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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี 16/2552  ณ วันศุกรท่ี 18 กันยายน 2552 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 17/2552 ในวันศุกรท่ี 9 ตุลาคม 2552 

รายงานการประชุมคณบดี 1 
ครั้งท่ี 16/2552 2 

เมื่อวันศุกรท่ี 18 กันยายน  2552 3 
ณ หองประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารแกนกัลปพฤกษ 4 

--------------------------- 5 
ผูมาประชุม 6 
1. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร   รองอธิการบดีฝายทรัพยสิน   ประธาน 7 
2. อ.วสุ เชาวพานนท    ผูชวยอธิการบดีฝายสารสนเทศ 8 

      แทนรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 9 
3. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา    รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล 10 
4. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 11 
5. ผศ.วินัย ใจขาน    รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 12 
6. ผศ.วันชัย สุมเล็ก    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 13 
7. ผศ.วันชัย  ธนาเศรษฐอังกูล   รองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพ 14 
8. รศ.อนันต พลธานี    คณบดีคณะเกษตรศาสตร 15 
9. รศ.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 16 
10. ผศ.เกียรติ  แสงอรุณ   คณบดีคณะวิทยาศาสตร 17 
11. ผศ.ไพศาล  สุวรรณนอย     คณบดีคณะศึกษาศาสตร 18 
12. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย       คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 19 
13. ศ.วิรุฬห เหลาภัทรเกษม   คณบดีคณะแพทยศาสตร 20 
14. ผศ.เยาวลักษณ  อภิชาติวัลลภ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 21 
15. รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 22 
16. นายอุดมการณ  สาระรัตน   เลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร 23 

      แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 24 
17. รศ.อาริยา รัตนทองคํา   รองคณบดีฝายบริหาร 25 

      แทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 26 
18. รศ.อาภรณี  ไชยาคํา   รองคณบดีฝายวิชาการ 27 

      แทนคณบดคีณะเภสัชศาสตร 28 
19. ผศ.เกษม นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี  29 
20. รศ.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 30 
21. อ.นรากร พุทธโฆษ    รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 31 

      แทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 32 
22. ผศ.จินตนา สมสวัสดิ์   รองคณบดีฝายบริหาร 33 

      แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 34 
23. ผศ.จรัญ  ชัยประทุม    รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา 35 

      แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 36 
24. อ.กิตติบดี  ใยพูล    รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร 37 
25. รศ.คูณ  โทขันธ    รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ 38 

      แทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 39 
26. นางสุดใจ  ธนไพศาล   ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 40 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 41 
27. ศ.สุทธิพันธ  จิตพิมลมาศ   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 42 
28. ผศ.อนัตต  เจาสกุล    ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 43 
29. ผศ.วินัย  ตันติยาสวัสดิกุล   รักษาราชการแทนรองผูอํานวยการฝายรกัษาพยาบาล   44 

      แทนผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ 45 
30. รศ.อํานวย คําตื้อ    ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 46 
31. ผศ.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน   รองผูอํานวยการฝายบริหาร 47 

      แทนผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  48 
      (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 49 
32. อ.เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ   รองประธานสภาคณาจารย คนที่ 2 50 

      แทนประธานสภาคณาจารย  51 
33. นายบัญชา  พระพล    รองประธานสภาขาราชการและลูกจาง คนที่ 1 52 

      แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง 53 
 54 
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34. รศ.กุลธิดา ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  1 
      และรักษาการคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 2 
      เลขานุการที่ประชุม 3 

35. นางสังวาลย   ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 4 
   5 
ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 6 

1. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย   รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 7 
2. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธุ   รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 8 
3. รศ.ลําปาง  แมนมาตย     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 9 
4. รศ.วินิต  ชินสุวรรณ    คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 10 
5. อ.สุรพล  แสนสุข    ผูอํานวยการวิทยาเขตหนองคาย 11 

 12 
เริ่มประชุมเวลา 09.40 นาฬิกา 13 
  เมื่อครบองคประชุมแลว ประธานแจงตอที่ประชุมวา อธิการบดีติดภารกจิเดินทางไปราชการ14 
ตางประเทศ จงึมอบหมายใหรองอธิการบดฝีายทรพัยสิน เปนประธานทีป่ระชุมแทน และดําเนินการประชุมตาม15 
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 16 
 17 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงตอท่ีประชุม – ไมมี- 18 
 19 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งท่ี 15/2552 เมื่อวันท่ี 21 สิงหาคม 2552 20 

ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมครั้งที่ 13/2552 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2552 โดยมีการแกไข ดังนี้ 21 
- หนา 5 บรรทัดที่ 3 “...สาขาวิชาตางๆ...” แกไขเปน “...สาขาวิชาดานมนุษยศาสตรและ22 

สังคมศาสตร...”    23 
- หนา 7 บรรทัดที่ 19 “2544” แกไขเปน “2554” 24 
- หนา 8 วาระ 6.2  25 

-   บรรทัดที่ 1 ชื่อวาระแกไขเปน “การแกไข ประกาศฯ ...” 26 
-   บรรทัดที่ 16 “...ทั้งนี้ คณบดีนิติศาสตรมีขอสังเกตวา...” คณบดีนิติศาสตรขอปรับ 27 

แกไขขอความใหเหมาะสม โดยจะแจงฝายเลขานุการที่ประชุมคณบดี เพื่อแกไข28 
รายงานในภายหลัง 29 

-   มติ แกไขเปน “ที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นชอบใหมีแกไข ประกาศฯ... และรับ30 
ขอคิดเห็นเสนอจากที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการตอไป” 31 

- หนา 9 บรรทัดที่ 39 “...ใหมีคุณวุฒิปรญิญาเอก 5 ป...” แกไขเปน “...ใหมีคุณวุฒิปริญญา32 
เอกภายใน 5 ป...” 33 

- รายงานการประชุมลับ หนา 2 บรรทัดที่ 16 “...ตามเกณฑที่ระเบียบกําหนด...”  แกไขเปน34 
“...ตามเกณฑที่ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนกําหนด...” 35 
 36 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน  37 
3.1 รายงานผลการของบประมาณสนับสนุนสิ่งปลูกสรางและครุภณัฑภายใน38 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 39 
  รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่ไดรายงานผลการขอ40 
งบประมาณสนับสนุนสิ่งปลูกสรางและครุภณัฑภายในมหาวิทยาลัยขอนแกนจากงบประมาณรายจายประจําป41 
งบประมาณ พ.ศ. 2552 ของจังหวัดขอนแกน ในคราวประชุม ครั้งที่ 15/2552 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2552 ไปแลวนั้น 42 
เนื่องจากขอมูลที่เสนอรายงานไปแลวยังไมครบถวน จึงขอเสนอขอมูลเพิ่มเติม ดังตอไปนี้  43 

1. ไดรับการจัดสรรงบประมาณในการกอสรางสนามเทนนิส สําหรับเยาวชน จํานวน 8 สนาม 44 
รอบที่ 1 จํานวน 8,000,000 บาท รอบที่ 2 จํานวน 3,500,000 โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้  45 

 1.1  เพื่อรองรับการเปนเจาภาพการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 40 ในป พ.ศ. 2554 46 
 1.2  จังหวัดขอนแกนตองการศูนยฝกกีฬาเทนนิสจังหวัดขอนแกน ในการเตรียมความพรอม47 

สําหรับการเปนสปอรตซิตี้ 48 
 1.3  ตองการผลักดันนักกีฬาเขาสูระดบัชาติและนานาชาติ 49 
2. ไดรับการจัดสรรงบประมาณกอสรางอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต (มอดินแดง) ระดับมัธยมศึกษา 50 

มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 9,200,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค เพื่อแกไขปญหาหองเรียนที่ไมเพียงพอ ลด51 
ความแออัดภายในของหองเรียนเดิมที่มีขนาดเล็ก ตลอดจนเอื้อใหนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ได52 
ปฏิบัติและฝกทักษะการเรียนรู จากหองปฏิบัติการตางๆ ที่อยูในสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนการสอน  53 

3. ไดรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับจัดซื้อรถพยาบาล เพื่อสนับสนุนใหบริการรักษาพยาบาลของ54 
ประชาชนนอกสถานที่ไดอยางเต็มที่ จํานวน 5,500,000 บาท  55 
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4. ไดรับการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อครภุัณฑสารสนเทศ เพื่อใหบุคลากร คณาจารยของ1 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (ศึกษาศาสตร) ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแกน มีครุภัณฑสารสนเทศ ที่จะ2 
ใชในการเรียนการสอน การพัฒนาทางการศึกษา จํานวน 696,000 บาท  3 
  รวมทั้งส่ีโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับงบประมาณสนับสนุนจากทางจังหวัดขอนแกนเปน4 
เงิน 26,896,000 บาท (ยี่สิบหกลานแปดแสนเกาหมื่นหกพันบาทถวน) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ5 
การประชุม 6 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 7 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 8 
 9 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 10 

4.1 การเสนอเปนมหาวิทยาลัยเจาภาพสําหรับเปนท่ีตั้งศูนยออสเตรเลียศึกษา 11 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา  ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีความประสงค12 
จะสรรหามหาวิทยาลัยเจาภาพสําหรับเปนที่ตั้งศูนยออสเตรเลียศึกษา เพื่อใหศูนยฯ สามารถพัฒนาเปนแหลงขอมูล13 
สําคัญดานออสเตรเลียศึกษา มีการจัดการเรียนการสอน การประชุมวิชาการ การทําวิจัยและหลักสูตรรวมที่เกี่ยวของ14 
กับออสเตรเลียศึกษารวมทั้งความสัมพันธไทย-ออสเตรเลีย และเพื่อสงเสริมความรวมมือทางวิชาการและกระชับ15 
ความสัมพันธระหวางไทยและออสเตรเลียใหแนนแฟนยิ่งขึ้น  16 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเชิญมหาวิทยาลัย/สถาบันที่สนใจสงใบสมัครขอเสนอ17 
เปนมหาวิทยาลัยเจาภาพสําหรับเปนที่ตั้งศูนยออสเตรเลียศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้  18 

1. จัดทํารายละเอียดตามแบบฟอรมใบสมัคร โดยสามารถดาวนโหลดเอกสารตางๆ ไดที่ 19 
www.mua.go.th 20 

2. สงใบสมัครที่กรอกรายละเอียดจํานวนไมเกิน 6 หนากระดาษ A4 และเอกสารแนบ (ถามี) พรอม21 
สําเนาเอกสารการสมัครทุกฉบับ จํานวน 15 ชุด ถึงสํานักยุทธศาสตรอุดมศึกษาตางประเทศ สํานักงานคณะกรรมการ22 
การอุดมศึกษา ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2552 หากพนกําหนดนี้แลวจะถือวาสถาบันไมประสงคจะสงขอเสนอ 23 

ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มี24 
หนังสือนําสงอยางเปนทางการลงนามโดยอธิการบดีหรือรองอธิการบดีและจัดสงใบสมัครตนฉบับที่มีเอกสาร25 
ประกอบครบถวนตามที่ระบุไวใน TOR ถึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในเวลาที่กําหนดเทานั้น จะไม26 
รับพิจารณาใบสมัครที่มหาวิทยาลยั/สถาบันจัดสงทางโทรสาร 27 

3. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีกําหนดจัดการประชุมชี้แจงการขอเสนอเปน28 
มหาวิทยาลัยเจาภาพสําหรับเปนที่ตั้งศูนยออสเตรเลีย ในวันที่ 21 กันยายน 2552 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม29 
ศาสตราจารยวิจิตร  ศรีสอาน ชั้น 5 อาคารสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผูสนใจสามารถกรอกแบบตอบ30 
รับเขารวมการประชุมและนําสงสํานักยุทธศาสตรอุดมศึกษาตางประเทศ ทางโทรสารหมายเลข 0 2354 5570 หรือที่ 31 
email: siripornw@mua.go.th 32 

4. สถาบันที่ผานการคัดเลือกในชั้นแรกจะไดรับเชิญใหมานําเสนอโครงการขอเสนอเปน33 
มหาวิทยาลัยเจาภาพสําหรับเปนที่ตั้งศูนยออสเตรเลียศึกษาตอคณะกรรมการสรรหาฯ  ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 34 
เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมศาสตราจารยวิจิตร ศรีสอาน ชั้น 5 อาคารสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 35 
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 36 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 37 
  ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 38 

