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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี 13/2552  ณ วันศุกรท่ี 14 สิงหาคม 2552 
หมายเหตุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 14/2552 วันที่ 21 สงิหาคม 2552 เรียบรอยแลว 

รายงานการประชุมคณบดี 1 
ครั้งท่ี 13/2552 2 

เมื่อวันศุกรท่ี 14 สงิหาคม  2552 3 
ณ หองประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารแกนกัลปพฤกษ 4 

--------------------------- 5 
ผูมาประชุม 6 
1. รศ.สุมนต  สกลไชย    อธิการบดี     ประธาน 7 
2. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร   รองอธิการบดีฝายทรัพยสิน    8 
3. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 9 
4. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา    รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล 10 
5. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 11 
6. ผศ.วินัย ใจขาน    รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 12 
7. ผศ.วันชัย สุมเล็ก    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 13 
8. ผศ.วันชัย  ธนาเศรษฐอังกูล   รองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพ 14 
9. รศ.ลําปาง แมนมาตย   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 15 
10. รศ.สังคม เตชะวงคเสถียร   รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา 16 

      แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร 17 
11. รศ.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 18 
12. ผศ.เกียรติ  แสงอรุณ   คณบดีคณะวิทยาศาสตร 19 
13. ผศ.ไพศาล  สุวรรณนอย     คณบดีคณะศึกษาศาสตร 20 
14. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย       คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 21 
15. รศ.สัญญา  รอยสมมุติ   รองคณบดีฝายบริหาร 22 

      แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร 23 
      และรักษาราชการแทนรองผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ 24 
      แทนผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ 25 

16. ผศ.เยาวลักษณ  อภิชาติวัลลภ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 26 
17. รศ.เกรียงไกร  กิจเจริญ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 27 
18. อ.พรพรรณ  สกุลคู    ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษ 28 

      แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 29 
19. รศ.นวรัตน วราอัศวปติ เจริญ   คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 30 
20. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย   คณบดีคณะเภสัชศาสตร 31 
21. รศ.พรเทพ  ถนนแกว   รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 32 

      แทนคณบดีคณะเทคโนโลยี  33 
22. รศ.สมบูรณ  แสงมณีเดช   รองคณบดีฝายบริหาร 34 

      แทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 35 
23. ผศ.นพดล  ตั้งสกุล    รองคณบดีฝายบริหาร 36 

      แทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 37 
24. ผศ.สุธิดา สรุงบุญมี    รองคณบดีฝายวิชาการ 38 

      แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 39 
25. รศ.เฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี   คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 40 
26. ผศ.บุญสง  วัฒนกิจ    รองคณบดีฝายบริหาร 41 

      แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 42 
27. รศ.ศุภวัฒนากร  วงศธนวสุ   รองคณบดีฝายวิชาการ 43 

แทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 44 
28. นางสุดใจ  ธนไพศาล   ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 45 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 46 
29. ผศ.นพดล  มีไชยโย   รองผูอํานวยการฝายบริหาร 47 
       แทนผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 48 
30. ผศ.เพ็ญประภา เพชรบูระณิน   รองผูอํานวยการฝายบริหาร 49 

      แทนผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  50 
      (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 51 
31. อ.สุรพล  แสนสุข    ผูอํานวยการวิทยาเขตหนองคาย 52 
32. นายอมร  สินเธาว    ประธานสภาขาราชการและลูกจาง 53 

      และหัวหนากลุมภารกิจอํานวยการ 54 
      แทนผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 55 
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33. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย   รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 1 
      ปฏิบัติหนาที่เลขานุการที่ประชุม  2 

34. นางสังวาลย   ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 3 
   4 
ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 5 

1. รศ.กุลธิดา ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 6 
      และรักษาการคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 7 

2. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธุ   รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 8 
3. อ.กิตติบดี  ใยพูล    รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร 9 
4. ศ.สุทธิพันธ จิตพิมลมาศ   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 10 
5. ผศ.พรรณวดี  ตันติศิรินทร   ประธานสภาคณาจารย  11 

 12 
เริ่มประชุมเวลา 09.40 นาฬิกา 13 
  เมื่อครบองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและกอนเริ่มประชุม ประธานแจงตอที่ประชุมวา14 
เนื่องจาก รศ.กุลธิดา ทวมสุข รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ เลขานุการที่ประชุม เดินทางไป15 
ราชการตางประเทศ จึงมอบหมายให รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิรชิัย รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอด-16 
เทคโนโลยี ปฏิบัติหนาที่เลขานุการที่ประชุมคณบดี แทน  17 

และประธานไดกลาวตอนรับและแนะนําผูบริหารที่มารับตาํแหนงใหมและมารวมการประชุมคณบดี18 
เปนครั้งแรก จํานวน 2 ทาน คือ ผศ.เกียรติ แสงอรุณ ผูดํารงตําแหนง คณบดีคณะวิทยาศาสตร และ อ.สุรพล แสนสุข 19 
ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาเขตหนองคาย โดยทั้งสองทานไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 14 20 
กรกฎาคม 2552   21 
  จากนั้น ประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 22 
 23 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงตอท่ีประชุม  24 

1.1  เรื่องที่นําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยคราวประชุมครั้งท่ี 8/2552 เมื่อวันท่ี     25 
5 สิงหาคม 2552 และมติท่ียังไมไดรับการรับรอง  26 

  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ดวยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกนครั้งที่ 8/2552 เมื่อ 27 
วันที่ 5 สิงหาคม 2552 มีเรือ่งที่ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง ซึ่งมีรายละเอียด28 
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 29 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 30 
  มติ ท่ีประชุมรับทราบ 31 
 32 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งท่ี 12/2552 เมื่อวันท่ี 24 กรกฎาคม 2552 33 

ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2552 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 โดยมีการแกไขดังนี้  34 
- วาระที่ 4.5 ชื่อวาระ “...การบริหารเสี่ยง...” แกไขเปน “...การบริหารความเสี่ยง...” 35 
- วาระที่ 6.4 แกไขชื่อวาระเปน “การพิจารณาการเขารบัการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล- 36 

ศรีนครินทรของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน”  37 
 38 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน  39 
  3.1  การจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูบริหาร ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2551 40 

รองอธิการบดีฝายทรัพยสินเสนอตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่  41 
12/2552 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2552  ไดพิจารณาเรื่อง การจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูบริหาร ประจําป42 
งบประมาณ พ.ศ. 2551 และมีมติเห็นชอบการจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูบริหารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 43 
ใหกับผูบริหารที่เขาขายจํานวน 1 ราย ตามที่เสนอ นั้น  เนื่องจากตามแนวทางและหลักเกณฑการจัดสรรเงินเพิ่ม44 
พิเศษสําหรับผูบริหารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 และระเบียบกรมบัญชีกลางที่เกี่ยวของ กรณีผูไมมีสิทธิ45 
ไดรับเงินเพิ่มพิเศษฯ คือ ผูดํารงตําแหนงบริหารไมมีรายชื่อในบัญชีถือจายเงินเดือนขาราชการ (จ.18)  แต46 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดมีการจัดการองคกรภายในระดับคณะที่ไมไดเปนหนวยงานในกํากับของมหาวิทยาลัย 47 
และมีการดําเนินการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลเชนเดียวกับระบบของสํานักงาน 48 
ก.พ.ร.  ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาการใชเงินรายไดมหาวิทยาลัยขอนแกน (กองทุนรวม 3%) 49 
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มพิเศษใหกับผูบริหารระดับคณบดีที่เปนพนักงาน หรือที่เปนบุคคลภายนอก ที่ปฏิบัติงานใน50 
ตําแหนงผูบริหารระดับคณะโดยใชแนวทางการจายเงินเพิ่มพิเศษผูบริหารประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของ51 
สํานักงาน ก.พ.ร. โดยอนุโลม  ทั้งนี้ มีผูบริหารที่เขาขายดังกลาว จํานวน 1 ราย คือ  อ.กิตติบดี  ใยพูล  คณบดี52 
คณะนิติศาสตร  53 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 54 
 55 
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 1 
มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษใหแกผูบริหาร 2 

ท่ีปฏิบัติงานในตําแหนงผูบริหารระดับคณะโดยใชแนวทางการจายเงินเพิ่มพิเศษผูบรหิารประจําป3 
งบประมาณ พ.ศ. 2551 ของสํานักงาน ก.พ.ร. โดยอนุโลม ไดตามที่เสนอ 4 
  5 

3.2 วิธีปฏิบัติเก่ียวกับเงินทุนวิจัยท่ีสวนราชการไดรับจากหนวยงานของรัฐ 6 
  รองอธิการบดีฝายทรัพยสินเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่กระทรวงการคลังไดกําหนดวิธีปฏิบัติ7 
เกี่ยวกับเงินทุนอุดหนุนเพื่อการดําเนินโครงการวิจัยที่สวนราชการไดรับจากหนวยงานของรัฐ ซึ่งเขาขายเปนเงิน8 
ที่มีผูมอบใหสวนราชการโดยมีวัตถุประสงค และตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แกไข9 
เพิ่มเติม บัญญัติใหสวนราชการสามารถเก็บเงินนั้นไวใชจายไดโดยไมตองนําสงคลัง ซึ่งกระทรวงการคลังได10 
ปรับปรุงแกไขวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทุนวิจัยดังกลาว เพื่อใหมีความเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น และใหสวน11 
ราชการถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทุนวิจัยที่สวนราชการไดรับจากหนวยงานของ12 
รัฐ  ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2552 เปนตนไป  ซึ่งประเดน็ดังกลาวนี้ จะมีผลกระทบอยางมากตอกระบวนการ13 
ดานการวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย   ในการนี้ เพื่อเตรียมความพรอม ซักซอมความเขาใจ และ14 
รองรับการบริหารเงินทุนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพจึงเห็นควรแตงตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาพิจารณาหา15 
กลไกกระบวนการใหสอดคลองกับวิธีปฏิบัติตามหลักเกณฑเง่ือนไขของเงินทุนดังกลาวตอไป ทั้งนี้ เห็นควรใหมี16 
ผูแทนจากคณะ/หนวยงาน รวมเปนกรรมการและใหกองคลังเปนฝายเลขานุการของคณะทํางานดังกลาว 17 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 18 
  มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในหลักการในการแตงตั้งคณะทํางานเพื่อ19 
ศึกษาพิจารณากระบวนการวิธีปฏิบัติเก่ียวกับเงินทุนวิจัยท่ีสวนราชการไดรับจากหนวยงานของรัฐ 20 
และมอบใหฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี พิจารณาตอไป 21 
 22 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 23 

