
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
คร้ังที่  7/2549

วันพุธที่  2  สิงหาคม  2549
ณ  หองประชุม ช้ัน 2 สํ านักบริหารและพฒันาวชิาการ  อาคารศนูยวชิาการ

มหาวทิยาลัยขอนแกน
-------------------------------------------

ผูมาประชุม
  1. พลต ํารวจเอกเภา  สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน   ประธาน
  2. นางผาณิต  นิตทิัณฑประภาศ           อปุนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
  3. นายเจตน  ธนวัฒน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  4. พล.ต.อ.สมชาย  ไชยเวช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  5. นายสมพร  กลิ่นพงษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  6. นายเตช  บนุนาค         กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  7. ศ.จีระ  หงสลดารมภ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  8. นายพิสิฐ  ลีอ้าธรรม                    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  9. นางสาวนวพร  เรืองสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
 10. นายเฉลิมชัย  วงษนาคเพช็ร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
 11. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกํ าจร ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
 12. รศ.สุมนต   สกลไชย                               อธิการบดี
 13. ผศ.พิศิษฐ  โจทยกิ่ง ประธานสภาคณาจารย
 14. รศ.ดํ ารงค  หอมดี          รองอธิการบดีฝายบริหาร

กรรมการสภามหาวทิยาลยัจากผูแทนรองอธกิารบดี
 15. รศ.ประจักษ  พัวเพ่ิมพูลศิริ  คณบดคีณะสัตวแพทยศาสตร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
 16. รศ.สลุัดดา  ลอยฟา คณบดคีณะศึกษาศาสตร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
 17. รศ.กติติชัย  ไตรรัตนศิริชัย        คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
 18. ศ.วรุิฬห  เหลาภัทรเกษม คณบดีคณะแพทยศาสตร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
 19. รศ.จิตเจริญ  ไชยาคํ า ผูอ ํานวยการศูนยบริการวิชาการ

กรรมการสภามหาวทิยาลยัจากผูแทนผูอ ํานวยการ
 20. รศ.กิ่งฟา  สินธุวงษ        กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง

จากคณาจารยประจํ า
 21. ศ.เมธา  วรรณพัฒน                                    กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
                                                                  จากคณาจารยประจํ า
 22. รศ.วันเพ็ญ  วิโรจนกูฏ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง

จากคณาจารยประจํ า
 23. รศ.มนตรี  บุญเสนอ        กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง

จากคณาจารยประจํ า
 24. นายบุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย               กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
                                                                         จากขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
 25. รศ.กลุธิดา  ทวมสุข                 รองอธกิารบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

              กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 26. นางสังวาลย  ชางทอง                                 ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูไมมาประชุม  (เน่ืองจากติดราชการ  หรือภารกิจสํ าคัญ)
 1. นายทองใบ  ทองเปาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
 2. นายสุชาติ  เมืองแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
 3. ศ.กนก  วงษตระหงาน    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
 4. ศ.ปยะวัติ  บุญ-หลง               กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
 5. รศ.ศักรินทร  ภูมิรัตน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
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ผูเขารวมประชุม
 1. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
 2. รศ.พิศาล  ศิริธร รองอธิการบดีฝายวิจัย
 3. ผศ.ลขิิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
 4. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท รองอธกิารบดีฝายพัฒนาบุคลากร
 5. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
 6. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก รักษาราชแทนรองอธิการบดีฝายวิทยาเขตหนองคาย

เร่ิมประชุมเวลา   9.15  นาฬิกา
เม่ือครบองคประชุมประธานไดดํ าเนินการไปตามระเบียบวาระดังน้ี

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจงตอที่ประชุม
-ไมมี –

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองที่เลขานุการแจงตอที่ประชุม
-ไมมี-

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
    คร้ังที ่6/2549 เมื่อวันพุธที่   5   กรกฎาคม 2549
ทีป่ระชมุไดพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังที่ 6/2549

เม่ือวันที่  5  กรกฎาคม  2549   โดยแกไขรายชือ่ผูมาประชมุหมายเลข 22  รศ.วนัเพ็ญ… เปนผูไมมาประชมุ

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองสืบเน่ือง

4.1  รายงานสถานภาพสนิทรัพยและการลงทนุของมหาวทิยาลัยขอนแกน
       เพียงวันที่  17  กรกฎาคม   2549

รองอธกิารบดฝีายบริหารเสนอตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยขอรายงานสถานภาพสินทรัพย
และการลงทุนของมหาวิทยาลัย และรายจายจากเงินรายไดเพียงวันที่  17   กรกฎาคม 2549  ดังน้ี

1. สถานภาพสินทรัพยและการลงทุน
ประเภท จํ านวนเงิน

(บาท)
จํ านวนเงิน

(บาท)
สินทรัพย 4,449,770,800.57
   ก) ประเภทดอกผลใชได 4,131,465,496.74
   ข) ประเภทดอกผลมีขอกํ าหนด 318,305,303.83
การลงทุน 4,449,770,800.57
    เงินฝากธนาคาร/สถาบนัการเงิน 2,214,030,800.57 2,214,030,800.57
   ตราสารหนี้ 1,835,740,000.00
          พันธบัตร 1,129,980,000.00
          หุนกู (รวมบรรษัทเงินทนุ) 372,000,000.00
          อื่นๆ 333,760,000.00
   ตราสารทุน 400,000,000.00*
          หุนสามัญ -
             กองทนุรวมทีล่งทนุในหุน 400,000,000.00

* NAV ณ วนัที่  14  กรกฎาคม 2549  = 10.72  บาท
  ราคาปดตลาดหลกัทรัพย ณ วนัที่  17 กรกฎาคม  2549  กองทนุรวมวายภัุกษ =  9.04 บาท

      ท ําใหมูลคากองทนุรวมทีล่งทนุในหุนมีมูลคา  เปนเงิน   361,600,000  บาท
2. รายได

     2.1 ดอกเบีย้รับปงบประมาณ 2549 ( 1 ต.ค.2548 – 17  ก.ค.  2549 )    94,337,375.56 บาท
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3. รายจายจากเงินรายไดของมหาวทิยาลยั ในปงบประมาณ 2549 (1 ตลุาคม 2548 -17  กรกฎาคม 2549)
3.1 งบบุคลากร  91,260,664.70     บาท
3.2 งบดํ าเนินงาน           738,181,716.41     บาท
3.3 งบลงทุน  78,058,606.34     บาท
3.4 งบเงินอุดหนุน           853,552,355.85     บาท
3.5 รายจายอื่นๆ           370,083,969.75     บาท

รวม        2,131,137,313.05     บาท

4.  สหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวทิยาลัยขอนแกนใหกูยืมเงินจํ านวน 150,000,000.00 บาท
ณ วนัที่ 17 กรกฎาคม 2549  เงินตนคงเหลือ 120,000,000.00 บาท
มข. ไดรับดอกเบีย้จากสหกรณออมทรัพยแลว จํ านวน 12 งวด (ก.ค. 2548 – มิ.ย. 2549)
        เปนเงิน  5,345,547.95  บาท

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบและประธานมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยรายงานสถานภาพ

ทางการเงินของกองทุนตางๆใหแกเจาของกองทุนไดรับทราบทุกส้ินปดวย

4.2  ขออนุมติัเปล่ียนแปลงกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
อธกิารบดีเสนอตอที่ประชุมวา ตามค ําสัง่สภามหาวิทยาลัยขอนแกนที่ 14/2549 ลงวันที่ 3

กรกฎาคม 2549 แตงตั้ง รศ.ศกัรินทร ภูมิรัตน เปนคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
ปรากฏวา ในข้ันตอนการสัมภาษณผูไดรับการเสนอชื่อฯ รศ.ศักรินทร ภูมิรัตน ติดภารกิจสํ าคัญไมอาจรวม
เปนคณะกรรมการสมัภาษณได และตามขอบงัคบัฯ วาดวยการสรรหาคณบดฯี คณะกรรมการสรรหาจะตอง
ด ําเนินการ ใหแลวเสร็จจนถึงข้ันการเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน (ครบวันที่  31 สงิหาคม
2549) นับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง เพ่ือใหคณะกรรมการฯสามารถด ําเนินงานไดทันตามกํ าหนดเวลา จึงได
ทาบทาม   นายสมพร  กลิ่นพงษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนกรรมการสรรหาคณบดี
คณะสตัวแพทยศาสตร แทน รศ.ศักรินทร ภูมิรัตน

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ
มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมมีติเห็นชอบใหแตงต้ัง นายสมพร  กล่ินพงษา เปน

กรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร แทน รศ. ศักรินทร ภูมิรัตน ตามที่เสนอ

4.3  ผลการพจิารณาของคณะกรรมการพิจารณาเสนอแนวทางกํ าหนดพันธกิจ
                  และนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย

อปุนายกสภามหาวทิยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ตามคํ าสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ที่
13/2549  ลงวนัที ่ 20  มิถุนายน 2549  แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเสนอแนวทางกํ าหนดพันธกิจและ
นโยบายในการบรหิารและพัฒนามหาวิทยาลัย  โดยใหมีหนาที่ทบทวนและวิเคราะหจุดออนจุดแข็งของ
มหาวทิยาลยั  ก ําหนดพนัธกจิและนโยบายในการบรหิารและพฒันามหาวทิยาลยั   ตลอดจนคณุสมบตัิและ
คณุลกัษณะของอธิการบดีที่พึงประสงค         และแนวทางการประเมินผลงานของอธิการบดี เพ่ือเสนอ
สภามหาวทิยาลยัพิจารณาตอไป  น้ัน   คณะกรรมการฯ มีการประชมุรวม  3 คร้ัง  โดยมีแนวทางการด ําเนินงาน
ดงัน้ี

1. การก ําหนดพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย  ใหก ําหนดเปน
ป  2550 -2554   ตามวาระการดํ ารงตํ าแหนงของอธิการบดีคนใหม ซ่ึงจะเร่ิมในวันที่  6 กุมภาพันธ 2550    

2. การก ําหนดสดัสวนและนํ้ าหนักคะแนนเพื่อกลั่นกรองผูเหมาะสมในการดํ ารงตํ าแหนง
อธิการบดี  เหน็ควรใหเปนหนาที่ของกรรมการสรรหาอธิการบดี สวนกรรมการชุดน้ีจะเสนอเปนกรอบกวางๆ
เพ่ิมเตมิ นอกเหนือจากคณุสมบตัติาม ขอ 5 แหงขอบงัคบัมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย การสรรหาอธกิารบดี
มหาวทิยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2549

3. ขอมูลและความคดิเหน็ ประกอบการพจิารณากรอบแนวคดิของคณะกรรมการฯ  ไดมาจาก
3.1 การขอขอมูลจากมหาวิทยาลัย ประกอบดวย

1) เอกสารเสนอจุดออน จุดแข็ง ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ใน
              มุมมองของผูบริหาร
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2) แผนปฏิบัติงานแตละป (2546-2549) และผลการดํ าเนินงานของ
    มหาวทิยาลัยตามแผนฯ รวมทั้งปญหาและอุปสรรคของการ

                         บริหารงานที่ทํ าใหไมสามารถด ําเนินการไดตามที่ตัง้เปาหมายไว
3) ผลการประเมินมหาวิทยาลัยจากภายนอก  เชน กพร.  สมศ.  และ

                         ผูทรงคุณวุฒิอื่นๆ หากมี

3.2  รวบรวมความคดิเห็นจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมีกรอบประเด็น
                           ค ําถาม  2  ขอ ดังน้ี

       1)  ทานคาดหวงัใหมหาวิทยาลัยขอนแกนใน 4 ปขางหนา เปนอยางไร
2) มีอะไรทีผานมาจะท ําใหเปนอุปสรรคตอสิ่งที่ทานคาดหวงัในอนาคต

      โดยใหด ําเนินการทํ าบันทึกถึงผูบริหารระดบัผูอํ านวยการกองขึ้นไป ไดแก
       คณบด ีผูอ ํานวยการ ศนูย สถาบนั ส ํานัก  หวัหนาภาควชิา และผูอ ํานวยการกอง

                  รวมทั้งไดสอบถามและรวบรวมความเห็นผานทาง Pop-mail จากบคุลากร
                                  ของมหาวิทยาลัย    

      3.3  กรอบแนวคดิจากคณะกรรมการพิจารณากํ าหนดแนวทางนโยบายและ
                       พันธกิจฯแตละทาน

บดัน้ี คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาดํ าเนินการตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเรียบรอยแลว
จึงขอเสนอรางประกาศสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  3  ฉบับ  ดังน้ี

1. (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  เร่ือง  นโยบายและพันธกิจในการบริหาร
และพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2550-2554)

2. (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน เร่ือง  คณุสมบัติและคุณลักษณะของ
      อธกิารบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน
3. (ราง) ประกาศสภามหาวทิยาลยัขอนแกน เร่ือง  แนวทางการตดิตามและประเมนิผลงาน

ของอธิการบดีตามนโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย
                          (พ.ศ. 2550-2554)
ทัง้น้ี รางประกาศฯนโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยรางข้ึนโดยอาศัยโครงรางของ
ประกาศฉบบัเดมิทีค่ณะกรรมการกํ าหนดพันธกิจฯ ของสภามหาวิทยาลัย (โดยทาน ศ. เกียรติคุณ กํ าจร
มนุญปจุ เปนประธาน)  รางประกาศฯเรื่อง  คณุสมบัติและคุณลักษณะของอธกิารบดีมหาวทิยาลยัขอนแกน
รางข้ึนโดยอางองิ (1) มาตรา 22    แหง พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัขอนแกน  พ.ศ. 2541    (2) ขอ 5
แหงขอบงัคบัมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. 2549  และ
(3) ขอมูลคุณสมบตัิอื่นๆ จากขอเสนอของคณะกรรมการ   รางประกาศฯ เร่ือง  แนวทางการติดตามและ
ประเมินผลงานของอธิการบดีตามนโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย รางข้ึนโดย
อางองิแนวทางและหลกัเกณฑการประเมนิผูบริหาร ซ่ึง รศ.สายหยดุ นิยมวิภาต ไดจัดท ําไวเม่ือคราวทานเปน
ประธานคณะกรรมการดานการกํ ากับนโยบายและการประเมิน ซ่ึงแตงตัง้โดยสภามหาวิทยาลัย      โดยการ
ประเมินผลงานอธิการบดีน้ัน คณะกรรมการฯมคีวามคดิเห็นเพ่ิมเติมวา เม่ือมีผลการประเมินเปนอยางไรแลว
จะตองเผยแพรใหประชากรมหาวิทยาลัยไดรับทราบดวย

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ
มติ ทีป่ระชุมไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบรางประกาศทั้ง 3 ฉบับ ไดแก นโยบาย

และพนัธกจิในการบริหารและพฒันามหาวทิยาลัย (พ.ศ. 2550-2554)  คุณสมบติัและคุณลักษณะ
ของอธกิารบดี  มหาวทิยาลัยขอนแกน    และแนวทางการตดิตามและประเมนิผลงานของอธกิารบดี
ตามนโยบายและพนัธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2550-2554)  ตามทีค่ณะ
กรรมการฯเสนอ โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ใหปรับแกไข รางประกาศฯ เร่ือง คุณสมบัติและ
คุณลักษณะ ของอธกิารบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน   หนา 2  (3)  เปน “เปนผูที่มีความโดดเดนใน
ดานการบรหิาร และมภีาพลักษณเปนทีย่อมรับของบคุลากรทัง้ในมหาวทิยาลัยและนอกมหาวทิยาลัย”
และ (6) เปน “เปนผูทีส่ามารถสรางความเช่ือมโยง และความสัมพันธอันดี…”

และท่ีประชุมไดมขีอเสนอแนะใหมหาวทิยาลัยจดัท ําแผนระยะยาว  10 – 20  ป  เพือ่
ก ําหนดทศิทาง กลยุทธของมหาวทิยาลัย  ทัง้น้ีควรค ํานึงถงึความเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิข้ึนในอนาคต
ดวย   โดยอาจด ําเนินการหลงัจากทีไ่ดอธกิารบดีคนใหมเรียบรอยแลว
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4.4 ขออนุมติัแตงต้ังผูชวยเลขานุการในคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
กรรมการและเลขานกุารสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัย

คราวประชมุคร้ังที่ 6/2549 เม่ือวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีแลวน้ัน
เพ่ือใหการด ําเนินการของคณะกรรมการดงักลาว เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอเสนอแตงตัง้ผูชวยเลขานกุาร
ในคณะกรรมการดังกลาว  2  ทาน ดังน้ี

1. นางสังวาลย  ชางทอง
                     2. นางสาวบุญสม  หาทวายการ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมีมติอนุมัติใหแตงต้ังผูชวยเลขานุการในคณะกรรมการ

สรรหาอธิการบดี  2 ทาน ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่  5   เร่ืองเพื่อพิจารณา
5.1  ขออนุมติัต้ังงบประมาณเงินรายได ประจํ าปงบประมาณ 2549 เพิ่มเติม
รองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา เน่ืองจากในปการศึกษา 2549

วทิยาเขตหนองคายขยายการรบันักศกึษาเพ่ิมข้ึน ทํ าใหจํ านวนนักศึกษาปจจุบันสูงกวาจํ านวนนักศึกษาในแผน
การขอใชงบประมาณ โดยในการจดัท ํางบประมาณเงินรายได ป 2549 ไดประมาณการนักศึกษาไวเพียง
1,200 คน/ภาคการศกึษา แตจํ านวนนักศึกษาจริงในภาคการศึกษา 2/2548  มีจํ านวน 1,393 คน และในภาค
การศกึษาที่ 1/2549 มีจํ านวน 1,780 คน ทํ าใหประมาณการรายรับมากกวาทีไ่ดรับอนุมัติถึง 4,449,300 บาท
และวทิยาเขตหนองคายตองใชจายงบประมาณในการจดัการเรียนการสอนและการบรหิารจดัการใหมีประสทิธภิาพ
จึงเสนอขออนุมัติงบประมาณ เพ่ิมเติม  ดังน้ี

