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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครัง้ที ่ 8/2549  ณ  วันที่  21 มิถุนายน 2549

รายงานการประชุมคณบดี
คร้ังที่ 8/2549

เมือ่วนัพุธที่ 21 มิถุนายน 2549
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ

                                                    
ผูมาประชุม
1. รศ.ดํ ารงค  หอมดี รองอธิการบดีฝายบริหาร ประธาน
2. ผศ.อารมย  ตตัตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ  
3. ผศ.พิสิฏฐ  เจริญสุดใจ ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย และ

รักษาราชการแทนผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
แทนรองอธิการบดีฝายวิจัย

4. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
5. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท รองอธกิารบดีฝายพัฒนาบุคลากร
6. ผศ.วันชัย สุมเล็ก รองอธกิารบดีฝายวิทยาเขตหนองคาย
7. รศ.ลํ าปาง  แมนมาตย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
8. รศ.นิวัฒ  เสนาะเมือง รองคณบดีฝายบริหาร วางแผนและพัฒนา

แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร
9. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
10. ศ.ละออศรี  เสนาะเมือง คณบดคีณะวิทยาศาสตร
11. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา คณบดคีณะศึกษาศาสตร
12. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย คณบดคีณะพยาบาลศาสตร
13. ศ.วรุิฬห  เหลาภัทรเกษม คณบดีคณะแพทยศาสตร
14. รศ.พีรสิทธิ์  คํ านวณศิลป คณบดคีณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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 คณบดีคณะสตัวแพทยศาสตร
21. รศ.ธาดา  สุทธิธรรม คณบดคีณะสถาปตยกรรมศาสตร
22. รศ.มันทนา  สามารถ คณบดคีณะวิทยาการจัดการ
23. นายพยุงศิลป  เปศรี รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา

แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
24. รศ.สมาน  ลอยฟา ผูอ ํานวยการสํ านักวิทยบริการ

(ส ํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู)
25. รศ.ชรัตน  มงคลสวัสดิ์ ผูรักษาราชการแทนผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร
26. รศ.สมภพ  พระธานี ผูอ ํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
27. รศ.จิตเจริญ  ไชยาคํ า ผูอ ํานวยการศูนยบริการวิชาการ
28. ผศ.เพ็ญประภา  เพชระบูรณิน รองผูอํ านวยการฝายบริหาร

แทนผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล
(ส ํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)

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

เลขานุการที่ประชุม
31. นางสังวาลย ชางทอง หวัหนาสํ านักงานอธิการบดี

ผูชวยเลขานุการที่ประชุม
ผูไมมาประชุม เน่ืองจากติดราชการ หรือภารกิจสํ าคัญ
1.  รศ.สุมนต  สกลไชย อธิการบดี
2.  ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
ผูเขารวมประชุม
1.  นายวิฑูรย  อรามพงษพันธ ประธานสภาขาราชการและลูกจาง
2.  ผศ.บุญสง  วัฒนกิจ รักษาราชการแทนรองผูอํ านวยการฝายบริหาร

แทนผูอ ํานวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
3.  รศ.บวรศิลป  เชาวนชื่น ผูชวยอธิการบดีฝายการประกันคุณภาพ
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เร่ิมประชุมเวลา 09.45 นาฬิกา

เน่ืองจากอธกิารบดเีดนิทางไปราชการ ณ ตางประเทศ จึงไดมอบหมายใหรองอธกิารบดฝีายบริหาร
ท ําหนาทีป่ระธานทีป่ระชมุแทน ประธานกลาวเปดประชมุและด ําเนินการประชมุตามระเบยีบวาระดงัตอไปน้ี

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองแจงตอที่ประชุม -ไมมี-

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณบดี คร้ังที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2549
ทีป่ระชมุมีมตใิหแกไข ดงัน้ี
-  หนา 5 มตทิีป่ระชมุ วาระที ่4.5 ขอ 1 ใหแกไขเปน “เหน็ชอบในหลกัการโครงการจดัตัง้คณะนิตศิาสตร”
-  หนา 7  วาระที่ 5.8 บรรทัดที่ 7 ใหแกไขเปน “สรุปมีรายไดสูงกวารายจายในป 2547 จํ านวน

160,329.00 บาท และในป 2548 จํ านวน 532,263.91 บาท...”
เม่ือแกไขเรียบรอยแลวทีป่ระชมุมีมตรัิบรองรายงานการประชมุคร้ังที ่7/2549 เม่ือวนัที ่14 มิถนุายน 2549

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสบืเน่ืองจากการประชุมคร้ังกอน   -ไมมี-

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา
4.1  รางประกาศฯ เร่ือง อัตราคาบริการหองพิเศษและคาอาหาร ศูนยหัวใจสิริกิต์ิฯ
ผูอ ํานวยการศนูยหวัใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เสนอตอที่ประชุมวา เพ่ือใหการบริการ

หองพิเศษและคาอาหารของศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอเสนอรางประกาศฯ เร่ือง อัตราคา
บริการหองพิเศษและคาอาหาร ศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงมีราย
ละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งน้ี คณะกรรมการอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ คราวประชุมคร้ังที่
2/2549 เม่ือวนัที ่22 มีนาคม 2549 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลว เห็นชอบในหลักการ และมีขอคิดเห็นเสนอแนะใหปรับแกไข

รางประกาศฯ ดังกลาว ดังน้ี
1. หนาที ่1 บรรทัดที่ 3 ใหเพิ่มขอความ “และโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี
ในคราวประชุมคร้ังที่ 8/2549 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2549” ตอทายคํ าวา
“พ.ศ.2541”

2. ขอ 1 ตัดนิยามของคํ าตางๆ ที่ไมไดใชในประกาศออก หากมีคํ านิยามควรถูกอางอิง
หรือใชในประกาศ และอาจพิจารณาเพิ่มนิยามบางคํ า เชน หองพักแตละประเภท

3. ขอ 2 ขอมูลในตารางใหปรับแกไข ดังน้ี
- ระบเุพิม่เติมดวยวา อัตราคาใชจายทีก่ ําหนดน้ัน เปนอัตราตอวนั/ตอคน /ตอหอง
- ปรับแกไขราคารวมของคาใชจายลํ าดับที่ 3 และ 4 ใหถูกตอง

4. ขอ 3 ใหปรับแกไขขอความใหม โดยในกรณีที่มีปญหาการชํ าระเงินตามอตัราคา
บริการใหผูอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกิต์ิฯ เปนผูพิจารณา  สวนเร่ืองการปรับเปล่ียน
บญัชีอัตราคาบริการตามขอ 2 ใหเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา

4.2  พจิารณาเสนอผูแทนคณบดีรวมเปนกรรมการในคณะกรรมการอํ านวยการ
      ของวทิยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
ผูรักษาการแทนรองผูอ ํานวยการฝายบริหาร ผูแทนผูอ ํานวยการวทิยาลยับณัฑิตศกึษาการจดัการ

เสนอตอทีป่ระชุมวา เน่ืองจาก รศ.สุเมธ  แกนมณี และ รศ.สมหมาย  ปรีเปรม ไดครบวาระการดํ ารงตํ าแหนง
คณบดคีณะวทิยาการจดัการ และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เปนผลใหสิ้นสุดวาระการดํ ารงตํ าแหนงกรรมการโดย
ต ําแหนงในคณะกรรมการอํ านวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ประเภทผูแทนที่ประชุมคณบดี ตามคํ าสั่ง
มหาวทิยาลยัขอนแกน ที่ 4064/2548 และคํ าสั่งที่ 14/2547 ดวย  ดังน้ัน จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาเสนอผู
แทนคณบดรีวมเปนกรรมการในคณะกรรมการอํ านวยการของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ แทนบุคคลทั้ง
สองดังกลาว

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลว มีมติเสนอผูแทนที่ประชุมคณบดีจํ านวน 2 ทาน รวมเปน

กรรมการในคณะกรรมการอํ านวยการของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ คือ
1.  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
2.  คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย
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4.3  โครงการจัดต้ังสํ านักงานอุทยานวิทยาศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มข.
รองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศ เสนอตอที่ประชุมวา ตามที่รัฐบาลไดมีนโยบายในการ

จัดตัง้อทุยานวทิยาศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือข้ึน โดยเปนโครงการความรวมมือระหวาง 4 มหาวิทยาลัย
ประกอบดวย มหาวทิยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ
มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี โดยมีสํ านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) เปนหนวยงาน
หลกัในการด ําเนินงาน และเรียกชื่อวา “อุทยานวิทยาศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeastern Science
Park”  โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณประจํ าป 2549 จํ านวน 93 ลานบาท เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดตั้ง
อทุยานดงักลาว ในการเตรียมความพรอมรองรับโครงการจัดตั้งอุทยานฯ มหาวิทยาลัยขอนแกนไดสงบุคลากรที่
เกีย่วของเขารับการอบรมเพื่อเตรียมการจัดตั้ง โดยเฉพาะอยางย่ิงการจัดทํ าแผนธุรกิจ การอบรมเพื่อจัดตั้งหนวย
บมเพาะเทคโนโลยี และแผนงานตางๆไดรับความเห็นชอบจากผูเชี่ยวชาญเรียบรอยแลว ในการนี้
จึงขอเสนอโครงการจดัตั้ง “สํ านักงานอุทยานวิทยาศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน” และ
ใชชือ่ภาษาองักฤษวา “ Northeastern Science Park Khon Kaen University, NESP-KKU”  โดยมีการบริหารงาน
แบบองคกรในก ํากบัของมหาวิทยาลัย มีหนาที่เปนหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการประสานงานกับหนวย
งานตางๆทีเ่กีย่วของกับภารกิจของอุทยานวิทยาศาสตรฯ เปนศูนยกลางการถายทอดเทคโนโลยี (Technology
Transfer) รวมทัง้การสงเสริมใหเกิดธุรกิจที่ใชเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมมูลคา (Value Added) ใหกับสินคาและบริการ
ผลกัดนัใหผลงานวิจัยและพัฒนาไปสูเชิงพาณิชย (Technology Commercialization) โดยมีรายละเอียด รูป
แบบขององคกร โครงสรางการบริหารงาน ขอบเขตและแนวทางการดํ าเนินงาน งบประมาณ และดัชนีชี้วัดความ
ส ําเร็จ ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ ใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ

พจิารณาตอไป  และมีขอคิดเห็นเสนอแนะใหปรับปรุงเอกสารโครงการจัดต้ังอุทยานวิทยาศาสตรฯ ดังน้ี
1. หนา 3 ยายคณะสถาปตยกรรมศาสตร ใหไปอยูในกลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. หนา 5  “วสัิยทัศน” ขอความ “...เปนศูนยกลางทางวิชาการ...”  ใหปรับแกไขเปน

“...เปนศูนยกลางประสานงานทางวิชาการ...”
3. ปรับแผนภมูิในหนา 6 และ หนา 13 ใหมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน
ขอคิดเห็นเสนอแนะอื่นๆ
-  มหาวทิยาลัยควรมีระบบการรับงานของศูนยตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ โดย

เช่ือมโยงกับศูนยฯที่มีอยูในคณะตางๆ
- การพฒันาหองปฏบิัติการตามคณะตางๆ ควรพิจารณาในภาพรวม ลดความซํ้ าซอน

และเนนใหเกิดการใชทรัพยากรรวมกันใหมากที่สุด

4.4  โครงการจดัต้ังสถาบนัขงจือ๊ มหาวทิยาลัยขอนแกน รวมกบัมหาวทิยาลัยเซาทเวสท
         ประเทศจนี และรางระเบยีบฯ วาดวย สถาบนัขงจือ๊ มหาวทิยาลัยขอนแกน พ.ศ.2549
เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา ความเปนมาเกี่ยวกับการดํ าเนินการจัดตั้งสถาบันนขงจื๊อ

มหาวทิยาลัยขอนแกน มีรายละเอียดโดยสรุป ดังน้ี
  20 กมุภาพันธ 2549 ผูแทนจากสถานทูตจีนประจํ าประเทศไทย ไดเขาพบรองอธิการบดีฝาย

วชิาการและวเิทศสมัพันธ เพ่ือหารือเกี่ยวกับโครงการสถาบันขงจื๊อ ของรัฐบาลจีน และความเปนไปไดในการจัด
ตัง้สถาบนัขงจ๊ือ ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยรวมมือกับมหาวิทยาลัยประเทศจีน และอธิการบดีไดหารือนายก
สภามหาวทิยาลยัเพ่ือขอความเห็นชอบในเบื้องตนในการดํ าเนินการโครงการดังกลาว

  16 มีนาคม 2549 พิธีลงนามความรวมมือในการดํ าเนินการสถาบันขงจื๊อ กับ Southwest
University (SWU) โดยรองอธกิารบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ มข. และ รองอธิการบดีของ SWU

-  22 เมษายน 2549 ผูแทนสถานทูตจีนประจํ าประเทศไทย มาเจรจารายละเอียดเกี่ยวกับการ
จัดตัง้สถาบัน ซ่ึงมีสาระสํ าคัญดังน้ี

