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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 11/2553 ณ วันศุกรท่ี 11 มิถุนายน  2553 
หมายเหตุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 12/2553 ณ วันศุกรท่ี 9 กรกฎาคม 2553 เรียบรอยแลว 

รายงานการประชุมคณบดี 1 
ครั้งท่ี 11/2553 2 

เมื่อวันศุกรท่ี  11 มิถุนายน 2553 3 
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารแกนกัลปพฤกษ มหาวิทยาลัยขอนแกน 4 

 5 
ผูมาประชุม  6 
1. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร   รองอธิการบดีฝายทรัพยสิน   ประธาน 7 
2. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 8 
3. รศ.สัญญา  รอยสมมุติ   รองอธิการบดีฝายบุคคลและการพัสดุ 9 
4. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศริิชัย   รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 10 
5. รศ.ธีระ ฤทธิรอด    ผูชวยอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 11 

แทนรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 12 
6. ผศ.ลิขิต อมาตยคง    รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 13 
7. ผศ.วินัย  ใจขาน    รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 14 
8. ผศ.อาวุธ  ยิ้มแต    รองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพ 15 
9. นายสุบิน  ฉัตรดอน    เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย 16 

แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 17 
10. ผศ.รักพงษ เพชรคํา    รองคณบดีฝายบริหาร 18 

แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร 19 
11. รศ.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 20 
12. ผศ.เกียรติ แสงอรุณ    คณบดีคณะวิทยาศาสตร 21 
13. ผศ.ไพศาล  สุวรรณนอย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร 22 
14. ผศ.พักตรวิไล  ศรีแสง    รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 23 

แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 24 
15. ผศ.นเรศ  วโรภาสตระกูล   รองคณบดีฝายบริหาร 25 

แทนคณบดีคณะแพทยศาสตรและ 26 
รักษาราชการแทนรองผูอํานวยการฝายบริหาร 27 
แทนผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ 28 

16. ผศ.ปทุมรัศมิ์ ตอวงศ นาคนษิฐา  ผูชวยคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ 29 
แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 30 

17. รศ.อรุณรัฐ รมพฤกษ    รองคณบดีฝายบริหาร 31 
แทนคณบดีคณะเทคนิคการแพทย 32 

18. รศ.พิษณุ  อุตตมะเวทิน   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 33 
19. รศ.นวรัตน  วราอัศวปติ เจรญิ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 34 
20. รศ.อาภรณี ไชยาคํา    รองคณบดีฝายวิชาการ 35 

แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร 36 
21. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี  37 
22. รศ.สมบูรณ แสงมณีเดช   รองคณบดีฝายบริหาร 38 

แทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 39 
23. อ.สักการ ราษีสุทธิ์    รองคณบดีฝายวิชาการ 40 

แทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 41 
24. รศ.มันทนา สามารถ    คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 42 
25. รศ.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี       คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 43 
26. อ.กิตติบดี  ใยพูล    รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร 44 
27. รศ.คูณ  โทขันธ    รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ 45 

      แทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 46 
28. รศ.ยุพิน  เตชะมณี    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 47 
29. นางสุดใจ  ธนไพศาล   ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 48 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 49 
30. รศ.รวี หาญเผชิญ    รองผูอํานวยการฝายบริหาร 50 

แทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 51 
31. ผศ.อนัตต เจาสกุล    ผูอํานวยการศนูยคอมพิวเตอร 52 
32. รศ.อํานวย คําตื้อ    ผูอํานวยการศนูยบริการวิชาการ 53 

 54 
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33. ผศ.ประพันธศักดิ์ ฉวีราช   รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 1 
แทนผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  2 

      (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 3 
34. อ.สุรพล  แสนสุข     ผูอํานวยการวิทยาเขตหนองคาย 4 
35. ผศ.พรรณวดี  ตันติศิรินทร   ประธานสภาคณาจารย 5 
36. นายอมร  สินเธาว    ประธานสภาขาราชการ พนกังานและลูกจาง 6 
37. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 7 
      เลขานุการที่ประชุม 8 
38. นางสังวาลย   ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 9 
 10 
ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 11 
1. รศ.สุมนต  สกลไชย    อธิการบดี      12 
2. ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธุ    รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 13 
3. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 14 
4. รศ.วินิต  ชินสุวรรณ     คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 15 
 16 
เริ่มประชุมเวลา 09.35 นาฬิกา 17 
    18 
  ดวยอธิการบด ีติดราชการ จงึไดมอบหมายให รองอธิการบดีฝายทรัพยสิน ทําหนาที่ประธาน 19 
ที่ประชุมคณบดี และเมือ่ครบองคประชมุแลว ประธานกลาวเปดประชมุและดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 20 
 21 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอท่ีประชุม   22 

1.1 เรื่องที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งท่ี 5/2553 เมื่อวันท่ี 2 มิถุนายน  2553 23 
และมติท่ียังไมไดรับการรับรอง 24 

เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา ดวยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกนครั้งที่ 25 
5/2553 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553 มีเรื่องที่ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง  ซึ่งมี26 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    27 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 28 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 29 
 30 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งท่ี 10/2553 เมื่อวันท่ี 21 พฤษภาคม 2553 และ 31 
      การประชุมคณบดีวาระพิเศษ เมื่อวันท่ี 26 พฤษภาคม 2553 32 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 10/2553 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 33 
และรายงานการประชุมวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 โดยไมมีการแกไข 34 

 35 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน –ไมม-ี 36 
 37 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   38 

4.1 ขออนุมัติหลักการใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา (ชุดเดิม)39 
ปฏิบัติหนาท่ีตอไป 40 

รองผูอํานวยการฝายบริหาร ผูแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเสนอตอที่ประชุมวา ตาม41 
คําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 1313/2551 แตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 42 
ซึ่งประกอบดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากผูแทนคณาจารยประจําในมหาวิทยาลัย จํานวน 3 ทาน และกรรมการ43 
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน 3 ทาน ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 20 มีนาคม 2551 เปนตนไปนั้น  เนื่องจากวาระการดํารง44 
ตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิชุดปจจุบันไดส้ินสุดวาระเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2553 ซึ่งขณะนี้อยูระหวางขั้นตอน45 
การเสนอเรื่องตอมหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒปิระจําสถาบนัวิจัยและพัฒนา (ชุดใหม) 46 
และเพื่อใหการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงเสนอตอ47 
อธิการบดีเพื่อขออนุมัติหลักการใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิ (ชุดเดิม) ปฏิบัติหนาที่ตอไป จนกวามหาวิทยาลัยจะ48 
แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาชุดใหมแลวเสร็จ นั้น  49 

กองการเจาหนาที่ไดตรวจสอบเรื่องดังกลาวแลว เห็นวาการขออนมุัติหลักการในกรณีดังกลาว50 
ตออธิการบดี นั้น ไมอาจกระทําได เพราะในขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คณะกรรมการประจํา51 
สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2548 ไมมีบทบัญญัติเขียนรองรับไวแตอยางใด ดังนั้น อธิการบดีในฐานะผู52 
รักษาการตามขอบังคับฯ จึงไมอาจอนุมัตไิดเนื่องจากขัดกับขอบังคับฯ ที่กําหนดไว ซึ่งมีรายละเอียดตาม53 
เอกสารประกอบวาระการประชุม    54 
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  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 1 
  ที่ประชุมมีขอเสนอแนะวา เนื่องจากขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยคณะกรรมการ2 
ประจําสถาบันวิจัยแลพัฒนา พ.ศ. 2548 ไมไดกําหนดหลักการเกี่ยวกับการขออนุมัติใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิ3 
ประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา (ชุดเดิม)ปฏิบัติหนาที่ตอไป จึงเห็นควรใหนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอ4 
อนุมัติในหลักการในกรณีดังกลาวตอไป 5 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 6 
  7 

4.2 ขอความรวมมือคณะ/หนวยงานเรงรัดการดําเนินการดานจรรยาบรรณของบุคลากร 8 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 9 

ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ดวยคณะกรรมการจรรยาบรรณ ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากสภา10 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามนัยขอ 16 และมีอํานาจและหนาที่ ตามนัยขอ 17 แหงขอบังคับสภา11 
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2552 ที่กําหนดไว และปรากฏ12 
วาในปจจุบันการดําเนินงานดานจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา การรองเรียนกลาวหา13 
บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลยัขอนแกนมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ สงผลใหการดําเนินการพิจารณาการปฏิบัติ14 
ตามจรรยาบรรณบุคลากร ตามการรองเรียนกลาวหามีความลาชา ดวยเหตุปจจัยหลายประการ อาทิเชน คณะ/15 
หนวยงานหรือผูที่ไดรับมอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติไมใหความรวมมือเทาที่ควร หรอืใหความรวมมือแตมีความ16 
ลาชาเกนิควร เกี่ยวกับการเรยีกเอกสารหลักฐานหรือการดําเนินการสอบขอเท็จจริง ตามประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน 17 
ไดกําหนดวิธกีารและเงื่อนไขการปฏิบัติไว ซึ่งอาจทําให “ความลาชาคือความไมเปนธรรม” ก็ได ดวยเหตุ18 
ดังกลาวมาแลวนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณ ในการประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 19 
2553 ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นควรใหมหาวิทยาลัยขอนแกนนําเสนอที่ประชุมคณบดี เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติ20 
และขอความรวมมือคณะ/หนวยงาน ใหถือปฏิบัติอยางเครงครัด และดําเนินการภายในเวลาที่กําหนดไวดวย 21 
เวนแตกรณีมีเหตุผลความจาํเปนที่ไมอาจดําเนินการใหแลวเสร็จได โดยใหรายงานตอประธานคณะกรรมการ22 
จรรยาบรรณหรือมหาวิทยาลัยขอนแกน  23 

ดังนั้น คณะกรรมการจรรยาบรรณจึงขอใหอธิการบดีเสนอเรื่องดังกลาวตอที่ประชุมคณบดีเพื่อ24 
พิจารณากําหนดแนวทาง และขอความรวมมือในการดําเนินงานดานจรรยาบรรณดังกลาวตอไป    25 
  กรณีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่มีความลาชา สวนใหญเกี่ยวของกับดานการเงิน การพัสดุ รวมถึง26 
การบริหารบุคคลเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการรับสมัคร จึงขอความรวมมือใหคณะ/หนวยงานมีการ27 
ดําเนินการในเรื่องดังกลาวเปนกรณีพิเศษ โดยอาจตองมีการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานดานการเงินการ28 
คลังโดยเฉพาะ ซึ่งไดมีการกําหนดใหมีกระบวนการลดขั้นตอนการปฏิบัติและตองมีการประกาศใหผูมารับบริการ29 
ไดรับทราบอยางชัดเจน และควรมีการตรวจสอบวาการใหบริการเปนไปตามขั้นตอนที่ไดประกาศใหทราบ30 
หรือไมดวย 31 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 32 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นควรใหคณะ/หนวยงานเรงดําเนินการตรวจสอบ33 
กระบวนการปฏิบัติงานดานจรรยาบรรณบุคลากร โดยเฉพาะดานการเงินและการพัสดุ และประกาศให34 
ทราบโดยทั่วกันตอไปดวย 35 
 36 

4.3 (ราง) ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑการกําหนด37 
คาตอบแทนการจางผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณเปนพนักงาน38 
มหาวิทยาลัย 39 

  รองอธิการบดีฝายบุคคลและการพัสดุเสนอตอที่ประชุมวา ดวยที่ประชุมคณะกรรมการ40 
บริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2553 ไดพิจารณา (ราง) ประกาศ 41 
ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนการจางผูมีความรู ความสามารถ และ42 
ประสบการณเปนพนักงานมหาวิทยาลัยแลว ไดใหความเห็นและขอเสนอแนะ โดยใหแกไขปรับปรุงตาม43 
ความเห็นแลวใหเสนอที่ประชมุคณบดีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ ดวยนั้น  44 

บัดนี้ ไดดําเนินการแกไขปรับปรุง (ราง) ประกาศดังกลาวเรียบรอยแลว จึงขอเสนอ (ราง) 45 
ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนการจางผูมีความรู ความสามารถ และ46 
ประสบการณเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    47 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 48 
  ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะใหปรับแกไขเพิ่มเติม ดังนี้  49 

- ขอ 4 อาจพิจารณาเพิ่มนิยามศัพท คําวา “พนักงานของรัฐ” เพื่อใหสามารถจางบุคคลที่50 
เคยปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐอื่นๆ ที่มีความรูความสามารถสูงมาเปนพนักงาน51 
มหาวิทยาลัยได 52 
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- ขอ 8 ควรปรับการเขียนใหมเปน “ขอ 8 งบประมาณในการจางบุคคลที่มีความรู1 
ความสามารถและประสบการณ อาจดําเนินการไดโดยใชจายจากงบประมาณรายจาย2 
ประจําป ทั้งงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได” 3 

  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง 4 
หลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนการจางผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณเปนพนักงาน5 
มหาวิทยาลัย ตามที่เสนอ โดยมอบใหท่ีปรึกษามหาวิทยาลัยชวยพิจารณาปรับแกไขตามขอคิดเห็น6 
เสนอแนะของที่ประชุม และใหประกาศดังกลาวมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 9 มีนาคม 2553 ตามมติท่ี7 
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) คราวประชุม ครั้งท่ี 2/2553 8 
เมื่อวันท่ี 9 มีนาคม 2553 9 
 10 

4.4 ขอเสนอของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง เรื่อง แนวทางการพัฒนา11 
ศักยภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี กับการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย 12 

  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คราวประชุมครั้งที่ 13 
5/2553 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553 ศ.วิรุฬห เหลาภัทรเกษม ในฐานะผูแทนกรรมการสภามหาวทิยาลัย 14 
จากการเลือกตั้ง ไดเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวา สืบเนื่องจากการที่มหาวทิยาลัยขอนแกนไดรับการ15 
คัดเลือกใหเปนหนึ่งในมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาตินับตั้งแตตนปที่ผานมา ซึ่งเปนการแสดงถึงศักยภาพและ16 
ความสามารถในการแขงขันเพื่อมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการดานการวิจัยของสถาบัน ขณะที่พันธกิจพื้นฐานที่17 
ผานมาของมหาวิทยาลัยยังคงมีความผกูพันเปนอยางมากกับการผลิตบัณฑิตโดยเฉพาะระดับปริญญาตรี ซึ่ง18 
เห็นไดจากอตัราการเพิม่ขึ้นอยางตอเนื่องของปริมาณนักศึกษาในชวงหลายปที่ผานมา 19 
  ในฐานะกรรมการสภามหาวทิยาลัยซึ่งเปนองคกรทําหนาที่กํากับดูแลนโยบายและการ20 
บริหารงานของมหาวิทยาลัย ไดตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องนี้  ประกอบกับที่ผานมากรรมการสภา21 
มหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งไดรับขอคิดเห็นที่เปนประโยชนจากคณาจารยบางรายที่ตองการใหมหาวิทยาลัย22 
พัฒนากาวหนาอยางยั่งยืน  ในการนี้ เพื่อเปดโอกาสใหบุคลากรไดมสีวนรวม  จึงไดจัดใหมีการเสวนารวมกับ23 
คณาจารยและผูปฏิบัติงานจํานวนหนึ่งเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผานมา โดยไดรบัความอนุเคราะหดานสถานที่24 
จากคณะเทคโนโลยี และมีบุคลากรหลายคณะเขารวมแลกเปลี่ยนและเสนอความคิดเห็นอยางสรางสรรค 25 
  ผลจากการดําเนินการดังกลาวไดนํามาประมวล เรียบเรียง และเพิ่มเติมสาระบางประการเพื่อให26 
มีความครอบคลุมเพิ่มขึ้น อันเปนประเด็นที่ขอนําเสนอสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบและพิจารณาดังตอไปนี้ 27 

1. การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยตองพยายามใหมีความเชื่อมโยงระหวางการผลิต28 
บัณฑิตศึกษา นักวิจัยขั้นสูง กับการผลิตบัณฑิตปริญญาตรีซึ่งเปนภารกิจพื้นฐานของสถาบัน กลาวอีกนัยหนึ่ง29 
นอกจากกลยุทธหลักในการมุงเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําดานการวิจัย (Research  University)  แลว 30 
มหาวิทยาลัยยังควรเพิ่มกลยุทธสนับสนุนดานอื่น เชน การพัฒนาใหเปนมหาวิทยาลัยที่อาศัยการวิจัยเปนฐานการ31 
เรียนรู (Research-based University) 32 

2. มีขอสังเกตวาในหลายปทีผานมา มหาวิทยาลัยขอนแกนยังไมมีแนวทาง/นโยบายในการ33 
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีอยางเปนรูปธรรม ขณะที่ระบบและ34 
กลไกการสนับสนุนดานงานวิจัย จะมีการสรางแรงจูงใจที่เปนรูปธรรมมากกวากันอยางชัดเจน 35 

