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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 11/2552 ณ วันศุกรท่ี 10 กรกฎาคม 2552 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 12/2552 วันที่ 17 กรกฎาคม 2552 เรียบรอยแลว 

รายงานการประชุมคณบดี 1 
ครั้งท่ี 11/2552 2 

เมื่อวันศุกรท่ี  10 กรกฎาคม 2552 3 
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารแกนกัลปพฤกษ มหาวิทยาลัยขอนแกน 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.วิชัย  ณีรัตนพันธ   รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 11 
6. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 12 
7. ผศ.วินัย  ใจขาน    รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ   13 
8. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 14 
9. ผศ.วันชัย  ธนาเศรษฐอังกูล   รองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพ 15 
10. รศ.ลําปาง  แมนมาตย   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 16 
11. รศ.อนันต  พลธานี    คณบดีคณะเกษตรศาสตร 17 
12. รศ.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 18 
13. รศ.จุมพล  ราชวิจิตร    ผูชวยคณบดีฝายบริหาร 19 

      แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร 20 
14. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 21 
15. ศ.วิรุฬห  เหลาภัทรเกษม   คณบดีคณะแพทยศาสตร  22 
16. ผศ.เยาวลักษณ  อภิชาติวัลลภ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 23 
17. รศ.เกรียงไกร  กิจเจริญ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 24 
18. ผศ.นิคม  ถนอมเสียง   รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 25 
      แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 26 
19. อ.วิไลพร  สุตันไชยนนท   รองคณบดีฝายวิชาการ 27 

      แทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 28 
20. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย   คณบดีคณะเภสัชศาสตร 29 
21. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี  30 
22. ผศ.ทรงยศ  วีระทวีมาศ   คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 31 
23. รศ.มันทนา  สามารถ   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 32 
24. ผศ.จรัญ  ชัยประทุม    รองคณบดีฝายแผนและพัฒนา 33 

      แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 34 
25. ผศ.วิไลวรรณ สมโสภณ   ประธานฝายแผน 35 

      แทนคณบดีคณะนิติศาสตร 36 
26. รศ.คูณ  โทขันธ    รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ 37 
      แทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 38 
27. นางสุดใจ  ธนไพศาล   ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 39 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 40 
28. ศ.สุทธิพันธ  จิตพิมลมาศ   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 41 
29. ผศ.อนัตต  เจาสกุล    ผูอํานวยการศนูยคอมพิวเตอร 42 
30. รศ.พจนชวิทย  อภินิเวศ   รักษาราชการแทนรองผูอํานวยการฝายวางแผนและพัฒนา 43 
      แทนผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ 44 
31. ผศ.นพดล  มีไชยโย    รองผูอํานวยการฝายบริหาร 45 

      แทนผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 46 
32. ผศ. บุญทรัพย  ไวคํา   รองผูอํานวยการฝายแผนและสารสนเทศ   47 

      แทนผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  48 
      (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 49 
33. ผศ.พรรณวดี  ตันติศิรินทร   ประธานสภาคณาจารย 50 
34. นายอมร  สินเธาว    ประธานสภาขาราชการและลูกจาง 51 
 52 
 53 
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35. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  1 
      และรักษาการคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 2 
      เลขานุการที่ประชุมคณบดี 3 

36. นางสังวาลย   ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 4 
    5 
ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 6 
1.  รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิรชิัย   รองคณบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 7 
2.  ศ.ละออศรี  เสนาะเมอืง   คณบดีคณะวิทยาศาสตร 8 
3.  รศ.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 9 
4.  รศ.วินิต  ชินสุวรรณ    คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ   10 
   11 
เริ่มประชุมเวลา 09.45 นาฬิกา 12 
 13 
  กอนเริม่การประชุม ประธานกลาวแนะนํา ผศ.เกษม นันทชัย คณบดีคณะเทคโนโลยี ซึ่งไดรับการ14 
แตงตั้งใหดาํรงตําแหนงอีกหนึ่งวาระ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 7 กรกฎาคม 2552 เปนตนไปและ นายอมร  สินเธาว 15 
ประธานสภาขาราชการและลูกจาง ชดุที่ 18 (พ.ศ. 2552-2554) เมื่อครบองคประชมุแลว  ประธานกลาวเปด16 
ประชุมและดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ดังนี้ 17 
 18 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอท่ีประชุม  19 

1.1  เรื่องที่ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 7/2552  20 
        และมติท่ียังไมไดรับการรับรอง  21 

  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ดวยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกนครั้งที่ 7/2552 เมื่อ22 
วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 มีเรื่องที่ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติที่ยังไมไดรบัการรับรอง  ซึ่งมีรายละเอียด23 
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    24 

จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 25 
มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 26 

 27 
  1.2 รางวัลประกาศเกียรติคุณระบบประกันคุณภาพไดมาตรฐานของมหาวิทยาลัยขอนแกน 28 
  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา กระทรวงศึกษาธิการ โดยความรวมมือกับสํานักงานรับรอง29 
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) ไดมอบประกาศเกียรตคิุณใหกับ30 
มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อแสดงวาเปนสถานศึกษาที่มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ไดมาตรฐาน 31 
ประจําปการศึกษา 2550 ตามโครงการประกวดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 32 
ระดับอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2550 33 
  ในการนี้ ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือ รวมทั้งผูมีสวนรวมในการสรางระบบการประกัน34 
คุณภาพของมหาวิทยาลัยขอนแกนใหไดมาตรฐาน  35 

   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 36 
   มต ิท่ีประชุมรับทราบ 37 

 38 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งท่ี 10/2552 เมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม 2552                   39 
                          และวาระพิเศษ เมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน 2552 40 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแกไข ดังนี้ 41 
- รายงานการประชุมคณบดี ครั้งท่ี 10/2552 เมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม 2552 42 

- หนา 1 ผูเขาประชุม ลําดับที่ 27 แกไขตําแหนงเปน “รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ” 43 
และลําดับที่ 26 แกไขตําแหนงเปน “รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร” 44 

- หนา 6 บรรทัดที่ 44 – 45 “...ตามจํานวนของผูบริหารที่ไดขออนุมัติจากสภา45 
มหาวิทยาลัย...” แกไขเปน ““...ตามจํานวนของผูบริหารที่กําหนดโดยกฎหมาย...”  46 

- หนา 10 บรรทัดที่ 29 “...กําหนดเสนทางเดินรถไว 3 เสนทาง คือ” แกไขเปน “...47 
กําหนดเสนทางทดลองเดินรถไว 3 เสนทาง คือ”  48 

- รายงานการประชุมคณบดีวาระพิเศษ เมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน 2552 49 
- หนา 8 บรรทัดที่ 47 “ประเด็นที่ 2 ...” ใหปรับขอความใหมแยกเปน “ระเบียบวาระที่ 2...”  50 
- หนา 9 ระเบียบวาระที่ 2 และระเบียบวาระที่ 3 ปรับเปน ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ  51 

 52 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน  -ไมมี- 53 
 54 
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   1 
  4.1  เงื่อนไขการมอบอํานาจลงนามในสัญญาเพื่อทําวิจัยหรือจางเปนท่ีปรึกษาหรือ 2 
          ใหบริการวิชาการ 3 

ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ดวยในปจจุบัน บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ไปรับงานวิจัย4 
หรืองานบริการวิชาการต างๆ ไดขอใหอธิการบดีมอบอํานาจใหไปลงนามในสัญญาหรือรับเงินจากแหลง5 
ภายนอก แตมีขอเท็จจริงปรากฏเกี่ยวกับผลงานที่บางครั้งไมเปนไปตามสัญญาหรือเกิดความเสยีหาย ทาํใหมี6 
ผลการเรียกรองความรับผิดชอบตามมา และบางกรณีมิไดนําเงินที่ไดเขาสูระบบการเงินของคณะ/มหาวิทยาลัย 7 
ดังนั้น จึงขอกําหนดเปนเงื่อนไขในการมอบอํานาจ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 8 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 9 
ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้  10 
- อาจพิจารณาปรับชื่อเรื่องเปน “คํารับรองการปฏิบัติงาน” 11 
- ควรออกเลขที่หนังสือตามหนวยงานที่นักวิจัยสังกดั กรณีที่เปนศูนยวิจัยเฉพาะทางใหออก12 

เลขหนังสือที่ศูนยวิจัยเฉพาะทางนั้นๆ  13 
- ควรพิจารณาเพิ่มขอความที่เกี่ยวของกับผูใหทุน ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการวิจัยให14 

สําเร็จได 15 
- การวิจัยของแตละคณะควรคํานึงถึงการวิจัยที่สอดรับกับยุทธศาสตรของหนวยงานดวย 16 
- คณะอาจพิจารณากําหนดกลไกการมอบอํานาจลงนามในสัญญาเพื่อทําวิจัย เพื่อใหเกิด17 

ความคุมครองการปฏิบัติงานที่เปนภารกจิของคณะหรือมหาวิทยาลัย 18 
- ควรมีการกําหนดกระบวนการเกี่ยวกับการวิจัยใหมีความความชัดเจน เพื่อใหสอดคลองกับ19 

การเปนมหาวิทยาลัยวิจัย โดยมอบใหฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยีรับไปพิจารณากระบวนการเกี่ยวกับ20 
การวิจัยตอไป 21 

- ควรพิจารณาใหสํานักงานกฎหมายจัดทํารายละเอียดที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ22 
ทําวิจัย โดยเฉพาะการอธิบายในดานกฎหมายใหเขาใจไดงายเพื่อใหนักวิชาการและนักวิจัยในมหาวิทยาลัยได23 
เกิดความเขาใจที่ถูกตอง 24 