- ควรพิจารณาวามหาวิทยาลัยมีความพรอมในการรองรบัการบริหารจัดการของศูนย39 
ออสเตรเลียศึกษามากนอยเพียงใด โดยเฉพาะดานบุคลากรที่มีความรูเกี่ยวกับออสเตรเลีย40 
ศึกษา  41 

- เพื่อใหบรรลุเปาหมายการจัดตั้งศูนยฯดังกลาว มหาวิทยาลัยควรตองมีโครงการวิจยัที่42 
เกี่ยวของกับออสเตรเลียศึกษามากเพียงพอในระดับหนึ่ง ซึ่งในปจจุบันมหาวิทยาลัยยัง43 
ขาดความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกลาว  44 

- มหาวิทยาลัยควรมุงเนนการพิจารณาจัดตั้งศูนยการศึกษาในประเทศแถบภูมิภาคลุมน้ําโขง45 
และ ASEAN โดยอาจหารือรวมกับสถาบันความรวมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุมน้ําโขง46 
เกี่ยวกับการเพิ่มภารกิจที่สามารถตอบสนองความตองการของมหาวิทยาลัยไดในอนาคต 47 

- ควรพิจารณาการจัดตั้งศูนยการศึกษาในประเทศที่มีความเปนไปไดมากกวา เพื่อประโยชน48 
สูงสุดที่มหาวิทยาลัยจะไดรบัในอนาคตระยะยาว เชน ประเทศจีน อินเดีย เปนตน  49 

  มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นวาเรื่องดังกลาวเปนเรื่องสําคัญควรไดมีการพิจารณา50 
อยางรอบคอบ จึงเห็นควรชะลอการดําเนินการเสนอเปนมหาวิทยาลัยเจาภาพสําหรับเปนท่ีตั้งศูนย51 
ออสเตรเลียศึกษาไวกอน 52 
 53 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี 16/2552  ณ วันศุกรท่ี 18 กันยายน 2552 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 17/2552 ในวันศุกรท่ี 9 ตุลาคม 2552 

4.2 แผนพัฒนาโรงพยาบาลศรีนครินทรใหเปนศูนยกลางบริการรักษาพยาบาลของ 1 
อินโดจีน 2 

  ผูชวยอธิการบดีฝายสารสนเทศ และคณบดีคณะแพทยศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่สภา3 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2551 ไดอนุมัติหลักการใหคณะ4 
แพทยศาสตรศึกษาความเปนไปได และริเริ่มโครงการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศทางการแพทยตติยภูมิเฉพาะทาง 5 
โดยใหวิเคราะหความสอดคลองกับแผนระยะยาวมหาวิทยาลยัขอนแกน และความสามารถตอบสนองตอปญหา6 
สุขภาพของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือดวยนั้น  7 
  ฝายแผนและสารสนเทศ โดยคณะแพทยศาสตรจึงขอเสนอแผนพัฒนาโรงพยาบาลศรีนครินทร8 
ใหเปนศูนยกลางบริการรักษาพยาบาลของอินโดจีน พ.ศ. 2552-2562 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศูนยบริการ9 
การแพทยเฉพาะทางชั้นเลิศในคณะแพทยศาสตร โดยรวมมือกับคณะวิชาและศูนย สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 10 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหเปนศูนยกลางดานสุขภาพของอินโดจีน และคาดวาจะใชงบประมาณในการ11 
ดําเนินงานทั้งส้ิน 3,934,666,000 บาท (สามพันเการอยสามสิบสี่ลานหกแสนหกหมื่นหกพันบาทถวน) ซึ่งมี12 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 13 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 14 

ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 15 
- มหาวิทยาลัยอาจกําหนดนโยบายเพื่อเอื้อใหคณะ/หนวยงาน ภายในมหาวิทยาลัยลงทุน16 

รวมกันเพื่อพฒันาโรงพยาบาลศรีนครินทรในอนาคต  รวมทั้งเพื่อพัฒนาศาสตรในสาขาที่17 
แตละคณะเชี่ยวชาญเพื่อใหเปนเลิศในดานนั้นๆ  18 

- คณะแพทยควรมีการนําเสนอขอมูลเปรียบเทียบในเชิงลึกกับประเทศในแถบอินโดจีน 19 
เพื่อใหเห็นสภาพการรักษาพยาบาลในปจจุบันที่ชัดเจน และควรมีการสรางเครือขายและ20 
ศึกษาภาวะสุขภาพรวมกับโรงพยาบาลพันธมิตรในแถบภูมิภาคลุมน้ําโขง 21 