3. มหาวิทยาลัยควรจะมีระบบการประเมินบุคลากรท่ีเหมาะสม  ตรงตามพันธกิจและ36 
เปาหมาย เพื่อสนับสนุนใหคณาจารยที่เปนอาจารยที่ดีสามารถสอนและถายทอดความรูใหกับนักศึกษาไดอยาง37 
มีประสิทธภิาพ และมีขวัญกําลังใจในการทําหนาที่ 38 

4. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนการจัดหาเครื่องมือวิจัยท่ีทันสมัย  และจําเปนตอการสรางงาน 39 
วิจัยที่มีคุณภาพ หรือสามารถแขงขันไดกับสถาบันอื่นๆ เนื่องจากในบางสาขาวิชาการขาดแคลนเครื่องมือวิจัย40 
เปนอุปสรรคสําคัญในการทําวิจัย 41 

5. ควรจัดใหมีระบบฐานขอมูลกลางเกี่ยวกับเครื่องมือวิทยาศาสตรของทั้งมหาวิทยาลัยให42 
สามารถสืบคนไดอยางสะดวกรวดเร็ว เชน ขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของเครื่องมือวิจัยและผูดูแลรับผิดชอบ  43 
เพื่อเปดโอกาสใหหนวยงานที่ขาดแคลนสามารถใชประโยชนรวมกันได 44 

ระบบฐานขอมูลนี้ อาจเริ่มจากสารสนเทศของเครื่องมือที่ตองตรวจนับตามรายการครุภัณฑ45 
ประจําปของแตละคณะ/หนวยงาน รวมทั้งครุภัณฑราคาแพง และหากครอบคลุมถึงจํานวนและชนิดของสารเคมี46 
หรือวัสดุการวจิัยบางอยางดวย ก็จะเปนประโยชนอยางยิ่ง 47 
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6. ควรมีการพจิารณาและทบทวนปริมาณการรับนักศึกษาปริญญาตรีของบางสาขาวิชาให1 
เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจ เปาหมาย ของการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยหรือมหาวิทยาลัยที่อยูอาศัยการ2 
วิจัยเปนฐานการเรียนรูและการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพอยางแทจริง การรับนักศึกษาโครงการพิเศษตาง ๆ ที่3 
เนนปริมาณมากเกินไป ยอมสงผลบั่นทอนความสามารถในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพของสถาบันได 4 

ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาแลวมีมติใหนาํเสนอเขาที่ประชุมคณบดีพิจารณา   5 
และหากมีประเด็นเชิงนโยบายก็ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร6 
ประกอบวาระการประชุม    7 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 8 
  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้  9 

- ควรมีการทําความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยอาศัยการวิจัยเปนฐานการเรียนรู10 
ใหกับอาจารย โดยคณะอาจพิจารณาสงอาจารยเขารับการอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับการนํา11 
การวิจัยเปนฐานการเรียนรู และนํากลับมาถายทอดภายในคณะตอไป เพื่อสงเสริมการเปน12 
มหาวิทยาลัยวิจัย ซึ่งหลักสูตรดังกลาวสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดจัดการอบรมอยูแลว  13 

- มหาวิทยาลัยควรกําหนดกรอบหรือนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี14 
ควรมีการพิจารณาและทบทวนปริมาณการรับนักศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชาใน15 
มหาวิทยาลัย เพื่อใหสอดคลองกับทิศทางและเปาหมายการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัย 16 
จึงควรมีการกําหนดปริมาณการรับนักศึกษาใหเหมาะสม นอกจากนี้ การรับนักศึกษา17 
โครงการพิเศษควรมีเกณฑการรับเขาที่ชัดเจนเพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายของ18 
มหาวิทยาลัย หรืออาจพิจารณาจัดการเรียนการสอนในโครงการพิเศษเปนภาค19 
ภาษาอังกฤษเพื่อสงเสริมความเปนนานาชาติ ทั้งนี้ อาจกําหนดใหมีการประชุมคณบดีวาระ20 
พิเศษเพื่อหารือในเรื่องดังกลาวใหมีความชัดเจน เนื่องจากปริมาณของนักศึกษามี21 
ผลกระทบทําใหเกิดปญหาเรื่องอาคาร สถานที่และหองเรียน ซึ่งปจจุบันมหาวิทยาลัย22 
กําลังประสบปญหาดังกลาว  23 

- มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาจัดการประชุมระดมสมองเพื่อการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยที่ชัดเจน 24 
เพื่อใหเกิดเปนรูปธรรม 25 

- รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธเสนอวา ไดเคยสงแบบฟอรมไปยังคณะตางๆ 26 
เพื่อใหพิจารณาทบทวนแผนการเปดหลักสูตรและการผลิตบัณฑิตตามทิศทางการพัฒนา27 
มหาวิทยาลัยและยุทธศาสตรการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยเมื่อเดือนมกราคมที่ผานมา ซึ่งคณะ28 
สวนใหญไดสงแผนฯ กลับมาแลว และจะมีการจัดประชุมพิจารณาแผนฯ รวมกันอีกครั้งหนึ่ง29 
เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป ดังนั้น หากมีคณะใดที่ประสงคจะกลับไปทบทวนหรือ30 
เปลี่ยนแปลงแผนหลักสูตร 4 ป อีกครั้ง ก็ยังสามารถดําเนินการได และแจงมาที่ฝาย31 
วิชาการและวิเทศสัมพันธ คาดวาจะจัดประชุมเร็วๆ นี้ 32 

- ควรเพิ่มเรื่องระบบสวัสดิการดูแลสุขภาพของบุคลากรเมื่อเจ็บปวยดวย ซึ่งรองอธิการบดี33 
ฝายบุคคลและการพัสดุแจงวา ขณะนี้ไดเริ่มดําเนินการวางระบบแลวและอยูระหวาง34 
ประสานกับคณะแพทยศาสตรเพื่อใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม 35 

  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมอบใหรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธรับ36 
ขอคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมเสนอหารือตออธิการบดีตอไป  37 
 38 

4.5 การพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ  39 
  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) เสนอตอที่ประชุมวา 40 
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 1609/2553 ลงวันที่ 21 เมษายน 2553 แตงตั้งกรรมการประจําสํานักวิทย41 
บริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) ประกอบกับ คําสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 9/2549, 10/2549, 42 
14/2553 และ 15/2553 แตงตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และแตงตั้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ นั้น เนื่องจาก43 
มีกรรมการประจําสํานักวิทยบริการประเภทผูแทนคณบดี จํานวน 2 ทาน คือ รองศาสตราจารยมันทนา สามารถ 44 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และรองศาสตราจารยลําปาง แมนมาตย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ไดครบวาระใน45 
การดํารงตําแหนง ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงานในสํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 46 
ดําเนินไปดวยความเรียบรอยถูกตองตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยคณะกรรมการประจําสํานักที่มี47 
ฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2547 ขอ 5 จึงขออนุมัติแตงตั้งรองศาสตราจารยมันทนา สามารถ และรองศาสตราจารย48 
ลําปาง แมนมาตย เปนกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) ประเภทผูแทน49 
คณบดีตออีกวาระหนึ่ง  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    50 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 51 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติใหแตงตั้งรองศาสตราจารยมันทนา สามารถ และ52 
รองศาสตราจารยลําปาง แมนมาตย เปนกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและ53 
ทรัพยากรการเรียนรู) ประเภทผูแทนคณบดีตออีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ 54 
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4.6 หลักเกณฑการกําหนดอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใชเงินรายได 1 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553  2 

  รองอธิการบดีฝายบุคคลและการพัสดุเสนอตอที่ประชุมวา ดวยมีการแกไขเพิ่มเติมประกาศ3 
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1995/2552) ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดอัตรา4 
เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใชเงินรายได เพื่อใหเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน จึงไดออก (ราง)5 
ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใชเงิน6 
รายได (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    7 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 8 
  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้  9 

- ควรพิจารณานําขอมูลที่เกี่ยวของ ไดแก 1) อัตราและวิธีการวางแผนกําลังคนของ10 
มหาวิทยาลัย 2) ขอเปรียบเทียบงบประมาณรายจายที่เกิดขึ้นในแตละป มาประเมินในระยะ11 
กลางและระยะยาว และเสนอตอคณะกรรมการเงินรายได เพื่อใหเห็นภาพที่ชัดเจน 12 

- ควรพิจารณากําหนดอัตราเงินเดือนโดยยึดระบบความสามารถ (Merit System) โดย13 
พิจารณาจากภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 14 

- ขอมูลเงินเดือนและสิทธิประโยชนเปนขอมูลสวนบุคคล ควรพิจารณาปกปดชั้นความลับ 15 
และควรไดรับความคุมครองจากพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 16 
ดวยหรือไม 17 

