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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังที่  1/2548  ณ  วันที่  12  มกราคม 2548

 รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 1/2548

เม่ือวันพุธที่ 12 มกราคม 2548
ณ  หองประชุมสารสิน  ชั้น 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ

         ******************************************
ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต  สกลไชย  อธิการบดี ประธาน
2. ผศ.สัมฤทธิ์ หังสะสูตร ผูชวยอธิการบดีฝายการคลังและพัสดุ

แทนรองอธิการบดีฝายบริหาร
3. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
4. รศ.พิศาล  ศิริธร รองอธิการบดีฝายวิจัย และ
                                                             รักษาราชการแทนผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
5. ผศ.วรรณี  เนตรสิงหนาท ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยสิน

แทนรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
และรองผูอํ านวยการฝายบริหาร
แทนผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล

6. รศ.สมหมาย  ปรีเปรม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
7. รศ.นิวัฒ  เสนาะเมือง รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร
8. ผศ.วันชัย  ธนาเศรษฐอังกูล รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
9. นายปญญวัฒน  ศักดิ์ทัศนา รองคณบดีฝายบริหาร

รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร
10. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา คณบดีคณะศึกษาศาสตร
11. รศ.สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
12. รศ.วิฑูรย  ประสงควัฒนา รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร
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. รศ.สุเมธ  แกนมณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
22. ผศ.รุง  ธีระพิจิตร คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
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23. รศ. ชรัตน  มงคลสวัสดิ์ รักษาราชการแทนผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร
24. นางสาวจรูญรัตน  คํ าทุน หัวหนางานบริหารงานทั่วไป ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ
                                                             แทนผูอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
25. รศ.เทอดศักดิ์  คํ าเหม็ง รองผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ

แทนผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ
26. รศ.กลุธิดา  ทวมสุข รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ และ

รักษาราชการแทนผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ
เลขานุการท่ีประชุม

27. นางสังวาลย  ชางทอง หัวหนาสํ านักงานอธิการบดี
ผูชวยเลขานุการท่ีประชุมคณบดี

ผูไมมาประชุม
1. ผศ.ลิขิต  อมาตคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
2. ผศ.พิศิษฐ  โจทยกิ่ง ประธานสภาคณาจารย

ผูเขารวมประชุม
1. นายบุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย รองประธานสภาขาราชการและลูกจางคนท่ี 1

แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง

เริ่มประชุมเวลา 12.15 นาฬิกา

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอที่ประชุม
1.1 การจดัการประชมุรวมระหวางกรรมการสภามหาวทิยาลยัชดุใหมกับผูบรหิารมหาวทิยาลยั
ประธานไดแจงตอท่ีประชุมความวา มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการประชุมรวมระหวางกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยชุดใหมและผูบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อแนะนํ าผูบริหารและมหาวิทยาลัยในภาพรวมไปแลวเม่ือวันพุธท่ี 
5 มกราคม 2548  และในการประชมุครัง้ดงักลาว ไดรบัทราบจาก นายเตช บนุนาค ท่ีปรกึษาสํ านกัราชเลขาธกิาร 11
ซ่ึงเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ วาไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯแตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยขอนแกนเรียบรอยแลว  และการประชุมในครั้งนั้นไดกํ าหนด
ใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันพุธแรกของเดือน โดยเริ่มการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 1/2548  ใน
วันพุธท่ี 2 กุมภาพันธ 2548

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที ่2  เรือ่งรบัรองรายงานการประชมุคณบดี
2.1 รายงานการประชมุคณบด ีครัง้ที ่22/2547 เม่ือวนัพุธที ่8 ธนัวาคม 2547

                               ท่ีประชมุมีมติใหแกไข ดงันี้
- หนาท่ี 1 ต ําแหนงผูมารวมประชมุลํ าดบัท่ี 18  แกไขจากค ําวา “..ฝายรหิาร” เปน “ฝายบรหิาร”
เม่ือแกไขแลวถอืวาท่ีประชมุรบัรองรายงานการประชมุครัง้ท่ี 22/2547 เม่ือวนัพธุท่ี 8 ธันวาคม 2547
2.2 รายงานการประชุมคณบดีวาระพิเศษ เม่ือวันจันทรที่ 10 มกราคม 2548
      ท่ีประชุมมีมติใหแกไข ดังนี้
1. หนา 1  ตํ าแหนงผูมารวมประชุมลํ าดับท่ี 14  ใหเพิ่มคํ าวา “รักษาราชการแทน…”
2. หนา 3 บรรทัดท่ี 11 จากทาย แกไขคํ าวา “..เสนอรายชื่อ” เปน “ …เสนอแนะรายชื่อ”

และบรรทดัสุดทายแกไขรายชือ่ลํ าดบัท่ี 6 จาก “อ.วนิยั ศรอีมัพร “ เปน “รศ.วนิยั ศรอี ําพร”
เม่ือแกไขแลวถอืวาท่ีประชมุรบัรองรายงานการประชมุวาระพเิศษเม่ือวนัจนัทรท่ี 10 มกราคม 2548

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน
3.1 รางการปรับโครงสรางและระบบบริหาร สํ านักบริหารและพัฒนาวิชาการ
ประธานใหผูแทนผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผลเสนอตอท่ีประชุมความวา ตามที่ท่ี

ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งท่ี 20/2547 เม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2547 ไดเห็นชอบในหลักการของราง
การปรับโครงสรางและระบบบริหารของสํ านักบริหารและพัฒนาวิชาการ โดยมีขอเสนอแนะใหผูอํ านวยการสํ านัก
ทะเบียนและประมวลผลนํ ากลับไปพิจารณาแกไขและดํ าเนินการใหมในประเด็นตางๆ ดังนี้

