
รายงานการประชุมคณบดี 
ครั้งท่ี 13/2551 

เมื่อวันจันทรท่ี 21 กรกฎาคม  2551 
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ 

 
ผูมาประชุม 
1. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร   รองอธิการบดีฝายบริหาร   ประธาน  
2. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 
3. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา    รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล 
4. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
5. ผศ.วินัย  ใจขาน    รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 
6. ผศ.วันชัย  ธนาเศรษฐอังกูล   รองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพ 
7. รศ.ลําปาง  แมนมาตย     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
8. รศ.นิวัฒ  เสนาะเมือง   รองคณบดีฝายบริหาร 
      แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร 
9. รศ.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
10. ผศ.ไชยวัฒน  รักสกุลพิวัฒน   รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
      แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร 
11. ผศ.ไพศาล สุวรรณนอย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
12. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
13. ศ.วิรุฬห  เหลาภัทรเกษม   คณบดีคณะแพทยศาสตร 
14. ผศ.เยาวลักษณ  อภิชาติวัลลภ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
15. รศ.เกรียงไกร  กิจเจริญ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 
16. รศ.พิษณุ  อุตตมะเวทิน   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
17. ผศ.นภา  สุขใจ    รองคณบดีฝายบริหาร 
      แทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 
18. รศ.อาภรณี  ไชยาคํา   รองคณบดีฝายวิชาการ 
      แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร 
19. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี  
20. รศ.สมบูรณ  แสงมณีเดช   รองคณบดีฝายบริหาร 
      แทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 
21. รศ.ธาดา  สุทธิธรรม    คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร     
22. ผศ.จรัญ  ชัยประทุม    รองคณบดีฝายแผนและพัฒนา 
      แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 
23. ผศ.บุญสง  วัฒนกิจ    รองคณบดีฝายบริหาร 
      แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจดัการ 
24. รศ.คูณ  โทขันธ    รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ 
      แทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 
25. รศ.สมาน  ลอยฟา    ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 
26. ศ.สุทธิพันธ  จิตพิมลมาศ   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
27. ผศ.อนัตต  เจาสกุล    ผูอํานวยการศนูยคอมพิวเตอร 
28. ผศ.ชูศักดิ์ คุปตานนท   ผูอํานวยการศนูยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
29. นางเพ็ญนิดา  ประสาทการคา  ผูชวยเลขานุการฝายคลังและแผน 
      แทนผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 
30. ผศ.สุรพล  แสนสุข    รองผูอํานวยการฝายบริหาร 
      แทนผูอํานวยการวิทยาเขตหนองคาย 
31. ผศ.เพ็ญประภา  เพชระบูรณิน  รองผูอํานวยการฝายบริหาร 
      แทนผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 
      (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
32. ผศ.พรรณวดี  ตันติศิรินทร   ประธานสภาคณาจารย  
33. นายอมร  สินเธาว    รองประธานสภาขาราชการและลูกจาง คนที่ 1 
      แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง 
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34. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศริิชัย   รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 
      ปฏิบัติหนาที่เลขานุการที่ประชุม 
35. นางสังวาลย  ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 

 
ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 
1.  รศ.สุมนต  สกลไชย    อธิการบดี 
2.  รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
3.  ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ    รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 
4.  รศ.มันทนา  สามารถ    คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
5.  อ.กิตติบดี  ใยพูล    รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.40 นาฬิกา 
 
  เนื่องจากอธิการบดี และรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ เดินทางไปราชการ ณ 
ตางประเทศ จึงไดมอบหมายให รองอธิการบดีฝายบริหาร ทําหนาที่ประธาน และ รองอธิการบดีฝายวจิัยและ
การถายทอดเทคโนโลยี ทําหนาที่ เลขานุการที่ประชุมคณบดีแทน ประธานกลาวเปดประชุมและดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องแจงตอท่ีประชุม     

1.1   เรื่องท่ีไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2551  
         เมื่อวันท่ี 2 กรกฎาคม 2551  และมติท่ียังไมไดรับการรับรอง  

 ประธานเสนอตอที่ประชมุวา ดวยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกนครั้งที่ 6/2551 เมื่อ
วันที่ 2 กรกฎาคม 2551 มีเรื่องที่ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติที่ยังไมไดรบัการรับรอง  ซึ่งมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    

จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณบดี  
 
  -  ครั้งท่ี 12/2551 เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2551 

ที่ประชุมมมีติรบัรองรายงานการประชมุครั้งที่ 12/2551 เมื่อวนัที่ 20 มิถุนายน 2551 โดยไมมีการแกไข  
 
  -  วาระพิเศษ  เมื่อวันท่ี 9 กรกฎาคม 2551 

ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมวาระพเิศษ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2551 โดยมีการแกไข ดังนี้ 
- หนา 1  รายชื่อผูมาประชุมลําดับที่ 10 ใหแกไขเปน “ผศ.ไชยวัฒน  รักสกุลพิวัฒน” และ 
รายชื่อผูไมมารวมประชุม ใหเพิ่มเติมรายชื่อ “ผศ.วันชัย   ธนาเศรษฐอังกูล  รองอธิการบดี
ฝายพัฒนาระบบกายภาพ” 

 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน    

3.1 รายงานความคืบหนาการพิจารณา (ราง) พระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ความคืบหนาของการพิจารณา (ราง) พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 นั้น ขณะอยูระหวางการพิจารณาในวาระที่ 2 ของสภา
ผูแทนราษฎร ในการนี้ ขอความรวมมือคณะ/หนวยงานในการเตรียมการวางแผนการบริหารงบประมาณให
สอดคลองกับแผนการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2552 โดยเฉพาะแผนการบริหารเงินงบประมาณ งบลงทุน 
(ครุภัณฑและสิ่งกอสราง) ซึ่งรัฐบาลจะเรงรัดเปาหมายการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมใหไดรอยละ 94 
สําหรับงบลงทุน (ครุภัณฑและสิ่งกอสราง) จะเรงรัดใหไดคาเปาหมายรอยละ 64 ในทุกรายไตรมาส ดังนั้น จึง
ขอความรวมมอืคณะ/หนวยงานเตรียมการวางแผนงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไวดวย 

จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 

 
 
 
 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 13/2551 ณ วันจันทรท่ี 21 กรกฎาคม  2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 14/2551 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2551 เรียบรอยแลว 
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ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
4.1   (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย เครื่องแบบของพนักงาน    
         มหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 

  รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลเสนอที่ประชุมวา  เพื่อใหพนักงานมหาวิทยาลัยมีเครื่องแบบ
ของพนักงานมหาวิทยาลัยเปนลักษณะเดียวกัน และเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย เหมาะสมกับงานพิธีการ
ตางๆของมหาวิทยาลัย  จึงขอเสนอ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย เครื่องแบบของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ... ซึ่งมีสาระโดยสรุปคือ เครื่องแบบพิธีการของพนักงานมหาวิทยาลัย นั้น มี 3 ประเภทคือ 
1) ประเภทเครื่องแบบปกติขาว 2) ประเภทเครื่องแบบครึ่งยศ  3) ประเภทเครื่องแบบเต็มยศ  โดยมีลักษณะ
และสวนประกอบสําคัญคือ ดุมตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย  เข็มตรามหาวิทยาลัย เครื่องหมายหนาหมวก และ
อินทรธนู ซึ่งมีรายละเอียดและภาพประกอบตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ที่ประชุมมีขอสังเกตวา ควรมีการแตงกายตามระดับชั้น  ซึ่งแมพนักงานจะไมมีระบบซี และ
การออกแบบเครื่องแบบพนักงานอยูบนพื้นฐานของความเสมอภาคเปนลักษณะเดียวกัน  
จะแตกตางที่การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณเทานั้น  แตควรคํานึงถึงความรูสึก ความ
เหมาะสมในหลักของความเปนจริงดวย 