- ควรพิจารณาจัดตั้งกองทุนชดเชยความเสียหายในการทําวิจัยเพื่อเปนหลักประกันใหกับ25 
บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยกําหนดใหเปนเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจหักจากเงินทุนการวิจัยเพื่อ26 
สมทบเขากองทุนดังกลาว โดยอาจครอบคลุมถึงการบริการวิชาการดวย ทั้งนี้ มอบใหรองอธิการบดีฝาย27 
ทรัพยสินรับไปศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งกองทุนชดเชยความเสียหายในการทําวิจัย ที่เกิดจากการ28 
ปฏิบัติงานในหนาที่ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกภารกิจ 29 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการการกําหนดเงื่อนไขการมอบ30 
อํานาจลงนามในสัญญาเพื่อทําวิจัยหรือจางเปนท่ีปรึกษาหรือใหบริการวิชาการ  และประธานรับ31 
ขอคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาตอไป 32 
  33 
  4.2  เสนอขออนุมัติแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิประจําศูนยคอมพิวเตอร 34 

 ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอรเสนอที่ประชุมวา ดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ35 
ประจําศนูยคอมพิวเตอร ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 1557/2550 ลงวันที่ 26 เมษายน 2550 ครบวาระ36 
การดํารงตําแหนง 2 ป เมื่อ วันที่ 25 เมษายน 2552 เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน 37 
วาดวย คณะกรรมการประจําสํานักที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2547 ศูนยคอมพิวเตอร ไดนําเสนอ38 
คณะกรรมการประจําศูนยฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2552 ไดรับความเห็นชอบให39 
เสนอแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําศูนยคอมพวิเตอร ดํารงตําแหนงตอไปอีก 1 วาระ 40 
ดังตอไปนี้  41 

1. รศ.พีระศักดิ์  ศรีฤาชา  ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 42 
2. อ.อภิศักดิ์  พัฒนจักร   สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 43 
3. ผศ.พิเชษฐ  เชี่ยวธนะกุล  สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 44 

   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 45 
  มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหแตงตั้งบุคคลเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน46 
คณะกรรมการประจําศูนยคอมพิวเตอร ตามที่เสนอ อีก 1 วาระ ดังน้ี  47 

1. รศ.พีระศักดิ์  ศรีฤาชา  ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 48 
2. อ.อภิศักดิ์  พัฒนจักร   สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 49 
3. ผศ.พิเชษฐ  เช่ียวธนะกุล  สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 50 

 51 
 52 
 53 
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หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 12/2552 วันที่ 17 กรกฎาคม 2552 เรียบรอยแลว 

  4.3 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการบริหารโรงพิมพ  1 
         มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ... 2 
  รองอธกิารบดฝีายทรพัยสินเสนอที่ประชุมวา โรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดจดัทํา ราง 3 
ระเบียบมหาวทิยาลัยขอนแกน  วาดวยการบริหารโรงพมิพมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ... ซึ่งได4 
ผานความเหน็ชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพิมพฯ ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 5 
และที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการโรงพิมพฯ ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2552 เปนที่เรียบรอย6 
แลว โดยขอแกไขในประเด็นของรอบงบประมาณของโรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนรอบปงบประมาณ7 
เชนเดียวกับปงบประมาณดานการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัย เพื่อใหเปนไปตามกรอบและแนว8 
ทางการบริหารของมหาวิทยาลัยขอนแกน ทั้งนี้ จะเริ่มใชบริหารตั้งแตปงบประมาณ 2553 เปนตนไป ซึ่งมี9 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 10 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 11 
  มต ิท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย 12 
การบริหารโรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ...  ตามที่เสนอ  13 
 14 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 15 
  5.1  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี16 
          เสด็จฯ แทนพระองคไปพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจาก 17 
          มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2551 18 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอท่ีประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแกน ขอใหนําความกราบ19 
บังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานเชิญพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั และสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ 20 
เสด็จฯ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศกึษาจากมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2551 21 
จํานวน 7,500 คน ณ อาคารศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแกน ในวันพฤหัสบดีที่ 22 
17 ธันวาคม 2552 หรือวันและเวลาใดสุดแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ นั้น 23 
  สํานักราชเลขาธิการไดนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาทแลว ทรง24 
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ให สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองคไปในการนี้ 25 
ซึ่งทรงกําหนดจะเสด็จฯ ระหวางวันที่ 21-25 ธันวาคม 2552  26 
  สวนกําหนดวันและเวลานั้น ใหมหาวิทยาลัยติดตอกับกองพระราชพิธสํีานักพระราชวัง และ27 
หนวยแยกรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ ประจํากรมราชองครักษ เพื่อรวมกันพิจารณาจัดทํากําหนดการ 28 
แลวจัดสงพรอมดวยสําเนาคํากราบบังคมทูล และรางพระราโชวาทไปยังสํานักราชเลขาธิการ กอนวันที่ 21 29 
พฤศจิกายน 2552 ตอไป 30 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 31 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 32 
 33 
 5.2  การเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายปราโมทย สัจจรักษ เปนกรรมการสภา     34 
            มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ แทนกรรมการทานเดิมท่ีลาออก 35 
  ประธานเสนอที่ประชุมวา ดวย นายมานิต วัฒนเสน อดีตผูวาราชการจังหวัดขอนแกน ไดขอ36 
ลาออกจากตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแกน เนื่องจากไดรับการ37 
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  38 
  ในการนี้ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเรื่องเสนอโปรดเกลาฯ แตงตั้ง นายปราโมทย สัจจรักษ ผูวา39 
ราชการจังหวดัขอนแกน เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ แทน นายมานิต วัฒนเสน ตามขอบังคับฯ 40 
วาดวยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 41 
“ขอ 6.1 ใหอธิการบดีนํารายชื่อผูดํารงตําแหนงผูวาราชการจังหวัดขอนแกน ดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรด42 
เกลาฯ เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และแจงใหที่ประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัยทราบ” 43 
แลว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 44 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  45 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 46 
 47 
 5.3  ผลการคัดเลือกผลงานดานการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 48 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา  สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษาไดเชิญชวน49 
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาสงผลงานดานการพัฒนาคณุภาพบัณฑิตเขารับการคัดเลือกเพื่อจัดแสดง50 
นิทรรศการในการประชุมวิชาการระดับชาติ “2552 ปแหงคุณภาพการอุดมศึกษาไทย” ระหวางวันที่ 2-3 51 
กรกฎาคม 2552 ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี นั้น  52 
  บัดนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาไดคัดเลอืกผลงานดานการพัฒนาคณุภาพบัณฑิต53 
ของสถาบันอุดมศึกษา เพือ่จัดแสดงนิทรรศการในการประชุมวิชาการระดับชาติฯ เรียบรอยแลว จํานวน 15 54 
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ผลงาน จากสถาบันอุดมศึกษา 11 แหง ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแกนมีผลงานที่ผานการคัดเลือกเพื่อจัดนิทรรศการ1 
ดวย ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะเปนผูออกคาใชจายในการจัดนิทรรศการและคาใชจายใน2 
การเดินทางของบุคลากรที่จะทําหนาที่ประจําบูธนิทรรศการดังกลาว โดยจะขอประสานรายละเอียดเกี่ยวกับ3 
เนื้อหาและรูปแบบการจัดนิทรรศการกับเจาของผลงานตอไป  4 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอใหมหาวิทยาลัยขอนแกนมอบหมายบุคลากรประจํา5 
บูธนิทรรศการเพื่อทําหนาที่ใหขอมูลและตอบขอซักถามแกผูเขาชมนิทรรศการ จํานวนไมเกิน 2 คนตอผลงาน/6 
โครงการที่ไดรับการคัดเลือก และแจงรายชื่อ ตําแหนง สังกัด พรอมหมายเลขโทรศัพทไปยังสํานักมาตรฐาน7 
และประเมินผลอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2552 อนึ่ง 8 
สถานศึกษาที่อยูในสวนภูมิภาคขอใหสํารองคาใชจายในการเดินทางไปกอน และนําใบเสร็จมาเบิกคาใชจายใน9 
วันประชุมวิชาการระดบัชาตฯิ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 10 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 11 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 12 
 13 
 5.4  การขออนุมัติเปดหลักสูตร 14 
  ดวยคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดพิจารณาใหความเห็นชอบการ15 
เสนอขออนุมัติเปดหลักสูตร จํานวน 11 หลักสูตร มีรายละเอียด ดังนี้ 16 

 ชื่อหลักสูตร คณะที่รับผิดชอบ ผานความเห็นชอบ
คราวประชุม 
ครั้งที่ (วันที่) 

1. ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 

ศึกษาศาสตร 9/2552 
(5 มิ.ย. 52) 

2. ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 

ศึกษาศาสตร 9/2552 
(5 มิ.ย. 52) 

3. ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 

ศึกษาศาสตร 9/2552 
(5 มิ.ย. 52) 

4. ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 

ศึกษาศาสตร 9/2552 
(5 มิ.ย. 52) 

5. ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 

ศึกษาศาสตร 9/2552 
(5 มิ.ย. 52) 

6. ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 

ศึกษาศาสตร 9/2552 
(5 มิ.ย. 52) 

7. ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 

ศึกษาศาสตร 9/2552 
(5 มิ.ย. 52) 

8. ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 

ศึกษาศาสตร 9/2552 
(5 มิ.ย. 52) 

9. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 

เทคโนโลยีและ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

9/2552 
(8 มิ.ย. 52) 

10. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 

เทคโนโลยีและ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

9/2552 
(8 มิ.ย. 52) 

11. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552) 

วิทยาศาสตรและ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

9/2552 
(8 มิ.ย. 52) 

12. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร  
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552) 

แพทยศาสตรและ
บัณฑิตวิทยาลัย 

- 

13.  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุมน้ําโขงศึกษา  
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552)  

มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

และบัณฑิตวิทยาลัย 

- 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  17 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  18 
 19 
 5.5  รายงานสรุปการดําเนินงานหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร  20 
         หลักสตูรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 21 
  ดวยคณะสัตวแพทยศาสตร ไดดําเนนิการจัดการเรยีนการสอนโครงการพิเศษ คณะสัตว22 
แพทยศาสตร หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ในปการศึกษา 2551 ซึ่งคณะไดจัดทํา23 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 11/2552 ณ วันศุกรท่ี 10 กรกฎาคม 2552 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 12/2552 วันที่ 17 กรกฎาคม 2552 เรียบรอยแลว 

รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2551 เรียบรอยแลว โดยมีรายรบั 10,621,520 บาท รายจาย 1 
3,027,049.09 บาท และมีรายรับสูงกวารายจาย 7,594,470.91 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ2 
วาระการประชมุ 3 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 4 
มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 5 

 6 
5.6  รายงานผลการตรวจสอบบัญชีโรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป 2551 7 

  รองอธิการบดีฝายทรัพยสินเสนอที่ประชุมวา โรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน ขอเสนอผลการ8 
ดําเนินงานประจําป 2551 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2551) ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการ9 
บริหารงานโรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2534 ขอ 42 ซึ่งไดผานการตรวจสอบงบดุลและงบกําไร10 
ขาดทุน จากหนวยตรวจสอบภายในมหาวทิยาลัยขอนแกนเรียบรอยแลว และไดผานความเห็นชอบจากที่11 
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพิมพฯ ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 และที่ประชุม12 
คณะกรรมการอํานวยการโรงพิมพฯ ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2552 เปนที่เรียบรอยแลว โดยมี 13 
กําไรสุทธิ 4,648,423.4 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 14 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 15 
ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะวา ควรพิจารณากําหนดเงินในสวนที่จัดสงใหมหาวทิยาลัย16 

เพิ่มขึ้น เปนรอยละ 30-40 เนื่องจากเปนหนวยงานที่สามารถสรางรายได และในอนาคตมหาวิทยาลัยอาจ17 
ดําเนินการกับหนวยงานอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยที่ดําเนินงานในลักษณะธุรกิจเชนเดียวกับหนวยงานรัฐวิสาหกิจ 18 
คือ ใหหนวยงานดังกลาวจัดสรรเงินใหมหาวิทยาลัยในสัดสวนที่สูงโดยไมตองคํานึงถึงคาใชจายที่เกิดขึ้น 19 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยเปนผูสนับสนุนการดําเนินการอยูแลว และอาจมีการคิดคาเชาพื้นที่ดวย 20 

มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ และขอความรวมมือคณบดีและผูอํานวยการกําชับเจาหนาท่ี21 
พัสดุใหดําเนินการจายเงินท่ีคางชําระโรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกนดวย และรองอธิการบดีฝาย22 
ทรัพยสินรับขอคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาตอไป และจะจัดทํารายงานการดําเนินการ23 
เรงรัดทวงหน้ีท่ีเกิดขึ้นใหท่ีประชุมไดรับทราบอีกครั้ง ในการประชุมคราวตอไป 24 

 25 
5.7  คณะแพทยศาสตรมอบงบประมาณที่ไดรับจัดสรรตามโครงการผลิตบัณฑิตสาขา    26 
       ขาดแคลนใหกับคณะที่รับผิดชอบการเรียนการสอน 27 

  ประธานเสนอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 1835-2551 เรื่อง28 
แนวทางการจัดสรรงบประมาณโครงการผลิตบัณฑิตสาขาขาดแคลน (แพทย ทันตแพทย และพยาบาล) โดย29 
ใหจัดสรรงบบริหารกลางใหมหาวิทยาลัย 8 % จัดสรรใหคณะที่รับผดิชอบการเรียนการสอนตามจาํนวนหนวยกติ 30 
ที่ศึกษา และที่เหลือจัดสรรใหคณะที่ผลิตบัณฑิต ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการ31 
จัดสรรงบประมาณตามประกาศฉบับนี้เปนที่เรียบรอยแลว 32 
  แตเนื่องจากคณะแพทยศาสตรไดมีการแกไขปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา33 
แพทยศาสตร (ใหม) ประจําปการศึกษา 2552 มีผลทําใหงบประมาณที่จัดสรรใหแกคณะรับสอนตอง34 
ปรับเปลี่ยนไป โดยบางคณะจํานวนหนวยกิตศึกษาลดลงงบประมาณที่ไดรับจะตองลดลงตามหนวยกิต และบาง35 
คณะไมมีวิชาเรียน จะไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ ฝายแผนและสารสนเทศจึงไดประชุมหารือรวมกับคณะ36 
แพทยศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะศึกษาศาสตร และคณะวทิยาการจัดการ เมือ่วันที่ 17 มิถุนายน 2552 ผล37 
การประชุมปรากฏวา คณะแพทยศาสตรยินดีมอบงบประมาณที่ไดจดัสรรไปแลวใหแกคณะรับสอน ไดแก คณะ38 
วิทยาศาสตร คณะศึกษาศาสตร และคณะวิทยาการจัดการ  39 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และเพื่อแสดงความชื่นชมคณะแพทยศาสตรในการเปนแบบอยาง40 
การใหความรวมมือกันในระหวางคณะวิชา ภายในมหาวิทยาลัย 41 

มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 42 
 43 

5.8  ขอความรวมมือในการรณรงคใหความรูเรื่อง ไขหวัดใหญ สายพันธุใหม 2009 44 
  รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธเสนอที่ประชุมวา  ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแหง45 
ประเทศไทย ในการประชุมสามัญ ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันเสารที่ 20 มิถุนายน 2552 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 46 
วิทยาเขตบางเขน มีมติมอบหมายใหกลุมเสวนาที่จัดตั้งขึ้นใหม โดยมีศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ 47 
อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เปนประธาน จัดการประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2552 48 
เวลา 12.00 - 13.00 น. ณ หองประชุม ชั้น 9 อาคารมาลัย หุวะนันทน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เพือ่49 
หารือบทบาท และเสนอแนวทางความรวมมือของมหาวิทยาลัยกับไขหวัดใหญ สายพันธุใหม 2009 ซึ่งที่50 
ประชุมไดรวมกันพิจารณาหาแนวทางและมาตรการในการเฝาระวังและปองกันการแพรกระจายไขหวัดใหญ สาย51 
พันธุใหม 2009 สรุปเปนแนวทางได 7 ประการ ดังนี้  52 

1. ขอใหมหาวิทยาลัย/สถาบัน มีหนวยงานเฝาระวังเพือ่ตดิตามสถานการณตางๆ อยางใกลชิด 53 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 11/2552 ณ วันศุกรท่ี 10 กรกฎาคม 2552 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 12/2552 วันที่ 17 กรกฎาคม 2552 เรียบรอยแลว 

2. ขอใหมหาวิทยาลัย/สถาบัน เผยแพรความรูตามคําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุขใน1 
เว็บไซตของสถาบัน และสื่อตางๆ  2 

3. ขอใหมหาวิทยาลัย/สถาบัน งดหรือชะลอกิจกรรมที่มีการชุมนุมเปนจํานวนมาก 3 
4. กรณีมีผูปวยหรือผูมีอาการ ใหหยุดเรียน/หยุดงาน เปนเวลา 7 วัน 4 
5. ขอใหมหาวิทยาลัย/สถาบัน ทําความสะอาดอุปกรณ เครื่องใชตางๆ ที่มีผูใชรวมกนัจาํนวนมาก 5 

อยางสม่ําเสมอ 6 
6. ขอใหมหาวิทยาลัย/สถาบัน จัดหาแอลกอฮอลเจลลางมือใหกับบุคลากร นักศึกษาไวตาม7 

จุดตางๆ ตามความเหมาะสม 8 
7. ผูที่มีอาการไอ หรือจาม แตมีจําเปนตองเดินทางมาเรยีน/ทํางาน ใหใสหนากากอนามัย 9 

  นอกจากแนวทางทั้ง 7 ประการ ดังกลาวแลว ทางมหาวิทยาลัย/สถาบัน ควรรณรงคใหมีการ10 
ออกกําลังกายเพื่อเปนการสรางภูมิตานทานในการปองกันและเสริมสรางสุขภาพอนามัยใหแข็งแรงขึ้นดวย 11 
  ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย จึงขอความรวมมือใหมหาวิทยาลัย/สถาบัน รวมกันนํา12 
แนวทางทั้ง 7 ประการไปใชในการรณรงค และประชาสัมพันธ เพื่อใหนิสิต นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัย13 
และประชาชนทุกภาคสวน ไดรับความรูความเขาใจที่ถูกตองในการแพรติดเชื้อ อาการปวย การรักษา และ14 
คําแนะนําสําหรับผูปวย รวมไปถึงแนวทางในการปองกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย/15 
สถาบันใด มีความสนใจที่จะเชิญผูทรงคุณวุฒิมาบรรยายใหความรูเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว สามารถติดตอไดที่ 16 
ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยกําธร มาลาธรรม คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 17 
  นอกจากนี้ คณะกรรมการอาํนวยการเตรยีมความพรอม ปองกันและควบคุมแกไขสถานการณ18 
การระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม ไดนําเสนอยุทธศาสตรปองกันและแกไขปญหาการระบาดของ19 
ไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิดเอ (เอช1เอ็น1) ใหคณะรัฐมนตรีไดรับทราบ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2552 ซึ่งมี20 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 21 
  และเพื่อการปองกันและแกไขปญหาการระบาดของไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิดเอ (เอช122 
เอ็น1) เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับระดับความรุนแรงของสถานการณที่เกิดขึ้น สํานักงาน23 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอความรวมมือมหาวทิยาลัย/สถาบันดําเนินการ ดังนี้  24 

1. ดําเนินการปองกันและแกไขปญหาการระบาดของไขหวัดใหญสายพันธุใหม ตาม25 
ยุทธศาสตรที่ไดกําหนดขึ้น รวมถึงการทําแผนประคองกิจการภายในองคกร และซอมแผนดังกลาว 26 

