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รายงานการประชุมคณบดี 
ครั้งท่ี 16/2550 

เมื่อวันศุกรท่ี 14 กันยายน  2550 
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ 

                                              
ผูมาประชุม 
1. รศ.สุมนต  สกลไชย    อธิการบดี    ประธาน 
2. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร   รองอธิการบดีฝายบริหาร 
3. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา    รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล 
4. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 
5. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศริิชัย   รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี  
6. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
7. อ.วินัย  ใจขาน    รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 
8. รศ.ธีระ  ฤทธิรอด    ผูชวยอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 

แทนรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 
9. นายสุบิน  ฉัตรดอน    เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย 

แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
10. รศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ   คณบดีคณะเกษตรศาสตร 
11. รศ.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
12. ศ.ละออศรี  เสนาะเมือง   คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
13. ผศ.ไพศาล  สุวรรณนอย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
14. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
15. ศ.วิรุฬห  เหลาภัทรเกษม    คณบดีคณะแพทยศาสตร 
16. ผศ.เยาวลักษณ  อภิชาติวัลลภ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
17. รศ.ชูชาติ  อารีจิตรานุสรน   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 
18. รศ.พิษณุ  อุตตมะเวทิน   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
19. รศ.อินทรพล  หอวิจิตร   คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 
20. ผศ.ผดุงขวัญ  จิตโรภาส   ผูชวยคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา 
      แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร 
21. นายสถิต  แกวบุดตา    เลขานุการคณะเทคโนโลยี 
      แทนคณบดีคณะเทคโนโลยี  
22. รศ.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย    คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 
23. รศ.ธาดา  สุทธิธรรม    คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
24. รศ.มันทนา  สามารถ   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
25. อ.พยุงศิลป  เปศรี    รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
      แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 
26. นายกิตติบดี  ใยพูล    รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร 
27. รศ.พีรสิทธิ์  คํานวณศิลป   รักษาการคณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 
28. นางสาวสุณีย  กวิศราศัย   หัวหนาฝายอํานวยการ 
      แทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
29. ผศ.อนัตต  เจาสกุล    ผูอํานวยการศนูยคอมพิวเตอร 
30. นายยุทธพงษ  วงศสวัสดิ์วิวัฒน  รองผูอํานวยการฝายบริหารวางแผน  
      แทนผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
31. รศ.อํานวย  คําตื้อ    ผูอํานวยการศนูยบริการวิชาการ 
32. ผศ.บุญทรัพย  ไวคํา    รองผูอํานวยการฝายแผนและสารสนเทศ 
      แทนผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 

(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
33. อ.พรรณวดี  ตันติศิรินทร   ประธานสภาคณาจารย 
34. นายบุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย   รองประธานสภาขาราชการและลูกจาง 
      แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง 
35. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
      เลขานุการที่ประชุมคณบดี 
36. นางสังวาลย  ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 
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ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 
1.  ผศ.วันชัย  สุมเล็ก    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 
2.  รศ.วินิต  ชินสุวรรณ    คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  
3.  รศ.สมาน  ลอยฟา    ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.50 นาฬิกา 
 
  เมื่อครบองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุม และไดดําเนินการประชุมตามระเบยีบวาระดังตอไปนี้  
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอท่ีประชุม    
  1.1 เรื่องที่ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งท่ี 7/2550 เมื่อวนัท่ี 5  
         กันยายน 2550 และมติท่ียังไมไดรับการรับรอง  

เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา ดวยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกนครั้งที่ 7/2550 
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2550 มีเรื่องที่ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง ซึ่งมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    

จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
มต ิท่ีประชุมรับทราบ  
 
1.2 ราง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐท่ีผานความเห็นชอบจากที่ประชุม

สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) เพิ่มเติม 
ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ราง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐที่ผานความเห็นชอบ

จากที่ประชุมสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) เพิ่มเติม ไดแก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ ผานรางฯ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2550 ดวยมติ 114 ตอ 1 เสียง และมหาวิทยาลัยทักษิณ ผานรางฯ 
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2550 ดวยมติ 98 ตอ 3 เสียง สวนพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํากับของมหาวิทยาลัย
บูรพาคาดวาจะไดนําเขาวาระการพิจารณาในวันที่ 19 กันยายน 2550 นี้ 

จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
มต ิท่ีประชุมรับทราบ  

 
  1.3 รางวัลบัณฑิตแพทยศาสตรและบัณฑิตทันตแพทยศาสตรดีเดนของ 
         มูลนิธิมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรมบรมราชชนก 

ประธานเสนอตอที่ประชุมวา มูลนิธิมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรมบรมราชชนก ประกาศรางวัล
บัณฑิตแพทยศาสตรและบัณฑิตทันตแพทยศาสตรดีเดน ประจําป 2550 ซึ่งผูที่ไดรับทั้งสองรางวัลเปนบัณฑิต
จากคณะแพทยศาสตรและคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยเปนการเสนอชื่อจาก
สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ที่ผานมาผูที่ไดรับรางวัลเปนบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาในกรุงเทพฯ ปนี้เปนปแรก
ที่มหาวิทยาลัยขอนแกนมีบัณฑิตไดรับถึง 2 รางวัล ไดแก  

1. พญ.จาริญญ  จินดาประเสริฐ  บัณฑิตแพทยดีเดน เกรดเฉลี่ย 3.91 เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
เหรียญทอง ปจจุบันใชทุนอยูที่โรงพยาบาลศรีนครินทร  

2. ทญ.กุลธิดา  รักษศีลขันธุ บัณฑิตทันตแพทยดีเดน เกรดเฉลี่ย 3.97 เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
เหรียญทอง 

โดยจะมีการมอบรางวัลในวันที่ 17 กันยายน 2550 และขอมอบหมายใหคณบดีทั้งสองคณะเขารวมในพิธีมอบ
รางวัลดวย 

จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติ ท่ีประชุมรับทราบและแสดงความยินดีกับคณะแพทยศาสตรและคณะทันตแพทยศาสตร  