2. ใหตรวจสอบแกไขคําผิดใน (ราง)ประกาศฯ ใหถูกตอง  
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 
วาดวย เครื่องแบบของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... ตามที่เสนอ ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาตอไป 
 

4.2 พิจารณาเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการใน 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

            รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลเสนอที่ประชุมวา ดวยคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชุดปจจบัุน 
ซึ่งประกอบดวยผูแทนจากองคกรเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรวิชาชีพ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ได
ครบวาระการดํารงตําแหนงเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2551 ตามกฎกระทรวง กําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ และวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจาก
ตําแหนงของกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ.2546 กําหนดใหมีการดําเนินการสรรหา เลือก และแตงตั้ง
ประธานกรรมการและกรรมการแทนภายในหกสิบวันนับแตวันที่กรรมการพนจากตําแหนง และตามขอ 18 แหง
กฎกระทรวงฯ ไดกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาตางๆ สาขาวิชาละ 1 คน ใหครบทุก
สาขาวิชา ดังตอไปนี้ 

1. สาขาวิชามนุษยศาสตร 
2. สาขาวิชาสังคมศาสตร 
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
4. สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยี 
5. สาขาวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอใหมหาวิทยาลัยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการ 

คัดเลือกเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการอุดมศึกษาดังกลาว ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 
เพื่อจะนําเสนอคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกใหเหลือไมเกินสามสิบคนเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
พิจารณาเลือกเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒใินคณะกรรมการการอุดมศกึษาตอไป 
  ทั้งนี้  เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะตองเสนอชื่อบุคคล ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 ดังนั้น  
จึงไดติดตอประสานไปยังผูทรงคุณวุฒิในแตละสาขาวิชาโดยตรง ซึ่งไดผูที่ตอบรับดวยความยินดี จํานวน  4 
สาขาวิชา มหาวิทยาลัยจึงไดเสนอชื่อบุคคล เพื่อเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ทั้งหมด 4 สาขาวิชา มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

สาขาวิชา รายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่เสนอ 
1. สาขาวิชามนุษยศาสตร ศ.ดร.ปรีชา  ชางขวัญยืน 
2. สาขาวิชาสังคมศาสตร ไมขอเสนอรายชื่อ 
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ศ.พิเศษ ดร.ภาวิช  ทองโรจน 
4. สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยี ศ.ดร.เชิดชัย  รัตนเศรษฐากุล 
5. สาขาวิทยาศาสตรพื้นฐาน ศ.ดร.วิชัย  ริ้วตระกูล 

 
 
 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 13/2551 ณ วันจันทรท่ี 21 กรกฎาคม  2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 14/2551 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2551 เรียบรอยแลว 
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จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาใหการรับรองรายชื่อบุคคลดังรายละเอียดขางตน 
  มต ิ  ท่ีประชุมรับทราบและรับรองรายชื่อผูทรงคุณวุฒิจํานวน 4 รายชื่อ ตามที่
มหาวิทยาลัยไดเสนอเพื่อเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 
  4.3 ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักทะเบียนและประมวลผล  
   (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) แทนตําแหนงท่ีวางลง 
  ผูแทนผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการเสนอที่ประชุมวา เนื่องจาก รศ.ชูชาติ  อารี
จิตรานุสรณ ไดครบวาระการดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคนิคการแพทย ทําใหวาระการดํารงตาํแหนงกรรมการ
ประจําสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ 
4947/2549 สิ้นสุดลง ในการนี้ เพื่อใหการบริหารของสํานักทะเบียนและประมวลผลเปนไปตามขอ 6 แหง
ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คณะกรรมการประจําสํานักที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ.2547  สํานักฯ
จึงขอเสนอชื่อ ผศ.เยาวลักษณ  อภิชาติวัลลภ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนกรรมการแทน
ตําแหนงที่วางลง 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ 
 

4.4 พิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ของคณะกรรมการอํานวยการ 
 ศูนยประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟทแวร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  เลขานุการที่ประชุม เสนอทีป่ระชุมวา ฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยีขอเสนอรายชือ่บุคคล
ดังมีรายนามตอไปนี้ เปนกรรมการผูทรงคณุวุฒิของคณะกรรมการอํานวยการของศูนยประสานงานเขตอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรฯ  
   

 ชื่อ – สกุล ตําแหนงปจจุบัน 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก  
1. นายธวัชชัย  เฮงประเสริฐ ประธานอนุกรรมการสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรม

ซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) สาขาขอนแกน 
2. ดร.รอม  หิรัญพฤกษ ผูอํานวยการสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู 
3. นางเนาวรัตน  อะยะวงศ ผูอํานวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค  

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายใน  
1. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายบริหาร 
2. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 

 
  จึงเสนอที่ประชุมเพือ่พิจารณาใหความเหน็ชอบกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ ใหนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย
เพื่อแตงตัง้และแจงท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบตอไป 
 
  4.5   การปรับงบประมาณประจําป 2551 และ (ราง)งบประมาณประจําป 2552  
           ของสถานจัดการและอนุรักษพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรเสนอที่ประชุมวา สถานจัดการและอนุรักษพลังงาน คณะ
วิศวกรรมศาสตร ขอแจงเรื่องการปรับงบประมาณประจําป 2551 ของสถานจัดการฯ เนื่องจากผลการดําเนินงาน
ระหวางปงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551) สถานจัดการฯมีรายรับ-รายจายมากกวา
ที่ตั้งงบประมาณไว คือเดิมตั้งงบประมาณไวจํานวน 15,000,000 บาท ขอปรับเพิ่มอีก 15,000,000 บาท รวม
ประมาณการรายรับ-รายจาย รวมทั้งส้ิน 30,000,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการอาํนวยการสถานจดัการฯ คราวประชุม
ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2551 ไดพจิารณาใหความเห็นชอบในการปรับงบประมาณดังกลาวแลว 
  และขอเสนอ (ราง)งบประมาณประจําป 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กนัยายน 2552) มี
รายละเอียด ดังนี้  
  รายรับ (1) ประมาณการจากรายไดที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการใหบริการวิชาการดานอนุรักษพลังงาน
ตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานจัดการฯ โดยคํานึงถึงภารกิจและศักยภาพของสถานจัดการฯ ประกอบกับโอกาส
ที่เปนไปได รวมทั้งพิจารณาถึงความสามารถในการใหบริการโดยการรวมมือกับหนวยงานราชการ  
นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น และ (2) รายรับจากดอกเบี้ย รวมประมาณการรายรับรวมเปนเงิน 30,000,000 บาท 
  รายจาย จัดสรรเพื่อการบริหารจัดการและดําเนินงานใหบริการดานวิชาการตามรายรับ          
(1) โดยคํานึงถึงความประหยัด ประสิทธิภาพ และการบริหารความเสี่ยง รวมประมาณการรายจาย รวมเปนเงิน 
30,000,000 บาท 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 13/2551 ณ วันจันทรท่ี 21 กรกฎาคม  2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 14/2551 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2551 เรียบรอยแลว 
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  ทั้งนี้ คณะกรรมการอํานวยการสถานจัดการฯ คราวประชมุครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 
2551 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบการปรับงบประมาณประจําป 2551 และพิจารณา (ราง)งบประมาณ
ประจําป 2552 ของสถานจัดการและอนุรักษพลังงาน กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบการปรับงบประมาณประจําป 2551 และเห็นชอบ (ราง) 
งบประมาณประจําป 2552 ของสถานจัดการและอนุรักษพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ตามที่เสนอ   
ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 
  4.6 รายงานประจําปงบประมาณ 2550 และประมาณการรายรับ-รายจายประจําป 
   งบประมาณ 2551 ของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแกน 
  รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ เสนอที่ประชุมวา ขอเสนอรายงานประจําป
งบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 – 30 กันยายน 2550) ของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแกน 
มีสาระโดยสรุปดังนี้ 