1.    ประมาณการรายรับเพ่ิมเติม     เปนวงเงิน           4,449,300 บาท
_________________________________________________________________
       โดยมีรายการของประมาณการรายรับ ดังน้ี
   1.1 เงินคาธรรมเนียมการศึกษา                                            4,449,300 บาท

_________________________________________________________________

2.    ประมาณการรายจายเพ่ิมเติม    เปนวงเงิน          4,449,300  บาท
_________________________________________________________________
       โดยมีรายการจัดสรรและประเภทรายจายของประมาณการรายจาย ดังน้ี
     2.1  งบด ําเนินการ                                                           3,504,370 บาท

                     2.2  งบลงทนุ              500,000 บาท
                        2.3   งบอดุหนุน   133,480  บาท

     2.4   งบรายจายอืน่                                                                             311,450 บาท
_________________________________________________________________

ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    ทัง้น้ีไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี
คราวประชุมคร้ังที่ 9/2549 เม่ือวันที่ 19 กรกฎาคม 2549  เรียบรอยแลว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมีมติอนุมัติงบประมาณเงินรายได ป 2549  เพิม่เติม

ของวิทยาเขตหนองคาย ตามที่เสนอ

5.2  ขออนุมติัหลักการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
        ภาคปกต ิปการศึกษา 2550

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยขออนุมัติ
หลกัการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปการศึกษา 2550  ดังน้ี

1.  ดวยที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังที่  1/2549  เม่ือวนัที ่ 11 มกราคม 2549  ไดมอบหมาย
ใหมีคณะทํ างานเพื่อพิจารณาปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือเตรียมการรองรับนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนการศึกษาตามระบบกองทุนกูยืมเงิน
เพ่ือการศกึษาทีเ่ชือ่มโยงกับรายไดในอนาคต (ICL) ซ่ึงจะเร่ิมใชในปการศึกษา 2549 และคณะทํ างานได
เสนออตัราคาธรรมเนียมที่จะจัดเก็บ พรอมทั้งที่มาของฐานคิดในการกํ าหนดอัตราคาธรรมเนียม เสนอตอที่
ประชมุคณบดใีนคราวประชุมคร้ังที่ 2/2549 เม่ือวันที่ 8 กุมภาพันธ 2549 แตที่ประชุมคณบดีไดมีมติวา 
ส ําหรับนักศกึษาใหมปการศึกษา 2549 ใหจัดเก็บคาธรรมเนียมในอัตราตามระเบียบเดิม โดยจัดเก็บเปน
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อัตราเดียวในระบบเหมาจาย  ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดนํ าเสนอขออนุมัติหลักการการจัดเก็บจากสภา
มหาวทิยาลยั และไดรับความเห็นชอบแลว   ในคราวประชุมคร้ังที่ 2/2549 เม่ือวันที่ 1 มีนาคม 2549 และ
ไดออกระเบยีบมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวย    คาธรรมเนียมการศึกษาสํ าหรับนักศึกษาข้ันปริญญาตรี 
ภาคปกต ิ พ.ศ.2549 และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 426/2549) เร่ือง  คาธรรมเนียมการ
ศกึษาส ําหรับนักศกึษาข้ันปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2549 (เอกสารแนบหมายเลข 1 และ 2)

2. เน่ืองจากในขณะนี ้ มหาวิทยาลัยจะตองเร่ิมดํ าเนินการเกี่ยวกับการรับเขาศึกษาในระดับปริญญา
ตรี โดยวธิรัีบตรง ประจํ าปการศึกษา 2550 ซ่ึงตามปฏิทินการดํ าเนินงานจะเร่ิมประชาสัมพันธการรับสมัคร
และสอบคดัเลอืกในเดอืนสิงหาคม ดังน้ัน เพ่ือใหสามารถประชาสัมพันธขอมูลอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
ประจํ าป  การศกึษา 2550 ไดทันตามกํ าหนด จึงมีความจํ าเปนตองพิจารณากํ าหนดอัตราคาธรรมเนียมที่จะ
จัดเกบ็ ส ําหรับนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2550

3. ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คาธรรมเนียมการศึกษาสํ าหรับนักศึกษาข้ัน
ปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.2549  ขอ 6 “ใหอธกิารบดี โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี เสนอหลัก
การในการก ําหนดอตัราคาธรรมเนียมตอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ แลวจึงกํ าหนด
อัตราคาธรรมเนียมตามหลักการที่ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย แลวทํ าเปนประกาศ
มหาวทิยาลยั และรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ”

4. มหาวทิยาลัยจึงใครขอเสนอหลักการการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา สํ าหรับนักศึกษาข้ัน
ปริญญาตรี ภาคปกต ิปการศึกษา 2550 โดยใชแนวทางเดิมที่คณะทํ างานที่แตงตั้งโดยที่ประชุมคณบดีเคย
เสนอไวแลว ในคราวประชุมคร้ังที่ 2/2549 เม่ือวันที่ 8 กุมภาพันธ 2549 ซ่ึงมีสาระสํ าคัญ (เอกสารแนบ    
หมายเลข 3)  ดังน้ี

(1) จัดเกบ็เปนอตัราเดียวแบบเหมาจาย (single fee) ตอภาคการศึกษา ไมแยกรายการ
(2) จัดกลุมอตัราคาธรรมเนียมเปน 3 กลุมสาขาวิชา โดยไมแยกเปนรายหลักสูตร โดย

แบงเปน กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ        
กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ

       อัตราคาธรรมเนียมทีจ่ะจดัเก็บเปน ดังน้ี
กลุมสาขาวิชา อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา (บาท)

1.  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    8,000

2.  วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 10,000

3.  วทิยาศาสตรสุขภาพ 12,000

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบหลกัการการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี ภาคปกต ิปการศึกษา 2550 ตามที่เสนอ ทั้งน้ี ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี
คราวประชุมคร้ังที่   9/2549 เม่ือวนัที่  19 กรกฎาคม 2549 เรียบรอยแลว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
มติ ทีป่ระชุมพิจารณาแลว มมีติเห็นชอบในหลกัการการจัดเก็บคาธรรมเนียมการ

ศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปการศึกษา 2550 ตามที่เสนอ โดยมีขอเสนอแนะให
มหาวทิยาลัยพจิารณาทบทวนการปรบัคาธรรมเนยีมการศกึษาในอนาคต รวมทัง้การบริหารจดัการ
ตางๆอยางเปนระบบ  และขอใหมหาวิทยาลัยเสนอขอมูลคาใชจายตอหัวนักศึกษา ใหสภา
มหาวิทยาลัย ไดรับทราบตนทุนการผลิตบัณฑิตตามความเปนจริง

5.3  ขอความเห็นชอบปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยโครงการ
                   วทิยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

อธกิารบดไีดเสนอตอที่ประชุมวา วทิยาลยับณัฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน
ไดเสนอขอแกไขปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
มหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2546  ในประเด็นการแตงตั้งขาราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน ให
ด ํารงต ําแหนงผูบริหาร ไดแก ผูอํ านวยการ รองผูอํ านวยการ และผูชวยผูอํ านวยการ ของวิทยาลัยบัณฑิต
ศกึษาการจัดการ  โดยในกรณีทีมี่ความจํ าเปน คณะกรรมการอํ านวยการอาจเสนอแตงตั้งได ทั้งน้ี ตองได
รับการอนุญาตจากหนวยงานตนสังกัด โดยไดจัดท ําเปนรางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยโครงการ
วทิยาลยับณัฑิตศึกษาการจัดการ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2549   ซ่ึงไดรับความเห็นชอบในหลักการจากที่
ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังที่ 9/2549  เม่ือวนัที ่19 กรกฎาคม 2549  แลว ซ่ึงทีป่ระชุมคณบดีมีขอคิด
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เหน็ใหฝายพัฒนาบคุลากร พิจารณากํ าหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการใหบุคลากรไปปฏิบัติงานในหนาที่อื่น
เพ่ือใชเปนแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยตอไปดวยแลว

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหปรับปรุงแกไขระเบียบมหาวิทยาลัย

ขอนแกน วาดวยโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  ตามรางระเบียบมหาวิทยาลัย
ขอนแกน วาดวยโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2549  ตามทีเ่สนอ
โดยใหปรับการใชถอยคํ าในรางระเบียบฯ ใหเหมาะสมย่ิงข้ึน

5.4 เสนอแตงต้ังผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล
                 (สํ านักบริหารและพัฒนาวชิาการ)

