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รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 3/2549

เม่ือวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ 2549
ณ  หองประชุมสารสิน ชั้น 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ

         ******************************************
ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต  สกลไชย อธิการบดี    ประธาน
2. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
3. ผศ.อนุชา นิลประพันธ                            ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา

แทนรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
4. ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
5. ผศ.วันชัย สุมเล็ก รองอธิการบดีฝายวิทยาเขตหนองคาย
6. รศ.สมหมาย  ปรีเปรม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
7. รศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ คณบดีคณะเกษตรศาสตร
8. ผศ.ธนากร วงศวัฒนาเสถียร รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ

แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
9. ศ.ละออศรี  เสนาะเมือง คณบดีคณะวิทยาศาสตร
10. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา คณบดีคณะศึกษาศาสตร
11. รศ.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
12. ศ.วิรุฬห  เหลาภัทรเกษม คณบดีคณะแพทยศาสตร
13. รศ.พีรสิทธ์ิ  คํ านวณศิลป คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
14. รศ.ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
15. ผศ.วีระศักดิ์  ชายผา คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
16. รศ.อินทรพล หอวิจิตร คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
17. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย คณบดีคณะเภสัชศาสตร
18. ผศ.เกษม  นันทชัย คณบดีคณะเทคโนโลยี
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

(สํ านักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู)
24. รศ.ชรัตน  มงคลสวัสดิ์ รักษาราชการแทนผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร
25. รศ.สมภพ  พระธานี ผูอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
26. รศ.จิตเจริญ  ไชยาคํ า ผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ
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27. ผศ.สิทธี วนิชาชีวะ รองผูอํ านวยการฝายวางแผนและพัฒนา
แทนผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล
(สํ านักบริหารและพัฒนาวิชาการ)

28. ผศ.พิศิษฐ  โจทยกิ่ง ประธานสภาคณาจารย
29. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

เลขานุการท่ีประชุม
30. นางสังวาลย  ชางทอง หัวหนาสํ านักงานอธิการบดี

ผูชวยเลขานุการท่ีประชุม

ผูไมมาประชุม เน่ืองจากติดราชการ หรือภารกิจสํ าคัญ
1.  รศ.ดํ ารงค หอมดี รองอธิการบดีฝายบริหาร
2.  รศ.พิศาล ศิริธร รองอธิการบดีฝายวิจัย
3.  รศ.รังสรรค เนียมสนิท รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร

ผูเขารวมประชุม
1.  นางณัฐสมล  ธนกูลรังสฤษด์ิ ผูชวยผูอํ านวยการ

แทนผูอํ านวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
2.  นางบุบผา  ชอบใช รองประธานสภาขาราชการและลูกจาง คนท่ี 2

แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง

เริ่มประชุมเวลา 09.45 นาฬิกา

ประธานไดกลาวเปดประชุมและด ําเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระดงัตอไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอที่ประชุม
-ไมมี-

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2549 เม่ือวันที่ 8 กุมภาพันธ 2549
ท่ีประชมุมีมตใิหแกไข ดงันี้
- หนา 12 มต ิขอ 3 บรรทดัท่ี 2  คํ าวา “ตารางท่ี 3” แกไขเปน “ตารางที ่1”
- หนา 18  วาระที ่6.1  บรรทดัท่ี  5   คํ าวา   “60 ป”  แกไขเปน  “65 ป”
- หนา 19  วาระที ่6.4  บรรทดัท่ี 4    คํ าวา  “จ ํานวน 32  ราย ”  แกไขเปน  “จ ํานวน 34  ราย ”
เม่ือแกไขเรยีบรอยแลวท่ีประชมุมีมตริบัรองรายงานการประชมุครัง้ท่ี 2/2549 เม่ือวนัพธุท่ี 8

กมุภาพนัธ 2549
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน
3.1  การปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
เลขานุการท่ีประชุมเสนอตอท่ีประชุมวา ตามมติท่ีประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี  2/2549

เม่ือวันท่ี  8 กุมภาพันธ 2549  ไดพิจารณาเรื่องการปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ ของมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมการรองรับนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนการศึกษาตามระบบกองทุน
กูยืมเงินเพื่อการศึกษาท่ีเชื่อมโยงกับรายไดในอนาคต (ICL) ซ่ึงจะเริ่มใชในปการศึกษา 2549 แลว มีมติ ดังนี้

1. อธิการบดรีบัไปพจิารณาตรวจสอบประเดน็ทางกฎหมายวา มหาวทิยาลัยจะสามารถจดัเกบ็คาธรรม
เนยีมการศกึษาเพิม่ขึน้ สํ าหรบันกัศกึษาใหมในปการศกึษา 2549 ไดหรอืไม

2. หากผลการตรวจสอบสามารถด ําเนนิการได  ใหจดัเกบ็ในอตัราใหมตามขอเสนอของคณะท ํางานฯ ตามขอ
2.1  และเปล่ียนกลุมนกัศกึษาคณะพยาบาลศาสตร และคณะสาธารณสุขศาสตร  เปนนกัศกึษากลุมท่ี 2 (เกบ็คาธรรมเนยีมฯ
10,000 บาท)  สํ าหรบัคณะทีป่ระสงคจะเปล่ียนแปลงกลุมใหแจงภายใน 1 สัปดาห

