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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี 6/2552  ณ วันพุธท่ี 22 เมษายน 2552 
หมายเหตุ :ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 7/2552 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 7 พฤษภาคม 2552 และ 

ไดแกไขตามมติท่ีประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 9/2552 เมื่อวันศุกรท่ี 12 มิถุนายน 2552 เรียบรอยแลว 

รายงานการประชุมคณบดี 1 
ครั้งท่ี 6/2552 2 

เมื่อวันพุธท่ี 22 เมษายน 2552 3 
ณ หองประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารแกนกัลปพฤกษ 4 

--------------------------- 5 

ผูมาประชุม 6 
1. รศ.สุมนต  สกลไชย    อธิการบดี     ประธาน 7 
2. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร   รองอธิการบดีฝายทรัพยสิน    8 
3. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 9 
4. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา    รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล 10 
5. รศ.กิตติชัย  ไตรัตนศิริชัย   รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 11 
6. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ   รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 12 
7. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 13 
8. ผศ.วินัย  ใจขาน    รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 14 
9. ผศ.วันชัย  ธนาเศรษฐอังกูล   รองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพ 15 
10. รศ.ลําปาง แมนมาตย   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 16 
11. ผศ.รักพงษ เพชรคํา    รองคณบดีฝายบริหาร 17 

แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร 18 
12. รศ.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 19 
13. ศ.ละออศรี  เสนาะเมือง   คณบดีคณะวิทยาศาสตร 20 
14. ผศ.ไพศาล  สุวรรณนอย     คณบดีคณะศึกษาศาสตร 21 
15. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย       คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 22 
16. ศ.วิรุฬห  เหลาภัทรเกษม   คณบดีคณะแพทยศาสตร 23 

      และรักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ  24 
17. ผศ.เยาวลักษณ  อภิชาติวัลลภ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 25 
18. รศ.เกรียงไกร  กิจเจริญ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 26 
19. รศ.พิษณุ  อุตตมะเวทิน   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 27 
20. รศ.อินทรพล  หอวิจิตร   คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 28 
21. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย   คณบดีคณะเภสัชศาสตร 29 
22. ผศ.เกษม  นันทชัย     คณบดีคณะเทคโนโลยี  30 
23. รศ.ปรีณัน จิตะสมบัติ   รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา 31 

แทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 32 
24. ผศ.ทรงยศ  วีระทวีมาศ   คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 33 
25. รศ.มันทนา สามารถ    คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 34 
26. ผศ.เจนวิทย  พิทักษ   รักษาราชการแทนหัวหนาสายวิชาดุริยางคศิลป 35 

แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 36 
27. ผศ.บุญสง วัฒนกิจ    รองคณบดีฝายบริหาร 37 

      แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ   38 
28. รศ.ศุภวัฒนากร วงศธนวสุ    รองคณบดีฝายวิชาการ 39 

แทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 40 
29. นางเยาวภา จันศรี    ผูชวยผูอํานวยการฝายหองสมุดคณะ 41 

แทนผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 42 
(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 43 

30. รศ.รวี หาญเผชิญ    รองผูอํานวยการฝายบริหาร 44 
แทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 45 

31. ผศ.อนัตต  เจาสกุล    ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 46 
32. ผศ.คณิต  ชูคันหอม       รองผูอํานวยการฝายกิจการพิเศษ 47 
      แทนผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 48 
33. รศ.พีระศักดิ์  ศรีฤาชา   ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  49 
      (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 50 
34. ผศ.อนันต หิรัญสาลี    รองประธานสภาคณาจารย คนที่ 1 51 

แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง   52 
35. นายอมร  สินเธาว    รองประธานสภาขาราชการและลูกจาง คนที่ 1 53 

แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง 54 
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36. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 1 
      และรักษาการคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 2 
      เลขานุการที่ประชุม 3 
37. นางสังวาลย   ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 4 
    5 
ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 6 

1. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 7 
2. อ.กิตติบดี  ใยพูล    รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร 8 

 9 
เริ่มประชุมเวลา 09.15 นาฬิกา 10 

  กอนเริ่มการประชุม รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่11 
มหาวิทยาลัยขอนแกนไดเขารวมกิจกรรมประกวดขบวนแหประเพณีสงกรานต โดยมีนักศึกษารวมเตรียมงานและ12 
รวมขบวนแหจํานวน 550 คน มีสถาบันการศึกษาเขารวมประกวดครั้งนี้ 16 ขบวน ผลการประกวดฯ ปรากฏวา 13 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับรางวัลชนะเลิศ ไดรับถวยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม14 
บรมราชกุมาร ีและเงินสด 80,000 บาท ในการนี้ ตัวแทนนักศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการขอมอบถวยรางวัล15 
ใหอธิการบดี โดยกอนวันประชุมคณบดีนักศึกษาไดมอบเงินรางวัลจํานวน 80,000 บาท ใหอธิการบดี และ16 
อธิการบดีไดมอบคืนใหแกนักศึกษาเพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตางๆ ตอไปแลว 17 
  การประกวดในปที่ผานมา มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับรางวัลชนะเลิศขบวนแหประเพณี18 
สงกรานต ติดตอกัน 2 ป คอื ป 2549 และ2550 สําหรบัป 2551 นั้น มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรบัรางวลั            19 
รองชนะเลศิอนัดับ 1 เนื่องจากถูกหักคะแนนในสวนการชํารุดของเกวียนที่รวมขบวนและมาถึงที่นัดหมายชากวา20 
เวลาที่กําหนด ซึ่งหากไดรบัรางวัลชนะเลิศติดตอกัน 3 ครั้ง จะไดถวยพระราชทานฯ ใบจริงเปนกรรมสิทธิ์  21 
ทั้งนี้ ขอขอบคุณรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ และรองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชน22 
สัมพันธ ที่ใหความรวมมือและใหการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานทําใหสําเร็จดวยด ี23 
 ที่ประชุมรวมแสดงความยินดีและประธานดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 24 
 25 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงตอท่ีประชุม –ไมมี- 26 

1.1  เรื่องที่ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2552  27 
       เมื่อวนัพุธท่ี 8 เมษายน  2552 และมติท่ียังไมไดรับการรับรอง  28 

  เลขานุการที่ประชุม ในฐานะกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ดวย29 
ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกนครั้งที่ 4/2552 มีเรื่องที่ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติที่ยัง30 
ไมไดรับการรบัรอง  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  31 
  ประธานเสนอเพิ่มเติมวา ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้ง 4/2552 เปนการประชุมนัดแรก32 
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ชุดใหม (ชุดที่ 23) และมีผูเขาประชุมครบองคประชุม 31 คน 33 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 34 
  มติ ท่ีประชุมรับทราบ    35 
 36 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี  37 

- ครั้งท่ี 5/2552 เมื่อวันท่ี 13 มีนาคม 2552 38 
- วาระพิเศษ เมื่อวันศุกรท่ี 13 มีนาคม 2552 39 
- วาระพิเศษ เมื่อวันศุกรท่ี 25 มีนาคม 2552 40 
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2552 และ วาระ41 

พิเศษ เมื่อวันศุกรที่ 13 มีนาคม 2552 โดยไมมีการแกไข และรับรองรายงานการประชุมวาระพิเศษ เมื่อวันศุกรที่ 42 
25 มีนาคม 2552 โดยมีการแกไขรายละเอียดของผูมาประชุม  43 

- ลําดับที่ 9 บรรทัดที่ 2 แกไขเปน “แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร” 44 
- ลําดับที่ 12 บรรทัดที่ 2 แกไขเปน “แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร” 45 

 46 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน -ไมม-ี 47 
 48 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 49 

4.1 การเตรียมการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมและประชุมเชียรในสถาบันอุดมศึกษา   50 
และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี .../2552) เรื่อง หลักเกณฑ51 
การจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมมหาวิทยาลัยขอนแกน 52 

  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอตอที่ประชุมวา เพื่อใหการจัดกิจกรรมตอนรบันองใหม53 
และประชุมเชียรในปการศกึษา 2552 ที่ใกลจะมาถึงนี้ไมมีความรุนแรงหรือไมเกิดความไมเหมาะสมของกิจกรรม 54 
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สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอความรวมมือสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงเตรียมการปองกันปญหา 1 
และใหการสนับสนุนสงเสริมแนะนํากิจกรรมที่เหมาะสมใหกับนิสิตนักศึกษา ทั้งนี้ไดสงประกาศกระทรวง 2 
ศึกษาธิการ เรื่อง การเตรียมการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมและประชุมเชียรในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใชเปน3 
แนวทางในการกําหนดกรอบการดําเนินการของสถาบัน ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 4 
  อนึ่ง เพื่อใหการประชาสัมพันธกิจกรรมโครงการ การติดตาม การประสานขอมูล และการแกไข5 
ปญหารวมกัน รวมทั้งการประสานกับสื่อมวลชน ผูปกครอง และนิสิตนักศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการ6 
อุดมศึกษา จึงขอใหสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงประชาสัมพันธ ชี้แจง เปดเผยรูปแบบ จุดประสงคของแตละ7 
กิจกรรมใหทราบทั่วกัน และใหมีการจัดตั้งศูนยเฝาระวัง (ศูนย Hot Line/Call center) มี website เพื่อติดตาม8 
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน 9 
  ทั้งนี้ ไดจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ .../2552) เรื่อง หลักเกณฑการ10 
จัดกิจกรรมตอนรับนองใหมมหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อใชเปนหลักเกณฑการจัดกิจกรรมดังกลาวและสอดคลอง11 
กับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเตรียมการจัดกิจกรรมตอนรบันองใหมและประชุมเชียรใน12 
สถาบันอุดมศึกษาและนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุม13 
คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2552 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 14 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 15 
  มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบในหลักการ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 16 
(ฉบับท่ี .../2552) เรื่อง หลักเกณฑการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามที่เสนอ 17 
และขอใหคณบดีทุกคณะเขมงวดและกํากับติดตามการจัดกิจกรรมตอนรับรับนองใหมใหเปนไปตาม18 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการดวย 19 
 20 

4.2 การเสนอชื่อผูแทนคณบดีรวมเปนคณะกรรมการกลั่นกรองผูสมควรไดรับปริญญา21 
กิตติมศักดิ์ ประจําป 2552 22 

  เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการให23 
ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2539 ขอ 8.1.4 ไดกําหนดใหมีผูแทนคณบดี จํานวน 3 คน เขารวมเปนคณะกรรมการ24 
กลั่นกรองผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ โดยมีหนาที่ดําเนินการสรรหาและ/หรอืพิจารณากลั่นกรองผูสมควร25 
ไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลพระธาตุพนมทองคํา นั้น  26 
  ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาเสนอชื่อผูแทนคณบดีจํานวน 3 คน เขารวมเปน27 
คณะกรรมการกลั่นกรองผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป 2552 เพื่อดําเนินการเสนอตอสภา28 
มหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งตอไป ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 29 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 30 
  มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นชอบใหเสนอชื่อผูแทนคณบดี เขารวมเปน31 
คณะกรรมการกลั่นกรองผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป 2552 ดังตอไปน้ี 32 
  1. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 33 
  2. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 34 
  3. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 35 
 36 

4.3 การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรไดรับรางวัลพระธาตุพนม37 
ทองคํา ประจําป 2552  38 

  เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย รางวัลพระ39 
ธาตุพนมทองคํา พ.ศ. 2549 ขอ 6 ไดกําหนดใหมหาวทิยาลัยดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควร40 
ไดรับรางวัลพระธาตุพนมทองคํา เพื่อทําหนาที่ดําเนินการเสนอรายชื่อบุคคลหรือองคกรที่สมควรไดรับการ41 
พิจารณาใหไดรับรางวัลพระธาตุพนมทองคํา ตามกรอบทิศทางและหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อ42 
เสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ตอไป นั้น  43 
  ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรไดรับรางวัลพระ44 
ธาตุพนมทองคํา ประจําป 2552 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 45 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 46 
  มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นชอบใหเสนอชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการ47 
สรรหาผูสมควรไดรับรางวัลพระธาตุพนมทองคํา ประจําป 2552 ประกอบดวย  48 
  1. ศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ    เปน ประธานกรรมการ 49 
  2. นายเฉลิมชัย วงษนาคเพ็ชร   เปน กรรมการ 50 
  3. รศ.สมหมาย ปรีเปรม    เปน กรรมการ 51 
  4. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร   เปน กรรมการ 52 
  5. คณบดีคณะเกษตรศาสตร    เปน กรรมการ 53 
  6. คณบดีคณะเทคนิคการแพทย   เปน กรรมการ 54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี 6/2552  ณ วันพุธท่ี 22 เมษายน 2552 
หมายเหตุ :ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 7/2552 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 7 พฤษภาคม 2552 และ 