4.1 เสนอชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย  24 
มหาวิทยาลัยขอนแกน (เพิ่มเติม) 25 

  เลขานุการที่ประชุม เสนอตอที่ประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ26 
จริยธรรมการวิจัยในมนุษยมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 37/2551 ลงวันที่ 20 27 
พฤศจิกายน 2551 นั้น ในการนี้ เพื่อใหการดําเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิ จัยในมนุษย 28 
มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ จึงเสนอรายชื่อบุคคลเปนคณะกรรมการ29 
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน ดังตอไปนี้  30 

1. เสนอแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจํา31 
สาขาวิชาคณะที่สาม จํานวน 14 คน 32 

2. เสนอแตงตั้งกรรมการสมทบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 33 
มหาวิทยาลัยขอนแกน (เพิ่มเติม) จํานวน 11 คน 34 

3. เสนอแตงตั้งกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัประจําสาขาวิชา 35 
มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะที่หนึ่ง (KKU EC panel 1) จํานวน 1 คน 36 

  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 37 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 38 
  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้  39 

1. (ราง) คําสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการสมทบของ40 
คณะกรรมการจริยธรรมการวจิัยในมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน (เพิ่มเติม)  ควรพจิารณา41 
ปรับปรุงแกไขขอความในวรรคแรกใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  โดยสาระสําคัญคือ เพื่อส่ือ42 
ความหมายวา คณะกรรมการที่จะแตงตั้งเพิ่มเติมนี้ มีที่มา/เชื่อมโยงกับคณะกรรมการชุดใด  43 

2. ควรพิจารณาตรวจสอบปรับแกไข รูปแบบ/การเขียนคํานําหนานาม/ตําแหนงทางวิชาการ 44 
ใหถูกตองตามระเบียบสารบรรณ   45 

3. วันที่แตงตั้ง ไมควรระบุยอนหลังนานเกินไป ขอใหพิจารณาตรวจสอบดวย 46 
4. ควรพิจารณาตรวจสอบดวยวา สามารถแตงตั้งกรรมการประจําสาขาวิชา เปนกรรมการ47 

สมทบไดอีกหรือไม อาจทําใหเกิดความซ้าํซอนในการปฏิบัติหนาที่ได 48 
  มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในหลักการ การแตงตั้งบุคคลเปนคณะกรรมการ49 
ตาม (ราง) คําสั่งสภามหาวิทยาลัย ท้ัง 3 ฉบับตามที่เสนอ ท้ังน้ี ขอใหนําเอาขอคิดเห็นเสนอแนะของที่50 
ประชุมคณบดีไปพิจารณาปรับแกไขและหารือกับท่ีปรึกษามหาวิทยาลัย กอนนําเสนอสภา51 
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 52 
 53 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี 13/2552  ณ วันศุกรท่ี 14 สิงหาคม 2552 
หมายเหตุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 14/2552 วันที่ 21 สงิหาคม 2552 เรียบรอยแลว 

4.2 การเสนอผูแทนคณบดี ผูอํานวยการรวมเปนกรรมการพิจารณาราง1 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ... เพื่อไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ2 
ของรัฐ 3 

  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 8/2552 4 
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2552 ในวาระที่ 4.4 รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาดําเนินการตามผลการ5 
รับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน นั้น ที่ประชุมไดมีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการ6 
พิจารณารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ... เพื่อไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ชุดใหม โดยมี7 
องคประกอบจากผูแทนคณบดี หรือผูอํานวยการจํานวน 3 คน รวมเปนคณะกรรมการฯ ดวยนั้น  8 
  ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาเลือกผูแทนคณบดี/ผูอํานวยการ รวมเปน9 
คณะกรรมการดังกลาวฯ จํานวน 3 คน เพื่อฝายเลขานุการที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยจะไดจัดทําคําสั่งเสนอ10 
แตงตั้งตอไป 11 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 12 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเสนอผูแทนคณบดี/ผูอํานวยการ รวมเปนกรรมการ13 
พิจารณารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ... เพื่อไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 14 
ดังน้ี 15 

1.   คณบดีคณะแพทยศาสตร 16 
2.   คณบดีคณะนิติศาสตร 17 
3.   ผูอํานวยการวิทยาเขตหนองคาย 18 

 19 
4.3 ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการประจําสถาบนัพัฒนาทรัพยากรมนุษย 20 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ประเภทผูแทนผูบริหารระดับคณบดี 21 
  รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลเสนอตอที่ประชุมวา ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 22 
(ฉบับที่ 2/2552) ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 จัดตั้งสถาบันพัฒนาทรพัยากรมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน ตั้งแต23 
วันที่ 23 กรกฎาคม 2552 เปนตนมา โดยมีคณะกรรมการอํานวยการประจําสถาบัน มอีงคประกอบ ดังนี้  24 

1. อธิการบด ี       เปนประธานกรรมการ 25 
2. รองอธิการบดจีํานวน 3 คน ซึ่งรับผิดชอบงานดานการเรียนการสอน  26 

งานดานการวจิัย และงานดานบริหารงานบุคคล   เปนกรรมการ 27 
3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน  เปนกรรมการ 28 
4. ผูทรงคุณวุฒดิานบรหิารงานบุคคล จาํนวน 3 คน   เปนกรรมการ 29 
5. ผูแทนผูบริหารระดับคณบด ีจํานวน 2 คน    เปนกรรมการ 30 
6. ผูอํานวยการสถาบัน      เปนกรรมการและเลขานุการ 31 
กรรมการตามขอ 3 - 5 ใหมวีาระดํารงตาํแหนงคราวละ 2 ป และอาจไดรับการแตงตั้งใหมอีกได  32 
ในการนี้ จึงขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการประจําสถาบันพฒันาทรพัยากรมนุษย 33 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ประเภทผูแทนผูบริหารระดับคณบดี จํานวน 2 คน ดังนี ้34 
1.  รศ.ลาํปาง แมนมาตย   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 35 
2.  รศ.อาํนวย  คําตื้อ   ผูอํานวยการศนูยบริการวิชาการ 36 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  37 
มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการอํานวยการประจําสถาบัน 38 

ตามที่เสนอ ใหจัดทําคําสั่งแตงตั้งตอไปได 39 
 40 

4.4 ขอความเห็นชอบงบประมาณเงินรายได ประจําป พ.ศ. 2553  41 
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 42 

 รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา การจัดทํางบประมาณประจําป พ.ศ.43 
2553 ของมหาวิทยาลัยขอนแกนนั้น มีนโยบายดังนี้ 44 

นโยบายทั่วไป 45 
1.  จัดทํางบประมาณใหมคีวามสอดคลองกับแผนระยะยาวอุดมศึกษา ระยะที่ 2 (พ.ศ.2551- 46 

2565) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอดุมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) แผนพัฒนาเศรษฐกจิ และสังคม47 
แหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) แผนบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล แผนระยะยาวมหาวิทยาลัยขอนแกน 48 
พ.ศ.2552-2567 49 
  2.  จัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการบริหาร 50 
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2550-2553 และแผนปฏบัิติการมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2550-2553 ตลอดจน51 
แผนปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏิบัติราชการประจาํป พ.ศ.2553 เพื่อใหผลผลิต/ผลลัพธตามเปาหมายที่52 
กําหนดไว 53 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี 13/2552  ณ วันศุกรท่ี 14 สิงหาคม 2552 
หมายเหตุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 14/2552 วันที่ 21 สงิหาคม 2552 เรียบรอยแลว 

  3.  เพิม่ประสทิธิภาพการบรหิารจัดการ การใชจายงบประมาณ และการควบคุมรายจายประจาํโดย1 
คํานึงถึงความประหยดั ความคุมคา มีประสิทธิภาพ และความโปรงใส โดยเฉพาะอยางยิ่งในงบบุคลากร ซึ่งตอง2 
ทบทวนและตรวจสอบการใชกําลังคนทุกระบบใหเหมาะสม 3 
  4.  ใหความสําคัญกับแผนงาน โครงการทีม่ีการบูรณาการและใชทรัพยากรรวมกัน 4 
  5.  สนับสนุนงบประมาณดานการลงทุนเพือ่การพัฒนามหาวิทยาลัยในสัดสวนที่เหมาะสม  5 
โดยเฉพาะอยางยิ่งครุภัณฑเพื่อการศกึษาและการวิจัย 6 

6.  สนับสนุนการนาํระบบคณุภาพมาใชในทุกคณะ/หนวยงานและองคกรในกํากับของ 7 
มหาวิทยาลัย 8 
  นโยบายงบประมาณแผนดิน 9 
  1.  ใหความสําคัญกับการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพดานวิชาการ และการวิจัย ทั้งในสวนของ10 
คณาจารย บุคลากร และคณะ/หนวยงาน 11 
  2.  ใหความสําคัญกับการใชทรัพยากรรวมกัน โดยสนับสนุนงบลงทุน ดานอาคารและครุภัณฑ12 
ที่มีแผนการใชรวมกันระหวางคณะ/หนวยงานเปนลําดับแรก 13 
  นโยบายงบประมาณเงินรายได 14 

1. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคณาจารย และบุคลากร โดยสนับสนุนการศึกษาตอ การ 15 
อบรมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการบุคลากร โดยมีแผนพัฒนาคณาจารย และบุคลากรที่ชัดเจน และ16 
สอดคลองกับยุทธศาสตรและเปาหมายของมหาวิทยาลัย 17 

