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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังที่  2/2548  ณ  วันที่ 19 มกราคม 2548

 รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 2/2548

เม่ือวันพุธที่ 19 มกราคม 2548
ณ  หองประชุมสารสิน  ชั้น 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ

         ******************************************
ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต  สกลไชย  อธิการบดี ประธาน
2. รศ.ดํ ารงค  หอมดี รองอธิการบดีฝายบริหาร
3. ผศ.พิสิฏฐ  เจริญสุดใจ ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย

แทนรองอธิการบดีฝายวิจัย
4. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
5. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
6. รศ.สมหมาย  ปรีเปรม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
7. รศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ คณบดีคณะเกษตรศาสตร
8. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
9. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก คณบดีคณะวิทยาศาสตร
10. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา คณบดีคณะศึกษาศาสตร
11. รศ.สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
12. ผศ.สุชาติ  อารีมิตร คณบดีคณะแพทยศาสตร
13. รศ.พีรสิทธ์ิ  คํ านวณศิลป คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
14. รศ.ชูชาติ  อารีจิตรานุสรณ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
15. ผศ.วีระศักดิ์  ชายผา คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
16. รศ.นิวัตร  จันทรเทวี คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
17. รศ.บังอร   ศรีพานิชกุลชัย คณบดีคณะเภสัชศาสตร
18. รศ.เกรียงศักดิ์  ศรีสุข คณบดีคณะเทคโนโลยี
19. รศ.ประจักษ  พัวเพิ่มพูลศิริ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
20. รศ.ธาดา  สุทธิธรรม คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
21. ผศ.จงรักษ  หงษงาม รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
22. ผศ.รุง  ธีระพิจิตร คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
23. นางสาวจิระพร  เกื้อกิ้ม หัวหนางานบริหารและธุรการ

แทนผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
24. รศ. ชรัตน  มงคลสวัสดิ์ รักษาราชการแทนผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร
25. รศ.สมภพ  พระธานี ผูอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
26. รศ.จิตเจริญ  ไชยาคํ า ผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ
27. ผศ.สิทธี  วนิชาชีวะ รองผูอํ านวยการฝายวางแผนและพัฒนา

แทนผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล
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26.นางพรรณวดี  ตันติศิรินทร รองประธานสภาคณาจารย คนท่ี 1
แทนประธานสภาคณาจารย

27. รศ.กลุธิดา  ทวมสุข รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ และ
รักษาราชการแทนผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ
เลขานุการท่ีประชุม

28. นางสังวาลย  ชางทอง หัวหนาสํ านักงานอธิการบดี
ผูชวยเลขานุการท่ีประชุมคณบดี

ผูไมมาประชุม
1. ผศ.อารมย ตัตตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ

ผูเขารวมประชุม
1. นายบุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย รองประธานสภาขาราชการและลูกจางคนท่ี 1

แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง

เริ่มประชุมเวลา 09.45 นาฬิกา

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอที่ประชุม (-ไมมี-)

ระเบียบวาระที ่2  เรือ่งรบัรองรายงานการประชมุคณบด ีครัง้ที ่1/2548 เม่ือวนัพุธที ่12 มกราคม 2548
ท่ีประชุมมีมติใหแกไข ดังนี้
- หนาท่ี 13 ปรับมติวาระที่ 6.4 ขอความ“จัดสัมมนาผูบริหาร…ตัวชี้วัด” แกไขเปน “…จัดสัมมนา

ผูบริหารระดับคณะและมหาวิทยาลัยเพื่อใหความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตรและตัวชี้วัดและไดแผนฯในระดับ
คณะท่ีสอดคลองกับแผนฯระดับมหาวิทยาลัย ”

เม่ือแกไขแลวถือวารบัรองรายงานการประชุมครั้ง 1/2548 เม่ือวันพุธท่ี 12 มกราคม 2548

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน (ไมมี)

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่   /2548) เรื่องการเก็บเงินคากิจกรรม

พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคและคาใชจายอื่นๆ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ขอนแกน ระดับอนุบาล

