
 

 

รายงานการประชุมคณบดี 
ครั้งท่ี 18/2551 

เมื่อวันศุกรท่ี  17 ตุลาคม  2551 
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารแกนกัลปพฤกษ 

 

ผูมาประชุม 
1. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร   รองอธิการบดีฝายบริหาร    ประธาน 
2. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 
3. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา    รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล 
4. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศริิชัย   รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 
5. รศ.ธีระ  ฤทธิรอด    ผูชวยอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 
      แทนรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 
6. ผศ.วินัย  ใจขาน    รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ   
7. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 
8. ผศ.อาวุธ  ยิ้มแต    ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพ 
      แทนรองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพ 
9. รศ.วนิดา  แกนอากาศ   รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ 
      แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
10. อ.วีระ  ภาคอุทัย    รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ 
      แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร 
11. รศ.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
12. ผศ.เกียรติ  แสงอรุณ   รองคณบดีฝายบริหาร 
      แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร 
13. ผศ.ไพศาล  สุวรรณนอย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
14. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
15. ศ.วิรุฬห  เหลาภัทรเกษม   คณบดีคณะแพทยศาสตร     
16. ผศ.พิศมัย มะลิลา     รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
      แทนคณบดีคณะเทคนิคการแพทย 
17. รศ.พิษณุ  อุตตมะเวทิน   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
18. อ.ฑีฆายุ  พลางกูร จอรนส   ผูชวยคณบดีฝายบริหาร 
      แทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 
19. รศ.อาภรณี  ไชยาคํา   รองคณบดีฝายวิชาการ 
      แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร 
20. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี  
21. รศ.สมบูรณ  แสงมณีเดช   รองคณบดีฝายบริหาร  
      แทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 
22. อ.สักการ  ราษีสุทธิ์    รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย  
      แทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร    
23. ผศ.บุญสง  วัฒนกิจ    รองคณบดีฝายบริหาร 
      แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจดัการ 
24. รศ.คูณ  โทขันธ    รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ 
      แทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 
25. รศ.สมาน  ลอยฟา    ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 
26. ศ.สุทธิพันธ  จิตพิมลมาศ   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
27. ผศ.อนัตต  เจาสกุล    ผูอํานวยการศนูยคอมพิวเตอร 
28. รศ.สัญญา  รอยสมมุติ   รักษาราชการแทนรองผูอํานวยการฝายบริหาร 
      แทนผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ  
29. นางเพ็ญนิดา  ประสาทการคา  ผูชวยเลขานุการฝายบริหาร 
      แทนผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 
30. ผศ.เพ็ญประภา  เพชระบูรณิน  รองผูอํานวยการฝายบริหาร    

      แทนผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  
      (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
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31. ผศ.อนันต  หิรัญสาลี   กรรมการสภาคณาจารย 
      แทนประธานสภาคณาจารย 
32. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
      และรักษาการคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
      เลขานุการที่ประชุม 
33. นางสังวาลย   ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 
    
ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 
1. รศ.สุมนต  สกลไชย   อธิการบดี  
2. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง   รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
3. ผศ.เยาวลักษณ  อภิชาติวัลลภ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
4. รศ.มันทนา  สามารถ   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
5. รศ.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี     คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 
6. อ.กิตติบดี  ใยพูล    รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร 
7. นางบุบผา  ชอบใช    ประธานสภาขาราชการและลูกจาง 
      
เริ่มประชุมเวลา 09.40 นาฬิกา 
 
ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอท่ีประชุม  
  1.1 อธิการบดีขอลาประชุม 
  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา อธิการบดีขอลาประชุมคณบดี ครั้งที่ 18/2551 วันที่ 17 ตุลาคม 
2551 เนื่องจากติดภารกิจสําคัญ ณ กรุงเทพมหานคร จึงมอบใหรองอธิการบดีฝายบริหารเปนประธานใน         
ที่ประชุมแทน 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
  มต ิท่ีประชุมรับทราบ 
 