2. ดําเนินการสนับสนุนการดําเนินงาน ตามขอ 1 เพื่อเรงรัดการปองกันโรคไขหวัดใหญฯ ให27 
ทันกับสถานการณ โดยเฉพาะในกลุมประชากรที่โอกาสอยูรวมกันเปนจํานวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงตอการระบาด28 
ของไขหวัดใหญ 29 

3. รายงานสถานการณการระบาดและความกาวหนาของการดําเนินงานตามยุทธศาสตรตอ30 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทางโทรสารหมายเลข 023545460 เปนประจําทุกเดือน ตามแบบ31 
รายงานสถานการณ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 32 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 33 

มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ และมอบใหรองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธเปนผู34 
ประสานงานกับคณะ/หนวยงานตางๆ ใหมีการดําเนินการจัดหาเจลลางมือและจัดวางไวหลายๆ จุด 35 
ภายในบริเวณคณะ/หนวยงานเพื่อใหบริการแกนักศึกษาและบุคลากร และจัดหาหนากากอนามัยไว36 
ใหนักศึกษาหรือบุคลากรที่มีอาการปวยและตองมาเรียนหรือมาทํางานดวย  และใหประสานกับ37 
โรงพยาบาลศรีนครินทรเก่ียวกับรายงานสถานการณไขหวัดใหญ สายพันธุใหม 2009 เพื่อ38 
ประชาสัมพันธใหทราบโดยทั่วกันตอไป 39 
 40 

5.9 วิธีปฏิบัติเก่ียวกับเงินทุนวิจัยท่ีสวนราชการไดรับจากหนวยงานของรัฐ 41 
  ประธานเสนอตอที่ประชมุวา  กระทรวงการคลังไดกําหนดวิธีปฏิบัตเิกี่ยวกับเงินทนุวิจัยอุดหนุน42 
เพื่อการดําเนนิโครงการวิจยัที่สวนราชการไดรับจากหนวยงานของรัฐ ซึ่งเขาขายเปนเงินที่ผูมอบใหสวนราชการ43 
โดยมีวตัถุประสงค และตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และทีแ่กไขเพิม่เตมิ บัญญัติใหสวน44 
ราชการสามารถเก็บเงินนั้นไวใชจายไดโดยไมตองนําสงคลัง นั้น  45 
  กระทรวงการคลังพิจารณาแลว เห็นสมควรปรับปรุงแกไขวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทุนวิจัยดังกลาว 46 
เพื่อใหเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนี้  47 

1. ใหยกเลกิหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.3/ว 14 ลงวันที่ 18 กมุภาพันธ 2551  48 
2. ใหสวนราชการถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกีย่วกับเงินทุนวจิัยที่สวนราชการไดรับ49 

จากหนวยงานของรัฐ 50 
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  51 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  52 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 11/2552 ณ วันศุกรท่ี 10 กรกฎาคม 2552 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 12/2552 วันที่ 17 กรกฎาคม 2552 เรียบรอยแลว 

  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ และมอบใหฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี ดําเนินการแจง1 
รองคณบดีฝายวิจัยทุกคณะ เพื่อแจงใหนักวิจัยในสังกัดทราบเก่ียวกับวิธีปฏิบัติเก่ียวกับเงินทุนวิจัยท่ี2 
สวนราชการไดรับจากหนวยงานของรัฐโดยท่ัวถึง ท้ังน้ี ใหมีการประชาสัมพันธทางเว็บไซตอีกทางหนึ่งดวย 3 
 4 
  5.10  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีท่ีไมตอง5 
            รายงานใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ 6 
  ประธานเสนอที่ประชุมวา ตามที่กระทรวงการคลังไดอาศัยขอกําหนดระเบียบสํานักนายกรฐัมนตร ี7 
วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ขอ 17 วรรคสอง ออก8 
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ที่ไมตองรายงานใหกระทรวงการคลัง9 
ตรวจสอบ ฉบับลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2548 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 122 10 
ตอนพิเศษ 41 ง วันที่ 6 มิถุนายน 2548 และไดแจงเวียนใหหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิด11 
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ถือปฏิบัติตามหนังสือที่อางถึง นั้น 12 
  บัดนี้ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดนาํประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทาง13 
ละเมิดของเจาหนาที่ที่ไมตองรายงานใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ ลงวันที่ 31 มีนาคม 2552 ประกาศในราช14 
กิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 126 ตอนพิเศษ 72 ง วันที่ 20 พฤษภาคม 2552 แลว และเนื่องจาก15 
ประกาศฉบับใหมไดยกเลิกประกาศฉบับเดิม โดยมีการเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญในสวนของความเสียหายซึ่งมี16 
สาเหตุจากการทุจริตทางการเงินหรือทรัพยสิน และการไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ ดังนี้  17 
 หลักเกณฑเดิม 18 
 “2. ความเสียหายเกิดขึ้นแกหนวยงานของรัฐซึ่งมีสาเหตุจากการทจุริต เงินขาดบัญชีหรือการไมปฏิบัติ19 
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีหรือขอบังคับตางๆ (เชนการไมปฏิบัติตามกฎหมาย วาดวยวิธีการ20 
งบประมาณหรือระเบียบที่เกี่ยวของกับการเงินการคลัง การจัดซื้อจัดจาง ไมปฏิบัติตามระเบียบฯ วาดวยการ21 
พัสดุหรือฝาฝนมติคณะรัฐมนตรี เปนตน) หนวยงานของรัฐไมตองสงเรื่องใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ ดังนี้ 22 
  2.1 ความเสียหายซึ่งมีสาเหตุจากการทจุริตและหนวยงานของรัฐไดพิจารณาใหผูทุจริตรับผิด23 
ชดใชเต็มจํานวนความเสียหายและพิจารณาใหผูเกี่ยวของที่ประมาทเลินเลออยางรายแรงจนเปนโอกาสหรือ24 
ชองทางใหเกิดการทุจริตชดใชคาเสียหายเต็มจํานวนความเสียหายตามพระราชบญัญัติความรับผิดทางละเมิด25 
ของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 แลว 26 
  2.2 ความเสียหายซึ่งมีสาเหตุจากการที่เงินขาดบัญชีหรือการไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ 27 
ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีหรือขอบังคับตางๆ และตองมิไดเกิดจากการทุจริต เมื่อหนวยงานของรฐัไดพิจารณา28 
ใหผูกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงชดใชคาเสียหายเต็มจํานวนความเสียหายตาม29 
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 แลว” 30 
 หลักเกณฑใหม 31 
 “2. ความเสียหายเกิดขึ้นแกหนวยงานของรัฐซึ่งมีสาเหตุจากการทจุริต หรือมีสาเหตุมาจากการที่เงิน32 
ขาดบัญชี หรือการไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีหรือขอบังคับตางๆ (เชนการไมปฏบัิติ33 
ตามกฎหมาย วาดวยวิธีการงบประมาณหรือระเบียบที่เกี่ยวของกับการเงินการคลัง การจัดซื้อจัดจาง ไมปฏิบัติ34 
ตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุหรือฝาฝนมติคณะรัฐมนตรี เปนตน) หนวยงานของรัฐไมตองสงเรื่องให35 
กระทรวงการคลังตรวจสอบ ดังนี้ 36 
  2.1 สําหรับสวนราชการ คาเสียหายครั้งละไมเกิน 200,000 บาท” 37 
  2.2 สําหรับราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ คาเสียหายครั้งละไมเกิน 38 
400,000 บาท 39 
  2.3 ความเสียหายที่มีจํานวนเกินกวาขอ 2.1 และ 2.2 และหนวยงานของรัฐไดพิจารณา ดังนี้  40 
   2.3.1 ความเสียหายซึ่งมีสาเหตุจากการทุจริตและหนวยงานของรัฐไดพิจารณาใหผู41 
ทุจริตรับผิดชดใชเต็มจํานวนความเสียหายและพิจารณาใหผูเกี่ยวของซึ่งกระทําโดยจงใจหรือที่ประมาท42 
เลินเลออยางรายแรงจนเปนโอกาสหรือชองทางใหเกิดการทุจริตชดใชคาเสียหายเต็มจํานวนความเสียหายตาม43 
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 แลว 44 
   2.3.2 ความเสียหายซึ่งมีสาเหตุจากการที่เงินขาดบัญชีหรือการไมปฏิบัติตามกฎหมาย 45 
กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีหรือขอบังคับตางๆ และตองมิไดเกิดจากการทุจริตและหนวยงานของรัฐได46 
พิจารณาใหผูกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงชดใชคาเสียหายเต็มจํานวนความเสียหายตาม47 
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 แลว” 48 
  สวนหลักการและเงื่อนไขเกี่ยวกับความเสียหายจากสาเหตุอื่นๆ ยังคงกําหนดไวเชนเดียวกับ49 
ประกาศฉบับเดิม ดังนั้น เพื่อใหหนวยงานของรัฐไดรับทราบถึงแนวทาง วิธีปฏิบัติและขั้นตอนในการดําเนินการ50 
ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน กระทรวงการคลังขอซักซอมความเขาใจ ดังนี้  51 

1. กรณีความเสียหายเกิดขึ้นแกหนวยงานของรัฐซึ่งคาเสียหายเปนไปตามนัย ขอ 2.1 และ 52 
2.2 แหงประกาศกระทรวงการคลัง ซึ่งอยูระหวางการดาํเนินการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดหรือการ53 
สอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเสร็จส้ินแลว แตยังมิไดสงสําเนาการสอบสวนใหกระทรวงการคลัง54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 11/2552 ณ วันศุกรท่ี 10 กรกฎาคม 2552 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 12/2552 วันที่ 17 กรกฎาคม 2552 เรียบรอยแลว 

ตรวจสอบนับตั้งแตวันที่ประกาศมีผลใชบังคับ (วันที่ 20 พฤษภาคม 2552) หนวยงานของรัฐไมตองสงสํานวน1 
การสอบสวนใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ 2 

2. สํานวนการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดที่หนวยงานของรัฐไมตองสงให3 
กระทรวงการคลังตรวจสอบ ใหหนวยงานของรัฐรวบรวมและรายงานใหกระทรวงการคลังทราบเปนรายไตรมาส 4 
(ทุกระยะ 3 เดือน ตามปงบประมาณ)  5 

3. กรณีที่กระทรวงการคลังตรวจสอบรายงานตามขอ 2 พบวา การดําเนินการ หรือกระบวนการ6 
สอบสวน หรือการวินิจฉัยความรับผิด ไมเปนไปตามระเบียบหรือแนวทางที่กระทรวงการคลังกําหนด อันมีเหตุที่7 
เห็นเปนการสมควรหรือประโยชนแหงความยุติธรรม กระทรวงการคลังอาจเรียกสํานวนการสอบสวนมาเพื่อ8 
ตรวจสอบไดตามความเหมาะสม 9 

4. โดยที่หนวยงานของรัฐหลายแหงยังกรอกขอมูลในแบบรายงานที่กระทรวงการคลงักําหนด10 
ไมถูกตองครบถวนและเปนไปในแนวทางเดียวกัน จึงไดจัดทําคําอธบิายและตัวอยางการกรอกขอมูลเพิ่มเตมิ11 
ตามประเภทสํานวนการสอบสวน 5 ประเภท ใหมแลว 12 

ทั้งนี้ ประกาศกระทรวงการคลัง แบบที่กระทรวงการคลังกําหนดพรอมคําอธิบาย และตัวอยาง13 
การกรอกขอมูล ตลอดจนเหตุผลในการออกประกาศ หนวยงานของรัฐสามารถคนหาและตรวจสอบไดที่ 14 
www.cgd.go.th 15 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  16 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ  17 
  18 

5.11    แนวทางการปฏิบัติและซอมความเขาใจในการเบิกจายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล19 
ขาราชการ 20 

  ประธานเสนอที่ประชุมวา ตามที่กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางไดมอบหมายให21 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข โดยโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบการใหบริการรกัษาพยาบาลดําเนินการพฒันา22 
ระบบตรวจสอบการเบิกจายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ นั้น  23 
  กระทรวงการคลังพิจารณา ดังนี้ 24 

1. จากการตรวจสอบการเบิกจายเงินสวัสดิการรกัษาพยาบาลขาราชการ พบวาสถานพยาบาล 25 
หลายแหงมีการปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ ที่กําหนด ดังนี้ 26 

 1.1 การเบิกคาใชจายกรณีสงตอผูปวยจากสถานพยาบาลของทางราชการไป27 
สถานพยาบาลของเอกชนเพื่อรับการรักษาพยาบาล เชน การบริการทางกายภาพบําบัดและทางเวชกรรมฟนฟู 28 
ซึ่งเปนการปฏิบัติที่ไมถูกตองตามบทบัญญัติมาตรา 12 แหง พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ29 
รักษาพยาบาล พ.ศ. 2523 และที่แกไขเพิ่มเติม 30 

 1.2 การเบิกคายาซึ่งมิไดใชในการบําบัดรักษาโรคโดยตรง เชน ยานวดเพื่อบรรเทาอาการ31 
หรือการเบิกคาผลิตภัณฑที่สวนมากมีลักษณะการใชเปนเครื่องสําอาง เชน สบู/แชมพูทําความสะอาดผิวหนัง32 
หรือรักษาโรงผิวหนังที่ไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพผูปวย เชา อาการคันผิวหนงั รังแค หรือมีลักษณะเปน33 
อาการ เชน ชาสมุนไพร 34 

 1.3 การเบิกคายาหรือผลิตภัณฑจากสมุนไพรที่มิไดใชในการบําบัดรักษาโรคโดยตรงหรือ35 
มีลักษณะเปนการสงเสริมสุขภาพ หรือเปนยาที่ไมมีขอบงชี้ใชชัดเจน เชน ยาอายุวัฒนะ ซึ่งหลายรายการเปน36 
ยาใหมที่จะตองมีการติดตามเฝาระวังในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย 37 

 1.4 การเบิกคาใชจายที่ไมถือเปนคารักษาพยาบาล เชน คาบริการหรือคายาที่ใชในกรณี38 
การเสริมความงาม (เชน การรักษาสิว/ฝา การรักษาศีรษะลาน การทําศัลยกรรมตกแตง) การลดความอวน การ39 
แกไขความบกพรองของสายตาดวยการยิงแสงเลเซอร (เชน การแกไขสายตาสั้น) การคุมกําเนิด (ยกเวนการ40 
ทําหมันถาวร) หรือ การรักษาภาวะมีบุตรยาก 41 

 1.5 การเบิกจายยาประเภทวิตามิน (Vitamins) เชน วิตามินรวม และแรธาตุ (Minerals) 42 
เชนแคลเซียม เกินความจําเปน โดยไมมีขอบงชี้ทางการแพทยหรือขอมูลวาผูปวยมีภาวะขาดสารอาหาร 43 

 1.6 การเบิกคายาอันตรายซึ่งจะตองบริหารจัดการในสถานพยาบาลโดยผูประกอบวิชาชีพ44 
เวชกรรม แตนําออกไปใชนอกสถานพยาบาล เชน ยาเคมีบําบัดประเภทยาฉีด หรือสารอาหารทางเสนเลือด 45 
(Parenteral nutrition) 46 

2. เพื่อใหการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเปนไปอยางถูกตอง ไมเกิดการ47 
รั่วไหลไปในทางที่ไมเหมาะสม จึงเห็นสมควรกําหนด ดังนี้  48 

 2.1 ยกเลิกแนวทางการเบิกจายคายาประเภทวิตามินตามหนังสือที่อางถึง 1 และ 2 และ49 
กําหนดการเบิกจายคายาประเภทวิตามิน (Vitamins) และแรธาตุ (Minerals) ใหเบิกจายไดเฉพาะวิตามนิและ50 
เกลือแรที่ไดรบัการขึ้นทะเบียนเปนยาจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งกําหนดคุณสมบัติใน51 
การบําบัดรักษาโรค โดยใหเบิกจายตามรายการและเงื่อนไขที่กําหนดในบัญชียาหลักแหงชาติเทานั้น 52 

 2.2 การเบิกจายคายาสมุนไพร ใหเบิกไดเฉพาะรายงาน รูปแบบ ความแรง ขอบงใชและ53 
ขอมูลสําคัญอื่นๆ ที่กําหนดในบัญชียาจากสมุนไพร และเภสัชตํารับโรงพยาบาล ซึ่งเปนรายการยาสมุนไพรที่54 
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อยูในบัญชียาหลักแหงชาติฉบับปจจุบันเทานั้น เนื่องจากเปนยาที่มีขอบงใชชัดเจน ครอบคลุมโรคและการ1 
รักษาพยาบาลที่จําเปน และมีระบบติดตามเฝาระวังในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัย 2 

 2.3 การเบิกจายคายาอันตรายซึ่งรวมถึงสารอาหารทางเสนเลือดที่จะตองบริหารจัดการใน3 
สถานพยาบาลโดยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ใหเบิกจายไดเฉพาะกรณีที่ใชกับผูปวยขณะท่ีอยูสถานพยาบาล4 
เทานั้น มิใหเบิกจายเพื่อนําไปใชนอกสถานพยาบาล ยกเวน ผูปวยไตวายเรื้อรังทีม่ีการสงตอไปรักษาดวยวิธีไต5 
เทียม (Hemodialysis) ณ สถานพยาบาลอื่น 6 

3. ซอมความเขาใจเกี่ยวกับหลักการเบิกจายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการเพื่อให7 
ถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ ที่กําหนด ดังนี้  8 
   3.1 คายาที่จะนํามาเบิกจายไดจะตองเปนยาที่ใชในการบําบัดโรคโดยตรง และไดรับ9 
การขึ้นทะเบียนเปนยาจาก อย. และใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑในหนังสือที่อางถึง 3 หมวดที่ 3 คายาและ10 
สารอาหารทางเสนเลือด ยกเวน กรณีเบิกจายคายาวิตามินและแรธาตุ และยาสมุนไพร ในขอ 2.1 และ2.2  11 
   3.2 คาใชจายที่เกี่ยวของกับกรณีการเสริมความงาม การลดความอวน การแกไขความ12 
บกพรองของสายตาดวยการยิงเลเซอร การคุมกําเนิด (ยกเวนการทําหมันถาวร) หรือการรักษาภาวะมีบุตรยาก 13 
ไมถือเปนคารักษาพยาบาล จึงไมสามารถเบิกจายจากทางราชการได  14 
   3.3 การสงตอผูปวยจากสถานพยาบาลของทางราชการไปสถานพยาบาลของเอกชน15 
สามารถเบิกจายไดในกรณีการตรวจทางหองทดลองหรือเอกซเรย สําหรับการสงตอไปรับการรักษาพยาบาล 16 
ปจจุบันสามารถเบิกจายไดเฉพาะกรณีผูปวยไตวายเรือ้รังที่ตองรักษาดวยวิธีไตเทียม และผูปวยโรคมะเร็งที่ตอง17 
รับการรักษาพยาบาลดวยวิธีการรังสีรักษา ทั้งนี้ จะตองเปนสถานพยาบาลของเอกชนที่เขารวมโครงการ18 
เบิกจายตรงเทานั้น  19 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และใหถือปฏิบัติตอไป 20 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ และขอความรวมมือใหมีการประชาสัมพันธแนวทางการปฏิบัติ21 
และซอมความเขาใจในการเบิกจายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการใหมากขึ้นดวย 22 
 23 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ   24 