-  รัฐบาลจีน โดย The National Office for Teaching Chinese as a Foreign
   Language (NOCFL หรือ Hanban) ซ่ึงเปนหนวยงานรับผิดชอบโครงการสถาบัน
   ขงจ้ือของรัฐบาลจีน จะสนับสนุนงบประมาณสํ าหรับการดํ าเนินการปแรกจํ านวน
   2 ลานบาทเศษ สวนงบประมาณสนับสนุนในปตอไป จะพิจาณณาจากผลการ
   ด ําเนินงานของปแรก
-  สถานทตูจีนจะจัดสงหนังสือตํ าราการเรียนภาษาจีน จํ านวน 2,000 เลม มาที่ มข.
   เพ่ือใชสํ าหรับการเรียนการสอนของสถาบันขงจื๊อ
-  สถานฑูตจีนมีความเห็นพองในการขอพระราชทานพระนามจากสมเด็จ
   พระเทพรัตนราชสดุาฯ เพ่ือขอจัดตั้งเปนสถาบันขงจื๊อสิรินธร มหาวิทยาลัยขอนแกน
   รัฐบาลจีนนาจะพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการกอสรางอาคาร ซ่ึงขอใหทาง มข.
   เจรจากับ Hanban ดวย
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-  มข.จะตองเสนอโครงการจัดตั้งสถาบันขงจื๊อไปยังสถานฑูตจีนฯ ที่กรุงเทพฯ และ
   Hanban ทีก่รุงปกกิ่ง ประเทศจีน

  24-27 พฤษภาคม 2549 อธกิารบดี รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ และผูชวย
อธกิารบดฝีายวเิทศสมัพันธ เดินทางไปเสนอขอมูลและเจรจาเกี่ยวกับโครงการสถาบันขงจื๊อ มข. กับผูอํ านวยการ
และรองผูอํ านวยการของ Hanban ณ กรุงปกกิง่ และมีการลงนามในเอกสารขอตกลงความรวมมือในการจัดตั้ง
สถาบนัขงจ๊ือ มข. อีกทั้งยังไดเดินทางไปเจรจาเกี่ยวกับโครงการสถาบันขงจือ๊ มข. กับอธิการบดี รองอธิการบดี
และผูบีริหาร Southwest University

  31 พฤษภาคม 2549 มหาวิทยาลัยไดออกประกาศฯ ที่ 650/2549 เร่ืองโครงการจัดตั้ง
สถาบนัขงจ๊ือ มหาวิทยาลัยขอนแกน และประกาศฯ ที่ 1875/2549 เร่ืองแตงตั้งที่ปรึกษาและผูอํ านวยการโครง
การจัดตัง้สถาบนัขงจ๊ือ เพ่ือเตรียมความพรอมในการจัดตั้งสถาบัน เน่ืองจากสถานทูตจีน Hanban มีความคาด
หวงัสงู และมหาวทิยาลยัจะตัองจัดทํ าแผนปฏิบัติและรายละเอียดตางๆ เพ่ือสงขอมูลและนํ าเสนอในการประชุม
World Confucius Institutes ซ่ึง Hanban จะจัดข้ึนในวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2549 ณ กรุงปกกิ่ง

  6-7 กรกฎาคม 2549 รองอธิการบดีฝายวิชากรและวิเทศสัมพันธ และผูชวยอธิการบดีฝาย
วเิทศสมัพันธ จะเขารวมการประชุม World Confucius Institutes และนํ าเสนอขอมูลสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัย
ขอนแกน และรับมอบปายสถาบันจาก Hanban ณ กรุงปกกิ่ง ประเทศจีน

ทั้งน้ี มีรายละเอียดตางๆตามเอกสารประกอบวาระการประชุม และไดเสนอรางระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย สถาบันขงจ๊ือ มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2549 มาเพ่ือพิจารณา

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบและเห็นชอบในหลักการโครงการจัดต้ังสถาบันขงจี๊อ

ณ มหาวทิยาลัยขอนแกน ตามที่เสนอ  และมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังน้ี
1. ควรมกีารแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อปรึกษาหารือ และวางแผนการบริหารจัดการ
สถาบนัขงจือ๊รวมกับคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  โดยเฉพาะอยางย่ิง
แผนทีเ่กีย่วของกับการจัดการหลักสูตรเพื่ออนุมัติปริญญาของมหาวิทยาลัย

2.  ควรมกีารประชาสัมพันธองคกร รวมถงึการจัดการใหทราบอยางทั่วถึง

4.5  วดัตราชูวนาราม ขอความอนุเคราะหกอสรางศาลาประกอบพิธีฌาปนกิจศพ
ประธานเสนอตอทีป่ระชุมวา วัดตราชูวนาราม มีความประสงคจะกอสรางศาลาประกอบพิธี

ฌาปนกจิศพ  เพ่ือความสะดวกและเหมาะสมในการประกอบพิธีกรรม จึงขอความอนุเคราะหมายังมหาวิทยาลัย
ในการกอสรางศาลาในวงเงิน 71,600 บาท ดังรายละเอียดแบบแปลนการกอสรางตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชมุ ทัง้น้ี แบบแปลนดังกลาวสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมีมติเห็นควรใหความอนุเคราะห และมอบหมายให

คณะสถาปตยกรรมศาตร พิจารณาปรับปรุงแบบแปลนใหมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน โดยมหาวิทยาลัย
จะพจิารณาสนับสนุนงบประมาณสวนหน่ึง และประชาสมัพนัธใหบคุลากรมสีวนรวมบริจาคเงนิสนับสนุนดวย

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตรเสนอแนะวา มหาวิทยาลัยควรใหความอนุเคราะหวัดอ่ืนๆ
ทีต้ั่งอยูบริเวณรอบๆ มหาวิทยาลัยดวย

4.6  พจิารณาเสนอผูแทนผูบริหารรวมเปนกรรมการในคณะกรรมการจรรยาบรรณ มข.
รองอธกิารบดฝีายพัฒนาบคุลากรเสนอตอทีป่ระชมุวา เพ่ือใหเปนไปตามประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน

(ฉบบัที ่670/2549) เร่ืองคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแกน  ขอ 4 (3)  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณาเสนอผูแทนผูบริหารโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี จํ านวน 1 คน เพ่ือรวมเปนกรรมการในคณะ
กรรมการดังกลาว

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลว เสนอ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย  รวมเปนกรรมการ

ในคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแกน

ระเบยีบวาระที่  5  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ
5.1  รายงานผลการตรวจสอบบญัชีโครงการพเิศษ คณะวศิวกรรมศาสตร
        ประจ ําปงบประมาณเงนิรายได 2548
คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร เสนอตอทีป่ระชมุวา หนวยตรวจสอบภายใน ไดท ําการตรวจสอบ