1. ใหใชคํ าวา กลุมงาน เพือ่ใหสอดคลองกบัแนวทางการก ําหนดชือ่หนวยงาน เพราะกลุมภารกจิจะใช
ในกรณเีปนงานขามกระทรวง

2. ปรบัการแบงสวนราชการภายในของส ํานกัฯใหม ใหเหลือ 6 กลุมงาน โดยยบุกลุมงานสารสนเทศ
และยายกรอบภาระงานภายใตกลุมงานดงักลาว ดงันี้

-  ยายงานดานสารสนเทศ/ขอมูลขาวสาร  การประเมนิและประกนัคณุภาพ  และการวจิยัสถาบนั
    ไปอยูกลุมงานบรหิารท่ัวไป
-  ยายงานดานการประชาสมัพนัธและการตลาด ไปอยูกลุมงานรบัเขาศกึษา และปรบัเปล่ียนชือ่
    กลุมงานใหเปนเชงิรกุมากขึน้
3. ใหบคุลากรสํ านกัฯ รวมพจิารณาทบทวนเกีย่วกบัการด ํารงต ําแหนงของหัวหนากลุมงาน

วาจะก ําหนดเปนแบบมวีาระ ไมมีวาระ หรอืแบบผสม  ท้ังนี ้ หากกรณกี ําหนดแบบไมมีวาระ ขอใหพจิารณาเสนอดวยวาจะ
ก ําหนดบทบาท ภารกจิของ ผูด ํารงต ําแหนงช ํานาญการในส ํานกัฯ อยางไร

4. ขอ 5.7 คํ าวา “การจดัการบรกิารแบบเบด็เสรจ็ ณ จดุเดยีว (One-stop service)” ใหตดัค ําวา
“ ณ จดุเดยีว” ออก

บดันีสํ้ านกัทะเบยีนและประมวลผลไดด ําเนนิการแกไข “รางการปรบัโครงสรางและระบบบรหิารสํ านกั
บรหิารและพฒันาวชิาการ” ตามมตท่ีิประชมุคณบดคีรัง้ดงักลาวเรยีบรอยแลว ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระ
แตสํ าหรบัประเดน็การพจิารณาต ําแหนงของหัวหนากลุมงาน วาจะเปนต ําแหนงท่ีมีวาระหรอืไมนัน้ ยังมีขอคํ าถามจาก
บคุลากรเกีย่วกบัขอกฎหมาย ผลดผีลเสียตอตวับคุลากร จงึใครขอความชดัเจนจากมหาวทิยาลัยในเรือ่งดงักลาว

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
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ทีป่ระชมุพิจารณาแลว มอบใหรองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพันธรบัไปพจิารณาเพือ่ใหมี
ปรบัเอกสารอกีครัง้กอนนํ าเสนอสภามหาวทิยาลยั  โดยทีป่ระชมุมีขอคดิเหน็เสนอแนะดงัน้ี

1. ขอความในพนัธกิจ หนา 2  บรรทดัที ่2  ค ําวา “การจดัการศกึษา” แกไขเปน “ประสานงานการจดั
การศกึษา”

2. ค ําวา “กลุมงาน” ใหเปลีย่นเปน “กลุมภารกจิ” เน่ืองจากการก ําหนดต ําแหนงหวัหนากลุมเปนแบบมวีาระ
3. ชือ่กลุมงานทีย่งัไมเหมาะสมและเหน็วาควรปรบัแกไข ไดแก

-   กลุมงานคอมพวิเตอรและประมวลผล  เม่ือพิจารณาจากภารกจิสวนใหญเปนเรือ่งของการ
     ประมวลผล ควรตดัค ําวา “คอมพวิเตอร” ออก
- กลุมงานบรกิารแบบเบด็เสรจ็   ใหแกเปน   กลุมภารกจิดานบรกิาร
- กลุมงานรบัเขาศกึษา   ควรพจิารณาตัง้ชือ่ใหเปนภารกจิเชงิรกุมากขึน้

4. การจัดล ําดบักิจกรรมในแตละกลุมภารกจิ ควรพจิารณาล ําดบักอนหลงัใหชดัเจน และควรดดูวยวา
     จะเขยีนตามลกัษณะกิจกรรม หรอืเขยีนตามเปาหมายของงาน

นอกจากนี ้ทีป่ระชมุมีขอเสนอแนะวา มหาวทิยาลยัควรก ําหนดแนวทางการแบงโครงสรางสวน
ราชการภายในของหนวยงานตางๆ ใหเปนแนวเดียวกัน โดยออกเปนประกาศมหาวทิยาลยั  ประกอบดวย
รายละเอยีด ดังน้ี

      -   นิยาม ค ําวา กลุมงาน   กลุมภารกจิ
- วาระในการด ํารงต ําแหนง กํ าหนดใหชดัเจนวา เปนเวลาก่ีป
- การเขาสูตํ าแหนงหวัหนากลุมภารกจิ   หรอื กลุมงาน
- ระบบ  ล ําดบัขัน้ตอนการจดัการ ในชวงทีจ่ะมกีารปรบัเปลีย่นโครงสราง

ซึง่ประธานไดมอบหมายใหฝายแผนและสารสนเทศ และกองการเจาหนาทีร่บัไปด ําเนินการ
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขออนุมัติโครงการรับอาจารยคณะเทคนิคการแพทยเขาศึกษาวิชาแพทยศาสตร
      เปนกรณีพิเศษ
ประธานใหคณบดีคณะเทคนิคการแพทยเสนอตอท่ีประชุมความวา ตามที่คณะแพทยศาสตร เคย

