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

 
 
 

รายงานการประชุมคณบดี 1 
ครั้งท่ี 17/2552 2 

เมื่อวันศุกรท่ี  9  ตุลาคม 2552 3 
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารแกนกัลปพฤกษ มหาวิทยาลัยขอนแกน 4 

 5 

ผูมาประชุม 6 
1. รศ.สุมนต  สกลไชย    อธิการบดี     ประธาน 7 
2. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 8 
3. รศ.สัญญา  รอยสมมุติ   รองอธิการบดีฝายบุคคลและการพัสดุ 9 
4. รศ.อภิรัฐ  ศิริธราธิวัตร   ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย 10 
      แทนรองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 11 
5. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธุ   รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 12 
6. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 13 
7. ผศ.วินัย  ใจขาน    รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ   14 
8. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 15 
9. ผศ.อาวุธ  ยิ้มแต    รองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพ 16 
10. รศ.ลําปาง  แมนมาตย   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 17 
11. รศ.อนันต   พลธานี    คณบดีคณะเกษตรศาสตร 18 
12. รศ.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 19 
13. ผศ.เกียรติ  แสงอรุณ   คณบดีคณะวิทยาศาสตร 20 
14. ผศ.ไพศาล  สุวรรณนอย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร 21 
15. ผศ.เสาวมาศ  เถื่อนนาดี   รองคณบดีฝายบริหารและพัฒนาบุคลากร 22 

แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 23 
16. ผศ.นเรศ  วโรภาสตระกูล   รองคณบดีฝายบริหาร 24 
      แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร  25 
17. ผศ.เยาวลักษณ  อภิชาติวัลลภ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 26 
18. รศ.เกรียงไกร  กิจเจริญ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 27 
19. รศ.พิษณุ  อุตตมะเวทิน   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 28 
20. รศ.นวรัตน  วราอัศวปติ เจรญิ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 29 
21. รศ.อาภรณี  ไชยาคํา   รองคณบดีฝายวิชาการ 30 

แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร 31 
22. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี  32 
23. รศ.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 33 
24. ผศ.ทรงยศ  วีระทวีมาศ   คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 34 
25. รศ.มันทนา  สามารถ   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 35 
26. รศ.เฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี   คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 36 
27. นางณัฐสมล  ธนกูลรังสฤษดิ์   ผูชวยคณบดี 37 

แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจดัการ 38 
28. รศ.คูณ  โทขันธ    รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ 39 

แทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 40 
29. รศ.ยุพิน  เตชะมณี    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 41 
30. นางสุดใจ  ธนไพศาล   ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 42 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 43 
31. ศ.สุทธิพันธ  จิตพิมลมาศ   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 44 
32. ผศ.อนัตต  เจาสกุล    ผูอํานวยการศนูยคอมพิวเตอร 45 
33. รศ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  รักษาราชการแทนรองผูอํานวยการฝายรกัษาพยาบาล 46 
      แทนผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ 47 
34. ผศ.บุญทรัพย  ไวคํา    รองผูอํานวยการฝายแผนและสารสนเทศ 48 

แทนผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  49 
      (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 50 
35. อ.สาธิต  กระเวนกิจ    ผูชวยผูอํานวยการฝายประเมินและประกันคุณภาพ 51 
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แทนผูอํานวยการวิทยาเขตหนองคาย 1 
36. ผศ.พรรณวดี  ตันติศิรินทร   ประธานสภาคณาจารย 2 
37. นายอมร  สินเธาว    ประธานสภาขาราชการและลูกจาง 3 
38. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 4 
      เลขานุการที่ประชุม 5 
39. นางสังวาลย   ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 6 
 7 
ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 8 
1. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร   รองอธิการบดีฝายทรัพยสิน    9 
2. อ.กิตติบดี  ใยพูล    รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร 10 
3. รศ.อํานวย  คําตื้อ    ผูอํานวยการศนูยบริการวิชาการ 11 
 12 
เริ่มประชุมเวลา 09.35 นาฬิกา 13 
 14 
  เมื่อครบองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชมุและดาํเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ดังนี้ 15 
 16 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอท่ีประชุม  17 

1.1  สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งรองอธิการบดี และคณบดี 18 
  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา สภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 7 19 
ตุลาคม 2552  ไดมีมติอนุมัติแตงตั้งรองอธิการบดีและคณบดี ดังนี้ 20 

(1) รองศาสตราจารยสัญญา  รอยสมมุติ ดํารงตาํแหนง รองอธกิารบดีฝายบุคคลและการพัสดุ 21 
ตั้งแตวันที่ 7 ตลุาคม 2552 เปนตนไป  22 

(2) ผศ.อาวุธ  ยิม้แต  ดํารงตาํแหนง รองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพ ตั้งแตวันที่ 7 23 
ตุลาคม 2552 เปนตนไป  24 

(3) รองศาสตราจารยยุพิน  เตชะมณี  ดํารงตําแหนง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ตั้งแต25 
วันที่ 1 ตุลาคม 2552 เปนตนไป 26 

และสภามหาวิทยาลัย เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 9/2552 วันที่ 2 กันยายน 2552 ไดมีมติแตงตั้ง  27 
ศาสตราจารยภิเศก  ลุมพิกานนท  ดํารงตําแหนง คณบดีคณะแพทยศาสตร  ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552   28 
และนอกจากนี้ มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งผูบริหารเพิ่มเตมิอีกหนึ่งทานคือ  รองศาสตราจารย อภิรฐั  ศิริธราธิวัตร  29 
ดํารงตําแหนง ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย  30 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและแนะนําตอที่ประชุม 31 
มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ และใหการตอนรับดวยความยินดี 32 

 33 
1.2  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 34 
ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเสนอขอโปรดเกลาฯ  35 

แตงตั้งนายปราโมทย สัจจรักษ ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย36 
ผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย แทน นายมานิต  วัฒนเสน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย37 
การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2541 และฉบับที่ 2 พ.ศ.38 
2547 นั้น บัดนี้ สํานักราชเลขาธิการไดนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาทและมีพระบรม39 
ราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง นายปราโมทย  สัจจรกัษ  เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเรยีบรอย40 
แลว  ตั้งแตวันที่ 14 กันยายน 2552 ตามสําเนาประกาศสํานกันายกรัฐมนตรี เรือ่ง แตงตั้งกรรมการสภา41 
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ลงวันที่ 17 กนัยายน 2552 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร42 
ประกอบวาระการประชุม 43 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 44 
มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 45 

    46 
 1.3  การเสนอขอแกไขขอบังคับฯ วาดวย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 47 
                 และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 48 
 ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่ นายเฉลิมชัย วงษนาคเพ็ชร ไดขอลาออกจากตําแหนง49 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ตั้งแตวันที่ 7 กันยายน 2552 เนื่องจาก สมาคมศษิยเกาฯไดมีการ50 
เลือกตั้งนายกสมาคมศิษยเกาฯคนใหมเสร็จส้ินเรียบรอยแลว นั้น  ผูที่ไดรับการเลือกตั้งเปนนายกสมาคม   51 
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ศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกนคนใหม คือ ผศ.ดร.อนันต หิรัญสาลี  ขาราชการสังกัดคณะเกษตรศาสตร 1 
มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีวาระการทํางานตั้งแต 1 ตลุาคม 2552 – 30 กันยายน 2554   ซึ่งตามมาตรา 14 (6) 2 
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541  กําหนดองคประกอบของสภามหาวิทยาลัย     3 
วา “กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวนสิบสี่คน ซึ่งจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯแตงตั้ง4 
จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ในจํานวนนี้ใหแตงตั้งจากนักศึกษาเกาของมหาวิทยาลัยหนึ่งคน” และตาม5 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย6 
ผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2541  ขอ 4 (3) กําหนดคุณสมบัติของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิวา “ไมเปน7 
ขาราชการหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย”   แมตามขอบังคับฯ  วาดวย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย8 
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547   ไดกําหนดเพิ่มเติมในขอ 6   การเสนอ9 
ชื่อตามขอ 5 (1) ซึ่งขอบังคับเดิม ใหหนวยงานหรือองคกรในมหาวิทยาลัยเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนง10 
นายกสภามหาวิทยาลัย หนวยงานหรือองคกรละไมเกนิ 2 ชื่อ และหรือผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภา11 
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิหนวยงานหรือองคกรละไมเกินจํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิที่จะทํา12 
การสรรหา    เปน “ 6. การเสนอชื่อตาม 5 (1) ใหดําเนินการ ดังนี้ 13 

