
รายงานการประชุมคณบดี 
ครั้งท่ี 7/2551 

เมื่อวันศุกรท่ี 11 เมษายน 2551 
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ 

 

ผูมาประชุม 
1. รศ.สุมนต  สกลไชย    อธิการบดี     ประธาน 
2. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร   รองอธิการบดีฝายบริหาร 
3. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา    รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล 
4. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 
5. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศริิชัย   รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 
6. ผศ.อนุชา  นิลประพันธ   ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
      แทนรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
7. อ.วินัย  ใจขาน    รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 
8. ผศ.วันชัย สุมเล็ก    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 
9. รศ.ลําปาง  แมนมาตย   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
10. อ.เทพฤทธิ์  ตุลาพิทักษ   รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
      แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร 
11. รศ.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
12. ศ.ละออศรี  เสนาะเมือง   คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
13. ผศ.ไพศาล สุวรรณนอย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
14. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
15. รศ.พจนชวิทย  อภินเิวศ   รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา 

      แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร 
16. ผศ.วิรัช  วงศภินันทวัฒนา   รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 

      แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
17. รศ.เกรียงไกร  กิจเจริญ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 
18. รศ.พิษณุ อุตตมะเวทิน   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
19. ผศ.เอกสิทธิ์  อุตรวิเชียร   รองคณบดีฝายคลินิก 
      แทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 
20. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย   คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
21. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี  
22. รศ.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย     คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 
23. นางอโนชา  นนทคุปต     ผูชวยคณบดีฝายบริหาร     

      แทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
24. ผศ.สุธิดา  สรุงบุญมี    รองคณบดีฝายวิชาการ 

      แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
25. อ.พยุงศิลป  เปศรี    รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 

      แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 
26. ผศ.บุญสง  วัฒนกิจ    รองคณบดีฝายบริหาร 
      แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจดัการ 
27. รศ.คูณ  โทขันธ    รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ 

      แทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 
28. รศ.สมาน  ลอยฟา    ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 
29. ศ.สุทธิพันธ  จิตพิมลมาศ   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
30. ผศ.ชูศักดิ์ คุปตานนท   ผูอํานวยการศนูยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
31. ผศ.นพดล  มีไชยโย    รองผูอํานวยการฝายบริหาร 

      แทนผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 
32. ผศ.เพ็ญประภา  เพชระบูรณิน  รองผูอํานวยการฝายบริหาร 
      แทนผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 
      (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
33. ผศ.พรรณวดี  ตันติศิรินทร   ประธานสภาคณาจารย 
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34. นางบุบผา  ชอบใช    ประธานสภาขาราชการและลูกจาง 
35. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
      เลขานุการที่ประชุม 
36. นางสังวาลย  ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 

 
ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 
1.  ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ    รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 
2.  อ.กิตติบดี  ใยพูล    รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร 
3.  ผศ.อนัตต  เจาสกุล    ผูอํานวยการศนูยคอมพิวเตอร 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.45 นาฬิกา 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอท่ีประชุม 

1.1  เรื่องที่ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2551  
        เมื่อวันท่ี 2 เมษายน 2551 และมติท่ียังไมไดรับการรับรอง  

 เลขานุการที่ประชุม เสนอตอที่ประชุมวา ดวยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2551 มีเรื่องที่ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง   
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    
  เลขานุการที่ประชุมขอแกไขและเพิ่มเติมรายงานการประชุม ดังนี้  

- หนา 6 เพิ่มเติมมติวาระที่ 4.3 ขอ 2 ดังนี้ 
     “สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหเชาอาคารราชพัสดุ กรมธนารักษ ตามที่เสนอ และมอบ

อํานาจใหอธิการบดีลงนามในแบบสัญญาตามสาระและแบบสัญญาที่กรมธนารักษ กําหนด และอนุมัติงบประมาณ...” 
ประธานไดมีขอเสนอแนะใหปรับปรุงรายงานการประชุม ดังนี้  
- หนา 15 วาระที่ 5.6 ขอ 1 บรรทัดที่ 2 “…โดยอาจพิจารณาแตงตั้งจากรองอธิการบดีที่

เกี่ยวของ...” ใหปรับแกไขเปน “…โดยอาจพิจารณาแตงตั้งจากรองอธิการบดีที่เกี่ยวของและคณบดี...” 
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 

   
  1.2 โครงการจัดตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรม ICT (Information and Communication Technology)  
                            จังหวัดขอนแกน 
  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2551 นายสุวิทย คุณกิตติ รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม ไดเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยขอนแกนและไดหารือวา เนื่องจาก
กระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายที่จะพัฒนาอุตสาหกรรม ICT ในสวนภูมิภาค ซึ่งไดดําเนินการไปบางแลวใน  
จ.ภูเก็ตและ จ.เชียงใหม ในสวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดเล็งเห็นวาจังหวัดขอนแกนไดมีการเตรียมความ
พรอมในการเปน ICT City และมีบุคลากรที่มีศักยภาพดาน ICT มากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสถาบัน 
การศึกษาที่มีหลักสูตรทางดาน ICT จํานวนมาก โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนสถาบันที่มีความพรอม
ทั้งในดานการผลิตบัณฑิตสาขาดาน ICT มีหนวยงานที่ดําเนินงานดาน ICT อยูแลว นอกจากนี้ยังมีเครือขาย
สถาบันอุดมศึกษาที่รวมกันพัฒนาศักยภาพดาน ICT  โดยนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT  มแีนวคิดจะ
ดําเนินการเปน เขตนิคมอุตสาหกรรม ICT (Clean and Green ICT City) และใหเปนเขตประกอบการเสรี (Free Zone) 
โดยจะไดรับสิทธิประโยชนหลายประการ เชน ดานภาษี ดานการคา เปนตน  ซึ่งจะสามารถดึงความสนใจให
บริษัทชั้นนํามารวมดําเนินการดวย เชน IBM, Microsoft เปนตน นอกจากนี้ พื้นที่ดังกลาวจะเปนฐานการดําเนินการ
วิจัยดาน ICT (Research and Development) ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยในอนาคต และผูที่จะไดรับประโยชน
มากที่สุดคือ คณาจารยและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อสําเร็จการศกึษาแลวจะมีงานรองรับทันที  
  ทั้งนี้ หากสนใจเขารวมดําเนินโครงการ เขตนิคมอุตสาหกรรม ICT มหาวิทยาลัยขอนแกน ตอง
เตรียมการในดานโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) ซึ่งจะมีหลายหนวยงานที่ใหการสนับสนุนและรวมกันใน
การเตรียมความพรอม เชน นิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย การสื่อสารแหงประเทศไทย องคการโทรศัพท 
และตองมีการจัดสรรพื้นที่ประมาณ 500 ไร เพื่อรองรับนิคมอุตสาหกรรม ICT ดังกลาว ซึ่งในเรื่องการจัดสรร
พื้นที่ การลงทุนและการบริหารจัดการจะตองพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้ง      
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้  

