
รายงานการประชุมคณบดี 
ครั้งท่ี 12/2551 

เมื่อวันศุกรท่ี 20 มิถุนายน  2551 
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ 

 
ผูมาประชุม 
1. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร   รองอธิการบดีฝายบริหาร    ประธาน 
2. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา    รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล 
3. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 
4. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
5. ผศ.วินัย  ใจขาน    รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 
6. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 
7. ผศ.วันชัย  ธนาเศรษฐอังกูล   รองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพ 
8. นายสุบิน  ฉัตรดอน     เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย 
      แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
9. รศ.นิวัฒ  เสนาะเมือง   รองคณบดีฝายบริหาร 
      แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร 
10. รศ.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
11. ศ.ละออศรี  เสนาะเมือง   คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
12. ผศ.ไพศาล สุวรรณนอย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
13. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
14. ศ.วิรุฬห  เหลาภัทรเกษม   คณบดีคณะแพทยศาสตร 
15. ผศ.เยาวลักษณ  อภิชาติวัภลภ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
16. รศ.เกรียงไกร  กิจเจริญ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 
17. รศ.อินทรพล  หอวิจิตร   คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 
18. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย   คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
19. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี  
20. รศ.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย     คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 
21. รศ.มันทนา  สามารถ   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
22. ผศ.จรัญ  ชัยประทุม    รองคณบดีฝายแผนและพัฒนา 
      แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 
23. อ.กิตติบดี  ใยพูล    รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร 
24. ผศ.บุญสง  วัฒนกิจ    รองคณบดีฝายบริหาร 
      แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจดัการ 
25. รศ.ศุภวัฒนากร  วงศธนวสุ   รองคณบดีฝายวิชาการ 
      แทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 
26. รศ.สมาน  ลอยฟา    ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 
27. ศ.สุทธิพันธ  จิตพิมลมาศ   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
28. ผศ.อนัตต  เจาสกุล    ผูอํานวยการศนูยคอมพิวเตอร 
29. ผศ.ชูศักดิ์ คุปตานนท   ผูอํานวยการศนูยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
30. รศ.อินทรชิต  หอวิจิตร   รองผูอาํนวยการฝายแผนและสารสนเทศ 
      แทนผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 
31. รศ.พีระศักดิ์  ศรีฤาชา   ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 
      (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
32. ผศ.พรรณวดี  ตันติศิรินทร   ประธานสภาคณาจารย  
33. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
      เลขานุการที่ประชุม 
34. นางสังวาลย  ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 

 
ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 
1.  รศ.สุมนต  สกลไชย    อธิการบดี 
2.  รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิรชิัย   รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 
3.  ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ    รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 



- 2 - 

4.  รศ.พิษณุ อุตตมะเวทิน   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
5.  รศ.ธาดา  สุทธิธรรม    คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร     
6.  นางบุบผา  ชอบใช    ประธานสภาขาราชการและลูกจาง 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.40 นาฬิกา 
 
  เนื่องจากอธิการบดี ติดราชการ จึงมอบหมายให รองอธิการบดีฝายบริหารทําหนาที่ประธาน 
ที่ประชุมคณบดีแทน  ประธานกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอท่ีประชุม    -ไมม-ี 
 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งท่ี 11/2551 เมื่อวันท่ี 13 มิถุนายน 2551 

ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2551 โดยมีการแกไข ดังนี้ 
- หนา 5  บรรทัดที่ 48 คําวา “หลังคาคุม” ใหแกไขเปน “หลังคาคลุม” 
- หนา 9 ขอมูลในตารางงบประมาณรายจาย ปงบประมาณ พ.ศ.2552 จําแนกตามงบรายจาย  

คําวา “พนักงานราชการ” พิมพผิด ใหแกไขใหถูกตอง 
- หนา 11 วาระที่ 6.4 บรรทัดที่ 22 ใหตัดขอความ “โดยมิไดคํานึงถึงการเปนมหาวิทยาลัยใน

กํากับของรัฐหรือไม” ออก 
- หนา 12 (รายงานการประชุมลับ)  บรรทัดที่ 50 คําวา “ของเบิก” ใหแกไขเปน “ขอเบิก” 

และแกไขมติที่ประชุม โดยใหตัดขอความ “ และเห็นชอบใหดําเนินการทางวินัยกับ
นักศึกษาผูยื่นอุทธรณตามที่คณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาสวนกลางเสนอ” ออก 

-  
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน   -ไมม-ี  
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   

