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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 21/2552 ณ วันศุกรท่ี 11 ธันวาคม  2552 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 1/2553 เมื่อวันศุกรท่ี 8 มกราคม 2553 เรียบรอยแลว 

 

รายงานการประชุมคณบดี 1 
ครั้งท่ี 21/2552 2 

เมื่อวันศุกรท่ี  11 ธันวาคม 2552 3 
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารแกนกัลปพฤกษ มหาวิทยาลัยขอนแกน 4 

 5 
 6 
ผูมาประชุม 7 
1. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร   รองอธิการบดีฝายทรัพยสิน   ประธาน 8 
2. ผศ.ไชยวิทย  ธนไพศาล   ผูชวยอธิการบดีฝายการประกันคุณภาพ 9 

แทนรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 10 
3. รศ.สัญญา  รอยสมมุติ   รองอธิการบดีฝายบุคคลและการพัสดุ 11 
4. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธุ   รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 12 
5. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 13 
6. ผศ.วินัย  ใจขาน    รออธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 14 
7. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 15 
8. ผศ.อาวุธ  ยิ้มแต    รองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพ 16 
9. รศ.ลําปาง  แมนมาตย   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 17 
10. รศ.อนันต   พลธานี    คณบดีคณะเกษตรศาสตร 18 
11. รศ.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 19 
12. ผศ.เกียรติ  แสงอรุณ   คณบดีคณะวิทยาศาสตร 20 
13. ผศ.ไพศาล  สุวรรณนอย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร 21 
14. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 22 
15. ศ.ภิเศก ลุมพิกานนท   คณบดีคณะแพทยศาสตร 23 
      และรักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ  24 
16. รศ.ภรณี  ศิริโชติ    รองคณบดีฝายบริหาร 25 

      แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 26 
17. รศ.เกรียงไกร  กิจเจริญ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 27 
18. ผศ.นิคม ถนอมเสียง    รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพและการศึกษา 28 

      แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 29 
19. รศ.นวรัตน  วราอัศวปติ เจรญิ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 30 
20. รศ.อาภรณี  ไชยาคํา   รองคณบดีฝายวิชาการ 31 

แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร 32 
21. อ.กรกช  ฮามสุโพธิ์    รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 33 

แทนคณบดีคณะเทคโนโลยี  34 
22. รศ.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 35 
23. ผศ.ทรงยศ  วีระทวีมาศ   คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 36 
24. ผศ.จินตนา สมสวัสดิ์   รองคณบดีฝายบริหาร 37 

      แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 38 
25. ผศ.จรัญ  ชัยประทุม    รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา 39 

แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 40 
26. ผศ.รุจิรัตน  พัฒนถาบุตร   ผูชวยคณบดี 41 

แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจดัการ 42 
27. รศ.พีรสิทธิ์  คํานวณศิลป   คณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 43 
28. รศ.ยุพิน  เตชะมณี    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 44 
29. นางสุดใจ  ธนไพศาล   ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 45 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 46 
30. รศ.รวี  หาญเผชิญ    รองผูอํานวยการฝายบริหาร 47 

      แทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 48 
31. ผศ.อนัตต  เจาสกุล    ผูอํานวยการศนูยคอมพิวเตอร 49 
32. รศ.อํานวย  คําตื้อ    ผูอํานวยการศนูยบริการวิชาการ 50 
33. ผศ.เพ็ญประภา  เพชระบูรณิน  รองผูอํานวยการฝายบริหาร 51 

แทนผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  52 
      (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 53 
 54 
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34. อ.ผไทรัฐ  พงษประเทศ   รองผูอํานวยการฝายวางแผนและสารสนเทศ 1 
แทนผูอํานวยการวิทยาเขตหนองคาย 2 

35. นายบัญชา  พระพล    รองประธานสภาขาราชการและลูกจาง คนที่ 1 3 
      แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง 4 

36. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศริิชัย   รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 5 
      เลขานุการที่ประชุม 6 
37. นางสังวาลย   ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 7 
 8 
ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 9 
1. รศ.สุมนต  สกลไชย    อธิการบดี 10 
2. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 11 
3. อ.กิตติบดี  ใยพูล    รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร 12 
4. ผศ.พรรณวดี  ตันติศิรินทร   ประธานสภาคณาจารย 13 
 14 
เริ่มประชุมเวลา 09.35 นาฬิกา 15 
 16 
  ดวยอธิการบด ีและ รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสมัพันธ ติดราชการ จึงไดมอบหมายให 17 
รองอธกิารบดฝีายทรพัยสิน ทําหนาที่ประธานที่ประชมุคณบดี และ มอบหมายให รองอธิการบดีฝายวิจัยและการ18 
ถายทอดเทคโนโลยี ทําหนาที่เลขานุการทีป่ระชุมคณบด ีและเมื่อครบองคประชมุแลว  ประธานกลาวเปดประชุม19 
และดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ดังนี้ 20 
 21 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอท่ีประชุม  22 

1.1  เรื่องที่ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 12/2552  23 
        และมติท่ียังไมไดรับการรับรอง  24 

  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ดวยในคราวประชุมสภามหาวทิยาลัยขอนแกนครั้งที่ 12/2552 เมื่อวันที่    25 
2 ธันวาคม 2552 มีเรื่องที่ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติที่ยังไมไดรับการรับรองซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร26 
ประกอบวาระการประชุม    27 

จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 28 
ทั้งนี้ ประธานมีขอเสนอแนะใหปรับแกไข ดังนี้ 29 
-  หนา 7 ชื่อระเบียบวาระที่ 5.3 เพื่อใหชัดเจนยิ่งขึ้น เห็นควรปรับเพิ่มเติมขอความเปนดังนี้ “การ30 
ดําเนินการเพิกถอนสภาพทางสาธารณประโยชนที่ประชาชนใชรวมกัน”  31 
มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 32 
 33 
1.2  กําหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา  34 
        มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป พ.ศ.2552 35 

  ประธานเสนอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยไดออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 2192/2552) 36 
เรื่อง กําหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้ 37 

-  การขึ้นทะเบียนบัณฑิต  ผูสําเร็จการศกึษาสามารถขึ้นทะเบียนบัณฑิตไดตั้งแตบัดนี้  38 
   ถึงวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2552 39 
-  กําหนดการฝกซอมการรบัพระราชทานปริญญาบัตร  ระหวางวันที่ 19-21 ธันวาคม 2552 40 
-  ถายภาพหมู รวมกับคณาจารย  วันอาทิตยที่ 20 ธันวาคม 2552 ชวงเชา   41 
    ณ อาคารจตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร    42 
-  มุทิตาสถาบัน  วันจันทรที่ 21 ธันวาคม 2552 43 
   เวลา 11.00-12.00 น.  44 
   (บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ วทิยาลัยการปกครองทองถิ่น  45 
     คณะเกษตรศาสตร คณะศึกษาศาสตร) 46 
   เวลา 13.00-14.00 น. 47 
   (คณะที่เหลือ)  48 
-  กําหนดการในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2552 49 
   เนื่องจากปนี้มีผูเขารับพระราชทานปริญญาบัตรจํานวนประมาณ 7,800 คน จึงไดกําหนดพธิี50 
พระราชทานปริญญาบัตรเปนสองชวง  คือ ชวงเชา เวลา 08.30-11.30 น.และชวงบายเวลา 51 
12.30-15.30  น. จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ประทับ52 
รถยนตพระที่นั่งไปเปดอาคารพิทยอนันต  โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร  แลวจึงเสด็จกลับ53 
ที่ประทับ  54 
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จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและขอเรียนเชิญคณบดีรวมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและ 1 
พิธีบัณฑิตมุทิตาสถาบันดวย 2 

รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธเสนอที่ประชุมเพิ่มเติมวา  มหาวิทยาลัยไดจัดรถบัส 3 
สําหรับอํานวยความสะดวกรบั-สงบัณฑิตไปยังศูนยประชุมอเนกประสงค หากคณะใดประสงคจะใหจัดรถขอ4 
ความกรุณาแจงใหทราบดวย 5 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 6 
 7 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งท่ี 20/2552 เมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2552 8 

ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 20/2552 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 9 
โดยมีการแกไข  ดังนี้ 10 

- หนาที่ 2 ผูมาประชุมลําดับที่ 37 แกไขตําแหนงเปน “รองประธานสภาคณาจารย คนที่ 1” 11 
- หนาที่ 4 บรรทัดที่ 22 คําวา “เห็บชอบ” ใหแกไขเปน “เห็นชอบ” 12 

 13 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน   14 
  3.1  การดําเนินการเพิกถอนสภาพทางสาธารณประโยชนท่ีประชาชนใชรวมกัน 15 
  ประธานเสนอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดคีราวประชมุครั้งที่ 20/2552 เมื่อวันที่ 20 16 
พฤศจิกายน 2552 ไดพิจารณาเรื่อง การดาํเนินการเพิกถอนสภาพทางสาธารณประโยชน และเหน็ชอบกับขอเสนอ17 
ของมหาวิทยาลัยที่ควรดําเนนิการเพื่อเพิกถอนทางสาธารณประโยชนเดิม และมีขอคิดเหน็ ขอสังเกต เสนอสภา18 
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา โดยสภามหาวทิยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 12/2552 เมือ่วันที่ 2 ธันวาคม 2552 ได19 
พิจารณาเรื่องดังกลาวแลวโดยมีขอสังเกตและขอคิดเห็นเสนอแนะ และแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพจิารณาการ20 
ดําเนินการเพกิถอนสภาพทางสาธารณประโยชนและการจัดหาเสนทางใหมทดแทนและเสนอผลการพจิารณาให21 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอกีครั้งประกอบดวย 22 
  1.  นายปราโมทย  สัจจรักษ ผูวาราชการจงัหวัดขอนแกน  เปนประธาน 23 
  2.  นายชูเกียรติ   รัตนชัยชาญ     เปนกรรมการ 24 
       กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวฒุิ 25 
  3.  รศ.สุมนต  สกลไชย      เปนกรรมการ 26 
       อธิการบด ี27 
  4.  ผศ.อาวุธ  ยิ้มแต      เปนกรรมการ 28 
       รองอธิการบดีฝายพฒันาระบบกายภาพ 29 
  5.  ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร     เปนกรรมการ 30 
       รองอธิการบดีฝายทรพัยสิน 31 

