
รายงานการประชุมคณบดี 
ครั้งท่ี 14/2551 

เมื่อวันศุกรท่ี  8  สิงหาคม  2551 
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารแกนกัลปพฤกษ 

 

ผูมาประชุม 
1. รศ.สุมนต  สกลไชย    อธิการบดี     ประธาน 
2. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร   รองอธิการบดีฝายบริหาร 
3. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 
4. รศ.สมชาย  รัตนทองคํา   ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร 
      แทนรองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล 
5. ผศ.ดารณี  หอมดี    ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 
      แทนรองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 
6. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ   รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 
7. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
8. รศ.ชูชาติ  กมลเลิศ    ผูชวยอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ   
      แทนรองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 
9. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 
10. ผศ.อาวุธ  ยิ้มแต    ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพ 
      แทนรองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพ 
11. ผศ.อัญชลี  ตัตตะวะศาสตร     รองคณบดีฝายวิชาการ 
      แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
12. รศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ   คณบดีคณะเกษตรศาสตร 
13. รศ.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
14. ศ.ละออศรี  เสนาะเมือง   คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
15. ผศ.ไพศาล สุวรรณนอย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
16. ผศ.เสาวมาศ  เถื่อนนาดี   รองคณบดีฝายบริหารและพัฒนาบุคลากร 
      แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
17. ศ.วิรุฬห  เหลาภัทรเกษม   คณบดีคณะแพทยศาสตร 
18. ผศ.เยาวลักษณ  อภิชาติวัลลภ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
19. รศ.พัชรี  เจียรนัยกูร    รองคณบดีฝายบริหาร วางแผน และสารสนเทศ  

      แทนคณบดีคณะเทคนิคการแพทย 
20. รศ.พรรณี  บัญชรหัตถกิจ   รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ 
      แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
21. รศ.อินทรพล  หอวิจิตร   คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 
22. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย   คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
23. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี  
24. รศ.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย    คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 
25. นางอโนชา  นนทคุปต   ผูชวยคณบดีฝายบริหาร  
      แทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร    
26. รศ.มันทนา  สามารถ   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
27. ผศ.จรัญ  ชัยประทุม    รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา  
      แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 
28. อ.กิตติบดี  ใยพูล    รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร 
29. รศ.พีรสิทธิ์ คํานวณศิลป   คณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 
30. รศ.สมาน  ลอยฟา    ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 
31. ศ.สุทธิพันธ  จิตพิมลมาศ   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
32. นายพงษศักดิ์  จําปาเทศ   ผูชวยผูอํานวยการฝายแผนและสารสนเทศ 
      แทนผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 
33. นางเพ็ญนิดา  ประสาทการคา  ผูชวยเลขานุการฝายบริหาร 
      แทนผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 
34. ผศ.พรรณวดี  ตันติศิรินทร   ประธานสภาคณาจารย  
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35. นายสุภาพ ไชยยา    นักสารสนเทศ 
      แทนผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  
      (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
36. นางพิสมัย  พวงคํา    หัวหนางานสภาอาจารย 
      แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง 
37. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
      เลขานุการที่ประชุม 
38. นางสังวาลย  ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 
    
ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 
1.  รศ.วินิต ชินสุวรรณ    คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
2.  ผศ.ชูศักดิ์ คุปตานนท   ผูอํานวยการศนูยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
      
เริ่มประชุมเวลา 09.40 นาฬิกา 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอท่ีประชุม  
  1.1 กําหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจําปการศึกษา 2550 
  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ตามหนังสือที่มหาวิทยาลัยขอนแกนมีหนงัสือใหนําความกราบ
บังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานเชิญพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั และสมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินนีาถ เสด็จฯ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป 
2550 จํานวนประมาณ 7,000 คน ณ อาคารศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแกน ใน
วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2551 นั้น  
  บัดนี้ ไดนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาทแลว ทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ ใหสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ เสด็จฯ แทนพระองคไปในการนี้ ซึ่งทรง
กําหนดจะเสด็จฯ ระหวางวันที่ 22-25 ธันวาคม 2551  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ  
         
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งท่ี 13/2551 เมื่อวันท่ี 21 กรกฎาคม 2551 

ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการครั้งที่ 13/2551 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2551 โดยมีการแกไข ดังนี้ 
- หนา 1 ลําดับที่ 20 เพิ่มขอความ “แทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร” 
เมื่อแกไขเรียบรอยแลว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 13/2551 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2551   
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน     
  3.1 รายงานจํานวนสาขาวิชาที่สามารถกูยืม กรอ. ประจําปการศึกษา 2551 
  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอตอที่ประชุมวา ที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 
13/2551 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2551 ไดมีมติใหฝายพัฒนานักศึกษาพิจารณาตรวจสอบและสอบถามขอมูล
สาขาวิชาที่สามารถกูยืมเงินจาก กรอ.ได ใหชัดเจนและนาํเสนอที่ประชมุคณบดีอีกครัง้ นั้น ฝายพัฒนานักศึกษา
ไดตรวจสอบขอมูลสาขาวิชาที่สามารถกูยืมเงินจาก กรอ. ประจําปการศึกษา 2551 ได  มีจํานวนทั้งส้ิน 44 สาขาวิชา 
โดยสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยขอนแกนเปดสอนและตรงตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา มี
จํานวน 21 สาขาวิชา และมีนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนยื่นขอกูยืม กรอ. จํานวน 198 ราย โดยนักศึกษาที่มี
คุณสมบัติสามารถกูยืม กรอ. ได จํานวน 121 ราย ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ  
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
  4.1 การพัฒนาระบบงานและปรับโครงสรางสํานักงานอธิการบดี 
  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัย ไดมอบนโยบายการพัฒนาระบบงานและ
ปรับโครงสรางสํานักงานอธิการบดี ใหมีระบบงานที่ยืดหยุน คลองตัว ไมซ้ําซอน มีความสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย และสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงในปจจุบันและอนาคต 
  กองแผนงาน ไดประสานการดําเนินการตามกรอบนโยบายดังกลาว โดยจัดประชุมสัมมนาระดม
ความคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิและบุคลากรภายในสํานักงานอธิการบดี ทั้งในระดับผูบริหารหนวยงานและ
ผูปฏิบัติงานมาอยางตอเนื่อง และรวบรวม วิเคราะห สังเคราะหขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของ โดยมีสรุปผล
ขอเสนอการพัฒนาระบบงานและปรับโครงสรางสํานักงานอธิการบดี ดังนี้ 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 14/2551 ณ วันศุกรท่ี 8 สิงหาคม  2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 15/2551 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2551 เรียบรอยแลว 
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1) การพัฒนาระบบงานสํานักงานอธิการบดี  
  การพัฒนาระบบงานสํานักงานอธิการบดี ที่สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ใหดําเนินการ
อยางมีประสิทธิภาพ มีผลงานเปนที่ยอมรับแกผูใชบริการ โดยเปนระบบที่เชื่อมโยงและทํางานรวมกัน ใช
เครื่องมือทันสมัย ไดแก พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร พัฒนาระบบสารบรรณและเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส  พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล พัฒนาระบบประกันคุณภาพ เปนตน 