 6.1 ใหอธิการบดีนํารายชื่อผูดํารงตําแหนงผูวาราชการจังหวัดขอนแกน และหรือ นายกสมาคม14 
ศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน  ดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย15 
ผูทรงคุณวุฒิและแจงใหที่ประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัยทราบ ” 16 
   อยางไรก็ดี เนื่องจากการเสนอโปรดเกลาฯแตงตั้งนายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน เปน17 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒินั้น ตองดาํเนินการตามคุณสมบัติที่กําหนดไวในมาตรา 14 (6) แหง18 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2541  คือ ตองเสนอทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯแตงตั้งจาก19 
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  ดังนั้น ในกรณีของ  ผศ.ดร.อนันต  หิรัญสาลี ซึ่งเปนขาราชการประจําของ20 
มหาวิทยาลัย   จึงไมสามารถดําเนินการเสนอโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 21 
ไดตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในกฎหมายขางตน    22 
  ซึ่งสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2552 ไดพิจารณาแลวมี23 
ขอคิดเห็นวา โดยเจตนารมณของขอบังคับฯวาดวย  การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา24 
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2547  ประสงคจะใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 1 25 
ทาน เปน นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน  จึงเห็นควรแกไขขอบังคับฯ ฉบับดังกลาว ใหสามารถเอื้อ26 
ตอการเสนอชื่อผูแทนนายกสมาคมศิษยเกาเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิได ในกรณีที่นายก27 
สมาคมศิษยเกาขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด  ที่ประชุม จึงมีมติเหน็ชอบใหแกไข ขอบังคับ28 
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย   การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 29 
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2547   ขอ  6.1  เปน  “ ใหอธิการบดีนํารายชื่อผูดํารงตําแหนงผูวาราชการจงัหวัดขอนแกน 30 
และหรือ นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน หรือผูแทน   ซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ 4  ดําเนินการเพือ่31 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และแจงใหที่ประชุมคณบดีและสภา32 
มหาวิทยาลัยทราบ”   ทั้งนี้ เพื่อเอื้อใหสมาคมศิษยเกาสามารถพิจารณาเสนอชื่อผูแทน ซึ่งเปนบุคคลภายนอก 33 
เพื่อใหมหาวทิยาลัยดําเนินการเสนอโปรดเกลาฯแตงตั้งเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิตอไปได 34 

ซึ่งมหาวิทยาลัยไดปรับปรุงแกไขขอบังคับฯ ดังกลาวตามขอคิดเห็นเสนอแนะของ 35 
สภามหาวิทยาลัย และเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามเรียบรอยแลว  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะไดมีหนังสือแจง36 
สมาคมศิษยเกาพิจารณาเสนอชื่อผูแทนนายกสมาคมศิษยเกา เพื่อดําเนินการเสนอโปรดเกลาฯแตงตั้งเปน37 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิตอไป 38 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 39 
มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 40 

 41 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งท่ี 16/2552 เมื่อวันท่ี 18 สิงหาคม 2552 42 

ที่ประชุมมมีติรบัรองรายงานการประชมุคณบด ีครั้งที่ 16/2552 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552      43 
โดยไมมีการแกไข   44 
 45 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน  -ไมม-ี 1 
 2 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   3 

4.1  (ราง) นโยบายการจดัสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554  4 
        มหาวิทยาลัยขอนแกน  5 

  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอที่ประชุมวา  การจัดทํางบประมาณ ประจําป6 
งบประมาณ พ.ศ.2554 ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ดําเนินการภายใตกรอบนโยบายของรัฐบาล แนวนโยบาย7 
พื้นฐานแหงรัฐ แผนการบริหารราชการแผนดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.8 
2552-2554) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 แผนปฏิบัติ9 
ราชการประจาํปของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แผนระยะยาวอุดมศึกษา 10 
ระยะที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) นโยบาย11 
สภามหาวิทยาลัยขอนแกน แผนระยะยาว มหาวิทยาลัยขอนแกน (พ.ศ.2552-2567) แผนปฏิบัติราชการ 4 ป 12 
มหาวิทยาลัยขอนแกน (พ.ศ.2552-2555) แผนปฏิบัติราชการประจาํป มหาวิทยาลัยขอนแกน  13 
  นโยบายการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 ประกอบดวย  14 
  1.  นโยบายทั่วไป 15 
  2.  นโยบายงบประมาณแผนดิน 16 
  3.  นโยบายงบประมาณเงินรายได 17 

 18 
1.  นโยบายทั่วไป 19 

   1.1 สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใชจายงบประมาณ โดย20 
คํานึงถึงการประหยัด ความคุมคา มีประสิทธิภาพ และความโปรงใส ตลอดจนการควบคุมรายจายประจํา 21 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในงบบุคลากร ที่ตองทบทวนและตรวจสอบการใชกําลังคนทุกระบบใหเหมาะสม 22 
   1.2  ใหความสําคัญเปนลําดับแรกกับแผนงาน/งาน/โครงการ ที่มีการบูรณาการและใช23 
ทรัพยากรรวมกัน 24 
   1.3  สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการเปน25 
มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 26 
   1.4  สนับสนุนการนําระบบคุณภาพ (TQA) มาใชในทุกคณะ/หนวยงาน 27 
 28 
  2.  นโยบายงบประมาณแผนดิน  29 
   2.1  สนับสนุนแผนงาน/งาน/โครงการที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการจัดสรร30 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 ของสํานักงบประมาณ 31 
   2.2  ใหความสําคัญกับการใชทรัพยากรรวมกัน โดยสนับสนุนงบลงทุน ดานอาคาร32 
และครุภัณฑที่มีแผนการใชรวมกัน ระหวางคณะ/หนวยงานเปนลําดับแรก 33 
 34 
  3.  นโยบายงบประมาณเงินรายได 35 
   3.1  สนับสนุนโครงการที่เสริมสรางรายไดใหแกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอยางยิ่ง36 
โครงการที่ประสานความรวมมือภาคสวนภายนอกตางๆ 37 
   3.2  สนับสนุนการพัฒนาศกัยภาพและสมรรถนะของคณาจารยและบุคลากร เพื่อ38 
เสริมสรางและทดแทนกําลังคนของมหาวิทยาลัย 39 
   3.3  สนับสนุนโครงการจัดหาครุภัณฑเพือ่การวิจัย กิจกรรมการวิจัยสถาบันและการ40 
วิจัยเพื่อพัฒนางานประจํา 41 
   3.4  สนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบ42 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 43 
   3.5  สนับสนุนการประชาสัมพันธและสงเสริมภาพลักษณมหาวิทยาลัยขอนแกนเชิงรุก44 
ใหครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย 45 
   3.6  สนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาระบบกายภาพ ระบบขนสงมวลชน 46 
สภาพแวดลอมเพื่อสงเสริมบรรยากาศวิชาการและคุณภาพชีวิตของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 47 
   3.7  สนับสนุนใหทุกคณะ/หนวยงานจัดสรรงบประมาณจํานวนหนึ่งเพื่อการซอมแซม48 
บํารุงดูแลรักษาครุภัณฑ วัสดุอุปกรณ อาคารและสถานที่ และสภาพแวดลอม 49 
   3.8  สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของคณะ/หนวยงาน ใหสามารถเพิ่มรายได50 
จากการใหบริการวิชาการและวิจัย การบริหารจัดการทรพัยสิน ภายใตระบบและกลไกการกํากับ และรายงานผล51 
ตามหลักธรรมาภิบาล 52 
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จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) นโยบายการจัดสรรงบประมาณ ประจําป 1 
งบประมาณ พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยขอนแกน และพิจารณาใหความเห็นชอบในการเสนอ (ราง) นโยบายการ2 
จัดสรรงบประมาณฯ ดังกลาว ตอประธานคณะกรรมการการเงินเพื่อพจิารณาใหขอคิดเห็นเสนอแนะประกอบการ3 
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 4 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบหลักการ (ราง) นโยบายการจัดสรร 5 
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 มหาวทิยาลัยขอนแกน ตามที่เสนอ และเห็นชอบ 6 
ใหนําเสนอตอประธานคณะกรรมการการเงินเพื่อพิจารณาใหขอคิดเห็นเสนอแนะประกอบการนําเสนอ7 
ตอสภามหาวิทยาลัยตอไป 8 
  9 
  4.2 ขออนุมัติดําเนินการจัดการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 10 