- ควรมีการเตรยีมความพรอมในดานการบริหารจัดการทีม่ีความซับซอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 22 
เชน สาธารณูปโภค ที่จอดรถ รวมถึงสภาพแวดลอมและภูมิทัศนที่เหมาะสม  และใน23 
ขณะเดียวกันควรมีการศึกษาวิเคราะหคูแขงดวย 24 

- ขอใหคณะแพทยศาสตร ฝายแผนและสารสนเทศ และฝายพัฒนาระบบกายภาพรวมกัน25 
พิจารณาความเหมาะสมในการกอสรางอาคารใหเปนไปตามผังแมบทที่สภามหาวิทยาลัย26 
เคยใหความเห็นชอบแลวในเบื้องตนดวย 27 

 มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นชอบในหลักการแผนพัฒนาโรงพยาบาลศรีนครินทร28 
ใหเปนศูนยกลางบริการรักษาพยาบาลของอินโดจีน ตามที่เสนอ โดยมอบใหคณะแพทยศาสตรและ29 
ฝายแผนและสารสนเทศ รับขอคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาตอไป และใหจัดทํา30 
รายละเอียดงบประมาณในการดําเนินการ เพิ่มเติม กอนนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยตอไป  31 
 32 

4.3 รายงานผลการวิเคราะหตนทุนผลผลิต ประจําป พ.ศ. 2553 และแนวทางการเพิ่ม33 
ประสทิธิภาพการใชจายงบประมาณและการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 2553 34 

  ผูชวยอธิการบดีฝายสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่ผลการวิเคราะหตนทนุ ประจําป 35 
พ.ศ. 2552 ซึ่งใชงบประมาณที่จัดสรรใหคณะ/หนวยงาน มาวิเคราะห ประกอบดวยตนทุนการเรียนการสอน36 
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ตนทุนการวิจัย ตนทุนการบริการวิชาการ ตนทุนการบริการรักษาพยาบาล และตนทุน37 
การทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม ผลการวิเคราะหตนทุนดังกลาว พบวา การดําเนินงานตามภารกิจหลัก ยังตองให38 
ความสําคัญกับการเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดความคุมคาในการใชงบประมาณ กองแผนงาน39 
จึงขอเสนอ “แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณและการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยขอนแกน 40 
ประจําป พ.ศ. 2553” เพื่อใหทุกคณะ/หนวยงานถือปฏิบัติและเปนแนวปฏิบัติในการใชจายงบประมาณ ประจําป 41 
พ.ศ. 2553 ตอไป ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 42 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 43 

ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้   44 
- ในการวิเคราะหตนทุนควรมกีารจัดกลุมสาขาวิชาใหถูกตอง 45 
- ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาวิเคราะหตนทุนผลผลิต อยางจริงจัง 46 

โดยนําเงินรายไดมาพิจารณารวมดวยเพือ่ใหไดตัวเลขที่แทจริง ซึ่งจะเปนประโยชนในการ47 
วางแผนการจัดการตนทุนที่ดีในอนาคตโดยมอบใหฝายแผนและสารสนเทศรับไปพิจารณา48 
ดําเนินการตอไป 49 

- ควรมีการปนสวนตนทุนตอกิจกรรมดานการวิจัยใหสูงขึ้น เพื่อรองรับการเปนมหาวิทยาลัย50 
แหงการวิจัย  และเพื่อใชเปนแนวทางในการจัดทํา TOR ของบุคลากรโดยเฉพาะสาย51 
ผูสอนใหมีความสอดคลองกัน  52 

- ควรมีการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตที่เหมาะสม  เชน ตนทุนผลผลิตตอหลักสูตร  53 
ตนทุนผลผลิตตอการรักษาพยาบาล 54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี 16/2552  ณ วันศุกรท่ี 18 กันยายน 2552 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 17/2552 ในวันศุกรท่ี 9 ตุลาคม 2552 

มติ ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการวิเคราะหตนทุนผลผลิต ประจําป พ.ศ. 2553 และ 1 
เห็นชอบแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณและการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 2553 2 
โดยมอบใหฝายแผนและสารสนเทศรับขอคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาตอไป 3 
 4 