1. ควรจัดเตรียมขอมูลตางๆที่เกี่ยวของในการเขารวมดําเนนิโครงการเขตนิคมอุตสาหกรรม ICT 
เพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัยตอไป  

2. การจัดสรรพื้นที่เพื่อการดําเนินโครงการฯ ดังกลาว ควรเปนพื้นที่ที่สภามหาวิทยาลัยไดให
ความเห็นชอบไวแลว 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  7/2551 ณ วันศุกรท่ี 11 เมษายน 2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 8/2551 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2551 เรียบรอยแลว 
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3. มหาวิทยาลัยควรเตรียมแผนการทําความเขาใจในการบริหารพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ICT 
ดังกลาวดวย   

  มติ ท่ีประชุมพิจารณาเห็นชอบในหลักการการรวมดําเนินโครงการเขตนิคมอุตสาหกรรม ICT 
ตามที่เสนอ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป  
 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี  

- วาระพิเศษ  เมื่อวันท่ี 19 มีนาคม 2551   
- ครั้งท่ี 6/2551 เมื่อวันท่ี 21 มีนาคม 2551 
ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมวาระพเิศษ  เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2551 และครั้งที่ 6/2551 

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2551 โดยมีการแกไข ดังนี้ 
- วาระพิเศษ  เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2551 หนา 1 แกไขชื่อผูเขาประชุม ลําดับที่ 1 “รศ.สมุนต 

สกลไชย” เปน “รศ.สุมนต สกลไชย” 
- ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2551  
 - หนา 4 วาระที่ 4.5 ขอคิดเห็นเสนอแนะใหเพิ่มเติมขอความตอไปนี้  “กรณีสายสนับสนุน

ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางบริหาร เชน ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก และรองผูอํานวยการศูนย
สถาบัน สํานัก หรือผูชวยคณบดี ศูนย สถาบัน สํานัก นั้น ถือเปนภาระงานประจํา ซึ่งเปนภาระงานขั้นต่ําอยูแลว” 

 - รายงานการประชุมลับ วาระที่ 6.1 หนา 3 ขอคิดเห็นเสนอแนะ ขอ 3 ใหแกไข 
“คณบดีคณะวิทยาศาสตร” เปน “คณบดีคณะวิทยาการจัดการ”   

 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน     

3.1 (ราง) ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง การคิดภาระงานสําหรับ
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยขอนแกน  

  ประธานสภาขาราชการและลูกจางเสนอที่ประชุมวา  ตามที่ที่ประชุมคณบดีคราวประชุม ครั้งที่ 
6/2551 เมื่อวนัศุกรที่ 21 มีนาคม 2551 ไดมีการพิจารณาวาระที่ 4.5 เรือ่ง ราง ประกาศ กบม. มหาวิทยาลัยขอนแกน 
(ฉบับที่ .../2551) เรื่องการคิดภาระงานขั้นต่ําในการปฏิบัติงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งใน ราง
ประกาศฯ ดังกลาว ในขอ 4 “บุคลากรสายสนับสนุนตองปฏิบัติหนาที่ตามภาระงานขั้นต่ําไมนอยกวา 35 ชม. 
ปฏิบัติงานตอสัปดาห” นั้น 
  ตามหนังสือที่ ศธ 0509(2)/ว15 เรื่อง การกําหนดกรอบอัตรากําลังขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาฉบับวันที่ 18 กันยายน 2550 เปนการกําหนดภาระงาน ของตําแหนงสายบริหารและธุรการ
ทั่วไป ที่ตองมีภาระงานไมต่ํากวา 35 ชม. ทําการ/สัปดาห หรือ 230 วัน/ป มิไดเปนเกณฑของบุคลากรสาย
สนับสนุนทุกตําแหนง  
  จึงขอใหทบทวนเกณฑภาระงานขั้นต่ําของบุคลากรสายสนับสนุนใหม ควรเลือกใชไมนอยกวา 
230 วัน/ป จะเหมาะสมกวา เนื่องจากตรงกับความเปนจริงมากที่สุด (เฉลี่ยปฏิบัติงาน 30.87 ชม./สัปดาห) 
  อนึ่ง เนื่องจากการกําหนดภาระงาน 1 ตําแหนง ไมนอยกวา 35 ชม. ทําการ/สัปดาห เปนสิ่งที่
ไมสามารถปฏิบัติไดทุกวัน เพราะบุคคลยอมตองมีการลา อาจลาพักผอนหรือลาประเภทอื่นได จึงเสนอให
มหาวิทยาลัยมีหนังสือเสนอให สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทบทวนเกณฑดังกลาวใหม  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนเกณฑภาระงานข้ันต่ําของบุคลากรสายสนับสนุน 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีความเห็นวาการกําหนดเกณฑภาระงานขั้นต่ําของบุคลากร
สายสนับสนุน ท่ีตองมีภาระงานไมต่ํากวา 35 ชม. ปฏิบัติงานตอสัปดาหน้ัน เหมาะสมแลว และ
เน่ืองจากเปนการปฏิบัติงานตามภาระงานประจําท่ีไดรับมอบหมายและจํานวนชั่วโมงเปนไปตาม
กําหนดเวลาการทํางานของทางราชการอยูแลว สวนเกณฑกําหนดภาระงานเพื่อขอกําหนดกรอบ
อัตรากําลังเปนเกณฑท่ี สกอ. กําหนด จึงไมพิจารณาทบทวน 
 

