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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังที่  4/2548  ณ  วันที่ 16   กมุภาพันธ  2548

 รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 4/2548

เม่ือวันพุธที่ 16 กุมภาพันธ 2548
ณ  หองประชุมสารสิน  ชั้น 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ

         ******************************************
ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต  สกลไชย  อธิการบดี ประธาน
2. รศ.ดํ ารงค  หอมดี รองอธิการบดีฝายบริหาร
3. ผศ.อารมย ตัตตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
4. รศ.พิศาล  ศิริธร รองอธิการบดีฝายวิจัย
                                                       และรักษาราชการแทนผูอํ านวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา
5. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
6. รศ.สมหมาย  ปรีเปรม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
7. รศ.นิวัฒ   เสนาะเมือง รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร
8. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
9. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก คณบดีคณะวิทยาศาสตร
10. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา คณบดีคณะศึกษาศาสตร
11. ผศ.จงรัก  อิฐรัตน รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา

แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร
12. ผศ.สุชาติ  อารีมิตร คณบดีคณะแพทยศาสตร
13. รศ.พีรสิทธ์ิ  คํ านวณศิลป คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
14. รศ.ชูชาติ  อารีจิตรานุสรณ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
15. ผศ.วีระศักดิ์  ชายผา คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
16. รศ.นิวัตร  จันทรเทวี คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
17. รศ.บังอร   ศรีพานิชกุลชัย คณบดีคณะเภสัชศาสตร
18. นายไพบูลย  ดานวิรุทัย รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา

แทนคณบดีคณะเทคโนโลยี
19. รศ.ประจักษ  พัวเพิ่มพูลศิริ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
20. รศ.ธาดา  สุทธิธรรม คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
21. รศ.สุเมธ  แกนมณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
22. นายพยุงศิลป  เปศรี รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา

แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
23. รศ.สมาน  ลอยฟา ผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ
24. รศ.ชรัตน  มงคลสวัสดิ์ ผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร
25. รศ.สมภพ  พระธานี ผูอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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26. ผศ.สุกิจจา  จันทะชุม ผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล
27. ผศ.พิศิษฐ  โจทยกิ่ง ประธานสภาคณาจารย
28. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

เลขานุการท่ีประชุม
30. นางสังวาลย  ชางทอง หัวหนาสํ านักงานอธิการบดี

ผูชวยเลขานุการท่ีประชุมคณบดี

ผูไมมาประชุม
1. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
2. รศ.จิตเจริญ  ไชยาคํ า ผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ

เริ่มประชุมเวลา 13.10 นาฬิกา

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอที่ประชุม

ระเบียบวาระที ่2  เรือ่งรบัรองรายงานการประชมุคณบด ีครัง้ที ่3/2548 เม่ือวนัพุธที ่9 กุมภาพันธ 2548
ท่ีประชุมมีมติใหแกไข ดังนี้
1. หนา 3 มตวิาระที ่4.1 ขอ 1 ใหเพิม่ค ําวา “และคณะวศิวกรรมศาสตร” ทายค ําวา “คณะวทิยาศาสตร”

และ เพิม่ค ําวา “ เปนภารกจิหลัก” ทายขอ 2
2.  หนา 7 มตวิาระที ่4.7 ขอ1 ใหเพิม่เตมิขอความวา  “รวมทัง้ระเบยีบสหกรณออมทรพัยมหาวทิยาลัย

ขอนแกน จ ํากดั วาดวย การสรรหาและเลอืกตัง้ประธานกรรมการ กรรมการด ําเนนิการ และผูตรวจสอบกจิการ พ.ศ. 2548
ท่ีไดปรบัแกไขไปจากระเบยีบเดมิ จะตองน ําไปจดทะเบยีนตอนายทะเบยีนสหกรณกอน จงึจะมีผลใชบงัคับหรอืไม”

เม่ือแกไขแลวถือวารบัรองรายงานการประชุมครั้ง 3/2548 เม่ือวันพุธท่ี 9 กุมภาพันธ 2548

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน
3.1 การแจงผลการอุทธรณคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจํ าปงบประมาณ

พ.ศ.2547
ประธานใหรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยสํ านักงาน ก.พ.ร.

