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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  1/2549  ณ  วันท่ี  11 มกราคม 2549

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 1/2549

เม่ือวันพุธที่ 11  มกราคม 2549
ณ  หองประชุมสารสิน ชั้น 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ

         ******************************************
ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต  สกลไชย อธิการบดี    ประธาน
2. ผศ.สัมฤทธิ์  หังสะสูตร ผูชวยอธิการบดีฝายการคลังและพัสดุ

 แทนรองอธิการบดีฝายบริหาร
3. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
4. รศ.พิศาล  ศิริธร รองอธิการบดีฝายวิจัย และรักษาราชการแทน

ผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
5. ผศ.อนุชา  นิลประพันธ ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา

แทนรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
6. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
7. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก รกัษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิทยาเขตหนองคาย
8. รศ.สมหมาย  ปรีเปรม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
9. รศ.อศันี  ปาจีนบูรวรรณ คณบดีคณะเกษตรศาสตร
10. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
11. ผศ.เกียรติ  แสงอรุณ รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร
12. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา คณบดีคณะศึกษาศาสตร
13. ผศ.พิมพา  สุตรา รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร
14. ศ.วิรุฬห  เหลาภัทรเกษม คณบดีคณะแพทยศาสตร
15. รศ.พีรสิทธ์ิ  คํ านวณศิลป คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
16. รศ.ชูชาติ  อารีจิตรานุสรณ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
17. ผศ.วีระศักดิ์  ชายผา คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
18. รศ.อินทรพล  หอวิจิตร คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
19. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย คณบดีคณะเภสัชศาสตร
20. ผศ.เกษม  นันทชัย คณบดีคณะเทคโนโลยี
21. รศ.ประจักษ  พัวเพิ่มพูลศิริ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
22. รศ.ธาดา  สุทธิธรรม คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
23. รศ.สุเมธ  แกนมณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
24. ผศ.รุง  ธีระพิจิตร คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
25. รศ.สมาน  ลอยฟา ผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ

(สํ านักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู)
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26. รศ.ชรัตน  มงคลสวัสดิ์ รักษาราชการแทนผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร
27. รศ.สมภพ  พระธานี ผูอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
28. รศ.จิตเจริญ  ไชยาคํ า ผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ
29. ผศ.สุกิจจา  จันทะชุม ผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล

(สํ านักบริหารและพัฒนาวิชาการ)
30. รศ.สุธา  ภูสิทธิศักดิ์ รองประธานสภาคณาจารย คนท่ี 1

แทนประธานสภาคณาจารย
31. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

เลขานุการท่ีประชุม
32. นางสังวาลย  ชางทอง หัวหนาสํ านักงานอธิการบดี

ผูชวยเลขานุการท่ีประชุม

ผูไมมาประชุม เน่ืองจากติดราชการ หรือภารกิจสํ าคัญ
1.  รศ.รังสรรค  เนียมสนิท รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร

ผูเขารวมประชุม
1.  นางบุบผา  ชอบใช รองประธานสภาขาราชการและลูกจาง คนท่ี 2

แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง

เริ่มประชุมเวลา 09.45 นาฬิกา

ประธานไดกลาวเปดประชุมและด ําเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระดงัตอไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอที่ประชุม    -ไมมี-

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 20/2548 เม่ือวันที่ 9 พฤศจิกายน 2548
ท่ีประชมุมีมตใิหแกไขดงันี้
-  หนา 3 บรรทดัท่ี 4 คํ าวา “Distinguish” ใหแกไขเปน “Distinguished”
-  หนา 4  บรรทดัท่ี 4 จากลาง ขอความ “รฐัสภาประกอบดวยสภาผูแทนราษฎรและวฒิุสภา” ใหเอาเครือ่ง

หมาย “   ” ออกและใหใส ... แทน
-  หนา 17 บรรทดัท่ี 5 คํ าวา “สภามหาวทิาลัย” ใหแกไขเปน “สภามหาวทิยาลัย”
    และ บรรทดัท่ี 6 ใหเพิม่เตมิขอความ “โดยการยบุรวมภาควชิา” ตอทายมติ
เม่ือแกไขเรยีบรอยแลวท่ีประชมุมีมตริบัรองรายงานการประชมุครัง้ท่ี 20/2548 เม่ือวนัพธุท่ี 9 พฤศจกิายน 2548
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน
3.1  การกํ าหนดคาน้ํ าหนักในแตละมาตรฐาน สํ าหรับการประเมินภายนอก
เลขานุการท่ีประชุมเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งท่ี