2) การปรับปรงุการแบงสวนราชการ  
  เพื่อใหการแบงสวนราชการสอดคลองกับการพัฒนาระบบงาน และพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 จึงขอเสนอการแบงสวนราชการ ดังตอไปนี้  
  (2.1) สํานักงานอธิการบดี สมควรปรับปรุงการแบงสวนงานภายในจากเดิม 7 กอง 46 งาน     
1 หนวยตรวจสอบภายใน ใหแบงสวนราชการภายในใหมเปน 8 กอง 40 งาน และใหปรับปรุงภาระงาน/กิจกรรม
ภายในงานใหสอดคลองกับภารกิจใหม ไดแก  

โครงสรางปจจุบัน การปรับปรงุโครงสรางใหม

กองแผนงาน กองยุทธศาสตรและสารสนเทศ

-งานวางแผนและประเมินผล -งานนโยบายและยทุธศาสตร 

-งานวิเคราะหแผนและงบประมาณ -งานแผนงานและงบประมาณ 

-งานวิจัยสถาบนั -งานคลังขอมูลและสารสนเทศ 

-งานวางผังแมบท -งานติดตามและประเมินผล 

-งานวิเทศสมัพันธ  

-งานธุรการ  

กองการเจาหนาที่ กองทรัพยากรมนุษย

-งานบริหารงานบุคคล -งานอัตราและสรรหา 

-งานทะเบียนประวตั ิ -งานบริหารงานบุคคล 

-งานสวัสดิการ -งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน 

-งานวินัยและนติิการ -งานสงเสริมสมรรถนะบคุลากร 

-งานพัฒนาและฝกอบรม -งานสารสนเทศทรัพยากรมนษุย 

-งานธุรการ -งานจรรยาบรรณและวินยั 

กองคลัง กองคลังและทรพัยสิน

-งานการเงิน  -งานบริหารการเงิน   

-งานบัญชี  -งานบัญชี  

-งานงบประมาณ -งานเงินเดือนและคาจาง 

-งานพัสดุ  -งานพัสดุและบริหารสญัญา  

-งานเงินรายได  -งานบริหารสินทรัพย  

-งานธุรการ  -งานสารสนเทศการคลัง  

 
 
 
 
 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 14/2551 ณ วันศุกรท่ี 8 สิงหาคม  2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 15/2551 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2551 เรียบรอยแลว 
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โครงสรางปจจุบัน การปรับปรงุโครงสรางใหม

กองอาคารและสถานที่    กองกายภาพและสาธารณปูการ    

-งานกอสรางและซอมบํารุง -งานออกแบบและผังแมบท 

-งานประปาและสุขาภิบาล -งานจัดการอาคารและสิ่งกอสราง 

-งานสวนและสิง่แวดลอม -งานภูมิทศันและสิ่งแวดลอม 

-งานไฟฟา -งานสาธารณูปการพื้นฐาน 

-งานซอมบํารุงเครื่องจักรกล -งานยานพาหนะและเครื่องจักรกล 

-งานโทรศัพท -งานบริการสาธารณูปการสัมพันธ 

-งานธุรการ   

กองกิจการนักศกึษา กองกิจการนกัศกึษา

-งานกิจกรรมนกัศึกษา -งานสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

-งานบริการและสวสัดิการ -งานบริการและสวสัดิการนักศกึษา 

-งานวินัยนักศึกษา -งานสงเสริมจรยิธรรมและวินัยนักศึกษา 

-งานแนะแนวและจดัหางาน -งานแนะแนวและจดัหางาน 

-งานกีฬา -งานสงเสริมกิจกรรมกีฬา 

-งานหอพักนักศึกษา -งานหอพักนักศึกษา 

-งานธุรการ -งานกองทุนเงินกูยืมเพ่ือการศึกษา 

กองกลาง กองอาํนวยการ

-งานสารบรรณ -งานบริหารและสารสนเทศ  

-งานประชุม -งานพิธีการและประสานสัมพันธ 

-งานประชาสัมพันธ -งานประชาสัมพันธ 

-งานสภาอาจารย* -งานกฎหมายและระเบียบกลาง 

-งานประสานงานมหาวทิยาลัย -งานขอมูลขาวสารและจัดการเรื่องรองเรียน 

-งานบริการยานพาหนะ -งานรักษาความปลอดภยัและการจราจร 

-งานรักษาความปลอดภยั  

-งานเลขานุการผูบรหิาร  

 กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

 -งานสนับสนุนวจิัยและบริการวิชาการ 

 -งานวิเคราะหและประเมินผลงานวิจัย 

หนวยตรวจสอบภายใน กองตรวจสอบภายใน

-ไมแบงสวนงาน- -งานมาตรฐานและควบคุมความเสี่ยง 

 -งานตรวจสอบและประเมินผล 
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และใหมีหนวยงานสนับสนุน (ท่ีไมอิงระบบราชการ) ดังนี้ 

1.สํานักงานที่ปรึกษา 

2.สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

3.สํานักงานกฎหมาย 

4.สํานักงานสภาบุคลากร(งานสภาคณาจารย ขาราชการ  พนักงาน  ลูกจาง) 

5.สํานักงานประสานและจัดการเรื่องรองเรียน 

6.สํานักงานชุมชนสัมพันธ 

7.สํานักงานบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา 

8.สํานักงานวิเทศสัมพันธ 

9.สํานักงานศิษยเกาสัมพันธ 

10.สํานักงานขอมูลขาวสาร 

11.สํานักงานบริหารจัดการทรัพยสิน 
 
  (2.2) สํานักงานคณบดี เพือ่ใหสอดคลองกบัการปรับโครงสรางสํานักงานอธิการบดี เห็นควรให
คณะที่ประสงคจะเปลี่ยนแปลงการแบงสวนราชการในสาํนักงานคณบดี ใหแบงสวนงานภายใน เปน 5 งาน ไดแก  

สภาพปจจุบัน 
(ยกเวนคณะแพทยศาสตร) 

ขอเสนอ 

1. งานบริหารและธุรการ  
2. งานคลังและพัสดุ  
3. งานนโยบายและแผน  
4. งานบริการการศึกษา  
5. งานบริการวิชาการและวิจัย  

1. งานบริหารและพัฒนาวิชาการ 
2. งานสนับสนุนการบริการวิชาการและวิจัย 
3. งานกิจการนักศึกษา   
4. งานยุทธศาสตรและประเมินผล     
5. งานบริหารงานทั่วไป 
    (บุคคล  การเงิน  พัสดุ  บัญชี) 
6. งานประกันคุณภาพ 

 
  (2.3) สํานักงานศูนย/สถาบัน/สํานัก เนื่องจากแตละศูนย/สถาบัน/สํานัก มีภารกิจแตกตางกัน 
จึงควรแบง ดังนี้ 

  1.  งานบริหารงานทั่วไป 
  2.  งานบริการวิชาการ 
  3.  งานยุทธศาสตรประเมินผลและประกันคุณภาพ 

  ทั้งนี้ ประธานชี้แจงวาในการประชุมคราวนี้อาจจะยังไมพิจารณาในสวนของโครงสรางของสํานักงาน
คณบดีและสํานักงานศูนย/สถาบัน/สํานัก ก็ได  เนื่องจากยังไมไดมกีารประชุมหารือกับคณะ/หนวยงานมากอน 
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้  

