ดงัน้ัน มหาวทิยาลยัจึงไมควรเขารวมโครงการใหสินเชื่อเพ่ือซ้ือคอมพิวเตอร ที่ สกอ.ไดจัดข้ึน
รวมกับธนาคารกรุงไทย

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพิจารณาแลวมมีติดังน้ี
-  เห็นควรใหมหาวิทยาลัยออกหนังสือรับรองการเปนนักศึกษา หรือการเปนบคุลากร

ใหกบัผูที่ประสงคจะเขารวมโครงการดังกลาว  สวนการติดตอทํ าธุรกรรมกับธนาคาร  เปนเร่ืองการ
ดํ าเนินการเฉพาะบุคคล

4.5  ขอความเห็นชอบใหนักศึกษารางวัล “ศรีกัลปพฤกษ” เขารับโลเกียรติยศ
        ในพธิพีระราชทานปริญญาบัตร
ผูชวยอธกิารบดฝีายพัฒนานักศกึษา ผูแทนรองอธกิารบดฝีายพัฒนานักศกึษาเสนอตอทีป่ระชมุวา

มหาวทิยาลยัไดก ําหนดหลกัเกณฑและแนวปฏิบัติในการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัล “ศรี
กลัปพฤกษ”  ตามประกาศฯ (ฉบับที่ 1049/2548) เร่ือง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อ
รับรางวลัเชดิชเูกยีรติ ในการนี้ เพ่ือเปนการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงคของ
มหาวทิยาลยัขอนแกน และเพ่ือเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่มีผลงานและความสามารถดีเดนในดานตางๆ เชน ดาน
วชิาการ ดานทกัษะในการจัดการ ดานกีฬาและสุขภาพอนามัย ดานคุณธรรม จริยธรรมและวินัย ดานศิลปวัฒน
ธรรมไทย ดานอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม และผลงานกิจกรรมดีเดน ที่แสดงถึงคุณประโยชนตอสังคม
ทองถิน่ หรือชมุชนอยางกวางขวาง หรือเปนกิจกรรมหรือผลงานที่มีคุณภาพและแสดงออกถึงคุณธรรม ความดี
งามและสรางสรรค เพ่ือเปนการยกยองและเชิดชูเกียรติแกนักศึกษาใหเปนแบบอยางที่ดี

จึงเสนอทีป่ระชมุเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบในหลักการใหนักศึกษารางวัล “ศรีกัลปพฤกษ”
เขารับโลเกียรติยศ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจํ าป

มติ  ทีป่ระชุมพิจารณาแลวมมีติเห็นชอบในหลักการ ซึ่งจะตองดํ าเนินการขอ
พระราชทานพระบรมราชานุญาต จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว หรือผูแทนพระองคตอไป และมีขอ
คิดเห็นเสนอแนะวา การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาน้ัน ใหดํ าเนินการโดยละเอียดรอบคอบตามหลัก
เกณฑทีไ่ดก ําหนดไว เพื่อใหไดผูที่เหมาะสม กับรางวัลเชิดชูเกียรติดังกลาว

4.6  ขอความเห็นชอบหลักเกณฑการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหม
ผูชวยอธกิารบดฝีายพัฒนานักศึกษา ผูแทนรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศกึษาเสนอตอที่ประชุม

วา เพ่ือใหการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหม เปนกิจกรรมสรางสรรคและพัฒนานักศึกษา ไมมีความรุนแรงหรือเปน
การลวงละเมดิสทิธทิัง้รางกายและจิตใจของนักศึกษาใหมและไมเปนอุปสรรคตอการศึกษา จึงขอเสนอราง
ประกาศฯ เร่ือง หลักเกณฑในการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหม มหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมีมติเห็นชอบรางประกาศฯ ดังกลาว และมีขอคิดเห็น

เสนอแนะใหปรับปรุง แกไข ดังน้ี
1. เพิม่นิยามคํ าศัพทเพื่อความชัดเจนมากยิ่งข้ึน
2. ขอ 1.3 ใหตัดขอความ “ความมีระเบียบวินัย” ออก
3. ขอ 2 รูปแบบกจิกรรม ควรพิจารณาปรับเขียนขอความใหม ใหเกิดความชัดเจนวา
ไมไดเปนการบังคับวาการตอนรับนองใหม ตองทํ าทุกกิจกรรมตามที่ระบุไวใน
ประกาศฯ  การดํ าเนินกิจกรรมตางๆ ทั้งรูปแบบและระยะเวลาใหอยูในกรอบที่
สามารถกระทํ าได และเปดโอกาสใหมีการจัดกิจกรรมเชิงสรางสรรคในลักษณะอ่ืนๆ
โดยจัดทํ าเปนโครงการเสนอ

4. ขอ 2.5 กจิกรรมกีฬานองใหม ควรเปดโอกาสใหมีการจัดกิจกรรมกีฬาไดตลอด
เวลา โดยอาจไมจํ าเปนตองจัดเปนมหกรรมการแขงขันตามกรอบเวลา ทั้งน้ี ชมรม
หรือคณะใดจะจัดกิจกรรมกีฬาใหเสนอเปนโครงการได