3.2 ขอความเห็นชอบใหออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการใหบริการดานการเรียนการสอนแกหนวยงานภายนอก 

  เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา  จากการประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อ
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2551 ไดพิจารณา (ราง) ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการใหบริการดานการเรียนการ
สอนแกหนวยงานภายนอก ที่เสนอโดยคณะแพทยศาสตร และที่ประชุมไดมีมตมิอบหมายให ฝายวิชาการและ
วิเทศสัมพันธ รวมกับ ฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี ดําเนินการจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย โดย
แยกเปนกรณีการใหบริการดานการเรียนการสอน (การจัดการหลักสูตร) และกรณีการใหบริการวิชาการตอไปนั้น  
  เนื่องจากการดําเนินการดังกลาวมีความเกี่ยวของกับหลายคณะและตองหาขอสรุปใหไดในสวน
ที่เกี่ยวของกับการบริการวิชาการที่เปนการสอนและการบริการวิชาการที่อยูในรูปแบบอื่น และจําเปนตองใชระยะ
เวลานาน ซึ่งจะสงผลกระทบตอคณะแพทยศาสตรที่มีความจําเปนตองใชประกาศตามที่เสนอ  ทั้งนี้ ไดเสนอ 
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(ราง) ประกาศฯ ตออธิการบดีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม  
  สําหรับการออกประกาศฯ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยนั้น ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ จะเรง
ดําเนินการตอไป และในระหวางการดําเนินการยกรางประกาศฯ หากคณะใดที่ประสงคจะออกประกาศฯ ลักษณะ
เดียวกันนี้ ขอใหเสนอพิจารณาเปนรายคณะไป 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบและมีขอคิดเห็นเสนอแนะใหปรับแกไข (ราง) ประกาศฯ เรื่อง 
หลักเกณฑและวิธีการใหบริการดานการเรียนการสอนแกหนวยงานภายนอก ดังน้ี  
  - หนา 3   

-   ขอ 7 บรรทัดท่ี 2 “…หนวยภายนอกตองเปนผูรับผิดชอบคาเดินทาง...”              
แกไขเปน   “…หนวยงานภายนอกตองเปนผูรับผิดชอบคาเดินทาง...”   

-   ขอ 11 บรรทัดท่ี 2 “...และอัตราตางไปจากที่กําหนดไดเปนกรณีๆ ไป…” 
แกไขเปน  “...และอัตราตางไปจากที่กําหนดไวไดเปนกรณีๆ ไป…” 

 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   

4.1 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย หลักเกณฑการจายคาตอบแทนใน
การดําเนินงานภาคการศึกษาฤดูรอน หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2551 
และราง ประกาศฯ (ฉบับท่ี .../2551) เรือง หลักเกณฑการจัดสรรเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ ในภาคการศึกษาฤดูรอน 

  ผูแทนผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการเสนอที่ประชุมวา ดวย สํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ ไดจัดทํา ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย หลักเกณฑการจายคาตอบแทนในการ
ดําเนินงานภาคการศึกษาฤดูรอน หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2551 และราง ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 
(ฉบับที่.../2551) เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ ในภาค
การศึกษาฤดูรอน เสร็จเรียบรอยแลว ทั้งนี้  ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก
ทะเบียนและประมวลผล ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2551 และที่ประชุมคณะกรรมการ
เงินรายได ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2551 แลว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้  
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย ขอนแกน 
วาดวย หลักเกณฑการจายคาตอบแทนในการดําเนินงานภาคการศึกษาฤดูรอน หลักสูตรปริญญาตรี 
ภาคปกติ พ.ศ. 2551 และราง ประกาศฯ (ฉบับท่ี .../2551) เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ ในภาคการศึกษาฤดูรอน โดยมีขอคิดเห็น
เสนอแนะแนะและปรับแกไข ดังน้ี  
 1. (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย ขอนแกน วาดวย หลักเกณฑการจายคาตอบแทนในการ
ดําเนินงานภาคฤดูรอน หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2551 
  - ขอ 5.3 ควรปรับวิธีการเขียนใหมเพื่อใหสื่อไดชัดเจนวาหลักเกณฑการแบงกลุม
นักศึกษา น้ัน สอดคลองกับการจายคาตอบแทน  
  - ขอ 6 
          - ขอ 6.1 คาตอบแทนอาจารยผูสอนใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

        - ขอ 6.2.1 ใหตัดออก และปรับการเรียงลําดับขอใหม 
          - ขอ 6.2.4 “กรณีปฏิบัติงานไมครบตาม 7.2 และ 7.3 ...” แกไขเปน “กรณี
ปฏิบัติงานไมครบตาม 6.2.1 และ 6.2.2 ...”  
  - ใหเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาลงนามใน (ราง) ระเบียบฯ ตอไป 

