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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครัง้ที ่ 6/2549  ณ  วันที่  10 พฤษภาคม 2549

รายงานการประชุมคณบดี
คร้ังที่ 6/2549

เมือ่วนัพธุที่ 10 พฤษภาคม 2549
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ

******************************************
ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต  สกลไชย อธิการบดี    ประธาน
2. รศ.ดํ ารงค หอมดี รองอธิการบดีฝายบริหาร
3. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
4. ผศ.พิสิฏฐ  เจริญสุดใจ ผูชวยอธกิารบดีฝายวิจัย และ

รักษาราชการแทนผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
5. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
6. ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
7. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท รองอธกิารบดีฝายพัฒนาบุคลากร
8. รศ.สมหมาย  ปรีเปรม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
9. รศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ คณบดคีณะเกษตรศาสตร
10. ผศ.ธนากร  วงศวัฒนาเสถียร รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ

แทนคณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร
11. ศ.ละออศรี  เสนาะเมือง คณบดคีณะวิทยาศาสตร
12. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา คณบดคีณะศึกษาศาสตร
13. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย คณบดคีณะพยาบาลศาสตร
14. รศ.พจนชวิทย  อภินิเวศ รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา

แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร
15. รศ.พีรสิทธิ์  คํ านวณศิลป คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
16. รศ.ชชูาติ อารีจิตรานุสรณ คณบดคีณะเทคนิคการแพทย
17. ผศ.วีระศักดิ์  ชายผา คณบดคีณะสาธารณสุขศาสตร
18. รศ.อินทรพล หอวิจิตร คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
19. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย คณบดคีณะเภสัชศาสตร
20. ผศ.เกษม  นันทชัย คณบดีคณะเทคโนโลยี
21. รศ.ประจักษ  พัวเพ่ิมพูลศิริ คณบดคีณะสัตวแพทยศาสตร
22. ผศ.ธนสิทธิ์  จันทะรี รองคณบดีฝายวิจัย

แทนคณบดคีณะสถาปตยกรรมศาสตร
23. รศ.สุเมธ  แกนมณี คณบดคีณะวิทยาการจัดการ
24. ผศ.รุง  ธีระพิจิตร คณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร
25. รศ.สมาน  ลอยฟา ผูอ ํานวยการสํ านักวิทยบริการ

(ส ํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู)
26. รศ.ชรัตน  มงคลสวัสดิ์ ผูรักษาราชการแทนผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร
27. รศ.สมภพ  พระธานี ผูอ ํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
28. นายสุวัฒน  บุญจันทร ผูชวยผูอํ านวยการ

แทนผูอ ํานวยการศูนยบริการวิชาการ
29. ผศ.สทิธ ี วนิชาชีวะ รองผูอํ านวยการฝายวางแผนและพัฒนา

แทนผูอ ํานวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล
(ส ํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)

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

เลขานุการที่ประชุม
32. นางสังวาลย ชางทอง หัวหนาสํ านักงานอธิการบดี

ผูชวยเลขานุการที่ประชุม

ผูไมมาประชุม เน่ืองจากติดราชการ หรือภารกิจสํ าคัญ
1.  ผศ.วันชัย สุมเล็ก รองอธกิารบดีฝายวิทยาเขตหนองคาย

ผูเขารวมประชุม
1.  นางบุบผา  ชอบใช รองประธานสภาขาราชการและลูกจาง คนที่ 2

แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง
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เร่ิมประชุมเวลา 09.45 นาฬิกา

ประธานกลาวเปดประชุมและด ําเนินการประชมุตามระเบยีบวาระดงัตอไปน้ี

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองแจงตอที่ประชุม
1.1  เร่ืองทีไ่ดนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่ 4/2549
        เมือ่วนัที่ 3 พฤษภาคม 2549 และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง
เลขานุการทีป่ระชมุในฐานะกรรมการและเลขานกุารสภามหาวทิยาลยัเสนอตอทีป่ระชมุวา

ดวยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกนคร้ังที ่ 4/2549 เม่ือวันที่ 3 พฤษภาคม 2549  มีเร่ืองที่ไดนํ าเสนอ
สภามหาวทิยาลยั และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

1.2  ผลการประเมนิการปฏิบัติราชการประจํ าปงบประมาณ 2548
ประธานแจงตอทีป่ระชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยไดเขาสูการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจํ าป

2548 และไดสงรายงานผลการดํ าเนินงานของมหาวิทยาลัยไปแลวน้ัน บัดน้ี สํ านักงาน ก.พ.ร.ไดแจงผลเบื้องตน
มาแลวตามหนงัสอืที่ นร 1201/1065 ลงวันที่ 28 เมษายน 2548 ผลการประเมินเบื้องตนปรากฏวา มหาวิทยาลัย
ไดรับคะแนนการประเมินเทากับ 4.5399 จากคะแนนเต็ม 5.0000 (คิดเปนรอยละ 90.798) และเมื่อวิเคราะห
คะแนนทีไ่ดของแตละตัวชี้วัดยอยทั้งหมด 50 ตัว ปรากฏผลที่นาสนใจดังน้ี

1. ตัวช้ีวดัทีไ่ดคะแนนเตม็ มจี ํานวน 16 ตัวช้ีวดั (คดิเปนรอยละ 32 ของจํ านวนตวัชีว้ดั) ไดแก
1.1  รอยละของผูส ําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํ าหรือศึกษาตอในระยะเวลา 3-12 เดือน
       หลงัจากจบการศึกษา
1.2  รอยละของจ ํานวนวิทยานิพนธ (ปริญญาโท/ปริญญาเอก) ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งใน
       ระดบัประเทศและระดับนานาชาติตอจํ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
      -  รอยละของจ ํานวนวิทยานิพนธ (ปริญญาโท/ปริญญาเอก) ที่ตีพิมพเผยแพรใน
         ระดบัประเทศตอจํ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
      -  รอยละของจ ํานวนวิทยานิพนธ (ปริญญาโท/ปริญญาเอก) ที่ตีพิมพเผยแพรใน
         ระดบันานาชาติตอจํ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1.3  สดัสวนจ ํานวนอาจารยที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกตอจํ านวนอาจารยประจํ า
       ทุกระดับ
1.4  รอยละทีเ่พ่ิมข้ึนของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมนักศึกษา
1.5  รอยละของจํ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับประเทศและระดับ
      นานาชาตติอจํ านวนอาจารยประจํ าทุกระดับ
       - รอยละของจํ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในระดับประเทศตอจํ านวนอาจารย
         ประจํ าทุกระดับ
      -  รอยละของจํ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติตอจํ านวน
         อาจารยประจํ าทุกระดับ
1.6  สดัสวนของจ ํานวนเงินดานวิจัยทั้งหมดตองบประมาณดานวิจัยที่ไดรับการจัดสรร
1.7  จํ านวนผลงานวิจัยที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
1.8  รอยละของจ ํานวนอาจารยและบุคลากรที่ไดรับทุนทํ าวิจัยตอจํ านวนอาจารยประจํ า
      ทกุระดับ
1.9  รอยละที่เพ่ิมข้ึนของจํ านวนผูรับบริการทางวิชาการ
       - การบริการวิชาการ
       - การบริการวิชาการดานสุขภาพและสาธารณสุข
1.10 ระดบัความส ําเร็จของการดํ าเนินการดานระบบการประกันคุณภาพภายใน
1.11 ระดบัคณุภาพของการกํ ากับดูแลของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
1.12  รอยละของจ ํานวนกจิกรรมในการท ํานุบ ํารุงศลิปวฒันธรรมตอจํ านวนนกัศกึษาเตม็เวลา
1.13 รอยละของความสํ าเร็จตามเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ

                                       (ตามเอกสารงบประมาณรายจาย)
1.14 ระดบัความส ําเร็จของการปรับปรุงการบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการดํ าเนินการ
       ของจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.15 รอยละความส ําเร็จของการดํ าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการในการพัฒนาระบบ
       บริหารความรูภายในองคกรปงบประมาณ พ.ศ.2548
1.16 ระดบัความส ําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา
       อาจารยฯและหลักสูตร
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2. ตัวช้ีวดัทีไ่ดคะแนนสูงกวา 4.000 แตไมถึง 5.000 มจี ํานวน 32 ตัวช้ีวัด (คดิเปนรอย
ละ 64 ของจํ านวนตัวชี้วัด) ไดแก

2.1 ระดบัความส ําเร็จของรอยละถัวเฉลี่ยถวงน้ํ าหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผน-
      ยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ (รวม 9 ตัวชี้วัดยอย – 4.0473)
2.2 ระดบัความส ําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ํ าหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผน-
      ยุทธศาสตรของสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (รวม 18 ตัวชี้วัดยอย –
      4.4589)
2.3 รอยละของระดับความพึงพอใจของนายจาง/ผูประกอบการ/ที่มีตอบัณฑิต
      (4.2020)
2.4 รอยละของจ ํานวนอาจารยและบุคลากรที่ไดรับทุนทํ าวิจัย/นํ าเสนอผลงานทาง
      วชิาการตอจํ านวนอาจารยประจํ าทุกระดับ (4.4500)
2.5 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (4.4680)
2.6 ระดบัความส ําเร็จของการดํ าเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต
      และประพฤติมิชอบ (4.4000)
2.7 ระดบัความส ําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ํ าหนักในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอน
      การปฏบิัติราชการของสวนราชการ (4.3420)
2.8 ระดบัคณุภาพของการจัดการสารสนเทศของสวนราชการ (4.5000)

3. ตัวช้ีวดัทีไ่ดคะแนนตํ่ ากวา 4.000 มีจํ านวน 2 ตัวช้ีวัด (คดิเปนรอยละ 4 ของจํ านวนตัวชี้
วัด) ไดแก

3.1 รอยละของจ ํานวนอาจารยและบุคลากรที่ไดรับทุนนํ าเสนอผลงานทางวิชาการตอ
      จํ านวนอาจารยประจํ าทุกระดับ (3.9000)
3.2 รอยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได (1.5824)

อน่ึง เงินรางวัลประจํ าปจากรายงานการประเมินดังกลาว จะไดรับ 28,334,975.23 บาท ซ่ึงจะนํ า
ไปจัดสรรแกขาราชการและลูกจางประจํ า นอกจากน้ี ในปน้ี สํ านักงาน ก.พ.ร.กํ าหนดหลักเกณฑใหมหาวิทยาลัย
อาจพจิารณาจัดสรรใหแกพนักงานมหาวิทยาลัยไดดวย ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข
ทีส่ ํานักงาน ก.พ.ร.ก ําหนด ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม และมหาวิทยาลัยจะตองสงหลัก
เกณฑ วิธีการจัดสรรให ก.พ.ร. ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2549

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ และมขีอคิดเห็นเสนอแนะ ดังน้ี
1.  แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณากํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการในการจัดสรรเงิน

รางวัลตอบแทน ประกอบดวย
1.  รองอธิการฝายบริหาร เปน ประธาน
2.  รองอธกิารบดีฝายแผนและสารสนเทศ เปน รองประธาน
3.  รองอธกิารบดีฝายพัฒนาบุคลากร  เปน กรรมการ
4.  คณบดีคณะแพทยศาสตร เปน กรรมการ
5.  คณบดีคณะเกษตรศาสตร เปน กรรมการ
6.  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปน กรรมการ
7.  ผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ เปน กรรมการ
8.  ผูแทนสภาคณาจารย เปน กรรมการ
9.  ผูแทนสภาขาราชการและลูกจาง เปน กรรมการ

 10. หัวหนาสํ านักงานอธกิารบดี เปน กรรมการและเลขานกุาร
11. ผูอํ านวยการกองการเจาหนาที่ เปน กรรมการและผูชวยเลขานุการ
12. ผูอํ านวยการกองแผนงาน เปน กรรมการและผูชวยเลขานุการ
2.  เห็นควรใหจัดสรรเงินรางวัลดังกลาวจํ านวนหน่ึงในสัดสวนที่เหมาะสม ใหกับ

พนักงานมหาวทิยาลัย (เงินงบประมาณแผนดิน) เฉพาะผูที่มีความสามารถดีเดนพิเศษ โดยใหคณะ
กรรมการฯ ในขอ 1 เปนผูพิจารณากํ าหนดหลักเกณฑ วิธีการ การจัดสรรเงินรางวัลดังกลาว และเน่ือง
จากพนักงานมหาวทิยาลัย ไดรับเงินรางวัลโบนัสประจํ าปงบประมาณ 2548 ในอัตราคอนขางสูงไปแลว
การพจิารณาจดัสรรเงินรางวัลโบนัสจาก กพร. เพิ่มอีก ควรพิจารณาดวยความรอบคอบ

3.  ใหคณะกรรมการฯ นํ าเสนอหลกัเกณฑการจดัสรรใหทีป่ระชุมคณบดพีจิารณาอกีคร้ัง

ขอคิดเห็นเสนอแนะอืน่ๆ
- การพจิารณาเรื่องคาตอบแทนอื่น นอกเหนือจากเงินเดือนประจํ าใหกับพนักงาน

มหาวทิยาลัย น้ัน ควรพิจารณาใหละเอียดรอบคอบ เพื่อไมใหกระทบกับระบบคาตอบแทนในระยะยาว
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ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณบดี คร้ังที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2549
ทีป่ระชมุมีมตใิหแกไข ดงัน้ี
-  หนา 2 วาระที่ 3.1 ปรับแกไขขอมูลในตาราง รายการลํ าดับที่ 3 จากเดิม “17-19 เม.ย.”

ใหแกไขเปน “17-19 พ.ค.”
-  หนา 5 มตทิีป่ระชมุวาระที ่4.5 ขอความ “ฝายแผนและสารสนเทศฯ”  ใหตดั  “ ฯ ” ออก
เม่ือแกไขเรียบรอยแลว ทีป่ระชมุมีมตรัิบรองรายงานการประชมุคร้ังที ่5/2549 เม่ือวนัที ่20 เมษายน 2549

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสบืเน่ืองจากการประชุมคร้ังกอน
3.1  ปญหาโปรแกรมคอมพิวเตอรสํ าหรับตรวจขอสอบ O-NET และ A-NET
ประธานเสนอตอทีป่ระชุมวา เกี่ยวกับเร่ืองปญหาโปรแกรมคอมพิวเตอรสํ าหรับตรวจขอสอบ    

O-NET และ A-NET น้ัน ความคบืหนาในเร่ืองดังกลาวคือ รศ.บัณฑิต  ถิ่นคํ ารพ ในฐานะหัวหนาผูดํ าเนินการ
“โครงการพฒันาระบบการตรวจขอสอบที่สามารถทํ างานผานเครือขายอินเตอรเน็ตและรองรับขอสอบอัตนัย”
ไดมีหนังสอืสอบถามไปยงัสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) (สทศ.) เพ่ือขอทราบ
ก ําหนดวนัทีจ่ะสงมอบงานงวดที่เหลือตามรายละเอียดในสัญญาการดํ าเนินโครงการดังกลาวตอไป ซ่ึงหนังสือดัง
กลาวไดแจงขอสงวนสิทธิในการนํ าโปรแกรมคอมพิวเตอรที่คณะผูดํ าเนินการไดพัฒนาข้ึน  ไปใชกอนที่จะมีการ
สงมอบและตรวจรับงานอยางถูกตองตามเง่ือนไขสัญญา