  1.2 กําหนดการเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
                            ทรงนําทีมคณะกรรมการรางวัลนานาชาติมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล 
              ในพระบรมราชูปถัมภ มาทัศนศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดขอนแกน 
  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ดวย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีกําหนด
จะเสด็จฯ ทรงนําคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ มาทัศน
ศึกษาในพื้นที่จังหวัดขอนแกน ในวันที่ 25 ตุลาคม 2551 โดยประทับเครื่องบินพระที่นั่งจากกรุงเทพมหานคร 
ถึงทาอากาศยานขอนแกน เวลา 09.02 น. จากนั้น ประทับรถยนตพระที่นั่งไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ 
โรงพยาบาลศรีนครินทร และศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามลําดับ เสวย
พระกระยาหารกลางวันที่มหาวิทยาลัยขอนแกน แลวประทับรถบัสรวมกับคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิ
รางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ เสด็จฯ ไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑไดโนเสารภูเวียง และอุทยาน
แหงชาติภูเวียง อําเภอเวียงเกา แลวประทับรถบัสเสด็จฯ ไปยังทาอากาศยานขอนแกน เพื่อประทับเครื่องบิน
พระที่นั่งเสด็จฯ ไปยังทาอากาศยานสกลนคร ในวันเดียวกัน  
  เพื่อใหการรับเสด็จฯ เปนไปดวยความเรียบรอย และสมพระเกียรติ จังหวัดขอนแกนจึงไดมี
คําสั่งมอบหมายภารกิจใหมหาวิทยาลัยขอนแกนเตรียมการรับเสด็จฯ  ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแกน คณะ
แพทยศาสตร และฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี จะไดเตรียมการถวายรายงานในสวนที่เกี่ยวของตอไป 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
         
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งท่ี 17/2551 เมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2551 

ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมครั้งที่ 17/2551 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2551 โดยไมมีการแกไข  
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน   -ไมมี- 
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
  4.1 (ราง) ระเบียบฯ วาดวยกองทุนสงเสริมการใชไมโครคอมพิวเตอร พ.ศ. 2551 และ  
         ประกาศฯ หลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินกองทุนสงเสริมการใชไมโครคอมพิวเตอร 
  รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลเสนอตอที่ประชุมวา ดวยสภาขาราชการและลูกจางขอให
มหาวิทยาลัยพิจารณาแกไขระเบียบและประกาศกองทุนสงเสริมการใชไมโครคอมพิวเตอรเพื่อใหลูกจางประจํา 
มีสิทธิกูยืมเงินจากกองทุนไปซื้อคอมพิวเตอรสําหรับพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานและหารายไดเสรมิ
นอกเวลาราชการ และที่ประชุมคณะอนุกรรมการกองทนุสงเสริมการใชไมโครคอมพิวเตอร ครั้งที่ 1/2547   
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2547 มีมติเห็นชอบตามที่สภาขาราชการและลูกจางเสนอใหปรับปรุงแกไข ระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย กองทุนสงเสริมการใชไมโครคอมพิวเตอร พ.ศ. 2544 และประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน 
(ฉบับที่ 766/2545) เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินกองทุนสงเสริมการใชไมโครคอมพิวเตอร 
เพื่อใหเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน มากยิ่งขึ้น  
   บัดนี้ คณะอนุกรรมการกองทุนสงเสริมการใชไมโครคอมพิวเตอร ในคราวประชุม ครั้งที่ 
1/2551 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 และในคราวประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2551 ได
พิจารณาใหความเห็นชอบแลว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้  

- การจัดตั้งกองทุนฯ ดังกลาวมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน แตทั้งนี้ ขอใหพึงระวังเรื่องการกูยืม
เงินกองทุนฯ ไปใชในลักษณะที่ไมเหมาะสม ไมตรงกับเจตนารมณของกองทุนฯ 

   - (ราง) ระเบียบฯ วาดวยกองทุนสงเสริมการใชไมโครคอมพิวเตอร พ.ศ. 2551 
- ขอ 6 “(4) ผูแทนศูนยคอมพิวเตอร เปน อนุกรรมการ” ใหแกไขเปน                          

“(4) รองผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร เปน อนุกรรมการ” 
- ขอ 9 การคิดอัตราดอกเบี้ยใหเปนอํานาจคณะกรรมการเงินรายได มหาวิทยาลัยขอนแกน 
เปนผูกําหนด เพื่อใหสอดคลองกับระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย เงินรายได
มหาวิทยาลัย 

 - ขอ 11 การคืนเงินยืม ควรปรับระยะเวลาการคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยใหแลวเสร็จ
จากเดิม “ ไมเกิน 30 เดือน เดือนละไมนอยกวา 1,000 บาท” ควรปรบัแกไขเปน “ไม
เกิน 24 เดือน เดือนละไมนอยกวา 2,000 บาท”  

  และที่ประชุมมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา ควรพิจารณาเงือ่นไขการปลอด
ดอกเบี้ยเงินกูยืมภายในระยะเวลา 9 เดือน ซึ่งอาจสงผลใหเกิดสภาพคลองของเงิน
หมุนเวียนในกองทุนมากยิ่งขึ้น 