 2. ราง ประกาศฯ (ฉบับท่ี .../2551) เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ ในภาคการศึกษาฤดูรอน 
  - ควรปรับช่ือของประกาศโดยตัดคําวา “ปริญญาตรี” ออกเพื่อใชไดกับหลักสูตรทุกระดับ 
  - ขอ 4 หลักเกณฑการจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ใหแบงเปน 3 สวน โดย
จัดสรรใหกับ 1) มหาวิทยาลัย 2) คณะที่รับผิดชอบหลักสูตร และ 3) คณะที่รับผิดชอบรายวิชา และ
ควรมีการกําหนดอัตราการจายคาตอบแทนขั้นสูงสุดไวดวย 
  - ท้ังน้ี สวนท่ีจัดสรรใหกับมหาวิทยาลัย น้ัน มอบใหรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
รับไปพิจารณาดําเนินการตอไป 
 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  7/2551 ณ วันศุกรท่ี 11 เมษายน 2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 8/2551 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2551 เรียบรอยแลว 



- 5 - 

4.2 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนขามระบบการศึกษา 

  ผูแทนผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการเสนอที่ประชุมวา เนื่องจากมหาวิทยาลัย
อนุญาตใหนักศึกษาในภาคปกติลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษ และนักศึกษาในภาคพิเศษลงทะเบียนเรียนใน
ภาคปกติ ซึ่งทุก 2 กรณีตองไดรับการพิจารณาอนุมัติจากอธิการบดีเปนรายกรณีตามเหตุผลความจําเปนที่
เหมาะสม เดิมสามารถเก็บคาลงทะเบียนไดตามหนวยกิตของรายวิชานั้นๆ แตปจจุบันการเก็บคาธรรมเนียม
การศึกษาเปนแบบเหมาจาย สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ จึงจัดทํา ราง ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 
เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนขามระบบการศึกษา เสร็จเรียบรอยแลว ทั้งนี้ไดผาน
ความเห็นชอบจาก คณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 
2551 แลว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีความเห็นวากรณีการลงทะเบียนเรียนขามระบบการศึกษา 
น้ัน เกิดจากขอจํากัดของการจัดการศึกษา จึงควรเอื้อประโยชนใหกับนักศึกษาโดยไมตองเก็บ
คาธรรมเนียมเพิ่มเติม แตใหนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนขามระบบไดโดยการขออนุมัติเปนราย
กรณีไปตามแนวปฏิบัติเดิม โดยไมตองออกเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 
 
  4.3  การทําสัญญากับผูประกอบการ 

ประธานเสนอทีป่ระชุมวา  ดวย คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยสิน มีมติเรื่องการทาํสัญญา
ระหวางคณะ หนวยงาน กับผูประกอบการ โดยใหคณะ/หนวยงานทําสัญญากับผูประกอบการ เฉพาะกิจการ
รานอาหาร และรานถายเอกสาร ที่ตั้งอยูในพื้นที่ของคณะ/หนวยงาน เพื่อใหบริการแกบุคลากรและนักศึกษา 
และขอความอนุเคราะหคณะ/หนวยงานตางๆ เมื่อไดทําสัญญากับผูประกอบการในกรณีดังกลาวแลว โปรด
สําเนาสัญญาทั้งหมดใหแกสํานักงานบริหารจัดการทรพัยสิน สวนการประกอบการอื่นๆ ตองขออนมุัติจาก
มหาวิทยาลัย และผูประกอบการจะตองทําสัญญากับมหาวิทยาลัยโดยสํานักงานบริหารจัดการทรัพยสิน เทานั้น  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบแนวปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการ
ทรัพยสินเสนอ 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหคณะ/หนวยงาน สงสําเนาสัญญากับ
ผูประกอบการ เฉพาะกิจการรานอาหาร และรานถายเอกสาร ท่ีตั้งอยูในพื้นท่ีของคณะ/หนวยงาน 
ท้ังหมดใหแกสํานักงานบริหารจัดการทรัพยสิน และสวนการประกอบการอื่นๆ ตองขออนุมัติจาก
มหาวิทยาลัย และผูประกอบการจะตองทําสัญญากับมหาวิทยาลัยโดยสํานักงานบริหารจัดการ
ทรัพยสิน ตามที่เสนอ 
 

4.4 พิจารณาเสนอแตงตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาประธานคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยประจําสาขาวิชา 

  รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยีเสนอตอที่ประชุมวา ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 
(ฉบับที่ 360/2551) เรื่อง แนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน ขอ 4 
(4.1) กําหนดใหที่ประชุมคณบดีแตงตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาประธานคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยประจําสาขาวิชา 
จํานวน 5 คน จึงเสนอตอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาเสนอ รองอธิการบดีเปนประธานคณะอนุกรรมการ และผูแทน
คณบดี จํานวน 4 คน เพื่อรวมเปนคณะอนุกรรมการตามประกาศฯ ดังกลาว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเสนอแตงตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาประธาน
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจําสาขาวิชา ประกอบดวย 

1. รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี  เปนประธานอนุกรรมการ 
2. คณบดีคณะแพทยศาสตร     เปนอนุกรรมการ 
3. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร    เปนอนุกรรมการ 
4. คณบดีคณะวิทยาศาสตร     เปนอนุกรรมการ 
5. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     เปนอนุกรรมการ 

 
  ประธานไดหารือที่ประชุมวา เนื่องจากวาระพิจารณา 4.5-4.10 มีความสําคัญที่ตองพิจารณาโดย
ละเอียดรอบคอบ และใหบุคลากรไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นผานตัวแทนของแตละกลุม คณะ/หนวยงาน จึงขอ
หารือวาควรจะเลื่อนไปบรรจุวาระการประชุมคณบดีครั้งตอไป ซึ่งจะมีอีกในวันศุกรที่ 18 เมษายน 2551 หรือไม  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหเลื่อนไปบรรจุวาระการประชุมคณบดี ครั้งท่ี 8/2551 ใน              
วันศุกรท่ี 18 เมษายน 2551 เวลา 09.30 น. เปนตนไป 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  7/2551 ณ วันศุกรท่ี 11 เมษายน 2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 8/2551 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2551 เรียบรอยแลว 
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4.5 (ราง) ระเบียบสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การดําเนินการทางวินัยแก

ขาราชการ พ.ศ. ... 
  (เลื่อนไปบรรจุวาระการประชุมครั้งตอไป) 
   

4.6 (ราง) ระเบียบสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสั่งพักราชการและการสั่งให
ออกราชการไวกอน พ.ศ. ... 