ไดมีหนงัสือแจงผลการอทุธรณคะแนนผลการปฏบิตัริาชการตามค ํารบัรองการปฏบิตัริาชการ มหาวทิยาลัยขอนแกน
ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2547  ตามที่มหาวิทยาลัยไดทํ าการอุทธรณ เพื่อขอใหสํ านกังาน ก.พ.ร. พิจารณา
ทบทวนคะแนนใหมโดยไดแสดงเหตุผลและหลักฐานเพิ่มเติมของตัวชี้วัดท่ีทํ าการอุทธรณ ซ่ึงมหาวิทยาลัยได
อุทธรณในคาคะแนนของตัวชี้วัดท้ังส้ิน 11 ตัวชี้วัด และมีคาคะแนนรวมเปน 4.2007  สํ านักงาน ก.พ.ร. ไดแจงผล
การอุทธรณคะแนน โดยยังคงยืนยันการปรับลดคะแนนลง 0.5 คะแนนในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยสงผลการประเมิน
ตนเองลาชา สํ าหรับคาคะแนนของตัวชี้วัดนั้น ไดมีการพิจารณา โดยคณะกรรมการพิจารณาคะแนนการประเมินผล
และจากผลคะแนนที่สํ านักงาน ก.พ.ร. ไดพิจารณาอนุมัติแลวนั้น มหาวิทยาลัยขอนแกนจะไดรับคะแนนการปฏิบัติ
ราชการตามคํ ารับรองการปฏิบัติราชการตามมิติการประเมินผลท้ัง 4 มิติ เปนคะแนนรวม 4.1186 และเปน



- 3 -

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังที่  4/2548  ณ  วันที่ 16   กมุภาพันธ  2548

คะแนนสุทธิหลังจากหักการปรบัลดคะแนนเปน 3.6186  แตท้ังนียั้งคงเปนคะแนนทีไ่มเปนทางการ  ซ่ึงมีรายละเอยีด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ และใหแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณากํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการในการ

จัดสรรเงินรางวัลตอบแทน ประกอบดวย
1. รองอธิการบดีฝายบริหาร  เปน ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ       เปน กรรมการ
3. คณบดีคณะแพทยศาสตร  เปน กรรมการ
4. คณบดีคณะศึกษาศาสตร   เปน กรรมการ
5. คณบดีคณะวิทยาศาสตร เปน กรรมการ
6. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เปน กรรมการ
7. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  เปน กรรมการ
8. ผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร            เปน กรรมการ
9. ผูอํ านวยการกองการเจาหนาที่ เปน กรรมการและเลขานุการ

3.2 การปรับโครงสรางการบริหารและระบบบริหารของศูนยคอมพิวเตอร
ประธานใหผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอรเสนอตอท่ีประชุมความวา ตามที่ศูนยคอมพิวเตอรเสนอ

เรือ่งการปรับโครงสรางการบริหารและระบบบริหารศูนยคอมพิวเตอรตอท่ีประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งท่ี
3/2548 เม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2548 นั้น และท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหศูนยคอมพิวเตอรนํ าขอคิดเห็นจาก
ท่ีประชุมคณบดีไปทบทวน และแกไข และนํ าเสนอท่ีประชุมคณบดีอีกครั้ง ดังนี้

1. ใหตัดกลุมงานภูมิสารสนเทศ ออกจากโครงสรางของศูนยคอมพิวเตอร และใหฝายแผนและ
สารสนเทศ ไปหารือรวมกันกับหนวยงานที่เกี่ยวของไดแก ศูนยวิจัยเฉพาะทางดาน Geographic Information
System (GIS )และคณะวิทยาศาสตร วาควรจะมีการจัดการภารกิจในเรื่องนี้อยางไร

2. ศนูยคอมพวิเตอรควรเนนภารกจิการใหบรกิารดานคอมพวิเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศเปน
หลัก  ไมควรมีภารกจิดานการถายทอดเทคโนโลยสีารสนเทศ และภารกิจดานการวิจัยเปนหลัก

3. ชือ่กลุมงานบรหิารเครอืขายและอนิเทอรเนต็ ควรเปลีย่นเปนกลุมภารกจิการบรกิารเครอืขายและ
อนิเทอรเนต็  และใหเปล่ียนชือ่ “กลุมงาน” เปน “กลุมภารกจิ” เพือ่ใหสอดคลองกบัขอเสนอเกีย่วกบัหลักเกณฑการ
ด ํารงต ําแหนงของหัวหนากลุม ท่ีตองการใหมีวาระ และผูช ํานาญการหรอืพนกังานมหาวทิยาลัยสามารถด ํารงต ําแหนง
หัวหนากลุมได