2. ใหคณะ/หนวยงาน จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรดานการ 18 
ผลิตบัณฑิต ยุทธศาสตรการวิจัยและสรางองคความรู เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน การ19 
บริการวิชาการที่เสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน และการอนุรักษพัฒนาถายทอด และฟนฟูขนบธรรมเนียม 20 
ประเพณีและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในอัตราเพิ่มขึ้นจากปกอน หรือกําหนดสัดสวนเพื่อการนี้ให21 
เหมาะสมตามศักยภาพและบริบทของคณะ/หนวยงาน 22 

3. สนับสนุนการวิจัยสถาบัน การวิจัยเพื่อพฒันางานประจํา และการจัดหาเทคโนโลยี 23 
สารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ 24 

4. สนับสนุนใหทุกคณะ/หนวยงาน จัดสรรงบประมาณจํานวนหนึ่งเพื่อการซอมแซมบํารุง ดูแล 25 
รักษาครุภัณฑ วัสดุอุปกรณ อาคารและสถานที่ และสภาพแวดลอม 26 

5. สนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาระบบกายภาพ ระบบขนสงมวลชน การสงเสริมคุณภาพ 27 
ชีวิตและสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัย 28 

6. สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของคณะ/หนวยงาน ใหสามารถเพิ่มรายไดจากการ 29 
ใหบริการวิชาการและวิจัย การบริหารจัดการทรัพยสินภายใตระบบและกลไกการกาํกับและรายงานผลตามหลัก30 
ธรรมาภิบาล 31 

ทั้งนี้ กระบวนการจัดทํางบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 นั้น เริ่ม 32 
ดําเนินการตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2552 กําหนดเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติในเดือนกันยายน 33 
2552 จากนั้น จึงจะจัดทํารายละเอียดแผนงบประมาณ สงใหทุกคณะ/หนวยงาน ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนและ34 
กิจกรรมตามปฏิทินการจัดทํางบประมาณ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  35 
  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  มหาวิทยาลัยไดมีการขยายงาน เพิ่มหนวยงาน หลักสูตร จํานวน36 
นักศึกษา  และโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดหารายได37 
ของ คณะ/หนวยงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 นี้ มหาวิทยาลัยไดประมาณงบประมาณเงินรายไดทั้งหมด38 
จํานวน 5,412.4397 ลานบาท ลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวน 259.3094 ลานบาท หรือคิดเปน39 
รอยละ 4.57 โดยมีสรุปประมาณการรายรบั รายจาย งบประมาณเงินรายได ดังนี ้40 
 41 

สรุปประมาณการรายรับ งบประมาณเงินรายได  42 
        หนวย : ลานบาท 43 

ปงบประมาณ

ประเภทรายรับ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. เงินผลประโยชนมหาวิทยาลัย 3,734.7156    65.85          3,788.5070    70.00       53.7914                1.44        

2. เงินคาธรรมเนียมการศึกษา 1,031.5938    18.19          1,098.8752    20.30       67.2814                6.52        

3. เงินทุนการศึกษา บริจาก และเงินทุนวิจัย 312.5680       5.51            325.0575       6.01         12.4895                4.00        

4. เงินทุนสํารองสะสม 592.8717       10.45          200.0000       3.70         -392.8717             -66.27    

รวมท้ังส้ิน 5,671.7491    100.00        5,412.4397    100.00     -259.3094             -4.57       

พ.ศ. 2553 เพ่ิม/- ลด จากป พ.ศ. 2552พ.ศ. 2552

 44 
 45 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี 13/2552  ณ วันศุกรท่ี 14 สิงหาคม 2552 
หมายเหตุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 14/2552 วันที่ 21 สงิหาคม 2552 เรียบรอยแลว 

 สรุปประมาณการรายจาย งบประมาณเงินรายได 1 
        หนวย : ลานบาท 2 

ปงบประมาณ

งบรายจาย จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. งบบุคลากร 274.2432       4.84            328.2164       6.06         53.9732                   19.68      

2. งบดําเนินการ 2,918.0097    51.45          3,061.4483    56.56       143.4386                 4.92        

3. งบลงทุน 937.2660       16.53          325.8753       6.02         -611.3908                -65.23    

4. งบเงินอุดหนุน 1,273.1926    22.45          1,449.8003    26.79       176.6077                 13.87      

5. งบรายจายอื่น 269.0376       4.74            247.0996       4.57         -21.9381                  -8.15       

รวมท้ังสิ้น 5,671.7491    100.00        5,412.4397    100.00     -259.3094                -4.57       

พ.ศ. 2553 เพ่ิม/- ลด จากป พ.ศ. 2552พ.ศ. 2552

 3 
ทั้งนี้ มีรายละเอียดแสดงประมาณการรายรับ รายจาย งบประมาณเงินรายได ประจําป พ.ศ.2553 จําแนกตาม4 
คณะ/หนวยงาน ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 5 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป  6 
  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีขอสังเกต ขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 7 

1. รองอธิการบดีฝายทรัพยสิน มีขอสังเกตวา  ควรใหความสําคัญกับการวิเคราะหรายรับอยาง 8 
จริงจัง ควรประมาณการใหใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด ทั้งนี้ เนื่องจากหากประมาณการรายรับมาก อาจ9 
กอใหเกิดประมาณการรายจายที่สูงตามมาดวย  และประเด็นที่ควรใหความสําคัญในภาพรวมของมหาวิทยาลัย10 
คือ การลงทุนในกระบวนการเพื่อความยั่งยืนในดานการวิจัย การลงทุนเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนตน 11 

2. คําวา “ทุนการศึกษาฯ” ที่ใชอธิบายในแผนภูมิแทง หนา 8 อาจไมถูกตอง ขอใหพิจารณา 12 
ตรวจสอบดวย และขอใหตรวจสอบปรับแกไขตัวเลข จุดทศนิยม ในรายละเอียดเอกสารใหถูกตองดวย 13 

3. ควรมีการวิเคราะหเปรียบเทียบ ตนทุน-คาใชจายตอหัว การศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี  14 
(โรงเรียนสาธิตฯ) การศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ เพื่อใหกลไกการใชจายเงินเปนไปอยาง15 
มีประสิทธิภาพ 16 
  มต ิ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบหลักการงบประมาณเงินรายได ประจําป 17 
พ.ศ. 2553 ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามที่เสนอ และมอบใหฝายแผนและสารสนเทศ และกอง18 
แผนงาน รับเอาขอคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมคณบดีไปพิจารณา และปรับปรุงแกไขเอกสารกอน19 
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 20 

 21 
4.5 ขอความเห็นชอบงบประมาณเงินรายได ประจําป พ.ศ. 2553 ขององคกรในกํากับ 22 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 23 
 รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยขอนแกน มีหนวยงาน24 

ที่ดําเนินการในรูปแบบพิเศษ ที่เรียกวา องคกรในกํากับมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งหนวยงานดังกลาวจะมี25 
ลักษณะที่แตกตางไปจากหนวยงานที่เปนสวนราชการ กลาวคือ มีระบบบริหารที่เปนอิสระ มีความคลองตัว และ26 
สามารถพึ่งตนเองได ทั้งส้ิน 17 หนวยงาน 27 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 องคกรในกํากับมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดเสนองบประมาณ 28 
577,718,390 บาท ซึ่งลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่ประมาณการไว 639,254,346 บาท เปนจํานวน29 
61,535,956 บาท หรือรอยละ 9.63 โดยที่ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 คาดวาจะมีกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน 30 
46,464,510 บาท หรือ รอยละ 80.04 ของงบประมาณทั้งหมด ซึ่งหากเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่31 
ประมาณการไว 55,513,798 บาท พบวา มีกําไรลดลง 9,049,288 บาท หรือ รอยละ 16.30   32 

โดยมีงบประมาณจําแนกตามกลุมของการดําเนินงาน ดังนี้  33 
กลุมท่ี 1  เสนองบประมาณ 389,398,740  บาท  34 
องคกรในกํากับในกลุมนี้ เปนองคกรที่ดําเนินงานเกี่ยวกับการผลิตบัณฑิต และการจัดการศึกษา มี 5  35 

หนวยงาน ไดแก วิทยาลัยบัณฑิตการจัดการ วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น วิทยาลัยนานาชาติ  สถาบันภาษา 36 
และสถาบันขงจื้อ 37 

กลุมท่ี 2  เสนองบประมาณ 40,913,150 บาท 38 
องคกรในกํากับในกลุมนี้ เปนองคกรที่ดําเนินงานเกี่ยวกับการวิจัย และหรือบริการวิชาการ ที่สังกัด39 

สวนกลาง มี 4 หนวยงาน ไดแก ศูนยประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบัน40 
ยุทธศาสตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแกน และสํานักงานอุทยาน41 
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 42 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี 13/2552  ณ วันศุกรท่ี 14 สิงหาคม 2552 
หมายเหตุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 14/2552 วันที่ 21 สงิหาคม 2552 เรียบรอยแลว 

กลุมท่ี 3 เสนองบประมาณ 67,240,600 บาท 1 
องคกรในกํากับในกลุมนี้ เปนองคกรที่ดําเนินงานเกี่ยวกับภารกิจเฉพาะดาน มี 4 หนวยงาน ไดแก    2 

โรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยขอนแกน อาคารขวัญมอมหาวิทยาลัยขอนแกน และ3 
สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแกน  4 

กลุมท่ี 4 เสนองบประมาณ 80,165,900 บาท  5 
องคกรในกํากับในกลุมนี้ เปนองคกรที่ดําเนินงานเกี่ยวกับการวิจัย และหรือบริการวิชาการ ที่สังกัดคณะ/6 

หนวยงาน มี 4 หนวยงาน ไดแก สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร สถานบริการสุขภาพ7 
เทคนิคการแพทยและกายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย สถานจัดการและอนุรักษพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร  8 
ศูนยวิจัยรวมเฉพาะทางดานสวนประกอบฮารดิสกไดรฟ คณะวิศวกรรมศาสตร 9 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 10 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป  11 
  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีขอสังเกต และขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 12 

- กรณีตัวเลขขอมูลที่ติดลบ ควรมีหมายเหตุ รายละเอียดชี้แจงขอมูลเพิ่มเติมประกอบการ13 
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 14 