อธกิารบดเีสนอตอที่ประชุมวา ตามคํ าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 1850/2549 ลงวันที่
29 พฤษภาคม 2549 แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล (สํ านักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ) น้ัน บัดน้ี คณะกรรมการสรรหาฯ ไดดํ าเนินการสรรหาผูสมควรไดรับการพิจารณา
แตงตัง้ใหด ํารงตํ าแหนงผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล (สํ านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ตาม
ขอบงัคบัมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยการสรรหาผูอํ านวยการสํ านักที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2547
เสร็จเรียบรอยแลว ปรากฏวา   รองศาสตราจารยพีระศักด์ิ  ศรีฤาชา เปนผูสมควรไดรับการพิจารณา
แตงตัง้ใหด ํารงตํ าแหนงผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล (สํ านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ซ่ึงมี
รายละเอียดประวตั ิผลงาน และแนวทางการบริหารงาน ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
มติ ทีป่ระชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงต้ัง รองศาสตราจารยพีระศักด์ิ    

ศรีฤาชา  ดํ ารงต ําแหนงผูอํ านวยการส ํานักทะเบยีนและประมวลผล (สํ านักบริหารและพฒันาวชิาการ)
ตามที่เสนอ  ทัง้น้ี ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม  2549  เปนตนไป

5.5  เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ดวยคณะตางๆในสังกัดโดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํ าคณะ ไดเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูส ําเร็จการศึกษาโดยรับรอง
วาไดตรวจสอบรหัสประจํ าตัวนักศึกษา  ชือ่-ชื่อสกุล รายวชิา  สาขาวชิา  และคะแนนเฉลีย่สะสม ถกูตอง
เรียบรอยแลว  มหาวทิยาลยัจึงนํ าเสนอสภามหาวทิยาลยัเพ่ือพิจารณาอนุมัติตามอํ านาจตามความในมาตรา
16 (3) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541   จ ํานวน      62    คน   ประกอบดวย

- ระดบัปริญญาเอก    2     คน
- ระดับปริญญาโท         39    คน
- ระดับปริญญาตรี          21   คน

ซ่ึงมีรายละเอยีดสรุปการจํ าแนกผูส ําเร็จการศกึษาตามคณะ   ระดบัหลกัสตูร  ชือ่ปริญญา ตามเอกสารประกอบ
วาระการประชมุ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
                       มติ ทีป่ระชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมติัปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษาตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ
6.1 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแกน  ประจ ําปงบประมาณ

                     พ.ศ.  2548  โดย สํ านักงาน ก.พ.ร.
รองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา สํ านักงาน ก.พ.ร. ไดมีหนังสอื

แจงผลการประเมนิการปฏบิตัริาชการ มหาวทิยาลยัขอนแกน ตามค ํารับรองการปฏบิตัริาชการประจ ําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2548 (หนังสอืส ํานักงาน ก.พ.ร. ลบัที ่นร 1201/1065  ลงวนัที ่28 เมษายน 2549  และขอ
ปรับแกไขขอมูลใหมตามหนังสอืที ่นร 1201/2775 ลงวนัที ่26 มิถนุายน 2549) โดยหนังสอืฉบบัหลงัไดแจง
ปรับคาคะแนนประเมนิ และเงินรางวลัจากฉบบัแรก ดงัน้ี

(1)      คาคะแนนผลการประเมนิเดมิทีไ่ดรับคอื 4.5399  จากคะแนนเตม็  5.0000
                     (คดิเปนรอยละ 90.798)  และปรับใหม  เปน  4.5877 (คดิเปนรอยละ 91.754)
                     เปนผลประโยชนเพ่ิมเตมิ 0.0478

(2)     จํ านวนเงนิทีไ่ดรับเดมิ 28,334,975.23 บาท ปรับใหม เปน  28,025,020.37 บาท
          ลดลงจากเดมิ  309,954.86 บาท  เน่ืองจากฐานเงินเดอืนและคาจางประจ ําของสวน
          ราชการและจงัหวดัทีนํ่ ามาค ํานวณเปลีย่นไป
(3)      หลกัเกณฑการจัดสรรเงินรางวลัเดมิประกอบดวย 2 สวน คอื
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-   สวนที ่1  เปนรางวลัเพ่ือสงเสริมความรวมมือระหวางกนั
   -   สวนที ่2  เปนรางวลัทีส่ะทอนถงึความโดดเดนเฉพาะของหนวยงาน/บคุคล
       ในการเปนสวนผลกัดนัทีส่ ําคญัทีท่ ําใหบรรลผุล
การขอปรับใหมเพ่ิมสวนที ่3 เปนการจดัสรรเงินรางวลัใหขาราชการชัน้ผูนอย
และลกูจางประจ ําทีมี่ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานใน
ระดบัทีส่วนราชการก ําหนด

ขณะน้ีมหาวทิยาลยัอยูระหวางการดํ าเนินการนํ าเงินรางวัลไปจัดสรรแกขาราชการและลูกจางประจํ า  ตาม
หลกัเกณฑทีส่ ํานักงาน ก.พ.ร. ก ําหนดตอไป

สํ าหรับการวเิคราะหคะแนนแตละตัวช้ีวดั ทัง้หมด  50  ตัว  ปรากฎผล ดังน้ี
1. ตัวช้ีวดัทีไ่ดคะแนนเตม็  มีจํ านวน 16  ตวัชีว้ดั (คดิเปนรอยละ 32 ของจํ านวนตวัชีว้ดั)  ไดแก

1.1 รอยละของผูสํ าเร็จการศึกษาที่ไดงานทํ าหรือศึกษาตอในระยะเวลา  3-12
เดอืน  หลังจากจบการศึกษา

1.2 รอยละของจํ านวนวิทยานิพนธ (ปริญญาโท/ปริญญาเอก) ที่ตีพิมพเผยแพรทั้ง
ในระดบัประเทศและระดับนานาชาติตอจํ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- รอยละของจ ํานวนวิทยานิพนธ  (ปริญญาโท/ปริญญาเอก) ที่ตีพิมพเผย

แพรในระดับประเทศตอจํ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- รอยละของจํ านวนวิทยานิพนธ (ปริญญาโท/ปริญญาเอก) ที่ตีพิมพเผยแพร

ในระดบันานาชาติตอจํ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1.3 สัดสวนจํ านวนอาจารยที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกตอจํ านวนอาจารยประจํ าทุก

ระดับ
1.4 รอยละที่เพ่ิมข้ึนของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมนักศึกษา
1.5 รอยละของจํ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับประเทศและระดับ

นานาชาติตอจํ านวนอาจารยประจํ าทุกระดับ
- รอยละของจํ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในระดับประเทศตอจํ านวน

อาจารยประจํ าทุกระดับ
- รอยละของจํ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติตอจํ านวน

อาจารยประจํ าทุกระดับ
1.6 สดัสวนของจ ํานวนเงนิดานวจัิยทัง้หมดตองบประมาณดานวจัิยทีไ่ดรับการจัดสรร
1.7 จํ านวนผลงานวิจัยที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
1.8 รอยละของจํ านวนอาจารยและบุคลากรที่ไดรับทุนทํ าวิจัยตอจํ านวนอาจารยประจํ า

ทุกระดับ
1.9 รอยละที่เพ่ิมข้ึนของจํ านวนผูรับบริการทางวิชาการ

- การบริการวิชาการ
- การบริการวิชาการดานสุขภาพและสาธารณสุข

1.10 ระดบัความส ําเร็จของการดํ าเนินการดานระบบการประกันคุณภาพภายใน
1.11 ระดบัคณุภาพของการกํ ากับดูแลของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
1.12 รอยละของจํ านวนกิจกรรมในการทํ านุบํ ารุงศิลปวัฒนธรรมตอจํ านวนนักศึกษา

เตม็เวลา
1.13 รอยละของความส ําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ (ตามเอกสารงบ

ประมาณรายจาย)
1.14 ระดบัความส ําเร็จของการปรับปรุงการบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการดํ าเนินของ

จังหวดัและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.15 รอยละความสํ าเร็จของการดํ าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการในการพัฒนาระบบ

บริหารความรูภายในองคกรปงบประมาณ  พ.ศ. 2548
1.16 ระดับความสํ าเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา  

อาจารยและหลักสูตร
2. ตัวช้ีวดัที่ไดคะแนนสูงกวา 4.000 แตไมถึง 5.000  มีจํ านวน 32  ตัวชี้วัด (คิด

เปนรอยละ 64  ของจํ านวนตัวชี้วัด)  ไดแก
2.1 ระดบัความความสํ าเร็จของรอยละถัวเฉลี่ยถวงน้ํ าหนักในการบรรลุเปาหมายตาม

แผนยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ  (รวม 9 ตัวชี้วัดยอย -  4.0473)
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2.2 ระดับความสํ าเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ํ าหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผน
ยุทธศาสตรของสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (รวม 18  ตวัชีว้ัดยอย  
- 4.7778)

2.3 รอยละของระดับความพึงพอใจของนายจาง/ผูประกอบการ/ที่มีตอบัณฑิต
(4.2020)

2.4 รอยละของจํ านวนอาจารยและบุคลากรที่ไดรับทุนทํ าวิจัย/นํ าเสนอผลงานทาง
วชิาการตอจํ านวนอาจารยประจํ าทุกระดับ  (4.4500)

2.5 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ  (4.4680)
2.6 ระดับความสํ าเร็จของการดํ าเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการ

ทจุริตและประพฤติมิชอบ  (4.4000)
2.7 ระดับความสํ าเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ํ าหนักในการลดรอบระยะเวลาของ     

ข้ันตอนการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  (4.3420)
2.8 ระดบัคณุภาพของการจัดการสารสนเทศของสวนราชการ  (4.5000)

3. ตัวช้ีวัดที่ไดคะแนนตํ่ ากวา  4.000  มีจํ านวน 2  ตัวชี้วัด (คิดเปนรอยละ 4  ของ
จํ านวนตัวชี้วัด)   ไดแก

3.1 รอยละของจํ านวนอาจารยและบุคลากรที่ไดรับทุนนํ าเสนอผลงานทางวิชาการ
ตอจํ านวนอาจารยประจํ าทุกระดับ  (3.9000)

3.2 รอยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได  (1.5824)
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

6.2 แผนกลยทุธ และคูมือการประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2549
รองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศ เสนอตอที่ประชุมวา สืบเน่ืองจากการที่

มหาวิทยาลัยไดก ําหนดใหมีการประกนัคณุภาพภายในตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
โดยด ําเนินการเปนการภายในทุกปการศึกษา  ส ําหรับการประกันคุณภาพภายในในปการศึกษา 2549 น้ัน
มหาวทิยาลยัไดปรับปรุงแนวทางและวิธีการประเมินการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใหสอดคลองกับ
แนวทางของ สมศ. ที่จะมาประเมินคุณภาพภายนอก (รอบสอง) ในเดือนสิงหาคมนี้  โดย ส ํานักประเมิน
และประกันคุณภาพ ไดจัดทํ าแผนกลยทุธ และคูมือการประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2549 ข้ึน เพ่ือเปน
แนวทางการด ําเนินการดานการประกันคุณภาพภายใน การประเมินตนเอง และการจัดทํ ารายงานประจํ าป
ของมหาวทิยาลยั กลุมสาขาวิชา คณะ ศูนย สถาบัน สํ านัก และทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยขอนแกน ให
มีความสอดคลองของแผนกลยทุธ  เปาประสงค วตัถปุระสงคเชงิกลยุทธ  ตวัชีว้ดั  และการสรางระบบและ
กลไกการประกนัคณุภาพ และประสทิธผิลของการประกนัคณุภาพ ในระดบัตางๆ ของมหาวทิยาลยัรวมถงึเปน
แนวทางในการประเมนิตนเอง และเตรียมการเพื่อการเขาสูการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบ
สอง เพ่ือการรับรอง  มาตรฐานการศกึษา โดยสํ านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) ทัง้ในระดบัสถาบันและกลุมสาขาวิชา   ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

6.3  การเตรยีมความพรอมสํ าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก (รอบสอง) การประเมิน
                   เพือ่รับรองมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา

รองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแกนจะรับการ
ประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสอง (การประเมินเพ่ือรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา) ระหวาง
วันที่ 16 – 18 สงิหาคม 2549   กอปรกบัมตสิภามหาวิทยาลัยขอนแกนในคราวประชุมคร้ังที่ 1/2549  เม่ือ
วนัพุธที ่18 มกราคม 2549  มีมติเห็นชอบในการกํ าหนดคาน้ํ าหนักมาตรฐานคุณภาพ 7 ดานเพื่อรับการ
ประเมิน (น้ํ าหนักรวม 160 คะแนน) ตามล ําดับดังน้ี

1) ดานคณุภาพบณัฑิต  (คาน้ํ าหนัก 35 )  2) ดานงานวจัิยและงานสรางสรรค (คาน้ํ าหนัก 35 )
3) ดานการบริการวชิาการ (คาน้ํ าหนัก 20 )   4) ดานการท ํานุบ ํารุงศลิปะและวฒันธรรม
                                                                             (คาน้ํ าหนัก 10 )
5) ดานการพฒันาสถาบนัและบคุลากร        6) ดานการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียน
    (คาน้ํ าหนัก 20 )                                           การสอน (คาน้ํ าหนัก 20 )
7) ดานการประกันคุณภาพ (คาน้ํ าหนัก 20 )
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ซ่ึงผลตามมตดิงักลาว โดยสํ านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จัดกลุมให
มหาวทิยาลยัขอนแกนอยูในกลุมสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและการวิจัย (จํ านวนสถาบันอุดมศึกษา
ทีเ่นนการผลิตบัณฑิตและการวิจัย ทั้งหมด 22 สถาบัน)

สมศ. ไดจัดท ําคูมือการประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (พฤษภาคม 2549) โดยชี้แจงราย
ละเอยีดเกีย่วกบัหลกัการ วัตถุประสงค กระบวนการ และเกณฑสํ าหรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ทั้ง
ระดบัสถาบนั และกลุมสาขาวิชา ตลอดจนคํ าอธิบายมาตรฐานและตัวบงชี้ทั้งหมด 48 ตัวบงชี้   ทั้งน้ี
มหาวิทยาลัยขอนแกนมีตัวบ งชี้ที่ เกี่ยวของเพ่ือรับการประเมินอันเปนผลจากการจัดกลุ มใหเปน
มหาวทิยาลยัทีเ่นนการผลิตบัณฑิตและการวิจัย จํ านวน  43  ตัวบงชี้  โดยตัวบงชี้ที่เกี่ยวของกับสภา
มหาวทิยาลยัโดยตรงคอื มาตรฐานที่  5  มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร  ตัวบงชี้ที่ 5.1 สภา
สถาบนั และผูบริหารมีวิสัยทัศนที่ขับเคลื่อนพันธกิจ และสามารถสะทอนถึงนโยบาย วัตถุประสงค และนํ า
ไปสูเปาหมายของการบริหารจัดการที่ดี  มีการบริหารแบบมีสวนรวม  เนนการกระจายอํ านาจ  โปรงใสและ
ตรวจสอบได  รวมทั้งมีความสามารถในการผลักดันสถาบันใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล

การประเมนิเพ่ือตัดสินผลวารับรองมาตรฐาน หรือไมรับรองมาตรฐานคุณภาพ น้ัน สมศ. จะพิจารณา
เปนรายมาตรฐาน และโดยรวม  โดยมีข้ันตอนในการพิจารณา  4  ข้ันตอน  คือ   1) การประเมินตัวบงชี้ใน
แตละมาตรฐาน   2) การประเมินผลระดับมาตรฐาน  3) การประเมินรายกลุมสาขาวิชา  และ 4) การประเมิน
ระดบัสถาบัน  และยึดกรอบการพิจารณาคาคะแนนแตละข้ันตอน ดังน้ี

1. พิจารณาคาคะแนนโดยองิเกณฑมาตรฐานข้ันตํ ่าตามที ่สมศ. ก ําหนดแตละตวับงชี ้ (ระดบั 1- 3)
2. พิจารณาคาคะแนนที่อิงพัฒนาการ โดยผูประเมินจะพิจารณาเปรียบเทียบจากผลประเมินภาย

นอกคร้ังทีผ่านมา (6-10 มกราคม 2546) กลาวคือ ถามีพัฒนาการให  1  คะแนน ถาไมมีพัฒนาการให  0
คะแนน

3. พิจารณาคาคะแนนประสิทธิผลตามแผนของสถาบัน โดยพิจารณาจากรายงานประเมินสัมฤทธิผล
ของแผนหรือรายงานประเมินตนเอง  กลาวคอื ถาผลการประเมินพบวาตัวบงชี้น้ัน ๆ บรรลุตามเปาหมายของ
แผนของสถาบันให  1  คะแนน  ถาไมบรรลุเปาหมายของแผนให  0  คะแนน

ส ําหรับการเตรียมการของ มหาวิทยาลัยเพ่ือรับการประเมินภายนอกพอสังเขป ดังน้ี
1. มหาวทิยาลยัแตงตั้งใหมีคณะกรรมการและคณะดํ าเนินงานที่เกี่ยวของ ดังน้ี

1) คณะกรรมการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยขอนแกน (ค ําสัง่ที ่1583/2549  ลงวนัที ่10
พฤษภาคม 2549)

2) คณะกรรมการด ําเนินงานพฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายใน มหาวทิยาลยัขอนแกน
ประจํ าปการศึกษา 2548 และปงบประมาณ 2549  (คํ าสั่งที่ 465/2549  ลงวันที่ 19
กมุภาพันธ 2549)

3) คณะกรรมการดํ าเนินงานประเมินตนเอง ตามกลุมสาขาวิชา  (คํ าสั่งที่ 2455/2549
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549)

4) คณะกรรมการตรวจประเมนิคณุภาพภายใน มหาวทิยาลยัขอนแกน  (ค ําสัง่ที ่2456/2549
     ลงวนัที่ 6 กรกฎาคม 2549)
5) คณะท ํางานประเมินมหาวิทยาลัยตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาค

รัฐ และเกณฑรางวลัคณุภาพแหงชาต ิ(ค ําสัง่ที ่2491/2549  ลงวนัที ่12 กรกฎาคม 2549
6) คณะกรรมการพจิารณากลัน่กรองขอมูลสารสนเทศเบือ้งตนของ มหาวทิยาลยัขอนแกน

เพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. (คํ าสั่งที่ 2568/2549  ลงวันที่ 17
กรกฎาคม 2549)

2. มหาวทิยาลยัตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา ปการศึกษา 2548 และปงบประมาณ
2549 (ด ําเนินการแลวเสร็จเดือนกรกฎาคม 2549)

3. มหาวทิยาลยัอยูระหวางเตรียมขอมูลพ้ืนฐาน และรายงานผลการดํ าเนินงานทั้งระดับสถาบัน
และกลุมสาขาวชิา ตลอดจนการจัดทํ ารายงานการประเมินตนเองเพื่อรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกตอไป

ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  โดย สมศ. จะเขามาทํ าการประเมินคุณภาพภายนอก (รอบ
สอง) ในวนัที ่16-18 สิงหาคม 2549 ซ่ึงจะมีการสัมภาษณบุคคลที่มีความเกี่ยวของกับมหาวิทยาลัยหลายฝาย
ทัง้บคุลากร ผูบริหารภายในและภายนอก สํ าหรับบุคลากร และผูบริหารภายในที่จะมีการสัมภาษณ ไดแก
กรรมการสภามหาวทิยาลัย(ภายใน) กรรมการสภาฯ ซ่ึงเปนผูแทนขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ประธาน
สภาคณาจารย หวัหนาสํ านักงานอธิการบดี และนายกองคกรนักศึกษา โดยในวันที่ 17 สิงหาคม เวลาประมาณ
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13.00 น. จะมีการสมัภาษณกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศจะไดประสาน
กบักรรมการสภามหาวิทยาลัยอีกคร้ังเพ่ือขออนุญาตเขารับการสัมภาษณบางทาน นอกจากน้ี จะมีการสัมภาษณ
ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน ประธานสภาอุตสาหกรรม      (ผูด ํารงตํ าแหนง 2 ปที่ผานมา)  ประธานหอการคา
(ผูด ํารงต ําแหนง 2 ปที่ผานมา) นายกเทศมนตรี นายกสมาคมศิษยเกา ดวย  ทางรองอธิการบดีฝายแผนและ
สารสนเทศจะไดติดตอประสานและแจงรายละเอียดอีกคร้ัง

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

6.4  รายงานการตรวจสอบบัญชีของศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจํ าป 2548
รองอธกิารบดีฝายกิจการพิเศษเสนอตอที่ประชุมวา ศนูยหนังสือมหาวิทยาลัยขอนแกน ได

จัดท ําบญัชแีละปดบัญชีเงินรายไดสํ าหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 และผูตรวจสอบบัญชี ตาม
ค ําสัง่มหาวทิยาลยัขอนแกน ที่ 327/2533 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ 2533 ไดทํ าการตรวจสอบบัญชี งบดุล
และงบก ําไรขาดทนุ ดงักลาวแลว เห็นวางบการเงินน้ีแสดงผลการดํ าเนินงานโดยถูกตองตามที่ควร และได
ท ําข้ึนตามหลกับญัชคีูทีใ่ชโดยทัว่ไป สํ าหรับวิธีการคิดราคาสินคาคงเหลือน้ัน ไดใชราคาทุน โดยถือหลัก
First-in First-out (FIFO) และการคดิคาเสื่อมราคาใชวิธีเสนตรง  โดยสรุปในป 2548  ศูนยหนังสือ
มหาวทิยาลัยขอนแกน มีกํ าไรสุทธิ  1,570,111.38  บาท

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ และมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังน้ี

1. หนังสือทีรั่บเขามาจํ าหนายควรจัดหาจากสํ านักพิมพอ่ืนๆที่หลากหลาย
     ไมควรเนนเฉพาะบางสํ านักพิมพ
2. รายไดของศูนยหนังสือสวนใหญมาจากสินคาฝากขาย ไมไดมาจากการขายหนังสือ
    โดยตรง จึงควรไดศึกษาในรายละเอียดการจัดการดวย

6.5  ผลการเวยีนเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ในชวงที่ไมมีการประชุม

สภามหาวทิยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยไดจัดทํ าหนังสือเวยีนเสนอตอกรรมการสภามหาวทิยาลยัเพ่ือ
พิจารณาอนุมัตปิริญญาใหแกผูส ําเร็จการศกึษา จํ านวน 1 คร้ัง ตามหนังสอืมหาวทิยาลยั ที ่ศธ 0514.1.1.2/
ว.4720   และตามบนัทกึ ที ่ศธ 0514.1.1.2/ว.721 ลงวนัที ่17  กรกฎาคม 2549  โดยครบรอบการเวียน
หนังสอืในวันที่  24  กรกฎาคม  2549 และเมื่อถงึวนัทีค่รบก ําหนดการเวยีนหนังสอืแลวปรากฏวาไมมีขอทัก
ทวงแตประการใด จึงถอืวาสภามหาวทิยาลยั  มีมติอนุมัติ  ดงัน้ี

- ระดับปริญญาโท                16    คน
- ระดับปริญญาตรี                    8    คน
- ระดับอนุปริญญา 1     คน
           รวม       25    คน
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

6.6 การจดักจิกรรมฉลองครบรอบ 10 ป  การกอต้ังสถาบันสันติศึกษา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา  สถาบนัสนัติศึกษา ไดจัด

กจิกรรมฉลองครบรอบ 10 ป การกอตั้งสถาบันฯ เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2548 โดยกิจกรรมหน่ึงคือ การ
ประกวดภาพวาดหวัขอ “เมืองไทย ชาติ ศาสนาใด ก็อยูรวมกันไดอยางสันติ” ซ่ึงมีนักเรียนระดับมัธยม
ศกึษาตอนตน และมธัยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศ สงผลงานเขาประกวดรวม 94 ผลงาน ซ่ึง
สถาบนัฯไดนํ าผลงานที่ชนะการประกวดมาจัดทํ าเปนปฏิทินป  2549 จํ าหนายโดยมวีตัถปุระสงคเพ่ือหา
รายไดสนับสนุนกองทนุสมานฉนัทแหงชาต ิในการน้ีสถาบนัฯไดนํ ารายได จากการจํ าหนายปฏิทินฯ จํ านวน
100,000 บาท (หน่ึงแสนบาทถวน) มอบใหแกกองทุนฯ ซ่ึง ดร.โคทม อารียา กรรมการกองทุนฯ เปนผูรับ
มอบเงินจํ านวนดังกลาวแลวเม่ือวันที่ 1  กรกฎาคม 2549  ที่ผานมา     ณ โรงแรมโซฟเทล ราชาออคิด
จังหวดัขอนแกน  และประธานกรรมการกองทนุฯ (ศ.นพ.ประเวศ  วะส)ี ไดมีหนังสอืตอบรับขอบคณุมาดวยแลว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ
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6.7 ภาพขาวการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหม มหาวิทยาลัยขอนแกน
รองอธกิารบดฝีายพัฒนานักศึกษาเสนอตอที่ประชุมวา สถาบันอุดมศึกษาไดใหความ

ส ําคญัการจัดกจิกรรมตอนรับนองใหม เน่ืองจากในปที่ผานมามีเหตการณที่เปนขาว ดังน้ัน ในปการศึกษา
2549  น้ี มหาวทิยาลัยขอนแกน ไดดํ าเนินการจัดกิจกรรมรับนองใหมอยางสรางสรรค  เร่ิมตั้งแต วันที่ 3
มิถนุายน – 3 กรกฎาคม 2549 โดยไดรับความรวมมือจากนักศึกษาและคณาจารยเปนอยางดี  ซ่ึงไดมีการ
เผยแพรภาพขาวกิจกรรมดังกลาวทางหนังสือพิมพเดลินิวส  และหนังสือพิมพพิมพไทย นอกจากนี้ ทาง
สถานีโทรทัศนชอง 9 อสมท. ไดนํ าภาพขาวกิจกรรมตอนรับนองของคณะวิศวกรรมศาสตร ซ่ึงมีการ
สมัภาษณคณบดี และนักศึกษา ของคณะวิศวกรรมศาสตร ออกเผยแพร และคณะวศิวกรรมศาสตรเอง ไดมี
การเผยแพรภาพกจิกรรมรับนองทางอินเทอรเน็ตดวย ทํ าใหผูปกครองและสังคมใหความไววางใจ เน่ือง
จากเปนกจิกรรมทีส่รางสรรคและสรางความรักความอบอุนแกนักศึกษา และเกิดความรักความภาคภูมิใจตอ
มหาวทิยาลยัขอนแกน โดยนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมตอนรับนอง จะตองไดรับอนุญาตจากผูปกครอง และ
นักศกึษากมี็ความสมคัรใจ โดยในปตอๆไป มีการประสานงานกับศูนยคอมพิวเตอร เพ่ือเผยแพรภาพการจัด
กจิกรรมรับนอง ตามคณะตางๆ   ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