 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณบดี  
  ที่ประชุมไดพจิารณาแลว  มมีติรับรองรายงานการประชมุ ครัง้ที่  15/2550 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 
2550  โดยมีการแกไขดังนี้ 
  - หนาที่ 1 ผูมาประชุม ลําดับที่ 19 แกไขนามสกุล จาก “อุตตะมะเวทิน” เปน “อุตตมะเวทิน” 
และตําแหนงผูมาประชุม ลําดับที่ 26 แกไขตําแหนงเปน “รักษาการคณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น”  
  เมื่อแกไขเรียบรอยแลวใหรับรองรายงานการประชุมครัง้ที่ 15/2550 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2550
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน     
  3.1  ผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 เพิ่มเติม  
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา  ตามที่ มหาวิทยาลัยขอนแกนได
รายงานการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ดวยตนเอง             
(Self-Assessment Report) ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ตามมติการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 4 มิติ และไดรับ
ผลการประเมินการปฏิบัติการ เทากับ 4.6638 ไดรับจัดสรรเงินรางวัลทั้งส้ิน 18,472,407.42 (สิบแปดลานสี่แสน
เจ็ดหมื่นสองพันสี่รอยเจ็ดบาทสี่สิบสองสตางค) นั้น 
  บัดนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. ไดแจงผลการจัดสรรเงินรางวัลเพิ่มเติมรอบสุดทาย เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 
3,091,378.57 บาท  (สามลานเกาหมื่นหนึ่งพันสามรอยเจ็ดสิบแปดบาทหาสิบเจ็ดสตางค)  ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับจัดสรรเงินรางวัลในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 21,563,785.99 บาท 
(ยี่สิบเอ็ดลานหาแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดรอยแปดสิบหาบาทเกาสิบเกาสตางค)  
  สรุปผลการประเมินตามคํารบัรองการปฏิบัติราชการ และเงินรางวัลมหาวิทยาลัยขอนแกน ตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2547-2549 ดังนี้  

เงินรางวัล ปงบประมาณ คะแนน 
ครั้งท่ี 1 ครั้งที 2 รวม 

2547 4.1186 19,140,714.87 2,631,689.63 21,772,404.50 
2548 4.5877 28,025,020.37 1,417,913.54 29,442,933.91 
2549 4.6638 18,472,407.42 3,091,378.57 21,563,785.99 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  ซึ่งเงินรางวัลที่ไดรับการจัดสรรจํานวนดังกลาวนี้ ยังไมรวมในสวนของผูบริหาร 30% นอกจากนี้ 
สํานักงาน ก.พ.ร. ไดมีหนังสือแจงซักซอมความเขาใจกับสวนราชการวา การประกาศขอมูลในครั้งแรกเปนชั้น
ความลับแตขอมูลนี้สามารถนําไปเผยแพรประชาสัมพันธได โดยขอใหแตละมหาวิทยาลัยระบุขอความวา “เปน
ผลจากการขับเคลื่อนของทุกคนที่เกิดจากการรวมแรงรวมใจกันทํางานภายใตขอจํากัดที่มีอยู” ซึ่งฝายแผนและ
สารสนเทศจะไดดําเนินการตอไป และผลคะแนนเปนการทาทายศักยภาพของตนเอง จึงไมควรนําไปเปรียบเทียบ
หรือจัดอันดับ และเมื่อเปนขอมูลสาธารณะแลว สํานักงาน ก.พ.ร. จะไดนําขอมูลคะแนนผลการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ทั้งหมด ทั้งในสวนของกรม จังหวัดและสถาบันอุดมศึกษา เปดเผยเปนขอมูล
สาธารณะตอไป  

จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
มต ิท่ีประชุมรับทราบ และประธานมอบใหฝายสังคมและชุมชนสัมพันธดําเนินการ

ประชาสัมพันธขอมูลผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 เพิ่มเติม ทางเว็บไซตของ
มหาวิทยาลัยดวย 
 
  3.2 โครงการจัดตั้งศูนยบริการประชาชน มหาวิทยาลัยขอนแกน 
  รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยีเสนอที่ประชุมวา  ตามที่ที่ประชุมคณบดี 
คราวประชุมครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 เห็นชอบโครงการจัดตั้งศูนยบริการประชาชนโดยให
ฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยีดําเนินการศึกษาความเปนไปไดของโครงการจัดตั้งศูนยบริการประชาชน 
มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อใหไดขอมูลรายละเอียดในดานตางๆ เชน กลุมเปาหมายในการใหบริการ สถานที่ตั้งที่
เหมาะสม โดยเปรียบเทียบระหวางสถานที่ตั้งในพื้นที่มหาวิทยาลัยดานติดถนนมิตรภาพ กับภายนอก
มหาวิทยาลัย นั้น บัดนี้ ไดดําเนินการเรียบรอยแลว จึงขอรายงานผลการศึกษาตามปจจัยการพิจารณาของ
สถานที่ 3 แหง ไดแก  
  1. สถานที่บริเวณถนนกลางเมือง ซึ่งเปนสถานที่ใกลกับยานชุมชน สามารถสัญจรไปมาได
สะดวกประชาชนทั่วไปสามารถเขาถึงและใชบริการไดโดยงาย 
  2. สถานที่บริเวณถนนมะลิวัลยตั้งแตแยกสามเหลี่ยมไปทางสนามบิน 
  3. สถานที่บริเวณถนนมิตรภาพตั้งแตหนามหาวิทยาลัยไปจนถึงหาง BIG C 
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหใชสถานที่บริเวณถนนกลางเมือง โครงการโฮม ออฟฟส 
ของคิวออฟฟส ถนนอํามาตยเปนสถานที่จัดตั้งศูนยบริการประชาชนและมอบใหฝายวิจัยและการถายทอด
เทคโนโลยีและฝายบริหารพิจารณาดําเนินการตอไป และมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้  

เห็นควรพิจารณา อาคารโรงพยาบาลเวชประสิทธ์ิ ซึ่งเปนสถานที่ท่ีมีความเหมาะสม 
สามารถใหบริการดานวิชาการที่ครอบคลุมภารกิจของมหาวิทยาลัยทุกดาน 

- 

ใหแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของอาคารโรงพยาบาล       
เวชประสิทธ์ิ ประกอบดวย  

- 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  16/2550  ณ  วันศุกรท่ี  14 กันยายน  2550 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 17/2550 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2550 เรียบรอยแลว 
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1. คณบดีคณะแพทยศาสตร 
2. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 
3. คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 
4. คณบดีคณะเภสัชศาสตร 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 5. 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
  4.1 แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา   ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยขอนแกนไดคํานึงถึงคุณภาพในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ซึ่ง
เกณฑคุณภาพสําคัญประการหนึ่งตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการสถาบันอุดมศึกษา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยสํานักงาน ก.พ.ร. คือ การใหความสําคญักับการสื่อสารและความเชื่อมโยงระหวาง
กลยุทธระดับมหาวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย หนวยงานและหนวยปฏิบัติ โดยเปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับมีสวน
รวมในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการดังกลาว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2551 ตามที่เสนอ และสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ตอไป โดยใหแกไข ดังนี้  
  - ราง แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยขอนแกน (เลม
สีฟา) หนา 5 ตัวชี้วัด 1.9 ใหปรับคาเปาหมายในป 2551-2554 ใหมใหเหมาะสมกับความเปนจริงดวย  
 