1. สํานักงานอธิการบดี  
- งานประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนงานที่ตองการผูมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 

และมีการทํางานเชิงรุก ควรพิจารณาใหเปนหนวยงานอิสระ 
- ควรคํานึงถึง Human Capital และ ICT Capital ซึ่งจะเปนสวนที่สนับสนุนงานดาน

สารสนเทศ โดยแตละองคกรอาจจะไมจาํเปนตองมีสวนงานดานสารสนเทศ แตให
บุคลากรมีความเขาใจและสามารถกรอกขอมูลที่ถูกตองได 

- หนวยตรวจสอบภายใน เปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทําหนาที่สอบทานทั้งระบบของ
มหาวิทยาลัย ตามมติคณะรฐัมนตรีและกระทรวงการคลงั โดยใหเปนหนวยงานอิสระและ
ขึ้นตรงตออธิการบดีแตเพียงผูเดียว จึงไมควรอยูภายใตสํานักงานอธิการบดี  
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- ควรเพิ่มเติมขอมูลความเชื่อมโยงระบบงานของแตละกองที่ปรับโครงสรางใหมใหชัดเจน 
ในการนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยดวย 

- ควรปรับโครงสรางโดยใหมีการปรับเปลี่ยนที่นอยที่สุด เนื่องจากมีเวลาในการดําเนินการ
คอนขางนอย จึงควรเนนดานความเชื่อมโยงของแตละงานมากกวา  โดยนําปญหาตางๆ ที่
เกิดข้ึนมาเปนตัวตั้งในการปรับโครงสรางใหม 

- ควรพิจารณาเพิ่มภารกิจดานการพัฒนาและเสริมสรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรู ในสวนงาน
ของกองกิจการนักศึกษา ทั้งนี้ มอบใหฝายพัฒนานักศึกษารับไปพิจารณาดําเนินการตอไป 

2. สํานักงานคณบดี 
- ควรใหคงโครงสรางเดิม โดยเพิ่มหนาที่ของบุคลากรจากการประเมินศักยภาพของแตละ

บุคคล และมีการกําหนด Competency ใหชัดเจน ซึ่งตองไมผูกพันกับระบบซี นอกจากนี้
ตองมีการคัดเลือกบุคคลตามความสามารถที่แทจริง โดยมีการจัดสรรผลประโยชนใหแก
บุคลากรใหเพยีงพอและสามารถยอมรับได 

- อาจพิจารณาปรับเปลี่ยนชื่อสวนงานเดิมที่มีอยูในกรณีที่เพิ่มงาน แทนการขยายสวนงาน
เพิ่มขึ้น 

- กรณี 8 คณะที่มีการปรับโครงสรางแลว อาจไมจําเปนตองแบงสวนงานเหมือนกัน 
- กรณีที่ปรับสวนงานภายในจากเดิม 5 งาน เปน 6 งาน ควรคํานึงถึงการจัดอัตราบุคลากรที่

ปฏิบัติหนาที่อยูในงานนั้นๆ ดวย 
- ควรมีการกําหนดหลักการที่ชัดเจนในการคัดเลือกบุคคลเขาสูตําแหนงหัวหนางาน 
- ควรมีการนําเสนอและอธิบายหลักการและเหตุผลในการปรับโครงสรางองคกรใหบุคลากร

ในองคกรเกิดความเขาใจตรงกัน 
- การปรับโครงสรางใหมควรสงเสริมใหเปนองคกรที่มีโครงสรางแบบยืดหยุน (Organic Model) 

ที่รองรับการแกไขและปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณที่มีเปลี่ยนแปลง 
- การปรับโครงสรางในสวนของสํานักงานคณบดีอาจทําใหแตละคณะเกิดความสับสนได 

มหาวิทยาลัยควรกําหนดการแบงสวนงานใหมีความชัดเจน เอื้อตอการนําไปสูการปฏิบัติไดงาย 
- การบริหารอัตรากําลังควรพจิารณาใชระบบสาขาเชนเดียวกับธนาคาร เพื่อใหเกิดการ

พัฒนาในบางตําแหนงที่ทําหนาที่เหมือนกันทั้งมหาวิทยาลัย 
- ควรพิจารณาระบบงานทั้งมหาวิทยาลัยใหเปนระบบเครือขาย เพื่อใหเกิดความรวมมือและ

พัฒนา  
- ควรปรับโครงสรางสํานักงานคณบดีใหสอดคลองกับกองภายใตสํานักงานอธิการบดี 

เพื่อใหงานมีความเชื่อมโยงกัน 
- ควรใหความสาํคัญกับงานประชาสัมพันธ งานดานคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศดวย 

โดยกําหนดภารกิจใหชัดเจนในสํานักงานคณบดี โดยเฉพาะงานดานคอมพิวเตอรและ
สารสนเทศ เนื่องจากเจาหนาที่มีงานที่รับผิดชอบมากแตภารกิจของงานไมชัดเจนและไมมี
สิ่งจูงใจใหคนเกงคนดีเขามาทํางานหรือมีความจงรักภักดีตอองคกร จึงควรกําหนดภารกิจ
ใหมีความชัดเจนและเอื้อตอการไดมาซึ่งบุคลากรที่มีความรูความสามารถเขามาทํางาน 
นอกจากนี้ แตละคณะควรมีเจาหนาที่วิเทศสัมพันธประจําสํานักงานคณบดีดวย 

  และประธานเสนอใหมีการประชุมหารือในสวนการปรับโครงสรางของสํานักงานคณบดีและ
สํานักงานศูนย/สถาบัน/สํานัก โดยมอบใหรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศรับไปดําเนินการตอไป 

  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบความกาวหนาของการ
พัฒนาระบบและปรับโครงสรางสํานักงานอธิการบดี ตอไป 
 