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

3.2  การรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยวิธีรับตรง
        ประจ ําปการศึกษา 2549
เลขานุการทีป่ระชมุเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยไดกํ าหนดประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์

สอบสมัภาษณในวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2549 น้ัน บัดน้ี มหาวิทยาลัยไดประมวลผลคะแนนเรียบรอยแลว ซ่ึง
เปนการประมวลผลจากคะแนนที่มหาวิทยาลัยไดรับอยางเปนทางการจาก สทศ. ณ วนัที ่1 พฤษภาคม 2549 ซ่ึงท ํา
ใหมหาวทิยาลยัประกาศผลในสวนของคณะแพทยศาสตรไดตามก ําหนด และมหาวทิยาลยัจะนํ าผลคะแนนจาก สทศ. ณ
วนัที ่ 9 พฤษภาคม 2549 มาประมวลผลอกีคร้ัง หากมปีญหาทีอ่าจเกดิข้ึนจากความคลาดเคลื่อนของขอมูล
มหาวิทยาลัยจะรับเร่ืองรองเรียนปญหาดงักลาวภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2549 และจะดํ าเนินการประมวลผล
คะแนนใหมทัง้หมดเพื่อประกาศรายชื่อเพ่ิมเติมในวันที่ 22 พฤษภาคม 2549

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ
ขอคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติม
- มหาวทิยาลัยควรติดตามความคืบหนาและรายละเอียดเกี่ยวกับเงินกองทุนใหกูยืมเพื่อ

การศึกษา (ICL) โดยจดัท ําเอกสารสรุปแจงคณะเพื่อจะไดเตรียมการในสวนที่เกี่ยวของ ซึ่งฝายวิชา
การและวิเทศสัมพันธ  จะเชิญประชุมรองคณบดีฝายวิชาการทุกคณะและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ในโอกาสที่เหมาะสมตอไป

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา
4.1  สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํ ากัด ขอกูยืมเงินจาก

                              มหาวิทยาลัยขอนแกน
รองอธกิารบดฝีายกิจการพิเศษในฐานะประธานกรรมการดํ าเนินการสหกรณออมทรัพย

มหาวทิยาลยัขอนแกน จํ ากัด เสนอตอที่ประชุมวา ตามที่สหกรณฯ ไดยืมเงินจากมหาวิทยาลัยจํ านวน
150,000,000.00 บาท (หน่ึงรอยหาสิบลานบาท) ในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.75 บาทตอป ตั้งแตวันที่ 23
มิถนุายน 2548 เพ่ือใชในการบริหารจัดการใหเกิดสภาพคลอง และไดช ําระเงินคืนใหกับมหาวิทยาลัยตามเง่ือน
ไขทีไ่ดกํ าหนดไว  แตเน่ืองจากปจจุบนัสหกรณฯตองแบกรับภาระดอกเบี้ยเงินกูยืมจากธนาคารพาณิชยและ
สถาบนัการเงินอื่นในอัตราที่สูงข้ึนเร่ือยๆ โดยที่สหกรณฯไมสามารถปรับข้ึนดอกเบี้ยเงินกูกับสมาชิกได  ดงัน้ัน
สหกรณฯจึงขอกูยืมเงินจากมหาวิทยาลัยเพ่ิมอีกเปนเงินจํ านวน 200,000,000.00 บาท (สองรอยลานบาท) ใน
อตัราดอกเบีย้รอย  3.75 บาทตอป โดยกํ าหนดผอนชํ าระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือนในปแรก และปตอไปขอผอน
ช ําระเงินตนเดอืนละ 2.8 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยรายเดือน ระยะเวลาผอนชํ าระจํ านวน 72 งวด ซ่ึงมีแผนการใช
จายเงินที่ขอกูยืมและแผนการชํ าระหน้ีคืนดังรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมมีติ ดังน้ี
1. แตงต้ังคณะกรรมการเพือ่วเิคราะหปญหา พจิารณาหาแนวทางแกไข และแนวทาง

ปองกนัปญหาในการบรหิารงานของสหกรณฯ ทีอ่าจเกดิข้ึน ประกอบดวย
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1.  รองอธกิารบดีฝายบริหาร เปน ประธาน
2. รองอธกิารบดีฝายแผนและสารสนเทศ เปน กรรมการ
3. คณบดีคณะเทคนิคการแพทย เปน กรรมการ
4. คณบดีคณะแพทยศาสตร หรือผูแทน เปน กรรมการ
5. รศ.สุเมธ  แกนมณี เปน กรรมการ
6. ประธานสภาคณาจารย เปน กรรมการ
7. ประธานสภาขาราชการและลกูจาง เปน กรรมการ
ทัง้น้ี ใหคณะกรรมการฯ นํ าเสนอผลใหที่ประชุมคณบดีพิจารณา ในการประชุม

คราวตอไป
2.  สหกรณฯ ควรมมีาตรการควบคมุการใหกูยืมเงนิ  และมมีาตรการอืน่เพือ่ชวยเหลอื

สมาชิกกลุมทีเ่ดือดรอนโดยตรง เชน การปรับโครงสรางหน้ีใหม  การปรับอัตราดอกเบีย้เงนิกู ซึง่จะเปน
การแกไขปญหาในระยะยาว

4.2  ขออนุมติัต้ังงบประมาณเงินรายไดป 2549 เพิ่มเติม
รองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศเสนอตอทีป่ระชมุวา ศนูยหวัใจสริิกติิ ์ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ

เสนอขอตัง้งบประมาณเงินรายไดป 2549 เพ่ิมเติมจากเงินผลประโยชนจากการบริการรักษาพยาบาล จํ านวน
26,150,000.00 บาท และเงินทุนสํ ารองสะสมจ ํานวน 57,267,400 บาท รวมเปนเงินจํ านวน 83,417,400.00
บาท โดยตัง้เปนงบประมาณรายจาย งบดํ าเนินการและงบลงทุน สํ าหรับรองรับการขยายการใหบริการรักษา
พยาบาลของศนูยหวัใจสิริกิติ์ฯ ทั้งน้ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํ าศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ ในคราว
ประชุมคร้ังที่ 2/2549 เม่ือวันที่ 22 มีนาคม 2549 เรียบรอยแลว

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมมีติใหนํ าเสนอสภามหาวทิยาลัยเพือ่พจิารณา  โดยฝายแผน

และสารสนเทศจะประสานเพือ่ปรับปรุงขอมลูกอนนํ าเสนอสภามหาวทิยาลัยตอไป

4.3  รางประกาศฯ เร่ือง ก ําหนดอตัราคาธรรมเนยีมหอพกันักศึกษาทีอ่ยูในความดูแลของ
          คณะแพทยศาสตร
ผูแทนคณบดคีณะแพทยศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา เพ่ือใหการบริหารจัดการหอพักนักศึกษาที่

อยูในความดแูลของคณะแพทยศาสตร เปนไปดวยความเรียบรอยและเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน จึงขอ
เสนอปรับปรุงอตัราคาธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ดังน้ี

รายการ ราคาเดิม
(บาท/คน/ภาคการศึกษา)

ราคาใหม
(บาท/คน/ภาคการศึกษา)

