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รายงานการประชุมคณบดี 1 
ครั้งท่ี 10/2552 2 

เมื่อวันศุกรท่ี 19 มิถุนายน 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. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 11 
6. ผศ.วินัย ใจขาน    รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 12 
7. ผศ.วันชัย สุมเล็ก    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 13 
8. ผศ.วันชัย  ธนาเศรษฐอังกูล   รองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพ 14 
9. รศ.วนิดา แกนอากาศ   รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ 15 

      แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 16 
10. รศ.อนันต  พลธานี    คณบดีคณะเกษตรศาสตร 17 
11. รศ.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 18 
12. รศ.ปยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์   รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ 19 

      แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร 20 
13. ผศ.ไพศาล  สุวรรณนอย     คณบดีคณะศึกษาศาสตร 21 
14. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย       คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 22 
15. ศ.วิรุฬห  เหลาภัทรเกษม   คณบดีคณะแพทยศาสตร 23 
16. ผศ.เยาวลักษณ  อภิชาติวัลลภ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 24 
17. รศ.เกรียงไกร  กิจเจริญ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 25 
18. ผศ.นิคม ถนอมเสียง    รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 26 

      แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 27 
19. รศ.อินทรพล  หอวิจิตร   รักษาการคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 28 
20. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย   คณบดีคณะเภสัชศาสตร 29 
21. ผศ.เกษม  นันทชัย     คณบดีคณะเทคโนโลยี  30 
22. รศ.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 31 
23. ผศ.ทรงยศ  วีระทวีมาศ   คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 32 
24. รศ.มันทนา สามารถ    คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 33 
25. รศ.เฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี   คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 34 
26. อ.กิตติบดี  ใยพูล    รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร 35 
27. รศ.คูณ  โทขันธ     รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ 36 

แทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 37 
28. นางสุดใจ  ธนไพศาล   ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 38 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 39 
29. ผศ.อนัตต  เจาสกุล    ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 40 
30. รศ.สัญญา รอยสมมติ   รักษาราชการแทนรองผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ 41 

      แทนรักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ 42 
31. ผศ.นพดล  มีไชยโย       รองผูอํานวยการฝายบริหาร 43 
      แทนผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 44 
32. รศ.พีระศักดิ์  ศรีฤาชา   ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  45 
      (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 46 
33. ผศ.พรรณวดี  ตันติศิรินทร   ประธานสภาคณาจารย   47 
34. นางบุบผา  ชอบใช    ประธานสภาขาราชการและลูกจาง 48 
35. รศ.กุลธิดา ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 49 

      และรักษาการคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 50 
      เลขานุการที่ประชุม  51 
36. นางสังวาลย   ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 52 
 53 
   54 
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ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 1 
1. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย   รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 2 
2. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธุ   รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 3 
3. รศ.วินิต  ชินสุวรรณ    คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 4 
4. ศ.สุทธิพันธ จิตพิมลมาศ   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 5 

 6 
เริ่มประชุมเวลา 09.40 นาฬิกา 7 
  เมื่อครบองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและเริ่มดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ8 
ประชุม ดังนี้ 9 
 10 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงตอท่ีประชุม –ไมมี- 11 
 12 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งท่ี 9/2552 เมื่อวันท่ี 12 มิถุนายน 2552 13 

ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2552 โดยมีการแกไขดังนี้  14 
- หนา 15 วาระที่ 5.12 บรรทัดที่ 17 “...มีผูประกอบการในประเทศ ส.ป.ป.ลาว...” แกไข15 

เปน “...มีผูประกอบการของไทยที่ไปลงทุนในประเทศ ส.ป.ป.ลาว...” 16 
 17 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน -ไมม-ี 18 

3.1 (ราง) ขอเสนอการปรับแผนยทุธศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  19 
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากการประชุมคณบดี 20 
คราวประชุม ครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2552 ไดเสนอเรื่องการวิเคราะหและจัดทําขอเสนอการปรับ21 
แผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน การสํารวจความพรอมในการบูรณาการเปนประชาคมอาเซียนป พ.ศ. 22 
2558 (ค.ศ.2015) ตามขอเสนอแนะจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 8 23 
เมษายน 2552 นั้น ฝายแผนและสารสนเทศไดดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) จํานวน 3 ครั้ง 24 
โดยในวันที่ 19 มิถุนายน 2552 นี้เปนครั้งสุดทาย หลังจากนั้น กองแผนงานจะไดเรงดําเนินการจัดทํา (ราง) 25 
ขอเสนอการปรับแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 26 
กอนนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยตอไป ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อกําหนดวนัประชุมคณบดีวาระพิเศษเพื่อ27 
พิจารณา (ราง) ขอเสนอการปรับแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 28 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 29 
  มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหเชิญประชุมคณบดีวาระพิเศษเพื่อพิจารณา (ราง) 30 
ขอเสนอการปรับแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ในวันพฤหัสบดีท่ี 25 มิถุนายน 2552 เวลา 31 
16.00 น. เปนตนไป 32 
 33 

3.2 การจัดสรรงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 (ตามแผนฟนฟู34 
เศรษฐกิจระยะท่ี 2) รอบท่ี 2 35 

  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากการประชมุคณบดี ครั้ง36 
ที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2552 ไดเสนอใหที่ประชุมรับทราบนโยบายงบประมาณป 2553 และโครงการ37 
ภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 (ตามแผนฟนฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2) รอบที่ 2 นั้น บัดนี้ คณะ38 
สาธารณสุขศาสตรไดจัดทาํแผนงานในโครงการแผนฟนฟูเศรษฐกิจเสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งไดดําเนินการแจงให39 
สํานักงบประมาณทราบแลว จึงขอใหคณะ/หนวยงานตางๆ เรงดําเนินการจัดทําและเสนอแผนงานฯ โดยพรอม40 
เพรียงกันภายในเดือนตุลาคม 2552 เพื่อดําเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติการไทย41 
เขมแข็ง 2555 (ตามแผนฟนฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2) ตอไป 42 
  และจากรายงานทางการเงินที่ฝายทรัพยสินไดนําเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอยาง43 
ตอเนื่อง แสดงใหเห็นวางบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัยขณะนี้ไมเปนไปตามเปาหมายที่คาดการณไว 44 
รวมทั้งในปงบประมาณ 2553 รัฐบาลมีนโยบายลดวงเงินงบประมาณรายจายที่จัดสรรใหแกกระทรวงเพื่อ45 
ดําเนินการตามภารกิจและยุทธศาสตรที่อยูในความรับผิดชอบ ดังนั้น จึงขอความรวมมือทุกคณะ/หนวยงาน46 
พิจารณาการเบิกจายเพื่อดําเนินการตางๆ ใหมีความรอบคอบมากยิ่งขึ้นดวย 47 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 48 
  มติ ท่ีประชุมรับทราบ   49 
   50 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 51 
  4.1 การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาไปสูความเปนเลศิ 52 
  อธิการบดีเสนอตอที่ประชุมวา ดวยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันพุธที่ 3 53 
มิถุนายน 2552 ศาสตราจารยสุรินทร พงศศุภสมิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดเสนอตอที่54 
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ประชุมวา ตามที่รัฐบาลชุดปจจุบัน ไดมีนโยบายดานการศึกษา เรื่อง การยกระดบัคุณภาพมาตรฐานการศึกษา1 
ไปสูความเปนเลิศ โดยการจัดกลุมสถาบันการศึกษาตามศักยภาพ การพัฒนาองคความรู นวัตกรรม ดวยการเพิ่ม2 
ขีดความสามารถ ดานการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งสงเสริมความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยไปสูการเปนศูนยกลาง3 
ทางการศึกษาและวิจัยและพัฒนาในภูมิภาค นั้น มหาวิทยาลัยควรยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาไปสูความ4 
เปนเลศิ ใหสอดคลองกับนโยบายดังกลาว ใหดียิ่งขึ้นดวย ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไดมีขอคิดเห็น5 
เสนอแนะ ดังนี้  6 

