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รายงานการประชุมคณบดี 
ครั้งท่ี 18/2550 

เมื่อวันศุกรท่ี 9 พฤศจิกายน 2550 
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ 

                                              
 
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. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 
10. รศ.ลําปาง  แมนมาตย   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
11. รศ.ประภัสสร  เตชะประเสริฐวิทยา  รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
      แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร 
12. รศ.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
13. ศ.ละออศรี  เสนาะเมือง   คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
14. รศ.เพ็ญณี  แนรอท    รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ 
      แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร 
15. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
16. ศ.วิรุฬห  เหลาภัทรเกษม    คณบดีคณะแพทยศาสตร 
17. ผศ.เยาวลักษณ  อภิชาติวัลลภ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
18. ผศ.วิสุทธิ์  กังวานตระกูล   รองคณบดีฝายบริหาร วางแผนและสารสนเทศ 
      แทนคณบดีคณะเทคนิคการแพทย 
19. นายอุดมการณ  สาระรัตน   ผูชวยคณบดีฝายบริหาร     
      แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
20. รศ.อินทรพล  หอวิจิตร   คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 
21. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย   คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
22. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี  
23. รศ.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย    คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 
24. รศ.ธาดา  สุทธิธรรม    คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
25. รศ.มันทนา  สามารถ   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
26. นายกิตติบดี  ใยพูล    รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร 
27. นางณัฐสมล  ธนากูลรังสฤษดิ์  ผูชวยคณบดี 
      แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจดัการ 
28. รศ.พีรสิทธิ์  คํานวณศิลป   รักษาการคณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 
29. รศ.สมาน  ลอยฟา     ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 
      (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 
30. รศ.รวี  หาญเผชิญ    รองผูอํานวยการ 
      แทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
31. ผศ.อนัตต  เจาสกุล    ผูอํานวยการศนูยคอมพิวเตอร 
32. ผศ.ภาวดี  ภักดี     รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
      แทนผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 

(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
33. อ.พรรณวดี  ตันติศิรินทร   ประธานสภาคณาจารย 
34. นางบุบผา  ชอบใช    ประธานสภาขาราชการและลูกจาง 
35. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
      เลขานุการที่ประชุมคณบดี 
36. นางสังวาลย  ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 

 
รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  18/2550  ณ  วันศุกรท่ี 9 พฤศจิกายน 2550 

หมายเหต ุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 19/2550 เมื่อวันศุกรท่ี 16 พฤศจิกายน 2550 เรียบรอยแลว 
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ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 
1.  ผศ.รุง  ธีระพิจิตร    คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 
2.  ผศ.ชูศักดิ์  คุปตานนท   ผูอํานวยการศนูยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
3.  รศ.อํานวย  คําตื้อ    ผูอํานวยการศนูยบริการวิชาการ 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.40 นาฬิกา 
 

 เมื่อครบองคประชุมแลว ประธานไดกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้  
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอท่ีประชุม  -ไมม-ี 
  
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งท่ี  17/2550 เมื่อวันท่ี 19 ตุลาคม  2550 
  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 17/2550 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2550 โดยมีการแกไข  ดังนี้ 

- หนา 1  รายชื่อผูเขารวมประชุมลําดับที่ 33 ใหแกไขเปน “รศ.อินทรชิต  หอวิจิตร”  
- หนา 11 วาระที่ 5.13  บรรทัดที่ 7 คําวา “(Accural  Basis) ใหแกไขเปน “(Accrual  Basis)”  

 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน    

3.1  การอุทธรณคําพิพากษาตอศาลปกครองสูงสุด ของนายไพศาล  แสงสุวรรณ กับพวก  
       รวม 310 คน (สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด)  
       คดีหมายเลขดําท่ี อ.176/2549 
ประธานเสนอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 17/2550 เมื่อวันที่ 19  

ตุลาคม 2550 ไดพิจารณาเรื่อง การอุทธรณคําพิพากษาตอศาลปกครองสูงสุด ของนายไพศาล  แสงสุวรรณ กับพวก  
รวม 310 คน (สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด) คดีหมายเลขดําที่ อ.176/2549 แลว มีมติ
เห็นชอบใหองคประชุมคณบดีที่มีรายชื่อเปนผูถูกฟองในคดีดังกลาว มอบอํานาจใหอธิการบดีเปนผูจัดทําคําใหการ
แกคําฟองตอศาลปกครองสูงสุด นั้น เนื่องจาก ไดตรวจสอบแลววาองคประชุมคณบดีไดมอบอํานาจไวแลว       
ซึ่งสามารถใชไดจนดําเนินคดีถึงที่สุด ดังนั้น จึงไมตองดําเนินการใหมอีก 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
   มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 

3.2  รายงานหลักกฎหมาย วาดวย ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 
ประธานเสนอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 17/2550 เมื่อวันที่ 19  

ตุลาคม 2550 ไดพิจารณาเรื่อง รายงานหลักกฎหมาย วาดวย ความรบัผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ แลว มีมติ  
มอบใหสํานักงานกฎหมายเชิญเจาหนาที่พัสดุและผูที่เกี่ยวของเพื่อชี้แจงและทําความเขาใจการกําหนดมาตรฐาน
การจัดซื้อตอไป นั้น  ในการนี้ เพื่อใหครอบคลุมไปถึงผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของทุกระดับไดรับทราบและพึงตระหนัก  
จึงเห็นควรมอบใหฝายบริหารเปนผูดําเนินการเชิญผูที่เกี่ยวของเพื่อชี้แจงและทําความเขาใจตอไป และขอให
พิจารณารวมถึงการปรับปรุงระบบ ระเบียบ กระบวนการที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจาง  เพื่อเปนการปองกันมิให
นําไปสูการเกิดกรณีดังกลาวนี้  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
   มต ิ ท่ีประชุมรับทราบและเห็นชอบใหฝายบริหารรับไปดําเนินการในการพิจารณาระบบ 
และระเบียบท่ีเก่ียวของกับการจัดซื้อ จัดจาง เพื่อรองรับสัดสวนความรับผิดทางละเมิดตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   

4.1  ตนทุนตอผลผลิต มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ เสนอที่ประชุมวา ขอเสนอผลการดําเนินการในการวิเคราะห

ตนทุนผลผลิตและตนทุนตอนักศึกษา ระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ ประจําป พ.ศ.2550 โดยสวนหนึง่เปนการดําเนนิการ
ตามตัวชี้วดั และเปนไปตามขอตกลงกับสาํนักงบประมาณ และตามเกณฑมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง ซึ่งทุกสวน
ราชการจะตองมีการวิเคราะหตนทุนตอผลผลิตดังกลาว ทัง้นี้ เพื่อนําไปใชในการปรับประสิทธิภาพของหนวยงาน
ราชการ ซึ่งมหาวิทยาลัยไดดําเนินการเรยีบรอยแลว เปนการจัดทําระบบบัญชีตนทุนโดยการกระจายตนทุนให
กิจกรรม และตนทุนตอนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจําป พ.ศ.2550 จําแนกตามกลุมสาขาวิชา  
วิเคราะหโดยใชเกณฑการปนสวน มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้  
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ตนทุนกิจกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 
 

ท่ี กิจกรรม ตนทุน (บาท) 
1 การสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 611,732,818
2 การสอนกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ 153,868,911
3 การสอนกลุมสาขาวิชาเกษตรศาสตร 107,752,807
4 การสอนกลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 91,723,139
5 การสอนกลุมสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 15,798,861
6 การสอนกลุมสาขาวิชามนุษยและสังคมศาสตร 66,095,550
7 การสอนกลุมสาขาวิชาศึกษาศาสตร 101,645,437
8 การสอนกลุมสาขาวิชาบริหาร บัญชี ทองเที่ยว เศรษฐศาสตร 35,982,410
9 การสอนกลุมสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร 8,245,307
10 การวิจัย สรางผลงานวิชาการ นวัตกรรม 341,401,464
11 การบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 170,661,033
12 การบริการสุขภาพ 240,243,374

 
ตนทุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550  
จําแนกตามกลุมสาขาวิชา 
 

ท่ี ผลผลิต ปริมาณ หนวย
นับ 

ตนทุน 
(บาท/
หนวย) 

 การสอน    
1 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 3,826 คน 159,888
2 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ 2,844 คน 54,103
3 กลุมสาขาวิชาเกษตรศาสตร 1,441 คน 74,776
4 กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 2,194 คน 41,806
5 กลุมสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 373 คน 42,356
6 กลุมสาขาวิชามนุษยและสังคมศาสตร 1,918 คน 34,461
7 กลุมสาขาวิชาศึกษาศาสตร 1,094 คน 92,912
8 กลุมสาขาวิชาบริหาร บัญชี ทองเที่ยว เศรษฐศาสตร 2,993 คน 12,022
9 กลุมสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร 296 คน 27,856
 การวิจัย   
1 ผลงานวิจัยที่เผยแพรหรืออางอิง 103 เรื่อง 3,314,577
2 โครงการวิจัย 296 โครงการ 
 การบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
1 จํานวนผูรับบริการ ผูเขารวมโครงการ 310,663 คน 549
2 โครงการบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 381 โครงการ 
 การบริการสุขภาพ   
1 จํานวนผูรับบริการ ผูเขารวมโครงการ 1,089,968 คน 220
    

 
ผลการวิเคราะหพบวา ตนทุนตอผลผลิตของมหาวิทยาลัยขอนแกนยังคอนขางสูง ในการนี้ เพื่อให

มีการเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการดําเนินการ ใหเกิดความสมดุลทั้งดานการบริหารบุคลากรและ
งบประมาณกับการดําเนินการ  จึงขอเสนอ นโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพการดาํเนินงาน มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เพื่อใหคณะ หนวยงานถือปฏิบัติตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2550 เปนตนไป คือ 

1. การเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการในคณะ หนวยงาน เพื่อใหเกิดความคุมคาของการใชจาย
งบประมาณ โดยการประหยัดการใชวัสดุ งบประมาณ การลดขั้นตอนการทํางาน การทํางาน
แบบเครือขาย เพื่อลดคาใชจายในการทํางานที่ซ้ําซอนกัน จะทําใหตนทุนลดลงได 

2. การเพิ่มจํานวนบุคลากร ใหมีอัตราการเพิม่เทากับอัตราการเพิ่มผลผลิตเพื่อใหตนทุนคงที่ 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  18/2550  ณ  วันศุกรท่ี 9 พฤศจิกายน 2550 
หมายเหต ุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 19/2550 เมื่อวันศุกรท่ี 16 พฤศจิกายน 2550 เรียบรอยแลว 
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3. การวเิคราะหความคุมคาการลงทุนดานการผลิตบัณฑิต การจดัการศึกษา เพื่อพจิารณาการเพิม่
จํานวนการรับนักศึกษาในกลุมสาขาวชิาที่มีตนทุนสูง ตั้งแตปการศึกษา พ.ศ.2551 เปนตนไป 
เพื่อใหคุมคาการลงทุนหรอืจดุคุมทุน 

 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบขอมูลการวิเคราะหขอมูลตนทุนตอผลผลิตในเบื้องตน และพิจารณา
ใหขอคิดเห็นเสนอแนะ  
  ที่ประชุมไดพิจารณาเรื่องดงักลาวแลว มีผูใหขอคิดเหน็เสนอแนะ ดังนี้  
  รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอที่ประชุมวา ขอมูลการวิเคราะหตนทุนตอผลผลิตนี้แสดงใหเห็น
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยที่วิเคราะหรวมทั้งเงินงบประมาณแผนดินและเงินรายได และเปนขอมูลเบ้ืองตน ซึ่งจะ
เปนประโยชนสําหรับคณะในการบริหารจัดการ และใชเปนฐานขอมูลในการพิจารณาเพื่อใหเกิดความคุมคาของการใชจาย
งบประมาณตอไป จึงเห็นควรตองมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงทําความเขาใจทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ
ตอไป  ทั้งนี้ ใครขอความรวมมือใหคณะศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการการคิดตนทุน ตามกรอบของสํานัก
งบประมาณและกรมบัญชีกลางที่มหาวิทยาลัยไดเคยสงไปใหกอนหนานี้แลว  

ประธานเสนอที่ประชุมเพิ่มเติมวา ปนี้นับเปนปแรกที่มหาวิทยาลัยขอนแกนจัดทํารายงานตนทุน  
ตอผลผลิตไดโดยละเอียดและสามารถรายงานไดทันทีเมื่อส้ินปงบประมาณ ความสาํเร็จในการดําเนินการในครั้งแรกนี้ 
นับเปนการเริ่มตนเพื่อนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงตอไป และขอขอบคุณผูที่มีสวนรวมใหเกิดความสําเร็จมา ณ 
โอกาสนี้  รายงานตนทุนตอผลผลิตนี้ มีความละเอียดและสอดรับกับการรายงานตอ สํานักงาน ก.พ.ร. สํานัก
งบประมาณ และกรมบัญชีกลาง แตเพื่อใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น จึงขอความรวมมือใหแตละคณะพิจารณา
ศึกษาในรายละเอียดและนําขอมูลเสนอปรับปรุงในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่จะมีขึ้นตอไป  
  นอกจากนี้ที่ประชุมไดมีขอสังเกตเพิ่มเตมิดังนี้ 

- ควรเพิ่มหมายเหตุดวยวา ขอมูลการรายงานตนทุนตอผลผลิตนี้ ยังไมครอบคลุมตนทุนตอ
นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

- ขอมูลตัวเลขตนทุนอาจยังมีความคลาดเคลื่อนอยู จึงควรมีการทบทวนขอมูลและกระบวนการ
วิเคราะหใหมเพื่อใหไดผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยที่แทจริง 

  มต ิ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว มอบใหฝายแผนและสารสนเทศ รวมกับฝายบริหารจัดการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการตอไป และเพื่อใหการวิเคราะหตนทุนตอผลผลิตมีความละเอียดและสมบูรณมาก
ยิ่งขึ้น ขอใหแตละคณะศึกษาในรายละเอียดอยางรอบคอบ และนําเสนอขอมูลเพื่อการพัฒนา ปรับปรุง 
แกไข ในการสัมมนาตอไป 
 
   4.2  (ราง) นโยบายในการจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552  
          และ (ราง)ปฏิทินการจัดทําแผนงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอที่ประชุมวา เนื่องจาก รัฐบาลกําหนดจัดการเลือกตัง้
ทั่วไปในวันที่ 23 ธันวาคม 2550 ดังนั้น จึงคาดวาจะมคีณะรัฐมนตรชีุดใหมเขามารับตําแหนงบริหารราชการแผนดิน
ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ 2551 ซึ่งอยูในชวงเวลาที่จะตองเริ่มจัดทํารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 เพื่อเสนอตอรัฐสภาตามขั้นตอน  และโดยที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บางมาตรามีผลตอการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป จึงจําเปนตอง
วางแผนเตรียมการในกระบวนการจัดทํารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 
ตั้งแตตนปงบประมาณ พ.ศ.2551 ดังนั้น เพื่อใหการจัดทํางบประมาณของมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและสอดคลองกับกระบวนการจดัทํางบประมาณดังกลาว จึงขอเสนอ (ราง)นโยบายในการจัดทํา
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552  โดยมรีายละเอียดดังนี ้
  นโยบายทั่วไป 

1. จัดทํานโยบายใหสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) แผนการบริหาร
ราชการแผนดนิของรัฐบาล 

2. สอดคลองกับแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2550-2553 
ตลอดจนคํารบัรองการปฏิบัติราชการประจําป เพื่อใหไดผลผลิต/ผลลัพธตามเปาหมายที่
กําหนดไวในแผน และสามารถนําไปดําเนินการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป 
พ.ศ.2550ได 

3. จัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร 
4. เนนดานการประหยัด ความคุมคาและมีประสิทธิภาพ 
5. ใหความสําคญักับแผนงาน/โครงการที่มีการบูรณาการและใชทรัพยากรรวมกัน 

 
 
 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  18/2550  ณ  วันศุกรท่ี 9 พฤศจิกายน 2550 
หมายเหต ุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 19/2550 เมื่อวันศุกรท่ี 16 พฤศจิกายน 2550 เรียบรอยแลว 
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นโยบายงบประมาณแผนดิน 
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใชจายงบประมาณภาครัฐ เพื่อควบคุมรายจาย

ประจํา โดยเฉพาะอยางยิ่งในงบบุคลากรใหมีการทบทวนและตรวจสอบการใชกําลังคนให
เหมาะสม 

2. เนนการรายงานและติดตามประเมินผลที่เปนระบบอยางตอเนื่อง 
3. ใหมีการดําเนนิงานในระบบขอตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) กับ

มหาวิทยาลัย (อธิการบดี) โดยผูบริหารของคณะ/ศูนย/สถาบัน/สํานักและหนวยงาน เพื่อให
สอดคลองกับแนวปฏิบัติของรัฐบาลในการบริหารจัดการแบบมุงเนนผลงานที่มีประสิทธิภาพ 

นโยบายงบประมาณเงินรายได 
1. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย 
2. สนับสนุนหรือเพิ่มงบประมาณเพื่อการวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม โดยใหทุกคณะ/หนวยงาน กําหนดวงเงินจัดสรรงบประมาณเพื่อการดังกลาว
ในสัดสวนไมนอยกวารอยละ 3:2:1 ของงบดําเนินการในปงบประมาณนั้น 

3. สนับสนุนการวิจัยสถาบันและการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ตลอดจน
รองรับการประเมินผลการดาํเนินงานจากองคกรภายนอก และการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

4. สนับสนุนการปรับปรุงระบบกายภาพ สิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของมหาวิทยาลัย 
5. เพิ่มขีดความสามารถในการสรางรายได โดยพัฒนารูปแบบและระบบการใหบริการวิชาการ 

การวิจัย การบริการสุขภาพ การจัดการศึกษาที่จูงใจใหผูรับบริการมารับบริการเพิ่มมากขึ้น 
  และขอเสนอ (ราง) ปฏิทินการจัดทําแผนงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 (1 ตุลาคม 
2550 - 30 กันยายน 2551) โดยขั้นตอนของการดําเนินการเริ่มตนในเดือนตุลาคม 2550 และสิ้นสุดในเดือน
กันยายน 2551 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี 
  1.  เห็นชอบ (ราง) นโยบายในการจัดทํางบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ตามที่เสนอ 
โดยมีขอคิดเห็น เสนอแนะ ดังนี้ 
       1.1  นโยบายทั่วไป ขอ 1 เห็นควรเพิ่มใหสอดคลองกับ  “กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  
   15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565)” ดวย  
       1.2  นโยบายงบประมาณเงินรายได มีประเด็นท่ีควรพิจารณาเพิ่มเติม ดังน้ี 
    -  ขอ 2 การสนับสนุนหรือเพิ่มงบประมาณ ควรพิจารณาเพิ่มหัวขอ  
        “การผลิตบัณฑิต และการบริหารทั่วไป” เขาไปดวย เพื่อใหสอดคลองกับ 
        แผนปฏิบตัิการของมหาวิทยาลัย  สําหรับการกําหนดวงเงินและสัดสวนการจัดสรร 
        งบประมาณในแตละดานนั้น ใหเปนไปตามบริบทของแตละคณะ หนวยงาน   
        แตท้ังน้ี อัตราการเพิ่มงบประมาณสนับสนุนดานการวิจัยไมควรนอยกวา 10%  
        ของงบประมาณรวมของแตละคณะ หนวยงาน เมื่อเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา 
   -   ขอ 3  เพือ่สนับสนุนไปสูการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย  มหาวิทยาลัยควร 
        พิจารณาจัดกลุมคณะตามศักยภาพของงานวิจัยและใหการสนับสนุนตามความ 
        เหมาะสมของแตละกลุม  
    -  ขอ 4 ควรพิจารณาเพิ่มเติมเรื่อง การกําหนดคาเสื่อมราคาของอาคาร และ 
        ครุภัณฑ เขาไปดวย    