6. รศ.อํานวย  คาํตื้อ      เปนกรรมการ 32 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนผูอํานวยการ 33 

  7.  ผศ.พรรณวดี  ตันติศริินทร 34 
       ประธานสภาคณาจารย     เปนกรรมการ 35 
  และมอบใหประธานคณะกรรมการฯ ประสานใหมีผูแทนสํานักงานทีด่ิน กรมธนารักษ และ36 
สํานักงานอัยการ รวมเปนกรรมการตามความเหมาะสมตอไปดวย 37 
  จึงเสนอที่ประชุมเพือ่ทราบ 38 
  ที่ประชุมมีขอเสนอแนะวา เห็นควรเพิ่มองคประกอบของคณะกรรมการโดยใหมผีูแทนจากคณะ 39 
หนวยงานที่จะไดรับผลกระทบ หรือบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของเพิ่มเติมดวย เชน ผศ.ไพศาล  สุวรรณนอย  40 
คณบดีคณะศกึษาศาสตร 41 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  42 
 43 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   44 

4.1 การแตงตั้งคณะกรรมการเงินรายไดมหาวิทยาลัยขอนแกน 45 
  ประธาน เสนอตอที่ประชมุวา ดวยคณะกรรมการเงินรายไดมหาวิทยาลยัขอนแกนประเภทผูแทน46 
คณบดี (คณะเกษตรศาสตร และคณะแพทยศาสตร) ตามคําสั่งมหาวทิยาลัยขอนแกน ที่ 2210/2551 ลงวันที่ 47 
23 พฤษภาคม พ.ศ.2551  ไดครบวาระการดํารงตําแหนง ในการนี้ เพื่อใหสอดคลองกับขอ 9 ตามระเบียบ48 
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อ49 
ผูแทนคณบดีเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการเงินรายไดมหาวิทยาลัยขอนแกนตอไป 50 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 51 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเสนอ คณบดีคณะเกษตรศาสตรและคณบดีคณะแพทยศาตร  52 
รวมเปนกรรมการในคณะกรรมการเงินรายได มหาวิทยาลัยขอนแกน อีกวาระหนึ่ง ใหจัดทําคําสั่ง53 
แตงตั้งตอไป 54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 21/2552 ณ วันศุกรท่ี 11 ธันวาคม  2552 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 1/2553 เมื่อวันศุกรท่ี 8 มกราคม 2553 เรียบรอยแลว 

 

 1 
4.2 การรายงานขอมูลบัณฑิตมีงานทําและบัณฑิตทํางานตรงสาขา ปการศึกษา 2551       2 

(ปงบประมาณ พ.ศ.2552) 3 
ผูชวยอธิการบดีฝายการประกันคุณภาพ ผูแทนรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ เสนอ 4 

ที่ประชุมวา ดวยในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2552 หรือปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยขอนแกนตองดําเนินการ5 
จัดสงขอมูลสารสนเทศบัณฑิตมีงานทําและบัณฑิตทํางานตรงสาขา   ตลอดจนการสงฐานขอมลูบัณฑิตตอบ6 
แบบสอบถามในระบบฐานขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต รุนปการศึกษา 2551 (รุนที่ 42)  เขาสูระบบ7 
ฐานขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2552 โดย กรอบการประเมินผล 8 
ตัวชี้วัดบัณฑิตมีงานทํา บัณฑิตทํางานตรงสาขา นั้น เปนไปตามตัวชี้วัดที่ 4.1.1 และ 4.1.2  โดยสูตรการ9 
คํานวณ จะแยกพิจารณาเปน 2 กรณี ตามอัตราการตอบแบบสํารวจของบัณฑิต คือสูตรที่ 1 บัณฑิตตอบแบบ10 
สํารวจตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไปของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ.2552 (ปการศึกษา 11 
2551)  และ สูตรที่ 2 บัณฑิตผูตอบแบบสํารวจต่ํากวารอยละ 80 ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษาใน12 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ  สําหรับการพัฒนาระบบ13 
ฐานขอมูลระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต  ปงบประมาณ พ.ศ.2552 ( ปการศึกษา 2551) นั้น เปนไปตาม  14 
ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็น IT 2 และ IT 4  ในการ15 
นี้ เพื่อใหมีขอมูลและสารสนเทศที่มีความถูกตอง มีคุณภาพ ตลอดจนกระบวนการรายงานผลและรวบรวมขอมูล16 
สารสนเทศมีประสิทธิภาพ กองแผนงานจึงขอเสนอกําหนดปฏิทินการดําเนินการ ดงันี้ 17 
 18 

วัน / เดือน / ป รายละเอียดการดาํเนินงาน หมายเหต ุ
วันที่ 19-22  ธันวาคม 2552   

• ชวงการซอมการรับปริญญาฯที่
คณะหนวยงาน 

การเก็บขอมูลที่คณะ/หนวยงาน 
โดยผูรับผิดชอบระดับคณะ/หนวยงานที่แจงกับ
กองแผนงาน  

เอกสารแนบรายชื่อ
ผูรับผิดชอบ ตดิตอ
และประสานงาน คณะ/
หนวยงาน 

• การซอมใหญการรับปริญญาฯ - 
วันรับปรญิญา ฯ 

กําหนดสงขอมูลและแบบสอบถามใหกอง
แผนงาน  ณ หอง Cluster  ชัน้ 3 คณะ
วิศวกรรมศาสตร  อาคารเพยีรวิจิตร หรือที่
สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ ชั้น 3 
อาคารศูนยวชิาการ 

 

วันที่ 22-25  ธันวาคม 2552   
• วันรับปรญิญา ฯ – 29 ธ.ค. 