ประธานใหคณบดีคณะศึกษาศาสตรเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ขอนแกน จะขอปรับคาธรรมเนียมการศึกษาในระดับอนุบาล ใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 7 เมษายน
2547 เห็นชอบใหอุดหนุนคาวัสดุการศึกษาสํ าหรับนักเรียนระดับกอนประถมศึกษา ในอัตราคนละ 600 บาทตอป
และใหโรงเรียนในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาสามารถเก็บเงินบํ ารุงการศึกษาไดตามระเบียบที่แตละสถาบันอุดมศึกษา
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ของรัฐกํ าหนด   คณะฯจึงขอความเห็นชอบในการยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี 268/2546 เรื่อง
คาธรรมเนยีมการศกึษาของโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยขอนแกน และขอความเหน็ชอบใหออกประกาศมหาวทิยาลัย
ขอนแกน (ฉบับท่ี  /2548) เรื่อง การเก็บเงินคากิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและคาใชจายอืน่ๆ โดย
ตามประกาศเดมิฯ ผูปกครองนกัเรยีนท่ัวไป และกลุมสวสัดกิารจะตองเสียคาใชจายคนละ 9,650 บาท ตอภาคการศกึษา
แตตามประกาศใหมนี ้กลุมท่ัวไปจะสนบัสนนุคาใชจายคนละ 10,350 บาท และกลุมสวสัดกิารภายในมหาวิทยาลัย จะ
เสียคาใชจายคนละ 9,350 บาท ตอภาคการศึกษา ท้ังนี้รวมกับสวนสนับสนุนท่ีไดรับจากทางมหาวิทยาลัยแลว อนึ่ง
ทางโรงเรียนไดดํ าเนินการขอความคิดเห็นเบื้องตนจากผูปกครองนักเรียนมาดวยแลว  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ทีป่ระชมุพิจารณาแลว เหน็ชอบในหลกัการ  โดยมขีอคดิเหน็เสนอแนะใหนํ าเสนอคณะกรรมการ

ประจ ําโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัขอนแกนพิจารณาใหความเหน็ชอบกอนนํ าเสนอสภามหาวทิยาลยั  ทัง้น้ีใหคณะ
ศกึษาศาสตรพิจารณาปรบัเอกสาร ดังน้ี

1) ใหมีเหตผุลของการปรบัคาบํ ารงุการศกึษา จาก 1,200 บาท เปน  2,000 บาท  รวมทัง้
     ชีแ้จงการด ําเนินการกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนเหตผุลของการปรบัเพ่ิม
2) ปรบัรายการในรางประกาศฯ

- ขอ 4.2 คาจัดท ําระบบขอมูล  300 บาท เปนคาใชจายในการบรหิารจดัการ มิใช
คาใชจายเพ่ือสวสัดกิารนักเรยีน ควรตดัออกหรอืเขยีนใหมใหเหมาะสม

- ขอ 4.4 คากิจกรรมพฒันาทกัษะเทคโนโลยสีารสนเทศ   ควรรวมไวในขอ 4.3
คากิจกรรมการพฒันาคณุลกัษณะทีพึ่งประสงค  เน่ืองจากเปนเรือ่งเดยีวกันและอาจท ํา
เปนหมายเหตแุจกแจงรายการแนบทายประกาศ

3) แกไขขอมูลรอยละ ผลการแสดงความคดิเหน็การสนับสนุนโครงการใหถูกตอง

4.2 การปรับโครงสรางการแบงสวนราชการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
ประธานใหคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรเสนอตอท่ีประชุมความวา ตามแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัย ระยะที่ 9 ไดกํ าหนดวัตถุประสงคหลักของแผนกลยุทธท่ีเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
และมุงปรบัเปล่ียนโครงสราง โดยการยบุรวม ยกเลิกหนวยงาน ตลอดท้ังการจดักลุมงานใหมเพือ่ใหเกดิประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการบริหาร นั้น

คณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดนํ านโยบายดังกลาวไปสูการปฏิบัติ  ซ่ึงสงผลใหเกิดการปรับเปล่ียน
โครงสรางการแบงสวนราชการของคณะฯ เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน ดังนี้
การแบงสวนราชการคณะสถาปตยกรรมศาสตร (เดิม) การแบงสวนราชการคณะสถาปตยกรรมศาสตร (ใหม)
1. สํ านักงานคณบดี 1. สํ านักงานคณบดี
2. ภาควิชาพื้นฐานสถาปตยกรรม 2. สายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
3. ภาควิชาเทคนิคสถาปตยกรรม
4. ภาควิชาสถาปตยกรรม
5. ภาควิชาผังเมือง

ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
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จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป

4.3 การปรับโครงสรางการแบงสวนราชการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ประธานใหคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเสนอตอท่ีประชุมความวา ตามแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัย ระยะที่ 9 ไดกํ าหนดวัตถุประสงคหลักของแผนกลยุทธท่ีเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
และมุงปรับเปล่ียนโครงสราง โดยการยุบรวม ยกเลิกหนวยงาน ตลอดทั้งการจัดกลุมงานใหมเพื่อใหเกิดประสิทธิ
ภาพ ประสิทธิผลในการบริหาร นั้น

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอเสนอปรับเปล่ียนโครงสรางการแบงสวนราชการของคณะ
จากเดิมซ่ึงมีการแบงสวนราชการเปน 1 สํ านักงานคณบดี และ 8 ภาควิชา มาเปน 1 สํ านักงานคณบดี และ 1 สาย
วิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยงานในสวนของสํ านักงานคณบดีออกเปน 5 กลุมงาน ดังนี้