3. หากไมสามารถด ําเนนิการได ใหจดัเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษารวมเปนอตัราเดยีว (single fee)
โดยใชอตัราตามรายละเอยีดในตารางที ่1  สํ าหรบัคณะใดทีป่ระสงคจะจดัเกบ็คาธรรมเนยีมพเิศษ     ใหด ําเนนิการ ขอ
อนมัุตติอท่ีประชมุคณบดกีอน แลวจงึคอยน ําไปรวมเปนอตัราเหมาจายตอไป ท้ังนี ้ใหคํ านงึถงึผลกระทบตอผูเขาศกึษา
และในเชงิกฎหมายดวย

4.  มหาวทิยาลัยควรพจิารณาแตงตัง้คณะทํ างาน 2 ชดุ ไดแก 1) คณะทํ างานเพือ่ทํ าความเขาใจเกีย่วกบั
การปรบัเปล่ียนคาธรรมเนยีมการศกึษาดงักลาวตอบคุลากร นกัศกึษา และบคุคลทัว่ไป 2) คณะทํ างานปรบัปรงุการบรหิาร
งบประมาณทีไ่ดรบัจากการจดัเกบ็คาธรรมเนยีมแบบใหมเพือ่ใหเกดิความชดัเจนและโปรงใสตอไป

บัดนี้ มีประเด็นสืบเนื่องเพื่อเสนอตอท่ีประชุม ดังนี้
1. อธิการบดีไดมอบหมายใหงานวินัยและนิติการเสนอความเห็นแลว ซ่ึงงานวินัยและนิติการ

ไดตรวจสอบจากระเบียบการรับเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยวิธีรับตรง ประจํ าปการศึกษา 2549 ซ่ึงได
แจกจายใหแกโรงเรียนประจํ าจังหวัดท่ีเปนศูนยกลางในการสงเอกสาร และผานกระบวนการสมัครและรับเอกสาร
ใบสมัครโดยวิธีรับตรงไปแลวในชวงวันท่ี 4-9 มกราคม 2549 ตามระเบียบการที่ประกาศไปแลว ไดแจงอัตราคา
ธรรมเนียมไวในหนา 52-54 โดยไมไดมีขอความเพิ่มเติมไววา มหาวิทยาลัยขอนแกนขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับอัตรา
คาธรรมเนียมภายหลังจากออกระเบียบการดังกลาว จึงมีความเห็นวามหาวิทยาลัยไมควรจะปรับเพิ่มอัตราคาธรรม
เนียมมากกวาท่ีไดแจงไวในกํ าหนดการ

2.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีความประสงคจะจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ
จากนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ 3,000 บาท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนํ า
เงินรายไดไปใชจายในกิจกรรมการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา เพื่อใหระบบสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนของคณะฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ พรอมนี้ไดเสนอรางประกาศฯ  มีรายละเอียดหลักการและเหตุผล
ในการขออนุมัติและกํ าหนดอัตราเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ
มาเพื่อประกอบการพิจารณา ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

3.  คณะพยาบาลศาสตรและคณะเทคนิคการแพทย ไดมีหนังสือแจงมายังฝายวิชาการฯ วา
ไดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดกลุมสาขาวิชาเพื่อกํ าหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา รวมถึงผลกระทบที่
อาจมีตอการจัดสรรงบประมาณ จึงขออยูในกลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพดังเดิม
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จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมีมตดัิงน้ี
- ใหจัดเก็บคาธรรมเนียมการศกึษานักศกึษาใหม ปการศกึษา 2549 ในอตัราเดมิแตรวมเปน

อตัราเหมาจายตอภาคการศกึษา  ตามทีป่รากฏในตารางที ่ 1 หนา 6-7 ของรายงานการ
ประชมุคณบด ีครัง้ที ่2/2549 เม่ือวนัที ่8 กุมภาพันธ 2549

- เหน็ชอบการขออนมัุติจัดเก็บคาธรรมเนียมการศกึษาพเิศษ หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ คณะ
มนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร ภาคการศกึษาละ 3,000 บาท รวมเปนอตัราเหมาจาย 6,135
บาท  เน่ืองจากไมขดัแยงกับประกาศฯการเกบ็คาธรรมเนียมการศกึษาทีม่หาวทิยาลยัไดออก
ไปแลว  ส ําหรบัคณะอืน่ๆทีป่ระสงคจะจดัเก็บคาธรรมเนียมการศกึษาพิเศษ ใหเสนอเรือ่งเขาที่
ประชมุคณบด ีเพ่ือใหความเหน็ชอบเพิม่เตมิตามระเบยีบตอไปได

- เหน็ชอบใหคณะพยาบาลศาสตร และคณะเทคนคิการแพทย อยูในกลุมที ่3 สาขาวทิยาศาสตร
สขุภาพ ตามทีเ่สนอ

- ใหส ํานักบรหิารและพฒันาวชิาการด ําเนินการออกใบเสรจ็คาธรรมเนียมการศกึษา ส ําหรบั
      นักศกึษาทีเ่ขากอนปการศกึษา 2549 ใหนักศกึษามีทางเลอืกทีจ่ะรบัใบเสรจ็แบบแยก
      รายการ หรอืแบบรวมรายการเปนอตัราเหมาจายก็ได
- การแตงต้ังคณะท ํางานเพ่ือสรางความเขาใจและคณะท ํางานปรบัปรงุการบรหิารงบประมาณ 

มหาวทิยาลยัจะมอบหมายใหฝายทีเ่ก่ียวของตอไป

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1  รางประกาศฯ เรื่อง นโยบายจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มข.
เลขานุการท่ีประชุม เสนอตอท่ีประชุมวา สภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งท่ี 6/2548 เม่ือวันท่ี