- รองอธิการบดีฝายทรัพยสินมีขอสังเกตวา องคกรในกํากับ กลุมที่ 3 เปนหนวยงานบริการ15 
เฉพาะดานที่ควรตองเพิ่มรายรับใหมากขึ้น และพิจารณาเรื่องการสมทบคืนใหกับ16 
มหาวิทยาลัยในสัดสวนที่เหมาะสม ซึ่งฝายทรัพยสินรับที่จะพิจารณาในเรื่องนี้ตอไป และมี17 
ขอสังเกตวา ขอมูลตัวเลขในตารางหนา 25 รายรับจากการสนับสนุนงบประมาณจาก18 
มหาวิทยาลัย เปนตัวเลขจํานวนเงินที่คอนขางสูง ซึ่งอาจแยงกับหลักการการเปนองคกรใน19 
กํากับที่สามารถเลี้ยงตัวเองได  ทั้งนี้ ควรตองมีหมายเหตุ ชี้แจงขอมูลเพิ่มเติมดวย   20 

- ใหแกไข คําวา “กําไรสุทธิ” เปน “รายไดสูงกวารายจาย”  21 
- ในกลุมที่ 2 ควรพิจารณาเพิม่ “สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย” เขาไปดวย และใหจัดทํา22 

รายละเอียดเสนองบประมาณไปในคราวเดียวกัน 23 
มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบงบประมาณเงินรายได ประจําป พ.ศ. 2553  24 

ขององคกรในกํากับ มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามที่เสนอ ท้ังน้ี มอบใหฝายแผนและสารสนเทศรับเอา25 
ขอคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมคณบดีไปพิจารณาปรับปรุงแกไข กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย26 
เพื่อพิจารณาตอไป 27 

 28 
4.6 ขอความเห็นชอบในการปรับปรุงมติในหลักการขออนุมัติงบประมาณเงินรายได29 

ระหวางปงบประมาณจากเงินสํารอง 30 
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา มติที่ประชุมสภามหาวทิยาลัย 31 
ขอนแกน ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2550  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2550  ไดมีมติในหลักการเกี่ยวกับการขออนุมัติ32 
งบประมาณเงินรายไดระหวางปงบประมาณจากเงินสํารองตอสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 33 

1. ใหคณะ/หนวยงาน จัดทํางบประมาณเงินรายไดจากเงินสํารอง 7 % เปนลําดับแรกและ34 
จากเงินสํารองสะสมเปนลําดับตอมา โดยการจัดทํางบประมาณเงินรายไดจากเงินสํารอง 35 
7 % ใหจัดทํารายละเอียดเสนอขอความเห็นชอบตอที่ประชุมคณบดี 36 

2. คณะ/หนวยงานที่จัดทํางบประมาณเงินรายไดจากเงินสํารองสะสม มากกวา 10 % ของ37 
วงเงินงบประมาณเงินรายไดประจําป และกรณีอื่นนอกเหนือจากนี้รวมถึงการตั้งงบประมาณ38 
เพิ่มเติมจากรายรับที่เพิ่มขึ้น เมื่อผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีแลวใหนําเสนอตอ39 
คณะกรรมการการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแกนพิจารณาอนุมัติ 40 

เนื่องจาก ไดมีการปรับเกณฑการจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนเงินสมทบและสํารองสะสม 41 
งบประมาณเงินรายไดใหม ซึ่งมีรายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 1836 / 2551 ลงวันที่ 42 
21 ตุลาคม พ.ศ. 2551   โดยปรับจากเงินกองทุนรวม จาก 3 % เปน 5 % เงินสมทบจายคาสาธารณูปโภคและ43 
การพัฒนากายภาพ 5 %  และเงินทุนสํารองสะสมของคณะ/หนวยงาน จาก 7 % เปน 5 % 44 

ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการสอดคลองกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่  45 
5/2550 เมื่อวันที่ 4  กรกฎาคม พ.ศ. 2550  จึงขอปรับคําวา จากเงินสํารอง 7 % เปน เงินทุนสํารอง 5 %  และ46 
จาก เงินสํารองสะสม เปน เงินทุนสํารองสะสม  และ “ใหคณะ/หนวยงาน จัดทํางบประมาณเงินรายไดจาก47 
เงินทุนสํารอง 5 % เปนลําดับแรกและจากเงินทุนสํารองสะสมเปนลําดับตอมา โดยการจัดทํางบประมาณเงิน48 
รายไดจากเงินทุนสํารอง 5 % ใหจัดทํารายละเอียดเสนอขอความเห็นชอบตอที่ประชุมคณบดี ” นอกนั้น ใหคง49 
ตามมตเิดิมทุกประการ 50 
  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 51 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป  52 
  มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบหลักการ  ในการขอปรับปรุงมติสภา53 
มหาวิทยาลัย เก่ียวกับ หลักการการขออนุมัติงบประมาณเงินรายไดระหวางปงบประมาณ จากเงิน54 
สํารอง ตามที่เสนอ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 55 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี 13/2552  ณ วันศุกรท่ี 14 สิงหาคม 2552 
หมายเหตุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 14/2552 วันที่ 21 สงิหาคม 2552 เรียบรอยแลว 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 1 
5. 1 สรุปคะแนนประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  2 

  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมี3 
การจัดทําคํารบัรองการปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ระดับคณะ/หนวยงาน ระหวางอธิการบดีกับ4 
คณบดี/ผูอํานวยการ/ศูนย/สถาบัน/สํานัก/หนวยงาน และไดดําเนินการตรวจประเมนิผลการปฏิบัติราชการประจําป5 
งบประมาณ พ.ศ. 2551 ไปแลวนั้น  6 
  ในการนี้ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไดดําเนินการ7 
ตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เสร็จส้ินแลว จึงขอแจงคะแนนประเมินผลการ8 
ปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 9 
  ทั้งนี้ ในปนี้ยังมีบางตัวชี้วัดที่จําเปนจะตองไดรับการปรับปรุงใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งฝายแผน10 
และสารสนเทศจะไดประสานดําเนินการตอไป และหากคณะ/หนวยงานใดมีความประสงคจะเจรจาหรือตอรองผล11 
คะแนนดังกลาว ก็ขอใหแจงประสานไปยังฝายแผนและสารสนเทศดวย  และเพื่อเปนการลดภาระใหกับคณะ/12 
หนวยงาน ในปหนาจะใชคะแนนการประกันคุณภาพภายในของคณะ/หนวยงาน 13 
  นอกจากนี้ ในวันที่ 18 กันยายน 2552  มหาวิทยาลัยกําหนดจัดงาน Show and Share เพื่อ14 
แลกเปลี่ยนเรียนรู และจะมีการมอบรางวัล  KKU Quality Award  ดวย จึงขอเชิญคณะ/หนวยงาน รวมกิจกรรมและ15 
รวมเสนอผลงานในงานดังกลาวดวย   และในเดือนกันยายน 2552 ฝายแผนและสารสนเทศ กําหนดจะเชิญรอง16 
อธิการบดีทุกฝายรวมหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงขอบกพรอง และพิจารณาปรับเพิ่มคาคะแนนตางๆ ใหดีขึ้น ทั้งนี้จะ17 
ขอเชิญคณะ/หนวยงานที่เกี่ยวของมารวมรับฟงและแสดงความคิดเห็นดวย 18 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 19 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 20 

 21 
5. 2 ประกาศคา TCI Impact Factor ของวารสารไทย ประจําป 2551 และคา TCI Impact 22 

Factor เฉลี่ย ของวารสารยอนหลัง 3 ป (2549 - 2551) 23 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่คณะพยาบาลศาสตรไดดําเนินการจัดทําวารสาร24 
คณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกน กําหนดออกปละ 4 ฉบับ ราย 3 เดือน ปจจุบันไดตีพิมพถึงปที่ 31 ฉบับ25 
ที่ 4 ประจําเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2551 นั้น  26 
  ในการนี้ ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย ไดประกาศคา TCI Impact Factor ของวารสารไทยใน27 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี ประจําป 2551 ปรากฏวา วารสารคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน    28 
ไดคา TCI Impact Factor ป 2008 อยูในลําดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัยขอนแกน และลําดับที่ 2 ของประเทศ  29 
และนอกจากนี้ ยังมีขอมูลคาคะแนนวารสารของหลายคณะ ในมหาวิทยาลัยซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ30 
วาระการประชุม  31 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 32 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 33 

 34 
5. 3 ผลการคัดเลือกสถาบนัอุดมศึกษาที่สมัครเปนสมาชิกเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน 35 

  เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาไดแจงความ36 
ประสงคจะสมัครเปนสมาชิกของเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN   University Network : AUN) และได37 
นําสงใบสมัครมายังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 38 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดแจงผลการคัดเลือกสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสมัครเขาเปน39 
สมาชิกของเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียนในนามประเทศไทย ตามลําดับ ดังนี้  40 
  ลําดับที่ 1  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 41 
  ลําดับที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแกน 42 
  ลําดับที่ 3  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 43 
  ลําดับที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 44 
  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 45 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 46 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 47 

 48 
5. 4 รายงานผลการตัดสินการประกวดคําขวัญ “อนุรักษพลังงาน” 49 

  รองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพเสนอตอที่ประชุมวา ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 50 
2768/2552 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2552 เรื่อง แตงตั้ง คณะกรรมการตดัสินการประกวดคําขวัญ “อนุรักษพลังงาน” 51 
นั้น คณะกรรมการตัดสินฯ ไดกําหนดหลักเกณฑและรางวัลในการประกวด โดยคณะกรรมการฯ ไดพจิารณาตัดสินการ52 
ประกวดคําขวัญ “อนุรักษพลังงาน” และประกาศผลทางเว็บไซต http://www.energy.kku.ac.th/ เรียบรอยแลว     53 
จึงขอรายงานการประกวดคําขวัญ  “อนุรักษพลังงาน” ดังนี้  54 
 55 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี 13/2552  ณ วันศุกรท่ี 14 สิงหาคม 2552 
หมายเหตุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 14/2552 วันที่ 21 สงิหาคม 2552 เรียบรอยแลว 