ภาคการศึกษาปกติ 1,000 1,600
ภาคการศึกษาฤดูรอน 500 800

ทัง้น้ี ทีป่ระชมุคณะกรรมการคณะฯ คราวประชุมคร้ังที่ 4/2549 เม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ 2549
ไดใหความเห็นชอบแลว จึงขอเสนอรางประกาศฯ เร่ืองกํ าหนดอัตราคาธรรมเนียมหอพักนักศึกษาที่อยูในความดู
แลของคณะแพทยศาสตร ใหที่ประชุมพิจารณา ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมมีติเห็นชอบในหลกัการ ใหออกประกาศฯ ตอไปได และมขีอ

คิดเห็นเสนอแนะวา ควรพจิารณาแยกคาไฟฟาออก จากนิยามของค ําวา “คาธรรมเนยีมการเขาพกั” และ
ใหประสานกบัฝายพฒันานักศึกษาเพือ่พจิารณาการจดัเกบ็คาไฟฟาใหเปนไปในแนวทางเดยีวกนั
กบัหอพกัอ่ืนของมหาวทิยาลัย

4.4  การเสนอช่ือผูแทนคณบดีเปนคณะกรรมการกลั่นกรองผูสมควรไดรับ
                              ปริญญากิตติมศักด์ิ

เลขานุการทีป่ระชมุเสนอตอทีป่ระชมุวา  ตามทีม่หาวทิยาลยัจะตองมีการด ําเนินการสรรหาผูสมควร
ไดรับปริญญากติตมิศักดิ์ และรางวัลพระธาตุพนมทองคํ า ประจํ าป 2549 น้ัน ในการนี้ ขอเสนอที่ประชุมพิจารณา
เสนอชือ่ผูแทนคณบด ี จํ านวน 3 ทาน รวมเปนคณะกรรมการกลั่นกรองผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ตามขอ
บงัคบัมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยการใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2539 ขอ 8.1.4 และขอบังคับฯ วาดวย
รางวลัพระธาตพุนมทองคํ า พ.ศ. 2544 ขอ 6 เพ่ือดํ าเนินการเสนอตอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งตอไป โดยในปที่
ผานมาผูแทนคณบดทีีร่วมเปนคณะกรรมการดังกลาวคือ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร คณบดีคณะสาธารณสุข
ศาสตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมมีติใหนํ าเสนอสภามหาวทิยาลัยเพือ่พจิารณาแตงต้ังผูแทน

คณบดี จ ํานวน 3 ทาน  รวมเปนคณะกรรมการกลัน่กรองผูสมควรไดรับปริญญากติติมศักด์ิ ดังน้ี
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1. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
2. คณบดีคณะเกษตรศาสตร
3. คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร

4.5  รางประกาศฯ เร่ือง คณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแกน
รองอธกิารบดฝีายพัฒนาบุคลากรเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่ไดประกาศใชขอบังคับสภา

มหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย จรรยาบรรณของขาราชการและอาจารย มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2549 ตั้งแต
วนัที ่27 เมษายน 2549 เปนตนไป น้ัน เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตามขอ 8  แหงขอบังคับฯ ดังกลาว จึงขอเสนอ
รางประกาศฯ เร่ือง คณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลวเห็นชอบในหลกัการ และมขีอคิดเห็นเสนอแนะใหปรับปรุงแกไข

รางประกาศฯ ดังน้ี
1. ขอ 3 นิยามของค ําวา “อาจารย”  ใหแกไขเปน “หมายถงึ ขาราชการหรอืพนักงานที่
ดํ ารงต ําแหนง...”

2. ขอ 4 ปรับองคประกอบของคณะกรรมการจรรยาบรรณ ใหประกอบดวย
1. กรรมการสภามหาวทิยาลัย ประเภทผูทรงคุณวฒุภิายนอก  เปน ประธาน
2. กรรมการสภามหาวทิยาลัย ประเภทผูแทนจากคณาจารยประจ ํา จ ํานวน 1 คน

 เปน กรรมการ
3. ผูบริหารทีท่ีป่ระชุมคณบดพีจิารณาเสนอ จ ํานวน 1 คน  เปน กรรมการ
4. กรรมการสายขาราชการ จ ํานวน 4 คน   เปน กรรมการ
5. กรรมการสายอาจารย จ ํานวน 4 คน    เปน กรรมการ
6. นิติกร จากงานวินัยและนิติการ เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ

3. ขอ 5(4) ใหแกไขเปน “ใหผูทีไ่ดรับการเสนอช่ือตาม (1) และ (3) ประชุมเพือ่เลือกกนั
เองใหเหลอืผูทีเ่หมาะสมเปนกรรมการจรรยาบรรณ สายละ 4 คน”

4. ขอ 6(5) และขอ 7(3) ขอความ “เปนผูทีม่คุีณงามความดแีละเคย...” ใหแกไขเปน
“เปนผูทีม่คุีณงามความดแีละ/หรือ เคย...”

5. ขอ 7(1) แกไขคํ าวา “รองศาสตราจารย” เปน “ผูชวยศาสตราจารย”
6. ขอ 8(2) ใหเพิม่เติมขอความ “กรณทีีก่ารกระท ําจรรยาบรรณใดๆ เขาขายการท ําผดิ
วนัิยดวย ใหดํ าเนินการตามกระบวนการทางวนัิยของขาราชการและพนักงาน
มหาวทิยาลัย”

7. ขอ 8(3) ใหปรึกษาคณบดคีณะเทคนิคการแพทยเพือ่ปรับแกไขใหเหมาะสม

4.6  การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
เลขานุการที่ประชุมเสนอตอทีป่ระชุมวา จากขอมูลของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.

2545 และรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 8/2548 เม่ือวันที่ 8 สิงหาคม 2545 มีขอมูลบาง
สวนทีน่าจะนํ ามาพิจารณาเพ่ือปรับปรุงแกไขขอบังคับฯ วาดวยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2541
มีรายละเอียดดังน้ี
ขอเสนอการแกไขขอบังคับฯ วาดวยการสรรหาอธิการบดี  พ.ศ. 2541  และข้ันตอนการสรรหา
1. คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
      องคประกอบ

(1)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหน่ึง เปนประธานคณะกรรมการ
(2)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  จํ านวน  2  คน เปนกรรมการ
(3)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร  จํ านวน  2  คน เปนกรรมการ
(4)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํ า จํ านวน  1  คน เปนกรรมการ
(5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากขาราชการพลเรือน เปนกรรมการ

ในสถาบันอุดมศึกษา  จํ านวน  1  คน  
(6) ประธานสภาคณาจารย เปนกรรมการ
(7) นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน เปนกรรมการ
(8) ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนกรรมการ

ขอเสนอเพื่อพิจารณา  :  ควรเพ่ิมผูแทนนักศึกษา  1 คน  เปนกรรมการสรรหาอธิการบดี  หรือไม
เหตุผล  : ในการสรรหาอธกิารบดีคราวที่ผานมา ประธานคณะกรรมการสรรหา (ศาสตราจารยเกียรติคุณ           

น.ต.ก ําจร  มนูญปจุ ร.น.) ไดตอบขอเสนอของนายกองคการนักศึกษาที่เสนอใหมีผูแทนนัก
ศกึษาและผูแทนองคกรชุมชน เพ่ิมเปนกรรมการสรรหา  (มีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม ตามหนงัสือที่ ทม. 0501.1.4/904  ลงวันที่  6  พฤศจิกายน  2545 )
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2. การไดมาซ่ึงผูสมควรดํ ารงตํ าแหนงอธิการบดี  :  มีชองทางเดียว  คือ  การเสนอชื่อผานหนวยงานหรือ
   องคกรที่กํ าหนด (ขอ 7  และขอ  8)
   ขอเสนอเพือ่พิจารณา  : คราวทีผ่านมามขีอเสนอใหเปดชองทางใหผูสนใจไดมีโอกาสสมคัรหรือ

