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รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 1/2549
เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2549
ณ หองประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแกนกัลปพฤกษ
******************************************
ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต สกลไชย
2. ผศ.สัมฤทธิ์ หังสะสูตร
3. ผศ.อารมย ตัตตะวะศาสตร
4. รศ.พิศาล ศิริธร
5. ผศ.อนุชา นิลประพันธ
6. ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธ
7. ผศ.วันชัย สุมเล็ก
8. รศ.สมหมาย ปรีเปรม
9. รศ.อัศนี ปาจีนบูรวรรณ
10. รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
11. ผศ.เกียรติ แสงอรุณ
12. รศ.สุลัดดา ลอยฟา
13. ผศ.พิมพา สุตรา
14. ศ.วิรุฬห เหลาภัทรเกษม
15. รศ.พีรสิทธิ์ คํานวณศิลป
16. รศ.ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ
17. ผศ.วีระศักดิ์ ชายผา
18. รศ.อินทรพล หอวิจิตร
19. รศ.บังอร ศรีพานิชกุลชัย
20. ผศ.เกษม นันทชัย
21. รศ.ประจักษ พัวเพิ่มพูลศิริ
22. รศ.ธาดา สุทธิธรรม
23. รศ.สุเมธ แกนมณี
24. ผศ.รุง ธีระพิจิตร
25. รศ.สมาน ลอยฟา

อธิการบดี
ประธาน
ผูชวยอธิการบดีฝายการคลังและพัสดุ
แทนรองอธิการบดีฝายบริหาร
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
รองอธิการบดีฝายวิจัย และรักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
แทนรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิทยาเขตหนองคาย
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณบดีคณะเกษตรศาสตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
รองคณบดีฝายบริหาร
แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
รองคณบดีฝายบริหาร
แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร
คณบดีคณะแพทยศาสตร
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
คณบดีคณะเทคโนโลยี
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู)
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26. รศ.ชรัตน มงคลสวัสดิ์
27. รศ.สมภพ พระธานี
28. รศ.จิตเจริญ ไชยาคํา
29. ผศ.สุกิจจา จันทะชุม
30. รศ.สุธา ภูสิทธิศักดิ์
31. รศ.กุลธิดา ทวมสุข
32. นางสังวาลย ชางทอง

รักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
ผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ
ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)
รองประธานสภาคณาจารย คนที่ 1
แทนประธานสภาคณาจารย
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
เลขานุการที่ประชุม
หัวหนาสํานักงานอธิการบดี
ผูชวยเลขานุการที่ประชุม

ผูไมมาประชุม เนื่องจากติดราชการ หรือภารกิจสําคัญ
1. รศ.รังสรรค เนียมสนิท
รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร
ผูเขารวมประชุม
1. นางบุบผา ชอบใช

รองประธานสภาขาราชการและลูกจาง คนที่ 2
แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง

เริ่มประชุมเวลา 09.45 นาฬิกา
ประธานไดกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงตอที่ประชุม -ไมมีระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 20/2548 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2548
ทีป่ ระชุมมีมติใหแกไขดังนี้
- หนา 3 บรรทัดที่ 4 คําวา “Distinguish” ใหแกไขเปน “Distinguished”
- หนา 4 บรรทัดที่ 4 จากลาง ขอความ “รัฐสภาประกอบดวยสภาผูแ ทนราษฎรและวุฒสิ ภา” ใหเอาเครือ่ ง
หมาย “ ” ออกและใหใส ... แทน
- หนา 17 บรรทัดที่ 5 คําวา “สภามหาวิทาลัย” ใหแกไขเปน “สภามหาวิทยาลัย”
และ บรรทัดที่ 6 ใหเพิม่ เติมขอความ “โดยการยุบรวมภาควิชา” ตอทายมติ
เมือ่ แกไขเรียบรอยแลวทีป่ ระชุมมีมติรบั รองรายงานการประชุมครัง้ ที่ 20/2548เมือ่ วันพุธที่9พฤศจิกายน2548
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
3.1 การกําหนดคานํ้าหนักในแตละมาตรฐาน สําหรับการประเมินภายนอก
เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งที่