4.4 เสนอรายชื่อกรรมการอํานวยการวิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน (ผูทรงคุณวุฒิ5 
ภายนอก) 6 

  รองคณบดีฝายกิจการพิเศษแทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่นเสนอตอที่ประชุมวา 7 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกน คราวประชุม ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2550 ไดแตงตั้ง 8 
คณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยปกครองทองถิ่น ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 28/2550 ลงวันที่ 9 9 
สิงหาคม 2550 นั้น บัดนี้ กรรมการอํานวยการวิทยาลัยฯ ผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน 2 ทาน ประกอบดวย  10 
1) นายเสรี พิจิตรศิริ และ 2) รองศาสตราจารยพิชญ สมพอง ไดส้ินสุดวาระการดาํรงตําแหนงแลว นับตั้งแต11 
วันที่ 9 สิงหาคม 2552 เปนตนมา  12 
  ฉะนั้น เพื่อใหการดําเนินงานของวิทยาลัยปกครองทองถิ่นเปนไปดวยความเรียบรอยและใหเปนไป13 
ตามขอ 9 วรรค 2 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน 14 
พ.ศ. 2550 วิทยาลัยฯ จึงขอเสนอชื่อกรรมการผูทรงคณุวุฒิภายนอก เปนกรรมการอํานวยการวิทยาลัยฯ  แทน15 
กรรมการฯที่หมดวาระ จํานวน 2  ทาน ดังนี้ 16 

1. พลตํารวจตรีสุวิระ  ทรงเมตตา  17 
ปจจุบันดํารงตําแหนง รองผูบัญชาการตํารวจภูธร ภาค 4 18 

2. นายพงษศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ  19 
ปจจุบันดํารงตําแหนง นายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 20 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 21 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา22 
แตงตั้งตอไป 23 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นชอบรายชื่อผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน 2 ทาน ตามที่24 
เสนอ และใหนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งตอไป ท้ังน้ี ขอใหวิทยาลัยฯ จัดทํา25 
เอกสารสรุปประวัติประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยดวย 26 
 27 

4.5 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี .../2552) เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ 28 
และเงื่อนไขการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบคุลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน  29 

  ประธานให นายบุญชัย  อองแสนคํา นิติกร  เสนอตอที่ประชุมวา ตามมติที่ประชุมสภา30 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครัง้ที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2552 มีมติเห็นชอบรางขอบังคับสภา31 
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2552 และประกาศใช32 
บังคับ ตั้งแตวันที่ 3 กันยายน 2552 เปนตนไป นั้น  33 
  งานวินัยและนิติการ กองการเจาหนาที่ จึงขอเสนอรางปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 34 
(ฉบับที่.../2552) เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน 35 
เพื่อใหสอดคลองกับขอบังคับสภามหาวทิยาลัยขอนแกนวาดวย จรรยาบรรณของบคุลากร มหาวทิยาลัยขอนแกน 36 
พ.ศ. 2552 และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับลงวันที่ 24 37 
มิถุนายน 2551 ที่ไดแกไขใหม ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 38 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 39 

ที่ประชุมมีขอสังเกตวา ในขอ 8 ควรพิจารณาปรับการเขียนขอยอยใหเปนแนวทางเดียวกันทุก40 
ขอ โดยอาจเขียนขึ้นตนประโยคดวยคํานามหรือคํากริยาอยางใดอยางหนึ่ง 41 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นชอบในหลักการ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 42 
(ฉบับท่ี .../2552) เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร 43 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามที่เสนอ โดยใหปรับแกไขตามขอสังเกตของที่ประชุม กอนเสนออธิการบดี44 
เพื่อพิจารณาลงนามตอไป 45 
 46 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 47 

5. 1 แจงรายชื่อศิษยเกาดีเดน ประจําป 2552  48 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่ สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน ได49 
ดําเนินการคัดเลือกศิษยเกาดีเดน เพื่อเขารับพระราชทานโลรางวัลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเปนประจํา 50 
ทุกป นั้น  51 
  ในป 2552 สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน ไดพิจารณาคัดเลือกศิษยเกาดีเดนเรียบรอย52 
แลว โดยมติคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ในคราวประชุมกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8.1/2552 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 53 
2552 มีผูไดรบัการคัดเลือกเปนศิษยเกาดีเดนประจําป 2552 คือ  54 

