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10. รศ.ลําปาง  แมนมาตย   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 17 
11. ผศ.รักษพงษ  เพชรคํา   รองคณบดีฝายบริหาร  18 

แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร 19 
12. รศ.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 20 
13. ศ.ละออศรี  เสนาะเมือง   คณบดีคณะวิทยาศาสตร 21 
14. ผศ.ไพศาล  สุวรรณนอย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร 22 
15. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 23 
16. ศ.วิรุฬห  เหลาภัทรเกษม   คณบดีคณะแพทยศาสตร 24 

และรักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ 25 
17. ผศ.เยาวลักษณ  อภิชาติวัลลภ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 26 
18. รศ.เกรียงไกร  กิจเจริญ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 27 
19. รศ.พิษณุ  อุตตมะเวทิน   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 28 
20. รศ.อินทรพล  หอวิจิตร   คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 29 
21. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย   คณบดีคณะเภสัชศาสตร 30 
22. รศ.พรเทพ  ถนนแกว   รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 31 

      แทนคณบดีคณะเทคโนโลยี  32 
23. รศ.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย    คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 33 
24. ผศ.ทรงยศ  วีระทวีมาศ   คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 34 
25. รศ.มันทนา  สามารถ   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 35 
26. รศ.เฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี   คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 36 
27. รศ.พีรสิทธิ์  คํานวณศิลป    คณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 37 
28. รศ.สมาน  ลอยฟา    ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 38 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 39 
29. ศ.สุทธิพันธ  จิตพิมลมาศ   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 40 
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31. รศ.อํานวย  คําตื้อ    ผูอํานวยการศนูยบริการวิชาการ 42 
32. รศ.พีระศักดิ์  ศรีฤาชา   ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  43 
      (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 44 
33. ผศ.พรรณวดี  ตันติศิรินทร   ประธานสภาคณาจารย  45 
34. นางบุบผา  ชอบใช    ประธานสภาขาราชการและลูกจาง 46 
35. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  47 
      และรักษาการคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 48 
      เลขานุการที่ประชุม 49 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 1/2552  ณ วันศุกรท่ี 9 มกราคม 2552 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 2/2552 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2552 เรียบรอยแลว 

    1 
ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 2 
1.  ผศ.วันชัย  สุมเล็ก    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 3 
2.  อ.กิตติบดี  ใยพูล    รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร 4 
3.  รศ.วินิต  ชินสุวรรณ    คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 5 
      6 
เริ่มประชุมเวลา 09.40 นาฬิกา 7 
  เมื่อครบองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้8 
 9 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอท่ีประชุม  -ไมมี - 10 
  1.1 การมอบรางวัลการประกวดเว็บไซตภาคภาษาอังกฤษ 11 
  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ รวมกับ ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 12 
ไดจัดการประกวดเว็บไซต ภาคภาษาอังกฤษขึ้น โดยมีคณะ/หนวยงานตางๆ เขารวมการประกวดจํานวน 13 
19  หนวยงาน โดยโครงการไดเริ่มตั้งแตเดือนพฤศจกิายน พ.ศ. 2550 และสิ้นสุดโครงการเมือ่วันที่ 3014 
กันยายน พ.ศ. 2551 ที่ผานมา  โดยคณะหรือหนวยงานที่สมัครเขารวมโครงการและมีการพัฒนาเว็บไซตเปน15 
ภาษาอังกฤษจะไดรับงบประมาณสนับสนุน หนวยงานละ 5,000  บาท ซึ่งคะแนนเต็ม 600 คะแนน และมีผล16 
การประกวด ดังนี้  17 

1. รางวัลชนะเลิศ ไดแก บัณฑิตวิทยาลัย ไดคะแนน 526 คะแนน ไดรับเงินรางวัลจํานวน 18 
50,000 บาท 19 

2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ไดแก คณะทันตแพทยศาสตร ไดคะแนน 519 คะแนน ไดรับ20 
เงินรางวัลจํานวน 30,000 บาท 21 

3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ไดแก คณะเภสัชศาสตร ไดคะแนน 496 คะแนน ไดรับเงิน22 
รางวัลจํานวน 20,000  บาท  23 

4. รางวัลชมเชย ไดแก คณะแพทยศาสตร ไดคะแนน 458 คะแนน คณะสาธารณศาสตร และ24 
คณะวิศวกรรมศาสตร ไดคะแนน 456 คะแนน ไดรับเงินรางวัลหนวยงานละ 10,000 บาท 25 

 26 
ในการนี้ ไดมีการสรุปภาพรวมเว็บไซตภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยแบง27 

ออกเปน 4 กลุม คือ  28 
กลุมท่ี 1 Link มีปญหาและยังไมสามารถใชได  Link แลวไปยังหนาภาษาไทย และบางคณะ 29 

Link เว็บไซตไปที่หนาภาษาอังกฤษของ KKU ไมถูกตอง ไดแก คณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะ30 
แพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร คณะพยาบาลศาสตร วิทยาเขตหนองคาย คณะ31 
เกษตรศาสตร และคณะวิทยาการจัดการ 32 

กลุมท่ี 2 เนื้อหายัง Link ไมได มีเพียงขอมูลหนาแรก หรือมีเมนูเว็บไซตเปนภาษาไทย ไดแก 33 
คณะศึกษาศาสตร และคณะสถาปตยกรรมศาสตร 34 

กลุมท่ี 3 ยังไมมีเว็บไซตภาษาอังกฤษ ไดแก คณะเทคโนโลยี คณะเทคนิคการแพทย คณะ35 
ศิลปกรรมศาสตร และคณะนิติศาสตร 36 

กลุมท่ี 4 เว็บไซตที่ใชงานไดปกติ และมีความเคลื่อนไหวอยางตอเนื่อง  ไดแก คณะทันต37 
แพทยศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 38 
บัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาลัยนานาชาติ  39 

นอกจากนี้ ไดมีการจัดอันดบัมหาวิทยาลัยยอดนิยมระดับโลก โดย 4 International Colleges 40 
& Universities หรือ 4 ICU.org เปนเว็บไซตที่จัดอันดับความนิยมของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยนานาชาติ 41 
โดยใชการสืบคนทางอินเทอรเน็ต (search engine and directory reviewing) เปนเครื่องมือในการจัด42 
ทําเนียบสถาบันการศึกษาระดับสูงนานาชาติ ซึ่งประกอบดวยมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย จํานวน 8,750 แหง 43 
จาก 20 ประเทศทั่วโลก ซึ่งอยูในทวีปอเมริกาเหนือ ลาตินอเมริกา ยุโรป อาฟริกา เอเชีย และโอชีเนีย 44 

ลาสุดไดเผยผลการจัดอันดับเว็บไซตมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยยอดนิยมระดับโลกประจําป 45 
2008 (Top 200 Universities in the world) ผานทางเว็บไซต www.4icu.org  ปรากฏวา มหาวิทยาลัยของ46 
ประเทศไทยติดอันดับ 3 แหง ไดแก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัยมหิดล 47 
โดยไดลําดับที่ 112, 160 และ 182 ตามลําดับ ในขณะที่ Massachusetts Institute of Technology จาก48 
สหรัฐอเมริกา ไดรับความนิยมเปนอันดับที่ 1 49 

นอกจากนี้ 4ICU ยังไดจัดอนัดับความนิยมแตละทวีปอีกดวย โดยแตละทวีปไดจัดอันดับเพียง 50 
100 อันดับ เทานั้น และในทวีปเอเชีย (Top 100 Universities in the Asia) ผลปรากฏวา National University 51 
of Singapore จากประเทศสิงคโปรไดอันดับที่ 1 สําหรับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ติดอันดับ 5 แหง ไดแก 52 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (อันดับ 19) มหาวิทยาลัยขอนแกน (อันดับที่ 24) มหาวิทยาลัยมหิดล (อันดับ 28) 53 
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (อันดับ 33) และ Asian Institute of Technology (อันดับ 90) ซึ่งมีรายละเอียดตาม1 
เอกสารประกอบวาระการประชุม 2 

รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธเสนอตอที่ประชุมเพิ่มเตมิวา ในการประชาสัมพันธ3 
ขาวภาคภาษาไทยของคณะ/หนวยงาน สามารถ Post ขึ้นเว็บไซตของมหาวิทยาลัยขอนแกนไดเอง โดยการใช 4 
Username และ Password ที่แตละคณะ/หนวยงานไดขอจากสวนกลางแลว แตสําหรับขาวภาคภาษาอังกฤษ5 
ยังมีขอจํากัดหลายอยาง ทําใหเจาหนาที่จําเปนตองเลือกเฉพาะขาวประเด็นสําคัญเทานั้นเพื่อนําเสนอบน6 
เว็บไซตมหาวทิยาลัย ดังนั้น หากคณะ/หนวยงานใดสามารถจัดทําขาวทั้ง 2 ภาษาได ก็สามารถ Post ขึ้น7 
เว็บไซตของมหาวิทยาลัยไดทั้งขาวเดนและขาวยอย และในกรณีที่ตองการความชวยเหลือในการจัดทําขาว8 
เปนภาคภาษาอังกฤษก็สามารถประสานมาที่สวนกลางได ซึ่งจะทําใหเว็บไซตภาษาอังกฤษมีความเคลื่อนไหว9 
อยางตอเนื่อง 10 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 11 
มต ิท่ีประชุมรับทราบ 12 

     13 
1.2 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดําเนินมาที่    14 
       มหาวิทยาลัยขอนแกน 15 
ประธานเสนอตอที่ประชุมวา เมื่อเดือนธันวาคม 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม16 

ราชกุมารี ไดทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดําเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจและมาเปนการสวนพระองคที่17 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ดังนี้  18 

1. เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2551   19 
- 08.40 น. เสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2550  20 
- 15.00 น. เสด็จเปนประธานในพิธีเปดอาคารเรียนรวมและหองปฏิบัติการวิจัย                         21 

คณะแพทยศาสตร 22 
- 16.00 น. เสด็จวางศิลาฤกษโรงพยาบาลสัตวและศูนยสุขภาพวิจัยและชันสูตรโรค23 

สัตวทางสัตวแพทย คณะสัตวแพทยศาสตร 24 
2. เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2551 เสด็จเปนการสวนพระองค 25 

- ทรงเยี่ยมชมผลงานดานพืช แปลงผักทดลองของคณะเกษตรศาสตร 26 
- ทรงเยี่ยมแพทยประจําพระองค ซึ่งมีอาการเกี่ยวกับโรคหัวใจ (Cardiac Arrest) ที่27 

โรงพยาบาลศรีนครินทร 28 
- ทรงเยี่ยมกิจการการดําเนินงานของโรงเรียนศรีสังวาลยขอนแกน อําเภอเมือง 29 

จังหวัดขอนแกน  30 
  ในการนี้ ขอขอบคุณ คณะเทคนิคการแพทย คณะเกษตรศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร 31 
คณะทันตแพทยศาสตรและสํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรยีนรู) ที่ไดใหความชวยเหลอื 32 
โรงเรียนศรีสังวาลยในการดานตางๆ และผูอํานวยการฝายการศึกษาพิเศษรูสึกชื่นชมมหาวิทยาลัยขอนแกนที่33 
รับนักเรียนผูมีความพกิารเพือ่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกนและหวังวาในอนาคตจะมีอีกหลายคณะที่เปด34 
โอกาสใหนักเรียนผูมีความพิการไดเขาศกึษา 35 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 36 
  มติ ท่ีประชุมรับทราบ  37 
 38 
  1.3 การทําบุญตักบาตรในวันสถาปนามหาวิทยาลัย 39 
  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธเสนอตอที่ประชุมวา ขอเชิญรวมทําบุญ40 
ตักบาตรพระภกิษุจํานวน 140 รูป เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแกน ในวันเสารที่ 24 มกราคม 2552 41 
เวลา 07.00 น. ณ บริเวณสะพานขาว และขอความรวมมือใหแตงชุดไทย และในเวลา 08.00 น. จะมีพิธีทําบุญ42 
ตักบาตรพระภกิษุจํานวน 9 รูป ณ อาคารสํานักงานอธิการบดี 43 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 44 
  มต ิท่ีประชุมรับทราบ 45 
 46 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งท่ี 22/2551 เมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม 2551 47 
  ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการครั้งที่ 22/2551 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2551 โดยมีการแกไข ดังนี้  48 

- หนา 2 เลื่อนลําดับตัวเลขของวาระการประชุมใหถูกตอง 49 
- หนา 3 บรรทัดที่ 21 คําวา “มุฑิตาสถาบัน” แกไขใหถูกตองดวย 50 
- หนา 9 บรรทัดที่ 28 “...วันอาทิตยที่ 24... “ แกไขเปน “...วันเสารที่ 24...” 51 

 52 
 53 
 54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 1/2552  ณ วันศุกรท่ี 9 มกราคม 2552 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 2/2552 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2552 เรียบรอยแลว 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน    1 
  3.1 การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 2 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่มีมติใหทาบทามนางสาวพรพิมล รัตนพิทักษ เปน3 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ อีก 1 ทาน นั้น บัดนี้ ไดตอบรับเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ4 
เรียบรอยแลว  ขณะนี้ไดรับการตอบรับการทาบทามผูทรงคุณวุฒิเปนนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา5 
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ครบถวนแลว และอยูระหวางดําเนินการเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 6 
แตงตั้งเปนนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ คาดวาจะแลวเสร็จประมาณ7 
เดือนมีนาคม 2552  8 
  และในขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเปดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการสภา9 
มหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารยประจําและประเภทผูแทนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แทน10 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่จะหมดวาระในวันที่ 13 กุมภาพันธ 2552 จึงขอความรวมมือประชาสัมพันธให11 
คณาจารยและบุคลากรในสังกัดที่สนใจสมัครเขารับเลอืกตั้งเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทน12 
คณาจารยประจําและผูแทนขาราชการพลเรือนฯ ตอไปดวย  13 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 14 
  มติ ท่ีประชุมรับทราบ 15 
 16 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   17 

4.1 ขอความเห็นชอบแผนงบประมาณประจําป พ.ศ. 2552 ของโรงพิมพ  18 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  19 

  รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมวา  ดวยโรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งเปนองคกร20 
ในกํากับของมหาวิทยาลัยขอนแกน มีความจําเปนตองเสนอแผนงบประมาณ ประจําป 2552 โดยมีรอบ21 
ระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแต 1 มกราคม 2552 ถึง 31 ธันวาคม 2552 เปนจํานวน ทั้งส้ิน 16,012,000 บาทซึ่ง22 
ประกอบดวย  23 

1. ประมาณการดานรายรับ 16,012,000 บาท  24 
1.1 จากการขายและการบริการ     15,512,000 บาท 25 
1.2 จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร              500,000 บาท 26 

2. ประมาณการดานรายจาย 16,012,000 บาท  27 
2.1 จากตนทุนการพิมพ       7,730,400 บาท 28 
2.2 จากการดําเนินงาน (งบดําเนินการ)         3,247,560 บาท 29 
2.3 คาเสื่อมราคาทรัพยสินฯ             624,000 บาท 30 
2.4 สมทบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย รอยละ 3         800,600 บาท 31 

(ตามประกาศสภามหาวิทยาลยัขอนแกน ที่ 1862/2551 ขอ 5 (1) จัดสรรเงินผลประโยชนขององคกรในกาํกับเพ่ือสมทบ32 
การบริหารจดัการกลางของมหาวิทยาลยัรอยละ 5 ของยอดรายรับจริง = รายรับ(1) x 5% )  33 

2.5 สมทบการพัฒนามหาวทิยาลัยรอยละ 5              180,472 บาท  34 
(ตามประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน ที่ 1862/2551 ขอ 5(2) จัดสรรเงินผลประโยชนขององคกรในกํากับเพ่ือสมทบการ35 
พัฒนามหาวิทยาลยัรอยละ 5 ของยอดรายรับจริงหลังหักรายจายจริง = รายรับ(1) –รายจาย (2.1-2.4) x 5%) 36 