21/2548 เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2548 ไดพิจารณาเรื่องการกํ าหนดคานํ้ าหนักของมหาวิทยาลัย สํ าหรบัการ
ประเมนิภายนอกแลวเห็นควรแตงตัง้คณะทํ างานเพือ่พจิารณาเรือ่งดงักลาวใหแลวเสรจ็ภายใน 2 สัปดาห และเสนอท่ี
ประชมุคณบดเีพือ่พจิารณาอกีครัง้ กอนเสนอตอสภามหาวทิยาลัย ประกอบดวย 1)  รองอธกิารบดฝีายแผนและสาร
สนเทศ  2)  รองอธิการบดฝีายวชิาการและวเิทศสัมพนัธ 3) คณบดคีณะวทิยาศาสตร   4)  คณบดคีณะศกึษาศาสตร  5) 
คณบดคีณะเภสัชศาสตร และ 6)  คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร นัน้ บดันี ้คณะทํ างานฯ ไดพจิารณาเรยีบรอยแลว ในการ
ประชมุเม่ือวนัท่ี เม่ือวันท่ี 6 มกราคม 2549 มีขอสรุปวา เห็นควรใหเพิ่มคานํ้ าหนักท่ี สมศ. ใหแตละสถานศึกษา
สามารถเพิ่มไดอีก 30 คะแนน ในมาตรฐานที่ 1 จํ านวน 15 คะแนน และมาตรฐานที่ 2 จํ านวน 15 คะแนน ตาม
ตารางดังนี้

มาตรฐาน คาน้ํ าหนัก
ที่ สมศ.
กํ าหนด
เบ้ืองตน

คาน้ํ าหนักที่
มหาวิทยาลัย
สามารถเพิ่ม
ไดอีก 30

รวม

1.  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 20 + 15
2.  มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 20 + 15
3.  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 20 +   0
4.  มาตรฐานดานการทํ านุบํ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 10 +   0

รวม มาตรฐานที่ 1 - 4 70 30 100
5.  มาตรฐานดานการพัฒนาองคการและบุคลากร 20
6.  มาตรฐานดานการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 20
7.  มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ 20

รวม มาตรฐานที่ 5-7 60
เหตุผล

เนือ่งจากการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา คณะกรรมการประเมินจะแบง
สถาบันอุดมศึกษาออกเปน 3 กลุม ตามลักษณะของสถาบันท่ีรับการประเมิน ดังนี้

. สถาบันอุดมศึกษาท่ีเนนการวิจัยและบัณฑิตศึกษา

. สถาบันอุดมศึกษาท่ีเนนการผลิตบัณฑิต

. สถาบันอุดมศึกษาท่ีเนนการใหบริการชุมชนและใหโอกาสทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกนควรพิจารณาเสนอรับการประเมินในกลุม ก. จึงควรกํ าหนดคานํ้ าหนักคะแนนเพิ่ม

ขึ้นในมาตรฐานที่ 1 และมาตรฐานที่ 2 ดวยเหตุผลดังนี้
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1. ตามแผนกลยุทธการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน (พ.ศ. 2548-2552) และแผนปฏิบัติราชการส่ีป 
(พ.ศ.2548-2551) มหาวิทยาลัยขอนแกนไดกํ าหนดทิศทางและกลยุทธของการพัฒนามหาวิทยาลัย ใหเปน 
“มหาวิทยาลัยแหงการวิจัย” เพื่อมุงเสริมสรางศักยภาพงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเปนฐานหลักสํ าหรับการผลิต
บัณฑิตและการสรางองคความรู อันจะยกระดับความเปนเลิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสูความเปนสากล ตัวชี้วัด
ในมาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพบัณฑิต และมาตรฐานที่ 2 ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค เปนกรอบการประเมิน
คุณภาพท่ีจะผลักดันใหมหาวิทยาลัยเกิดการพัฒนาไปตามทิศทางสู “มหาวิทยาลัยแหงการวิจัย” ตามที่กํ าหนด

2. สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดกํ าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดม
ศึกษา ซ่ึงเปนขอสรุปท่ีไดจากการประชุมผูทรงคุณวุฒิทางการศึกษา เม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม 2548 รวมทั้งสอด
คลองกับการประชุมรวมกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายเกี่ยวกับการอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี 11 
พฤศจิกายน 2548 มีแนวทางระบุวา จะมีการจัดประเภทของสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงอาจแบงเปน 4 ประเภทคือ 
มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยท่ีเนนการสอนระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ และมหาวิทยาลัย
บัณฑิตศึกษา การกํ าหนดประเภทของมหาวิทยาลัยยอมจะเชื่อมโยงกับการสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยของ 
สกอ. ซ่ึงเปนเรื่องท่ีหลีกเล่ียงไมไดท่ีมหาวิทยาลัยจะตองมีทิศทางการพัฒนาท่ีชัดเจน และเห็นไดชัดวาทิศทางของ
มหาวิทยาลัยขอนแกนนาจะอยูในกลุมมหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา (อยางไรก็ตาม สกอ. ยังไมไดกํ าหนดชัดเจนวาจะ
แบงกลุมมหาวิทยาลัยเปนอยางไร อาจใชแนวทางเดียวกันกับ สมศ. หรืออื่นๆ ก็ได)