7 กันยายน 2548 ไดมีมติเห็นชอบใหประกาศใชหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแกน (หลักสูตรใหม
พ.ศ.2548) เปนหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัย และไดออกประกาศสภามหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 8/2548) เรื่อง
การใชหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไปมหาวิทยาลัยขอนแกน (หลักสูตรใหม พ.ศ.2548) มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 23
กันยายน 2548 ในการนี้ เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความ
เรียบรอย มีประสิทธิภาพ ตอบสนองนโยบายการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัย สํ านักวิชาศึกษาท่ัวไป จึง
ขอเสนอรางประกาศฯ เรื่อง นโยบายการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมีมติเหน็ชอบในหลกัการรางประกาศฯดงักลาว โดยมขีอคดิเหน็

เสนอแนะ ดังน้ี
1.  เพ่ือความชดัเจนในการตคีวามตามประกาศฯใหเพ่ิมนิยาม ค ําวา “รายวชิาศกึษาทัว่ไป”
     “สถาบนัภาษา”  “หลกัสตูร”  และมบีทเฉพาะกาล ทีก่ลาวถงึสถานภาพรายวชิาศกึษาทัว่ไป
     ทีใ่ชอยูในปจจุบัน
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2. แกไขขอความในประกาศฯ ดังน้ี
-   ขอ 7 “ใหมหาวิทยาลัยจัดสรรเงินรายไดจากการลงทะเบียน…” แกไขเปน “ให
     มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยซึ่งไดจากการลงทะเบียน…”
- ขอ 8 “การจายคาตอบแทนการสอนและการปฏิบัติงานของอาจารย ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑของมหาวิทยาลัยโดยใชเงินรายไดของมหาวิทยาลัย” แกไขเปน “การจาย
คาตอบแทนการสอนและการปฏิบัติงานของอาจารยและคณะทํ างานตางๆ ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย ”

3. ขอใหส ํานักวชิาศกึษาทัว่ไปรายงานผลการด ําเนินงานตอทีป่ระชมุคณบดทีราบ ทกุภาคการศกึษา

4.2 ขอเสนอหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
                           ในลักษณะโครงการพิเศษ

คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรเสนอตอท่ีประชุมวา คณะสถาปตยกรรมศาสตรเสนอขออนุมัติ
ดํ าเนินการจัดการหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ในลักษณะโครงการ
พิเศษ โดยมีหลักการและเหตุผลเพื่อผลิตบัณฑิต สงเสริมพัฒนาบุคลากร สรางและพัฒนาองคความรูท่ีเกี่ยวของ
กับการออกแบบอุตสาหกรรม ท้ังนี้ คณะกรรมการอํ านวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งท่ี 3/2548
เม่ือวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2548 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรมในลักษณะโครงการพิเศษตามที่เสนอ โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังน้ี
- ในการประกาศรับสมัครบุคคลเขาศึกษา ควรระบุใหชัดเจนวาหลักสูตรน้ีจะไมไดรับ
     ใบประกอบวิชาชีพ จากสภาสถาปนิกฯ
- ใหพิจารณาปรบัจํ านวน และรายชือ่อาจารยผูรบัผิดชอบการจดัการหลกัสตูร ในขอ 8 และ

ขอ 9 ของโครงการฯ ตามเกณฑมาตรฐานหลกัสตูรฯ  พ.ศ. 2548
- เน่ืองจากมแีนวโนมวาในอนาคตหลกัสตูรโครงการพเิศษ อาจจะไมไดรบัการสนบัสนุนจาก

กองทนุ  ICL   ซึง่อาจท ําใหมีผูสนใจเขารบัการศกึษานอยลงดวย ดังน้ัน มหาวทิยาลยัอาจ
จะไมจัดหลกัสตูรในลกัษณะโครงการพเิศษอกีตอไป  และจะมกีารทบทวนรปูแบบการจดั
การเรยีนการสอนทีมี่ชือ่เรยีกอยางอืน่แทน  เชน หลกัสตูรระบบชดุวชิา

- ขอใหคณะฯ เรงดํ าเนินการปรับแกไขเอกสารโครงการฯตามมติที่ประชุมคณบดี เพ่ือ
เสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยใหทัน ในวันที่ 27
กุมภาพันธ 2549

4.3  ขอเสนอรายชื่อหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแกน (เพ่ิมเติม)
เลขานุการท่ีประชุมเสนอตอท่ีประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยไดออกประกาศรายชื่อหลักสูตร

โครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามประกาศมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 662/2548) ลงวันท่ี 25 สิงหาคม
2548 ไปแลว แตเนื่องจาก มหาวิทยาลัยไดเปดสอนหลักสูตรโครงการพิเศษเพิ่มเติม อีกจํ านวน 1 หลักสูตร คือ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสํ าหรับครู คณะวิทยาศาสตร ซ่ึงคณะกรรมการอํ านวยการหลักสูตร
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โครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งท่ี 1/2549 เม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2549 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว  จึง
เห็นควรจัดทํ าเปนประกาศฯเพิ่มเติม พรอมนี้ไดเสนอรางประกาศฯ มาเพื่อพิจารณา ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ ใหจัดทํ าเปนประกาศฯ ตอไป

4.4  รางประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑการจัดการฝกอบรมหลังปริญญาเอก
คณบดบีณัฑติวทิยาลัยเสนอตอท่ีประชุมวา  บณัฑติวทิยาลัยขอเสนอรางประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ

การจดัการฝกอบรมหลงัปรญิญาเอก (Post Doctoral Training) เพือ่เปนการพัฒนาบุคคลหลังจบการศึกษาระดับ
ปรญิญาเอก หรอืเทียบเทา ใหมีความสามารถเพิม่เตมิดานการวจิยัเพือ่การเขาสูอาชพีเปนนักวิจัยหรือเปนนักวิชาการ
โดยการเชื่อมโยงกับการวิจัยของคณาจารย ซ่ึงจะเปนกลไกสํ าคัญประการหนึ่งในการสงเสริมใหเกิดการพัฒนา
มหาวิทยาลัยขอนแกนไปสูการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย  ท้ังนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการประจํ าบัณฑิตวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2549 เม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2549 ไดใหความเห็นชอบแลว

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการรางประกาศดังกลาว โดยมีขอคิดเห็น

เสนอแนะใหพิจารณาปรับแกไขเพ่ิมเติม เพ่ือความชัดเจน ดังน้ี
- ค ําวา “…จดสิทธิบัตร..” ใหแกเปน “ …จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา…” ทุกแหงที่

ปรากฏในประกาศ
- ปรับเพ่ิมเติมขอความใหชัดเจน วาหลักสูตรน้ี เปนหลักสูตรที่ขึ้นอยูกับผูเขารับการอบรม

ทีมี่โครงการวจัิย และมแีผนการฝกอบรม ใหเหน็ภาพกวางๆวามีรูปแบบหลักสูตรอยางไร
โดยอาจเพิม่เตมิในขอ 2

- ขอ 5.1 บรรทัดสุดทาย “…(ถามี)” ใหแกไขเปน “…(ถามีตนสังกัด)”
- ปรับขอความในขอ 4.5 ใหมใหเขาใจถึงเจตนารมยของประกาศวา การเปนที่ปรึกษา

วิทยานิพนธระดับปริญญาเอกครบตามเกณฑภาระงานแลว ก็ยังสามารถควบคุมวิทยา
นิพนธในหลักสูตรการฝกอบรมหลังปริญญาเอกนี้ได

4.5  การกํ าหนดจรรยาบรรณของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ เสนอตอท่ีประชุมวา ตามมาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 กํ าหนดวา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตองปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากํ าหนด โดยใหสถาบันอุดมศึกษารับฟงความคิดเห็น
และขอเสนอแนะจากขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบกับกรอบการประเมินการปฏิบัติราชการ
ประจํ าป 2549 นั้น ก.พ.ร.ไดกํ าหนดประเด็นการประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย
(Professional Ethics) เปนตัวชี้วัดดวยคานํ้ าหนักรอยละ 4  ฝายพัฒนาบุคลากรจึงไดเสนอเอกสารประกอบการ
พจิารณาเพื่อกํ าหนดจรรยาบรรณสํ าหรับอาจารย ประกอบดวย 1) ขอบังคับ ก.พ. วาดวยจรรยาบรรณของ



- 7 -

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  3/2549  ณ  วันท่ี  15 กุมภาพันธ 2549

ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2537  2) ประกาศของท่ีประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ (ปอมท.)
ท่ี 2/2543 เกีย่วกบัจรรยาบรรณอาจารยมหาวทิยาลัย  3) สรปุผลการประชมุเชงิปฏิบตักิาร “การก ําหนดจรรยาบรรณ
สํ าหรับอาจารย” ของสภาคณาจารย  มหาวิทยาลัยขอนแกน  เม่ือวันท่ี  24 กรกฎาคม 2547  ซ่ึงมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติใหกํ าหนดจรรยาบรรณอาจารย   ตามแนวทางของประกาศ

ของ ปอมท. และ สรุปผลการประชุมสภาคณาจารยมหาวิทยาลัยขอนแกน  โดยใหพิจารณาจัดกลุมเน้ือหา
และปรับวิธีการเขียนใหม โดยที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะใหเพ่ิมเติมประเด็นตางๆ ดังน้ี

- อาจารยที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ก็ใหเปนไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพน้ันๆ ดวย
- อาจารยพึงปฏิบัติตามหนาที่ภายใตมาตรฐานหรือกฎระเบียบที่ราชการหรือมหาวิทยาลัย

กํ าหนด โดยใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
     ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547  หมวด 5  วินัยและการรักษาวินัย  มาตรา 37-45
     ระบุใหชัดเจนวา ขอใดฝาฝนแลวเปนการผิดวินัย   และขอใดเขาขายวินัยรายแรง
- ใหแตงต้ังคณะกรรมการเพือ่พิจารณาก ําหนดจรรยาบรรณอาจารย มหาวทิยาลยัขอนแกน
     ประกอบดวย    รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร   รศ.ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ
     รศ.ประจักษ พัวเพ่ิมพูลศิริ   และ ผูแทนประธานสภาคณาจารย   รวมทั้งใหแตงต้ังคณะ
     กรรมการเพื่อหาแนวทางกํ ากับดูแลกระบวนการตางๆ ในการดํ าเนินการเกี่ยวกับการผิด
     จรรยาบรรณอาจารยดวย

4.6  การจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 60 ป ครองราชย
ประธานเสนอตอท่ีประชุมวา ดวยป 2549 เปนปครบรอบ 60 ปครองราชย ซ่ึงหนวยงานตางๆท้ัง

ภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมตางๆเนื่องในโอกาสดังกลาว  ในการนี้ มหาวิทยาลัยควรมีโครงการหรือกิจกรรมเพื่อ
รวมเฉลิมฉลองในวาระที่เปนมหามงคลนี้  จึงเห็นควรมีขอคิดเห็นเสนอแนะที่หลากหลายจากคณะ/หนวยงาน
ตางๆ ดวย ท้ังนี้ ไดมีการรวมหารือในคณะผูบริหารมาระดับหนึ่งแลว เห็นควรเสนอใหจัดกิจกรรม/โครงการ ดังนี้

1. การใหทุนการศึกษาแกผูดอยโอกาส เขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
2. ตั้งกลุมวิจัยเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
3. จัดพิมพหนังสือเผยแพรพระราชกรณียกิจ “ พระมหากษัตริยกับการพัฒนาภาคตะวันออก
     เฉียงเหนือ”
4. รวมกับจังหวัดขอนแกนสรางพระราชตํ าหนักท่ีอํ าเภอภูเวียง เพื่อใหสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาประทับชวงท่ีเสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตร
5. สรางกลุมออกกํ าลังกายตามโรงเรียนตางๆ  โดยการสนับสนุนของสํ านักงานกองทุนสนับสนุน

การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะ
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ฝายพัฒนานักศึกษา เสนอวามีโครงการจะจัดกิจกรรม ดังนี้
- โครงการสรางคานิยมตามแนวพระราชดํ าริเศรษฐกิจพอเพียง  สํ าหรับนักศึกษาใหม โดยจะ

นิมนตพระพยอม และเชิญ ดร.สุเมธ ตันตเวชกุล มาใหความรู
- จดัอบรมวิทยากรกระบวนการพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปนการอบรม
     แกนนํ านักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน 2 รุนๆละ 50 คน
- โครงการสานใจลานดวง ฉลองการครองราชยครบ 60 ป ซ่ึงจะจัดงานในวันท่ี 15 มีนาคม

                          2549 นี้ โดยมีนักศึกษา 12 สถาบัน มารวมบริจาคโลหิต
- จัดรณรงคการปลูกจิตสํ านึกนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนปลอดภัยจากอบายมุข  โดย

                          ดํ าเนินการตลอดป 2549
คณะแพทยศาสตร  เสนอวามีโครงการจะจัดกิจกรรมดังนี้

       -   อุปสมบทนักศึกษาและบุคลากรคณะแพทยศาสตร 60 รูป เพื่อถวายเปนพระราชกุศล
-   รวบรวมบทความของนักวิชาการ คณะแพทยศาสตรเพื่อจัดทํ าหนังสือแนะนํ า
     สุขภาพเพื่อประชาชน

 คณะวิทยาการจัดการ  เสนอใหมหาวิทยาลัยรวมดํ าเนินโครงการ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
นิทรรศการสัญจร ครัง้ท่ี 2  ของสํ านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราช
ด ําร ิ(สํ านกังาน กปร.) ซ่ึงจะมาจดัแสดงนทิรรศการ เรือ่ง “60 ป ครองราชย ประโยชนสุข ประชาราษฎร” ครัง้ท่ี 2
ระหวางวันท่ี 24-25 มีนาคม 2549  ณ จังหวัดขอนแกน โดยไดเชิญหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของเขารวมจัดแสดง
นทิรรศการโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด ําร ิประกอบดวย สํ านกังาน กปร.  กรมพฒันาท่ีดนิ
กรมวชิาการเกษตร กรมชลประทาน กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช   กรมปาไม  กรมพัฒนาพลังงานทด
แทนและอนุรักษพลังงาน  สํ านักฝนหลวงและการบินเกษตร  กรมปศุสัตว กรมประมง กรมสงเสริมการเกษตร
ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรพิจารณารวมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติดังกลาวดวย   และเห็นควรสนับสนุนการใชศูนย
ประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก เปนสถานท่ีจัดนิทรรศการของ สํ านักงาน กปร. โดยไมคิดคาเชาสถานท่ี

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นควรใหมหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาการจัด

กิจกรรมฉลองครบรอบ 60 ป แหงการครองราชย เพ่ือใหการจัดกิจกรรมในภาพรวมของมหาวิทยาลัยดํ าเนิน
ไปดวยความเรียบรอย และเหมาะสมกับชวงเวลาตอไป และใหคณะหนวยงานพิจารณาเสนอกิจกรรมเพ่ิมเติม
ไดภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ 2549 น้ี

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1  สรปุผลการด ําเนินงานศนูยบมเพาะวสิาหกจิ มหาวทิยาลยัขอนแกน ปงบประมาณ 2548
ผูแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรเสนอตอท่ีประชุมวา ตามที่ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย

ขอนแกน ไดเสนอรายงานผลการดํ าเนินงาน ปงบประมาณ 2548  และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
การดํ าเนินงานขององคกรในกํ ากับ มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดตรวจสอบการดํ าเนินงานของศูนยบมเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยขอนแกนแลว สรุปผลดังนี้
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1. มีรายไดจากเงินงบประมาณแผนดิน (สกอ.) 5,000,000 บาท รายไดจากการจัดสรรเงินราย
ไดของมหาวิทยาลัยจํ านวน 1,468,260 บาท ดอกเบี้ยรับ 1,686.46 บาท รวมทั้งส้ิน
6,469,946.42 บาท ซ่ึงเงินท่ีไดรับจัดสรรจาก มข. ยังเบิกจายในป 2548 ไมแลวเสร็จ ขอ
กันไปเบิกจายในป 2549  มีรายจายดํ าเนินงานจํ านวน 3,592,140.97 บาท งบลงทุน (คา
ครุภัณฑ) 316,437.56 บาท คงเหลือเปนทุน 2,877,905.45 บาท