1. มหาวิทยาลัยควรดําเนินการเชิงรุก (outreach) เพื่อใหไดบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงโดยการหา7 
คนที่เกงๆ ระดับหัวกะทิ ในระดับประเทศไมเฉพาะภาคอีสานเขามาศึกษา โดยแยกเปน 2 8 
ระดับ ทั้งปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 9 

- เดก็เกงระดับมัธยมปลาย ควรหาชองทางใหมีโอกาสมารวมโครงการวชิาการ หรือ10 
กวดวิชากับคณะตางๆ ในมหาวิทยาลัย และใหอาจารยที่เกงๆ มาสอน ให11 
คําแนะนําใหนักเรียนเกิดความประทับใจและอยากเขามาเรียนที่12 
มหาวิทยาลัยขอนแกน และเมื่อนักเรียนกลุมดังกลาวตัดสินใจมาเรยีนมหาวิทยาลัย13 
ก็จะมีทุนการศึกษาให 14 

- นักศึกษาชั้นป 3 ป 4 ที่ใกลจะจบการศึกษา หรือแพทยฝกหัด ที่มีคุณภาพสูง 15 
มหาวิทยาลัยควรจองตัว หาทุนใหศึกษาตอในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง16 
ในการสอน 17 

การดําเนินการดังกลาวจะทําใหมหาวิทยาลัยไดนักศึกษา และบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง ได18 
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตามมา เปนการสรางชื่อเสียงและเพิ่มศักยภาพใหมหาวิทยาลัยได19 
เปนอยางดี 20 

2. แมปจจุบันมหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษามอบใหนกัเรียนดีเดน หรือเรียนดีอยูแลวหลาย21 
โครงการ แตควรขยายใหเพิ่มมากขึ้นดวย 22 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 23 
  ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้  24 
  ระดับปริญญาตร ี25 

- ควรจัดทําสรุปวาที่ผานมามหาวิทยาลัยและคณะ ไดมีการดําเนินการโครงการที่26 
เกี่ยวของกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาไปสูความเปนเลิศอยูแลวจํานวนกี่โครงการ และโครงการที่มี27 
แผนจะดําเนินการในอนาคตมีโครงการใดบาง  28 

- ควรดําเนินการรวบรวมและศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมดจากคณะตางๆ ที่ได29 
ดําเนินการอยูแลว รวมทั้งปญหาและอุปสรรคเพื่อใหทราบภาพรวมของทั้งมหาวิทยาลัย และนํามาพัฒนาตอไป 30 

- ในอนาคตอาจพิจารณาใหนักเรียนจากประเทศลาวไดมีโอกาสเขารวมโครงการคาย31 
วิชาการที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นดวย  32 

- การจัดโครงการคายวิชาการควรเนนในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยดีเดน เพื่อจูงใจ33 
นักเรียนจากภาคอื่นๆ มาเขารวมโครงการคายวิชาการนัน้  34 

- ควรสรางภาพลักษณที่ดี (Brand Image) ของมหาวิทยาลัยที่จะทําใหนักเรียนเกิด35 
ความรูสึกประทับใจ และตองการเขามาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยขอนแกน 36 

- ควรแตงตั้งคณะกรรมการการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาไปสูความเปนเลิศ 37 
โดยมอบใหรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ เปนผูดําเนินการทาบทามผูที่มีสวนเกี่ยวของรวมเปน38 
คณะกรรมการ โดยอาจมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยรวมเปนกรรมการในชุดนี้ดวย 39 
  ระดับบัณฑิตศึกษา 40 

- ควรขยายฐานการศึกษาในประเทศแถบเอเชียเพิ่มขึ้น เชน ภูฏาน เนปาล ปากีสถาน 41 
เปนตน  42 

- ควรมีส่ิงจูงใจใหเขามาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน เชน 43 
การมีอัตราตําแหนงรองรับ เมื่อสําเร็จการศึกษาแลว เปนตน 44 

- บัณฑิตวิทยาลัยควรพิจารณาแผนการยกระดับการศึกษาสําหรับบุคลากรของ45 
มหาวิทยาลัยดวย  46 

- คณะตางๆ ควรมีการยกระดบัอาจารยประจําคณะ และมีการกําหนดแผนการพัฒนา47 
กําลังคนใหมีความชัดเจน 48 

- ควรมีการกระตุนอาจารยที่รับผิดชอบในระดับบัณฑิตศึกษา ดูแลและควบคุมให49 
นักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามกําหนดเวลา 50 

- ควรพิจารณากําหนดใหมีหลักสูตรมีสามารถสําเร็จการศึกษาไดในเวลา 1 ปครึ่ง โดย51 
คํานึงถึงเง่ือนไขความเปนไปได 52 

 53 
 54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี 10/2552  ณ วันศุกรท่ี 19 มิถุนายน 2552 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 11/2552 เมื่อวันพุธท่ี 10 กรกฎาคม 2552 เรียบรอยแลว 

- อาจพิจารณาใหมีหลักสูตรตอเนื่องในระดับปริญญาตรี-โท ซึ่งอาจทําใหจํานวน1 
นักศึกษาเพิ่มขึ้น 2 

- บัณฑิตวิทยาลัยควรมีการกาํหนดกลยุทธสนับสนุนอาจารยของมหาวทิยาลัยขอนแกน3 
ใหไดรับการศกึษาในระดับปริญญาเอก ทั้งนี้ ไมควรเนนในสวนการศึกษาในชั้นเรียน ควรเนนในดานการวิจัย 4 
โดยมีการกําหนดหัวขอการวิจัยที่ชัดเจนและมีทุนสนับสนุนการวิจัยดวย 5 

- ควรพิจารณากําหนดเกณฑสําหรับโครงการเพิ่มคุณวุฒปิริญญาเอกสําหรับอาจารย6 
ภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน 7 

- ขอใหบัณฑิตวิทยาลัยจัดสรุปขอมูลการดําเนินการโครงการที่เกี่ยวของกับการ8 
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศกึษาไปสูความเปนเลศิที่ไดดําเนินการแลว และโครงการที่มีแผนจะดําเนินการใน9 
อนาคต และสงใหฝายเลขานุการที่ประชุมดําเนินการแจง ศ.สุรินทร พงศศุภสมิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย10 
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อทราบตอไป 11 
  มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติมอบใหฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธและบัณฑิต12 
วิทยาลัยนําขอคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการตอไป 13 
 14 