แสดงความสนใจตอคณะกรรมการสรรหาได (คราวทีผ่านมาท ําไมไดเพราะ
ขอบงัคบัไมเปดชอง จึงไดประกาศผานสือ่ประชาสมัพันธ  ใหผูสนใจติดตอ
ผานหนวยงาน)

3. การเสนอชื่อจากหนวยงานตาง ๆ  :  ตามขอ  9  คณะกรรมการฯ มีเวลา  45  วัน  แตในรายละเอียดจะมี
กระบวนการภายในแตละหนวยงานจนกระทั่งถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการแตละหนวยงาน ซ่ึงตองใชเวลา   
ในการดํ าเนินงาน  และการดํ าเนินการที่ผานมาคณะกรรมการสรรหาดํ าเนินการสวนน้ีไมทัน ตองขอขยาย
ระยะเวลาเปน  120  วัน

    ขอเสนอเพือ่พิจารณา  : สมควรจะขยายเวลาด ําเนินการในขอ 9 จาก  45 วนั  เพ่ิมเปน 60/ 90/120 วนั หรือไม
4. การมสีวนรวมจากบุคลากรมหาวิทยาลัยในการเสนอชื่อ : ขอบงัคบัฯ ขอ 8 ระบุวาเฉพาะคณาจารย ประจํ า     
    ขาราชการ  และลูกจางประจํ า
ขอเสนอเพื่อพิจารณา :   ควรเพ่ิมใหครอบคลุมพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุและแตงตั้งตามขอบังคับ

มหาวทิยาลยั  วาดวยพนักงานมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2543 ดวย  ทัง้น้ี  เพ่ือใหมี
สวนรวมจากบคุลากรประจ ําทกุประเภท

5.  ผูมีสทิธิเสนอชื่อตามขอ  8 : อาจไมครอบคลมุหนวยงานใหมที่จัดตั้งข้ึนตามมติหรือขอบังคับหรือระเบียบของ
มหาวทิยาลัย  จึงควรปรับใหครอบคลุม

    ขอเสนอเพื่อพิจารณา:
• ขอ  8  (1)  จากเดิม  “คณะโดยมติคณะกรรมการประจํ าคณะ”
ปรับเปน  ขอ 8 (1)  “คณะ  วิทยาเขต  หรือหนวยงานจัดการศึกษาที่จัดตั้งข้ึน
โดยมตสิภามหาวิทยาลัยหรือ    ขอบังคับหรือระเบียบของมหาวิทยาลัย  ทั้งน้ี
ชือ่ทีจ่ะเสนอตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํ าคณะหรือ
คณะกรรมการประจํ าหนวยงานนั้น ๆ

• ขอ 8  (2)  จากเดิม “สถาบัน  สํ านัก  ศูนย  วิทยาลัย  โดยมติคณะกรรมการ
ประจํ าสถาบัน  สํ านัก  ศูนย  และวิทยาลัย”

        ปรับเปน ขอ 8 (2)  “สถาบนั  ส ํานัก  ศนูย  วทิยาลยั หรือหนวยงานทีไ่มมีหนาที่
จัดการศกึษาซ่ึงจัดตัง้ข้ึนตามมตสิภามหาวทิยาลยั หรือขอบงัคบัหรือระเบยีบของ
มหาวทิยาลยั   ทัง้น้ี  ชือ่ทีจ่ะเสนอตองไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
ประจํ าหนวยงานนัน้  ๆ กอน

6. เน่ืองจากกระบวนการทีเ่กีย่วของกบัการสรรหาคอนขางยาวและมสีวนรวมจากบคุลากรและนกัศกึษาในการสรรหาฯ
   คร้ังทีผ่านมามกีารขอขยายเวลา ของคณะกรรมการสรรหา 1 คร้ัง และข้ันตอนการโปรดเกลา ใชเวลานานกวาที่
   คาดการไว 1 เดอืน ประกอบกบัขณะน้ี ทบวงมหาวทิยาลยัไดเปลีย่นเปนส ํานักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา
   สงักดักระทรวงศกึษาธกิาร ท ําใหข้ันตอนในการเสนอเพือ่โปรดเกลาฯจะเพิม่ข้ึน   เน่ืองจากตองผานข้ันตอนและ
   กลไกกลางของกระทรวงฯ อกี
   ขอเสนอเพือ่พิจารณา  :  ควรปรับกระบวนการเร่ิมตนของการสรรหาเรว็ข้ึน  1  เดอืน  ตามราง   ดงัน้ี

กระบวนการ / ข้ันตอน ชวงเวลา
คร้ังทีผ่านมา

(ราง)
ชวงเวลาครัง้ตอไป

1. สภามหาวทิยาลยัแตงตัง้คณะกรรมการพจิารณาเสนอแนวทาง
    ก ําหนดพนัธกจิและนโยบายการบริหาร

กรกฎาคม 2545 มิถนุายน 2549

2. กระบวนการสรรหา
    2.1 แตงตัง้คณะกรรมการสรรหาอธกิารบดี
    2.2 คณะกรรมการสรรหาเสนอชือ่ตอสภามหาวทิยาลยั
    2.3 สภามหาวทิยาลยัมีมติ

สงิหาคม 2545
พฤศจิกายน 2545
พฤศจิกายน 2545

กรกฎาคม 2549
ตลุาคม 2549
ตลุาคม 2549

3. การโปรดเกลาฯ แตงตัง้ มีนาคม 2546
(เกนิก ําหนดวนัเร่ิม
วาระ 30 วนั)

ปลายเดอืนมกราคม
2550 (เร่ิมวาระ 6
กมุภาพันธ 2550)

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมไดพจิารณาแลว มีมติเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ปรับปรุงแกไขขอบังคับฯ วาดวยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2541 โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะในแตละ
ประเด็น ดังน้ี
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1. คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
-  เห็นควรใหผูแทนนักศึกษาเขารวมสังเกตการณในการสรรหาอธิการบดีได
   แตมิใชในฐานะกรรมการสรรหาฯ

2. การไดมาซึ่งผูสมควรดํ ารงตํ าแหนงอธิการบดี ฯ
- ใหเสนอช่ือผานหนวยงานหรอืองคกรทีก่ ําหนด (ตามขอ 7 และขอ 8)
   ตามขอบงัคับฯ เดิม

3. การเสนอช่ือจากหนวยงานตาง ๆ
-  เห็นสมควรขยายเวลาด ําเนินการจาก 45 วนั (ตามขอ 9) เปน 90 วนั ตามทีเ่สนอ

4. การมสีวนรวมจากบุคลากรมหาวิทยาลัยในการเสนอชื่อ
-  เห็นสมควรใหครอบคลุม “พนักงานมหาวิทยาลัย” ตามที่เสนอ

5.  ผูมีสิทธิเสนอช่ือตามขอ  8
-  เห็นสมควรใหครอบคลุมหนวยงานใหมที่จัดต้ังโดยมติสภามหาวิทยาลัยหรือ
   ขอบงัคับหรือระเบียบของมหาวิทยาลัยตามที่เสนอ

6. กระบวนการทีเ่กีย่วของกบัการสรรหา
-   เห็นสมควรใหปรับกระบวนการเริม่ตนของการสรรหาเรว็ข้ึน  1  เดือน โดยเริม่
     เดือนมถินุายน 2549 ตามรางทีเ่สนอ

ขอเสนอแนะเพิม่เติม
-  ควรใหมกีารทบทวนและวเิคราะหจดุออน จดุแข็งของมหาวทิยาลัย เพือ่ก ําหนด