1) กลุมงานบริหารงานทั่วไป
2) กลุมงานคลังและพัสดุ
3) กลุมงานแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย
4) กลุมงานวิเทศสัมพันธและประชาสัมพันธ
5) กลุมงานวิชาการ

สวนในสายวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร แบงออกเปน  4 กลุมวิชา ดังนี้
1) กลุมวิชามนุษยศาสตร
2) กลุมวิชาสังคมศาสตร
3) กลุมวิชาภาษา
4) กลุมวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร
นอกจากการจัดแบงโครงสรางเปน 4 กลุมวิชาแลว คณะฯยังจะจัดตั้งหนวยงานภายในกํ ากับของ

คณะอีก 2 หนวยงาน คือ ศูนยวิจัยเฉพาะทาง และสถาบันภาษา ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมีมตเิหน็ชอบหลกัการการปรบัโครงสรางในสวนของภาควชิา โดยให

คณะฯปรบัปรงุผังโครงสรางในเอกสาร หนา 5 ใหสอดคลองกับรายละเอยีดทีเ่สนอในหนา 3 คอืแบงโครงสราง
ออกเปน 2 สวน ไดแก สํ านักงานคณบดี และสายวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สวนหนวยงานในกํ ากับ
2 หนวยงานน้ันใหตัดออกจากผังโครงสราง เน่ืองจากเปนหนวยงานภายในที่จะจัดตั้งโดยประกาศของสภา
มหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติม ดังน้ี
1. ควรจัดประชุมสัมมนา โดยใหคณะพยาบาลศาสตร ซึ่งไดปรับโครงสรางเรียบรอยแลว

มาเลาประสบการณและใหขอคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานภายใตโครงสรางใหม   เพ่ือ
เปนขอมูลประกอบการพิจารณาและเปนแนวทางสํ าหรับคณะ/หนวยงานอื่นๆที่กํ าลัง
ดํ าเนินการปรับโครงสราง
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2. ควรมกีารวจัิยสถาบนัเพ่ือตดิตามและประเมนิผล ใหทราบถงึประสทิธภิาพและประสทิธผิลที่
เกิดจากการปรบัโครงสรางใหม รวมทัง้ศกึษาขอมูลจากสถาบนัอืน่ๆ ทีมี่การปรบัโครงสราง
ระดับคณะดวย เชน คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั และคณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ซึ่งประธานไดมอบหมายใหฝายแผนและสารสนเทศไปพิจารณาด ําเนินการ

4.4   โครงการจัดตั้งศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานใหคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรเสนอตอท่ีประชุมความวา เพื่อรองรับภาระงานที่

ไดรับการสนับสนุนจากสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบกับศักยภาพความ
พรอมของมหาวิทยาลัยทางดานท่ีตั้ง อาคาร สถานท่ี และอุปกรณ รวมทั้งบุคลากรซ่ึงเพียบพรอมดวยความรูและ
ประสบการณในหลากหลายสาขาวชิา สงเสรมิใหมหาวทิยาลัยมีจดุแขง็สามารถรองรบัการด ําเนนิงานกจิกรรมบมเพาะ
ธุรกิจไดครบวงจร จึงขอเสนอโครงการจัดตั้ง “ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแกน (Khon Kaen
University Business Incubator, KKUBI)” ขึ้น เพื่อสงเสริมใหมีการเอาผลงานวิจัยและพัฒนาและความพรอม
ดานวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแกน เชื่อมโยงกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อ
พัฒนาไปสูการเปนผูประกอบการใหม อันจะสงผลใหมีการสรางงานเพิ่มขึ้น สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ   โดยศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแกน จะมีการดํ าเนินงาน
ในลักษณะพึง่ตนเอง มีสถานะเปนองคกรในก ํากบั มีการบรหิารจดัการทีเ่ปนอสิระจากระบบราชการ  ซ่ึงมีรายละเอยีด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ซ่ึงประกอบดวยโครงการจัดตั้งศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแกน
และรางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน  วาดวย ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. 2548

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นชอบในหลักการใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป  โดยมี

ขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังน้ี
1. ใหปรับขอความใน ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ

มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2548 ดังน้ี
- ขอ 7 (2) บรรทัดที่ 3  ขอความ“สาขาสมุนไพรและสุขภาพ”  ใหแกไขเปน สาขา

วิทยาศาสตรสุขภาพ
- ขอ 8 (7) ใหเพ่ิมขอความ “โดยใหความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี…” ไวขางทาย
- ขอ 8 วรรค 2 ใหตัดขอความ “ใหคณะกรรมการอ ํานวยการเลอืกกรรมการอ ํานวยการ

คนหน่ึง… เปนประธานคณะกรรมการอํ านวยการออก”  ทั้งน้ีเห็นวาควรให อธิการบดี
เปน ประธานคณะกรรมการอํ านวยการ