4.1 สมาคมศิษยเกาขอหารือความรวมมือเรื่องสมาคม/ชมรมศิษยเกาของคณะ 
            นายเฉลิมชัย  วงษนาคเพ็ชร นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน เสนอที่ประชุมวา ดวย
มหาวิทยาลัยไดกําหนดตัวชี้วัดดานบัณฑิตและศิษยเกา ในมิติดานประสิทธิผลไว ดังนี้  
  ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 
    ระยะเวลา 1 ป 
  ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 
  ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 
  ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต 
  ตัวชี้วัดที่ 5 จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาที่ไดรับการ 
    ประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัล 
    ทางวิชาการหรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติหรือระดับ 
    นานาชาติ 
  ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสําเรจ็ของการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของ 
    มหาวิทยาลัยขอนแกน 
  ตัวชี้วัดที่ 7 มีการจัดการบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 
  ตัวชี้วัดที่ 8 รอยละเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพตอ 
    จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 
  ตัวชี้วัดที่ 9 เงินบริจาคจากศิษยเกา 
  ดังนั้น เพื่อใหไดขอมูลตามตัวชี้วัดที่กําหนดไวดังรายละเอยีดขางตน สมาคมฯ จึงไดจัดทํา
แบบฟอรมเพื่อบันทึกขอมูลกิจกรรมระหวางคณะกับศิษยเกา ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม จึงใครขอความรวมมอืทุกคณะในการใหขอมูลดังกลาวดวย นอกจากนี้  เพื่อเปนการสนับสนุน สงเสริม
ใหศิษยเกาซึ่งจะเปนพลังสําคัญทั้งตอคณะและมหาวิทยาลัยในอนาคต จึงใครขอความรวมมือคณะในการให
ความสําคัญกับศิษยเกา การแจงขอมูลขาวสาร วารสารของคณะ/มหาวิทยาลัย รวมทั้งการสงเสริม สนับสนุน
กิจกรรมของศิษยเกา อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง ซึ่งจะเปนกลไกใหศิษยเกาหวนกลับคืนมาพัฒนา
มหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและขอความรวมมือดังกลาว 
  ประธานไดกลาวขอบคุณนายกสมาคมศิษยเกา และเสนอที่ประชุมเพิ่มเติมวา เรื่องนี้เปน
เรื่องที่สภามหาวิทยาลัยใหความสําคัญมากเรื่องหนึ่ง เนื่องจากในอนาคต งบประมาณแผนดินจะลดนอยลง 
งบประมาณสนับสนุนจากศิษยเกาจะเปนอีกสวนหนึ่งที่สําคัญ ดังนั้น จึงควรพิจารณาใหเกิดความเชื่อมโยง

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 12/2551 ณ วันศุกรท่ี 20 มิถุนายน  2551 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 13/2550 เมื่อวันท่ี 21 กรกฎาคม 2551 เรียบรอยแลว 
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ระหวางศิษยเกากบัมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น เห็นควรมอบใหฝายแผนและสารสนเทศ ฝายพัฒนานักศึกษา ฝาย
ศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ รวมกับคณะจัดประชุมปรึกษาหารือเพื่อกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินการ
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยตอไป 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ และมอบใหฝายแผนและสารสนเทศ ฝายพัฒนานักศึกษา 
รวมกับฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ พิจารณาหาแนวทางดําเนินการ เพื่อใหเกิดความ
เช่ือมโยงระหวางศิษยเกาและมหาวิทยาลัยตอไป 
 

4.2 การเสนอใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณประจําคณะ/หนวยงานของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

  รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลเสนอที่ประชุมวา ดวยคณะกรรมการจรรยาบรรณ ตามคําสั่ง
สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 13/2551 โดยอาศัยอํานาจตามความในขอ 18(1) แหงขอบังคับสภา
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2550 ที่กําหนดให
เสนอแนะแนวทางและมาตรการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  ในการนี้ เพื่อใหถือ
ปฏิบัติเปนแนวเดียวกันทุกคณะ/หนวยงานในมหาวิทยาลัย คณะกรรมการฯ คราวประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 
14 พฤษภาคม 2551 จึงไดมีมติเสนอใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณประจําคณะ/หนวยงาน เพื่อ
กํากับดูแลและกําหนดใหมีมาตรการภายใน สงเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับจรรยาบรรณของบุคลากรภายใน
สังกัด ทั้งนี้ องคประกอบของคณะกรรมการจรรยาบรรณดังกลาว ใหคณะ/หนวยงานพิจารณาตามความ
เหมาะสมและความจําเปน โดยใหเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาใหความเห็นชอบดวย ซึ่งมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 

1. เห็นควรมีหลกัเกณฑ รายละเอียดที่ชัดเจน เกี่ยวกับ การแตงตั้ง บทบาทหนาที่ และ
ขั้นตอน กระบวนการดําเนินงานของคณะกรรมการระดบัคณะที่เชื่อมโยงกับคณะกรรมการ
จรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย โดยเนนเรื่อง การสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรประพฤติ
ตามจรรยาบรรณ ทั้งนี้ เพื่อใหคณะ/หนวยงานยึดถือปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน  

2. สําหรับคณะ/หนวยงานที่ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการในลักษณะเดียวกันนี้ไปแลวนั้น 
ขอใหจัดสงรายชื่อคณะกรรมการใหฝายทรัพยากรบุคคล รวบรวม จัดทําเปนคําสั่ง
มหาวิทยาลัยตอไป 

3. ประเด็นที่ตองพิจารณาเมื่อมีคณะกรรมการจรรยาบรรณระดับคณะ คือ กลไกการขับเคลื่อน
ใหเกิดกิจกรรมสงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแล การมีจรรยาบรรณที่ดีอยางตอเนื่องและ
ยั่งยืนอยางเปนรูปธรรมในองคกร  

4. เห็นควรเปลี่ยนชื่อเปน “คณะกรรมการสงเสริมจรรยาบรรณประจําคณะ/หนวยงาน” เพื่อส่ือ
ใหชัดเจนถึงหนาที่ของคณะกรรมการชดุดังกลาว  

5. ปจจุบันมหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการชุดตางๆคอนขางมาก อาจกอใหเกิดความสับสนใน
การดําเนินการ โดยเฉพาะเรื่องการดําเนนิการทางดานวินัยที่ตองพิจารณาโดยละเอียด
รอบคอบ  ควรจะแยกบทบาทหนาที่และกระบวนการดําเนินการของกรรมการแตละชุดให
ชัดเจน 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการการมีคณะกรรมการสงเสริม 
จรรยาบรรณระดับคณะ โดยมอบใหฝายทรัพยากรบุคคลรับเอาขอคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไป
พิจารณาตอไป 
 

4.3 ขออนุมัติงบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ 2551 เพิ่มเติม 
  รองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศเสนอที่ประชุมวา ดวยคณะพยาบาลศาสตร มคีวาม
จําเปนตองตั้งงบประมาณเงนิรายไดป 2551 เพิม่เตมิ เพื่อดาํเนินงานบริหารจดัการโครงการฝกอบรม โครงการ
ประชุมวชิาการ จัดหาครุภณัฑ และปรับปรุงตอเติมอาคารสถานที่ จาํนวน 10,170,000 บาท โดยมรีายรับเพิม่ขึ้น 
จากคาลงทะเบียนโครงการฝกอบรม 4,670,000 บาท และขออนุมัติใชเงินทุนสํารองสะสม 5,500,000 บาท 
ทั้งนี้ ในปงบประมาณ 2551 คณะพยาบาลศาสตร ไดรบัอนุมัติงบประมาณเงินรายไดแลว 60,680,660 บาท ขอ
อนุมัติตั้งงบประมาณเพิ่มเตมิครั้งนี้ 10,170,000 บาท เพิ่มขึ้นอีกรอยละ 16.76 ของงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ 
  ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัย คราวประชุม ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2550 ไดมีมติ
เกี่ยวกับหลักการการขออนุมัติงบประมาณเงินรายไดระหวางปงบประมาณจากเงินสํารองนั้น   ในกรณีที่คณะ/   
หนวยงานจัดทํางบประมาณเงินรายไดจากรายรับที่เพิ่มขึ้นซึ่งไมไดตั้งงบประมาณไว ใหขอความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณบดีแลว ใหนําเสนอตอคณะกรรมการการเงินมหาวิทยาลัยขอนแกน พิจารณาอนุมัติ  
 
 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 12/2551 ณ วันศุกรท่ี 20 มิถุนายน  2551 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 13/2550 เมื่อวันท่ี 21 กรกฎาคม 2551 เรียบรอยแลว 
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  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการขออนุมัติงบประมาณเงินรายได 
ปงบประมาณ 2551 เพิม่เติมของคณะพยาบาลศาสตร ตามที่เสนอ ใหนําเสนอคณะกรรมการการเงิน
มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

5.1 สรุปผลการสัมมนา เรื่อง การจัดทําแผนการรับบุคคลเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

  ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เสนอตอที่ประชุมวา สํานักฯไดจัดประชุมสัมมนาเรื่อง 
การจัดทําแผนการรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2552 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 
2551 ที่ผานมา ณ โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส  มีสาระโดยสรุปดังนี้  
  นโยบายการรับเขาศึกษา  ประจําปการศึกษา 2552 ไมไดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากนโยบาย
การรับในปที่ผานมาที่ไดรบัความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี  โดยมีนโยบายการรับเขาศึกษา ดังนี้ 
 

                          ระบบปกติ โครงการพิเศษ  รวมทั้งส้ิน 
รับตรงโควตา    
  ภาคอีสาน 

วิธีพิเศษ/ผาน
เครือขาย 

   สกอ.   รวม   

  0-75 %      0 -25 %    25%  100          N 100 + N      
แตตองไมนอย
กวา  50% 

     

 
  โดยสรุป เมื่อเปรียบเทียบตามแผนเมื่อปการศึกษา 2551 แลว พบวา การรับตรงของมหาวิทยาลัยต่ํา
กวาแผนที่กําหนดไว 14% คือ รับไดจริง ประมาณ 86%  (ผูสมัครจํานวน 41,750 คน รับได 3,850 คน สัดสวน 1 : 
11 ) ภาพรวมในปนี้เมื่อเทียบกับเปาหมายการรับนักศึกษาแลว ทั้งการรับตรงและจากระบบกลาง มหาวิทยาลัยไดต่ํา
กวาเปาหมาย 16% สวนแผนการรับนักศกึษา ประจําปการศึกษา 2552 จะคลายกับปที่ผานมา แตจะมีการนําระบบ IT 
เขามาใชมากข้ึน ผลการจัดสอบเมื่อปการศึกษา 2551 กับปที่ผานมามีปญหานอยมากถือวาเปนความสําเร็จในการ
จัดการสอบคัดเลือกในระบบรับตรงของมหาวิทยาลัย   
  สําหรับ ในปการศึกษา 2552 วิธีการรับเขาศึกษาในระบบโควตาของมหาวิทยาลัย จะใชเกณฑ
การคัดเลือกเชนเดียวกับปการศึกษา 2551 ดังนี้ 
 

                                           องคประกอบ     คารอยละ 
1.  GPAX  5 ภาคเรียน          5 
2. ผลการสอบรายวิชาหลักตามที่แตละคณะ/สาขาวิชากําหนด(มข.จัดสอบเอง)          95  
3.  ผลการสอบวิชาเฉพาะตามที่แตละคณะ/สาขาวิชากําหนด (สกอ.จัดสอบ)  
                                                รวม        100 