นโยบายและทศิทางการพฒันามหาวทิยาลัย สํ าหรับการสรรหาอธกิารบดี

4.7  การเปลีย่นแปลงก ําหนดการจดักจิกรรมตอนรับนองใหม
รองอธกิารบดฝีายพัฒนานักศึกษาเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยไดเปลี่ยนแปลง

ปฏิทนิการศกึษาระดบัปริญญาตรี ปการศึกษา 2549  โดยกํ าหนดวันเปดภาคการศึกษาเปนวันที่ 5 มิถุนายน
2549 ซ่ึงเลือ่นจากกํ าหนดการเดิมออกไปอีกประมาณ 1 สปัดาห  น้ัน สงผลใหการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหม
ตองเลือ่นออกไปดวย ในการนี้ จึงขอปรับแกไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน(ฉบับที่ 445/2549) เร่ืองหลัก
เกณฑการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมมหาวิทยาลัยขอนแกน  มีรายละเอียดดังน้ี

เดิม ใหม
ขอ 5.1 กิจกรรมกลุมสัมพันธ
      ก ําหนดใหจัดเฉพาะในเวลากลางวนั ตัง้แตเวลา
08.00-16.30 น. ไมเกนิ 3 วนั ในชวงกอนเปดภาคเรียน

ขอเลือ่นไปเปนหลังเปดภาคเรียน ในระหวางวันที่ 5-8
มิถนุายน 2549 เวลา 16.30-20.30 น.

ขอ 5.2.1 กิจกรรมรองเพลงประจํ ามหาวิทยาลัย
      ก ําหนดใหจัดภายใน 2 วัน นับจากวันเปดภาคการ
ศกึษาตน และจัดไดไมเกิน 2 วันๆละไมเกิน 5 ชั่วโมง
ในแตละวันใหเร่ิมกิจกรรม เวลา 16.00 น.
เสร็จสิ้นภายในเวลา 22.00 น.

ขอเลือ่นไปเปนวันที่ 12-13 มิถุนายน 2549 ในเวลา
17.00-22.00 น.

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพจิารณาใหความเห็นชอบ
มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ

ระเบยีบวาระที่  5  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ
5.1  การขออนุมติัเปดหลักสูตร
ดวยมีหลกัสตูรทีข่ออนุมัติเปดสอน ที่ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร

เรียบรอยแลว จํ านวน 5 หลักสูตร ดังน้ี

ช่ือหลักสูตรและสาขาวิชา หนวยงานรับผิดชอบ

ผานความเห็นชอบของคณะ
กรรมการกลั่นกรองหลักสูตร

ของมหาวิทยาลัย
(ครั้งท่ี วันท่ี)

1. หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2549
1.1ระดบัปริญญาตรี
(1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
     สาขาวชิาเวชนิทัศน (ตอเนื่อง)
(2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
     สาขาวชิารังสีเทคนิค (ตอเนื่อง)

คณะแพทยศาสตร

คณะแพทยศาสตร

7/2549
  (31 ม.ีค.2549)

7/2549
  (31 ม.ีค.2549)
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ช่ือหลักสูตรและสาขาวิชา หนวยงานรับผิดชอบ

ผานความเห็นชอบของคณะ
กรรมการกลั่นกรองหลักสูตร

ของมหาวิทยาลัย
(ครั้งท่ี วันท่ี)

2. หลกัสตูรใหม พ.ศ. 2549
2.1ระดบัปริญญาโท
(1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
      สาขาวชิาวทิยาศาสตรการสัตวแพทย
(2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
      สาขาวชิาสัตวแพทยสาธารณสุข

คณะสัตวแพทยศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย
คณะสัตวแพทยศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย

5/2549
  (22-23 ม.ีค.2549)

5/2549
  (22-23 ม.ีค.2549)

2.2  ระดบัปริญญาเอก
(1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
     สาขาวชิาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม

คณะวิศวกรรมศาสตร 8/2549
  (21 เม.ย.2549)

รวมจํ านวน   5  หลักสูตร
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

5.2  การเปลีย่นแปลงก ําหนดการจดังานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2549
รองอธกิารบดฝีายพัฒนานักศึกษาเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยไดจัดกํ าหนดการ

ปฐมนิเทศนักศกึษาใหม ปการศกึษา 2549 ในวนัที ่4 มิถนุายน 2549 ณ ศนูยประชมุอเนกประสงคกาญจนาภเิษก และ
แบงนักศกึษาใหมเขารับการปฐมนิเทศเปน 2 รอบในภาคเชาและภาคบาย น้ัน เน่ืองจาก ไดรับแจงจากศูนย
ประชุมฯ วา มีหนวยงานเอกชนไดติดตอขอใชศูนยประชุมฯในวันดังกลาวแลว ทํ าใหมหาวิทยาลัยไมสามารถจัด
การปฐมนเิทศนักศกึษาใหมในวันที่ 4 มิถุนายน 2549 จํ านวน 2 รอบ ตามกํ าหนดการเดิมได จึงขอแจงเปลี่ยน
แปลงก ําหนดการใหม โดยกํ าหนดจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมทุกคณะวิชาพรอมกันในวันที่ 4 มิถุนายน 2549
เวลา 07.00-12.10 น. ณ ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก ทั้งน้ี ยกเวนวทิยาเขตหนองคายที่จะดํ าเนิน
การ ณ วิทยาเขตหนองคาย

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

5.3  รายงานผลด ําเนินการจดัการหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคนิคการแพทย
       (โครงการพเิศษ) ประจ ําปงบประมาณ 2548 และรายงานของผูสอบบญัชี
คณะเทคนิคการแพทยเสนอรายงานผลการดํ าเนินการจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา

เทคนิคการแพทย (โครงการพิเศษ) ประจํ าปงบประมาณ 2548 และรายงานของผูสอบบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน
2548 โดยสรุป มีรายไดสงูกวาคาใชจาย จํ านวน 3,236,103.28 บาท ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

5.4  รายงานการด ําเนินงานประจ ําป 2548 ของสถานปฏบิติัการเภสชักรรมชุมชน
        คณะเภสชัศาสตร และรายงานของผูสอบบญัชี
คณะเภสชัศาสตรเสนอรายงานผลการดํ าเนินงานประจํ าป 2548 และรายงานของผูสอบบัญชีของ

สถานปฏบิตักิารเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 โดยสรุปมีกํ าไรเมื่อหักรายจาย
แลว จํ านวน 466,582.22 บาท ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

5.5  ปฏิทนิงบประมาณรายจายประจ ําปงบประมาณ พ.ศ.2550 (ปรับปรุง)
รองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา สํ านักงบประมาณไดจัดท ําขอเสนอ

การปรับปฏทินิงบประมาณรายจายประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2550 ภายใตเง่ือนไขกํ าหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฏรในวันที่ 2 เมษายน 2549 และรัฐบาลจะนํ าเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ.2550 ตอรัฐสภาภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2549 หรือ 2 เดือนกอนวันเร่ิมปงบประมาณ ซ่ึงตาม
ข้ันตอนการด ําเนินงานดงักลาว คาดวาจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อบังคับใชเปนกฎหมายไดประมาณ
สปัดาหแรกของเดอืนพฤศจิกายน 2549 ซ่ึงกรณีเชนน้ี ทํ าใหมหาวิทยาลัยตองใชงบประมาณรายจายประจํ าปงบ
ประมาณทีล่วงแลวไปพลางกอนประมาณ 1 เดือน งบประมาณในสวนของงบลงทุนจะใชไดจริงประมาณเดือน
มกราคม 2550 สํ านักงบประมาณ จึงไดเสนอแนวทางการเตรียมความพรอมและการปรับปฏิทินงบประมาณราย
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จายประจ ําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม        จึงเสนอที่ประชุม
คณบดีเพ่ือทราบและขอความรวมมือใหคณะ/หนวยงานไดเตรียมความพรอมดํ าเนินการในสวนที่เกี่ยวของโดย
เฉพาะในเร่ืองของการก ําหนดลกัษณะคณุสมบตัขิองครุภัณฑใหแลวเสร็จตามระยะเวลาทีก่ ําหนดดวย

