
รายงานการประชุมคณบดี 1 
ครั้งท่ี 2/2552 2 

เมื่อวันศุกรท่ี  23 มกราคม 2552 3 
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารแกนกัลปพฤกษ 4 

 5 

ผูมาประชุม 6 
1. รศ.สุมนต  สกลไชย    อธิการบดี     ประธาน 7 
2. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร   รองอธิการบดีฝายบริหาร     8 
3. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 9 
4. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา    รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล 10 
5. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ   รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 11 
6. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 12 
7. ผศ.วินัย  ใจขาน    รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ   13 
8. ผศ.วันชัย  ธนาเศรษฐอังกูล   รองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพ 14 
9. รศ.ลาํปาง  แมนมาตย   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 15 
10. รศ.สังคม  เตชะวงศเสถียร   รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา 16 
      แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร 17 
11. รศ.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 18 
12. ศ.ละออศรี  เสนาะเมือง   คณบดีคณะวิทยาศาสตร 19 
13. ผศ.ไพศาล  สุวรรณนอย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร 20 
14. ผศ.เสาวมาศ  เถื่อนนาดี   รองคณบดีฝายบริหารและพัฒนาบุคลากร 21 
      แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 22 
15. ศ.วิรุฬห  เหลาภัทรเกษม   คณบดีคณะแพทยศาสตร  23 
16. ผศ.เยาวลักษณ  อภิชาติวัลลภ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 24 
17. รศ.พัชรี  เจียรนัยกูร    รองคณบดีฝายบริหาร วางแผนและสารสนเทศ 25 
      แทนคณบดีคณะเทคนิคการแพทย 26 
18. รศ.พิษณุ  อุตตมะเวทิน   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 27 
19. รศ.อินทรพล  หอวิจิตร   คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 28 
20. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย   คณบดีคณะเภสัชศาสตร 29 
21. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี  30 
22. รศ.สมบูรณ  แสงมณีเดช   รองคณบดีฝายบริหาร 31 
      แทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 32 
23. ผศ.ทรงยศ  วีระทวีมาศ   คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 33 
24. ผศ.จินตนา  สมสวัสดิ์   รองคณบดีฝายบริหาร 34 

แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 35 
25. รศ.เฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี   คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 36 
26. ผศ.บุญสง  วัฒนกิจ    รองคณบดีฝายบริหาร 37 
      แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจดัการ 38 
27. รศ.พีรสิทธิ์  คํานวณศิลป   คณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 39 
28. รศ.สมาน  ลอยฟา    ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 40 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 41 
29. ศ.สุทธิพันธ  จิตพิมลมาศ   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 42 
30. ผศ.อนัตต  เจาสกุล    ผูอํานวยการศนูยคอมพิวเตอร 43 
31. รศ.สัญญา  รอยสมมุติ   รักษาราชการแทนรองผูอํานวยการฝายบริหาร  44 
      แทนผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ 45 
32. รศ.สุทธิลักษณ  ตั้งกีรติชัย   รองผูอํานวยการฝายแผนและสารสนเทศ 46 
      แทนผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 47 
33. ผศ.เพ็ญประภา  เพชระบูรณิน  รองผูอํานวยการฝายบริหาร    48 

      แทนผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  49 
      (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 50 
34. นางสาวกัปกันชรฐ  ถาโอษ   เลขานุการสภาขาราชการและลูกจาง 51 
      แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง 52 
 53 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 2/2552 ณ วันศุกรท่ี 23 มกราคม 2552 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 3/2552 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2552 เรียบรอยแลว 

35. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 1 
      และรักษาการคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 2 
      เลขานุการที่ประชุม 3 
36. นางสังวาลย   ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 4 
    5 
ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 6 
1. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศริิชัย   รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 7 
2. ผศ.วันชยั  สุมเล็ก    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 8 
3. อ.กิตติบดี  ใยพูล    ผูรักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร 9 
4. ผศ.พรรณวดี  ตันติศิรินทร   ประธานสภาคณาจารย 10 
      11 
เริ่มประชุมเวลา 10.40 นาฬิกา 12 
 13 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอท่ีประชุม  14 

