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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 14/2553 ณ วันศุกรท่ี 20 สิงหาคม 2553 
ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 15/2553 เมือ่วันศุกรท่ี 10 กันยายน 2553 เรียบรอยแลว 

 

รายงานการประชุมคณบดี 1 
ครั้งท่ี 14/2553 2 

เมื่อวันศุกรท่ี 20 สงิหาคม 2553 3 
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารแกนกัลปพฤกษ มหาวิทยาลัยขอนแกน 4 

 5 
 6 
ผูมาประชุม 7 
1. รศ.สุมนต  สกลไชย    อธิการบดี     ประธาน 8 
2. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร   รองอธิการบดีฝายทรัพยสิน    9 
3. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 10 
4. รศ.สัญญา  รอยสมมุติ   รองอธิการบดีฝายบุคคลและการพัสดุ 11 
5. รศ.อภิรัฐ  ศิริธราธิวัฒน   ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย 12 

แทนรองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 13 
6. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 14 
7. ผศ.วินัย  ใจขาน    รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 15 
8. ผศ.อาวุธ  ยิ้มแต    รองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพ 16 
9. รศ.วนิดา  แกนอากาศ   รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ 17 

      แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 18 
10. รศ.อนันต  พลธานี    คณบดีคณะเกษตรศาสตร 19 
11. รศ.สุนันทา  กิ่งไพบูลย   รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ 20 

แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 21 
12. ผศ.สมพงษ  สิทธิพรหม   รองคณบดีฝายบริหาร 22 

แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร 23 
13. อ.ประยุทธ  ชูสอน    ผูชวยคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ 24 

แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร 25 
14. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 26 
15. ศ.ภิเศก  ลุมพิกานนท   คณบดีคณะแพทยศาสตร  27 

และรักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ 28 
16. นางรจนา  แกนอําพรพันธ   เลขานุการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 29 

แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 30 
17. รศ.เกรียงไกร  กิจเจริญ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 31 
18. รศ.พิษณุ  อุตตมะเวทิน   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 32 
19. ผศ.จรินทร  ปภังกรกิจ   รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ 33 

แทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 34 
20. รศ.อาภรณี  ไชยาคํา   รองคณบดีฝายวิชาการ 35 

แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร 36 
21. นายสถิตย   แกวบุดตา   เลขานุการคณะเทคโนโลนี 37 

      แทนคณบดีคณะเทคโนโลยี  38 
22. รศ.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 39 
23. ผศ.นพดล  ตั้งสกุล    รองคณบดีฝายบริหาร 40 

แทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 41 
24. ผศ.กัลปพฤกษ  ผิวทองงาม   รองคณบดีฝายวิชาการ 42 

      แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 43 
25. ผศ.รุจิรัตน พัฒนถาบุตร   ผูชวยคณบดี 44 

แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 45 
26. รศ.ศุภวัฒนากร  วงศธนวสุ   รองคณบดีฝายวิชาการ 46 

แทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 47 
27. รศ.ยุพิน  เตชะมณี    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 48 
28. นางจันทรรัตน  สิทธิสมจินต   รองผูอํานวยการฝายแผนและสารสนเทศ 49 

แทนผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 50 
(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 51 

29. ศ.สุทธิพันธ  จิตพิมลมาศ   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 52 
30. ผศ.อนัตต  เจาสกุล    ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 53 
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31. อ.เทพฤทธิ์  ตุลาพิทักษ   รองผูอํานวยการฝายแผนและพัฒนาคุณภาพ 1 
แทนผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 2 

32. ผศ.เพ็ญประภา  เพชระบูรณิน  รองผูอํานวยการฝายบริหาร 3 
แทนผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  4 

      (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 5 
33. อ.สาธิต  กระเวนกิจ    ผูชวยผูอํานวยการฝายประเมินและประกันคุณภาพ 6 

แทนผูอํานวยการวิทยาเขตหนองคาย 7 
34. ผศ.พรรณวดี  ตันติศิรินทร   ประธานสภาคณาจารย 8 
35. นายอมร  สินเธาว    ประธานสภาขาราชการ พนกังานและลูกจาง 9 
36. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 10 

เลขานุการที่ประชุม 11 
37. นางสังวาลย  ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 12 
 13 
ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 14 
1.  ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธุ    รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 15 
2.  ผศ.วันชัย  สุมเล็ก    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 16 
3.  รศ.เฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี    คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 17 
4.  อ.กิตติบดี  ใยพูล    รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร 18 
 19 
เริ่มประชุมเวลา 09.40 นาฬิกา 20 
 21 
  เมื่อครบองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ดังนี้ 22 
 23 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอท่ีประชุม  24 

1.1 เรื่องที่ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม 25 
-  วาระพิเศษ เมื่อวันท่ี 22 กรกฎาคม 2553  26 

         -  คราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 6/2553  27 
    เมื่อวันท่ี 4 สิงหาคม 2553 และมติท่ียังไมไดรับการรับรอง  28 

เลขานุการที่ประชุมในฐานะกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอตอที่ประชุมวา  29 
ดวยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 และคราวประชุมครัง้ที่ 30 
6/2553 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2553 มีเรื่องที่ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง  ซึ่งมี31 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    32 

จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 33 
ท่ีประชุมรับทราบ 34 
 35 
1.2  คณะรัฐมนตรีไดมติเห็นชอบใหเสนอโปรดเกลาฯแตงตั้งนายนนทิกร  กาญจนะจิตรา     36 
        กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ผูทรงคุณวุฒิ ใหดํารงตําแหนงเลขาธิการ ก.พ. 37 

  ประธานแจงตอที่ประชุมวา ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมตเิห็นชอบให นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา  38 
ซึ่งเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแกนผูทรงคุณวุฒิ ใหดํารงตําแหนง เลขาธิการ ก.พ. คนใหม โดยจะได39 
เสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯแตงตั้งตอไป ทั้งนี้ เมื่อไดทราบขาว มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยอธิการบดี 40 
ไดโทรศัพทไปแสดงความยินดีกับบุคคลดังกลาวดวยแลว 41 

จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 42 
ท่ีประชุมรับทราบ 43 

 44 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งท่ี 13/2553 เมื่อวันท่ี 16 กรกฎาคม 2553 45 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 13/2553 เมื่อวนัที่ 16 กรกฎาคม 2553  46 
โดยมีการแกไข ดังนี้ 47 

- หนา 8 วาระที่ 4.10 ใหปรับแกไขมติที่ประชุมเปนดังนี้ “มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีความเห็นวา เหตุที่48 
ขอเยียวยาดังกลาวไมมีระเบียบหรือกฎหมายที่สามารถดําเนินการได แตมหาวิทยาลัยอาจหามาตรการใน49 
การชวยเหลือ เชน ปรับปรุงรักษาสภาพบานเรือนและซอมแซมสายไฟฟาใหอยูในสภาพที่เหมาะสม50 
ยิ่งขึ้น  แตทั้งนี้ ไมไดครอบคลุมถึงอุปกรณเครื่องใชไฟฟาตางๆ ดวย และมอบใหรองอธิการบดีฝาย51 
พัฒนาระบบกายภาพรับขอเสนอแนะไปพิจารณาดําเนินการตอไป” 52 

 53 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน  -ไมม-ี 1 
 2 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   3 

4.1  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย กองทุนสวัสดิการสงเคราะห 4 
        บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ... 5 

  รองอธิการบดีฝายบุคคลและการพัสดุเสนอที่ประชุมวา ดวยระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยกองทุน6 
สวัสดิการสงเคราะหขาราชการและลูกจาง พ.ศ.2536 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2546 ที่ใชอยูไมเหมาะสมและสอดคลองกับ7 
สภาวการณปจจุบัน ในการนี้ เพื่อเปนหลักประกันความมั่นคงและบรรเทาความเดือดรอน ตลอดจนเปนขวัญกําลังใจและ8 
สวัสดิการแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแกน จึงขอเสนอ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย กองทุน9 
สวัสดิการสงเคราะหบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ... ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  10 
โดยปรับปรุงสาระสําคัญ ดังนี้ 11 

1.  เปลี่ยนชื่อใหมเปน (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย กองทุนสวัสดิการ12 
สงเคราะหบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ...เพื่อใหคลอบคลุมสําหรับบุคลากรทั้งหมด  13 

2. ขอ  4 ปรับปรุงนิยามศัพทใหม เพื่อใหครอบคลุมพนักงานราชการดวย โดยปรับแกไขนิยามศัพท 14 
“บุคลากร” หมายถึง ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลกูจางประจํา ลูกจางชั่วคราว 15 
ลูกชางชั่วคราวโครงการ และพนักงานองคกรในกํากับ ยกเวนลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ 16 

3. ขอ 5 วรรคสอง แกไขจากเดิมเปน “ การเก็บรักษาเงินและการจายเงินสวัสดิการสงเคราะหใหเปนไป17 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2540 เพื่อใหสอดคลองกับ18 
ระเบียบที่ใชอยูในปจจุบัน 19 

4. ขอ 6  เปลี่ยนขอความจาก ขาราชการ และลูกจาง เปน บุคลากร เพื่อใหสอดคลองคําวา “บุคลากร” 20 
ตามระเบียบขอ 4 ใน(ราง) ระเบียบฯใหม 21 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 22 
  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีขอคิดเห็นดังนี้ 23 

1. ที่ประชุมมีความเห็นวาโดยเจตนารมยของระเบียบฯฉบับนี้ ตองการใหเปนสวัสดิการสวนเสริมจากสิทธิ24 
ประโยชนที่พึงไดจากทางราชการปกติ และตองการใหครอบคลุมบุคลากรทกุประเภทและทุกหนวยงาน25 
ในมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงเห็นควรใหคณะกรรมการสวัสดิการของมหาวิทยาลัยพิจารณาวิเคราะหระบบ26 
สวัสดิการของบุคลากรมหาวิทยาลัยใหเห็นภาพรวมในปจจุบันทั้งระบบกอน แลวจึงพิจารณาจัดระบบ27 
สวัสดิการที่เหมาะสมกับบุคลากรตอไป ทั้งนี้ เห็นควรเรงดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว และเสนอที่28 
ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 29 

2. เนื่องจากปจจุบันมหาวิทยาลัยมีประเภทของบุคลากรเพิ่มขึ้น ในการนี้ เพื่อใหการบริหารงานบุคคลของ30 
มหาวิทยาลัยมีความคลองตัวในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้น เห็นควรออกระเบียบใหมอีก 1 ฉบับ เพื่อให31 
ครอบคลุมบรรดาระเบียบใดๆของมหาวิทยาลัยที่ออกมากอนหนานี้ ที่ใชกับพนักงานมหาวิทยาลัยก็ให32 
ใชกับพนักงานราชการดวย เวนแตจะมีการกําหนดไวเปนการเฉพาะหลังจากการประกาศใชระเบียบใหมนี้ 33 

  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมอบใหฝายบุคคลและการพัสดุรับเอาขอคิดเห็นของที่ประชุมคณบดี34 
ไปพิจารณาดําเนินการตอไป   35 
 36 

4.2  (ราง) ระเบียบสวัสดิการมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ... 37 
  รองอธิการบดีฝายบุคคลและการพัสดุเสนอที่ประชุมวา ดวยระเบียบสวัสดิการมหาวิทยาลัยขอนแกน      38 
พ.ศ.2548 ฉบับเดิมไมเหมาะสมและสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน จึงเห็นสมควรปรับปรุงแกไขระเบียบฯ ใหม  และโดย39 
ความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลยัขอนแกน ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2553 จึงขอ40 
เสนอ (ราง) ระเบียบสวัสดิการมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ41 
การประชุม   โดยปรับปรุงสาระสําคัญ ดังนี้ 42 

1. ขอ (5.1) เปนคําวาพนักงานมหาวิทยาลัย เปน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติ43 
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 44 

2. ขอ  (5.2)  เพิ่มพนักงานราชการในสมาชิกวิสามัญ 45 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 46 
มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติ เห็นชอบ (ราง) ระเบียบสวัสดิการมหาวิทยาลัยขอนแกน  47 

วาดวย(ฉบับท่ี 2)พ.ศ. ...ตามที่เสนอ และใหนําเสนอประธานคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยขอนแกน  48 
ลงนามตอไป 49 
 50 

 51 
 52 
 53 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 14/2553 ณ วันศุกรท่ี 20 สิงหาคม 2553 
ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 15/2553 เมือ่วันศุกรท่ี 10 กันยายน 2553 เรียบรอยแลว 