และขณะนีม้หาวิทยาลัยไดเสนอคํ าของบประมาณประจํ าป 2550 เรียบรอยแลว เปนเงินจํ านวน
3,957.9 ลานบาท ซ่ึงสงูกวาปที่ผานมารอยละ 39 โดยฝายแผนและสารสนเทศจะนํ าเสนอรายละเอียดขอมูลที่
web site:  http://plan.kku.ac.th/  ใหคณะ หนวยงานไดทราบตอไป

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

5.6  แจงผลค ําวนิิจฉยัเร่ือง อุทธรณคํ าส่ังมใิหเปดเผยขอมลูขาวสารของ
        มหาวทิยาลัยขอนแกน เกีย่วกบัการจดัซือ้ครุภัณฑการแพทย
ประธานเสนอตอที่ประชุมวา คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร สาขาการแพทย

และสาธารณสขุ สํ านักงานปลัดสํ านักนายกรัฐมนตรี ไดแจงผลคํ าวินิจฉัย กรณี นายสุรัตน สมบัติไพรวัน ผูรับมอบ
อ ํานาจจากบริษัท เมดทิอป จํ ากัด อุทธรณคํ าสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสารของมหาวิทยาลัยขอนแกน เกี่ยวกับการ
จัดซ้ือครุภัณฑการแพทย มายังมหาวิทยาลัย โดยไดมีคํ าวินิจฉัยที่ พส 3/2549 ลงวันที่ 17 เมษายน 2549 ให
มหาวทิยาลยัเปดเผยขอมูลขาวสารตามคํ าขอแกผูอุทธรณ เวนแตสํ าเนาบัตรประจํ าตัวประชาชนของบุคคล
ทีเ่กีย่วของในการเสนอราคาประมูลซ้ือ ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอทีป่ระชุมเพ่ือทราบและวางมาตรการปองกัน ดูแลตอไป
ทีป่ระชุมรับทราบ

5.7  คณะสาธารณสุขศาสตรไดรับการยอมรบัเปนสถาบนัภาคีสมาชิกของเครอืขาย
        The European Commission Mundus Programme
คณะสาธารณสุขศาสตร โดยคํ าแนะนํ าและสนับสนุนของ Prof.Dr.Med F. P. Schelp ไดสมัคร

เขาเปนสถาบันภาคีสมาชิกของ The TropED Network for Education in International Health เม่ือป
พ.ศ.2548 ที่ผานมานั้น และบัดน้ี ไดรับแจงวา คณะฯไดรับการยอมรับโดยที่ประชุม เม่ือวันที่ 23 มกราคม 2549
เปนสถาบนัภาคสีมาชิกของเครือขาย โดยจะมีความรวมมือทางวิชาการ การเรียนการสอนในบริบทของ
The European Commission Erasmus Mundus Programme  และในปการศึกษาน้ี ทางเครือขายไดใหทุน
รศ.มาลนีิ  เหลาไพบูลย เปน Visiting Scholar ประมาณ 1 เดือน ในชวงเดือนพฤษภาคม 2549  และ
ทางเครือขายจะสงนักศึกษาหลักสูตร Master of Science Programme in International Health จํ านวน 5 คน
มาศกึษา และทํ าวิทยานิพนธที่มหาวิทยาลัยขอนแกน

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

5.8  วารสารวจิยั มข. (ฉบบับณัฑติศึกษา)
บณัฑิตวทิยาลัยไดจัดทํ าวารสารวิจัย มข.(ฉบบับณัฑิตศึกษา) เพ่ือเผยแพรผลงานวิจัยของ

นักศกึษาและเปนสือ่กลางรายงานความกาวหนาในการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยกํ าหนดพิมพ
เผยแพรปละ 2 ฉบับ น้ัน บดัน้ี ไดจัดพิมพวารสารวิจัยปที่ 6 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม-มิถุนายน 2549) เรียบรอย
แลว ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

5.9  บนัทกึ สํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา เร่ือง มหาวทิยาลัยบรูพาขอหารอืกรณคุีณสมบติั
                                        หัวหนาภาควชิา

ประธานเสนอตอที่ประชุมวา สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดสงบันทึกของสํ านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎกีา เร่ืองมหาวิทยาลัยบูรพาขอหารือกรณีคุณสมบัติหัวหนาภาควิชา ซ่ึงคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ 8) ไดพิจารณาขอหารือดังกลาวแลว มีความเหน็วา พนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย
บูรพาที่ทํ าหนาที่เปนอาจารยผูสอนและทํ างานประจํ าอยูในมหาวิทยาลัยเปนคณาจารยประจํ าของมหาวิทยาลัย
บูรพา เชนเดยีวกับขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลยัทีเ่ปนคณาจารยประจํ าของมหาวิทยาลัย มีสทิธิไดรับแตง
ตัง้ใหด ํารงตํ าแหนงหัวหนาภาควิชา ตามพระราชบญัญตัมิหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2533 ได ซ่ึงมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ และมขีอคิดเห็นเสนอแนะใหพจิารณาปรบัแกไขขอบงัคับฯ วาดวย

การสรรหาหวัหนาภาควชิา พ.ศ.2541 ขอ 5.1 คํ าวา “ขาราชการพลเรือน” ใหแกไขเปน “คณาจารย
ประจํ า”
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5.10  รายงานสรปุขาวมหาวทิยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพมิพ วารสาร ส่ือมวลชน
                                         ประจ ําเดือนเมษายน  2549

ฝายกจิการพเิศษ และงานประชาสมัพันธไดรวบรวมรายงานขาวมหาวทิยาลยัขอนแกนในหนาหนังสอื
พิมพ วารสาร สือ่มวลชน ประจํ าเดอืนเมษายน 2549    โดยแยกประเภทเปนขาวดานตางๆ ไดแก ขาวพฒันาวชิาการ
และผลติบณัฑิต  การวจัิย การบริการวชิาการ และกจิกรรมพิเศษ ซ่ึงมีรายละเอยีดบรรจุในแผนซีดปีระกอบวาระการ
ประชมุ

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

5.11  สํ าเนาหนังสือสํ านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา เกีย่วกบัตํ าแหนงทางวชิาการ
          ของขาราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศึกษา
รองอธกิารบดฝีายพัฒนาบุคลากรเสนอตอที่ประชุมวา สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได

มีหนังสอืแจงจํ านวน 2 เร่ือง คือ 1) ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตัง้บุคคลใหดํ ารง
ต ําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ.2549  และ 2) เร่ืองการกํ าหนดโครงสราง
ต ําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตํ าแหนงวิชาการ ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม

จึงเสนอทีป่ระชมุเพ่ือทราบและขอใหคณะพิจารณารายชือ่ผูทรงคณุวฒิุสงักดัมหาวทิยาลยัขอนแกน
เพ่ือเสนอ สกอ.เพ่ิมรายชื่อในบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิตอไป

ทีป่ระชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่นๆ
6.1  การขออนุมติัวงเงนิเพิม่และขออนุมติัปรับเพิม่อัตราคาตอบแทนพนักงานมหาวทิยาลัย
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ส ํานักงานคณะกรรมการการอุดม