1. ดานการบริหารรายการวิทยุ สถานีไดจัดสรรเวลาใหกับนักจัดรายการทองถิ่นเชาเวลาจัด 
รายการวิทยุ ซึ่งในปงบประมาณ 2550 มีผูเชาเวลา 23 รายการ และในระหวางปผูเชาเวลาประสบปญหาไม
สามารถแบกรับภาระคาเชาเวลาได จึงทําใหผูเชาเวลาตองถอนรายการไปจํานวน 5 รายการ สถานีฯจึงสรรหา
รายการที่มีสาระและประโยชนตอผูฟง โดยเชิญคณะ หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเขารวมผลิตรายการวิทยุ  

2. ดานเทคนิค ไมไดมีการพัฒนาอปุกรณหรือจัดหาอุปกรณสํารอง เนื่องจากในปที่ผานมาได 
มีการพัฒนาและจัดหาอุปกรณไวบางสวนแลว ในดานการซอมบํารุงสถานีไดทําสัญญากับ บริษัท อสมท.จํากัด 
(มหาชน) ใหเปนผูดูแลบํารุงรักษาอุปกรณการกระจายเสียง โดยจะมีการตรวจบํารุงรักษาอุปกรณทุกๆ 3 เดือน 
และไดมีการตรวจสอบรัศมีการรับฟงดวย 

3. ดานการบริหารทั่วไป มีการขึ้นเงินเดือนประจําปใหแกพนักงาน จายเงินรางวัลประจําป มี 
กองทุนสวัสดิการเพื่อชวยเหลือพนักงาน  สนับสนุนการเรียนการสอนและบริการวิชาการ 

4. ดานการเงิน สถานีฯมีรายรับสูงกวารายจายสุทธิ 400,018.25 บาท มูลคาสินทรัพยรวม  
18,954,749.33 บาท ทั้งนี้ หนวยตรวจสอบภายในไดตรวจสอบบัญชีและรับรองเปนที่เรียบรอยแลว ซึ่งมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  และขอเสนอประมาณการรายรับ-รายจาย ประจําปงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม 2550 – 30 
กันยายน 2551) เปนงบขาดดุล โดยสถานีฯ มีประมาณการรายไดจํานวน 3,079,800 บาท ประมาณการรายจาย
จํานวน 3,385,274 บาท สถานีฯ ขาดทุนสุทธิ 305,474 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม ทั้งนี้ ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 สถานีฯ ไมไดตั้งเปาหมายในการปรับปรุงหรือพัฒนาอุปกรณหลัก 
เนื่องจากในปที่ผานมา มีการดําเนินการมาโดยตลอด และเพื่อใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบันที่สถานีฯมี
รายไดที่ลดลงนับตั้งแตป 2549 เปนตนมา สถานีฯ พยายามลดคาใชจายในสวนที่ซ้ําซอน และไมจําเปนออก 
เชน ลดคาตอบแทนของผูบริหารสถานีฯลงจากเดิมรอยละ 20 แตยังคงมีเปาหมายที่ชัดเจนในการที่จะ
ดําเนินการเพือ่ตอบสนองตอวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัยขอนแกนในทุกๆดานตอไป  
  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีแผนการปรับแนวทางในการสื่อสารขอมูลใหทันสมัยและสูวงกวางมาก
ยิ่งขึ้น จะเห็นไดจากการรเิริม่นําเสนอขอมูลใน KKU Channel บน website ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ คณะ
ผูบริหารมหาวทิยาลัยไดเดนิทางไปศึกษาดูงาน Kasikorn TV และแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประชาสัมพันธ
องคกร กับคณะผูบริหารของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2551 ที่ผานมา ซึ่งเปนขอมูล
สําคัญเพื่อนําไปสูการกอตั้ง KKU TV ในอนาคตอันใกลนี้ 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบรายงานประจําปงบประมาณ 2550 และเห็นชอบประมาณการ
รายรับ-รายจาย ประจําปงบประมาณ 2551 ของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแกน 
ตามที่เสนอ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป  
 
  4.7 การพิจารณาการจัดจางดําเนินการบริหารศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก 
  ประธานเสนอที่ประชุมวา ดวยสัญญาจางการดําเนินการบริหารศูนยประชุมอเนกประสงค
กาญจนาภิเษก จะส้ินสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2551 ในการนี้ มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการศึกษา
และพิจารณาเกี่ยวกับการดําเนินการบริหารจัดการเพื่อการจัดจางอาคารศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 4680/2550 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2550 ให
เสนอแนวทางการจัดจางบริหารจัดการศูนยประชุมฯ   

 คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการประชุมเพื่อพิจารณาแนวการดําเนินแลวจํานวน 4 ครั้ง  จึงขอ
เสนอขอมูลผลการดําเนินการที่เกี่ยวของและสรุปขอเสนอการจัดจางการดําเนินการบริหารศูนยประชุมฯ ดังนี้ 

 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 13/2551 ณ วันจันทรท่ี 21 กรกฎาคม  2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 14/2551 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2551 เรียบรอยแลว 
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  1.แนวทางการบริหารจัดการผลตอบแทนแกมหาวิทยาลัยขอนแกน  
 คณะกรรมการฯไดพิจารณาแนวทางการบริหารศูนยประชุมฯและเงื่อนไขเพื่อที่จะกําหนดใน               

รางขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) โดยมีขอสรุป ดังนี้ 
 ในการบริหารจัดการและดูแลการใชงานอาคารศูนยประชุมฯ เห็นควรใหเปลี่ยนแปลงกลไกการ

จัดการโดยใหกําหนดแนวทางการบริหารใหผูประกอบการเปนผูรับผิดชอบทั้งหมด (จากเดิม มหาวิทยาลัย
ดําเนินการโดยการจางผูประกอบการบริหารใหแกมหาวิทยาลัย) ทั้งนี้ โดยกําหนดแนวทางและเงื่อนไขในการ
แบงสรรผลประโยชนตอบแทนจากการบริหารและดําเนินงานใหมหาวิทยาลัยเพื่อเปนกรอบใหผูประกอบการ
พิจารณา ทั้งนี้ ผูประกอบการสามารถเสนอแนวทางที่เทากับหรือดีกวาใหมหาวิทยาลัยพิจารณา 