2. ดานผลการดํ าเนินงาน ป 2548 เนน การพัฒนาขีดความสามารถในการสรางในธุรกิจ 6 สาขา
หลัก คือ ดานเทคโนโลยี   สาขาความรู   สาขาอาหาร  สาขาเครื่องดื่ม  สาขาวิทยาศาสตร
สุขภาพ   และสาขาอื่นๆ

3. มีการจัดอบรม 4  โครงการ
4. มีผูเขาการบมเพาะท้ังส้ิน 19 ราย ไดจดทะเบียนดํ าเนินธุรกิจท่ีมีศักยภาพดํ าเนินการไปได

อยางตอเนื่อง 6 ราย คาดวาไมสํ าเร็จ 13 ราย ซ่ึงไดคัดเลือกผูเขารับการบมเพาะตอเนื่องป
2549 อีก 4 ราย

เม่ือเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัดในป 2548 ของศูนยบมเพาะฯ ท่ีตั้งไวคือ
1. จํ านวนภาคเอกชนที่เขารวมกิจกรรมของหนวยบมเพาะของมหาวิทยาลัยขอนแกน 10 ราย

เขารวมจริง 19 ราย สูงกวาเปาหมายที่ตั้งไว
2. จ ํานวนบรษิทัใหมในรปูแบบ Start-up companies 5 ราย ทํ าได 6 ราย สูงกวาเปาหมายทีต่ัง้ไว
3. จ ํานวนนกัศกึษาและบณัฑติท่ีเขามามีสวนรวมในกจิกรรมของหนวยบมเพาะฯ ของมหาวิทยาลัย

500 คน มีผูเขาอบรมตามโครงการ จํ านวน 541 คน  สูงกวาเปาหมายที่ตั้งไว
 จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

5.2  ซักซอมความเขาใจแนวปฏิบัติในการจัดทํ าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ
ประธานเสนอตอท่ีประชุมวา สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจงวา สํ านักเลขาธิการคณะ

รัฐมนตรีไดมีหนังสือแจงเพื่อใหการจัดทํ าเรื่องเพื่อซักซอมความเขาใจแนวทางปฏิบัติในการจัดทํ าเรื่องเสนอคณะ
รัฐมนตรีเพื่อทราบ เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548
และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ขอใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และหนวยงานของรัฐ ถือปฏิบัติ ดังนี้

1. ในการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีใหเสนอไดเฉพาะเรื่องตามมาตรา 4 แหงพระราชกฤษฎีกา
วาดวย การเสนอเรือ่งและการประชมุคณะรฐัมนตร ีพ.ศ. 2548 โดยเฉพาะในกรณท่ีีสวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐประสงคจะเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบ รายงาน/ผลการ
ด ําเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จะตองเปนเรื่องท่ีมีมติคณะรัฐมนตรีกํ าหนดใหนํ าเรื่องนั้น
เสนอคณะรัฐมนตรีเทานั้น ท้ังนี้ ตามมาตรา 4(13) แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอ
เรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548
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2. หากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐ ประสงคจะเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบ
รายงาน/ผลการดํ าเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยคณะรัฐมนตรีมิไดมีมติใหรายงานหรือให
เสนอคณะรัฐมนตรี ก็ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐนํ าเรื่องดังกลาวเสนอ
นายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาส่ังการใหนํ าเสนอคณะรัฐมนตรี ท้ังนี้ ตามมาตรา 4 (12) แหง
พระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ตอไป

3. กรณีเรื่องท่ีสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐจัดทํ ามาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบ มิไดเปนไปตามแนวทางตามขอ 1-2 สํ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาสงเรื่อง
คืนตามแตกรณี

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

5.3  สรุปการประชุมสัมมนาผูบริหารระดับสูงซึ่งรับผิดชอบงานดานขอมูลขาวสาร
       หนวยงานของรฐั  และแนวทางการเผยแพรขอมูลและการรบัฟงความคดิเหน็ของประชาชน
ตามที่ผูอํ านวยการกองกลางไดรับมอบหมายจากอธิการบดีใหเขารวมการประชุมสัมมนา

เกี่ยวกับเรื่องขอมูลขาวสาร 2  เรื่อง ไดแกการประชุมสัมมนาผูบรหิารระดบัสูงซ่ึงรบัผดิชอบงานดานขอมูลขาวสาร
หนวยงานของรฐั  และ การประชมุสัมมนาเรือ่ง แนวทางการเผยแพรขอมูลและการรบัฟงความคดิเห็นของประชาชน
ตามระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548  จึงไดเสนอสาระจาก
การประชุมสัมมนาดังกลาว ดังนี้  1)  รายงานสรุปการประชุมสัมมนาผูบริหารระดบัสูง ซ่ึงรับผิดชอบงานดานขอ
มูลขาวสารของหนวยงานของรัฐ  และ 2) ระเบยีบสํ านกันายกรัฐมนตรี วาดวย การรบัฟงความคดิเห็นของประชาชน
พ.ศ.2548  ซ่ึงไดประกาศใชตั้งแตเดือนกันยายน 2548 เปนตนมา ซ่ึงสวนใหญองคกร ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค
การบริหารสวนทองถิ่น จ ําเปนตองทราบและถือปฏิบัติ  และเฉพาะในสวนของมหาวิทยาลัยขอนแกน เห็นวาควรจะ
ตองประชาสัมพันธและเผยแพรใหทราบโดยทั่วกัน โดยใหสํ านักงานขอมูลขาวสาร มหาวิทยาลัยขอนแกนติดตาม
เพื่อใหเกิดผลทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ดังกลาวนี้ตอไป