2.6 คงเหลือ กําไรสุทธิ รายรับ(1) – รายจาย (2.1-2.5)     3,428,968 บาท 37 
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 38 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบแผนงบประมาณประจําป 2552 โรงพิมพ39 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 40 
  ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะวา เนื่องจากแผนงบประมาณของโรงพิมพฯแสดงใหเห็นวามีผล41 
การดําเนินงานที่ดี มีรายไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จึงควรพิจารณาขยายศักยภาพการหารายไดใหมากขึ้น ซึ่ง42 
ประธานชี้แจงวา ขณะนี้โรงพิมพฯ ยังมีขอจํากัดในเรื่องสถานที่และอุปกรณ ทั้งนี้ โรงพิมพฯไดเสนอแผนในการ43 
ขยายศักยภาพ โดยเสนอใหสรางอาคารใหมเพื่อใหสามารถรองรับการลงทุนที่เพิ่มขึ้น 44 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบแผนงบประมาณประจําป พ.ศ.2552  45 
ของโรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน ดังกลาว และเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป ท้ังน้ี มอบใหประธาน46 
กรรมการบริหารโรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกนรับขอเสนอแนะที่ประชุมเพื่อหารือกับโรงพิมพ47 
มหาวิทยาลัยขอนแกนในการพิจารณาเกี่ยวกับการขยายศักยภาพของโรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน48 
ตอไป 49 
 50 
 51 
 52 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 1/2552  ณ วันศุกรท่ี 9 มกราคม 2552 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 2/2552 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2552 เรียบรอยแลว 

  4.2  ขอเสนอชื่อกรรมการประจําสํานักทะเบียนและประมวลผล  1 
        (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 2 

  ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)เสนอตอที่ประชุมวา  3 
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 4947/2549 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2549 เรื่อง แตงตั้งกรรมการประจําสํานัก4 
ทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) นั้น  5 
  เนื่องจาก ขอบังคับขอ 5.3 กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป และอาจไดรับ6 
การแตงตั้งใหมไดอีก ทั้งนี้ ไมเกิน 2 วาระติดตอกัน ซึ่งคําสั่งดังกลาวจะหมดวาระ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2551 7 
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงานของสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) เปนไปอยาง8 
ตอเนื่อง จึงขอเสนอชื่อ รองศาสตราจารยสมาน  ลอยฟา เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ อีกวาระหนึ่ง 9 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพจิารณาแตงตั้งกรรมการประจําสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานัก10 
บริหารและพฒันาวชิาการ) ตามที่เสนอ 11 
  มต ิ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหแตงตั้ง รองศาสตราจารยสมาน  ลอยฟา 12 
เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ 13 
 14 
  4.3  เสนอราง ประกาศฯ เรื่อง สิทธิและหนาท่ีของผูใชบริการและผูดูแลระบบคอมพิวเตอร 15 
  ผูอํานวยการศนูยคอมพิวเตอรเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่ศูนยคอมพิวเตอร ไดเสนอราง16 
ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน (ฉบับที่.../2551) เรื่อง สิทธิและหนาที่ของผูใชบริการและผูดูแลระบบ17 
คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ วาดวย การกระทําความผิดเกี่ยวกับ18 
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 โดยที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2551 ใหตรวจสอบและ19 
แกไขเพิ่มเติม กอนประกาศใช ตอมาศูนยคอมพิวเตอรไดเสนอสํานักงานกฎหมาย ขอใหชวยตรวจสอบและ20 
เสนอแนะ และศูนยคอมพิวเตอรไดแกไขเพิ่มเติมแลว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 21 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 22 

 ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้  23 
 - ควรจัดทําประกาศฯ เปน 2 หมวด คือ หมวดของผูใชบริการ และหมวดของผูดูแลระบบ โดย24 
กําหนดบทบาท สิทธิหนาที่และความรับผิดชอบ และการลงโทษใหชัดเจน และกรณีที่มีการอางถึงขอความใน25 
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การดูแลระบบคอมพิวเตอร พ.ศ. 2551 ควรนํามาใสไวในประกาศดวย 26 
เชน นิยามคําวา “ผูใชบริการ” และ “ผูดูแลระบบ” บทลงโทษ เปนตน 27 
 - ควรพิจารณาจัดทําบัญชี Domain Name หนวยงานที่รับผิดชอบ และผูดูแลระบบ ของทุก28 
คณะ/หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อใหสามารถกํากับติดตามได 29 
 - ขอ 4.7 ควรแยกเปนขอยอย เพื่อใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น 30 
 - ควรมีมาตรการควบคุมการเปดใหบริการ Web board ของเว็บไซตของคณะ/หนวยงาน31 
ภายในมหาวิทยาลัยดวย โดยอาจใหมีการขออนญุาตเปดใชงานเปนลายลักษณอักษรอยางเปนทางการจาก32 
หัวหนาหนวยงาน โดยระบุผูดูแลระบบดวยเพื่อใหสามารถควบคุมและตรวจสอบได  33 
 - ควรสงเสริมใหบุคลากรเปลี่ยน Password ทุกๆ 6 เดือน เพื่อความปลอดภัย 34 
 - เนื่องจากมีเว็บไซตที่ไมเหมาะสมเขามาในเว็บไซตของมหาวิทยาลัย จึงขอใหมหาวิทยาลัย 35 
คณะ/หนวยงานมีการตรวจสอบและดําเนินการสรางกลไกดูแลในสวนที่เกี่ยวของตอไปดวย 36 
 - ศูนยคอมพิวเตอรควรจดัประชุมทําความเขาใจกับเครอืขายและผูดูแลระบบของคณะ/37 
หนวยงานตางๆ เพื่อใหมีการทํางานอยางเปนระบบและสรางการทํางานเปนทีมมากขึ้น  38 
 - เนื่องจากมหาวิทยาลัยไมมีตําแหนงผูดูแลระบบ (Web Master) แตมีตําแหนง นักสารสนเทศ 39 
จึงควรกําหนดภาระหนาที่ของนักสารสนเทศใหครอบคลุมหนาที่ของผูดูแลระบบ และควรจัดใหนกัสารสนเทศ40 
มารวมกันอยูที่ศูนยคอมพิวเตอรที่เดียว  41 
 - หลังจากประกาศฯมีผลบังคับใชแลว ขอใหรองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ42 
ดาํเนินการแจงใหผูวาราชการจังหวัดขอนแกนรับทราบวามหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบ43 
และควบคุมการใชระบบคอมพิวเตอรภายในมหาวิทยาลัยขอนแกนเรียบรอยแลว 44 
  มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ ราง ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 45 
เรื่อง สิทธิและหนาท่ีของผูใชบริการและผูดูแลระบบคอมพิวเตอร  โดยใหแยกเปน 2 หมวด คือ หมวด46 
ผูใชบริการ และหมวดผูดูแลระบบ แตละหมวดกําหนดขอบเขตสิทธิหนาท่ีและกระบวนการใหชัดเจน47 
ท้ังน้ี ใหรับขอคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการตอไป 48 
 49 
 50 
 51 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 1/2552  ณ วันศุกรท่ี 9 มกราคม 2552 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 2/2552 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2552 เรียบรอยแลว 

  4.4 รายงานผลการวิเคราะหการประเมินผลงานของผูบริหารระดับหัวหนาหนวยงาน  1 
       ประจําป พ.ศ. 2551 2 

  รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลและผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลเสนอตอที่ประชุม3 
วา ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแกนไดกําหนดใหมีการติดตามและประเมินผลงานของผูบริหารระดบัหัวหนา4 
หนวยงานตามยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2550-2553 ดงัประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 5 
ฉบับที่ 648/2550 เรื่องแนวทางการติดตามและประเมินผลงานของผูบริหารระดับหวัหนาหนวยงาน6 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2550 ขึ้นนั้น คณะกรรมการกํากับติดตามและประเมินผลงาน7 
ของผูบริหารระดับหนวยงานมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามคําสั่งแตงตั้งที่ 3012/2550 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2550 8 
ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของผูบริหารระดับหัวหนาหนวยงาน ใน9 
ปงบประมาณ 2551 รวมทั้งส้ิน 32 หนวยงาน ไดแก  10 

1. คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย/วิทยาเขต  จํานวน  19 หนวยงาน 11 
2. ศูนย/สถาบัน/สํานักที่เทียบเทาคณะ  จํานวน   6 หนวยงาน 12 
3. กองและหนวยตรวจสอบภายใน  จํานวน   7 หนวยงาน 13 

รายงานผลการประเมินผลงานของผูบริหารระดับหัวหนาหนวยงาน แบงออกเปน 2 สวน คือ  14 
สวนท่ี 1  การประเมินขีดความสามารถ (Competency) มีสัดสวนรอยละ 40  15 

สรุปผลการประเมินจาก 3 กลุม คือ (1) อธิการบดี (2) การประเมินตนเอง และ (3) การประเมิน16 
จากกลุมเพื่อนรวมงาน  17 