- ควรพิจารณาเพิ่มขอมูลเกี่ยวกับจํานวนอัตราและงบประมาณที่เกี่ยวของในประกาศฯ ดวย 18 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติรับหลักการตาม (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง19 
หลักเกณฑการกําหนดอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใชเงินรายได (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553  20 
  ท้ังน้ี ประธานขอใหมีการทบทวนโดยศึกษาขอมูลอัตรากําลังและภาระงบประมาณที่จะ21 
เกิดขึ้นท้ังในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงผลกระทบอื่นๆ ท่ีจะตามมาดวย กอนท่ีจะมีการ22 
ประกาศใชตอไป 23 
 24 

4.7 รายงานการดําเนินการเก่ียวกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 25 
มหาวิทยาลัยขอนแกน                           26 

  เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา ตามหนังสือที่ ศธ 0514.1.11/ ว 49 ลงวันที่ 27 27 
มกราคม 2553 ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธไดดําเนนิการสรุปผลการประชุมหารือ เรื่อง การจัดการศึกษา28 
สําหรับคนพิการ มหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2553 และอธิการบดีใหรายงานความคืบหนาใน29 
เรื่องดังกลาว ดวยนั้น ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธจึงขอเสนอรายงานการดําเนินการและขอหารือเชิงนโยบาย30 
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ มหาวิทยาลัยขอนแกน  เพื่อเปนแนวทางในการจัดทําแผนและการ31 
ดําเนินการใหเปนรูปธรรม ดังนี้   32 
 เปาหมาย 33 
  มหาวิทยาลัยขอนแกนมีนโยบายการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ที่ตอบสนองนโยบายของ34 
ชาติและสงเสริมการมีบทบาทดานความรบัผิดชอบตอสังคมของสถาบัน เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2554 เปนตนไป  35 
 นโยบาย 36 

1. ใหมีหนวยงานกลาง ขึ้นตรงตออธิการบดี ทําหนาที่รับผิดชอบการดําเนินงานและการ37 
ประสานงานการจัดการศึกษา และการใหบริการการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการของ38 
มหาวิทยาลัย 39 

2. ใหมีการจัดสรรพื้นที่ในอาคารกลางที่เอื้อตอการเขาถึงของนักศึกษาพิการ และสะดวกตอ40 
การใหบริการการศึกษาและบริการดานอื่นๆ แกนักศึกษาพิการ รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณ41 
อุปกรณเครื่องมือ และบุคลากรที่มีความเชีย่วชาญเฉพาะดาน เพื่อสนับสนุนการจัด42 
การศึกษาสําหรับนกัศึกษาพิการของมหาวิทยาลัย 43 

3. ใหมีการบรหิารการจดัการศกึษาสําหรับนกัศึกษาพกิาร ในรูปของคณะกรรมการที่ประกอบดวย44 
บุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีสวนเกี่ยวของ มีอํานาจหนาที่ในการกําหนด45 
นโยบาย หลักเกณฑ แนวปฏิบัติ และสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษา46 
พิการของมหาวิทยาลัย 47 

4. ใหมีการจัดสรรที่นั่งจํานวนหนึ่งเพื่อการรบัผูพิการเขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ48 
มหาวิทยาลัย โดยการกําหนดจํานวนรับและหลักเกณฑการรับใหคํานงึถึงการใหโอกาส49 
ทางการศึกษา เง่ือนไข ขอจํากัดและความเปนไปไดของแตละสาขาวิชาหรือวิชาชพีที่จะรับ50 
ผูพิการเขาศึกษา 51 

5. ใหมีการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่จะรองรับการ52 
จัดการศึกษาและการใหบริการสําหรับนักศึกษาพิการ ไดแก หอพัก อาคารเรียน อาคาร53 
บริการกลางที่จําเปน หองน้ํา ที่จอดรถ ทางเทา ฯลฯ 54 
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ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    1 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 2 
  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้  3 

- อาจพิจารณาเปดรับนักศึกษาพิการในสาขาวิชาที่มีความพรอม โดยมีการจัดการเรียนการ4 
สอนที่อํานวยความสะดวกใหคนพิการ เพื่อเปนการนํารอง แลวจึงเปดรับในสาขาอื่นๆตอไป 5 

- มหาวิทยาลัยควรพิจารณาในการเปนผูนําในดานการพัฒนาคุณภาพของคน โดยคํานึงถึง6 
การใหโอกาสผูที่ตองการการดูแลเปนพิเศษตามหลักสิทธิมนุษยชน ไดแก คนพิการ 7 
ผูสูงอายุ และผูที่มีความลับดานสุขภาพ ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสุขภาพสติปญญา 8 

  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา9 
สําหรับคนพิการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามที่เสนอ และมอบใหรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศ10 
สัมพันธรับขอคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการตอไป 11 
 12 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 13 

5.1 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 14 
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับ15 
การคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใหเขารวมโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 16 
เปน 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 สํานักงานคณะกรรมการการ17 
อุดมศึกษาไดตั้งงบประมาณไว จํานวน 2,000 ลานบาท และมหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับการพิจารณาจัดสรร18 
งบประมาณ จํานวน 127.330 ลานบาท สําหรับการดําเนินงานใน 6 กลุมวิจัยเชิงบูรณาการ ประกอบดวย19 
โครงการวิจัยจํานวน 236 โครงการ ในการนี้ ฝายแผนและสารสนเทศจึงขอเสนอสรุปงบประมาณโครงการ20 
พัฒนามหาวทิยาลัยวิจัยแหงชาติ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    21 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 22 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  23 
 24 

5.2 รายงานการรับเงินบริจาค ประจําปงบประมาณ 2553 25 
  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธขอเสนอรายงานการรับ26 
เงินบริจาค ประจําปงบประมาณ 2553 โดยเปนเงินรับบรจิาคโครงการพัฒนาหองสมดุ และเงินกองทุนมอดินแดง 27 
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง 18 พฤษภาคม 2553 ดังนี้  28 

ประจําเดือน กองทุนมอดินแดง โครงการพัฒนาหองสมุด
ทันสมัย 50 ป 

หมายเหตุ 

ตุลาคม 2552 258,986.50 105,000.00  
พฤศจิกายน 2552 321,613.50 2,000.00  
ธันวาคม 2552 199,750.50 327,400.00  
มกราคม 2553 210,109.75 35,520.00  

กุมภาพันธ 2553 262,950.00 6,000.00  
มีนาคม 2553 166,399.00 3,500.00  
เมษายน 2553 136,350.75 5,500.00  

พฤษภาคม 2553 132,858.77 102,100.00  
รวมเงินท้ังสิ้น 1,689,018.77 587,020.00  

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    29 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  30 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ  31 
 32 

5.3  ผลการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินสหกิจศึกษาดีเดน 33 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่เครือขายพัฒนาสหกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ34 
ตอนบน ไดจัดสงผลงานดีเดนดานสหกิจศึกษาเขารวมจัดนิทรรศการ และรับการพิจารณาคัดเลือกเปนสหกิจ35 
ศึกษาดีเดนประเภทตางๆ เนื่องในงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2553 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2553 นั้น  36 

สํานักประสานและสงเสริมกจิการอุดมศึกษาไดแจงวา คณะทํางานฝายคัดเลือกและตัดสินสหกิจ37 
ศึกษา ไดประชุมพิจารณาคดัเลือกและตัดสินสหกิจศึกษาดีเดน เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 ณ สํานักงาน38 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแลว ไดสรุปผลการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินสหกิจศึกษาดีเดน ซึ่งมีรายละเอียด39 
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    40 

ในสวนของมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับการคัดเลือกผูบริหารสหกิจศึกษาในสถานศึกษาดีเดน 41 
ระดับเครือขาย ไดแก รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 42 
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  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 1 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  2 
 3 

5.4  รายงานผลการตรวจสอบการใชจายเงินงบประมาณแผนดินประจําป 2553 เพียง4 
วันท่ี 30 เมษายน 2553 5 

  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ตามหนังสือกองคลัง ที่ ศธ 0514.1.2.2/ ว 1681 ลงวันที่ 4 6 
พฤษภาคม 2553 เรื่อง รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณแผนดินประจําปงบประมาณ 2553 ณ วันที่ 30 7 
เมษายน 2553 นั้น สํานักตรวจสอบภายใน ไดตรวจสอบผลการใชเงินเปรียบเทียบกับแผนที่ตั้งไว สรุปไดดังนี้  8 

1. ผลการเบิกจายจําแนกตามหมวดรายจายในภาพรวมเบกิจายไปทั้งส้ิน 1,554,628,375.53 9 
บาท คิดเปน 50.16% ต่ํากวาแผนที่ตั้งไวรอยละ 11.99 ซึ่งตองมียอดเบิกจายรวม 62.15% จึงจะเปนไปตาม10 
แผนที่ตั้งไว  11 