6.8  สรุปกจิกรรมตางๆของมหาวทิยาลัยขอนแกน และรายงานสรปุขาวมหาวทิยาลัยขอนแกน
       ในหนาหนังสือพิมพ วารสาร ส่ือมวลชน  ประจํ าเดือนกรกฎาคม  2549

รองอธกิารบดฝีายกจิการพิเศษเสนอตอทีป่ระชมุวา ในเดอืนกรกฎาคม 2549 มหาวทิยาลยัได
ด ําเนินกจิกรรมทีส่ ําคญัๆ ในดานการพฒันาวชิาการและผลติบณัฑิต การวจัิย การบริการวชิาการ    การสงเสริม
ศลิปะวฒันธรรม การพัฒนานักศกึษา  การตางประเทศการพฒันาระบบบริหารและบุคลากร การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดกิจกรรมพิเศษ  และนอกจากนี้ฝายกิจการพิเศษ และงานประชาสัมพันธ
ยังไดรวบรวมรายงานขาวมหาวทิยาลยัขอนแกนในหนาหนังสอืพิมพ วารสาร สือ่มวลชน ประจํ าเดอืนกรกฎาคม
2549 โดยแยกประเภทเปนขาวดานตางๆ ไดแก ขาวการวจัิย  การบริการวชิาการ ขาวกจิกรรมนักศกึษา และ
กจิกรรมพิเศษ ซ่ึงมีรายละเอยีดบรรจุในแผนซีดปีระกอบวาระการประชมุ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 เร่ืองอื่นๆ
7.1 การจดัท ําคํ ารับรองการปฏิบัติราชการประจํ าป  2550

รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา มหาวทิยาลัยไดรับหนังสือ
ส ํานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร.1200/ว10 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2549 โดยไดรับเม่ือวันที่ 28 กรกฎาคม 2549
และส ํานักงาน ก.พ.ร. ไดเชิญสวนราชการตางๆ ไปรับฟงคํ าชี้แจง เกี่ยวกับการจัดทํ าคํ ารับรอง ปงบ
ประมาณ 2550 เม่ือวันที่ 27 กรกฎาคม 2549 โดยมีสาระดังน้ี

ส ํานักงาน ก.พ.ร. ไดกํ าหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบดวย 4 มิติ
น้ํ าหนักรวม 100 คะแนน และกํ าหนดตัวชี้วัดในแตละมิติตามเอกสารประกอบวาระการประชุม และได
ก ําหนดข้ันตอนการเจรจาและขอตกลง และจัดทํ าคํ ารับรองราชการ ไดแก

(1) ข้ันตอนการสงแผนปฏิบัติราชการ แผนยุทธศาสตร ของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อใหมีตัว
ชีว้ดัความส ําเร็จของการบรรลุเปาประสงคของยุทธศาสตรใหครบถวนสมบูรณ ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยแลว สงไปยัง ก.พ.ร. ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2549

(2) ข้ันตอนการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน
ในวันที่ 7 กันยายน 2549 ณ โรงแรมสยามซิตี้

(3) ข้ันตอนการลงนามค ํารับรองการปฏบิตัริาชการ ประมาณชวงปลายเดอืนกนัยายน 2549
และการจดัท ําค ํารับรองน้ี ไดแบงกลุมสถาบันอุดมศึกษา เปนกลุม 4 กลุม คือ กลุมที่ 1

กลุมสถาบนัเนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย กลุมที่ 2 กลุมสถาบันเนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม กลุม
ที ่ 3 สถาบนัการเนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม กลุมที่ 4 กลุมสถาบันเนนการผลิตบัณฑิต
และมหาวทิยาลัยจะตองพิจารณาวาประสงคเขาไปอยูในกลุมใด

เน่ืองจากการจดัท ําคํ ารับรองปฏิบัติราชการนี้ สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงไดรับกระชั้นชิด
มากและระยะเวลาเตรียมการสั้นมาก ดงัน้ัน จึงใครขอเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาดังน้ี
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1. แตงตัง้คณะกรรมการชุดหน่ึง เพ่ือประชุมรวมกับอธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดี
ในการจดัทํ าแผนปฏิบัติราชการ/แผนยุทธศาสตรประจํ าป 2550 ในวันที่ 20 สงิหาคม 2549 ณ
มหาวทิยาลยัขอนแกน และขออนญุาตนํ าแผนปฏบิตัริาชการ/แผนยุทธศาสตรจัดท ําข้ึนเสนอส ํานักงาน ก.พ.ร.

2. ใหความเหน็ชอบในการจัดกลุมตามการจัดทํ าคํ ารับรองปฏบิัติราชการ ประจํ าป 2550
ประเภท กลุมสถาบันเนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย และคาน้ํ าหนักคะแนนในพันธกิจ 4 ดาน คือ สอน 35%
วจัิย 35% บริการวิชาการ 20% ทํ านุบํ ารุงศิลปวัฒนธรรม 10% รวม 100 คะแนน ซ่ึงเปนไปตามมติสภา
มหาวิทยาลัยขอนแกนที่ไดใหความเห็นชอบแลวในเกณฑที่มหาวิทยาลัยเสนอขอรับการประเมินเพ่ือการ
รับรองจาก สมศ.

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบและพิจารณา
ทีป่ระชุมรับทราบและเห็นชอบตามที่เสนอ โดยมอบใหอธิการบดีเชิญกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยภายในมหาวิทยาลัยทุกทานรวมประชุมเพื่อจัดทํ าแผนปฏิบัติราชการ/แผนยุทธ
ศาสตรประจํ าป 2550 ตามเสนอ และใหหารือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิภายนอก
แตละทานในการเขารวมประชุมตอไป

7.2 ขอเสนอแนะในการดํ าเนินการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทน
                  คณาจารยประจํ า

อธกิารบดเีสนอตอที่ประชุมวา ตามคํ าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที ่ 1429/2549 ลงวันที่
28 เมษายน 2549 แตงตั้งกรรมการดํ าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนคณาจารย
ประจํ า (แทนตํ าแหนงที่วางลง) เม่ือวันที่ 3 พฤษภาคม 2549 ทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ ไดมอบหมายให
รองศาสตราจารยนิสันต สัตยาศัย เปนประธานคณะกรรมการฯ น้ัน บัดน้ี การดํ าเนินงานของคณะกรรมการฯ
ไดสิ้นสุดลงแลว โดยมีการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังสุดทายเม่ือวันที่ 16 มิถุนายน 2549 และที่ประชุม
เหน็ชอบให รองศาสตราจารยนิสันต สัตยาศัย จัดทํ าและเสนอขอเสนอแนะแกทางมหาวทิยาลยั เพ่ือ
พิจารณาใชเปนขอมูลประกอบเพ่ือใหเกิดประโยชนตอการดํ าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ประเภทผูแทนคณาจารยประจํ า ในคร้ังตอไป    ดงัน้ี

1.  มหาวทิยาลัยควรประชาสมัพันธใหบคุลากรเห็นความสํ าคัญของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารยประจํ า เพราะปจจุบันไดรับความสนใจนอยลงมาก

2. การประชาสัมพันธในการดํ าเนินการเลือกตั้งฯ ควรกระทํ าใหทั่วถึง (โดยประหยัด) และมีระยะ
เวลาทีเ่หมาะสม โดยทั่วไปบุคลากรในงานประชาสัมพันธก็ทํ างานโดยมีประสิทธิภาพสูงอยูแลว แตคณะ
กรรมการฯ (ชดุใหม) ควรใหระยะเวลาดํ าเนินงานที่เพียงพอ สํ าหรับการประชาสมัพันธเชิญชวนใหลงสมัคร
คร้ังน้ีใชทั้งวิธีสงจดหมาย, E-mail และข้ึนหนาจอเว็บไซตของมหาวทิยาลัย ซ่ึงไดผลดี แตการข้ึนหนาจอ
เว็บไซตควรแกไขใหมีเน้ือที่มากข้ึนและเห็นชัดข้ึน

3. กระบวนการรับสมคัรควรกระทํ าใหเกิดความสะดวกแกผูลงรับสมัครเลือกตั้งมากที่สุด ตัวอยาง
เชน การกรอกใบสมคัรและรูปถายผูสมัคร ปจจุบันใหผูสมัครจัดทํ าใบสมัครตนฉบับเพียง 1 ชุด และรูปถาย
อยางนอยเพียง 1 รูป ซ่ึงใหความสะดวกแกผูสมัคร จึงควรคงวิธีการน้ีไว และอาจปรับใหสะดวกขึ้นอีก โดย
ไมตองก ําหนดวาเปนรูปถาย และอาจกํ าหนดขนาดรูปไวอยางกวางๆ ทั้งน้ี เน่ืองจากภาพที่พิมพจากเคร่ือง
พิมพคณุภาพดกีมี็ความชดัเพียงพอ และการก ําหนดขนาดรปูถายไวเพียงขนาดเดยีวกอ็าจท ําใหเกดิปญหาได