1. ประเภทนักเรียน นักศึกษา จํานวน 3 รางวัล ประกอบดวย  1 
(1) คําขวัญอนุรักษพลังงานชนะเลิศ คือ “มข. รวมใจ สรรคสรางสิ่งดี สองมือนองพี่ อนุรักษ2 

พลังงาน” ของนายศิริชัย ประทุมขันธ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรม3 
คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยขอนแกน 4 

(2) คําขวัญอนุรักษพลังงานรองชนะเลิศ อันดับ 1 คือ “รูรักษพลังงาน สานตอชีวัน มข.รวมใจ5 
กัน สรางสรรคเพื่อสังคม” ของนายนนทพันธุ บอทอง นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ6 
สังคมศาสตร ภาควิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยขอนแกน 7 

(3) คําขวัญอนุรักษพลังงานรองชนะเลิศ อันดับ 2 คือ “พลังงานมีจํากัด รวมประหยัดรักษา 8 
ชาว มข.รูคา อยาใชส้ินเปลือง” ของเด็กหญิงวรวลัญช ญาณอาภา จากเขตลาดกระบัง 9 
กรุงเทพฯ 10 

2. ประเภท บุคลากรและประชาชนทั่วไป จํานวน 3 รางวัล ประกอบดวย  11 
(1) คําขวัญอนุรักษพลังงานชนะเลิศ คือ “มข.คือบาน พลังงานคือชีวิต ประหยัดคนละนิด ใช12 

ชีวิตพอเพียง” ของนายองอาจ นามวงศ พนักงานสายผูสอน ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะ13 
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 14 

(2) คําขวัญอนุรักษพลังงานรองชนะเลิศ อันดับ 1 คือ “มข. รูพอเพียง เคียงคูรูพอดี พลังงาน15 
มั่งมี ทุกชีวีมั่นคง” ของนายวีระพงศ คงนาม จากจังหวัดพิษณุโลก 16 

(3) คําขวัญอนุรักษพลังงานรองชนะเลิศ อันดับ 2 คือ “มข. สรางสังคมใหม รูจักใช รูจักคิด 17 
แกวิกฤตพลังงาน” ของนายอุดมชัย สุพรรณวงศ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 18 
ตําแหนงนักประชาสัมพันธ ระดับ 6 สังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี 19 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  20 

โดยคําขวัญที่ชนะเลิศ จะไดรับรางวัล ดังนี้  21 
(1) รางวลัชนะเลิศ ประเภทนักเรียน นักศึกษา และประเภท บุคลากรและประชาชนทั่วไป 2 รางวัล 22 

จะไดรับรางวัล ประเภทละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน) พรอมประกาศเกียรติคุณ 23 
(2) รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทนักเรียน นักศึกษา และประเภทบุคลากรและประชาชน24 

ทั่วไป 2 รางวัล จะไดรับเงินรางวัลประเภทละ 500 บาท (หารอยบาทถวน) พรอมประกาศ25 
เกียรติคุณ 26 

(3) รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทนักเรียน นักศึกษา และประเภทบุคลากรและประชาชน27 
ทั่วไป 2 รางวัล จะไดรับประกาศเกียรติคุณ 28 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 29 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 30 

 31 
5. 5  รายงานขอคนพบในการฝกปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแกนของผูเขารับ         32 

การอบรมหลกัสูตรผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา (นบอ. รุนท่ี 4) 33 
  รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับเปน34 
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง โครงการเสริมสรางความเขมแข็ง ดานการบริหารของมหาวิทยาลัยใหม ใหแกผูเขารับการอบรม35 
หลักสูตรพัฒนาผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา (นบอ.) รุนที่ 4 เพื่อสรางความเขมแข็งดานการบริหารจดัการ36 
มหาวิทยาลัยใหกับผูบริหาร ระดับคณบดี และผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 37 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุร ี มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฎ38 
นครปฐม มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล39 
รัตนโกสินทร ระหวางวันที่ 29 มิถุนายน – 24 กรกฎาคม 2552 โดยไดรับความรวมมอืจากผูบริหารระดับ40 
มหาวิทยาลัย และระดับคณะ/หนวยงานเปนอยางดีในการใหความรูในการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ นโยบาย การ41 
บริหารงบประมาณ พัสดุ บุคคล และพัฒนาดานการเรียนการสอน คุณภาพชีวิตนักศกึษา ตลอดจนการบริหารจัดการ42 
สูความสําเร็จในองคกร และในวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 คณะผูเขารวมอบรมไดสรุปผลการศึกษาดูงานและ43 
แลกเปลี่ยนเรียนรูใหแกผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย/คณะและระดับกองที่เขารวมฟงในการสะทอนผลตามประเด็น44 
ยุทธศาสตร 1-5 และสรุปจุดออน จุดแข็งและขอเสนอแนะ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 45 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 46 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 47 

 48 
5. 6 แจงรายชื่อผูรับทุนโครงการเครือขายเชิงกลยทุธ เขารวมสมัมนา 49 

  รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลเสนอตอที่ประชุมวา ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการ      50 
การอุดมศึกษา ดวนที่สุด ที่ ศธ 0509 (3)/ ว 921 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 แจงกําหนดการจัดสัมมนาเรื่อง “การ51 
บริหารจัดการอัตรากําลังเพิม่ใหมของสถาบันอุดมศึกษาตั้งใหม” ใหแกผูรับทุนศึกษาตอปริญญาเอกในประเทศ 52 
โครงการเครือขายเชิงกลยุทธเพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาที่ยังไมมีสถาบันอุดมศึกษาตน53 
สังกัด ในวันเสารที่ 15 สิงหาคม 2552 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ หองราชเทวี แกรนดบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย 54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี 13/2552  ณ วันศุกรท่ี 14 สิงหาคม 2552 
หมายเหตุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 14/2552 วันที่ 21 สงิหาคม 2552 เรียบรอยแลว 

ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ในการนี้ จึงขอแจงรายชื่อผูไดรับทุนของมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ไดรับเชิญให1 
เขารวมสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 2 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 3 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 4 

 5 
5. 7  รายงานผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาหลักสูตรโครงการพเิศษ คณะเภสัชศาสตร 6 

ปการศึกษา 2551  7 
  คณบดีคณะเภสัชศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่คณะเภสัชศาสตร ไดรับอนุมัติใหดําเนินการ8 
โครงการพิเศษ รวมทั้งส้ิน 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตผลิตเภสัชกรภาคสมทบ โครงการพิเศษ9 
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ศึกษาเปนภาษาอังกฤษ และโครงการพิเศษหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ10 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรความงามและสุขภาพ ไปแลวนั้น  11 
  ในการนี้ จึงขอเสนอรายงานผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร 12 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2551 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม โดยสรุปทุกหลักสูตร13 
มีรายรับสูงกวารายจาย 14 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 15 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 16 

 17 
5. 8  รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรโครงการพิเศษ ประจําปการศึกษา 2551 ของคณะ18 

เทคนิคการแพทย 19 
  คณบดีคณะเทคนิคการแพทยเสนอตอที่ประชุมวา ดวยคณะเทคนิคการแพทย ไดจัดการเรียนการ20 
สอนหลักสูตรลักษณะโครงการพิเศษ ประจําปการศึกษา 2551 จํานวน 2 หลักสูตร คือ  21 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย 22 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารพยาธิวิทยาคลินิก 23 
ในการนี้ ขอเสนอรายงานผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2551 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร24 

ประกอบวาระการประชุม โดยสรุปทุกหลักสูตรมีรายรับสูงกวารายจาย 25 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 26 

  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 27 
 28 
5. 9 การสํารวจสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพกิาร 29 

  รองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพเสนอตอที่ประชุมวา ดวยสํานักงานคณะกรรมการการ30 
อุดมศึกษาไดขอใหมหาวิทยาลัยขอนแกนรายงานเกี่ยวกับสถานภาพการจัดการเพื่อใหมีส่ิงอํานวยความสะดวกขั้น31 
พื้นฐานใหคนพิการเขาถึงได ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของและตามมติคณะรัฐมนตรี 32 
จากแบบรายงานผลการสํารวจและจัดส่ิงอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวกับทางลาด หองน้ํา ปายสัญลักษณ ที่จอดรถ 33 
บริการขอมูลและอื่นๆ นั้น ขอมูลตางๆ นี้ยังไมมีการจัดทําในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัยประกอบกับ คณะวิชา 34 
สถาบัน ศูนย และสํานักงานตางๆ ที่ตางก็มีอาคารใชงานมากกวา 1 หลัง ดังนั้น ฝายพัฒนาระบบกายภาพ จึงขอ35 
ความรวมมือใหคณะ สถาบัน ศูนย และสํานักที่มีการใชงานอาคารตางๆ ในสังกัด ทําการสํารวจผลการจัดทําสิ่ง36 
อํานวยความสะดวกตางๆ ดังกลาว รวมถึงแผนการที่จะตองทําการปรับปรุงเพื่อจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวก (กรณีที่37 
เปนอาคารเดิมและไมมีส่ิงอํานวยความสะดวก) 38 
  ทั้งนี้ ฝายพัฒนาระบบกายภาพจะไดเชิญประชุมผูที่เกี่ยวของของทุกคณะ/หนวยงาน เพื่อหารือ39 
รวมกันในการพิจารณาขอมูล และวางแผนการจัดการ การจัดส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการตอไป  40 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 41 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 42 

 43 
5. 10 แจงผลการพิจารณาคัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติของ ปอมท. ประจําป 2551 44 