2.  เห็นชอบ (ราง) ปฏิทินการจัดทําแผนงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552  
(1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551) ตามที่เสนอ  
  3.  การขอความรวมมือใหขอมูลท่ีเก่ียวของในการจัดทํางบประมาณ 
   -  ขอความรวมมือใหทุกคณะ หนวยงานแจงขอมูลรายการครุภัณฑราคาแพงที่ใช 
       รวมกัน เพื่อใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดซื้อไปยังฝายวิจัยและการถายทอด 
       เทคโนโลยี ภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2550 น้ี 
   -  ขอความรวมมือใหคณะ หนวยงาน แจงขอมูลงบประมาณการจางลูกจาง 
       ช่ัวคราวชาวตางประเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ใหฝายแผนและ 
       สารสนเทศ เพื่อดําเนินการตอไปโดยดวน 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  18/2550  ณ  วันศุกรท่ี 9 พฤศจิกายน 2550 
หมายเหต ุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 19/2550 เมื่อวันศุกรท่ี 16 พฤศจิกายน 2550 เรียบรอยแลว 
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4.3  การดําเนินโครงการสถานที่ราชการเปนเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย 
  รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธเสนอที่ประชุมวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมี
การลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือในการจัดสถานที่ราชการเปนเขตปลอดบุหรี่ รวมกับ 20 กระทรวงและ   9 
หนวยงานราชการ (สวนกลาง) ตามโครงการสถานที่ราชการปลอดบุหรี่ ระยะที่ 1 และเพื่อใหการดําเนินโครงการ
สถานที่ราชการเปนเขตปลอดบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ขยายผลไปยัง
สถานที่ราชการทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคทั่วประเทศ กระทรวงสาธารณสุขจึงไดจัดโครงการสถานที่ราชการ
ปลอดบุหรี่ ระยะที่ 2 ขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา จึงขอความรวมมอืสถาบันอุดมศึกษาเขารวม
โครงการดังกลาวดวย จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหขอคิดเห็นเสนอแนะในการเขารวมโครงการดังกลาวตอไป 
  ประธานเสนอที่ประชุมเพิ่มเติมวา สาระสําคัญในบันทึกขอตกลงความรวมมือในการจัดสถานที่
ราชการเปนเขตปลอดบุหรี่ นั้น  ขอความรวมมือ ดังนี้ 

1. จัดสถานที่และติดเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่หรือจัดเขตสูบบุหรี่ใหถูกตองตามกฎหมายอยาง
ตอเนื่องเปนรูปธรรม และใหมีการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง 

2. งดการโฆษณาเผยแพรประชาสัมพันธผลิตภัณฑยาสูบ 
3. จัดระเบียบการคาขายภายในสถานที่ โดยไมอนุญาตใหรานคาจําหนายผลิตภัณฑยาสูบ หรือ

กวดขันพนักงานขายใหปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัดในเรื่องหามจําหนายบุหรี่ใหเด็กอายุ
ต่ํากวา 18 ป (พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติ
คุมครองเด็ก พ.ศ.2546) 

4. ไมรับการอุดหนุนหรือสนับสนุนดานการเงินและสิ่งอื่นๆจากอุตสาหกรรมยาสูบ  
  รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอที่ประชุมเพิ่มเติมวา ในสวนของมหาวิทยาลัยขอนแกนไดมีการ 
ดําเนินการไปแลว คือ การจัดสถานที่และติดเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่หรือจัดเขตสูบบุหรี่  การกําหนดพื้นที่ 
บริเวณโรงพยาบาลศรีนครินทร ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ และคลินิกทันตกรรม ใหเปนพื้นที่ปลอดบุหรี่ทั้งหมด  การขอ 
ความรวมมือรานคาภายในมหาวิทยาลัย เชน รานสะดวกซื้อ เซเวน-อีเลฟเวน ไมใหมีการจําหนายบุหรี่และ 
เครื่องดื่มที่มแีอลกอฮอล แตสิ่งที่ยังเปนปญหาในเชิงปฏิบัติอยูคือ รานประกอบการที่ไมไดรับอนุญาตใน 
มหาวิทยาลัยยังลักลอบจําหนายบุหรี่และเครื่องดื่มที่มแีอลกอฮอลอยู ซึ่งตองมีการกํากับดูแลอยางเขมงวดตอไป 
นอกจากนี้ ควรมีการประสานขอความรวมมือกับรานคาที่อยูโดยรอบมหาวิทยาลัยดวย 
  รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธเสนอที่ประชุมเพิ่มเติมวา ไดตรวจสอบรานประกอบการ
ที่ไมไดรับอนุญาตในมหาวิทยาลัยแลว พบวาบางรานมีใบอนุญาตจําหนายสุรา ซึ่งมหาวิทยาลัยจะไดประสานกับ
ทางสรรพสามิตจังหวัดเพื่อพิจารณาดําเนนิการตอไป   
  ประธานเสนอที่ประชุมวา ใครขอความรวมมือทุกคณะใหมีการกํากับ ดูแลการจัดกิจกรรมของ
นักศึกษา รวมถึงการตรวจตราหอพักนักศกึษา ใหปลอดจากเครื่องดืม่ที่มีแอลกอฮอลดวย  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบและขอความรวมมือ คณะ หนวยงานในการกําหนดพื้นท่ีปลอดบุหรี่
หรือจัดเขตสูบบุหรี่ เพื่อสนับสนุนตามโครงการสถานที่ราชการเปนเขตปลอดบุหรี่ ตอไป 
 

4.4  แนวทางการจัดทําแผนระยะยาวของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอที่ประชุมวา ฝายแผนและสารสนเทศจะดําเนินการจัดทํา 

แผนระยะยาวมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)  โดย
เปาหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 นี้ ออกแบบโดยคํานึงถึงมิติบูรณาการและองครวมของการ
พัฒนาอุดมศกึษาเพื่อกําหนดทิศทางยุทธศาสตร (Strategic direction) สาระหลักมีสองสวน สวนแรกเปนการ
วิเคราะหภาพฉาย และนัยยะสําคัญที่เปนปจจัยแวดลอมรุมเรา สงผลกระทบตอมนุษยและโลก ประเทศไทย จนถึง
อุดมศึกษา สวนสองเปนปจจัยภายในระบบอุดมศึกษา ภาพฉายปจจุบันและอนาคต (scenario) มี 7 เรื่อง คือ 
ความเปลี่ยนแปลงดานประชากร พลังงานและสิ่งแวดลอม การมีงานทําและตลาดแรงงานในอนาคต การจัดการ
ความขัดแยงและความรุนแรง การกระจายอํานาจการปกครอง เยาวชนไทย นักศึกษาไทย และบัณฑิตในอนาคต 
และเศรษฐกิจพอเพียง ปจจัยภายในระบบอุดมศึกษาไดพิจารณา 9 ประเด็น ไดแก รอยตอกับการศึกษาระดับอื่น 
การแกปญหาภายในอุดมศกึษาปจจุบัน ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ การพัฒนาขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ การเงินอุดมศึกษา การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา เครือขายอุดมศึกษา การพัฒนา
อุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต และโครงสรางพื้นฐานการเรียนรู โดยเมื่อส้ินสุด
แผนในป พ.ศ.2565 เปาหมายคือ การยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู
ตลาดแรงงานและพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศในโลกาภิวัฒน รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของทองถิ่นไทย โดยใชกลไกของธรรมาภิ
บาล การเงิน การกํากับมาตรฐานและเครือขายอุดมศึกษา บนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความ
หลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ แนวทางการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาจะเนนกระบวนการสรางความ
เขมแข็งใหมหาวิทยาลัยดวยการสรางผูนํา การบริหารนโยบายหรือธรรมาภิบาล และการจัดการ (Leadership, 
Governance and Management : LMG) มีการจัดสถาบันอุดมศึกษาเปน 4 กลุม(category) คือ 1) กลุมวิทยาลัย