5. ขอ 3.2 ใหเพิ่มเติมขอความ “อาจจะอนุญาตใหจัดภายนอกมหาวิทยาลัยได” ตอ
ทายขอความเดิม

6. ควรมกีารเตรยีมความพรอมสํ าหรับการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหม ในรายละเอียด
ตางๆ ดังน้ี
- ควรมกีารฝกอบรมกลุมนักศึกษารุนพี่ (staff) ใหดํ าเนินกิจกรรมตามหลักเกณฑ
ทีก่ํ าหนดอยางเครงครัด  ไมใหเกิดการละเมิดสิทธิสวนบุคคล
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- ใหคํ านึงถึงความเหมาะสมในการแตงกาย เน้ือหาของเพลงเชียร และไมควรมี
การแขงขันรองเพลงเชียรระหวางคณะเพื่อเสริมสรางสามัคคีและวัฒนธรรม
การเชียรที่ดีงาม

- ใหมกีารกํ าหนดสัดสวนของอาจารย/เจาหนาที่ ตอจํ านวนนักศึกษาที่ตองดูแลใน
การจัดกิจกรรมแตละครั้ง

- มกีารเตรยีมความพรอมเพื่อความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน  ก ําหนดใหนัก
ศึกษาทีม่ปีญหาเร่ืองสุขภาพตองแจงใหทราบกอนรวมกิจกรรม และประสานงาน
กบัคณะแพทยศาสตรในการใหบริการนักศึกษาที่อาจเกิดปญหาสุขภาพใน
ระหวางการเขารวมกิจกรรม

- มกีารสือ่สารใหเกิดความเขาใจอันดีกับผูปกครอง และควรมีการสุมเก็บขอมูล
สอบถามความเห็นจากผูปกครองดวย

7. มบีทลงโทษผูรับผิดชอบ กรณีที่มีผูเขารวมกิจกรรมโดยไมไดรับอนุญาต หรือมีกิจ
กรรมที่จัดข้ึนโดยไมไดรับอนุญาต

8. ใหมกีารเสนอรายงานผลของการจัดกิจกรรมเมื่อแลวเสร็จ

4.7  ขออนุมติักรอบพนักงานมหาวิทยาลัยประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2549
รองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรงบประมาณ

รายจายประจํ าป พ.ศ.2549 งบเงินอุดหนุนทั่วไป : คาใชจายบคุลากร เพ่ือจางบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
เปนจํ านวนเงนิ ทั้งสิ้น 212,544,300 บาท ประกอบดวย  1) อัตราเดิม จํ านวน 1,301 อัตรา 2) อัตราใหม จํ านวน
359 อตัรา รวมทัง้สิน้ 1,660 อัตรา และตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เม่ือวันที่ 31 สิงหาคม 2542 เร่ือง
การจัดสรรงบประมาณเพื่อจางบุคคลแทนอัตราขาราชการ ตามหนังสือคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0605/11757 มีมติให
มหาวทิยาลยัก ําหนดจ ํานวนบุคคลที่จะจางและอัตราคาจางไดภายในวงเงินที่ไดรับจัดสรรโดยความเห็นชอบของ
สภามหาวทิยาลยั  ดงัน้ัน เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ
และเปนไปตามระเบียบและมติคณะรัฐมนตรี จึงขอเสนอจํ านวนกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยอัตราใหม ประ
จํ าปงบประมาณ พ.ศ.2549 จํ านวนทั้งสิ้น 359 อัตรา วงเงินงบประมาณ 22,632,370 บาท

รองอธกิารบดฝีายพัฒนาบุคลากรเสนอตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยเห็นควรพิจารณากํ าหนด
อตัราใหกบัคณะ/หนวยงานตามความตองการและเหมาะสมเพื่อพิจารณาบรรจุแตงตั้งบุคคลที่มีสมรรถนะสูงเพ่ือ
ปฏิบัติงานตอไป

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบตามทีเ่สนอ และใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัย

เพือ่พจิารณาตอไป  และเห็นชอบใหมีการกํ าหนดอัตราใหกับคณะ/หนวยงานตามความตองการและ
เหมาะสมเพือ่พจิารณาบรรจุแตงต้ังบุคคลที่มีสมรรถนะสูงเพื่อปฏิบัติงานตอไป

4.8  โครงการจัดต้ังสํ านักงานบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา        
        มหาวิทยาลัยขอนแกน
รองอธกิารบดฝีายวจัิยเสนอตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยไดลงนามบันทึกความตกลงวาดวย

ความรวมมือดานทรัพยสินทางปญญารวมกับกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย เม่ือวันที่ 15 กันยายน 
2548 เพ่ือรวมมือกนัพัฒนาระบบทรัพยสินทางปญญาในสถาบันการศึกษา  ตลอดจนการอํ านวยความสะดวกดาน
ทรัพยสนิทางปญญาแกประชาชนที่เกี่ยวของในภูมิภาค ดังน้ัน จึงเห็นควรใหมีการจัดตั้งสํ านักงานบริหารจัดการ
ทรัพยสนิทางปญญาของมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย สํ านักงานบริหารจัด
การทรัพยสนิทางปญญา พ.ศ.2549 โดยมีสถานะเปนองคกรในกํ ากับของมหาวิทยาลัย ประเภทไมแสวงผลกํ าไร 
ก ําหนดยุทธศาสตร 4 กลยุทธดวยกันคือ 1) กลยุทธในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 2)  กลยุทธในการบริการวิชา
การและเผยแพรความรู  3)  กลยุทธในการสรางสรรคทรัพยสินทางปญญา  4) กลยุทธในการนํ าทรัพยสินทาง
ปญญาไปใชประโยชนเชิงพาณิชย โดยมีรายละเอียดโครงการจัดตั้ง แผนกลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ในระยะ
เวลา 5 ป แรก ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลวเห็นชอบในหลักการใหมีหนวยงานที่รับผิดชอบงานดาน

ทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัย แตทั้งน้ีควรมีความชัดเจนในเรื่องการบริหารจัดการองคกร รวม
ทัง้แนวทางการใหการสนับสนุน สรางสรรคใหเกิดงานทรัพยสินทางปญญา  โดยในข้ันแรกควรเปน
หนวยงานภายใตการควบคุมดูแลของฝายวิจัย แตสามารถพัฒนาไปสู การเปนองคกรในกํ ากับ
มหาวิทยาลัยได ซึง่การจดัต้ังเปนสํ านักงานบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาน้ัน ตองมีความชัดเจน
ในเร่ืองวตัถปุระสงคขององคกร โครงสรางการบริหาร ระบบงบประมาณ ความเช่ือมโยงกับกรมทรัพย
สินทางปญญา และ Science Park
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4.9   การขออนุมัติเปดหลักสูตรโครงการพิเศษ “หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
         สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกิจ” คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณบดคีณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา คณะฯเสนอขออนุมัติดํ าเนินการ

จัดการหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เปนหลักสูตรโครงการพิเศษ ทั้งน้ี ผานความ
เหน็ชอบจากคณะกรรมการประจํ าคณะฯ และคณะกรรมการอํ านวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมคร้ังที่
2/2549 เม่ือวันที่ 13 มีนาคม 2549 เรียบรอยแลว ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ  และมีขอคิดเห็นเสนอแนะใหมีการ

ติดตอประสานงานระหวางคณะที่ตองสอนรายวิชาที่เกี่ยวของดวย

ระเบยีบวาระที่  5  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ
5.1  การขออนุมติัเปดหลักสูตร
ดวยมีหลกัสตูรทีข่ออนุมัติเปดสอน ที่ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร

เรียบรอยแลว จํ านวน 7 หลักสูตร ดังน้ี

ช่ือหลักสูตรและสาขาวิชา หนวยงานรับผิดชอบ

ผานความเห็นชอบของคณะ
กรรมการกลั่นกรองหลักสูตร

ของมหาวิทยาลัย
(คร้ังที่ วันที่)

1. หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย
1.1 ระดับปริญญาตรี
(1) หลกัสตูรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
     สาขาวชิาทันตแพทยศาสตร
     (ฉบบัป พ.ศ.2547)

คณะทันตแพทยศาสตร 1/2549
  (27 ม.ค.2549)

2. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
2.1 ระดับปริญญาโท
(1) หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
     สาขาวศิวกรรมสิ่งแวดลอม

คณะวิศวกรรมศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย

1/2549
  (27 ม.ค.2549)

2.2 ระดับปริญญาเอก
(1) หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
     สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร

คณะสาธารณสุขศาสตร 2/2549
  (7 ก.พ.2549)

3. หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549
3.1 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
(1) หลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
      สาขาวชิาเภสัชบํ าบัด

คณะเภสัชศาสตรและ
บณัฑิตวิทยาลัย

2/2549
  (7 ก.พ.2549)

3.2 ระดับปริญญาโท
(1) หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
     หลกัสตูรนานาชาติ
(2) หลกัสตูรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
     หลกัสตูรนานาชาติ

วทิยาลัยบัณฑิตศึกษา
การจัดการ
คณะพยาบาลศาสตรและ
บณัฑิตวิทยาลัย

3/2549
(17 ก.พ.2549)

4/2549
(3 มี.ค.2549)

3.3 ระดับปริญญาเอก
(1) หลกัสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
     สาขาวชิาการพยาบาล หลกัสตูรนานาชาติ

คณะพยาบาลศาสตรและ
บณัฑิตวิทยาลัย

4/2549
(3 มี.ค.2549)

รวมจํ านวน   7  หลักสูตร
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

5.2  การดํ าเนินโครงการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษา
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ฝายแผนและสารสนเทศ ไดจัดทํ า

เอกสารสรุปรายงานผลการดํ าเนินการตามโครงการปฏิรูประบบการเงินเพ่ือการอุดมศึกษา ผานระบบกองทุนให
กูยืมทีผู่กกบัรายไดในอนาคต (ICL) ปการศึกษา 2549 มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยสรุปสาระสํ าคัญ ดังน้ี