 
  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
  เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมเพิ่มเตมิวา ในการประชุมดังกลาว  มีประเด็นสําคัญที่จะขอ
ความรวมมือจากคณะ ดังนี้ 

1. เนื่องจากตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. ในป 2551 ใหความสําคัญกับเรื่องความสําเรจ็ในการดําเนินการตาม 
แผนการผลิตบัณฑิต ดังนั้น จํานวนตัวเลขที่คณะไดกําหนดเปนคาเปาหมายของจํานวนบัณฑิตที่จะผลิตในป 
2552 ตามแผนฯ 4 ป (2551-2554) ที่สภามหาวิทยาลัยไดรับรองแลวนั้น มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ที่คณะ
จะตองดําเนินการใหได ซึ่งคณะควรตองมีการวางแผนการดําเนินการ กําหนดสัดสวนการรับตรง/ผานเครือขาย/
สกอ./โครงการพิเศษ ใหชัดเจน นอกจากนั้น ควรใหความสําคัญกับเรื่องแผนการรับหลักสูตรโครงการพิเศษ
ดวย ซึ่งขอมูลตางๆเหลานี้ ใชประโยชนในการกํากับติดตามการรับนักเรียนเขาศึกษาใหเปนไปตามแผนที่
กําหนดไว 

2. ปจจุบันการพิจารณารับเขา โดยวิธีพิเศษและโครงการพิเศษ นั้นการดําเนินการอยูในความ 
รับผิดชอบของแตละคณะ แตขอความรวมมือใหออกเปนประกาศมหาวิทยาลัยตามระเบียบ/แนวปฏิบัติการ
รับเขาศึกษาโดยวิธีพิเศษและโครงการพเิศษ 
   3.  ในการรับเขาศึกษาป 2552 นี้ สํานักบริหารและพฒันาวิชาการจะจดัทํา web site สําหรับ 
“การรับเขา” โดยเฉพาะซึ่งจะเปนแหลงรวมขอมูลการรับเขาทุกระบบของทุกคณะในมหาวิทยาลัย  โดยจะเปน
ขอมูลประชาสมัพันธใหนักเรยีนอานเขาใจงายๆ ไมใชการนําเอาประกาศฯตางๆมานําเสนอบน web site  ทั้งนี้ 
ตองขอความรวมมือคณะในการเพิม่เตมิ/ปรับปรุงขอมูลการรับเขาของแตละคณะดวย 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 12/2551 ณ วันศุกรท่ี 20 มิถุนายน  2551 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 13/2550 เมื่อวันท่ี 21 กรกฎาคม 2551 เรียบรอยแลว 
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4. เนื่องจากการรับเขาในป 2553 นั้น สกอ.จะเปลี่ยนเกณฑและวิธีการคัดเลือกเปนแบบใหม 
ทั้งหมด โดยกําหนด GPAX เปน 20 %  ONET 30%  GATและ PAT 50% (ใหแตละสาขาวิชาเปนผูกําหนดคา
น้ําหนัก) และที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยไดแจงขอใหมหาวิทยาลัยใช GATและ PAT ไดหรือไม  ซึ่ง
ในสวนของมหาวิทยาลัยนั้น คงจะตองมีการประชุมหารือในรายละเอียดกันอีกครั้งโดยดวนตอไป 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและขอความรวมมือ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตรแจงขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของ Admissions กับนักศึกษา
ทั้งประเทศวา  สรุปผลการวิจัยที่คณบดีคณะวิทยาศาสตรจํานวน 24 สถาบันไดทําวิจัย นั้น พบวา  
มหาวิทยาลัยขอนแกนไมคอยมีผลกระทบในเรื่องนี้เทาใดนัก เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีจํานวนรับตรงมากกวา 
และในองคประกอบหลักเกณฑการรับตรงของมหาวิทยาลัยนั้น ใช GPAX 5% ซึ่งคอนขางต่ํา และเปนธรรม    
จึงไมมีผลกระทบมากนัก  นอกจากนี้ที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตรก็มีขอกังวลกับหลักเกณฑการรับ 
Admissions ป 2553 คอนขางมาก เนื่องจากกําหนด GPAX ถึง 20 %และเปลี่ยน ANET ไปเปน GATและ PAT  
โดยใน PAT นั้น ไดรวมเอาวิชาเคมี ฟสิกส ชีววิทยา และเพิ่มเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งแวดลอม และ
วิทยาศาสตรโลก เขาดวยกันเปน 100 คะแนน  สิ่งเหลานี้จะสงผลใหนักเรียนไมสนใจเรียนวิชาวิทยาศาสตรใน
ชั้นเรียนเทาที่ควร และหากผานการคัดเลือกเขามาแลวอาจไมสามารถเรียนได ที่ประชุมคณบดีคณะ
วิทยาศาสตรจึงไดมีหนังสือเสนอแนะพรอมขอมูลสรุปผลจากการวิจัยไปยังที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศดวย
แลว  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบเปนขอมูล 

มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ และมอบฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ พิจารณาจัดการประชุม 
ปรึกษาหารือในรายละเอยีดเก่ียวกับแผนการรับบุคคลเขาศึกษาสําหรับปการศึกษา 2553 รวมกับคณะตอไป 