2552 
กองแผนงานบนัทึกขอมูลขอมูลจาก
แบบสอบถาม ฯ ของทุกคณะ/หนวยงาน เขา
ระบบฐานขอมูลของ สกอ. 
 

 

วันที่ 30  ธันวาคม 2552 วันสุดทายของการสงขอมูลให สกอ.  
และเตรียมรายงาน สง ก.พ.ร. 

 

วันที่ 1 มกราคม 2553 – 1 กุมภาพันธ 2553 คณะ/หนวยงานปรับปรุงขอมูลบัณฑิตมีงานทํา
และบัณฑิตทํางานตรงสาขา   

 

วันที่ 2 -10 กุมภาพันธ 2553 สงขอมูลที่ปรับปรุงแลวใหกองแผนงาน  
วันที่ 11 -13  กุมภาพันธ 2553 กองแผนงานรวบรวม และวิเคราะหขอมูลเพ่ือ

จัดทําสารสนเทศรายงานผลการดําเนินงานของ
ตัวชี้วดัที่ 4.1.1 และ 4.1.2  และดําเนินการ
จัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร. 

 

    19 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและสนับสนุนการจัดเก็บขอมูลบัณฑิตผูสําเร็จ20 
การศึกษาทุกคณะ/หนวยงาน ระหวางชวงการรับพระราชทานปริญญาบัตร 21 
  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะดังนี้ 22 

- มหาวิทยาลัยควรเพิ่มในเรื่องการส่ือสารใหเกิดความเขาใจในรายละเอียดเพื่อเอื้อให 23 
บัณฑิตกรอกขอมูลไดสะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้ง ควรเพิ่มกลไกการเก็บขอมูลในกระบวนการขึ้นทะเบียนบัณฑิต24 
สําหรับปตอไปดวย  25 

- ขอใหคณะจัดคนรับผิดชอบตรวจเช็คขอมูลและดําเนินการใหบัณฑิตกรอกใหครบถวน 26 
กอนสงใหกองแผนงานดวย 27 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการเก็บขอมูลตามปฏิทินการดําเนินการ       28 
ท่ีกองแผนงานเสนอ และขอใหฝายฝกซอมบัณฑิตของแตละคณะใหความรวมมือในการเก็บขอมูล29 
ดังกลาวดวย 30 
 31 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 21/2552 ณ วันศุกรท่ี 11 ธันวาคม  2552 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 1/2553 เมื่อวันศุกรท่ี 8 มกราคม 2553 เรียบรอยแลว 

 

 1 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 2 

5.1  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ระยะครึ่งวงจร (พ.ศ.2549-2551)  3 
        สถาบันอุดมศึกษากลุม 1 กลุมเนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย 4 
ผูชวยอธิการบดีฝายการประกันคุณภาพ ผูแทนรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ เสนอ 5 

ที่ประชุมวา  ผลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสอง ระยะครึ่งวงจร  ระดับอุดมศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษา 6 
กลุม 1  กลุมเนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย  จํานวน 23 แหง  มีรายละเอียดดังนี้ 7 
 8 
ผลการประเมินภายนอกระยะครึ่งวงจร 
ภาพรวมและจําแนกตามมาตรฐาน
คุณภาพ สมศ. ( 7 มาตรฐาน) 

สถาบันอุดมศึกษากลุม 1 
( กลุมเนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย) หมายเหตุ 

• ผลการจัดการศึกษาในภาพรวม 
       • คุณภาพดีมาก  
       ( จํานวน 11 แหง ) 

(1) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  (*) 
(2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (*) 
(3) มหาวิทยาลัยขอนแกน (*) 
(4) มหาวิทยาลัยเชยีงใหม (*) 
(5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
มหานคร 
(6) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (*) 

(7) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (*) 
(8) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
(9) มหาวิทยาลัยมหิดล (*) 
(10) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (*) 
(11) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

(*) คือ 
มหาวิทยาลัย
วจัิยแหงชาติ 
ประจําป พ.ศ.
2553 ตาม
ประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ 
จํานวน 9 แหง 

       • คุณภาพดี ( จํานวน 12 แหง ) (1) มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
(2) มหาวิทยาลัยชินวัตร 
(3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาธนบุรี (*) 
(4) มหาวิทยาลัยบูรพา 
(5) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(6) มหาวิทยาลัยแมโจ 
(7) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

(8) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(9) วิทยาลัยแพทยศาสตร 
พระมงกุฏเกลา 
(10) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเจา
คุณทหารลาดกระบัง 
(11) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ 
(12) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

(*) คือ 
มหาวิทยาลัย
วิจัยแหงชาติ 
ประจําป พ.ศ.
2553 ตาม
ประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ 
จํานวน 9 แหง 

• ผลการประเมินคุณภาพภายนอกแยกตามมาตรฐาน 
1) มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต    
       • ระดับดีมาก (จํานวน 8 แหง) (1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

มหานคร 
(2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
(3) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
(4)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
(5) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