3. จากผลการประเมินคุณภาพและผลการประเมินการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีผานมา 
ท้ังท่ีเปนผลการประเมินโดย สมศ. รอบท่ี 1 เม่ือปการศึกษา 2546 ผลการประเมินโดย ก.พ.ร. เม่ือป 2547 และ 
2548 และผลการประเมินตามระบบประกันคุณภาพภายใน ป 2548 มหาวิทยาลัยขอนแกนมีผลการดํ าเนินงาน
ตามตัวชี้วัดตางๆ ท่ีอยูในมาตรฐานที่ 1 และมาตรฐานที่ 2 อยูในระดับท่ีสูงกวาเกณฑเปนสวนมาก สวนตัวชี้วัดท่ีตํ่ า
กวาหรือมีความจํ าเปนท่ีตองพัฒนาใหสูงกวาเกณฑมากขึ้น ก็อยูในวิสัยท่ีจะพัฒนาได

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา ตามแนวทางที่คณะทํ างานไดเสนอดังกลาวขางตน
เพื่อนํ าเสนอตอสภามหาวิทยาลัยตอไป

มติ ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมีมตเิหน็ชอบตามทีค่ณะท ํางานฯ เสนอ ใหนํ าเสนอสภามหาวทิยาลยัตอ
ไป และเพ่ือกํ าหนดมาตรการและกลไกทีจ่ะผลกัดันไปสูมหาวทิยาลยัแหงการวจัิยดังกลาว ทีป่ระชมุเสนอแนะใหฝาย
วชิาการและวเิทศสมัพันธพิจารณาจดัการประชมุคณบดี วาระพเิศษ เพ่ือพิจารณาเรือ่งดงักลาวในชวงตนเดือน
กุมภาพันธ 2549 และใหแตละคณะแสดงวสิยัทศันในเรือ่งการวจัิย เพ่ือใหเชือ่มโยงกบัทศิทางของมหาวทิยาลยัดวย

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1  การใชพ้ืนที่มหาวิทยาลัยขอนแกนเพ่ือติดตั้งอุปกรณโทรคมนาคม
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษเสนอตอท่ีประชุมวา มีบริษัทหางรานและหนวยงานที่เกี่ยวของ

ขอใชพื้นท่ีของมหาวิทยาลัย บริเวณชั้นดาดฟาของอาคารตางๆ หรือบริเวณอื่นๆ ในการติดตั้งอุปกรณรับ-สง
สัญญาณ หรืออุปกรณโทรคมนาคมเพื่อเปนสถานีโทรคมนาคม และเพื่อใหการใชพื้นท่ีสํ าหรับกิจการดังกลาวเปน
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ไปอยางมีระบบ มีผูรับผิดชอบดูแลเฉพาะ และเพื่อรองรับการเปนมหาวิทยาลัยในกํ ากับของรัฐ จึงขอเสนออัตราคา
เชาตอบแทนและระยะเวลารวมทั้งขั้นตอนในการใชพื้นท่ี มีรายละเอียดดังนี้

1.คาตอบแทนในการใชพื้นท่ี
1.1  คาสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยอยางนอยปละ 200,000 บาท นํ าเขาเปนเงิน

รายได และแบงสัดสวนระหวางมหาวิทยาลัยและหนวยงานที่รับผิดชอบพื้นท่ีในอัตรา 50%:50% หรือ 40%:60%
หรือ 30%:70% หรือ อื่นๆ

1.2  ทุนการศึกษาอยางนอยปละ 20,000 บาท ใหแกนักศึกษาของหนวยงานรับผิดชอบ
พื้นท่ีหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

1.3  คาสาธารณูปโภคตามที่ใชจริงและคาใชจายอื่นๆท่ีเกิดจากการดํ าเนินการเปนสถานี
โทรคมนาคมใหผูขอใชพื้นท่ีเปนผูรับผิดชอบ

2.  ระยะเวลาในการใชพื้นท่ีไมเกิน 3 ป ตอ 1 สัญญา
3.  ผูขอใชพื้นท่ีเสนอรายละเอียดตออธิการบดีผานรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและผูชวย

อธิการบดีฝายทรัพยสินและมีขั้นตอนการเสนอตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
4.  รายละเอียดอื่นๆ จะระบุในสัญญาโดยงานวินัยและนิติการจะเปนผูจัดทํ าเพื่อประโยชนสูงสุด

ตอมหาวิทยาลัยและหนวยงานรับผิดชอบพื้นท่ี
จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี
1. การอนุญาตใหเอกชนเขามาดํ าเนินการเชิงธุรกิจในพื้นที่มหาวิทยาลัย เชน การติดตั้ง

อุปกรณโทรคมนาคม การเดินสายโทรศัพท เคเบ้ิลทีวี หรืออื่นๆ ใหดํ าเนินการเปนระบบกลางของ
มหาวิทยาลัยโดยผานฝายกิจการพิเศษ