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  18/2550  ณ  วันศุกรท่ี 9 พฤศจิกายน 2550 
หมายเหต ุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 19/2550 เมื่อวันศุกรท่ี 16 พฤศจิกายน 2550 เรียบรอยแลว 
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ชุมชน (Community  Colleges)  2) กลุมมหาวิทยาลัยสี่ป (4-year University) และมหาวิทยาลัยศิลปศาสตร 
(Liberal Arts University)  3) กลุมมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง 
(Specialized University) มหาวิทยาลยั Comprehensive  4) กลุมมหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) 
และมหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา (Graduate University) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  มหาวิทยาลัยขอนแกนไดมีการจัดทําแผนระยะยาว (พ.ศ.2542-2553) ไวแลวเมื่อป พ.ศ.2541  
การจัดทําแผนระยะยาวของมหาวิทยาลัยเพื่อใหสอดคลองตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2  
เปนเรื่องที่สามารถดําเนินการไดไมยากนัก แตการนําแผนสูการปฏิบัติเปนเรื่องที่ตองพิจารณาใหความสําคัญ  
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหขอคิดเห็นเสนอแนะกรอบแนวคิดในการจัดทําแผนระยะยาวของมหาวิทยาลัยให
สอดคลองกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฯ ตอไป 
  ประธานเสนอที่ประชุมวา ในป พ.ศ.2567 มหาวิทยาลัยขอนแกนจะมีอายุครบ 60 ปพอดี  
ควรพิจารณาจัดทําแผนระยะยาวไปจนถึงป พ.ศ.2567 ซึ่งก็จะคลอบคลุมระยะเวลาตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว  
15 ปดวย 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในหลักการใหมีการจัดทําแผนมหาวิทยาลัยขอนแกน 60 ป 
(พ.ศ.2552- พ.ศ.2567) โดยมอบใหฝายแผนและสารสนเทศพิจารณากระบวนการดําเนินการตอไป  
 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ    
  5.1  ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอที่ประชุมวา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศกึษา (สมศ.) ไดสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการของสถาบันศึกษาแลว  โดยสรุป
มหาวิทยาลัยขอนแกนมีผลงานที่ดีเดนในทุกดาน มีศักยภาพโดดเดนโดยเฉพาะดานการวิจัย โดยสามารถจะ
พัฒนาไปสูเชิงพาณิชยได และมีผลการดําเนินงานที่เปน Best Practice ได  สําหรับในป 2550 ตัวชี้วัดและคา
เปาหมายมีความยากและสูงข้ึน จากการประเมินตนเองพบวามหาวิทยาลัยมีผลงานดีขึ้นทุกตัวชี้วัด คาดวาจะได
ประมาณ 450 คะแนน แตประเด็นพิเศษเพิ่มเติมคือ ในปตอไปมหาวิทยาลัยสามารถที่จะขอยายกลุมการประเมินได 
สวนในป 2551 คาดวา สมศ.จะประกาศคาตัวตัวชี้วัดไดประมาณสัปดาหหนา ซึ่งจะไดรายงานผลความคืบหนาใหที่
ประชุมไดรับทราบตอไป  
  ประธานเสนอเพิ่มเติมวา จากผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษาในปงบประมาณ 2548 และ 2549 จํานวน 19 สถาบัน ที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) ไดรายงานสรุป เมื่อวิเคราะหจากขอมูลรายงานแลว มีประเด็นที่นาสนใจ ดังนี้ 
  1.  ผลการประเมินป 2549 มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดคะแนนสูงสุดคือ 4.6638 ตามดวย  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (4.6530) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (4.6454) 
  2.  ในจํานวน 19 สถาบัน มหาวิทยาลัยไดผลการประเมินป 2549 ดีกวาป 2548 จํานวน 5 สถาบัน 
ไดแก มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยแมโจ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร นอกนั้น ผลการประเมินป 2549 ต่ํากวาป 2548 
  อยางไรก็ตาม ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของป 2549 แตกตางจากป 2548 กลาวคือ มีความยาก
มากขึ้น และมีคาเปาหมายสูงกวา จึงเปนเหตุใหมหาวิทยาลัยสวนใหญไดคาคะแนนผลการประเมินป 2549 ต่ํากวา
ป 2548   
  สภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 ไดแสดงความชื่นชม
กับผลงานของมหาวิทยาลัย และในโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณ คณะ หนวยงาน ที่ชวยสรางผลงานจนสําเร็จเปนที่
ประจักษในครั้งนี้ดวย  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  5.2  พระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 
  ประธานเสนอที่ประชุมวา ดวยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจงวา พระราชบัญญัติการ
บริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 
124 ตอนที่ 61 ก วันที่ 27 กันยายน 2550 แลว สาระสําคัญของการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ เนื่องจาก
รัฐบาลมีนโยบายปรับลดคาใชจายภาครฐั โดยใหระงับหรือชะลอการจัดตั้งสวนราชการใหมที่มีผลเปนการเพิ่ม
งบประมาณหรืออัตรากําลังขาราชการ แตในสถานการณปจจุบันสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปนสวนราชการมีความ
จําเปนตองผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการตางๆเพิ่มขึ้น เพื่อใหทันตอความตองการและความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
จึงเห็นสมควรใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปนสวนราชการจัดตั้งสวนงานภายในที่มีฐานะเทียบเทาคณะเพิ่มข้ึนได 
โดยใหจัดทําเปนประกาศของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ จะตองมีความพรอมดานบคุลากรและสามารถดําเนินงานจาก
รายไดของสถาบันอุดมศึกษานั้นเอง  ในสวนของมหาวิทยาลัยขอนแกนนั้น เรื่องนี้เกี่ยวของกับคณะนิติศาสตร
โดยตรง ซึ่งจะไดแจงใหคณะดําเนินการตอไป 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  18/2550  ณ  วันศุกรท่ี 9 พฤศจิกายน 2550 
หมายเหต ุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 19/2550 เมื่อวันศุกรท่ี 16 พฤศจิกายน 2550 เรียบรอยแลว 
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  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  5.3  คําชี้แจงเรื่องการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในระบบ Admissions 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา ฝายเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ไดจัดสง
สรุปขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการคัดเลอืกบุคคลเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) ปการศึกษา 
2553 เพื่อใหมหาวิทยาลัย/สถาบันและผูเกี่ยวของไดรับทราบหลักการและเหตุผลในการดําเนินการที่ถูกตอง โดยมี
สาระสําคัญคือ  กลุมเสวนา Admissions and Assessment Forum ของที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ซึ่ง
ประกอบดวย นักวัดผลและผูแทนมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบดานการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอใน
สถาบันอุดมศึกษา ไดมีการศึกษาขอมูลและมีการประชุมหารือรวมกันอยางตอเนื่อง และไดขอสรุปเกี่ยวกับ
องคประกอบและคาน้ําหนักของระบบ Admissions ปการศึกษา 2553 วาจะใชคะแนนที่ติดตัวมากับนักเรียน 50% 
คือ คะแนน GPAX + คะแนน O-NET และคะแนนที่จัดสอบเพิ่ม 50% คือ Aptitude Test ซึ่งประกอบดวย วิชา
ความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test) และวิชาความถนัดเชิงวิชาชีพ/วิชาการ (Professional Aptitude Test)  
  การสอบ Aptitude Test จะจัดสอบปละหลายครั้งโดยนักเรียนสามารถเลือกใชคะแนนที่ดีที่สุดใน
การสมัครเขาศึกษาตอในระบบ Admissions และเก็บคะแนนไวใชได 2 ป สําหรับการสอบ O-NET นั้น ใหสอบได
เพียงครั้งเดียว  เหตุผลของการนําผลการเรียน และคะแนน O-NET มาเปนองคประกอบในการคัดเลือกนัน้ เพื่อ
ตองการใหนักเรียนเรียนอยูในชั้นเรียน และตองการสงเสริมใหการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตอเนื่องกับการ
เรียนในมหาวิทยาลัย ทําใหการศึกษาทั้งระบบมีความสัมพันธตอเนื่องกัน ซึ่งหลายปที่ใชการคัดเลือกระบบนี้     
ไดพิสูจนแลววา นักเรียนสนใจการเรียนในหองเรียนมากขึ้น จนทําใหครูที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตองไปศึกษาหา
ความรูเพิม่เตมิ อันเปนการแสดงผลอีกดานหนึ่งวาไดดาํเนินการมาถูกทาง กลาวคือ การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
เปนการเรียน ไมใชการเตรียมตัวเพื่อไปสอบเขามหาวิทยาลัย อยางไรก็ตาม ณ วันนี้ สังคมเริ่มเขาใจแลววา 
มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการในการรับนิสิต นักศึกษา ในระบบ Admissions โดยมีจุดมุงหมายเชนไร 
อาจจะยังมีปญหาอยูบาง แตเปนปญหาของคนสวนนอยที่อาจจะมีปญหาจริงๆ ซึ่งจะตองหาวิธีการแกไขตอไป 
  นอกจากนี้ ฝายเลขานุการที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ไดมีหนังสือแจงมายังมหาวิทยาลัย
วา การพิจารณาสัดสวนของคะแนน Aptitude Test ซึ่งประกอบดวย วิชาความถนัดทั่วไป (General Aptitude 
Test) และวิชาความถนัดเชงิวิชาชีพ/วิชาการ (Professional Aptitude Test) นั้น ขอใหเปนมติของที่ประชุมสภา
คณบดีของแตละสาขาวิชา หรือหากเปนสาขาวิชาที่เกี่ยวพันรวมกับหลายคณะก็จะตองมีการประสานหารือกัน ทั้งนี้ 
ฝายวิชาการฯ จะไดแจงเวียนหนังสือดังกลาวใหคณะ หนวยงานรับทราบและดําเนินการตอไป  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  
 