  4.2 การจัดทํางบประมาณรายจาย งบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา  ฝายแผนและสารสนเทศ ไดจัดทํา
งบประมาณใหสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน เพื่อใหไดผลผลิตและผลลัพธตามเปาหมาย มีความ
เชื่อมโยงกับเปาหมายการใหบริการของกระทรวง เปาหมายการใหบรกิารและกลยุทธของมหาวิทยาลัย 
  ปงบประมาณ 2551 มหาวิทยาลัยขอนแกน จัดตั้งงบประมาณรวมทั้งส้ิน 7,746,084,790 บาท 
เปนงบประมาณแผนดิน 3,210,524,100 บาท และงบประมาณเงินรายได 4,535,560,690 บาท คิดเปนสัดสวน
งบประมาณแผนดินตองบประมาณเงินรายได ในอัตรารอยละ 41.45 : 58.55  
  รายละเอียดงบประมาณเงินรายได ในสวนของรายรับประกอบดวย 4 หมวดรายรับ และ 
งบประมาณจากเงินทุนสํารองสะสม และตั้งงบประมาณรายจายตามผลผลิต และงบรายจาย 5 งบ ซึ่งมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป โดยมีขอคิดเห็น
เสนอแนะ ดังนี้  

- หนา 10 ใหปรับแกไขเงินทุนการศึกษา เงินทุนการวิจัย สวนบริจาคอื่นๆ จํานวน 
รายรับ 544.33 ปรับแกไขใหถูกตอง  

- เห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยท้ังในสวนของงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงิน
รายไดในเชิงเปรียบเทียบกับปท่ีแลว 3 ดาน คือ ดานวิจัย  ดานบริการวิชาการ และดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยแยกสวนการบริการดานสาธารณสุขออกจากดานบริการวิชาการเพื่อใหเห็นภาพ
ของบริการวิชาการที่ชัดเจนขึ้น  

- ควรแสดงงบบุคลากรใหเห็นชัดเจน เชน งบเงินเดือน งบการพัฒนาบุคลากร เปนตน 
- ในปหนาใหนํางบประมาณทั้งหมดขององคกรในกํากับมาแสดงในรายงานเพื่อ

นําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยดวย   
 

4.3  การปรับงบประมาณประจําป 2550 ของสถานจัดการและอนุรักษพลังงาน 
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรเสนอที่ประชุมวา  เนื่องจากผลการดําเนินงานระหวางปงบประมาณ 2550 
(ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2549 – 30 กันยายน 2550) ของสถานจัดการและอนุรักษพลังงานมีรายรับรายจายมากกวา
ที่ตั้งงบประมาณไว ดังนั้น เพื่อใหงบประมาณประจําป 2550 สอดคลองกับการบริหารงานการเงินของสถานจัดการฯ จึง
ควรปรับงบประมาณประจําป 2550 ดังนี้ 

- ประมาณการงบประมาณรายรับ เดิม 6,200,000 บาท  ขอตั้งเพิ่ม  11,800,000 บาท 
- ประมาณการงบประมาณรายจาย เดิม 6,200,000 บาท ขอตั้งเพิ่ม 11,800,000 บาท 

และตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารสถานจัดการและอนุรักษพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 ขอ 15 กําหนดวาในกรณีที่จําเปนตองใชจายนอกเหนือจากที่ตั้งงบประมาณไว หรือ

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  16/2550  ณ  วันศุกรท่ี  14 กันยายน  2550 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 17/2550 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2550 เรียบรอยแลว 
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ตั้งงบประมาณไวไมเพียงพอ ใหประธานกรรมการอํานวยการเปนผูอนุมัติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
อํานวยการแลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ  
  ในคราวประชุมคณะกรรมการอํานวยการสถานจัดการและอนุรักษพลังงาน ครั้งที่ 3/2550 เมื่อ  
วันศุกรที่ 17 สิงหาคม 2550 ที่ประชุมพจิารณาเห็นชอบใหปรับงบประมาณประจําป 2550 (ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 
2549 – 30 กันยายน 2550) ของสถานจัดการและอนุรักษพลังงานแลว จึงเห็นควรนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
ทราบ ตามขอ 15 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบรหิารสถานจัดการและอนุรักษพลังงาน คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 ตอไป ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ตอไป 
 

4.4 (ราง) งบประมาณประจําป 2551 ของสถานจัดการและอนุรักษพลังงาน 
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรเสนอที่ประชุมวา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหาร
สถานจัดการและอนุรักษพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541    ขอ 14 กําหนดให
ในแตละปกอนเริ่มปงบประมาณใหผูอํานวยการจัดทํารางงบประมาณรายรับ-รายจาย ประจําป เสนอคณะกรรมการ
อํานวยการเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบ  
  ในคราวประชุมคณะกรรมการอํานวยการสถานจัดการและอนุรักษพลังงาน ครั้งที่ 3/2550 เมื่อ  
วันศุกรที่ 17 สิงหาคม 2550 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรางงบประมาณประจําป 2551 (ระหวางวันที 1 ตุลาคม 2550- 
30 กันยายน 2551) ของสถานจัดการและอนุรักษพลังงานเรียบรอยแลว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชมุ 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป และมี
ขอคิดเห็นเสนอแนะตอมหาวิทยาลัย ดังนี้  
  - ควรปรับแกไข ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย องคกรในกํากับมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2539 ใหครอบคลุมเรื่องกระบวนการงบประมาณ  การจัดสรรวงเงินใหมหาวิทยาลัย 
  - ควรมีการบริหารจัดการทรัพยสินท่ีมีอยูในเรื่องการลงทุนเพื่อใหเปนแหลงรายไดของ
มหาวิทยาลัยในอนาคต 
 

4.5   การจัดเก็บภาษมีูลคาเพิ่มในการใหบริการทางวิชาการและการใหบริการวิจัยของ
สถาบันอุดมศึกษา  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยีเสนอที่ประชุมวา ตามที่กรมสรรพากรได
ดําเนินการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในการใหบริการวิชาการและการใหบริการวิจัย ซึ่ง
สงผลกระทบตอการพัฒนาการวิจัย ในการนี้สภานิติบัญญัติแหงชาติ โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญไดสอบถาม
มายังมหาวิทยาลัยทุกแหงตอสถานการณการเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม และการจดทะเบียนผูประกอบการ
ภาษีมูลคาเพิ่ม โดยขอทราบขอมูล ดังนี้  

1. มหาวิทยาลัยแตละแหงไดจดทะเบียนเปนผูประกอบการในระบบภาษีมูลคาเพิ่มแลวหรือไม 
ตั้งแตเมื่อใด และไดจดทะเบียนหมายเลขผูประกอบการเพียงหมายเลขเดียว สาํหรับมหาวิทยาลัย หรือวาได    
จดทะเบียนในระดับหนวยงานภายใน เชน คณะ สํานัก สถาบัน ฯลฯ ดวย 

2. ถามีการจดทะเบียนดังกลาวตามขอ 1 แลว มหาวิทยาลัยไดใชทะเบียนที่จดไวในระบบ
ภาษีมูลคาเพิม่สําหรับการเสียภาษีมูลคาเพิ่ม (ภาษีขาย) สําหรับการใหบริการทางการวิจัยหรือบริการทางวิชาการ
หรือไม หรือวาเพียงแตจดทะเบียนไวสําหรับการดําเนนิกิจการอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยเทานั้น  