 
5.2 รายงานผลการรับเขาศึกษา ปการศึกษา 2551 

  ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เสนอตอที่ประชุมวา ในปการศึกษา 2551 
มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาที่ไดลงทะเบียนเรียนเรียบรอยแลว ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2551 จํานวน 33,750 คน 
และอยูระหวางขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาอีกจํานวน 1,352 คน  ซึ่งเมื่อดําเนินการเรียบรอยทั้ง
หมดแลว มหาวิทยาลัยจะมีนักศึกษาจํานวนทั้งหมด 35,102 คน  เปนนักศึกษาชายประมาณรอยละ 40 
นักศึกษาหญิงประมาณรอยละ 60 เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 26,253 คน คิดเปนรอยละ 75  ระดับ
ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก รวมกัน คิดเปนรอยละ 25  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 

 
5.3 การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ วาดวย การปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ไปสูการปฏิบัติ 
ประธานเสนอตอที่ประชุมวา  ดวย ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551  ไดมี

มติเห็นชอบตามขอเสนอของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐนําแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. และภาคีทุกภาคสวนรวมจัดทําขึ้นเพื่อใชเปนกรอบทิศทางการ
ประสานความรวมมือในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตแปลงไปสูการปฏิบัติ  โดยกําหนดไวใน
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป  และแผนปฏิบัติราชการประจําปโดยมีสํานักงาน ก.พ.  สํานักงาน ก.พ.ร   และ
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) เปนหนวยงานหลักใน
การสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติในภาครัฐ 

2. เห็นชอบใหสํานักงบประมาณใหการสนับสนุนงบประมาณใหกับหนวยงานที่รับผิดชอบในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต เชน สํานักงาน ป.ป.ช.  สํานักงาน ป.ป.ท.  และหนวยงานต างๆ ในการดําเนิน
โครงการ กิจกรรมตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

3. เห็นชอบใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  โดยใหคณะกรรมการ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 

1) กํากับดูแลใหองคกรในภาครัฐจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการใหสอดรับกับ       
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

2) ดําเนินการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน แผนงาน โครงการตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ
การที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

3) อํานวยการและประสานการดําเนินงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
4) ติดตามประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

5) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 12/2551 ณ วันศุกรท่ี 20 มิถุนายน  2551 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 13/2550 เมื่อวันท่ี 21 กรกฎาคม 2551 เรียบรอยแลว 
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 โดยยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตสรุปสาระสําคัญ ไดดังนี้  

 
1.  ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 วิสัยทัศน 
 สังคมไทยมีวินัยและยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ทุกภาคสวนรวมกันปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 พันธกิจ 

1. สงเสริมปลูกจิตสํานึกใหสังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 
2. พัฒนาเครือขายปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางบูรณาการ 
3. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ  ควบคุม  กระจายและถวงดุลอํานาจ 
4. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการองคความรูเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 วัตถุประสงคหลัก 
1. สังคมไทยมีวินัยคุณธรรมและจริยธรรม 
2. เครือขายจากทุกภาคสวนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
3. เสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงานตอตานการทุจริต 
4. สรางบุคลากรมืออาชีพปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 ยุทธศาสตร 
1. ปลกูจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรมและสรางวินัยแกทุกภาคสวน 
2. รวมพลังงานแผนดิน ปองกันและปราบปรามการทุจริต 
3. เสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงานตอตานการทุจริต 
4. สรางบุคลากรมืออาชีพปองกันและปราบปรามการทุจริต 

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี้ และสามารถดาวนโหลด ไดที่ www.nccc.thaigov.net  
 

2. เปรียบเทียบยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546-2550) และ ยุทธศาสตร
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ดังนี้ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย ยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

1. การปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานและ
วิธีการทํางาน 

1. ปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรมและสรางวินัย
    แกทุกภาคสวน 

2. การปรับปรุงโครงสรางการบริหารราชการ
แผนดิน 

2. รวมพลังงานแผนดิน ปองกันและปราบปรามการทุจรติ 

3. การรื้อปรับระบบการเงินและการงบประมาณ 3. เสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงานตอตานการ 
    ทุจริต 

4. การสรางบริหารงานบุคคลและคาตอบแทน
ใหม 

4. สรางบุคลากรมืออาชีพปองกันและปราบปรามการ 
    ทุจริต 

5. การปรับกระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยม  
6. การเสริมสรางระบบราชการใหทันสมัย  
7. การเปดระบบราชการใหประชาชนเขามามี
สวนรวม 

 

 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

5.4 ผลการเบิกจายงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 
ประธานเสนอตอที่ประชุมวา  ตามที่ คณะรัฐมนตรีไดมมีติเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2550  กําหนด

เปาหมายการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2551  รายจายงบลงทุน ไมนอยกวารอยละ 74  และ
รายจายในภาพรวมไมนอยกวารอยละ 94  วงเงินงบประมาณของสวนราชการ  