4.2 ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน 15 
  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ในคราวประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลยัขอนแกน 16 
ครั้งที่  3/2552 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 มหาวิทยาลัยขอนแกนไดนําเสนอผลการประเมินการปฏิบัติราชการตาม17 
คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป 2551 (ก.พ.ร.) รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต18 
และความพึงพอใจบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาที่มีตอสังคม ประจําปงบประมาณ 2551 มหาวิทยาลัยขอนแกน 19 
และสภาพปญหาการจัดระเบยีบสังคมและสิ่งแวดลอมรอบรั้วมหาวิทยาลยั เพื่อใหคณะกรรมการสงเสริมฯ ไดรับ20 
ทราบนั้น คณะกรรมการสงเสริมฯ จึงมีขอเสนอแนะแนวคิดใหมหาวิทยาลยัไดพิจารณา ดังนี้  21 

1. ควรนําเสนอผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป22 
งบประมาณ 2551 (ก.พ.ร.) ใหทราบโดยทั่วกันทางเว็บไซตมหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อ23 
ประกาศใหศิษยเกา ศิษยปจจุบัน บุคลากรและสังคม ไดทราบถึงผลการดําเนินงานของ24 
มหาวิทยาลัยและเพื่อเปนการประกาศใหเห็นถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยขอนแกน อันจะชวย25 
ดึงดูดใหนักเรยีนนักศึกษานิยมมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแกนเพิ่มมากขึ้น และควร26 
พัฒนาการประชาสัมพันธวิทยาเขตหนองคายใหเปนที่รูจักกวางขวางในเขตพื้นที่จังหวัด27 
ใกลเคียง และในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเนนที่การบริการวิชาการสูชุมชน การนําความรู28 
เทคโนโลยีที่มหาวิทยาลัยขอนแกนสรางสรรค คิดคนขึ้นกระจายสูชุมชน เพื่อใหชุมชนไดเห็น29 
ถึงประโยชนที่มหาวิทยาลัยขอนแกนใหแกชุมชน เปนการปลูกฝงความนิยมทางหนึ่ง 30 

2. ผลการสํารวจความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิตและความพึงพอใจตอบทบาทของ31 
สถาบันอุดมศึกษาที่มีตอสังคม ประจําปงบประมาณ 2551 มหาวิทยาลัยขอนแกน พบวามี 2 32 
ประเด็น ที่เสนอแนะใหมหาวิทยาลัยขอนแกนดําเนินการปรับปรุงและพัฒนา ดังนี้ 33 

2.1 ความบกพรองในดานความรูและทักษะในการใชภาษาตางประเทศของบัณฑิต 34 
มหาวิทยาลัยขอนแกน แสดงวาการพัฒนาที่ดําเนินการอยูยังไมไดผลดีเทาที่ควร 35 
จึงเห็นควรใหมหาวิทยาลัยขอนแกนเรงดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาความรูและ36 
ทักษะในการใชภาษาตางประเทศของบัณฑิตอยางเรงดวน จริงจัง และใหเกิด37 
ประสิทธิผลที่ชัดเจน 38 

2.2 การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งมีการ39 
แสดงความคิดเห็นของบุคลากรบางกลุมโดยแสดงออกในนามของ40 
มหาวิทยาลัยขอนแกนนั้น เห็นวาไมเหมาะสม จึงเห็นควรใหมหาวิทยาลัยหา41 
แนวทางที่เหมาะสมในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกทางการเมืองของ42 
บุคลากรมหาวทิยาลัยขอนแกน หากตองการแสดงความคิดเหน็และการแสดงออก43 
ทางการเมืองไมควรแสดงออกในนามบุคลากรมหาวิทยาลยัขอนแกน เพราะความ44 
คิดเห็นที่แสดงออกไมใชเกิดจากเสียงสวนใหญของบุคลากร ทั้งนี้ เพื่อให45 
มหาวิทยาลัยขอนแกนมีความโปรงใสและมีความเปนธรรมทางการเมือง 46 

3. การจัดระเบียบสังคมและสิ่งแวดลอมรอบรั้วมหาวิทยาลัย คณะกรรมการสงเสริมฯ มีความ47 
หวงใยนักศึกษา จากสภาพแวดลอมดังกลาวอาจจะมีผลกระทบตอการเรียนและการดําเนินชีวิต 48 
จึงมีขอเสนอแนะแนวคิดใหมหาวิทยาลัยไดพิจารณา ดังนี้  49 

3.1 ใหมหาวิทยาลยัเรงสรางหอพักนักศึกษาเพิ่มเติมใหพอเพียงสําหรับนักศึกษาใน50 
เบ้ืองตนนี้ ควรมีหอพักนักศึกษาที่เพียงพอสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 ใหไดพักใน51 
หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยครบทุกคน เพื่อลดปญหาสิ่งแวดลอมรอบรั้ว52 
มหาวิทยาลัย และเปนการเสริมสรางความผูกพันอันดีระหวางนักศึกษา โดยการ53 
เชิญชวนผูประกอบการรับเหมากอสรางที่ศักยภาพมารวมลงทุนสรางหอพัก54 
นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย เปนการใชพื้นที่ของมหาวิทยาลัยใหเกิดประโยชน55 
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สูงสุด รวมถึงการจัดทํา TOR ตองเอื้อผลประโยชนใหแกผูประกอบการอยาง1 
เหมาะสมคุมคาตอการลงทุน มหาวิทยาลัยอาจจะใหผูรับเหมากอสรางที่ผานการ2 
คัดเลือกยืมเงินลงทุนคากอสรางในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 7 ซึ่งผูประกอบการนาจะ3 
รับได มหาวิทยาลัยก็จะไดประโยชนจากดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกวาฝากธนาคาร 4 
อัตราการเสี่ยงก็เปนการดําเนินงานบนพื้นที่มหาวิทยาลัยอยูแลวไมนาจะมีปญหา 5 

3.2 มหาวิทยาลัยควรประสานงานกับหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ เชน สถานีตํารวจ6 
องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล ใหความรวมมือกันเขมงวดกวดขัน และปฏิบัติ7 
ตามกฎหมาย ระเบียบตางๆ ใหมากขึ้น เพื่อเปนการควบคุมและจัดระเบียบ8 
สภาพแวดลอมภายนอกรั้วมหาวิทยาลัย  9 

3.3 มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการในการควบคุมระเบียบวินัยในการเขา-ออก หอพัก10 
นักศึกษาใหเปนเวลา รวมถึงการเขมงวดในการเขาชั้นเรียนของนักศึกษาดวย และ11 
เสริมสรางใหเกิดระบบอาจารยที่ปรึกษาที่เขมแข็งมากขึ้น 12 

3.4 การจัดส่ิงอํานวยความสะดวกภายในหอพักนักศึกษาใหครบถวน พอเพียง รวมถึง13 
จัดใหมีสถานบันเทิงเพื่อพักผอนหยอนใจอยางเหมาะสม (อาทิเชน โรงภาพยนตร, 14 
หางสรรพสินคา, การแสดงดนตรี เปนตน) 15 