งบบุคลากร จายจริง 58.84% ตามแผน 57.36% สูงกวาแผน 1.48% 
งบดําเนินงาน จายจริง 72.48% ตามแผน 73.30% ต่ํากวาแผน 0.82% 
งบลงทุน จายจริง 100% ตามแผน 75.04% สูงกวาแผน 24.96% 
เงินอุดหนุน จายจริง 27.82% ตามแผน 64.83% ต่ํากวาแผน 37.01% 
รายจายอื่นๆ จายจริง - ตามแผน - - - 
รวม จายจริง 50.16% ตามแผน 62.15% ต่ํากวาแผน 11.99%

  มีการเบิกจายที่สูงกวาแผน 2 หมวดรายจาย ต่ํากวาแผน 2 หนวยรายจาย หมวดเงินอุดหนุน 12 
คาจางพนักงาน ใชงบป 2552 เงินกันเบิกเหลื่อมปและเงินสนับสนุนการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป ที่13 
ผูปกครองสละสิทธิ์ไมขอรับการชวยเหลือ จึงทําใหยอดเบิกงบป 2553 ต่ํากวาแผนที่ตั้งไว 14 

2. ผลเบิกจายจํานวนตามผลผลิต รวมเบิกจายไปทั้งส้ิน 50.16% ดังนี้  15 
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เบิกจาย 50.02% ตามแผน 62.17% ต่ํากวาแผน 12.15% 
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ เบิกจาย 58.04% ตามแผน 53.38% สูงกวาแผน 4.66% 
โครงการเรงรดัผลิตบัณฑิตสาขา 
    ขาดแคลน 

เบิกจาย 48.50% ตามแผน 69.97% ต่ํากวาแผน 21.47% 

ดานการใหบรกิารวิชาการ เบิกจาย 35.46% ตามแผน 65.98% ต่ํากวาแผน 30.52% 
โครงการเรงรดัการเรียนการสอน   
    สาขาแพทยศาสตร 

เบิกจาย 38.80% ตามแผน 68.86% ต่ํากวาแผน 30.06% 

ดานสังคมศาสตร เบิกจาย 49.07% ตามแผน 58.79% ต่ํากวาแผน 9.72% 
ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เบิกจาย 49.68% ตามแผน 70.73% ต่ํากวาแผน 21.05% 
ดานการใหบรกิารรักษาพยาบาลฯ เบิกจาย 47.63% ตามแผน 59.35% ต่ํากวาแผน 11.72% 
การวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี เบิกจาย 50% ตามแผน 92% ต่ํากวาแผน 42% 
การวิจัยเพื่อสรางองคความรู เบิกจาย 49.76% ตามแผน 69.11% ต่ํากวาแผน 19.35% 
โครงการสนับสนุนจัดการศึกษา  
    15 ป 

เบิกจาย 20.59% ตามแผน 58.30% ต่ํากวาแผน 37.71% 

รวม เบิกจาย 50.16% ตามแผน 62.15% ต่ํากวาแผน 11.99% 
 16 
การเบิกจาย สูงกวาแผน 1 ผลผลิต ต่ํากวาแผน 10 ผลผลิต และผลผลิตที่ต่ํากวาแผนมากคือ 17 

ผลการวิจัยเพือ่ถายทอดเทคโนโลยี ต่ํากวาแผน 42% 
ผลการวิจัยเพือ่สรางองคความรู ต่ํากวาแผน 19.35%
โครงการเรงรดัการเรียนการสอนสาขาแพทย ต่ํากวาแผน 30.06%
ดานการใหบรกิารวิชาการ ต่ํากวาแผน 30.52%
โครงการเรงรดัผลติบัณฑิตสาขาขาดแคลน ต่ํากวาแผน 21.47% 

 18 
  สําหรับการเบิกจายโครงการสนับสนุนจัดการศึกษา โดยไมเสียคาใชจาย 15 ป ที่เบิกต่ํากวา19 
แผน เนื่องจากผูปกครองสละสิทธิ์ไมขอรับการชวยเหลือตามโครงการนี้ 20 
  เห็นควรเรงรดัการใชจายเงิน เพื่อใหเปนไปตามแผนที่ตั้งไวเพื่อจะไดไมไปเรงรดัการใชจาย21 
ตอนสิ้นปงบประมาณ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 22 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 23 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  24 
 25 
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5.5  คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดกรณีท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน1 
เปนผูถูกฟอง 2 

 ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่นายแพทยเศรษฐสิริ เพชรรัตน และคณะซึ่งเปนแพทยที่3 
เคยสังกัดศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม 22  คน  ไดยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งในคดีหมายเลขดําที่ 4 
562/2551  หมายเลขแดงที่  79/2552  ของศาลปกครองชั้นตน  (ศาลปกครองขอนแกน)  โดยผูถูกฟองคดี  5 
ไดแก  พลตํารวจเอกเภา  สารสิน  นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกนที่  1  รองศาสตราจารยสุมนต  สกลไชย  6 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกนที่  2  พรอมดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแกนอีก 22 คน  รวมทั้งส้ิน  7 
24 คน  โดยมีสาระสําคัญดังนี้  8 
  ขอกลาวหาตอศาลปกครอง  (1)  มติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 9/2551  เมื่อวันที่ 30  9 
กันยายน 2551  ที่เห็นชอบแนวทางการแกไขปญหาศูนยหัวใจสิริกิติ์  เปนมติที่ไมชอบดวยกฎหมายและ10 
กอใหเกิดความเสียหายตอศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ และขวัญกําลังใจของบุคลากร  (2)  คําสั่งของอธิการบดี11 
มหาวิทยาลัยขอนแกนที่ 4490/2551  ลงวันที่  8  ตุลาคม  2551  เรื่องตัดโอนตําแหนงไปสังกัดคณะ12 
แพทยศาสตรไมชอบดวยกฎหมาย  (3)  คําสั่งที่  4491/2551  ลงวันที่  8  ตุลาคม  2551 เรื่องมอบหมายให13 
บุคคลากรไปปฏิบัติราชการ  ไมชอบดวยกฎหมาย  (4) คําสั่งคณะแพทยศาสตรที่ 1639/2551  ลงวันที่  31  14 
ตุลาคม  2551  ใหผูฟองคดีทั้ง  22  คนไปปฏิบัติงานในหนวยงานตางๆ ในสํานักงานการแพทย  โรงพยาบาล15 
ศรีนครินทร  เปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย 16 

ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกนครั้งที่  17 
9 /2551   ลงวั นที่   30  กันยายน  2551   คํ าสั่ งมหาวิทยาลั ยขอนแก นที่   4490 /2551  คํ าสั่ ง18 
มหาวิทยาลัยขอนแกนที่  4839/2551  และคําสั่งคณะแพทยศาสตรที่ 1639/2551  และหามมิใหสภา19 
มหาวิทยาลัยขอนแกนกระทําการใดๆ ที่จะมีการรวมศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ ไปรวม  หรือขึ้นตอคณะแพทยศาสตร  20 
และขอใหศาลมีคําสั่งคุมครองชั่วคราวกอนมีคําพิพากษา 21 

การดําเนินคดี   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกนไดจัดทําคําชี้แจงตอศาลปกครองขอนแกน22 
โดยไดแจงผลการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณรองทุกขและพิทักษระบบคุณธรรมไปดวย 23 

คําสั่งของศาลปกครองชั้นตน 24 
(1) มติของสภามหาวิทยาลัยขอนแกนดังกลาว  เปนการกําหนดแนวทางในการบริหาร  25 

งานมหาวิทยาลัยขององคกรผูมีอํานาจ  เพื่อใหผูถูกฟองคดีที่  2  (อธิการบดี) และผูถูกฟองคดีที่  3  (คณบดี26 
คณะแพทยศาสตร)  นําไปปฏิบัติตามอํานาจหนาที่  มิไดมีสภาพเปนคําสั่งหรือกฎที่มีผลเปนการเปลี่ยนแปลง27 
หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ หรือกระทบตอสิทธิของผูถูกฟองคดี  ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิ28 
นําคดีมาฟองตอศาล 29 