บัดนี้ศูนยฯ ไดดํ าเนินการทบทวนและแกไขตามมติท่ีประชุมคณบดีเรียบรอยแลว ซ่ึงมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ทีป่ระชมุพิจารณาแลว มีมตเิหน็ชอบตามขอเสนอการปรบัโครงสรางฯทีไ่ดแกไขมาใหม  โดยขอ

ใหแกไขเอกสารในหนา 4 คอื ใหยายกลุมภารกจิการสือ่สารและโทรคมนาคม  มาอยูใกลกับกลุมภารกจิบรกิาร
เครอืขายและอนิเตอรเน็ต  โดยลากเสนประใหเหน็วาเปนภารกจิทีมี่ความเชือ่มโยงกนั  และใหมีหมายเหตไุววา
ศนูยคอมพวิเตอรมีแผนทีจ่ะพฒันารวมกลุมภารกจิบรกิารเครอืขายและอนิเตอรเน็ต และกลุมภารกจิการสือ่สารและ
โทรคมนาคม  เปนกลุมภารกจิเดยีวกันในอนาคต
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การขออนุมัติเปดหลักสูตรใหมของวิทยาเขตหนองคาย
ประธานใหเลขานุการท่ีประชุมเสนอตอท่ีประชุมความวา ตามที่วิทยาเขตหนองคาย ไดรับอนุมัติ

ใหบรรจุรายชื่อหลักสูตรใหมในแผนฯ 9 จํ านวน 13 หลักสูตร และบัดนี้วิทยาเขตไดเริ่มดํ าเนินการจัดทํ าเอกสาร
หลักสูตร และเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแลวจํ านวน 5 หลักสูตร คณะกรรมการ
กล่ันกรองหลักสูตร ไดมีขอสังเกตเกี่ยวกับการขออนุมัติเปดหลักสูตรของวิทยาเขตหนองคาย ซ่ึงมีประเด็นท่ี
ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธเห็นวาควรนํ าเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณา และนํ าหารือในคณะกรรมการอํ านวยการ
วิทยาเขตฯ เพื่อกํ าหนดเปนนโยบายและแนวทางการขออนุมัติเปดหลักสูตรของวิทยาเขตฯ ดังนี้

1. หลักสูตรใหมของวิทยาเขตฯ มีชื่อสาขาวิชาใกลเคียงกันมากกับหลักสูตรที่มีอยูเดิม เปนเพียง
การเล่ียงท่ีจะไมใชชื่อซ้ํ ากัน  ลักษณะเชนนี้ไมนาจะเปนผลดีตอมหาวทิยาลัยขอนแกนในภาพรวม โดยเฉพาะอยางย่ิง
จะกอใหเกดิความไมเขาใจสํ าหรบับคุคลทัว่ไป และสํ านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซ่ึงเปนหนวยงานรับรอง
หลักสูตรของประเทศ

2. เนือ้หาของหลกัสูตรทีเ่สนอขออนมัุต ิคณะกรรมการกลัน่กรองหลักสูตรฯ ไดพจิารณาแลว แทบจะ
ไมมีความแตกตางไปจากหลกัสูตรเดมิ มีความซํ ้าซอนกนัอยูมาก และไมเปนเหตผุลเพยีงพอในการเปลีย่นชือ่สาขาวชิา

เนื่องจากวิทยาเขตหนองคาย ไดใชหลักสูตรของมหาวิทยาลัยท่ีมีอยูในปจจุบันในการเรียนการ
สอนอยูแลวหลายหลักสูตร รวมทัง้หลักสูตรนติศิาสตรบณัฑติ ท่ีเปดใหม กไ็ดใชหลักสูตรของมหาวทิยาลัย ฝายวชิาการ
และวิเทศสัมพันธ จึงมีความเห็นวาวิทยาเขตหนองคายควรขออนุมัติใชหลักสูตรที่มีอยูแลวของมหาวิทยาลัยในการ
เปดสอน โดยสามารถรบัผดิชอบจดัการเรยีนการสอนไดเอง ณ วทิยาเขตฯ สวนมหาวทิยาลัยและคณะท่ีสอนหลักสูตร
สาขาวิชาเดียวกันนั้นสามารถกํ าหนดกลไกในการควบคุมคุณภาพการเรียนการสอนได แทนท่ีจะสรางหลักสูตรใหม
ท่ีจะกอใหเกดิความสบัสนและอาจเปนผลเสียตอมหาวทิยาลัยในภาพรวม สํ าหรบัหลักสูตรทีจ่ะเปดใหมเองท่ีวทิยาเขตฯ
นั้น ควรเปนหลักสูตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และทิศทางการพัฒนาวิทยาเขตหนองคาย ซ่ึงมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังน้ี