3.5 ความสําคัญและประโยชนที่ไดจากการอยูรวมกันภายในหอพักนักศึกษา16 
มหาวิทยาลัยขอนแกน คือ ความรัก ความผูกพันระหวางศิษยเกากับ17 
มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมถึงความปลอดภัย และความสะดวกสบายของ18 
นักศึกษาถือเปนจุดเดนของมหาวิทยาลัยขอนแกนที่แตกตางจากมหาวิทยาลัยอื่น 19 
ซึ่งนอกจากจะชวยลดปญหาอันเกิดจากสิ่งแวดลอมรอบรั้วมหาวิทยาลัยแลว ดวย20 
ความรัก ความผูกพันที่ศิษยเกามีใหแกมหาวิทยาลัยขอนแกนนั้น จะสงผลใหมี21 
การตอบแทนคุณประโยชนกลับคืนใหแกมหาวิทยาลัยตอไป 22 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 23 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 24 
  ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้  25 

- ขอ 1 มอบใหรองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธรายงานตอคณะกรรมการสงเสริมกิจการ26 
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการดําเนินการประชาสัมพันธผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 27 
ประจําปงบประมาณ 2551 (ก.พ.ร.) ซึ่งไดดําเนินการอยูแลวอยางตอเนื่อง 28 

- ขอ 2.1 ความรูและทักษะในการใชภาษาตางประเทศของบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน 29 
- คณะควรเนนความรูและทักษะในการใชภาษาตางประเทศในดานการสื่อสารเพื่อใชใน30 
การประกอบวิชาชีพเพิ่มขึ้นในอนาคต 31 

- มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนการจ างอาจารยชาวตางประเทศ และควรจัดใหมีการเรยีน32 
การสอนโดยอาจารยชาวตางประเทศเพื่อใหนักศึกษาเกิดความคุนเคย 33 

- หลักสูตรนานาชาติควรกําหนดระเบียบกฎเกณฑ เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่ชัดเจน 34 
เนื่องจากปจจุบันมีนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติไดรับผลกระทบ เชน อาจารยใช35 
เอกสารภาษาไทยประกอบการสอน หรือ การบรรยายเปนภาษาไทย เปนตน  36 

- ควรพิจารณาการจัดอัตรากาํลังสายผูสอนที่มีความรูและทักษะการใช37 
ภาษาตางประเทศเพิ่มขึ้น เนื่องจากปจจุบันไมเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา และตอง38 
จางอาจารยชาวตางประเทศรายชั่วโมง  39 

- ควรพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรปกติ (ภาษาไทย) ใหเปนหลักสูตรที่มีการเรียนการ40 
สอนสองภาษา (Bilingual) และควรปรับทัศนคติของอาจารยผ ูสอนดวยเพื่อใหเกดิ41 
ประโยชนกับนักศึกษามากที่สุด 42 

- ควรพิจารณาสรางบรรยากาศใหมีความเปนนานาชาติและหาสิ่งอํานวยความสะดวก43 
ใหเอื้อตอการพัฒนาความรูและทักษะการใชภาษาตางประเทศของนักศึกษา และ44 
อาจพิจารณาใหมีลานกิจกรรมสําหรับการฝกการใชภาษาตางประเทศเพื่อเปด45 
โอกาสใหนักศึกษาไดใชภาษาตางประเทศจริง 46 

ทั้งนี้ มอบใหฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธรับไปพิจารณาดําเนินการตอไป 47 
- ขอ 2.2 เทาที่ผานมาไมเคยไดรับการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในนามของ48 

มหาวิทยาลัยขอนแกน มีแตในนามอาจารยมหาวิทยาลัยขอนแกน 49 
- ขอ 3.1 ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติไมเห็นดวยกับการใหผูรับเหมากอสรางที่ผานการคัดเลือก50 

ยืมเงินลงทุนคากอสรางในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 7 และใหเสนอคณะกรรมการการเงินเพื่อพิจารณาตอไป 51 
- ขอ 3.3 การเขมงวดในการเขาชั้นเรียน รวมถึงการแตงกายของนักศึกษาที่ถูกตอง ตองไดรับ52 

ความรวมมือจากทุกฝายดวย จึงจะเห็นผลและมีประสิทธิภาพ และฝายพัฒนานักศึกษาควรนําเรื่องการให53 
นักศึกษาเปนผูตรงตอเวลาเปนประเด็นสําคัญในการพัฒนานักศึกษาดวย 54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี 10/2552  ณ วันศุกรท่ี 19 มิถุนายน 2552 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 11/2552 เมื่อวันพุธท่ี 10 กรกฎาคม 2552 เรียบรอยแลว 

- ขอ 3.4 - 3.5 ในสวนที่เกี่ยวกับหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยไดดําเนินการพัฒนามาเปน1 
ลําดับ และอยูในสภาพที่นาพึงพอใจระดับหนึ่งแลว 2 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหนําขอคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา3 
ดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมายตอไป และในหลายๆ เรื่อง ท่ีไดดําเนินการแลว ควรไดรวบรวมเสนอ4 
ใหคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยรับทราบตอไปดวย 5 
 6 

4.3 การจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูบริหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 7 
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่สวนราชการ จงัหวัด และ8 
สถาบันอุดมศึกษา ไดจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และคณะรัฐมนตรีใน9 
การประชุมเมือ่วันที่ 28 เมษายน 2552 มีมติเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบัติ10 
ราชการและการจัดสรรเงินรางวัล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของสวนราชการ จังหวัด และ11 
สถาบันอุดมศึกษา ตามที่ ก.พ.ร. เสนอ โดยสํานกังาน ก.พ.ร. ไดตรวจสอบความถูกตองของผลคะแนนเปนที่12 
ส้ินสุดแลว เพื่อใหสวนราชการ สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูบริหาร ประจําป13 
งบประมาณ พ.ศ. 2551 ตอไป นั้น  14 
  สํานักงาน ก.พ.ร. ขอแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรเงินรางวัลเพิ่มพิเศษสําหรับผูบริหาร 15 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ดังนี้  16 

1. หลักเกณฑ วิธีการ แนวทางการจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูบริหาร ประจําปงบประมาณ 17 
พ.ศ. 2551 ยังคงเดิม โดยกําหนดใหใชสัดสวนการจาย 50:50 กลาวคือ จายใหผูบริหารรอยละ 50 ของจํานวน18 
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูบริหารที่คํานวณไดจริง สวนอีกรอยละ 50 ที่เหลือใหนําไปสมทบเพื่อจัดสรรเปนเงิน19 
รางวัลใหกับผูปฏิบัติ ตามหลักเกณฑและวิธีการ ที่ ก.พ.ร. กําหนด  20 

2. สรุปขั้นตอนการเบิกจายเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูบริหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 21 
โดยขอใหสวนราชการดําเนินการ ดังนี้  22 

1) ตรวจสอบตําแหนงและคํานวณเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูบริหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 23 
2551 ตามหลักเกณฑและสูตรการคํานวณที่ ก.พ.ร. กําหนด โดยใชคะแนนผลการ24 
ประเมนิที่ครบถวนตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. ไดแจงใหสวนราชการทราบแลว  25 

2) จัดทําขอมูลแสดงรายละเอียดของตําแหนงและเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูบริหารทั้ง 2 26 
รอบ คือ รอบ 6 เดือนแรก (ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2551) 27 
และรอบ 6 เดือนหลัง (ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2551) ดัง28 
ตวัอยางการคํานวณเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูบริหาร พรอมแผนบันทึกขอมูล 29 