        เปนหลักสูตรโครงการพิเศษ 11 
  คณบดีคณะวิทยาการจัดการเสนอที่ประชุมวา ตามที่ที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 12 
3/2552 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2552 ไดพิจารณาการขออนุมัติดําเนินการจัดการหลักสูตรบริหารธุรกิจ13 
บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ เปนหลักสูตรโครงการพิเศษ ของคณะวิทยาการจัดการ และที่ประชุมมีขอคิดเห็น14 
เสนอแนะดังนี้ 15 

1. การดําเนินการจัดการหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษนั้น ตองพิจารณาใหละเอียด16 
รอบคอบ ทั้งนี้เพื่อไมใหเกิดผลกระทบกับคณะในภาพรวม เชน  17 

- โดยหลักการแลวจํานวนรับเขานักศึกษาตองไมมากไปกวาการรับในระบบปกติ  18 
- สัดสวนจํานวนอาจารยผูสอนตอจํานวนนักศึกษาตองสอดคลองตามเกณฑ19 

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 (1: 27)  20 
- คณะฯมีแผนการปดการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ ภาคสมทบ ซึ่งนาจะสงผล21 

ใหจํานวนรับนักศึกษาในโครงการพิเศษลดลง จึงควรนําตัวเลขดังกลาวมา22 
วิเคราะหและนําเสนอขอเปดในปการศึกษา 2553  23 

- การประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ.ในรอบที่ 3 จะถูกประเมินรายหลักสูตรหาก24 
หลักสูตรใดไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด จะสงผลตอการประเมินมหาวิทยาลัยใน25 
ภาพรวมดวย 26 

2. ในระยะยาว มหาวิทยาลัยควรพิจารณาใหการจัดการหลักสูตรเปนระบบเดียว ไมตองมี27 
โครงการพิเศษ โดยอาจจัดการเรียนการสอนตางเวลากัน และเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา28 
อัตราเดียว 29 

ที่ประชุมคณบดีพิจารณาแลว มีมตเิห็นควรใหคณะพิจารณาทบทวนการดําเนินการจัดการหลักสูตร 30 
บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ เปนหลักสูตรโครงการพิเศษ  โดยใหนําขอคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุม31 
คณบดีไปพิจารณา  32 
  บัดนี้ คณะฯ ไดดําเนินการทบทวนและแกไขตามมติที่ประชุมเรียบรอยแลว โดยจํานวน33 
การรับเขานักศึกษาจะไมแตกตางกับจาํนวนนักศึกษาในหลักสูตรปกติ  และมีอาจารยเพิ่มขึ้นอีก 4 คน 34 
อีกทั้งในป 2554 คณะฯ ไดปดหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน โครงการพิเศษดวยแลว  35 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 36 
มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเหน็ชอบการดําเนินการจัดการหลักสูตรบริหารธุรกิจ 37 

บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ เปนหลักสูตรโครงการพิเศษ ตามที่เสนอ ใหนําเสนอการขออนุมัติ38 
หลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัยตอไป 39 
   40 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 41 
  5.1  รายงานผลการตรวจสอบบัญชีศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก  42 

        ประจําป 2552 (1  ตุลาคม  2551 –  31 มีนาคม 2552) 43 
ประธาน เสนอที่ประชุมวา ผูตรวจสอบบัญชีรายรับ-รายจาย ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก  44 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ 308/2542 ไดดําเนินการตรวจสอบงบดุลและงบรายรับ-รายจายสําหรับรอบ45 
ระยะเวลาสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 มีนาคม 2552 (1  ตุลาคม  2551 –  31 มีนาคม 2552) กับเอกสารและหลักฐาน46 
ตางๆ การปฏิบัติทางบัญชีและทดสอบรายการอื่นๆที่เห็นวาจําเปนตามหลักวิชาการบัญชีแลว เหน็วางบการเงิน47 
นี้แสดงผลการดําเนินงานโดยถูกตองตามที่ควรและไดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป การบันทัก48 
บัญชีใหเกณฑคงคาง (Accural Basis) โดยสรุปในป 2552 ศูนยประชุมฯมีกําไรสทุธิ 1,729,363.45 บาท ซึ่งมี49 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 50 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 51 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 52 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 17/2552 ณ วันศุกรท่ี 9 ตุลาคม 2552 
หมายเหตุ  :  ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดีคราวประชุมคร้ังท่ี 18/2552 ในวันศุกรท่ี 16 ตุลาคม 2552 

 
 
 