  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่ที่ประชุมประธานสภาคณาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย 45 
(ปอมท.) เห็นสมควรใหมีการยกยองอาจารยที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย/สถาบัน ของรัฐ ที่มีความรูความสามารถ  46 
มีคุณธรรมจริยธรรม เสียสละ และ อุทิศตนเพื่อสวนรวม ใหเปน “อาจารยดีเดนแหงชาติของ ปอมท.” เพื่อเปน47 
ตัวอยางแกอาจารย ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และนักศึกษา โดยขอใหแตละมหาวิทยาลัย/สถาบัน เปนผู48 
เสนอชื่อมายัง ปอมท. เพื่อดําเนินการพิจารณาคัดเลือกฯ ตามระเบียบฯ และแนวทางการคัดเลือกอาจารยดีเดน49 
แหงชาติของ ปอมท. พ.ศ. 2550  50 
  บัดนี้ การพิจารณาคัดเลือกฯ ไดดําเนินการเสร็จส้ินเรียบรอยแลว ปรากฏวา ศ.ดร.เมธา วรรณพัฒน 51 
สังกัดคณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนผูเหมาะสม สมควรไดรับการยกยองเปนอาจารยดีเดนแหงชาติ52 
ของ ปอมท. ประจําป 2551 สาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 53 
  ที่ประชุม ปอมท. จึงไดมีหนังสือแสดงความยินดีมายังมหาวิทยาลัยขอนแกนและกําหนดจะมีพิธี54 
มอบโลรางวัลในการประชุมวิชาการ ประจําป 2552 ของ ปอมท. เรื่อง “คุณภาพอุดมศกึษาไทย พอใจหรือยัง” ใน55 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี 13/2552  ณ วันศุกรท่ี 14 สิงหาคม 2552 
หมายเหตุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 14/2552 วันที่ 21 สงิหาคม 2552 เรียบรอยแลว 

วันที่ 20 สิงหาคม 2552 ณ หองกรุงธน บอลลรูม โรงแรมรอยัลริเวอร เชิงสะพานกรุงธน กรุงเทพฯ ซึ่งมีรายละเอียด1 
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 2 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 3 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 4 

 5 
5.11 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครือ่งดื่ม6 

แอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ในสถานศึกษา 7 
  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอตอที่ประชุมวา โดยที่เครื่องดื่มแอลกอฮอลไดกอใหเกิด8 
ปญหาดานสุขภาพ ครอบครวั อุบัติเหตุ และอาชญากรรม สงผลกระทบทั้งตอสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของ9 
ประเทศ รัฐบาลจงึไดออกพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดืม่แอลกอฮอล ลดปญหาและผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจ10 
และสังคม เสริมสรางสุขภาพของประชาชน สรางความตระหนักถึงพิษภัย และปองกันเด็กและเยาวชนมิใหเขาถึง11 
แอลกอฮอลโดยงาย ซึ่งพระราชบัญญัติขางตนมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 14 กุมภาพันธ 2551 เปนตนไป 12 
  เพื่อปองกันเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะนักเรียน นิสิตนักศึกษา มิใหเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล13 
โดยงาย รวมถึงลดปญหาและผลกระทบตางๆ กระทรวงศึกษาธิการจึงไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการ14 
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดืม่แอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ในสถานศึกษาทุกระดับดําเนินการและปฏิบัติ15 
ตามพระราชบญัญัติฯ อยางเครงครัด  16 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอใหดําเนินการเผยแพร ประชาสัมพันธใหบุคลากร 17 
นักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไปไดรับทราบและปฏิบัติตามพระราชบญัญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 18 
พ.ศ. 2551 ดวย ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 19 
  ทั้งนี้ ในสวนของมหาวิทยาลัยขอนแกนนั้น ขณะนี้ มหาวิทยาลัยไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ20 
ควบคมุเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพื่อดาํเนินการรางแนวปฏิบัติภายในมหาวิทยาลยั โดยยึดแนวปฏิบัติตาม21 
พระราชบัญญัติควบคมุเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 และนอกจากนี้ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2552   ที่ผานมา 22 
มหาวิทยาลัยไดมีการหารือรวมกับ สํานักงานกองทุนสนบัสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อขอรับการจัดสรร23 
งบประมาณในการจดักิจกรรมในชื่อ “โครงการมหาวิทยาลัยสรางเสรมิสุขภาพ” ในวงเงินประมาณ  3 ลานบาท ซึ่ง24 
นอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยเชียงใหมและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เขารวมโครงการดังกลาวดวย  25 
  และขอความรวมมือทุกคณะ/หนวยงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคมุเครื่องดื่ม26 
แอลกอฮอล พ.ศ. 2551 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม27 
แอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ในสถานศึกษา 28 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 29 
  ประธานเสนอเพิ่มเติมวา ขอความรวมมือทกุคณะ/หนวยงาน ชวยกลั่นกรองการโฆษณา30 
ประชาสัมพันธในงานเทศกาลหรือกิจกรรมตางๆ ในเบื้องตนเพื่อความเหมาะสมดวย และขอมอบใหฝายพัฒนา31 
นักศึกษารับไปพิจารณากําหนดแนวปฏิบัติที่เหมาะสมและประชาสัมพันธใหทราบโดยทั่วกัน 32 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบและขอความรวมมือทุกคณะ/หนวยงาน ในการควบคุมดูแลและ33 
ตรวจสอบภายในคณะ/หนวยงานตอไปดวย และมอบใหฝายพัฒนานักศึกษา รวมกับฝายสังคมและ34 
ชุมชนสัมพันธ พิจารณาจัดทํา (ราง) แนวปฏิบัติท่ีเหมาะสมในการโฆษณาประชาสัมพันธช่ือหรือตรา35 
สินคาในกิจกรรมตางๆของมหาวิทยาลัย และเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาอีกครั้งในคราวตอไป 36 
 37 

5.12 การกันเงินไวเบิกเหลือ่มปและการขยายเวลาการเบิกจายเงิน 38 
  รองอธิการบดีฝายทรัพยสินเสนอตอที่ประชุมวา ดวยมตทิี่ประชุมคณะกรรมการติดตามเรงรัดการ39 
ใชงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวนัที่ 1 กรกฎาคม 2552 เห็นสมควรใหหนวยงานเจาของงบประมาณเรงรัด40 
การใชจายเงินงบประมาณ หรือกอหนี้ผูกพันโดยเร็ว หากไมสามารถกอหนี้ผูกพันได ควรอนุมัติใหกนัเงินไวเบิก41 
เหลื่อมป กรณีไมมีหนี้ผูกพัน ตั้งแต 2,000,000 บาท ขึ้นไป สําหรับเงินงบประมาณตั้งแตป พ.ศ. 2545-2551 ให42 
กําหนดมาตรการในการขยายเวลาเบิกเงินใหเขมงวด  43 
  กระทรวงการคลังพิจารณาแลว แจงวาเพื่อใหการใชจายงบประมาณป พ.ศ. 2545-2551 ที่ไดรับ44 
อนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินตอไปถึงส้ินเดือนกันยายน 2552 สอดคลองกับมติคณะกรรมการติดตาม เรงรัดการใช45 
จายงบประมาณภาครัฐ จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่องการกันเงินไวเบิกเหลื่อมปและการขยายเวลาเบิกจายเงิน ดังนี้ 46 

1. ใหสวนราชการ และรัฐวิสาหกิจ รีบดําเนินการกอหนี้ผูกพันคาใชจายตางๆ ใหทันภายในสิ้น47 
เดือนกันยายน 2552 หากไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทันภายในชวงเวลาดังกลาว ขอใหรีบดําเนินการปรับแผนการใช48 
จายเงินงบประมาณ เพื่อนํางบประมาณไปดําเนินโครงการหรือรายการที่สามารถเบิกจายเงินใหแลวเสร็จภายในสิ้น49 
เดือนกันยายน 2552 หรือกอหนี้ผูกพันไดทันภายในสิ้นเดือนกันยายน 2552 50 

2. แนวทางการกันเงินงบประมาณป พ.ศ. 2552 ไวเบิกเหลื่อมป และการขยายเวลาเบิกเงิน ณ ส้ิน51 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 หากสวนราชการ และรัฐวิสาหกิจใดไมสามารถปฏิบัติตามแนวทางขางตนได ใหเงิน52 
งบประมาณดังกลาวพับไป และจะไมรับพิจารณาการกันเงินไวเบิกเหลื่อมปหรือการขยายเวลาเบิกจายเงินไมวาใน53 
กรณีใดๆ ทั้งส้ิน   54 
  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 55 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี 13/2552  ณ วันศุกรท่ี 14 สิงหาคม 2552 
หมายเหตุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 14/2552 วันที่ 21 สงิหาคม 2552 เรียบรอยแลว 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและถือปฏิบัติตอไป 1 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบและประธานขอความรวมมือใหทุกคณะ/หนวยงานชวยกันกํากับ2 
ดูแลและเรงรัดดําเนินการดวย 3 

 4 
5.13 ระยะเวลาการยื่นฟองคดีเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 5 