1. วนัที ่ 30 พฤศจิกายน 2548 สงแบบสํ ารวจประมาณการจํ านวนนักศึกษาเขาใหม จํ านวนนัก
ศกึษารวม และคาเลาเรียนของมหาวิทยาลัยขอนแกน จํ าแนกตามสาขาวิชาและหลักสูตรป
การศึกษา 2549
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2. วนัที ่ 20 มกราคม 2549 สงแบบสํ ารวจขอมูลรายงานศักยภาพการจัดการศึกษาระดับอุดม
ศกึษา ปการศกึษา 2549-2553 โดยมีสาระสํ าคัญคือ (1) การเปรียบเทียบสาขาวิชาของ
มหาวทิยาลยัขอนแกนกับกลุมสาขา/สาขาวิชาของ สกอ. กับรหัสสาขาวิชาตาม ISCED
(International Standard Classification of Education) (2) รายงานศักยภาพการจัดการ
ศกึษาระดบัอดุมศกึษา ปการศึกษา 2549-2553 ใน 3 สวนคือ ยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวทิยาลยั พ.ศ.2548-2551 ศักยภาพคณาจารย ศักยภาพการจัดการเรียนการสอน

3. วนัที ่ 2 กมุภาพันธ 2549 คณะกรรมการอํ านวยการปฏิรูประบบการเงินเพ่ือการอุดมศึกษามี
มติกํ าหนดแนวทางการดํ าเนินโครงการปฏิรูประบบการเงินเพ่ือการอุดมศึกษาผานระบบกอง
ทนุเงินใหกูยืมทีผู่กกับรายไดในอนาคต (กรอ.) ปการศึกษา 2549 โดยมีสาระสํ าคัญคือ (1)
ระบบงบประมาณการเงินเพ่ือการอดุมศกึษา (2) ระบบกองทุนเงินใหกูยืมที่ผูกกับรายไดใน
อนาคต (กรอ.) (3) ระบบติดตามและรับชํ าระหน้ีเงินกู กรอ. (4) การพัฒนาและการดํ าเนิน
การที่เกี่ยวของ

4. วนัที ่ 21 กมุภาพันธ 2549 สงคํ ารับรองจํ านวนนักศึกษาเขาใหมและอาจารยประจํ าระดับ
อนุปริญญา ปวส.และปริญญาตรี ประจํ าปงบประมาณ 2549

ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบและเหน็ควรเพิ่มเติมขอมูลรายละเอียด เกณฑสัดสวน อาจารย : นัก

ศึกษา แตละสาขาวชิาเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน และทิศทาง แนวโนมการเปลี่ยนแปลงและความ
ตองการของมหาวิทยาลัยในอนาคต ใหคณะไดรับทราบดวย  

5.3  ขอความรวมมือในการรณรงคจัดทํ าส่ิงอํ านวยความสะดวกสํ าหรับคนพิการ
กระทรวงศกึษาธกิาร ไดมีหนังสือแจงมายังสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือขอความ

รวมมือในการรณรงคจัดทํ าสิ่งอํ านวยความสะดวกสํ าหรับคนพิการใหกวางขวาง ครอบคลุมทุกประเภท เพ่ือใหคน
พิการมคีณุภาพชวีติทีด่ข้ึีน  สกอ.จึงขอความรวมมือมายังมหาวิทยาลัยใหจัดทํ าสิ่งอํ านวยความสะดวกสํ าหรับคน
พิการตามความเหมาะสม เชน ทางลาดพรอมราวจับ หองน้ํ าคนพิการ เปนตน  โดยมีรายละเอียด ตามกฎ
กระทรวงฉบบัที่ 4 พ.ศ.2542 และระเบียบคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ วาดวย มาตรฐานอุปกรณหรือ
สิง่อ ํานวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการ พ.ศ. 2544 เพ่ือเปนการขจัดอุปสรรคตางๆและสงผลใหคนพิการมีคุณ
ภาพชวีิตที่ดีตอไป

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

5.4  แผนการด ําเนินงานดานการพัฒนาอาจารยของฝายวิชาการฯ ภายใตงบประมาณ
      กองทนุ 40 ป พัฒนาบุคลากร มข. ประจํ าปงบประมาณ 2549
ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบการดํ าเนินการดานการพัฒนา

อาจารยของมหาวทิยาลัยขอนแกน ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุน 40 ปพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย
ขอนแกน (ฉบบัที ่1/2548) เร่ืองหลักเกณฑและวิธีใชจายเงินกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน ประ
จํ าป 2549 โดยไดรับจัดสรรเงินจากเงินกองทุน จํ านวน 20,000,000 บาท (ย่ีสิบลานบาทถวน) ใหดํ าเนินการ ดัง
น้ี

1. เพ่ือด ําเนินการในเชิงรุกและสนับสนุนการพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย โดยให
เปนเงินทนุการศึกษาระดับปริญญาเอก เงินทุนสนับสนุนการวิจัยและการผลิตผลงานทาง
วชิาการทีมี่คณุภาพ เพ่ือนํ าไปขอกํ าหนดตํ าแหนงทางวิชาการ

2. เพ่ือใหหนวยงานที่มีบุคลากรมีสัดสวนศักยภาพที่ไมไดตามเกณฑมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอดุมศกึษาก ําหนด ภายใน 5 ป หนวยงานดังกลาวตองมีบุคลากรที่มีศักยภาพตามเกณฑ
โดยการสนบัสนุนใหมีการศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน สนับสนุนการผลิตผลงานและกิจกรรม
วชิาการ ไดแก การไปเสนอผลงานวิจัย การสรางและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การผลิต
ต ํารา การพัฒนาการเรียนการสอน และการไปฝกอบรม