  (เลื่อนไปบรรจุวาระการประชุมครั้งตอไป) 
 

4.7 (ราง) ระเบียบสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสั่งใหขาราชการออกจากราชการ
เพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน พ.ศ. ...  

  (เลื่อนไปบรรจุวาระการประชุมครั้งตอไป) 
 
4.8 (ราง) ระเบียบสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ. ... 

  (เลื่อนไปบรรจุวาระการประชุมครั้งตอไป) 
   

4.9 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย  เรื่อง  หลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน  

  (เลื่อนไปบรรจุวาระการประชุมครั้งตอไป) 
 
4.10 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ... 

  (เลื่อนไปบรรจุวาระการประชุมครั้งตอไป) 
 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

5.1 ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่ มหาวิทยาลัยขอนแกนโดย
อธิการบดีไดจดัทําคํารับรองการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจาํป พ.ศ. 2550 ตอ
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 และไดรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตอสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ตามมิติการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 4 มิติ แลวนั้น บัดนี้ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดแจง
ผลการปฏิบัติราชการใหมหาวิทยาลัยขอนแกนทราบในเบื้องตนแลว 
  สํานักงาน ก.พ.ร. รวมกับที่ปรึกษาดานการประเมินผลไดดําเนินการสอบทานความถูกตองของขอมูล
มาโดยลําดับแลว และไดผลเบื้องตนปรากฏวา มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับคะแนนการประเมินเทากับ 3.8513  จาก
คะแนนเต็ม 5 ทั้งนี้ ยังไมรวมผลการประเมินอีก 2 ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดที่ 1 และ 2) โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

กรอบการประเมิน นํ้าหนัก 
ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

ผลจาก 
ก.พ.ร.  
ครั้งท่ี 1 

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิภาพ 55 4.0577 3.7980 
มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพ 15 2.8667 4.2666 
มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 10 3.4350 3.0770 
มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาสถาบัน 20 4.0926 4.0735 

รวม 100 3.8438 3.8513 
 
  การวิเคราะหคะแนนที่ไดของแตละตัวชี้วัดทั้งหมด 42 ตัวชี้วัด สรุปไดดังนี้ 

1. ตัวชี้วัดที่ไดคะแนนเต็ม มีจํานวน 23 ตัว (คิดเปนรอยละ 55.0 ของตัวชี้วัด) 
2. ตัวชี้วัดที่ไดคะแนน 4.0000 แตไมถึง 5.000 มีจํานวน 7 ตัวชี้วัด                                            

(คิดเปนรอยละ 17.0 ของตัวชี้วัด) 
3. ตัวชี้วัดที่ไดคะแนนตั้งแต 3.0000 แตไมถึง 4.0000 มีจํานวน 4 ตัวชี้วัด                                 

(คิดเปนรอยละ 9.0 ของตัวชี้วัด) 
4. ตัวชี้วัดที่ไดคะแนนต่ํากวา 3.0000 ลงมา มีจํานวน 6 ตัวชี้วัด                                               

(คิดเปนรอยละ 14.0 ของตัวชี้วัด) 
5. ตัวชี้วัดที่รอผลการประเมิน (NA) มีจํานวน 2 ตัวชี้วัด                                                         

(คิดเปนรอยละ 5.0 ของตัวชี้วัด)  
รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  7/2551 ณ วันศุกรท่ี 11 เมษายน 2551 

หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 8/2551 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2551 เรียบรอยแลว 
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  จากผลคะแนนดังกลาวขางตนมหาวิทยาลัยขอนแกนได ขออุทธรณและยืนยันผลการปฏิบัติ
ราชการ จํานวนทั้งส้ิน 7 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

1. ตัวชี้วัดท่ี 3.6 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนของสถาบันยุทธศาสตรฯ              
คาคะแนนเดิม ระดับ 3.0000 ขอยืนยันผลการดําเนินงานเปน ระดับ 5.0000 

2. ตัวชี้วัดท่ี 4.1.5 รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกที่ตีพิมพเผยแพร       
ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจาํนวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือปริญญาเอก              
คาคะแนนเดิม ระดับ 2.3841 ขอยืนยันผลการดําเนินงานเปน ระดับ 5.0000 

3. ตัวชี้วัดท่ี 8 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยฯ         
คาคะแนนเดิม ระดับ 2.0000 ขอยืนยันผลการดําเนินงานเปน ระดับ 5.0000 

4. ตัวชี้วัดท่ี 13 ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน               
คาคะแนนเดิม ระดับ 4.7366 ขอยืนยันผลการดําเนินงานเปน ระดับ 4.9258 

5. ตัวชี้วัดท่ี 14 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ                             
คาคะแนนเดิม ระดับ 2.0000 ขอยืนยันผลการดําเนินงานเปน ระดับ 5.0000 

6. ตัวชี้วัดท่ี 22 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด                          
คาคะแนนเดิม ระดับ 1.0000 ขอยืนยันผลการดําเนินงานเปน ระดับ  5.0000 

7. ตัวชี้วัดท่ี 23 ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญ                                             
คาคะแนนเดิม ระดับ 3.0000 ขอยืนยันผลการดําเนินงานเปน ระดับ  5.0000 

  คณะรัฐมนตรใีนการประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2551 ไดมีมติเห็นชอบการปรับปรุงวิธีการ
จัดสรรเงินรางวัลประจําปใหสวนราชการ สถาบันอุดมศึกษา และจังหวัดที่มีการจัดทาํคํารับรองการปฏิบัติราชการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ที่มีผลการประเมินครบถวนทุกตัวชี้วัดและผานเกณฑการประเมินผลจากการแบงจาย
สองครั้งเปนการจายครั้งเดยีวภายในเดือนเมษายน 2551 ซึ่งสํานักงาน ก.พ.ร. ไดแจงกรอบวงเงินรางวัลของ
มหาวิทยาลัยขอนแกนที่คํานวณจากคะแนนรวมเต็ม 5.0000 คะแนน ในเบื้องตนวา มหาวิทยาลัยขอนแกนจะมี
กรอบวงเงินจากคะแนนสูงสุดสําหรับจายเปนเงินรางวัล 18,344,066.22 บาท (สิบแปดลานสามแสนสี่หมื่นสี่
พันหกสิบหกบาทยี่สิบสองสตางค) เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการและชวยบรรเทาปญหา
คาใชจายกอนเปดภาคการศึกษาใหขาราชการและลูกจางประจําที่ปฏิบัติงานดวยความทุมเทและมีผลงานจน
ไดรับเงินรางวลั  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 

 
5.2 รายงานผลการวิจัยเชิงสํารวจความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นเก่ียวกับคุณภาพ

การใหบริการของมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแกนไดจัดทําคํา

รับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 และไดมีการดําเนินงานตามกระบวนการจนกระทั่งมีการแจง
ยืนยันคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตามหนังสือที่ นร 1201/830 ลงวันที่ 
14 มีนาคม 2551 นั้น ทั้งนี้ไดแจงผลคะแนนตัวชี้วัดที่ 6 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ที่ไดคา
คะแนนเทากับ 5.0000 (มีผลการดําเนินงาน เปน 86.17000) ซึ่งตัวชี้วัดนี้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(สํานักงาน ก.พ.ร.) ไดจัดจางผูประเมินอิสระดําเนินการสํารวจ และทางสํานักงาน ก.พ.ร. ยังไดแจงผลการสํารวจ
ความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2550  ทั้งนี้ ขอมูลที่ปรากฏในเอกสารเปนผลการวิจัยเชิงสํารวจคามพึงพอใจ และความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการ
ใหบริการของมหาวิทยาลัยขอนแกนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ซึ่งเปนขอมูลที่มีประโยชนอยางยิ่งตอการ
ปรับปรงุคุณภาพการใหบริการของมหาวิทยาลัย  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 

 
5.3 การแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ดวยคณะอนุกรรมการดานกฎหมาย ซึ่งไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการอุดมศึกษา ใหมีหนาที่

พิจารณากลั่นกรองงานดานกฎหมายที่เกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาในคราวประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 
2551 ไดพิจารณาเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยและผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง และมีมติวา ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง (สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา นายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรี) และผูบริหารซึ่งเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
นายกเทศมนตรี และนายกองคการบริหารสวนตําบล) ไมอาจไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ แตอาจไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงได 

 
รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  7/2551 ณ วันศุกรท่ี 11 เมษายน 2551 

หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 8/2551 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2551 เรียบรอยแลว 



- 8 - 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 

5.4 การขออนุมัติเปดหลักสูตร 
ดวยคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ การ

เสนอขออนุมัติเปดหลักสูตร จํานวน 7 หลักสูตร ดังนี้ 

ประเภทหลักสูตร 
ช่ือหลักสูตรและสาขาวิชา หนวยงาน

รับผิดชอบ ปกติ
(ภาษาไทย) นานาชาติ

ศึกษาเปน
ภาษาองักฤษ หมายเหตุ

ผานความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย 
คร้ังท่ี (วันที่) 

1. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551       
1.1 ระดบัปรญิญาโท       
(1) หลักสตูรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
     สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว 

คณะพยาบาลศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลยั 

    3/2551 
22 ก.พ.51 

(2) หลักสตูรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
      สาขาวิชาการพยาบาลผูสูงอาย ุ

คณะพยาบาลศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลยั 

    4/2551 
12 มี.ค.51 

(3)  หลักสตูรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
      สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลยั 

    4/2551 
12 มี.ค.51 

(4) หลักสตูรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
      สาขาวิชาการผดุงครรภข้ันสูง 

คณะพยาบาลศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลยั 

    5/2551 
21 มี.ค.51 

รวมหลักสูตรปรบัปรุง ระดบัปริญญาโท 4 หลักสูตร 
1.2 ระดบัประกาศนียบัตรบณัฑติ       
(1) หลักสตูรประกาศนยีบัตรบณัฑิต 
      สาขาวิชาชีพคร ู

คณะศึกษาศาสตร   
และบัณฑิตวิทยาลยั 

    6/2551 
28 มี.ค.51 

รวมหลักสูตรปรบัปรุง ระดบัประกาศนียบัตรบณัฑิต 1 หลักสูตร 
2. หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551       
2.1 ระดบัปรญิญาตร ี       
(1) หลักสตูรเทคโนโลยีบัณฑิต 
      สาขาการจดัการงานชางและผังเมือง 

วิทยาลัยการปกครอง
ทองถิ่น 

    3/2551 
22 ก.พ.51 

(2) หลักสตูรวทิยาศาสตรบัณฑิต 
      สาขาวิชาเอกคูวิทยาศาสตรอนามยั 
      สิ่งแวดลอม-อาชีวอนามัยและ 
      ความปลอดภยั 

คณะสาธารณสขุศาสตร     6/2551 
28 มี.ค.51 

รวมหลักสูตรปรบัปรุง ระดบัปริญญาตรี 2 หลักสูตร 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

5.5 ทุนเรียนภาษาญี่ปุนของโรงเรียน Hitachi Language School ประเทศญี่ปุน  
  ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับแจงจากกระทรวงการตางประเทศวา ทุนเรียน
ภาษาญ่ีปุนของโรงเรียน Hitachi Language School มีนัยวาเปนการหลอกใชแรงงานของนักเรียน โดยเสนอ
ทุนการศึกษาและชักชวนใหมาศึกษาที่โรงเรียนดังกลาว สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวไดตรวจสอบ
ขอมูลเบ้ืองตนพบวา โรงเรียน Hitachi Language School ไดลงโฆษณาในเว็บไซตระบุวาจะใหทุนการศึกษา
ภาษาญ่ีปุน ผูที่สนใจตองสอบผานการสอบสัมภาษณ และตองมีเงินฝากในบัญชีธนาคารประมาณ 500,000 - 
600,000 บาท 