 

 1 
4.3  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย กองทุนประกันชีวิตกลุมบุคลากร พ.ศ.2553 2 
รองอธิการบดีฝายบุคคลและการพัสดุเสนอที่ประชุมวา  ดวยเห็นสมควรจัดตั้งกองทุนประกันชีวิต 3 

กลุมบุคลากรใหแกบุคลากรในสังกัดมหาวทิยาลัยขอนแกน เพื่อเปนหลักประกันความมั่นคงของชีวิตและบรรเทา4 
ความเดือดรอนของครอบครัว กรณีบุคลากรเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุ จึงขอเสนอ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 5 
วาดวย กองทุนประกันชีวิตกลุมบุคลากร พ.ศ.2553 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 6 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 7 
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีขอคิดเห็นเสนอแนะวา  การทําประกันชีวิตกลุมสําหรับบุคลากรของ 8 

มหาวิทยาลัยนั้นเปนเรื่องที่เหมาะสมเพื่อเปนหลักประกันความมั่นคงในชีวิตใหกับบุคลากร ซึ่งการดําเนินการ9 
นาจะมีลักษณะคลายคลึงกับการทําประกันชีวิตกลุมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ดําเนินการอยูแลว เห็นควร10 
ดําเนินการไดเลยโดยไมตองออกเปนระเบียบและเห็นควรใชงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัยในการ11 
ดําเนินการ  12 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ การจัดทําประกันชีวิตกลุม เพื่อ 13 
เปนหลักประกันความมั่นคงในชีวิตสําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย และมอบฝายบุคคลและการพัสดุ14 
พิจารณาในรายละเอียดการดําเนินการ ท้ังน้ี ใหจัดทําคําของบประมาณประจําปจากเงินรายไดของ15 
มหาวิทยาลัยตามระบบงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายในสวนน้ีดวย 16 
 17 

4.4  ขอความเห็นชอบงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยขอนแกน 18 
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอที่ประชุมวา ในปงบประมาณ 2554 มหาวิทยาลัย 19 

ไดรับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล 3,534.4237 ลานบาท มีเปาหมายผลผลิต 9 ผลผลิต และ 2 โครงการ และ20 
มีงบประมาณเงินรายได 5,954.8964 ลานบาท รวมเปนงบประมาณทั้งส้ิน 9,489.3201 ลานบาท คิดเปน21 
อัตราสวนของงบประมาณแผนดินตองบประมาณเงินรายได ในอัตรารอยละ 37.25: 62.75 22 

งบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดจัดทํา 23 
และจัดสรรงบประมาณใหมีความเชื่อมโยงแผนการบริหารราชการแผนดิน ภายใตนโยบายสังคมและคุณภาพ24 
ชีวิต และนโยบายเรงดวนที่จะดําเนินการในปแรกของรัฐบาล และเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและ25 
คุณภาพชีวิต และยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมั่นและการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ โดยจัดสรร26 
งบประมาณตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลยัขอนแกน จํานวน 5 ยุทธศาสตร ประกอบดวย  27 

1) ยุทธศาสตรการผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มุงสงเสริมศักยภาพใหเปนบัณฑิต 28 
ที่พึงประสงค 1,601.1154 ลานบาท  29 

2) ยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนาที่สรางองคความรูใหเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ 30 
ในการแขงขัน 465.1375 ลานบาท  31 

3) ยุทธศาสตรการบริการวชิาการที่เสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน 2,724.3896 ลานบาท  32 
4) ยุทธศาสตรการอนุรักษ พัฒนา ถายทอดและฟนฟูขนบธรรมเนียม 23.1222 ลานบาท  33 
5) ยุทธศาสตรการบริหารจดัการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 1,141.1316 ลานบาท 34 
ประมาณการรายรับในปงบประมาณ 2554 ประกอบดวยจากรายรับจากหมวดเงินผลประโยชน 35 

มหาวิทยาลยั หมวดเงินคาธรรมเนียมการศึกษา และหมวดเงินทุนการศึกษา เงินทุนวิจัย และเงินบริจาคอื่น รวม 36 
5,472.3576 ลานบาท ซึ่งงบประมาณจากรายรับดังกลาว ไมเพียงพอในการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมใหม37 
ตามยุทธศาสตรการพัฒนาของมหาวิทยาลัย จึงนําเงินทุนสํารองสะสมมาสมทบใช จํานวน 482.5388 ลานบาท 38 
รวมเปนงบประมาณทั้งส้ิน 5,954.8964 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2553 จํานวน 226.8511 ลานบาท 39 
คิดเปนรอยละ 3.96 40 

ในสวนของงบประมาณรายจาย ไดจัดสรรใหคณะ ศูนย สถาบัน และสํานัก รวม 26 หนวยงาน  41 
เพื่อดําเนินงานใหไดเปาหมายผลผลิต จํานวน 7 ผลผลิต โดยจัดสรรเปนงบ 5 งบรายจาย ดังนี้ 42 

1. งบบุคลากร 369.5436 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2553 จํานวน 27.3272 ลานบาท หรือรอยละ 7.99 43 
2. งบดําเนินงาน 3,147.1462 ลานบาท เพิ่มขึ้น 73.2409 ลานบาท หรือรอยละ 2.38 44 
3. งบลงทุน(*) 545.2048 ลานบาท ลดลง -145.3435 ลานบาท หรือรอยละ -21.05 45 
4. งบเงินอุดหนุน 1,646.0619 ลานบาท เพิ่มขึ้น 103.2281 ลานบาท หรือรอยละ 6.69 46 
5. งบรายจายอื่น(*) 168.3984 ลานบาท เพิ่มขึ้น 168.3984 ลานบาท หรือรอยละ 216.79 47 
(*) ในปงบประมาณ 2553 ไดรับอนุมัติใหใชเงินทุนสํารอง (งบรายจายอื่น) จํานวน 170.95 ลานบาท  48 

ไปใชจายเพื่อจัดซื้อครุภัณฑและสิ่งกอสราง (งบลงทุน) 49 
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 50 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 51 
 52 
 53 



~ 5 ~ 
 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 14/2553 ณ วันศุกรท่ี 20 สิงหาคม 2553 
ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 15/2553 เมือ่วันศุกรท่ี 10 กันยายน 2553 เรียบรอยแลว 

 

 1 
ผูแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตรเสนอที่ประชุมวา ขอมูลตัวเลขในหนา 36 ยังมีความ 2 

คลาดเคลื่อน ซึ่งจะขอตรวจสอบและแจงฝายแผนและสารสนเทศพิจารณาปรับแกไขตอไป 3 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการงบประมาณเงนิรายได ประจาํป4 
งบประมาณ พ.ศ.2554  มหาวทิยาลัยขอนแกน ตามที่เสนอ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 5 
 6 

4.5  ขอความเห็นชอบงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554  องคกรในกํากับ     7 
       มหาวิทยาลัยขอนแกน 8 

  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอที่ประชุมวา ในปงบประมาณ พ.ศ.2554 9 
มหาวิทยาลัยมีหนวยงานที่เปนองคกรในกํากับทั้งส้ิน 19 หนวยงาน มีหนวยงานที่ตั้งใหม 1 หนวยงานคือ 10 
พิพิธภัณฑสัตวน้ําจังหวัดหนองคาย การจัดทํางบประมาณองคกรในกํากับ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 นี้11 
มหาวิทยาลัยไดจัดทํางบประมาณแบบสมดุล โดยเสนอของบประมาณทั้งส้ิน 681.7891 ลานบาท  โดยเพิ่มขึ้น12 
จากปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวน  38.0707  หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 5.91  13 
 14 
ตารางเปรียบเทียบประมาณการรายรับ จําแนกตามประเภทรายรับ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2554  15 
ขององคกรในกํากับมหาวิทยาลัยขอนแกน 16 
 17 
 ประเภทรายรับ ป พ.ศ. 2553 ป พ.ศ. 2554 เปรียบเทียบป 2553-2554  
  (ลานบาท) (ลานบาท) เพิ่มขึ้น (ลดลง)  
1 รายไดจากการดําเนินการ 536.2109 557.2939 21.2810 3.97 
2 รายไดที่ไมไดเกิดจาก 

การดําเนินการ 
107.7055 124.4952 16.7898 15.59 

 รวมทั้งส้ิน 643.7184 681.7891 38.0707   5.91 
 18 
ตารางเปรียบเทียบประมาณการรายจาย จําแนกตามประเภทรายรับ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2554  19 
ขององคกรในกํากับมหาวิทยาลัยขอนแกน 20 
 21 
 ประมาณการรายจาย ป พ.ศ.2553  ป พ.ศ. 2554  เปรียบเทยีบป 2553-2554 

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
  จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

 รวมทั้งส้ิน 643.7184 100.00 681.7891 100.00 38.0707 5.91
1 งบดําเนินการ 125.6814 19.52 204.1826 29.95 78.5012 62.46
2 งบเงินอุดหนุน 213.1908 33.12 203.6737 29.87 (9.5171) (4.46)
3 งบเงินเดือนและคาจาง 70.1463 10.90 80.3475 11.78 10.2012 14.54
4 งบตนทุนขาย/บริการ 40.6680 6.32 65.0639 9.54 24.3959 59.99
5 กําไรสุทธิ 74.9172 11.64 43.1310 6.33 (31.7862) (42.43)
6 งบลงทุน 66.1400 10.27 36.2420 5.32 (29.8980) (45.20)
7 เงินสมทบการบริหารจัดการฯ 25.4815 3.96 26.3991 3.87 0.9176 3.60
8 งบรายจายอื่น 20.2071 3.14 15.8687 2.33 (4.3384) (21.47)
9 งบคาใชจายสวัสดิการ 3.3430 0.52 4.6105 0.68 1.2674 37.91
10 เงินสมทบการพัฒนาฯ 3.9430 0.61 2.2700 0.33 (1.6730) (42.43)
 22 
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณ จําแนกตามกลุมองคกรในกํากับ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553-2554 23 
 24 
 ป พ.ศ. 2553 ป พ.ศ. 2554 เปรียบเทียบป 2553-2554 
 (ลานบาท) (ลานบาท) เพิ่มขึ้น-(ลดลง) 
กลุมที่ 1 ดานการเรียนการสอน 414.3987 402.6063 (11.7924) (2.85)
กลุมที่ 4 ดานการวิจัย และบริการวิชาการ  
            (สังกัดคณะ/หนวยงาน) 

80.1659 123.1708 43.0049 53.64

กลุมที่ 3 หนวยงานบริการเฉพาะดาน 67.2406 83.4811 16.2405 24.15
กลุมที่ 2 ดานการวิจัยและบริการวิชาการ  
           (สังกัดสวนกลาง) 

81.9132 72.5310 (9.3822) (11.45)

รวมทั้งส้ิน 643.7184 681.7891 38.0707 5.91
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 14/2553 ณ วันศุกรท่ี 20 สิงหาคม 2553 
ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 15/2553 เมือ่วันศุกรท่ี 10 กันยายน 2553 เรียบรอยแลว 

 

 1 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 2 
รองอธิการบดีฝายทรัพยสินใหขอคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมวา ควรพิจารณาวิธีการผสานขอมูล 3 

เพื่อการรายงานตอสํานักงบประมาณและกรมบัญชีกลางดวย และควรพิจารณาการคิดรายจายรวมตนทุนเรื่อง4 
การบูรณะทรัพยสินที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตดวย 5 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 6 
องคกรในกํากับ   มหาวิทยาลยัขอนแกนตามที่เสนอ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 7 
 8 