ทั้งนี้ เพื่อนําขอมูลที่ไดรับมาประกอบการพิจารณาการขอยกเวนการเก็บภาษีมูลคาเพิ่มของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ตอไป โดยขอใหสงขอมูลไปยังฝายเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ ภายในวันพุธที่ 
5 กันยายน 2550 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

ซึ่งจากการสอบถามไปยังคณะ/หนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย นั้น พบวาไมมีคณะ/
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยที่จดทะเบียนเปนผูประกอบการ   
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มต ิ ท่ีประชุมรับทราบและมอบหมายใหฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยีตรวจสอบ
องคกรในกํากับของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการจดทะเบียนเปนผูประกอบการดวย 

 
4.6 เสนอแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิประจําศูนยบริการวิชาการ 
ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการเสนอตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย

คณะกรรมการประจําศูนยบริการวิชาการ พ.ศ. 2546 ลงวันที่  30 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 และคําสั่ ง
มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 2847/2550 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 แตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ประจํา
ศูนยบริการวิชาการ  

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  16/2550  ณ  วันศุกรท่ี  14 กันยายน  2550 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 17/2550 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2550 เรียบรอยแลว 
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ดังนั้นเพื่อใหการบริหารงานของศูนยบริการวิชาการ เปนไปดวยความเรียบรอย ตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยคณะกรรมการประจําศูนยบริการวิชาการ พ.ศ. 2546 ขอ 5 (3) และขอ 6 (1) 
ศูนยบริการวิชาการจึงขอเสนอแตงตั้งบุคคลที่มีรายนามดังตอไปนี้ เปนคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิประจํา
ศูนยบริการวิชาการ แทนคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ดํารงตําแหนงครบวาระสองป อีกวาระหนึ่ง ดังนี้  

1. นายธนิตศักดิ์  บุญกมลศรีศักดิ์  
2. นายธวัชชัย  เฮงประเสริฐ 

  และแทนคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิประจําศูนยบริการวิชาการที่ขอลาออก ดังนี้  
  1. นายสามารถ  อังวราวงศ 
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบรายชื่อท่ีเสนอแตงตั้งเปนคณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิประจําศูนยบริการวิชาการ ตามที่เสนอ 
 
  4.7 การจัดใหมีสวนสัตวภายในมหาวิทยาลัย  

ประธานเสนอตอที่ประชุมวา  ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกน คราวประชุมครั้งที่ 6/2550 เมื่อ
วันที่ 1 สิงหาคม 2550 ไดมีมติเห็นชอบการจัดใหมีสวนสัตวภายในมหาวิทยาลัย นั้น จึงนําเสนอที่ประชุมคณบดี
เพื่อหารือวาควรดําเนินการอยางไรตอไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา   
มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหแตงตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาความเปนไปไดของการ

จัดใหมีสวนสัตวในมหาวิทยาลัย  ประกอบดวย 
1. รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ เปน ประธาน 
2. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 
2. คณบดีคณะเกษตรศาสตร 
3. คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
4. คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
5. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
6. ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 

และมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้  
 - ควรพิจารณาฟารมเลี้ยงสัตว คณะเกษตรศาสตร ท่ีมีอยูแลวซึ่งอาจจัดใหมีความเชื่อมโยงกับ
การบริการวิชาการ โดยจัดหาผูท่ีมีความเชี่ยวชาญจากองคการสวนสัตวมาชวยพิจารณาใหความเห็น
ในการบริหารจัดการใหมีความเหมาะสม  
 - ควรเปลี่ยนช่ือเพื่อใหเหมาะสม เชน “อุทยานการเรียนรูสิ่งมีชีวิต” เปนตน 
 

4.8 การดําเนินการตามตัวช้ีวัดท่ี 17 ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา:ระบบฐานขอมูลภาวะการหางานทํา
ของบัณฑิต 

รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาไดมีการสัมมนาชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาตามตัวชี้วัดที่ 17 ระดับ
คุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งตามเกณฑการใหคะแนนมี
การดําเนินการในเรื่องของการจัดทําฐานขอมูลการติดตามการมีงานทําของบัณฑิต โดยในปงบประมาณ 2550 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพัฒนาโปรแกรมกลางเพื่อสนับสนุนการติดตามการมีงานทําของบัณฑิต
ใหสถาบันอุดมศึกษาไดใชรวมกันโดยมีมหาวิทยาลัยบูรพาเปนที่ปรึกษา 

บัดนี้ ไดติดตั้งระบบเรียบรอยแลว สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอแจงให
สถาบันอุดมศึกษาทราบและสามารถเขาใชงานระบบภาวการณหางานทํา ตามตัวชี้วัดที่ 17 ไดตั้งแตวันที่ 3 
กันยายน 2550 ที่เว็บ http://job.mua.go.th หรือ www.mua.go.th หัวขอเรื่อง ภาวการณหางานทําของ
บัณฑิต โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้  

1. สถาบันอุดมศึกษาสามารถเขาขอมูลบัณฑิตไดตั้งแตวันที่ 3-30 กันยายน 2550  
2. สถาบันอุดมศึกษาติดตามใหบัณฑิตตอบแบบสอบถาม  และนําเขาขอมูลการตอบ

แบบสอบถามไดตั้งแตเดือนตุลาคม 2550 และสิ้นสุดการดําเนินการติดตามเดือนกุมภาพันธ 
2551 เพื่อใหการจัดเก็บขอมูลเปนไปตามเปาหมายการดําเนินการของขอ 1-2 สามารถ 
download ไฟลชื่อ UniGovQuestion_30082005.rar ไดที่ http://mua.go.th และ 
www.mua.go.th เมนู FAQ การสงขอมูลเขาสูระบบคลังขอมูลอุดมศึกษา 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  16/2550  ณ  วันศุกรท่ี  14 กันยายน  2550 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 17/2550 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2550 เรียบรอยแลว 

http://job.mua.go.th/
http://www.mua.go.th/
http://mua.go.th/
http://www.mua.go.th/
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มต ิ ท่ีประชุมรับทราบและขอความรวมมือใหคณบดีทุกคณะชวยกระตุนใหศิษยเกา
กรอกขอมูล ในสวนขอ 2 อาจใชชวงเวลาที่บัณฑิตมารับปริญญา โดยจัดเวลาใหบัณฑิตกรอกขอมูล 
และมอบใหฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธและฝายแผนและสารสนเทศดําเนินการตอไป 
   