  5.4  ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกเพื่อรับทุนโครงการเครือขายเชิงกลยุทธ 
          เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา ประจําป 2550 
  ประธานแจงตอที่ประชุมวา ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีหนังสือแจงรายชื่อผูผาน
การคัดเลือกเพื่อรับทุนโครงการเครือขายเชิงกลยุทธเพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา ประจําป 
2550 โดยแบงเปนโครงการทุนศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งในและตางประเทศ  โครงการทุนวิจัยหลังปริญญาเอก  
โครงการทุนเชิญผูเชี่ยวชาญตางประเทศ โครงการทุนแลกเปลี่ยนอาจารย/นักศึกษา และโครงการทุนจัดประชุม
วิชาการ ซึ่งมีรายชื่อผูผานการคัดเลือกเพื่อรับทุนตามโครงการตางๆ ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร เสนอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยควรมีการประชุมชีแ้จงแนวทางในการ
บริหารจัดการและการเบิกจายเงินตามโครงการดังกลาวดวย  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ และมอบฝายบริหารพิจารณาเชิญผูท่ีเก่ียวของประชุมช้ีแจง 
แนวทางในการบริหารจัดการและการเบิกจายเงินตามโครงการดังกลาวในโอกาสที่เหมาะสมตอไป  
 
  5.5  มาตรการแกไขปญหานักเรียน/นักศึกษาที่เดินทางเขารวมโครงการ Work and Travel 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)ไดเขารวมประชุมกับกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวง
การตางประเทศ เพื่อพิจารณาหาแนวทางและมาตรการในการแกไขปญหานักเรียน/นักศึกษาที่เขารวมโครงการ Work  
and Travel เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2550 และที่ประชุมไดมีมติ ดังนี้ 
  มาตรการระยะสั้น 

1. ขอใหสถาบันการศึกษาชวยกันรณรงค ประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับ
โครงการในลักษณะ work and travel ใหผูปกครองและนักเรียน/นักศึกษาทราบ และ
ระมัดระวังมิใหตกเปนเหยื่อของขบวนการมิจฉาชีพหรือบริษัทที่มีพฤติกรรมไมเหมาะสม เอา
รัดเอาเปรียบและขาดความรับผิดชอบหรือไรประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามที่โฆษณา
ชวนเชื่อ 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  18/2550  ณ  วันศุกรท่ี 9 พฤศจิกายน 2550 
หมายเหต ุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 19/2550 เมื่อวันศุกรท่ี 16 พฤศจิกายน 2550 เรียบรอยแลว 
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2. ผูบริหารสถาบันการศึกษา ควรมีการดาํเนินมาตรการที่เขมงวด และรัดกุมในการกลั่นกรอง 
ตรวจสอบการอนุญาตใหบริษัท หรือกลุมบุคคลที่ประกอบธุรกิจดังกลาว ซึ่งประสงคจะเขาไป
ใชพื้นที่สถาบันการศึกษาโฆษณา ประชาสัมพันธ เพื่อเปนการสกัดกั้นมิใหบริษัทที่ไม
นาเชื่อถือหลอกลวงนักเรียน/นักศึกษา 

3. การจัดการปฐมนิเทศ (Orientation) แกนักเรียน นักศึกษากอนการเดินทางนั้น สํานักงานก.พ.
นาจะเปนหนวยงานที่อยูในฐานะหรือมีศกัยภาพมากที่สุดในการพัฒนาหลักสูตรการอบรม
ดังกลาว ซึ่งตองอาศัยความรวมมือประสานงานจากหนวยงานที่เกี่ยวของอื่นดวย ทั้งนี้ ควรมี
การจัดการอบรมในระดับภูมภิาคดวย ซึ่งกระทรวงการตางประเทศจะหารือกับกระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยในเรื่องนี้ตอไป 

4. การทําสัญญาเขารวมโครงการ ซึ่งเปนสัญญาที่ผูปกครองหรือนักเรียน/นักศึกษาตองทํากับ
บริษัทผูดําเนินโครงการนั้น ที่ประชุมเห็นควรใหมีการพัฒนา ปรับปรุงเปนสัญญามาตรฐานที่
ใชไดในทุกกรณี โดยอาจใชสัญญามาตรฐานที่กระทรวงแรงงานใชสําหรับการจางแรงงานเปน
รูปแบบอยาง โดยนํามาปรับใชใหเหมาะสมตอไป 

5. ทั้งนี้ กอนหนานี้ กระทรวงการตางประเทศไดพยายามรณรงคประชาสัมพันธปญหานี้ผานสื่อตางๆ
และไดยกเรื่องขึ้นปรึกษาหารือกับฝายสหรัฐฯอยางใกลชิด เพื่อขอใหทางการสหรัฐฯเพิ่มความ
ระมัดระวังในการตรวจลงตรา (VISA) ใหแกนักเรียน/นักศึกษาที่เขารวมในโครงการนี้ และหา
มาตรการลงโทษบริษัททําผิดสัญญา หรือมีพฤติกรรมและการดําเนินงานไมเหมาะสมตอไป 

มาตรการระยะยาว 
ที่ประชุมเห็นพองกันที่จะใหมีการตั้งคณะทํางานขึ้น เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการจัด 

ระเบียบเพื่อควบคุมดูแลและมีรางมาตรฐานที่เหมาะสมในการประกอบธุรกิจดังกลาว เพื่อใหเกิดประโยชนแก 
นักเรียน/นักศึกษาไทยอยางสูงสุด และปองกันมิใหเกิดปญหาขึ้นอีกในอนาคต 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  5.6  ขอความรวมมือสนับสนุนการดําเนินงานโครงการนักศึกษาอาสาสมัครประชาธิปไตย(นศ.ปต.)
  รองอธกิารบดฝีายพัฒนานักศึกษาเสนอที่ประชุมวา ตามที่ไดมีกฤษฎีกากาํหนดใหมกีารเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในวันอาทิตยที่ 23 ธันวาคม 2550 นั้น ในการนี้ รัฐบาลไดมนีโยบายใหทกุภาคสวนมีสวนรวม
ในการจัดการเลือกตั้งใหบรสิุทธิ์ ยุติธรรม พรอมทั้งกําหนดใหเปนวาระแหงชาติ วาดวย การรณรงคและแกไขปญหา
การซื้อสิทธิ ์ ขายเสียง ในการนี ้ สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา จึงไดดําเนินงานโครงการสงเสริม
ประชาธิปไตยในสถานศึกษาและอาสาสมคัรสงเสริมประชาธิปไตย เพื่อสนับสนุนนโยบายของรฐับาลดังกลาว ซึ่งได
กําหนดภารกิจหลักไว 3 ประการคือ 
  1.  รณรงคเผยแพรความรูประชาธิปไตยและการเลือกตัง้ 
  2.  เฝาระวัง สงัเกตการณ และรายงานผลการจดัการเลือกตั้ง 
  3.  ศึกษาวิจัยประเดน็ขอเทจ็จริงเกี่ยวกับปญหาการเลือกตั้งของประเทศไทย 
  ในการดําเนินงานโครงการสงเสริมประชาธปิไตยในสถานศึกษา   และอาสาสมัครสงเสริม 
ประชาธิปไตยขางตน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาไดรับมอบหมายใหเปนผูประสานงานหลัก 2 ภารกจิ คือ 
งานเฝาระวัง สังเกตการณ และรายงานการจดัการเลือกตั้ง และการศึกษาวิจัยประเด็นขอเท็จจรงิเกี่ยวกับปญหาการ
เลือกตั้งของประเทศไทย ซึ่งในภารกจิขางตนจะตองอาศัยนักเรยีน นิสิต นักศึกษา จํานวนกวา 88,000 คน เพื่อเปน
อาสาสมคัรรวมปฏิบัติงาน ดงันี้ 

1. กรรมการประจาํหนวยเลือกตัง้ ประมาณ 88,000 หนวย หนวยละ 1 คน ซึ่งมีหนาที่ดูแล การ
จัดการเลือกตัง้ในแตละคูหาเลือกตั้งใหเรียบรอย และหนาที่ในการเฝาระวงั สังเกตการณและ
รายงานผลการจัดการเลอืกตั้งของแตละหนวยเลอืกตั้ง เมื่อเสร็จส้ินการปฏิบัติงานในวันเลือกตั้ง 

2. เจาหนาที่เก็บขอมูลการวิจัย ประเด็นขอเท็จจริงเกีย่วกับปญหาการเลือกตัง้ของประเทศไทย 
โดยจะมีกลุมประชากรตัวอยาง 90,000 ตัวอยาง ที่กระจายในทุกภูมภิาคของประเทศ 

ทั้งนี้ ภารกจิในขอ 1 สกอ.รวมกับ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะกําหนดวิธกีารรับสมคัร 
นักเรียน นิสติ นักศึกษา คุณสมบัติ วัน เวลาและสถานที่รับสมคัรและสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัด จะขอความรวมมอืสถาบันการศึกษาเพื่อแจงนกัเรียน นิสิต นักศึกษาไปสมัครตามกําหนดตอไป สําหรบัภารกจิ
ในการเปนเจาหนาที่เก็บขอมูลคณะผูดําเนินการวิจยั จะขอความรวมมือสถาบันอุดมศกึษาในแตละภูมิภาคเพื่อ
คัดเลอืกนักศกึษาเปนเจาหนาที่เก็บขอมูลในพื้นที่ที่กําหนดตอไป 
  อนึ่ง เพื่อใหสถาบันอุดมศกึษาทุกแหงไดรวมรณรงคใหการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในวนัที่ 
23 ธันวาคม 2550 เปนไปอยางบริสุทธิ์ ยุติธรรม สกอ.จงึขอความรวมมือ สถาบันอุดมศึกษา ดังนี ้