1. เหน็ชอบใหกํ าหนดวา หลกัสตูรทกุหลกัสตูรทีไ่ดรบัอนุมัติจากสภามหาวทิยาลยั เปนหลกัสตูรกลาง
ของมหาวิทยาลัย

2. วทิยาเขตหนองคาย สามารถขออนมัุติใชหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัได ไมจํ าเปนตองสรางหลักสูตร
ใหมที่ซํ้ าซอน หรือใกลเคียงกันมากกับหลักสูตรที่มีอยูเดิม   ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยจะตองกํ าหนด

     หลักเกณฑและกลไกในการประเมินความพรอมในการขอเปด การควบคุมคุณภาพ และระบบ
     สนับสนุนการบริหารจัดการหลักสูตรดวย

4.2 ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรีสํ าหรับผูสํ าเร็จการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548

ประธานใหเลขานุการท่ีประชุมเสนอตอท่ีประชุมความวา โดยที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายขยายโอกาส
และเปดกวางทางการศึกษาใหมากขึ้น ประกอบกับปจจุบันมีผูสํ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาหนึ่งสนใจ
เขาศึกษาระดับปริญญาตรีในอีกสาขาหนึ่งเปนจํ านวนมากขึ้น จึงเห็นควรกํ าหนดหลักเกณฑท่ีเอื้อตอความตองการ
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ดังกลาว จึงขอเสนอ รางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรีสํ าหรับผูสํ าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548    ท้ังนี้ หลักเกณฑท่ีกํ าหนดไวในระเบียบไดอนุโลมจากประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
เรือ่ง หลักเกณฑการศกึษาปรญิญาทีส่องระดบัปรญิญาตรขีองสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2542  ซ่ึงมีรายละเอยีด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวย การศึกษา

ระดับปริญญาตรีสํ าหรับผูสํ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548  และใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัย
ตอไป     ทั้งน้ี ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเพ่ิมเติมใหจัดทํ าแนวปฏิบัติในการดํ าเนินการตามระเบียบน้ี เปนประกาศ
มหาวิทยาลัยตอไปดวย

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 ขออนุมัติเปดหลักสูตร
ประธานใหเลขานุการท่ีประชุมเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยมีคณะตางๆเสนอขออนุมัติเปด

หลักสูตรท่ีมีอยูแลวเปนหลักสูตรประเภทอื่น และไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํ าบัณฑิต
วิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2548 เม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2548 แลวจํ านวนทั้งส้ิน 3 หลักสูตร ดังนี้

ช่ือหลักสตูร สาขาวชิา ขอมลูหลักสตูรเดมิ ขอมลูการขออนมุตัิ
1. คณะเกษตรศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัย
1.1  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาทรพัยากรทีดิ่นและ

ส่ิงแวดลอม
เปนหลักสูตรปกติ (สอนเปน
ภาษาไทย) (ผานท่ีประชุม
คณบด ีครั้งท่ี1/2548 เม่ือวัน
ท่ี 12 มกราคม 2548)

ขอเปดเพิม่เปน
หลักสูตรนานาชาติ

2.คณะแพทยศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัย
2.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาชวีเคมีทางการแพทย เปนหลักสูตรปกติ (สอนเปน

ภาษาไทย) หลักสูตรปรับปรุง 
ไดรับอนมัุติจากสภามหาวทิยาลัย
เม่ือคราวประชุมครั้งท่ี3/2547 
เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2547