งบแสดงฐานะทางการเงนิส ําหรับปสิน้สดุ วนัที ่30 กนัยายน 2548 กบับญัชเีอกสารและหลกัฐานตางๆ การปฏบิตัทิาง
บญัชแีละทดสอบรายการอืน่ๆ ทีเ่หน็วาจํ าเปนตามหลกัวชิาการบญัชแีลว เหน็วางบการเงินน้ี แสดงสถานะทางการ
เงินโดยถกูตองตามควร และไดท ําข้ึนตามหลกัการบญัชทีีรั่บรองโดยทัว่ไป โดยสรุปมีรายรับประจ ําปงบประมาณเงิน
รายไดป 2548 รวม 39,521,000.00 บาท มีสนิทรัพย ณ วนัที ่30 กนัยายน 2548 รวม 61,480,572.44 บาท  ซ่ึงมี
รายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ
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จึงเสนอทีป่ระชมุเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

5.2  การประเมนิผลการดํ าเนินงานตามการปรบัโครงสรางใหมของคณะ/หนวยงานของ มข.
รองอธกิารบดฝีายพัฒนาบคุลากรเสนอตอทีป่ระชมุวา คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลการ

ด ําเนินงานของคณะ/หนวยงานหลังจากมีการปรับโครงสราง ตามคํ าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 155/2549
ไดก ําหนดกรอบเวลาในการดํ าเนินงานในชวงเดือนกุมภาพันธ-พฤษภาคม 2549 และกํ าหนดกรอบแนวคิดในการ
ตดิตามและประเมนิผลการดํ าเนินงาน โดยการกํ าหนดวัตถุประสงค เปาหมาย วิเคราะหเอกสาร สัมมนาระดม
ความคดิเหน็ทัง้กลุมผูบริหารและกลุมผูปฏิบัติ เย่ียมชมคณะ/หนวยงาน แลวจึงสรุปผล และบดัน้ี ไดจัดท ํารายงาน
ผลการประเมนิการดํ าเนินงานตามการปรับโครงสรางใหมของคณะ/หนวยงานของมหาวิทยาลัย เรียบรอยแลว
มีรายละเอียดโดยสรุปดังน้ี

ปจจุบนัมีคณะ/หนวยงาน จํ านวน 13 แหง ไดรับอนุมัตจิากสภามหาวทิยาลยัใหปรับโครงสรางการบริหาร
งานใหม คอื

1. คณะพยาบาลศาสตร  2.  คณะเกษตรศาสตร
2. คณะเทคนิคการแพทย 4.  คณะเภสัชศาสตร
5.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 6.  คณะวิทยาการจัดการ
7. คณะศึกษาศาสตร 8.  คณะสถาปตยกรรมศาสตร
9.  ศนูยหัวใจสิริกิติ์ 10. ศนูยบริการวิชาการ
11. ศนูยคอมพิวเตอร 12. ส ํานักทะเบียนและประมวลผล
13. ส ํานักวิทยบริการ
การประเมนิผลการด ําเนินงานตามการปรบัโครงสรางใหมดงักลาว ไดท ําการประเมนิความ

คบืหนาการด ําเนินงานของคณะ/หนวยงาน หลงัมีการปรับโครงสราง โดยมีกรอบในการประเมนิ 5 ประเดน็หลกัคอื
1. การประเมนิดานโครงสรางที่มีผลตอการบริหารและการปฏิบัติงานของคณะ/หนวยงาน
2. การประเมินกระบวนการทํ างานในโครงสรางใหม
3. การประเมินตามเปาประสงค  วตัถปุระสงค และผลที่คาดวาจะไดรับของการปรับโครงสราง
4. การประเมินผลกระทบของการปรับโครงสรางตอการปฏิบัติงานของคณะ/ศูนย/สํ านัก
5. ขอเสนอแนะโดยภาพรวมของผูบริหาร  ผูปฏิบัติงานตอการปรับโครงสราง

สรุปผลการประเมิน ในแตละดานมีรายละเอียด ดังน้ี
1.การปรับโครงสรางใหมมีผลตอการบริหารจัดการของคณะ/หนวยงาน

ขอดี
•  มีประสทิธิภาพ/ลดความซ้ํ าซอน
•  ใชทรัพยากรรวมกัน
•  สงเสริมการทํ างานรวมกัน
•  มอบหมายภารกิจใหมได

ขอจํ ากัด
•  โครงสรางใหมไมมีกฎหมายรองรับทํ าใหการปฏิบัติเปนไปไดยาก
•  การปรับตวัของบคุลากร บุคลากรไมม่ันใจในบทบาทและการทํ างานตามโครงสรางใหม
•  เกดิความลาชาบาง
•  มีความสับสนในการสั่งงานและการมอบหมายงาน

2.  กระบวนการทํ างานตามโครงสรางใหม
ขอดี

• มีการก ําหนดภาระงานที่ชัดเจนภายใตการปรึกษาหารือ และวางแผนรวมกัน
• มีการสมัมนาและการสื่อสารภายในหนวยงาน

ขอจํ ากัด
• การออกแบบกระบวนการท ํางานยังมีขอจํ ากดัในการเชือ่มโยงกบังานและหนวยงานตางๆ
• การจัดสายงานการบังคับบัญชา

3.  ปญหาที่เกิดจากโครงสรางใหม
• กฎหมายรองรับไมมี
• ความกาวหนาของบุคลากร
• ขาดการสื่อสารในองคกร
• สมรรถนะของบุคลากร
• ความไมม่ันใจและหวั่นไหวของบุคลากร

4.  การประเมนิการปรับโครงสรางตามเปาประสงคของการปรับโครงสราง
เปนไปในทิศทางที่กํ าหนดไวในเปาประสงค คือ

• เพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน
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• เพ่ือพัฒนาความเชีย่วชาญของคณาจารย ความเขมแข็ง และความเปนเลิศทางวิชาการ
• เพ่ือการบริหารจัดการหลักสูตร และการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
• เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของการบริการ

5. การประเมินผลกระทบของโครงสรางใหมตอการบริหารจัดการ
• ผลกระทบตอบุคลากรของคณะ/หนวยงาน
• ผลกระทบตอระบบงาน
• ผลกระทบในแงกฎหมายและกฎระเบียบ
• ผลกระทบทางดานการสื่อสาร

ขอเสนอแนะตอการปรับโครงสรางในภาพรวม
1. มหาวทิยาลยัควรก ําหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับโครงสรางของหนวย

งานภายใน
2. มหาวทิยาลยัควรปรับปรุงแกไขระเบียบตางๆ และออกกฎระเบียบเพ่ือรองรับและเอื้อตอการ

ทํ างาน
3. สภามหาวทิยาลยั ควรกํ าหนดนโยบาย และทํ าหนาที่เปนองคกรที่ควบคุมการปรับโครงสราง