  4.2 ขออนุมัติงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ 2551  
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ดวยมีคณะเสนอขออนุมัติ
งบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ 2551 จากเงินสํารองสะสม ดังนี้ 
          - คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีความจําเปนตองตั้งงบประมาณเงินรายไดป 
2551 เพิ่มเติม เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ (รถตู) โดยขออนุมัติใชเงินทุนสํารองสะสม จํานวน 1,800,000 บาท ซึ่งมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
   กองแผนงานพิจารณาตรวจสอบแลว คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีภารกิจและ
ความจําเปนที่ตองใชรถยนตตูในการดําเนินงานสนับสนุนการเรียนการสอนและการใหบริการวิชาการ รถที่มีอยู
ในปจจุบันไมเพียงพอที่จะสนับสนุนกิจกรรมดังกลาวได และในปงบประมาณ 2551 คณะฯ ไดรับอนุมัติงบประมาณ
เงินรายได 81,280,400 บาท ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม 1,800,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 2.21 
          - คณะศิลปกรรมศาสตร มีความจําเปนตองตั้งงบประมาณเงินรายไดป 2551 เพิ่มเติม 
เพื่อเปนคาใชจายในการบริหารกิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพฯ จัดซื้อครุภัณฑ และปรับปรุงส่ิงกอสราง โดย
ขออนุมัติใชเงินทุนสํารองสะสม จํานวน 350,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
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   กองแผนงานพิจารณาตรวจสอบแลว คณะศิลปกรรมศาสตร มีความจําเปนตองปรับปรุง
อาคารสถานที่ จัดหาครุภณัฑ และดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายในการพัฒนาคณะฯ ตาม
แผนพัฒนาคุณภาพในกลุมสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2551 แตเนื่องจาก
งบประมาณเงินรายไดตามแผนงบประมาณประจําปที่คณะไดรับเพิ่มเติมไมเพียงพอที่จะจัดสรรสําหรับรายการ
ดังกลาว จึงจําเปนตองตั้งงบประมาณเงินรายไดเพิ่มเตมิจากเงินทุนสํารองสะสมของคณะฯ โดยในปงบประมาณ 
2551 คณะฯ ไดรับอนุมัติงบประมาณเงินรายได 3,686,040 บาท ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม 350,000 บาท 
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 9.50  
  ตามมติที่ประชุมสภามหาวทิยาลัยขอนแกน เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 4 
กรกฎาคม 2550 เรื่อง หลักการเกี่ยวกับการขออนุมัติงบประมาณเงินรายไดระหวางปงบประมาณจากเงินสํารอง
ตอสภามหาวิทยาลัย โดยมีมติใหคณะ/หนวยงานจัดทํางบประมาณจากเงินสํารอง 7% เปนลําดับแรกและจาก
เงินทุนสํารองสะสมเปนลําดับตอมา โดยกรณีที่คณะ/หนวยงานจัดทํางบประมาณเงินรายไดจากเงนิสํารองสะสม
ไมเกินรอยละ 10 ของวงเงินงบประมาณเงินรายไดประจําปใหเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 

  - สําหรับการเสนอขออนุมัติงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ 2551 จากเงินทุน
สํารอง (7%) ของคณะศึกษาศาสตร  คณบดีคณะศึกษาศาสตรขอถอนเรื่องพิจารณาออกไปกอน 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ 
2551 จากเงินสํารองสะสม ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะศิลปกรรมศาสตร  
 
  4.3 การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา ดวยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิไดรับ
การแตงตั้งและทาบทามใหดํารงตําแหนงที่สําคัญ ไดแก  

1. นายเตช บุนนาค กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ขอลาออกจากการเปนกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย เนื่องจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 
ตั้งแตวันที่ 9 กรกฎาคม 2551  

2. นางผาณิต นิติทัณฑประภาศ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ไดรับการเสนอชื่อใหดํารง
ตําแหนงผูตรวจการแผนดิน ซึ่งอยูในขั้นตอนการพิจารณาแตงตั้ง หากไดรับการแตงตั้งคาดวาจะมีผลใหตอง
ลาออกจากการเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

3. นายเจตน ธนวัฒน ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูวาราชการจังหวัดขอนแกน เมื่อวันที่6 
พฤษภาคม 2551 และจะเกษียณอายุราชการในเดือนตลุาคม 2551 แตยังไมไดรับการโปรดเกลาฯ ใหดํารง
ตําแหนงกรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

และเนื่องจาก นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ชุดปจจุบัน 
จะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่ 13 กุมภาพันธ 2552  ซึ่งตามกําหนดการสรรหาฯ เมื่อป พ.ศ. 2549 เริ่ม
ขั้นตอนการสรรหาฯ ตั้งแตเดือนกรกฎาคม เนื่องจากระยะเวลาในการดําเนินการใชเวลาคอนขางมาก ซึ่งมี
รายละเอียดเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงขอเรียนหารือตอที่ประชุมวา กรณีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิที่ขอลาออกและยัง
ไมไดรับการโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒิ นั้น ควรดําเนินการ
สรรหาเฉพาะตําแหนงที่วาง หรือไม   

ประธานเสนอเพิ่มเติมวา ไดเรียนหารือกบันายกสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการสรรหาเฉพาะ
ตําแหนงที่วาง แลว ประกอบกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 ไมไดกําหนดเกี่ยวกับการ
สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรณีตําแหนงที่วางลงเกิน 90 วัน และขอ 9 แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
พ.ศ. 2541 กําหนดวา “กรณีที่ตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยวางลงไมพรอม
กัน หรือกรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบวาระใหดําเนินการสรรหาเฉพาะ
ตําแหนงที่วาง” นั้น จึงขอใหดําเนินการสรรหาแทนตําแหนงที่วางพรอมกับการสรรหากรรมการสภาฯ ชุดใหม 
ซึ่งจะตองเรงดําเนินการใหทันเสนอโปรดเกลาฯ แตงตั้งกอนสภามหาวิทยาลัยชุดปจจุบันจะหมดวาระ ในวันที่ 
13 กุมภาพันธ 2552 ทั้งนี้ ขอใหเลขานุการที่ประชุมนําเสนอรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการสรรหานายก
สภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในการประชุมครั้งตอไป 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหดําเนินการสรรหาแทนตําแหนงท่ีวางพรอมกับ
การสรรหากรรมการสภาฯ ชุดใหม และมอบใหเลขานุการที่ประชุมนําเสนอรายละเอียดขั้นตอนการ
ดําเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในการประชุม
ครั้งตอไป 
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หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 15/2551 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2551 เรียบรอยแลว 



- 8 - 

  4.4 ขอเสนอบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย วิทยาลัย
นานาติ มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2551 หมวดที่ 2 โครงสรางและการบริหาร ขอ 8 ใหมีคณะกรรมการ
อํานวยการวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยแตงตั้งใหรับผิดชอบการบริหารวิทยาลัย โดยมีองคประกอบขอ 8 (3) และ
(4) ซึ่งตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี นั้น  
  เพื่อใหการเสนอแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติเปนไปดวยความเรียบรอย
ตามระเบียบขางตน วิทยาลัยนานาชาติจึงขอเสนอบุคคลตอไปนี้ เปนกรรมการในคณะกรรมการอาํนวยการ
วิทยาลัยนานาชาติ ดังนี้  
  1. กรรมการตามระเบียบฯ ขอ 8 (3) คณบดีของคณะอื่น จํานวนไมเกิน 3 คน ขอเสนอคณบดี
คณะตางๆ ดังนี้ 
   (1) คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
   (2) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
   (3) คณบดีคณะเทคโนโลยี 
  2. กรรมการตามระเบียบฯ ขอ 8 (4) ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน ขอเสนอ ดังนี้ 
   (1) รศ.สุภาพ  ณ นคร  สํานักวิชาศึกษาทั่วไป 
   (2) รศ.สุกัญญา  เอมอิ่มธรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
   (3) ผศ.วรลาภ  แสงวัฒนะชัย สถาบันภาษา 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหแตงตั้งบุคคลเปนกรรมการในคณะกรรมการ
อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ ตามที่เสนอ 
 
  4.5 ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสอบประจําภาคของนักศึกษา  
        (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา ดวยสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ไดจัดทํา ราง 
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสอบประจําภาคของนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 เสร็จเรียบรอย 
โดยขอปรับปรุงแกไข ขอ 12 การปรับโทษ ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสอบประจําภาคของ
นักศึกษา พ.ศ. 2547 ใหมีทางเลือกและละเอียดยิ่งขึ้น ดังนี้  