ขอเปดเพิ่มเปน
หลักสูตรนานาชาติ

2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชวีเคมีทางการแพทย เปนหลักสูตรปกติ (สอนเปน
ภาษาไทย) และหลักสูตรศึกษา
เปนภาษาอังกฤษ หลักสูตร
ปรับปรุง ไดรับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยเม่ือคราวประชุม
ครัง้ท่ี 3/2547 เม่ือวันท่ี 31
มีนาคม 2547

ขอเปดเพิ่มเปน
หลักสูตรนานาชาติ

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ
6.1 เสนอชื่อกรรมการสรรหาผูอํ านวยการวิทยาเขตหนองคาย
ประธานเสนอตอท่ีประชุมความวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งท่ี

1/2548 เม่ือวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ 2548 ไดใหความเห็นชอบประกาศสภามหาวทิยาลัยขอนแกน เรือ่งการสรรหาผูอ ํานวยการ
วิทยาเขตหนองคาย โดยองคประกอบคณะกรรมการสรรหาประกอบดวย

1. อธิการบดี
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จํ านวน 1 คน
3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารยซ่ึงไมสังกัดวิทยาเขต จํ านวน 1 คน
4. ผูแทนคณบดี จํ านวน 2 คน

ท้ังนี้ ผูแทนคณบดีตาม (4) นั้น ใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณบดีเปนผูเสนอ
จึงเรียนเพื่อพิจารณาเสนอชื่อผูแทนคณบดี จํ านวน 2 คน รวมเปนกรรมการสรรหาผูอํ านวยการ

วิทยาเขตหนองคาย
ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมีมตเิสนอ คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร และคณบดคีณะแพทยศาสตร

เปนผูแทนคณบด ี ในคณะกรรมการสรรหาผูอํ านวยการวิทยาเขตหนองคาย

6.2 ขอเสนอเกี่ยวกับการดํ าเนินการตอผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ตามคํ ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจํ าปงบประมาณ 2547 ของมหาวิทยาลัยขอนแกน

ประธานใหประธานสภาคณาจารยเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยสภาคณาจารย ตามสมัยประชุม
สมัยสามัญ ครัง้ท่ี 1/2548 เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2548 ไดพจิารณาเกีย่วกบัการมขีาวเผยแพรทางส่ือมวลชนทัว่ไป
เกี่ยวกับผลการประเมินการปฏิบัติราชการของสวนราชการตางๆ โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแกน เปน 1 ใน 3 ของ
สวนราชการ ท่ีมีผลการประเมินตํ่ ากวาเกณฑท่ีสํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กํ าหนด และ
อยูในขายท่ีไมไดรบัเงนิรางวลัตอบแทนจากรฐับาลนัน้ สภาคณาจารยไดประชมุพิจารณาแลว มีมติเสนอมหาวิทยาลัย
ใหพิจารณาดํ าเนินการ ดังตอไปนี้

1. สอบสวนหาขอเท็จจรงิ วาการสงผลประเมนิตนเองลาชากวาก ําหนดวนัทํ าการ บกพรองอยูในขัน้ตอนใด
2. ลงโฆษณาเผยแพรทางส่ือมวลชนทั่วไป เพื่อชี้แจงวา มหาวิทยาลัยขอนแกนโดยรวมแลว มีระดับ

คะแนนเบื้องตนเทากับ 3.2757 โดยมีการประเมินตนเอง อยูในระดับคาคะแนน 4.2007 ท้ังนี้ เพื่อ
ปองกันชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

3. หากผลการอทุธรณตอ ก.พ.ร. ไมเปนผล ขอใหมหาวทิยาลัยพจิารณาน ําเงนิรายไดมาจายเปนคาตอบแทน
แกบุคลากร ท้ังนี้ เพื่อเปนขวัญกํ าลังใจแกผูปฏิบัติงาน

 ซ่ึงสํ าหรับประเด็นขอ 3 ขณะนี้ไดรับทราบผลเรียบรอยแลวจึงไมตองพิจารณา
อธิการบดีไดชี้แจงตอท่ีประชุม ดังนี้