3) จัดทําตารางสรุปจํานวนตําแหนงและวงเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูบริหาร พรอมทั้งลงนาม30 
ผูจัดทําขอมูล และหัวหนาสวนราชการลงนามรับรองความถูกตองดวย  31 

4) ใหสถาบันอุดมศึกษาเปนผูจัดสรรเงินรอยละ 50 จากเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูบริหารเพื่อ32 
สมทบเปนเงินรางวัลประจําปใหกับขาราชการและลูกจางประจําของสถาบันอดุมศึกษา 33 
ตามหลักเกณฑและแนวทางและวิธีการจัดสรรที่ ก.พ.ร. กําหนด  34 

5) ใหสถาบันอุดมศึกษาจดัสงสําเนาเอกสารและแผนบันทึกขอมูลใหสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อ35 
ทราบ และใชเปนฐานขอมูลประกอบการจัดทําหลักเกณฑฯ และการขอจัดสรรงบประมาณ36 
ในปตอไป เมือ่สถาบันอุดมศึกษาตั้งเบิกในระบบ GFMIS ตามระเบียบการเบิกจายของ37 
กระทรวงแลวใหเก็บหลักฐานไวเพื่อใหสํานกังานตรวจเงนิแผนดินตรวจสอบความ38 
ถูกตอง ทั้งนี้ ในกรณีที่ตรวจพบความคลาดเคลื่อนไปจากหลักเกณฑและวิธีการที่ 39 
ก.พ.ร. กําหนด สถาบันอุดมศึกษาตองรับผิดชอบคนืเงนิที่เบิกจายเกนิทั้งหมด 40 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 41 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  42 
  มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ 43 
สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด ท้ังน้ี ใหจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูบริหาร ตามจํานวนของผูบริหารที่44 
กําหนดโดยกฎหมาย สําหรับผูบริหารที่นอกเหนือจากนั้นตามจํานวนที่มีอยูจริงใหจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษ45 
สําหรับผูบริหาร โดยใชเงินรายไดของมหาวิทยาลัย และแตงตั้งรองอธิการบดฝีายทรัพยากรบุคคลรวม46 
เปนกรรมการจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูบริหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ดวย 47 
 48 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 49 

5.1 ผลการดาํเนินการโครงการศูนยบริการประชาชน  50 
รองผูอํานวยการฝายบริหาร ศูนยบริการวิชาการเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่ศูนยบริการวิชาการ 51 

ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหดําเนินการจัดตั้งโครงการศูนยบริการประชาชน ประจําปงบประมาณ 52 
พ.ศ. 2552 นั้น เพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรยีบรอย และบรรลุวัตถุประสงค จึงขอเสนอสรุปผลการ53 
ดําเนินงาน ดังนี้  54 

1. ดําเนินการแลว  55 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี 10/2552  ณ วันศุกรท่ี 19 มิถุนายน 2552 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 11/2552 เมื่อวันพุธท่ี 10 กรกฎาคม 2552 เรียบรอยแลว 

1.1 หนวยงานที่เขารวมโครงการ ประกอบดวย  1 
1.1.1 คณะสัตวแพทยศาสตร 2 
1.1.2 คณะวิทยาการจัดการ 3 
1.1.3 คณะทันตแพทยศาสตร 4 
1.1.4 คณะเภสัชศาสตร 5 
1.1.5 คณะเทคนิคการแพทย 6 
1.1.6 คณะนิติศาสตร 7 
1.1.7 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 8 
1.1.8 ศูนยบริการวิชาการ 9 

   1.2 การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ ประกอบดวย รองอธิการบดีฝายบริหาร เปน10 
ประธาน รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี เปนรองประธาน และผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 11 
เปนกรรมการและเลขานุการ ซึ่งไดดําเนินการประชุมไปแลว 3 ครั้ง 12 
   1.3 การแตงตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมความพรอมโครงการศูนยบริการประชาชน 13 
ประกอบดวย ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ เปนประธานอนุกรรมการ รองผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการฝาย14 
บริหาร เปนรองประธานอนุกรรมการ และมีนางประภาพร ปนใจ เปนอนุกรรมการและเลขานุการ และไดประชุมหารอื15 
เตรียมการ จํานวน 2 ครั้ง 16 
  2. อยูระหวางดําเนินการ  17 
   2.1 การปรับปรุงแบบแปลนอาคารสําหรับการใชประโยชนของพื้นที่อาคารศูนยบริการ18 
ประชาชนหลังใหมนั้น ศูนยบริการวิชาการไดให นายถิรเดช ประยุรชาญ สถาปนิกจากบริษัทวรนิทัศน ออกแบบเขียน19 
แบบแปลนเสร็จเรียบรอยแลว ขณะนี้ อยูระหวางการดําเนนิการพิจารณาแบบแปลนที่ปรับใหมจากรองอธิการบดีฝาย20 
พัฒนาระบบกายภาพ ผศ.วันชัย ธนาเศรษฐอังกูล  21 
   2.2 การขออนุมัติหลักการงบประมาณทั้งแผน 1 ป และ 5 ป ตอมหาวิทยาลัย ขณะนี้อยู22 
ระหวางการดําเนินการ  23 
   2.3 การขออนุมัติจางผูจัดการประจําศูนยบริการประชาชน ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการ 24 
   2.4 จัดทําระเบียบของมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย ศูนยบริการประชาชน ใหมีการบริหาร25 
จัดการในรูปแบบองคกรในกํากับ คาดวาจะเสนอตอรองอธิการบดีฝายทรัพยสินภายในวันจันทรที่ 8 มิถุนายน 2552  26 
   2.5 คาดวาจะดําเนินการปรับปรุงอาคารไดในเดือนกรกฎาคม 2552 และจะเปดดําเนินการ27 
ไดในเดือน กันยายน 2552 28 
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 29 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 30 
  ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะวา ในการดําเนินการเชาอาคารในครัง้ตอๆ ไป ควรพิจารณาใหมี31 
การออกแบบและกอสรางแบบ Turn key คือ สามารถเขาไปใชงานในอาคารนั้นไดเลย โดยใหเจาของโครงการ32 
วาจางจัดหาผูรับจางดําเนินการตามความตองการของมหาวิทยาลัยจนแลวเสร็จ แลวจึงคอยมีการชําระเงินเพือ่33 
ลดปญหาความลาชาในการดําเนินการตามขั้นตอนตางๆ ของระบบราชการ และการเสียประโยชนในการสราง34 
รายได ทั้งนี้ ขอให คณะ/หนวยงานที่ประสงคจะดําเนินการเสนอ Concept และ Function ของอาคารที่ตองการ35 
ใหคณะกรรมการการเงินพจิารณากอน 36 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 37 
 38 
5.2  รายงานผลการตรวจสอบบัญชีของโครงการพิเศษ ประจําปงบประมาณเงิน39 

รายได พ.ศ. 2551 ของคณะสถาปตยกรรมศาสตร 40 
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่คณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดเปด41 

หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร และสาขาวชิาออกแบบอุตสาหกรรม ใน42 
ลักษณะโครงการพิเศษ ระดบัปริญญาตรี หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต และหลักสูตร43 
สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยอีาคาร ในลักษณะโครงการพิเศษ ระดับปริญญาโท ซึ่งได44 
เริ่มรับนักศึกษาเพื่อเขาศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศกึษา 2548 เปนตนมานัน้ ซึ่งตามระเบียบ45 
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการจดัการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 ขอ 8 กําหนดใหจดัทํารายงานผล46 
การดําเนินงานและรายงานฐานะทางการเงินภายใน 180 วัน เมื่อส้ินสดุงบประมาณเงินรายไดประจําป 2551 (1 47 
ตุลาคม 2550-30 กันยายน 2551) นั้น คณะฯ จึงขอรายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษ ประจําป48 
งบประมาณเงนิรายได พ.ศ. 2551 ดังนี ้49 

- หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร มีรายได 8,728,605 บาท 50 
คาใชจาย 9,114,112.67 บาท และมีรายไดต่ํากวาคาใชจาย 385,507.67 บาท 51 

- หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม มีรายได 6,959,340 บาท 52 
คาใชจาย 7,013,762.63 และมรีายไดต่ํากวาคาใชจาย 54,422.63 บาท 53 

- หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต มีรายได  1,637,432.92 บาท คาใชจาย 54 
1,602,533.63 บาท และมีรายไดสูงกวาคาใชจาย 34,899.29 บาท 55 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี 10/2552  ณ วันศุกรท่ี 19 มิถุนายน 2552 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 11/2552 เมื่อวันพุธท่ี 10 กรกฎาคม 2552 เรียบรอยแลว 

- หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร มีรายได 558,876.36 บาท 1 
คาใชจาย 549,780.55 บาท และมีรายไดสูงกวาคาใชจาย 9,095.81 บาท 2 
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 3 
  ทั้งนี้ ในปการศึกษา 2552 คณะไมไดเปดรับนักศึกษาหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 4 
สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร ในลักษณะโครงการพเิศษ แลว สวนหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 5 
สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม ในลักษณะโครงการพเิศษ ยังเปดรับอยูแตไดปรับลดจํานวนรับจาก 60 คน เหลือ6 
เพียง 40 คน และในปการศึกษาหนามีแนวโนมวาคณะจะปดรับนักศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี 7 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 8 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  9 

 10 
5.3 วิทยานิพนธดีเดนและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สรางชื่อเสียงใหกับ11 

มหาวิทยาลัย ประจําป 2551 12 
รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่บัณฑิต13 

วิทยาลัยไดจัดทําโครงการวิทยานิพนธดีเดน ประจําป 2551 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการสงเสริมการทํา14 
วิทยานิพนธ เผยแพรผลงานวิทยานิพนธที่มีคุณภาพ ยกยองและประกาศเกียรติคณุใหแกนักศึกษาและอาจารย15 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่สรางชื่อเสียงใหกับหลักสูตรและสาขาวิชา ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยไดจัดทําพิธีมอบรางวัล16 
และมอบเกียรติบัตรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยโดยไดรับรางวัลองคกร17 
ระดับชาติ/นานาชาติ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ 2552 ไปแลว จํานวน 10 รางวัล แบงเปนระดับปริญญาโท 4 รางวัล 18 
และระดับปริญญาเอก 6 รางวัล และใน 10 รางวัลนี้จัดอยูในระดับดี 7 รางวัลและระดับดีเดน 3 รางวัล บัดนี้ 19 
บัณฑิตวิทยาลัยไดรวบรวมผลงานวิทยานิพนธที่ไดรับรางวัลดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว ดังนั้น บัณฑิตวิทยาลัย20 
จึงขอเสนอเอกสารวิทยานิพนธดีเดนและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย 21 
ประจําป 2551 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 22 

ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจะดําเนินการรวบรวมผลงานวิทยานิพนธดีเดนสง สํานักงานคณะกรรมการ23 
การวิจัยแหงชาติ (วช.) เพื่อประกวดในระดับชาติตอไป 24 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 25 
มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 26 
 27 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 28 
6.1 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย สภาคณาจารย พ.ศ. 2552 29 
ประธานสภาคณาจารยเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่สภาคณาจารย ไดเคยเสนอรางแกไข30 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ. ... ตอที่ประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งที่ 6/2552 31 
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 ซึ่งที่ประชมุไดพิจารณาแลวมีขอเสนอแนะใหปรับปรุงเพิ่มเติมแลวนั้น  32 

บัดนี้ สภาคณาจารยไดดําเนินการปรับปรุงเสร็จเรียบรอยแลว และไดรับความเห็นชอบจากที่33 
ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2552 ดวยแลว จึงขอเสนอ (ราง) ขอบังคับ34 
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ. ... ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 35 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 36 
ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้  37 
- ขอ 7.1 ตัดคําวา “โดยเฉพาะอยางยิ่ง” ออก 38 
- ควรพิจารณาเพิ่มหนาที่ของสภาคณาจารยในขอ 7 อีก 1 ขอ โดยนําขอความมาจาก “ขอ 8.3 39 

สงเสริมและพิทักษสิทธิเสรีภาพ สวัสดิภาพ และหนาที่อันชอบธรรมของคณาจารย” ของขอบังคับเดิม โดยเพิ่ม40 
ขอความ “ภายใตกฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติของมหาวทิยาลัย” 41 

- หมวด 4 ควรเพิ่มขอความการแตงตั้งผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ มาใสเปนอํานาจของ42 
ประธานคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งเปนผูเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาแตงตั้งตอไป 43 

- กรณีที่มีเหตุผลความจําเปนไมสามารถดาํเนินการเลือกตั้งไดตามกําหนดเวลาใหเสนออธิการบดี44 
เพื่อขอขยายเวลาได  45 

- ขอ 30 วรรคทาย ควรพิจารณาปรับแกไขเปน  46 
 “ในกรณีที่จําเปน หรือเมื่อมีปญหาสําคัญ สภาคณาจารยอาจเชิญผูที่เกี่ยวของเขารวม47 

ใหขอมูลหรือขอเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภาคณาจารยได”  48 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในหลักการ (ราง) ขอบังคับ 49 
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย สภาคณาจารย พ.ศ. 2552 โดยใหปรับแกไขตามที่ท่ีประชุมมี50 
ขอคิดเห็นเสนอแนะ และเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 51 

 52 
 53 
 54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี 10/2552  ณ วันศุกรท่ี 19 มิถุนายน 2552 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 11/2552 เมื่อวันพุธท่ี 10 กรกฎาคม 2552 เรียบรอยแลว 

6.2 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยสภาขาราชการ พนักงาน และ1 
ลูกจาง พ.ศ. ... 2 

ประธานสภาขาราชการและลูกจางเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่สภาขาราชการและลูกจาง ไดเคย3 
เสนอรางแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยสภาขาราชการ พนักงาน และลูกจาง พ.ศ. ... ตอที่4 
ประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 ซึ่งที่ประชุมไดพิจารณาแลวมี5 
ขอเสนอแนะใหปรับปรุงเพิ่มเติมแลวนั้น 6 