4.6 (ราง) แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยขอนแกน 9 
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอที่ประชุมวา ตามนัยแหงพระราชกฤษฎีกาวาดวย10 
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ซึ่งกําหนดใหทุกกระทรวงและสวนราชการจัดทํา11 
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ใหสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดินและในแตละปงบประมาณสวนราชการ12 
ตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป เสนอตอรัฐมนตรีใหความ13 
เห็นชอบและใชเปนแนวทางสําหรับสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณ นั้น 14 
  มหาวิทยาลัยขอนแกนซึ่งเปนสวนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติ15 
ราชการ  ประจําปงบประมาณ  พ .ศ .2554 มหาวิทยาลัยขอนแกนขึ้น  โดยใชกรอบแผนระยะยาว 16 
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2552-2567แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2552-2555 มหาวิทยาลัยขอนแกน 17 
กรอบการจัดทําคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เปนกรอบใน18 
การจัดทํา ประกอบกับขอคิดเห็นเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยทั้งจากสภา19 
มหาวิทยาลัยขอนแกนและจากหนวยงานภายนอกตางๆ อาทิ การติดตามและประเมินผลงานของอธิการตาม20 
นโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํา21 
รับรองการปฏิบัติราชการ ตลอดจนขอคิดเห็นและความคาดหวังตางๆ จากการระดมและรับฟงความคิดเห็นของ22 
ประชาคมและทุกภาคสวนตางๆ ของมหาวิทยาลัย   23 
  มหาวิทยาลัยขอนแกนโดย คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 24 
2554มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ 3253/2553 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 จึง25 
ไดประชุมหารือหลักการและแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 26 
29 กรกฎาคม 2553 โดยกําหนดใหคณะ/หนวยงาน ของมหาวิทยาลัยขอนแกนจัดสงแผนปฏิบัติราชการ 27 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะ/หนวยงาน ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2553 และมหาวิทยาลัยไดมีการ28 
จัดประชุมสัมมนารับฟงความคิดเห็นจากภาคสวนตางๆ เมื่อวันที่ 10  สิงหาคม 2553  29 
   สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยขอนแกน ได30 
กําหนดวิสัยทัศนไว คือ “มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของภูมิภาคอาเซียนโดยเปน31 
มหาวิทยาลัยแหงการเรียนรู มหาวิทยาลัยแหงการวิจัย มหาวิทยาลัยแหงคุณภาพ มหาวิทยาลัยแหงการพัฒนา32 
ชุมชนและประเทศชาติ และเปนมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดี” ประกอบดวย 5 ประเด็นยุทธศาสตร      33 
5 เปาประสงค 53 ตัวชี้วัด 39 กลยุทธ 95 งาน/โครงการ  34 
  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มุงสงเสริมศักยภาพใหเปน35 
บัณฑิตที่พึงประสงค ประกอบดวย 1 เปาประสงค 18 ตัวชี้วัด 10 กลยุทธ 25 งาน/โครงการ   36 
   ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาที่สรางองคความรูใหเพิ่มศักยภาพและขีด37 
ความสามารถในการแขงขัน ประกอบดวย 1 เปาประสงค 8 ตัวชี้วัด 6 กลยุทธ 8 งาน/โครงการ  38 
  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การบริการวิชาการที่เสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบดวย         39 
1 เปาประสงค 6 ตัวชี้วัด 6 กลยุทธ 17 งาน/โครงการ 40 
   ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การอนุรักษ พัฒนา ถายทอด และฟนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี และ41 
วัฒนธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวย 1 เปาประสงค 7 ตัวชี้วัด 5 กลยทุธ 10 งาน/โครงการ 42 
   ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย              43 
1 เปาประสงค 14 ตัวชี้วัด 12 กลยุทธ 35 งาน/โครงการ 44 
  แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยขอนแกน จะเปนเครื่องมือ45 
สําหรับการบูรณาการแปลงแผนสูการปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันใหการดําเนินการในภารกิจตางๆ โดยทุกภาค46 
สวนของมหาวิทยาลัยใหเกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุเปาประสงคและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย สามารถตอบสนอง47 
เปาหมายและผลลัพธตามยุทธศาสตรตางๆ ภายใตแผนการบริหารราชการแผนดินไดอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน 48 
อันจะกอใหเกิดความมั่นคงและความยั่งยืนทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตอไป 49 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหขอคิดเห็นเสนอแนะ 50 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ (ราง) แผนปฏิบัติราชการ ประจําป51 
งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามที่เสนอ ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ52 
พิจารณาตอไป 53 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 14/2553 ณ วันศุกรท่ี 20 สิงหาคม 2553 
ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 15/2553 เมือ่วันศุกรท่ี 10 กันยายน 2553 เรียบรอยแลว 

 

 1 
4.7  โครงการจัดตั้งบานสามวิถี คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 2 

  คณบดีคณะพยาบาลศาสตรเสนอที่ประชุมวา ดวยคณะพยาบาลศาสตรจะจัดตั้งโครงการบาน3 
สามวิถีขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ  4 

1. ขยายศูนยสาธิตการพัฒนาเด็ก หรือศูนยสุขภาพเด็กปฐมวัย เพื่อรองรับความตองการของ5 
ครอบครัวเด็กปฐมวัยและเด็กที่มีความตองการพิเศษ 6 

2. กอตั้งศูนยผูสูงอายุ (พฤฒรกัษ) เนนในกลุมสุขภาพปกต ิกลุมที่ตองพึ่งพาการดูแลและ7 
กลุมที่ตองพักอาศัยถาวร 8 

3. เปนแหลงปฏิบัติของอาจารย และนักศึกษาของคณะ มีศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพและคณะ9 
บุคคลตางๆที่เกี่ยวของทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยขอนแกน 10 

4. เปนศูนยพัฒนานวัตกรรมการพยาบาลและสุขภาพ ซึ่งจะเอื้อใหเกิดการวิจัยเพื่อความเปน11 
เลิศทางการพยาบาลและสุขภาพของชุมชนและสังคม 12 

ทั้งนี้ คณะพยาบาลศาสตรมีกรอบเวลาในการดําเนินงานจัดตั้งศูนยดังกลาว ในชวงเวลา 3 ป  13 
(2553-2555) โดยมีการดําเนินงานไปแลวบางสวน อาทิเชน ในดานการวางแผนเชิงกายภาพ สําหรับในสวน14 
การบริหารจัดการองคกรดังกลาว เปนองคกรภายในการรับผิดชอบดูแลของคณะพยาบาลศาสตร โดยมีคณะ15 
ตางๆ ที่เกี่ยวของและภาคีความรวมมือกวา 10  องคกร ทั้งภาครัฐและเอกชน งบประมาณในสวนของการลงทุน16 
ใชเงินรายได เงินที่มีผูรวมลงทุนและ เงินจากผูบริจาคเปนหลัก 17 
  จึงขอเสนอโครงการจัดตั้งบานสามวิถี คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ดังมี18 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  19 
  ประธานเสนอที่ประชุมเพิ่มเติมวา นโยบายรัฐบาลนั้นใหความสําคัญกับผูสูงอายุ และ20 
มหาวิทยาลัยก็ไดขับเคลื่อนนโยบายเพื่อผูสูงอายุในหลากหลายลักษณะ ยกตัวอยางเชน ในปที่ผานมา 21 
มหาวิทยาลัยก็ไดจัดสรรงบประมาณจํานวนหนึ่งเพื่อเปนอาคารเอนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในการดําเนิน22 
กิจกรรมตางๆ ซึ่งปจจุบันไดออกแบบอาคารเสร็จแลว และสถานที่ตั้งจะอยูบริเวณบึงสีฐานใกลกับโครงการบาน23 
สามวิถีดังกลาว แตวัตถุประสงคลักษณะการดําเนินการจะแตกตางจากบานสามวิถีที่เนนการใหบริการและการดูแล 24 
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอที่ประชุมเพิ่มเติมวา โครงการนี้ นับเปนโครงการ  25 
ที่ดีมาก โดยนําเอาสมรรถนะหลักที่มีอยูของคณะพยาบาลศาสตรมาดําเนินการ แตควรพิจารณาในแงของการ26 
บริหารจัดการองคกร คุณคาของงาน และผลตอบแทนที่คุมคา  หลายคณะหนวยงานสามารถรวมโครงการได  27 
รวมถึงสามารถรวมลงทุนไดดวย 28 
  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอสังเกต และขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 29 

1. โครงการดังกลาวควรตองชดัเจนในรูปแบบดําเนินการวา จะเปนองคกรในระดับใด ซึ่งควร30 
เปนโครงการตนแบบเพื่อการศึกษา และมีความรับผิดชอบตอสังคม  31 

2. ควรพิจารณาการบริหารจัดการในระยะยาว และสิ่งที่จะตามมาคือ คาสาธารณูปโภค        32 
คาเสื่อมราคา การรักษาสภาพสินทรัพย 33 

3. ควรพิจารณาความเกี่ยวของเชื่อมโยงกับกฎหมายการดูแลผูสูงอายุของกระทรวง34 
สาธารณสุขดวย 35 

4. ควรบูรณาการสหสาขาวิชา และผสานบางสวนกับโครงการที่มีอยู เชน โครงการเด็กออทิสติก 36 
โครงการดูแลผูปวยขั้นสุดทายของชีวิต เปนตน 37 

5. แนวทางในการจัดสรรพื้นที่ในมหาวิทยาลัยเพื่อจัดทําโครงการตางๆ มีการวางผังแมบทไว38 
แลว ควรมีความชัดเจนในกระบวนการ  ขั้นตอน และการอนุญาตใหใชพื้นที่ 39 

6. มีขอสังเกตวา ในชวงเวลา 10 ปที่ผานมานั้น เด็กไทยมี IQ ที่ต่ําลง จึงควรพิจารณาถึง40 
กระบวนการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เปนรูปแบบที่ชัดเจน เพื่อพัฒนา IQ เด็กเพิ่มขึ้นดวย และ41 
ควรพิจารณากระบวนการพัฒนารูปแบบการดูแลผูสูงอายุดวย 42 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ เห็นชอบในหลักการโครงการจัดตั้งบานสามวิถี  43 
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ดังกลาว โดยใหปรับปรุงรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องตาง  ๆดังตอไปน้ี 44 
เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป   45 

1. ความชัดเจนในเรื่องการเปนโครงการตนแบบท่ีใหความสําคัญกับการเปนสวนหน่ึง46 
ของสถาบันการศึกษา และความรับผิดชอบตอสังคมโดยไมเนนในเชิงธุรกิจ  47 

2. การบริหารจัดการ ควรศึกษารูปแบบการบริหารองคกรในกํากับ และการที่จะมี48 
บุคคล/หนวยงานตางๆเขามารวมหุน โดยอาจมีคณะพยาบาลศาสตรถือหุนใหญ  49 

3. การศึกษาเรื่องมาตรฐาน เทคนิค ระเบียบท่ีเก่ียวของในการที่จะรวมเอา เด็ก และ50 
ผูสูงอายุมาไวในโครงการ อาจจะเชิญคณะที่สนใจเขามารวมกันท้ังในเชิงวิชาการ 51 
วาจะมีสวนรวมไดอยางไร 52 

 53 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 14/2553 ณ วันศุกรท่ี 20 สิงหาคม 2553 
ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 15/2553 เมือ่วันศุกรท่ี 10 กันยายน 2553 เรียบรอยแลว 

 

 1 
4.8  พิจารณาใหความเห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ 2 

  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติเสนอที่ประชุมวา ดวยคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ ตาม3 
คําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 3431/2551 ในลําดับที่ 3-8 ไดครบวาระการดํารงตําแหนงเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2553 4 
ในการนี้ เพื่อใหเปนไปตามขอ 8 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย วิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. 2551 จึงเสนอ5 
ที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเพื่อเปนกรรมการตามขอ 8(4) ดังนี้ 6 

1. ผศ. ศรีปญญา  ใจใหญ 7 
2. รศ. สุภาพ  ณ  นคร 8 
3. ผศ. มะลิวัลย  บูรณพัฒนา 9 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 10 
มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ เพื่อเปนกรรมการตาม 11 

องคประกอบของคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ ขอ 8(4) จํานวน  3 รายชื่อตามที่เสนอ 12 
ใหจัดทําคําสั่งแตงตั้งตอไปได 13 
 14 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  15 

5.1 ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป     16 
      การศึกษา 2552 ระหวางวันท่ี 5-6 สิงหาคม 2553 17 

  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอที่ประชุมวา ผลการตรวจประเมินคุณภาพในระดับ18 
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา  2552 โดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากสํานักงาน19 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ระหวางวันที่  5-6 สิงหาคม  2553 มีรายละเอียด ดังนี้ 20 

สวนท่ี  1  ภาพรวมของมหาวิทยาลัย  21 
จุดเดน 22 
1. ความเขมแข็งของสภามหาวิทยาลัยในการกําหนดนโยบายและกํากับติดตาม 23 
2. มีระบบการกํากับติดตามการดําเนินงานในทุกระดับ เชน การประเมินผูบริหารทุกระดับ 24 
3. ภาวะผูนําและการมีวิสัยทัศนของอธิการบดีและทีมผูบริหาร 25 
4. มี DEAN FORUM เปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางเปนทางการและไมเปนทางการ ทําให26 