ไดแกไขตามมติท่ีประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 9/2552 เมื่อวันศุกรท่ี 12 มิถุนายน 2552 เรียบรอยแลว 

  7. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ   เปน กรรมการ 1 
  8. รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ เปน กรรมการและเลขานุการ 2 
  9. นางปริยา โทณะพงษ    เปน ผูชวยเลขานุการ  3 
 4 

4.4  พิจารณาใหความเห็นชอบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการและ5 
เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยมหาวิทยาลัยขอนแกน 6 
(เพิ่มเติม) 7 

  รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยีเสนอตอที่ประชุมวา ตามคําสั่งสภา8 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 37/2551 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 ไดแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน9 
มนุษยมหาวิทยาลัยขอนแกน นั้น เพื่อใหการดําเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ประจําสาขา 10 
มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะที่สอง (KKU EC panel 2) เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ จึงขอ11 
เสนอ รศ.ภญ.นุจรี ประที่ปะวณิช จอหนส เปนกรรมการและเลขานุการ (เพิ่มเติม) ทั้งนี้ ไดรับความเห็นชอบจาก12 
อธิการบดีเรียบรอยแลว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 13 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 14 
  มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี  15 

- เห็นชอบใหเสนอชื่อ รศ.ภญ.นุจรี ประทีปะวณิช จอหนส เปนกรรมการและ16 
เลขานุการ (เพิ่มเติม) ตามที่เสนอ  17 
       -    เน่ืองจากประกาศฯ เรื่อง แนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย18 
ในมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน กําหนดใหอธิการบดีเสนอชื่อคณะกรรมการตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ19 
พิจารณาแตงตั้ง   ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการและตองเสนอเรื่องขอแตงตั้งบอยครั้ง  ดังน้ัน  ท่ี20 
ประชุมคณบดีมีมติเห็นชอบในหลักการใหการเสนอแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย21 
มหาวิทยาลัยขอนแกนเพิ่มเติม  เมื่อผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีแลว ใหเสนอคําสั่งแตงตั้ง22 
ตอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาลงนามได โดยไมตองเสนอเขาสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีก  23 

 24 
4.5 การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 25 

  ผูชวยเลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  ที่ 26 
34/2550 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 ไดแตงตั้ง รศ.สมาน ลอยฟา ตําแหนงผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 27 
เปนกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ประเภทผูแทนผูบริหาร นั้น เนื่องดวยบุคคล28 
ดังกลาวไดหมดวาระการดาํรงตําแหนง ผูอาํนวยการสํานักวิทยบริการ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ 2552 จึงมีผลให29 
หมดวาระจากการดํารงตําแหนงกรรมการ ก.บ.ม. ดวย และตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การ30 
บริหารขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550 ขอ 5.1.2 (3) กําหนด31 
หลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งกรรมการ ก.บ.ม. ประเภทผูแทนผูบริหาร โดยใหที่ประชุมคณบดีเปนผูพิจารณา32 
แตงตั้ง นั้น 33 
  ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ เปนไปดวยความเรียบรอย 34 
และสอดคลองกับขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารขาราชการพลเรือนใน35 
สถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550 จึงเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ36 
บริหารงานบุคคลฯ ประจํามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหาร จากผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ ศนูย/สถาบัน/37 
สํานัก/วิทยาเขต ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ จํานวน 1 คน โดยกรรมการ ก.บ.ม. และกรรมการ อ.ก.พ.ร. จะตองไม38 
เปนบุคคลคนเดียวกัน 39 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 40 
  มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นชอบใหแตงตั้ง ศ.สุทธิพันธ จิตพิมลมาศ ผูอํานวยการ41 
สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ประจํามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทน42 
ผูบริหาร แทน 43 
 44 

4.6 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย สภาขาราชการ พนักงานและ45 
ลูกจาง พ.ศ. ... 46 

  นายอมร สินเธาว รองประธานสภาขาราชการและลูกจาง คนที่หนึ่ง ผูแทนประธานสภา47 
ขาราชการและลูกจางเสนอตอที่ประชุมวา ดวยสภาขาราชการและลูกจางไดแกไขขอบังคับ48 
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย สภาขาราชการและลูกจาง พ.ศ. 2545 เพื่อใหสอดคลอง เหมาะสม กับ49 
สภาวการณปจจุบันและเพื่อใหการดําเนนิงานของสภาขาราชการและลูกจางเปนไปดวยความเรียบรอยและมี50 
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงขอเสนอ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย สภาขาราชการ พนักงานและ51 
ลูกจาง พ.ศ. ... ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 52 
 53 
 54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี 6/2552  ณ วันพุธท่ี 22 เมษายน 2552 
หมายเหตุ :ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 7/2552 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 7 พฤษภาคม 2552 และ 

ไดแกไขตามมติท่ีประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 9/2552 เมื่อวันศุกรท่ี 12 มิถุนายน 2552 เรียบรอยแลว 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 1 
  ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้  2 

- ควรพิจารณาปรับแกไขนิยาม ดังนี้ 3 
- คําวา “คณะ” ควรพิจารณาปรับแกไขใหครอบคลุมถึงองคกรในกํากับและองคกรที่4 

จัดตั้งขึ้นโดยมติของสภามหาวิทยาลัยดวย 5 
- คําวา “ขาราชการ” ควรพิจารณาปรับแกไขนิยามเปน “บุคคลผูดํารงตําแหนง6 

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา” 7 
- คําวา “พนักงาน” เพื่อใหสอดคลองกับนิยาม คําวา “คณะ” ควรพิจารณาปรับแกไข8 

เปน “บุคคลผูดํารงตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติระเบียบ9 
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 10 
รวมถึงพนักงานองคกรในกํากับและพนักงานราชการ” 11 

- คําวา “ลูกจาง” ควรพิจารณาปรับแกไขเปน “ลูกจางประจําตามระเบียบ12 
กระทรวงการคลัง” 13 

- หมวด 1 ฐานะ อํานาจ และหนาที่ ควรพิจารณาปรับแกไขชื่อหมวดเปน “บททั่วไป” 14 
เหมือนเดิม 15 

- ขอ 5 “ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้” ควรพิจารณาเพิ่มขอความ ตอไปนี้ “ในกรณี16 
ที่มีปญหาตองการใหตีความหรือวินิจฉัยใหอธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัยและกรณีมีขอโตแยง17 
ใหสภามหาวทิยาลัยเปนผูวินิจฉัย”  18 

- ขอ 7.1 “ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัยขอนแกน ...” ควรพิจารณาปรับแก19 
ไข โดยคํานึงถึงบทบาทของสภาขาราชการและลูกจาง เปน  “ใหขอเสนอแนะและ20 
คําปรึกษาในบางเรื่องตอมหาวิทยาลัยขอนแกน ...” 21 

- ขอ 7.1.1 และ 7.1.2 ควรพิจารณาเขียนรวมไวเปนขอเดียวกัน 22 
- ขอ 8 ควรพิจารณาปรับแกไขเปน “ประธานสภาขาราชการหรือผูที่ประธานฯมอบหมาย อาจ23 

ไดรับแตงตั้งหรือรับเชิญใหเขาประชุมที่เกี่ยวของกับ หลักเกณฑ สถานภาพ บทบาท งาน 24 
และตําแหนง สิทธิและสวัสดิการ พนักงานและลูกจาง ที่มีประธานขาราชการเปนกรรมการ25 
ตามที่ไดรับการแตงตั้งตามขอบังคับหรือระเบียบมหาวิทยาลัยหรือตามมติสภา26 
มหาวิทยาลัย หรือการประชุมอื่นๆ ตามความเหมาะสม”  27 

- ขอ 13 ควรพิจารณาเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินการในกรณีที่ผูไดรับการแตงตั้งเปน28 
กรรมการสภาขาราชการ ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหารหลังจากไดรบัการ29 
แตงตั้งเปนกรรมการสภาขาราชการแลวดวย 30 

- หมวด 3 การเลือกตั้ง ขอ 14 - 15 เนื่องจากในขอบังคับฯ กําหนดใหออกเปนประกาศของ31 
สภาขาราชการ ควรพิจารณาเพิ่มรายละเอียดในการดําเนินการกรณีที่กรรมการผูดาํเนินการ32 
เลือกตั้งกรรมการสภาขาราชการ เปนผูสมัครรับเลือกตัง้เปนกรรมการสภาขาราชการ ดวย 33 

- ขอ 19 ควรพิจารณาใช คําวา “เลือก” แทน คําวา “เลือกตั้ง” เนื่องจากใหผูที่ไดรับการ34 
เลือกตั้งเปนกรรมการสภาขาราชการ เปนผูเลือกคณะกรรมการบริหารจากที่ประชุมสภา35 
ขาราชการและลูกจาง 36 

- ขอ 19.1 “ประธาน” ควรเขียนใหชัดเจน เปน “ประธานสภาขาราชการ” 37 
- ขอ 19 วรรค 2 “ใหประธานสภาขาราชการ เสนออธิการบดีแตงตั้งตําแหนงตามขอ 19.1-38 

19.8...” ควรพิจารณาปรับเพิ่ม เปน “ใหประธานสภาขาราชการ เสนออธิการบดีพิจารณา39 
แตงตั้งตําแหนงตามขอ 19.1-19.8...” และควรพิจารณาเพิ่มเรื่องวาระการดํารงตาํแหนง40 
ของประธานสภาขาราชการ โดยกําหนดใหมีวาระการดาํรงตําแหนงติดตอกันไมเกิน 2 วาระ 41 

- ขอ 21 ควรพจิารณาปรับขอความใหเปดกวางใหบุคลากรอื่นๆ สามารถเสนอขอแกไข42 
ขอบังคับฯ ไมควรเฉพาะเจาะจงเฉพาะสภาคณาจารยและสภาขาราชการเทานั้น 43 

- ควรพิจารณาปรับหนาที่ของเหรัญญิกในขอ 25 และ ขอ 35 ใหเหมือนกัน 44 
- ขอ 31 ควรพิจารณาปรับขอความใหเบิกเบ้ียประชุมไดเฉพาะการประชุมสภาขาราชการ45 

เทานั้น 46 
- ขอ 32 ควรพิจารณาเพิ่มขอความ “เวนแตการดําเนินการที่ไมเกี่ยวของกับหนาที่ ตามขอ 8 47 

หรือการดําเนนิงาน หรือเปนการปฏิบัติที่เปนเรื่องสวนบุคคล” ตอทายประโยค 48 
- ขอ 33 “ใหสภาขาราชการ ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย อยางเพียงพอ49 

...” ควรพิจารณาปรับแกไขคําวา “อยางเพียงพอ” เปน คําวา “ตามความเหมาะสมและ50 
จําเปน” แทน 51 

- ขอ 34 ควรพิจารณาเพิ่มขอความ “หรือของมหาวิทยาลัย” ทายประโยค 52 
- ขอ 37 ควรพิจารณาเพิ่มคําวา “กรณี” ตนประโยค 53 
- หมวดที่ 6 การเงินและงบประมาณ ควรพจิารณาปรับใชหลักการตามขอบังคับฯ เดิม 54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี 6/2552  ณ วันพุธท่ี 22 เมษายน 2552 
หมายเหตุ :ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 7/2552 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 7 พฤษภาคม 2552 และ 

ไดแกไขตามมติท่ีประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 9/2552 เมื่อวันศุกรท่ี 12 มิถุนายน 2552 เรียบรอยแลว 

  มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นควรใหสภาขาราชการนําขอคิดเห็นเสนอแนะจากที่1 
ประชุมคณบดีกลับไปทบทวนและหารือท่ีประชุมสภาขาราชการเพื่อพิจารณาตอไป และใหนํากลับมา2 
เสนอตอท่ีประชุมคณบดีอีกครั้ง ในการประชุมคราวตอไป 3 
 4 

4.7 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย สภาคณาจารย พ.ศ. ... 5 
  ผศ.อนันต หิรัญสาลี รองประธานสภาคณาจารย คนที่หนึ่ง ผูแทนประธานสภาคณาจารยเสนอ6 
ตอที่ประชุมวา ดวยสภาคณาจารย ในคราวประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 2/2552 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2552 มีญัตติ7 
ขอแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย สภาคณาจารย พ.ศ. 2550 ทั้งฉบับ เพื่อเพิ่มประเภทของ8 
กรรมการ เพิ่มสาระบางสวนเพื่อกําหนดการทําหนาที่ของกรรมการใหชัดเจน รวมทั้งเพิ่มคําและสาระบางสวน9 
เพื่อขยายความใหชัดเจนขึ้น จึงไดเสนอ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย สภาคณาจารย พ.ศ. ... 10 
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 11 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 12 
  ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้  13 

- ขอ 5 วรรค 2 “ในกรณีมีขอโตแยงและหาขอยุติมิได...” ควรพิจารณาเพิ่มขอความ เปน 14 
“ในกรณีมีขอโตแยงและหาขอยุติมิได หรือกรณีไมมีบทบญัญัติใดกําหนดไวในขอบังคับนี้...” 15 

- ขอ 7 ควรพิจารณาเพิ่มขอความ “ซึ่งตองไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้” ทายประโยค 16 
- ขอ 8.5 ควรพิจารณาปรับแกไขคําที่ขีดเสนใต เปน “...ในดานที่เกี่ยวของกับภารกิจของ17 

สภาคณาจารย” 18 
- หมวด 3 ควรพิจารณาแกไขชื่อหมวดเปน “องคประกอบและหนาที่ของกรรมการสภา19 

คณาจารย” 20 
- ขอ 9 กรณีการเพิ่มกรรมการประเภททั่วไป ควรพิจารณาดําเนินการเลือกตั้งโดยใชสัดสวน21 

ของคณาจารยและตําแหนงทางวิชาการของแตละคณะเปนเกณฑ 22 
- ขอ 9 วรรค 3 บรรทัดที่ 2 “...ทั้งนี้ ใหอธิการบดีแตงตั้งกรรมการสภาคณาจารย...” เพื่อให23 

มีความชดัเจน ควรพิจารณาปรับเปนวรรคใหม และปรับเปน  “ใหอธิการบดีพิจารณาแตงตั้ง24 
กรรมการสภาคณาจารย...”  25 

- ขอ 14 เพื่อความเหมาะสมควรพิจารณาใชคําวา “คณะอนุกรรมการ” แทนคณะกรรมาธิการ26 
และคณะอนุกรรมการ 27 

- ขอ 15.1 ควรเพิ่มเง่ือนไข ใหมีความสอดคลองกับหนาที่ของสภาคณาจารยขอ 8 28 
- ขอ 15.4 ควรพิจารณาตัดคาํวา “...ตอสภามหาวิทยาลัย”  ออก 29 
- หมวด 4 การเลือกตั้ง ควรพิจารณาเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์เขารับ30 

การเลือกตั้งเปนกรรมการสภาคณาจารยดวย 31 
- ขอ 21 บรรทัดที่ 2 “...โดยมีผูแทนของกรรมการสภามหาวิทยาลัยรวมเปนกรรมการ32 

ดําเนินการเลอืกตั้งดวย” เพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามกําหนดและลดขั้นตอนในการ33 
เสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งผูแทน ควรปรับขอความเปน “...โดยมี34 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย 1 คนรวมเปนกรรมการดําเนินการเลือกตั้งดวย”  35 

- ขอ 21 วรรค 2 ใหเพิ่มขอความตนประโยค “กอนสิ้นสุดวาระกรรมการสภาคณาจารยใหสภา36 
คณาจารยแจงมหาวิทยาลัย”  37 

- ขอ 25 ควรพิจารณาปรับขอความใหเบิกเบ้ียประชุมไดเฉพาะการประชุมสภาคณาจารย38 
เทานั้น 39 

- ขอ 26 “ใหมหาวิทยาลัยจัดตั้งสํานักงานสภาคณาจารย...” ควรพจิารณาปรับแกไขเปน “ให40 
มหาวิทยาลัยมีหนวยงานสนับสนุนการดาํเนินงานของสภาคณาจารย...” และบรรทัดที่ 2 คํา41 
วา “...อยางพอเพียง...” ควรพิจารณาแกไขเปน “...อยางเหมาะสมและจําเปน...” แทน 42 

- ขอ 27 ควรพิจารณาเพิ่มขอความ “เวนแตการดําเนินการที่ไมเกี่ยวของกับหนาที่ ตามขอ 8 43 
หรือการดําเนนิงาน หรือเปนการปฏิบัติที่เปนเรื่องสวนบุคคล” ตอทายประโยค  44 

- หมวด 6 การเงินและงบประมาณ สภาคณาจารยจะไดหารือกับมหาวิทยาลัยเพื่อปรับแกไข45 
ขอความเทาที่จําเปนและมีความเหมาะสม 46 

- หมวด 7 การแกไขขอบังคับฯ ควรเพิ่มชองทางใหคณาจารยทั่วไปมีสวนรวมดวย 47 
- ขอ 32 “ใหประธานสภาคณาจารยเสนอขอบังคับที่แกไขเพิ่มเติมตามขอ 31 ตออธิการบดี 48 

ภายใน 15 วัน...” ควรระบุใหชัดเจนวา ภายใน 15 วันนั้น เริ่มนับตั้งแตเมื่อใด 49 
- ควรพิจารณาทบทวนหนาที่ของสภาคณาจารย ขอ 8 และหนาที่ประธานสภาคณาจารย ขอ 50 

15ไมใหซ้ําซอนกัน 51 

  มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นควรใหสภาคณาจารยนําขอคิดเห็นเสนอแนะของที่52 
ประชุมคณบดีกลับไปทบทวนและหารือตอท่ีประชุมสภาคณาจารยเพื่อพิจารณาตอไป และใหนํา53 
กลับมาเสนอตอท่ีประชุมคณบดีอีกครั้ง ในการประชุมคราวตอไป 54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี 6/2552  ณ วันพุธท่ี 22 เมษายน 2552 
หมายเหตุ :ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 7/2552 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 7 พฤษภาคม 2552 และ 

ไดแกไขตามมติท่ีประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 9/2552 เมื่อวันศุกรท่ี 12 มิถุนายน 2552 เรียบรอยแลว 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 1 
5.1 ตอบขอหารือเรื่องการเบิกจายเงินคาตอบแทนตําแหนงหัวหนาสายวิชาท่ีแบงสวน2 

ราชการใหม 3 
  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่มหาวทิยาลัยขอนแกนไดมีหนังสือขอหารือเรื่องการรับเงิน4 
ประจําตําแหนงของหัวหนาสายวิชาที่แบงสวนราชการใหม วาฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือไม และสิทธิไดรับเงิน5 
ประจําตําแหนงประเภทผูบริหาร ตามมาตรา 17 (3) หรือไมนั้น  6 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดพิจารณาแลววา ตามมาตรา 11 แหงพระราชกฤษฎีกา7 
วาดวยการไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการและผูดํารงตําแหนงผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการบริหาร (บ.) 8 
ไดแก ตําแหนงระดับ 8 ขึ้นไป ที่มีฐานะและหนาที่ในการบริหารงาน คือ ผูอํานวยการ และหัวหนาสํานักงาน9 
อธิการบดี ผูอํานวยการกอง เลขานุการคณะ เลขานุการสถาบัน เลขานุการศูนย เลขานุการสํานักเลขานุการ10 
สํานักงานคณบดี และเลขานุการวิทยาลัย และตําแหนงบริหารที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาตําแหนง11 
ตามที่กลาวมาตามที่ ก.พ.อ. กําหนด และตามมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือนในสถาบัน 12 
อุดมศึกษา พ.ศ. 2547 กําหนดตําแหนงประเภทผูบรหิาร ไดแก อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี หวัหนาหนวยงาน13 
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาหนวยงานทีเรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ14 
เทียบเทากองตามที่ ก.พ.อ. กําหนด และตําแหนงอื่นตามที่ ก.พ.อ. กําหนด จากบทบัญญัติของกฎหมาย15 
ดังกลาว ตําแหนงหัวหนาภาควิชาไมไดถูกกําหนดใหเปนตําแหนงประเภทผูบริหารแลว จึงไมอาจเบิกเงินประจํา16 
ตําแหนงประเภทผูบริหารได ดังนั้น ตําแหนงหวัหนาสายวิชาที่แบงสวนราชการใหม ก็ไมอาจเบิกจายเงินประจํา17 
ตําแหนงประเภทผูบริหารได เนื่องจากไมไดกําหนดเปนตําแหนงประเภทผูบริหาร ตามมาตรา 17(3) แหงพระ18 
ราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการและผูดํารงตําแหนงผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ. 19 
2538 เชนเดยีวกับตําแหนงหัวหนาภาควิชา ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 20 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 21 
  มต ิท่ีประชุมรับทราบและเห็นควรใหมหาวิทยาลัยจัดทําหนังสือถึงคณะกรรมการการ22 
อุดมศึกษาเพื่อหารือเก่ียวกับการเทียบเทาหัวหนาสายวิชากับหัวหนาภาควิชา และจัดทําหนังสือถึง23 
กรมบัญชีกลางเพื่อใหยืนยันวามหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการจายเงินประจําตําแหนงของ24 
ขาราชการและผูดํารงตําแหนงผูบริหารตามพระราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจําตําแหนงของ25 
ขาราชการและผูดํารงตําแหนงผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ. 2538 ท้ังน้ี ใหมหาวิทยาลัย26 
ดําเนินการเบิกจายเงินประจําตําแหนงของขาราชการและผูดํารงตําแหนงผูบริหารใหกับหัวหนาสาย27 
วิชาโดยใชเงินรายได ตอไป 28 
 29 

5.2 รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณแผนดิน ประจําป 2552 ณ เดอืนมกราคม 2552  30 
  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ดวยหนวยตรวจสอบภายใน ไดตรวจสอบการใชจายเงินตามขอมูล31 
รายงานจากระบบ GFMIS เปรียบเทียบกับแผนการใชจายเงิน ในไตรมาสที่ 2 ส้ินสดุ 31 มกราคม 2552 ซึ่ง32 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ตองมีการใชจายเงินตามแผนรอยละ 48.71 จากการเบิกจายเงิน คิดเปนรอยละ 26.17 33 
ต่ํากวาแผนที่ตั้งไวรอยละ 22.54 จากแผนงาน จํานวน 10 แผนงาน ใชจายต่ํากวาเปาหมายรอยละ 50 ขึ้นไป 34 
จํานวน  6 แผนงาน  35 
  อนึ่ง รายจายงบลงทุน คาที่ดินสิ่งกอสรางใชจายต่ํากวาแผนที่วางไว รอยละ 39.38 เงิน36 
อุดหนุนใชจายต่ํากวาแผนที่วางไว รอยละ 37.15 เห็นควรเรงรัดคณะ/หนวยงานตางๆ เรงรัดการเบิกจายให37 
เปนไปตามแผนที่วางไว เพื่อจะไดเปนไปตามเปาหมายและไมไปเรงรัดตอนสิ้นปงบประมาณ ซึ่งมีรายละเอียด38 
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 39 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 40 
  มต ิท่ีประชุมรับทราบ 41 