  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ในปจจุบันไดมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการจดัตั้งศาล6 
ปกครองและวิธีพิจารณาคดปีกครองซึ่งตราเปนพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับ7 
ที่ 5) พ.ศ. 2551 มาตรา 51 การฟองคดีตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) ใหยื่นฟองภายในหนึ่งปและการฟองคดีตาม8 
มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (4) ใหยื่นฟองภายในหาป นับแตวันที่รูหรือควรรูถงึเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกินสิบปนับแต9 
วันที่มีเหตุแหงการฟองคดี ประกอบกับศาลปกครองสูงสุดไดมีคําสั่ง ที่ 97/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2552 10 
วินิจฉัยวากรณีที่ศาลปกครองไดมีคําสั่งไมรบัคําฟองไวพิจารณา เพราะเหตุยื่นคําฟองเมื่อพนกําหนดหนึ่งปนับแต11 
วันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา 51 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 12 
พ.ศ. 2542 ตอมาไดมีพระราชบัญญัติใหการฟองคดีปกครองมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (4) ใหยื่นฟองภายในหาป นับแต13 
วันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี ซึ่งมีผลใชบังคับ ตั้งแตวันที่ 28 กุมภาพันธ 2551 ดังนั้น คดีพิพาทที่เกี่ยวกับ14 
สัญญาปกครอง จึงมีกําหนดระยะเวลาการฟองคดียอนหลังไปถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2546  15 
  กระทรวงการคลังพิจารณาแลว ขอแจงวาเพื่อเปนการรักษาประโยชนของทางราชการที่ไดรับความ16 
เสียหายจากการฟองคดีไมทันภายในระยะเวลาดังกลาว และใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายที่ใหขยาย17 
ระยะเวลาการฟองคดียาวขึ้น จึงใหหนวยงานของรัฐรีบดําเนินการตรวจสอบคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองที่18 
ศาลปกครองไดเคยมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาและใหจําหนายคดอีอกจากสารบบความ เพราะเหตุยื่นคําฟองไม19 
ทันภายในระยะเวลาหนึ่งป นับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตแุหงการฟองคดีตามมาตรา 51 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาล20 
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 (เดิม) โดยใหนํามายื่นฟองเปนคดีใหมภายในกําหนดระยะเวลาหาป นับแต21 
วันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดปีกครอง (ฉบับที่ 22 
5) พ.ศ. 2551 ที่แกไขเพิ่มเติม 23 
  อนึ่ง หากหนวยงานของรัฐใดไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผดิทางละเมิด24 
กับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในกรณีที่ยื่นฟองคดีไมทันภายในระยะเวลาหนึ่งปตามมาตรา 51 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาล25 
ปกครองและวิธีพิจารณาคดปีกครอง พ.ศ. 2542  เมื่อไดดําเนินการยื่นฟองคดีใหมตามแนวทางปฏิบัตินี้และศาล26 
ปกครองมีคําสั่งรับฟองไวพิจารณาแลวก็ใหชะลอการดําเนินการสอบขอเท็จจริงความรบัผิดทางละเมิดกับเจาหนาที่27 
ผูรับผิดชอบดังกลาวไวกอน จนกวาศาลปกครองจะไดมีคาํวินิจฉัยถึงที่สุดในคดีที่ไดยื่นฟองใหมนี้ ซึ่งมีรายละเอียด28 
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 29 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและแจงเจาหนาที่ผูเกี่ยวของในสังกัดถือปฏิบัติตอไป 30 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 31 

 32 
5.14 รางพระราชกฤษฎีกาเงินชวยคาครองชีพผูรบัเบี้ยหวัดบํานาญ (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ... 33 

  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ดวยร างพระราชกฤษฎีกาเงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ 34 
(ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ซึ่งกําหนดใหปรับเพิ่มเงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ (ช.ค.บ.) ใหแกผูรับเบี้ยหวัด35 
บํานาญที่ไดรับเบี้ยหวัดรวมกันทุกประเภทและรวมกับ ช.ค.บ. แลวต่ํากวาเดือนละหกพันบาทใหไดรับ ช.ค.บ. เพิ่ม36 
อีกในอัตราเดือนละเทากับสวนตางของจํานวนเงินหกพันบาท หักดวยจํานวนรวมของเบี้ยหวัดหรือบํานาญทุก37 
ประเภทรวมกันกับ ช.ค.บ. ที่ไดรับอยู มีผลใชบังคับแลวตั้งแตวันที่ 23 กรกฎาคม 2552 เปนตนไป ซึ่งมีรายละเอียด38 
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 39 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 40 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 41 
 42 

5.15 วารสารวิจัย มข. (ฉบบับัณฑิตศึกษา) ปท่ี 9 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – มีนาคม 2552) 43 
  ดวยบัณฑิตวิทยาลัย ไดจัดทําวารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยของ44 
นักศึกษาและเปนสื่อกลางรายงานความกาวหนาในการวจิัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน 45 
โดยกําหนดออกปละ 4 ฉบับ ขณะนี้วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ปที่ 9 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม-มีนาคม 46 
2552) ไดจัดพิมพเสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 47 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 48 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 49 

 50 
5.16 การขออนุมัติเปดหลกัสูตร 51 

  ดวยคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดพิจารณาใหความเหน็ชอบการ52 
เสนอขออนุมัติหลักสูตรจํานวน 11 หลักสูตร  ดังนี้ 53 
 54 
 55 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี 13/2552  ณ วันศุกรท่ี 14 สิงหาคม 2552 
หมายเหตุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 14/2552 วันที่ 21 สงิหาคม 2552 เรียบรอยแลว 

ช่ือหลักสูตร คณะที่รับผิดชอบ ผานความเห็นชอบคราวประชุม
ครั้งท่ี (วันท่ี) 

1. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม  
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552) 

ศิลปกรรมศาสตรและ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

11/2552 
(29 ก.ค. 52) 

2. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552) 

ศิลปกรรมศาสตรและ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

11/2552 
(29 ก.ค. 52) 

3. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรและ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

11/2552 
(29 ก.ค. 52) 

4. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 

วิทยาศาสตรและ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

11/2552 
(29 ก.ค. 52) 

5. สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552) 

สาธารณสุขศาสตรและ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

11/2552 
(29 ก.ค. 52) 

6. สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
หลักสูตรนานาชาติ 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552) 

สาธารณสุขศาสตรและ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

11/2552 
(29 ก.ค. 52) 

7. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552) 

ทันตแพทยศาสตรและ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

11/2552 
(29 ก.ค. 52) 

8. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 

สาธารณสุขศาสตรและ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

11/2552 
(29 ก.ค. 52) 

9. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 

สัตวแพทยศาสตร 12/2552 
(6 ส.ค. 52) 

10.  วิทยาศาสตรบัณฑิต 
     สาขาวิชาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย 
     (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552) 

สัตวแพทยศาสตร 12/2552 
(6 ส.ค. 52) 

11. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการสืบพันธุสัตว 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 

สัตวแพทยศาสตรและ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

12/2552 
(6 ส.ค. 52) 

 1 
  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 2 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 3 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 4 

 5 
5.17 บันทึกขอตกลงในการดําเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐสมยัใหม6 

สําหรับผูบริหารระดับกลางในสวนภูมิภาค 7 
  รองอธิการบดีฝายทรัพยสินเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ8 
ราชการพลเรือน (ก.พ.ร.) ไดจัดพิธีลงนามขอตกลงวาดวยความรวมมือในการดําเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรการ9 
บริหารงานภาครัฐสมัยใหมสําหรับผูบริหารระดับกลางในสวนภูมภิาค ในงานสัมมนาโครงการสงเสริมการเรียนรูผาน10 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง “Crisis Management: Knowledge to Practice” เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2551 เวลา 12.30 11 
– 17.00 น. ณ โรงแรมแลนดมารค กรุงเทพฯ นั้น  12 
  สํานักงาน ก.พ.ร. ไดมีหนังสือแจงขอบคุณมายังมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ใหการสนับสนุนการ13 
ดําเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐสมัยใหมสําหรับผูบริหารระดับกลางในสวนภูมิภาคตลอดจน14 
มอบหมายผูแทนเขารวมเปนเกียรติในพิธีลงนามขอตกลงฯ ดังกลาว พรอมนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. ไดสงบันทึก15 
ขอตกลงวาดวยความรวมมือในการดําเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรฯ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ    16 
การประชุม 17 
  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมเพิ่มเติมวา หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐสมัยใหมสําหรับ18 
ผูบริหารระดับกลางในสวนภูมิภาค (NPM) นี้ ซึ่งเปนหลักสูตรสําหรับหัวหนาสวนราชการตางๆ ที่สํานักงาน ก.พ.ร. จัด19 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี 13/2552  ณ วันศุกรท่ี 14 สิงหาคม 2552 
หมายเหตุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 14/2552 วันที่ 21 สงิหาคม 2552 เรียบรอยแลว 

ขึ้น มี 2 รายวิชา จํานวน 90 ชั่วโมง โดยเชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศเปนผูบรรยาย ผูเรียนสามารถเรียนผาน1 
ส่ือแบบ Virtual ได  นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. ไดหารือเพิ่มเติมใน 2 ประเด็น คือ  2 

1. เมื่อผูเขารับการอบรมสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรดังกลาวแลว มหาวิทยาลัยขอนแกน3 
สามารถออกใบรับรองการเขารับการอบรมไดหรอืไม  4 

2. เมื่อผูเขารับการอบรมสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตร Mini MBA แลว ตองการศึกษาตอในระดับ5 
ปริญญาโทในหลักสูตรของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ จะสามารถโอนหนวยกิตในบาง6 
รายวิชาไดหรอืไม 7 

ในประเด็นขอ 1 ไดชี้แจงในเบื้องตนแลววา มหาวิทยาลัยยินดีออกใบรับรองใหหากมหาวิทยาลัย8 
เปนผูจัดการหลักสูตรดังกลาวเอง  9 

ในประเด็นขอ 2 ขณะนี้ อยูระหวางการหารือรวมกันระหวางบัณฑิตวิทยาลัยและวิทยาลัย10 
บัณฑิตศึกษาการจัดการ  11 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 12 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 13 

 14 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 15 

6.1 รายงานคาใชจายในการขอใชหองเรียนของคณะ ประจําภาคตน ปการศึกษา 2552 16 
เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่สํานักวิชาศึกษาทั่วไป ไดจัดการเรียนการสอน17 

รายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2552 โดยไดมีการขอความอนุเคราะหใช18 
หองเรียนจากคณะตางๆ ซึ่งมีคณะที่คิดคาใชจายในการขอใชหอง ดังนี้ 19 

1. คณะวิทยาการจัดการ  เปนเงิน         206,000   บาท 20 
2. คณะเภสัชศาสตร    เปนเงิน      1,215,000  บาท 21 
3. คณะทันตแพทยศาสตร   เปนเงิน         115,000   บาท 22 
4. คณะเกษตรศาสตร    เปนเงิน             1,000   บาท 23 
5. คณะสัตวแพทยศาสตร   เปนเงิน           18,000   บาท 24 
รวมคาใชจายในการขอใชหองเรียน ประจําภาคตน ปการศึกษา 2552 เปนเงิน 1,555,000 บาท 25 

(หนึ่งลานหาแสนหาหมื่นหาพันบาทถวน) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 26 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 27 
ประธานเสนอที่ประชุมเพิ่มเติมวา  มหาวทิยาลัยควรมีความชัดเจนในเรื่องนี้ ซึ่งรองอธิการบดี28 