(2) กรณีการออกคําสั่งของอธิการบดีและคณบดีคณะแพทยศาสตรเปนการใชอํานาจ 30 
ในทางบริหารของผูบังคับบัญชาสูงสุดของมหาวิทยาลัยขอนแกน  เพื่อแกไขปญหาการบริหารงานของศูนย31 
หัวใจสิริกิติ์ฯ   ตามมติของสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  จึงเปนเพียงการใชอํานาจในการบริหารงานบุคคล32 
ภายในหนวยงานตามความเหมาะสม  เพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารงานในหนวยงาน  แมวาการตอง33 
โอนตําแหนงดังกลาวจากศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ ไปสังกัดคณะแพทยศาสตร  มิไดมีผลเปนการเปลี่ยนแปลง34 
สถานภาพใดๆ ของผูฟองคดี  ดังนั้น  การใชอํานาจของผูถูกฟองคดี 2  (อธิการบดี)       จึงมิไดมีผล  เปนการ35 
เปลี่ยนแปลงหรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิของผูฟองคดี  และการที่ผูถูกฟองคดีที่  3  (คณบดีคณะ36 
แพทยศาสตร)  มีคําสั่งใหผูฟองคดีปฏิบัติงานในสํานักงานการแพทย  โรงพยาบาลศรีนครินทรเปนการใช37 
อํานาจของผูบังคับบัญชาตามปกติ  ดังนั้น  ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิฟองคดี 38 

ศาลปกครองชั้นตน  มีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาและใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ 39 
การอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุด 40 
(1) ผูฟองคดีทั้ง  22  คน  ไดยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนโดยระบุวา   41 

คณะกรรมการเพื่อพิจารณาแนวทางการแกปญหาของศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกนแตงตั้ง42 
ขึ้น  ทั้งหมดเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งมีเจตนาตองการยุบหรือรวมศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ 43 
ไปรวมกับคณะแพทยศาสตรอยูแลว  ดังนั้น  การเสนอแนวทางการแกไขปญหาของศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ จึงเปน44 
การกระทําโดยบุคคลเดียวกัน  มติสภามหาวิทยาลัยขอนแกนดังกลาว  จึงไมชอบดวยกฎหมาย 45 

(2) คําสั่งของมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ 1639/2551  ลงวันที่  8  ตุลาคม  2551  เรื่อง 46 
ตัดโอนบุคลากรและคําสั่งคณะแพทยศาสตร  1639/2551  ลงวันที่  31  ตุลาคม  2551  จึงไมชอบดวย47 
กฎหมาย  โดยอางเหตุผลวา  ผูฟองคดีไดรับความเสียหายจากการไมไดรับเงินเดือนจากศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ 48 
โดยตรง  บุคลากรของศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ ไมมีสิทธิในการบริหารงานใดๆ ทั้งส้ิน  โดยเฉพาะไมสามารถ49 
ตรวจสอบทางการเงินได  เปนการลดสถานภาพของศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ   ซึ่งขัดตอพระราชบัญญัติ50 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. 2541  มาตรา 8  ฯลฯ 51 

ขอใหศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งกลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน  และมีคําสั่งรับคําฟองไว52 
พิจารณาพิพากษาตอไป  และขอใหศาลมีคําสั่งคุมครองชั่วคราวกอนมีคําพิพากษา 53 

คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 54 
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(1) มติของสภามหาวิทยาลัยขอนแกนในการประชุมครั้งที่ 9/2551  เมื่อวันที่  30  1 
กันยายน  2551  ที่เห็นชอบแนวทางการแกไขปญหาของศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ   รวมทั้งการดําเนินการในชวง2 
เปลี่ยนผานตามที่คณะกรรมการฯ  เสนอ  เปนเพียงมติกําหนดแนวทางหรือแนวนโยบายในการปรับปรุงจัดระบบ3 
โครงสรางการบริหารและการบริการของศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯเพื่อใหผูถูกฟองคดีที่ 2 (อธิการบดี) และผูถูกฟองคดีที่ 3  4 
(คณบดีคณะแพทยศาสตร)  ถือปฏิบัติเทานั้น  หาไดมีผลทางกฎหมายเปนการเปลี่ยนแปลงสถานะของศูนย5 
หัวใจสิริกิติ์ฯ และกระทบตอสถานภาพของสิทธิ  หรือหนาที่ของบุคลากรในสังกัด  หรือกอความเดือดรอน  หรือ6 
ความเสียหาย  หรืออาจจะกอความเดือดรอน  หรือเสียหายโดยตรงแกบุคลากรในสังกัดหนวยงานดังกลาวไม 7 

คําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกนที่  4490/2551  ลงวันที่  8  ตุลาคม  2551  เรื่องตัดโอนบุคลากร8 
ไปสังกัดคณะแพทยศาสตรมิไดมีผลตอความเดือดรอน  หรือเสียหาย  หรืออาจจะกอความเดือดรอน  หรือ9 
เสียหายโดยตรงแตผูฟองคดี 10 

คําสั่งคณะแพทยศาสตรที่  1639/2551  ลงวันที่  31  ตุลาคม  2551  ที่ส่ังใหบุคคลากรใน11 
สังกัดคณะแพทยศาสตรไปปฏิบัติงานประจําในหนวยงานตางๆ ในสํานักงานการแพทย  โรงพยาบาลศรี12 
นครินทร  ก็เปนเพียงการที่ผูบังคับบัญชาสั่งใหผูใตบังคับบัญชาของตนปฏิบัติงานในหนาที่ที่บุคคลากรทางการ13 
แพทยเหลานั้นมีอยูตามกฎหมายหรือตามสัญญาโดยสภาพ  คําสั่งของผูบังคับบัญชาที่ส่ังใหผูใตบังคับบัญชามี14 
อยูตามกฎหมายหรือตามสัญญาจาง  ไมอาจถือไดวาเปนคําสั่งที่กอใหเกิดความเดือดรอน  หรือเสียหาย  หรือ15 
อาจจะกอความเสียหาย  หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดแกผูใตบังคับบัญชา  ความเดือดรอนที่ผูฟองคดี16 
อางที่เปนเหตุแหงการฟองคดี  คงเปนเพียงความเดือดรอนหรือเสียหายที่ผูฟองคดีคาดเดาหรือมีความรูสึกไป17 
เอง  หาใชความเดือดรอน  หรือเสียหายที่เกิดขึ้น  หรืออาจจะเกิดขึ้นตามภาวะวิสัยจากการกระทําดังกลาว  ผู18 
ฟองคดีจึงไมมีสิทธิฟองคดีนี้ตอศาลปกครอง 19 

ศาลปกครองสูงสุด  มีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน  คือ  ไมรับคําฟองคดีไว20 
พิจารณา  ส่ังใหจําหนายคดีออกจากสารบบความและไมรับพิจารณาคําขอคุมครองชั่วคราวกอนมีคําพิพากษา 21 
ดังนั้น  บัดนี้คดีดังกลาวที่นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยรวม  ๒๔ คน  ถูกฟอง  จึงถือ22 
วาเปนคดีที่ถึงที่สุดแลว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    23 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 24 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  25 
 26 

5.6  มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถาบันอุดมศึกษา 27 
  รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธเสนอตอที่ประชุมวา ตามหนังสือสํานักงาน28 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0504.6(1.10)/ว 203 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดขอความ29 
รวมมือสถาบันอุดมศึกษากําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถาบันอุดมศึกษา และหามมิใหบุคคลใดใช30 
สถานที่หรืออุปกรณใดๆ ของสถาบันอุดมศึกษาอันที่จะเอื้อประโยชนตอการชุมนุมนั้น  31 

บัดนี้ การชุมนุมเรียกรองทางการเมืองในเขตกรุงเทพมหานครไดยุตลิงแลว แตสถานการณก็ยัง32 
ไมเปนที่นาไววางใจ อาจมีการกอความไมสงบในรูปแบบตางๆ เชน การวางเพลิง การวางระเบิด หรือการกอ33 
วินาศภัยใดๆ ขึ้นได โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาอาจจะเปนเปาหมายหนึ่งของการกอความไมสงบ สํานักงาน34 
คณะกรรมการการอุดมศึกษามีความหวงใยในเรื่องดังกลาว จึงขอใหสถาบันอุดมศึกษาตางๆ เพิ่มความ35 
ระมัดระวังในการรักษาความปลอดภัยโดยเพิ่มกําลังเจาหนาที่รักษาความปลอดภยั กําหนดมาตรการรักษาความ36 
ปลอดภัยใหเขมงวดกวดขันมากยิ่งขึ้นกวาปกติ และประสานกับเจาหนาที่ตํารวจ ฝายปกครอง หรือฝายความ37 
มั่นคง ที่อยูในพื้นที่เพื่อรวมกันดูแลความปลอดภัยภายในสถาบันอุดมศึกษา และบริเวณใกลเคียงโดยรอบ หาก38 
เกิดเหตุรายใดๆ ใหสถาบันอุดมศึกษาแจงเจาหนาที่ตํารวจ ฝายปกครอง หรือฝายความมั่นคง ในพื้นที่ พรอม39 
ทั้งรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาทราบโดยดวน ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ40 
การประชุม    41 
  คณบดีคณะวิทยาการจัดการแจงเพิ่มเติมวา ฝายปกครอง เจาหนาที่ตํารวจและรองผูวาราชการ42 
จังหวัดไดขอใหมหาวิทยาลัยสรางเครือขายรวมกับหนวยงานภายนอก เพื่อใหเกิดความเขมแข็งในการรักษา43 
ความปลอดภัย และเปนเครือขายในดานขอมูลขาวสารตอไป 44 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 45 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ และมอบใหรองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธรับไป46 
พิจารณาเกี่ยวกับการสรางเครือขายกับหนวยงานภายนอกตอไป 47 
 48 