- ในประเดน็ขอ 1 มหาวทิยาลัยไดแตงตัง้คณะกรรมการศกึษากระบวนการจดัทํ ารายงานการปฏบิตัริาชการ
ประจํ าป 2547  ซ่ึงมีคณบดีคณะเกษตรศาสตร เปนประธานกรรมการ  เพื่อศึกษากระบวนการและ
ขัน้ตอนการจัดทํ ารายงานผลการปฏิบัติราชการที่รายงานตอ ก.พ.ร. ประจํ าปงบประมาณ 2547
ศึกษาปจจัยหรือองคประกอบที่สงผลตอความลาชาในการจัดทํ าและสงรายงาน ผลตอความสมบูรณ
หรือความถูกตองของขอมูลท่ีนํ าเสนอ และจัดทํ าขอเสนอแนะ เพื่อใหการจัดทํ ารายงานผลการปฏิบัติ
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ราชการ  ประจํ าป 2548  สมบูรณและจัดสงไดตามกํ าหนดเวลาตอไปแลว   และหากผลการศึกษาของ
คณะกรรมการชุดดังกลาวเรียบรอยแลว  จะไดนํ ามารายงานใหท่ีประชุมคณบดีทราบตอไป

- ในประเดน็ขอ 2  เพือ่ความชดัเจนมหาวทิยาลัยควรรอผลการประเมนิหลังการอทุธรณอยางเปนทางการ
กอน จึงจะไดเผยแพรประชาสัมพันธออกไปในวงกวาง

          จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบและมีขอคิดเห็นวาเพ่ือรักษาชื่อเสียงภาพลักษณของมหาวิทยาลยั ควรเรง

ประชาสัมพันธเผยแพรผลการอุทธรณใหประชากรไดรับทราบโดยเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งประชากรภายใน
มหาวิทยาลัย  โดยไมตองรอผลอยางเปนทางการจาก ก.พ.ร.  ทั้งน้ี อธิการบดีไดมอบหมายใหรองอธิการบดี
ฝายแผนและสารสนเทศ จัดทํ าเอกสารสรุปเพ่ือเผยแพรในขาวประชาสัมพันธ มข. และ pop mail ตอไป 

6.3 ยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาและสงเสริมการสืบทอดภูมิปญญาชาติ
ประธานใหรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชุมความวา ตามที่สํ านักงานคณะ

กรรมการการอดุมศึกษาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาและสงเสริมการสืบทอดภูมิ
ปญญาชาติ เม่ือวันจันทรท่ี 27 กันยายน 2547 เวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด ถนนรัชดาภิเษก
กรุงเทพฯ นั้น

บัดนี้ สํ านักงานฯ ไดจัดทํ าเอกสารรายงานการประชุมสัมมนาดังกลาวเรียบรอยแลว โดยเผยแพร
ผาน URL: http://www.mua.go.th/PRWEB/news_release.html

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.4 ขอเรียนเชิญรวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ประธานใหผูชวยเลขานุการท่ีประชุมเสนอตอท่ีประชุมความวา มหาวิทยาลัยไดกํ าหนดกิจกรรม

ตางๆ ดังนี้
- วันที่ 21 กุมภาพันธ 2548  เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสายสุรี จุติกุล  คณะศึกษาศาสตร
    : พิธีมอบทุนสวัสดิการตางๆใหแกผูมีรายไดนอย  จํ านวน 570 คน วงเงิน 900,000  บาท
- วันที่  1 มีนาคม 2548  ณ หองประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก
     เวลา 09.00-12.00 น. : พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ และมอบเกียรติบัตรขาราชการพลเรือน

       ดีเดน ประจํ าป 2544 –2545
     เวลา 17.30 –18.00 น. : อธิการบดปีาฐกถา เรือ่งมหาวทิยาลัยขอนแกนกบัความทาทายในป 2548
     เวลา 18.00 น. เปนตนไป : งาน “ชื่นชมยินดี ดวยไมตรีและขอบคุณ” เพื่อเปนการแสดงความยินดี

       และขอบคุณ บุคลากรและนักศึกษาท่ีไดสรางชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัย
                                      ขอนแกนในดานตางๆ

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบและขอเรียนเชิญรวมเปนเกียรติในงาน รวมทั้งขออนุญาตให
บุคลากรในสังกัด รวมงานดังกลาวดวย

          ที่ประชุมรับทราบ

http://www.mua.go.th/PRWEB/news_release.html
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังที่  4/2548  ณ  วันที่ 16   กมุภาพันธ  2548

เลิกประชุมเวลา 14.30 นาฬิกา
    

             (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)
                   รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

                  เลขานุการท่ีประชุมคณบดี

นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์
นางสาวลัลธริมา  ประจง
ผูบันทึกรายงานการประชุม
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