- นายจีระ ไตรถวิล ศิษยเกา มข. รุนที่ 5 คณะวิศวกรรมศาสตร 55 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี 16/2552  ณ วันศุกรท่ี 18 กันยายน 2552 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 17/2552 ในวันศุกรท่ี 9 ตุลาคม 2552 

ซึ่งมีรายละเอียดประวัติและผลงานของผูไดรับการคัดเลอืกฯตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 1 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และจะไดเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป 2 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 3 
 4 

5.2 คาธรรมเนียมและภาษปีระจําปรถยนต 5 
  รองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่ไดมีการประชุมหารือเพื่อการ6 
แกไขปญหาเกี่ยวกับการที่มหาวิทยาลัยจะตองเสียภาษีประจําปรถยนต และคาธรรมเนียมแผนปาย ซึ่งสาเหตุของ7 
ปญหาเกิดจากพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522 ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยพระราชบัญญัติ8 
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 ไมไดกําหนดใหเปนสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม ดังนั้น จักตองชําระ9 
คาธรรมเนียมแผนปาย และภาษีรถยนตประจําป และยังตองชําระยอนหลังไปจนถึงปที่กฎหมายเปลี่ยนแปลง 10 
(สําหรับมหาวิทยาลัยขอนแกน คือ พ.ศ. 2521) นั้น โดยที่ปญหานี้เปนปญหาในภาพรวมของทั้งประเทศ คือ 11 
มหาวิทยาลัยเกือบทุกมหาวิทยาลัยของรัฐไดรับผลกระทบเพราะอยูในขายที่จะตองจายคาธรรมเนียมและภาษี12 
ยอนหลัง และไดมีการนําปญหานี้เขาพิจารณาในที่ประชุม ทปอ. ไดมีการแกไขปญหา และไดขอใหสํานักงาน13 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดชวยพิจารณาดําเนินการ  14 
  ในสวนของมหาวิทยาลัยขอนแกนนั้น ยังคงใหชะลอการชําระคาธรรมเนียมแผนปายและภาษี15 
รถยนตโดยไดมีการพิจารณาชําระเงินและภาษี และคาธรรมเนียมเปนการเฉพาะป และเฉพาะรถยนตที่มีความจําเปน 16 
อาทิ รถยนตที่ตองใชงาน ณ งานประสานงาน มหาวิทยาลัยขอนแกน (กรุงเทพมหานคร) วิทยาเขตหนองคาย และ17 
ใหรอผลการแกไข พรบ. 18 
  จากการประสานหนวยงานเพื่อการติดตามการแกไขปญหาในเรื่องนี้มีขอมูลโดยสรุป คือ  19 

1. ขณะนี้ราง พรบ. (ฉบับแกไข) ไดดําเนินการเรียบรอยแลว อยูระหวางการพิจารณาในถอยคํา/ขอ20 
กฎหมาย ของคณะกรรมการกฤษฎีกา 21 

2. โดยตัวราง พรบ. (ฉบับแกไข) จะใหการยกเวนคาธรรมเนียมแผนปาย และภาษีประจําปรถยนต22 
ของสวนราชการ ซึ่งหมายรวมถึงมหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐรวมทั้งใหมีการระงับหนี้คาง23 
ชําระ (ซึ่งรวมถึงหนี้ที่ตองจายยอนหลัง คือ ชวงเวลาที่สถานภาพของมหาวิทยาลัยไมไดมีฐานะเปนกรม) 24 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 25 
  ประธานไดแจงเพิ่มเติมวา ในระหวางที่อยูในกระบวนการแกไข พรบ. นี้ ขอความรวมมอืใหคณะ/26 
หนวยงานที่มีความประสงคจะชําระคาธรรมเนียมและภาษีประจําปรถยนต  ใชเงินรายไดของคณะในการดําเนินการ 27 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 28 
 29 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ  30 

6.1 โครงการจัดทําการประเมินคุณภาพภายในโดยใชเกณฑ TQA ของคณะในศูนย31 
วิทยาศาสตรสุขภาพ  32 

  คณบดีคณะแพทยศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา เพื่อการพัฒนาศูนยวิทยาศาสตรใหกาวไปสู33 
วิสัยทัศนที่จะเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําของเอเชีย ที่ประชุมคณบดีศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 34 
2552 มีมติเห็นชอบใหรวมมือกันระหวางคณะในศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ โดยใชเกณฑ TQA เพื่อการบริหารจดัการ35 
ที่ดีและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนั้น คณะในศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ จึงขอเสนอ โครงการจดัทําการ36 
ประเมินคุณภาพภายในโดยใชเกณฑ TQA ของคณะในศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ37 
วาระการประชุม 38 
  ทั้งนี้ โครงการดังกลาว จัดทําขึ้นเพื่อใหผูบริหารระดับสูงของศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพไดมีความรู39 
ความเขาใจ สามารถนําองคกรไปสูความเปนเลิศตามแนวทาง TQA ได มีการพัฒนาคณะในศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ40 
อยางกาวกระโดดไปสูองคกรชั้นนําในระดับชาติและนานาชาติ และเพื่อเปนที่เรียนรูของคณะอื่นๆ ใน41 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  ใหสามารถกระจายการพฒันาองคกรไปสูความเปนเลิศตามแนวทาง TQA ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย 42 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 43 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 44 
 45 
  6.2 KKU Show & Share 2009 :  งานเห็นผล คนเปนสุข" 46 
  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ในวันศุกรที่ 18 กันยายน 2552 มหาวิทยาลัยจัดโครงการแลกเปลี่ยน47 
เรียนรูการแสดงความสําเร็จ และความภาคภูมิใจ ประจําป 2552 “KKU Show & Share 2009 ครั้งที ่3”  ซึ่งในงาน48 
มีแสดงผลงาน จํานวน  140 ผลงาน  และฟงเคล็ดลับการทํางานใหสําเร็จได และมีกระบวนการจัดการความรู 49 
โดยใชความรูจากการทํางาน  และตัวบุคคลทําใหงานราชการดีขึ้น โดยมีประเด็นหลัก หรือเปาหมายที่สําคัญใน50 
การจัดงานครัง้นี้ คือ “งานเห็นผล  คนเปนสุข”  ซึ่งจะนําไปสูความภาคภูมิใจ และเปนประโยชนอยางยิ่งตอการ51 
พัฒนาการทํางานของชาว มข. และคนทํางานทั่วไป จากภายนอก  มหาวิทยาลัยขอนแกนดวย ในการนี้ ขอ52 
เรียนเชิญผูบริหารทุกทาน รวมชมผลงานและกิจกรรมตางๆ ในงานดังกลาว 53 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 54 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 55 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี 16/2552  ณ วันศุกรท่ี 18 กันยายน 2552 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 17/2552 ในวันศุกรท่ี 9 ตุลาคม 2552 

   1 
  กอนปดการประชุม เลขานุการที่ประชุมไดแจงตอที่ประชุมวา ดวยมีผูบริหารซึ่งเปนองคประชุมที่2 
ประชุมคณบดีจะเกษียณอายุราชการ 3 ทาน ซึ่งการเขารวมประชุมคณบดีในครั้งนี้เปนครั้งสุดทาย ไดแก  3 

1. รศ.สุลัดดา ลอยฟา    รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล 4 
2. ผศ.วันชัย  ธนาเศรษฐอังกูล   รองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพ 5 
3. ศ.วิรุฬห  เหลาภัทรเกษม  คณบดีคณะแพทยศาสตร 6 

  ในโอกาสนี้ ไดเรียนเชิญรองอธิการบดีฝายทรัพยสิน ประธานที่ประชุม เปนผูแทนที่ประชุม7 
คณบดีมอบชอดอกไมเพื่อเปนการแสดงความขอบคุณผูบริหารทั้ง 3 ทาน 8 
  9 
 10 
เลิกประชุมเวลา 11.30 นาฬิกา 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
         (ลงชื่อ)            กุลธิดา ทวมสุข 16 

(รองศาสตราจารยกุลธิดา ทวมสุข) 17 
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 18 

เลขานุการที่ประชุมคณบดี 19 
 20 
นางสาวลัลธริมา ประจง 21 
นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์ 22 
ผูบันทึกรายงานการประชุม 23 