บัดนี้ สภาขาราชการและลูกจาง ในคราวประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 28 7 
พฤษภาคม 2552 ไดดําเนินการปรับแกตามคําแนะนําแลว จึงขอเสนอ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วา8 
ดวย สภาขาราชการ พนักงาน และลูกจาง พ.ศ. ... ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 9 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 10 
ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้  11 
- นิยาม “ขาราชการ” และ “พนักงาน” ใหเพิ่มขอความ “ที่ไมไดดํารงตําแหนงวิชาการ” 12 
- ขอ 31 การเบิกเบ้ียประชุมสภาขาราชการ ใหเบิกไดไมเกนิ 2 ครั้งตอเดือน เชนเดียวกับสภาคณาจารย 13 
- ขอ 37.1 ควรเพิ่มเติมขอความที่แสดงเจตนารมณที่จะใหขาราชการ พนักงาน ลูกจาง จํานวน14 

ไมนอยกวา 100 คนเขาชื่อใหแกไข โดยตองมีองคประกอบครบทุกประเภท 15 
มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในหลักการ (ราง) ขอบังคับ16 

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยสภาขาราชการ พนักงาน และลูกจาง พ.ศ. ... โดยใหปรับแกไขตามที่ท่ี17 
ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะ และเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 18 

 19 
6.3 แนวปฏิบัติสําหรับการปองกันการระบาดของไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009  20 
       ในสถานศึกษา  21 
รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอตอที่ประชุมวา จากสถานการณการระบาดของไขหวัด22 

ใหญ 2009 ในปจจุบัน ไดแพรกระจายไปในหลายๆ พื้นที่ของประเทศ ขณะนั้นพบวานักเรียน นิสิตนักศึกษา 23 
ของสถาบันการศึกษาหลายแหงไดรับเชื้อดังกลาว และมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการระบาดไปยังเพื่อนนักเรียน 24 
นิสิตนักศึกษา พอแม ผูปกครอง และประชาชนทั่วไป 25 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตระหนักในปญหาดังกลาว จึงมีแนวปฏิบัติสําหรับการ26 
ปองกันการระบาดของไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 ทั้งนี้ เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาที่เกี่ยวของนําไปปรับใช27 
ตามสถานการณที่เหมาะสมตอไป ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 28 

ในการนี้ ขอขอบคุณประธานสภาขาราชการและลูกจางที่เปนผูประสานงานขอโปสเตอรแนะนํา29 
การดูแลและปองกันไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 จากโรงพยาบาลศรีนครินทร และจัดสงใหฝายพัฒนา30 
นักศึกษา ซึ่งไดจัดสงใหหนวยหอพักนักศึกษาตางๆ เรียบรอยแลว 31 

คณบดีคณะแพทยศาสตรเพิ่มเติมวา โดยขอเท็จจริงแลว โรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 32 
ไมใชโรคที่มคีวามรายแรง แตเนื่องจากสื่อตางๆ ใหความสนใจและเสนอขาวเกี่ยวกับโรคไขหวัดใหญสายพันธุ33 
ใหม 2009 อยางตอเนื่อง ประกอบกับมีการเสนอขาววามีผูเสียชีวิตจากโรคดังกลาวดวย ดังนั้น เพื่อปองกันการ34 
ระบาดของโรคดังกลาว จึงควรปฏิบัติตามแนวปฏิบัติสําหรับการปองกันการระบาดของไขหวัดใหญสายพันธุใหม 35 
2009 และติดตามคําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุขอยูเสมอ 36 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 37 
มต ิท่ีประชุมรับทราบ 38 
 39 
6.4 ขออนุมัติการปรับอัตราคาบริการของศูนยสาธิตดานการพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน 40 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตรเสนอตอที่ประชมุวา ตามที่คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน 41 

ไดจัดตั้งสถานเลี้ยงเดก็กลางวันขึ้น ตั้งแตป พ.ศ. 2525 โดยเปดใหบรกิารเลี้ยงดเูด็กปฐมวัย ตอมาไดปรับเปลี่ยน42 
เปนศูนยสาธิตการพัฒนาเด็ก โดยมีวัตถุประสงคหลัก คือ เปนสถานฝกปฏิบัติในการดูแลเด็กและสงเสริม43 
พัฒนาการเดก็ ตลอดจนทําการวิจัยและใหบริการวิชาการ เปนศูนยสาธิตดานการพัฒนาการเดก็กอนวัยเรียน 44 

ตลอดระยะเวลา 27 ป ที่เปดใหบริการ ศูนยสาธิตการพัฒนาเด็กมีการพัฒนาทุกดานอยาง45 
ตอเนื่อง โดยคํานึงถึงคุณภาพและมาตรฐานในการใหบริการที่มีคุณภาพ ซึ่งในการดําเนินงานในแตละปตองใช46 
งบประมาณจํานวนมาก ที่ผานมาศูนยสาธิตฯ ไดมีการปรับคาบริการเพื่อใหสอดคลองกับคาใชจายที่เพิ่มขึ้น 47 
(ปรับครั้งลาสุดเมื่อ พ.ศ. 2548) จากการศึกษาขอมูลยอนหลัง 4 ป (พ.ศ. 2548-2551) คณะฯ ไดวิเคราะห48 
รายรับ-รายจายของศูนยสาธิตการพัฒนาเด็กพบวา รายจายเพิ่มขึ้นทุกป แตรายรับคงที่หรือเพิ่มขึ้นเล็กนอย 49 
ประกอบกับอัตราคาบริการในปจจุบันคอนขางต่ํา เมื่อเปรียบเทียบกับคาบริการของสถานบริการทั้งในภาครัฐและ50 
เอกชน ดังนั้น เพื่อใหศูนยสาธิตการพัฒนาเด็กสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพตอไป จึงขอเสนอปรับอัตรา51 
คาบริการของศูนยสาธิตฯ จากเดิมเพิ่มขึ้นรอยละ 40 ทั้งนี้ การขอปรับคาบริการไดผานความเห็นชอบจากที่52 
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2552 โดยจะเริ่มใชอัตรา53 
ที่ปรับใหม ในภาคตนปการศึกษา 2552 เปนตนไป ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 54 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 55 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี 10/2552  ณ วันศุกรท่ี 19 มิถุนายน 2552 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 11/2552 เมื่อวันพุธท่ี 10 กรกฎาคม 2552 เรียบรอยแลว 

ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้  1 
- การสรุปผลการดําเนินงานควรเขียนเปรียบเทียบรายรับ-รายจายในภาพรวม  2 
- การออกประกาศควรเพิ่มหมายเหตุวา จะมีการพิจารณาปรับเพิ่มอัตราคาบริการทุกๆ 2-3 ป 3 

เพื่อแจงใหผูปกครองรับทราบดวย 4 
มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นชอบใหปรับอัตราคาบริการของศูนยสาธิตดานการ5 

พัฒนาเด็กกอนวัยเรียน เพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 40 ตามที่เสนอ 6 
 7 
6.5 ประมวลความคิดเห็นจากผูชมรายการทาง KKUCHANNEL.COM 8 
รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธเสนอตอที่ประชุมวา หลังจากไดเริ่มเผยแพรรายการ9 