ศกึษาไดมีหนังสอืแจงความคืบหนาและชี้แจงการดํ าเนินการในเร่ือง การปรับเพ่ิมอัตราคาจางพนักงาน
มหาวทิยาลยั โดยไดนํ าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาในประเด็น ดังน้ี

1. ขออนุมัตวิงเงินเพ่ิมเตมิเพ่ือใชในการปรับเพ่ิมคาใชจายพนักงานมหาวิทยาลัยตามมติคณะรัฐ
มนตรีเม่ือวนัที ่30 สิงหาคม 2548 เร่ือง การปรับคาใชจายในการจางพนักงานมหาวิทยาลัย เปนจํ านวนเงินรวม
420.34 ลานบาท

2.ขออนุมัตใิหมหาวทิยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 20 แหง ไดรับจัดสรรงบประมาณเพื่อการปรับ
เพ่ิมคาใชจายในการจางพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใชหลักการตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 30
สงิหาคม 2548 เร่ือง มาตรการปรับคาตอบแทนภาคราชการ ปงบประมาณ 2549 (เงินเพ่ิมรอยละ 5) ประมาณการ
งบประมาณทีต่องใชเพ่ิมข้ึนเปนจํ านวน 103.01 ลานบาท ซ่ึงมีรายละเอยีดตามส ําเนาหนงัสอืกระทรวงศกึษาธกิาร ดวนที่
สดุ ที ่ศธ 0509.4/842 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2549 ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

เน่ืองจาก สกอ.ไดรับแจงจากสํ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีวา รองนายกรัฐมนตรี (นายสุรเกียรติ์
เสถยีรไทย) สัง่และปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ไดพิจารณาแลว มีคํ าสั่งใหกระทรวงศึกษาธิการนํ าเสนอ
คณะรัฐมนตรีชดุใหมพิจารณาและสํ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดสงเร่ืองดังกลาวคืนมาเพื่อดํ าเนินการตอไป
จึงแจงใหมหาวทิยาลยั/สถาบันอุดมศึกษาทราบ ทั้งน้ี สกอ.จะไดติดตามการดํ าเนินการในเร่ืองดังกลาวและ
ด ําเนินการโดยเรงดวนตอไป

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.2  การเสนอรับเปนเจาภาพกีฬาบุคลากรฯ ป พ.ศ.2550
รองอธิการบดีฝายกจิการพิเศษ  เสนอตอที่ประชุมวา ดวยคณะกรรมการบริหารกีฬา

มหาวทิยาลยัแหงประเทศไทย (ก.ก.ม.ท.) ไดมีหนังสือมายังมหาวิทัยเพ่ือใหแจงความจํ านงในการเสนอรับเปน
เจาภาพกีฬาบุคลากรฯ ป พ.ศ.2550 ซ่ึงมหาวทิยาลยัควรพิจารณารับเปนเจาภาพดังกลาว ดวยเหตุผล ดังน้ี

1. มหาวทิยาลยัมีความพรอมทั้งสนามแขงขัน บุคลากรในการจัดการแขงขัน รวมทั้งสถานที่พัก
เพราะการจดัการแขงขันในตนเดือนพฤษภาคมนั้น เปนชวงที่หอพักนักศึกษาสามารถให
บริการนักกีฬาได

2. งบประมาณในการดํ าเนินการจะไดรับการสนับสนุนจาก สกอ.ประมาณ 400,000 บาท และ
งบประมาณจากทกุมหาวิทยาลัยที่เขารวมการแขงขัน ดังน้ัน จะใชงบประมาณในการดํ าเนิน
การจากมหาวิทยาลัยไมมากนัก

3. มหาวทิยาลยัขอนแกนรับเปนเจาภาพคร้ังสุดทายเม่ือป พ.ศ.2541 ซ่ึงเปนระยะเวลาที่เหมาะ
สมกบัการเสนอตัวเปนเจาภาพอีกคร้ังในป พ.ศ.2550
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4. เพ่ือเปนการเผยแพรชื่อเสียงมหาวิทยาลัยและเปนการสงเสริมการทองเที่ยวและเศรษฐกิจ
ของจังหวัดขอนแกน

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลวเห็นวา คณะผูบริหารชุดปจจบุนัจะหมดวาระการด ํารงต ําแหนงใน

เดือนกมุภาพนัธ 2550 จงึเห็นควรชะลอเรือ่งดังกลาวไวกอน

6.3 การจดัสรรทนุเพื่อผลิตและพัฒนาอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา ประจํ า ป 2549
ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ไดรับแจงจากสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาวา

มีงบประมาณจํ านวน 460 ลานบาท เพ่ือพิจารณาจัดสรรทนุผลติและพัฒนาอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา
ประจํ า ป 2549 เปนกรณีเรงดวนพิเศษ โดยแบงการจัดสรรทุนเปน 3 กิจกรรม มีรายละเอียดดังน้ี คือ

กจิกรรม วงเงิน
(ลานบาท)

รายละเอียด

1. การผลติอาจารยระดับปริญญาเอก 280 1. ทนุเรียนระดับปริญญาเอก ณ ตางประเทศ
    จํ านวน 45 ทุน ทุนละ 7 ลานบาท
2. ทนุเรียนระดับปริญญาเอกรวม แบบ คปก.
    จํ านวน 200 ทุน ทุนละ 2 ลานบาท
3. ทนุเรียนระดับปริญญาเอกในประเทศ
    จํ านวน 250 ทุน ทุนละ 1.2 ลานบาท

2. การพฒันาอาจารยใหเปนนักวิจัย
    อาชีพ

146.2 1.ทนุนักวิจัยรุนใหม (ระยะเวลา 2 ป)
   ทนุละ 480,000 บาท จํ านวน 130 ทุน
2.ทนุนักวิจัยรุนกลาง (ระยะเวลา 3 ป)
   ทนุละ 1.5 ลานบาท จํ านวน 150 ทุน
3.ทนุพัฒนากลุมวิจัย
   ทนุละ 42.5 ลานบาท/ป/ทุน จํ านวน 30 ทุน
4.ทนุการศกึษาระดับหลังปริญญาเอก
   ทนุละ 1 ลานบาท จํ านวน 30 ทุน

3. การสรางเครือขายเชิงกลยุทธและ
    เครือขายกับตางประเทศ

33.8 1.ทนุสนับสนุนการจัดทํ าระบบวารสารวิจัยของไทย
   เพ่ือเขาสูระดับสากล จํ านวน 10 ลานบาท
2. ทนุจัดประชุมวิชาการ จํ านวน 5 ลานบาท
2. ทนุเชญิผูเชีย่วชาญตางประเทศ 5 ลานบาท
3. ทนุพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือขาย
    จํ านวน 10 ลานบาท
4. งบด ําเนินการเพื่อการจัดตั้งหนวยบริการพิเศษ
    จํ านวน 3.8 ลานบาท

ทัง้น้ี มหาวทิยาลยัจะแจงรายละเอียดตางๆใหคณะทราบและพิจารณามอบหมายรองคณบดีและ
ผูทีเ่กีย่วของประชมุปรึกษาหารือในวันที่ 15 พฤษภาคม 2549 โดยกองการเจาหนาที่จะมีหนังสือแจงเวลาและ
สถานทีใ่หทราบอกีคร้ัง ทัง้น้ี ขอความรวมมือใหคณะจัดเตรียมขอมูลการวิเคราะหอัตรากํ าลังเพ่ือประกอบการ
พิจารณาในการประชุมดังกลาวดวย

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา
ทีป่ระชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 13.05 นาฬิกา

    ลงชีอ่            กลุธดิา  ทวมสุข
             (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)

                  รองอธกิารบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
                  เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน  มูลศรี
ผูบันทึกรายงานการประชุม
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