ฝายแผนและสารสนเทศไดเสนอความเห็นไววา ในหลักการ หากเปนหลักสูตรปกติไมควรเก็บคาใชบริการ จึง29 
เสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาใหขอคิดเห็นเสนอแนะ 30 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีความเห็นวา มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการใชทรัพยากร31 
รวมกัน แตท้ังน้ี  การใชทรัพยากรรวมกันน้ัน อาจมีคาใชจายในการบริหารจัดการเกิดขึ้น จึงเห็นควร32 
มอบให ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ พิจารณาหารือรวมกับคณะ/หนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพื่อ33 
หาขอสรุป กําหนดหลักเกณฑกลางในการใชอาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ และอื่นๆ เพื่อการจัดการ34 
เรียนการสอน ใหชัดเจน และเหมาะสมตอไป 35 

 36 
6.2 แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแกน (ก.บ.ม.) 37 
รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลเสนอตอที่ประชุมวา ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน38 

บุคคล ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2552 มีมติอนุมัติในหลักการและ39 
รับทราบในเรื่อง ดังตอไปนี้  40 

1. อนุมัติในหลักการใหพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งอยูในสังกัด/หนวยงานและใชเงิน41 
งบประมาณการจางประเภทเดียวกัน ซึ่งไดผานกระบวนการสรรหาและรับสมัครบุคคลเพื่อเขาปฏิบัติงานเปน42 
พนักงานมหาวิทยาลัยแลวสามารถยายขามสายงาน จากเดิมไปสูสายวิชาการได และมอบหมายใหกองการ43 
เจาหนาที่ ดําเนินการยกรางระเบียบที่เกี่ยวของกับการดําเนินการดังกลาว เพื่อนําไปสูหลกัการปฏิบัติตอไป 44 

2. อนุมัติผอนผันหลักการสําหรบัการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนง45 
อาจารย กรณีการรับสมัครจากบุคคลภายนอก ซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เทียบเทา และกําลังศึกษา46 
ตอในระดับปริญญาเอก/เทียบเทา ใหยกเวนการพิจารณาผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษาในระดับ47 
ปริญญาตรีได และหลักเกณฑอื่นๆ ใหคงเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารงานบคุคล ทั้งนี้ คณะ/48 
หนวยงานตองแสดงหลักฐานการรับรองสถานะในการศึกษาระดับปริญญาเอก/เทียบเทา ประกอบการพิจารณา 49 

3. อนุมัติหลักการเพื่อใหการบริหารอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยภายในคณะ/หนวยงาน50 
เดียวกัน มีความตอเนื่อง หากพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใชเงินรายไดภายในคณะ/หนวยงานนั้น ไดผาน51 
กระบวนการสรรหาและรับสมัครบุคคลเพือ่เขาปฏิบัติงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดินแลว 52 
ดังนั้น เพื่อใหสิทธิประโยชนตางๆ เปนไปอยางตอเนื่อง คณะ/หนวยงานอาจพิจารณาใหยายบุคคลนั้นเพื่อ53 
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดินไดและหากคณะ/หนวยงานประสงค54 
ใหไดรับเงินเดือนเทากับอัตราเงินเดือนเดิมซึ่งสูงกวาคุณวุฒิแรกเขานั้น ใหสามารถจายได โดยใหใชเงิน55 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี 13/2552  ณ วันศุกรท่ี 14 สิงหาคม 2552 
หมายเหตุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 14/2552 วันที่ 21 สงิหาคม 2552 เรียบรอยแลว 

งบประมาณเงินรายไดของคณะ/หนวยงานเปนผูจายสมทบในสวนที่เกินจากเงินเดือนขั้นแรกตามคุณวุฒิของ1 
ตําแหนงนั้นๆ  2 

4. เห็นชอบในหลักการใหบรรจุและแตงตั้งผูที่ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงทาง3 
วิชาการตั้งแตผูชวยศาสตราจารยขึ้นไปจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชน เขาปฏิบัติงานเปนพนักงาน4 
มหาวิทยาลัยหรือพนักงานองคกรในกํากับในตําแหนงผูชวยศาสตราจารยขึ้นไปแลวแตกรณีได โดยมีเง่ือนไขวา5 
การไดมาซึ่งตาํแหนงทางวิชาการเดิม นัน้ เปนไปตามหลักเกณฑที่ ก.ม. หรือ ก.พ.อ. กําหนด และตองมีผลงาน6 
การพัฒนาทางวิชาการภายหลังไดตําแหนงทางวิชาการดวย ทั้งนี้ การจายเงินคาตอบแทนของตําแหนงทาง7 
วิชาการและหรือเงินเพิ่มพิเศษของตําแหนงทางวิชาการในสวนของพนักงานสังกัดองคกรในกํากับใหเปนไป8 
ตามที่องคกรในกํากับนั้นๆ กําหนดจากเงินงบประมาณขององคกรในกํากับ 9 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 10 
ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้  11 
- มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเรื่องระบบการบริหารงานบุคลากรและระบบการเงินงบประมาณ 12 

ที่สอดคลองกัน  ทั้งนี้ การดําเนินการตามขอ 3 นั้น อาจสงผลกระทบตอระบบงบประมาณ13 
ของมหาวิทยาลัย  14 

- ควรพิจารณาออกเปนประกาศแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อใหบุคลากรไดรับทราบและเขาใจใน15 
กลไกปฏิบัติ 16 

มต ิท่ีประชุมรับทราบและมอบใหรองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลรับไปพิจารณาตอไป  17 
 18 
6.3 การสัมมนาวิชาการประจําสถาบัน เน่ืองในโอกาสครบรอบ 30 ป  19 

การกอตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา 20 
เนื่องดวย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวทิยาลัยขอนแกน กําหนดจัดสัมมนาวิชาการประจํา21 

สถาบัน เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ป การกอตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อทบทวนการเปลี่ยนแปลงสังคมจาก22 
งานวิจัยบูรณาการชวง 3 ทศวรรษเพื่อกาวสู... ทศวรรษใหมวิจัยเพื่อสังคม ในระหวางวันที่ 24-26 สิงหาคม 23 
2552 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแกน ราชาออคิด จังหวัดขอนแกน  24 

จึงขอเสนอเอกสารแผนพับการสัมมนาวิชาการประจําสถาบันดังกลาว เพื่อประชาสัมพันธและ25 
ขอเชิญรวมการสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 26 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 27 
มต ิท่ีประชุมรับทราบ 28 
 29 
6.4 ติดตามความคืบหนาในการจัดทําแบบรูปโครงการเงินกู SP 2 ท่ีดินสิ่งกอสราง 1 ป 30 
รองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพเสนอตอที่ประชุมวา ดวยมี คณะ/หนวยงานภายใน31 

มหาวิทยาลัยขอนแกนไดสงคําขอที่ดินสิ่งกอสรางงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 32 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามโครงการเงินกู SP 2 ที่ดินสิ่งกอสราง 1 ป  ดังนี้  33 

 34 
ท่ี สิ่งกอสราง คําขอป 2553 หนวยงาน 
 ผลผลิตวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
 กิจกรรม จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 13,700,000  
1 ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร 1 หลัง 300,000 คณะเกษตรศาสตร 
2 ปรับปรุงหองปฏิบัติการทางภูมิสารสนเทศ 1 หลัง 500,000 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
3 ปรับปรุงอาคารเรียนคณะเทคโนโลยี 1 หลัง 700,000 คณะเทคโนโลยี 
4 ปรับปรุงโดมหอดูดาวคณะวิทยาศาสตร 1 หลัง 900,000 คณะวิทยาศาสตร 
5 ปรับปรุงอาคารเรียนทดลองทางชีวเคมีและจลุชีววิทยา 1 หลงั 2,000,000 คณะวิทยาศาสตร 
6 ปรับปรุงรั้วรอบวิทยาเขตหนองคาย 3,000,000 วิทยาเขตหนองคาย 
7 ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการภาควชิาวิศวกรรม

เกษตร 1 หลัง 
3,000,000 คณะวิศวกรรมศาสตร 

8 ปรับปรุงอาคารเรียนวิทยาศาสตร SC 06 1หลัง 3,300,000 คณะวิทยาศาสตร 
 ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 600,000  
 กิจกรรม จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร  
1 ปรับปรุงอาคารประติมากรรม 1 หลัง  600,000 คณะศิลปกรรมศาสตร 

 35 
ในการนี้ จึงขอทราบความคืบหนาในการจัดทําแบบรูปของโครงการขางตน ซึ่งหากคณะ/ 36 

หนวยงานใดยังไมไดดําเนินการ ขอใหเรงดําเนินการดวย เนื่องจากเปนโครงการเงินกูที่ตองดําเนินการประกวด37 
ราคาและทําสัญญาใหแลวเสร็จภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2552 นี้ อนึ่ง ขณะนี้ แบบรูปของคณะวิทยาศาสตร ทั้ง  38 
3 โครงการ ไดรับอนุมัติเรียบรอยแลว  39 



16 
 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี 13/2552  ณ วันศุกรท่ี 14 สิงหาคม 2552 
หมายเหตุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 14/2552 วันที่ 21 สงิหาคม 2552 เรียบรอยแลว 

 1 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปดวย 2 
มต ิท่ีประชุมรับทราบและประธานมอบใหฝายพัฒนาระบบกายภาพจัดทําหนังสือแจง3 

คณะ/หนวยงานขางตนใหเรงดําเนินการใหทันตามกําหนดเวลาดังกลาวดวย 4 
 5 
 6 

เลิกประชุมเวลา 12.30 นาฬิกา 7 
 8 
 9 
 10 
    ลงชื่อ                 กิตติชัย ไตรรัตนศิริชยั 11 

(รองศาสตราจารยกิตติชัย ไตรรัตนศริิชัย) 12 
รองอธิการบดีฝายวจิัยและการถายทอดเทคโนโลยี 13 

ปฏิบัติหนาที่เลขานุการที่ประชุมคณบดี 14 
 15 
นางสาวลัลธริมา ประจง 16 
นางสุภารัตน  มูลศรี 17 
ผูบันทึกรายงานการประชุม 18 