21/2548 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2548 ไดพิจารณาเรื่องการกําหนดคานํ้าหนักของมหาวิทยาลัย สําหรับการ
ประเมินภายนอกแลวเห็นควรแตงตัง้ คณะทํางานเพือ่ พิจารณาเรือ่ งดังกลาวใหแลวเสร็จภายใน 2 สัปดาห และเสนอที่
ประชุมคณบดีเพือ่ พิจารณาอีกครัง้ กอนเสนอตอสภามหาวิทยาลัย ประกอบดวย 1) รองอธิการบดีฝา ยแผนและสาร
สนเทศ 2) รองอธิการบดีฝา ยวิชาการและวิเทศสัมพันธ 3) คณบดีคณะวิทยาศาสตร 4) คณบดีคณะศึกษาศาสตร 5)
คณบดีคณะเภสัชศาสตร และ 6) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร นัน้ บัดนี้ คณะทํางานฯ ไดพจิ ารณาเรียบรอยแลว ในการ
ประชุมเมือ่ วันที่ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2549 มีขอสรุปวา เห็นควรใหเพิ่มคานํ้าหนักที่ สมศ. ใหแตละสถานศึกษา
สามารถเพิ่มไดอีก 30 คะแนน ในมาตรฐานที่ 1 จํานวน 15 คะแนน และมาตรฐานที่ 2 จํานวน 15 คะแนน ตาม
ตารางดังนี้
คานํ้าหนัก คานํ้าหนักที่ รวม
ที่ สมศ. มหาวิทยาลัย
กําหนด สามารถเพิ่ม
เบื้องตน ไดอีก 30
มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
20
+ 15
มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
20
+ 15
มาตรฐานดานการบริการวิชาการ
20
+
0
มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
10
+
0
รวม มาตรฐานที่ 1 - 4
70
30
100
มาตรฐานดานการพัฒนาองคการและบุคลากร
20
มาตรฐานดานการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
20
มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ
20
รวม มาตรฐานที่ 5-7
60
มาตรฐาน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
เหตุผล

เนือ่ งจากการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา คณะกรรมการประเมินจะแบง
สถาบันอุดมศึกษาออกเปน 3 กลุม ตามลักษณะของสถาบันที่รับการประเมิน ดังนี้
. สถาบันอุดมศึกษาที่เนนการวิจัยและบัณฑิตศึกษา
. สถาบันอุดมศึกษาที่เนนการผลิตบัณฑิต
. สถาบันอุดมศึกษาที่เนนการใหบริการชุมชนและใหโอกาสทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกนควรพิจารณาเสนอรับการประเมินในกลุม ก. จึงควรกําหนดคานํ้าหนักคะแนนเพิ่ม
ขึ้นในมาตรฐานที่ 1 และมาตรฐานที่ 2 ดวยเหตุผลดังนี้
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1. ตามแผนกลยุทธการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน (พ.ศ. 2548-2552) และแผนปฏิบัติราชการสี่ป
(พ.ศ.2548-2551) มหาวิทยาลัยขอนแกนไดกําหนดทิศทางและกลยุทธของการพัฒนามหาวิทยาลัย ใหเปน
“มหาวิทยาลัยแหงการวิจัย” เพื่อมุงเสริมสรางศักยภาพงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเปนฐานหลักสํ าหรับการผลิต
บัณฑิตและการสรางองคความรู อันจะยกระดับความเปนเลิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสูความเปนสากล ตัวชี้วัด
ในมาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพบัณฑิต และมาตรฐานที่ 2 ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค เปนกรอบการประเมิน
คุณภาพที่จะผลักดันใหมหาวิทยาลัยเกิดการพัฒนาไปตามทิศทางสู “มหาวิทยาลัยแหงการวิจัย” ตามที่กําหนด
2. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดกําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดม
ศึกษา ซึ่งเปนขอสรุปที่ไดจากการประชุมผูทรงคุณวุฒิทางการศึกษา เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2548 รวมทั้งสอด
คลองกับการประชุมรวมกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายเกี่ยวกับการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 11
พฤศจิกายน 2548 มีแนวทางระบุวา จะมีการจัดประเภทของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งอาจแบงเปน 4 ประเภทคือ
มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยที่เนนการสอนระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ และมหาวิทยาลัย
บัณฑิตศึกษา การกําหนดประเภทของมหาวิทยาลัยยอมจะเชื่อมโยงกับการสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยของ
สกอ. ซึ่งเปนเรื่องที่หลีกเลี่ยงไมไดที่มหาวิทยาลัยจะตองมีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน และเห็นไดชัดวาทิศทางของ
มหาวิทยาลัยขอนแกนนาจะอยูในกลุมมหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา (อยางไรก็ตาม สกอ. ยังไมไดกําหนดชัดเจนวาจะ
แบงกลุมมหาวิทยาลัยเปนอยางไร อาจใชแนวทางเดียวกันกับ สมศ. หรืออื่นๆ ก็ได)
3. จากผลการประเมินคุณภาพและผลการประเมินการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ผานมา
ทั้งที่เปนผลการประเมินโดย สมศ. รอบที่ 1 เมื่อปการศึกษา 2546 ผลการประเมินโดย ก.พ.ร. เมื่อป 2547 และ
2548 และผลการประเมินตามระบบประกันคุณภาพภายใน ป 2548 มหาวิทยาลัยขอนแกนมีผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดตางๆ ที่อยูในมาตรฐานที่ 1 และมาตรฐานที่ 2 อยูในระดับที่สูงกวาเกณฑเปนสวนมาก สวนตัวชี้วัดที่ตํ่า
กวาหรือมีความจําเปนที่ตองพัฒนาใหสูงกวาเกณฑมากขึ้น ก็อยูในวิสัยที่จะพัฒนาได
จึงนําเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา ตามแนวทางที่คณะทํางานไดเสนอดังกลาวขางตน
เพื่อนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยตอไป
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบตามทีค่ ณะทํางานฯ เสนอ ใหนาเสนอสภามหาวิ
ํ
ทยาลัยตอ
ไป และเพือ่ กําหนดมาตรการและกลไกทีจ่ ะผลักดันไปสูม หาวิทยาลัยแหงการวิจยั ดังกลาว ทีป่ ระชุมเสนอแนะใหฝา ย
วิชาการและวิเทศสัมพันธพจิ ารณาจัดการประชุมคณบดี วาระพิเศษ เพือ่ พิจารณาเรือ่ งดังกลาวในชวงตนเดือน
กุมภาพันธ 2549 และใหแตละคณะแสดงวิสยั ทัศนในเรือ่ งการวิจยั เพือ่ ใหเชือ่ มโยงกับทิศทางของมหาวิทยาลัยดวย
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การใชพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแกนเพื่อติดตั้งอุปกรณโทรคมนาคม
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษเสนอตอที่ประชุมวา มีบริษัทหางรานและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ขอใชพื้นที่ของมหาวิทยาลัย บริเวณชั้นดาดฟาของอาคารตางๆ หรือบริเวณอื่นๆ ในการติดตั้งอุปกรณรับ-สง
สัญญาณ หรืออุปกรณโทรคมนาคมเพื่อเปนสถานีโทรคมนาคม และเพื่อใหการใชพื้นที่สําหรับกิจการดังกลาวเปน
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ไปอยางมีระบบ มีผูรับผิดชอบดูแลเฉพาะ และเพื่อรองรับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ จึงขอเสนออัตราคา
เชาตอบแทนและระยะเวลารวมทั้งขั้นตอนในการใชพื้นที่ มีรายละเอียดดังนี้
1.คาตอบแทนในการใชพื้นที่
1.1 คาสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยอยางนอยปละ 200,000 บาท นําเขาเปนเงิน
รายได และแบงสัดสวนระหวางมหาวิทยาลัยและหนวยงานที่รับผิดชอบพื้นที่ในอัตรา 50%:50% หรือ 40%:60%
หรือ 30%:70% หรือ อื่นๆ
1.2 ทุนการศึกษาอยางนอยปละ 20,000 บาท ใหแกนักศึกษาของหนวยงานรับผิดชอบ
พื้นที่หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
1.3 คาสาธารณูปโภคตามที่ใชจริงและคาใชจายอื่นๆที่เกิดจากการดําเนินการเปนสถานี
โทรคมนาคมใหผูขอใชพื้นที่เปนผูรับผิดชอบ
2. ระยะเวลาในการใชพื้นที่ไมเกิน 3 ป ตอ 1 สัญญา
3. ผูขอใชพื้นที่เสนอรายละเอียดตออธิการบดีผานรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและผูชวย
อธิการบดีฝายทรัพยสินและมีขั้นตอนการเสนอตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
4. รายละเอียดอื่นๆ จะระบุในสัญญาโดยงานวินัยและนิติการจะเปนผูจัดทําเพื่อประโยชนสูงสุด
ตอมหาวิทยาลัยและหนวยงานรับผิดชอบพื้นที่
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติ ดังนี้
1. การอนุญาตใหเอกชนเขามาดําเนินการเชิงธุรกิจในพื้นที่มหาวิทยาลัย เชน การติดตั้ง
อุปกรณโทรคมนาคม การเดินสายโทรศัพท เคเบิ้ลทีวี หรืออื่นๆ ใหดําเนินการเปนระบบกลางของ
มหาวิทยาลัยโดยผานฝายกิจการพิเศษ
2. การกําหนดรายละเอียด การจัดทําสัญญา และขอผูกพันทางดานกฎหมาย ใหฝายกิจการ
พิเศษ รวมกับงานวินัยและนิติการ พิจารณากําหนดและตรวจสอบเพื่อประโยชนของทางมหาวิทยาลัย