มหาวิทยาลัย
4. ควรมกีารพฒันาบุคลากรใหมีความพรอมเพ่ือรองรับการปรับโครงสรางใหม
5. จัดโครงการพฒันาบุคลากรใหมีสมรรถนะสูง สามารถสื่อสารการทํ างานไดอยางเขาใจ
6. ควรค ํานึงถงึสภาพสิ่งแวดลอมทางกายภาพขององคกร  และเน้ืองานขององคกรเปนหลัก
7. ควรพฒันาระบบการสื่อสารในองคกรใหเกิดประสิทธิภาพ และสะดวก
8. ควรปรับใหเปนแบบแบนราบ (Flat Structure)
9. ก ําหนดแนวทางการน ํามหาวิทยาลัยออกนอกระบบ หรือปรับเปลี่ยนใหบุคลากรมีความเชื่อ

ม่ันวาคณะจะสามารถดํ าเนินการไปในทิศทางเดียวกันกับมหาวิทยาลัย
บทเรียนจากการปรับโครงสราง

1. การก ําหนดความชัดเจนของเปาหมายและวัตถุประสงคในการปรับโครงสราง
2. การปรับโครงสรางของคณะ/หนวยงานควรเตรียมความพรอมอยางเปนระบบและมีความสอด

คลองกัน
• ผลกระทบทางดานการสื่อสาร
• ดานกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ
• ดานบุคลากร
• ดานการวางระบบงานในโครงสรางใหม และการใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน
• ดานการสื่อสารภายในองคกร

3. พัฒนาปจจัยเกื้อหนุนตอการปรับโครงสราง
• บรรยากาศในองคกร / ภาวะผูนํ า
• ศกัยภาพของบุคลากรของคณะ / หนวยงาน
• เวลา
• เทคนิคและวิธีการดํ าเนินงานภายใตโครงสรางใหม
• โครงสรางทางกายภาพ และลักษณะของงานที่หนวยงานนั้นๆ รับผิดชอบ

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ระดับสภามหาวิทยาลัย

1. ก ําหนดกรอบแนวทางในการปรับโครงสรางของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ
2. แกไขและออกระเบียบเพ่ือรองรับการทํ างานตามโครงสรางใหม
3. สรางกลไก การกํ ากับ และติดตามการปรับโครงสรางมหาวิทยาลัย

ระดับมหาวิทยาลัย
1. วางระบบการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
2. สรางกลไกการแปลงแผน นโยบาย สูการปฏิบัติ
3. ปรับปรุงโครงสรางของสํ านักงานอธิการบดีและคณะ/หนวยงานใหมีความสัมพันธกับโครง

สรางของมหาวิทยาลัย
4. ปรับวฒันธรรมการทํ างานขององคกร และปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนของบุคลากรใหทันตอ

ความเปลี่ยนแปลง
5. สนับสนุนการพัฒนาระบบงาน / เทคโนโลยีและสารสนเทศ
6. สนับสนุนและพัฒนาระบบการสื่อสารในองคกร

ระดับคณะ/หนวยงาน
1. ควรมบีทบาทในการรวมวางแผนและแปลงแผนสูการปฏิบัติอยางจริงจัง
2. รวมมือกบัมหาวทิยาลัยในการดํ าเนินงานทุกดานเกี่ยวกับการปรับโครงสราง
3. วเิคราะห พัฒนา และติดตามประเมินผลสภาวะแวดลอมและระบบการทํ างาน
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จึงเสนอทีป่ระชุมเพ่ือทราบและใหขอคิดเห็นเสนอแนะ
ทีป่ระชุมรับทราบ  และมีขอคิดเห็นเสนอแนะดังน้ี
1.   มหาวทิยาลัยควรเรงดํ าเนินการในเรื่องตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับการปรับ

โครงสรางใหม เชน การพัฒนาระบบการสื่อสารในองคกร การปรับปรุงกฎ ระเบียบรองรับ และ
ปรับระบบการบริหารงานบุคคล เปนตน

2.  ควรจดัการประชุมคณบดีวาระพิเศษ เพือ่พจิารณาเรือ่งการปรบัโครงสรางอกีคร้ัง

5.3  การขออนุมติัเปดหลักสูตร
ดวยมีหลกัสตูรทีข่ออนุมัติเปดสอน ที่ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร

เรียบรอยแลว จํ านวน 4 หลักสูตร ดังน้ี

ช่ือหลักสูตรและสาขาวิชา หนวยงานรับผิดชอบ

ผานความเห็นชอบของคณะ
กรรมการกลั่นกรองหลักสูตร

ของมหาวิทยาลัย
(คร้ังที่ วันที่)

1.หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2549
1.1ระดบัปริญญาตรี
(1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
     (สาธารณสุขศาสตร)
    สาขาวชิาวทิยาศาสตรอนามัยส่ิงแวดลอม

คณะสาธารณสุขศาสตร 9/2549
  (28 เม.ย.2549)

รวมหลักสูตรปรับปรุง  ระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร
2.หลกัสตูรใหม พ.ศ. 2549
2.1ระดบัประกาศนียบัตรบัณฑิต
(1) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
      สาขาวชิาระบบเกษตรเชิงชีวภาพ

คณะเกษตรศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย

9/2549
  (28 เม.ย.2549)

รวมหลักสูตรใหม  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร
2.2ระดบัปริญญาเอก
(1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
    สาขาวชิาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม

คณะวิศวกรรมศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย

8/2549
  (21 เม.ย.2549)

(2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
     สาขาวชิาคณิตศาสตร

คณะวทิยาศาสตร
และบัณฑิตวทิยาลัย

11/2549
  (26 พ.ค.2549)

รวมหลักสูตรใหม  ระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร
รวมขออนุมัติเปดหลักสูตรจํ านวน  4  หลักสูตร

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่นๆ
6.1  ขออนุมติัต้ังงบประมาณเงินรายไดประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2549 เพิ่มเติม
รองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศเสนอตอทีป่ระชมุวา มีคณะ หนวยงานมคีวามจ ําเปนตองตัง้งบ

ประมาณเงินรายไดประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2549 เพ่ิมเตมิ  จึงขอใหคณะ/หนวยงาน นํ าเสนอรายละเอยีดตอทีป่ระชมุ
คณบดคีณะศกึษาศาสตร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคม

ศาสตร คณบดคีณะสตัวแพทยศาสตร และผูแทนผูอํ านวยการสํ านักบริหารและพัฒนาวิชาการ (สํ านักทะเบียน
และประมวลผล) ไดนํ าเสนอหลักการ เหตุผลความจํ าเปนของการขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายไดประจํ าปงบ
ประมาณ พ.ศ.2549 เพ่ิมเติม ของแตละคณะ/หนวยงาน ตามลํ าดับ มีรายละเอียดโดยสรุป ดังน้ี

คณะ/หนวยงาน วงเงินที่ขออนุมัติตั้ง
งบประมาณเพ่ิมเติม

จากหมวดเงิน ตัง้งบประมาณรายจาย
เพ่ิมเติม

1. คณะศึกษาศาสตร 8,084,995 บ.
(เพ่ิมข้ึนรอยละ 10.28)

- เงินคาธรรมเนียมการศึกษา
  3,984,995 บ.
- เงินทนุส ํารองสะสม 4,100,000 บ.