(6) วิทยาลัยแพทยศาสตร 
พระมงกุฏเกลา 
(7) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง 
(8) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 

       • ระดับดี (จํานวน 14 แหง) (1) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
(2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
(3) มหาวิทยาลัยขอนแกน 
(4) มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
(5) มหาวิทยาลัยชินวัตร 
(6) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
(7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี 

(8) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
(9) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(10) มหาวิทยาลัยมหิดล 
(11) มหาวิทยาลัยแมโจ 
(12) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(13) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(14) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ 

 

      • ระดับพอใช  (จํานวน 1 แหง)  มหาวิทยาลัยบูรพา   
2) มาตรฐานดานงานวิจัยและงาน
สรางสรรค 

   

      • ระดับดีมาก (จํานวน 9 แหง) (1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
(2) มหาวิทยาลัยขอนแกน 
(3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาธนบุรี 
(4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
มหานคร 
(5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

(6) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
(7) มหาวิทยาลัยมหิดล 
(8) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(9) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

 

       • ระดับดี (จํานวน 8 แหง) (1) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
(2) มหาวิทยาลัยชินวัตร 
(3) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
(4) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
(5) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร- 
วิโรฒ 

(6) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเจา
คุณทหารลาดกระบัง 
(7) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 
(8) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร 

 

 9 
 10 
 11 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 21/2552 ณ วันศุกรท่ี 11 ธันวาคม  2552 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 1/2553 เมื่อวันศุกรท่ี 8 มกราคม 2553 เรียบรอยแลว 

 

 1 
ผลการประเมินภายนอกระยะครึ่งวงจร 
ภาพรวมและจําแนกตามมาตรฐาน
คุณภาพ สมศ. ( 7 มาตรฐาน) 

สถาบันอุดมศึกษากลุม 1 
( กลุมเนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย) หมายเหตุ 

       • ระดับพอใช  (จํานวน 4 แหง) (1) มหาวิทยาลัยบูรพา 
(2) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(3) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(4) วิทยาลัยแพทยศาสตร 
พระมงกุฎเกลา 

  

       • ระดับควรปรับปรุง  
       (จํานวน 1 แหง) 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน   

3) มาตรฐานดานการบริการวิชาการ    
      • ระดับดีมาก (จํานวน 19 แหง) (1) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

(2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
(3) มหาวิทยาลัยขอนแกน 
(4) มหาวิทยาลัยชินวัตร 
(5) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
(6) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
(7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
(8) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
(9) มหาวิทยาลัยบูรพา 
(10) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

(11) มหาวิทยาลัยมหิดล 
(12) มหาวิทยาลัยแมโจ 
(13) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(14) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(15) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
(16) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(17) วิทยาลัยแพทยศาสตร 
พระมงกุฏเกลา 
(18) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ 
(19) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร 

 

       • ระดับดี (จํานวน 4 แหง) (1) มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
(2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาธนบุรี 
(3) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
(4) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเจา
คุณทหารลาดกระบัง 

  

4) มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

   

      • ระดับดีมาก (จํานวน 14 แหง) (1) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
(2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
(3) มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
(4) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
(5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
มหานคร 
(6) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 (7) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

(8) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
(9) มหาวิทยาลัยบูรพา 
(10) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(11) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(12) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(13) วิทยาลัยแพทยศาสตร 
พระมงกุฏเกลา 
 (14) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ 

 

      • ระดับดี (จํานวน 6 แหง) (1) มหาวิทยาลัยชินวัตร 
(2) มหาวิทยาลัยมหิดล 
(3) มหาวิทยาลัยแมโจ 
(4) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(5)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
(6) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

  

      • ระดับพอใช (จํานวน 3 แหง) (1) มหาวิทยาลัยขอนแกน 
(2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาธนบุรี 
(3) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  

5) มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและ
บุคลากร 

   

       • ระดับดีมาก (จํานวน 9 แหง) (1) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
(2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
(3) มหาวิทยาลัยขอนแกน 
(4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
มหานคร 
(5) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

(6) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(7) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
(8) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(9) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 

 

 2 
 3 
 4 
 5 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 21/2552 ณ วันศุกรท่ี 11 ธันวาคม  2552 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 1/2553 เมื่อวันศุกรท่ี 8 มกราคม 2553 เรียบรอยแลว 

 

 1 
 2 
ผลการประเมินภายนอกระยะครึ่งวงจร 
ภาพรวมและจําแนกตามมาตรฐาน
คุณภาพ สมศ. ( 7 มาตรฐาน) 

สถาบันอุดมศึกษากลุม 1 
( กลุมเนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย) หมายเหตุ 

       • ระดับดี (จํานวน 13 แหง) (1) มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
(2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
(3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี 
(4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
(5) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
(6) มหาวิทยาลัยบูรพา 
(7) มหาวิทยาลัยมหิดล 

(8) มหาวิทยาลัยแมโจ 
(9) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(10) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(11) วิทยาลัยแพทยศาสตร 
พระมงกุฏเกลา 
 (12) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเจา
คุณทหารลาดกระบัง 
(13) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 

      • ระดับพอใช (จํานวน 1 แหง) มหาวทิยาลัยชนิวัตร   
6) มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียน
การสอน 

   