3. การจัดสรรเงินรายไดจากการอนุญาตใหเอกชนดําเนินการดังกลาว ใหจัดแบงเปน 2 สวน
โดยใหมหาวิทยาลัยไดรับในสวนของคาดําเนินการหนึ่งสวน อีกหนึ่งสวนใหกับคณะ หนวยงานเจาของพื้นที่
นอกจากนี้ คณบดีคณะศึกษาศาสตรไดเสนอแนะวา มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดทํา
ยุทธศาสตรเพื่อกระตุน สงเสริมใหคณะ หนวยงาน หารายไดตอไปในอนาคตดวย
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 รายงานประจําปศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแกน
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณสนับสนุน
จาก สกอ.ในการจัดตั้งศูนยบมเพาะวิสาหกิจ และดําเนินการมาตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2548 นั้น บัดนี้ ศูนยฯได
จัดทํารายงานประจําปเรียบรอยแลว มีรายละเอียดโดยสรุปคือ ชวงระหวางเดือนกุมภาพันธ ถึงกันยายน 2548 มี
ผูสนใจเขารวมกิจกรรมของศูนยฯ จํานวน 44 ราย และผานการคัดเลือกจํานวน 19 ราย ในจํานวนนี้ไดมีการจด
ทะเบียนธุรกิจ สามารถประกอบธุรกิจได และมีแนวโนมความตอเนื่องของธุรกิจที่ดี จํานวน 6 ราย มีการจด
ทะเบียนธุรกิจ สามารถประกอบธุรกิจได แตไมชัดเจนในความตอเนื่องของธุรกิจ จํานวน 3 ราย และไมมีความชัด
เจนในการประกอบธุรกิจ จํานวน 10 ราย ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
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จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และขอเชิญชวนคณะที่มีผลงานวิจัยที่จะพัฒนาไปในเชิงพาณิชย
เขารวมกิจกรรมกับศูนยฯ ดวย
ทีป่ ระชุมรับทราบ สําหรับคณะทีส่ นใจจะพัฒนาผลงานไปในเชิงพาณิชย ใหตดิ ตอประสานงานที่
ศูนยบม เพาะฯ โดยตรงตอไป
5.2 ขอความรวมมือในการใชบริการที่สถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ
และการเติมนํ้ามันของรถสวนราชการของหนวยงานในมหาวิทยาลัยขอนแกน
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษเสนอตอที่ประชุมวา สถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ
ไดเปดใหบริการและจําหนายนํามั
้ นเชือ้ เพลิงและผลิตภัณฑของบริษทั ปตท. ตัง้ แตวนั ที่ 1 ธันวาคม 2548 เปนตนมา
โดยใหสวนลดในอัตราลิตรละ 0.20 บาท สําหรับนํ้ามันเชื้อเพลิงทุกผลิตภัณฑ และ รอยละ 5 สําหรับนํ้ามันหลอ
ลื่น รวมทั้งใหคาตอบแทนแกมหาวิทยาลัยขอนแกนในอัตราลิตรละ 0.15 บาท สําหรับนํ้ามันเชื้อเพลิงทุกผลิต
ภัณฑ และลิตรละ 1 บาท สําหรับนํ้ามันหลอลื่น มหาวิทยาลัยไดประชาสัมพันธทางสื่อตางๆของ
มหาวิทยาลัยเพื่อเชิญชวนใหใชบริการและไดกําหนดใหรถสวนกลางทุกคัน ที่อยูในความควบคุมดูแลของสํานักงาน
อธิการบดีใชบริการ (ในลักษณะวงเงินสินเชื่อ) แลว พรอมนี้ บริษทั ปตท.จํากัด (มหาชน) สาขาสวัสดิการมหาวิทยาลัยขอนแกนไดจัดทําขั้นตอนการขอเปดวงเงินสินเชื่อการเติมนํ้ามันเพื่อใหบริการกับคณะ หนวยงานตางๆ ซึ่งมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและขอความรวมมือคณะ หนวยงานใชบริการ
ทีป่ ระชุมรับทราบ
5.3 รายงานศักยภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา 2549-2553
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
7 เมษายน 2547 มีมติเห็นชอบในหลักการและแนวทางในการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษา โดยใหลด
การสนองทุนผานดานอุปทานหรือสถานศึกษา และเพิ่มการสนองทุนผานดานอุปสงคหรือผูเรียนใหมากขึ้น
ประกอบกันการประชุมเพื่อรายงานความกาวหนาโครงการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 21
ตุลาคม 2548 ที่ประชุมยืนยันใหนําระบบกองทุนเงินใหกูยืมที่ผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.) มาใชในปการศึกษา
2549 และ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ยืนยันในหลักการใหปรับเปลี่ยนระบบการจัดสรรงบประมาณจากเดิมที่เปนการ
อุดหนุนผานสถานศึกษาเปนการอุดหนุนผานผูเรียน และมอบหมายใหสํานักงบประมาณประสานกับสถาบัน-อุดม
ศึกษาแตละแหง เพื่อลดปญหาการปรับตัวในชวงเปลี่ยนผาน ในการนี้ สกอ.จึงขอใหสถาบันอุดมศึกษา