สวนท่ี 2 การวัดผลการปฏิบัติงาน มีสัดสวนรอยละ 60  18 
ประกอบดวย (1) การประเมนิผลการปฏิบัติงานตามการวัดผลสําเรจ็การปฏิบัติงานตามคาํรับรอง19 

การปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ซึ่งมีสัดสวนรอยละ 30 และ (2) การประเมินจากการรายงานผลการ20 
ปฏิบัติงานประเมินตามแผนยุทธศาสตรของหนวยงานที่สอดคลอง กับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 21 
(Program monitoring report) ซึ่งมีสัดสวน รอยละ 30 22 
 23 
สรุปผลการประเมินผลงานของผูบริหารระดับหัวหนาหนวยงาน 24 

1. การประเมินขีดความสามารถ (Competency) 25 
การเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหารระดับหวัหนาหนวยงานในครั้งนี้จัดทําขึ้นในเดือนตุลาคม 26 

พ.ศ.2551 ผลการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล ดังนี้  27 
1.1 ผลการดําเนินงาน  28 
 (1) สงแบบประเมินรวมทั้งส้ิน 957 ชุด ไดรับกลับคืนภายในระยะเวลาที่กําหนด 719 ชุด 29 

คิดเปนรอยละ 75.13  30 
 (2) หัวหนาหนวยงาน รับการประเมินจากเพื่อนรวมงานเฉลี่ย รายละ 20 ชุด  31 
 (3) แบบประเมินที่ไมไดรับ ไดแก แบบประเมินตนเองจากผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ 32 

เนื่องจากเปนชวงที่กําลังปรับปรุงระบบการบริหารงานของศูนยฯ 33 
1.2 ประเด็นการประเมิน มี 8 ประเด็น คือ  34 
 (1) การมีวิสัยทัศน 35 
 (2) ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ 36 
 (3) การบริหารงานเชิงกลยุทธ 37 
 (4) การแกไขปญหาและตัดสินใจเชิงกลยุทธ 38 
 (5) ความสามารถในการสื่อสาร 39 
 (6) ความคิดรเิริ่มสรางสรรค 40 
 (7) การบริหารการเปลี่ยนแปลง  41 
 (8) การบริหารที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 42 
1.3 สรุปผลการประเมินขีดความสามารถของผูบริหารระดับหัวหนาหนวยงาน สรุปตาม43 

แบบประเมินที่ไดรับกลับคืน จํานวน 32 หนวยงาน ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 44 
1.4 เปรียบเทียบผลการประเมินขีดความสามารถของผูบริหารระดับหัวหนาหนวยงาน45 

ระหวางปงบประมาณ 2550 และ 2551  46 
  จากผลการประเมินขีดความสามารถของผูบริหารระดับหวัหนาหนวยงานโดยรวม47 

ระหวางปงบประมาณ 2550 และ2551 พบวา หัวหนาหนวยงานทุกกลุมมีขีดความสามารถสูงสุดในดานที่ 8 การ48 
บริหารที่มีคุณธรรมฯ ทั้งปงบประมาณ 2550 และ2551 โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยปงบประมาณ 2551 สูงขึ้นจากคา49 
คะแนนเฉลี่ยของปงบประมาณ 2550 สวนคาคะแนนเฉลี่ยที่มีขีดความสามารถนอยที่สุดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม50 
คือกลุมผูบริหารในคณะ/บัณฑิตวิทยาลัย/วิทยาเขต และผูบริหารในศูนย/สถาบัน/สํานักที่เทียบเทาคณะ สวน51 
ผูบริหารในกองตางๆ ในสํานักงานอธิการบดีและหัวหนาหนวยตรวจสอบภายในมีคาคะแนนเฉลี่ยที่มีขีดความสามารถ52 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 1/2552  ณ วันศุกรท่ี 9 มกราคม 2552 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 2/2552 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2552 เรียบรอยแลว 

นอยที่สุดไมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคือ ดานที่ 1 การวิสัยทัศน ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ1 
ประชุม 2 

1.5 ขอสังเกตและขอคิดเห็นในสวนท่ี 1  3 
จากผลการประเมินขีดความสามารถของผูบริหารระดับหวัหนาหนวยงานดังกลาว 4 

คณะกรรมการกํากับติดตามและประเมินผลงานของผูบริหารระดับหัวหนาหนวยงาน มหาวิทยาลัยขอนแกน ได5 
ใหขอสังเกตและขอคิดเห็น ดังนี้  6 

(1) จากคาเฉลี่ยโดยรวมของผลการประเมิน พบวา ถาหัวหนาหนวยงานทานใด7 
ประเมินตนเองอยูในระดับสูง มักจะทําใหไดคาเฉลี่ยของผลการประเมินในภาพรวมสูงไปดวย ขณะที่หัวหนา8 
หนวยงานบางทานที่ประเมินตนเองในระดับต่ําจะทําใหไดคาเฉลี่ยของผลการประเมนิในภาพรวมต่ําไปดวย 9 

(2) ผลการประเมนิของหัวหนาหนวยงานทั้งในรายดานและโดยรวม พบวา มีคาเฉลี่ย10 
เพิ่มสูงขึ้นจากงบประมาณ 2550 โดยเฉพาะอยางยิ่งการประเมินโดยเพื่อนรวมงานที่ไดรับแบบประเมินเพิ่มขึ้น 11 
ซึ่งนาจะสะทอนใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของหัวหนาหนวยงานในเชิงบวกที่อาจเกิดขึ้นจากปจจัยตางๆ เชน 12 
การเผยแพรผลงานของหัวหนาหนวยงานที่เพิ่มขึ้น ผลจากการพัฒนาตนเองจากการเขารวมในโครงการอบรม13 
และสัมมนาผูบริหารในระดบัตางๆ ของฝายทรัพยากรบุคคล เปนตน 14 

(3) ผลการประเมนิหัวหนาหนวยงานโดยรวมของกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 พบวา 15 
สมรรถนะที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานที่ 2 ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ สวนที่ 3 พบวามีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ดานที่ 16 
1 การมีวิสัยทัศน ซึ่งนาจะเปนขอมูลที่เปนประโยชนตอการพัฒนาบุคลากรในแตละกลุมตอไป 17 

(4) สําหรับปงบประมาณตอไปเพื่อใหสอดคลองกับการประเมินสมรรถนะที่สะทอน18 
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เนนการประเมินบนขอมูล/หลักฐานเชิงประจักษ เสนอแนะใหหัวหนาหนวยงานแต19 
ละทานประเมินผลสมรรถนะของตนเองกอนพรอมเสนอรายการที่เปนขอมูล/หลักฐานเชิงประจักษที่สะทอน20 
สมรรถนะในแตละดาน เพื่อเปนขอมูลเบ้ืองตนสําหรับการประเมินอธิการบดีและเพื่อนรวมงานตอไป 21 

2. การวัดผลการปฏิบัติงาน 22 
 รวบรวมและนําเสนอผลการวิเคราะหการปฏิบัติงานของหัวหนาหนวยงานโดยแยกเปน การ23 

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามการวัดผลสาํเร็จการปฏิบัติงานตามคํารบัรองการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 24 
(สัดสวนรอยละ 30) และการประเมินจากการรายงานผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรของหนวยงานที่25 
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย (Program monitoring report) (สัดสวนรอยละ 30) 26 

 สําหรับการวิเคราะห Program monitoring report ประกอบดวยการวิเคราะหใน 2  ประเด็น คือ 27 
(1) ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ที่กําหนดวาดําเนินการแลวเสร็จ กําลังดําเนินการ หรือยัง28 

ไมไดดําเนินการ 29 
(2) ความสอดคลองของยุทธศาสตร/ภารกิจของหนวยงานกับยุทธศาสตร/ภารกิจหลกัของ30 