1. จัดกิจกรรมรณรงคใหการเลอืกตั้งเปนไปอยางบริสุทธิ์  ยุติธรรม โดยเฉพาะการรณรงคและแกไข
ปญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสีย โดยใชงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงในการดาํเนินการ 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  18/2550  ณ  วันศุกรท่ี 9 พฤศจิกายน 2550 
หมายเหต ุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 19/2550 เมื่อวันศุกรท่ี 16 พฤศจิกายน 2550 เรียบรอยแลว 
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2. สนับสนุนกิจกรรมสงเสรมิประชาธิปไตยในสถานศึกษาของกระทรวงศกึษาธิการซึ่งจะไดประสาน
ขอความรวมมอืในแตละกจิกรรม เชน การจัดเวทีประชาธิปไตย ขององคกรนิสิตนักศึกษา การ
ประกวดภาพยนตรรณรงคการเลือกตั้ง (แอนนิเมชั่น) ฯลฯ 

3. สนับสนุนนิสิต นักศึกษา เพื่อรวมเปนอาสาสมัครประชาธิปไตย สําหรับปฏิบัติภารกิจในการเฝา
ระวัง สังเกตการณ และรายงานผลการจัดการเลือกตัง้และการเปนเจาหนาที่เก็บขอมูลการวิจัย 
ซึ่งจะไดประสานการรับสมคัรตอไป 

4. เพื่อใหขาราชการและเจาหนาที่ของสถาบันอุดมศึกษามีความเปนกลางในการเลือกตั้งและ
สอดคลองกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ เพื่อใหการเลือกตั้งครั้งนี ้ เปนไปอยาง
สุจริตและเที่ยงธรรม จึงใหขาราชการและเจาหนาทีส่ถาบันอุดมศกึษาทุกแหงปฏิบัติตามแนว
ปฏิบัติสําหรับขาราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง พ.ศ.2550 อยางเครงครัด 
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ          

จังหวัดขอนแกนมีจํานวนหนวยเลือกตั้งทัง้หมด 2,652 หนวยเลอืกตั้ง  ซึ่งมหาวทิยาลัยจะเปนหนวย 
หลักในการรับสมัครนักศึกษาเขารวมโครงการ และนํารายชื่อนักศึกษาที่ไดรับการคดัเลือกสง กกต.จังหวัดเพื่อแตงตั้ง
เปนกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งตอไป  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย และ กกต.จะจัดฝกอบรมชี้แจงขอมูลและวิธีการ
ปฏิบัติงาน แนวทางปฏิบัติตน ใหกับนักศึกษาที่เขารวมโครงการตอไป 
  ประธานเสนอที่ประชุมเพิ่มเติมวา มหาวทิยาลัยขอนแกน โดยสถาบันวิจัยและพฒันา จะจัดกจิกรรม
รณรงคใหนักศึกษา และบุคลากรไปใชสิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้ดวย 
  ประธานสภาคณาจารยเสนอขอมูลเพิม่เตมิเพื่อการดําเนนิการวา นักศึกษาที่เขาไปมีสวนรวมประจํา
หนวยเลอืกตั้งในการดําเนินการเลือกตั้งครั้งที่ผานมานั้น  สวนมากปญหาที่พบคือ นักศึกษาไมทราบที่ตั้งของหนวย
เลือกตั้ง และไมทราบแหลงที่พักหรือไมสะดวก เนื่องจากไมใชคนในพื้นที่นั้นๆ  จึงควรมีการอบรมเตรยีมความพรอม
พาไปดูหนวยเลือกตั้งและจดัพาหนะไปรับ-สงยังหนวยเลือกตั้งเพื่อแกปญหา   
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  
 
  5.7  การแจงขอมูลเก่ียวกับการเปด-ปด หลักสูตรท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนของ 
         สถาบันอุดมศึกษา 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอท่ีประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัย/สภาสถาบันอุดมศึกษา  
มีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งภารกิจหนึ่งคือการใหความ
เห็นชอบหรืออนุมัติใหเปด-ปดหลักสูตรที่ใชในการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาในแตละแหง และตามแนว
ปฏิบัติในการนําเสนอหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอหลักสูตรที่ไดผาน
ความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย/สภาสถาบันอุดมศึกษา ใหจัดการเรียนการสอนไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบ หรืออนุมัติหลักสูตรใดๆแลว จะเสนอหลักสูตร
ใหสํานักงาน ก.พ. เพื่อรับรองคุณวุฒิและกําหนดอัตราเงินเดือนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนั้นๆตอไป ในการนี้ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอความรวมมือสภามหาวิทยาลัย/สภาสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการตามแนว
ปฏิบัติ ดังนี้ 
  1.  หลักสูตรที่ไดรับความเหน็ชอบหรอือนมุัติจากสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันอุดมศกึษาแลว  
ตองเสนอใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับความเห็นชอบหรืออนุมัติ เพื่อ
พิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตร หากไมไดดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนดอาจจะไมไดรับการพิจารณา
รับทราบหรือรับรองหลักสูตรและเสนอใหสํานักงาน ก.พ.รับรองคุณวุฒิผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรนั้นตอไป 
  2.  หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาไดมีมตใิหความเห็นชอบหรืออนุมัติ 
ใหปดการจัดการเรียนการสอนแลว จะตองแจงมติดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ เพื่อที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะไดดําเนินการปรับฐานขอมูลหลักสูตรและแจงใหสํานักงานก.พ.ทราบ 
และดําเนินการตอไป 
  3.  สถาบันอุดมศึกษามิควรเปดสอนหลักสูตรใดๆ กอนที่สภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันอุดมศึกษา 
จะอนุมัติหรือเห็นชอบการเปดสอนหลักสูตรนั้นๆ 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  5.8   สรุปผลการดําเนินงานและรายงานของผูสอบบญัชีโครงการพิเศษ 

   -  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 
   -  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการทองเที่ยว 
   - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) 
  คณบดีคณะวิทยาการจัดการเสนอตอที่ประชุมวา คณะวิทยาการจัดการไดเปดหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต โครงการพิเศษขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและปริมาณที่สอดคลอง

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  18/2550  ณ  วันศุกรท่ี 9 พฤศจิกายน 2550 
หมายเหต ุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 19/2550 เมื่อวันศุกรท่ี 16 พฤศจิกายน 2550 เรียบรอยแลว 
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กับความตองการของตลาดแรงงาน และเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกนักศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ไดมีโอกาสเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามากยิ่งขึ้น และเพื่อผลิตนักวิชาการ นักวิชาชีพชั้นสูงไปปฏิบัติงาน
ตามภูมิภาคตางๆ โดยไดเปดหลักสูตรโครงการพิเศษ จํานวน 3 หลักสูตร คือ 1)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการเงิน รับนักศึกษารุนแรกในปการศึกษา 2541   2)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
(ตอเนื่อง) รับนักศึกษารุนแรกในปการศึกษา 2546 และ 3)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการ
โรงแรมและการทองเที่ยว รับนักศึกษารุนแรกในปการศึกษา 2547 ปจจุบันมีนักศึกษารวมทั้ง 3 หลักสูตร จํานวน 
872 คน  ตั้งแตปการศึกษา 2541 เปนตนมา คณะฯ พบวาหลักสูตรโครงการพิเศษที่เปดสอนทั้ง 3 หลักสูตร 
ไดรับความสนใจเปนอยางดี โดยมีผูสมัครเขาศึกษาเพิ่มจํานวนมากยิ่งขึ้น จึงจะดําเนินการเปดสอนหลักสูตร
โครงการพิเศษในปตอๆไป ภายใตการบริหารจัดการหลักสูตรที่เนนคุณภาพและมาตรฐานเดียวกับนักศึกษาใน
หลักสูตรภาคปกติทุกประการ  แตเนื่องจากมีหลายสถาบันการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดเปดสอน
หลักสูตรสาขาวิชาการบัญชีเพิ่มมากขึ้น คณะฯไดพิจารณาแลวจึงงดการดําเนินโครงการพิเศษหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) ตั้งแตป 2551 เปนตนไป 
  และผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ไดตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 
และ 2547 และงบรายได-คาใชจาย สําหรับป สิ้นสุดวันเดียวกันของแตละป ของโครงการพิเศษ ทั้ง 3 
หลักสูตรแลว ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยสรุปในป 2547 มีรายไดสูง
กวาคาใชจาย 2,341,116.32 บาท และ ในป 2548 มีรายไดสูงกวาคาใชจาย 6,981,530.89 บาท ซึ่งมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  ประเดน็ที่ขอนําเสนอที่ประชมุเพิม่เตมิคือ การเก็บขอมูลการไดงานทําของบัณฑิต ที่ผานมา 
มหาวิทยาลัยกําหนดใหบัณฑิตกรอกขอมลูชวงการรับพระราชทานปรญิญาบัตร ซึ่งบัณฑิตของคณะวิทยาการ
จัดการที่จบการศึกษาในภาคปลาย สวนมากยังไมมีงานทาํ จึงควรพจิารณาชวงเวลาของการเก็บขอมูลใหมดวย 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ และมีขอเสนอแนะวา เพื่อใหการเก็บขอมูลการไดงานทําของ
บัณฑิตมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น เห็นควร ปรับปรุงวิธีการ ชวงเวลาการเก็บขอมูลใหสอดคลองกับ
ระยะเวลาของการสําเร็จการศึกษาดวย 

 
5.9  คูมือการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อเสริมสรางความเปนเลิศในการปฏิบัติราชการ
ของหนวยงานภาครัฐ 
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอที่ประชุมวา ขอมอบหนังสือ คูมือการบริหารการ 

เปลี่ยนแปลงเพื่อเสริมสรางความเปนเลิศในการปฏิบัติราชการของหนวยงานภาครัฐ ซึ่งจัดทําโดยสํานักงาน ก.พ.ร.
เพื่อเปนขอมูลและใชประโยชนตอไป 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 