 42 
5.3 รายงานสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ43 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 44 
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่ มหาวิทยาลัยขอนแกนไดเขา45 
รวมการบริหารราชการใหเกดิผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ โดยจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป46 
งบประมาณ พ.ศ. 2550 และสํานักงาน ก.พ.ร. ไดแจงผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติ47 
ราชการ และการจัดสรรเงนิรางวัล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ไปแลวนั้น  48 
  บัดนี้ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่ปรึกษาดานการ49 
ประเมินผลของสํานักงาน ก.พ.ร. ไดจัดทํารายงานสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบัติ50 
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของมหาวิทยาลัยขอนแกน และสํานักงาน ก.พ.ร. ไดพิจารณารายงาน51 
ดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ไดสงรายงานดังกลาวใหมหาวิทยาลัยขอนแกนพิจารณาใชประโยชนในสวนที่52 
เกี่ยวของตอไป ซึ่งสรุปภาพรวมผลคะแนนจากการประเมินการปฏิบัติราชการอยูในเกณฑดี ดังนี้ 53 

 54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี 6/2552  ณ วันพุธท่ี 22 เมษายน 2552 
หมายเหตุ :ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 7/2552 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 7 พฤษภาคม 2552 และ 

ไดแกไขตามมติท่ีประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 9/2552 เมื่อวันศุกรท่ี 12 มิถุนายน 2552 เรียบรอยแลว 

 1 

กรอบการประเมินผล น้ําหนัก คาคะแนนที่ได คะแนนถวง
น้ําหนัก 

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผล 55 4.5289 2.4909 
มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพ 15 4.2666 0.6400 
มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 10 3.0770 0.3077 
มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาสถาบัน 20 4.0735 0.8147 

รวมทุกมิติ 100  4.2533 
และไดสรุปประเด็นสําคัญของผลการดําเนนิงานของมหาวิทยาลัย ไดแก ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติ2 
ราชการ จุดเดน  จุดที่ควรพัฒนา ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 3 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 4 
  มต ิท่ีประชุมรับทราบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป 5 

 6 
5.4 รายงานสรุปผลการดําเนินงานและรายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาตปงบประมาณ 2551   7 

ของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 8 
  รองคณบดีฝายบริหาร ผูแทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการเสนอตอที่ประชุมวา ดวย9 
คณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดใหความเห็นชอบรายงาน10 
ผลการดําเนินงาน และรายงานการสอบบัญชีประจําปงบประมาณ 2551 เรียบรอยแลว เปนไปตามขอ 19 แหง11 
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 12 
2546 ซึ่งผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551) มีรายได 13 
112,213,051.08 บาท รายจาย 73,615,155.31 บาท และมีรายไดสูงกวารายจาย 38,597,895.77 บาท ซึ่งมี14 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 15 
  รองอธิการบดีฝายทรัพยสินเสนอเพิ่มเติมวา เนื่องจากทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยตอง16 
ไดรับการตรวจสอบจาก สํานักงานตรวจเงินแผนดิน (สตง.) โดยมีขอกฎหมายบังคับใหจัดทํารายงานทางการ17 
เงินใหส้ินสุดภายใน 31 ธันวาคม ของทุกป ซึ่งองคกรในกํากับของมหาวิทยาลัยยังไมไดดําเนนิการดังกลาว 18 
ดังนั้น ในปตอไปขอใหองคกรในกํากับของมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทํารายงานทางการเงินใหส้ินสุดภายใน 19 
31 ธันวาคม ของทุกปดวย 20 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 21 
  มต ิท่ีประชุมรับทราบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 22 

 23 
5.5 การประกาศใชกฎกระทรวงที่เก่ียวกับการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน 24 
ตามที่กระทรวงพลังงาน โดยกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) ไดประกาศใช25 

กฎกระทรวงกําหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลกัเกณฑ และวิธีการในการออกแบบอาคาร26 
เพื่อการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2552 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 126 ตอนที่ 12 ก วันที่ 20 27 
กุมภาพนัธ 2552 ซึ่งกระทรวงดังกลาว มีวัตถุประสงคในการสงเสริมใหมีการออกแบบหรือการดัดแปลงอาคาร28 
เพื่อการอนุรักษพลังงาน ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 29 

การดําเนินการในขั้นตอนตอไป กระทรวงพลังงาน จะไดนําเสนอกฎกระทรวงฯ ดังกลาวให30 
คณะกรรมการควบคุมอาคารตามพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พิจารณาใหความเห็นชอบในการให31 
มีผลการนําไปบังคับใช ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ตอไป  32 

กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) พิจารณาเห็นวา มหาวิทยาลัยขอนแกนได33 
เปดการเรียนการสอนในสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ซึ่งเกีย่วของโดยตรงกับกฎกระทรวง34 
ฉบับนี้ ดังนั้น จึงขอแจงใหทราบถึงการประกาศใชกฎกระทรวงและขอความอนุเคราะหเผยแพรกฎกระทรวง35 
ดังกลาวใหบุคลากรทางการศึกษาไดทราบ เพื่อประโยชนในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงานตอไป 36 

รองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพเสนอเพิ่มเติมวา ไดสงเอกสารและขอมูลดังกลาวให37 
คณะที่เกี่ยวของไดแก คณะสถาปตยกรรมศาสตรและคณะวิศวกรรมศาสตร เพื่อใหอาจารยผูรับผิดชอบใน38 
สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับการออกแบบอาคารเพื่อการอนรุักษพลังงานใชเปนขอมูลประกอบการจัดการเรียนการ39 
สอนตอไปดวยแลว 40 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 41 
  มต ิท่ีประชุมรับทราบ 42 

 43 
 44 
 45 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี 6/2552  ณ วันพุธท่ี 22 เมษายน 2552 
หมายเหตุ :ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 7/2552 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 7 พฤษภาคม 2552 และ 

ไดแกไขตามมติท่ีประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 9/2552 เมื่อวันศุกรท่ี 12 มิถุนายน 2552 เรียบรอยแลว 

5.6 รายงานผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใช1 
งบประมาณ (Performance Assessment Ration Tool-PART) ประจําป2 
งบประมาณ พ.ศ. 25550  3 

  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ฝายแผนและสารสนเทศ และกอง4 
แผนงาน ขอเสนอรายงานผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ 5 
(Performance Assessment Ration Tool-PART) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 สืบเนื่องจากพระราช6 
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 คณะรัฐมนตรีไดมมีติใหนาํแนว7 
ทางการประเมินความคุมคาการปฏิบัติภารกิจของรัฐมาใชในหนวยงานภาครัฐในป พ.ศ. 2548 โดยทดลอง8 
ดําเนินการกับสํานักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในขณะเดียวกันสํานักงบประมาณได9 
นําเครื่องมือการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART) มาใชในการ10 
ประเมินเพื่อเปนสารสนเทศประกอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปตามหลักการของระบบงบประมาณ11 
แบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร (Strategic Performance Based Budgeting) โดยที่ผลการประเมินดวย12 
เครื่องมือ  PART นี้ เปนมิติที่ 4 ของการประเมินความคุมคาการปฏบัิติภารกิจของรัฐ (นอกเหนือจากมิติ13 
ประสิทธิภาพ มิติประสิทธิผล และมิติผลกระทบ) โดยไดดําเนินการกับหนวยงานนํารอง 20 หนวยงานในป พ.ศ. 14 
2548  และเพิ่มเปน 40 หนวยงานป พ.ศ. 2549 และในป พ.ศ. 2550 คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหสํานักงบประมาณ15 
นําเครื่องมือ PART ออกใชกับทุกสวนราชการ 16 
  รายงานผลการวิเคราะหระดบัความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชงบประมาณนี้ เปนขอมูล17 
สําคัญที่สํานักงบประมาณจะไดใชประกอบการตัดสินใจในกระบวนการจัดการงบประมาณ  และจัดทํารายงาน18 
เสนอตอคณะรัฐมนตรี แตสําหรับสวนราชการและมหาวิทยาลัยสามารถนําเครื่องมือ PART นี้ในการประเมินผล19 
การดําเนินงานดวยตนเอง (Self Assessment) เพื่อเตรียมความพรอมกอนการนํางบประมาณไปใชดําเนินการ 20 
ตลอดจนการตรวจสอบความสําเร็จระหวาง การดําเนินงาน และสามารถนํามาใชเพือ่การวัดผลสําเร็จหลังส้ินสุด21 
การดําเนินงาน ซึ่งทําใหมหาวิทยาลัย สํานักงบประมาณ คณะรัฐมนตรีและฝายบริหารมีขอมูลและสารสนเทศที่22 
มากเพียงพอเพื่อประกอบการจัดการงบประมาณ ตามกระบวนการงบประมาณของระบบงบประมาณแบบมุงเนน23 
ผลงานตามยุทธศาสตร 24 
  มหาวิทยาลัยขอนแกนซึ่งเปนสวนราชการผูรับการวิเคราะหจะตองทําการวิเคราะหการ25 
ดําเนินงานในรอบปงบประมาณที่ผานมาโดยใชเครื่องมอื PART และตอบคําถาม และบรรยายชี้แจงตามขอ26 
คําถามตางๆ พรอมกับการรวบรวมเอกสารสําหรับการตอบคําถาม PART และจัดสงรายงาน พรอมเอกสาร27 
ประกอบภายในเวลาที่สํานักงบประมาณกําหนด ทั้งนี้เครื่องมือ PART ประกอบดวยองคประกอบในการวดัระดับ28 
ความสําเร็จของการดําเนินงาน ที่วัดระดับความสําเร็จใน 5 มิติ 30 ประเด็น ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร29 
ประกอบวาระการประชุม 30 

สรุปผลการดําเนินงานและขอสังเกต ดังนี้  31 
1) การวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชงบประมาณ (PART) ประจําป32 

งบประมาณ พ.ศ. 2550 คณะกรรมการจัดทําการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจาย33 
งบประมาณ (คําสั่ง มข. ที่ 439/2551) ไดดําเนินการจดัทํารายงานการวิเคราะหระดับความสําเร็จฯ (PART) 34 
จํานวน 10 ผลผลิต 1 โครงการ โดยมีขอสังเกตวา ผลผลิตดานนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในแตละกลุม35 
สาขาวิชามีจํานวนที่ต่ํากวาแผนที่กําหนด 36 

2) รายงานการวเิคราะหระดับความสําเรจ็ของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ 37 
(Performance Assessment Ration Tool - PART) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 จํานวน 9 ผลผลิต 1 โครงการ 38 
ตอสํานักงบประมาณ ไดคะแนนเฉลี่ย รอยละ 82.50 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 39 

เอกสารการรายงานวิเคราะหระดับความสําเร็จฯ (PART) ปงบประมาณ 2550 และ 2551 40 
มหาวิทยาลัยขอนแกน นําเสนอบนเว็บไซตกองแผนงาน http://plan.kku.ac.th/ เพื่อเปนขอมูลใหคณะ/41 
หนวยงานศึกษา 42 

3) จากผลคะแนน PART เบ้ืองตน ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการวางแผน43 
และสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2552 (15 มกราคม 2552) ใหขอสังเกตเพิ่มเติมวา ระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัย44 
ไมไดขึ้นอยูกับแผนและเปาหมาย 45 
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 46 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 47 
  มติ ท่ีประชุมรับทราบ 48 

 49 
5.7 การขออนุมัติเปดหลักสูตร 50 
เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา ดวยคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลยัขอนแกน 51 

ไดพิจารณาใหความเห็นชอบการเสนอขออนุมัติเปดหลักสูตร จํานวน 19 หลักสูตร ซึ่งมีหลักสูตรที่ผานความ52 
เห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรฯ เดือน มกราคม – เมษายน 2552 ดังนี้ 53 

 54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี 6/2552  ณ วันพุธท่ี 22 เมษายน 2552 
หมายเหตุ :ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 7/2552 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 7 พฤษภาคม 2552 และ 

ไดแกไขตามมติท่ีประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 9/2552 เมื่อวันศุกรท่ี 12 มิถุนายน 2552 เรียบรอยแลว 

ช่ือหลักสูตร คณะที่รับผิดชอบ ผานความเห็นชอบคราว 
ประชุมครั้งท่ี (วันท่ี) 

1 ศึกษาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษใหผูมี
พื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ 
(ประเภทปรับปรุงเล็กนอย พ.ศ. 2552) 