  4.9 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่องแนวปฏิบัติและเกณฑการพิจารณาโทษ 
        ทางวิชาการ นักศึกษาที่กระทําทุจริตทางวิชาการ ระดบับัณฑิตศึกษา 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา เพื่อใหการพิจารณาโทษทางวิชาการ สําหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่กระทําทุจริตทางวิชาการ เปนไปดวยความเรยีบรอย และมีบรรทัดฐานเดยีวกันทั้ง
มหาวิทยาลัย จึงไดจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง แนวปฏิบัติและเกณฑการพิจารณาโทษ
ทางวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่กระทําทุจริตทางวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา โดยผานความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2550 แลว ซึ่งมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการของรางประกาศมหาวิทยาลัย 
ขอนแกน เรื่องแนวปฏิบัติและเกณฑการพิจารณาโทษทางวิชาการ นักศึกษาที่กระทําทุจริตทาง
วิชาการระดับบัณฑิตศึกษา และมอบใหบัณฑิตวิทยาลัยปรับแกไข ตามขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังน้ี  
  - ควรเพิ่ม นิยาม คําวา “คณะกรรมการประจําคณะ”  และ “ผลงานทางวิชาการ” 
  - ขอ 4.1 ใหเพิ่มขอความ “การเจตนาลอกเลียนผลงาน” 
  - ขอ 4.3 และขอ 4.4 ควรเขียนใหชัดเจนวา เปนการจางหรือรับจางหรือใหผูอื่นทํา
ผลงานวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ท้ังหมดหรือเพียงสวนหน่ึงสวนใดของผลงาน   
  - ขอ 7.2.1 ใหเพิ่ม “(ศูนย)” หลัง 0 
  - หากมีประกาศเกี่ยวกับการอุทธรณอยูแลว ควรเพิ่มขอความใน ราง ประกาศนี้ดวย 
เพื่อใหทราบวามีกระบวนการอุทธรณ และสามารถดําเนินการไดอยางไร ถาหากยังไมมคีวรเพิ่ม
กระบวนการอุทธรณดวย 
  - ใหตรวจสอบดวยวาระเบียบการจัดการศึกษาไดมีขอความใดที่ระบุไวเก่ียวกับการ
ลงโทษทางวิชาการหรือไม และขอใหอางไวในประกาศฯ ฉบับน้ีดวย  
 
  4.10 ปญหานักเรียนไทยท่ีเดินทางไปกับโครงการทํางานควบคูกับการศึกษาและ 
           ทองเที่ยวในสหรัฐอเมริกา 
  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ดวยในระยะที่ผานมา สหรัฐอเมริกาไดเปดโอกาสใหนักเรียนไทยไป
หาประสบการณในการฝกงานควบคูไปกับการศึกษาและทองเที่ยว เปนระยะเวลา 3-4 เดือน ชวงปดภาค
การศึกษาภายใตโครงการ Work and Travel USA ซึ่งไดรับความสนใจจากนักเรียนนักศึกษาไทยเปนจํานวนมาก 
กระทรวงการตางประเทศ เห็นวาโครงการดังกลาวนาจะเปนประโยชนในการเสริมสรางประสบการณชีวิตและ
เพิ่มพูนทักษะ ความสามารถทางภาษา ตลอดจนองคความรูดานตางๆ แกนักเรียนนักศึกษาไทย หากมีการ
ดําเนินงานโดยองคกรหรือหนวยงานที่มีความเปนมืออาชีพ (Professional) มีประสบการณในการดําเนินการที่
เปนระบบ และมีการตรวจสอบควบคุมดูแลที่ดีภายใตกฎหมายรองรับจากหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งของไทยและ
ตางประเทศ  
  อยางไรก็ดี ในระยะหลัง กระทรวงการตางประเทศไดรับคํารองเรียนจากนักศึกษาและผูปกครอง
ทั้งโดยตรงและผานสถานเอกอัครราชทตูและสถานกงสุลใหญของไทยในสหรัฐอเมริกา อยูเนืองๆ วา นักศึกษา
ถูกสงไปฝกงานในบริษัทหรือองคกรที่ตนมิไดมีความสนใจ ไมมีความถนัด และ/หรือถูกจัดใหพักรวมกันอยาง
แออัดไมถูกสุขลักษณะ โดยบริษัทหรือกลุมบุคคลที่ไมมีการบริหารจดัการที่ถูกตอง เปนระบบที่ดีและเหมาะสม
สําหรับนักเรียนนักศึกษาไทย  
  เกี่ยวกับเรื่องนี้ กระทรวงการตางประเทศเห็นวา ปญหาดังกลาวไดเพิ่มมากขึ้นเปนลําดับ จึง
สมควรที่มหาวิทยาลัยและหนวยงานการศึกษาไทยจะชวยประชาสัมพันธตักเตือนนักเรียนนักศึกษาใหระมัดระวัง 
โดยการตรวจสอบขอมูลเบื้องตน และความนาเชื่อถือของโครงการใหรอบคอบกอนตัดสินใจจากสถาน
เอกอัครราชทตูสหรัฐอเมริกา ประจําประเทศไทย และกระทรวงการตางประเทศ เพื่อใหการเดินทางไปรวม
โครงการเกิดประโยชนสูงสุดแกตัวนักเรียนนักศึกษาเองมิใหไปตกระกําลําบากในตางประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัย
และสถานศึกษาอาจชวยจัดระดมความคดิเห็นจากภาควิชาการและนักศึกษา เพื่อเสนอแนะใหสวนราชการที่
เกี่ยวของเปนเจาภาพในการหามาตรการควบคุมดูแลโครงการลักษณะนี้ในอนาคตตอไป 
  รองอธิการบดีฝายบริหารแจงผลจากการประชุมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) วา
ที่ประชุมไดรบัทราบมาตรการเกี่ยวกับโครงการลักษณะนี้ คือ ไมใหมีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับโครงการใน
ลักษณะนี้ในมหาวิทยาลัยทุกแหง ไมวาจะเปนหนวยงานภายในของมหาวิทยาลัยเองหรือบริษัทเอกชนที่ขอใช
สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยในการประชาสัมพันธ นอกจากนี้ การเขารวมโครงการดังกลาว ทําใหนักเรียนหรือ

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  16/2550  ณ  วันศุกรท่ี  14 กันยายน  2550 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 17/2550 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2550 เรียบรอยแลว 
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นักศึกษาตองยื่นขอเขาเรียนชาหรือลงทะเบียนเรียนชากวากําหนดการเปดภาคเรยีน เนื่องจากกลับมาเขาเรียนไม
ทันการเปดภาคเรียน ซึ่งเปนปญหาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกนจํานวนมาก  เกี่ยวกับเรื่องนี้ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมใหยกเลิกการประชาสัมพันธเกี่ยวโครงการในลักษณะนี้ในมหาวิทยาลัย ไมวาจะเปนการ
ประชาสัมพันธโดยใชเอกสารหรือเว็บไซต 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการไมใหใชสถานท่ีของคณะและ
มหาวิทยาลัย ในการประชาสัมพันธโครงการลักษณะนี้ และมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้  

- มหาวิทยาลัยควรมีการศึกษาขอมูลเชิงลึก กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัย 
ขอนแกน ซึ่งจะชวยใหฝายแนะแนวนักศึกษาสามารถใหความรูและขอมูลเก่ียวกับโครงการในลักษณะนี้
แกนักศึกษาและผูปกครองไดอยางถูกตอง 

- ควรกําหนดบทบาทดานการประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย ไมใหเขาไปมีสวนรวม
ในการรับสมัครของโครงการลักษณะน้ี ท้ังในระดับคณะ/มหาวิทยาลัย  