2.  การกํ าหนดรายละเอียด การจัดทํ าสัญญา และขอผูกพันทางดานกฎหมาย ใหฝายกิจการ
พิเศษ รวมกับงานวินัยและนิติการ  พิจารณากํ าหนดและตรวจสอบเพื่อประโยชนของทางมหาวิทยาลัย

3. การจัดสรรเงินรายไดจากการอนุญาตใหเอกชนดํ าเนินการดังกลาว ใหจัดแบงเปน 2 สวน
โดยใหมหาวิทยาลัยไดรับในสวนของคาดํ าเนินการหน่ึงสวน อีกหน่ึงสวนใหกับคณะ หนวยงานเจาของพื้นที่

นอกจากน้ี คณบดีคณะศึกษาศาสตรไดเสนอแนะวา มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดทํ า
ยุทธศาสตรเพ่ือกระตุน สงเสริมใหคณะ หนวยงาน หารายไดตอไปในอนาคตดวย

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1  รายงานประจํ าปศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแกน
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรเสนอตอท่ีประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณสนับสนุน

จาก สกอ.ในการจัดตั้งศูนยบมเพาะวิสาหกิจ และดํ าเนินการมาตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2548 นั้น บัดนี้ ศูนยฯได
จัดทํ ารายงานประจํ าปเรียบรอยแลว มีรายละเอียดโดยสรุปคือ ชวงระหวางเดือนกุมภาพันธ ถึงกันยายน 2548  มี
ผูสนใจเขารวมกิจกรรมของศูนยฯ จํ านวน 44 ราย และผานการคัดเลือกจํ านวน 19 ราย ในจํ านวนนี้ไดมีการจด
ทะเบียนธุรกิจ สามารถประกอบธุรกิจได และมีแนวโนมความตอเนื่องของธุรกิจท่ีดี จํ านวน 6 ราย มีการจด
ทะเบียนธุรกิจ สามารถประกอบธุรกิจได แตไมชัดเจนในความตอเนื่องของธุรกิจ จํ านวน 3 ราย และไมมีความชัด
เจนในการประกอบธุรกิจ จํ านวน 10 ราย ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
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จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ และขอเชิญชวนคณะที่มีผลงานวิจัยท่ีจะพัฒนาไปในเชิงพาณิชย
เขารวมกิจกรรมกับศูนยฯ ดวย

ทีป่ระชมุรบัทราบ ส ําหรบัคณะทีส่นใจจะพฒันาผลงานไปในเชงิพาณิชย ใหติดตอประสานงานที่
ศนูยบมเพาะฯ โดยตรงตอไป

5.2  ขอความรวมมือในการใชบริการที่สถานีบริการน้ํ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือสวัสดิการ
       และการเติมน้ํ ามันของรถสวนราชการของหนวยงานในมหาวิทยาลัยขอนแกน
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษเสนอตอท่ีประชุมวา สถานีบริการนํ้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ

ไดเปดใหบรกิารและจ ําหนายนํ ้ามันเชือ้เพลิงและผลิตภณัฑของบรษิทั ปตท. ตัง้แตวนัท่ี 1 ธันวาคม 2548 เปนตนมา
โดยใหสวนลดในอัตราลิตรละ 0.20 บาท สํ าหรับนํ้ ามันเชื้อเพลิงทุกผลิตภัณฑ และ รอยละ 5 สํ าหรบันํ้ ามันหลอ
ล่ืน รวมทั้งใหคาตอบแทนแกมหาวิทยาลัยขอนแกนในอัตราลิตรละ 0.15 บาท สํ าหรับนํ้ ามันเชื้อเพลิงทุกผลิต
ภัณฑ และลิตรละ 1 บาท สํ าหรับนํ้ ามันหลอล่ืน มหาวิทยาลัยไดประชาสัมพันธทางส่ือตางๆของ
มหาวิทยาลัยเพื่อเชิญชวนใหใชบริการและไดกํ าหนดใหรถสวนกลางทุกคัน ท่ีอยูในความควบคุมดูแลของสํ านักงาน
อธิการบดีใชบริการ (ในลักษณะวงเงินสินเชื่อ) แลว  พรอมนี ้บรษิทั ปตท.จ ํากดั (มหาชน) สาขาสวสัดกิารมหาวทิยาลัย-
ขอนแกนไดจัดทํ าขั้นตอนการขอเปดวงเงินสินเชื่อการเติมนํ้ ามันเพื่อใหบริการกับคณะ หนวยงานตางๆ ซ่ึงมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบและขอความรวมมือคณะ หนวยงานใชบริการ
ทีป่ระชมุรบัทราบ

5.3  รายงานศักยภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา 2549-2553
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชุมวา ตามที่ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี

7 เมษายน 2547 มีมติเห็นชอบในหลักการและแนวทางในการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษา โดยใหลด
การสนองทุนผานดานอุปทานหรือสถานศึกษา และเพิ่มการสนองทุนผานดานอุปสงคหรือผูเรียนใหมากขึ้น
ประกอบกันการประชุมเพื่อรายงานความกาวหนาโครงการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี 21
ตุลาคม 2548 ท่ีประชุมยืนยันใหนํ าระบบกองทุนเงินใหกูยืมท่ีผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.) มาใชในปการศึกษา
2549 และ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ยืนยันในหลักการใหปรับเปล่ียนระบบการจัดสรรงบประมาณจากเดิมท่ีเปนการ
อุดหนุนผานสถานศึกษาเปนการอุดหนุนผานผูเรียน และมอบหมายใหสํ านักงบประมาณประสานกับสถาบัน-อุดม
ศึกษาแตละแหง เพื่อลดปญหาการปรับตัวในชวงเปล่ียนผาน  ในการนี้ สกอ.จึงขอใหสถาบันอุดมศึกษา
ทุกแหงกรอกขอมูลในรายงานศักยภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา 2549-2553 สงใหสํ านัก
งานบริหารโครงการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษา ภายในวันศุกรท่ี 20 มกราคม 2549 เพื่อเปนขอมูล
ประกอบการจัดทํ าแผนก ําลังคนในสาขาวิชาตางๆ และประมาณการงบประมาณเพื่ออุดหนุนอุดมศึกษาท้ังในภาพ
รวมและรายสถาบัน ซ่ึงจะไดนํ าเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาและเสนอตอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
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ทีป่ระชมุรบัทราบ และมขีอคดิเหน็เสนอแนะเพิม่เตมิเพ่ือรองรบัเก่ียวกับระบบการเงินอดุมศกึษา
(ICL) ดังน้ี

1.  ที่ประชุมมีมติแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อพิจารณากํ าหนดคาธรรมเนียมการศึกษา
ในปการศึกษา 2550 และพิจารณาใหแลวเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ 2549 ประกอบดวย

1.  รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
2.  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
3.  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
4.  คณบดีคณะเทคโนโลยี
5.  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
6.  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
7.  ผูอํ านวยการสํ านักบริหารและพัฒนาวิชาการ(สํ านักทะเบียนและประมวลผล)

ทัง้น้ี   ใหคณะกรรมการฯ ศกึษาขอมูลเปรยีบเทยีบกับสถาบนัอืน่ และพจิารณาปรับอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษา โดยรวมคาธรรมเนียมการศึกษา คาหนวยกิต หรอืคาบํ ารงุอยางอืน่ ใหจัดเก็บรวมเปน
ยอดเดยีวกัน ทัง้น้ี เริม่ตัง้แตปการศกึษา 2549 เปนตนไป

2.  มหาวิทยาลัยควรสรุปรายงานความคืบหนาในเรื่อง ICL ใหคณะไดรับทราบขอมูล
เปนระยะ

5.4  การรณรงคใหวันอาทิตยเปนวันครอบครัว
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษเสนอตอท่ีประชุมวา ดวยสํ านักงานรัฐมนตรีมีบันทึกท่ี ศธ 0100/

ว 334 ลงวันท่ี 16 ธันวาคม 2548 เสนอเรื่องจากรองนายกรัฐมนตรี (นายสุวัจน  ลิปตพัลลภ) ในฐานะประธาน
กรรมการสงเสรมิและประสานงานสตรแีละสถาบนัครอบครวั เกีย่วกบัเรือ่งการรณรงคใหวนัอาทิตยเปนวนัครอบครวั
โดยใหสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาชวยประชาสัมพันธรณรงคใหครอบครัวของขาราชการและบุคลากรท่ี
อยูในสังกัดไดเห็นความสํ าคัญของการใชเวลาวางรวมกันของครอบครัวในวันอาทิตยในการทํ ากิจกรรมรวมกันเพื่อ
เปนการสรางภูมิคุมกัน อันจะนํ าไปสูความเปนครอบครัวท่ีเขมแข็งตอไป ในการนี้ สกอ. จึงขอความอนุเคราะห
ประชาสัมพันธในเรื่องดังกลาว โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบตางๆซ่ึงสามารถศึกษาไดจาก “แนวทางการดํ าเนินงาน
วันอาทิตยเปนวันครอบครัว” ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ทีป่ระชมุรบัทราบ

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ
6.1  การสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ประธานเสนอตอท่ีประชุมวา คณบดีคณะวิทยาการจัดการและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จะครบวาระ

การดํ ารงตํ าแหนงในวันท่ี 29 พฤษภาคม 2549 ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหาคณบดี
พ.ศ.2542 ขอ 10 ใหอธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีกอนส้ินสุดวาระของ
ผูดํ ารงตํ าแหนงคณบดีไมนอยกวา 90 วัน ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับฯ จึงนํ าเสนอท่ีประชุมคณบดีเพื่อ
ทราบและนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีท้ังสองคณะขางตน ดังนี้
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1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย คณะละ 2 คน
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี ซ่ึงมิไดสังกัดคณะที่ทํ าการสรรหา คณะละ 2 คน
3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารย ซ่ึงมิไดสังกัดคณะที่ทํ าการสรรหาคณะละ