ไดใหความอนเุคราะหใหอาจารยของคณะเทคนิคการแพทย จํ านวน 2 คน เขาเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
เปนกรณีพิเศษ ในปการศึกษา 2528 โดยอาจารยท้ังสองทานไดนํ าความรูสาขาวิชาแพทยศาสตร มาใชในการเรียน
การสอน การวิจัย และบริการวิชาการ เปนประโยชนตอคณะ แตขณะนี้อาจารยท้ังสองทานมีอายุมากขึ้น และคณะฯ
มีงานบริการทางวิชาการเพิ่มขึ้น จึงจํ าเปนตองสงอาจารยจํ านวน 2 คน เขาศึกษาวิชาแพทยศาสตรเพื่อทดแทน
อาจารยเดิมท่ีจะเกษียณอายุราชการในอนาคต คณะแพทยศาสตรจึงไดเสนอขออนุมัติโครงการรับอาจารยคณะ
เทคนิคการแพทยเขาศึกษาวิชาแพทยศาสตรเปนกรณีพิเศษ  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ท้ังนี้ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน คราวประชุมครั้งท่ี 4/2547 เม่ือวันท่ี
11 พฤศจิกายน 2547 แลว

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ทีป่ระชมุพิจารณาแลว เหน็ชอบในหลกัการ และมขีอเสนอแนะใหกํ าหนดเง่ือนไขการกลบัมา

ปฏบัิติงานในคณะเทคนคิการแพทย ของผูทีไ่ดรบัการคดัเลอืกเขาศกึษาตามโครงการ โดยระบรุะยะเวลาใหชดัเจนดวย
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และประธานไดมอบใหรองอธกิารบดีฝายวชิาการและวเิทศสมัพันธพิจารณาเอกสารโครงการทีจ่ะนํ าเสนอขออนมัุติ
ตอสภามหาวทิยาลยัและประสานใหคณะแพทยศาสตร และคณะเทคนคิการแพทยปรบัแกไขใหชดัเจน

4.2 การแบงสวนงานภายในศูนยหัวใจสิริกิต์ิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประธานใหผูแทนผูอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ เสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยท่ีประชุมคณะ

กรรมการอ ํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 1/2547 เม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2547
ไดใหความเห็นชอบในการแบงสวนงานภายในศนูยหัวใจสิริกติิฯ์ ออกเปน 4 กลุมงาน โดยภารกจิท่ีมีความเชือ่มโยงกัน
ใหอยูในกลุมงานเดียวกัน เพื่อความคลองตัวในการปฏิบัติงาน ไดแก 1)กลุมงานสนับสนุนท่ัวไป  2) กลุมงาน
เฉพาะกิจ  3)กลุมงานบริการวิชาการ  4) กลุมงานวางแผน การคลังและทรัพยสิน โดยมีหลักการ คือ ไมใหมี
สํ านักงานผูอํ านวยการ  หัวหนากลุมงานมีวาระ 4 ป โดยใหกํ าหนดคุณสมบัติและหนาท่ีรับผิดชอบอยางชัดเจน ซ่ึง
มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบในหลักการการแบงสวนงานภายในศูนยหัวใจสิริกิต์ิฯ ตามที่

เสนอโดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังน้ี
1.  ใหปรับการจัดทํ าแผนภูมิแสดงโครงสรางการแบงสวนงานภายในใหม ใหชัดเจน โดยแยก

ขอมูลบุคคลออกมาจากแผนภูมิโครงสรางฯ  ตัดผังเลขานุการ ภายใตรองผูอํ านวยการฯฝายบริหารออก
และใชการหมายเหตุ อธิบายการมอบหมายภารกิจไวขางทายแผนภูมิโครงสราง

2.  ปรับชื่อ “กลุมงาน” เปน “กลุมภารกิจ”

4.3 (ราง) ขอบังคบัมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยคณะกรรมการ ประจ ําสถาบนัวจัิยและพฒันา
       พ.ศ…
ประธานให รองอธกิารบดฝีายวจิยั เสนอตอท่ีประชมุความวา ตามทีส่ถาบนัวจิยัและพฒันา ไดเสนอ

เรือ่งการสรรหาคณะกรรมการประจ ําสถาบนัวจิยัและพฒันาชดุใหม  ในคราวประชุมคณบดี ครั้งท่ี 21/2547 เม่ือวัน
ท่ี 1 ธันวาคม 2547 และท่ีประชมุไดมีมตเิห็นควรใหสถาบนัฯเสนอขอแกไขขอบงัคับมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวยคณะ
กรรมการประจํ าสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2541 ใหสอดคลองกับภารกิจหนาท่ีท่ีไดรับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยใหเรียบรอยกอน แลวจึงคอยเสนอเรื่องการสรรหาคณะกรรมการประจํ าสถาบันฯ นั้น    และเพื่อให
การบริหารงานสถาบันฯ เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และเปนไปตามมติท่ีประชุมคณบดีครั้งดังกลาว
สถาบันฯ จึงขอเสนอ (ราง) ขอบงัคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยคณะกรรมการประจํ าสถาบันวิจัยและพัฒนา
พ.ศ….   ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบในหลักการรางขอบังคับฯ วาดวยคณะกรรมการประจํ าสถาบัน

วิจัยและพัฒนา พ.ศ. … ตามที่เสนอ โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแกไข กอนนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัย ดังน้ี
1. ใหตัด  “ขอ 5.3  รองผูอํ านวยการ เปนกรรมการ ” ออก
2. ขอ 5.6 ปรับขอความใหม เปน “ใหคณะกรรมการเสนอเจาหนาที่ 1-2 คนเปนผูชวย

เลขานุการ”
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3. ขอ 6.4 ใหปรับขอความจากเดิม เปน “ คณะกรรมการมีมติใหออกเน่ืองจากขาดประชุม
คณะกรรมการประจํ าติดตอกันอยางนอย 3 ครั้ง โดยไมมีเหตุผลอันสมควร”