รายการ ราง ระเบียบฯ ฉบับใหม ระเบียบฯ ฉบับเดิม หมายเหตุ 

ขอ 12 การปรับโทษ 1. ปรับตกในรายวิชานั้น 1. ปรับตกในรายวิชานั้น เพิ่มโทษทาง 
 2.ปรับตกไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง

ของรายวิชาท่ีสอบมาแลว
สําหรับภาคการศึกษาน้ัน 
โดยนับยอนหลังตามลําดับ
รายวิชาท่ีสอบ 

วิชาการอีก 1 ขอ 
คือ ขอ 2 

 3. ปรับตกในทุกรายวิชาที่เขา
สอบแลวสําหรับภาคการศึกษา
นั้น 

2. ปรับตกในทุกรายวิชาที่เขา
สอบแลวสําหรับภาคการศึกษา
นั้น 
3. ปรับตกในทุกรายวิชาที่
ลงทะเบียนสําหรับภาค
การศึกษานั้น  

 4. ปรับตกในทุกรายวิชาที่
ลงทะเบียนสําหรับภาค
การศึกษานั้น 

  

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย 
การสอบประจําภาคของนักศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 ตามท่ีเสนอ และเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
   
  4.6 ขอเสนอแนะการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคสําหรับนักศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่มีการระบาดของโรคหัดในกลุม
นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน ตั้งแต วันที่ 17 กมุภาพันธ 2551 จนถึงวันที่ 18 มีนาคม 2551 โดยพบผูปวย
ที่เปนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 50 ราย ซึ่งทางโรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร 
ไดดําเนินการควบคุมการระบาดของโรคไดอยางทันเวลาดวยการฉีดวัคซีนปองกันโรคใหกับผูสัมผัสโรค 
นักศึกษากลุมเส่ียง และบุคลากรทางการแพทย ทั้งส้ินจํานวน 10,213 คน โดยใชงบประมาณในการดําเนินการ 
จํานวน 827,321.25 บาท  (แปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามรอยยี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบหาสตางค) ดังนั้น เพื่อปองกัน
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การระบาดของโรคติดตอทีแ่พรกระจายเชื้อจากทางเดินหายใจ (Droplet Transmission) ที่สามารถปองกันได
ดวยวัคซีนในนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน และเพื่อเสริมสรางภาวะสุขภาพที่ดีใหกับนักศึกษา บุคลากร 
ประชากร และชุมชนมหาวทิยาลัยขอนแกน จึงขอเสนอเอกสารขอเสนอแนะการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคสําหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและถือปฏิบัติตอไป 

  ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะใหฝายพัฒนานักศึกษาจัดทําเปนโครงการการสรางเสริม
ภูมิคุมกันโรคสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนเปนโครงการประจําปเพื่อเสริมสรางภาวะสุขภาพที่ดีใหกับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ในสวนของงบประมาณในการดําเนินการ นั้น ขอใหฝายพัฒนานักศึกษาจัดทํา
รายละเอียดของโครงการใหชัดเจนและเสนอฝายแผนและสารสนเทศเพื่อพิจารณาตอไป ทั้งนี้ เพื่อให
งบประมาณในการดําเนินการมีความเหมาะสม อาจมีการหารือเพื่อทาํความตกลงหรือขอความรวมมือกับ
โรงพยาบาลศรีนครินทรเพื่อพิจารณาในรายละเอียดของโครงการฯ ตอไป 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหถือปฏิบัติตามขอเสนอแนะการสรางเสริม
ภูมิคุมกันโรคสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ตามที่เสนอ และมอบใหฝายพัฒนานักศึกษานํา
ขอคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  5.1 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษระดับบัณฑิตศึกษาของ 
         คณะวิทยาศาสตร ประจําป 2550 

- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (ภาคพิเศษ) 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- สาขาวิชาการรับรูระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

คณบดีคณะวิทยาศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา ดวยหนวยตรวจสอบภายในไดทําการตรวจสอบ
งบดุล งบรายรับ-รายจาย สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 กับบัญชีเอกสารและหลักฐานตางๆ การ
ปฏิบัติทางบัญชีและทดสอบรายการอื่นๆ ที่เห็นวาจําเปนตามหลักวิชาการบัญชีแลว เห็นวา งบการเงินนี้
แสดงผลการดําเนินงาน โดยถูกตองตามที่ควร และไดทําขึ้นตามหลักบัญชีที่ใชโดยทั่วไป การบันทึกบัญชีใช
เกณฑคงคาง (ACCRUAL BASIS) สําหรับการคิดคาเสื่อมราคาสินทรัพยใชวิธีเสนตรง ซึ่งมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  5.2 แนวทางการเบิกจายคาสอนพิเศษและคาสอนเกินภาระงานสอน  
         ตามกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาสอนพิเศษและคาสอน  
                เกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา ตามระเบียบกระทรวงการคลงั วาดวยการเบิกจายเงิน
คาสอนพิเศษและคาสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 (เริ่มบังคับใชวันที่ 
2 เมษายน 2551) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑดังกลาว 
เห็นควรพิจารณาประเด็นปญหา ดังนี้  

1. เกณฑการคดิภาระงานสอนตําแหนงอาจารยเพื่อจะไดถอืปฏิบัติใหเหมือนกันทั้งมหาวิทยาลัย 
2. เกณฑการคิดภาระงานสอนตําแหนงครู (คณะวิศวกรรมศาสตร/คณะเกษตรศาสตร) เพื่อให

ถือปฏิบัติได เนื่องจากตําแหนงครู กพอ. ไมไดเทียบไว 
  และตามที่กระทรวงการคลังไดกําหนดระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาสอน
พิเศษและคาสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 และแจงเวียนในสวน
ราชการทราบและถือปฏิบัติแลว นั้น  
  กรมบัญชีกลางพิจารณาแลววา ขอ 8 ของระเบียบดังกลาว กําหนดใหหลักฐานการเบิกจายคา
สอนพิเศษและคาสอนเกินภาระงานสอน ใหเปนไปตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนดหรือตามทีไ่ดรับความ
เห็นชอบจากกรมบัญชีกลาง ดังนั้น เพื่อใหการเบิกจายเปนไปอยางถูกตอง จึงเห็นควรกําหนดแบบหลักฐาน
การเงินคาสอนพิเศษและคาสอนเกินภาระงานสอน เพื่อใหสอดคลองกับระเบียบกระทรวงการคลังฯ โดยใหมีผล
ใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป (วันที่ 12 เมษายน 2551) ซึ่งเปนวันที่
ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินคาสอนพิเศษและคาสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ใชบังคับ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
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- 10 - 

  ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 
  1. เนื่องจากระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาสอนพิเศษและคาสอนเกินภาระงาน
สอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 เริ่มใชบังคับแลวตั้งแตวันที่ 2 เมษายน 2551 ซึ่งในชวง
เวลาระหวางนั้น คณะตางๆ ไดมีการดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงินคาสอนพิเศษใน
สถานศึกษาของทางราชการ พ.ศ.2533 และ ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงินคาสอนพิเศษใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2533 จึงขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาแนวทางแกไขเปนการเรงดวนดวย 
  2. สําหรับคณะที่กําลังจะดําเนินการเบิกจายคาสอนพิเศษฯ ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 
พ.ศ.2533 นั้น ใหชะลอการดําเนินการเบิกจายออกไปกอน  
  3. ควรมีการชีแ้จงรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาสอน
พิเศษและคาสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ใหโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับทราบและถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ดังกลาวตอไปดวย 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบและฝายบริหารรับไปดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ
ใหเปนระบบเดียวกันท้ังมหาวิทยาลัย รวมทั้ง พจิารณาหาแนวทางแกไขสําหรับคณะที่มีการดําเน ินการ
เก่ียวกับการเบิกจายคาสอนพิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงินคาสอนพิเศษใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2533 แลว 
 
  5.3 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดขอนแกน  
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่จังหวัดขอนแกน ไดแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดขอนแกน (กบจ.ขก.) ตามคําสั่งจังหวัด ที่ 1677/2550 
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2550 นั้น  
  เพื่อเปนการสนับสนุนใหการบริหารงานจงัหวัดแบบบูรณาการของจังหวัดขอนแกนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ครอบคลุมองคกรทุกภาคสวนในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล และการบริหารงาน
จังหวัดของผูวาราชการจังหวัด จังหวัดจงึไดปรับเปลี่ยนองคประกอบและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของจังหวัดขอนแกน โดยยกเลิกคําสั่งจังหวัดขอนแกน ที่ 1677/2550 ลงวันที่ 
3 กรกฎาคม 2550 และแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของจังหวัดขอนแกนขึ้นใหมซึ่งมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  5.4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เงินบํารุงการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 
         กระทรวงศึกษาธิการ 
  รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมวา ดวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แจงวารัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดเห็นชอบใหสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เก็บเงินบํารุง
การศึกษาเพื่อเปนคาใชจายในการจัดการเรียนการสอนนอกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมุงเนน
หลักสูตรที่เนื้อหาสาระมากกวาปกติ  การสอนดวยบุคลากรพิเศษ การสอนดวยรูปแบบหรือวิธีการที่แตกตางจาก
การเรียนการสอนปกติ หรือการสอนที่ใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จัดหาใหเปนพิเศษ ตามอัตราที่เหมาะสม
กับสภาพฐานะเศรษฐกิจของทองถิ่น โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและเปนไปดวยความ
สมัครใจของผูปกครองและนักเรียน ภายใตหลักเกณฑที่สวนราชการตนสังกัดระดับกรมของสถานศึกษาแหงนั้น
กําหนด ทั้งนี้ ตั้งแตปการศึกษา 2551 เปนตนไป  
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ไดสงสําเนาประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง เงินบํารุง
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสามารถดาวนโหลด ไดที่ www.mua.go.th/users/budget 
ในหัวขอ “เงินบํารุงการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ” ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  5.5 ความรับผิดชอบทางกฎหมายที่จะเกิดขึ้นจากการโฆษณาเกี่ยวกับการจัด 
         การศึกษาที่เกินความจริงหรือการโฆษณาเปนเท็จ 
  รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมวา ดวย คณะกรรมการการอุดมศึกษาในคราวประชุม 
ครั้งที่ 6/2551 เมื่อพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2551 ไดพิจารณาผลการศึกษาขอกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อประกอบ 
การพิจารณาดําเนินการกรณีการโฆษณาเกินความจรงิหรือการโฆษณาเปนเท็จของสถาบันอุดมศึกษาตามที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาดานกฎหมายพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวของกับกรณีสถาบันอุดมศึกษาโฆษณารับ
นักศึกษาในหนังสือพิมพหรือส่ือตางๆ ที่ไมสอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน หลักสูตรหรือหลักเกณฑที่เกี่ยวกับ

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 14/2551 ณ วันศุกรท่ี 8 สิงหาคม  2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 15/2551 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2551 เรียบรอยแลว 
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การจัดการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กําหนด ซึ่งเขาลักษณะเปนการ
โฆษณาเกินความจริงหรือโฆษณาอันเปนเท็จ อันอาจเขาขายเปนการกระทําผิดตอกฎหมาย ดังนี้  
  1. กรณีสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2546 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2) พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522  
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 และอาจเขาขายเปนความผิดทางอาญาในความผิดฐานฉอโกงประชาชน
ตามมาตรา 343 แหงประมวลกฎหมายอาญาดวย 
  2. กรณีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ อธิการบดีและเจาหนาที่ จะมีความผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งจะตองถูกดําเนินการทางวินัย
และสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาถอดถอนจากตําแหนงอธิการบดีตามพระราชบัญญัติวาดวย การจัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษาแตละแหง และอาจเขาขายเปนความผิดอาญาในความผิดฐานฉอโกงประชาชน ตามมาตรา 
343 แหงประมวลกฎหมายอาญาดวย  
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงแจงใหสถาบันอุดมศึกษาทราบและพิจารณากํากับ
ดูแลสถาบันอุดมศึกษาใหมกีารดําเนินการที่ถูกตอง เพื่อเปนการปองกันปญหาที่จะเกิดข้ึนตามมาดวย ซึ่งมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  ประธานขอความรวมมือคณะตางๆ เพิ่มความระมัดระวังเกี่ยวกับการลงโฆษณาการรับนักศึกษา
ในสื่อตางๆ รวมทั้งการนําเสนอขอมูลบนเว็บไซตดวย 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 

 
5.6 ขาวประชาสัมพันธ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุนบางแหงมีพฤติกรรมไมนาเชื่อถือ 

  รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมวา  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับแจง
จากกระทรวงการตางประเทศวา ปจจุบันนักเรียนและนักศึกษาไทยสนใจและเดินทางไปเรียนภาษาญี่ปุนที่
ประเทศญี่ปุนเปนจํานวนมาก และสถานเอกอัครราชทตูไทย ณ กรุงโตเกียว ไดจัดทําขาวประชาสัมพันธเรื่อง 
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุนในประเทศญี่ปุนบางแหงมีพฤติกรรมไมนาเชื่อถือ และไดเผยแพรประชาสัมพันธขอมูล
ของโรงเรียนในเว็บไซตของสถานเอกอัครราชทูตไทย ประจําประเทศญี่ปุน โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียด
โรงเรียนกับสํานักงานผูดูแลนักเรียนไทยในญี่ปุนไดที่อีเมล csctokyo@sepia.ocn.ne.jp หรือเอกอัครราชทตู 
ณ กรุงโตเกียว อีเมล infosect@thaiembassy.jp
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ  
 