มหาวิทยาลัย 31 
 การประเมินจากการรายงานผลการปฏิบัติงานประเมินตามแผนยุทธศาสตรของหนวยงานที่32 
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย (Program monitoring report) สําหรับการดําเนินการในสวน33 
ปงบประมาณ 2550 ซึ่งเปนปที่เริ่มดําเนินการเปนครั้งแรกนั้น หนวยงานไดใหขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัยให34 
กําหนดแบบฟอรมการรายงานใหมีความสอดคลองกันในทุกหนวยงานขึ้น ดังนั้นคณะกรรมการกาํกับติดตามและ35 
ประเมินผลงานของผูบริหารระดับหัวหนาหนวยงาน มหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อ36 
วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติใหปรับปรุงเกณฑการประเมินโดยกําหนดแนวทางและแบบรายงานผล37 
การติดตามและประเมินผลงานของหนวยงาน ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 38 
 2.1 ผลการดําเนินงาน  39 
  (1) ไดรับรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามการวัดผลสําเร็จการปฏิบัติงานตาม  40 
คํารับรองการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2551 จากหัวหนาหนวยงานรวมทั้งส้ิน 32 ชุด คิดเปนรอยละ 100 41 
  (2) ไดรับรายงานการประเมินจากการรายงานผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรของ42 
หนวยงานที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย (Program monitoring report) ประจําป43 
งบประมาณ 2551 รวมทั้งส้ิน 32 ชุด คิดเปนรอยละ 100 44 
 2.2 สรุปผลการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับหัวหนาหนวยงาน 45 
  สรุปตามรายงานที่แตละหนวยงานไดนําเสนอมายังฝายแผนและสารสนเทศ 46 
มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 32 ชุด ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 47 
 2.3 สรุปผลความสอดคลองของการดําเนินการตามแผนของคณะผูบริหารระดับหวัหนา48 
หนวยงานในคณะตางๆ กับแผนของมหาวิทยาลัย แยกตามยุทธศาสตร 49 
  สรุปตามรายงานที่แตละหนวยงานไดนําเสนอมายังฝายแผนและสารสนเทศ 50 
มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 19 ชุด ซึ่งมีผลการวิเคราะหขอมูลจากรายงาน ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร51 
ประกอบวาระการประชุม 52 
 53 
 54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 1/2552  ณ วันศุกรท่ี 9 มกราคม 2552 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 2/2552 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2552 เรียบรอยแลว 

 2.4 ขอสังเกตและขอคิดเห็นในสวนที่ 2 1 
  จากรายงานการประเมินตนเองผลการปฏิบัติงานตามการวัดผลสําเรจ็การปฏิบัติงานตาม 2 
คํารับรองการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2551 ของหัวหนาหนวยงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานตาม3 
ยุทธศาสตรของหนวยงานที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย (Program monitoring report) 4 
ประจําปงบประมาณ 2551 มีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 5 

(1) ผลการประเมนิตนเองของหัวหนาหนวยงานในสวนที่ 2.2 การปฏิบัติงานตามแผน6 
ยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนตามแนวทางการตดิตามและประเมินผลงานของผูบริหารระดบัหัวหนา7 
หนวยงาน มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ 2551 ตามแนวทางที่คณะกรรมการฯ ไดรวมกันพัฒนา8 
ใหเหมาะสมกับแตละหนวยงาน และไดแจงใหใชเปนแนวทางในการประเมินสรุปผลการดําเนินงานนั้น พบวา 9 
หัวหนาหนวยงานสายสนับสนุนบางทานยังไมเขาใจในรายละเอียดของการประเมิน อาจเนื่องจากการกําหนดให10 
ทุกหนวยงานนําสงแผนการปฏิบัติงานประจําปตอมหาวิทยาลัยนั้น มหาวิทยาลัยอาจยังไมเนนใหเห็นภาพที่11 
ชัดเจนวาจะใหหนวยงานใดมีเปาหมายเชิงกลยุทธหรือยุทธศาสตรใด ดังนั้น จึงเสนอแนะใหมหาวิทยาลัย12 
กําหนดใหแตละหนวยงานระบุพันธกิจของตนเองใหชัดเจนวาจะเปนหนวยงานที่เนนพันธกิจหรือปฏิบัติตาม13 
ยุทธศาสตรใดใน 5 ยุทธศาสตรหรือเปาหมายของมหาวิทยาลัย เชน การเรียนการสอน การวิจัย หรือตาม14 
ยุทธศาสตรใด เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งตอไปสอดคลองและเปนไปตามแนวทางที่กําหนดไว 15 

(2) ในปตอไปเพื่อใหการกําหนดเปาหมาย นโยบายของหนวยงานใหสอดคลองกับแผน16 
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยในเชิงรุก และสอดคลองกับบริบท ธรรมชาติ และศักยภาพของแตละหนวยงานที่17 
แตกตางกัน เห็นควรใหมหาวิทยาลัยไดทําความตกลงกับแตละหนวยงานลวงหนา เชน หนวยงานที่เนนการวิจัย 18 
หนวยงานที่เนนการเรียนการสอน เปนตน 19 

(3) มหาวิทยาลัยควรกําหนด รางวัล/ส่ิงจูงใจ/คาตอบแทนที่ชัดเจนสําหรับหัวหนา20 
หนวยงานหรือสําหรับหนวยงานที่ปฏิบัติงานไดผลตามยุทธศาสตรหรือเปาหมายที่กําหนดไวตอมหาวิทยาลัย 21 
โดยเนนเพื่อการพัฒนาบุคลากรโดยรวมของหนวยงานตามสัดสวนของผลงาน 22 
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 23 
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 24 

 ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้  25 
 1. ควรมีการทําความตกลงรวมกันเพื่อใหเขาใจตรงกันวา คณะ/หนวยงานมียุทธศาสตรหรือ26 
เปาหมายในการปฏิบัติงานในทิศทางใดใหชัดเจน เพื่อใหฝายทรัพยากรบุคคลสามารถจัดเตรียมการประเมินได27 
ตรงกับยุทธศาสตรหรือเปาหมายของคณะ/หนวยงาน นั้นๆ ในการประเมินในปตอไป 28 
 2. การประเมินขีดความสามารถ (Competency) ของคณบดี โดยกลุมเพื่อนรวมงาน อาจ29 
พิจารณาเพิ่มกลุมเพื่อนรวมงานอีกกลุมหนึ่งคือ คณบดีคณะอื่นๆ และ/หรือคณบดีในกลุมสาขาวิชาเดียวกันเปน30 
ผูประเมิน ในปตอไป ซึ่งจะทําใหเห็นภาพการทํางานเปนทีมในระดับคณะมากยิ่งขึ้น 31 
 3. ควรพิจารณาจัดกลุมผูบริหารในสํานักงานอธิการบดี ใหอยูในกลุมการประเมินผูบริหารใน32 
ศูนย/สํานัก/สถาบัน ทั้งนี้ รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลชี้แจงวา เพื่อไมใหเกิดความสับสนในการประเมิน33 
สวนของสํานักงานอธิการบดีในปตอไป จะพิจารณาตัดในสวนการประเมินผูบริหารในกองตางๆในสํานักงาน34 
อธิการบดีออก และดําเนินการประเมินเฉพาะผูบริหารสํานักงานอธิการบดีโดยจัดไวในกลุมเดียวกับผูบริหาร35 
ศูนย/สํานัก/สถาบัน 36 
 4. สําหรับผูบริหารที่มีผลการประเมินในระดับคอนขางต่ํา มหาวิทยาลยัควรเปดโอกาสใหมีการ37 
จัดทําแผนการปรับปรุงแผนปฏิบัติงาน โดยมีการกําหนดระยะเวลา และใหทุนสนับสนุน หลังจากนั้น ใหมีการ38 
ติดตามและประเมินผลความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดวย  39 
 5. สําหรับเงินทุนสนับสนุนการปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน มอบใหฝายแผนและสารสนเทศรับ40 
ไปพิจารณาตอไป 41 
 6. การกําหนดรางวัล/ส่ิงจูงใจ/คาตอบแทนสําหรับหัวหนาหนวยงานหรือสําหรับหนวยงานที่42 
ปฏิบัติงานไดผลตามยุทธศาสตรหรอืเปาหมายที่กําหนดไวตอมหาวทิยาลัยฯ 43 
  - ควรพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน โดยกําหนดชวงคะแนนของเงินรางวัลและมีการ44 
กําหนดการจดัสรรเงินรางวลั 45 
  - ควรพิจารณาการใหรางวลัในแตละกลุมสาขาวิชา โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรรวมกัน 46 
  - ควรพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาหลักเกณฑการใหรางวัลหัวหนา47 
หนวยงานหรือสําหรับหนวยงานที่ปฏิบัติงานไดผลตามยุทธศาสตรหรือเปาหมายที่กําหนดไวตอมหาวิทยาลัยฯ 48 

  มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบรายงานผลการวิเคราะหการประเมินผลงาน49 
ของผูบริหารระดับหัวหนาหนวยงาน ประจําป พ.ศ. 2551 ตามที่เสนอ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัย50 
เฉพาะในสวนของคณะและหนวยงานท่ีเทียบเทาคณะเทาน้ัน และฝายทรัพยากรบุคคลรับขอคิดเห็น51 
เสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาตอไป  และใหแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณารางวัลสําหรับหัวหนา52 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 1/2552  ณ วันศุกรท่ี 9 มกราคม 2552 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 2/2552 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2552 เรียบรอยแลว 