2. ใหปรับปรุงเอกสารโครงการ ดังน้ี
- บทสรปุส ําหรบัผูบรหิาร ควรเขยีนใหมโดยสรปุสาระส ําคัญอยางสั้นๆ ประมาณ 1 หนา
- เพ่ิมรายละเอียดที่แสดงใหเห็นถึง บทบาทของคณะ และ Science Park ที่เชื่อมโยงกับ

KKU BI  รวมทั้งรายละเอียดที่เก่ียวของกับการนํ าผลงานของนักศึกษามาพัฒนาให
เกิดประโยชนทางธุรกิจและการพัฒนาไปสูการเปนผูประกอบการใหชัดเจนยิ่งขึ้นดวย



- 6 -

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังที่  2/2548  ณ  วันที่ 19 มกราคม 2548

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ (ไมมี)

ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องอื่นๆ
6.1 รายงานผลการดํ าเนินงานจัดทํ ารายงานการควบคุมภายในระดับองคกร
ประธานเสนอตอท่ีประชุมความวา ตามที่ไดมอบหมายใหผูชวยอธิการบดีฝายคลังและพัสดุ เปน

ผูจัดทํ ารายงานการควบคุมภายในระดับองคกร (หนวยรับตรวจ) ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
วาดวยการก ําหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ.2544  นัน้  ผูชวยอธิการบดฝีายคลังและพสัดไุดเสนอรายงานผล
การดํ าเนินงานและอุปสรรคที่พบมาใหไดรับทราบ ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบและมีขอคิดเห็นเสนอแนะดังน้ี
1) ควรมีหนังสือเตือนและติดตามทวงถามกับหัวหนาหนวยงานอยางเปนทางการ
2) ควรมีการทํ าวิจัยสถาบัน เพ่ือใหทราบถึงความเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการ เม่ือไดมีการ

ควบคุมภายในระดับองคกรแลว  โดยการรวบรวมประเด็นและวิเคราะหความเสี่ยงของ
องคกรในดานตางๆ  เพ่ือเปนขอมูลใหคณะ/หนวยงานไดใชประโยชน

6.2 เสนอแตงต้ังคณะกรรมการประจํ าศูนยคอมพิวเตอร
ประธานใหผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอรเสนอตอท่ีประชุมความวา ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย

ขอนแกน วาดวยคณะกรรมการประจํ าสํ านักท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2547 ซ่ึงประกาศ ณ วันท่ี 14 กันยายน
2547นั้น ศูนยคอมพิวเตอรใครขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการฯ ตามความในขอ 4 ของขอบังคับฯ ดังนี้

1. อธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมายจากอธิการบดี เปนประธานกรรมการ
2. คณบดีคณะเกษตรศาสตร เปนกรรมการ
3. คณบดีคณะแพทยศาสตร เปนกรรมการ
4. คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร เปนกรรมการ
5. คณบดีคณะศึกษาศาสตร เปนกรรมการ
6. นายนวภคั เอือ้อนนัต (หัวหนาภาควชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร  คณะวศิวกรรมศาสตร) เปนกรรมการผูทรงคณุวฒิุ
7. นายอภิศักดิ์ พัฒนจักร (หัวหนาภาควชิาวทิยาการคอมพวิเตอร  คณะวทิยาศาสตร)   เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
8. รศ.ภรณี  ศิริโชติ (หัวหนาภาควชิาบรรณารกัษศาสตรและสารสนเทศศาสตร       เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

       คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)
9. ผูอ ํานวยการศนูยคอมพวิเตอร     เปนกรรมการและเลขานกุาร
10.รองผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร ฝายวิชาการ     เปนผูชวยเลขานุการ
11.เลขานุการศูนยคอมพิวเตอร     เปนผูชวยเลขานุการ

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ทีป่ระชมุพิจารณาแลวเหน็ชอบใหดํ าเนินการแตงต้ังคณะกรรมการฯ ตามทีเ่สนอ  โดยมขีอสงัเกตวา

การแตงต้ังกรรมการผูทรงคณุวฒุ ิเปนการแตงต้ังตัวบุคคล ไมตองระบตํุ าแหนงในวงเลบ็  แตควรไดมีการบนัทกึ
เจตนารมยวากรรมการผูทรงคณุวฒุจิะแตงต้ังจากหวัหนาภาควชิาทีเ่ก่ียวของ
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6.3 คํ าพิพากษาศาลปกครอง กรณีการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคํ าแหง
ประธานเสนอตอท่ีประชุมความวา ไดนํ าบทความในหนังสือพิมพมติชน(รายวัน) ฉบับวันท่ี 13