4.4   การขอความรวมมือในการส ํารวจความคดิเหน็ประชาคม มข. เก่ียวกับทางเลอืกในการ
                   พัฒนาอดุมศกึษาไทย ในรปูแบบมหาวทิยาลยัอสิระของรฐั

ประธานใหผูแทนรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยสภาคณาจารย ได
ขอความรวมมือจากมหาวิทยาลัยในการสํ ารวจความคิดเห็น เพื่อใหทางเลือกการพัฒนามหาวิทยาลัยอิสระของรัฐท่ี
เปนสวนราชการมีความชอบธรรม เนื่องจากตัวแทนที่ประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
(ปอมท.) ไดเขาพบ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี ไดมีความเห็นรวมกันวา ควรไดรับการสนับสนุนจากประชาคมสวนใหญ
ในแตละมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ท้ังนี้ฝายกิจการพิเศษไดนํ าเรื่องนี้เขา
ปรึกษาหารือท่ีประชุมผูบริหารแลวมีมติใหนํ าเสนอเรื่องตอท่ีประชุมคณบดี   แตในขณะนี้ทางสภาคณาจารยไดสง
แบบการสํ ารวจความคิดเห็นดังกลาวไปยังบุคลากรของมหาวิทยาลัยอยางกวางขวางแลว

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือของสาระที่เปนสรุป

ผลการปรกึษาหารอืระหวางฯพณฯ นายกรฐัมนตร ีและ ปอมท. ตามที่อางถึงในหนังสือที่ ปอมท. 4749(1) /
ว 7 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2547  จากสํ านักนายกรัฐมนตรี และ ที่ประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทยชุดใหม  หากเปนขอมูลที่ถูกตองก็ใหนํ ากลับมาพิจารณาในที่ประชุมคณบดีอีกครั้ง    ทั้งน้ีขอ
ใหมหาวทิยาลยัมีการประชาสมัพันธใหขอมูลและท ําความเขาใจเก่ียวกับการด ําเนินการไปสูการเปนมหาวทิยาลยั
ในกํ ากับ ใหประชากรในมหาวิทยาลัยไดทราบอยางกวางขวางควบคูกันไปดวย

4.5 โครงการปรับปรุงซอมแซมหอพักนักศึกษา
ประธานใหรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชุม ความวา ดวยคณะกรรมการ

ด ําเนนิการปรบัปรงุซอมแซมหอพกันกัศกึษา มหาวทิยาลัยขอนแกน ตามค ําส่ังท่ี 3994/2547 ไดด ําเนนิการประชมุ
เม่ือวนัท่ี 23 พฤศจกิายน 2547 และเห็นควรเสนอใหด ําเนนิการโครงการปรบัปรงุซอมแซมหอพกันกัศกึษา ในชวงภาค
ฤดูรอน ป 2547 ซ่ึงมีหอพักนักศึกษา ท่ีจะตองรีบด ําเนินการซอมแซมแบบครบวงจร คือ หอ 5,6, 7,14,18 และ
รัว้หอพกันกัศกึษาชาย โดยจะใหเสรจ็ทันภาคตน ปการศกึษา 2548 เพือ่ใหสามารถรบันกัศกึษาไดทัน ซ่ึงจากการตรวจ
สอบและประมาณราคาปรบัปรงุซอมแซมดงักลาว ตองใชงบประมาณทัง้ส้ิน 43,929,534 บาท  (ส่ีสิบสามลานเกาแสน
สองหม่ืนเกาพันหารอยสามสิบส่ีบาทถวน) ดังนั้น เพื่อใหการดํ าเนินการปรับปรุงซอมแซมหอพักนักศึกษาดังกลาว
เปนไปดวยความเรียบรอย งานหอพักนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา จึงขออนุมัติงบประมาณดํ าเนินการโครงการ
ปรับปรุงซอมแซมหอพักนักศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียดโครงการตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นชอบในหลักการโครงการปรับปรุงซอมแซมหอพักนักศึกษาตามที่

เสนอ และมีขอคิดเห็นเสนอแนะใหมีแผนที่ชัดเจนในระยะยาว แสดงใหเห็นถึงความคุมคาในการดํ าเนินการ
เปนภาพความเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดทุกมิติ
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 ตอบขอซักถามนักศึกษาลาวเก่ียวกับการรับทุนรัฐบาลไทย
ดวยมหาวทิยาลัยไดรบัหนงัสือท่ี 29001/1656 ลงวนัท่ี 9 ธันวาคม 2547 จาก นายรฐักจิ  มานะทตั

เอกอัคราชทูตไทยประจํ าประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซ่ึงไดมีโอกาสพบปะแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นกับนักศึกษาลาวท่ีกํ าลังศึกษาตอระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงสวนหนึ่ง
ศึกษาตอดวยทุนรัฐบาลไทยที่ด ําเนินการผานสํ านักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ หรือ TICA
และในระหวางการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดังกลาว มีนักศึกษาบางรายที่อยูระหวางรับทุนการศึกษา
ระดับปริญญาโทจาก TICA ไดตั้งคํ าถามท่ีเกี่ยวกับการรับทุนไวบางประการ จึงขอชี้แจงขอมูลตามที่ไดรับแจงจาก
TICA เกี่ยวกับขอซักถามดังกลาว ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

5.2 บุคคลดีเดนในวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
ตามทีส่มาคมหองสมดุแหงประเทศไทย ขอใหมหาวทิยาลัยขอนแกน เสนอชือ่บคุคลดเีดนในวชิาชพี

บรรณารกัษศาสตรและสารนเิทศศาสตร และมหาวทิยาลัยไดเสนอชือ่ นายอภยั ประกอบผล ต ําแหนงบรรณารกัษ
(ช ํานาญการ) ระดบั 8 สังกดัสํ านกัวทิยบรกิาร (ซ่ึงในปจจบุนัเขารวมมาตรการพฒันาและบรหิารก ําลังคน เพือ่รองรบั
การเปล่ียนแปลง ประจํ าป 2547 แลว) ปรากฏวา นายอภัย  ประกอบผล เปนผูไดรับการคัดเลือกเปนบุคคลดีเดน
ในสาขาวิชาชีพดังกลาว