ทุกแหงกรอกขอมูลในรายงานศักยภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา 2549-2553 สงใหสํานัก
งานบริหารโครงการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษา ภายในวันศุกรที่ 20 มกราคม 2549 เพื่อเปนขอมูล
ประกอบการจัดทําแผนกําลังคนในสาขาวิชาตางๆ และประมาณการงบประมาณเพื่ออุดหนุนอุดมศึกษาทั้งในภาพ
รวมและรายสถาบัน ซึ่งจะไดนําเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาและเสนอตอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
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ทีป่ ระชุมรับทราบ

และมีขอ คิดเห็นเสนอแนะเพิม่ เติมเพือ่ รองรับเกีย่ วกับระบบการเงินอุดมศึกษา

(ICL) ดังนี้
1. ที่ประชุมมีมติแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากําหนดคาธรรมเนียมการศึกษา
ในปการศึกษา 2550 และพิจารณาใหแลวเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ 2549 ประกอบดวย
1. รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
2. รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
3. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
4. คณบดีคณะเทคโนโลยี
5. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
6. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
7. ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ(สํานักทะเบียนและประมวลผล)
ทัง้ นี้ ใหคณะกรรมการฯ ศึกษาขอมูลเปรียบเทียบกับสถาบันอืน่ และพิจารณาปรับอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษา โดยรวมคาธรรมเนียมการศึกษา คาหนวยกิต หรือคาบํารุงอยางอืน่ ใหจดั เก็บรวมเปน
ยอดเดียวกัน ทัง้ นี้ เริม่ ตัง้ แตปก ารศึกษา 2549 เปนตนไป
2. มหาวิทยาลัยควรสรุปรายงานความคืบหนาในเรื่อง ICL ใหคณะไดรับทราบขอมูล
เปนระยะ
5.4 การรณรงคใหวันอาทิตยเปนวันครอบครัว
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษเสนอตอที่ประชุมวา ดวยสํานักงานรัฐมนตรีมีบันทึกที่ ศธ 0100/
ว 334 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2548 เสนอเรื่องจากรองนายกรัฐมนตรี (นายสุวัจน ลิปตพัลลภ) ในฐานะประธาน
กรรมการสงเสริมและประสานงานสตรีและสถาบันครอบครัว เกีย่ วกับเรือ่ งการรณรงคใหวนั อาทิตยเปนวันครอบครัว
โดยใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาชวยประชาสัมพันธรณรงคใหครอบครัวของขาราชการและบุคลากรที่
อยูในสังกัดไดเห็นความสําคัญของการใชเวลาวางรวมกันของครอบครัวในวันอาทิตยในการทํากิจกรรมรวมกันเพื่อ
เปนการสรางภูมิคุมกัน อันจะนําไปสูความเปนครอบครัวที่เขมแข็งตอไป ในการนี้ สกอ. จึงขอความอนุเคราะห
ประชาสัมพันธในเรื่องดังกลาว โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบตางๆซึ่งสามารถศึกษาไดจาก “แนวทางการดําเนินงาน
วันอาทิตยเปนวันครอบครัว” ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ทีป่ ระชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 การสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ประธานเสนอตอที่ประชุมวา คณบดีคณะวิทยาการจัดการและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จะครบวาระ
การดํารงตําแหนงในวันที่ 29 พฤษภาคม 2549 ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหาคณบดี
พ.ศ.2542 ขอ 10 ใหอธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีกอนสิ้นสุดวาระของ
ผูดํารงตําแหนงคณบดีไมนอยกวา 90 วัน ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับฯ จึงนําเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อ
ทราบและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีทั้งสองคณะขางตน ดังนี้
รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 1/2549 ณ วันที่ 11 มกราคม 2549
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1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย คณะละ 2 คน
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี ซึ่งมิไดสังกัดคณะที่ทําการสรรหา คณะละ 2 คน