 5.2  มติคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย 1 
 ประธานเสนอที่ประชุมวา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยไดมีหนังสือแจงมติ2 
คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2552 โดย3 
สาระของมติที่แจงและรายงานการประชุมมีประโยชนตอการดําเนินงานทุกหนวยงาน โดยเฉพาะในสวนที่เสนอแนะ  4 
ใหตองปรับปรุงแกไขและดําเนินการเพิ่มเติมนั้น เปนเรื่องที่คณะ/หนวยงานตางๆ ควรตระหนักใหความสําคัญและ5 
ดําเนนิการอยางจริงจัง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน ใหความสําคัญกับการรายงาน 6 
ตอบกลับรายงานผลการตรวจสอบภายใน ซึ่งมีหลายคณะ/หนวยงาน ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ7 
ประชุมที่ยังไมตอบกลับตามหลักเกณฑที่กําหนดไว   8 
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และขอความรวมมือคณะหนวยงานพิจารณาดําเนินในสวนที่9 
เกี่ยวของ หากมีกรณีที่มีขอขัดของหรือปญหาใด ขอใหแจงใหมหาวิทยาลัยทราบ เพื่อจะไดแจงคณะกรรมการ10 
ตรวจสอบฯ ตอไป 11 
   มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 12 
 13 
 5.3  การชําระภาษีรถยนตประจําปของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 14 
 ประธานเสนอที่ประชุมวา สํานักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ไดมีหนังสือ15 
ขอใหกรมการขนสงทางบกพิจารณาชะลอการชําระภาษีรถประจําปของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐไวเปนการชั่วคราว 16 
เพื่อรอการอนุมัติรางพระราชบัญญัติที่เสนอแกไขใหมีบทบัญญัติยกเวนการชําระภาษีประจําปยอนหลังสําหรับ17 
หนวยงานของรัฐ ทั้งนี้ กรมการขนสงทางบกไดมีหนังสือที่ คค 0415/11408 ลงวันที่ 8 กันยายน 2552 แจงตอบวา 18 
รางพระราชบัญญัติปรับปรุงประเภทของหนวยงานราชการที่ไดรับยกเวนคาธรรมเนียมหรือคาภาษีประจําปและนิรโทษ19 
กรรมคาธรรมเนียมหรือภาษีประจําปคางชําระของหนวยงานราชการไดผานการพิจารณาของรัฐมนตรีวาการกระทรวง20 
คมนาคมเรียบรอยแลว ขณะนี้อยูในขั้นตอนการดําเนินการของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งในระหวางที่ ราง21 
พระราชบัญญัติฉบับดังกลาวยังไมมีผลใชบังคับ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มิไดมีฐานะเปนกรมยังคงมีหนาที่ตอง22 
เสียภาษีรถประจําป ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522 และปจจุบันไมมีกฎหมายใหอํานาจ23 
กรมการขนสงทางบกยกเวนหรือชะลอการชําระภาษีรถประจําปของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มิไดมีฐานะเปนกรมไว24 
แตอยางใด จึงไมสามารถพิจารณาผอนผันการชําระภาษีรถประจําปตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศรองขอมาได 25 
อยางไรก็ตามเพื่อเปนการบรรเทาปญหาความเดือดรอนของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีความจําเปนตองใชรถ 26 
กรมการขนสงทางบกไดซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการชําระภาษีรถประจําปของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐไวแลว 27 
โดยใหเจาหนาที่จัดเก็บคาธรรมเนียมและภาษีประจําปสําหรับการใชรถเฉพาะของปปจจุบันไปกอน 28 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและถือปฏิบัติตอไป 29 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 30 
 31 
 5.4  การประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 32 
 รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ เสนอที่ประชุมวา คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 30 33 
กันยายน 2546 ไดมมีตเิห็นชอบในหลักการและรายละเอยีดของแนวทางและวิธีการในการสรางแรงจงูใจเพื่อเสริมสราง34 
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยสํานักงาน ก.พ.ร.และสถาบันอุดมศึกษาไดดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการ35 
จัดทําคํารับรองและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตัง้แตปงบประมาณ พ.ศ.2547 เปนตนมานั้น  36 
 ก.พ.ร.ในการประชุมครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2552 ไดใหความเห็นชอบกรอบการ37 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร38 
ประกอบวาระการประชุม ดังนั้น เพื่อเตรียมความพรอมใหกับสถาบันอุดมศึกษาในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ39 
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สํานักงาน ก.พ.ร. ไดจัดใหมีการประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ40 
ราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2552 เวลา 09.00-41 
13.30 น. ณ โรงแรมรามาการเดนท กรุงเทพฯ ซึ่งในภาพรวมของตัวชี้วัด ปงบประมาณ 2553 นั้น จํานวนตัวชี้วัด42 
ลดลง อีกทั้ง ก.พ.ร.พยายามที่จะนําตัวชี้วัดเชื่อมโยงใหสอดคลองกับตัวชี้วัดการประเมินของ สมศ. และ สกอ.  43 
สําหรับการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ และเงินโบนัสประจําปนั้น ยังคงมีอยูเชนเดิม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อ44 
ทราบขอมูลในเบื้องตน ทั้งนี้ ก.พ.ร. มีกําหนดที่จะมาชี้แจงอีกครั้งประมาณเดือนพฤศจิกายน 2552  และขอ45 
แจงขอมูลเพิ่มเติมวา สําหรับรายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป 2552 ที่กําหนด46 
สงประมาณวันที่ 20 ตุลาคม 2552  นั้น ไดรับขอมูลครบถวนจากทุกคณะ/หนวยงานแลว จึงขอขอบคุณมา ณ 47 
ที่นี้  ทั้งนี้ จะขอเรียนเชิญคณะ/หนวยงานประชุมหารือกันอีกครั้งกอนสงให ก.พ.ร.ตอไป 48 
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 49 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 50 
 51 
 52 
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 1 
5.5  ศูนยวิจัยและอบรมดานสุขภาพสตรี ไดรับการพิจารณาใหเปน WHO Collaboration  Center 2 

  ดวยไดรับหนังสือแจงจาก World Health Organization วา ศูนยวิจัยและอบรมดานสุขภาพสตรี 3 
คณะพยาบาลศาสตร ซึ่งมี ศ.ศิรพิร  จริวฒันกุล เปนผูอํานวยการศูนยฯ ไดรับการพิจารณาจากองคการอนามยัโลก4 
ใหเปน WHO Collaborating Center  for Research and Training on Gender and Women’s Health  ซึ่งมี5 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 6 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 7 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 8 
 9 
   5.6  รายงานผลการตรวจเช็คไฟฟาลัดวงจร อาคารตึกกลม  10 

       คณะวิทยาศาสตร  11 
  รองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพเสนอที่ประชุมวา จากรายงานเหตุเพลิงไหม อาคารตึกกลม 12 
คณะวิทยาศาสตร เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2552  นั้น วศิวกร กองอาคารและสถานที่ไดตรวจสอบและรายงานสรุปได13 
วา เกิดจากการใชสายไฟฟาไมถูกตองตามขนาดและชนิดตามมาตรฐาน จึงเกิดการลัดวงจรขึ้น  ซึ่งงานไฟฟา  14 
กองอาคารและสถานที่ไดแกไขปญหาชั่วคราวและกําลงัดําเนินการซอมแซมเพื่อใหอยูในสภาพการใชงานถาวร15 
ตอไป  กรณีดังกลาวนี้ เหน็ควรใหเปนกรณีศึกษา ซึ่งหากจะมีการเปลี่ยนแปลงสายไฟฟา หรือเพิ่มเติมใดๆ ควรให16 
งานไฟฟา กองอาคารฯ เปนผูพิจารณา หรือจะตองมีวิศวกรไฟฟาผูมีใบประกอบวิชาชีพเปน 17 
ผูพิจารณา 18 
  ผูอํานวยการศนูยคอมพิวเตอรเสนอที่ประชุมเพิ่มเติมวา จากเหตุเพลงิไหมดังกลาว สงผล19 
กระทบใหเครือขายใยแกวนําแสง (Fiber Optic ) และระบบโทรศัพทในพื้นที่มหาวิทยาลัย ในสวนที่ศูนย20 
คอมพิวเตอรดูแลอยูไดรับความเสียหาย  ในสวนของ Fiber Optic นั้น ศูนยฯไดดําเนินการทําระบบสํารอง 21 
เรียบรอยสามารถใชงานไดแลว สวนระบบโทรศัพทนั้นเกิดความเสียหายประมาณ 400 คูสาย ซึ่งอยูระหวางการ22 
ขออนุมัติงบประมาณดําเนินการอยู 23 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 24 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 25 
 26 
 5.7  มาตรการและแนวทางในการปองกันการเกิดอัคคีภัยในสถานที่ราชการ หนวยงานรัฐ 27 
         และรัฐวิสาหกิจ 28 
 รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธเสนอที่ประชุมวา ดวยจังหวัดขอนแกนไดมีหนังสือที่ ขก 29 
0034/ว.21278  ลงวันที่ 22 กันยายน 2552 แจงวา ไดรับแจงจากกระทรวงมหาดไทย วาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ30 
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2543 เรื่องมาตรการและแนวทางในการปองกันการเกิดอัคคีภัยในสถานที่ราชการหนวยงานของ31 
รัฐและรัฐวิสาหกิจ ใหผูวาราชการจงัหวัดและปลัดกรุงเทพมหานคร แจงใหสถานที่ราชการหนวยงานของรัฐและ32 
รัฐวิสาหกิจ ในพื้นที่ดําเนินการ ความละเอียดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0616/ว 251 ลงวันที่ 33 
23 มกราคม 2547 มีสาระสําคัญใหดําเนินการ ดังนี้ 34 

1. จัดทําแผนหรือมาตรการปองกันและระงับอัคคีภัยขึ้นภายในหนวยงาน 35 
2. จัดใหมีการฝกอบรมเจาหนาที่ตามหลักสูตรการดับเพลิงเบ้ืองตน รวมทั้งฝกอบรม ซักซอมให36 

เปนไปตามแผนของแตละหนวยงานที่จัดทําขึ้น เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของบุคลากร 37 
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 38 