3. เพ่ือจูงใจใหบคุลากรที่มีศักยภาพสูง และมีขีดความสามารถสูงดานการวิจัย โดยการพัฒนา
ดานการวจัิย การเรียนการสอน การบริหารจัดการและการพัฒนาอาจารยใหมใหสามารถอยู
ไดในมหาวิทยาลัย

เพ่ือใหการด ําเนินการบรรลุตามวัตถุประสงคขางตน ฝายวิชาการฯ จึงกํ าหนดแผนโครงการ/
กจิกรรมการพัฒนาอาจารย และการใชจายเงินกองทุน ในปงบประมาณ 2549 จํ านวน 7 โครงการ ดังน้ี

ลํ าดับ โครงการ/กิจกรรม จํ านวนเงิน
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ที่ (บาท)
1 การใหทนุสนับสนุนการศึกษาตอระดับปริญญาเอก ณ ตางประเทศ 5,000,000
2 การใหทนุสนับสนุนการทํ าวิจัยระดับปริญญาเอก ณ ตางประเทศ สํ าหรับอาจารยที่

ศกึษาในประเทศไทย
3,000,000

3 การพฒันาศกัยภาพทางภาษาอังกฤษสํ าหรับอาจารยเพ่ือศึกษาตอระดับปริญญาเอก 1,500,000
4 การใหทนุสนับสนุนการไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ณ ตางประเทศ
2,000,000

5 การสนบัสนุนการผลติตํ าราชั้นดีเพ่ือการพัฒนาอาจารยเขาสูตํ าแหนงทางวิชาการระดับ
ศาสตราจารยและรองศาสตราจารย

3,000,000

6 การฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ/เพ่ิมขีดความสามารถระดับสูงของอาจารยดานตางๆ
ตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ทั้งในและตางประเทศ

3,000,000

7 การสงเสริมและ retain อาจารยผูมีความสามารถสูง และอาจารยใหม 2,500,000
                                             รวมจํ านวน 20,000,000

งบประมาณในแตละโครงการอาจปรับเปลี่ยนเลื่อนไหลไดตามความจํ าเปน
ซ่ึงมีรายละเอยีดตวัชี้วัดและเปาหมายการดํ าเนินการแตละโครงการ/กิจกรรม ตามเอกสาร

ประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

5.5  ผลการคดัเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา
       ประจ ําปการศึกษา 2548
ตามทีส่ ํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดใหมีการคัดเลือก

นักศกึษาเพือ่รับรางวลัพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจํ าปการศึกษา 2548 โดยแบงกลุมสถาบันอุดมศึกษา
ออกเปน 5 กลุม คอื กลุมภาคเหนอื กลุมภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ กลุมภาคใต ภาคกลาง และกลุมกรุงเทพมหานคร
กลุมละ 2 รางวัล รวม 10 รางวัล และมหาวทิยาลยัไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดหน่ึงซ่ึงมีรายชื่อตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม เพ่ือพิจารณาประเมินคัดเลือกนักศึกษารับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ระดับ
สถาบัน ซ่ึงไดมีคณะตางๆสงนักศึกษาเขารับการพิจารณาจํ านวน 6 คน และคณะกรรมการไดคัดเลือก นายวรพจน
ชยัอทิธอินันต รหสั 443150166-9 นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร ชั้นปที่ 5 เปนตัวแทนมหาวิทยาลัยเพ่ือเขาชิง
รางวลัพระราชทานระดบัอดุมศึกษา ระดับภาค เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงมีสถาบันอุดมศึกษาจํ านวน 27
สถาบนั สงนักศกึษาเขารวมการคัดเลือก จํ านวน 14 คน  ผลการคัดเลือกปรากฏวา นายวรพจน  ชัยอิทธิอนันต
เปนผูไดรับการคดัเลอืกเปนอันดับ 1 และนายอดิศักดิ์  เอกตาแสง คณะครุศาสตร ชั้นปที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อดุรธานี เปนผูไดรับการคัดเลือกเปนอันดับ 2

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
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5.6   การประเมนิผลการปฏิบัติราชการตามคํ ารับรองการปฏิบัติราชการ
        ของคณะ/หนวยงาน   ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2549
รองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศ เสนอตอที่ประชุมวา สืบเน่ืองจากที่มหาวิทยาลัยไดเจรจา

ความเหมาะสมของตวัชีว้ดั คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน เพ่ือจัดทํ าคํ ารับรองการปฏิบัติราชการประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ.2549 กับคณะกรรมการเจรจาความเหมาะสมตัวชี้วัด คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนฯ
น้ัน บดัน้ี ส ํานักงาน ก.พ.ร. ไดแจงผลการเจรจาใหมหาวิทยาลัยเพ่ือประกอบการจัดทํ าคํ ารับรองการปฏิบัติราช
การของมหาวิทยาลัยแลว มีกรอบการประเมินผล ดังน้ี

ประเด็นยุทธศาสตร น้ํ าหนัก (รอยละ)
มิตทิี ่1 มิตดิานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ 55
มิตทิี ่2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ 15
มิตทิี ่3 มิตดิานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 10
มิตทิี ่4 มิติดานการพัฒนาองคกร 20
มหาวทิยาลยัจึงไดก ําหนดกรอบการดํ าเนินการเพื่อบรรลุผลสํ าเร็จการปฏิบัติราชการ ตามคํ ารับ

รองการปฏบิตัริาชการประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2549 ซ่ึงมีรายละเอียดประเด็นการประเมินผล ตัวชี้วัด คาน้ํ าหนัก
และ รางปฏทินิการจัดทํ าคํ ารับรองฯ ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยจะชี้
แจงกรอบการประเมนิฯและแจงแนวทางการจัดทํ าคํ ารับรองฯ ใหคณะ/หนวยงาน ในสัปดาหหนา และกํ าหนด
ด ําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2549
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และไดรับทราบผลการประเมินการจัดทํ าคํ ารับรองฯป 2548 อยางไมเปนทางการวา
มหาวทิยาลัยขอนแกนผานเกณฑการประเมิน ไดคาคะแนนที่  4.3665  เปน 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยจํ านวน
66 แหงทัว่ประเทศ มหาวิทยาลัยที่ไดคาคะแนนสูงสุดอยูที่ประมาณ 4.5

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
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5.7   การประเมนิผลสัมฤทธิท์างการเรียน ( NATION TEST )
         ของโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยขอนแกน
การสอบเทยีบระดับความรูของนักเรียนข้ันพ้ืนฐานในแตละชวงชั้น เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนโดยใชขอสอบของสวนกลาง (N.T.) ประจํ าปการศึกษา 2548   ไดแก ชวงชั้นที่ 1 ( ประถมศึกษาป
ที ่3 ) ,ชวงชัน้ที่ 2 ( ประถมศึกษาปที่ 6 ) และชวงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปที่ 3) ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ขอนแกน ( ศกึษาศาสตร ) และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ( มอดินแดง ) ปรากฏผลสัมฤทธิ์ของทุก
วชิาทกุชวงชัน้ อยูในเกณฑที่ดี คือมีจํ านวนผูเรียนที่ผานเกณฑดีและพอใช เกินรอยละ 85 ยกเวนวิชา ภาษา
องักฤษของระดบัประถมศึกษาปที่ 6 และมัธยมศึกษาชั้นปที่ 3 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (มอดิน
แดง) ทีมี่จํ านวนผูเรียนที่ผานเกณฑดี และพอใช ไมถึงรอยละ 70  และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยัขอนแกน (ศึกษาศาสตร) ที่มีผูเรียนที่ผานเกณฑดีและพอใชเพียงรอยละ 73.9

อน่ึงผลการทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน (GAT) ยอนหลังปการศึกษา 2546 และ2547
ในวชิาภาษาอังกฤษ ของชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

- โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยขอนแกน (ศึกษาศาสตร) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนอันดับ 1 
ของเขต โดยมีนักเรียนที่อยูในกลุมดีรอยละ 81.30

- โรงเรียนขอนแกนวิเทศศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนอันดับ 2 ของเขต โดยมีนักเรียน
ทีอ่ยูในกลุมดีรอยละ 64.29

- โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยขอนแกน (มอดินแดง) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนอันดับ 3 
ของเขต โดยมีนักเรียนที่อยูในกลุมดีรอยละ 43.75

เม่ือรวม 8 วชิา GPA โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (ศึกษาศาสตร) และโรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยัขอนแกน (มอดินแดง) เปนอันดับ 1 และอันดับ 2 ของเขตพื้นที่ ฯ การศึกษาตามลํ าดับและในภาพ
รวมของชัน้ประถมศกึษาปที่ 6 และมัธยมศึกษาตอนตนปที่ 3ทุกรายวิชาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 
ไดรับผลการประเมินจัดอยูในกลุมเกรด A   โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาเกณฑเฉลี่ยของชาติ

ปการศกึษา 2547 ไมมีการทดสอบในภาพรวม คงใชวิธีการสุม โดยทางโรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยัขอนแกน(ศึกษาศาสตร) ไดรับการสุมประเมินในระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ 3 ซ่ึงผลการประเมินผูเรียน
ในวิชาภาษาอังกฤษ ผูเรียนที่ผานเกณฑพอใชและดีอยูในระดับรอยละ 92.21 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ขอนแกน(มอดินแดง) ไดรับการสุมประเมินในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ผูเรียนที่ผานเกณฑพอใชและดีอยูใน
ระดับรอยละ 78.01
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5.8  รายงานผลการเกบ็คาธรรมเนียมและคาอาหารของโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยขอนแกน
ในปการศึกษา 2548 โรงเรียนสาธิตฯไดเกบ็คาอาหารและขอรับการสนับสนุน คาพัฒนาสาธิต

จากผูปกครอง สรุปผล ณ เดือนกุมภาพันธ 2549 มีผูปกครองยังคงคางชํ าระ  ดังน้ี
-  โรงเรียนสาธิตฯ (ศกึษาศาสตร) จํ านวน 166 ราย จากยอดจํ านวนรวม 2,868 ราย
-  โรงเรียนสาธิตฯ ( มอดนิแดง ) จํ านวน 416  ราย จากยอดจํ านวนรวม 2,004 ราย
   ซ่ึงขณะน้ีอยูระหวางการทยอยมาชํ าระทุกวัน
อน่ึง จากการสรุปผลการเก็บคาธรรมเนียมและคาอาหารยอนหลังใน พ.ศ. 2545 – 2547  มีผู