3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารย ซึ่งมิไดสังกัดคณะที่ทําการสรรหาคณะละ
1 คน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ทีป่ ระชุมรับทราบและใหนาเสนอสภามหาวิ
ํ
ทยาลัยเพือ่ พิจารณาตอไป
6.2 แนวทางการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ในสวนของป 2550-2551
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป ของกระทรวงที่ไดปรับปรุงแลว ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(สศช.)เสนอ และใหกระทรวงดําเนินการลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป 2549 โดยกระทรวงตางๆได
ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการตามแนวทางของที่ประชุมกระทรวงเพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจําป 25492551 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2548 มีสาระโดยสรุปคือ
1. แยกงบบุคลากรและงบดําเนินงานที่สอดคลองกับภารกิจในแตละยุทธศาสตรออกเพื่อใหเห็น
งบประมาณเฉพาะตามภารกิจยุทธศาสตรและยอดรวมที่เหมาะสมและถูกตองยิ่งขึ้น
2. ปรับปรุงการจําแนกยุทธศาสตรของแผนปฏิบตั ริ าชการของกระทรวงใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
ของแผนการบริหารราชการแผนดินมากยิ่งขึ้น เชน กระทรวงกลาโหม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปนตน
3. ปรับปรุงและจัดทํารายละเอียดของโครงการ (Flagship) ป 2550-2551 ใหสอดคลองและ
สนับสนุนยุทธศาสตร เพื่อเตรียมเสนอของบประมาณป 2550 ตามปฏิทินงบประมาณที่กําหนดไว
พรอมกันนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขอเสนอแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการป 2550-2551
เพื่อใหการจัดทําแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณประจําป พ.ศ.2550-2551 โดยเฉพาะป 2550 มีความสอด
คลองกับนโยบายและแผนการบริหารราชการแผนดิน รวมทั้งสามารถใชเปนคําของบประมาณประจําป พ.ศ.2550
(ตามปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 กําหนดใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ รวมกับ
สํานักงบประมาณ สศช. และกพร.ทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจําป 2550 ระหวางเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม
2548) ซึ่งกระทรวงและหนวยงานตางๆจะตองนําเสนอสํานักงบประมาณโดยใหดําเนินการดังนี้
1. กระทรวงและสวนราชการที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรการขจัดความยากจน ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ควรพิจารณา
เพิ่มเติมแผนงาน/โครงการ โดยเฉพาะโครงการ Flagship เพื่อใหสัดสวนของการจัดสรรงบประมาณในป 2550
และ 2551 เพิ่มขึ้นใกลเคียงกับที่กําหนดไวในแผนการบริหารราชการแผนดิน
2. ใหกระทรวงและสวนราชการจําแนกแผนงาน/โครงการใหชัดเจนใน 5 กลุมคือ (1) โครงการ
ลงทุนขนาดใหญ (Mega Projects) (2) โครงการตามนโยบายรัฐบาลที่ปรากฏในแผนการบริหารราชการแผนดิน
(Flagship Projects) (3) โครงการภายใตการบริหารผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (4) โครงการตามมติ
คณะรัฐมนตรี และ (5) โครงการตามขอผูกพันระหวางประเทศ
3. ใหกระทรวงและสวนราชการปรับปรุงเปาประสงค โดยเฉพาะคาเปาหมายตัวชี้วัดใหมีความ
ชัดเจนและสามารถบูรณาการไดภายใตยุทธศาสตร
รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 1/2549 ณ วันที่ 11 มกราคม 2549
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4. ใหสวนราชการที่ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง หนวยงานอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ และรัฐวิสาหกิจ จัดทําแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณเสนอให สศช.และสํานักงบประมาณ ภายใน
เดือนมกราคม 2549 โดยเฉพาะหนวยงานที่ยังไมไดจัดทําตัวเลขแผนปฏิบัติราชการที่ปรับปรุงใหมของป 25502551 และนําสง สศช.ในรอบปนี้ (ไดแก กระทรวงศึกษาธิการ)
โดยใหกระทรวงและสวนราชการตางๆปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการในสวนของป 2550-2551