      • ระดับดีมาก (จํานวน 6 แหง) (1) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
(2) มหาวิทยาลัยขอนแกน 
(3) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
(4) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

(5) วิทยาลัยแพทยศาสตร 
พระมงกุฏเกลา 
(6) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 

      • ระดับดี (จํานวน 15 แหง) (1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
(2) มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
(3) มหาวิทยาลัยชินวัตร 
(4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาธนบุรี 
(5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
มหานคร 
(6) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
(7) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
(8) มหาวิทยาลัยบูรพา 

(9) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(10) มหาวิทยาลัยมหิดล 
(11) มหาวิทยาลัยแมโจ 
(12) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
(13) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(14) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
(15) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ 
 

 

7) มาตรฐานดานระบบประกันคุณภาพ    
       • ระดับดีมาก (จํานวน 20 แหง) (1) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

(2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
(3) มหาวิทยาลัยขอนแกน 
(4) มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
(5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาธนบุรี 
(6) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
มหานคร 
(7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
(8) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
(9) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
(10) มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

(11) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(12) มหาวิทยาลัยมหิดล 
(13) มหาวิทยาลัยแมโจ 
(14) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(15) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(16) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
(17) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(18) วิทยาลัยแพทยศาสตรพระ
มงกุฎเกลา 
(19) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเจา
คุณทหารลาดกระบัง 
(20) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ 

 

      • ระดับดี (จํานวน 2 แหง) (1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
(2) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  

      • ระดับพอใช (จํานวน 1 แหง) มหาวิทยาลัยชินวัตร   
หมายเหตุ : 
(1)  สมศ. ไดแบงกลุมสถาบันอุดมเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง เปน  4 กลุม  คือ 
           กลุม 1  กลุมสถาบันเนนการผลิตและวิจัย 
           กลุม 2 กลุมสถาบันเนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม 
           กลุม 3 กลุมสถาบันท่ีเนนการผลิติบัณฑิตและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม 
           กลุม 4 กลุมสถาบันเนนการผลิตบัณฑิต 
(2)  มาตรฐานคุณภาพ สมศ. หมายถึง มาตรฐานคุณภาพใน  4  มิติ คือ ประสิทธิผล การบริการและการจัดการ การเรียนรู และการประกัน
คุณภาพ  ซ่ึงประกอบดวย 7  มาตรฐาน 48 ตัวบงชี้ 
(3) รายชื่อมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติท่ีผานการพิจารณาของคณะกรรมการอํานวยการโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวจัิยแหงชาติ และประกาศ
อยางเปนทางการ จํานวน 9 แหง คือ  1) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 3) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   
4) มหาวิทยาลัยมหิดล  5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  6) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  7) มหาวิทยาลัยเชียงใหม   
8) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  และ 9) มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 3 
 4 
 5 
 6 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 21/2552 ณ วันศุกรท่ี 11 ธันวาคม  2552 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 1/2553 เมื่อวันศุกรท่ี 8 มกราคม 2553 เรียบรอยแลว 

 

 1 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 2 
  ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 3 
  -  เพื่อประโยชนในการเก็บขอมูลการประเมิน ควรกําหนดกลไกใหทุกคณะเขาใจตัวชี้วัดการ4 
ประเมินตรงกัน 5 
  -  ควรพิจารณาเสนอสมศ.ดวยวา การกําหนดชวงเวลาประเมินของแตละสถาบันนั้น ระยะเวลา6 
ไมควรหางกันมากนัก เนื่องจากมีผลตอการเก็บและวิเคราะหขอมูล และเห็นควรใหมีการสลับอันดับการตรวจ7 
ประเมินกอน-หลังในแตละปเพื่อใหเกิดความเปนธรรมกับทุกมหาวิทยาลัย 8 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 9 
 10 

5.2  (ราง) ตัวบงชี้เกณฑมาตรฐานและเกณฑการประเมินตามระบบฐานขอมูล 11 
        ดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ปการศึกษา 2552 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2553) 12 
ผูชวยอธิการบดีฝายการประกันคุณภาพ ผูแทนรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ เสนอ 13 

ที่ประชุมวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดกําหนดเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน14 
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีตัวบงชี้ตางๆจาก  9  องคประกอบ  ทั้งนี้ในปการศึกษา 2551 ไดกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษา15 
ประเมินผานระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ( CHE QA  Online ) โดยระบบ16 
ฐานขอมูลดังกลาว สกอ. รวมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวรไดพัฒนาเพื่อเปนฐานขอมูลกลางดานการประกันคุณภาพ17 
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา และกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับ18 
สถาบัน คณะ/หนวยงาน ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส  CHE QA  Online  ตามที่ สกอ. กําหนด  และหลังจากนั้นผูตรวจ19 
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจะตรวจประเมิน ฯ โดยใชสิทธิ์ Assessor ของระบบ CHE QA  Online    จนกระทั่งถึง20 
กระบวนการที่ประธานผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันจะเปนผู Online สงขอมูลรายงานการ21 
ประเมินตนเอง และผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งในทุกๆปการศึกษาสถาบันอุดมศกึษา22 
จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 30 กันยายน   โดยในสวนของรายละเอียดตัวบงชี้ เกณฑมาตรฐานและเกณฑ23 
การประเมิน สกอ. ไดแจงรายละเอียด ( ราง ) ตัวบงชี้ เกณฑมาตรฐานและเกณฑการประเมิน ปการศึกษา 2552        24 
( ปงบประมาณ พ.ศ.2553 ) ณ วันที่ 15  พฤศจิกายน 2552  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 25 
 26 