  5.7 การเสนอขอรับการสนับสนุนโครงการภายใตโครงการใหนักวิชาชีพไทยที่อยู 
         ตางประเทศกลับมารวมพัฒนาการอุดมศึกษาไทย ปงบประมาณ 2552  
  เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดดําเนิน
โครงการใหนกัวิชาการไทยที่อยูตางประเทศ กลับมารวมพัฒนาการอดุมศึกษาไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนํา
นักวิชาการไทยที่อยูตางประเทศกลับมาปฏิบัติงานระยะสั้น ณ สถาบันอุดมศึกษาของไทย เพื่อชวยพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอน เปนวิทยากร การฝกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ถายทอดความรูและเทคโนโลยีที่
ทันสมัยจากตางประเทศ รวมทั้งการปรึกษาหารือแนวทางการทําวิจัย การเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธของ
นักศึกษา หรือการรวมทําวจิัย 
  สําหรับปงบประมาณ 2552 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาคาดวาจะไดรบังบประมาณ
เพื่อพิจารณาจดัสรรใหสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงใครขอให consortium 
สาขาวิชาตางๆ และสถาบันอุดมศึกษา เสนอคําขอรับการสนับสนุนโครงการภายใตโครงการนักวิชาชีพไทยที่
อยูตางประเทศกลับมารวมพัฒนาการอุดมศึกษาไทย เพื่อจะไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุน โดยขอใหกรอก  
คําขอรับการสนับสนุนตาม แบบคําขอรับการสนับสนุน โครงการใหนักวิชาชีพไทยที่อยูตางประเทศกลับ
มารวมพัฒนาการอุดมศึกษาไทย ประจําปงบประมาณ 2552 ซึ่งสามารถดาวโหลดไดจากเว็บไซต 
www.inter.mua.go.th แลวสงไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษาภายในวันที่ 30 กันยายน 2551  
  ทั้งนี้ ในกรณีที่เสนอโครงการโดย consortium หรือกลุมมหาวิทยาลัย / สถาบัน จะเสนอ
โครงการไดไมเกิน 5 โครงการ และการเสนอโครงการโดยมหาวิทยาลัย / สถาบัน จะเสนอโครงการไดไมเกิน
มหาวิทยาลัย / สถาบันละ 3 โครงการ และขอใหเรียงลําดับความสําคัญดวย ซึ่งมีรายละเอียดแนวทางการเสนอ
โครงการตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  สถาบันอุดมศกึษาสามารถเชิญนักวิชาการไทยที่มีความเชี่ยวชาญโดดเดนที่ปฏิบัตงิานอยูใน
ตางประเทศทั่วโลกมาเขารวมโครงการได สําหรับนักวิชาการไทยในสหรัฐอเมรกิาและแคนาดา สามารถตรวจสอบ
ขอมูลรายชื่อนักวิชาการไทยพรอมสาขาวชิาที่เชี่ยวชาญและขอมูลการตดิตอไดทีเ่ว็บไซตของสมาคมนักวชิาชีพ
ไทยในสหรัฐอเมรกิาและแคนาดา www.atpac2g.com สําหรับนักวิชาการไทยในยุโรปสามารถตรวจสอบขอมูลได

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 14/2551 ณ วันศุกรท่ี 8 สิงหาคม  2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 15/2551 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2551 เรียบรอยแลว 
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ที่เว็บไซตของสมาคมนักวิชาชีพไทยในยุโรป www.atper.org หรือติดตอสํานักยุทธศาสตรอุดมศึกษาตางประเทศ
ที่ นายสรวิชญ  โสตถิพันธ หมายเลขโทรศัพท 0-2610-5402 หรือ Email : aimmy79@yahoo.com 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ  
 

5.8 การใชสถานที่ราชการเปนท่ีชุมนุมเคลื่อนไหว 
  รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่มีกลุม/องคกร ไดเขาไปจัดกิจกรรมใน
รูปแบบตางๆ ในสถานศึกษา ซึ่งอาจสงผลกระทบตอผลการเรียน การจัดการเรียนการสอน และบรรยากาศของ
สถานศึกษา ดังนั้น เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ไดรับผลการศึกษาเลาเรียนอยางสมบูรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
ศึกษาธิการ จึงมีดําริใหขอความรวมมือสถานศึกษาทุกแหง พิจารณาอนุญาตและดูแลการเขาไปจัดกิจกรรมของ
กลุม/องคกรตางๆ ดวยความระมัดระวัง รอบคอบ โดยเฉพาะการใชสถานศึกษาเปนที่ชุมนุมเคลื่อนไหวและหาก
มีกิจกรรมหรือเหตุการณที่จะสงผลกระทบตอการบริหารจัดการเรียนการสอน ขอใหรายงานสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยดวน เพื่อจะไดรายงานรัฐมนตรีวาการกระทรวงศกึษาธิการเพื่อทราบตอไป 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
  

5.9   ขอมูลภาพถายเก่ียวกับสถานท่ีสําคัญท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จ           
พระราชดําเนินจังหวัดขอนแกน 

  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธเสนอตอที่ประชุมวา ดวยรัฐบาลได
ประกาศใหวันที่ 2 เมษายน ของทุกป เปนวันอนุรักษมรดกไทย เพื่อกระตุนใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญ
และมีสวนรวมในการอนุรักษมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ กรมศิลปากร ไดกําหนดแนวทางในการจัด
นิทรรศการในสวนภูมิภาค ในหัวขอ “สถานที่สําคัญที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินมาทรง
เยือน” เพื่อเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ตามที่ไดมีการนอมเกลาฯ ถวายพระราชสมัญญาเมื่อ
พุทธศักราช 2550 วา “พระบิดาแหงการอนุรักษมรดกไทย” ซึ่งนิทรรศการดังกลาวสามารถดําเนินการใหแลว
เสร็จภายในปงบประมาณ 2551  
  จังหวัดขอนแกน เปนเมืองหลักแหงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกนเปน
สถาบันระดับอุดมศึกษาของรัฐที่ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในการเสด็จพระราช
ดําเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจพระราชทานปริญญาบัตรและประกอบพระราชกรณียกิจอื่นอีกมากมาย จึงขอ
ความรวมมือจากมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดใหรายละเอียดขอมูลภาพถายเกี่ยวกับสถานที่ที่พระบาทสมเด็จ  
พระเจาอยูหัวทรงเสด็จมาประกอบพระราชกรณียกิจ เพื่อทางจังหวัดขอนแกนจะไดจัดทําขอมูลในการจัด
นิทรรศการวันอนุรักษมรดกไทยในระดับจังหวัดตอไป โดยมอบใหนายวัลลภ  ศรีธรราษฎร ตําแหนงนักวิชาการ
วัฒนธรรม 6 ว เปนผูติดตอประสานงาน ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  และขอใหคณะ/หนวยงาน ที่มีขอมูลภาพถายเกี่ยวกับสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง
เสด็จมาประกอบพระราชกรณียกิจ จัดสงภาพถายดังกลาวมาที่งานประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยขอนแกนเพื่อ
รวบรวมและจัดสงใหจังหวัดขอนแกนตอไป   
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ  
 
  5.10 การสัมมนาทางวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2550 ของที่ประชุมประธานสภาอาจารย 
                                แหงประเทศไทย “กอบกูสังคมดวยอุดมศึกษา” 
  ประธานสภาคณาจารยเสนอตอที่ประชุมวา  ดวยสภาคณาจารย มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
รวมกับที่ประชุมประธานสภาอาจารยแหงประเทศไทย (ปอมท.) และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) จัดการประชุมสัมมนาวิชาการประจําป 2551 ในหัวขอเรื่อง “กอบกูสังคมดวยอุดมศึกษา” ระหวางวันที่ 
1-2 กันยายน 2551 ตั้งแตเวลา 08.00-18.30 น. ณ อาคารหอประชมุพอขุนรามคาํแหงมหาราช มหาวิทยาลัย
รามคําแหง กรุงเทพฯ โดยมีประเด็นหลักในการสัมมนาที่นาสนใจ ดังนี้ 