มกราคม 2548  หนา 30  ซ่ึงเปนบทความเกี่ยวกับคํ าพิพากษาศาลปกครอง กรณีการสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยรามคํ าแหง เพื่อเปนอุทาหรณในกระบวนการบริหารงาน ระดับสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ซ่ึง
เม่ือมีการฟองรอง ศาลปกครองอาจมีคํ าพิพากษาใหเพิกถอนคํ าส่ังของสภามหาวิทยาลัย และใหเพิกถอนมติสภา
มหาวิทยาลัยได  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.4 รายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่องปญหาและผลกระทบในการบริหารงานบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย    อันเน่ืองมาจากไมมีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํ ากับของรัฐรองรับ
ของคณะกรรมาธิการการศึกษา

ประธานเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยคณะกรรมาธิการการศึกษาสภาผูแทนราษฎร ไดพิจารณา
ศึกษาเรื่องปญหาและผลกระทบในการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยอันเนื่องมาจากไมมีพระราชบัญญัติใน
กํ ากับของรัฐรองรับ ซ่ึงมีท่ีมาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือไดมีหนังสือถึงคณะกรรมาธิการ
การศึกษา สภาผูแทนราษฎร วาสถาบันประสบปญหาอันเนื่องมาจากมีอาจารยจํ านวนมากลาออก ดวยเหตุผลท่ีวา
สถานภาพในวิชาชีพของตนไมม่ันคง มองไมเห็นความกาวหนาเพราะยังไมมีกฎหมายรองรับสถานภาพ  ซ่ึงอาจารย
ดังกลาว ไดรับการบรรจุเปนพนักงานตามนโยบายลดอัตรากํ าลังขาราชการ และการใหมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ
และอาจารยท่ีเปนพนักงานดังกลาวนี้ สวนใหญเปนผูไดรับทุนไปศึกษาถึงระดับปริญญาเอก การท่ีมีการลาออก
จํ านวนมากทํ าใหสถาบันฯประสบปญหา  จึงขอใหคณะกรรมาธิการไดชวยเรงรัดการพิจารณาและประกาศใช
พระราชบญัญตัขิองมหาวทิยาลัยตางๆ โดยเรว็    ซ่ึงคณะกรรมาธกิารไดศึกษาปญหาดังกลาวแลว  และไดจัดทํ า
รายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่อง ปญหาและผลกระทบในการบริหารงานบุคลากรของมหาวิทยาลัยอันเนื่องมา
จากการไมมีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํ ากับของรัฐรองรับ สงมาใหกระทรวงศึกษาธิการ และสํ านักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษาไดสงรายงานดังกลาวมาใหมหาวิทยาลัยตางๆไดใชประโยชน  ซ่ึงมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม   ท้ังนี้ คณะกรรมาธกิารมีขอเสนอแนะ ดังนี้

1. รฐับาลควรเรงรัดการนํ าเสนอรางพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีจะเปล่ียนฐานะเปน
มหาวิทยาลัยในกํ ากับของรัฐตอรัฐสภา เพื่อประกาศใชเปนกฎหมายโดยเร็ว

2. รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมใหแกมหาวิทยาลัยเพื่อใชเปนคาใชจายในการปรับ
เงินเดือนและเงินประจํ าตํ าแหนงของอาจารยและพนักงานของมหาวิทยาลัยทุกคน

3. รัฐบาลควรพิจารณากํ าหนดนโยบายการอุดหนุนงบประมาณแกมหาวิทยาลัยในกํ ากับของรัฐ
และผูเรียนใหชัดเจน รวมทั้งมีมาตรการประกันโอกาสทางการศึกษาสํ าหรับคนจนดวย

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
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6.5 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 995/2547 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาตอบ
แทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจํ าตํ าแหนงหรือการใชรถราชการ

ประธานเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยไดเกิดปญหาความไมเขาใจในเรื่องหลักเกณฑการเบิกจาย
คาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจํ าตํ าแหนงหรือการใชรถราชการ ของอธิการบดี และรองอธิการบดี
ซ่ึงไดออกเปนประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี 995/2547  ลงวันท่ี 8 ธันวาคม 2547   ไปแลวนั้น เพื่อให
เกิดความเขาใจอันดี มหาวิทยาลัยจึงไดจัดทํ าคํ าชี้แจงการเบิกจายคาตอบแทนเหมาจายแทนการใชรถประจํ า
ต ําแหนงดงักลาว  ซ่ึงไดใหขอมูลและชีแ้จง ในเรือ่งอ ํานาจในการออกกฎเกณฑและกระบวนการพจิารณา  แหลงเงนิ
เงือ่นไขสํ าคัญของการเบกิจายคาตอบแทนดงักลาว   เหตผุลและความเปนมาทีร่ฐับาลอนญุาตและก ําหนดหลักเกณฑ
ใหขาราชการบางระดับสามารถเบิกคาตอบแทน แทนการจัดหารถประจํ าตํ าแหนงได  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชมุ     ท้ังนี ้ตามทายประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน ฉบบัท่ี 995/2547  ลงวนัท่ี 8 ธันวาคม
2547  ไดมีหมายเหตไุวแลววา เพือ่อ ํานวยความสะดวกและเพือ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานของหัวหนาสวนราชการ
และหัวหนาหนวยงานในมหาวทิยาลัย  จงึไดน ํามตคิณะรฐัมนตรมีาปรบัใช โดยขยายขอบเขตถงึผูบรหิารระดบัคณะ และ
ก ําหนดรายละเอยีดเพิม่ขึน้ใหชดัเจน โดยค ํานงึถงึประโยชนท่ีราชการจะไดรบั สภาพความเปนจรงิ และความสมเหตสุมผล
จงึตองออกประกาศนี ้  และเพือ่เปนการเอือ้ประโยชนใหผูบรหิารระดบัคณะสามารถเบกิคาตอบแทนตามหลกัเกณฑนีไ้ด จงึ
ขอเสนอใหคณะสามารถใชเงนิกองทุน 3 % ในการเบกิคาตอบแทนดงักลาวได