 6.1   สรุปผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจําเดือนพฤษภาคม  2552  25 
  ประธานเสนอที่ประชุมวา หนวยตรวจสอบภายใน ไดตรวจสอบรายงานสถานภาพทางการเงิน26 
ของคณะ/หนวยงาน ประจําเดือนพฤษภาคม 2552 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 27 
  นอกจากนี้ ยังมีหลายคณะหนวยงาน ที่ยังไมใชระบบ KKUFMIS ในการจัดทําลูกหนี้ ทําใหการ28 
ทํางานไมเปนระบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย หากผูบริหารตองการทราบยอดลูกหนี้ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยไม29 
สามารถดูจากระบบได มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการใหทุกหนวยงานใชงานใหเปนระบบเดียวกัน เพื่อใหเกิด30 
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และสําหรับการนับวันครบกําหนดชําระคืนเงินยืมเพื่อใชใน31 
การทวงถามและคํานวณคาปรับคณะยังนับวันไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน ทุกคณะตองยึดถือตามประกาศ32 
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย เงินยืมทดรองจายที่ 454/49 โดยเครงครัด  33 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  34 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ และขอความรวมมือคณะ/หนวยงานกําชับงานการเงินให35 
ดําเนินการจัดทํารายงานการเงินเสนอคณะกรรมการประจําคณะอยางสม่ําเสมอและควรมีการสราง36 
กลไกเพื่อควบคุมและติดตามตอไปดวย 37 
 38 

6.2   แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน 39 
(ก.บ.ม.) 40 

  รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลเสนอที่ประชุมวา ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน41 
บุคคล (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 มีมติอนุมัติในหลักการและรับทราบในเรื่อง 42 
ดังตอไปนี้  43 

1. การขออนุมัติกําหนดกรอบตําแหนงขาราชการใหเปนระดับสูงขึ้น 44 
มติ เพื่อความชัดเจนและเนนย้ําแนวทางการปฏิบัติ เมื่อมีการประเมนิบุคคลเขาสูตําแหนง45 

เรียบรอยแลว การประเมินและการจัดทําเอกสารแสดงบทบาทภาระหนาที่ ความรับผิดชอบ (PD) ของบุคคล 46 
คณะ/หนวยงานตองประเมินและพิจารณาตามภาระงานใหมที่ไดรับมอบหมายดวย 47 

2. พนักงานมหาวิทยาลัยขออนุมัติลาศึกษาโดยใชเวลาราชการบางสวน 48 
มติ อนุมัติใหพนักงานมหาวิทยาลัยลาศึกษาโดยใชเวลาราชการบางสวนได โดยใหใช49 

หลักการตามระเบียบการใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไปศึกษาตอภายในประเทศ ไดโดยอนุโลม50 
และภาระงานขั้นต่ํา นั้น ตองเปนไปตามหลักเกณฑภาระงานขั้นต่ําที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว โดยหลักการ51 
ดังกลาวใหมผีลบังคับใชทั้งตอพนักงานมหาวิทยาลัยและขาราชการ 52 
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3. เนื่องดวยระเบียบ ขอบังคับ ของพนักงานมหาวิทยาลัยยังไมครอบคลุมในการดําเนินงาน1 
ครบทุกดาน ดังนั้น เพื่อใหการบริหารจัดการดานบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความ2 
เรียบรอยและมีความรวดเร็ว ที่ประชุมจึงมีมติให “กรณีที่ไมมีระเบียบ ขอบังคับ ที่วาดวยการใดทีใ่ชกับการ3 
บริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย เปนการเฉพาะใหถือหลักปฏิบัติตามระเบียบของขาราชการไดโดย4 
อนุโลม” 5 
  พรอมกันนี้ เพื่อใหการปฏิบัติตามระเบียบ ขอกฎหมายตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน มี6 
มาตรฐานในการดําเนินงานและขจัดขอขัดแยงตางๆ  อธิการบดีจึงเนนย้ําและกําชับใหคณบดีและผูบริหาร7 
หนวยงานวาการปฏิบัติการและบริหารงานใดๆ ขอใหดําเนินการและดูแลใหมีการปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกันทั้ง8 
มหาวิทยาลัย 9 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  10 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  11 
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6.3   รายงานการพัฒนาระบบบูรณาการฐานขอมูลกลาง มหาวิทยาลัยขอนแกน และ13 

รายงานผลการใหบริการโปรแกรมปองกันไวรัส 14 
  ผูอํานวยศูนยคอมพิวเตอรเสนอที่ประชุมวา ศูนยคอมพิวเตอรขอเสนอรายงานการพัฒนาระบบ15 
บูรณาการฐานขอมูลกลาง มหาวิทยาลัยขอนแกน และรายงานผลการใหบริการโปรแกรมปองกันไวรัส ทั้งนี้ได16 
เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําศูนยคอมพิวเตอร ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 17 
2552 และ ที่ประชุมคณะกรรมการประจําศูนยฯ มีมติใหนําเสนอตอที่ประชุมคณบดีตอไป  18 
  ในการนี้ จึงขอเสนอรายงานการพัฒนาระบบบูรณาการฐานขอมูลกลาง มหาวิทยาลัยขอนแกน 19 
และรายงานผลการใหบริการโปรแกรมปองกันไวรัส ดังนี้ 20 

1. รายงานการพัฒนาระบบบูรณาการฐานขอมูลกลาง มหาวิทยาลัยขอนแกน 21 
  ตามที่รัฐบาลกําหนดนโยบายศูนยปฏิบัติการเพื่อการบริหารราชการแผนดินในระดับตาง ๆ ทั้ง22 
ระดับกระทรวง กรม กอง และจังหวัด เพื่อจัดเก็บและเชื่อมโยงขอมูลใหทันสมัยและรวดเร็วอยางตอเนื่อง เพื่อ23 
สรุปและเสนอตอผูบริหารใหสามารถนําไปใชในการบริหารงานตอไป โดยมีศูนยปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (Prime 24 
Minister Operation Center: PMOC) เปนจุดเริ่มตนและถายทอดลงมาในระดับ ศูนยปฏิบัติการกระทรวง 25 
(Ministerial Operation Center : MOC) และศูนยปฏิบัติการระดับกรม (Department Operation Center : 26 
DOC) ตามลาํดับ 27 
  มหาวิทยาลัยมีความพยายามที่จะพฒันาตามนโยบายดังกลาวของรัฐบาลมาโดยตลอด ซึ่งในป 28 
พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) กําหนดใหสถาบันอุดมศกึษาของรฐัสงฐานขอมูลหลกั 29 
ซึ่งเปนตัวชี้วดัที่ 18 ไดแก ฐานขอมูลนักศกึษา บุคลากรและหลักสูตร ปจจุบันมหาวทิยาลัยมฐีานขอมูลหลัก30 
เพิ่มขึ้น คือ ฐานขอมูลดานการเงิน และภาวะการมีงานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา และในป พ.ศ. 2549 – 2550 31 
มหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณเพื่อพฒันาระบบบูรณาการฐานขอมูลกลางของมหาวทิยาลัยขอนแกน โดยมี32 
วัตถุประสงค ดังนี้ 33 
  1) เพื่อพัฒนาระบบคลังขอมูลมหาวิทยาลัยขอนแกน (Khon Kaen University Data Warehouse) 34 
นําไปสู KKU Operation Center ที่นําสารสนเทศมาใชในการตัดสินใจได 35 
  2) เพื่อพฒันามาตรฐานฐานขอมูลกลางสําหรับบูรณาการขอมูลทุกหนวยงานในสังกดั36 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  เพือ่กอใหเกดิการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงาน 37 
  3) เพื่อพฒันาระบบนําเสนอรายงานตามมติิที่ตองการ 38 
 ผลลพัธท่ีคาดวาจะไดรับ คือ 39 

1) ลดความซ้ําซอนในการรองขอขอมูลไปยงัหนวยงานตนน้ําของขอมูล 40 
2) เกิดความรวมมือในการจดัทาํสารสนเทศของมหาวิทยาลยั และเกดิความยั่งยืน ทําให41 
สารสนเทศมคีวามเปนปจจุบัน 42 

3) ไดสารสนเทศที่ทันตอเหตกุารณ ครบถวน สมบูรณและลดภาระในการนําเขาขอมูล 43 
4) เปนแหลงขอมูลอางอิง หรอืเพื่อใชศึกษา การวิจัยสถาบัน ตลอดจนแนวโนมขอมลูในดาน44 
ตางๆ ได รวมทั้งการประมวลผลในมิติที่หลากหลาย 45 

 ผูมีสวนเก่ียวของ คือ 46 
- Operation Center : OC ไดแก กองแผนงาน ศุนยคอมพิวเตอร 47 
- Database Administrator : DBA คือ เจาของฐานขอมลู เชน สํานักบรหิารและพฒันา48 

วิชาการ เปนตน  49 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 11/2552 ณ วันศุกรท่ี 10 กรกฎาคม 2552 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 12/2552 วันที่ 17 กรกฎาคม 2552 เรียบรอยแลว 

- เจาหนาที่แผนของคณะที่เปนผูนําเขาและใชขอมูล 1 
  2 
 มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 3 

- นําฐานขอมลูเขาสูระบบ 4 
- ตรวจสอบความถูกตองของฐานขอมูลที่นาํเขา  5 
- จัดทํารายงานตามมิติที่ตองการ 6 
- การจดัการความรู (KM) รวมกันของผูมีสวนเกี่ยวของ 7 

 ปญหาที่ประสบ ไดแก  8 
- ขาดผูรับผดิชอบขอมูลที่ชัดเจน ทําใหขอมูลไมไดรับการปรับปรุงใหทันสมัย และนําเขาไม9 

ทันตามรอบเวลา 10 
- รายการขอมูลบางตัวของหนวยงานไมไดอางอิงตามาตรฐานเดียวกันกบัมาตรฐานในระบบที่11 

พัฒนา ทําใหเกิดปญหา การนําเขาขอมูลและการจดัทํารายงาน 12 
- ความไมสมบูรณของขอมูล 13 
- ขาดความชดัเจนดานกระบวนงานและการประสานงานทีด่ีระหวางผูมีสวนเกี่ยวของในการ14 