1 คน
จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ทีป่ระชมุรบัทราบและใหนํ าเสนอสภามหาวทิยาลยัเพ่ือพิจารณาตอไป

6.2  แนวทางการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ในสวนของป 2550-2551
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชุมวา คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบแผนปฏิบัติ

ราชการ 4 ป ของกระทรวงที่ไดปรับปรุงแลว ตามที่สํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(สศช.)เสนอ และใหกระทรวงดํ าเนินการลงนามคํ ารับรองการปฏิบัติราชการประจํ าป 2549 โดยกระทรวงตางๆได
ปรบัปรุงแผนปฏิบัติราชการตามแนวทางของที่ประชุมกระทรวงเพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจํ าป 2549-
2551 เม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2548  มีสาระโดยสรุปคือ

1. แยกงบบุคลากรและงบดํ าเนินงานที่สอดคลองกับภารกิจในแตละยุทธศาสตรออกเพื่อใหเห็น
งบประมาณเฉพาะตามภารกิจยุทธศาสตรและยอดรวมที่เหมาะสมและถูกตองย่ิงขึ้น

2.  ปรบัปรงุการจ ําแนกยุทธศาสตรของแผนปฏบิตัริาชการของกระทรวงใหสอดคลองกบัยุทธศาสตร
ของแผนการบริหารราชการแผนดินมากย่ิงขึ้น เชน กระทรวงกลาโหม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปนตน

3.  ปรับปรุงและจัดทํ ารายละเอียดของโครงการ (Flagship) ป 2550-2551 ใหสอดคลองและ
สนับสนุนยุทธศาสตร เพื่อเตรียมเสนอของบประมาณป 2550 ตามปฏิทินงบประมาณที่กํ าหนดไว

พรอมกันนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขอเสนอแนวทางการจัดทํ าแผนปฏิบัติราชการป 2550-2551
เพื่อใหการจัดทํ าแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณประจํ าป พ.ศ.2550-2551 โดยเฉพาะป 2550 มีความสอด
คลองกับนโยบายและแผนการบริหารราชการแผนดิน รวมทั้งสามารถใชเปนคํ าของบประมาณประจํ าป พ.ศ.2550
(ตามปฏิทินงบประมาณรายจายประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2550 กํ าหนดใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ รวมกับ
สํ านักงบประมาณ สศช. และกพร.ทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจํ าป 2550 ระหวางเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม
2548) ซ่ึงกระทรวงและหนวยงานตางๆจะตองนํ าเสนอสํ านักงบประมาณโดยใหดํ าเนินการดังนี้

1.  กระทรวงและสวนราชการที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรการขจัดความยากจน ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ควรพิจารณา
เพิ่มเติมแผนงาน/โครงการ  โดยเฉพาะโครงการ Flagship  เพื่อใหสัดสวนของการจัดสรรงบประมาณในป 2550
และ 2551 เพิ่มขึ้นใกลเคียงกับท่ีกํ าหนดไวในแผนการบริหารราชการแผนดิน

2.  ใหกระทรวงและสวนราชการจํ าแนกแผนงาน/โครงการใหชัดเจนใน 5 กลุมคือ (1) โครงการ
ลงทุนขนาดใหญ (Mega  Projects)  (2) โครงการตามนโยบายรัฐบาลที่ปรากฏในแผนการบริหารราชการแผนดิน
(Flagship Projects)  (3) โครงการภายใตการบริหารผูวาราชการจังหวัดแบบบรูณาการ  (4) โครงการตามมติ
คณะรัฐมนตรี และ (5) โครงการตามขอผูกพันระหวางประเทศ

3.  ใหกระทรวงและสวนราชการปรับปรุงเปาประสงค โดยเฉพาะคาเปาหมายตัวชี้วัดใหมีความ
ชัดเจนและสามารถบูรณาการไดภายใตยุทธศาสตร
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4. ใหสวนราชการที่ไมสังกัดสํ านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง หนวยงานอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ และรัฐวิสาหกิจ จัดทํ าแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณเสนอให สศช.และสํ านักงบประมาณ ภายใน
เดือนมกราคม 2549 โดยเฉพาะหนวยงานที่ยังไมไดจัดทํ าตัวเลขแผนปฏิบัติราชการที่ปรับปรุงใหมของป 2550-
2551 และนํ าสง สศช.ในรอบปนี้ (ไดแก กระทรวงศึกษาธิการ)

โดยใหกระทรวงและสวนราชการตางๆปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการในสวนของป 2550-2551
เพื่อใชในการจัดทํ าคํ าของบประมาณประจํ าป 2550

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบและฝายแผนและสารสนเทศจะจัดสงขอมูลตางๆทาง e-mail ใหคณะ
หนวยงานทราบตอไป