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบและพิจารณา
ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบใหใชเงินกองทุน 3 % สํ าหรับการเบิกจายคาตอบแทน

เหมาจายแทนการจัดหารถประจํ าตํ าแหนงหรือการใชรถราชการสํ าหรับผูบริหารระดับคณะ 

6.6 การขออนุมัติเปดหลักสูตร
ประธานใหเลขานุการท่ีประชุมเสนอตอท่ีประชุม ความวา ดวยมีหลักสูตรที่ขออนุมัติเปดสอน ตาม

บันทึกท่ี ศธ 0514.1.5.2/044 ลงวันท่ี 17 มกราคม 2548 ท่ีไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร เม่ือคราวประชุมครั้งท่ี 23/2547 เม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม  2547  จํ านวน 2 หลักสูตร ซ่ึงมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  สรุปไดดังนี้

คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา ผานท่ีประชมุคณะกรรมการ
กล่ันกรองหลักสูตร ครัง้ท่ี

1. คณะศกึษาศาสตรและบณัฑติวทิยาลยั
1.1 หลักสูตรปรชัญาดษุฎีบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศกึษา
      (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548)

23/2547
24 ธ.ค.2547

2. คณะแพทยศาสตรและบณัฑติวทิยาลยั
2.1 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเวชศาสตรชมุชน
      หลักสูตรนานาชาต ิ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548)

23/2547
24 ธ.ค.2547

รวมทั้งสิ้น   2   หลักสูตร
จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
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6.7 ขอเสนอจัดตั้งสถาบันยุทธศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานเสนอตอท่ีประชุมความวา ตามขอตกลงโครงการความรวมมือระหวางจังหวัดและสถาบัน

การศกึษา เพือ่สนบัสนนุการบรหิารงานจงัหวดัแบบบรูณาการในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืระหวางกระทรวงมหาดไทย
สํ านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ จงัหวดัทุกจงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื และมหาวทิยาลัยขอนแกน
เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม 2547 ท่ีผานมา และมหาวิทยาลัยขอนแกนโดยอธิการบดีไดเสนอใหมีหนวยงานกลางที่จะ
รบัผดิชอบในการประสานงานและจัดการความรู เพื่อสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ตามขอตกลง
ดังกลาว รวมทั้งการทํ าหนาท่ีเปนฝายเลขานุการใหกับศูนยปฏิบัติการรวมกลุมจังหวัด (Regional Operation Center-
ROC) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื โดยจดัตัง้สถาบนัยุทธศาสตรภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื เปนสวนงานในกํ ากับของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ความละเอียดแจงแลวนั้น เพื่อใหการดํ าเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอยและ
บังเกิดผลในทางปฏิบัติ  จึงขอเสนอจัดตั้งสถาบันยุทธศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ซ่ึงรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป  โดยมีขอสังเกต

เรื่อง แหลงที่มางบประมาณของสถาบันดังกลาวควรระบุใหชัดเจน
                    และที่ประชุมมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยกํ าหนดนโยบายและบทบาทหนาที่ของหนวยงานที่
มีอยูและที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือดํ าเนินการเกี่ยวกับการบริการวิชาการแกชุมชนของมหาวิทยาลัยใหชัดเจนตอไปดวย

6.8 ปฏิทินกระบวนการ การจัดทํ าคํ ารับรองการปฏิบัติราชการของ มข. ประจํ าปงบ
ประมาณ พ.ศ.2548

ประธานเสนอตอท่ีประชมุความวา ฝายแผนและสารสนเทศไดจดัทํ าปฏิทินกระบวนการ การจัดทํ า
คํ ารับรองการปฏิบัติราชการของ มข. ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2548 ดังนี้