 แนวทางและเงื่อนไขที่กําหนดเปน 3 สวน  ดังนี้   
 1.1  ผูประกอบการจะตองเปนผูรับผิดชอบรายจายในการบริหารและดําเนินการ  

      (Operation Expenses) ท้ังหมด   
 1.2  การแบงสรรผลประโยชนจากการบริหาร และดําเนินการ 

   1) ผลตอบแทนแกผูประกอบการบริหารจัดการ   
                     1.1)  รายไดรวมของศูนยประชุมฯนอยกวาหรือเทากับ 25,000,000 บาท 

    -  ผลตอบแทนของรายไดรวมนอยกวาหรือเทากับ 25,000,000 บาท 
     จะไดรับในอัตรารอยละ 30 ของรายไดรวม 

   1.2)  รายไดรวมของศูนยประชุมฯตั้งแต 25,000,001 – 35,000,000 บาท   
    -  ผลตอบแทนของรายไดรวม 25,000,000 บาท จะไดรับใน 

     อัตรารอยละ 30  ของรายไดรวม 
    -  ผลตอบแทนของรายไดรวมตั้งแต 25,000,001 – 35,000,000บาท  
        จะไดรับในอัตรารอยละ 40 ของรายไดรวม 

   1.3)  รายไดรวมของศูนยประชุมฯตั้งแต 35,000,001 บาท ขึ้นไป 
    -  ผลตอบแทนของรายไดรวม  25,000,000 บาท จะไดรับในอัตรา 
       รอยละ 30 ของรายไดรวม 
    -  ผลตอบแทนของรายไดรวมตั้งแต 25,000,001 – 35,000,000บาท  
       จะไดรับในอัตรารอยละ 40 ของรายไดรวม 
    -  ผลตอบแทนของรายไดรวมตั้งแต 35,000,001 บาทขึ้นไป จะไดรับ 
       ในอัตรารอยละ 50 ของรายไดรวม 

  2)  ผลตอบแทนแกมหาวิทยาลัยขอนแกน 
   2.1)  รายไดรวมของศูนยประชุมฯนอยกวาหรือเทากับ 25,000,000 บาท 

    - ผลตอบแทนของรายไดรวมนอยกวาหรือเทากับ 25,000,000 บาท 
     จะไดรับในอัตรารอยละ 50 ของรายไดรวม 

   2.2)  รายไดรวมของศูนยประชุมฯตั้งแต 25,000,001 – 35,000,000 บาท   
    - ผลตอบแทนของรายไดรวม  25,000,000 บาท จะไดรับในอัตรา 

    รอยละ 50  ของรายไดรวม 
    - ผลตอบแทนของรายไดรวมตั้งแต 25,000,001 – 35,000,000 บาท 

    จะไดรับในอัตรารอยละ 40 ของรายไดรวม 
   2.3  รายไดรวมของศูนยประชุมฯตั้งแต   35,000,001 บาท ขึ้นไป 

    - ผลตอบแทนของรายไดรวม 25,000,000 บาท จะไดรับในอัตรารอยละ 
    50 ของรายไดรวม 

    - ผลตอบแทนของรายไดรวมตั้งแต 25,000,001 – 35,000,000 บาท 
    จะไดรับในอัตรารอยละ 40 ของรายไดรวม  

    - ผลตอบแทนของรายไดรวมตั้งแต 35,000,001 บาทขึ้นไป   
      จะไดรับในอัตรารอยละ 30 ของรายไดรวม 

 1.3  คาบํารุงรักษาซอมแซมอาคารและปรับปรุงภูมิทัศนของอาคารศูนยประชุมฯ        
อัตราคาบํารุงรักษาซอมแซมอาคารและปรับปรุงภูมิทัศนของอาคารศูนยประชุมฯคํานวณ                 

ในอัตรารอยละ 20 หากมีความจําเปนที่คาซอมแซมและบํารุงรักษาเกินกวาที่กําหนด ผูประกอบการหรือ
คณะกรรมการประเมินฯ ตองแจงตอมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนลายลักษณอักษร 
  2. คณะกรรมการประเมินการบริหารจัดการศูนยประชุมฯ 

 ในการดําเนินการบริหารฯในปจจุบันไดกําหนดใหมีคณะกรรมการบริหารรวม โดยมีผูแทนฝาย
มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 5 คน และฝายผูประกอบการ จํานวน 4 คน รวมกันบริหารจัดการศูนยประชุมฯ 
เสนอใหกําหนดขอบเขตงานโดยผูประกอบการจะมีหนาที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการศูนยประชุมฯ
ตามแผนการบริหารตามสัญญาและแผนการบริหารศูนยประชุมฯที่ไดรับความเห็นชอบจากมหา วิทยาลัย 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 13/2551 ณ วันจันทรท่ี 21 กรกฎาคม  2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 14/2551 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2551 เรียบรอยแลว 
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 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะแตงตั้งคณะกรรมการประเมินการบริหารจัดการศูนยประชุมฯ เพื่อ
ตรวจสอบการดําเนินการบริหารจัดการของผูประกอบการวาเปนไปตามแผนการบริหารตามสัญญา  และติดตาม 
ตรวจสอบรายงานทางการเงิน ประกอบดวย งบดุลเพื่อแสดงสถานะทางการเงิน งบรายได-คาใชจายเพื่อ
แสดงผลการดําเนินการ และงบกระแสเงินสด ทุกไตรมาสและทุกรอบระยะเวลาบัญชีและมีอํานาจตรวจสอบ
สรรพสมุดทางบัญชี และเอกสารทางการเงิน ซึ่งจะกําหนดใหเปนหนาที่ที่ผูประกอบการจะตองอํานวยความ
สะดวกสําหรับการดําเนินการดังกลาว และคณะกรรมการฯ ทําหนาที่จัดทํารายงานเสนอใหมหาวิทยาลัยทราบ 
  3. การกําหนดวันจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยจะกําหนดสิทธิในการใชประโยชน
ศูนยประชุมฯ สําหรับกิจกรรมหลักและสําคัญตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  โดยในรอบปหนึ่งๆ ภายในอายุ
สัญญาจางบริหารศูนยประชุมฯ ผูประกอบการจะใหสิทธิมหาวิทยาลัยใชศูนยประชุมฯ รวมวันเตรียมงาน วันงาน
และวันรื้ อถอนตามแผนที่ มหาวิทยาลัยกํ าหนด  จํ านวน  25 วัน   ทั้ งนี้ ในการกํ าหนดวันดั งกล าว
มหาวิทยาลัยขอนแกนจะไดสิทธิการจายคาธรรมเนียมการใชกิจกรรมของศูนยประชุมในอัตราที่พิเศษที่เปนไป
ตามขอตกลงในสัญญา 
  4. คุณสมบัติของผูประกอบการผูเสนอแผนบริหารศูนยประชุมฯ 
  4.1  ตองเปนนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยที่ประกอบธุรกิจดานการบริหารศูนยประชุมฯ 
ซึ่งดําเนินการมาแลวไมต่ํากวา 3 ป ติดตอกัน มีทุนจดทะเบียนไมนอยกวา 5,000,000 บาท (หาลานบาทถวน) 
มาแลวไมนอยกวา  6 เดือน  
  4.2  ตองมีผลงานในการบริหารศูนยประชุมฯซึ่งมีพื้นที่ไมต่ํากวา 15,000 ตารางเมตรและ                 
มีการบริหารยอดขายอันเกิดจากพื้นที่ดังกลาวไมนอยกวา 25,000,000 บาท (ยี่สิบหาลานบาทถวน) ตอป โดย
ตองเปนผลงานตอหนึ่งสัญญา และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงตอสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวา
ดวยระเบียบราชการสวนทองถิ่นหนวยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น  
รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานเอกชนที่เชื่อถือได ทั้งนี้ ผลงานตองเปนผลงานที่มีอายุไมเกิน 3 ป  นับถึงวันยื่นซอง
เอกสารโครงการ โดยมีหนังสือรับรองและสําเนาสัญญาที่เชื่อถือไดมายืนยันในวันยื่นเอกสาร 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป  
 