ทีป่ระชมุรบัทราบ

6.3 แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
        ประจํ าปงบประมาณ 2549
ผูชวยเลขานุการท่ีประชุมเสนอตอท่ีประชุมวาตามท่ีไดรับมอบหมายใหไปเขารวมประชุมรับฟง

ชีแ้จงแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจํ าปงบประมาณ 2549
โดยผูตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ (นายทรงสวัสดิ์  ทิพยคงคา) ท่ีรับผิดชอบงานตรวจราชการในเขตตรวจ
ราชการที่ 10 และ 12 ในวันอังคารท่ี 27 ธันวาคม 2548 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส นั้น มี
สาระสํ าคัญในการชี้แจงการตรวจราชการและเปนการตรวจราชการแนวใหม การตรวจราชการแบบบูรณาการ ทิศ
ทางและมาตรการในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ซ่ึงมีสวนเกี่ยวของกับมหาวิทยาลัยขอนแกน คือ การปฏิรูป
การอุดมศึกษา ประกอบดวย

1.  การปฏิรูปโครงสราง และระบบบริหารจัดการ
2.  พัฒนากลไกและกระบวนการจัดการดานคุณภาพการศึกษา
3.  ปฏิรูประบบการเรียนการสอน
4.  ปฏิรูประบบการเงินของการอุดมศึกษา
5.  พัฒนาคณาจารยและบุคลากรอุดมศึกษา

มีประเดน็การตรวจคอื การสนบัสนนุการสรางงานวจิยัพืน้ฐาน และงานวจิยัในรปูแบบ “สหวทิยาการ”
ซ่ึงมีตัวชี้วัดท่ีเกี่ยวของ ดังนี้

1.  การจัดการวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยในรูปแบบ “สหวิทยาการ”
2.  จํ านวนงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยในรูปแบบ “สหวิทยาการ” ท่ีไดจัดทํ า
3.  จํ านวนงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยในรูปแบบ “สหวิทยาการ” ท่ีไดเผยแพร

ผูตรวจราชการจะเขาตรวจราชการมหาวิทยาลัยขอนแกน ดังนี้
- งวดที่ 1/2549 วันท่ี 13-17 กุมภาพันธ 2549  ตรวจราชการทีว่ทิยาเขตหนองคาย
- งวดที่ 2/2549 วันท่ี 17-21 กรกฎาคม 2549  ตรวจราชการที่มหาวิทยาลัยขอนแกน

การตรวจราชการในสวนราชการที่เปนมหาวิทยาลัย ลักษณะการตรวจจะเปนการเยี่ยมชม รับฟง
ปญหาอุปสรรค ขอคิดเห็นและขอเสนอ จึงเสนอท่ีประชุมคณบดีเพื่อทราบและจัดเตรียมขอมูลเพื่อประกอบการ
ตรวจราชการตอไป

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ทีป่ระชมุรบัทราบ
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6.4  ผูตรวจราชการแผนดินรัฐสภาขอใหมหาวิทยาลัยขอนแกนชี้แจง กรณีพระราชบัญญัติ-
       มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานไดแจงตอท่ีประชุมวา ตามที่ประธานสภาคณาจารย ไดดํ าเนินการเสนอเรื่องขอความเห็น

จากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาเขารวมลงชื่อย่ืนเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยวา ราง พ.ร.
บ.มหาวิทยาลัยขอนแกน ตราขึ้น โดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ เนื่องจากไมไดทํ าประชาพิจารณท่ี
ถูกตองตามกฎหมายในการรางพระราชบัญญัติดังกลาว นั้น ผูตรวจราชการแผนดินรัฐสภา ไดมีหนังสือขอให
มหาวิทยาลัยชี้แจงกรณีดังกลาว ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดดํ าเนินการชี้แจงไปเรียบรอยแลว

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.5 คํ าพิพากษาของศาลปกครอง กรณีการทุจริตในศูนยคอมพิวเตอร
ประธานเสนอตอท่ีประชมุวา สืบเนือ่งจากกรณกีารทุจรติในศนูยคอมพวิเตอรเม่ือหลายปท่ีผานมา

และท่ีประชมุ อ.ก.ม.มหาวทิยาลัยขอนแกนไดพจิารณาแลวมีมตใิหปลด รศ.สมศกัดิ ์  สรัง่บนิ  รองผูอ ํานวยการศนูย
คอมพวิเตอรในขณะนัน้ ออกจากราชการและสงเรือ่งไปยัง กม.ซ่ึง ก.ม.ไดพจิารณาแลวมีมตใิหไลนายสมศกัดิ ์ สรัง่บนิ
ออกจากราชการ และใหมหาวิทยาลัยดํ าเนินคดีทางอาญากับบุคคลดังกลาวและบุคลากรของศูนยคอมพิวเตอรท่ี
เกี่ยวของจํ านวน 25 คน ดวย ตอมา รศ.สมศักดิ์  สรั่งบิน ไดดํ าเนินการฟองศาลปกครองใหเพิกถอนมติ อ.ก.ม.
มหาวิทยาลัยขอนแกนดังกลาว และบัดนี้ ศาลปกครองไดวินิจฉัยวากระบวนการของมหาวิทยาลัยขอนแกนนั้นถูก
ตองแลว จึงพิพากษายกฟอง