องคประกอบ / ตัวบงชี้   
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ (จํานวน  1 ตัวบงชี้) 
ตัวบงชี้ที่ 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน   
องคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน (จํานวน 5 ตัวบงชี้) 
ตัวบงชี้ที่ 2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร   
ตัวบงชี้ที่ 2.2  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน   
ตัวบงชี้ที่ 2.3  ระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพความเปนบัณฑิต   
ตัวบงชี้ที่ 2.4  คาเฉลี่ยคุณวุฒิทางการศึกษาของอาจารยประจํา   
ตัวบงชี้ที่ 2.5  คาเฉลี่ยคุณวุฒิทางวิชาการของอาจารยประจํา   
องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา (จํานวน 2 ตัวบงชี้) 
ตัวบงชี้ที่ 3.1  การจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา   
ตัวบงชี้ที่ 3.2  การสงเสริมกิจกรรมนักศกึษา   
องคประกอบท่ี 4 การวิจัย (จํานวน 3 ตัวบงชี้) 
ตัวบงชี้ที่ 4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค   
ตัวบงชี้ที่ 4.2  ระบบและกลไกจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค   
ตัวบงชี้ที่ 4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน 
                  อาจารยประจํา 

  

องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม (จํานวน 2 ตัวบงชี้) 
ตัวบงชี้ที่ 5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม   
ตัวบงชี้ที่ 5.2  ประโยชนของการใหบริการทางวิชาการแกสังคม   
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (จํานวน 1 ตัวบงชี้) 
ตัวบงชี้ที่ 6.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (จํานวน 5 ตัวบงชี้) 
ตัวบงชี้ที่ 7.1  ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน     
ตัวบงชี้ที่ 7.2  การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู   
ตัวบงชี้ที่ 7.3  การบริหารทรัพยากรบุคคล   
ตัวบงชี้ที่ 7.4  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ   
ตัวบงชี้ที่ 7.5  การนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา   
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 21/2552 ณ วันศุกรท่ี 11 ธันวาคม  2552 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 1/2553 เมื่อวันศุกรท่ี 8 มกราคม 2553 เรียบรอยแลว 

 

 1 
องคประกอบ / ตัวบงชี้   

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ ( จํานวน 1 ตัวบงชี้ ) 
ตัวบงชี้ที่ 8.1  มีระบบและกลในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบ การเงินและ 
                  งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

  

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (จํานวน 1 ตัวบงชี้) 
ตัวบงชี้ที่ 9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   

  ซึ่งมีรายละเอียดคําอธิบาย ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 2 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 3 
มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 4 

 5 
  5.3   เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ 2552-2553 :  6 

        THE 2009-2010 EDUCATON CRITERIA FOR PERFORMANCE EXCELLENCE 7 
ผูชวยอธิการบดีฝายการประกันคุณภาพ ผูแทนรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ เสนอ 8 

ที่ประชุมวา ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดใหความสําคัญกับการยกระดับคุณภาพ9 
การศึกษาระดบัอุดมศึกษาของไทยใหทัดเทียมและเปนที่ยอมรับในระดับสากล จึงไดนําเกณฑคุณภาพ10 
การศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ 2552-2553 : THE 2009-2010 EDUCATION CRITERIA FOR 11 
PERFORMANCE EXCELLENCE ซึ่งไดรับการยอมรับในระดับสากลวาเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมาเปน12 
เครื่องมือพัฒนาคุณภาพ 13 
  เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ 2552-2553 แปลและเรียบเรียงจาก 14 
THE 2009-2010 EDUCATION CRITERIA FOR PERFORMANCE EXCELLENCE (ECPE) เพื่อเปนแนวทาง15 
ใหสถาบันอุดมศึกษานํามาเปนกรอบดําเนินงานบริหารจัดการการศึกษาใหมีคุณภาพและพัฒนาสูความเปนเลิศ   16 
โดยเปนเกณฑที่มีความครอบคลุมสอดคลองกับแนวคิดตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติของประเทศ17 
สหรัฐอเมริกา [Malcom Baldrige National Quality Award (MBNQA)] เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติของ18 
ประเทศไทย [Thailand Quality award (TQA)] และเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ [Pubic Service 19 
Sector Management Quality Award (PMQA)]  20 
  เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ 2552-2553 แบงออกเปน 7 หมวด คือ 21 
   หมวด 1 การนําองคกร 22 
   หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ 23 
   หมวด 3 การมุงเนนลูกคา 24 
   หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 25 
   หมวด 5 การมุงเนนผูปฏิบัติงาน 26 
   หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 27 
   หมวด 7 ผลลัพธ 28 
  โครงสรางเกณฑทั้ง 7 หมวด ประกอบดวย 2 สวน คือ 1) หัวขอ 2) ประเด็นพิจารณา 29 
   1) หัวขอ : หัวขอทั้งหมด มี 18 หัวขอ แตละหัวขอมุงเนนขอกําหนดที่สําคัญ 30 
   2) ประเด็นพิจารณา :  ในแตละหัวขอมีประเด็นพิจารณาอยางนอยหนึ่งประเด็น 31 
องคการจึงควรตอบคําถามตามขอกําหนดตางๆ ของแตละประเด็นพิจารณา 32 
  แนวทางในการดําเนินการ ในป พ.ศ. 2553 สกอ. จะเริ่มใหคณะที่สนใจสมัครเขารวมโครงการ33 
ตรวจประเมินตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ โดย สกอ. จะแจงเปนหนังสือเวียนถึง34 
สถาบันอุดมศึกษาทราบในชวงเดือนธันวาคม 2552  35 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  36 
  ประธานเสนอเพิ่มเติมวา การเขารวมโครงการตรวจประเมินตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อ37 
การดําเนินการที่เปนเลิศ โดย สกอ.ดังกลาวเปนความสมัครใจ หากคณะสนใจจะสมัครเขารวมโครงการก็ขอให38 
แจงสํานักงานประเมินและการประกันคุณภาพดวย แตทั้งนี้ คณะยังคงตองสงขอมูลการประเมนิของ ก.พ.ร. และ 39 
สมศ. ใหกับมหาวิทยาลัยเชนเดิม 40 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 41 
  42 
 5.4  การประชุมชี้แจงเรื่อง นโยบายใหคนพิการมีโอกาสไดศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 43 
         ในระดับปริญญาตรี 44 
 ประธานเสนอที่ประชุมวา ดวยกระทรวงศึกษาธิการไดจัดทําระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการจัด45 
การศึกษาสําหรับคนพิการ วาดวยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ.2552 ขึ้น ซึ่งมีรายละเอียด46 
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ จะเชิญผูแทนมหาวิทยาลัย เขารวมประชุมชี้แจงเรื่อง นโยบายใหคนพิการมี47 
โอกาสไดศึกษาโดยไมเสียคาใชจายในระดับปริญญาตรี ในโอกาสที่เหมาะสมตอไป  48 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 21/2552 ณ วันศุกรท่ี 11 ธันวาคม  2552 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 1/2553 เมื่อวันศุกรท่ี 8 มกราคม 2553 เรียบรอยแลว 