ดําเนินการ 15 
- มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของขอมูลทีต่องรายงานประจําป ทําใหการจดัทํารายงานไดรับ16 

ผลกระทบ 17 
 ขอเสนอเพื่อการพัฒนา  18 

- กระตุนใหมีการใชระบบใหเปนประโยชนสูงสุดและคุมคาตอการลงทุน 19 
- ควรใหผูมีสวนเกี่ยวของดานสารสนเทศจากสวนกลาง เขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาระบบ20 

สารสนเทศของหนวยงาน ตัง้แตเริม่ตนดาํเนินการ เพือ่ลดปญหาที่จะเกิดขึ้นจากการ21 
เชื่อมโยงระหวางระบบ 22 

- ควรมีการกาํหนดผูรับผดิชอบ/บทบาท ของผูที่เกี่ยวของกับขอมูลนั้นๆ ใหชัดเจน  23 
- สงเสริมใหมีการใชระบบเพือ่จัดทํารายงานตอหนวยงานภายในและภายนอก 24 
- ควรเพิม่เติมความสามารถขอระบบฯ ในดานการสืบคนฐานขอมูลและการใหบริการฐานขอมูล25 

ภายในมหาวิทยาลัยตามความตองการของผูใชงาน 26 
- ควรมีคณะทํางานรวมกัน ทีท่ําหนาที่กําหนดรายการขอมูลที่ชัดเจน ผูรับผิดชอบขอมูล รอบ27 

เวลาที่ตองการใหรายงาน และสอบทานความถูกตองของขอมูลและรายงาน 28 
- สรางเครือขายการจดัการความรูดานสารสนเทศ 29 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  30 
 31 

2. รายงานผลการใหบริการโปรแกรมปองกันไวรัส Sophos Anti-virus ประจําป 2552 32 
  เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีจํานวนผูใชงานคอมพิวเตอรเปนจํานวนมาก ที่เชื่อมตอเขาสูระบบ33 
เครอืขายที่ศูนยคอมพวิเตอรเปนผูดูแล ซึ่งเครือ่งคอมพวิเตอรที่ตอเชือ่มเขามานั้นมไีวรัส จึงสงผลกระทบตอ34 
ผูใชงานเครื่องอื่น และทําใหการใชงานระบบเครือขายเปนไปอยางไมเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งไวรสัยังสงผล35 
กระทบตอการทํางานประจําของบุคลากรที่ตองเชื่อมตอกับเครือ่งแมขายตลอดเวลา ดังนั้น กลุมภารกิจบริการ36 
เครอืขายคอมพิวเตอรและการสื่อสารเห็นถึงความสําคญัในการกําจดัไวรัสภายในเครื่องคอมพวิเตอรของบุคลากร37 
และนักศึกษาจึงไดดาํเนินการจดัการโปรแกรม Anti-virus ที่ชื่อวา Sophos มาใชงานภายในมหาวิทยาลัย โดยทํา38 
การจดัตั้งเครือ่งแมขายในการบรหิารจดัการโปรแกรม Anti-virus เพื่อรองรับบุคลากรและนักศกึษาในการตดิตั้ง39 
และใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  40 
  ศูนยคอมพิวเตอรไดดาํเนินการติดตัง้เครือ่งแมขายจํานวน 3 เครือ่ง ตั้งแตเดือนตุลาคม 2551 41 
จนถึงเดือนมิถนุายน 2552 ปรากฏวามีจาํนวนเครื่องคอมพิวเตอรที่ตดิตั้ง/ใชงานระบบปองกันไวรสั Sophos รวม42 
ทั้งส้ิน 7,114 เครื่อง นอกจากนี้ ไดรวบรวมรายชื่อไวรสัและเครื่องคอมพิวเตอรที่ตดิไวรัส ซึ่งมรีายละเอียดตาม43 
เอกสารประกอบวาระการประชุม 44 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และเพื่อพิจารณาใหขอคิดเห็นเสนอแนะ 45 

  ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้  46 
- ควรมีการรายงานฐานขอมูลตางๆ ของทุกคณะ/หนวยงาน เพื่อสรางเครือขายและใหเกิด47 

ความเชื่อมโยงกับสวนกลางใหมากขึ้น และในอนาคตจะมีการขยายฐานขอมูลเพื่อใหครอบคลุมเพื่อใหใช48 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 11/2552 ณ วันศุกรท่ี 10 กรกฎาคม 2552 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 12/2552 วันที่ 17 กรกฎาคม 2552 เรียบรอยแลว 

ประโยชนไดมากขึ้น ในสวนวิธีการถายทอดเปนตัวชี้วัดในระดับใด ควรมีการกําหนดความเชื่อมโยงและ1 
ผูรับผิดชอบหรือผูที่เกี่ยวของตอไป 2 

- ควรพิจารณาทบทวนระบบรายงานของระบบบูรณาการฐานขอมูลกลาง เพื่อใหสามารถ3 
รายงานขอมูลไดถูกตองและครบถวน 4 

- ควรพิจารณากําหนดใหมีการลงทะเบียนเครื่องคอมพิวเตอรกับศูนยคอมพิวเตอร ทั้งเครื่องที่5 
ใชงานอยูในปจจุบันและเครื่องที่จัดซื้อใหมของทุกคณะ/หนวยงาน โดยเฉพาะโนตบุค เพื่อใหสามารถจัดการ6 
และควบคุมไวรัสไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคต 7 

- นอกจากไวรัสที่เกิดจากระบบคอมพิวเตอรแลว ปจจุบันพบวามีไวรัสจากกลองดิจิตอล ซึ่งยัง8 
ไมมีโปรแกรมสามารถเขาไปจัดการได จึงขอใหระมัดระวังดวย 9 

- ควรพิจารณารวมกันกําหนดมาตรการบังคบัเกี่ยวกับการปองกันไวรัส โดยขอความรวมมือ10 
จากทุกคณะ/หนวยงาน 11 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ และมอบใหศูนยคอมพิวเตอรรับขอคิดเห็นของที่ประชุมไป12 
พิจารณาตอไปดวย 13 
 14 

6.4   การพิจารณาทบทวนผลการดําเนินงานดานจรรยาบรรณ ประจําปงบประมาณ 15 
พ.ศ. 2552 16 

  รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลเสนอที่ประชุมวา ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกนที่ 17 
13/2551 ส่ัง ณ วันที่ 4 เมษายน 2551 แตงตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อ18 
ดําเนินงานดานจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน นั้น คณะกรรมการจรรยาบรรณ ไดประชุม19 
พิจารณาทบทวนผลการดําเนินงานดานจรรยาบรรณ ประจําปงบประมาณที่ผานมาและปจจุบัน (พ.ศ. 2551-20 
2552) เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขแผนปฏิบัติการดานสงเสริม และกํากับ ดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ21 
คณาจารย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่มีอยูแลวใหมีความเหมาะสมทันสมัยยิ่งขึ้น โดยกําหนดแนวทาง 22 
และเปาหมายที่เปนรูปธรรม สําหรับสงเสรมิและกํากับดูแล เพื่อวางแผนปองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณ และ23 
ใหบุคลากรปฏิบัติตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยจรรยาบรรณของบุคลากร 24 
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550 อยางเครงครัด ดังนี ้25 

1. รายงานผลการดําเนินงานดานจรรยาบรรณของคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจําป26 
งบประมาณ พ.ศ. 2551 ตอสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  27 

2. ปรับปรุงแกไขขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยจรรยาบรรณของบุคลากร28 
มหาวิทยาลัยขอนแกน และประกาศที่เกี่ยวของ ใหสอดคลองกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานของ29 
จรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับลงวันที่ 24 มิถุนายน 2551 โดยแกไขปรับปรุงเรื่องโทษ30 
จรรยาบรรณ รวมตลอดถึงองคประกอบและบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการจรรยาบรรณ เพื่อใหมีความ31 
เหมาะสมและสอดคลองกับการดําเนินงานในสภาวการณปจจุบัน 32 

3. ทบทวนองคประกอบและบทบาทหนาที่ของคณะทํางานดานสงเสริมและสนับสนุนการ33 
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และคณะทํางานดานกํากบัติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 34 

4. การนําฉันทามติ กรณีอาจารยลอกผลงานทางวิชาการ และกระบวนการแกปญหาและ35 
ปองกันที่ไดจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการกําหนดรูปแบบการสงเสริมและสนับสนุนให36 
บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2552 กําหนดเปนแผนนํารองในการสงเสริมและ37 
กํากับดูแล ระยะแรกในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มี 2 ประเด็น คือ  38 

4.1 ใหมีการกําหนดหัวขอจริยธรรมและคุณธรรม เพื่อสงเสริมจรรยาบรรณใหกับอาจารย39 
และบุคลากรในวันอบรมสัมมนาบุคลากรใหมของมหาวิทยาลัย 40 

4.2 ใหรางวัลชื่นชมยินดีกับผูปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 41 
5. นําคําขวัญจรรยาบรรณของบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 มาใชกระตุนสงเสริม42 

ใหบุคลากรประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยมีแนวทางในการเผยแพรคําขวัญจรรยาบรรณทางสื่อตางๆ ของ43 
มหาวิทยาลัย ดังนี้  44 

5.1 ทําหนังสือถึงคณะหนวยงาน เพื่อขอความรวมมือในการเผยแพรคําขวัญจรรยาบรรณ45 
ของบคุลากร ที่ไดรับรางวัลชนะเลิศลงในวารสารหรือส่ิงพิมพอื่นๆ ของคณะ/หนวยงาน 46 

5.2 ขอความอนุเคราะหงานประชาสัมพันธเผยแพรประชาสัมพันธคําขวัญจรรยาบรรณของ47 
บุคลากรที่ไดรับรางวัลชนะเลิศเปนตัวอักษรวิ่งลงในเว็บไซตจรรยาบรรณ หรือทําเปน 48 
Animation ภายในพื้นที่วางของเว็บไซตมหาวิทยาลัยเพื่อใหเกิดความดึงดูดและ49 
นาสนใจ 50 