3. ประชาสัมพันธเผยแพรความรู ความเขาใจ และวิธีปฏิบัติในการปองกันและระงับอัคคีภัยเพื่อ39 
เตรียมความพรอมกรณีที่เกิดภัยขึ้น 40 

4. ติดตั้งเครื่องมืออุปกรณดับเพลิงและกูภัย และระบบเตือนภัยตางๆ ภายในอาคาร เชน ถัง41 
ดับเพลิง ระบบตรวจจับควัน หรือระบบตรวจจับความรอน โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของแตละ42 
อาคารสถานที่ รวมทั้งใหมีการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพอยูเสมอเพื่อใหพรอมที่จะ43 
ปฏิบัติงานไดอยางทันทวงทีที่เกิดภัยขึ้น ทั้งนี้ การติดตั้งเครื่องมืออุปกรณและระบบเตือนภัย44 
ตางๆ ภายในอาคาร ใหเปนตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2512 45 

5. จัดเวรยามตรวจตราอาคารสถานที่ราชการ หนวยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ตลอด 24 ชั่วโมง 46 
  จังหวัดไดพิจารณาแลว เนื่องจากสถานการณการเกิดอัคคีภัยในปจจุบันมีสถิติแนวโนมสูงขึ้น และ47 
สรางความสูญเสียแกชีวิตและทรัพยสินของประชาชนจํานวนมาก ดังนั้น เพื่อให มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 48 
พฤศจิกายน 2543 มีการขับเคลื่อน เห็นผลเปนรูปธรรม จึงขอใหทุกหนวยงานดําเนินการตามขอส่ังการของ49 
กระทรวงมหาดไทยดังกลาวอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อเปนการสรางจิตสํานึก ความตระหนักดานความปลอดภัย50 
และสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยใหแกหนวยงานองคกรและประชาชนทั่วไป พรอมทั้งใหดําเนินการ51 
ฝกซอมแผนปองกันและระงับอัคคีภัยอยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงานผลใหจังหวัดทราบตามแบบการรายงานซึ่งมี52 
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รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  จํานวน 2 ครั้ง  ครั้งที่ 1 ภายในเดือนกุมภาพันธ ครั้งที่ 2 ภายใน1 
เดือนสิงหาคม ของทุกปงบประมาณ โดยใหรายงานครั้งแรกภายในเดือนกุมภาพันธ 2553 เพื่อจังหวัดจะไดรวบรวม2 
และรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบตอไป  ทั้งนี้ สามารถดูแนวทางการจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัยของกรม3 
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดที่ www.disaster.go.th   4 
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 5 
 มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  6 
 7 
 5.8  การวิเคราะหความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการที่สําคัญ 8 
         ตามนโยบายรัฐบาล 9 
 รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอที่ประชุมวา มติคณะรัฐมนตรี คราวประชุมเมื่อวันที่ 26 10 
พฤษภาคม 2552 เห็นชอบใหหนวยงานราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐนําหลักเกณฑการ11 
วิเคราะหความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลไปใชในการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 12 
โดยมีสาระ ดังนี้ 13 

1. กําหนดใหแผนงาน/โครงการที่อยูในขายตองวิเคราะหความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลตองเปน14 
แผนงาน/โครงการที่มีอยูในแผนการบริหารราชการแผนดิน 15 

2. คัดเลือกแผนงาน/โครงการของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ตองวิเคราะหความเสี่ยงตามหลัก16 
ธรรมาภิบาลประกอบคําของบประมาณประจําป 2554 ที่มีผลกระทบตอความสําเร็จ ตาม17 
เปาหมายของหนวยงานและมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน ส่ิงแวดลอมหรือการ18 
ใหบริการขั้นพื้นฐานของประชาชน ใชงบประมาณสูงสุด 3 อันดับแรกของกรม กระทรวงเดียวกัน 19 
หรือเปนแผนงาน/โครงการอื่นที่สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจหรือผูตรวจราชการสํานักนายกรฐัมนตรี 20 
หรือผูตรวจราชการกระทรวง หรือสํานักงบประมาณเห็นควรใหมีการวิเคราะหความเสี่ยงตามหลัก21 
ธรรมาภิบาล 22 

3. ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลใน 2 ลักษณะ 23 
3.1 วิเคราะหความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร 24 
3.2 วิเคราะหความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 8 ประการ 25 

4. ประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดลอมภายในและภายนอกและความเสี่ยงประเภทอื่นๆ  26 
ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงผานทางโปรแกรมการวิเคราะหความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของสํานักงบประมาณ 27 
ตอบคําถาม 5 ชุด จํานวน 59 ขอคําถาม 28 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 29 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 30 

 31 
5.9  วารสารวิจัย มข. ฉบับบัณฑิตศึกษา ปท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2552) 32 

  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ดวยบัณฑิตวิทยาลัย ไดจัดทําวารสารวิจัย มข. 33 
(ฉบับบัณฑิตศึกษา) เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยของนักศึกษาและเปนสื่อกลางรายงานความกาวหนาในการวิจัย34 
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยกําหนดออกปละ 4 ฉบับ ขณะนี้วารสารวิจัย มข. 35 
ฉบับบัณฑิตศึกษา ปที่ 9 ฉบับที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน 2552) จัดทําเสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งมีรายละเอียดตาม36 
เอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ ฉบับนี้ไดมีการปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งมีกองบรรณาธิการ37 
เปนไปตามมาตรฐานระดับชาติที่ สกอ.กําหนด  และมีบทความจากมหาวิทยาลัยอืน่สงมาตีพมิพมากกวารอยละ 20 38 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 39 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 40 
 41 

5.10  สรปุกิจกรรม และขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนจากหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน   42 
           ประจําเดือนกันยายน 2552 43 

  ในเดือนกันยายน 2552 มหาวิทยาลัยไดดําเนินกิจกรรมที่สําคัญๆ ในดานการพัฒนาวชิาการและ44 
ผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การสงเสริมศิลปะวัฒนธรรม การพัฒนานักศึกษา การพัฒนาระบบบริหาร45 
และบุคลากร และการจัดกิจกรรมพิเศษ ซึง่มีรายละเอียดบรรจุในแผนซีดีประกอบวาระการประชุม  นอกจากนี้ ยังได46 
รวบรวมรายงานขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร ส่ือมวลชน ประจําเดือนกันยายน 2552    โดย47 
แยกประเภทเปนขาวดานตางๆ ไดแก ขาวพัฒนาวิชาการและผลิตบัณฑิต  การวิจัย การบริการวิชาการ และกิจกรรม48 
พิเศษ ซึ่งมีรายละเอียดบรรจุในแผนซีดีประกอบวาระการประชุม 49 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 50 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ  51 
 52 
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ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ   1 
 2 
 6.1  การขออนุมัติหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  3 
         พ.ศ.2552 4 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดออกประกาศ5 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศคณะกรรมการการ6 
อุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 ซึ่งมีผลให7 
กระบวนการจัดทําเอกสารหลักสูตรและขั้นตอนการเสนอขออนุมัติหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงทั่วประเทศ8 
ตองเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ หลักสูตรใหมที่จะขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยเพื่อเปดสอนในป 2553 (ตั้งแตมกราคม 9 
2553) จะตองดําเนินการตามกรอบ TQF สวนหลักสูตรปจจุบันทุกหลักสูตร จะตองดําเนินการปรับปรุงใหเปนไป10 
ตามกรอบ TQF ภายในป 2555 กลาวโดยสรุปทั้งหลักสูตรใหมและหลักสูตรปรับปรุงที่จะเสนอขออนุมตัิตอสภา11 
มหาวิทยาลัยตั้งแตเดือนมกราคม 2553 เปนตนไปตองดําเนินการตามกรอบ TQF ดังกลาว ดังนั้น เพื่อใหการ12 
ดําเนินการจัดทําเอกสารหลักสูตรและการเสนอขออนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย13 
และมีประสิทธิภาพ สอดคลองตามกรอบมาตรฐาน TQF ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ จึงเสนอขอความ14 
เห็นชอบตอที่ประชุมคณบดี ดังนี้ 15 
  1.  ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่    /2552 ) เรื่องการเสนอ16 
ขออนุมัตหิลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  17 
  2. เสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยจําแนกตาม18 
สาขาวิชา (เพิ่มเติม) สาขาวิชาละ 2-3 คน เพื่อเสนอตอนายกสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งตอไป 19 