 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ โดยเรื่องนี้จะมีผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนในคณะ จึงขอให1 
คณะศึกษาขอมูลในรายละเอียดและประสานกับฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 2 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 3 
 4 
 5.5  ประชาสมัพันธการประชุมสามัญสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแหงภูมิภาคเอเชีย- 5 

        ตะวันออกเฉียงใต ประจําประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ครั้งท่ี 3/2552 และ 6 
        โครงการประชุมสัมมนาวิชาการสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแหงภูมิภาคเอเชียตะวันออก- 7 
        เฉยีงใต ครั้งท่ี 24 8 

 ประธานเสนอที่ประชุมวา  ขอประชาสัมพันธการประชมุสามัญสมาคมสถาบันการศกึษาขัน้อุดมแหง9 
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ประจําประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ครั้งที่ 3/2552 ซึ่งกําหนดจัดขึ้นในวันเสารที่ 19 10 
ธันวาคม 2552 ณ มหาวทิยาลยัศิลปากร และโครงการประชุมสัมมนาวชิาการสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแหงภูมิภาคเอเชีย11 
ตะวันออกเฉียงใต ครัง้ที่ 24 กําหนดจัดขึ้นในวันศุกรที่ 5 กุมภาพันธ 2553 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 12 
จึงขอประชาสัมพันธสําหรับผูสนใจเพื่อเสนอผลการศึกษาคนควา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอเสนอแนะใน13 
หัวขอเรื่อง Higher Education: Engaging the Knowledge Economy ในการสัมมนาดังกลาว ซึ่งมี14 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 15 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 16 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 17 
 18 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ   19 

6.1 การเสนอแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิประจําศูนยบริการวิชาการ 20 
ผูอํานวยการศูนยบริการวชิาการเสนอตอที่ประชุมวา ดวยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิประจาํศูนยบริการ 21 

วิชาการ ตามคาํสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 2481/2549 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2549 ไดหมดวาระการดํารงตําแหนง22 
ในการนี้ เพื่อใหการบริหารงานของศูนยบริการวิชาการเปนไปดวยความเรียบรอยและเปนไปตามขอบังคับ23 
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย  คณะกรรมการประจําศูนยบริการวิชาการ พ.ศ. 2546 ขอ 5(3) และขอ 6(1) 24 
ศูนยฯ จึงขอเสนอแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิประจําศูนยฯ ดังนี้ 25 

1. นายประวิทย  อนันตวราศิลป 26 
2. นางชาลอต  โทณวณิก 27 
และไดแนบประวัติของบุคคลทั้งสองดังกลาวมาเพื่อประกอบการพิจารณาดวย 28 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 29 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบตามที่เสนอใหดําเนินการจัดทําคําสั่งแตงตั้งตอไป  30 
  31 
เลิกประชุมเวลา 10.50 นาฬิกา 32 
 33 

 34 
                      (รองศาสตราจารยกิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย) 35 

 รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 36 
          ปฏิบัติหนาที่เลขานุการที่ประชุมคณบดี 37 

 38 
นางสุภารัตน  มูลศรี 39 
นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์ 40 
ผูจดรายงานการประชุม  41 