5.7  วิทยานิพนธดีเดน ศิษยเกาดีเดน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีสรางชื่อเสียง49 
ใหกับมหาวิทยาลัย 50 

  เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย ผูแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่บัณฑิต51 
วิทยาลัยไดจัดทําโครงการวิทยานิพนธดีเดนและโครงการศิษยเกาดีเดน ประจําป 2552 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ52 
เปนการสงเสริมการทําวิทยานิพนธ เผยแพรผลงานวิทยานิพนธที่มีคุณภาพ เชิดชูเกียรติศิษยเกา53 
มหาวิทยาลัยขอนแกน และประกาศเกียรติคุณแกนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่สรางชื่อเสียง54 
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ใหกับหลักสูตรและสาขาวิชา ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยไดจัดพิธีมอบรางวัลและมอบเกียรติบัตรนักศึกษาระดับ1 
บัณฑิตศึกษาที่สรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย โดยไดรับรางวัลองคกรระดับชาต/ินานาชาติ ในวันที่ 12 2 
กุมภาพันธ 2553 ไปแลวนั้น บัดนี้ บัณฑิตวิทยาลัยไดรวบรวมผลงานวิทยานิพนธที่ไดรับรางวัลดังกลาวเสร็จ3 
เรียบรอยแลว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    4 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 5 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  6 
 7 

5.8  รายงานการตรวจสอบบัญชีวิทยาลัยนานาชาติ ประจําปงบประมาณ 2552 8 
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่วิทยาลัยนานาชาติ 9 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดดําเนินการตรวจสอบบัญชี ประจําปงบประมาณ 2552 นั้น บัดนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ10 
อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ คราวประชุม ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553 ไดเห็นชอบรายงานการ11 
ตรวจสอบบัญชีของวิทยาลัยนานาชาติ ประจําปงบประมาณ 2552 แลว โดยมีรายได 22,946,650.27 บาท มี12 
รายจาย 8,540,736.78 บาท และมีรายไดสูงกวารายจาย 14,405,913.49 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร13 
ประกอบวาระการประชุม 14 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 15 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ และขอใหวิทยาลัยนานาชาติสงรายงานการตรวจสอบบัญชี16 
วิทยาลัยนานาชาติ ประจําปงบประมาณ 2552 ใหสํานักงานตรวจสอบภายในดําเนินการตอไปดวย 17 
 18 

5.9 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก ประจําป 19 
2552 งวด 6 เดือน (1 เมษายน – 30 กันยายน 2552) 20 

  ประธานมีขอสังเกตวา คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย เคยไดเสนอสรุปผลการ21 
ดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจํามหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 12/2552 22 
เมื่อวนัที่ 2 ธันวาคม 2552 โดยมีขอเสนอแนะและขอสังเกตการตรวจสอบบัญชีของหนวยงานที่บริหารจัดการ23 
เชิงธุรกิจหรือองคกรในกํากับ ในสวนของการดําเนินงานของบริษัท N.C.C. จํากัด ในประเด็นรายรับ วามีรายได24 
แตละปครอบคลุมถึงคาจางบริหารหรือไมและควรจําแนกคาใชจายเปน คาใชจายประจํา คาซอมแซม25 
บํารุงรักษาอาคารศูนยประชุมฯ และทรัพยสิน เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการเจรจาตอสัญญา หรือสืบหา26 
ผูดําเนินการในอนาคต นั้น  27 
  ในการนี้ การดําเนินงานของศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก มีผลขาดทุนสะสมยกมา28 
กอนป 2546 คงเหลือ 6,026,444.37 บาท เมื่อนํามาบวก กับสินทรัพยคงเหลือ ทําใหยอดเงินทุนสะสมป 29 
2552 เทากับ 15,063,090.66 บาท และมีเงินกําไรป 52 (1 ตุลาคม 2551 – 31 มีนาคม 2552) ยังไมไดแบง30 
จํานวน 479,636.45 บาท จึงเห็นควรดําเนินการหักเงินทุนที่มหาวิทยาลัยใหความชวยเหลอืศูนยประชุมฯ ใน31 
การที่มีการขาดทุนสะสมกอนป 2546 จํานวน 6,026,444.37 บาท ออกกอนการตรวจสอบงบดุลและงบรายรับ-รายจาย 32 
ในครั้งนี้ แลวจึงคอยนําเสนอรายงานผลการตรวจสอบใหที่ประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัยขอนแกนทราบ33 
ตอไป 34 

 35 
5.10  รายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา                       36 

คณะศึกษาศาสตร ประจําปงบประมาณ 2552 37 
  คณบดีคณะศึกษาศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 2053/2552 38 
เรื่อง แตงตั้งผูตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษคณะศึกษาศาสตร หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร39 
ดุษฎีบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพคร ูนั้น สํานักงานตรวจสอบภายในไดตรวจสอบงบดุล งบ40 
รายรับ-รายจาย ประจําปงบประมาณ 2552 ส้ินสุดเพียงวันที่ 30 กันยายน 2552 กับบัญชีเอกสารและหลักฐาน41 
ตางๆ การปฏิบัติและทดสอบรายการอื่นๆ ที่เห็นวาจําเปนตามหลักการบัญชีแลว เห็นวางบการเงินนี้แสดงผล42 
การดาํเนินงานโดยถูกตองตามที่ควร และไดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป การบันทึกบัญชีใช43 
เกณฑคงคาง (ACCRUAL BASIS) สําหรับเงินทุนสํารองสะสม 5% ไดฝากไวกับคณะศึกษาศาสตร ซึ่งมี44 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    45 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 46 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  47 
 48 

5.11 วารสารนานาชาติ Life Sciences in Thailand 49 
  รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยีเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่50 
มหาวิทยาลัยขอนแกนไดจัดทําเอกสารขอมูลทางดาน Life Sciences เพื่อเปนการประชาสัมพันธในวารสาร51 
นานาชาติ The Scientist บัดนี้ ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว โดยมีผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน52 
ปรากฏอยูที่หนา 32 -36 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดรับวารสารจํานวน 1,000 เลม หากคณะหนวยงานใดตองการ53 
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เอกสารเพิ่มเติมสามารถตดิตอขอรับไดที่ฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร1 
ประกอบวาระการประชุม    2 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 3 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  4 
 5 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ   6 

6.1 การประเมินคุณภาพการวิจัยเชิงวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาแหงประเทศไทย 7 
  รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยีเสนอตอที่ประชุมวา  ตามที่สํานักงาน8 
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)ไดจัดการประเมินคุณภาพการวิจัยเชิงวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาแหง9 
ประเทศไทย และไดมีการรายงานผลรอบแรกไปแลวเมื่อเดือนมีนาคมที่ผานมา ซึ่งเปนการรายงานผลของกลุม10 
วิชาเกษตรศาสตร วศิวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2553 ไดมีการประกาศผลของกลุม11 
วิชาที่เหลือ 3 กลุม คือ กลุมวิชาแพทยศาสตร วิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรการแพทย โดยสํานักงานกองทุน12 
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไดแบงการประเมินเปน 6 กลุมวิชา 34 สาขาวิชา ซึ่งสรุปผลกลุมวิชาและสาขาวิชา13 
ของมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ไดระดับ 5 เทียบเทาระดับ International และระดับ 4 เทียบเทาระดับ Regional ไดดังนี้  14 
  ครั้งท่ี 1  (ประกาศเมื่อเดือนมีนาคม 2553)  15 

- กลุมวิชาและสาขาวิชาที่ไดระดับ 5 คือ กลุมวิชาสัตวศาสตร  16 
- กลุมวิชาและสาขาวิชาที่ไดระดับ 4 คือ กลุมวิชาพืชศาสตร และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 17 

และสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 18 
  ครั้งท่ี 2 (9 มิถุนายน 2553)  19 

- กลุมวิชาและสาขาวิชาที่ไดระดับ 5 คือ กลุมวิชาศัลยศาสตร และกลุมวิชาวิสัญญี ซึ่งได20 
เทียบเทากับมหาวิทยาลัยมหิดล   21 