โดยใน (ราง) ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน (ฉบับที่    /2552 ) เรื่องการเสนอขออนุมัติ 20 
หลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 มีสาระสําคัญ21 
โดยสรุป ดังนี้  22 
  23 

  ขอ 4   การเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม และหลักสูตรปรับปรุงมาก ใหดําเนินการดังนี้ 24 
  4.1 ใหคณะเสนอตออธิการบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมาย เพื่อพิจารณาแตงตั้ง 25 
 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหรือคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรแลวแตกรณี  26 

4.1.1 องคประกอบของคณะกรรมการ ประกอบดวย 27 
(1)     อาจารยประจําในสาขาวิชาของหลักสูตร จํานวนอยางนอย 2 คน 28 
(2)     ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวนอยางนอย 2 คน ซึ่งควร      29 

ประกอบดวย ตัวแทนของนักวิชาการที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาจาก30 
สถาบันการศึกษาหรือองคกรที่มีชื่อเสียงในสาขาวิชา และตัวแทน31 
ผูใชบัณฑิตจากภาครัฐและหรือภาคเอกชนที่รับบัณฑิตสาขาวิชานั้น32 
เขาทํางาน 33 

(3) ผูแทนองคกรวิชาชีพ (ถามี) จํานวนอยางนอย 1 คน 34 
โดยใหแตงตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนประธาน และใหมีกรรมการและ35 
เลขานุการ และผูชวยเลขานุการไดตามความเหมาะสม 36 

4.1.2 บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ มีดังนี ้37 
(1) ศึกษาและวิเคราะหขอมูลทั้งภายในภายนอก และจากผูมีสวน 38 

ไดสวนเสียอยางครอบคลุม เพื่อใหไดขอมูลความตองการ ความ 39 
คิดเห็นและขอเสนอแนะที่จะมีความสําคญัและมีผลกระทบตอการเปด 40 
หรือปรับปรุงหลักสูตร 41 

(2) รางกรอบคุณลักษณะที่พึงประสงคและกรอบผลการเรยีนรูที่คาดหวงั 42 
ของผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร และจัดทํารายละเอียดแผนที่แสดง 43 
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสูรายวิชา  44 
(Curriculum Mapping) 45 

(3) รางและจัดทําเอกสาร มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program  46 
Specification) มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course  47 
Specification) และ มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม  48 
(Field Experience Specification) ตามแบบฟอรมที่กําหนดในกรอบ 49 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 50 

4.2  ใหคณะเสนอหลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ51 
เรียบรอยแลว ตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย กรรมการผูทรงคุณวุฒิ   52 
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ที่แตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยตามลําดับ เพื่อพิจารณาใหความ1 
เห็นชอบและอนุมัติหลักสูตร รวมทั้งพิจารณาใหมีการแกไขปรับปรุงเอกสารหลักสูตรตามผล2 
การพิจารณาของคณะกรรมการแตละระดับดังกลาวดวย 3 

4.3  ใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เปนหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัย 4 
รับผิดชอบการบริหารและดําเนินการเกี่ยวกับการเสนอขออนุมัติหลักสูตร รวมทั้งการ5 
ประสานงานกับคณะ หนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีสวนเกี่ยวของใน6 
กระบวนการเสนอขออนุมัติหลกัสูตรตามประกาศนี้ 7 

4.4  รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการเสนอขออนุมัติ การจัดทําเอกสารและแบบฟอรม8 
ตางๆ ใหดําเนนิการตามที่ปรากฏในเอกสารแนบทายประกาศนี้ 9 

 10 
ขอ 5  หลักสูตรใหมที่จะเสนอขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัยตั้งแตเดือนมกราคม ป พ.ศ. 2553  11 

เปนตนไป ตองดําเนินการเสนอขออนุมัติและจัดทําเอกสารหลักสูตรใหเปนไปตามประกาศนี้ สวนหลักสูตรปจจุบัน12 
ทุกหลักสูตรจะตองดําเนินการปรับปรุงใหเปนไปตามประกาศนี้ ภายในปการศึกษา 2555 13 
    14 

ขอ 6 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศนี้  โดยใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหา         15 
การปฏิบัติตามประกาศนี้ การตีความและวินิจฉัยของอธิการบดีใหถือเปนที่ส้ินสุด 16 
 17 
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ทั้งนี้ ฝายวิชาการฯ ไดจัดทาํแผนภาพแสดงขั้นตอนการ18 
เสนอขออนุมัติหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อดําเนนิการตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา19 
แหงชาติ พ.ศ. 2552 แผนภาพขั้นตอนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร แผนภาพแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่20 
พึงประสงคของหลักสูตรที่สอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแกน และกรอบมาตรฐานผลการ21 
เรียนรู TQF-Hed  ทั้งระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่เชื่อมโยงกับปรัชญาและวัตถุประสงคของ22 
หลักสูตร พรอมตัวอยางการจัดทําแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรูจากหลักสูตรสู23 
รายวิชา ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ทั้งนี้ ฝายวิชาการฯ กําหนดจะจัดการสัมมนา24 
เกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยเชิญผูบริหารทุกคณะที่มีการผลิตบัณฑิต ในวันที่ 15 ตุลาคม 2552 ดวย 25 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบขั้นตอนการเสนอขออนุมัติหลักสูตรตาม (ราง) 26 
ประกาศฯ และพิจารณาเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป   27 
  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 28 

- ขอ 4.1.1 (3) คําวา “องคกรวิชาชีพ” อาจพิจารณาปรับใชขอความใหชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนี้  29 
“หลักสูตรนั้นตองไดรับความเห็นชอบจากองคกรวิชาชีพ หรือ บัณฑิตตองผานการสอบ30 
ขององคกรวิชาชีพ”  31 

- สําหรับการพิจารณาเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรนั้น เพื่อประโยชนสูงสุด 32 
เห็นควรใหคณะพิจารณาบุคคลที่มีคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ ความรู ความสามารถ 33 
ความเชี่ยวชาญ ในสาขาวิชานั้นๆ เปนบุคคลที่อยูในสถาบันอุดมศึกษา และสามารถทุมเท34 
เวลาใหกับมหาวิทยาลัยได  35 

  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี 36 
1.  เห็นชอบหลักการตาม (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี    /2552 )  37 

เรื่องการเสนอขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา38 
แหงชาติ พ.ศ. 2552 ตามที่เสนอ โดยใหรับเอาขอคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมคณบดีไปพิจารณา39 
ปรับแกไข 40 