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

5.3  ขอความรวมมือเชือ่มโยงเวบ็ไซตเพ่ือรบัฟงความคดิเหน็และประชาสมัพันธการพฒันา
กฎหมายของรฐับาล

ดวยสํ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดมีหนังสือ ท่ี นร 0505/ว 245 ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน
2547 แจงเรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายแหงชาติวาดวยการพัฒนากฎหมาย โดยมีนายกรัฐมนตรี เปน
ประธาน และเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปนกรรมการและเลขานุการ เพื่อดํ าเนินการนํ ากฎหมายที่ไมมีสภาพใช
บงัคับหรอืกฎหมายลาสมัยมาพจิารณาปรบัปรงุหรอืพฒันาขึน้ใหมอยางเปนระบบ เพื่อใหไดกฎหมายที่สอดคลอง
กับรัฐธรรมนูญและทันสมัย เหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปล่ียนแปลงไป และเพื่อใหทุกภาคสวน
ท่ีเกี่ยวของไดมีสวนรวมในการพัฒนากฎหมายครั้งนี้ จึงจํ าเปนตองมีการประชาสัมพันธและนํ ารางกฎหมายเขาสู
ระบบกระบวนการรับฟงความคิดเห็นผานส่ือประชาสัมพันธตางๆ รวมทั้งทางเว็บไซตพัฒนากฎหมายไทย
(www.legalreform.go.th) ทางสํ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงขอความรวมมือเชื่อมโยงเว็บไซต โดยการสราง
ลิงคกับเว็บไซตพัฒนากฎหมายไทย ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

http://www.legalreform.go.th/
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5.4 การขออนมัุติเปดหลกัสตูร
ดวยมีหลักสูตรท่ีขออนุมัติเปดสอน ท่ีไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร

เม่ือคราวประชุมครั้งท่ี 21/2547 เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2547  และคราวประชุมครั้งท่ี 22/2547 เม่ือวันท่ี
26 ธันวาคม 2547 จํ านวน 4 หลักสูตร และผานท่ีประชุมคณะกรรมการประจํ าบัณฑิตวิทยาลัย เม่ือคราวประชุม
ครั้งท่ี 11/2547 วันท่ี 13 ธันวาคม 2547 จํ านวน 2 หลักสูตร  รวม  6 หลักสูตร ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม  สรุปไดดังนี้

คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา ผานท่ีประชมุคณะกรรมการ
กล่ันกรองหลักสูตร ครัง้ท่ี

1. คณะเภสชัศาสตรและบณัฑติวทิยาลยั
1.1  หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาพษิวทิยา
      (หลักสูตรใหม พ.ศ.2547)

21/2547
26 พ.ย.47

2. คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตรและบณัฑติวทิยาลยั
2.1 หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารอตุสาหกรรม
       และวสิาหกจิ (หลักสูตรใหม พ.ศ.2547)

21/2547
26 พ.ย.47

3. คณะเกษตรศาสตร
3.1  หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาธุรกจิการเกษตร
      (หลักสูตรใหม พ.ศ.2548)

22/2547
17 ธ.ค.47

4. คณะเกษตรศาสตรและบณัฑติวทิยาลยั
4.1  หลักสูตรปรชัญาดษุฎีบณัฑติ สาขาวชิาทรพัยากรทีด่นิและส่ิงแวดลอม
      (หลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2548)

22/2547
17 ธ.ค.47

4.2  หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาทรพัยากรท่ีดนิและส่ิงแวดลอม
      (หลักสูตรนานาชาติ)

ท่ีประชมุ กบว.ครัง้ท่ี 11/2547
13 ธ.ค.47

4.3  หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาปฐพศีาสตร
      (หลักสูตรนานาชาติ)

ท่ีประชมุ กบว.ครัง้ท่ี 11/2547
13 ธ.ค.47

รวมทั้งสิ้น   6   หลักสูตร
จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

5.5  การจัดทํ าคํ ารับรองการปฏิบัติราชการและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
คํ ารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2548

ประธานใหรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยสํ านักงาน ก.พ.ร.
ไดมีหนังสือท่ี นร 1201/ว 8 ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2547 แจงรายละเอียดการจัดทํ าคํ ารับรองการปฏิบัติราชการ
และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํ ารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ประจํ าปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2548 ใหสวนราชการไดรับทราบ ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
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5.6 ชี้แจงกรณีขาวหนังสือพิมพคมชัดลึก ของสภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานแจงตอท่ีประชุมความวา ดวยสภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน โดยเลขานุการสภา

นักศึกษา ไดมีบันทึกท่ี สน.มข.030/2547 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2547  ชี้แจงกรณีขาวหนังสือพิมพคมชัดลึก
สืบเนื่องจากการที่ตัวแทนสมาพันธนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทย (สนนท.) ไดใหสัมภาษณหนังสือพิมพคมชัดลึก
เกี่ยวกับกรณีมหาวิทยาลัยในกํ ากับของรัฐวา “มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนสถาบันหนึ่งท่ีนักศึกษาไมเห็นดวยกับการ
เปล่ียนสภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํ ากับของรัฐ” โดยกลาวอางวาไดรับฟงขอมูลจากสมาชิกสภามหาวิทยาลัย
ขอนแกนท่ีเขารวมงานสัมมนาสภานิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ัวประเทศ ระหวางวันท่ี 20-23 ตุลาคม 2547
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งคํ ากลาวอางดังกลาวไมเปนความจริงแตอยางใด ซ่ึงมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