- งบดํ าเนินการ
  3,346,496 บ.
- งบลงทนุ 240,000 บ.
- งบอดุหนุน 4,219,550 บ.
- งบรายจายอืน่ 278,950 บ.

2. คณะมนุษยศาสตร
    และสังคมศาสตร

300,000 บ.
(เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.19)

- เงินทนุส ํารองสะสม 300,000 บ. - งบด ําเนินการ 250,000 บ.
- งบอุดหนุน 50,000 บ.
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คณะ/หนวยงาน วงเงินที่ขออนุมัติตั้ง
งบประมาณเพ่ิมเติม

จากหมวดเงิน ตัง้งบประมาณรายจาย
เพ่ิมเติม

3. คณะพยาบาลศาสตร 2,700,000 บ.
(เพ่ิมข้ึนรอยละ 7.60)

- เงินผลประโยชนมหาวิทยาลัย
  2,300,000 บ.
- เงินคาธรรมเนียมการศึกษา
  400,000 บ.

- งบด ําเนินการ 135,000 บ.
- งบอดุหนุน2,376,000 บ.
- งบรายจายอืน่ 189,000 บ.

4. คณะสตัวแพทยศาสตร 4,500,000 บ.
(เพ่ิมข้ึนรอยละ 31.97)

- เงินผลประโยชนมหาวิทยาลัย
  3,730,000 บ.
- เงินคาธรรมเนียมการศึกษา
  770,000 บ.

- งบด ําเนินการ 4,050,000 บ.
- งบอดุหนุน 135,000 บ.
- งบรายจายอืน่ 315,000 บ.

5. ส ํานักบริหารและ
    พัฒนาวชิาการ

5,946,129 บ.
(เพ่ิมข้ึนรอยละ 32.49)

-เงินทุนสํ ารองสะสม 5,946,129 บ. - งบดํ าเนินการ
  2,898,069 บ.
- งบลงทนุ 3,048,060 บ.

ซ่ึงมีรายละเอยีดหลกัการ เหตุผลความจํ าเปนตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมมีติดังน้ี
1. เห็นชอบใหนํ าเสนอสภามหาวทิยาลัยเพือ่พจิารณาการขออนมุติัต้ังงบประมาณ
เงนิรายไดประจ ําป พ.ศ. 2549 เพิม่เติมจ ํานวน 3 คณะ คือ 1.  คณะศึกษาศาสตร

      2.  คณะพยาบาลศาสตร และ 3.  คณะสัตวแพทยศาสตร
2.  ใหพจิารณาทบทวนการเสนอขออนมุติัต้ังงบประมาณของคณะมนษุยศาสตรและ
      สังคมศาสตร  โดยมขีอเสนอแนะวา ใหต้ังเปนงบรายรับจากคาธรรมเนียมการศึกษา
      ไมควรตั้งงบจากเงินทุนสํ ารองสะสม
3.  เห็นชอบการขออนมุติัต้ังงบประมาณของส ํานักบริหารและพฒันาวชิาการ  ยกเวนรายการ
     การจดัซือ้เคร่ืองจัดระบบอิเล็กทรอนิกส เพื่อเก็บขอมูลและภาพของนักศึกษาและ
     เอกสารส ําคัญทางการศึกษา เน่ืองจาก เปนเร่ืองที่เกี่ยวของกับหลายฝาย  เห็นควร
     ใหฝายแผนและสารสนเทศหารือกับสํ านักบริหารและพัฒนาวชิาการ และหนวยงาน
     อ่ืนๆทีเ่กีย่วของ เพื่อจัดทํ าใหเปนระบบเดียวกันในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

6.2  การส ํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอมหาวิทยาลัยขอนแกน
ผูชวยอธกิารบดฝีายการประกนัคณุภาพเสนอตอทีป่ระชมุวา การส ํารวจความพงึพอใจของผูรับบริการ

ทีมี่ตอมหาวทิยาลยัขอนแกน ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํ ารับรองการปฏิบัติราชการในมิติที่ 2
มิตดิานคุณภาพการใหบริการ : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ  ซ่ึงวิธีดํ าเนินการของสํ านักงาน
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  น้ัน กํ าหนดใหผูประเมินอิสระภายนอกเปนผูดํ าเนินการ  กลาวคือ
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต (สวนดุสิตโพล)  ดํ าเนินการวิจัยเชิงสํ ารวจ (Survey Research) ซ่ึงเคร่ืองมือที่ใช
ในการส ํารวจ เปนแบบสอบถามที่มหาวิทยาลัย รวมกบัสวนดุสิตโพลพัฒนาข้ึน โดยก ําหนดเกณฑในการอานคา
คะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ  ดังน้ี

ระดับความพึงพอใจ คาเฉลี่ย ( x )
มากที่สุด 4.51 – 5.00
มาก 3.51 – 4.50

ปานกลาง 2.51 – 3.50
นอย 1.51 – 2.50

นอยที่สุด 1.00 – 1.50

สรุปผลการส ํารวจความพงึพอใจของผูรับบริการทีมี่ตอมหาวทิยาลยัขอนแกน  ปงบประมาณ 2547
(ด ําเนินการสํ ารวจเดือนพฤศจิกายน  2547)

งานบริการ กลุมตัว
อยาง จํ านวน

คาเฉลีย่
( x )

รอยละ

1. โรงพยาบาลศรีนครินทร : คณะแพทยศาสตร ผูรับบริการ 171 3.57 71.40
2. งานบริการรักษาพยาบาลผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือด
ข้ันสงู : ศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผูรับบริการ 121 3.67 73.40

3. งานบริการหองสมุด : สํ านักวิทยบริการ ผูรับบริการ 166 4.06 81.20
4. งานใหบริการเครือขายคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต
การใหบริการคอมพวิเตอรแกนักศกึษา : ศนูยคอมพิวเตอร ผูรับบริการ 167 4.18 83.60

5. ศนูยบริการวิชาการ ผูรับบริการ 179 3.87 77.40
ภาพรวม  รอยละความพึงพอใจตอการใหบริการของ “มหาวิทยาลัยขอนแกน” 77.40
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สรุปผลการส ํารวจความพงึพอใจของผูรับบริการทีมี่ตอมหาวทิยาลยัขอนแกน  ปงบประมาณ 2548
ด ําเนินการส ํารวจระหวางเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2548