2.  ขอใหฝายวิชาการฯ สงหนังสือเวียนแจงใหคณะพิจารณาเสนอรายชื่อ 41 
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรกอนเสนอสภามหาวิทยาลัย อีกครั้ง   42 
   43 
 6.2   (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารสถานีโทรทัศน 44 
           อินเตอรเน็ตและวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2552 45 
 สภามหาวิทยาลัย คราวประชุม ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2551 เห็นชอบใน46 
หลักการใหปรบัปรุงสถานีวิทยุเปนสถานีโทรทัศนอินเตอรเน็ต และวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อ47 
ปรับปรุงและขยายภารกิจของสถานีวิทยุใหสอดคลองกับเทคโนโลยีและการรับขาวสาร รวมทั้งเปนกลไกการ48 
ประชาสัมพันธใหความรู และเผยแพรผลงานของมหาวิทยาลัยนั้น ในการนี้ จึงมีความจําเปนตองปรับปรุง49 
ระเบียบเดิมที่เกี่ยวกับการบริหารงาน ซึ่งมีสาระสําคัญของการปรับเปลี่ยน ดังนี้ 50 
 51 
 52 
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 1.  เปลี่ยนชื่อระเบียบ 1 
 2. เปลี่ยนชื่อสถานี จากเดิม “สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแกน” เปน “สถานี 2 
โทรทัศนอินเตอรเน็ตและวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแกน” 3 
 3.  เปลี่ยนตําแหนง “หัวหนาสถานี” เปน “ผูอํานวยการสถานี” 4 
 4.  เปลี่ยนตําแหนง “รองหวัหนาสถานี” เปน “รองผูอํานวยการสถานี” 5 
 5.  หนาที่คณะกรรมการอํานวยการ มีการปรับเปลี่ยนเพื่อใหสอดคลองกับภารกิจ 6 
 ทั้งนี้ สถานภาพของสถานี (ขอ 4) วัตถุประสงค (ขอ 5) รายได (ขอ 6) คณะกรรมการ7 
อํานวยการ (ขอ 7) การแตงตั้งผูอํานวยการ (ขอ 10) ไมมีการเปลี่ยนแปลง 8 
 จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 9 
วาดวย การบริหารสถานีโทรทัศนอินเตอรเน็ตและวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2552 ซึ่งมี10 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 11 
 ที่ประชุมมีขอคิดเหน็เสนอแนะวา ราชบัณฑิตยสถาน บัญญัติใหใช “Internet” วา “อินเทอรเน็ต" 12 
 มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหรับเอาขอคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุม13 
คณบดีไปพิจารณาปรับแกไขกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 14 
 15 
 6.3  การชําระคืนเงินกูพรอมดอกเบี้ย ของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน 16 
 รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ เสนอที่ประชุมวา ตามที่สหกรณออมทรัพย17 
มหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด ไดรบัความอนุเคราะหจากมหาวิทยาลัยขอนแกน ในการใหกูยืมเงิน จํานวน 250 18 
ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.75 บาทตอป ซึ่งเปนอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํากวาสถาบันการเงินอื่นๆ ในขณะนั้น 19 
และสหกรณฯ ไดมีการบริหารเงินดังกลาวเปนอยางดี ทําใหไดรับความไววางใจจากสมาชิก ในการชําระคาหุน20 
เพิ่มจากอัตราที่กําหนด รวมถึงไดนําเงินมาฝากกับสหกรณฯเพิ่มมากขึ้น ทําใหปจจุบันสหกรณฯ มีทุนเรือนหุน 21 
ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2552 เปนเงินจํานวน 736,497,975.67 บาท มีเงินรับฝากเปนเงินจํานวน 22 
660,281,397.51 บาท ซึ่งทําใหสหกรณฯ มีความสามารถในการชําระหนี้เงินกูคืนใหแกมหาวิทยาลัยขอนแกน 23 
ไดมากกวาทีก่ําหนดไวในสัญญาที่กําหนดวาสหกรณฯตองคืนเงินกูเดือนละ 5 ลานบาท แตระยะเวลา 6 เดือนที่24 
ผานมา สหกรณฯไดชําระเงินคืนแลวจํานวน 123 ลานบาท  อนึ่ง เนื่องจากไดมีสถาบันการเงินอื่น คือ ชุมนุม25 
สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) ไดปลอยสินเชื่อระยะสั้น (1 ป) อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.25 26 
ซึ่งสหกรณฯ พิจารณาแลววาเปนอัตราดอกเบี้ยที่จะทําใหสหกรณลดตนทุนลง ซึ่งจะทําใหสหกรณฯ มีเงินปน27 
ผลและเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเมื่อส้ินปบัญชี ดังนั้น เพื่อประโยชนของสมาชิก สหกรณฯ จงึขอชําระ28 
หนี้เงินกูคืนแกมหาวิทยาลัยขอนแกน สวนที่เหลือทั้งหมดเปนเงิน 127 ลานบาท (หนึ่งรอยยี่สิบเจ็ดลานบาท) 29 
พรอมดอกเบี้ย โดยจะคืนในวันที่ 15 ตุลาคม 2552 และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ใหความอนุเคราะห30 
มา ณ โอกาสนี้ดวย 31 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 32 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  33 
 34 
 6.4  แจงผลการวินิจฉัยของประธานผูตรวจการแผนดิน   35 
 ประธานเสนอที่ประชุมวา ดวยสํานักงานผูตรวจการแผนดิน ไดมีหนังสือที่ ผผ 11/6592 ลง36 
วันที่ 30 กันยายน 2552 แจงผลการวินิจฉัยของประธานผูตรวจการแผนดิน มีสาระสําคัญโดยสรุปคือ สํานักงาน37 
ผูตรวจการแผนดินประสานงานเพื่อแกไขปญหาใหกับประชาชนตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 เมษายน 38 
2545 โดยไดประสานกับคณะศลิปกรรมศาสตร ไดรับการชี้แจงขอเท็จจริงสรุปไดวา กรณีดังกลาว คณะ39 
ศิลปกรรมศาสตร ไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง กรณี เรื่องการจัดซื้อพัสดุและการยืม40 
เงินทดรองจายของบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร ตามคําสั่ง มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 926/2552 ไปแลว ซึ่ง41 
ปจจุบันอยูในขั้นตอนสรุปรวบรวมหลักฐานและถอยคําพยาน และเพื่อบรรเทาความเดือดรอนใหกับบริษัท คณะ42 
ศิลปกรรมศาสตรไดทําเรื่องขออนุมัติใชเงินรายไดมหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อบรรเทาความเดือดรอนใหกับ43 
บริษัทไปกอน โดยที่ประชุมใหเบิกจายตามรายการแจงหนี้ของบริษัท/หางราน ตามหลักฐานที่คณะรับรองวาได44 
นํามาใชในราชการจริงในวงเงิน 971,810.37 บาท กรณีจึงถือไดวาเรื่องรองเรียนดังกลาวไดรับการแกไขปญหา45 
ความเดือดรอนตามความเหมาะสม ดังนั้น ประธานผูตรวจการแผนดนิ จึงวินิจฉัยใหยุติการพิจารณาตามมาตรา 46 
29(4) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ.2552 กรณีดังกลาว เพื่อปองกันมิ47 
ใหเกิดปญหาในทํานองเดียวกันนี้อีก ผูตรวจการแผนดินไดมีขอสังเกตตอมหาวทิยาลัยขอนแกนใหมี48 
หนังสือเวียนกําชับทุกหนวยในมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางพัสดุของมหาวิทยาลัย ตองปฏิบัติตาม49 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2543 และที่แกไขเพิ่มเติม อยางเครงครัด เพื่อปองกันมิให50 
ประชาชน ผูขาย/ผูรับจางกับมหาวิทยาลัยไดรบัความเดือดรอนเชนนี้อีกตอไป รวมทั้งเมื่อหนวยงานของ51 
มหาวิทยาลัยไมสามารถเบิกจายเงินใหกับประชาชนผูขาย/ผูรับจางได ไมวาดวยเหตุประการใดก็ตาม ควรแจง52 
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ใหประชาชนผูขาย/ผูรับจางทราบถึงเหตุขัดของดังกลาว และเรงดําเนินการเบิกจายเงินใหกับประชาชนผูขาย/ 1 
ผูรับจางโดยเร็วดวย   2 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและขอความรวมมือใหดําเนนิการจัดซื้อจัดจางพัสดุตามระเบียบและ 3 
มาตรการที่มหาวิทยาลัยกําหนดอยางเครงครัด 4 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  5 
  6 
 6.5  การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2552 7 