5.7 การบรรเทาความเดือดรอนเน่ืองจากคลื่นสึนามิในเขตจังหวัดภาคใต
ดวยสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมีหนังสือท่ี ศธ 0501/20431 ลงวันท่ี 30

ธันวาคม 2547 แจงเรื่องการบรรเทาสาธารณภัยเนื่องจากคล่ืนสึนามิในเขตจังหวัดภาคใต ซ่ึงยังความเสียหายอยาง
ใหญหลวงจนกลายเปนหายนะระดับชาติและนานาชาตินั้น เพื่อเปนการรวมพลังและประสานการดํ าเนินการบรรเทา
ภัยพิบัติครั้งนี้ โดยใหเกิดประโยชนสูงสุด สกอ. จึงใหคํ าแนะนํ าในสวนท่ีสถาบันอุดมศึกษาท้ังในและนอกพื้นท่ีจะ
สามารถดํ าเนินการได เพื่อเปนแนวทางใหพิจารณาดํ าเนินการตามที่เห็นควรตอไป ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

5.8 รายงานผลการตรวจสอบรายงานทางการเงิน ของคณะ/หนวยงาน
ตามที่หนวยตรวจสอบภายใน ไดใหคณะ/หนวยงาน สงรายงานการเงินประจํ าทุกเดือนโดยเริ่ม

จาก ตุลาคม 2547 นั้น มีคณะ/หนวยงานที่ไมสง 7 หนวยงาน จัดสง 24 หนวยงาน และจากรายงานลูกหนี้เงินยืม
ทดรองจาย จากมหาวิทยาลัยขอนแกนพบวามีหลายหนวยงานที่มีหนี้คางชํ าระนาน ไมไดเสนอหักเงินเดือน เพื่อชด
ใชคืนตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการยืมเงินราชการ ซ่ึงการยืมเงินทดรองจายท่ีถือปฏิบัติจะตองคืนเงินยืม
ดงันี้ การยืมเงินไปราชการนับจากวันท่ีเดินทางกลับหลังจากเสร็จภารกิจแลวตองคืนภายใน 15 วัน สํ าหรับเงินยืม
อื่นๆ ตองคืนภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีรับเงินยืมไป  จึงเห็นควรใหคณะ/หนวยงานเรงรัดทวงเงินยืมจากลูกหนี้ท่ี
ครบกํ าหนดชํ าระโดยเร็ว หากไมปฏิบัติควรเสนอหักเงินเดือนชดใชคืนเงินยืมราชการตอไป ซ่ึงมีเอกสารสรุปการยืม
เงินทดรองจายเปนหนี้คางจายเกินกํ าหนด แยกตามคณะหนวยงาน รวมทั้งขอมูลอื่นๆ ตามรายละเอียดประกอบ
วาระการประชุม

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบและเห็นควรใหคณะ/หนวยงานเรงรัดทวงเงินยืมจากลูกหนี้ท่ีครบ
กํ าหนดชํ าระโดยเร็ว

ที่ประชุมรับทราบ
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5.9 ค ําพิพากษาศาลปกครองขอนแกนคดีนางสพุร เมธาประเสรฐิ ยืน่ฟองมหาวทิยาลยัขอนแกน
ประธานเสนอตอท่ีประชมุความวา ตามทีสํ่ านกังานศาลปกครองขอนแกน มีหนงัสือ ท่ี ศป 004/ธ

1265 ลงวนัท่ี 27 ธันวาคม 2547 แจงคํ าพพิากษาถงึอธิการบดมีหาวทิยาลัยขอนแกน ในฐานะผูแทนผูถกูฟองคดท่ีี 1
คดท่ีีนางสุพร เมธาประเสรฐิ ไดย่ืนฟองมหาวทิยาลัยขอนแกน กบัพวกรวม 7 คน ตอศาลปกครองขอนแกน คดหีมาย
เลขด ําท่ี 154/2545 นัน้ โดยศาลปกครองไดมีคํ าพพิากษาเม่ือวนัท่ี 23 ธันวาคม 2547 เปนคดหีมายเลขแดงที่
485/254 แลว  ซ่ึงคดท่ีีศาลปกครองขอนแกนไดมีคํ าพพิากษาแลว คูกรณมีีสิทธ์ิย่ืนอทุธรณคํ าพพิากษาตอศาล
ปกครองสูงสุดภายในก ําหนดสามสิบวนันบัแตวนัท่ีไดมีคํ าพพิากษา โดยมรีายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชมุ ซ่ึงอธิการบดเีขาพบผูวาราชการจงัหวดัขอนแกน เพือ่ปรกึษาหารอืเรือ่งดงักลาว  และผูวาฯไดประสานใหอยัการ
และกรมทีด่นิ เดนิทางมาตรวจสถานทีต่ามจดุตางๆ ท่ีเปนทางสาธารณประโยชนเม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2548  ท้ังนี้
มหาวทิยาลัยไดตรวจสอบภาพถายทางอากาศแลวทราบวามีทางสาธารณประโยชนอยูจรงิ ขณะนีม้หาวทิยาลัยอยูใน
กระบวนการตอสูคด ีซ่ึงตองย่ืนอทุธรณภายในวนัท่ี 21 มกราคม 2548  โดยไดทํ าหนงัสือพรอมเอกสารหลกัฐานตางๆ
สงใหอยัการแกตางคดใีห  และในระหวางการอทุธรณ ถอืวาคํ าพพิากษายังไมมีผล   และหากมหาวทิยาลัยอทุธรณคดี
ไมชนะ กจ็ะมีแนวทางด ําเนนิการคอื ขอทุเลาการบงัคับคด ีและเสนอเรือ่งขอถอนสภาพทางสาธารณประโยชนซ่ึงตอง
ออกเปนพระราชกฤษฎกีา และใชเวลานาน ท้ังนี ้ตองไดรบัความยนิยอมจากผูเกีย่วของทุกฝาย