 มหาวิทยาลัยขอนแกน  ไดกําหนดเปาหมายการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2551  เพื่อใหเปนไปตามความเห็นชอบของมติคณะรัฐมนตรี  รายจายลงทุน ไมนอยกวารอยละ 74 ของ
งบประมาณ  554.90  ลานบาท และงบประมาณในภาพรวมใหเบิกจายไดรอยละ 94 ของงบประมาณ  
3,210.52  ลานบาท   โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 
 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 12/2551 ณ วันศุกรท่ี 20 มิถุนายน  2551 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 13/2550 เมื่อวันท่ี 21 กรกฎาคม 2551 เรียบรอยแลว 

http://www.nccc.thaigov.net/
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1. เปาหมายการเบิกจายเงินงบประมาณ ในภาพรวม 

 
เปาหมายการเบิกจายงบประมาณของมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป พ.ศ. 2551 

ไตรมาสที่ เปาหมายการเบิกจาย 
รายไตรมาส (ลานบาท) 

เปาหมายเบิกจายสะสม 
ณ สิ้นไตรมาส (ลานบาท) 

เปาหมายอัตราการเบิกจาย
สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 

1 722.37 722.37 22.50 

2 754.47 1,476.84 46.00 

3 770.52 2,247.36 70.00 

4 770.53 3,017.89 94.00 
 
2. ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมาย 

ผลการเบิกจายเงินงบประมาณในภาพรวม 

ไตรมาสที่ เปาหมายเบิกจายสะสม 
ณ สิ้นไตรมาส (ลานบาท) 

รอยละของ
เปาหมายฯ 

ผลเบิกจายสะสม 
ณ สิ้นไตรมาส (ลานบาท) 

รอยละของผล 
การเบิกจายสะสม

1 722.37 22.50 508.81 15.85 

2 1,476.84 46.00   1,258.36  39.19 

3 2,247.36 70.00 1,744.19 54.33   

4 3,017.89 94.00   
 

      หมายเหตุ   ผลการเบิกจายงบประมาณ มข. ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2551 โดยมรีายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

3. ผลเบิกจายเงินงบประมาณ งบลงทุน : (ครุภัณฑและสิ่งกอสราง) 
 

ไตรมาสที่ ผลการเบิกจาย (ลานบาท) รอยละ 

1 42.62 7.73 

2 103.43 18.64 

3 276.88* 49.90 *  
4   

 
 หมายเหต*ุ  ผลการเบิกจายงบประมาณ มข. ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2551  

 
4. ผลการดําเนินการและการบริหารเงินงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑและสิ่งกอสราง) 
ณ วันท่ี 11 มิถุนายน 2551 

 
รายการ จํานวน 

(รายการ) 
วงเงินงบประมาณ วงเงินกอนหนี้

ผูกพัน 
วงเงินเหลือจาย 

คาครุภัณฑ   

- เบิกจายเสร็จส้ินแลว 46 36,472,500.00 35,161,680.62 1,310,819.38
- กอหนี้ ผู กพันแล ว  ยั ง ไม
เบิกจาย 28 60,070,400.00 57,444,135.73 2,626,264.27

- ยังไมกอหนี้ผูกพัน 22 90,452,700.00 - 90,452,700.00
 
 
 
 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 12/2551 ณ วันศุกรท่ี 20 มิถุนายน  2551 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 13/2550 เมื่อวันท่ี 21 กรกฎาคม 2551 เรียบรอยแลว 
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รายการ จํานวน 
(รายการ) วงเงินงบประมาณ วงเงินกอนหนี้

ผูกพัน วงเงินเหลือจาย

สิ่งกอสราง   

- เบิกจายเสร็จส้ินแลว 1 123,891,300.00 123,891,300.00 -
- กอหนี้ ผู กพันแล ว  ยั ง ไม
เบิกจาย 2 2,300,000.00 2,084,350.00 215,650.00

- กอหนี้ ผู กพันแล ว  ยั ง ไม
เบิกจาย 1 64,400,000.00 58,300,000.00 6,100,000.00

- ยังไมกอหนี้ผูกพัน 8 177,309,500.00 - 177,309,500.00

รวม 108 554,896,400.00 276,881,466.35 278,014,933.65
 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและเสนอขอมูลเพิ่มเติมวา ในป 2552 รัฐบาลจะเรงระบบ
งบประมาณทั้งเรื่องการใหและการเบิกจายงบประมาณแผนดินเพื่อเปนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดย
คาดวางบประมาณแผนดินจะเพิ่มอีกประมาณรอยละ 5 ในแตละรายไตรมาส  ในการนี้ จึงใครขอความรวมมือ
คณะ/หนวยงานในการเรงรดัดําเนินการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนที่กําหนด โดยเฉพาะงบลงทุน
และงบดําเนินการ และขอความรวมมือจากทุกคณะ/หนวยงานใหความสําคัญกับการประชุมคณะกรรมการเรงรดั
การเบิกจายงบประมาณของมหาวิทยาลัยดวย เนื่องจากที่ผานมาหลายหนวยงานมอบหมายใหเจาหนาที่
การเงินเขารวมประชุมมาโดยตลอด 
  และขอแจงสรุปผลจากที่ประชุมคณะกรรมการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณของมหาวิทยาลัย
ใหที่ประชุมคณบดีทราบเบื้องตน ดังนี้ 