1.1  เรื่องที่ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2552 และ 15 
        การประชุมวาระพิเศษ เมื่อวันท่ี 7 มกราคม 2552 และมติท่ียังไมไดรับการรับรอง  16 

  เลขานุการที่ประชุม ในฐานะกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ดวย17 
ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกนครั้งที่ 1/2552 มีเรื่องที่ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติที่ยัง18 
ไมไดรับการรบัรอง  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    19 

ที่ประชุมที่ขอสังเกตวา ขอมูลตัวเลขหุนสามัญ ในตารางที่ 4  และ 5 ในหนาที่  7  นั้น  20 
อาจคลาดเคลือ่นขอใหตรวจสอบและปรับแกไขใหถูกตองดวย 21 
  ประธานเสนอที่ประชุมวา สําหรับการประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระพิเศษ ซึ่งเปนเรื่องการ22 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี ตามนโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนา23 
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ประจําปงบประมาณ 2551 รอบ 12 เดือน : ตุลาคม 2550 – กันยายน 2551) นั้น        24 
มีประเด็นที่เกี่ยวของในหลายเรื่องดวยกัน จึงจะขอเรียนเชิญประชุมคณบดีเพื่อปรึกษาหารือเปนวาระพิเศษใน25 
โอกาสที่เหมาะสมตอไป 26 
  รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธเสนอที่ประชุมเพิ่มเติมวา มหาวิทยาลัยไดเสนอ27 
รายงานการสัมภาษณพิเศษ  ศ. ดร. กนก  วงษตระหงาน ประธานคณะกรรมการกํากับติดตามและประเมินผลงาน28 
อธิการบดี และไดเผยแพรบน web site ของมหาวิทยาลัย (KKU Channel) สําหรับผูที่สนใจสามารถเขาไปชม29 
และฟงเสียงการสัมภาษณดังกลาวได   30 

จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 31 
มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 32 

 33 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งท่ี 1/2552 เมื่อวันท่ี 9  มกราคม 2552 34 

ที่ประชุมมมีติรบัรองรายงานการประชมุครั้งที่ 1/2552 เมื่อวนัที่ 9 มกราคม 2552 โดยมีการแกไขดังนี ้35 
1. หนา 1 รายชื่อผูเขารวมประชมุลําดับที่ 21 ใหแกไขนามสกุลใหถูกตองเปน “ศรีพานิชกุลชัย” 36 
2. หนา 9 มติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 4.5 ขอความ “...ทั้งนี้ ใหบุคลากรรวมกลุมและสมัครในชือ่ของ37 

คณะ/หนวยงาน...” ใหแกไขเปน “...ทั้งนี้ ใหบุคลากรรวมกลุม และกรอกใบสมคัรเปนรายบุคคลและ38 
ใหคณะ/หนวยงาน รวบรวมใบสมัครพรอมคาสมัครสงไปยังสมาคมศิษยเกา...” 39 

3. หนา 11 บรรทดัที่ 27  คําวา “สภาอุดมศึกษา” ใหแกไขเปน “สภาสถาบันอุดมศึกษา” 40 
4. หนา 12 บรรทดัที่ 32  มติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 6.1 คําวา “คณะกรรมการผูสมควรไดรับรางวลัเชดิชู41 

เกียรติบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน” ใหแกไขเปน “คณะกรรมการพิจารณาคัดเลอืกผูสมควรไดรับ42 
รางวลัเชดิชูเกยีรติบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน” 43 

 44 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน   -ไมม-ี  45 
 46 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   47 