เพื่อใชในการจัดทําคําของบประมาณประจําป 2550
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและฝายแผนและสารสนเทศจะจัดสงขอมูลตางๆทาง e-mail ใหคณะ
หนวยงานทราบตอไป
ทีป่ ระชุมรับทราบ
6.3 แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปงบประมาณ 2549
ผูชวยเลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวาตามที่ไดรับมอบหมายใหไปเขารวมประชุมรับฟง
ชีแ้ จงแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ 2549
โดยผูตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ (นายทรงสวัสดิ์ ทิพยคงคา) ที่รับผิดชอบงานตรวจราชการในเขตตรวจ
ราชการที่ 10 และ 12 ในวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2548 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส นั้น มี
สาระสําคัญในการชี้แจงการตรวจราชการและเปนการตรวจราชการแนวใหม การตรวจราชการแบบบูรณาการ ทิศ
ทางและมาตรการในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับมหาวิทยาลัยขอนแกน คือ การปฏิรูป
การอุดมศึกษา ประกอบดวย
1. การปฏิรูปโครงสราง และระบบบริหารจัดการ
2. พัฒนากลไกและกระบวนการจัดการดานคุณภาพการศึกษา
3. ปฏิรูประบบการเรียนการสอน
4. ปฏิรูประบบการเงินของการอุดมศึกษา
5. พัฒนาคณาจารยและบุคลากรอุดมศึกษา
มีประเด็นการตรวจคือ การสนับสนุนการสรางงานวิจยั พืน้ ฐาน และงานวิจยั ในรูปแบบ “สหวิทยาการ”
ซึ่งมีตัวชี้วัดที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. การจัดการวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยในรูปแบบ “สหวิทยาการ”
2. จํานวนงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยในรูปแบบ “สหวิทยาการ” ที่ไดจัดทํา
3. จํานวนงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยในรูปแบบ “สหวิทยาการ” ที่ไดเผยแพร
ผูตรวจราชการจะเขาตรวจราชการมหาวิทยาลัยขอนแกน ดังนี้
- งวดที่ 1/2549 วันที่ 13-17 กุมภาพันธ 2549 ตรวจราชการทีว่ ทิ ยาเขตหนองคาย
- งวดที่ 2/2549 วันที่ 17-21 กรกฎาคม 2549 ตรวจราชการที่มหาวิทยาลัยขอนแกน
การตรวจราชการในสวนราชการที่เปนมหาวิทยาลัย ลักษณะการตรวจจะเปนการเยี่ยมชม รับฟง
ปญหาอุปสรรค ขอคิดเห็นและขอเสนอ จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อทราบและจัดเตรียมขอมูลเพื่อประกอบการ
ตรวจราชการตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ทีป่ ระชุมรับทราบ
รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 1/2549 ณ วันที่ 11 มกราคม 2549

- 10 -

6.4 ผูตรวจราชการแผนดินรัฐสภาขอใหมหาวิทยาลัยขอนแกนชี้แจง กรณีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานไดแจงตอที่ประชุมวา ตามที่ประธานสภาคณาจารย ไดดําเนินการเสนอเรื่องขอความเห็น
จากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาเขารวมลงชื่อยื่นเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยวา ราง พ.ร.
บ.มหาวิทยาลัยขอนแกน ตราขึ้น โดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ เนื่องจากไมไดทําประชาพิจารณที่
ถูกตองตามกฎหมายในการรางพระราชบัญญัติดังกลาว นั้น ผูตรวจราชการแผนดินรัฐสภา ไดมีหนังสือขอให
มหาวิทยาลัยชี้แจงกรณีดังกลาว ซึ่งมหาวิทยาลัยไดดําเนินการชี้แจงไปเรียบรอยแลว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
6.5 คําพิพากษาของศาลปกครอง กรณีการทุจริตในศูนยคอมพิวเตอร
ประธานเสนอตอทีป่ ระชุมวา สืบเนือ่ งจากกรณีการทุจริตในศูนยคอมพิวเตอรเมือ่ หลายปทผี่ า นมา
และทีป่ ระชุม อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยขอนแกนไดพจิ ารณาแลวมีมติใหปลด รศ.สมศักดิ์ สรัง่ บิน รองผูอ านวยการศู
ํ
นย
คอมพิวเตอรในขณะนัน้ ออกจากราชการและสงเรือ่ งไปยัง กม.ซึง่ ก.ม.ไดพจิ ารณาแลวมีมติใหไลนายสมศักดิ์ สรัง่ บิน
ออกจากราชการ และใหมหาวิทยาลัยดําเนินคดีทางอาญากับบุคคลดังกลาวและบุคลากรของศูนยคอมพิวเตอรที่
เกี่ยวของจํานวน 25 คน ดวย ตอมา รศ.สมศักดิ์ สรั่งบิน ไดดําเนินการฟองศาลปกครองใหเพิกถอนมติ อ.ก.ม.