หนวยงานหรือสําหรับหนวยงานที่ปฏิบัติงานไดผลตามยุทธศาสตรหรือเปาหมายที่กําหนดไวตอมหาวิทยาลัย 1 
โดยเนนเพื่อการพัฒนาบุคลากรโดยรวมของหนวยงานตามสัดสวนของผลงาน ประกอบดวย  2 

1. รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล 3 
2. รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 4 
3. รองอธิการบดีฝายบริหาร 5 
4. ประธานสภาคณาจารย 6 
5. ศ.บวรศิลป  เชาวนช่ืน  (กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารย7 

ประจํา) 8 
 9 
 4.5  กําหนดการจัดการแขงขัน “ขอนแกนมาราธอนนานาชาติ ครั้งท่ี 6”  10 
 รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแกนรวมกับ11 
จังหวัดขอนแกน หนวยงาน องคกรภาครฐัและเอกชนกําหนดการจัดการแขงขัน “ขอนแกนมาราธอนนานาชาติ 12 
ครั้งท่ี 6” ขึ้นในวันอาทิตยที่ 25 มกราคม 2552 ณ บริเวณศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก โดยจัดการ13 
แขงขันออกเปน 4 ประเภท ไดแก  14 
 15 

ประเภทการ
แขงขัน 

ระยะทาง
(กิโลเมตร) 

รายละเอียดคาสมัคร 
คาสมัคร(ปกติ) สมัครภายในวันที่ 

18 มกราคม 2552 
สมัครภายในวันที่  

23-24 มกราคม 2552 
มาราธอน 42.195 1,000 600 1,500 

ฮารฟมาราธอน 21.10 700 400 1,000 
มินิมาราธอน 11.55 500 300 800 
เดิน-วิ่ง 4.50 100 100 100 

 16 
ในการนี้ เพื่อใหการจัดการแขงขันดําเนินไปดวยความเรยีบรอย และเพื่อเปนการสนับสนุนให17 

บุคลากรของทุกคณะ หนวยงาน ในมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดมีสวนรวมในการสรางความสําเร็จในการจัดการ18 
แขงขัน รวมทั้งเปนการสนับสนุนใหบุคลากรออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบ19 
ในหลักการใหทุกคณะ/หนวยงาน สนับสนุนคาสมัครตามอัตราคาสมคัรของแตละประเภทการแขงขัน 20 

ผูอาํนวยการศนูยบริการวิชาการเสนอตอที่ประชุมวา ขอเชิญรวมสมัครการแขงขันขอนแกน21 
มาราธอน ประเภท VIP ในอัตรา 3,000 บาท ทุกรายการ ในการสมัครประเภท VIP นั้น จะไดรับถวยรางวัลเพื่อ22 
เปนเกียรติประวัติและสามารถระบุเปนตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับนานาชาติไดอีกทางหนึ่งดวย 23 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 24 
มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการใหคณะ/หนวยงาน สนับสนุนคา25 

สมัครตามอัตราคาสมัครของแตละประเภทการแขงขัน ท้ังน้ี ใหบุคลากรรวมกลุมและกรอกใบสมัคร26 
เปนรายบุคคลและใหคณะ/หนวยงาน รวบรวมใบสมัครพรอมคาสมัครสงไปยังสมาคมศิษยเกา 27 
และใหอยูในดุลยพินิจของแตละคณะ/หนวยงานในการสนับสนุนคาสมัครและประเภทการแขงขัน 28 

 29 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 30 

5.1 การติดตามประเมินผลการปฏิบัตริาชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ31 
สถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 32 

  รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่ มหาวิทยาลัยขอนแกนไดปฏิบัติราชการ33 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 และไดจัดสงรายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 34 
12 เดือน ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. แลวนั้น  35 
  สํานักงาน ก.พ.ร. รวมกับสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่ง36 
เปนที่ปรึกษาดานการประเมินของสํานักงาน ก.พ.ร. จะไดดําเนินการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของ37 
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติราชการ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานอางอิงที่ใชประกอบการ38 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รวมทั้งรับทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ39 
ราชการ โดยกําหนดติดตามผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแกน ในวันศุกรที่ 13 กุมภาพันธ 2552 40 
09.00 - 16.00 น.  41 
 อนึ่ง สํานักงาน ก.พ.ร. ขอปรับเกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดที่ 4.3.2 จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่42 
อาจารยประจําใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของ43 
สังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติตออาจารยประจํา (เฉพาะสถาบันอุดมศึกษากลุมที่ 1) เพื่อให44 
สอดคลองกับขอเท็จจริงของขอมูลพื้นฐานที่ไดทําการตรวจสอบแลว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ45 
การประชุม 46 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 1/2552  ณ วันศุกรท่ี 9 มกราคม 2552 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 2/2552 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2552 เรียบรอยแลว 

 ทั้งนี้ ขอใหคณะ/หนวยงานสงขอมูลหลักฐานที่เกี่ยวของใหสํานักงานประเมินและประกัน1 
คุณภาพใหครบถวน และขอความรวมมือแจงใหผูรับผิดชอบผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดของแตละคณะ/2 
หนวยงาน จัดเตรียมขอมูลหลักฐานเชิงประจักษใหพรอมตอการเรยีกใชงาน นอกจากนี้ ขอใหมาถึงที่ประชุม3 
กอนเวลา 09.00 น. 4 
 และในชวงสรุปผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ5 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตามกําหนดการเวลา 15.00 - 16.00 น. ขอใหผูรับผิดชอบผลการปฏิบัติราชการตาม6 
ตัวชี้วัดของแตละคณะ/หนวยงาน บันทึกการประกาศผลการติดตามผลฯ ใหครบถวนเพื่อใชยืนยันตอสํานักงาน 7 
ก.พ.ร. ในกรณีที่การแจงผลอยางเปนทางการไมตรงกบัวันที่ประกาศผล 8 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 9 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 10 
 11 
  5.2  การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ 12 
  ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแกน เสนอใหคุรุสภาใหการรับรองปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต 13 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547) จํานวน 6 สาขาวิชา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2547) จํานวน 2 สาขาวิชา และ14 
(หลักสูตรใหม/นานาชาติ พ.ศ. 2547) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ นั้น  15 
 คณะอนุกรรมการประเมนิมาตรฐานหลักสูตรมาตรฐานการผลิต เพื่อรับรองปริญญาและ16 
ประกาศนียบัตรทางการศึกษาพิจารณา และคณะกรรมการคุรุสภามมีติใหการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและ17 
มาตรฐานการผลิตแลว ในการประชุมครั้งที่ 11/2551 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2551 ตั้งแตปการศึกษา 2547  18 
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 19 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 20 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 21 
 22 
  5.3 รายงานผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาหลักสูตรโครงการพิเศษ  23 

       คณะเภสัชศาสตร ปการศึกษา 2550   24 
  คณบดีคณะเภสัชศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา ขอเสนอรายงานผลการดําเนินงานการจัดการ25 
หลักสูตรโครงการพิเศษ ปการศึกษา 2550 โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงานและผูสอบบัญชีรับอนุญาต ได26 
ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และงบรายรับ-รายจาย สําหรับงวดสิ้นสุดวันเดียวกันแลว 27 
เห็นวางบการเงินนี้ ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผลการดําเนินงานสําหรับ28 
งวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 ดังนี้  29 

1. โครงการพเิศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตผลิตเภสัชกรภาคสมทบ มีรายรับสูงกวา30 
รายจาย 513,756.61 บาท 31 

2. โครงการพเิศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ศึกษาเปนภาษอังกฤษ มรีายรับสูงกวารายจาย 32 
2,418,839.18 บาท 33 

3. โครงการพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขา34 
วิทยาศาสตรความงามและสุขภาพ มีรายรับสูงกวารายจาย 739,081.66 บาท 35 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 36 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 37 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 38 
 39 
  5.4 รายงานสรุปรายรับ-รายจายโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตทันตแพทยปริญญาโท  40 

       สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟน ประจําปงบประมาณเงินรายได 2550-2551 41 
 คณบดีคณะทันแพทยศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา คณะทันตแพทยศาสตรขอเสนอรายงานสรุป42 
รายรับ-รายจายโครงการพเิศษผลติบัณฑิตทันตแพทยปริญญาโทสาขาวิชาทันตกรรมจดัฟน ประจําปงบประมาณ43 
เงินรายได 2550-2551 โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงานและผูสอบบัญชีรับอนุญาต ไดตรวจสอบงบแสดงฐานะ44 
การเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และงบรายได-คาใชจาย สําหรับงวดสิ้นสุดวันเดียวกันแลว เห็นวางบการเงินนี้ 45 
ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และสําหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2550  46 
มีรายไดสูงกวาคาใชจาย 964,896.37 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 47 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 48 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 49 

 50 
5.5 ขอหารือของมหาวิทยาลัยขอนแกนเก่ียวกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย 51 
       การลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548  52 
รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอตอที่ประชมวา ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแกนไดมี53 

หนังสือ ที่ ศธ 0514.1.44/10890 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2551 หารือมายังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 1/2552  ณ วันศุกรท่ี 9 มกราคม 2552 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 2/2552 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2552 เรียบรอยแลว 

ความสรุปวาการที่มหาวิทยาลัยขอนแกนออกขอบังคับวาดวย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2551 โดยกําหนดโทษทาง1 
วินัยของนักศึกษาไวแตกตางจากโทษที่กําหนดไวในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการลงโทษนักเรียน2 
และนักศึกษา พ.ศ. 2548 นั้น ขอบังคับดังกลาวจะขัดหรือแยงกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการฯ หรือไม 3 
ประการใด 4 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชี้แจงวา ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการ5 
ลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 เปนการดําเนินการตามมาตรา 65 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ6 
คุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 เพื่อใหสถานศึกษาตางๆ ทั้งของรัฐและเอกชนใหเปนแนวทางในการลงโทษนักเรียน7 
นักศึกษาที่ประพฤติตนไมเหมาะสมหรือฝาฝนขอหามของสถานศึกษาหรือกฎกระทรวงกําหนดความประพฤติ8 
ของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 ออกตามความในมาตรา 64 แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 9 
ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ถือเปนกฎหมายที่อยูในความดแูลรบัผิดชอบรวมกันของกระทรวงพัฒนาสังคมและความ10 
มั่นคงของมนุษย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงยุติธรรม มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนด11 
วิธีการสงเคราะหคุมครองสวัสดิภาพและสงเสริมความประพฤติเด็กใหมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมปจจุบัน 12 
ใหเด็กไดรับการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนและมีการพัฒนาการที่เหมาะสม อันเปนการสงเสริมความมั่นคง13 
ใหกับสถาบันครอบครวั ปองกันไมใหเดก็ถูกทารุณกรรมหรือตกเปนเครื่องมือในการแสวงหาประโยชนโดยมชิอบ14 
ของบุคคลบางกลุม หรือถูกเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา ตามขอ 5 แหง15 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 จึงใชบังคับกับเด็กที่กระทํา16 
ความผิดฝาฝนระเบียบหรือขอบังคับของสถานศึกษาหรือกฎกระทรวงวาดวยการสงเสริมความประพฤติของ17 
นักเรียนนักศึกษา เทานั้น เนื่องจากตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 ไดใหคํานิยาม18 
ของคําวา “เด็ก” หมายถึง บุคคลที่มีอายุไมถึงสิบแปดปบริบูรณเวนแตเปนผูที่บรรลุนิติภาวะดวยการสมรส และ 19 
“นักศึกษา” หมายถึง เด็กซึ่งกําลังรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทาอยูในสถานศึกษาของรัฐหรือ20 
เอกชน ดังนั้น เมื่อเด็กกระทําความผิดไมวาเด็กนั้นจะเปนนักเรียนหรือนักศึกษา ก็ยังคงไดรับความคุมครองตาม21 
กฎหมายฉบับนี้ทั้งส้ิน กลาวคือ เมื่อนักศึกษากระทําความผิดตามขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษาตางๆ การจะ22 
ลงโทษนักศึกษาไดเพียงใดหรือไมนั้น นอกจากจะตองคํานึงถึงพฤติกรรมความรายแรงแหงการกระทําตามที่23 
สถานศึกษานั้นๆ กําหนดแลว ยังตองพิจารณาถึงอายุของนักศึกษาเปนสวนประกอบดวย เพราะหากผูกระทํา24 
ความผิดมีอายุไมถึงสิบแปดปบริบูรณ สถาบันอุดมศึกษาตนสังกัดก็ไมอาจลงโทษทางวินัยนอกเหนือจากสถาน25 
โทษที่กําหนดไวในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย การลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 ได 26 
แมวากฎหมายจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงจะใหอํานาจแกสภาสถาบันอุดมศึกษาสามารถออกขอบังคับ27 
กําหนดสถานโทษความผิดวินัยของนักศึกษาไดเองก็ตาม แตเมื่อกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยถือเปนกฎหมายที่28 
วัตถุประสงคเพื่อบังคับใชกับนักศึกษาเปนการทั่วไป จึงตองอยูภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยการคุมครอง29 
เด็กที่มีวัตถุประสงคเปนการเฉพาะ  30 

ดังนั้น การที่มหาวิทยาลัยขอนแกนออกขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยวินัยของนักศึกษา31 
ที่กําหนดสถานโทษไวถึง 6 สถาน ตามขอ 8 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2551 32 
นั้น เห็นวา เปนอํานาจที่มหาวิทยาลัยดําเนินการไดตามกฎหมายจัดตัง้มหาวิทยาลัยขอนแกน ไมขัดหรือแยงกับ33 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 แตอยางใด แตจะลงโทษ34 
นักศึกษาผูกระทําความผดิทีม่ีอายุต่ํากวาสบิแปดปบริบูรณ นอกเหนือจากสถานโทษที่กระทรวงศกึษาธิการฯ กําหนด35 
ไมได เนื่องจากขัดตอระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการลงโทษนกัเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 ออกตามความ36 
ในพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 เวนแตนักศกึษาผูนั้นจะบรรลุนติิภาวะแลวดวยการสมรส 37 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 38 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 39 

 40 
5.6 ซอมความเขาใจเกี่ยวกับการตรวจสอบรายชื่อผูท้ิงงาน 41 

  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 145 42 
วรรคสอง กําหนดวา “หามสวนราชการกอนิติสัมพันธกับผูทิ้งงานที่ผูรักษาการตามระเบียบไดระบุชื่อไวในบัญชี43 
รายชื่อผูทิ้งงาน ทั้งนี้เพราะเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจางไมไดตรวจสอบรายชื่อผู44 
ทิ้งงานกอนดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งถือเปนการปฏิบัติที่ไมถูกตองตามระเบียบดังกลาว ดังนั้น เพื่อใหการ45 
ปฏิบัติเปนไปอยางถูกตองและไมเกิดผลเสียแกทางราชการ จึงขอซอมความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินการ46 
จัดซื้อจัดจางโดยขอใหหนวยงานราชการที่มีความประสงคจะดําเนินการจัดซื้อจัดจางกับผูประกอบการรายใด 47 
โปรดตรวจสอบใหแนชัดกอนวาผูประกอบการรายนั้นๆ มีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานหรือไม สําหรับการ48 
ตรวจสอบรายชื่อผูทิ้งงานสามารถตรวจสอบไดจากหนังสือเวียนที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุไดแจงเวียนให49 
ทราบแลว และตรวจสอบไดจากเว็บไซต www.gprocurement.go.th 50 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 51 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 52 
 53 
 54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 1/2552  ณ วันศุกรท่ี 9 มกราคม 2552 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 2/2552 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2552 เรียบรอยแลว 

5.7 แนวทางและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการเบิกจายคาใชจายตางๆ ตามกฎหมายและ     1 
       ระเบียบกระทรวงการคลัง 2 

  ดวยพระราชบญัญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 26 มกราคม 3 
2551 และสํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดวันที่สวนราชการตางๆ เขาสูระบบตําแหนงใหมในวันที่ 11 ธันวาคม 2551 4 
กระทรวงการคลังจึงไดดําเนินการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่กําหนดเกี่ยวกับระดับตําแหนง เพื่อให5 
สอดคลองกับการกําหนดประเภทตําแหนงและระดับตําแหนงตามพระราชบัญญัติที่กําหนดใหม นั้น  6 
  กระทรวงการคลังพิจารณาแลววา เนื่องจากกฎหมายและระเบียบบางฉบับยังไมสามารถ7 
ประกาศใชบังคับไดทันในระยะเวลาดังกลาว ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติราชการเปนไปโดยตอเนื่อง และถือปฏิบัติ8 
ไปในแนวทางเดียวกัน จึงเห็นควรใหสวนราชการถือปฏิบัติ ดังนี้  9 