 
 5.10  สรปุกิจกรรมตางๆของมหาวิทยาลยัขอนแกน และรายงานสรุปขาวมหาวิทยาลัยขอนแกน 

       ในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน  ประจําเดือนตุลาคม 2550 
  ในเดือนตุลาคม 2550 มหาวิทยาลัยไดดําเนินกิจกรรมที่สําคัญๆ ในดานการพัฒนาวชิาการและผลิต
บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การสงเสริมศิลปะวัฒนธรรม การพัฒนานักศึกษา การพัฒนาระบบบริหารและ
บุคลากร และการจัดกิจกรรมพิเศษ ซึ่งมีรายละเอียดบรรจุในแผนซีดีประกอบวาระการประชุม  นอกจากนี้ ยังไดรวบรวม
รายงานขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน ประจําเดือนตุลาคม 2550    โดยแยกประเภท
เปนขาวดานตางๆ ไดแก ขาวพัฒนาวิชาการและผลิตบัณฑิต  การวิจัย การบริการวิชาการ และกิจกรรมพิเศษ ซึง่มี
รายละเอียดบรรจุในแผนซีดีประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  

 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ 

6.1 โครงการเกษียณอายกุอนกําหนด 
  ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่เสนอที่ประชุมวา ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบใหมีการปรับปรุง
อัตรากําลังของสวนราชการ (โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด) ตั้งแตปงบประมาณ 2552-2556 ซึ่งหากสวน
ราชการใดเหน็วาการดําเนนิการตามมาตรการดังกลาวแลว ไมกอใหเกิดความเสียหายในการปฏิบัติงานและมี
งบประมาณรองรับใหพิจารณาดําเนินการได ซึ่งสรุปได ดังนี้  
 
 
 
 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  18/2550  ณ  วันศุกรท่ี 9 พฤศจิกายน 2550 
หมายเหต ุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 19/2550 เมื่อวันศุกรท่ี 16 พฤศจิกายน 2550 เรียบรอยแลว 
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1. เง่ือนไขการเขารวมโครงการสําหรับสวนราชการ 
กรณีท่ี ประเด็นการบริหารงานบุคคล การกําหนดจํานวนผูเขารวม การยุบเลิกตําแหนง 

1 สวนราชการปรับเปลี่ยนสถานภาพโดยออกจากระบบ
ราชการ 

ไมมีกําหนดจํานวนผูเขารวม ยุบเลิกตําแหนง 

2 สวนราชการประสงคจะยุบเลิกบางภารกิจ ไมมีกําหนดจํานวนผูเขารวม ยุบเลิกตําแหนง 
3 มีอัตรากําลังเกิน กําหนดจํานวนผูเขารวม 

ไมเกินรอยละ 10  
ของกลุมเปาหมาย 

ยุบเลิกตําแหนง 

4 มีอัตรากําลังเหมาะสมแตมีขาราชการอายุ 50 ป 
มากกวารอยละ 20 ของจํานวนขาราชการ 

กําหนดจํานวนผูเขารวม 
ไมเกินรอยละ 10  
ของกลุมเปาหมาย 

ไมยุบเลิกตําแหนง 

5 มีอัตรากําลังไมเพียงพอตามบทบาท ภารกิจ และมี
ขาราชการอายุ 50 ป มากกวารอยละ 20 ของจํานวน
ขาราชการ 

กําหนดจํานวนผูเขารวม 
ไมเกินรอยละ 5  
ของกลุมเปาหมาย 

ไมยุบเลิกตําแหนง 

 
2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์เขารวม 

2.1 เปนขาราชการและมีเวลาราชการเหลอื 1 ปขึ้นไป นับตั้งแตวันที่ยื่นใบสมัครจนถึง
วันที่ไดรับอนญุาตใหออกจากราชการตามมาตรการนี้ โดยมีอายุตัว 50 ปขึ้นไป หรอืมี
อายุตัวไมถึง 50 ป แตมีอายุราชการครบ 25 ป ไมรวมทวีคูณ 

2.2 ไมเปนผูอยูระหวางถูกสอบสวน ถูกส่ังพักราชการ ถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน 
ถูกสอบสวนหาขอเท็จจริง เปนผูตองหาในคดีอาญาซึ่งมิใชความผิดลหุโทษ หรือ
อุทธรณคําสั่งลงโทษทางวนิัย 

2.3 หากอยูในระหวางปฏิบัติราชการชดใชทุน จะตองชดใชทุนมาแลวไมนอยกวา
ระยะเวลาศกึษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย และตองชดใชเงินตามสัญญาที่ทําไว
กับราชการสําหรับเวลาที่ยังปฏิบัติราชการชดใชทุนใหครบ 

3. สิทธิประโยชนที่ขาราชการไดรับ 
3.1 ไดรับเงินกอนตามสูตร (8+อายุราชการทีเ่หลือ) x เงินเดือนสุดทาย รวมเงินประจาํ

ตําแหนงแตสงูสุดไมเกิน 15 เทาของเงินเดือนรวมเงินประจําตําแหนง 
3.2 ไดรับการยกเวนภาษีเงินกอนและเงินจากกองทุนบําเหน็จบํานาญ (กบข.) 
3.3 มีสิทธิไดรับการพจิารณาเลือ่นขั้นเงินเดอืนประจําป เสมอืนออกจากราชการดวยเหตุ

เกษียณอาย ุ
4. สิ่งที่มหาวิทยาลัยตองพิจารณาดําเนินการ 

4.1 วิเคราะหอัตรากําลังวามีอตัรากําลังอยูในประเภทใด (เกนิพอดหีรือขาด) ซึ่งจากการ
หารอืกับฝายแผนและสารสนเทศ และกองแผนงานในเบือ้งตนพบวา อตัรากําลังของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ในภาพรวมไมเพียงพอในการปฏบัิติงาน (อยูในเกณฑกรณีขอ 
5 ซึ่งขาราชการจะสามารถเขารวมไดไมเกินรอยละ 5) 

4.2 พิจารณาวาจะเขารวมโครงการนี้หรือไม หากเขารวมตองสงขอมูลให คณะกรรมการ
กําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2550 (ขอเขารวมในปงบประมาณ 2552) 

4.3 หากเขารวมควรจะตองพจิารณากําหนดหลกัเกณฑผูเขารวมหรือไม เชน กําหนดสายงาน
ที่จะเขารวม หรือกําหนดวุฒทิี่ขาดแคลน (กม.เคยกําหนดวุฒิขาดแคลนไว 20 
ตําแหนง ซึ่งมรีายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  และมหาวิทยาลัยยัง
ไมเคยกําหนดวุฒิขาดแคลนเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ ก.ม.เคยกําหนดไว) 

4.4 เพื่อเปนขอมลูประกอบการพจิารณาในเบื้องตน กองการเจาหนาทีไ่ดสํารวจขอมูล
ขาราชการ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2550 พบวา มีขาราชการทั้งหมด 3,773 คน  

(1)  มีขาราชการที่มีอายุตัว 50 ปขึ้นไป 996 คน 
(2)  มีขาราชการที่มีอายุราชการ 25 ป 460 คน 

  ดังนั้น จะมีขาราชการที่อยูในเกณฑ 1,456 คน   
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ ตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลัง
ของสวนราชการ (โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด) ตามที่เสนอในขอ 4 ดังกลาว และเพื่อใหการ
ดําเนินมาตรการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยสอดคลอง
กับบทบาทและภารกิจขององคกร จึงแตงตั้งคณะกรรมการ ประกอบดวย 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  18/2550  ณ  วันศุกรท่ี 9 พฤศจิกายน 2550 
หมายเหต ุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 19/2550 เมื่อวันศุกรท่ี 16 พฤศจิกายน 2550 เรียบรอยแลว 
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  1.  รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล  เปน  ประธาน 
  2.  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ  เปน  กรรมการ 
  3.  ผูแทนจากสภาคณาจารย    เปน  กรรมการ 
  4.  ผูแทนจากสภาขาราชการและลูกจาง  เปน  กรรมการ 
  ท้ังน้ี มอบหมายใหประธานคณะทํางานเปนผูพิจารณาแตงตั้งคณะทํางานเพิ่มเติมไดตาม
ความเหมาะสม  และใหนําเสนอผลใหท่ีประชุมคณบดีพิจารณาอีกครั้ง 
 
  6.2  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติ 
         ในการทําขอตกลงรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศ 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากที่กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร 
เรื่อง แนวทางความตกลงรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ.
2550 ซึ่งใหอํานาจในการทําความตกลงเปนของสภามหาวิทยาลัย แตทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 
7/2550 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2550 ไดอนุมัติหลักการไววา การทําความตกลงความรวมมือทางดานการเรียนการ
สอน การวิจัย การถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การใหบริการทางวิชาการ กิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม และ
กิจกรรมทางวชิาการอื่นๆซึ่งไมมีผลตอการจัดการหลักสูตรรวมเพื่อใหปริญญา นั้น ใหมหาวิทยาลัยสามารถ 
ดําเนินการพิจารณาลงนามในขอตกลงความรวมมือได สําหรับขอตกลงความรวมมอืที่มีสวนเกี่ยวของหรือมีผล 
 