- กลุมวิชาและสาขาวิชาที่ไดระดับ 4 คือ กลุมวิชาวิทยาศาสตรการแพทย ไดแก คณะทันต22 
แพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร รองจากมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะเทคนิคการแพทย 23 
ซึ่งไดอันดับ 1 แตเนื่องจากในสาขาวิชาเทคนิคการแพทยไมมีระดบั 5 จึงจัดอยูในระดับ 4 24 
นอกจากนี้ สาขาวิชาของคณะวิทยาศาสตรที่ไดระดับ 4 คือ สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชา25 
เคมี และสาขาวิชาคณิตศาสตร 26 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยขอนแกนยังไดรับรางวัลการสงการวิจัยเพื่อเขารับการประเมินฯ มาก27 
ที่สุดอีกดวย ซึ่งผลงานดังกลาวนี้ เปนผลงานของรอบป 2550 -2551 ซึ่งในรอบถัดไปจะเปนผลงานของป 28 
2552-2553   29 

ขณะนี้ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไดเชิญชวนใหสาขาวิชาดานมนุษยศาสตร30 
และสังคมศาสตรสงผลงานเขารวมประกวดดวย เนื่องจากผลงานที่สงเขารับการประเมินในขณะนี้มจีํานวนนอยมาก 31 
จึงไดมีการขยายเวลารับผลงานจนถึงส้ินเดือนมิถุนายน 2553 นี้ ซึ่งมีสาขาวิชาที่จะมีการประเมินฯ 10 สาขาวิชา 32 
คือ 1) เศรษฐศาสตร 2) บริหารธุรกิจและการจัดการ 3) ครุศาสตร ศึกษาศาสตรและจิตวิทยา 4) สังคมวิทยา    33 
5) นิติศาสตร 6) รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 7) นิเทศศาสตรและสื่อสารมวลชน 8) สถาปตยกรรมศาสตร34 
และสิ่งแวดลอมการสรรคสราง 9) มนุษยวิทยาโบราณคดี 10) ประชากรศาสตร ซึ่งฝายวิจัยและการถายทอด35 
เทคโนโลยีจะไดสงหนังสือแจงเวียนไปยังคณะตางๆ อีกครั้ง  36 

และในวันที่ 17 มิถุนายน 2553 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จะเชิญประชุม37 
ชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดตางๆที่จะใชในการประเมิน ซึ่งผลงานตีพิมพที่ใชในฐาน TCI จะไดรับการรับรองใน38 
เกณฑการพิจารณาครั้งนี้ดวย  39 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 40 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  41 
 42 

6.2 การประชุมวิชาการนานาชาติ The 8th International Symposium on 43 
Biocontrol and Biotechnology  44 

  ผูอํานวยการวิทยาเขตหนองคายเสนอตอที่ประชุมวา  ดวยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 45 
เจาคุณทหารลาดกระบังรวมกับมหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 46 
ระหวางวันที่ 4-6 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมแอมบาสเดอรซิตี้ จอมเทียนพัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งขณะนี้อยู47 
ระหวางรับสมัครขอเสนอโครงการที่จะนําเสนอในการประชุมวิชาการฯ ในการประชุมครั้งนี้ ผูอํานวยการวิทยา48 
เขตหนองคายไดรวมเปน International Board จึงไดมีสวนเสนอ Proceeding ซึ่งจะมี Peer Review ที่ชัดเจน 49 
ซึ่งจะชวยในการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกไดในอนาคต ทั้งนี้ ในการ50 
ประชุมครั้งนี้ไดมีการเรียนเชิญ Invited Speaker จาก 5 ประเทศ ไดแก ประเทศญี่ปุน ประเทศจีน ประเทศ51 
แคนาดา ประเทศนอรเวย และประเทศไทย ในสวนประเทศไทยไดเรียนเชิญ รศ.ปยะดา ธีระกุลพิสุทธิ์ ภาควิชา52 
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เปน Invited Speaker ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญคณะที่สนใจ53 
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เขารวมการประชุมวิชกาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 ซึ่งไดจะไดสงเอกสารรายละเอียดไปยังคณะตางๆ ตอไป ซ ึ่งมี1 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  2 

จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ 3 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ  4 
 5 
  6.3 ขอความรวมมือในการกํากับติดตามการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหม 6 

 รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอตอที่ประชุมวา ดวยขณะนี้คณะตางๆอยูในระหวางการ7 
จัดกิจกรรมตอนรับนองใหม  ซึ่งเปนกิจกรรมที่นักศึกษาเขารวมเปนจํานวนมาก  และเพื่อใหการจัดกิจกรรม8 
ตอนรับนักศึกษาใหมของมหาวิทยาลัยขอนแกนดําเนินไปดวยความเรียบรอยบรรลุวัตถุประสงคไมเกิดเหตุการณ9 
ไมพึงประสงคที่อาจสงผลกระทบตอนักศึกษา ตลอดจนภาพลักษณของคณะและมหาวิทยาลัย จึงขอความ10 
รวมมือในการกํากับ ติดตาม  สนับสนุนสงเสริมใหการจดักิจกรรมเปนไปอยางสรางสรรค คํานึงถึงสิทธิ เสรีภาพ  11 
ความเสมอภาคและหนาที่  ที่พึงกระทําของนักศึกษาทุกคนและใหมีคณาจารย/บุคลากรดูแลอยางใกลชิดตั้งแต12 
เริ่มตนจนเสรจ็ส้ินทุกกิจกรรม โดยขอใหยึดนโยบาย/มาตรการ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง การจัด13 
กิจกรรมตอนรบันองใหมและการประชุมเชียรในสถาบันอุดมศึกษา และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 14 
382/2553) เรื่อง หลักเกณฑการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมมหาวิทยาลัยขอนแกนที่แนบมาพรอมนี้อยาง15 
เครงครัด รวมทั้งมุงเนนในเรื่องการสรางความปรองดอง รูรักสามัคคี เพือ่นําสังคมไทยไปสูความสมานฉันทสืบไป  16 

นอกจากนี้  หากมีเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมดังกลาวหรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวของ 17 
โปรดเรงตรวจสอบขอมูล  พิจารณาหามาตรการ/แนวทางแกไข  รวมท้ังตอบขอรองเรียนนั้นโดยเร็ว  เพื่อสราง18 
ความเชื่อมั่นแกผูปกครองและแสดงใหเห็นถึงความจริงจังในการกํากับดูแล  เพื่อประโยชนตอการใชชีวิตและ19 
การปรับตัวของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกนตอไป  และขอความรวมมือคณบดีและคณะผูบริหารออก20 
ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมอยางสม่ําเสมอ  ทั้งนี้เพื่อเปนขวัญและกําลังใจแกนักศึกษาใหมและ21 
นักศึกษารุนพี่ในการจัดกิจกรรมดวย 22 
  ประธานสภาคณาจารยแจงเพิ่มเติมวา เนื่องจากไดชมขาวจากโทรทัศนวามีการรับนองใน23 
สถาบันการศึกษาแหงหนึ่ง โดยมีการบังคับใหรุนนองรับประทานไสเดือน แตรุนนองขัดขืนรุนพี่จึงใชมีดแทง   24 
รุนนองไดรับบาดเจ็บ จึงขอใหฝายกิจการนักศึกษาชวยระมัดระวังและหามจัดกิจกรรมการรับนองที่มีการนํา25 
ส่ิงของเขาสูรางกาย และเนื่องจากเปนชวงเปดเทอมจึงขอใหคณบดีทุกคณะกําชับใหอาจารยชวยดูแลนักศึกษา26 
ที่อยูในความดูแลใหครอบคลุมหลายๆดาน โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลนองใหม การเรียน และการ27 
สงเสริมการใชภาษาอังกฤษ 28 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 29 
  มติ ท่ีประชุมรับทราบ  30 
 31 
  6.4 เทศกาลการแขงขันฟุตบอลโลก 2010 32 

ประธานเสนอตอที่ประชุมวา เนื่องจากวันนี้เปนวันเปดเทศกาลการแขงขันฟุตบอลโลก 2010 33 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีความเปนหวงเกี่ยวกับการพนันที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนั้นจึงขอใหฝาย34 
พัฒนานักศึกษาชวยกํากับดูแลดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 35 

จึงเรียนมาเพือ่ทราบ 36 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 37 
 38 
เลิกประชุมเวลา 11.40 นาฬิกา 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
           (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 44 
              รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 45 

                                 เลขานุการที่ประชุมคณบดี 46 
นางสาวลัลธริมา  ประจง 47 
นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์ 48 
ผูจดรายงานการประชุม  49 