  - (ราง) ประกาศฯ หลกัเกณฑและวิธีการจดัสรรเงินกองทุนสงเสริมการใชไมโครคอมพวิเตอร 
   - ใหปรับแกไขขอความใหสอดคลองกับ (ราง) ระเบียบฯ วาดวยกองทุนสงเสริมการใช 
      ไมโครคอมพิวเตอร พ.ศ. 2551 

 มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ(ราง) ระเบียบฯ วาดวยกองทุนสงเสริม
การใชไมโครคอมพิวเตอร พ.ศ. 2551 และ (ราง) ประกาศฯ หลกัเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินกองทุน
สงเสริมการใชไมโครคอมพิวเตอร ตามที่เสนอ และมอบใหกองการเจาหนาท่ีนําขอคิดเห็นเสนอแนะของ
ท่ีประชุมคณบดีไปพิจารณาประกอบการปรับปรุงแกไขตอไป 
 
  4.2 อิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย ขอความอนุเคราะหโควตาพิเศษ 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา ดวยอิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย ซึ่งเปน
สถานศึกษาของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย การศาสนูปถัมภฝายอิสลาม พุทธศักราช 2488  
เปดทําการสอนระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ปจจุบันมีนักเรียน จํานวน 2,800 คน โดยอิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย 
มีลักษณะพิเศษแตกตางจากสถานศึกษาอื่น คือ การรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเขาเรียนเปนนักเรียน
ประจําหอพักจากนักเรียนที่มีภูมิลําเนาในภาคใต โดยเฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งมีเหตุการณรุนแรง
เสมอๆ จึงสงผลใหนักเรียนขาดโอกาสทางการศึกษาอยางเตม็ศักยภาพ ถึงแมอิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย 
จะสนับสนุนและใหโอกาสทางการศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนเสริมพิเศษเพิ่มเติม แตกย็ังไมเพียงพอที่จะ
สามารถสอบแขงขันเขามหาวิทยาลัยไดทุกคน จึงขอความอนุเคราะหจากมหาวิทยาลัยขอนแกนพิจารณาให
โควตาพิเศษเขาเรียนในมหาวิทยาลัยขอนแกนเพื่อใหโอกาสตอนักเรียนที่ดอยโอกาสไดศึกษาและนําความรู
ความสามารถกลับไปพัฒนาภูมิลําเนาของตน ตลอดจนเปนสื่อกลางในการสรางสมานฉันทและความเขาใจอันดี
เพื่อประโยชนตอประเทศชาติตอไป ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
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  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการการพิจารณาใหโควตาพิเศษ 
นักเรียนอิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ท้ังน้ี มอบให สํานักทะเบียน
และประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ดําเนินการประสานขอขอมูลจากคณะ เก่ียวกับ
สาขาวิชาท่ีจะสามารถใหโควตาพิเศษได พรอมทั้งกําหนดหลักการและเงื่อนไขการใหโควตาพิเศษดวย 
 
  4.3 การพิจารณาผูไดรับเกียรตินิยมอันดับหน่ึงและเหรียญทอง ในคณะเดียวกัน  
         มากกวา 1 ราย  
  รองผูอํานวยการฝายบริหาร ผูแทนผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ)เสนอตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยไดพิจารณาผูไดรับเกียรตินยิมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง
มาตั้งแตป พ.ศ.2544 โดยผูไดรับเกยีรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทองตองเปนผูไดรับคะแนนเฉลี่ยสะสม
สูงสุด ในกลุมผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษาเดียวกันในแตละคณะ โดยที่ผานมา เมื่อปการศึกษา 2545 มี
นักศึกษาที่ไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรยีญทอง  มากกวา 1 รายที่ไดเขารับพระราชทานพรอมใบปริญญาบัตร
เปนลําดับแรกของแตละคณะ คือ คณะศึกษาศาสตร มีจํานวน 2 ราย คณะเภสัชศาสตร มีจํานวน 2 ราย โดย
คณะกรรมการอํานวยการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ.2546 ไมไดมีขอทักทวง   
  ในปการศึกษา 2550 มีผูสําเร็จการศึกษาที่ไดรับคะแนนเฉลี่ยสะสมเทากันและสําเร็จการศึกษาใน
สาขาวิชาเดียวกันหลายคณะดวยกันคือ คณะวิศวกรรมศาสตร มีจํานวน 2 ราย คณะพยาบาลศาสตร มีจํานวน 3 ราย  

  จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา 

เลขานุการที่ประชุมเสนอเพิ่มเติมวา  ผูสําเร็จการศึกษาดังกลาวเปนนักศึกษาที่เขาศึกษาในป
การศึกษา 2547 ที่ยังคงใชระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2542 ซึ่งใน
ระเบียบดังกลาวไมไดกลาวถึงการใหปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง แตที่ผานมาเปนมติจากที่
ประชุมคณบดีเห็นชอบใหมอบเหรียญทองใหผูสําเร็จการศึกษา ซึ่งที่ประชุมคณบดีไดมีมติเกี่ยวกับการมอบ
เหรียญทองหลายครั้งดวยกนั คือ คราวประชุมครั้งที่ 19/2544 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2544 คราวประชุมครั้งที่ 
20/2544 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2544 และ คราวประชุมครั้งที่ 22/2544 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2544 โดยมีมติ
ที่ชัดเจน ดังนี้  

1. ใหมีรางวลัเหรียญทองสําหรับนักศึกษาเรียนดี เกียรตินิยมอันดับ 1  คะแนนสูงสุดอันดับ 1  
จากทุกคณะเทานั้น  ซึ่งในปการศึกษา 2543 นี้มีจํานวน 14 คน  ไมตองมีรางวัลเหรียญ
ทองสําหรับผูที่ไดคะแนนสูงสุดในกลุมอีก    

2. เห็นชอบการจัดทําเหรียญ  คาใชจายใหพิจารณาจากเงินกองทุน 3% และรายละเอียด
เกี่ยวกับขนาด, ลักษณะเหรียญ ใหสํานักทะเบียนและประมวลผล นําไปพิจารณา 

3. การมอบรางวัลเหรียญทองใหกับนักศึกษาเรียนดี  เกียรตินิยมอันดับ 1  คะแนนสูงสุด  ให
เขารับพระราชทานพรอมใบปริญญาบัตร เปนลําดับแรกของแตละคณะ 

4. ควรตองกําหนดดวยวา ผูที่ไดรับรางวัลนี้  ตองเปนผูที่เรียนดี และประพฤติดี ไมเคยถูกลงโทษ
ทางวินัย 

จึงขอหารือที่ประชุมเกี่ยวกับการพิจารณาการใหเหรียญทองผูสําเร็จการศึกษาในสาขาเดียวกัน
โดยขอเสนอหลักการ ดังนี้  

1. เห็นสมควรให 1 คนตามมติเดิม หรือใหทกุคนที่มีคะแนนสูงสุดเทากัน 
2. หากให 1 คน จะใชเกณฑการพิจารณาอยางไร                     

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้  

- เนื่องจากเจตนารมณในการใหเหรียญทองแกบัณฑิตที่มีคะแนนสูงสุด นั้น เพื่อเปนการให
รางวัลแกบัณฑิตที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี และเพื่อเปนเกียรติแกบัณฑิตผูนั้น 
ดงันั้น เมื่อมผีูที่ไดคะแนนสูงสุดอันดับ 1 เทากัน มากกวา 1 ราย เห็นควรพิจารณามอบ
เหรียญทองใหทุกคน ซึ่งเหมือนที่เคยปฏิบัติเมื่อปการศึกษา 2545 และเนื่องจากกรณี
เชนนี้อาจเกิดขึ้นไดอีกในอนาคต เห็นควรมอบฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธพิจารณา
หลักการเพื่อนําไปสูแนวปฏิบัติที่ชัดเจนตอไป 