ผูกพันเกี่ยวกับการจัดการหลักสูตร/การเรยีนการสอนรวมกันเพื่อใหปริญญา มหาวิทยาลัยจะตองนําเสนอขออนุมัติ
ตอสภามหาวิทยาลัยกอนพิจารณาลงนามในขอตกลงความรวมมือ  ดังนั้น เพื่อใหการดาํเนินการจัดทําขอตกลง
ความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกน กับ สถาบันตางประเทศ มีหลักการและกระบวนการที่
เหมาะสม และเปนไปเพื่อการสงเสริมและพัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการและวิจัยของมหาวิทยาลัยในระดับ
นานาชาติ สอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงรวมมือทางวิชาการระหวาง
สถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ.2550 และมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 
7/2550 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2550 จึงขอเสนอ(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและแนว
ปฏิบัติในการทําขอตกลงรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม โดยมีสาระสําคัญอยูในขอ 4. หลักการในการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศ  
ควรสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและหรือคณะ โดยกิจกรรมความรวมมือควรมุงเนนเพื่อการสงเสริม
พัฒนาดานตางๆ เพื่อการยอมรับหรือสรางชื่อเสียงในระดับนานาชาติ ดังนี้ 

4.1 การพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งทางวิชาการและการวิจัยในสาขาวิชาตางๆ 
4.2 การสรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันตางประเทศ ที่มีการดําเนินกิจกรรมเปนที่ยอมรับ

ในวงวิชาการสาขาตางๆ 
4.3 การแลกเปลี่ยนทรัพยากรที่จะสงผลใหเกิดประสบการณการเรียนรู การใชทรัพยากรรวมกัน 

การไดรับการยกเวนในเรื่องคาใชจายตางๆและอื่นๆ ที่เปนประโยชตอมหาวิทยาลัยและหรือ
คณะ 

4.4 การดําเนินกิจกรรมกับสถาบันตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับภูมิภาคอาเซียน ที่มี
ผลตอการชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และการพัฒนาความสัมพันธอันดีระหวางสถาบัน
และระหวางประเทศ 

  ทั้งนี้ สํานักงานวิเทศสัมพันธไดจัดทําแบบฟอรมเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาในการลงนาม
ขอตกลงความรวมมือ และแผนผังขั้นตอนการดําเนินการ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบในหลักการตาม (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและ 
แนวปฏิบัติในการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศตามที่เสนอ โดยมี
ขอคิดเห็นเสนอแนะใหเพิ่มเติมสาระดังน้ี 

1.1  ช่ือ (ราง)ประกาศฯ ใหตัดคําวา “อุดมศึกษา” ออก 
1.2  ขอ 4 ควรเพิ่มเปนขอ 4.5 ดังนี้ “4.5  กิจกรรมอื่น โดยความเห็นชอบของ 

   ท่ีประชุมคณบดี” 
1.3  ขอ 7.1 ควรเพิ่มเติมเปน วรรคสอง โดยมีสาระการกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของ 
       ขอตกลงความรวมมือไวใหชัดเจน  
1.4  แบบฟอรมหรือรายละเอียดในการลงนามขอตกลงความรวมมือ ในบางกรณี 
        ท่ีมีเหตุผลความจําเปน อาจมีความแตกตางจากแบบฟอรมท่ีกําหนดได  
 
 
 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  18/2550  ณ  วันศุกรท่ี 9 พฤศจิกายน 2550 
หมายเหต ุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 19/2550 เมื่อวันศุกรท่ี 16 พฤศจิกายน 2550 เรียบรอยแลว 
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2.  ขอความรวมมือใหทุกคณะพิจารณาตรวจสอบวา รายชื่อขอตกลงความรวมมือ 
ทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศ ตามที่ไดเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักการไปแลวน้ัน ถูกตอง 
ครบถวนหรือไม และหากมีเพิ่มเติมขอใหแจงฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน 
2550 เพื่อจะไดรวบรวมขอมูลและดําเนินการตอไปตามที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติหลักการไวเดิม 
 
  6.3  จํานวนรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ในหลักสูตรโครงการพิเศษ และ  
          การรับโดยวิธีพิเศษ ประจําปการศึกษา 2551 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการไดสรุปจํานวนการรับ
บุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกนในหลักสูตรโครงการพิเศษ และการรับโดยวิธีพิเศษ ประจําป
การศึกษา 2551 เรียบรอยแลว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ หากคณะ
ประสงคจะปรับปรุง แกไข เพิ่มเติม ขอใหมีหนังสือแจงไปยังสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการใหรับทราบ
ขอมูลเพื่อดําเนินการตอไปดวย  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  6.4  การปรับปรุงเสนทาง(ถนน)และพื้นท่ีเพื่อการรับเสด็จพระราชดําเนิน 

       ประกอบพิธีเปดอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร 
  รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอที่ประชุมวา ตามที่มหาวทิยาลัยไดรับพระกรุณาจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกมุารี เสด็จพระราชดําเนินประกอบพิธีเปดอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร 
ในชวงวันที่ 17-19 ธันวาคม 2550 ตามที่มหาวิทยาลัยไดกราบบังคมทูลเชิญ นั้น ซึ่งขณะนี้คาดวากําหนดการเสด็จ
พระราชดําเนนิฯ จะเปนวันที่ 18 ธันวาคม 2550 ในการเตรียมการในดานพื้นที่และถนนของเสนทางเสด็จพระราช
ดําเนิน มหาวิทยาลัยไดมีคาํสั่งแตงตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการปรับปรุง     ภูมิทัศนของอาคารเรียนและ
ปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนเพื่อเตรียมงานและปรับปรุงพื้นที่ รับเสด็จในพิธีเปดอาคารใน
เดือนธันวาคม 2550 และใหเปนไปตามผังแมบทการใชพื้นที่มหาวิทยาลัย ตลอดจนการพัฒนาพืน้ที่ทางกายภาพ
ของมหาวิทยาลัยตามกลยุทธดานบริหารของมหาวิทยาลัย ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ 4452/2550 ลงวันที่ 
29 ตุลาคม 2550 คณะทํางานฯไดประชุมหารือแลว มีมติวา จําเปนตองปรับปรุงพื้นที่ทางเดินเชื่อมหลังคาคลมุและ
ถนนบริเวณอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาใหมใหเหมาะสมตอเสนทางเสด็จฯ โดยทําการรื้อถอนทางเดินเชื่อม 
ยกเลิกพื้นที่จอดรถบริเวณดานหนาอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาและดําเนินการปรับปรุงเปดเสนทาง/ถนนเชื่อมตอ
ระหวางวงเวียนพระบรมรูปรัชกาลที่ 4 เพื่อเปนเสนทางเสด็จพระราชดําเนนิ ทั้งนี้ เสนทางที่ปรับปรุงใหมนี้ อยูใน
สวนของ Academic Zone จะกําหนดเปนเสนทางสําหรับคนเดินโดยไมอนุญาตใหรถยนตผานไปมา 
  ทั้งนี้ กําหนดจะมีการประชุมเตรียมการรบัเสด็จฯ รวม 4 ฝาย ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2550 และ
จะมีการตรวจพื้นที่ที่จะเสด็จฯ ทั้ง 3 จุดดวย  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบในการดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศนตามที่ที่ประชุม
คณะทํางานฯไดมีมติเสนอ 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหดําเนินการตอไป 
 
  6.5  โครงการเสริมสรางความเขมแข็งดานการบริหารมหาวิทยาลัยใหม 
  รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลเสนอที่ประชุมวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดขอ
ความรวมมือมายังมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามโครงการเสริมสรางความเขมแข็งดานการบริหารมหาวิทยาลยัใหม  
ซึ่งปนี้นับเปนปที่ 2 ในการดําเนินโครงการดังกลาว โดยคณะผูบริหารมหาวิทยาลยัใหมที่เขารวมโครงการ กําหนด
จะมาศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 3 สัปดาห ชวงระหวางวันที่ 12 พฤศจิกายน – 30 พฤศจิกายน 
2550 ซึ่งมีรายละเอียด (ราง)กําหนดการใน Module 3 Case study and Shadowingตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม จึงขอความรวมมือคณะ หนวยงานใหการตอนรับการศึกษาดูงานของคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยใหม ตาม
กําหนดวัน เวลา ที่ระบุดวย  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและใหการตอนรับดวย 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  6.6  รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 
  ประธานเสนอที่ประชุมวา ขอนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550  
ตอที่ประชุมคณบดีเพื่อทราบ ทั้งนี้ รายงานผลการดําเนนิงานดังกลาวนี้ ไดนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยแลว ใน
คราวประชุมครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 โดยรายงานผลการดําเนนิงานประกอบดวยสาระสําคัญ
คือ 1) แผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ป พ.ศ. 2550  2) ผลการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยขอนแกน ป พ.ศ. 
2550  3) ความสําเร็จของผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2550  4) พัฒนาการที่สําคัญ ในป 2550   
5) ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน และ  6) การดําเนินงานใน ป พ.ศ. 2551   ซึ่งการดําเนินงานที่ผานมา  

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  18/2550  ณ  วันศุกรท่ี 9 พฤศจิกายน 2550 
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สามารถดําเนินการไดบรรลวุัตถุประสงคตามเปาหมายหลักไดทั้งหมด แตปญหา อุปสรรคตางๆ ยังมีอยู ซึ่งตองใช
เวลาในการดําเนินการแกไขปญหาตอไป 

ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณคณะและหนวยงานตางๆ  ที่รวมสรางผลงาน  ขอขอบคุณสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
ที่กําหนดนโยบายการบรหิารมหาวิทยาลัย และใหความเห็นชอบตอแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ รวมถึงชวย
สนับสนุนและสงเสริมใหการดําเนินงาน สําเร็จลุลวงไปดวยดี 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 12.45 นาฬิกา 
 
 
 
    (ลงชื่อ)          กุลธิดา  ทวมสุข 
                      (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 
                  รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

                                               เลขานุการที่ประชุมคณบดี 
 
นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์ 
นางสุภารัตน  มูลศรี 
ผูบันทึกรายงานการประชุม  
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