ประธานเสนอที่ประชุมวา มีพนักงานมหาวิทยาลัยจํานวนหนึ่งไดมีหนังสือรองเรียนถึงอธิการบดี  8 
ขอความเปนธรรมใหพิจารณาทบทวน ในกรณีการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยประจําปงบประมาณ 9 
2552  ซึ่งการเลื่อนเงินเดือนดังกลาวจะแตกตางเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา มหาวิทยาลัย และกองการ10 
เจาหนาที่ก็ไดพิจารณาตรวจสอบ ซึ่งอาจคลาดเคลื่อนในหลักของการคิดคํานวณ จึงไดเสนอใหคณะกรรมการ11 
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ไดพิจารณา  จึงขอใหรองอธิการบดีฝายบุคคลและการพัสดุ 12 
ชี้แจงในกรณีดังกลาว 13 

รองอธิการบดีฝายบุคคลและการพัสดุ เสนอที่ประชุมวา คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา 14 
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในคราวประชุมครัง้ที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2552 ไดมีมติใหชะลอการใชประกาศ 15 
ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน(ฉบับที่15/2552) วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน16 
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลยัขอนแกน ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนรอบ 1 ตุลาคม 2552 และใหใชหลักเกณฑการ17 
เลื่อนขั้นเงินเดือนเดิมไปกอน โดยปรับการเลื่อนขั้น  2 ขั้น  1.5 ขั้น  1 ขั้น  และ 0.5 ขั้น เปลี่ยนเปน 18 
8.5%  6.5%  4.5%  และ 2.5% ตามลําดับ และปรับวงเงินงบประมาณที่ใชในการเลื่อนเงินเดือน จาก 3% 19 
เปน 5.85 % (เหมือนเดิม) สวนโควตาใหใชหลักการเดิม เพื่อใหสอดคลองกับระเบียบการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่20 
ยกเลิกบัญชีเงินเดือนเปนระบบแทง จึงใหเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนรอยละแทน 21 
 ประธานเสนอทีป่ระชุมเพิม่เตมิวา เนื่องจาก  ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยคาตอบแทนและ22 
สวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ขอ 9.8 ระบุวา “ การเลื่อนเงนิเดือนประจําป พนักงานมหาวทิยาลัยที่ไดรับ23 
คาจางหรือคาตอบแทนจากเงินงบประมาณแผนดินที่ปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใหพิจารณาเลื่อน24 
เงินเดือนประจาํปใหปละไมเกนิรอยละ 5 ของอัตราเงินเดือนที่ไดรับในเดือนสุดทายของปงบประมาณ”  นั้น ในการนี้ เพือ่ให25 
สอดคลองในทางปฏิบัติ จึงขอความเห็นชอบตอที่ประชมุคณบดีในการขอปรับปรุงแกไข  ขอ 9.8 ดังกลาว จาก  “ไมเกินรอย26 
ละ 5” เปน “ไมเกินรอยละ 6” และเนื่องจากเรื่องนี้เปนเรื่องเรงดวน ไมสามารถรอนําเรื่องเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย27 
พิจารณาในเดอืนพฤศจิกายน 2552 ได  จึงขอความเห็นชอบในการเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพือ่พิจารณาใหความ28 
เห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหการรับรองในคราวประชุมวาระปกติตอไป  29 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 30 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการการขอปรับปรุงแกไข ระเบยีบ31 
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยคาตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ขอ 9.8  32 
จาก  “ไมเกินรอยละ 5” เปน “ไมเกินรอยละ 6” โดยเหน็ชอบใหนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 33 
ใหความเห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหการรับรองในคราวประชุมวาระปกติตอไป  34 
 35 
 6.6  แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 36 
         ในระหวางการปรับใชระบบบริหารงานบุคคลใหม 37 
 ประธานเสนอที่ประชุมวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมีหนังสือที่ ศธ 0509(2)/38 
ว1218 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2552 แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา39 
ในระหวางการปรับใชระบบบริหารงานบุคคลใหม จึงขอใหรองอธิการบดีฝายบุคคลและการพัสดุและเจาหนาที่40 
จากกองการเจาหนาที่นําเสนอขอมูลตอที่ประชุม  41 
 รองอธิการบดีฝายบุคคลและการพัสดุ เสนอที่ประชุมวา การปรับจากระบบซีเปนระบบแทงนั้น 42 
กระบวนการพิจารณายังไมยุติ โดยจะนําเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรพีิจารณาอีกครั้งในวันที่ 27 ตุลาคม 2552 นี้ 43 
แตทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดรบัแจงวา การปรับจากระบบซี เปนระบบแทงนั้น ไดดําเนินการปรับไปแลวเมื่อวันที่ 19 44 
กันยายน 2552 เพื่อเอื้อประโยชนใหกับบุคคลที่จะเกษียณอายุราชการในปนี้ สําหรับรายละเอียดโครงสราง45 
บัญชีเงินเดือนของมหาวิทยาลัย โดยสรุปมีจํานวน 4 แทง คือ  1. สายผูบริหาร 2. สายวิชาการ 3. สายวิชาชีพ46 
เฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และ 4. บริหารทั่วไป สวนรายละเอียดแทงใดเปนอยางไรนั้น ยังไมมีขอยุติ  แต47 
โดยภาพรวมแลว สิทธิประโยชนไมไดลดนอยลง ดังนั้น ในระหวางนี้ เพื่อใหสอดคลองตามแนวทางปฏิบัติของ48 
สกอ.ดังกลาว และมิใหการดําเนินการตามระบบบริหารงานบุคคลเดิมกรณีที่มีผลกระทบกับสิทธิประโยชนของ49 
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จึงขอใหคณะ/หนวยงาน ซึ่งอยูในระหวางการดําเนินการกําหนด50 
ตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการที่มีคณุสมบัติครบถวนนั้น ใหรีบดําเนินการจัดสงเอกสารใหกองการเจาหนาที่ 51 
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ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2552  ทั้งนี้ กองการเจาหนาที่ไดมีหนังสือเวียนแจงใหทุกคณะ/หนวยงานไดรับทราบ1 
ดวยแลว 2 
 ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยไดรบัทราบขอมูลที่ชัดเจนแลว กองการเจาหนาที่จะจัดทําขอมูลสงให3 
คณะ/หนวยงานไดพิจารณาตรวจสอบกอนแลวจึงจะประกาศอยางเปนทางการตอไป 4 
 และนอกจากนี้ ทางกองการเจาหนาที่ไดจัดเตรียมอุปกรณในการจัดทําบัตรประจําตัวของ5 
บุคลากรใหมซึ่งเปนบัตรสมาทการดเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนนี้ดวยแลว 6 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 7 
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะดังนี้ 8 
1. เพื่อประโยชนตอบุคลากรและตอมหาวิทยาลัยโดยรวม  มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทํา9 

หนังสือขอขยายเวลาในการดําเนินการกําหนดตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการที่มี10 
คุณสมบัติครบถวนให สกอ.พิจารณาดวย 11 

2. ควรสง e-mail แจงบุคลากรใหไดรับทราบระบบการบริหารงานบุคคลที่ปรับเปลี่ยนในครั้งนี้12 
โดยทั่วถึง 13 

3. ใหกองการเจาหนาที่เรงดําเนินการเรื่องการปรับระเบียบเกี่ยวกับการออกบัตรประจําตัว14 
เจาหนาที่ของรัฐใหสอดคลองกับระบบใหมดวย 15 

  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ และมอบใหฝายบุคคลและการพัสดุรับเอาขอคิดเห็นเสนอแนะ16 
ของท่ีประชุมไปพิจารณา  17 
 18 
เลิกประชุมเวลา 11.25 นาฬิกา 19 
 20 
 21 
 22 
                                           (ลงชื่อ)        สังวาลย  ชางทอง 23 
                    (นางสังวาลย  ชางทอง) 24 
              ผูชวยเลขานุการที่ประชุมคณบดี 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
นางสุภารัตน  มูลศรี 30 
นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์ 31 
ผูจดรายงานการประชุม  32 