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ
6.1  ขออนุมัติต้ังงบประมาณเงินรายได ป 2549 เพ่ิมเติม
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชุมวา มีคณะ/หนวยงานซึ่งมีความจํ าเปน

ตองตั้งงบประมาณเงินรายไดประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2549 เพิ่มเติม ดังนี้
1. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขออนุมัติตั้งงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ในงานจัดการ

ศึกษาสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   87,387,300 บาท  โดยมีรายรับเพิ่มขึ้น จํ านวน 87,387,300 บาท
จากคาธรรมเนียมการศึกษา และคาสมัครสอบคัดเลือก  เนื่องจากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรรวมกับกรม
สงเสรมิการปกครองทองถิน่ กระทรวงมหาดไทย ไดมีโครงการความรวมมอืเพือ่ผลิตบณัฑติระดบัปรญิญาตรหีลักสูตร
รฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น โดยรับนักศึกษาในภาคปลายปการศึกษา 2548 จํ านวน
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240 คน และผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น
โดยรับนักศึกษารุนท่ี 2  จํ านวน 1,514 คน ซ่ึงเปนการรับนักศึกษาเพิ่มขึ้นจากแผนการรับเดิม

2. คณะทันตแพทยศาสตร ขออนมัุตติัง้งบประมาณเพิม่เตมิ ในงานจดัการศกึษาสาขาทันตแพทยศาสตร
จากเงนิทุนสํ ารองสะสม 5,000,000 บาท  เนือ่งจากในปการศกึษา 2548 คณะทันตแพทยศาสตรรบันกัศกึษา เพิ่ม
ขึ้นอีก 25 คน จึงจํ าเปนตองจัดซ้ือครุภัณฑการศึกษาเพื่อรองรับการผลิตบัณฑิตเพิ่ม และเพื่อสนับสนุนการทํ าวิจัย
ของบุคลากร รวมทั้งการนํ าเสนอผลงานและการตีพิมพเผยแพร ซ่ึงเปนการสนองตามนโยบายของมหาวิทยาลัยท่ี
จะเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย

3. คณะสถาปตยกรรมศาสตร ขออนุมัติตั้งงบประมาณเพิ่มเติมจากเงินทุนสํ ารองสะสม
2,832,100 บาท  เพื่อเปนงบลงทุน โดยตั้งรายรับจากเงินทุนสํ ารองสะสม 2,832,100 บาท เนื่องจากในปการ
ศึกษา 2548 คณะสถาปตยกรรมศาสตร ขยายการรับนักศึกษาเพิ่มขึ้น และจะเปดหลักสูตรใหมระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา ในชวงป 2549 –2552 จํ านวนหลายหลักสูตร จึงจํ าเปนตองใชอาคาร หองปฏิบัติการ หองสมุด
และพื้นท่ีอื่นเพิ่มขึ้นอีกจํ านวนมาก แตไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินรายไดในแต
ละป ก็ไมเพียงพอที่จะนํ ามาจัดสรรเพื่อการนี้ได  จงึจํ าเปนตองใชจากเงินทุนสํ ารองสะสม

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป

6.2 การจัดทํ าคํ ารับรองการปฏิบัติราชการและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ
                          ตามคํ ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจํ าป

      งบประมาณ พ.ศ. 2549
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชุมวา ฝายแผนและสารสนเทศขอเสนอ

เอกสารตัวชี้วัดและคาเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ พ.ศ. 2549  ท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนเสนอ
ใหสํ านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  ซ่ึงเปนหนวยงานที่เปนท่ีปรึกษาในการ
ประเมินการปฏิบัติราชการ ประจํ าป 2549  ใหกับท่ีสํ านักงาน ก.พ.ร. ไดพิจารณา คาคะแนนดังกลาวจึงยังไมได
เปนเกณฑท่ีชัดเจน  หลังจากท่ี สมศ. พิจารณาแลวก็จะตองนํ าเขาท่ีประชุมคณะอนุกรรมการ อกพร. อีกครั้ง
ท้ังนี้ มีประเด็นเพิ่มเติมในสวนตัวชี้วัดท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูเลือก ใน มิติท่ี 3   2 ตัวเลือก คือ ตัวชี้วัดท่ี 12 ระดับ
ความสํ าเร็จของการจัดทํ าตนทุนตอหนวยผลผลิต และตัวชี้วัดท่ี 11 รอยละในการลดงบประมาณ ซ่ึงมหาวิทยาลัย
ไมไดเลือกเนื่องจากเห็นวาทํ าไดยาก  ในมิติท่ี 4 มี   4  ตัวเลือก คือ 16  17  18  19 ในเบื้องตนมหาวทิยาลัยจะ
ด ําเนนิการภายใน ท้ัง 4  ตวัชีว้ดั  แตตวัชีว้ดัท่ีจะเลือกเปนหลักในการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ ประจํ าป 2549
นั้น คือตัวชี้วัดท่ี 17 และ 19  ซ่ึงตัวชี้วัดท่ี 17 ระดับความสํ าเร็จของการดํ าเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ เปนแนวทางในปตอไปท่ีทุกสวนราชการตองทํ าคือ PMQA ซ่ึงจะใกลเคียงกับ Thailand
Quality Award  (TQA)  และตัวชีว้ดัท่ี 19 ระดบัความส ําเรจ็ของการถายทอดตวัชีว้ดัและเปาหมายของระดบัองคกร
สูระดับบุคคล  ซ่ึงก็คือ Personal Scorecard ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตอยูแลว  ตัวชี้วัดและเปาหมายจะเปนไปตามที่
มหาวิทยาลัยเสนอหรือไม   คาดวา สมศ.จะแจงใหทราบไดภายในสัปดาหนี้