  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการใหมีผูไดรับเกียรตินิยมอันดับหน่ึงและ
เหรียญทอง ในคณะเดียวกัน มากกวา 1 รายสําหรับปการศึกษา 2550 น้ี และมอบใหฝายวิชาการและ
วิเทศสัมพันธรับไปพิจารณากําหนดหลักเกณฑท่ีชัดเจนในการใหเกียรตินิยมและเหรียญทองเพื่อใช
เปนแนวปฏิบัติในปการศึกษาตอไป 
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  4.3.1 การจัดลําดับคณะเขารับพระราชทานปริญญาบัตร 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา ที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2550 ไดพิจารณาเกี่ยวกับการจัดลําดับของคณะที่จะเขารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรเพื่อความเรียบรอยและเหมาะสม โดยพิจารณาจากจํานวนบัณฑิตที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตร
ของแตละคณะและชวงเวลาที่เหมาะสมประกอบ ดังนั้น ในปนี้มีความจําเปนตองจัดลําดับคณะใหม เนื่องจาก
จํานวนผูเขารับพระราชทานปริญญาบัตรมีจํานวนมาก ประมาณ 7,300 คน โดยจัดใหมีผูเขารับพระราชทาน 
ปริญญาบัตรในชวงเชา ประมาณ 3,000 คน ที่เหลือเปนชวงบาย ซึ่งในปการศึกษา 2549 ก็ไดดําเนินการ
ปรับเปลี่ยนลําดับการเขารับพระราชทานปริญญาบัตรไปแลวเพื่อความเหมาะสม และไดรับอนุญาตจากสํานักพระราชวัง  
  สําหรับวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น ซึ่งมีผูเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งระดับปริญญาตรี
และปริญญาโท  แตเนื่องจากระดับปริญญาโทของวิทยาลัยการปกครองทองถิ่นไมรวมอยูกบับัณฑิตวิทยาลัย 
และมีบัณฑิตเขารับพระราชทานปริญญาบัตรจํานวนมาก ดังนั้น อาจพิจารณาใหวทิยาลัยการปกครองทองถิ่นทั้ง
ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทเขารับพระราชทานปริญญาบัตรในคราวเดียวกัน โดยไมแยกระดับ
เชนเดียวกับคณะอื่นๆ  
  ในการนี้ จะไดหารือกับสํานักพระราชวังอีกครั้งเพื่อใหการจัดลําดับคณะมีความเหมาะสม
สอดคลองกับเวลาและจํานวนผูเขารับพระราชทานปริญญาบัตรตอไป 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 
  มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหดําเนินการตามเสนอ 
 
  4.4 การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย (แทนตําแหนงท่ีวางลง) 

  ผูแทนประธานสภาคณาจารยเสนอตอที่ประชุมวา  ดวยผูชวยศาสตราจารยทรงยศ วีระทวีมาศ 
ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการสภาคณาจารย สังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตร ตามคําสั่งมหาวทิยาลัยขอนแกน 
ที่ 2894/2550 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 บัดนี้ไดพนจากตาํแหนงกรรมการสภาคณาจารย สังกัดคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย สภาคณาจารย พ.ศ. 2550 ขอ 11.9 “ไดรบั
แตงตั้งใหเปนผูบริหารมหาวทิยาลัย” และตามขอบังคับฯ หมวด 4 การเลือกตั้ง ไดกําหนดไวดังนี้  

  ขอ 21 วรรคหนึ่ง กําหนดวา “ในการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการนั้น ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการเลอืกตั้ง โดยมีผูแทนของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย รวมเปนกรรมการดวย” ทั้งนี้ 
การดําเนินการเลือกตั้งใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี  

  ขอ 21 วรรคสอง กําหนดวา “…และในกรณีที่กรรมการวางลงกอนครบวาระ ใหแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการเลอืกตั้ง ภายใน 30 วัน และใหดําเนินการเลือกตั้งใหแลวเสร็จภายใน 45 วัน...” ทั้งนี้ 
การดําเนินการเลือกตั้งใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี 

  ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย(แทนตําแหนงที่วางลง) เปนไป
ดวยความเรียบรอย จึงขอเสนอ (ราง) คําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ .../2551 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
กลางดําเนินการเลือกตั้ง (แทนตําแหนงที่วางลง) และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน ฉบับที่ .../2551 
เรื่อง การแตงตั้งกรรมการสภาคณาจารย (แทนตําแหนงที่วางลง) จํานวน 2 ฉบับ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ ในหลักการ (ราง) คําสั่งมหาวิทยาลัย 
ขอนแกน ท่ี .../2551 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกลางดําเนินการเลือกตั้ง (แทนตําแหนงท่ีวางลง) 
และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี .../2551 เรื่อง การแตงตั้งกรรมการสภาคณาจารย 
(แทนตําแหนงท่ีวางลง) ตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  5.1 ขอตกลงเกี่ยวกับการดูแลจัดการศึกษาขาราชการในระหวางที่ศึกษา ฝกอบรม  
          ปฏิบัตกิารวิจัย และดูงาน ณ ตางประเทศ 

รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลเสนอตอที่ประชุมวา ดวย สํานักงาน ก.พ. ไดจัดสัมมนา
เจาหนาที่สวนราชการเกี่ยวกับระเบียบการลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ตางประเทศ ระหวาง
วันที่ 28-29 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมปรินซพาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ ซึ่งในการประชุมสํานักงาน ก.พ. ได
ใหสวนราชการพิจารณาขอตกลงเกี่ยวกับการดูแลจัดการศึกษาขาราชการในระหวางที่ศึกษา ฝกอบรม 
ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ตางประเทศ ในสวนการมอบอํานาจการพิจารณาอนุมัติคําขอของขาราชการใน
กรณีตางๆ ซึ่งกองการเจาหนาที่ ไดนําเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบแลว ซึ่งมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม 
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  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  5.2 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ.2552 
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ขอแจงกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามที่ไดเจรจาตัวชี้วัดกับ สํานักงาน ก.พ.ร.และ สมศ. เรียบรอย
แลว เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2551 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  5.3 ระเบยีบกระทรวงการคลัง วาดวย การตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ.2551 
  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา เนื่องดวยกระทรวงการคลังไดปรับปรุงระเบียบ วาดวยการตรวจสอบ
ภายในของสวนราชการ พ.ศ. 2551 ประกาศใชวันที่ 18 กันยายน 2551 โดยใหยกเลิกระเบียบเดิมฉบับ พ.ศ. 
2542 เพื่อใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานและมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 
ตามหนังสือสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 97 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2550 เรื่อง การพัฒนา
มติคณะรัฐมนตรีเรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของภาคราชการ  ซึ่งมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ   
  6.1 (ราง) ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง แนวทางและนโยบายการ 
         พัฒนาบุคลากรสายผูสอนใหมีคุณวุฒิปริญญาเอกตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
           และ(ราง) ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง แนวทาง  และนโยบาย 
         การสรรหา คัดเลือกและจัดสรรทุนสําหรับบุคคลภายนอกเพื่อใหเขามาเปน 
          บุคลากรสายผูสอน คุณวุฒิปริญญาเอกตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  
  รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลเสนอตอที่ประชุมวา ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 ไดพิจารณาแตงตั้ง
คณะกรรมการวางหลักเกณฑการสรรหา คัดเลือก และจัดสรรทุน เพือ่ใหพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ไป
ศึกษาตอ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 3287/2551 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2551 นั้น  
  บัดนี้ คณะกรรมการดังกลาวไดพิจารณาและดําเนินการจัดทํา (ราง) ประกาศ ก.บ.ม. 
มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง แนวทางและนโยบายการพัฒนาบุคลากรสายผูสอนใหมีคุณวุฒิปริญญาเอกตาม
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และ(ราง) ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง แนวทางและนโยบาย
การสรรหา คัดเลือกและจัดสรรทุนสําหรับบุคคลภายนอกเพื่อใหเขามาเปนบุคลากรสายผูสอน คุณวุฒิปริญญา
เอกตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

  ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้  
  1. (ราง) ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง แนวทางและนโยบายการพฒันาบุคลากร
สายผูสอนใหมีคุณวุฒิปริญญาเอกตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

- ขอ 4.1 เพิ่มขอความเปน “คณะตองดําเนินการจัดทําแผนกําลังคน 5 ป เพื่อการพัฒนา
ยกระดับวุฒิการศึกษาของบุคลากรสายผูสอน ทั้งนี้ ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกไมนอยกวา 
80% ของบุคลากรสายผูสอนของคณะ สงมหาวิทยาลัยตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด” 

  2. (ราง) ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง แนวทางและนโยบายการสรรหา คดัเลอืก
และจัดสรรทุนสําหรับบุคคลภายนอกเพื่อใหเขามาเปนบุคลากรสายผูสอน คุณวุฒิปริญญาเอกตามยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัย 

- ขอ 4.2  
- บรรทัดที่ 2 “…หรือเปนบุคคลที่กําลังศึกษาตอระดับปริญญา โท หรือเอก...” ใหเพิ่ม

เปน “…หรือเปนบุคคลที่มีศักยภาพในการศึกษาตอหรือบุคคลที่กําลังศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอก หรือโทและเอก…” 

- ขอ 5.4 การจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา และดูแลนักเรียนทุน ควรกําหนดเกี่ยวกับองคประกอบ
และการเสนอแตงตั้งคณะกรรมการฯ ใหชดัเจน และขอใหคํานึงถึงความคลองตัวในการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ชุดดังกลาวดวย  