- มอบหมายใหฝายสังคมและชุมชนสัมพันธรับไปพิจารณาเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ
ภายในมหาวทิยาลัย การประชาสัมพันธทางสถานีวิทยุกระจายเสยีง มหาวิทยาลยัขอนแกน และการ
ดําเนินการที่เก่ียวของกับฝายการจัดการทรัพยสินในการขอใชสถานท่ีของมหาวิทยาลัย 
 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  5.1  กําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แกผูสําเร็จการศึกษาจาก  
          มหาวิทยาลัยขอนแกน  ประจําปการศึกษา 2549 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา  ดวยสํานักพระราชวังไดมีหนังสือแจงมายังมหาวิทยาลัย
แลววา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯให สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯสยามบรมราชกมุาร ี
เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองคพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป
การศึกษา 2549 ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน ในชวงระหวางวันท่ี  17- 19 ธันวาคม  2550  สําหรับวันที่แนนอน นั้น 
จะไดประสานและแจงใหมหาวิทยาลัยทราบตอไป   
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  
 

5.2 ประกาศผลการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสโมสรขาราชการและบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ประธานเสนอที่ประชุมวาดวยคณะกรรมการกลางสโมสรขาราชการและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ไดดําเนินการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสโมสรขาราชการและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน เสร็จส้ิน
เรียบรอยแลว ซึ่งผลการสรรหาฯ ปรากฏวา รองศาสตราจารยอัมพน  หอนาค เปนผูไดรับการสรรหาเปนนายก
สโมสรขาราชการและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ  
 

5.3  การปฏิบัติราชการชดใชตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย การใหขาราชการไป
ศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ตางประเทศ พ.ศ.2549 

ผูชวยเลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.8.4/2483 ลง
วันที่ 9 สิงหาคม 2550 สงสําเนาหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร/กขต. 1013.8/ว 8 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 
เรื่อง การปฏิบัติราชการชดใชตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม 
ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ตางประเทศ พ.ศ. 2549 และประกาศ ก.ข.ต. เรื่อง การกําหนดโครงการให
ขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ตางประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2550 มา
เพื่อทราบและถือปฏิบัติตอไป ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอยีดหนังสือดังกลาวไดจาก เว็บไซต สํานักงาน ก.พ. 
www.ocsc.go.th หัวขอระบบและวินัย “หนังสือเวียน ก.พ. และประกาศ” ตามลําดับ 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ   

 
5.4 ระเบียบสภาวิจัยแหงชาติ วาดวย การอนุญาตใหนักวิจัยชาวตางประเทศเขามาทําการ

วิจัยในประเทศไทย พ.ศ.2550 
 รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยีเสนอที่ประชุมวา สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) ไดปรับปรุงระเบียบสภาวิจัย แหงชาติ ดวยการอนุญาตใหนักวิจัยชาวตางประเทศเขามาทําการวิจัยใน
ประเทศไทย พ.ศ. 2550 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการระเบียบฯ ดังกลาว และสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีไดนําระเบียบฯ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  16/2550  ณ  วันศุกรท่ี  14 กันยายน  2550 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 17/2550 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2550 เรียบรอยแลว 

http://www.ocsc.go.th/
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 อนึ่ง ระเบียบฯนี้ ใชเฉพาะกรณีที่ไดรับทุนวิจัยจากสภาวิจัยแหงชาติ เทานั้น  
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 

5.5  คุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีหนังสือ ที่ 
ศธ 0506(2)/ว 561 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2550 แจงมติของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 
12/2549 เมื่อวันที่ 7 ธนวาคม 2549 เกี่ยวกับคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาความวา คุณวุฒิ
ทุกระดับการศึกษาที่คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณวุฒิผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากตางประเทศ และ
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับคุณวุฒิ ไดเคยวินิจฉัยไวตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่ใชบังคับหรือกํากับในขณะนั้น
วาเปนอยางใด ก็ใหเปนอยางนั้น กรณีคุณวุฒิตางประเทศใด ถาไดวินิจฉัยแลววาไมเทียบเทาคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอกตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของไทยที่ใชบังคับในขณะนั้น ผูไดรับคุณวุฒิดังกลาวขาดคุณสมบัติใน
การเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธในหลักสูตรระดับปริญญาโท และ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และอาจารยผูสอนในหลักสูตรระดับปริญญาเอก แต
อาจใชคุณสมบัติอื่นตามที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรได ไดแก ตําแหนงทางวิชาการ อาทิ 
ศาสตราจารย หรือรองศาสตราจารย นั้น  
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2550 
ไดพิจารณาทบทวนมติของคณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 12/2549 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2549 เกี่ยวกับ
คุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาแลว มีมติยืนยันตามหลักการและเจตนารมณของมติดังกลาว 
และอนุโลมใหผูที่ไดรับคุณวุฒิตางประเทศใด ซึ่งคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวของไดวินิจฉัยแลววาไมเทียบเทา
คุณวุฒิของไทยตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของไทยที่ใชบังคับในขณะนั้น ที่ไดรับมอบหมายใหเปนอาจารย
ประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ และ
อาจารยผู สอน  ในหลัก สูตรใดหลัก สูตรหนึ่ งตามเกณฑมาตรฐานหลัก สูตรระดับอุดมศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในแตละระดับที่บังคับใชในขณะนั้น กอนมติคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้ง
ที่ 12/2549 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2549 ดวยความเขาใจวาคุณวุฒิที่ไดรับนั้นเทียบไดเทากับคุณวุฒิของไทย 
สามารถเปนอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยผูสอบ
วิทยานิพนธ และอาจารยผูสอน ในหลักสูตรเดิมนั้นได โดยไมถือวาขาดคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ 
สําหรับกรณีที่ตางจากนี้ ใหสถาบันอุดมศึกษาเสนอใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนกรณีๆ ไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ   ท่ีประชุมรับทราบ 
 

5.6  การปฏิบตัิราชการ โดยใหยึดหลัก 4 ป 
  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ดวย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีไดมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ โดยยึด
หลัก 4 ป ไดแก 1) การทํางานดวยความโปรงใส 2) การทํางานดวยความเปนธรรม 3) การประหยัด 4) เรื่องของ
ประสิทธิภาพการทํางาน ดังนั้น เพื่อเปนการรณรงคใหขาราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติ
ราชการตามแนวทางขางตนอยางกวางขวางและจริงจัง จังหวัดจึงขอความรวมมือมหาวิทยาลัย ตลอดจนหนวยงานทุก
ระดับในสังกัดพิจารณาดําเนนิการ ดังนี้  
  1) บรรจุแนวทาง 4 ป เปนสวนหนึ่งของเกณฑการตัดสินโครงการประกวดตางๆ ที่ดําเนินการอยูแลว 
หรือกรณีที่ไดนําแนวทางดังกลาวเปนเกณฑในการพิจารณาตัดสินอยูแลว ขอใหเพิ่มน้ําหนักองคประกอบตาม
หลัก 4 ป ในเกณฑตัดสินเปนพิเศษ  
  2) บรรจุแนวทางตามหลัก 4 ป เปนสวนหนึ่งของหลักสูตรการฝกอบรมทุกระดับ  
  3) รณรงคประชาสัมพันธผานสื่อในความรับผิดชอบ เพื่อปลุกจิตสํานึกแกบุคลากรในสังกัด ในการนํา
แนวทาง 4 ป เปนหลักในการครองตน ครองคน ครองงาน ใหบังเกิดความสําเร็จตอไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  
 