ทาง KKU CHANNEL ปรากฏวา ไดรับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา ทั้งจากภายในและภายนอก10 
มหาวิทยาลัย ทั้งในดานรายการที่เผยแพร ผูดําเนินรายการ รวมถึงเทคโนโลยีและความทันสมัย ซึ่งสวนใหญ11 
แสดงความชื่นชม และตองการเขาเปนสวนหนึ่งของ KKU CHANNEL นอกจากนี้ มีผูแสดงความคิดเห็นจํานวน12 
หนึ่ง มีความตองการเขามาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยขอนแกน  13 

ประธานเสนอวา  KKU CHANNEL เปนสื่อที่จะชวยสรางภาพลกัษณที่ดี (Brand Image) ของ14 
มหาวิทยาลัยขอนแกนไดเปนอยางดี ทั้งนี ้ตองอาศยัความรวมมอืจากคณะ/หนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัยผลติ15 
เนื้อหาที่มคีวามนาสนใจมานาํเสนอโดยผาน  KKU CHANNEL  สําหรับคณบดีทานใดที่ยังไมไดประชาสัมพันธคณะ16 
ผานทาง KKU CHANNEL  ขอความรวมมอืประสานเจาหนาที่เพื่อนดัและแจงเวลาเพื่ออัดรายการตอไปดวย 17 

นอกจากนี้ ยังไดรับความสนใจจากสื่อมวลชนตางๆ ที่ติดตามขาวและรายการตางๆ ทาง KKU 18 
CHANNEL เพื่อนําหัวขอขาวตางๆ ที่มีความนาสนใจไปนําเสนอตอในวงกวางอีกดวย 19 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 20 
มติ ท่ีประชุมรับทราบ 21 
 22 
6.6 รายงานความคืบหนาของรถขนสงมวลชน มหาวิทยาลัยขอนแกน  23 
รองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพเสนอตอที่ประชุมวา ขอรายงานความคืบหนาของรถ24 

ขนสงมวลชน มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งขั้นตอนการดําเนินงานตามระเบียบพัสดุทําใหเกิดความลาชากวาที่25 
กําหนดไว และในขณะนี้ไดรับการประสานจากผูรับจางที่ไดทําสัญญากับมหาวิทยาลัยแลววาจะนําสงรถมา26 
ทดลองวิ่ง 2 คัน ในวันที่ 23 มถิุนายน 2552 นี้ ลักษณะของรถเปนรถโดยสารพัดลม ประตูกลางประตูเดียว ที่นั่ง27 
แบบ 2 แถว หันหนาเขาหากัน ผูโดยสารทั้งนั่งและยืน รวม 40 คน ใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาต ิNGV โดยได28 
กําหนดเสนทางทดลองเดินรถไว 3 เสนทาง คือ  29 

- สายสีเหลือง  ระยะทาง 7.09 กม. เริ่มใหบริการ ก.ค. 52 30 
  - สายสีแดง ระยะทาง 7.95 กม. เริ่มใหบริการ ก.ย. 52 31 
  - สายสีน้ําเงิน ระยะทาง 6.7 กม. เริ่มใหบริการ พ.ย. 52 32 
ซึ่งสามารถดูรายละเอียดไดที่ http://www.kku.ac.th/newkku/main.php 33 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 34 
มติ ท่ีประชุมรับทราบ 35 
 36 
6.7 อาจารยดีเดนแหงชาติ ประจําป 2552 37 
ประธานสภาคณาจารยเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่ที่ประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหง38 

ประเทศไทย (ปอมท.) ไดกําหนดใหมีการ คัดเลือก“อาจารยดีเดนแหงชาติ”  พุทธศักราช 2552    ใน 4 สาขาวิชา ไดแก  39 
  1. สาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 40 
  2. สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 41 
  3. สาขาสังคมศาสตร 42 
  4. สาขามนุษยศาสตรและศิลปศาสตร   43 
และคณะอนุกรรมการคดัเลอืกไดดําเนินการผานขั้นตอนการคัดเลือกรอบแรกเสร็จส้ินแลว  กําลังอยูระหวางการ44 
ดําเนินคัดเลือกรอบ 2  อันประกอบดวยการสัมภาษณ ผูเกี่ยวของตอไป 45 
  สําหรับมหาวิทยาลัยขอนแกน สภาคณาจารยไดสงรายชื่อ ศ.เมธา วรรณพัฒน คณะเกษตรศาสตร 46 
เขารับการคัดเลือกและไดผานการคัดเลือกในรอบแรกแลวในสาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี  ซึ่งคณะอนุกรรมการ47 
คัดเลือกจะเดนิทางมาคดัเลือกรอบ 2 โดยวิธีสัมภาษณ ศ.เมธา วรรณพัฒน ที่คณะเกษตรศาสตร ในวันที่ 19 48 
มิถุนายน 2552 นี้  49 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 50 
มต ิท่ีประชุมรับทราบ 51 
 52 
6.8 นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีด ีมหาวิทยาลยัขอนแกน  53 
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ขอเสนอเอกสารนโยบายการกํากับ54 

ดูแลองคการที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยคราวประชุมครั้ง55 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี 10/2552  ณ วันศุกรท่ี 19 มิถุนายน 2552 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 11/2552 เมื่อวันพุธท่ี 10 กรกฎาคม 2552 เรียบรอยแลว 

ที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 แลว ทั้งนี้ จะไดจัดสงใหคณะ/หนวยงานตางๆ เพื่อเปนมาตรฐานและ1 
แนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและบุคลากรทุกคนตอไป  2 

ทั้งนี้ นายเตช บุนนาค ประธานคณะกรรมการดานการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) 3 
กําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการ ฯ ครั้งแรก ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2552 นี้  4 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 5 
มต ิท่ีประชุมรับทราบ 6 
 7 
6.9 การออกแบบปกเอกสารของมหาวิทยาลัยขอนแกน  8 
ประธานเสนอตอที่ประชุมวา เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแกนมีการจัดทําและผลิตเอกสาร9 

สารสนเทศตางๆ เพื่อเผยแพรเปนจํานวนมาก ดังนั้น เพื่อความเปนเอกลักษณของมหาวิทยาลัยขอนแกน จึง10 
ควรเพิ่มสัญลักษณหรืออัตลักษณที่บงบอกใหทราบวาคือมหาวิทยาลัยขอนแกน 11 

ที่ประชุมเสนอแนะใหมีการออกแบบปกเอกสาร โดยใหมีหลากหลายขนาดเอกสาร และควร12 
ออกแบบแมแบบ (Template) ของ Power Point รวมถึงภาพพื้นหลังของโปสเตอร เพื่อใหคณะ/หนวยงาน  13 
ตางๆ สามารถนําไปใชประโยชนตอไป 14 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 15 
มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหมีการออกแบบปกเอกสารของ16 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามที่เสนอ และประธานมอบใหคณะสถาปตยกรรมศาสตรรับไปพิจารณา17 
ออกแบบปกเอกสาร แมแบบ (Template) ของ Power Point และภาพพื้นหลังของโปสเตอร ตอไป 18 

 19 
เลิกประชุมเวลา 13.05 นาฬิกา 20 
 21 
 22 
 23 
         (ลงชื่อ)         กุลธิดา  ทวมสุข 24 

 (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 25 
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 26 

เลขานุการที่ประชุมคณบดี 27 
นางสาวลัลธริมา ประจง 28 
นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์ 29 
ผูบันทึกรายงานการประชุม 30 