- อาจพิจารณาตัดขอ 5.5 “กําหนดสวัสดิการและสรางแรงจูงใจ...” ออก เนื่องจากเปนเรื่อง
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน ซึ่งไมนาจะเกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากร 
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  3. กรณีบุคลากรที่กําลังทําการวิจัยและไมมีเวลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก และมีอายุ
มากกวา 40 ป ควรพิจารณาหาแนวทางใหบุคลากรดังกลาว สามารถศึกษาตอระดับปริญญาเอก โดยไมกระทบ
ตอการทําวิจัยดวย 
  4. ขอความในขอ 4.3 ใน (ราง) ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง แนวทางและ
นโยบายการพฒันาบุคลากรสายผูสอนใหมีคุณวุฒิปริญญาเอกตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และ ขอ 5.3 
ใน (ราง) ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง แนวทางและนโยบายการสรรหา คัดเลอืกและจัดสรรทุน
สําหรับบุคคลภายนอกเพื่อใหเขามาเปนบุคลากรสายผูสอน คุณวุฒิปริญญาเอกตามยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยควรจะตองมีความสอดคลองกันขอใหพิจารณาปรับแกไขดวย   
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ (ราง) ประกาศ ก.บ.ม. 
มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง แนวทางและนโยบายการพัฒนาบุคลากรสายผูสอนใหมีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และ (ราง) ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง แนวทางและ
นโยบายการสรรหา คดัเลือกและจัดสรรทุนสําหรับบุคคลภายนอกเพื่อใหเขามาเปนบุคลากรสายผูสอน 
คุณวุฒิปริญญาเอกตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ตามที่เสนอ และใหนําขอคิดเห็นเสนอแนะเสนอตอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ตอไป 
 
  6.2 แจงมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)  
  - สรปุผลการติดตามภาระงานขั้นต่ําตามประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี 981/2548  
  รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลเสนอตอที่ประชุมวา ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551 ไดพิจารณาผลสรุปการติดตาม
ภาระงานขั้นต่ําตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 981/2548 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 โดยติดตาม
ภาระงาน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2548 – 30 กันยายน 2550 มีคณะสงรายงานภาระงานขั้นต่ํา จํานวน 11 
หนวยงาน และไมสงภาระงานขั้นต่ํา จํานวน 6 หนวยงาน ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  และสําหรับคณะที่ยังไมสงรายงานภาระงานขั้นต่ํา ขอใหคณบดีทุก
คณะกํากับติดตามใหหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการจัดทํารายงานภาระงานขั้นต่ําสงมหาวิทยาลัยตอไปดวย 
  
  - การอนุมัติใหพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใชเงินรายได ตําแหนงนักรังสีการแพทย  
    ใชบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 
  ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 9/2551 เมื่อ
วันที่ 7 ตุลาคม 2551 ไดพิจารณาอนุมัติใหพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใชเงินรายได ตําแหนงนักรังสีการแพทย
ใชบัญชีอัตราเงินเดือนมหาวิทยาลัย ตั้งแตวันที่ 7 ตุลาคม 2551 เปนตนไป 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  6.3 รายงานผลการสรรหาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจําสาขาวิชา 
  รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยีเสนอตอที่ประชุมวา ตามคําสั่ง
มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 4203/2551 ลงวันที่ 26 กันยายน 2551 แตงตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยประจําสาขาวิชาคณะหนึ่ง นั้น บัดนี้ คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ไดดําเนินการสรรหาผูเหมาะสม
เพื่อเสนอแตงตั้งเปนคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยประจําสาขาวชิา โดยการรับสมคัรและการทาบทามเสร็จส้ิน
เรียบรอยแลว จึงขอเสนอรายงานผลการสรรหาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจําสาขาวิชา 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  ซึ่งมีรายชื่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจําสาขาวิชาคณะที่หนึ่ง และ
สาขาวิชาคณะที่สอง รวมท้ังกรรมการสมทบ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจํา
สาขาวิชาคณะที่หน่ึง และสาขาวิชาคณะที่สอง รวมทั้งกรรมการสมทบ ตามที่เสนอ และใหเสนอ        
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 
 
  6.4 การระงับการใชสิทธิเบิกจายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ 
  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ดวยกรมบัญชีกลางตรวจสอบพบวา มีผูมีสิทธิ (ขาราชการ 
ลูกจางประจํา ผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ) และบุคคลในครอบครัวบางราย เบิกจายคารักษา พยาบาลในโครงการ
เบิกจายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการผิดปกติ กลาวคือ มีการรับการรักษา พยาบาลในสถานพยาบาล
ทางราชการหลายแหงในระยะเวลาใกลเคียงกัน และมีการเบิกจายเปนจํานวนมาก โดยกรมบัญชีกลางได
ดําเนินการระงับการใชสิทธิเบิกจายคารักษาพยาบาลของบุคคลดังกลาวในโครงการเบิกจายตรงสวัสดิการ
รักษาพยาบาลขาราชการแลว และอยูระหวางตรวจสอบขอมูลอยางละเอียด 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 18/2551 ณ วันศุกรท่ี 17 ตุลาคม  2551 
หมายเหต ุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 19/2551 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 เรียบรอยแลว 