จงึน ําเสนอท่ีประชมุเพือ่ทราบ
ทีป่ระชมุรบัทราบ และมีขอคดิเหน็เสนอแนะวาตามภาพถายทางอากาศ คาดวาจะมทีางสาธารณ

ประโยชนในมหาวทิยาลยัอกี 1 เสนทาง เหน็ควรใหดํ าเนินการตรวจสอบ และหากเปนจรงิควรไดดํ าเนินการขอถอน
สภาพทางสาธารณประโยชนดังกลาวดวย

5.10 กํ าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย และการประชุมคณบดี ประจํ าปการศึกษา 2548
จากการประชุมรวมระหวางกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแกนกับผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน

เม่ือวันท่ี 5 มกราคม 2548 ไดเห็นชอบใหกํ าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเปนวันพุธสัปดาหแรกของเดือน
ในการนี้ จึงขอเสนอปรับกํ าหนดการประชุมคณบดี ท่ีไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดคีราวประชุมครั้งท่ี
21/2547เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2547 แลว ใหม จากพุธสัปดาหท่ี 1 และ 2 ของเดือน เปน พุธสัปดาหที่ 2 และ
3 ของเดือน ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

5.11 ขอเชิญรวมการแขงขันขอนแกนมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 2
ดวยมหาวิทยาลัยจะไดจัดกิจกรรมขอนแกนมาราธอนนานาชาติ ครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 23 มกราคม

2548  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารแผนพับประชาสัมพันธ ประกอบวาระการประชุม ในการนี้ขอเรียนเชิญ
ผูบริหาร คณบดี  ผูอํ านวยการ  ทุกทานรวมกิจกรรมดังกลาว และประชาสัมพันธใหบุคลากรไดรับทราบและรวม
กิจกรรมดังกลาวดวย

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
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5.12 การขออนุญาตปดถนน เพ่ือจัดโครงการถนนศิลปะ (ART LANE)
ประธานใหคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตรเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยคณะศิลปกรรมศาสตร

กํ าหนดจัดโครงการถนนศิลปะ  (ART LANE) ซ่ึงเปนโครงการดานศิลปวัฒนธรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ป
คณะศิลปกรรมศาสตร ในวันท่ี 21-23 มกราคม 2548 เวลา 09.00-21.00 น. ณ สวนรมเกลาและบริเวณ
สะพานขาวถึงส่ีแยกคณะเทคโนโลยี เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดทํ า
กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมรวมกัน และเพื่อใหการดํ าเนินกิจกรรมดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย คณะฯจึง
ใครขออนุญาตปดถนนบริเวณสะพานขาวถึงส่ีแยกคณะเทคโนโลยี ในวันและเวลาดังกลาวดวย ซ่ึงไดรับอนุญาตจาก
อธิการบดีแลว

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ และขอใหผูรับผิดชอบประสานกับฝายอาคารสถานที่ และประชาสัมพันธ

ใหบุคลากรมหาวิทยาลัยไดรับทราบแตเน่ินๆ เพ่ือลดปญหาความไมสะดวกในการสัญจรเสนทางดังกลาว

ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องอื่นๆ
6.1 การเสนอชื่อคณะกรรมการดํ าเนินการ สหกรณออมทรัพยฯ
ประธานใหผูแทนรองอธิการบดีฝายกิจการพเิศษเสนอตอท่ีประชุมความวา ตามที่ท่ีประชุมคณบดี

คราวประชุมวาระพิเศษ วันท่ี 10 มกราคม 2548 เห็นชอบใหท่ีประชุมคณบดีเสนอชื่อประธานกรรมการ กรรมการ
ดํ าเนินการ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํ ากัด ตามขอ 7 แหงระเบียบสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยขอนแกน จํ ากัด วาดวยการสรรหาและเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดํ าเนินการและผูตรวจสอบ
กิจการ พ.ศ. 2548  โดยไดเสนอแนะรายชื่อผูสมควรเปนประธานกรรมการ และกรรมการดํ าเนินการ และมอบให
รองอธกิารบดฝีายกจิการพเิศษ ในฐานะผูไดรบัการเสนอชือ่ใหเปนประธานกรรมการ รบัไปพจิารณาความเหมาะสม
เพื่อใหไดผูมีความรูความสามารถหลายๆดานมารวมเปนกรรมการนั้น บัดนี้รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ ได
พิจารณาและทาบทามตัวบุคคลเรียบรอยแลวยินดีรวมเปนกรรมการดํ าเนินการฯ ดังนี้

1. รศ.สุธา   ภูสิทธิศักดิ์
2. ผศ.ชูชาติ กมลเลิศ
3. อ.พรรณวดี ตันติศิรินทร
4. นายกิตติพงษ  วงษวิชิต
5. นายสมนึก  ปนทอง
6. น.ส.จุรี   ธรรมบูรณวิทย
7. น.ส.จันทรเพ็ญ  ทิพยตํ าแย
จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบตามที่เสนอ

           6.2 ประมาณการรายจายประจํ าขั้นต่ํ า มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจํ าปงบประมาณ
                 พ.ศ.2549

                    ประธานใหรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชุมความวา ฝายแผนและสาร
สนเทศไดจัดทํ ารางประมาณการรายจายประจํ าขั้นตํ่ า มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2549
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เสร็จเรียบรอยแลว ซ่ึงมีรายจายประจํ าขั้นตํ่ า เปนเงิน  2,436.056 ลานบาท  ซ่ึงมากกวางบประมาณรายจายท้ังป
ของปงบประมาณ พ.ศ. 2548  โดยในป 2548 ไดประมาณรายจายขั้นตํ่ าไว 1,423.898 ลานบาท   งบประมาณ
ตามยุทธศาสตร 894.825 ลานบาท รวมทั้งส้ิน 2,318.723 ลานบาท  ดังนั้นในปงบประมาณ 2549 มหาวิทยาลัย
มีรายจายประจํ าขั้นตํ่ า เพิ่มขึ้นจากป 2548  จํ านวน 1,012.158 ลานบาท คิดเปน 71.08 %  จึงยังไมมีงบ
ประมาณเหลอืสํ าหรบัการด ําเนนิงานตามยทุธศาสตรมหาวทิยาลัย   ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