วนั-เดือน-ป กิจกรรมระดับ ก.พ.ร. และมหาวิทยาลัย กจิกรรมระดับ มหาวิทยาลัย และคณะ/
หนวยงาน

8-9  พ.ย. 47 สัมมนาทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผูบริหารฯ
มหาวิทยาลัย

12-14
พ.ย.47

สัมมนาทบทวนและปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ผูบริหารระดับรองคณบดีฝายแผนและฝาย
บรหิาร หัวหนาภาควิชา และผูอํ านวยการ

26 พ.ย. 47 สงแผนยุทธศาสตรฯ /ตัวชี้วัด/คาเปาหมายและ
เกณฑการใหคะแนนให สกอ./สกอ.ใหพิจารณา

26– 4 พ.ย.47 เจรจา ปรับปรุงแกไข แผนยุทธศาสตรฯ
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วนั-เดือน-ป กิจกรรมระดับ ก.พ.ร. และมหาวิทยาลัย กจิกรรมระดับ มหาวิทยาลัย และคณะ/
หนวยงาน

8  ธ.ค. 47 น ําเสนอแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน ตอคณะกรรมการวางแผน
มหาวิทยาลัยขอนแกน

  4 ม.ค. 48 สงแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ.2548  ฉบับปรับปรุง

13 ม.ค. 48 น ําเสนอแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน ประจํ าปพ.ศ. 2548  และการจัด
ทํ าคํ ารับรองการปฏิบัติราชการระดับ
มหาวิทยาลัยกับคณะ/หนวยงาน ตอท่ีประชุม
คณบดีครั้งท่ี 1/2548 วันท่ี 12 ม.ค.48

14 ม.ค. 48 แจงการดํ าเนินการ การจัดทํ าคํ ารับรองการ
ปฏิบัติราชการระดับมหาวิทยาลัย กับ คณะ/
หนวยงาน เบ้ืองตนในการประชุมเจาหนาท่ี
วเิคราะหนโยบายและแผนทุกคณะ/หนวยงาน

15 ม.ค. 48 1. เจรจา ตกลง ตัวชี้วัด (สกอ./มข.)
2. จัดทํ าคํ ารับรองการปฏิบัติราชการกับ
   กระทรวง

                                                     

31 ม.ค. 48 1.สงสํ าเนาคํ ารับรองการปฏิบัติราชการ 1 ชุด
   ให ก.พ.ร.
2.สงรายละเอียดคํ าอธิบายตัวชี้วัด
   (KPI template)
3. แจงรายละเอียดเก่ียวกับการวัดความ
    พึงพอใจของผูรับบริการ(ตามแบบฟอรม)
   ไปยัง ก.พ.ร. จํ านวน 3 ชุด
4. สงผลการวิเคราะหหรือสํ ารวจความคิดเห็น
    และเลือกท่ีจะสนับสนุนแผนยุทธศาสตร
    และ/หรือบริการ จังหวัด ให ก.พ.ร.
5. สงแผนการพัฒนาระบบบริหารความรู
    ภายในองคกรท่ียังไมเสร็จหรือตองการ
    ทบทวนแผนที่สงให ก.พ.ร. ในการ
    ประเมินผลฯ ประจํ าป พ.ศ. 2547

1-7 ก.พ. 48 สงแผนยุทธศาสตร ตัวชี้วัด
 คาเปาหมายฯ ของคณะ/หนวยงาน

1-28 ก.พ. 48 เจรจาตกลงแผนยุทธศาสตร ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย ของคณะ/หนวยงาน

15 ก.พ. 48 ประชุมเชิงปฏิบัติการ คณบดีและเก่ียวของ
เก่ียวกับแผนยุทธศาสตร ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย ของคณะ/หนวยงาน
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วนั-เดือน-ป กิจกรรมระดับ ก.พ.ร. และมหาวิทยาลัย กจิกรรมระดับ มหาวิทยาลัย และคณะ/
หนวยงาน

28 ก.พ.  48 จัดทํ าคํ ารับรองการปฏิบัติราชการระดับ
มหาวิทยาลัยกับ คณะ/หนวยงาน

31 มี.ค. 48 มหาวิทยาลัย ขอแกไขรายละเอียดตัวชี้วัด
ตอ ก.พ.ร. เปนวันสุดทาย

คณะ/หนวยงาน ขอแกไขรายละเอียดตัวชี้วัด
ตอ มหาวิทยาลัย เปนวันสุดทาย

 7 เม.ย.  48 คณะ/หนวยงาน สงรายงานการประเมินผลฯ
รอบ 6 เดือน

15 เม.ย. 48 มหาวทิยาลัย  สงรายงานการประเมินผลฯรอบ
 6 เดือน  จ ํานวน 3 ชดุ แผนซดีี 1แผน  ให ก.พ.ร.