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบเบื้องตนและขอความรวมมือคณะ หนวยงานที่จะมีการเปล่ียนแปลง
รายละเอียดตัวชี้วัดตางๆ  ขอใหรีบแจงฝายแผนและสารสนเทศพิจารณาดํ าเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของเพิ่มเติมโดย
เร็วตอไป

ทีป่ระชมุรบัทราบ
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6.3 สรุปผลการตรวจสอบประเมินคุณภาพภายใน และรายงานการประเมินตนเอง
      ปการศึกษา 2547
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแกนไดดํ าเนิน

การตรวจประเมินคุณภาพภายในประจํ าปการศึกษา 2547 ในระหวางเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2548 นั้น บัดนี้
สํ านักงานประเมินและประกันคุณภาพไดสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน และรายงานการประเมินตนเอง
ปการศึกษา 2547 มหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงผานการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน เม่ือ
วันพุธท่ี 8 กุมภาพันธ 2549 แลว  ท้ังนีสํ้ านกังานประเมนิและประกนัคณุภาพไดน ํา SAR ของแตละคณะ/หนวยงาน
ท่ีไดผานการประเมินในเบื้องตนแลว ขึ้นเว็บไซตของสํ านักงานประเมินและประกันคุณภาพไวดวยแลว จึงขอความ
รวมมือคณะ/หนวยงาน ตรวจสอบขอมูลบนเว็บไซตดังกลาวกอน และหากมีการปรับแกไขใหรีบแจงโดยดวน

เนื่องจากในเดือนกุมภาพันธ จะไมมีการประชุมคณบดีอีก สํ านักงานประเมินและประกันคุณภาพ
จะไดเสนอเอกสารสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและรายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2547
มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อเวียนหนังสือขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี กอนนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาไดทันในคราวประชุมวันท่ี 1 มีนาคม 2549   และจะไดนํ าสงสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
หนวยงานที่เกี่ยวของตอไป

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ทีป่ระชมุรบัทราบ

6.4  ภาพบันทึกเหตุการณศาลปกครองตัดสินคดี ที่ประชุมคณบดีเปนผูถูกฟองรอง
       กรณีสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํ ากัด
ประธานเสนอตอท่ีประชุมวา ตามที่ไดแจงท่ีประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งท่ี 2/2549 เม่ือวันท่ี

8 กุมภาพันธ 2549 รับทราบคํ าพิพากษาศาลปกครองคดีท่ีท่ีประชุมคณบดีถูกฟองรอง กรณีสหกรณออมทรัพยฯ
แลวนั้น ในการนี้ขอเสนอวีซีดีภาพบันทึกเหตุการณบางสวนในชวงท่ีศาลอานคํ าพิพากษา และหลังจากเสร็จส้ินการ
รับฟงคํ าพิพากษา ท้ังนี้แกนนํ ากลุมสมาชิกสหกรณฯดังกลาว ไดประกาศที่จะเคล่ือนไหวตอส่ือมวลชน และดํ าเนิน
การถวายฎีกา ตอไปดวย

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ทีป่ระชมุรบัทราบ และมคีวามเหน็วามหาวทิยาลยั ควรรวบรวมรายชือ่ผูทีไ่ดรบัความเดือดรอน

จริงๆ จากกรณีดังกลาว  และจัดหาโครงการชวยเหลือใหสามารถมีรายไดยังชีพตามความจํ าเปนตอไปดวย

6.5 การเตรียมการเพื่อสัมมนาจัดทํ าแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ
      ประจํ าป 2550-2551  ในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ 2549
คณบดีคณะเกษตรศาสตร เสนอตอท่ีประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยเชิญประชุมสัมมนาจัดทํ า

แผนปฏิบตัิราชการและแผนงบประมาณ ประจํ าป 2550 –2551  ระหวางวันท่ี 17-18 กุมภาพันธ 2549
โดยรวมเรือ่ง การก ําหนดมาตรการและกลไกทีจ่ะผลกัดนัไปสูมหาวทิยาลัยแหงการวจิยั ไวในการสัมมนาครัง้นีด้วย นัน้
มหาวทิยาลัยควรไดก ําหนดเปาหมาย กลไก และวธีิการ ในการประชมุใหชดัเจนเพือ่ใหการประชมุเกดิสัมฤทธิผ์ล
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จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ทีป่ระชมุพิจารณาแลว เหน็ควรใหมีการกํ าหนดเปาหมายในแตละชวงของการสมัมนา

ใหชดัเจน

เลิกประชุมเวลา 12.45  นาฬิกา

      (ลงชื่อ)             กุลธิดา  ทวมสุข
                    (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)

                  รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
                   เลขานุการท่ีประชุมคณบดี

นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน  มูลศรี
นางสาวลัลธริมา ประจง
ผูบันทึกรายงานการประชุม
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