1. ขาราชการพลเรือนสามัญที่เคยไดรับคาตอบแทนและสิทธิประโยชน และคาใชจายตางๆ 10 
ตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือส่ังการ กอนปรับเขาสูตําแหนงใหมตามพระราชบัญญัติ11 
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ใหรับคาตอบแทนและสิทธิประโยชน และ12 
คาใชจายตางๆ ในอัตราเดิม 13 

2. หากกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือส่ังการฉบับใดที่บัญญัติหรือกําหนดใหมีผลใชบังคับ14 
ตั้งแตวันที่ 11 ธันวาคม 2551 กําหนดใหไดรับคาตอบแทนและสิทธิประโยชน และ15 
คาใชจายตางๆ เพิ่มขึ้น จากกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือส่ังการเดิม ใหสวนราชการ16 
เบิกจายสวนที่เพิ่มขึ้นตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลงักําหนด 17 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 18 
มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 19 

 20 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ   21 
  6.1   การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผูสมควรไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ 22 

         บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน 23 
  ผูชวยเลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา  ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 24 
180/2551) ลงวันที่ 17 ตุลาคม2551 เรื่องคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือกผูสมควรไดรับรางวัลเชดิชู25 
เกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งมีองคประกอบของคณะกรรมการตามขอ 9.3 (7) (8) ดังนี้  26 

1. ใหแตงตั้งจากคณบดีแตละกลุมสาขาวิชาๆ ละ 2 คน  27 
2. ใหแตงตั้งจากผูอํานวยการศูนย/สถาบัน/สํานัก จํานวน 2 คน  28 
เพื่อใหการพิจารณาคัดเลือกผูไดรับรางวัลเปนไปดวยความเรียบรอย จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อ29 

พิจารณาคัดเลือกกรรมการดังกลาว 30 
  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 31 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหแตงตั้งองคประกอบของคณะกรรมการพิจารณา32 
คัดเลือกผูสมควรไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน ดังน้ี  33 

1. ใหแตงตั้งจากคณบดีแตละกลุมสาขาวิชาๆ ละ 2 คน  34 
1.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 35 
 - คณบดีคณะวิทยาศาสตร 36 
 - คณบดีคณะเทคโนโลยี 37 
1.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 38 
 - คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 39 
 - คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 40 
1.3 สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 41 
 - คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 42 
 - คณบดีคณะศึกษาศาสตร 43 

2. ใหแตงตั้งจากผูอํานวยการศูนย/สถาบัน/สํานัก จํานวน 2 คน  44 
2.1 ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 45 
2.2 ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 46 
 47 

  6.2  รายงานสรุปการวิเคราะหการมงีานทําของบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2550  48 
  การสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต รุนปการศึกษา 2550 ไดจัดทําขึ้นเพื่อศึกษาถึงภาวการณมี49 
งานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ตลอดจนสาเหตุของการไมมีงานทํา ปญหาในการหางานทําของบัณฑิต 50 
รวมถึงศึกษาเกี่ยวกับสภาพการทํางานในดานตางๆ ของบัณฑิตที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแกน รุนป51 
การศึกษา 2550 52 
 ในการสาํรวจครั้งนี้ เปนการสํารวจเฉพาะผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 53 
2550 มีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทั้งส้ิน 3,951 คน จากคณะวิชาตางๆ 17 คณะ 1 วิทยาเขต 54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 1/2552  ณ วันศุกรท่ี 9 มกราคม 2552 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 2/2552 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2552 เรียบรอยแลว 

และ 1 วิทยาลัย แตมีบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 3,634 คน ณ วันที่ 19-22 ธันวาคม 2551 (วันซอม1 
และวันรับปริญญา) คิดเปนรอยละ 91.93 แตเนื่องจากการบันทึกขอมูลในโปรแกรมการมีงานทําของบัณฑิต (สกอ.) 2 
http://www.job.mua.go.th  มีเพียง 2,869 คน หรือรอยละ 72.58 ขณะนี้ อยูในระหวางปรับปรุงฐานขอมูล3 
บัณฑิตเพื่อจะไดบันทึกขอมูลไดครบทั้ง 3,634 คน จากขอมูลเบ้ืองตน จํานวน 2,869 คน ซึ่งมีรายละเอียดตาม4 
เอกสารประกอบวาระการประชุม 5 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 6 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 7 

 8 
6.3 การรายงานผลการดําเนินงานประจําป 2551 ของสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร  9 
       มหาวิทยาลัยขอนแกน 10 
รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยีเสนอตอที่ประชุมวา สํานักงานอุทยาน11 

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนขอเสนอรายงานผลการดําเนินงานประจาํป 2551 ซึ่งคณะกรรมการอํานวยการ12 
สํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนไดมีมติเห็นชอบแลว  ตามหนังสือ ที่ ศธ 0514.4.1.2/SPKKU/ 13 
ว 1482 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2551 สําหรับงวดสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2551 มีรายรับ 108,728.03 บาท 14 
คาใชจาย 5,675,177.39 บาท และมีคาใชจายสูงกวารายได 5,566,449.36 บาท  ซึ่งมีรายละเอียดตาม15 
เอกสารประกอบวาระการประชุม 16 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 17 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบการรายงานผลการดําเนินงานประจําป 2551 ของสํานักงาน18 
อุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามที่เสนอ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป โดยขอให19 
เพิ่มในสวนของการรับรองของผูตรวจสอบบัญชีดวย 20 
 21 
  6.4 การรายงานผลการดําเนินงานประจําป 2551 ของศูนยบมเพาะวิสาหกิจ  22 

       มหาวิทยาลัยขอนแกน 23 
รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยีเสนอตอที่ประชุมวา ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ 24 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ขอเสนอรายงานผลการดําเนินงานประจําป 2551 ซึ่งคณะกรรมการบริหารศูนยบมเพาะ25 
วิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแกนไดมีมติเห็นชอบแลว  ตามหนังสือ ที่ ศธ 0514.4.1.2/KKUBI/ว 225 ลงวันที่ 24 26 
ธันวาคม 2551 สําหรับงวดสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2551 มีรายรับ 149,585.75 บาท คาใชจาย 842,288.12 บาท27 
และมีคาใชจายสูงกวารายได 692,713.37 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 28 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 29 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบการรายงานผลการดําเนินงานประจําป 2551 ของศูนยบมเพาะ30 
วิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามที่เสนอ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป โดยขอใหเพิ่มในสวน31 
การรับรองของผูตรวจสอบบัญชีดวย 32 

 33 
6.5 กลไกการติดตามการลงโทษทางวินัยกับนักศึกษา 34 
รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่ที่ประชุมคณบดีไดมมีติในการ35 

ลงโทษทางวิชาการกับนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ และใหมีการลงโทษทางวินัยกับนักศึกษาดวย โดยใหคณะ36 
ตนสังกัดเปนผูดําเนินการ ซึ่งที่ผานมามีการดําเนินการทางวินัยกับนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบเพียง 3 กรณี37 
เทานั้น ซึ่งอาจอยูระหวางดําเนินการ หรือยังไมดําเนินการ จึงขอใหคณะพิจารณาดําเนินการตอไปดวย  38 

ประธานเสนอวา ควรมีกลไกในการแจงไปยังคณะเพื่อใหมีการกํากับติดตามและอาจจัดทําเปน39 
รายงานเสนอมาที่ฝายพัฒนานักศึกษาเพื่อจัดทําเปนรายงานประจําปตอไป  40 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 41 
มต ิท่ีประชุมรับทราบ และมอบใหรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษารับขอเสนอแนะ42 

ของประธานไปพิจารณาตอไป 43 
 44 

เลิกประชุมเวลา 12.25 นาฬิกา 45 
 46 
    (ลงชื่อ)     กุลธิดา  ทวมสุข 47 
            (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 48 
              รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 49 

                                 เลขานุการที่ประชุมคณบดี 50 
นางสาวลัลธริมา  ประจง 51 
นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์ 52 
ผูบันทึกรายงานการประชมุ  53 