งานบริการ กลุมตัว
อยาง จํ านวน

คาเฉลี่ย
( x )

รอยละ

1. การข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม ผูรับบริการ 201 3.53 70.60
2. การบริการดานการเจาหนาที่ ผูรับบริการ 64 4.23 84.60
3. การบริการจัดหางาน ผูรับบริการ 255 4.01 80.20
4. งานบริการผูปวยนอก  โรงพยาบาลศรีนครินทร ผูรับบริการ 223 3.92 78.40
5. งานบริการจายยาผูปวยนอก  ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ ผูรับบริการ 61 4.23 84.60

ภาพรวม  รอยละความพึงพอใจตอการใหบริการของ “มหาวิทยาลัยขอนแกน” 79.68
ส ําหรับการส ํารวจความพงึพอใจของผูรับบริการทีมี่ตอมหาวทิยาลยัขอนแกน  ปงบประมาณ 2549  

ส ํานักงาน ก.พ.ร. ไดมอบหมายใหส ํานักวจัิยเอแบคโพลล มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั เปนทีป่รึกษาในการส ํารวจความ   พึง
พอใจของผูรับบริการทีมี่ตอมหาวทิยาลยัขอนแกน  ซ่ึง มหาวทิยาลยัไดคดัเลอืกงานบริการ จํ านวน  3  งาน ดงัน้ี

1) การบริการรักษาพยาบาลผูปวยนอก  โรงพยาบาลศรีนครินทร  คณะแพทยศาสตร
2) การบริการรักษาพยาบาลผูปวยนอก  ศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3) การใหบริการหองพัก  อาคารขวัญมอ
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ และคณบดีคณะเทคโนโลยีมีขอคิดเห็นเสนอแนะวา การสํ ารวจความ

พึงพอใจดังกลาว กลุมตัวอยางมีจํ านวนคอนขางนอย ทํ าใหขาดความนาเช่ือถือ ควรเสนอแนะ
ใหสํ านักงาน ก.พ.ร. พิจารณาในสวนน้ี และมอบหมายใหผูรับทํ าวิจัยใหความสํ าคัญกับการ
กํ าหนดกลุมตัวอยางประชากรดวย

6.3   การพจิารณาขอมลูการจดักลุมสาขาวชิา ตัวช้ีวดั คาน้ํ าหนัก ตามเกณฑการประเมนิ
        และการแตงต้ังคณะท ํางานการจดัท ํารายงานการประเมนิตนเอง ตามระบบประเมนิของ สมศ.
ผูชวยอธกิารบดฝีายการประกนัคณุภาพเสนอตอทีป่ระชมุวา ส ํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิ

คณุภาพการศกึษา ไดมีหนังสอืที ่มศ 0002/ (ว) 0084  ลงวนัที ่ 8  มิถนุายน  2549 เร่ือง  การประเมนิภายนอกรอบ
สอง ซ่ึงฝายประกนัคณุภาพมีความจ ําเปนทีจ่ะขอใหมหาวทิยาลยัขอนแกนรับทราบและพจิารณาด ําเนินการ ดงัน้ี

1.รับทราบขอมลูในการกระจายนํ้ าหนักตามพันธกิจ ตามรายละเอียดในตาราง ดังน้ี
มาตรฐาน คาน้ํ าหนัก หมายเหตุ

1.  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 35
2.  มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 35
3.  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 20
4.  มาตรฐานดานการทํ านุบํ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 10

รวม  คาน้ํ าหนักมาตรฐานที่ 1 - 4 100

5.  มาตรฐานดานการพัฒนาองคการและบุคลากร 20
6.  มาตรฐานดานการบริหารหลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอน 20
7.  มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ 20

รวม  คาน้ํ าหนักมาตรฐานที่ 5 - 7 60

-  ทีป่ระชุมคณบดีเสนอใหมีคณะ
ท ํางานเพื่อพิจารณาการกํ าหนดคา
น้ํ าหนัก และเสนอสภา
มหาวทิยาลัยตอไป  (มติที่ประชุม
คณบดี คร้ังที่  21/2548   เม่ือวัน
ที ่ 28 ธันวาคม 2548)

- สภามหาวทิยาลัยเห็นชอบตามที่
คณะท ํางานเสนอ (ในการประชุม
สภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 1/2549
เม่ือวนัที่ 18  มกราคม  2549

2.การจัดกลุมสาขาวชิาตามแนวทางของ สมศ.
ขอใหพิจารณาการจดัคณะและวทิยาเขตหนองคายตามกลุมสาขาวชิา ดงัน้ี

การแบงกลุมสาขาวิชาในสถาบันอุดม
ศึกษา โดย สมศ.

การจดักลุมคณะและวิทยาเขตหนองคาย
ลงในกลุมสาขาของ สมศ.

1. กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ ไดแก
    คณะแพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร
    เทคนิคการแพทย เภสัชศาสตร
    สหเวชศาสตร พยาบาลศาสตร
    สาธารณสขุศาสตร  วิทยาศาสตรการกีฬา
    พลศกึษาและสุขศึกษา

1. แพทยศาสตร          2.  สาธารณสุขศาสตร
3. เภสชัศาสตร           4. ทันตแพทยศาสตร
5. เทคนิคการแพทย    6.  คณะพยาบาลศาสตร
7. บณัฑิตวิทยาลัย

2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
    และวิทยาศาสตรชีวภาพ ไดแก
    คณะวทิยาศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติ
    เทคโนโลยีสารสนเทศ

1. วทิยาศาสตร
2. คณะเทคโนโลยี
3. สายวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
    วทิยาเขตหนองคาย
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การแบงกลุมสาขาวิชาในสถาบันอุดม
ศึกษา โดย สมศ.

การจดักลุมคณะและวิทยาเขตหนองคาย
ลงในกลุมสาขาของ สมศ.

3. กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 1. วศิวกรรมศาสตร
4. กลุมสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 1. สถาปตยกรรมศาสตร
5. กลุมสาขาวิชาเกษตรศาสตร  ไดแก
   คณะเกษตรศาสตร อุตสาหกรรมเกษตร
   วนศาสตร เทคโนโลยีการเกษตร

1. เกษตรศาสตร   2. สตัวแพทยศาสตร

6 . กลุมสาขาวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร
     การบญัชี การจัดการ การทองเที่ยว
     และเศรษฐศาสตร
    6.1  สาขาวชิาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร
          การบญัชี และเศรษฐศาสตร
    6.2  สาขาวชิาการทองเที่ยวและโรงแรม

1. วทิยาลยับัณฑิตศึกษาการจัดการ
2. สายบริหารและการจัดการ วิทยาเขตหนองคาย
3. คณะวิทยาการจัดการ

7. กลุมสาขาวิชาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร
   (การสอน)

1. ศกึษาศาสตร

8. กลุมสาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศิลปและ
    ประยุกตศิลป ไดแก
    คณะศลิปกรรมศาสตร วิจิตรศิลป มัณฑศิลป
    จิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ

1. ศลิปกรรมศาสตร

9. กลุมสาขาวิชามนุษยและสังคมศาสตร
    เชน คณะ นิเทศศาสตร วารสารศาสตร
    อกัษรศาสตร ศิลปศาสตร มนุษยศาสตร
    รัฐศาสตร นิติศาสตร  สังคมวิทยา
    สงัคมสงเคราะหศาสตร เปนตน

1. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2. โครงการจัดตั้งคณะนิตศิาสตร
3. สายมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรประยุกต
    วทิยาเขตหนองคาย

10. กลุมสาขาวิชาสหวิทยาการ
     10.1 สาขาวชิาที่มีหลักสูตรแบบ
            สหวทิยาการ (Interdisciplinary)
     10.2 สาขาวชิาอืน่ๆ นอกเหนือจาก 9 กลุม
            สาขาวิชาขางตน

-

หมายเหตุ : สมศ.ไดใชแนวทางตามระบบการรบัเขาศึกษาตอในระดบัอุดมศึกษา ในการแบงกลุมสาขาวชิาออกเปน 10 กลุมสาขาวชิา

3.  การจดัท ํารายงานการประเมินตนเอง ตามเอกสารที่เสนอประกอบวาระการประชุม
ขอใหพิจารณารางคํ าสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดํ าเนินงานจัดทํ ารายงานการประเมินตนเองตามกลุม

สาขาวชิา ตามเอกสารที่เสนอประกอบวาระการประชุม

4.  การก ําหนดคาน้ํ าหนักในแตละมาตรฐานและแตละตัวบงช้ี ทั้งระดับสถาบันและ
                            ระดับกลุมสาขาวิชา

ขอใหพิจารณาความเหมาะสมในการก ําหนดคาน้ํ าหนักในแตละมาตรฐาน และตวับงชีต้ามรางเอกสารทีเ่สนอ
ทัง้น้ี มีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ โดย สมศ.ขอใหมหาวทิยาลยัสงขอมูลภายในวนัที ่19 มิถนุายน 2549

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ และพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี
1.  การจดัคณะ/หนวยงานในกลุมสาขาวิชา   มหาวิทยาลัยแบงกลุมสาขาวิชาเปน
      9 กลุมสาขาวิชาเพื่อการรองรับของ สมศ. โดย

-  ใหจัด คณะสัตวแพทยศาสตร ไวในกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
-  ใหจัด บณัฑิตวิทยาลัย ลงในกลุมสาขาวิชาในลักษณะเดียวกันกับวิทยาเขต
    หนองคาย โดยบัณฑิตวิทยาลัยอยูไดในหลายกลุมสาขาวิชา ตามหลักสูตร
    สาขาวิชารวมที่เปดสอน

2.  คํ าส่ังแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํ ารายงานการประเมินตนเอง ขอใหแตละคณะ/
     หนวยงานนํ ากลับไปพิจารณา และหากมีรายช่ือที่ตองการแกไข/เปล่ียนแปลง
     ใหแจงผูชวยอธิการบดีฝายการประกันคุณภาพ ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2549
3.  การก ําหนดคาน้ํ าหนักในแตละมาตรฐานและตัวช้ีวัด ขอใหแตละคณะ/หนวยงาน
     นํ ากลับไปพจิารณา โดยควรอางองิ/เปรียบเทยีบกบัขอมลูผลการประเมนิโดย ก.พ.ร.
     และแจงขอมลูใหผูชวยอธิการบดีฝายการประกันคุณภาพ  เพื่อนํ ามาประมวล
     นํ าเสนอ สมศ.ตอไป
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครัง้ที ่ 8/2549  ณ  วันที่  21 มิถุนายน 2549

6.4  พจิารณาเสนอผูแทนคณบดีรวมเปนกรรมการในคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
       โครงการจัดต้ังกลุมวิจัย/ศูนยวิจัย
รองอธกิารบดีฝายวิจัยเสนอตอที่ประชุมวา เพ่ือใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน

ฉบบัที ่ 566/2549 เร่ืองหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการจัดตั้งกลุมวิจัยและศูนยวิจัย ขอ 7.4 ที่กํ าหนดให
มหาวทิยาลยัแตงตั้งคณะกรรมการประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิจากผูแทนคณบดี จํ านวน 3 ทาน เพ่ือรวมเปน
กรรมการในคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโครงการจัดตั้งกลุมวิจัย/ศูนยวิจัย จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาผูแทน
จากทีป่ระชุมคณบดีจํ านวน 3 ทาน

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมมีติเสนอผูแทนคณบดีจํ านวน 3 ทาน รวมเปนกรรมการ

ในคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโครงการจัดต้ังกลุมวิจัย/ศูนยวิจัย คือ
1.  คณบดีคณะแพทยศาสตร
2.  คณบดีคณะเกษตรศาสตร
3.  คณบดีคณะศึกษาศาสตร

6.5 ก ําหนดการพธิีไหวครู มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจํ าปการศึกษา 2549
รองอธกิารบดฝีายพัฒนานักศกึษาเสนอตอทีป่ระชมุวา มหาวทิยาลยัไดจัดท ําก ําหนดการพธิไีหวครู

ประจํ าปการศึกษา 2549 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2549 ณ ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก ใน
ชวงเวลา 08.30 น. – 11.30 น.ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม และขอเรียนเชิญทานผู
บริหารรวมงานดงักลาว โดยสวมครุยวทิยฐานะ และพรอมกันในเวลา 08.00 น. ณ หองรับรองพิเศษ บริเวณชัน้ 1
ของศูนยประชุมฯ

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

6.6  ประกาศหลักเกณฑการจัดสรรเงินรางวัลประจ ําปงบประมาณ 2548
       - เลือ่นไปบรรจุวาระการประชุมคร้ังตอไป-

6.7  สรุปการจดัท ําระบบฐานขอมูลภาครัฐสํ าหรับสวัสดิการคารักษาพยาบาล
       - เลือ่นไปบรรจุวาระการประชุมคร้ังตอไป-

เลิกประชุมเวลา 13.00 นาฬิกา

   (ลงชื่อ)          กลุธดิา  ทวมสุข
             (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)

                   รองอธกิารบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
                  เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน  มูลศรี
ผูบันทึกรายงานการประชุม


	ณ  ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2  อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
	((((((((((((((((((
	ผู้มาประชุม
	ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการ หรือภารกิจสำคัญ
	ผู้เข้าร่วมประชุม