จากการสอบถามคนไทยในเมืองมิโตะและนักเรียนไทยที่เรียนอยูที่โรงเรียนดังกลาว สรุปไดวา
มิไดใหทุนการศึกษาตามที่โฆษณาไวแตอยางใด และนักเรียนตองทํางานเพื่อนํารายไดมาชําระคาเลาเรียน 
คาที่พัก และคาอาหาร ทั้งนี้ นักเรียนตองจายเงินค้ําประกันใหกับโรงเรียนเปนจํานวน 2,000 ดอลลารสหรัฐฯ 
อีกดวย ซึ่งอาจจะประมวลไดวา โรงเรียน Hitachi Language School มิไดแจงรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับ
สภาพการณตามความเปนจริง ซึ่งอาจเปนเจตนาที่สรางความเขาใจผิดใหกับนักเรียน ซึ่งมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
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5.6 ความคืบหนาการยกเวนคาธรรมเนียมแผนปายและภาษีประจําปรถยนต 
  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่ สํานักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย
ไดขอใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแกไขปญหาใหกับ
มหาวิทยาลัยตางๆ ที่เปนสวนราชการเพือ่ขอยกเวนคาธรรมเนียมแผนปายและภาษีประจําปรถยนต เนื่องจาก
สถานะทางกฎหมายของมหาวิทยาลัยตางๆ ไมมีฐานะเปนกรมจึงไมอยูในขายที่จะไดรับยกเวนคาธรรมเนยีม
แผนปายและภาษีประจําปรถยนตตามพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522 มาตรา 9 และมาตรา 30 นั้น  

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
ไดพิจารณาแลววา ประเด็นปญหาในเรื่องนี้เปนประเด็นขอกฎหมายตามพระราชบญัญัติรถยนต พ.ศ. 2522 ที่
กําหนดยกเวนคาธรรมเนียมแผนปายและภาษีประจําปรถยนตใหกับสวนราชการที่มฐีานะเปนกระทรวง ทบวง 
หรือ กรม เทานั้น เมื่อปจจุบันมหาวิทยาลัยสวนราชการไมมีฐานะเปนกรมตามกฎหมายทําใหไมไดรับการยกเวน
คาธรรมเนียมแผนปายและภาษีประจําปรถยนตดังกลาว ซึ่งในขณะนี้กรมการขนสงทางบกก็ไดยกรางกฎหมาย
เพื่อใหครอบคลุมถึงสวนราชการตางๆ ที่ไมมีฐานะเปนกรมดวยแลว โดยอยูระหวางขั้นตอนการเสนอราง แต
อยางไรก็ตามสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเหน็วาแมมหาวิทยาลัยไมมีฐานะเปนกรมแตก็ยังคงสภาพ
นิติบุคคลตามกฎหมายที่มีอํานาจดําเนินกิจการตางๆ ไดเอง ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของ คณะกรรมการกฤษฎกีา 
(คณะพิเศษ) ตามเรื่องเสร็จที่ 923/2547 แตกลับไมสอดคลองกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) 
เรื่องเสร็จที่ 741-742/2550 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดขอหารือทบทวนความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) แลว พรอมกับไดขอความอนเุคราะหไปยังกรมการขนสงทางบกเพื่อชะลอการ
เก็บคาธรรมเนียมแผนปายและภาษีประจําปรถยนตยอนหลังจากมหาวิทยาลัยตางๆ เอาไวกอน ซึ่งเมื่อมีความ
คืบหนาประการใดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะแจงใหทราบตอไป ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 

รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมเพิ่มเติมวา  การเรียกเก็บคาธรรมเนียมแผนปายและ
ภาษีประจําปรถยนตดังกลาวนี้ มีผลเก็บยอนหลังตั้งแตการตั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งเรื่องนี้ไดมอบหมายใหกองคลัง
ติดตอหารือกบักรมขนสงทางบกแลว ผลคืบหนาประการใดจะแจงใหทราบตอไป 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 

 
5.7 การแกไขกฎหมายเกี่ยวกับระยะเวลาการฟองคดีปกครองจากอายุความ 1 ป 

แกไขเปนอายุความ 5 ป  
  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีบันทึก ดวนที่สุด ที่                         
ศธ 0509.6 (2.1) /ว326 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2551 แจงแนวทางการดําเนินคดีปกครองกรณีมีการแกไขขอ
กฎหมายเกี่ยวกับระยะเวลาการฟองคดีวา สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2551 ไดมีการประกาศใช
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธพีิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551 โดยแกไขระยะเวลาการ
ฟองคดีพิพาทตามสัญญาทางปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (4) เปนใหยื่นฟองภายใน 5 ป นับแตวันรูหรือ
ควรรูเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกิน 10 ป นับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี จึงขอใหมหาวิทยาลัยยื่นคําขอให
ศาลปกครองพิจารณาคดีใหมภายใน 90 วัน นับแตวันที่ 28 กุมภาพันธ 2551 ประกอบกับสํานักงานคดีปกครอง
มีหนังสือ ที่ อส 0032/264 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2551 พนักงานอัยการขอใหมหาวทิยาลัยยืนยันความประสงค
ในการขอใหพิจารณาคดีใหมรายนายจักรินทร กระยอม ซึ่งผิดสัญญาชดใชทุนการเปนนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชา
เภสัชศาสตร และศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2549 ไมรับคําฟองของมหาวิทยาลัยไว
พิจารณาและใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ โดยอางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551  
  บัดนี้ สํานักงานกฎหมายไดตรวจสอบคดีที่ขาดอายุความแลว และไดประสานงานกับงานวินัย
และนิติการในการดําเนินการสงฟองศาลปกครองใหพิจารณาคดีใหม ตามคําแนะนําของพนักงานอัยการคดี
ปกครองและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 

5.8 วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ปท่ี 7 ฉบับท่ี 4 (ต.ค. – ธ.ค. 2550) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ดวยบัณฑิตวิทยาลัย ไดจัดทําวารสารวิจัย มข. 