  ดังนั้น เพื่อมิใหมีการเบิกจายเงินคารักษาพยาบาลโดยไมถูกตองในระบบการเบิกจายตรง และ
เพื่อประโยชนในการควบคุมการเบิกจายเงินคารักษาพยาบาลของบุคคลดังกลาว และบุคคลอื่นที่อาจตรวจพบ
ในอนาคตวามีการดําเนินการเบิกจายคารกัษาพยาบาลในโครงการเบิกจายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาล
ขาราชการผิดปกติ ซึ่งยังคงสามารถนําใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาลมาเบิกจากสวนราชการตนสังกัดได หาก
ถูกระงับการเบิกจายตรงแลว จึงกําหนดแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  

1. กรณีกรมบัญชีกลางตรวจสอบพบวาบุคคลใดมีพฤติกรรมการเบิกจายคารักษาพยาบาลใน
โครงการเบิกจายตรงผิดปกติ จะระงับการเบิกจายคารักษาพยาบาลของบุคคลดังกลาวใน
โครงการเบิกจายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการโดยทันที 

2. กรมบัญชีกลางจะดําเนินการแจงสวนราชการตนสังกัดของบุคคลดังกลาวใหทราบวา 
บุคคลในสังกัดมีพฤติกรรมเบิกจายคารักษาพยาบาลผิดปกติ และอยูระหวางการตรวจสอบ
รายละเอียด 

3. หากบุคคลที่ถูกระงับการเบิกจายตรงคารกัษาพยาบาลนําใบเสร็จคารักษาพยาบาลมายื่น
เบิก ณ สวนราชการตนสังกัด ขอใหสวนราชการตนสังกัดเรยีกรายละเอียดการ
รักษาพยาบาลเพื่อประกอบการเบิกจาย หากไมมีเอกสารประกอบการเบิกจายดังกลาวจะ
ไมสามารถเบิกคารักษาพยาบาลได ทั้งนี้ เมื่อสวนราชการตนสังกัดอนุมัติใหบุคคลดังกลาว
เบิกคารักษาพยาบาลแลว ขอใหจัดสงสําเนาใบเสร็จรับเงิน พรอมรายละเอียดการ
รักษาพยาบาลใหกรมบัญชีกลางทราบโดยดวนดวย  

  ทั้งนี้ เมื่อกรมบัญชีกลางไดดําเนินการตรวจสอบเวชระเบียน และเอกสารประกอบการพิจารณา
ครบถวนแลว หากไมพบวามีการเบิกจายคารักษาพยาบาลที่ถูกตอง หรือสอไปในทางทุจรติแลว กรมบัญชีกลาง
จะแจงการคืนสิทธิในโครงการเบิกจายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการใหสวนราชการตนสังกัดทราบ 
เพื่อแจงบุคคลดังกลาวตอไป  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

 6.5    สรุปกิจกรรมตางๆของมหาวิทยาลัยขอนแกน และรายงานสรุปขาว 
  มหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน   
 ประจําเดือนกันยายน 2551 

  ในเดือนกันยายน 2551 มหาวิทยาลัยไดดําเนินกิจกรรมที่สําคัญๆ ในดานการพัฒนาวชิาการและ
ผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การสงเสริมศิลปะวัฒนธรรม การพัฒนานักศึกษา การพัฒนาระบบบริหาร
และบุคลากร และการจัดกิจกรรมพิเศษ ซึง่มีรายละเอียดบรรจุในแผนซีดีประกอบวาระการประชุม  นอกจากนี้ ยังได
รวบรวมรายงานขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร ส่ือมวลชน ประจําเดือนกันยายน 2551 โดยมี
รายละเอียดบรรจุในแผนซีดีประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  
 
เลิกประชุมเวลา 11.50 นาฬิกา 
 
 
 
     
      (ลงชื่อ)      กุลธิดา  ทวมสุข 
            (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 
              รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

                                 เลขานุการที่ประชุมคณบดี 
 
 
 
นางสาวลัลธริมา ประจง 
นางสุภารัตน  มูลศรี 
ผูบันทึกรายงานการประชุม  