4. เน่ืองจากการเลือกตั้งฯ (ซอม) คร้ังน้ีไมมีผูลงสมัครรับเลือกตั้ง คณะกรรมการฯ จึงยังมิได
ด ําเนินการในขั้นลงคะแนนเสียง แตมีขอเสนอแนะซึ่งเปนแผนงานที่คณะกรรมการฯ จะดํ าเนินการในกรณีที่
มีการลงคะแนนเสียง ไดแก

4.1 การประชาสมัพันธใหผูมาใชสิทธิ์ฯ จะทํ าใหเดนชัดโดยการติดผืนผาประชาสัมพันธ
ขนาดใหญตามทางแยกที่สํ าคัญและอาคารที่เปนศูนยรวม เชน ศูนยอาหาร ฯลฯ รวมทั้งสง E-mail และข้ึน
หนา Web ของมหาวิทยาลัย โดยใหมีพ้ืนที่มากพอ และเห็นเดนชัด

4.2 หนวยลงคะแนนของแตละคณะฯ อาจมมีากกวา 1 หนวย ข้ึนกับการกํ าหนดของ
กรรมการฯ ทีเ่ปนตวัแทนของแตละคณะ เพ่ือใหเกิดความสะดวกแกผูใชสิทธิ์ฯ

4.3 การใชสทิธิฯ์ ลวงหนากระทํ าไดเฉพาะผูที่ไปราชการเทาน้ัน และลงคะแนนโดยใช
บตัรเลอืกตัง้ทีท่างคณะกรรมการฯ กํ าหนด โดยติดตอที่หนวยเลือกตั้งของคณะที่ตนสังกัด ซ่ึงในกรณีน้ีควร
ด ําเนินการใหความสะดวกแกผูใชสิทธิ์ฯ โดยแสดงเพียงหลักฐานการไปราชการ และกรรมการฯ ควรมีวิธี
การรักษาความลับของการเสนอชื่อดวย

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ
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7.3 ขอเสนอแตงต้ังกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน (เพิ่มเติม)
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกนเสนอตอที่ประชุมวา ดวยคณะ

กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดพิจารณาแลวเห็นวา ดร.กิตติ วิทูรวทิยลักษณ เจาของ
และกรรมการผูจัดการ บริษัท ผักดอ็กเตอร จํ ากดั เปนผูทรงคุณวุฒิ และมีความรูความสามารถในการใหขอ
คดิเหน็และเสนอแนะสิง่ทีเ่ปนประโยชนใหแกมหาวทิยาลยั ดงัน้ัน คณะกรรมการสงเสริมกจิการมหาวทิยาลยั
จึงใครขอเสนอชือ่เพ่ือพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน (เพ่ิมเติม) โดย
ไดแนบประวัติเพ่ือประกอบการพิจารณา มาดวยแลว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงต้ัง ดร.กิตติ วิทูรวทิยลักษณ เปน

กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน (เพิ่มเติม) ตามที่เสนอ

7.4 การติดตามเรื่องที่สภามหาวิทยาลัยไดใหขอเสนอแนะในการประชุมคร้ังกอน
นายพิสิฐ ลีอ้าธรรม เสนอตอที่ประชุมวาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังที่ 6/2549

เม่ือวนัที ่ 5 กรกฎาคม 2549 ที่ผานมา ไดมีมติในหลายเร่ืองที่สภามหาวิทยาลัยควรไดรับทราบความคืบ
หนาเพ่ิมเตมิหลงัจากทีไ่ดมีมติไปแลว จึงขอติดตามความคืบหนาการดํ าเนินการในประเด็นตางๆ ดังน้ี

1. สบืเน่ืองจากการรับนักศึกษาในปการศึกษา 2549 ตํ ่ากวาทีค่าดการณไว 10% น้ัน มี
การทบทวนปรบังบประมาณรายรับ - รายจาย อยางไร

2. การวางแผนระยะยาวในการผลิตบัณฑิต ด ําเนินการอยางไร
3. เน่ืองจากในปน้ี งบประมาณป 2550 ไมสามารถอนุมัติใชทันในวันที่ 1 ตุลาคม 2549

ซ่ึงจะมีการอนุมัตลิาชาอยางนอย 6-9 เดือน และเมื่อเร่ิมตนปงบประมาณ 2550 แลวมหาวิทยาลัยจะไมมี
งบลงทุนมาใชจาย มีเพียงงบด ําเนินการประจ ํา ซ่ึงกฎหมายใหใชไดเทากับที่เคยใชในปกอนเทาน้ัน หรือ
งบตอเน่ือง แตส ําหรับงบโครงการใหม ทีจ่ะตองของบประมาณเพ่ือดํ าเนินการโครงการ น้ัน มหาวิทยาลัยมี
การเตรียมวิธีการเพ่ือรับมือกับสถานการณน้ีอยางไร

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดชี้แจงตอทีป่ระชุมเกี่ยวกับการวางแผนระยะ
ยาวในการผลิตบัณฑิตวา  หลงัจากเสร็จสิ้นการประชุมคร้ังที่ผานมา คณะกรรมการดานวิชาการและวิจัย ใน
คณะกรรมการดานตางๆ ของสภามหาวิทยาลัยไดมีการประชุมเพ่ือก ําหนดกรอบนโยบายและทิศทางการ
ผลติบณัฑิตของมหาวิทยาลัยขอนแกน เม่ือวันที่  28 กรกฎาคม  2549  ซ่ึงผลจากการประชุมมีสาระสํ าคัญ
หลายดานทีม่หาวทิยาลยัจะตองนํ ามาประชุมระดมสมองในกลุมผูบริหารภายในมหาวิทยาลัย ซ่ึงอาจจํ าเปน
ตองด ําเนินการหลายคร้ังเพ่ือใหไดแผนระยะยาวตอไป

รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ ชีแ้จงตอที่ประชุมวา สํ าหรับเร่ืองงบประมาณเงิน
รายได ประจํ าป 2550  ซ่ึงเปนผลจากการที่ปการศกึษา 2549 รับนักศกึษาไดจํ านวนตํ ่ากวาเปาหมาย 10 %
น้ัน คาดวาจะไมมีผลกระทบในภาพรวมมากนัก เน่ืองจากในบางสาขามีการปรับข้ึนคาธรรมเนียม อยางไรก็
ตามจะด ําเนินการปรับปรุงตัวเลขงบรายรับ – รายจายตอไป  สํ าหรับงบประมาณแผนดินน้ัน เน่ืองจากเกิด
ความเปลีย่นแปลงทางการเมือง ทํ าใหมีการชะลอในเร่ืองการอนุมัติงบประมาณแผนดิน ซ่ึงไดสอบถามไป
ยังสํ านักงบประมาณแลว ทราบวางบประมาณแผนดินจะไดรับการอนุมัติประมาณเดือนมิถุนายน 2550 หลัง
จากผานสภานติบิญัญตัชิดุใหมแลว ส ําหรับงบด ําเนินงานจะยงัคงใชกรอบของงบประมาณป 2550 ไปกอน สวน
ในงบลงทนุ ในกรณีที่เปนงบลงทุนผูกพันยังสามารถดํ าเนินการตอไปได  สวนงบประมาณในงบลงทุนใหม
คงตองชะลอไปกอนจนกวาจะผานสภาผูแทนราษฎร และสภานิติบัญญัติ สวนในรายละเอียดน้ันจะขอนํ า
เสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังตอไป

ทีป่ระชุมรับทราบ และขอใหมหาวิทยาลัยนํ าเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมในการ
ประชุมคร้ังตอไป

7.5 เร่ืองเสนอจาก ศ.เมธา วรรณพัฒน
ศ.เมธา วรรณพัฒน เสนอตอที่ประชุมวา  ขอเสนอสภามหาวิทยาลัย 2 เร่ือง  ดงัน้ี
1. มหาวทิยาลัยควรปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ IT เน่ืองจากปจจุบัน Server ใน

มหาวทิยาลยัเกดิขัดของบอยคร้ัง ใชงานไดอยางไมเต็มประสิทธิภาพ ท ําใหเปนอุปสรรคในการทํ างาน
2. การสญัจรในมหาวิทยาลัยขอนแกน บริเวณหนาศูนยอาหารฯ  ควรมีการจัด

ระเบียบการจราจรเพือ่ความปลอดภัยแกนักศึกษาและบุคลากรที่ขามถนนบริเวณน้ันเปนประจํ า
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รองอธกิารบดฝีายกจิการพิเศษชีแ้จงวา สภ.อ.เมือง จังหวดัขอนแกนไดใหความอนเุคราะห
สงเจาหนาทีต ํารวจ 6 นาย เขามาดูแลเร่ืองการจราจรภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือดํ าเนินการกับผูที่ทํ าผิดกฎ
จราจร และมหาวทิยาลัยไดฝกเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยเพ่ือชวยดูแลการจราจรอีกดวย

ทีป่ระชุมรับทราบ

เลิกประชุม   11.30 น.

    (ลงชื่อ)             กลุธดิา  ทวมสุข
(รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)

                                                                รองอธกิารบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
                      กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน

นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน มูลศรี
นางสาวลลัธริมา ประจง
ผูจดรายงานการประชุม
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