      6.3 รายงานผลการปฏบัิติราชการตามค ํารบัรองการปฏบัิติราชการของมหาวทิยาลยัขอนแกน
            ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2547

ประธานใหรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชุมความวา สํ านักงานคณะ
กรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดมีหนังสือท่ี นร 1201/5376 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2547 เรื่องแจงผล
การปฏิบัติราชการตามคํ ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2547 ใหมหาวิทยาลัยขอนแกนได
รับทราบแลว  ซ่ึงโดยสรุป มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดคาคะแนน 3.2757  แตถูกปรับลดเนื่องจากสง SAR ลาชา
กวาท่ีกํ าหนด 10 วัน เปนคะแนน 0.50 คะแนน  จึงเหลือคาคะแนนที่ได 2.7757  แตท้ังนี้ยังเปดโอกาสให
มหาวิทยาลัยสามารถอุทธรณเพื่อให ก.พ.ร. มีการทบทวนคะแนนใหมได โดยขอใหแสดงเหตุผลและหลักฐานเพิ่ม
เติมใหชัดเจน โดยสงไปยังสํ านักงาน ก.พ.ร. ภายในวันท่ี 7 มกราคม 2548 นั้น บัดนี้มหาวิทยาลัยไดดํ าเนินการขอ
อุทธรณไปเรียบรอยแลว ซ่ึงมีรายละเอียด  ขอมูลการสงรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํ ารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจํ าป พ.ศ. 2548 ครั้งแรกไปให ก.พ.ร.  ขอมูลเอกสารลับแจงผลการประเมินจาก ก.พ.ร.  และ ขอมูล
การเสนออุทธรณ ไปยัง ก.พ.ร. ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จงึน ําเสนอท่ีประชมุเพือ่ทราบ และขอความรวมมอืในการส่ือสารใหบคุลากรในสังกดัไดรบัทราบดวย
ที่ประชุมรับทราบ

         6.4 แผนยทุธศาสตรมหาวทิยาลยัขอนแกนและกรอบประเดน็การประเมนิผลการปฏบัิติราชการ
               ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2548

ประธานใหรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชุมความวา  มหาวิทยาลัยไดจัด
ทํ าแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2548  เสร็จเรียบรอยแลว และไดนํ าเสนอในการประชุมรวม
ระหวางกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม และผูบริหารมหาวิทยาลัยไดรับทราบแลว ในคราวประชุมเม่ือวันจันทร
ท่ี 5 มกราคม 2548    แผนดังกลาวมีประเด็นประเมินผลการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัด  4 มิติ  คือ

มิติท่ี 1  ดานประสิทธิผลตามยุทธศาสตร   ประเมินผลผลสํ าเร็จตามแผนยุทธศาสตร  รอยละ 60

มิติท่ี 2  ดานคุณภาพการใหบริการ   ประเมินผลคุณภาพการใหบริการ  การปองกันและปราบปรามการ
           ทุจริตและประพฤติมิชอบ   รอยละ  10
มิติท่ี 3  ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการประเมินผล การลดคาใชจาย  และการลดระยะเวลาการ
          ใหบริการ  รอยละ 10
มิติท่ี 4  ดานการพัฒนาองคกร  ประเมินผลดานการพัฒนาองคกร  การจัดการสารสนเทศ และการบริหาร
          การเปล่ียนแปลง  รอยละ  20
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ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ซ่ึงการดํ าเนินการตอไปมีลํ าดับขั้นตอนดังนี้ คือ 1)เสนอท่ีประชุมคณบดี พิจารณา KPI ระดับมหาวิทยาลัย

และ KPI ตามกรอบการจัดทํ าคํ ารับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร. ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2548
2) ใหคณะและหนวยงานเปนเจาภาพหลักและรวมจัดทํ าและทบทวนแผนคณะ/หนวยงาน ท่ีเชื่อมโยงกลยุทธของ
มหาวิทยาลัย  และสงแผนยุทธศาสตรคณะ/หนวยงาน ตามตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยขอนแกนและ ก.พ.ร. เพื่อการจัด
ทํ าคํ ารับรองการปฏิบัติราชการ ระหวางมหาวิทยาลัยและคณะ/หนวยงาน  3) มหาวิทยาลัย คณะ/หนวยงาน รวม
เจรจาตอรองแผนยทุธศาสตรและยุทธศาสตร  4) อธิการบดแีละคณะผูบรหิาร ลงนามในค ํารบัรองการปฏบิตัริาชการ

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบและพิจารณาใหขอคิดเห็น
ที่ประชุมรับทราบและเห็นควรใหมีการจัดสัมมนาผูบริหารระดับคณะและมหาวิทยาลัยเพ่ือให

ความคิดเห็นเก่ียวกับแผนยุทธศาสตรและตัวชี้วัด และไดแผนฯในระดับคณะที่สอดคลองกับแผนฯในระดับ
มหาวิทยาลัย  โดยกํ าหนดเปนภายในสัปดาหที่ 2 ของเดือนกุมภาพันธ 2548

เลิกประชุมเวลา 14.55 นาฬิกา

       (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)
                   รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

                   เลขานุการท่ีประชุมคณบดี

นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์
นางสาวลัลธริมา  ประจง
ผูบันทึกรายงานการประชุม
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