ระเบียบวาระที่  5   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

5.1   นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับรางวัลพระราชทานประจําปการศึกษา 2550 
รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอที่ประชุมวา สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา  

ไดสงสําเนาประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ไดรับรางวัลพระราชทาน 
และรางวัลชมเชย ระดับอุดมศึกษา ในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล
พระราชทาน ประจําปการศึกษา 2550 มาเพื่อทราบ โดยในปการศึกษา 2550 นั้น นางสาววิภาวดี  โพธิโสภา 
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนผูไดรับรางวัลพระราชทานดังกลาว ซึ่งรางวัลนี้เริ่มมี
มาตั้งแตป พ.ศ.2507 โดยเปนรางวัลใหกับนักเรียนและสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน แตเมื่อป พ.ศ.2547    
เปนตนมา ไดมีรางวัลสําหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาดวย  สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ไดรับ
รางวัลนี้ มีดังนี้ 
  พ.ศ. 2547  นายสุชาติ ศกภูเขียว    นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร 
  พ.ศ. 2548 นายวรพจน  ชัยอิทธิอนันต นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร 
  พ.ศ. 2549 นายวิวัฒน  ภัทรธีรกานต  นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
  พ.ศ. 2550 นางสาววิภาวดี  โพธิโสภา นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร  
    (และเปนนกัศึกษาไดรับรางวัลศรีกัลปพฤกษ เมื่อป พ.ศ.2549 ดวย) 

นอกจากนี้ ยังมีนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตรที่สรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย คือ  
1. นายสถาปตย  มูลมา  ผูออกแบบชุดแตงกายประจําชาติยอดเยี่ยม จากการประกวด Miss 

Universe 2008 
2. นายณัฐวุฒิ  ภักดีผล และ นางสาวอาทิตยา  เกตุทอง ไดรับรางวัลดเีดนจากการประกวด    

ชุดกีฬาในโครงการ "แกรนดสปอรต ยังดีไซเนอร คอนเทสต ครั้งที่ 4 "  
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ และชื่นชมยินดีกับนักศึกษาและขอขอบคุณคณบดีทุกทานที่มี
สวนเก่ียวของสนับสนุนใหนักศึกษาไดรับรางวัลท่ีนํามาซึ่งช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 
  5.2   การปรับเปลี่ยนการดําเนินงานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาในปการศึกษา 2551 
  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอที่ประชุมวา เนื่องดวย ไดมีการทบทวนและปรับเปลี่ยน
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการดําเนินงานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาในปการศกึษา 2551 หลายประเด็นตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯและตามมติคณะอนุกรรมการบัญชีจายที่สอง ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงาน

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 13/2551 ณ วันจันทรท่ี 21 กรกฎาคม  2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 14/2551 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2551 เรียบรอยแลว 
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กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศกึษาในปการศึกษา 2551 ของสถาบันอุดมศึกษาเปนไปในทางเดียวกัน 
คณะอนุกรรมการบัญชีจายที่สองจึงขอแจงแนวปฏิบัติที่ปรับเปลี่ยนดังนี้ 

1. วงเงินจัดสรรสําหรับผูกูชั้นปที่ 1 ที่คณะอนุกรรมการบัญชีจายที่สองจัดสรรมายัง 
สถาบันอุดมศึกษา เปนวงเงินรวมทั้งผูกูรายเกา (ตอเนื่องจากม.ปลาย) และผูกูรายใหม ขอให
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการใหกูแกผูกูรายเกากอน จึงดําเนินการใหผูกูรายใหม ซึ่งหากวงเงินที่ไดรับการ
จัดสรรไมเพียงพอใหแจงจํานวนและวงเงินไปยังคณะอนุกรรมการบัญชีจายที่สองโดยดวน 

2. ผูกูรายใหมที่กําลังศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษาและยายสถานที่ศึกษาตั้งแตชั้นปที่ 2 ขึ้นไป  
จะไดรับการพจิารณาเมื่อไดมีการจัดสรรวงเงินสําหรับผูกูชั้นปที่ 1 ไปหมดแลว โดยขอใหสถาบันอุดมศึกษา
แจงจํานวนและวงเงินไปยังคณะอนุกรรมการบัญชีจายที่สอง เพื่อรวบรวมแจงสํานักงานกองทุนฯ ดําเนินการ
จัดสรรวงเงินเพิ่มตอไป 

3. เพดานรายไดครอบครัวของผูกูรายใหมในปการศึกษา 2551 นี้ ไดรับอนุมัติใหขยายวงเงิน 
ไมเกิน 200,000 บาท/ป ดังนั้น ในการจัดสรรขอใหจัดลําดับใหผูกูที่มีรายไดครอบครัวนอยที่สุดกอนตามลําดบั 

4. กรณีผูกูรายเกาในสถาบันอุดมศึกษาที่จะขอกูเกินระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตรในป 
การศึกษา 2551 นี้ ขอใหสถานศึกษาแจงขอมูลประกอบการพิจารณาไปยังคณะอนุกรรมการบัญชีจายที่สอง
โดยดวน ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบัญชีจายที่สองไดปรับเงื่อนไขในการพิจารณา โดยจะอนุมัติเปนลําดับแรกใหผู
กูที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 1.75 ขึ้นไปและคงเหลือหนวยกิตที่จะตองศึกษาอีกไมเกิน 36 หนวยกิต (ผูกูมีโอกาส
สําเร็จการศึกษาแนนอนใน 1 ปที่ขยายเวลาใหกู) สําหรับผูกูที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.75 จะไดรับการอนุมัติ
เปนลําดับตอไป เมื่อสถาบันอุดมศึกษาไดมีการยืนยนัวาผูกูดังกลาวจะมีโอกาสสําเร็จการศึกษา และสํานักงาน
กองทุนฯมีวงเงินผูกูเกาคงเหลือเพียงพอ ทั้งนี้ สํานักงานกองทุนฯขอใหผูกูแสดงความประสงคขอกูโดยผาน
เขาไปในระบบที่สํานักงานกองทุนฯกําหนดภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2551 

สําหรับขอมูลการกูยืมเงินเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยนั้น เมื่อปที่ผานมา มีนักศึกษากูยืม
เงินทั้ง กรอ.และ กยศ.จํานวนประมาณ 8,000 คน และคาดวาในป 2551 นี้ จะเพิ่มขึ้นเปนจํานวนประมาณ 
10,000 คน  ในป 2551 มหาวิทยาลัยไดอนุมัติเงินกูทั้งรายเกาและรายใหมไปแลว รวมจํานวน 2,471 คน เปน
เงินทั้งหมด 119.44 ลานบาท และไดขอวงเงินเพิ่มเติมไปอีกจํานวน 77 ลานบาท โดยรวมทั้งหมดปการศกึษา 
2551 จะมีเงินเพื่อจัดสรรใหนักศึกษากูเพื่อการศึกษาทั้งหมด 450 ลานบาท สําหรับเพดานรายไดครอบครัว
ของผูกูรายใหมในปการศึกษา 2551 นี้ ไดเปลี่ยนแปลงไปจากวงเงินเดิมคือ 150,000 บาท/ป เปนวงเงิน     
ไมเกิน 200,000 บาท/ป  ซึ่งในการจัดสรรมหาวิทยาลยัจะไดจัดสรรตามลําดับความจําเปน โดยมีเง่ือนไขตางๆ
ตามที่ไดกําหนดไว  และในปนี้ มีกรณีเพิ่มเติมพิเศษสําหรับนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร 4 ปแลว แตยังไม
สําเร็จการศึกษา กยศ.ขอใหมหาวิทยาลัยรวบรวมและสงขอมูลใหกับทาง กยศ.เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ
วงเงินเพิ่มเตมิตอไปได 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  
 
  5.3   สาขาวิชาท่ีใชในโครงการกองทุนเงินใหกูยืมท่ีผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.) 
  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอที่ประชุมวา ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อ
การศึกษา เรื่อง กําหนดสาขาวิชาที่เปนความตองการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกําลังคนสําหรับผู
ขอรับทุนการศึกษาแบบตองใชคืน ลงวันที่ 15 เมษายน 2551 ไดกําหนดสาขาวิชาตางๆที่ใชในโครงการ
กองทุนเงินใหกูยืมที่ผูกกับรายไดในอนาคต โดยแบงออกเปน 5 กลุมสาขาวิชา คือ 1)  กลุมสาขาวิทยาศาสตร  
2) กลุมสาขาวิศวกรรมศาสตร  3) กลุมสาขาเกษตรศาสตร  4) กลุมสาขาสุขภาพและสวัสดิการ  และ 5) กลุม
บริการ ตามที่ไดแจงใหที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2551  ไดรับทราบ
ไปแลวนั้น  ซึ่งมหาวิทยาลัยไดตรวจสอบแลวพบวามีหลายสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยไมสามารถกูยืมเงินได จึง
ไดรวบรวมขอมูลแจงไปยัง สกอ. เพื่อเสนอคณะกรรมการกองทนุฯพิจารณาตอไป จากการตรวจสอบขอมูล     
มีสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปดสอนและตรงกับสาขาวิชาตามประกาศขางตนที่สามารถกูยืมเงินจาก กรอ. ได 
จํานวน 18 สาขาวิชา และมีสาขาวิชาที่ไมสามารถกูยืมเงินได จํานวน 73 สาขาวิชา ซึ่งมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
  ที่ประชุมมีขอคิดเห็นวา หากพิจารณาในรายละเอียดของเงื่อนไขแลว มีหลายสาขาวิชาที่
สามารถกูยืมเงินกองทุน กรอ.ได เห็นควรพิจารณาตรวจสอบและสอบถามขอมูลใหชัดเจน เพื่อประโยชนในการ
ดําเนินการตอไป 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  และมอบใหฝายพฒันานักศึกษาพิจารณาตรวจสอบและสอบถามขอมูล
ใหชัดเจนและนําเสนอที่ประชุมคณบดีอีกครั้ง 
 
 
 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 13/2551 ณ วันจันทรท่ี 21 กรกฎาคม  2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 14/2551 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2551 เรียบรอยแลว 
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5.4 การขอใชพื้นท่ีการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา สํานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดมีหนังสือที่ ศธ 0514.1.12.1/45 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 ถึงการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย แจงการขอเขาไปปรับปรุง พัฒนาพื้นที่สถานีทดลองและฝกอบรมเกษตรกรรมของคณะ
เกษตรศาสตร และหอดูดาว ของคณะวิทยาศาสตร ณ เข่ือนจุฬาภรณ เพื่อเปนสถานที่ศกึษา วิจัย และบริหาร
วิชาการ ตามนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยไดใหไวนั้น ในการนี้ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ไดมีหนังสือ
ที่ กฟผ.954606/321 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2551 ตอบมาวา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
เข่ือนจุฬาภรณ พิจารณาแลว พื้นที่ของ กฟผ. สวนที่ทางมหาวิทยาลัยขอนแกนขอใชเปนพื้นที่อนุรักษ
ธรรมชาติและพันธุกรรมพืช อาจสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมบริเวณรอบเขื่อนจุฬาภรณ ซึ่งเปนสภาพปา
สมบูรณ อีกทั้งระบบไฟฟา ระบบน้ําประปา และการกําจัดขยะไมเพียงพอกับการปรับปรุงดังกลาว จึงไมสามารถ
อนุเคราะหพื้นที่ดังกลาวใหได 
  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแกนโดยฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี ไดประสานอยางไมเปน
ทางการไปยังผูอํานวยการการไฟฟาฝายผลิตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยแจงเหตุผลความจาํเปนของการเขา
ไปปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ดังกลาว และสื่อสารใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันแลว ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแกนจะได
มีหนังสือแจงอยางเปนทางการไปอีกครั้งหนึ่ง 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  

 
5.5   การขออนุมัติเปดหลักสูตร 

 เลขานุการที่ประชุมแจงตอที่ประชุมวา ดวยคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน 
คราวประชุมครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2551ไดพิจารณาใหความเห็นชอบการเสนอขออนุมัติเปด
หลักสูตร จํานวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 
 

ช่ือหลักสูตรและสาขาวิชา หนวยงานรับผิดชอบ 
1. หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย  
1.1ระดับปริญญาตรี 
(1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  
     ฉบับป พ.ศ.2547 

 
 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

2. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551 
2.1ระดับปริญญาตรี 
(1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการเงิน 

 
 
คณะวิทยาการจัดการ 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  

 
  5.6 การพิจารณาอนุมัติหลักสูตรหรือใหความเห็นชอบหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา ตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษา มีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแล
กิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย ซึ่งภารกิจหนึ่งคือการใหความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรที่ใชใน
การจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาในแตละแหง และตามแนวปฏิบัติในการนําเสนอหลักสูตรของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษาจะตองเสนอหลักสูตรทีไ่ดผานการเห็นชอบหรือ
อนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ใหจัดการเรียนการสอนไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา เพื่อ
พิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรนั้นๆ เมื่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได
ดําเนินการรับทราบการใหความเห็นชอบหรืออนุมัติหลกัสูตรใดๆแลว จะเสนอหลักสูตรใหสํานักงาน ก.พ.เพื่อ
รับรองคุณวุฒิและกําหนดอัตราเงินเดือนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนั้นๆ ตอไป  ในการนี้ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจงมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อขอความรวมมือสภา
สถาบันอุดมศึกษาตางๆ ดําเนินการ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2550 มีมติ 
ใหสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการศึกษาในระดับปริญญาเอก ควรมีคณะกรรมการหรือสภาวิชาการ เพื่อทํา
หนาที่พิจารณากลั่นกรองและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการจดัการศึกษาระดบัปริญญาเอกของสถาบัน 
ซึ่งตองสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและหลักเกณฑหรือแนวทางที่
เกี่ยวของ เพื่อเสนอสภาสถาบันพิจารณา 

2. คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 12/2550 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2550 มีมติ 
ใหสภาสถาบันอุดมศึกษาควรมีความตระหนักและรอบคอบในการพิจารณาอนุมัติหรือใหความเห็นชอบหลักสูตร
รวมทั้งกํากับ ดูแลการเปดดําเนินการหลักสูตรตางๆ ซึ่งจะตองดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้ เพื่อมิให
เกิดปญหาที่จะตองแกไขในภายภาคหนาตอไป 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 13/2551 ณ วันจันทรท่ี 21 กรกฎาคม  2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 14/2551 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2551 เรียบรอยแลว 
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อนึ่ง ในกรณีหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันอุดมศึกษา ไดมีมติใหความเห็นชอบ 
หรืออนุมัติใหปดดําเนินการหลักสูตรแลว จะตองแจงมติดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษาทราบ 
เพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ดําเนินการปรับฐานขอมูลหลักสูตรและแจงใหสํานักงาน ก.พ. 
ทราบและดําเนินการตอไป 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  5.7 สัตยาบัน สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแหงภมูิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
   ประจําประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) เรื่องการลงทะเบียนเรียนขามสถาบัน 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา สํานักงานเลขานุการ สออ.ประเทศไทย ไดมีหนังสือที่ 
สออ.51/087 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2551 แจงวา  ตามที่ที่ประชุมสามัญ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 3/2550 
เมื่อวันศุกรที่ 16 พฤศจิกายน 2550 ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่ประชุมไดมีมติใหสถาบันสมาชิกที่ใหความ
เห็นชอบในหลักการและมีความพรอมในการดําเนินการรวมลงนามใหสัตยาบันเพื่อเปนการสงเสริมใหนักศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาที่เปนสมาชิกของ สออ.ประเทศไทย สามารถลงทะเบียนเรียนในวิชาที่เปดสอนใน
สถาบันอุดมศึกษาอื่นได ซึ่งขณะนี้สถาบันสมาชิกโดยสวนใหญใหความเห็นชอบในหลักการรวมทั้งส้ิน 28 
สถาบัน  จึงไดมีหนังสือมายังมหาวิทยาลัยขอนแกนใหลงนามในสัตยาบัน เรื่อง การลงทะเบียนเรียนขาม
สถาบัน ซึ่งอธิการบดีไดลงนามและสงให สออ.ประเทศไทย เรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  
 

5.8   ขอตกลงความรวมมือระหวางกระทรวงวัฒนธรรมกับกระทรวงศึกษาธิการ  
 เรื่อง ศูนยวัฒนธรรม 
เลขานุการที่ประชุม แจงตอที่ประชุมวา ดวยกระทรวงศึกษาธิการ ไดมีหนังสือที่ ศธ  

0501(2)/ว 833 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2551 แจงวา กระทรวงศกึษาธิการ ไดมีขอตกลงความรวมมือระหวาง
กระทรวงวัฒนธรรมกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ รวมกันลงนาม ในวันอังคาร
ที่ 27 พฤษภาคม 2551 ณ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ศูนยวัฒนธรรม ซึ่งมีรายละเอียดขอตกลงความรวมมือ
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ ตามขอตกลงทั้ง 2 ฝายจะรวมกันสงเสริม สนับสนุน และประสานงาน
การจัดตั้งศูนยวัฒนธรรมใหแกสถานศึกษาทุกระดับที่มีความประสงคจะเปนเครือขายกับสํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหงชาติ โดยสถาบันอุดมศึกษาที่อยูในสวนภูมิภาคใหทําความตกลงความรวมมือกับสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดและสถาบันอุดมศึกษาสวนกลางใหทําความตกลงความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหงชาติโดยตรง  

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  และมอบฝายพัฒนานักศึกษา และวิทยาเขตหนองคาย พจิารณา
ใหความรวมมือตามความเหมาะสมตอไป 
 

5.9 รายงานยอดเงินจําหนายบัตรและเงินบริจาค  
 คอนเสิรตไทยธนาคาร...ภูมิใจไทย 

  เลขานุการที่ประชุม เสนอที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยรวมกับไทยธนาคาร จัดคอนเสิรต
ไทยธนาคาร...ภูมิใจไทย เมื่อวันเสารที่ 28 มิถุนายน 2551 ณ โรงแรมโซฟเทล ราชาออคิด จังหวัดขอนแกน 
เพื่อหารายไดสมทบกองทุนมอดินแดง ในการจัดเปนทุนการศึกษาใหกับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน นั้น 
สรุปยอดเงินจําหนายบัตรและเงินบริจาค มีดังนี้ 
 

 รายละเอียด จํานวนเงิน (บาท)
1. ธนาคารไทยธนาคาร จําหนายบัตรจํานวน 460 บัตร  

(ธนาคารมีสวนลดใหลูกคาธนาคาร รอยละ 30) 
184,640 

2. ยอดเงินบริจาคในวันแสดงคอนเสิรต   50,099 
3. สมาคมศิษยเกา จําหนายบัตรจํานวน 564 บัตร 282,200 
4. ยอดเงินบริจาค ณ สมาคมศิษยเกา 144,200 

 รวมเงินรายไดนําเขาบัญชีกองทุนมอดินแดง  661,139 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  
 
 
 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 13/2551 ณ วันจันทรท่ี 21 กรกฎาคม  2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 14/2551 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2551 เรียบรอยแลว 
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5.10 ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับระยะเวลาในการขอทําความตกลงการเบิกจาย 
 คาตอบแทนปฏิบัติงานใหแกผูท่ีเกษียณอายุราชการแลว 

  ประธานเสนอที่ประชุมวา ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงิน
สงคลัง พ.ศ.2551 ขอ 16 วรรค 1 กําหนดวา หนวยงานผูเบิกจะจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันไดแตเฉพาะที่
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรีอนุญาตใหจายได หรือตามที่ไดรับอนุญาตจาก
กระทรวงการคลัง นั้น กระทรวงการคลังจึงไดมีหนังสือที่ กค 0428/ว 52 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2551 แจงวา 
เนื่องจากมีสวนราชการบางแหงไดสงหนังสือขอทําความตกลงเบิกจายคาตอบแทนในการปฏิบัติงานใหแกผูที่
เกษียณอายุราชการแลวยอนหลังจากวันที่มีหนังสือขอทําความตกลง ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติงานของสวน
ราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งมิใหเกิดปญหาในเรื่องการเบกิจายเงิน จึง
เห็นสมควรซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับระยะเวลาในการขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง(กรมบัญชีกลาง) 
กรณีการเบิกจายคาตอบแทนในการปฏิบัติงานใหแกผูที่เกษียณอายุราชการแลว โดยใหสวนราชการสงหนังสือ
ขอทําความตกลงอยางชาไมนอยกวา 1 เดือน กอนวันที่จะเบิกจายคาตอบแทนในการปฏิบัติงานดังกลาว ถาไม
ดําเนินการภายในเวลาที่กําหนด หากมีปญหาในการเบิกจาย  สวนราชการอาจตองรับผิดชอบ 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและถือปฏิบัติตอไป ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดแจงใหกองคลังประสาน
กับคณะ/หนวยงาน และกองการเจาหนาที่ในการดําเนินการตอไปแลว 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 

 
 5.11   สรุปกิจกรรมตางๆของมหาวิทยาลัยขอนแกน และรายงานสรุปขาว 
  มหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน   
  ประจําเดือนมิถุนายน 2551 