 7 ก.ค. 48  คณะ/หนวยงาน สงรายงานการประเมินผลฯ
รอบ 9 เดือน

15 ก.ค. 48 มหาวิทยาลัย  สงรายงานการประเมินผลฯรอบ 9
เดือน จํ านวน  3 ชดุ แผนซีดี 1แผน  ให ก.พ.ร.

15 ต.ค. 48 คณะ/หนวยงาน สงรายงานการประเมินผลฯ
รอบ 12 เดือน
หากชาจะถูกปรับลดคะแนนวันละ 1 คะแนน

31 ต.ค. 48 มหาวิทยาลัย  สงรายงานการประเมินผลฯรอบ12
เดือน จํ านวน 3 ชดุ แผนซีดี 1 แผนให ก.พ.ร.
หากชาจะถูกปรับลดคะแนนวันละ 1 คะแนน

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบและพิจารณาใหขอคิดเห็น
ที่ประชุมรับทราบและมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังน้ี
1. ใหมหาวิทยาลัยจัดทํ าคูมือ ชี้แจงรายละเอียดดัชนีชี้วัดและการประเมิน ใหคณะ/
     หนวยงานไดเขาใจอยางชัดเจน   รวมทั้งจัดทํ าแบบฟอรมการกรอกขอมูลที่มหาวิทยาลัย
     ตองการใหคณะ/หนวยงานไดใชเปนรูปแบบเดียวกัน เพ่ืองายตอการประมวลผลขอมูล
2. ควรพิจารณากระบวนการการดํ าเนินการจัดทํ าคํ ารับรองการปฏิบัติราชการฯ ในปงบ

ประมาณ 2549 ควบคูไปกับการดํ าเนินการในป 2548 ดวย
3. ควรพิจารณาปรับวิธีการดํ าเนินการในเรื่องน้ีใหม ใหผูบริหารระดับคณะ เขามามีสวนรวม

ในการดํ าเนินการใหมากขึ้น

6.9 การเสนอชื่อคณะกรรมการดํ าเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํ ากัด
ประธานใหรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษเสนอตอท่ีประชุมความวา    ตามที่ท่ีประชุมคณบดี

วาระพิเศษ เม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2548 และ ครั้งท่ี 1/2548  เม่ือวันท่ี 12 มกราคม 2548 ไดใหความเห็นชอบ
เสนอชื่อประธานกรรมการ กรรมการดํ าเนินการ  สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํ ากัด ตามขอ 7 แหง
ระเบยีบสหกรณออมทรพัยมหาวทิยาลัยขอนแกน จ ํากดั วาดวยการสรรหาและเลอืกตัง้ประธานกรรมการ  กรรมการ
ดํ าเนินการและผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2548 แลวนั้น  ฝายกิจการพิเศษจึงไดทํ าหนังสือตามบันทึกท่ี
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังที่  2/2548  ณ  วันที่ 19 มกราคม 2548

ศธ 0514.1.32/044 ลงวันท่ี 18 มกราคม 2548 เพื่อเสนอรายชื่อเพื่อเขารับการเลือกตั้งไปแลวตามมติท่ีประชุม
คณบด ี   ซ่ึงทางสหกรณออมทรพัยฯไดมีหนงัสือ ท่ี สอ.มข. 43/2548 ลงวนัท่ี 14 มกราคม 2548 เรือ่งการสรรหา
ประธานกรรมการ กรรมการด ําเนนิการ และผูตรวจสอบกจิการ ถงึอธิการบดี เพื่อใหคํ าแนะนํ าในการสรรหาสมาชิก
เพือ่ลงเลือกตัง้ในครัง้นีว้า มหาวทิยาลัยไดเสนอชือ่บคุคลทียั่งเปนสมาชกิไมสมบรูณ เขารบัการเลอืกตัง้ จงึไมสามารถ
สมัครรับเลือกตั้งได และคณะกรรมการจะไดรับการเลือกตั้งจะตองมีสมาชิก “เลือก” เกินครึ่งของสมาชิกท้ังหมด
ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติใหฝายกิจการพิเศษทํ าหนังสือถึงสหกรณออมทรัพยฯ เสนอให

เลื่อนการประชุมใหญวิสามัญ ประจํ าป ในวันที่ 29 มกราคม 2548 ออกไปเปน ตนเดือนกุมภาพันธ 2548
และใหถอนรายชื่อผูที่เสนอเขารับการเลือกตั้งเปนประธานกรรมการ และกรรมการดํ าเนินการ ที่เสนอไปแลว
ออกทั้งหมด ถาไมมีการเลื่อนการประชุม

เลิกประชุมเวลา 12.30 นาฬิกา
    

   (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)
                   รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

                  เลขานุการท่ีประชุมคณบดี

นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์
นางสาวลัลธริมา  ประจง
ผูบันทึกรายงานการประชุม
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