ศึกษาศาสตร 2/2552 
(23 ม.ค.52) 

2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกาย
และการกีฬา 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552) 

บัณฑิตวิทยาลัย 3/2552 
(19 ก.พ. 52) 

3 ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะ
ภาษาตางประเทศ 
(หลักสูตรนานาชาติ/ใหม พ.ศ. 2552) 

มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

3/2552 
(18 ก.พ. 52) 

4 ประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพคร ู
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 

ศึกษาศาสตรและ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

3/2552 
(18 ก.พ. 52) 

5 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทยและ
ชีววิทยาโมเลกุล 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 

แพทยศาสตรและ
บัณฑิตวิทยาลัย 

3/2552 
(23 ก.พ. 52) 

6 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทยและ
ชีววิทยาโมเลกุล 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 

แพทยศาสตรและ
บัณฑิตวิทยาลัย 

3/2552 
(23 ก.พ. 52) 

7 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก 
(ประเภทปรับปรุงเล็กนอย พ.ศ. 2552) 

พยาบาลศาสตรและ
บัณฑิตวิทยาลัย 

3/2552 
(23 ก.พ. 52) 

8 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาพัฒนศาสตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 

มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรและ
บัณฑิตวิทยาลัย 

4/2552 
(26 ก.พ. 52) 

9 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกาย
และการกีฬา 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552) 

บัณฑิตวิทยาลัย 4/2552 
(26 ก.พ. 52) 

10 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)  

วิศวกรรมศาสตรและ
บัณฑิตวิทยาลัย 

4/2552 
(26 ก.พ. 52) 

11 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
(ประเภทปรับปรุงเล็กนอย พ.ศ. 2552) 

ศึกษาศาสตร 4/2552 
(26 ก.พ. 52) 

12 บริหารธุรกิจดษุฎีบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ/ใหม พ.ศ.2552 ) 

วิทยาการจัดการและ
บัณฑิตวิทยาลัย 

5/2552 
(27 มี.ค. 52) 

13 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเภสัชวิทยา 
(ประเภทปรับปรุงเล็กนอย พ.ศ. 2552) 

แพทยศาสตรและ
บัณฑิตวิทยาลัย 

5/2552 
(27 มี.ค. 52) 

14 ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(หลักสูตรนานาชาติ/ใหม พ.ศ. 2552) 

มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

6/2552 
(31 มี.ค. 52) 

15 เภสัชศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ/ใหม พ.ศ. 2552) 

เภสัชศาสตร 6/2552 
(31 มี.ค. 52) 

16 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศ 
(หลักสูตรนานาชาติ/ใหม พ.ศ.2552) 

วิศวกรรมศาสตร 6/2552 
(31 มี.ค. 52) 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี 6/2552  ณ วันพุธท่ี 22 เมษายน 2552 
หมายเหตุ :ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 7/2552 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 7 พฤษภาคม 2552 และ 

ไดแกไขตามมติท่ีประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 9/2552 เมื่อวันศุกรท่ี 12 มิถุนายน 2552 เรียบรอยแลว 

ช่ือหลักสูตร คณะที่รับผิดชอบ ผานความเห็นชอบคราว 
ประชุมครั้งท่ี (วันท่ี) 

 
17 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย 
(ประเภทปรับปรุงเล็กนอย พ.ศ. 2552) 

แพทยศาสตรและ
บัณฑิตวิทยาลัย 

6/2552 
(31 มี.ค. 52) 

18 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาสรีรวิทยาทางการแพทย 
(ประเภทปรับปรุงเล็กนอย พ.ศ. 2552) 

แพทยศาสตรและ
บัณฑิตวิทยาลัย 

6/2552 
(31 มี.ค. 52) 

19 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 

เภสัชศาสตรและ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

6/2552 
(31 มี.ค. 52) 

 1 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 2 

  มต ิท่ีประชุมรับทราบ 3 
 4 
5.8 สรุปผลการอบรมบุคลากรหนวยตรวจสอบภายใน 5 
ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่หนวยตรวจสอบภายใน ไดจัดอบรมบุคลากรหนวยตรวจสอบ6 

ภายใน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2552 เรือ่ง IA Themes 2009 & Quality Assurance โดยมีวิทยากร คือ นาย7 
เจษฎา ช.เจริญยิ่ง ซึ่งส่ิงที่มหาวิทยาลัยนาจะดําเนินการในเรื่องการบริหารความเสี่ยงคือ กําหนดระดับความ8 
เส่ียงที่ยอมรับไดและความเสี่ยงขององคกรนาจะเปนไปในเรื่องเดียวกันสําหรับงานหลัก สวนงานรองอื่นๆ จึง9 
แตกตางตามภารกิจ คณะ/หนวยงาน เพื่อใหการบริหารความเสี่ยงมีความชัดเจนควรตั้งคณะกรรมการพิจารณา10 
เปนแตละดานตามที่เคยเสนอรายงานสรุปผลการฟงบรรยายพิเศษ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2551 แลว ในการนี้จึง11 
ขอเสนอสรุปผลการอบรมบุคลากรหนวยตรวจสอบภายในซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 12 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 13 
มต ิท่ีประชุมรับทราบ 14 
 15 
5.9 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ กรณีรองเรียนเก่ียวกับการยุบรวม16 

ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ เขากับคณะแพทยศาสตร 17 
  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ดวยคณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภาผูแทนราษฎร มีหนังสือ 18 
ดวนที่สุด ที่ 462/2552 ลงวันที่ 27 มกราคม 2552 แจงกรณีนายสุเทพ ทักษิณาเจนกิจ ศัลยแพทยศูนยหัวใจ19 
สิริกิติ์ มหาวิทยาลัยขอนแกน และคณะ รองเรียนเกี่ยวกับการยุบรวมศูนยหัวใจสิริกิติ์เขากับคณะแพทยศาสตร 20 
ซึ่งไดเชิญหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของใหขอมูล รวมทั้งการเยี่ยมชมและรับฟงบรรยายสรุปการดําเนินงาน21 
ของศูนยหัวใจสิริกิติ์แลว มีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะแกไขปญหาการยุบรวมหนวยงาน ดังนี้  22 

(1) ศูนยหัวใจสิริกิติ์ ถูกจัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแกน 23 
ทบวงมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ดังนั้น การยุบเลิกหรือยุบรวมศูนยหัวใจสิริกิติ์24 
เขากับคณะแพทยศาสตร จะตองดําเนินการใหถูกตองตามขั้นตอนของกฎหมาย 25 

(2) การปรับระบบบริหารและระบบการบริการศูนยหัวใจสิริกิติ์ใหอยูภายใตการกํากับดูแลของ26 
คณะแพทยศาสตร สงผลกระทบตอขวัญและกําลังใจของขาราชการผูปฏิบัติงาน จึงควร27 
ทบทวนการปรับระบบบริหารศูนยหัวใจสิริกิติ์ โดยใหคํานึงถงึประชาชนผูรับบริการเปน28 
สําคัญ 29 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาเห็นวา ตามพระราชบัญญัติ30 
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 มาตรา 16(4) บัญญัติใหสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่พิจารณาจัดตั้ง 31 
การรวม และการยุบเลิก คณะ สถาบัน สํานัก ศูนย และวิทยาลัย หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ32 
เทียบเทาคณะ รวมทั้งการแบงสวนราชการดังกลาว จึงขอใหมหาวิทยาลัยขอนแกนนําขอคิดเห็นเสนอแนะของ33 
คณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภาผูแทนราษฎร เสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นในแตละ34 
ประเด็นแลวแจงผลการพิจารณาใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาทราบเพื่อการรายงานตอไปดวย 35 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 36 
มต ิท่ีประชุมรับทราบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี 6/2552  ณ วันพุธท่ี 22 เมษายน 2552 
หมายเหตุ :ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 7/2552 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 7 พฤษภาคม 2552 และ 

ไดแกไขตามมติท่ีประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 9/2552 เมื่อวันศุกรท่ี 12 มิถุนายน 2552 เรียบรอยแลว 

5.10 สรุปกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน และรายงานสรุปขาว1 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน ประจําเดือน2 
มีนาคม 2552 3 

ในเดือนมีนาคม 2552 มหาวทิยาลัยไดดําเนินกิจกรรมทีสํ่าคัญๆ ในดานการพัฒนาวชิาการและ4 
ผลิตบัณฑิต การวิจัย การบรกิารวชิาการ การสงเสรมิศิลปวัฒนธรรม การพฒันานักศกึษา การพฒันาระบบบรหิาร5 
และบุคลากร และการจัดกจิกรรมพเิศษ นอกจากนี้ ยังไดรวบรวมรายงานขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนา6 
หนังสือพิมพ วารสาร ส่ือมวลชน ประจําเดอืนมีนาคม 2552  โดยแยกประเภทเปนขาวดานตางๆ ไดแก ขาวพัฒนา7 
วิชาการและผลิตบัณฑิต  การวิจัย การบรกิารวชิาการ และกิจกรรมพิเศษ ซึ่งมีรายละเอียดบรรจใุนแผนซีดีประกอบ8 
วาระการประชมุ 9 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 10 
มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 11 
 12 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 13 
  6.1  - ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยขอนแกน  14 

   ประจําปงบประมาณ 2551(1 เมษายน 2552) 15 
   - ผลการสํารวจความพงึพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิตและความพึงพอใจตอ 16 

  บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาทีมีตอสังคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551    17 
  เบื้องตน (1 เมษายน 2552) 18 

  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุม ดังนี้ 19 
1. ผลการประเมินราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป20 
งบประมาณ พ.ศ. 2551 (1 เมษายน 2552) ดังน้ี  21 
 1.1 ผลคะแนนที่จําแนกตามมิติกรอบการประเมินผล 22 
 สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) มีหนังสือแจงถึง23 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ นร 1201/574 ลงวันที่ 1 เมษายน 2552 เรื่องขอใหยืนยันคะแนนการประเมินผลการ24 
ปฏิบัตริาชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ซึ่งผลคะแนนจากการประเมินตัวชี้วัดตางๆ ในคํารับรองการ25 
ปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เบ้ืองตน มหาวิทยาลัยขอนแกนไดคะแนนรวมเทากับ 4.3125 26 
จากคะแนนเต็ม 5.0000 คะแนน หรือรอยละ 86.25 27 

กรอบการประเมิน นํ้าหนัก
คะแนน 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

ผลคะแนน  
ณ 1 เมษายน 2552 

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิภาพ 53.84 4.7918 4.5185 
มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพ 12 2.6550 4.7000 
มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 10 4.0000 3.8000 
มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาสถาบัน 23 3.9397 3.8510 

รวม 98.84 3.9731 4.3125 

คาคะแนนผลการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ. 28 
2550 รอยละ 1.39 โดยคาคะแนนรวมผลการปฏิบัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบัติราชการของ29 
มหาวิทยาลัยขอนแกน มีการเปลี่ยนแปลงแตกตางกันตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2547-2551  30 

1.2 ผลคะแนนจําแนกเปนชวง 4 ระดับ  31 
คาผลคะแนนของตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบดวยตัวชี้วัดที่มี32 

การรายงานผลการปฏิบัติราชจํานวน 53 ตัวชี้วัด [ตัวชีว้ัดที่ซ้ํากันนับเปน 1 ตัวชี้วัด ซึ่งตัวชี้วัดที่ซ้ํากัน คือ 33 
ตัวชี้วัด 3.2.4 ซ้ํากับตัวชี้วัด 3.3.1  ตัวชี้วัด 3.2.5 ซ้ํากับตัวชี้วัด 3.3.2  และ ตัวชี้วัด 3.2.8 ซ้ํากับตัวชี้วัด 3.3.3] 34 

1.2.1 ตัวชี้วัดที่ไดคะแนนเต็ม 5.0000 มีจํานวน 35 ตัวชี้วัด (หรือรอยละ 65.38 ของจํานวน35 
ตัวชี้วัดทั้งหมด) 36 

1.2.2 ตัวชี้วัดที่คะแนนตั้งแต 4.000  แตไมถึง 5.000  มีจํานวน 9  ตัวชี้วัด (หรือรอยละ 16.98  37 
ของจํานวนตัวชี้วัดทั้งหมด) 38 