ผูอ ํานวยการศนูยคอมพวิเตอรเสนอตอท่ีประชมุเพิม่เตมิวา เรือ่งกรณกีารทุจรติในศนูยคอมพวิเตอรดัง
กลาวนั้น ไดมีการสงเรื่องให ปปช.ตรวจสอบดวย แตผานมาเปนระยะเวลานานพอสมควรแลว ยังไมทราบความคืบ
หนาแตอยางใด ซ่ึงมหาวิทยาลัยควรจะติดตามผลในเรื่องดังกลาวตอไป

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ทีป่ระชมุรบัทราบ

6.6  มติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการจัดตั้งศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ณ จังหวัดอุดรธานี
ประธานเสนอตอท่ีประชุมวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดศึกษาความเปนไปไดและเสนอ

โครงการจัดตั้งศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ณ บริเวณท่ีสาธารณประโยชนโคกขุมปูน ม.1 บ.สามพราว ต.
สามพราว อ.เมือง จ.อุดรธานี พื้นท่ี 2,350 ไร เพื่อสนับสนุนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุมจังหวัด 6.1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงประกอบดวย จังหวัดหนองคาย อุดรธานี หนองบัวลํ าภู และเลย  โดยใชงบประมาณ
ลงทุนเบื้องตนประมาณ 500 ลานบาท ศูนยดังกลาวจะจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตสาขาดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการเกษตรตางๆ โดยใหเหตุผลวา ปจจุบันสถาบันการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมีอยูยัง
ไมพอเพียง ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีไดพิจารณาเรื่องดังกลาวแลวมีมติไมอนุมัติ

จงึเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ทีป่ระชมุรบัทราบ และเสนอแนะวามหาวทิยาลยัควรมกีลยทุธในการใหบรกิารทางวชิาการทีเ่ปน

รปูธรรม และมีกลไกที่เชื่อมโยงกับสถาบันราชภัฎ สภาอุตสาหกรรม หอการคา หรือสถาบันอื่นๆ เพ่ือสนอง
ตอบตอความตองการของชุมชน
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6.7  สรุปเหรียญกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 33 (ศาลายาเกมส)
ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา ผูแทนรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอตอท่ีประชุมวา

สรุปเหรียญกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 33 (ศาลายาเกมส) ณ วันท่ี 11 มกราคม 2549 มหาวิทยาลัยขอนแกนได
 3 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน และ 10 เหรียญทองแดง อยูในอันดับท่ี 21 จากจํ านวน 110 สถาบัน

คณบดีคณะเทคโนโลยีเสนอตอท่ีประชุมเพิ่มเติมวา ปจจุบันนักศึกษาตามโครงการชางเผือก ไมได
มีความสัมพันธกับกิจกรรมกีฬาของมหาวิทยาลัยเทาท่ีควร และมหาวิทยาลัยก็ไมไดมีระบบการเกื้อหนุนนักเรียน
ตามโครงการดังกลาวดวย

เลขานุการท่ีประชุมเสนอตอท่ีประชุมเพิ่มเติมวา โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถทางการ
กีฬาของมหาวิทยาลัยในปจจุบันนี้ เปนการใหโอกาสนักเรียนเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยการรับเขาศึกษานั้น
คํ านึงถึงความสามารถทางการกีฬาและทางวิชาการประกอบกัน และมหาวิทยาลัยก็ไมไดมีระบบเกื้อหนุน หรือให
ทุนการศึกษาแตอยางใด  หากจะรับนักเรียนเพื่อเขามาเลนกีฬาและสรางชื่อเสียงดานกีฬาใหกับมหาวิทยาลัย จํ า
เปนตองมีระบบสนับสนุนท่ีดี ฝายกีฬาควรพิจารณาหลักเกณฑในการรับนักกีฬาเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเปน
การเฉพาะ โดยอาจทบทวนหรือยกเลิกโครงการเดิม

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ทีป่ระชมุรบัทราบ และมอบฝายพัฒนานักศึกษาพิจารณาในรายละเอียดหลักเกณฑการรับนัก

เรียนที่มีความสามารถทางการกีฬาเขาศึกษาตอไป โดยใหหารือกับคณบดีคณะเทคโนโลยี และศึกษาขอมูล
เปรียบเทยีบสถาบันอื่นดวย

เลิกประชุมเวลา 12.40  นาฬิกา

    (ลงชื่อ)          กุลธิดา  ทวมสุข
             (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)

                  รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
                   เลขานุการท่ีประชุมคณบดี

นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน  มูลศรี
ผูบันทึกรายงานการประชุม
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