5.3 ขอความรวมมอืจากงานประชาสัมพันธในการจัดทําคัทเอาท ไวนิล ประชาสัมพันธ คํา51 
ขวัญจรรยาบรรณของบุคลากร และติดตั้งไวภายใน 3 มุมของมหาวิทยาลัย 52 

5.4 จัดทําสติ๊กเกอรและที่คั่นหนังสือคําขวัญจรรยาบรรณ 53 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 11/2552 ณ วันศุกรท่ี 10 กรกฎาคม 2552 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 12/2552 วันที่ 17 กรกฎาคม 2552 เรียบรอยแลว 

6. มหาวิทยาลัยควรมีชองทางการสื่อสารที่หลากหลาย 4 ชองทาง เพื่อรับขอมูลความคิดเห็น1 
และขอรองเรียนอื่นๆ ที่มีตอบุคลากร จากผูรับบริการหรือผูมีสวนไดเสีย ดังนี้  2 

6.1 จัดทําเว็บไซตคณะกรรมการจรรยาบรรณ 3 
6.2 เชาตูไปรษณีย มข. เพื่อรับเรื่องรองเรียนและแสดงความคิดเห็น 4 
6.3 เปด email รับเรื่องรองเรียน  5 
6.4 จัดทํารายการมัลติมีเดีย ผานทาง kku channel 6 

7. ควรพัฒนาระบบกลไกในการสงเสริมและกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ดังนี้  7 
 7.1 ในระดับมหาวิทยาลัย 8 
  7.1.1 โดยจัดหัวขอจรรยาบรรณเขาเปนสวนหนึ่งของการจัดอบรมสัมมนาในหลักสูตร9 

ตางๆ ของฝายทรัพยากรบุคคล แลวแตความเหมาะสม 10 
  7.1.2 จัดโครงการวิจัยสถาบันเพื่อสํารวจความรูความเขาใจของบุคลากรในเรื่อง11 

จรรยาบรรณ 12 
 7.2 ในระดับคณะ/หนวยงาน 13 
 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสรางเครือขายในการสงเสริมและกํากับติดตามดูแลการปฏิบัติ14 

ตามจรรยาบรรณ ในแตละกลุมวิชาชีพของคณะ/หนวยงาน ที่คลายกัน เพื่อเปนการปองกันการกระทําความผิด 15 
และใหระบบการดําเนินงานดานจรรยาบรรณ ในระดับคณะ/หนวยงาน เกิดความเขมแข็งและยั่งยืน 16 

ดังนั้น คณะกรรมการจรรยาบรรณจึงขอใหมหาวิทยาลัยขอนแกน พิจารณาทบทวนผลการ17 
ดําเนินงานดานจรรยาบรรณ ตามขอเสนอแนะดังกลาวตอไปดวย 18 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  19 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ และมอบใหฝายทรัพยากรบุคคลรับไปพิจารณาดําเนินการตอไป 20 
 21 

6.5   ความคืบหนาในการกอสรางอาคารพลศึกษาอเนกประสงค 22 
  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดเสนอ23 
ขอรับการจัดสรรงบประมาณแผนดินประจําป 2552 จํานวน 250 ลานบาท ในการกอสรางอาคารพลศึกษา24 
อเนกประสงค เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมกีฬา ออกกําลังกาย นันทนาการ การเรยีนการสอน และการวิจัยดาน25 
วิทยาศาสตรการกีฬา และไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดิน จํานวน 200 ลานบาทและใหมหาวิทยาลัย26 
จัดสรรเงินรายไดสมทบ 50 ลานบาท บัดนี้ การดําเนินการตางๆ ที่เกี่ยวของมีความคืบหนามาโดยลําดับ ดังนี้  27 
  1. การกําหนดกรอบแนวคิดในการออกแบบ 28 
   1.1การสรางความนาประทับใจและจดจําไดของตัวอาคาร 29 
   1.2 การออกแบบอาคารชวงกวางที่สัมพันธกับภูมิอากาศรอนชื้น 30 
   1.3 การสรางความตอเนื่องระหวางพื้นที่ใชงานและภายนอกอาคาร 31 
   1.4 การใชศักยภาพภูมิทัศนภายนอกอาคารในการออกแบบโครงการ 32 
  2. ลักษณะอาคาร เปนอาคารขนาด 2 ชั้นครึ่ง พื้นที่ใชสอยของอาคารรวมทั้งส้ิน 17,985.33 33 
ตารางเมตร  34 
  3. การประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยมีราคากลาง 257,690,000 บาท 35 
และมีระยะเวลากอสราง 690 วัน ซึ่งบริษัทที่ไดรับคัดเลือกคือ หจก.สกลนครไทยอีสาน เสนอราคา 36 
219,980,000 บาท ต่ํากวาราคากลาง 14.63% 37 
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 38 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  39 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ  40 
 41 

6.6   การนําสินคามาใชกอนและความผูกพันของมหาวิทยาลัย 42 
  ประธานเสนอที่ประชุมวา ดวยมีปรากฏอยูเนืองๆ วา มีบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแกน ไป43 
นําสินคาหรือใชบริการของผูประกอบการกอน แลวเบิกจายเงินในภายหลัง โดยมีเหตุการณหลายประการ อาทิ 44 
ลืมทําเรื่องตามข้ันตอน ไมมีเงินจายและไมไดทําตามระเบียบพัสดุ สงผลใหเกิดการรองเรียนหรอืการฟองรอง45 
จากผูประกอบการ บางกรณีมีปญหาความผูกพันตอมหาวิทยาลัยขอนแกน ทั้งนี้ เหตุการณดังกลาวเกิดขึ้น46 
หลายครั้ง เปนความเสี่ยงอยางหนึ่ง ดังนั้น สมควรกําหนดมาตรการปองกันในกรณีดังกลาว  จึงขอเสนอ  47 

1. ราง หนังสือซักซอมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนําสินคามาใชกอนและการเบิกจายเงิน 48 
2. ราง ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง ความผูกพันของมหาวิทยาลยัตอผูประกอบการ  49 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 50 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 51 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในหลักการการกําหนดมาตรการปองกัน ดังน้ี  52 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 11/2552 ณ วันศุกรท่ี 10 กรกฎาคม 2552 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 12/2552 วันที่ 17 กรกฎาคม 2552 เรียบรอยแลว 

1. เห็นชอบในหลักการ ราง หนังสือซักซอมแนวปฏิบัติเก่ียวกับการนําสินคามาใชกอน1 
และการเบิกจายเงิน 2 

2. เห็นชอบในหลักการ ราง ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง ความผูกพันของ3 
มหาวิทยาลัยตอ ผูประกอบการ โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังน้ี  4 
- ควรเพิ่มนิยาม “หนวยงานพัสดุ” เน่ืองจากแตละหนวยงานใชช่ือหนวยงานที่5 

ดําเนินการดานพัสดุแตกตางกัน 6 
- ควรแกไข คําวา “หัวหนาพัสดุ” เปน “หัวหนางานพัสดุ” ใหเหมือนกันท้ังฉบับ 7 
- หนา 2 บรรทัดท่ี 5 แกไขคําวา “มหาวิทยาลัยขอนแกน” เปน “คณะ”  8 

   9 
6.7   รายงานความคืบหนาการดําเนินการรถขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน 10 

  รองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพเสนอที่ประชุมวา ในขณะนี้ มหาวิทยาลยัไดรับรถขนสง11 
มวลชนมาใชทดลองวิ่งแลวจํานวน 4 คัน และในวันที่ 15 กรกฎาคม 2552 นี้ จะไดรับอีก 2 คัน รวมเปน 6 คัน 12 
โดยทดลองวิ่ง 1 เสนทาง (สายสีแดง เริ่มจากหอ 9 หลัง ผานโรงยิมฯ คอมเพล็กซ คณะสัตวแพทยศาสตร 13 
โรงเรียนสาธิตมอดินแดง คณะศึกษาศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะเทคนิคการแพทย คณะพยาบาลศาสตร 14 
คณะวิศวกรรมศาสตร คณะเทคโนโลยี โรงยิมฯ และหอ 9 หลงั) หลังจากเริ่มทดลองวิ่งพบวา มีผูใชบริการรถ15 
ขนสงมวลชนจํานวนนอย จึงขอความรวมมือคณะหนวยงานประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบโดยทั่วกันดวย  16 
  นอกจากนี้ ปายจอดรถอยูระหวางดําเนินการดานพัสดุ คาดวาจะไดรับมาจัดวางตามจุดจอดรถที่17 
ไดกําหนดไว ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมจุดจอดรถตามความเหมาะสมในภายหลังได  18 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  19 
  ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะดังนี้ 20 

- ควรมีการประชาสัมพันธใหมากขึ้น เนื่องจากนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของ21 
มหาวิทยาลัย จํานวนมากที่ไมทราบวาไดเริ่มทดลองวิ่งใหบริการแลว  22 

- ควรจัดใหมรีถวิ่งสวนกันในแตละเสนทาง เพื่อใหผูใชบริการสามารถเดินทางไดสะดวกยิ่งขึ้น  23 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ และมอบใหรองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพรับ24 
ขอเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาตอไป 25 
   26 
เลิกประชุมเวลา 12.30 นาฬิกา 27 
 28 
 29 
 30 

 31 
        ลงชื่อ       กุลธิดา  ทวมสุข 32 

(รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 33 
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 34 

เลขานุการที่ประชุมคณบดี 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
นางสังวาลย  ชางทอง 41 
ผูตรวจรายงานการประชุม 42 
 43 
 44 
นางสาวลัลธริมา ประจง 45 
นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์ 46 
ผูจดรายงานการประชุม  47 