1.2.3 ตัวชี้วัดที่คะแนนตั้งแต 3.0000 แตไมถึง 4.0000 มีจํานวน 3 ตัวชี้วัด (หรือรอยละ 5.66 39 
ของจํานวนตัวชี้วัดทั้งหมด) 40 

1.2.4 ตัวชี้วัดที่คะแนนตั้งแต 1.0000 แตไมถึง 3.0000 จํานวน 6 ตัวชี้วัด ( หรือรอยละ 11.32 41 
ของจํานวนตัวชี้วัดทั้งหมด) 42 

1.3 ผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดเมื่อเปรยีบเทียบกับคาเปาหมาย 43 
 1.3.1 ตัวชี้วัดที่มีผลการดําเนินงานสูงกวาคาเปาหมายมจีํานวน 34ตัวชี้วัด (หรือรอยละ 64.15 44 

ของตัวชี้วัดทั้งหมด)  45 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี 6/2552  ณ วันพุธท่ี 22 เมษายน 2552 
หมายเหตุ :ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 7/2552 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 7 พฤษภาคม 2552 และ 

ไดแกไขตามมติท่ีประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 9/2552 เมื่อวันศุกรท่ี 12 มิถุนายน 2552 เรียบรอยแลว 

 1.3.2 ตัวชี้วัดที่มีผลการดําเนินงานเทากับคาเปาหมาย มีจํานวน 8 ตัวชี้วัด (หรือรอยละ 15.09  1 
ของตัวชี้วัดทั้งหมด) 2 

 1.3.3 ตัวชี้วัดที่มีผลการดําเนินงานต่ํากวาคาเปาหมาย มีจํานวน 11 ตัวชี้วัด (หรือรอยละ 3 
20.75  ของตัวชี้วัดทั้งหมด) 4 

1.4 1.4  รายละเอียดเพิ่มเติมที่สํานักงาน ก.พ.ร. แจงใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ ( อางถึง หนังสือ5 
สํานักงาน ก.พ.ร ที่ นร 1201 / 574 ลงวันที่ 1 เมษายน 2552  เรื่องขอใหยืนยันคะแนนการประเมินผลการ6 
ปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 )  7 

- ใหดําเนินการตรวจสอบและแจงยืนยันคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการและผลการ8 
สํารวจความพงึพอใจ ฯ ภายในวันศุกรที่ 10 เมษายน 2552  9 

- สํานักงาน ก.พ.ร. แจงกรอบวงเงินรางวัลของมหาวทิยาลัยขอนแกนเบื้องตน จํานวน 10 
20,683,681.15 บาท ( ยี่สิบลานหกแสนแปดหมื่นสามพันหกรอยแปดสิบเอ็ดบาทสิบหาสตางค ) และให11 
มหาวิทยาลัยเตรียมดําเนินการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทําหลักเกณฑ และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลใหกับ12 
ขาราชการและลูกจางประจําในสังกัดเปนการลวงหนา 13 

- ภายหลังที่คณะรัฐมนตรใีหความเห็นชอบหลกัเกณฑและวิธกีารจดัสรรเงินรางวัลตามที่ ก.พ.ร. เสนอ14 
แลว สํานักงาน ก.พ.ร. จะเรงคํานวณและแจงผลการจดัสรรเงินรางวัลตามผลการประเมนิจริงภายในเดือนเมษายน 2552 15 
 16 
2.รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิตและความพึงพอใจตอบทบาทของ17 
สถาบันอุดมศึกษาที่มีตอสังคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยขอนแกน 18 
 ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยขอนแกนใน19 
มิติที่ 2 (มิติดานคุณภาพ) มีตัวชี้วัดบังคับสําคัญตัวหนึ่ง คือ ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตและ20 
บทบาทของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งสํานักงาน ก.พ.ร. ไดจัดใหมีผูประเมินอิสระจากภายนอกเปนผูดําเนินการ21 
สํารวจและในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 นี้ สํานักงานสถิติแหงชาติไดรวมมือกับสํานักงาน ก.พ.ร. ดําเนินการ22 
สํารวจความพงึพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิตและความพึงพอใจตอบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาที่มีตอสังคม 23 
 2.1 ผลการสํารวจความพึงพอใจผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ตามแนวพระราชกฤษฎีกาวาดวย24 
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเองที่ดี พ.ศ. 2546 ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2547 - 2551 25 
 26 

ปงบประมาณ พ.ศ.2547 
⇒ ชื่อตัวชี้วัด  : ตัวชี้วัดที่ 18 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
⇒ ผลการดําเนินงาน : รอยละ 60  ( คาคะแนน เทากับ 3.0000 ) 
ปงบประมาณ พ.ศ.2548 
⇒ ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 43 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
⇒ ผลการดําเนินงาน : รอยละ 79.68 ( คาคะแนน เทากับ 4.4680 ) 
ปงบประมาณ พ.ศ.2549 
⇒ ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 5 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
⇒ ผลการดําเนินงาน : รอยละ 84.72 ( คาคะแนน เทากับ 4.9440 ) 
ปงบประมาณ พ.ศ.2550 
⇒ ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 6 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
⇒ ผลการดําเนินงาน : รอยละ 86.1700 ( คาคะแนน เทากับ 5.0000 ) 

ประกอบดวย 2 สวน คือ  สวนที่ 1  ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ ( รอยละ 79.53 ) 
                                สวนที่ 2  ความพึงพอใจตอบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา (รอยละ 90.15) 

⇒ หนวยงานทําหนาที่ผูประเมินอิสระจากภายนอก : สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

ปงบประมาณ พ.ศ.2551 
⇒ ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 6  ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตและบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา 
⇒ ผลการดําเนินงาน : รอยละ 83.60 ( คาคะแนน เทากับ 4.6800 ) 
     รอยละของการเปลี่ยนแปลง จากปงบประมาณ พ.ศ.2550 เทากับ – 2.98  

แยกเปน 2 สวน ( 2 ตัวชี้วัดยอย ) คือ   
     ตัวชี้วัดที่ 6.1 ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต [ผลการดําเนินงาน : รอยละ 

85.4000] 
          ตัวชี้วัดที่ 6.2 ระดับความพึงพอใจตอบทบาทของสถาบัน [ผลการดําเนินงาน : รอยละ 81.8000] 
 27 
2.2 ผลการสํารวจความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิตและความพึงพอใจตอบทบาทของ28 

สถาบันอุดมศึกษาที่มีตอสังคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยขอนแกน มีสาระสําคัญ ดังนี้ 29 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี 6/2552  ณ วันพุธท่ี 22 เมษายน 2552 
หมายเหตุ :ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 7/2552 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 7 พฤษภาคม 2552 และ 

ไดแกไขตามมติท่ีประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 9/2552 เมื่อวันศุกรท่ี 12 มิถุนายน 2552 เรียบรอยแลว 

 - ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตและบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวยการสํารวจ1 
ความพึงพอใจ 2 สวน คือ (1) การสํารวจความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต (ทําการสํารวจจากผูใช2 
บัณฑิต คือ นายจาง/หัวหนางาน/ผูบังคับบัญชาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแกน) และ (2) การสํารวจความ3 
พึงพอใจตอบทบาทของมหาวิทยาลัยขอนแกนที่มีตอสังคม (ทําการสํารวจจากบุคลากรภายในและบุคลากร4 
ภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกน) 5 

 - ไดมีการรวบรวมขอมูลที่ดําเนินการตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม – 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 6 
 - ความพึงพอใจตอมหาวิทยาลัยขอนแกนในภาพรวมอยูในระดับพึงพอใจที่คะแนน 4.18 7 

คะแนน หรือ รอยละ 83.60 8 
 - ความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแกนอยูในระดับพอใจมากที่9 

คะแนน 4.27 หรือ รอยละ 85.40 และประเด็นที่ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจมากในเรื่อง10 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 11 

 - ความพึงพอใจตอบทบาทของมหาวิทยาลัยขอนแกนที่มีตอสังคมอยูในระดับพอใจที่คะแนน 12 
4.09 หรือรอยละ 81.80 โดยประเด็นที่บุคลากรภายในและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกนมีความพึง13 
พอใจอยูในระดับพึงพอใจทุกประเด็น คือ ดานการตอบสนองความตองการของสังคม ดานการชีน้ําสังคม และ14 
ดานการเตือนสติใหสังคม 15 

 - ขอเสนอแนะจากการสํารวจ (1) ผูใชบัณฑิตตองการใหมหาวิทยาลัยขอนแกนปรับปรุง16 
คุณภาพบัณฑิตในประเด็นความรูความสามารถพื้นฐาน โดยเฉพาะความรูและทักษะในการใชภาษาตางประเทศ 17 
เพื่อใหผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจมากขึ้น และ (2) กลุมบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกน18 
ตองการใหมหาวิทยาลัยขอนแกนปรับปรุงบทบาทในดานการเตือนสติใหสังคม โดยเฉพาะการสงเสริม19 
กระบวนการเพื่อสรางความโปรงใสและความเปนธรรมทางการเมือง เพื่อใหบุคลากรภายในและบุคลากร20 
ภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกนมีความพึงพอใจมากขึ้น 21 
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 22 
   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 23 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 24 
 25 
6.2 การปรับเปลี่ยนองคประกอบและคานํ้าหนักในระบบรับกลาง (Central Admissions) 26 

ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) เสนอตอที่ประชุมวา ตามที่ที่ประชมุ27 
อธิการบดีแหงประเทศไทยไดประกาศใหมหาวิทยาลัย โรงเรียน ผูปกครอง นักเรียน นักศึกษา และสาธารณสุขได28 
รับทราบการปรับเปลี่ยนองคประกอบและคาน้ําหนักในระบบรับกลาง ปการศึกษา 2553 แลวนั้น 29 

 องคประกอบ ปการศึกษา 2553 
1 GPAX 20 % 
2 O-NET 30 % 
3 GAT (General Aptitude Test) 10-50 % 
4 PAT (Professional Aptitude Test) 0-40 % 

 30 
  เนื่องจากองคประกอบและคาน้ําหนักของปการศึกษา 2553 ไดรับการวิพากษวิจารณทั้งในเรื่อง31 
องคประกอบและคาน้ําหนัก ดังนั้นที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยจึงพิจารณาเห็นวา เพื่อใหระบบ 32 
Admissions พัฒนาไปสูระบบที่มีมาตรฐานและสมบูรณแบบที่สุด จึงสงแบบสอบถามและประเด็นเพิ่มเติม เพื่อ33 
จะไดดําเนินการเผยแพรและเก็บขอมูลสําหรับการหารือในการประชุมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยครั้ง34 
ตอไป ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2552 ฝายเลขาธิการฯ ขอใหสงความคิดเห็นและขอเสนอแนะไปยังเลขาธิการที่35 
ประชุมอธิการบดีฯ สํานักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีฯ ภายในวันที่ 7 เมษายน 2552 ซึ่งมีรายละเอียดตาม36 
เอกสารประกอบวาระการประชุม 37 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 38 
  มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นชอบใหใชองคประกอบและคานํ้าหนักเชนเดียวกันกับ39 
ของปการศึกษา 2553 คอื GPAX รอยละ 20, O-NET รอยละ 30, GAT รอยละ 10-50 และ PAT รอยละ 40 
0-40 41 
 42 
  6.3 รายงานประจําปวิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน ประจําป 2550-2551 และสรุปผล 43 

       การตรวจสอบบัญชีวิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ 2551 44 
  รองคณบดีฝายวิชาการ แทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่นเสนอตอที่ประชุมวา วิทยาลัย45 
การปกครองทองถิ่นไดดําเนินการจัดทํารายงานประจําป 2550-2551 เสร็จเรียบรอยแลว ดังนั้น เพื่อใหเปนไป46 
ตามขอ 21 ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน 47 
พ.ศ. 2550  และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น คราวประชุมครั้ง48 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี 6/2552  ณ วันพุธท่ี 22 เมษายน 2552 
หมายเหตุ :ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 7/2552 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 7 พฤษภาคม 2552 และ 