-  เห็นควรกําหนดคาเปาหมายการเบิกจายเงินงบประมาณ ในปหนาเพิ่มขึ้น โดยคาเปาหมาย 
การเบิกจายสะสมรายไตรมาส จะเพิ่มอีก 5%  ดังนั้น ในไตรมาสที่ 1 จะเปน 27%  ไตรมาสที่ 2 ประมาณ 
51% ไตรมาสที่ 3 ประมาณ 75% โดยคาดหวังวาเมือ่ส้ินป 2552 จะสามารถเบิกจายไดประมาณ 99%  
  -  เนื่องจากในปจจุบันสวนราชการจะตองจัดทําแผนการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ ดังนั้น จึงขอ
ความรวมมือใหฝายแผนและฝายบริหารของทุกคณะ/หนวยงาน ไดทํางานรวมกันในการจัดทําแผนการปฏิบัติ
ราชการประจาํป แผนการบริหารงบประมาณ รวมทั้งแผนการจัดหาวสัดุและครุภัณฑ ดวย 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 

 
5.5 ซักซอมแนวทางการปฏิบัติราชการ 

  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ดวย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.
2534 มาตรา 51 ไดจัดระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค ดังนี้ (1) จังหวัด (2) อําเภอ มาตรา 61 ในจังหวัด
หนึ่งใหมีหนวยราชการบริหารรองจากจังหวัดเรียกวา อาํเภอ มาตรา 62 ในอําเภอหนึ่งมีนายอําเภอคนหนึ่งเปน
หัวหนาปกครองบังคับบัญชาบรรดาขาราชการในอําเภอและรับผิดชอบงานบริหารราชการของอําเภอ มาตรา 65 
นายอําเภอมีอํานาจและหนาที่ดังนี้  

(1) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ ถากฎหมายใดมิได
บัญญัติวาการปฏิบัติตามกฎหมายนั้นเปนหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะใหเปนหนาที่ของ
นายอําเภอที่จะตองรักษาการใหเปนไปตามกฎหมายนั้นดวย 

(2) บริหารราชการตามที่คณะรฐัมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย หรือตามที่
นายกรัฐมนตรสีั่งการในฐานะหัวหนารัฐบาล 

(3) บริหารราชการตามคําแนะนําและคําชี้แจงของผูวาราชการจังหวัดและผูมีหนาที่ตรวจการ
อื่น ซึ่งคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม และผูวาราชการจังหวดั
มอบหมายในเมื่อไมขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม 
มติของคณะรัฐมนตรีหรือการสั่งการของนายกรัฐมนตร ี

(4) ควบคุมดูแลการบริหารราชการสวนทองถิ่นในเขตอําเภอตามกฎหมาย 
  เนื่องจากในปจจุบันพบวา มีสวนราชการหลายแหงทั้งในระดับจังหวัดและระดับอําเภอไดมี
หนังสือสั่งการหรือตอบโตถึงกันในเรื่องตางๆก็ดี หรือมีเจาหนาที่ลงไปปฏิบัติงานในเขตพื้นที่อําเภอก็ดีโดยมไิด
แจงผานนายอําเภอหรือมิไดแจงใหนายอําเภอทราบ ซึ่งนอกจากจะเปนการไมถือปฏ ิบัติใหเปนไปตาม พ.ร.บ.
ระเบียบบริหารราชการแผนดินแลว หากมีปญหาใดเกิดข้ึน หรือตองการความชวยเหลือหรือขอรบัการสนับสนุน
ก็อาจทําใหงานในพื้นที่ไมไดรับความรวมมือหรือไมสามารถดําเนินการใหเปนไปดวยความเรียบรอยได  
  เพื่อแกไขปญหาดังกลาว จึงขอความรวมมือสวนราชการทั้งราชการสวนกลางที่มีสํานักงาน
ตั้งอยูในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแกน และราชการสวนภูมิภาคระดับจังหวัดที่จะตองมีหนังสือส่ังการหรือตอบโตถึง
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หนวยงานในระดับอําเภอใหเรียนนายอําเภอหรือประสานนายอําเภอทราบลวงหนากอนเขาไปปฏิบัติงานในเขต
พื้นที่อําเภอ หรือหนวยงานระดับอําเภอมีหนังสือถึงหนวยงานระดับจังหวัดใหผานนายอําเภอกอนทุกครั้ง
   จึงเสนอที่ประชุมเพือ่ทราบและถือเปนแนวปฏิบัติ และขอความรวมมอืคณะ/หนวยงานให
ความสําคัญในเรื่องการทําหนังสือราชการจากมหาวิทยาลัยไปยังสวนราชการอื่น โดยในสวนของผูมีอํานาจลงนาม
ในหนังสือราชการนั้น ขอใหยึดถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรี วาดวย งานสารบรรณ พ.ศ.2526 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 

 
5.6 พระราชกฤษฎีกาเงินชวยเหลือผูซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุง

อัตรากําลังของสวนราชการ พ.ศ.2551 
ประธานเสนอที่ประชุมวา ดวยพระราชกฤษฎีกาเงินชวยเหลือผูซึ่งออกจากราชการตาม 

มาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ พ.ศ.2551 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 
125 ตอนที่ 170 ก วันที่ 23 พฤษภาคม 2551 และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 24 พฤษภาคม 2551 ซึ่งเปนวันถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป กรมบัญชีกลางจึงไดมีหนังสือเวียนแจงเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ตอไป
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 

5.7 ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย การเบิกจายเงินรางวัลสําหรับผูบริหาร 
         และสําหรับหนวยงานเพื่อจายใหแกขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงาน 
         ของรัฐ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2551 