เกิดพลังสามัคคีในการทํางาน 27 
5. ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน การทํางานเปนทีมของบุคลากรทุกระดับ  28 
6. มีเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนาคน งาน และองคกรทุกระดับ (ทั้งที่เกงกวา เสมอ29 

กัน และดอยกวา) 30 
7. มีการบูรณาการระบบการประเมินผลการดําเนินงานที่หลากหลายและนําผลไปสูการใชงาน31 

จริง 32 
8. มีความพรอมดานทรัพยากร ทั้งดานกายภาพ กําลังคน และองคความรู 33 
9. มีการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง34 

ศิลปวัฒนธรรมไปสูชุมชน (Community Responsive) ผลงานวิจัยและการบริการวิชาการ35 
ที่ไปสูชุมชน CSR เปนที่พึ่งทางวิชาการของภาคอีสาน 36 

10. ตําแหนงที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ      37 
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง  38 

11. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่มีวิทยา จริยา ปญญา (ขยัน อดทน ซื่อสัตย   39 
ออนนอมถอมตน และรักสถาบัน)  40 

12. มศีิษยเกาที่จบไปแลวเปนจํานวนมาก 41 
13. มีกิจกรรมและโครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่42 

หลากหลาย 43 
14. มีเว็บไซตและ KKU Channel เปนเวทีเสมือนในการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันไดตลอดเวลา44 

ทั้งภายในและภายนอก มข. 45 
15. มีระบบบริหารจัดการการเงนิและการคลัง (KKU FMIS) ที่ครอบคลุมทุกหนวยงานและ46 

สามารถนํามาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 47 
โอกาสในการพัฒนา  48 
1. ควรปรับสัดสวนระหวางอาจารยตอนักศึกษาในบางสาขาวิชาใหเหมาะสม และลดจํานวน49 

นักศึกษาปริญญาตรี เพิ่มจํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใหสอดคลองกับการเปน50 
มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 51 

2. ควรสรางความสมดุลระหวางภาระงานสอนและงานวิจัยของอาจารย 52 
3. ควรบริหารจัดการการเงินและทรัพยสินเพื่อจัดหารายไดเพื่อการพึ่งพาตนเอง  53 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 14/2553 ณ วันศุกรท่ี 20 สิงหาคม 2553 
ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 15/2553 เมือ่วันศุกรท่ี 10 กันยายน 2553 เรียบรอยแลว 

 

4. ควรเชื่อมโยงระบบฐานขอมูล เพื่อการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 1 
5. ควรสื่อสารเรือ่ง Branding และ Positioning ใหชัดเจน 2 
6. ควรหาแนวทางแกไขปญหาเกี่ยวกับพื้นที่อบายมุขโดยรอบมหาวิทยาลัย 3 
7. ควรปรับปรุงสภาพแวดลอม ความปลอดภัย และระบบจราจร เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย 4 

Healthy Campus  5 
8. ควรสรางแรงจูงใจ และระบบสวัสดิการในการสรรหา รักษาและธํารงไวซึ่งบุคลากรผูมี6 

ความสามารถสูง 7 
9. ควรมีการบริหารจัดการการใชทรัพยากรรวมกันอยางจริงจัง (Facility Management) 8 
10. ควรมีการสรางความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยและศิษยเกาตลอดจนชุมชนและสังคมให9 

เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เปนรูปธรรมมากขึ้น และมีการระดมทุนเพื่อการพัฒนา (Endowment 10 
Fund) เพื่อสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยมีทรัพยากรที่เพียงพอในการบรรลุพันธกิจและ11 
วิสัยทัศนไดรวดเร็วขึ้น 12 

11. ควรพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนชุมชนตนแบบของจังหวัดขอนแกน พรอมกับการพัฒนา13 
จังหวัดขอนแกนใหเปนเมืองที่นาอยูที่สุดในโลก 14 

12. ควรมียุทธศาสตรการผลักดันดานภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ทั้งในสวนของนักศึกษาและ15 
บุคลากร 16 

13. ควรเพิ่มสัดสวนรอยละของอาจารยที่ทําวิจัยใหมากขึ้น  17 
14. ควรสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรและวิจัยเรื่องใหมๆ เชน นาโนเทคโนโลยี นิวเคลียร และ18 

อวกาศ  19 
15. ควรบูรณาการศิลปวัฒนธรรมอีสานเขากับสภาพแวดลอมทางกายภาพในมหาวิทยาลัย 20 

 21 
สวนท่ี  2   ผลการประเมินคุณภาพ  22 
ผลการประเมินคุณภาพในภาพรวม 23 
 24 

องคประกอบ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
ประเมิน 

ผลการ
ประเมินตาม
เกณฑ สกอ. 

องคประกอบที่ 1  
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินงาน  

3.00 3.00 ดีมาก 

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 2.38 2.31 ดี 
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 3.00 3.00 ดีมาก 
องคประกอบที่ 4 การวิจัย 3.00 3.00 ดีมาก 
องคประกอบที่ 5 การบริหารวิชาการแกสังคม 3.00 2.75 ดีมาก 
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3.00 3.00 ดีมาก 
องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 3.00 3.00 ดีมาก 
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 3.00 3.00 ดีมาก 
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 3.00 3.00 ดีมาก 
องคประกอบที่ 10 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3ดี (3D) 3.00 3.00 ดีมาก 

รวมคะแนน 2.80 2.76 ดีมาก 
 25 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 26 

  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบและเห็นชอบใหเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 27 
 28 

5.2 ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2553 29 
  ดวยสกอ.ไดชี้แจงรายละเอียดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป30 
การศึกษา  2553 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 31 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 32 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 33 
 34 
5.3   รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิต   35 
        นักศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 36 

  สํานักงาน ก.พ.ร.รวมกับสํานักงานสถิติแหงชาติ ไดทําการสํารวจความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใช37 
บัณฑิตและการสํารวจความพึงพอใจตอสถาบันอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ซึ่ง 38 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 14/2553 ณ วันศุกรท่ี 20 สิงหาคม 2553 
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ก.พ.ร. โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดกําหนดใหมี1 
การสํารวจความพึงพอใจ  2 สวน คือ  1. การสํารวจความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต โดยสัมภาษณผูใช2 
บัณฑิตไดแก นายจาง หัวหนา ผูบังคับบัญชาของบัณฑิต 2. การสํารวจความพึงพอใจตอสถาบันอุดมศึกษาของนิสิต3 
นักศึกษา โดยสัมภาษณนิสิตนักศึกษา ที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ทั้งนี้ การเก็บรวบรวมขอมูลดําเนินการ4 
ตั้งแตวันที่ 15 กรกฎาคม – 30 กันยายน พ.ศ. 2552 สรุปประเด็นสําคัญได ดังนี้ 5 
  ผลสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา6 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ในภาพรวมอยูที ่ 4.0890 คะแนน หรือ คิดเปนรอยละของคะแนน 81.78 ซึ่งจําแนกใน7 
แตละสวนได ดังนี้ 8 

1. ความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิตอยูที่ 4.2204 คะแนน หรือคิดเปนรอยละของ9 
คะแนน 84.41 โดยผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในประเด็นคุณธรรม จริยธรรม และ10 
จรรยาบรรณในวิชาชีพสูงที่สุด รองลงมาไดแก ความรูความสามารถทางวิชาการ และ11 
ความรูความสามารถพื้นฐาน ตามลําดับ 12 

2. ความพึงพอใจตอสถาบันอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษา อยูที่ 3.9576 คะแนน หรือคิดเปน13 
รอยละของคะแนน 79.15 โดยนิสิตนักศึกษามีความพึงพอใจในประเด็นหลักดานการ14 
จัดการเรียนการสอนสูงกวาประเด็นหลักดานการใหบริการของสถาบันอุดมศึกษา โดยมี15 
รายละเอียดของแตละประเด็นหลัก ดังนี้ 16 
1.1 ดานการจัดการเรียนการสอน นิสิตนักศึกษามีความพงึพอใจในอาจารยผูสอนสูงที่สุด 17 

รองลงมาไดแก สถานที่สําหรับจัดการเรียนการสอน การจัดหลกัสูตรการเรียนการ18 
สอน และสื่อ/เอกสาร และอุปกรณประกอบการเรียนการสอน ตามลําดับ 19 

1.2 ดานการใหบริการของสถาบันอุดมศึกษา นิสิตนักศึกษามีความพึงพอใจในการ20 
ใหบริการดานวิชาการสูงกวาการใหบริการทั่วไป  21 

ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ.ร.จะนําผลการสํารวจนี้ไปใชประกอบการประเมินผลการรับรองการปฏิบัติ 22 
ราชการ และเพื่อใหสถาบันอุดมศึกษานําขอมูลที่ไดไปพัฒนาศักยภาพในการเรียนการสอนและการใหบริการ 23 
ที่สอดคลองกับความตองการของนิสิตนักศึกษาและมุงผลผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความตองการของผูใชบัณฑิต 24 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 25 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 26 

 27 
5.4  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู การแสดงความสําเร็จและความภาคภูมิใจ ครั้งท่ี 4  28 
        ประจําป 2553 “The 4th KKU SHOW and SHARE 2010” 29 
ดวยมหาวิทยาลัยกําหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการแสดงความสําเร็จและความ 30 

ภาคภูมิใจ ครัง้ที่ 4 ประจําป 2553 “The 4th KKU SHOW and SHARE 2010” ขึ้น ในวันศุกรที่ 27 สิงหาคม 31 
2553 ณ บริเวณลานชั้น 1 และชั้น 2 อาคารวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอ/32 
เผยแพรผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณ ความสําเร็จ ความภาคภูมิใจของผูปฏิบัติงานและนักศึกษา 33 
ของคณะ/หนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลยัขอนแกน ตลอดจนหนวยงานราชการในจังหวัดขอนแกน ซึ่งมี34 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 35 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาเขารวมงานดังกลาวดวย 36 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 37 
 38 

5.5  ประชาสัมพันธระบบ Class-Record 39 
ดวยสํานักนวัตกรรมการเรียนการสอนไดจัดทําระบบClass-Record ขึ้น เพื่อใชบันทึกหนาจอ 40 

การเรียนการสอนของอาจารย ซึ่งการสรางสื่อการสอนจากระบบ Class-Record ดังกลาว สํานักฯไดจัดทําคูมือการใชงาน41 
ระบบไวเพื่อใหอาจารยที่ตองการสรางสื่อการสอนดวยตนเองดําเนินการจัดทําไดงายไมวาจะทําที่บานหรือที่ทํางาน  42 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและขอความรวมมือประชาสัมพันธระบบ Class-Record ดงักลาว43 
ใหกับอาจารยในคณะไดรับทราบดวย 44 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 45 
 46 

5.6  รายงานผลการตรวจสอบการใชจายเงินงบประมาณแผนดินประจําป 2553  47 
        เพียงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 48 
สํานักงานตรวจสอบภายในไดเสนอรายงานผลการตรวจสอบการใชจายเงินงบประมาณแผนดนิ 49 

ประจําป 2553 เพียงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 โดยไดตรวจสอบผลการใชจายเงินเปรียบเทียบกับแผนที่ตั้งไว สรุปไดดังนี ้50 
1. ผลการเบิกจายจําแนกตามหมวดรายจายในภาพรวมเบกิจายไปทั้งส้ิน 1,992,003,659.15 51 

บาท คิดเปน 64.27% ต่ํากวาแผนที่ตั้งไวรอยละ 14.57 ตองมยอดเบิกจายรวม 78.85% 52 
จึงจะเปนไปตามแผนที่ตั้งไว 53 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 14/2553 ณ วันศุกรท่ี 20 สิงหาคม 2553 
ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 15/2553 เมือ่วันศุกรท่ี 10 กันยายน 2553 เรียบรอยแลว 

 

 1 
หมวด
รายจาย 

จายจริง 
(%) 

ตามแผน 
(%) 

ต่ํากวาแผน  
(%) 

งบบุคลากร 73.08 74.47 1.39 
งบดําเนินการ 80.48 88.32 7.84 
งบลงทุน 100 100 - 
เงินอุดหนุน 40.94 82.31 41.37 
รายจายอื่นๆ - - - 
รวม 64.27 78.84 14.57 