ไดแกไขตามมติท่ีประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 9/2552 เมื่อวันศุกรท่ี 12 มิถุนายน 2552 เรียบรอยแลว 

ที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 จึงขอเสนอรายงานประจําปการปกครองทองถิ่น ประจําป 2550-2551 ซึ่ง1 
มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 2 

นอกจากนี้ วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น ไดดําเนินการตรวจสอบบัญชีจากผูตรวจสอบบัญชีรับ3 
อนุญาต ดังนัน้ เพื่อใหเปนไปตามขอ 22 ของระเบียบวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย 4 
การเงินและการพัสดุ พ.ศ. 2550 โดยมีรายไดจากการดําเนินงาน 230,926,987.65 บาท คาใชจาย 5 
194,178,993.48 บาท และมีรายไดสูงกวาคาใชจาย 6,093,076.75 บาท โดยความเห็นชอบของ6 
คณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น คราวประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2552 7 
จึงขอเสนอสรุปผลการตรวจสอบบัญชีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2551 ซึ่งมีรายละเอียด8 
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 9 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 10 
  มต ิท่ีประชุมรับทราบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 11 
  12 

6.4 การประเมินความคุมคาการปฏิบัติภารกิจของรัฐ สํานักงานคณะกรรมการ13 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) 14 

  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ฝายแผนและสารสนเทศ และกอง15 
แผนงานขอเสนอการประเมินความคุมคาการปฏิบัติภารกิจของรัฐ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิ16 
และสังคมแหงชาติ (สศช.) ซึ่งไดรับการกําหนดตามมาตรา 22 ของพระราชกฤษฎีกาวาดวย หลักเกณฑและ17 
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 “ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม18 
แหงชาติ และสํานักงบประมาณรวมกันจัดใหมีการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่สวนราชการ19 
ดําเนินการอยู เพื่อรายงานการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่สวนราชการดําเนินการอยู เพื่อ20 
รายงานคณะรัฐมนตรีสําหรับเปนแนวทางในการพิจารณาวาภารกิจใดสมควรจะไดดําเนินการตอไปหรือยุบเลิก 21 
และเพื่อประโยชนในการจัดตั้งงบประมาณของสวนราชการในปตอไป ทั้งนี้ ตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกําหนด” 22 
  ตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2546 ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา23 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) และสํานักงบประมาณ ไดรวมกนัศึกษาและจัดทําแนวทางดําเนินการ24 
ประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ ในชวงป 2547-2548 และคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบแนว25 
ทางการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐที่ สศช. เสนอ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2548 หลังจากนั้น 26 
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) มีมติเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2550 เห็นชอบรายงาน27 
การประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจของ สศช. ปงบประมาณ 2549 ตามที่ สศช. เสนอ และเห็นควรให28 
ขยายผลในหนวยงานนํารองที่ภารกิจมีความแตกตางหลากหลายในปงบประมาณ 2550 ตอไป  29 
  ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จึงไดมอบหมายใหสถาบัน30 
พัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนที่ปรึกษาในการสรางความเขาใจ31 
แกหนวยงานนํารองในเรื่องกรอบความคิดการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ หลักเกณฑ ตัวชี้วัด 32 
วิธีการประเมิน และการจัดทํารายงาน รวมทั้งปรับปรุงแนวทางการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ 33 
ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑตัวชี้วัด เอกสารคูมือ และแบบรายงาน เพื่อใหสวนราชการสามารถนําไปใชในทางปฏิบัติ34 
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนพัฒนาและปรับปรุงคูมือและแบบรายงานเพื่อใชในการประเมิน35 
ความคุมคาการปฏิบัติภารกิจของหนวยงานภาครัฐ โดยใหมีรูปแบบที่หลากหลายตามลักษณะภารกิจของ36 
หนวยงานภาครัฐ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 37 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ 38 
  มต ิท่ีประชุมรับทราบ  39 
 40 

6.5 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ผลการประกวดระบบการ41 
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ประจําป42 
งบประมาณ 2550 43 

  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ดวยสํานักงานคณะกรรมการการ44 
อุดมศึกษารวมกับสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ไดจัดใหมี45 
โครงการประกวดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 46 
2550 โดยมีวัตถุประสงคสําคัญ 3 ประการ คือ  47 

1. เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษามีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ48 
การศึกษาที่มีมาตรฐาน และสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาในอนาคต 49 

2. เพื่อใหระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาที่ไดรับรางวัลเปน50 
ส่ือกลางในการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาแกสถานศึกษาอื่น 51 

3. เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษา ระดับอดุมศึกษาพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศกึษา52 
อยางตอเนื่อง 53 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี 6/2552  ณ วันพุธท่ี 22 เมษายน 2552 
หมายเหตุ :ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 7/2552 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 7 พฤษภาคม 2552 และ 

ไดแกไขตามมติท่ีประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 9/2552 เมื่อวันศุกรท่ี 12 มิถุนายน 2552 เรียบรอยแลว 

โดยสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ประสงคจะเขารวมโครงการประกวดตองสงหนังสือแสดง1 
ความจํานงตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2551 – 31 ตุลาคม 2551 ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดสงระบบการประกัน2 
คุณภาพการศกึษาภายในเขาประกวดดวย ในครั้งนี้มีสถานศึกษาเขาประกวดรวมทั้งส้ิน 25 แหง  3 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศผลการตัดสินสถานศึกษาที่มีระบบการประกัน4 
คุณภาพการศกึษาภายใน ประจําปการศึกษา 2550 ไดมาตรฐาน ประกอบดวยสถานศึกษา 8 สถาบัน เรียงลําดบั5 
ตามตัวอักษร ดังนี้  6 

1. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 7 
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 8 
3. มหาวิทยาลัยขอนแกน 9 
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 10 
5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 11 
6. มหาวิทยาลัยแมโจ 12 
7. มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 13 
8. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 14 

ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารวมกับสาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน15 
คุณภาพการศกึษา (องคการมหาชน) จะจัดใหมีพิธีประกาศเกียรติคณุสถานศึกษาที่มีระบบการประกันคุณภาพ16 
การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2550 ไดมาตรฐานในการประชุมวิชาการระดับชาติ “2552 ปแหงคุณภาพ17 
การอุดมศึกษา” ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ระหวางวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2552 นี้ ซึ่งมี18 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 19 

นอกจากนี้ ในสิ้นป พ.ศ. 2552  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะไดประกาศรางวัล 20 
“มหาวิทยาลัยการวิจัยแหงชาติ” ซึ่งไดรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลในชื่อ “โครงการมหาวิทยาลัยวิจัย21 
แหงชาติ”  จํานวน 3,600 ลานบาท โดยมีระยะเวลาดําเนินโครงการ 3 ป  22 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 23 
  มต ิท่ีประชุมรับทราบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 24 
 25 

6.6 การทบทวนมติท่ีประชุมคณบดี เรื่อง เงินตอบแทนตําแหนงผูบริหารท่ีมีตําแหนง26 
ทางวิชาการ  27 

  รองอธิการบดีฝายทรัพยสินเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่ที่ประชุมคณบดี เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 28 
9/2551 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 ไดพิจารณาทบทวนขอเสนอทบทวนมติที่ประชุมคณบดี และมีมติเห็นชอบ29 
ตามที่รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอขอทบทวนมติเรื่องการเบิกจายเงินประจําตําแหนงผูบริหารที่ครองตําแหนง30 
ประเภทวิชาการ เพื่อพิจารณาใหถือวาการดําเนินการเบิกจายเงินใหแกผูบริหารที่ดํารงตําแหนงผูบริหารและครอง31 
ตําแหนงประเภทวิชาการโดยใชจายจากเงินรายได ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 831/2546 เรื่อง การ32 
จายคาตอบแทนผูดํารงตําแหนงบริหารและหรือตําแหนงวิชาการ ที่ผานมาตั้งแตปงบประมาณ 2547 นั้น เปนการ33 
ดําเนินการตามนัยของกฎหมายที่เกี่ยวของครบถวนแลว เพื่อที่จะไมตองดําเนินการซ้ําซอนกับการที่จะตองเบิกจาย34 
จากงบประมาณแผนดินอีก โดยที่ประชุมคณบดีไดมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ นั้น  35 

  เนื่องจาก รศ.ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ และคณะซึ่งเปนผูที่เคยไดดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร 36 
คือ คณบดีและรองคณบดี คณะเทคนิคการแพทย เปนผูที่จะไดรับสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ไดมีบันทึกถึง37 
อธิการบดีขอใหมีการพิจารณาทบทวนมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 9/2551 วาระที่ 31 ตามหนังสือกลุมวิชาเคมี38 
คลินิก คณะเทคนิคการแพทย ที่ ศธ 0514.9.3/พิเศษ  ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2551 โดยอางถึงที่ประชุม39 
คณบดีไดมีมติเห็นชอบตามที่รองอธิการบดีฝายบริหารไดเสนอขอทบทวนมติที่ประชุม ซึ่งมติที่ประชุมคณบดี40 
สงผลกระทบตอสิทธิอันพึงไดตามกฎหมายของผูบริหารที่มีสิทธิจํานวนมากจึงขอใหมีการทบทวนมติดังกลาว 41 
โดย รศ.ชูชาติ อารีจิตรานสุรณ และคณะ ไดแจงเหตุผลและขอเท็จจริงประกอบรายละเอียดหนังสือดังกลาว42 
ขางตน ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 43 

การดําเนินการที่เก่ียวของกับขอเสนอใหพิจารณาทบทวนมติท่ีประชุมคณบดี  44 
 มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนนิการในกรณีที่ รศ.ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ และคณะ ขอทบทวนมติที่45 

ประชุมคณบดี ดังตอไปนี้  46 
1) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 อธิการบดี ไดมีบันทึกส่ังการรองอธิการบดีฝายบริหาร ให47 

พิจารณาเสนอและเสนอที่ชุมคณบดีตอไป 48 
2) ฝายบริหารไดพิจารณาในรายละเอียดของหนังสือขอใหทบทวนมติที่ประชุมคณบดี และได49 

ส่ังการใหกองคลังดําเนินการตรวจสอบขอมูลและขอเท็จจริงรวมทั้งการดําเนินการที่เกี่ยวของกับมติที่ประชุม50 
คณบดี ทั้งในขอกฎหมายและประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของ และประเด็นของเงินคาตอบแทนที่ไดมีการ51 
กลาวถึงความไมชอบธรรมและสูญเสียจากมติที่ประชุมคณบดี เพื่อเสนออธิการบดีและที่ประชุมคณบดีพิจารณา 52 

3) ในการดําเนินการดังกลาวขางตนกองคลังไดเสนอขอมูลที่เกี่ยวของในดานตางๆ ไดแก 53 
ประเด็นสิทธิตามกฎหมาย ประเด็นจํานวนเงินที่ผูมีสิทธิที่จะไดรับตามกฎหมาย ซึ่งจะเกี่ยวของกับผูที่จะไดสิทธิ54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี 6/2552  ณ วันพุธท่ี 22 เมษายน 2552 
หมายเหตุ :ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 7/2552 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 7 พฤษภาคม 2552 และ 

ไดแกไขตามมติท่ีประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 9/2552 เมื่อวันศุกรท่ี 12 มิถุนายน 2552 เรียบรอยแลว 

ทั้งหมด ประเด็นงบประมาณรายจายและการบริหารงบประมาณที่มหาวิทยาลัยไดรับการจัดสรร รวมทั้งประเด็น1 
อื่นๆ ที่สําคัญคือการหักภาษี ณ ที่จาย  2 