มหาวิทยาลัยขอนแกนดังกลาว และบัดนี้ ศาลปกครองไดวินิจฉัยวากระบวนการของมหาวิทยาลัยขอนแกนนั้นถูก
ตองแลว จึงพิพากษายกฟอง
ผูอ านวยการศู
ํ
นยคอมพิวเตอรเสนอตอทีป่ ระชุมเพิม่ เติมวา เรือ่ งกรณีการทุจริตในศูนยคอมพิวเตอรดัง
กลาวนั้น ไดมีการสงเรื่องให ปปช.ตรวจสอบดวย แตผานมาเปนระยะเวลานานพอสมควรแลว ยังไมทราบความคืบ
หนาแตอยางใด ซึ่งมหาวิทยาลัยควรจะติดตามผลในเรื่องดังกลาวตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ทีป่ ระชุมรับทราบ
6.6 มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ณ จังหวัดอุดรธานี
ประธานเสนอตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดศึกษาความเปนไปไดและเสนอ
โครงการจัดตั้งศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ณ บริเวณที่สาธารณประโยชนโคกขุมปูน ม.1 บ.สามพราว ต.
สามพราว อ.เมือง จ.อุดรธานี พื้นที่ 2,350 ไร เพื่อสนับสนุนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุมจังหวัด 6.1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งประกอบดวย จังหวัดหนองคาย อุดรธานี หนองบัวลําภู และเลย โดยใชงบประมาณ
ลงทุนเบื้ อ งต นประมาณ 500 ล า นบาท ศู น ย ดั ง กล า วจะจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตสาขาด า นวิ ทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการเกษตรตางๆ โดยใหเหตุผลวา ปจจุบันสถาบันการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีอยูยัง
ไมพอเพียง ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไดพิจารณาเรื่องดังกลาวแลวมีมติไมอนุมัติ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ทีป่ ระชุมรับทราบ และเสนอแนะวามหาวิทยาลัยควรมีกลยุทธในการใหบริการทางวิชาการทีเ่ ปน
รูปธรรม และมีกลไกที่เชื่อมโยงกับสถาบันราชภัฎ สภาอุตสาหกรรม หอการคา หรือสถาบันอื่นๆ เพื่อสนอง
ตอบตอความตองการของชุมชน
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6.7 สรุปเหรียญกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 33 (ศาลายาเกมส)
ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา ผูแทนรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอตอที่ประชุมวา
สรุปเหรียญกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 33 (ศาลายาเกมส) ณ วันที่ 11 มกราคม 2549 มหาวิทยาลัยขอนแกนได
3 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน และ 10 เหรียญทองแดง อยูในอันดับที่ 21 จากจํานวน 110 สถาบัน
คณบดีคณะเทคโนโลยีเสนอตอที่ประชุมเพิ่มเติมวา ปจจุบันนักศึกษาตามโครงการชางเผือก ไมได
มีความสัมพันธกับกิจกรรมกีฬาของมหาวิทยาลัยเทาที่ควร และมหาวิทยาลัยก็ไมไดมีระบบการเกื้อหนุนนักเรียน
ตามโครงการดังกลาวดวย
เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมเพิ่มเติมวา โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถทางการ
กีฬาของมหาวิทยาลัยในปจจุบันนี้ เปนการใหโอกาสนักเรียนเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยการรับเขาศึกษานั้น
คํานึงถึงความสามารถทางการกีฬาและทางวิชาการประกอบกัน และมหาวิทยาลัยก็ไมไดมีระบบเกื้อหนุน หรือให
ทุนการศึกษาแตอยางใด หากจะรับนักเรียนเพื่อเขามาเลนกีฬาและสรางชื่อเสียงดานกีฬาใหกับมหาวิทยาลัย จํา
เปนตองมีระบบสนับสนุนที่ดี ฝายกีฬาควรพิจารณาหลักเกณฑในการรับนักกีฬาเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเปน
การเฉพาะ โดยอาจทบทวนหรือยกเลิกโครงการเดิม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ทีป่ ระชุมรับทราบ และมอบฝายพัฒนานักศึกษาพิจารณาในรายละเอียดหลักเกณฑการรับนัก
เรียนที่มีความสามารถทางการกีฬาเขาศึกษาตอไป โดยใหหารือกับคณบดีคณะเทคโนโลยี และศึกษาขอมูล
เปรียบเทียบสถาบันอื่นดวย
เลิกประชุมเวลา 12.40 นาฬิกา

(ลงชื่อ)
กุลธิดา ทวมสุข
(รองศาสตราจารยกุลธิดา ทวมสุข)
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
เลขานุการที่ประชุมคณบดี
นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน มูลศรี
ผูบันทึกรายงานการประชุม
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