- รูปแบบการคัดเลือกเขาสูสถาบันศึกษา (Admission) ที่พึ่งประสงค 
- World Class University : ฝนที่ไมไกลของอุดมศึกษาไทย 
- อุดมศึกษากับภาวะโลกรอน 
- ธรรมาภิบาล: กับอนาคตของอุดมศึกษาไทย 
- รัฐธรรมนูญ: ประชาธิปไตยราคาแพง 
- แผนอุดมศึกษาระยะยาว: กับวาระทางการเมือง 
- จรรยาบรรณ: ปกปองสังคมหรือวิชาชีพ 
- แนวทางการจัดสรางเครือขายอุดมศึกษา 
- สภามหาวิทยาลัย : กับความรับผิดชอบ 
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- มาตรฐานของหลักสูตร 
- Autonomous University: อนาคตที่เลี่ยงไมได 
- หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงในมหาวิทยาลัย 
- สื่อมวลชนที่เอื้อตอสังคมอุดมปญญา 
- มาตรฐานตําแหนงทางวิชาการ: สงเสริมหรือจํากัด 
- ประเด็นอื่นๆ ที่นาสนใจ 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและขอความรวมมือประชาสัมพันธตอไป 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ  
   
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ   
  6.1 ขอใหกําชับขาราชการในสังกัด กรณีเปนผูมีหนาท่ีควบคุมดูแลการเบิกจายเงิน 
                   รายไดของสถาบันอุดมศึกษา 
  รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมวา ดวยปรากฏวามีขาราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษากระทําความผิดทางวินัยจนถูกลงโทษไลออกจากราชการ กรณีเปนผูมีหนาที่ควบคุมดูแลการเบิก
จายเงินรายไดของสถาบันอุดมศึกษา กระทําการทุจรติตอหนาที่ราชการ ทั้งนี้ ดวยเหตุที่ผูบังคับบัญชาไม
ระมัดระวังสอดสองและควบคุมดูแลกิจการงานในหนาที่การเงินของผูใตบังคับบัญชาใหเปนไปตามระเบียบวา
ดวยเงินรายได และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวของโดยเครงครัด 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอเรียนวา คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับอุทธรณ รองทุกข 
และจรรยาบรรณ ทําการแทนคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในการประชมุครัง้ที่ 
3/2551 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 ไดพิจารณาแลว เห็นวา สมควรขอความรวมมือสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง
เพื่อพิจารณากํากับผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นใหระมัดระวังสอดสองและควบคุมดูแลกิจการงานในหนาที่การเงิน
ของผูใตบังคับบัญชาใหเปนไปตามระเบียบวาดวยเงินรายได และระเบียบอื่นๆ ทีเกี่ยวของโดยเครงครัด ทั้งนี ้
เพื่อปองกันมิใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานและลูกจางของสถาบันอุดมศึกษา มีชองทาง
หรือมีโอกาสที่จะกระทําผิดทางวินัยในความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ราชการได  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบและขอความรวมมือทุกคณะ/หนวยงาน พิจารณากํากับ
ผูบังคับบัญชาทุกระดับช้ันใหระมัดระวังสอดสองและควบคุมดูแลกิจการงานในหนาท่ีการเงินของ
ผูใตบังคับบัญชาใหเปนไปตามระเบียบวาดวยเงินรายได และระเบียบอื่นๆ ท่ีเก่ียวของโดยเครงครัด ตอไป 
 
  6.2 การขออนุมัติเปดหลักสูตร 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอตอทีป่ระชุมวา ดวยคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสตูรมหาวิทยาลยัขอนแกน 
ไดพิจารณาใหความเห็นชอบการเสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จํานวน 5 หลักสูตร คือ    

1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาระบบสุขภาพ 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551) ของคณะแพทยศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัย 

2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาระบบสุขภาพ 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551) ของคณะแพทยศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัย 

3 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551) 
ของวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 

4 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551) 
ของวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 

5 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตรและนาโนเทคโนโลยี 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551) ของคณะวิทยาศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัย 

หลักสูตรลําดับที่ 1-2 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรฯ ไดพิจารณาใหความเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 
8/2551 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 ลําดับที่ 3 พิจารณาใหความเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 10/2551 
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2551 ลําดับที่ 4 พิจารณาใหความเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 27 
มิถุนายน 2551 และลําดับที่ 5 พิจารณาใหความเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 12/2551 เมื่อวันที่ 25 
กรกฎาคม 2551  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ  
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  6.3 การขอใชพื้นท่ีของมหาวิทยาลัยเพื่อสอนพิเศษสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
                             ตอนปลายโดยหนวยงานเอกชน 
  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรยีนรู) เสนอตอที่ประชุมวา 
เนื่องจากมีหนวยงานเอกชนเขามาขอใชพื้นที่ของมหาวิทยาลัยขอนแกนเพื่อสอนพิเศษสําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีการใชชื่อมหาวิทยาลัยขอนแกน จึงขอใหมหาวิทยาลัยกําหนดแนวทางการปฏิบัติดวย 
  รองอธิการบดีฝายบริหารชี้แจงวา ที่ประชุมคณบดีคราวประชุมวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม
2551 เคยไดมีการหารือไมใหหนวยงานเอกชนเขาใชพื้นที่ของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อสอนพิเศษ
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอตอที่ประชุมเพิ่มเติมวา กรณีที่คณะ/หนวยงานมีความ
ประสงคจะจัดกิจกรรมหรือจะรับเปนเจาภาพกิจกรรมตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน ขอความรวมมือแจงให
มหาวิทยาลัยรับทราบดวย เพื่อมหาวิทยาลัยจะไดตรวจสอบความพรอมของสถานที่ที่จะใชจัดกิจกรรม รวมทั้ง
หอพักสําหรับผู เขารวมกิจกรรมดวย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยควรจัดทํา  (ราง) หลักเกณฑการขอใชชื่อ
มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนสวนหนึ่งของการจัดกิจกรรม ดังกลาวดวย เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติตอไป 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและถือปฏิบัติตอไป  
  มต ิท่ีประชุมรับทราบและมีมติ ดังนี้  
  1. เห็นชอบไมใหคณะ/หนวยงานอนุญาตใหบุคคลภายนอก/เอกชนใชพื้นท่ีของ
มหาวิทยาลัยในการงานพิเศษ และใหทําหนังสือเวียนแจงทุกคณะ/หนวยงานใหถือปฏิบัติดวย 
  2. มอบใหฝายพัฒนานักศึกษารับไปดําเนินการจัดทํา (ราง) หลักเกณฑการขอใชช่ือ
มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนสวนหน่ึงของการจัดกิจกรรม ตอไป 
 
เลิกประชุมเวลา 12.05 นาฬิกา 
 
 
 
 
 
            (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 
              รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

                                 เลขานุการที่ประชุมคณบดี 
 
 
 
นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์ 
นางสาวลัลธริมา ประจง 
ผูบันทึกรายงานการประชุม  
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