ไมมาช ําระเปนเหตุใหโรงเรียนสูญเสียรายได ประมาณ 2,472,505 บาท (สองลานสี่แสนเจ็ดหม่ืนสองพันหารอย
หาบาทถวน) ขณะน้ีทางคณะศึกษาศาสตรไดสงขอมูลน้ีไปใหผูบริหารของคณะ / หนวยงาน ที่มีบุคลากรใน
สงักดั เกีย่วของ เพ่ือขอความอนุเคราะหพิจารณาดํ าเนินการดวยแลว
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5.9  สรุปกจิกรรมตางๆของมหาวทิยาลัยขอนแกน และรายงานสรปุขาวมหาวทิยาลัยขอนแกน
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      ในหนาหนังสือพมิพ วารสาร ส่ือมวลชน  ระหวางเดือนมกราคม-กมุภาพนัธ 2549
ดวยในระหวางเดอืนมกราคม-กมุภาพันธ 2549 มหาวทิยาลยัไดด ําเนินกจิกรรมทีส่ ําคญัๆ

ในดานการพฒันาวชิาการและผลติบณัฑิต การวจัิย การบริการวชิาการ การสงเสริมศลิปะวฒันธรรม การพัฒนานัก
ศกึษา การพัฒนาระบบบริหารและบคุลากร และการจดักจิกรรมพิเศษ ซ่ึงมีรายละเอยีดบรรจุในแผนซีดปีระกอบวาระการ
ประชมุ

นอกจากนี ้ฝายกจิการพเิศษ และงานประชาสมัพันธยังไดรวบรวมรายงานขาวมหาวทิยาลยัขอนแกน
ในหนาหนังสอืพิมพ วารสาร สือ่มวลชน ประจํ าเดอืนมกราคม-กมุภาพันธ 2549    โดยแยกประเภทเปนขาวดานตางๆ
ไดแก ขาวพฒันาวชิาการและผลติบณัฑิต  การวจัิย การบริการวชิาการ และกจิกรรมพิเศษ ซ่ึงมีรายละเอยีดบรรจุใน
แผนซีดปีระกอบวาระการประชมุ

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
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ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่นๆ
6.1  ขออนุมติัต้ังงบประมาณเงินรายได ป 2549 เพิ่มเติม
รองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา คณะเกษตรศาสตร เสนอขออนุมัติตั้ง

งบประมาณเงินรายได ป 2549 เพ่ิมเติมจากเงินทุนสํ ารองสะสม จํ านวน  2,014,700 บาท  เพ่ือเปนงบด ําเนินการ
และงบลงทุน ส ําหรับซอมแซมหองปฏิบัติการ โรงเรือนเลี้ยงสัตว ซอมแซมและจัดซ้ือครุภัณฑเพ่ือใชในการเรียน
การสอน ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมีมติเห็นชอบใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป

6.2  การเบกิจายเงินประจํ าตํ าแหนงตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
        สถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ.2547
รองอธกิารบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ส ํานักงานคณะกรรมการการอุดม

ศกึษา ไดมีหนังสอืแจงผลการพิจารณาตอบขอหารือในประเด็นขอกฎหมายของคระกรรมการกฤษฎีกา กรณีการ
เบกิจายเงินประจ ําตํ าแหนงประเภทผูบริหารซ่ึงดํ ารงตํ าแหนงทางวิชาการ ตามมาตรา 26 วรรคสี่ แหง พระราช
บญัญตัริะเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 วา ผูบริหารที่มีตํ าแหนงทางวิชาการสามารถ
เบกิจายเงินประจ ําตํ าแหนงไดทั้งประเภทผูบริหารและตํ าแหนงประเภทวิชาการรวมทั้งเงินเพ่ิมพิเศษในตํ าแหนง
สงูสดุอกีหน่ึงเทาตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 9 มีนาคม 2547 และขอใหมหาวิทยาลัยวิทยาลัย/สถาบันจัดทํ า
บญัชทีะเบียนต ําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่มีสิทธิไดรับเงินประจํ าตํ าแหนงดังกลาว ไปยัง
สกอ.เพ่ือดํ าเนินการตอไปน้ัน  สกอ.ไดรับทราบจากมหาวิทยาลัยบางแหงวา ไมสามารถเบิกจายเงินประจํ า
ต ําแหนงทัง้สองทางได เน่ืองจากกรมบัญชีกลางชี้แจงวา การเบิกจายเงินประจํ าตํ าแหนงดังกลาว ยังไมมี
กฎหมายรองรับในการจายเงิน ขณะน้ี สกอ.ไดดํ าเนินการขอใหกระทรวงการคลังพิจารณาแกไขพระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลกัเกณฑและวิธีการจายเงินประจํ าตํ าแหนงของขาราชการและผูดํ ารงตํ าแหนงผูบริหาร ซ่ึงไมเปนขาราช
การ พ.ศ.2539 เพ่ิมเติม เพ่ือใหผูบริหารในสังกัด สกอ.  อยูระหวางการดํ าเนินการปรับแกพระราชกฤษฎีกาดัง
กลาวอยู
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6.3 ระเบยีบ ก.พ.อ.วาดวยเงินเพิ่มเติมสํ าหรับตํ าแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงาน
       ดานการสาธารณสุข พ.ศ.2548
รองอธกิารบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา สบืเน่ืองจากที่ สกอ.ไดแจงให