อนึ่ง เพื่อใหมหาวิทยาลัยไดขอมูลที่เกี่ยวของและการดําเนินการเบิกจายเงินตามสิทธิของผู3 
ดํารงตําแหนงที่มีตําแหนงวิชาการในชวงเวลาตั้งแต 13 พฤศจิกายน 2547 ถึง 31 มีนาคม 2551 ครบถวนและ4 
เปนไปโดยความถูกตอง มหาวิทยาลัยไดมีหนังสือดวนที่สุด ตามที่ ศธ 0514.1.2.2/ว 3889 วันที่ 9 เมษายน 5 
2552 ขอใหคณะและหนวยงานดําเนินการตรวจสอบและแจงรายชื่อผูมีสิทธิพรอมจํานวนเงินที่มีสิทธิไดรับใน6 
ชวงเวลาดังกลาวของตําแหนงคณบดีและรองคณบดีอีก 3 ตําแหนง ที่ประสงคจะเบิกเงินประจําตําแหนงวิชาการ7 
ของผูดํารงตําแหนงรองคณบดีจากงบประมาณแผนดิน เพื่อมหาวิทยาลัยไดจะไดดาํเนินการเบิกจายตอไป และ8 
ในการดําเนินการทางการเงินดังกลาวนั้น มหาวิทยาลัยขอแจงใหทราบวา เมื่อมหาวิทยาลัยดําเนินการเบิก9 
จายเงินใหผูมีสิทธิจากงบประมาณเงินแผนดินจํานวนเต็มตามสิทธิที่ไดรับแลว มหาวิทยาลัยจะตองทําการหัก10 
ภาษี ณ ที่จาย ตามระเบียบกระทรวงการคลังตามอัตราที่สรรพากรกําหนด และหากผูมีสิทธิทานใดซึ่งไดรับเงิน11 
ตอบแทนประจําตําแหนงดังกลาวจากเงินรายไดมหาวทิยาลัยตามประกาศฉบับที่ 831/2546 กอนแลว 12 
มหาวิทยาลัยมีความจําเปนตองหักเงินของผูมีสิทธิจํานวนเทากับที่เบิกจายจากเงินรายไดเต็มจาํนวนเพื่อสงคืน13 
เงินรายไดมหาวิทยาลัย ซึ่งในกรณีนี้ผูสิทธิตองไปยื่นขอคืนภาษีซึ่งไดหัก ณ ที่จายแลว จากกรมสรรพากรเองตอไป 14 
โดยในการนี้ขอใหคณะ/หนวยงานไดจัดสงขอมูลดังกลาวขางตน พรอมทั้งหนังสือแสดงเจตนาการรับเงินประจํา15 
ตําแหนงฯ สงใหมหาวิทยาลัย (กองคลัง) ภายในวันที่ 28 เมษายน 2552 เพื่อจะไดดําเนินการในกรณีนี้ตอไป 16 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบขอมูลที่เกี่ยวของในการดําเนินการเพื่อการเบิกจายเงินคาตอบแทน17 
ตําแหนงผูบริหารที่มีตําแหนงทางวิชาการ ตามนัยของที่ประชุมคณบดี และพิจารณาขอเสนอขอทบทวนมติที่18 
ประชุมคณบดี ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 19 
  ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ควรจัดใหมีการประชุมชี้แจงกับผูที่ไดสิทธิยอนหลังเพื่อให20 
สามารถดําเนินการตอไดอยางถูกตองและเขาใจตรงกัน 21 
  มต ิท่ีประชุมไดพิจารณาทบทวนมติท่ีประชุมคณบดี ครั้งท่ี 9/2551 เมื่อวันท่ี 16 22 
พฤษภาคม 2551 แลว มีมติ ดังน้ี 23 

1. มหาวิทยาลัยยืนยันท่ีจะปฏิบัติตามสิทธิอันพึงไดของผูบริหารตามพระราชบัญญัติ24 
และพระราชกฤษฎีกาท่ีเก่ียวของกับเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงผูบริหารที่มีตําแหนงทางวิชาการ 25 
ทุกประการ 26 

2. เน่ืองจากมหาวิทยาลัยไดดําเนินการจายเงินคาตอบแทนประจําตาํแหนงผูบริหาร27 
และหรือเงินประจําตําแหนงทางวิชาการโดยใชเงินรายไดของมหาวิทยาลัยไปกอนแลว ท้ังท่ีเต็ม28 
จํานวนและยังไมเต็มจํานวน ดังน้ัน ในกรณีท่ียังจายไมเต็มจํานวน มหาวิทยาลัยจะดําเนินการเบิกจาย29 
ใหตามสิทธิท่ีพึงมีตอไป  30 

3. สําหรับผูท่ีไดรับเงินคาตอบแทนผูบริหารและหรือตําแหนงทางวิชาการ ท้ังท่ีไดรับ31 
เต็มจํานวนและไมเต็มจํานวนจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยแลว ใหดําเนินการแจงผูมีสิทธิแสดง32 
เจตนาการรับเงินประจําตําแหนงผูบริหารที่ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการวา “ไมประสงค  หรือ33 
ประสงคจะรับเงินคาตอบแทนผูบริหารและหรือตําแหนงทางวิชาการจากเงินประมาณแผนดินเต็ม34 
จํานวนหรือในบางสวนท่ียังไมไดรับ และมีหนาท่ีคืนเงินสวนท่ีไดรับไปแลวจากเงินรายไดเต็มจํานวน35 
กอนหักภาษี  ณ ท่ีจาย และรับผิดชอบการยื่นขอคืนภาษีดวยตนเอง” โดยใชแบบฟอรมการแสดง36 
เจตนาการรับเงินประจําตําแหนงของผูบริหารที่ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการที่ฝายทรัพยสิน     37 
(กองคลัง) กําหนด   38 

ท้ังน้ี และขอความอนุเคราะหใหคณบดีผูดํารงตําแหนงในปจจุบันดําเนินการสงหนังสือ39 
แจงคณบดีท่ีดํารงตําแหนงในปงบประมาณ 2547 ใหดําเนินการแสดงเจตนาการรับเงินประจํา40 
ตําแหนงผูบริหารที่ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ตอไป 41 
 42 
  6.7 ช้ีแจงผลคดีการเลือกตั้งสภาคณาจารย 43 

ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่ที่ประชุมคณบดี  ในคราวประชุมเมื่อวันที่  15  พฤศจิกายน  44 
2549  และสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2549  เมื่อวันที่  6  ธันวาคม  2549  ไดมีมติ45 
เกี่ยวกับปญหาการเลือกตั้งสภาคณาจารยเมื่อป  2549  โดยสรุปคือ ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการแกไขขอบังคับ  46 
วาดวย  สภาคณาจารยกอน   ซึ่งสงผลใหมหาวิทยาลัยตองออกประกาศยกเลิกผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา47 
คณาจารยที่ไดดําเนินการไปแลว   จากมติและการดําเนินการของมหาวิทยาลัย  เปนเหตุใหผูชวยศาสตราจารย48 
พิศิษฐ  โจทยกิ่ง  อาจารยประจําคณะแพทยศาสตรและอดีตประธานสภาคณาจารยไดยื่นฟองเปนคดีปกครอง49 
ขอนแกน  โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนผูถูกฟองคดีที่ 1  และรองศาสตราจารยสุมนต  สกลไชย  50 
เปนผูถูกฟองคดีที่  2  เปนคดีหมายเลขดําที่ 544/2549  และไดยื่นฟองคดีอาญาตอศาลจังหวัดขอนแกน โดย51 
มีผูชวยศาสตราจารยพิศิษฐ  โจทยกิ่งเปนโจทกที่  1  และรองศาสตราจารยสุรเดช  พลเสน เปนโจทกที่  2  52 
จําเลยไดแก รองศาสตราจารยสุมนต  สกลไชย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  ขอหาเปนเจาพนักงาน53 
ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี 6/2552  ณ วันพุธท่ี 22 เมษายน 2552 
หมายเหตุ :ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 7/2552 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 7 พฤษภาคม 2552 และ 

ไดแกไขตามมติท่ีประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 9/2552 เมื่อวันศุกรท่ี 12 มิถุนายน 2552 เรียบรอยแลว 

บัดนี้  ศาลพิพากษาคดีทั้งสองแลว  กลาวคือ  ศาลปกครองขอนแกน (คดีหมายเลขแดงที่ 1 
428/2550)  พิพากษายกฟอง  และศาลจังหวัดขอนแกนเมื่อวันที่  26  มีนาคม  2552  พิพากษาคดีอาญาโดย2 
ยกฟองเชนเดียวกัน  ทั้งนี้  สาระสําคัญของความเปนมาของเหตุแหงคดีและสรุปคําพิพากษาตามเอกสารคํา3 
ชี้แจงคดีการเลือกตั้งสภาคณาจารยเมื่อป 2549 ที่แนบ   ดังนั้น  การดําเนินการในการแกไขปญหาโดย4 
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารยเมื่อป 2549  จึงเปนไปถูกตองและโดยชอบดวย5 
กฎหมาย  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 6 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 7 
  มต ิท่ีประชุมรับทราบและใหนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป 8 
 9 
  6.8 มาตรการติดตามรายงานผลการปฏบิัติงานตามขอเสนอแนะของหนวยตรวจสอบภายใน10 
  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา จากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย 11 
ขอนแกน ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 18 กุมภาพันธ 2552 ไดมีมติกําหนดมาตรการติดตามรายงานผลการปฏิบัติงาน12 
ตามขอเสนอแนะของหนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการ13 
ตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ14 
วาระการประชุม 15 
  ทั้งนี้ จะไดนําเสนอตอคณะกรรมการเงินรายไดเพื่อหารอืแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับหลักเกณฑและ16 
แนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจายเงินรายได และจะนํากลับมาเสนอตอที่ประชุมคณบดีอีกครั้ง  17 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและขอใหคณะ/หนวยงานถือปฏิบัติตอไป 18 
  มติ ท่ีประชุมรับทราบ 19 
 20 

6.9 (ราง) พระราชกฤษฎีกาวาดวย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา 21 
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยขอนแกน 22 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ... 23 

  เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ได24 
ขอเพิ่มชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาบัญชีบัณฑิตที่ไดรับอนุมัติใหเปดสอนเพิ่มเติม ในพระราชกฤษฎีกา วาดวย25 
ปริญญาสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจําตําแหนงของ26 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. 2544 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 นั้น และที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการของ27 
มหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2552 มีมติเห็นชอบใหดําเนินการตอไปได 28 
  ฉะนั้น เพื่อใหการดําเนินการจัดทํารางพระราชกฤษฎีกาฯ ดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย 29 
ตามขั้นตอน สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) จึงขอเสนอ (ราง) พระราช30 
กฤษฎีกาวาดวย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจํา31 
ตําแหนงของมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ... ซึ่งมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม32 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 33 
  มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 34 
 35 

6.10 งานเลี้ยงรับรองตอนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย ชุดใหม (ชุดท่ี 23) 36 
ประธานเสนอตอที่ประชุมวา การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5/2552 ในวันพุธที่ 37 

6 พฤษภาคม 2552 ไดจัดการประชุม ณ โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส จังหวัดขอนแกน ซึ่งหลังเสร็จส้ินการประชุม 38 
มหาวิทยาลัยไดจัดงานเลี้ยงรับรองตอนรบักรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม (ชุดที ่23) ณ หองหลักเมือง ชั้น 3 39 
โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส เวลา 11.00 – 13.30 น.  40 

ในการนี้ ขอเรียนเชิญคณบดีและผูอํานวยการรวมเปนเกียรติในงานเลี้ยงรับรองดังกลาว ตามวัน 41 
เวลา และสถานที่ขางตน 42 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 43 
มติ ท่ีประชุมรับทราบ 44 
 45 

 46 
 47 
 48 
 49 
 50 
 51 
 52 
 53 
 54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี 6/2552  ณ วันพุธท่ี 22 เมษายน 2552 
หมายเหตุ :ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 7/2552 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 7 พฤษภาคม 2552 และ 

ไดแกไขตามมติท่ีประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 9/2552 เมื่อวันศุกรท่ี 12 มิถุนายน 2552 เรียบรอยแลว 

 1 
เลิกประชุมเวลา 12.45 นาฬิกา 2 
         3 
 4 
 5 
    (ลงชื่อ)                    กุลธิดา ทวมสุข 6 
          (รองศาสตราจารยกุลธดิา ทวมสุข) 7 

รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 8 
เลขานุการที่ประชุมคณบดี 9 

 10 
 11 
 12 

นางสาวลัลธริมา ประจง 13 
นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์ 14 
ผูบันทึกรายงานการประชุม 15 