  5.7 วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ปท่ี 7 ฉบับท่ี 1  (มกราคม – มีนาคม 2550)  
         และฉบับท่ี 2 (เมษายน-มิถุนายน 2550) 
  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ดวยบัณฑิตวิทยาลัยไดจัดทําวารสารวจิัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
เพื่อเผยแพรผลงานของนักศึกษาและเปนสื่อกลางรายงานคามกาวหนาในการวิจัยของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยกําหนดออกปละ 4 ฉบับ ขณะนี้วารสารวิจัย มข.  (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
ปที่ 7 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม – มีนคม 2550) และปที่ 7 ฉบับที่ 2 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2550) ได
จัดพิมพเสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  16/2550  ณ  วันศุกรท่ี  14 กันยายน  2550 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 17/2550 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2550 เรียบรอยแลว 
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  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  
 
  5.8 การตัดสินเก่ียวกับการถอดถอนและการยกเลิกในรับรองคุณวุฒิของครูจํานวน 20 คน  
        ของ Ontario College of Teachers ประเทศแคนาดา 

เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา ดวยคณะกรรมการการอุดมศกึษาไดรับแจงจาก Ontario 
College of Teachers ประเทศแคนาดา ซึ่งเปนหนวยงานที่รับผิดชอบเรื่องกฎขอบังคับสําหรับครูโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในเมืองออนตาริโอวา คณะกรรมการตรวจสอบเรื่องวินัยของ Ontario College of 
Teachers ไดแจงผลการตัดสินเกี่ยวกับการถอดถอน และยกเลิกใบรับรองคุณวุฒิของครูจํานวน 20 คน ซึ่งมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม และสามารถตรวจดขูอมูลสรุปของผลการตัดสินทั้งหมดไดที่
เว็บไซต www.oct.ac  

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  
 
  5.9  หลักการจําแนกประเภทหนวยงานของรัฐ 

ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2550 ได
พิจารณามีมตเิห็นชอบ ตามมติของสํานักงาน ก.พ.ร. เรื่องหลักเกณฑการจําแนกประเภทหนวยงานของรัฐ ทั้งนี้
โดยมีขอสังเกตให สํานักงาน ก.พร. พิจารณาปรับปรุงถอยคําที่ใชในหลักเกณฑการจัดตั้งรัฐวสิาหกิจและ
องคการมหาชนใหเหมาะสมและชัดเจนยิ่งข้ึน และสํานักงาน ก.พ.ร. ไดพิจารณาปรับปรุงถอยคําตามขอสังเกต
ของคณะรัฐมนตรีแลวในการประชุมครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  
 
  5.10  ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
            อันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยีเสนอที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแกน ได
เขารวมสนองพระราชดําริ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชดํารฯิ ตามแผนแมบทในระยะ 5 ปที่สี่ 
(ตุลาคม 2550-กันยายน 2554) และไดเสนอรายนามคณะกรรมการดาํเนินงานฯ มหาวิทยาลัยขอนแกน นั้น การนี้ 
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดทรงพระราชานุญาตแลว และทานเลขาธิการพระราชวัง ใน
ฐานะผูอาํนวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชดํารฯิ  ไดลงนามในประกาศ ที่ อพ.สธ. 
60/2550 และประกาศที่ อพ.สธ. 36/2550 เรียบรอยแลว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 

 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  
 
  5.11 สรุปกิจกรรมตางๆของมหาวิทยาลัยขอนแกน และรายงานสรุปขาว  
           มหาวิทยาลัยขอนแกน  ในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน  
           ประจําเดือนสิงหาคม 2550 
  ในเดือนสิงหาคม 2550 มหาวิทยาลัยไดดําเนินกิจกรรมที่สําคัญๆ ในดานการพัฒนาวิชาการและผลิต
บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การสงเสริมศิลปะวัฒนธรรม การพัฒนานักศึกษา การพัฒนาระบบบริหารและ
บุคลากร และการจัดกิจกรรมพิเศษ ซึ่งมีรายละเอียดบรรจุในแผนซีดีประกอบวาระการประชุม  นอกจากนี้ ยังไดรวบรวม
รายงานขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน ประจําเดือนเดือนสิงหาคม 2550    โดย
แยกประเภทเปนขาวดานตางๆ ไดแก ขาวพัฒนาวิชาการและผลิตบัณฑิต  การวิจัย การบริการวิชาการ และกิจกรรม
พิเศษ ซึ่งมีรายละเอียดบรรจุในแผนซีดีประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ 
  6.1 กรณีเงินขาดบัญชีหรือเจาหนาท่ีของรัฐทุจริต 
  ดวยสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดมีหนังสือดวนมาก ที่ ศธ 0209/8312 ลงวนัที่ 2 
สิงหาคม 2550 มาถึงเลขาธกิารคณะกรรมการการอุดมศกึษา แจงวา สาํนักงาน ป.ป.ช. ไดรับทราบรายงานผลการ
เรงรดัตดิตาม กรณีเงินขาดบัญชีหรือเจาหนาที่ของรัฐทจุริต ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2550 (ตุลาคม 2549 – 
มีนาคม 2550) จากสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงศกึษาธิการมีกรณเีงินขาดบัญชีหรอืเจาหนาที่ของรัฐทุจรติ จํานวน 
91 เรือ่ง จํานวน 53,554,719.06 บาท สํานักงาน ป.ป.ช. จึงขอใหกระทรวงศึกษาธิการแจงรายละเอียดขอเท็จจรงิ

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  16/2550  ณ  วันศุกรท่ี  14 กันยายน  2550 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 17/2550 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2550 เรียบรอยแลว 

http://www.oct.ac/


- 11 - 

ของแตละเรื่องวา มีพฤติการณการกระทําผิดหรือถูกกลาวหาอยางไร มูลคาทรัพยสนิหรือจาํนวนเงินที่เสียหายเทาใด 
มูลคาทรัพยสนิหรือจาํนวนเงินทีใชคืนแลวเทาใด ผลการดําเนินการทางแพง ทางอาญา และทางวินัย ตามแบบ
รายงานตรวจพบเงินขาดบัญชีหรือเจาหนาที่ของรัฐทจุริต สํานักปลดักระทรวงศกึษาธิการจึงสงสําเนาเอกสาร
เกี่ยวกับการรายงานเรื่องดังกลาวไปใหสํานกันิติการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจะไดรวบรวมและจดัสง
ขอมูลใหสํานกังาน ป.ป.ช. ภายในกําหนดเวลาตอไป  
  ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษาขอความรวมมือมายังมหาวิทยาลัย/
สถาบันอุดมศกึษา เพือ่รายงานการตรวจพบเงินขาดบัญชีหรือเจาหนาที่ของรัฐทุจรติในสังกัดมหาวิทยาลัย/
สถาบันอุดมศกึษา ตามแบบรายงานการตรวจพบเงินขาดบัญชีหรือเจาหนาที่ของรฐัทุจริต ไปใหสาํนักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษาโดยดวนดวย เพื่อจะไดรวบรวมและจดัสงขอมูลใหสํานกังานนิติการ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดสงขอมลูใหสํานักงาน ป.ป.ช. ตอไป 
  จึงเสนอที่ประชุมเพือ่ทราบ 