มหาวทิยาลยัทราบวา ไดสงราง ระเบียบ ก.พ.อ.วาดวยเงินเพ่ิมสํ าหรับตํ าแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดาน
สาธารณสขุ ไปทีก่ระทรวงการคลังเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ รางดังกลาว และหากไดรับความเห็นชอบแลว
จะนํ าเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการลงนามตอไปน้ัน บัดน้ี รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดลง
นามในระเบยีบ ก.พ.อ.ดงักลาวแลว สกอ.จึงใหมหาวิทยาลัยเบิกจายเงินเพ่ิมสํ าหรับตํ าแหนงที่มีเหตุพิเศษของผู
ปฏิบตังิานดานการสาธารณสุข ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2548

ซ่ีงโดยเจตนารมยของระเบียบดังกลาวคือเพ่ือปองกับการสูญเสียบุคลากรทางการแพทยของ
ภาครัฐ  ซ่ึงประกอบดวย ดานการแพทย ทันตแพทย เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย รังสีการแพทย กาย
ภาพบ ําบดั และดานการสาธารณสุขอื่นๆ เชน ดานการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ดานอาชีวบํ าบัด
ดานจติวทิยาคลนิีก และมหีนาที่หรือภารกิจใหบริการดานสุขภาพดานใดดานหนึ่งหรือหลายดานไดแก ดานรักษา
พยาบาล ดานสงเสริมสุขภาพ ดานควบคุมปองกันโรค ดานคุมครองผูบริโภค  ดานฟนฟูสภาพ โดยจะมีหนาที่
สอน วจัิย หรือหนาที่อื่น ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครั้งที่  4/2549  ณ  วันที่  15 มีนาคม 2549

หวัหนาส ํานักงานอธกิารบดี เสนอตอที่ประชุมเพ่ิมเติมวา มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการ
ชดุหน่ึงเพ่ือพิจารณาเตรียมการในเร่ืองดังกลาวแลว โดยมีข้ันตอนการขอรับคาตอบแทนของคณะ/หนวยงาน ตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งน้ี หากคณะ/หนวยงานมีประเด็นปญหาที่ไมชัดเจนในระเบียบฯใหแจง
มหาวทิยาลยัเพ่ือหารือ ก.พ.อ.ตอไป
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6.4  การก ําหนดจรรยาบรรณของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
รองอธกิารบดฝีายพัฒนาบุคลากร เสนอตอที่ประชุมวา สืบเน่ืองจากที่ประชุมคณบดี คราว

ประชมุคร้ังที่ 3/2549 เม่ือวันที่  15 กุมภาพันธ 2549 ไดพิจารณาเร่ืองการกํ าหนดจรรยาบรรณของขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และแตงตัง้คณะกรรมการเพือ่พิจารณาก ําหนดจรรยาบรรณอาจารย มหาวทิยาลยั
ขอนแกน น้ัน  คณะกรรมการฯ ไดประชุมปรึกษาหารือ และเวียนเอกสารกํ าหนดจรรยาบรรณใหคณะ/หนวยงาน
พิจารณา โดยสรุปแลว ในสวนของขาราชการจะยึดหลักเกณฑตามขอบงัคับ ก.พ. วาดวยจรรยาบรรณของขาราช
การพลเรือน พ.ศ. 2537  ในสวนคณาจารย นอกจากเกณฑตามขอบังคับ ก.พ.แลว จะเพ่ิมเติมหลักเกณฑตาม
ประกาศของทีป่ระชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ (ปอมท.) ที ่2/2543 เกีย่วกบัจรรยาบรรณ
อาจารยมหาวทิยาลยั

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาใหความเหน็ชอบในการนํ าเสนอเร่ืองดังกลาวใหสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาในการประชุมคราวตอไป

ทีป่ระชุมรับทราบและเห็นชอบ

6.5 การรับนักเรียนระดับอนุบาล ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน
คณบดคีณะศึกษาศาสตร เสนอตอที่ประชุมวา เพ่ือใหการรับนักเรียนระดับอนุบาล ของโรงเรียน

สาธติมหาวทิยาลยัขอนแกนเปนไปตามหลักเกณฑที่ไดตั้งไว การเสนอชื่อบุตรของบุคลากรเพื่อเขาศึกษา น้ัน จํ า
ตองด ําเนินการเสนอชื่อผานคณะ/หนวยงานทีส่งักัด เทาน้ัน จึงจะไดรับพิจารณา จึงขอใหคณะที่ยังไมไดดํ าเนิน
การเสนอชื่อฯ เรงดํ าเนินการตอไปดวย
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เลิกประชุมเวลา 13.20 นาฬิกา

         (ลงชื่อ)               กลุธิดา  ทวมสุข
             (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)

                  รองอธกิารบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
                  เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน  มูลศรี
ผูบันทึกรายงานการประชุม
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