4.1 (ราง) นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี  มหาวิทยาลัยขอนแกน 48 
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของ49 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ50 
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  รวมท้ังใหสอดคลองกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 51 
(PMQA) โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหนวยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารราชการ52 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาลอันจะทําใหประชาชนเกิดความมั่นใจศรทัธาและไววางใจในการ53 
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หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 3/2552 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2552 เรียบรอยแลว 

บริหารราชการแผนดินของรัฐบาล มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงไดจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีดาน1 
ตางๆ ทั้งนี้ เพื่อเปนมาตรฐานและเปนแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเปนคานิยมรวมสําหรับองคการและบุคลากรทุกคน 2 
พึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูกับกฎ ขอบังคับอื่นๆอยางทั่วถึง 3 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหขอคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติม กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 4 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นควรใหคณะ/หนวยงาน พิจารณาศึกษาในรายละเอียด5 
อยางละเอียดรอบคอบและรวบรวมขอคิดเห็นเสนอแนะไว โดยมหาวิทยาลัยจะจัดการประชุมคณบดี6 
วาระพิเศษ เพื่อพิจารณาเรื่องดังกลาวอีกครั้งในโอกาสตอไป  7 
 8 
  4.2  ขออนุมัติงบประมาณโครงการพัฒนาคณะแพทยศาสตรเพื่อบริการสุขภาพเปนเลิศ  9 
          และรองรับการผลิตนักศึกษาแพทยเพิ่ม 10 
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ ดวยสภามหาวิทยาลัยคราวประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อ11 
วันพุธที่ 2 เมษายน 2551 ไดอนุมัติหลักการใหมีการศกึษาความเปนไปไดและริเริม่โครงการจัดตั้งศูนยความ12 
เปนเลิศทางการแพทยตติยภูมิเฉพาะทางขึ้น  คณะแพทยศาสตรจึงไดจัดทําโครงการพัฒนาคณะแพทยศาสตร 13 
เพื่อบริการสุขภาพเปนเลิศ และรองรับการผลิตนักศึกษาแพทยเพิ่ม ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ14 
การประชุม ในการนี้ จึงเสนอขออนุมัติงบประมาณในการดําเนินการมีรายละเอียดดังนี้ 15 
  1. เงินงบประมาณแผนดิน จํานวนเงินทั้งส้ิน 720,000,000 บาท 16 
   1.1 ขอตั้งงบประมาณประจําป 2553 เปนเงินจํานวน  144,000,000 บาท(20%) 17 
   1.2 ขอตั้งงบประมาณประจําป 2554 เปนเงินจํานวน 288,000,000 บาท(40%) 18 
   1.3 ขอตั้งงบประมาณประจําป 2555 เปนเงินจํานวน 288,000,000 บาท(40%) 19 
  2. เงินนอกงบประมาณ จํานวนทั้งส้ิน 1,000,000,000 บาท 20 
   2.1 ขอตั้งงบประมาณประจําป 2553 เปนเงินจํานวน  200,000,000 บาท(20%) 21 
   2.2 ขอตั้งงบประมาณประจําป 2554 เปนเงินจํานวน 400,000,000 บาท(40%) 22 
   2.3 ขอตั้งงบประมาณประจําป 2555 เปนเงินจํานวน 400,000,000 บาท(40%) 23 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 24 
  ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะดังนี้ 25 

- โครงการนี้เปนโครงการที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ตองเนนชูประเดน็ดานศูนยความเปนเลิศ  26 
ซึ่งแตกตางจากโครงการปกติทั่วไป เห็นควรรวมกันใหการสนับสนุน ใหมีการตั้งคณะทํางาน27 
พิจารณาหารอืรวมกันในภาพรวม ใหมีการบูรณาการหลายสาขาในศูนยวิทยาศาสตร28 
สุขภาพ รวมถงึการใชทรัพยากร การบริหารจัดการพื้นที่รวมกันอยางเปนระบบ และมี29 
ประสิทธิภาพ  30 

  มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นควรใหคณะแพทยศาสตรพิจารณาวิเคราะหและ31 
ปรับปรุงเอกสารโครงการใหมใหมีความสมบูรณและครอบคลุมใหมากยิ่งขึ้น ควรตองระบุใหชัดเจนวา 32 
โครงการนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการสูความเปนเลิศ และเพิ่มเติมในรายละเอียดดวยวา แหลงท่ีมา33 
ของงบประมาณมาจากที่ใดบาง   34 
 35 
  4.3  ขอความเห็นชอบแผนงบประมาณ ประจําป พ.ศ.2552 ของสถานบริการสุขภาพ 36 
          เทคนิคการแพทยและกายภาพบําบัด 37 
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา  สถานบริการสุขภาพเทคนิค38 
การแพทยและกายภาพบําบัด ซึ่งเปนองคกรในกํากับของมหาวิทยาลัย ขอเสนอแผนงบประมาณ ประจําป 39 
2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552) เปนเงินจํานวน 14,455,000.00 บาท  ซึ่งมีรายละเอียดตาม40 
เอกสารประกอบวาระการประชุม 41 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหขอคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติม กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 42 
  ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้  43 

1. ควรมีรายละเอียดของแผนงบประมาณประจําป เปาหมาย-ผลลัพธ-ผลผลิต ประกอบการ44 
พิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยดวย 45 

2. รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอแนะวา ควรพิจารณาปรบัระบบงบประมาณ-บัญชี ใหตรงกับ46 
ปงบประมาณของมหาวิทยาลัยดวย 47 

3. ประธานเสนอแนะวา การเสนอของบประมาณประจําปขององคกรในกํากับของ48 
มหาวิทยาลัยนั้น ควรตองเสนอพรอมกับการเสนอของบประมาณประจําปของคณะ/49 
หนวยงาน ตามปกติ  ขอใหมีการกํากับดูแลไมใหเกิดความลาชา 50 

  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการแผนงบประมาณ ประจําป 2552 ของ51 
สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทยและกายภาพบําบัด  ตามที่เสนอ และมอบฝายแผนและสารสนเทศ 52 
รับเอาขอสังเกตและขอคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมคณบดีไปพิจารณา และเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 53 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 2/2552 ณ วันศุกรท่ี 23 มกราคม 2552 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 3/2552 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2552 เรียบรอยแลว 

  4.4  การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองอุทธรณโทษทางวินัยนักศึกษา 1 
  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอตอที่ประชุมวา  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย 2 
วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2543 ขอ 21 เมื่ออธิการบดีไดรับเรื่องอุทธรณ ใหสงเรื่องใหคณะกรรมการกลั่นกรอง3 
อุทธรณซึ่งที่ประชุมคณบดีแตงตั้งขึ้นเพื่อพิจารณากลั่นกรองประเด็นที่อุทธรณและเสนอความเห็นตออธิการบดี4 
ภายใน 60 วัน และกรณีที่จําเปนอาจขออนุมติตออธิการบดีขยายเวลาไดอีกไมเกิน 60 วัน โดยคณะกรรมการ5 
กลั่นกรองอุทธรณประกอบดวย ประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการอีกจํานวน 3-5 คน  มีวาระ 1 ป  6 
  เนื่องจากตามขอบังคับฯ ดังกลาว ในการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองอุทธรณโทษทางวินัย7 
นักศึกษา ที่ประชุมคณบดีเปนผูใหความเห็นชอบในการแตงตั้งคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการชุดเดิม ตาม8 
คําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ 386/2551 ลงวันที่ 24 มกราคม 2551 จะครบวาระการดาํรงตําแหนงในวันที่ 23 9 
มกราคม 2552 จึงขอเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนคณะกรรมการกลัน่กรองอุทธรณโทษทางวินัย10 
นักศึกษา ดังนี้ 11 