 2 
  มีการเบิกจายเปนไปตามแผน 1 หมวดรายจาย ต่ํากวาแผน 3 หมวดรายจาย หมวดเงินอุดหนุน 3 
คาจางพนักงาน ใชงบประมาณป 2552 เงินกันเบิกเหลื่อมปและเงินสนับสนุนการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 4 
ป ที่ผูปกครองสละสิทธิ์ไมขอรับการชวยเหลือ และมีเงินอุดหนุนอื่นๆที่ใชจายต่ํากวาแผน เชน โครงการเรงรัด5 
ผลิตบัณฑิตสาขาขาดแคลน/โครงการเรงรัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร/ดานการวิจัยเพื่อถายทอด6 
เทคโนโลยี/ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม/ดานการใหบริการรักษาพยาบาล/ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 7 
จึงทําใหยอดเบิกงบประมาณป 2553 ต่ํากวาแผนที่ตั้งไว 8 
 9 

2. ผลการเบิกจายจํานวนตามผลผลิตรวมเบิกจายไปทั้งส้ิน 64.27% ตามรายละเอยีดดังนี้ 10 
 11 

ผลผลิต เบิกจาย 
(%) 

ตามแผน 
(%) 

ต่ํากวาแผน  
(%) 

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 60.93 77.82 16.92 
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 73.81 75.61 1.80 
โครงการเรงรดัผลิตบัณฑิตสาขาขาดแคลน 70.07 89.91 19.84 
ดานการใหบริการวิชาการ 71.95 85.84 13.89 
โครงการเรงรัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร 69.38 86.58 17.20 
โครงการเรงรดัการเรียนการสอนสาขาสังคมศาสตร 65.50 75.96 10.46 
ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 64.35 90.50 26.15 
ดานการใหบริการรักษาพยาบาลฯ 56.26 77.12 20.86 
การวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี 50.00 96.00 46.00 
การวิจัยเพื่อสรางองคความรู 79.95 89.16 9.21 
โครงการสนับสนุนจัดการศึกษา 15 ป 87.86 93.19 9.33 

รวม 64.27 78.84 14.57 
 12 
  การเบิกจายต่ํากวาแผน 11 ผลผลิต และผลผลิตที่ต่ํากวาแผนมากคือ 13 
  14 

ผลผลิต ต่ํากวาแผน 
(%) 

ดานการวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี 46.00 
ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 26.15 
โครงการเรงรัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร 17.20 
โครงการเรงรดัผลิตบัณฑิตสาขาขาดแคลน 19.84 
ดานการใหบริการรักษาพยาบาลฯ 20.86 
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 16.92 

 15 
  สําหรับการเบกิจายโครงการสนับสนุนจัดการศกึษา โดยไมเสียคาใชจาย 15 ปที่เบิกต่ํากวาแผน 16 
เนื่องจากผูปกครองสละสิทธิ์ไมขอรับการชวยเหลือตามโครงการนี้ 17 
  เห็นควรเรงรดัการใชจายเงิน เพื่อใหเปนไปตามแผนที่ตั้งไวเพื่อจะไดไมไปเรงรัดการใชจาย18 
ตอนสิ้นปงบประมาณ 19 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 20 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 21 
 22 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 14/2553 ณ วันศุกรท่ี 20 สิงหาคม 2553 
ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 15/2553 เมือ่วันศุกรท่ี 10 กันยายน 2553 เรียบรอยแลว 

 

 1 
5.7 หลักเกณฑการจางเอกชนดําเนินงาน 2 

  สํานักงานตรวจสอบภายใน ไดมีหนังสือที่ ศธ 0514.1.8/346 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 3 
แจงเรื่อง หลักเกณฑการจางเอกชนดําเนินงาน โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 4 
  กระทรวงการคลังมีหนังสือเวียนเรื่องการจางเอกชนดําเนินงาน ตามหนังสือที่ กค 0406.4/ว67 5 
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 สรุปไดดังนี้ 6 
  1.หลักการจางเอกชนดําเนินการ 7 
   1.1  หากสวนราชการจําเปนตองจางเอกชนดําเนินงานในลักษณะบุคคลธรรมดา ใหจาง 8 
ดําเนินงานเฉพาะโครงการหรือเฉพาะครั้งคราวที่มีความจําเปน เพื่อเสริมการปฏิบัติงานในหนาที่ปกติของสวนราชการ9 
เทานั้น ไมตองทําขอตกลงจางหรือสัญญาจางเต็มปงบประมาณและหามมิใหทําการจางในลักษณะตอเนื่อง 10 
   1.2 ลักษณะงานที่จางควรเปนงานที่ซื้อบริการจากผูรบัจางเปนรายชิ้น เชน งานรักษา11 
ความปลอดภัย งานทําความสะอาด งานดูแลตนไมสนามหญา สวนหยอม งานพาหนะ งานศึกษาวิจัย งาน12 
ติดตามประเมนิผล งานจัดทําคําแปล งานผลิตและพิมพเอกสาร งานผลิตส่ือประชาสัมพันธ งานสถิติขอมูล13 
สารสนเทศ งานพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ งานบันทึกขอมูล งานสํารวจออกแบบและควบคุมงานกอสราง 14 
งานซอมบํารุงยาพาหนะ งานพัฒนาบุคคล งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน งานเทคนิคตางๆที่เอกชนมีความ15 
ชํานาญมากกวาเปนตน 16 
   1.3  หามมิใหสวนราชการจางเอกชนดําเนินงานที่เกี่ยวของกับความลับของทาง 17 
ราชการหรืองานซึ่งหากมีการเผยแพรขอมูลจะเกิดความเสียหายตอราชการ หรืองานที่มีลักษณะของการบังคับ18 
ใชกฎหมายที่มีผลกระทบกับประชาชน 19 

1.4  การจางเหมาเอกชนดําเนินงานใหปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ พ.ศ.2535 และที่ 20 
แกไขเพิ่มเติม โดยมีลักษณะมุงผลสําเร็จของงานที่วาจางภายในระยะเวลาที่กําหนดเปนสําคัญ ตามขอตกลง21 
จางหรือสัญญาจางเทานั้น หากมีการผิดพลาดเกิดความเสียหายแกราชการ อาจกําหนดคาปรับสําหรับความ22 
เสียหายนั้นไว ซึ่งผูรับจางไมตองอยูภายใตระเบียบขอบังคับลูกจางของสวนราชการที่ถือปฏิบัติ 23 
   1.5  อัตราคาจางใหพิจารณาจากความรูและประสบการณที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่24 
แทจริงหรืออัตราตลาด โดยใหคํานึงถึงอัตราคาจางขั้นต่ําและคาใชจายอื่นๆดวย ไมจําตองจายตามวุฒิ25 
การศึกษาและการจายคาจางจะจายได เมื่อมีการตรวจรับงานจางของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบรอยแลว26 
เทานั้น 27 
   1.6  ผูรับจางเหมาบริการมฐีานะเปนผูรับจางทําของตามระเบียบพัสดุ พ.ศ.2535 และ28 
ที่แกไขเพิ่มเติมไมถือเปนบุคคลากรของรัฐที่จะมีสิทธิ์ไดรับสิทธิประโยชนสวัสดิการจากทางราชการ 29 
เชนเดียวกับขาราชการ/ลูกจางหรือบุคลากรอื่นของรัฐไดรับ ไมตองจายเงินของทางราชการเขาสมทบกองทุน30 
ประกันสังคม 31 
  2. หากสวนราชการใดมีความจําเปนตองจัดหาบุคคลมาปฏิบัติงานเปนการประจําในลักษณะ 32 
เดียวกับขาราชการ ลูกจางของสวนราชการหรือพนักงานราชการ ใหจางในลักษณะลูกจางชั่วคราวจากเงินนอก33 
งบประมาณและการจางตองไมขัดกับระเบียบเงินนอกงบประมาณแตละประเภทหรือขออนุมัติกรอบอัตรา34 
พนักงานราชการจากสํานักงาน ก.พ. 35 

3. หัวหนาสวนราชการหรือผูที่ไดรับมอบหมายควบคุมการจางเอกชนดําเนินงานใหเปนไปตาม 36 
หลักเกณฑในขอ 1 หากมีการปฏิบัติไมถูกตองและราชการไดรับความเสียหายใหดําเนินการตามกฎหมายวาดวยความ37 
รับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่โดยเร็ว 38 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 39 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 40 
 41 

5.8  ความกาวหนาเก่ียวกับการปรับระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือน     42 
       ในสถาบันอุดมศึกษา 43 

  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีหนังสือที่ ศธ 0509(2)/ว 968 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2553 44 
แจงเรื่อง ความกาวหนาเกี่ยวกับการปรับระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยมี 45 
สาระสําคัญดังนี้ 46 

1. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือดวนมากที่ 0503/17065 ลงวันที่ 18 กันยายน 47 
2552 แจงวาไดขอใหกระทรวงการคลัง สํานักงาน ก.พ. สําหรับงานก.พ.ร. สํานัก48 
งบประมาณ และคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแหงชาติ พิจารณาเสนอความเห็น49 
เกี่ยวกับเรื่องดังกลาว เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 50 

2. ตอมาเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมหีนังสือที่ นร 0503/21907 ลงวันที่ 26 พฤศจกิายน 2552 51 
แจงวา นายกรฐัมนตรพีิจารณาแลวมีคําสั่งใหสงเรื่องดังกลาวใหคณะกรรมการพิจารณา52 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 14/2553 ณ วันศุกรท่ี 20 สิงหาคม 2553 
ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 15/2553 เมือ่วันศุกรท่ี 10 กันยายน 2553 เรียบรอยแลว 

 

เงินเดือนแหงชาต ิ พิจารณาในภาพรวมตามความเห็นของสํานักงบประมาณและฝาย1 
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแหงชาติ กอนเสนอคณะรัฐมนตรีพจิารณาตอไป 2 

3. คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแหงชาติ ไดมีการประชุมพิจารณารวม 2 ครั้ง ครัง้แรกเมื่อ3 
วันที่ 25 มกราคม 2553 และไดมีมติแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทน4 
ขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาและขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อ5 
พิจารณาคาตอบแทนในภาพรวมใหเหมาะสม เปนธรรม และเกิดความรอบคอบ 6 
(คณะอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทนฯไดมีการประชมุพิจารณาเรื่องดังกลาว รวม 2 ครั้ง 7 
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2553 และ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2553 ) และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 3 8 
พฤษภาคม 2553 ไดพิจารณาผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทนฯ 9 
ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาไดเขารวมประชุมในฐานะเปนผูชี้แจงใหขอมูล10 
รายละเอียดทุกครั้ง และไดรับทราบเปนการภายในวา ขณะนี้ฝายเลขานุการคณะกรรมการ11 
พิจารณาเงินเดือนแหงชาติอยูระหวางดําเนินการนําเสนอความเหน็ของที่ประชุม12 
คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแหงชาติตอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาตอไป 13 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 14 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 15 
 16 

5.9  รายงานผลการดําเนินงานการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคไขหวัดใหญชนิด A  H1 N1 17 
  งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีนครนิทร ไดมีหนงัสือที่ ศธ 0514.7.3.9/365 ลงวันที่ 9 18 
สิงหาคม 2553 แจงเรื่องรายงานผลการดําเนินการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคไขหวัดใหญชนิด A H1 N1 ใน19 
กลุมนักศึกษา โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 20 
  จากการดําเนนิการเฝาระวังการระบาดของโรคไขหวัดใหญชนิด A H1 N1 ที่เกิดขึ้นใหมใน21 
สถานที่เปนความรับผิดชอบของโรงพยาบาลศรีนครินทร ตั้งแตวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2553 พบวามีนักศึกษาใน22 
สังกัดมหาวิทยาลัย ปวยเปนโรคไขหวัดใหญชนิด A H1 N1 เขารับการรักษาในโรงพยาบาลและมีผลตรวจ23 
ยืนยันทางปฏิบัติการ จํานวน 41 คน ทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เรว็ โรงพยาบาลศรีนครินทร 24 
(SRRT:Surveillance Rapid Response Team) ไดดาํเนินการสอบสวนโรคและควบคุมไมใหเกดิการระบาดใน25 
วงกวางแลวตั้งแตวันที่ 2 กรกฎาคม 2553 รวมกับแกนนํานักศึกษา พี่เลี้ยงนองใหม และหนวยปฐมภูมินักศึกษา 26 
(PCU นักศึกษา) เปนที่เรียบรอยแลว ในขณะนี้ไมพบผูปวยรายใหม จาการดําเนินงานสอบสวนโรคในครั้งนี้ 27 
พบวานักศึกษาที่มีการปวยมากที่สุดคือนักศึกษาชั้นปที่ 1 ปจจัยที่ทําใหเกิดการปวยของนักศึกษาคือการทํา28 
กิจกรรมรวมกนัอยางใกลชิด การใชภาชนะรวมกัน นักศึกษาที่มีอาการปวยเปนไขเปนหวัด เจ็บคอ มีน้ํามกู 29 
ไมไดแยกตัวไปพักรักษาที่บานหรือหอพัก ยังคงรวมกิจกรรมกับเพื่อนโดยไมใชหนากากอนามัย 30 
  รายงานสรุปผลการดําเนินงานปองกันควบคุมโรค  31 