(ฉบับบัณฑิตศึกษา) เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยของนักศึกษาและเปนสื่อกลางรายงานความกาวหนาในการวิจัย
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยกําหนดออกปละ 4 ฉบับ ขณะนี้วารสารวิจัย มข. 
(ฉบับบัณฑิต) ปที่ 7 ฉบับที่ 4  (ต.ค. – ธ.ค. 2550) ไดจัดพิมพเสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม 

และเนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีเกณฑเรื่องบทความที่
ตีพิมพในวารสารทั้งงานวิจัยของอาจารยและนักศึกษา ที่สามารถนํามาเปนตัวชี้วัดไดตองเปนบทความที่ไมได
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ตีพิมพในวารสารของหนวยงานนั้นๆ ในขณะเดียวกัน หากเปนบทความที่ไดรับการบันทึกลงในฐานขอมูลของ 
TCI (Thai Citation Index) ของ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) จะถือเปนการอนุโลมใหนํามานับเปน
ตัวชี้วัดได ดังนั้น จึงขอความรวมมือคณะสงรายชื่อและตัวอยางวารสาร มาที่บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบวา
บทความนั้นๆ ไดถูกบันทึกในฐานขอมูลของ TCI (Thai Citation Index) หรือไม ซึ่งหากพบวายังไมมีในฐานขอมูล
ของ TCI (Thai Citation Index) บัณฑิตวิทยาลัยจะไดประสานขอขอมูลเพื่อจัดสงตอไป และกรณีที่มีการจัด
สัมมนาทางวิชาการและนําผลงานวิจัยของนักศึกษาไปตีพิมพ นั้น สํานักงาน ก.พ.ร. มีเกณฑวาตองมีหลักฐาน
ชัดเจนวาเปนการจัดสัมมนารวมกับหนวยงานใด หรือเปนบทความที่ไดรับการประเมิน(Peer Review) จาก
หนวยงานภายนอกและเปนที่ยอมรับแลว จึงจะยอมนับเปนตัวชี้วัดได ดังนั้น จึงขอใหคณะสงหลักฐานและ
โครงการจัดการอบรมทางวิชาการประจําปของคณะและรายชื่อหนวยงานที่รวมจัดอบรมทางวิชาการ มาที่
บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อจัดทําเปนฐานขอมูลการจัดสัมมนาทางวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งจะชวยให
สามารถตรวจสอบไดรวดเรว็ 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและขอความรวมมือดังกลาวดวย 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ 

 6.1  สรุปกิจกรรมตางๆของมหาวิทยาลัยขอนแกน และรายงานสรุปขาวมหาวิทยาลัยขอนแกน 
       ในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน  ประจําเดือนมีนาคม 2551 

  ในเดือนมีนาคม 2551 มหาวิทยาลัยไดดําเนินกิจกรรมที่สําคัญๆ ในดานการพัฒนาวชิาการและ
ผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม การพัฒนานักศกึษา การพัฒนาระบบบริหาร
และบุคลากร และการจัดกิจกรรมพิเศษ ซึง่มีรายละเอียดบรรจุในแผนซีดีประกอบวาระการประชุม  นอกจากนี้ ยังได
รวบรวมรายงานขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน ประจําเดือนมีนาคม 2551    โดย
แยกประเภทเปนขาวดานตางๆ ไดแก ขาวพัฒนาวิชาการและผลิตบัณฑิต  การวิจัย การบริการวิชาการ และกิจกรรม
พิเศษ ซึ่งมีรายละเอียดบรรจุในแผนซีดีประกอบวาระการประชุม 
  รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธเสนอวา ไดมีปรับปรุงเว็บไซตมหาวิทยาลยัขอนแกน 
โดยนําขาวดวนประจําวัน และมีการรวบรวมขาวเดน ซึ่งเปนขาวที่สื่อใหความสนใจ และไดจัดทําเปนฐานขอมูลขาว
ยอนหลังป 2550 นอกจากนี้ ไดนําวีดีทัศนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยขอนแกนเสนอบนเว็บไซตเพื่อใหสามารถชมขาว
ยอนหลังได ซึ่งสามารถดูรายละเอียดไดที่ www.kku.ac.th 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ  
 

6.2 รายงานผลการดําเนินการการจัดการศึกษาหลักสูตรโครงการพิเศษ                   
คณะวิทยาการจัดการ ประจําป 2549 

  คณะวิทยาการจัดการ ขอเสนอรายงานผลการดําเนินการการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2549 โดยคณะฯไดจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรลักษณะ
โครงการพิเศษ ดังนี้ 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการทองเที่ยว 
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) 
โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงานและผูสอบบัญชีรับอนุญาต ไดตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 และ 2548 และงบรายได-คาใชจาย สําหรับงวดสิ้นสุดวันเดียวกันของโครงการพิเศษ             
คณะวิทยาการจัดการแลว เห็นวางบการเงินนี้ แสดงฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานสําหรับงวดสิ้นสดุ ณ            
วันที่ 30 กันยายน 2549 และ 2548 ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 12.30 นาฬิกา 

 
 

     (ลงชื่อ)       สังวาลย  ชางทอง 
(นางสังวาลย  ชางทอง) 

    ผูชวยเลขานุการที่ประชุมคณบดี 
นางสาวลัลธริมา  ประจง 
นางสุภารัตน  มูลศรี 
ผูบันทึกรายงานการประชุม 
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