  ประธานเสนอที่ประชุมวา ดวยกระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางไดกําหนดระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวย การเบิกจายเงินรางวัลสําหรับผูบริหารและสําหรับหนวยงานเพื่อจายใหแกขาราชการ 
ลูกจางประจํา และพนักงานของรัฐ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2551 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและ
งานทั่วไป ประเภท ง. เลม 125 ตอนพิเศษ 87 ง วันที่ 27 พฤษภาคม 2551 และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 
ตุลาคม 2549 นั้น กรมบัญชีกลางจึงไดมหีนังสือเวียนแจงใหหนวยราชการทราบและถือปฏิบัติตอไป และ
สามารถดูขอมูลไดที่ www.cgd.go.th
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 

 
5.8  ขอใหสงคืนท่ีราชพัสดุเพื่อนํามาใหเกษตรกรเชาทําการเกษตร 

  ประธานเสนอที่ประชุมวา ดวยคณะรัฐมนตรี ไดมีมติเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 ให
กระทรวงการคลังตรวจสอบและนําที่ราชพัสดุที่สวนราชการ/หนวยงานของรัฐที่ครอบครองไวเกินความจําเปน
และหรือไมไดใชประโยชนเพื่อนํามาจัดใหเกษตรกรเชาทําการเกษตรในอัตราคาเชาที่เหมาะสม นั้น ในการนี้ 
กระทรวงการคลังไดตรวจสอบที่ราชพัสดุแลวพบวามีสวนราชการ/หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครอบครองใชประโยชนที่เปนที่ดินแปลงใหญเนื้อที่ตั้งแต 1,000 ไรขึ้นไป มีเนื้อที่รวมประมาณ 71,913-2-92.53 ไร 
และขอใหกระทรวงศึกษาธิการตรวจสอบและสงคืนที่ราชพัสดุหรือใหความยินยอมใหกระทรวงการคลังนําที่ราช
พัสดุไปจัดใหเกษตรกรเชาทําการเกษตรตามนโยบายดังกลาวภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ไดรับหนังสือฉบับนี้ 
หรือวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติใหสงคืนที่ราชพัสดุ ซึ่งมหาวิทยาลัยแหงนี้เปนหนวยงานที่ครอบครองที่ราชพัสดุ
ตั้งแต 1,000 ไรขึ้นไปดวย ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  ในสวนของมหาวิทยาลัยขอนแกนนั้น ไดมีหนังสือแจงไปยังคณะสัตวแพทยศาสตร คณะ
เกษตรศาสตร คณะวิทยาศาสตร และวิทยาเขตหนองคาย ใหดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของแลว 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาดําเนินการใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  5.9  ขอเสนอราคาบริการรถเชาเหมาราคาพิเศษ 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา ดวยบริษัทนครชยัแอร จํากดั ขอเสนอราคาบริการรถเชา
เหมาราคาพเิศษ กรณีประสงคจะใชรถโดยสารจากจังหวดัขอนแกน ไปยังสนามบินสุวรรณภมูิ หรอืจดุตางๆใน
กรุงเทพฯ ในราคาพิเศษ เทีย่วละ 15,000 บาท  (รวมคาน้ํามันเชื้อเพลงิตลอดเสนทาง คาประกนัการเดนิทาง 
อาหารกลอง อาหารวางและน้ําดื่ม) โดยราคาพิเศษนี้ ใหบริการถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 
  จึงเสนอที่ประชุมเพือ่ทราบเปนขอมูล 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 

 
 
 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 12/2551 ณ วันศุกรท่ี 20 มิถุนายน  2551 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 13/2550 เมื่อวันท่ี 21 กรกฎาคม 2551 เรียบรอยแลว 

http://www.cgd.go.th/


- 10 - 

 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ 

6.1 ขอมอบหนังสือ ““ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง”  เลมท่ี 2 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เสนอตอที่ประชุมวา  สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ได

จัดทําหนังสือ  “ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง”  เลมที่ 2 ขึ้น โดยมี ดร.พิสิฐ  ลี้อาธรรม 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานคณะกรรมการในสวนของเศรษฐกิจมหภาค และคณบดี
คณะวิทยาการจัดการรวมเปนคณะทํางาน จึงขอมอบหนังสือเลมดังกลาว ใหคณบดี/ผูอํานวยการเพื่อใช
ประโยชนตอไป 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  6.2 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ไดรับการเทียบมาตรฐานหลักสูตร 
  คณบดีคณะนิติศาสตร เสนอที่ประชุมวา สภาวิชาชีพ จํานวน 3 แหง คือ สํานักอบรมศึกษา
กฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา สภาทนายความ และกระทรวงยุติธรรม ไดเทียบมาตรฐานหลักสูตรใหคณะ
นิติศาสตร เรียบรอยแลว   โดยเฉพาะ สภาทนายความ ไดเทียบมาตรฐานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของวิทยา
เขตหนองคายดวยแลว 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ และขอใหประชาสัมพันธใหไดรับทราบในวงกวางตอไป 
 

 
เลิกประชุมเวลา 11.10 นาฬิกา 
 
 
 
       (ลงชื่อ)    กุลธิดา  ทวมสุข 
           (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 
              รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

                                 เลขานุการที่ประชุมคณบดี 
 
 
 
 
นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์ 
นางสุภารัตน  มูลศรี 
ผูบันทึกรายงานการประชุม  
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