 มต ิ ท่ีประชุมรับทราบและขอใหคณบดีทุกคณะใหความสําคัญเรื่องการรายงานทาง
การเงินของหนวยงานดวย 

 
 6.2 การเปลี่ยนแปลงสถานภาพของสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน  
 รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยีเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัย

ไดมีมติอนุมัตใิหจัดตั้ง สถาบันสันติศึกษา ขึ้นเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2538 เพื่อใหทําหนาที่บริการวิชาการ จัดการ
ฝกอบรม เก็บรวบรวมขอมูล และศึกษาวิจัยที่เปนประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่มีการ
ดําเนินงานในลักษณะพึ่งตนเอง มีการบริหารราชการทีเ่ปนอิสระจากระบบราชการ โดยมีลักษณะเปนองคกรใน
กํากับของมหาวิทยาลัย โดยมีศาสตราจารยวันชัย วัฒนศัพท ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันเปนคนแรกและ
ตอมารองศาสตราจารย   สุวิทย เลาหศิริวงศ ไดรับแตงตั้งใหทําหนาที่รักษาการผูอํานวยการและผูอํานวยการใน
ระยะเวลาตอมาตั้งแตป พ.ศ. 2542 จนถึงปจจุบัน  

 การบริหารงานในระยะแรกสถาบันฯ ไดรับการสนับสนุนจากองคกรวิเทศพัฒนาของประทศ
แคนาดา (Canadian International Development Agency : CIDA) ใหการฝกอบรม แกบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 5 คน ในดานการจัดการ ความขัดแยง การเจรจา ไกลเกลี่ย และไดเปนจุดเริ่มตน
ของการรวมกันสัมมนาฝกอบรมใหกับเจาหนาที่ของรัฐของไทย จากกระทรวงและองคกรตางๆ มาตลอดจนถึง
ปจจุบัน ซึ่งสถาบันฯ ไดสรางชื่อเสียงจนเปนที่ยอมรับทั้งในประเทศและตางประเทศ 

 ในชวงระยะเวลา 2-3 ปทีผานมา สถาบันฯ ไดรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมการจากหนวยงาน
ตางๆ ลดลงอยางตอเนื่อง กอรปกับ รองศาสตราจารยสุวิทย เลาหศิริวงศ มีภารกจิดานการบริหารงานเปนจํานวน
มาก และปจจุบันไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม จึงทําใหไมสามารถที่จะ
บริหารงานสถาบันฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสถาบันฯ ไมใชหนวยงานที่จะหาผลประโยชนเพื่อการพึ่งพา
ตนเองได มหาวิทยาลัยจึงไดพิจารณาที่จะปรับเปลี่ยนสถานภาพของสถาบันฯ จากการเปนองคกรในกํากับ ที่ตอง
พึ่งพาตนเอง ใหเปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี และอยูภายใตการดูแลและรับผิดชอบของฝายวิจัย
และใหดําเนินกิจการตอไป 
  จึงเสนอที่ประชุมเพือ่พิจารณา 

 มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป โดยมี
ขอคิดเห็นเสนอแนะวา ควรจัดหาบุคคลท่ีจะเปนหลัก (Key Person) มาดําเนินภารกิจตางๆ ของ
สถาบันฯ ใหสามารถดําเนินตอไปได 

 
  6.3 หนังสือ “ขวัญมอดินแดง”  
  ประธานเสนอตอที่ประชมุวา ฝายศิลปวฒันธรรมและศิษยเกาสัมพันธ ไดจดัทําหนังสือ ขวัญมอดนิ
แดง ซึ่งบอกเลาพัฒนาการตางๆของมหาวิทยาลัยขอนแกน และนําเสนอผลงานของคณะ/หนวยงานภายในของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยจัดทําเปนราย 3 เดือน หากคณะ/หนวยงาน มีขอคิดเห็นเสนอแนะขอใหประสานกับฝาย
ศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธตอไป  
  จึงเสนอที่ประชุมเพือ่ทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  
 
  6.4 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับรางวัลตางๆ  
  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอตอที่ประชุมวา  นักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน
ไดรับรางวัลตางๆ ดังนี้  
  1. นายศราวุธ ศรีหาโครต นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร ชนะเลิศการประกวดดนตรีพื้นบาน 
“อีสานทางเดี่ยว” ชนะเลิศประเภทพิณ จัดโดยมหาวทิยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2550  
  2. นางสาวดนุพัตรา ชนะเพีย นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร ประธานชุมนุมอาสาพัฒนา และ คณะ 
19 คน ชนะเลศิการประกวด “โครงการหองสมุดสีเขียว” จาก 23 โครงการที่สงเขาประกวด ซึ่งมี อ.เทพฤทธิ์ ตุลาพิทกัษ 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  16/2550  ณ  วันศุกรท่ี  14 กันยายน  2550 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 17/2550 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2550 เรียบรอยแลว 
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คุณมานิตย สนธิไชย และคุณทรรศนีย แผลงสูงเนิน เปนอาจารยที่ปรึกษา จัดโดยสยามคูโบตา อุตสาหกรรม 
จํากัด และไดรับทุนสนับสนุนออกคายเปนเงิน 100,000 บาท เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2550 ซึ่งจะเริ่มดําเนิน
โครงการเดือนตุลาคม ที่ตําบลเผาไร อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม  

ประธานเสนอใหคณะ/หนวยงานนําผลงานของนักศึกษาและบุคลากรที่สรางชื่อเสียงใหคณะ/
หนวยงาน แจงใหที่ประชุมไดรับทราบในโอกาสตอไปดวย  
  จึงเสนอที่ประชุมเพือ่ทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 

 
เลิกประชุมเวลา 12.30 นาฬิกา 
 
 
 
 
 
        (ลงชื่อ)               กุลธิดา  ทวมสุข 
            (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 
                  รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

                                               เลขานุการที่ประชุมคณบดี 
 
 
นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์ 
นางสุภารัตน  มูลศรี 
นางสาวลัลธริมา ประจง 
ผูบันทึกรายงานการประชุม  

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  16/2550  ณ  วันศุกรท่ี  14 กันยายน  2550 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 17/2550 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2550 เรียบรอยแลว 
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