1. ในระหวางวันที่ 1-8 กรกฎาคม 2553 ไดจัดจุดคัดกรอง บริการตรวจรางกายที่สนามกีฬากลาง  32 
คนหานักศึกษาที่มีอาการปวยคลายไขหวัดใหญเพิ่มเติม และหลังจากนั้นจัดจุดใหบริการที่หนวยปฐมภูมินักศึกษา33 
และหนวยอุบัติเหตฉุุกเฉิน โรงพยาบาลศรีนครินทร 34 

2. ประชาสัมพันธใหคําแนะนํากับนักศึกษาที่สัมผัสใกลชิดกับนักศึกษาที่ปวย ใหเฝาระวังสังเกต 35 
อาการและติดตามอาการ ใหคําปรึกษาทางโทรศัพทและติดตามเฝาระวังอาการจนกวาจะดีขึ้น 36 

3. ทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว โรงพยาบาลศรีนครินทร (SRRT:Surveillance Rapid Response  37 
Team) ลงพื้นที่ ตรวจคัดกรองนักศึกษาใหคําแนะนํานักศึกษาตามคณะตางๆที่พบนักศึกษาปวย ไดแก คณะ-38 
แพทยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะศึกษาศาสตร 39 

4. จัดประชุมแมบานประจําหอพัก อาคารเรียน ใหมีการทําความสะอาดหอพัก อาคารเรียน และ 40 
รวมกันจัดกิจกรรมรณรงคทําความสะอาดตามคณะตางๆที่พบนักศึกษาปวย 41 

5. ประชาสัมพันธ ติดปายรณรงคการปฏิบัติปองกันไขหวัดใหญ ตามหอพักและชมรมตางๆ  42 
พรอมทั้งสนับสนุนหนากากอนามัย น้ํายาลางมือ ปายประชาสัมพันธ แผนพับ 43 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 44 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 45 
  46 

5.10  บันทึกความเขาใจโครงการความรวมมือทางวิชาการไทย-ลาว 47 
  สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ ไดมีหนังสือที่ กต 1503.2/5250 ลง48 
วันที่ 20 กรกฎาคม 2553 เรื่อง บันทึกความเขาใจโครงการความรวมมือทางวิชาการไทย-ลาว แจงวา  ตามที่49 
ไดเรียนเชิญอธิการบดีมหาวทิยาลัยขอนแกน เขารวมในพิธีลงนามและลงนามในบันทึกความเขาใจโครงการ50 
ความรวมมือภายใตแผนงานความรวมมือดานการศึกษา ความรวมมือภายใตแผนงานความรวมมือดานการศึกษา51 
ไทย-ลาว และบันทึกความเขาใจการบริหารจัดการเกี่ยวกับผูรับทุนรัฐบาลไทย กับผูอํานวยการสํานักงานความ52 
รวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 ณ กระทรวงการตางประเทศนั้น ในการนี้ จึง53 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 14/2553 ณ วันศุกรท่ี 20 สิงหาคม 2553 
ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 15/2553 เมือ่วันศุกรท่ี 10 กันยายน 2553 เรียบรอยแลว 

 

ไดสงสําเนาบันทึกความเขาใจที่ไดมีการลงนามแลว ทั้ง 2 ฉบับมา ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ1 
การประชุม  2 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 3 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 4 
 5 
  5.11  ผลการหารือระหวางรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศกับ 6 

          รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาจีน 7 
  กระทรวงการตางประเทศไดมีหนังสือที่ กต 1304/ว1255 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 เรื่อง ผล8 
การหารือระหวางรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศกับรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการจีน  โดยมี9 
สรุปสาระสําคัญดังนี้ 10 
  ดวยนายกษิต  ภิรมย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ไดเดินทางไปเยือน11 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางวันที่ 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2553 และในโอกาสดังกลาว ไดพบ12 
หารือกับนายหาว ผิง รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการจีน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553 สรุป13 
สาระสําคัญของการหารือได ดังนี้ 14 

1. การขยายอายุความตกลงการรับรองวุฒิการศึกษาระหวางไทยกับจีน 15 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเสนอใหทั้งสองฝายรวมกันพิจารณาขยายอายุ 16 

ความตกลงการรับรองวุฒิการศึกษาระหวางไทยกับจีนที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศกึษาธิการของทั้งสองประเทศ17 
ไดลงนามไวเมื่อป 2550 และหมดอายุในเดือนพฤษภาคม 2553 ซึ่งรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการจีน18 
เห็นดวยกับการขยายอายุความตกลงดังกลาวและเสนอวา อาจจะจดัใหมีการลงนามกันในชวงการประชุมโตะกลม19 
รัฐมนตรีศึกษาธิการอาเซียน-จีน ที่มณฑลกุยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 2 สิงหาคม 2553 20 

2. การเพิ่มรายชือ่สถาบันอุดมศึกษาไทยในเว็บไซตของกระทรวงศึกษาธิการจีน 21 
2.1 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเสนอใหฝายจีนพิจารณาเพิม่รายชื่อ22 

สถาบันอุดมศึกษาไทยที่กระทรวงศึกษาธิการไทยรับรองวิทยฐานะ ที่ปจจุบัน23 
ปรากฎรายชื่อในเว็บไซตของกระทรวงศึกษาธิการจีน เพียง 19 สถาบัน ใหครบ24 
ทั้งหมด 166 สถาบัน ซึ่งรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการจีนรับที่จะชวย25 
แกปญหานี้ โดยในชั้นแรก ฝายจีนจะไดนํารายชื่อมหาวิทยาลัยของไทยทั้งหมด26 
รวม 78 สถาบันขึ้นเว็บไซต และพิจารณานํารายชื่อมหาวิทยาลัยเอกชนของไทยที่27 
มีคุณสมบัติครบถวนขึ้นเว็บไซตในลําดับตอไป 28 

2.2 ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศไดเชิญใหรัฐมนตรีชวยวาการ29 
กระทรวงศึกษาธิการจีน นําคณะผูบริหารของกระทรวงฯเดินทางมาเยี่ยมชม30 
มหาวิทยาลัยรัฐของไทยทั้ง 78  สถาบัน เพื่อใหประจักษถึงคุณภาพ31 
การศึกษาของมหาวิทยาลัยของไทย ทั้งนี้ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปงกิ่งไดมอบ32 
รายชื่อมหาวทิยาลัยรัฐและเอกชนของไทยที่กระทรวงศึกษาธิการไทยรับรองวิทย33 
ฐานะทั้งหมด 166 สถาบันใหกับอธิการบดีกรมความรวมมือระหวางประเทศ 34 
กระทรวงศึกษาธิการจีนดวยแลว 35 

3. การจัดตั้งคณะทํางานรวมดานการศึกษาไทย-จีน 36 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศไดเสนอใหมีการจัดตั้งคณะทํางานรวมดาน 37 

การศึกษาไทย-จีน เพื่อทบทวน จัดระบบ และติดตามสถานะความคืบหนาของความรวมมือดานการศึกษาที่38 
สถาบันการศึกษาตางๆของไทยไดทํารวมกับฝายจีน ตลอดจนวางแผนสําหรับความรวมมือระหวางกันในอนาคต 39 
โดยเฉพาะชองทางในการคนควาวิจัยรวมกัน เพื่อใหความรวมมือดานการศึกษาไทย-จีน รอบดานมากขึ้น โดย40 
จะเสนอใหเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง (นายเปยมศักดิ์  มิลินทจินดา) เปนประธานรวมกับผูแทน41 
กระทรวงศึกษาธิการจีน ซึ่งรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการจีนเห็นดวย 42 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบในชั้นหนึ่งกอน ทั้งนี้ กระทรวงการตางประเทศจะประสาน 43 
รายละเอียดเพิ่มเติมมาในโอกาสตอไป 44 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 45 
 46 

5.12  โครงการเทิดทูนสถาบันท่ีสําคัญของชาติ เพื่อเสริมสรางความสมานฉันทประจําป 2553 47 
จังหวัดขอนแกนไดมีหนังสือที่ ขก 0016.3/16811 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2553 เรื่องโครงการเทิดทูน 48 

สถาบันที่สําคัญของชาติเพื่อเสริมสรางความสมานฉันทประจําป 2553  มีสาระสําคัญดังนี้ 49 
ดวยคณะรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (นายชวรัตน ชาญวีรกลู) ไดอนุมัติให 50 

กระทรวงมหาดไทยจัดทําโครงการ  “เทิดทูนสถาบันที่สําคัญของชาติ เพื่อเสริมสรางความสมานฉันทประจําป 2553” 51 
ใน 30 จังหวัดทั่วประเทศ โดยกําหนดที่จะดําเนินกิจกรรมตางๆ เชน หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหแก52 
ประชาชน การจําหนายสินคาอุปโภค บริโภค “ธงฟา ราคาประหยัด” การสานเสวนาสรางสรรคความคิด และทัศนคติที่53 
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ดีตอสถาบันสําคัญของชาต ิการฉายภาพบันทึกงาน “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั และสมเด็จพระนางเจาฯ1 
พระบรมราชินีนาถ” เปนตน สําหรับจังหวัดขอนแกนไดกําหนดจัดกิจกรรมดังกลาว ในวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2553 2 
เพื่อใหการจัดงานดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย จังหวัดจึงขอความอนุเคราะหมหาวิทยาลัยดังนี้ 3 

1. ขออนุญาตใชพื้นที่บริเวณบึงสีฐาน เปนสถานที่จัดงาน โครงการ  “เทิดทูนสถาบันที่สําคัญของ4 
ชาติ เพื่อเสริมสรางความสมานฉันทประจําป 2553” ในวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2553 โดยจะ5 
ขออนุญาตเขาจัดเตรียมพื้นที่ตั้งแตวันที่ 22 สิงหาคม 2553 6 

2. จัดเตรียมธงชาติ (กระดาษ) ขนาด 19x25 เซนติเมตร พรอมเสาธง จํานวน 20,000 ธง สําหรับ7 
ใหผูเขารวมงานโบกสะบัดในการรวมกิจกรรม 8 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 9 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 10 
 11 

5.13  ขอความอนุเคราะหสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล        12 
          จังหวดัขอนแกน 13 

  จังหวัดขอนแกนไดมีหนังสือที่ ขก 0016.3/16811 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2553 เรื่อง ขอความ14 
อนุเคราะหสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแกน ซึ่งมีสาระสําคัญคือ 15 
  จังหวัดขอนแกนไดรับแจงจากประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแกน (ผูตรวจราชการ16 
สํานักนายกรัฐมนตรี เขต 12) วา จากการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแกน ครั้งที่ 2/2553 เมื่อ17 
วันที่ 28 มถิุนายน 2553 ที่ประชุมไดพิจารณาเหน็วา การปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด18 
ขอนแกน ไดผลระดับหนึ่งแตงานยังไมเปนที่รูจักแพรหลายในหนวยงานระดับภูมิภาค และทองถิ่น คณะ19 
กรรมการฯ จึงมีมติเห็นชอบใหขอความอนุเคราะหจากจังหวัดขอนแกนชวยสนับสนุนและสงเสริมการปฏิบัติงาน20 
ของคณะกรรมการธรรมาภบิาลจังหวัดขอนแกน ดังนี้ 21 

1. ขอใหประชาสัมพันธ เกี่ยวกับบทบาทและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาล22 
จังหวัดขอนแกน รวมทั้งแนะนําบัญชีรายชื่อบุคคลผูที่ไดรับเลือกเปนคณะกรรมการธรรมาภิ23 
บาลจังหวัดขอนแกน ใหเจาหนาที่และบุคลากรในหนวยงานไดรับทราบและรูจักอยาง24 
กวางขวาง สําหรับสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดใหแจงสถานีวิทยุกระจายเสียงและ25 
สถานีวิทยุชุมชนในเครือขายชวยประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบอีกทางหนึ่งดวย 26 

2. เพื่อใหการประสานงานระหวางคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแกนกับหนวยงาน27 
ตางๆที่เกี่ยวของทุกภาคสวนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอใหอําเภออนุญาตและเชิญ28 
ผูแทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแกนในพื้นที่อําเภอเขารวมประชุมประจําเดือน29 
กับหัวหนาสวนราชการในระดับอําเภอเปนประจําทุกเดือนสําหรับสํานักงานสงเสริมการ30 
ปกครองทองถิ่นจังหวัดใหแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นอนุญาตและเชิญกรรมการธรรมาภิบาล31 
จังหวดัขอนแกนในเขตพื้นที่เขาประชุมระดับทองถิ่นดวย 32 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 33 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 34 
 35 

5.14 ผูดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา (คนใหม) 36 
  มหาวิทยาลัยบูรพาไดมีหนังสือที่ ศธ 6600/ว4203 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 แจงวา  37 
ดวย ศ.สุชาติ อุปถัมภ อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ไดครบวาระการดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 38 
และมหาวิทยาลัยไดดําเนินการสรรหาอธิการบดีเรียบรอยแลว บัดนี้ ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง  39 
ศ.นพ.สมพล  พงศไทย ใหดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวทิยาลัยบูรพา ตั้งแตวันที่ 31 พฤษภาคม 2553  40 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 41 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 42 
 43 

5.15  ผูดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี(คนใหม) 44 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีไดมีหนังสือที่ ศธ 5801/3061 ลงวันที่ 13 45 
กรกฎาคม 2553 แจงวา ดวย รศ.ไกรวุฒิ  เกียรติโกมล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี46 
ไดครบวาระการดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีแลว และผูที่จะดํารง47 
ตําแหนงอธิการบดีทานตอไปคือ รศ.ศักรินทร  ภูมิรัตน   48 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 49 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 50 
 51 
 52 
 53 
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 1 
 2 

5.16  ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ British Council ประเทศไทย (คนใหม) 3 
  Mr.John Whitehead ผูอํานวยการ British Council ประเทศไทย ไดมีหนังสือลงวันที่ 9 4 
กรกฎาคม 2553 แจงขอบคุณมหาวิทยาลัยและขอลาไปดํารงตําแหนงผูอํานวยการ British Council ประเทศ5 
เยอรมันในเดือนกรกฎาคม 2553 พรอมแจงผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ British Council ประเทศไทยคนใหม 6 
คือ Mr.Chris  Gibson ซึ่งจะมารับตําแหนงในปลายเดือนสิงหาคม 2553 โดยระหวางนี้ Mr.Martin Dowle จะ7 
เปนผูรักษาการแทนผูอํานวยการ British Council ประเทศไทยไปกอน 8 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 9 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 10 
   11 
  5.17  รายงานผลการดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยขอนแกน  12 

          ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 13 
  รองอธิการบดีฝายทรัพยสินเสนอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ14 
วาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2542 มาตรา 5 และมาตรา 15 (3) กําหนดใหคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน15 
ออกระเบียบหรือประกาศกําหนดมาตรฐานหรือมาตรการเกี่ยวกับระบบ และการควบคุม การตรวจสอบการบริหาร16 
งบประมาณสําหรับหนวยรับตรวจ และตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐาน17 
การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 กําหนดใหหนวยงานภาครัฐประเมินการควบคุมภายใน แลวรายงานตอ18 
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยปละครั้ง เพื่อปรับปรุงการ19 
ควบคุมภายในใหมีประสิทธิผล และเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ประกอบ20 
กับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ตัวชี้วดัที่ 21 
12 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  : SP7 กําหนดให22 
สถาบันอุดมศึกษาตองมีการจัดทําแนวทางการบริหารความเสี่ยงในระดับสถาบันที่ชัดเจนและสามารถนําไป23 
ประกอบการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในระดับคณะ/สํานักงาน โดยกําหนดใหมีการสรปุผลการดําเนินงาน24 
ตามแผนบริหารความเสี่ยงและนําเสนอผูบริหารไตรมาสละ 1 ครั้ง อยางนอย 2 ไตรมาส  25 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดดําเนินการภายใตพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541  26 
นโยบายและยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่มีการจัดการบริหารใหเชื่อมโยงนโยบายและ27 
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะดานสังคมและการศึกษา ซึ่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกนไดเห็นชอบ28 
กําหนดเปนแผนบริหารและการพัฒนามหาวิทยาลัยแลว ในการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง29 
น้ันไดถูกกําหนดเปนกลยุทธสําคัญของการปฏิรูปและพัฒนาระบบคุณภาพ  มหาวิทยาลัยขอนแกนใน30 
ฐานะหนวยรับตรวจไดดําเนินการใหมีการควบคุมภายในในทุกๆ พันธกิจและทุกๆ สวนงานภายใน  ท้ัง31 
การจัดวางระบบฯและการกํากับการดําเนินงานดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ32 
ทุกสวนงานของมหาวิทยาลัยโดยมีเปาประสงคและท่ีมุงใหกิจกรรมการควบคุมภายในเปนสวนหน่ึง33 
ของการปฏิบัติงานประจํา และมุงใหมีความเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยท้ัง34 
ระบบ เพื่อใหบรรลุฯเปาหมายหลักการของการเปนมหาวิทยาลัยแหงคุณภาพ มหาวิทยาลัยทีมีการ35 
บริหารจัดการที่ดีตามวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 36 

เพื่อใหบรรลุเปาประสงคและมีความเปนเอกภาพของระบบมหาวิทยาลัยไดกําหนดและแตงตั้ง 37 
คณะกรรมการดําเนินการการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ทําหนาที่กํากับระบบการตรวจสอบ ควบคุมภายใน 38 
และการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยขอนแกนใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ  39 
คณะกรรมการไดดําเนินการติดตามและวิเคราะหมาตรฐานระบบควบคุมภายในของแตละสวนงานยอยในแตละ40 
องคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนดไวทั้ง 5 ดาน 41 
อันไดแก ดานการผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการ ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การ42 
บริหารจัดการ โดยการสรางความสําคัญและความเขาใจในระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยขอนแกน43 
และของภาครัฐใหแก คณะ หนวยงาน ตลอดจนผูปฏิบัติงาน   44 

การวิเคราะหและกําหนดแผนบริหารความเสี่ยง ไดดําเนินการโดยวิเคราะหขอมูลจากการ 45 
รายงานการควบคุมภายในของทุกคณะ/หนวยงาน  รายงานขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและบริหารมหาวิทยาลัยของ46 
คณะกรรมการกํากับติดตามและประเมินผลอธิการบดีตามนโยบาย พันธกิจในการบริหารและพัฒนา 47 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 รวมทั้งผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ตามคํา48 
รับรองการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป พ.ศ. 2552  จัดเปนแผนการบริหารความเสี่ยงระดับองคกร 49 

การรายงานผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป 50 
งบประมาณ พ.ศ. 2553  รอบ 9 เดือน (เดือนตุลาคม 2552 ถึง เดือนมิถุนายน 2553) เปนการรายงานผลซึ่ง51 
เปนสวนของติดตามผลและนําไปปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยตามแนวทางการพัฒนา52 
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสรุป ดังนี้  53 
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 1 
 2 

แผนการบริหารความเสี่ยง จํานวนโครงการ/กิจกรรม 

ตามแผน ดําเนินการ
แลว 

รอยละ 

1. ดานกลยุทธ 21 17  80.95 

ดานการผลิตบัณฑิต 7 7 100.00 

ดานการวิจัยและพัฒนาที่สรางองคความรูใหเพิ่มศักยภาพ
และขีดความสามารถในการแขงขัน 7 5 71.43 

ดานการบริการวิชาการที่เสริมสรางการพฒันาที่ยั่งยืน 4 2  50.00 

ดานการอนุรักษ พัฒนา ถายทอดและฟนฟูขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและวัฒนธรรมฯ 2 2  100.00 

2. ดานการปฏิบัติงาน 8 5 62.50 

3. ดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 2 1  50.00 

4. ดานธรรมาภิบาล 3 3 100.00 

รวม 34 26 76.47 

โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 3 
ทั้งนี้ ขอความรวมมือมือคณะ หนวยงานใหความสําคัญกับแผนการบริหารความเสี่ยงของคณะ  4 

หนวยงาน และรายงานผลการดําเนินงานตามกรอบของ PMQA ดวย หากคณะ หนวยงานใด ยังไมเขาใจขอให5 
แจงประสานมาที่ฝายทรัพยสินดวย 6 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาใหเห็นชอบเพื่อการนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยตอไป 7 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบและเห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 8 

 9 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ   10 

6.1  การสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร 11 
 ประธานเสนอที่ประชุมวา ดวยคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม  12 
2549 ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 2/2549 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2549 และไดบริหารงานตามระเบียบ13 
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คณะนิติศาสตร พ.ศ.2549 ตั้งแตวันจัดตั้งเปนตนมา เนื่องจาการบริหารงานของคณะ14 
นิติศาสตรในชวงแรกยังมีขอจํากัดเรื่องบุคลากร จึงไดแตงตั้งผูรักษาการคณบดี โดยอนุโลม ตามขอ 27 วรรคหนึ่ง ของ15 
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คณะนิติศาสตร พ.ศ.2549 เพื่อปฏิบัติงานกอน ขณะนี้มหาวิทยาลัย เห็นวาควร16 
ดําเนินการสรรหาคณบดี ซึ่งตามขอ 9 ของระเบียบไดกําหนด “ใหคณบดีเปนผูบังคับบัญชา และรับผิดชอบการบริหารงาน17 
ของคณะ” และตามวรรคสามของขอเดียวกันนี้ ไดกําหนดวา “คณบดีนั้นใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งโดยคําแนะนําของ18 
อธิการบดี” โดยไมไดกําหนดหลักเกณฑ หรือวิธีการไดมาซึ่งผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีไว ดังนั้น เพื่อใหการแตงตั้ง19 
คณบดี คณะนิติศาสตรดําเนินไปดวยความเรียบรอย และเปนไปตามขอ 6 วรรคสอง ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วา20 
ดวย คณะนิติศาสตร พ.ศ. 2549 ซึ่งกําหนดวา “ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งใดของมหาวิทยาลัยที่มีผลใชกับคณะตาง  ๆ21 
ใหบังคับแกคณะเชนเดียวกัน” ดังนั้น จึงเสนอขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุโลมใชขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน 22 
วาดวย การสรรหาคณบดี พ.ศ.2552 ซึ่งใชในการสรรหาคณบดีคณะตาง  ๆ ในมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ23 
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2541 มาใชในการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร ครั้งนี้ และขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ    24 
สรรหา ตามขอ 6 ของขอบังคับดังกลาว ประกอบดวย 25 

1. อธิการบดี 26 
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 2 คน 27 
3. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนคณบดี ซึ่งมิไดสังกัดคณะที่ทําการสรรหาจํานวน 2 คน 28 
4. กรรมสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนคณาจารย ซึ่งมิไดสังกัดคณะที่ทําการสรรหาจํานวน 1 คน 29 
5. ประธานสภาคณาจารย 30 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ กอนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 31 
 มต ิท่ีประชุมรับทราบ 32 
 33 

 34 
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 1 
 2 
6.2  พิจารณารางวัลหรือการเชิดชูเกียรติบุคคลหรือองคกร 3 