1. ผศ.ปนปนัทธ  เผือกพันธ  เปน  ประธานคณะกรรมการ 12 
2. ผศ.อรสา  กงตาล   เปน  กรรมการ 13 
3. นางพิมพา  อินแบน   เปน  กรรมการ 14 
4. นางสาวไพรัตน  ขันธแกวกอบศิริ เปน  กรรมการและเลขานุการ 15 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 16 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการกลั่นกรองอุทธรณโทษ17 
ทางวินัยนักศึกษา ตามที่เสนอ  และใหจัดทําคําสั่งแตงตั้งตอไป 18 
 19 
  4.5  การรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยวิธีรับตรง ประจําป 2553 20 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา เนื่องจากมีความจาํเปนตองสงขอมูลนโยบายการรับ21 
บุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยวิธีรับตรง ประจําป 2553 ใหกับสํานักงานคณะกรรมการการ22 
อุดมศึกษาไดรับทราบโดยเร็ว ประกอบกับในป 2553 จะมีการเปลี่ยนแปลงองคประกอบของเกณฑการคัดเลือก23 
เขาศึกษาในระบบกลาง (Admission) ดวย จึงขอเสนอขอมูลเกี่ยวกับการรับบุคคลเขาศึกษาของมหาวิทยาลัย24 
โดยสรุป ดังนี้ 25 

ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยไดประกาศรับสมัครจํานวน 81 สาขาวิชา (127 รหัสสอบ)  26 
จํานวนเปาหมายการรับ 3,721 คน จํานวนผูสมัครทั้งหมด 39,350 คน (สัดสวน 10.6 : 1) มีจํานวนผูสอบผาน27 
ขอเขียน 4,369 คน มาสัมภาษณ 3,821 คน (87.5%) ขาดสัมภาษณ 545 คน (12.5%) จํานวนผูผาน28 
สัมภาษณมีสิทธิ์เขาศึกษา 3,818 คน มารายงานตัวเขาศึกษา 3,134 คน (82.1%) ไมมารายงานตัว 684 คน 29 
(17.9%) เมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายการรับแลว พบวา ต่ํากวาเปาหมายจํานวน 587 คน (15.8%) 30 
  ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนนโยบายการรับเขาศึกษาโดยวิธีรับตรง ป31 
การศึกษา 2553 ซึ่งที่ประชมุอธิการบดีแหงประเทศไทย ไดมีหนังสือ “ดวนที่สุด” ที่ ทปอ.51/512 ลงวันที่ 15 32 
ธันวาคม 2551 ไดประกาศปรับเปลี่ยนองคประกอบในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบ33 
กลาง (Admission) ซึ่งจะเริ่มใชในปการศึกษา 2553 โดยไดกําหนดองคประกอบและคาน้ําหนักในการคัดเลอืก 34 
ดังนี้ 35 

 1. ผลการเรียนเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX)  20 % 36 
 2. ผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 30% 37 
 3. ผลการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test : GAT) 10 – 50% 38 
 4. ผลการทดสอบวัดความถนัดเฉพาะวิชาชีพ/วิชาการ (Professional Aptitude Test : PAT) 39 
        0-40% 40 

ทั้งนี้ ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ขอใหมหาวิทยาลัย/สถาบัน นําคะแนนสอบ GATและ  41 
PATมาใชเปนองคประกอบในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบรับตรงดวย  42 
อีกทั้ง การสอบ O-NET จะจัดสอบปลายเดือนกุมภาพนัธ 2553 และทราบผลคะแนนในเดือนมีนาคม 2553 ซึ่ง43 
หากนํามาใชในระบบรับตรงก็จะลาชาเกินไป 44 
  จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณานโยบายการรับเขาศึกษา ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 45 
2553 ดังนี้ 46 
           1. สัดสวนการรับเขาศึกษาโดยวิธีรับตรง ตอการรับในระบบกลาง (Admissions) ของทุกคณะ/47 
สาขาวิชา เห็นควรเสนอใหใชสัดสวนเดมิที่เคยปฏิบัติมาทุกป คือ 75:25% เนื่องจากเปนสัดสวนที่เหมาะสมแลว 48 
           2. เกณฑการคัดเลือก ใหสมัครได 1 สาขาวิชาเทานั้น  โดยมีองคประกอบการคัดเลือก 49 
เปรียบเทียบกับปการศึกษา 2552 มีรายละเอียด ดังนี้ 50 
 51 
 52 
 53 
 54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 2/2552 ณ วันศุกรท่ี 23 มกราคม 2552 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 3/2552 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2552 เรียบรอยแลว 