  ในเดือนมิถุนายน 2551 มหาวิทยาลัยไดดําเนินกิจกรรมที่สําคัญๆ ในดานการพัฒนาวชิาการและ
ผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การสงเสริมศิลปะวัฒนธรรม การพัฒนานักศึกษา การพัฒนาระบบบริหาร
และบุคลากร และการจัดกิจกรรมพเิศษ ซึง่มีรายละเอียดบรรจุในแผนซีดีประกอบวาระการประชุม  นอกจากนี้ ยังได
รวบรวมรายงานขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน ประจําเดือนมิถุนายน 2551    โดย
มีรายละเอียดบรรจุในแผนซีดีประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  
 
  5.12   พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
  ประธาน เสนอที่ประชุมวา สํานักราชเลขาธิการ ไดมีหนังสือที่ รล 0003.3/12762 ลงวันที่ 4 
กรกฎาคม 2551 แจงวา ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จฯ แทนพระองคไปพระราชทานปริญญาบัตรแกมหาวิทยาลัยตางๆ ซึ่งจะพระราชทานพระราโชวาทเพียง
ครั้งเดียวในวาระแรกของพิธีพระราชทานปริญญาบัตร นั้น บัดนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี มีพระราชกระแสวา หลังจากพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศกึษาแลว จะพระราชทานพระ
ราโชวาททุกรอบ โดยจะทรงใชพระราโชวาทเพียงองคเดียว 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  
 
  5.13   แนวนโยบายการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา 
  เลขานุการที่ประชุม เสนอที่ประชุมวา ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา โดย
คณะอนุกรรมการสงเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ไดมีนโยบายการสงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาระบบสหกิจศึกษาอยางตอเนื่องและยั่งยืน เพื่อใหบัณฑิตมีความสมบูรณพรอม มีคุณภาพและ
คุณลักษณะที่ตรงความตองการขององคกรผูใชบัณฑิตและไดจัดทําเอกสารแผนการดําเนินงานสงเสริมสหกิจ
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาประกอบดวยวัตถุประสงคและเปาหมายของการสงเสริมพัฒนาสหกิจศึกษา กลยุทธ
หลักที่สําคัญในการดําเนินการ 5 ประการ คือ 1) การเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา  2) การ
กําหนดมาตรฐานการดําเนนิงานสหกิจศึกษาไทย  3) การสงเสริมและสนับสนุนสหกิจศึกษาไทย  4) การ
สงเสริมและสนับสนุนสหกิจศึกษานานาชาติ  5) การติดตามประเมินผล  พรอมกับไดกําหนดมาตรการหรือแนว
ปฏิบัติของแตละกลยุทธ รวมทั้งโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณและผูรับผิดชอบ เพื่อรองรับและ
ตอบสนองตามกลยุทธสหกิจศึกษาที่กําหนด โดยมีหนวยงานหลัก 3 ฝายรับผิดชอบการดําเนินการตาม
โครงการ/กิจกรรมที่กําหนด ไดแก  1) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  2) สมาคมสหกิจศึกษาไทย 
และ 3) เครือขายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา  (9 เครือขายหลัก)   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอ
แจงแนวนโยบายการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา และแผนการดําเนินงานสงเสริม    
สหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระหวางป พ.ศ.2551-2555 เพื่อสถาบันอุดมศึกษา องคกรผูใชบัณฑิต และ
ทุกภาคสวนไดใชประกอบการพิจารณาดําเนนิการหรือรวมใหการสงเสริมสนับสนุนใหการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา
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มีความมั่นคงตอเนื่องและยั่งยืน เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะตรงตามความตองการขององคกร
ผูใชบัณฑิต ซึ่งจะเปนประโยชนตอทุกภาคสวนและประเทศชาติโดยรวมตอไป  ทั้งนี้ สามารถดาวนโหลด 
ขอมูลเอกสารแผนการดําเนินงานสงเสริมสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระหวางป พ.ศ.2551-2555 
ไดที่ www.mua.go.th/users/bphe/cooperative  
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงไดมีหนังสือแจงเพื่อทราบและพิจารณาใหการ
สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา พรอมแจงหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
และรวมมือสงเสริมสนับสนุนสหกิจศึกษาตามแผนการดําเนินงานตอไป  

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ และมอบฝายวชิาการและวิเทศสัมพันธ รวบรวมขอมูลเสนอ 
ท่ีประชุมคณบดีเพื่อใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกันอีกครั้งตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ 

6.1  การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารยแทนตําแหนงท่ีวาง 
ประธานสภาคณาจารยเสนอที่ประชุมวา ดวยกรรมการสภาคณาจารย สังกัดคณะศิลปกรรม

ศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร และคณะทันตแพทยศาสตร ไดลาออกจากการเปนกรรมการสภาคณาจารย 
เนื่องจากไดรบัแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองคณบดี และมีภาระงานสอน งานวิจัยเปนจํานวนมาก จึงไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงกรรมการสภาคณาจารยได  ในการนี้ เพื่อใหเปนเปนตามขอบังคบัมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย 
สภาคณาจารย พ.ศ.2550 หมวด 4 ขอ 21 วรรคหนึ่ง ที่กําหนดไววา “ในการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการนั้น ให
มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการดําเนนิการเลือกตั้ง โดยมีผูแทนของกรรมการสภามหาวิทยาลัย รวมเปน
กรรมการดวย”  ทั้งนี้ การดําเนินการเลือกตั้งใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของที่
ประชุมคณบดี และประกอบกับขอ 21 วรรคสอง ที่กําหนดไววา “...และในกรณีที่กรรมการวางลงกอนครบวาระ 
ใหแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งภายใน 30 วัน และใหดําเนินการเลือกตั้งใหแลวเสร็จภายใน 45 วัน
...” ทั้งนี้ การดําเนินการเลือกตั้งใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี  
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย แทนตําแหนงที่วางเปนไปดวยความเรียบรอย จึง
ขอเสนอ (ราง) คําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกลางดําเนินการเลือกตั้ง (แทนตําแหนง
ที่วาง) และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย (แทนตําแหนงที่
วาง) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ รางคําสั่งฯ และ รางประกาศฯ ตามที่เสนอ   
ใหดําเนินการตอไปได 
 
  6.2  การสรางเครือขายดานการวิจัยเชิงบูรณาการ  
  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เสนอที่ประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดให
สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนองคกรหลักดานการวิจัยเชิงบูรณาการ นั้น  ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาประสงค
จะสรางเครือขายผูที่สนใจมารวมงานดังกลาว ดังนั้น จึงขออนุญาตคณบดีทุกทานในการสงแบบสํารวจความคิด
เห็นในการเขารวมทํางานการวิจัยเชิงบูรณาการไปยังคณาจารยในสังกัดแตละคณะโดยตรงตอไป 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและขอความรวมมือดังกลาวดวย 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  

 
เลิกประชุมเวลา 11.10 นาฬิกา 
 
                                                              
      (ลงชื่อ)      กิตติชัย  ไตรรตันศิริชัย 
            (รองศาสตราจารยกิตติชยั  ไตรรัตนศิรชิัย) 
              รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 

                             ปฏิบัติหนาที่เลขานุการที่ประชุมคณบดี 
 
 
 
นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์ 
นางสุภารัตน  มูลศรี 
ผูบันทึกรายงานการประชุม  
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