 - เลือนไปบรรจุวาระการประชุมคราวตอไป – 4 
 5 

6.3  การซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการจัดหาผูใหบริการดานสาธารณูปโภค 6 
 กรมบัญชีกลางไดมีหนังสือที่ กค(กวพ) 0421.3/ว275 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2553 เรื่องการซักซอมความ7 
เขาใจเกี่ยวกับการจัดหาผูใหบริการดานสาธารณูปโภค โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 8 
 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม กําหนดหลักการ9 
จัดหาพัสดุไวใชในราชการ โดยขอ 5 กําหนดนิยามคําวา พัสดุ หมายความวา วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่10 
กําหนดไวในหนังสือการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของสํานักงบประมาณหรือ การจําแนกประเภทรายจายตาม11 
สัญญาเงินกูจากตางประเทศ ซึ่งหลักการจาํแนกประเภทรายจายไดกําหนดใหงบดําเนินงาน หมายถึง รายจายที่กําหนดให12 
จายเพื่อการบริหารงานประจํา ซึ่งหมายความรวมถึงคาสาธารณูปโภคดวย และยังไดกําหนดวา คาสาธารณูปโภค หมายถึง 13 
รายจายคาบริการสาธารณูปโภคสื่อสาร และโทรคมนาคม รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษี เปน14 
ตน ตามรายการดังตอไปนี้ (1) คาไฟฟา (2) คาประปา คาน้ําบาดาล (3) คาบริการโทรศัพท เชนคาโทรศัพทพื้นฐาน      15 
คาโทรศัพทเคลื่อนที่ (4) คาบริการไปรษณีย เชน คาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย  16 
คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) (5) คาบริการสื่อสารและ17 
โทรคมนาคม รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาโทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คา18 
วิทยุติดตามตัว คาวิทยุส่ือสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชบริการอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ต19 
การด และคาสื่อสารอื่น  ๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญานดาวเทียม เปนตน เนื่องจากในหลักการ การจัดหาพัสดุ20 
เกี่ยวกับการใชบริการดานสาธารณูปโภคและการสื่อสารของรัฐวิสาหกิจตามปกติ เชน น้ําประปา ไฟฟา โทรศัพท การฝาก21 
สงไปรษณีย เปนตน ถือวาเปนการใชบริการดานสาธารณูปโภคจากรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีกฎหมายบังคับใหตองติดตั้งหรือใช22 
บริการและจายคาใชบริการรายเดือนในอัตราตามที่กฎหมายกําหนดไว สวนราชการจึงไมตองปฏิบัติตามระเบียบสํานัก23 
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม โดยสามารถติดตอขอใชบริการและดําเนินการเบิกจายเงิน24 
คาใชบริการจากงบดําเนินงาน รายการรายจายคาสาธารณูปโภค เมื่อไดรับแจงใหชําระหนี้ไดทันที  คณะกรรมการวาดวย25 
การพัสดุ (กวพ.) พิจารณาแลวเห็นวา เนื่องจากการใหบริการดานสาธารณูปโภคบางประเภท อาทิเชน คาใชบริการ26 
อินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการด และคาสื่อสารอื่น  ๆเชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญานดาวเทียม คาเชาระบบวงจร27 
ส่ือสารความเร็วสูง เปนตน ปจจุบันผูใหบริการในลักษณะดังกลาวมิไดจํากัดเฉพาะแตรัฐวิสาหกิจเทานั้น ที่จะใหบริการ28 
แตเพียงแหงเดียว แตยังมีบริษัทเอกชนที่สามารถใหบริการไดเชนเดียวกัน โดยจะมีการเสนอราคาขายหรือใหบริการใน29 
อัตราแตกตางกันไปตามที่บริษัทเอกชนนั้นๆไดกําหนดไว และสามารถลดราคาได ซึ่งแตกตางจากการใชบริการในเรื่องของ30 
สาธารณูปโภคในสวนของการไฟฟาและการประปา ซึ่งมีกฎหมายบังคับใหตองติดตั้งและจายคาใชบริการรายเดือนในอัตรา31 
ตามที่กฎหมายกําหนดไว ประกอบกับวงเงินที่ใชในการดําเนินการจัดหาบางรายการมีวงเงินคอนขางสูง ดังนั้น เพื่อ32 
ประโยชนแกทางราชการและกอใหเกิดการแขงขันกันอยางเปนธรรม จึงเห็นสมควรอาศัยอํานาจตามระเบียบสํานัก33 
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 12(5) และ (15) กําหนดหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติ34 
ในการดําเนินการจัดหาพัสดุในสวนที่เกี่ยวกับการจัดหาผูใหบริการดานสาธารณูปโภควา หากสาธารณูปโภคประเภทใด 35 
รายการใด มีผูใหบริการหลายราย และไมมีหลักเกณฑหรือขอบังคับกําหนดใหตองจัดหาจากผูใหบริการรายใดรายหนึ่ง36 
โดยเฉพาะตามที่กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดไว จึงใหสวนราชการดําเนินการจัดหาโดย37 
ถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม หรือระเบียบสํานัก38 
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 แลวแตกรณี 39 
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและแจงใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของถือปฏิบัติตอไป  40 
 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 41 
 42 

6.4 ขอความรวมมือเตรียมจัดการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 40 และกีฬาคนพิการ43 
แหงชาติ ครั้งท่ี 30 44 

 รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอที่ประชุมวา ดวยจังหวัดขอนแกน ไดรับเกียรติใหเปนเจาภาพ45 
จัดการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 40  “ขอนแกนเกมส” กําหนดการแขงขันระหวางวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 5 46 
ธันวาคม 2555 และ กีฬาคนพิการแหงชาติ ครั้งที่ 30 “นครขอนแกนเกมส” กําหนดการแขงขันในชวงเดือนมกราคม พ.ศ.47 
2555  จังหวัดขอนแกน จึงขอความอนุเคราะหในการจัดสถานที่พักสําหรับนักกีฬาและเจาหนาที่  จัดสนามแขงขันที่ได48 
มาตรฐานในหลายชนิดกีฬา  การแตงตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยรวมเปนคณะกรรมการจัดการแขงขันในหลายฝาย  และ49 
การพิจารณาเปด-ปด การเรียน เพื่อใหสอดคลองกับชวงกําหนดการแขงขันกีฬาดังกลาวดวย 50 
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 51 
 มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี 52 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 14/2553 ณ วันศุกรท่ี 20 สิงหาคม 2553 
ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 15/2553 เมือ่วันศุกรท่ี 10 กันยายน 2553 เรียบรอยแลว 

 

1. เห็นควรใหความรวมมือดังกลาว  โดยมอบใหฝายพัฒนานักศึกษาประสานกับทางจังหวัด1 
ในการดําเนินการตอไป  2 

2. เน่ืองจากชวงจัดการแขงขันจะกระทบกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย จึงมอบฝาย3 
วิชาการและวิเทศสัมพันธ พิจารณาประสานกับคณะในการจัดปฏิทินการเรียนการสอน4 
ภาคปลาย ปการศึกษา 2555 ใหม และประกาศปดการเรียนการสอนในชวงการแขงขัน5 
กีฬาดังกลาว และมอบฝายพัฒนานักศึกษาดูแลการจัดเตรียมท่ีพักสําหรับนักกีฬา ซึ่ง6 
ตองแจงใหนักศึกษาไดรับทราบลวงหนาดวย 7 

ท้ังน้ี การใหความรวมมือในการเตรียมงานดังกลาวแกจังหวัดควรอยูในขอบเขตที่เหมาะสม  8 
โดยอาจพิจารณาตั้งคณะทํางานพิจารณาการใหความรวมมือท้ังระบบ 9 
 10 

6.5 ขอความรวมมือดําเนินการออกแบบสัญลักษณตัวนําโชค 11 
 รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอที่ประชุมวา ตามที่จังหวัดขอนแกน ไดรับเกียรติใหเปนเจาภาพ12 
จัดการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 40  “ขอนแกนเกมส” กําหนดการแขงขันระหวางวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 5 13 
ธันวาคม 2555 และ กีฬาคนพิการแหงชาติ ครั้งที่ 30 “นครขอนแกนเกมส” กําหนดการแขงขันในชวงเดือนมกราคม พ.ศ.14 
2555  นั้น ในการนี้ จังหวัดขอนแกน พิจารณาเห็นวา มหาวิทยาลัยขอนแกน มีความเชี่ยวชาญดานการออกแบบและมี15 
ประสบการณในงานดานนี้เปนอยางดี ดังนั้น จึงขอความรวมมือในการพิจารณาออกแบบสัญลักษณและตัวนําโชคในการ16 
แขงขันกีฬาดังกลาว โดยควรมีองคประกอบที่ส่ือวาเปนจังหวัดขอนแกน ส่ือที่บอกถึงปที่ 84 พรรษาของพระบาทสมเด็จ17 
พระเจาอยูหัวฯ เพื่อการเฉลิมฉลอง ส่ือที่บอกถึงสีประจําจังหวัด ส่ือที่บอกถึงดอกไมประจําจังหวัด ตองมีสัญลักษณ18 
เครื่องหมายกีฬาแหงชาติ โดยศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย จังหวัดขอนแกน จะไดประสานเกี่ยวกับรายละเอียดตอไป 19 
 ทั้งนี้  ฝายพัฒนานักศึกษาไดแจงประสานกับคณะสถาปตยกรรมศาสตรในการออกแบบสัญลักษณ20 
ตัวนําโชคดังกลาวเรียบรอยแลว 21 
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  22 
 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 23 
 24 

6.6 โครงการดําเนินงานคลัสเตอรวิจัยสหสาขาบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน 25 
 ฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยีแจงวา ตามที่มหาวทิยาลัยขอนแกนไดรับการคดัเลือกให26 
เขารวมโครงการมหาวิทยาลยัวิจัยแหงชาติและไดจัดตัง้คลัสเตอรวิจัย จํานวน  6 คลัสเตอร ตามกรอบวิจัยของ27 
มหาวิทยาลัยขอนแกน และไดประกาศรับสมัครทุนเพื่อการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และหลัง28 
ปริญญาเอก เพื่อใหอาจารยไดโอกาสคัดเลือกนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงในการวิจัย โดยไดประกาศผลการ29 
คัดเลือกทุนดังกลาวจํานวนกวา  150 ทุนแลว แตมีหลายโครงการที่มีศกัยภาพแตไมไดอยูในคลัสเตอรวิจัย     30 
สหสาขาบูรณาการ จึงไมไดรับการคัดเลอืก ดังนั้น ฝายวิจัยฯจึงไดจัดทําโครงการ การดําเนินงานคลัสเตอรวิจัย31 
มหาวิทยาลัยขอนแกนซึ่งคณะกรรมการวจิัยมหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 19 32 
สิงหาคม 2553 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 33 
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  34 
 มต ิท่ีประชุมรับทราบ 35 
 36 

6.7 การประชุมท่ีเก่ียวของกับการปฏิรูปประเทศไทย การสรางสมานฉันทในประเทศ 37 
 ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเสนอที่ประชุมวา เมื่อ 2 สัปดาหที่ผานมาไดเปนผูแทนของ38 
มหาวิทยาลัยในการเขารวมประชุมที่เกี่ยวของกับการปฏิรูปประเทศไทย การสรางสมานฉันทในประเทศ ซึ่งผูเขารวมประชุม39 
ประกอบดวย นายกรัฐมนตรี ศ.นพ.ประเวศ  วะสี เปนองคปาฐก โดยสาระสําคัญที่ประชุมคาดหวังวา มหาวิทยาลัยจะเปน 40 
หัวจักรในการขับเคลื่อนประเทศอยางสมานฉันท  เชน การพัฒนาชุมชนที่แกปญหาฐานรากความเหลื่อมล้ํา ความแตกแยก41 
ที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยอาจจะมีโครงการออกมาเชน “หนึ่งมหาวิทยาลัย หนึ่งจังหวัด เพื่อพัฒนาประเทศ” เปนตน ซึ่งจะขอ42 
นําเสนอรายละเอียดตาง  ๆอีกครั้งในการประชุมคณบดีคราวตอไป 43 
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  44 
 มต ิท่ีประชุมรับทราบ 45 
 46 
 6.8  ขอความอนุเคราะหจัดบุคลากรชวยดูแลความเรียบรอยในการเสนอชื่อผูสมควรดํารง 47 
         ตําแหนงอธิการบดี 48 
 ประธานสภาคณาจารยเสนอที่ประชุมวา ตามที่สภาคณาจารยไดขอความอนุเคราะหสถานที่ในแตละคณะ49 
สําหรับการเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี ในวันที่ 6 กันยายน 2553 นั้น ในการนี้ ขอความอนุเคราะหคณะในการ50 
จัดบุคลากรสายสนับสนุนจํานวน  1 คน ชวยดูแลความเรียบรอยดวย 51 
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  52 
 มต ิท่ีประชุมรับทราบ 53 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 14/2553 ณ วันศุกรท่ี 20 สิงหาคม 2553 
ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 15/2553 เมือ่วันศุกรท่ี 10 กันยายน 2553 เรียบรอยแลว 

 

เลิกประชุมเวลา 12.00 นาฬิกา 1 
 2 
 3 

                                                          (รองศาสตราจารยกุลธิดา ทวมสุข) 4 
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 5 

เลขานุการที่ประชุมคณบดี 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
นางสุภารัตน  มูลศรี 11 
นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์ 12 
ผูจดรายงานการประชุม  13 