องคประกอบ ปการศึกษา 2552 
(%) 

ปการศึกษา 2553 
(%) 

หมายเหต ุ

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  
    (GPAX)  5  ภาคเรียน 

5 5 คงเดิม 

2. รายวิชาที่ มข. จัดสอบเอง * 
95 

45 – 75 ปรับสัดสวนลดลงเพื่อนําเกณฑ 
GAT PAT มาใชดวย 3. รายวิชาเฉพาะจัดสอบโดย    

    สกอ. 
- 

4. GAT  
    (General Aptitude Test) 

 
 
- 

20 ใชผลคะแนนที่ดีที่สุด ครั้งที่ 2 
(ก.ค.) หรือ ครั้งที่ 3 (ต.ค.) 

5. PAT 
    (Professional Aptitude Test) 

- 0 – 30 แทนรายวิชาเฉพาะเดิมที่จัดสอบ
โดย สกอ. 

รวม 100 100  
 1 
* ขอมูลรายวิชาที่ มข. จัดสอบเอง เปรียบเทียบ ปการศึกษา 2552 และ ปการศึกษา 2553 มีดังนี้ 2 
 3 

รายวิชาที่ มข.จัดสอบเอง 
ปการศึกษา 2552 

รายวิชาที่ มข.จัดสอบเอง 
ปการศึกษา 2553 

01 ภาษาไทย 01 ภาษาไทย 
02 สังคมศึกษา 02 สังคมศึกษา 
03 ภาษาอังกฤษ 03 ภาษาอังกฤษ 
04 คณิตศาสตร(วิทย) 04 คณิตศาสตร (วิทย) 
05 วิทยาศาสตรทั่วไป 05 วิทยาศาสตรทั่วไป 
06 เคม ี 06 เคม ี
07 ชีววิทยา 07 ชีววิทยา 
08 ฟสิกส 08 ฟสิกส 
09 คณิตศาสตร (ศิลป) 09 คณิตศาสตร (ศิลป) 
31 ภาษาฝรั่งเศส สามารถไปใชคะแนน 
32 ภาษาเยอรมัน จาก PAT ได 
35 ภาษาจีน   
36 ภาษาญี่ปุน   

 4 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 5 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติดังน้ี 6 

1. เห็นชอบสัดสวนการรับคงเดิม คือ รับตรง ไมเกิน 75% และรับผาน Admission 7 
ไมนอยกวา 25 % ตามที่เสนอ ท้ังน้ี สัดสวนการรับตรง ไมเกิน  75% น้ัน ใหรับ8 
นักเรียนท่ีมีศักยภาพสูงจากทุกภาคของประเทศ จํานวน 10% ดวย 9 

2. เห็นชอบเกณฑการคัดเลือกตามที่เสนอ 10 
 11 
  4.6  รายงานผลการประชุมและมติคณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจาย 12 
         งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 13 
  รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอที่ประชุมวา สืบเนื่องมาจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11  14 
พฤศจิกายน  2551 และตามหนังสือที่ กค 0405.2/  ว 67  ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2550 และหนังสือที่ กค 15 
0420.5/16895  ลงวันที่ 19 กันยายน 2551ไดมีกรอบแนวปฏิบัติใหทุกสวนราชการดําเนินการใหมีกลไกในการ16 
บริหารงบประมาณใหเปนไปตามแผนการใชจายงบประมาณโดยใหแตงตั้งคณะกรรมการติดตามเรงรัดการ   17 
เบิกจายเงินงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแกนไดแตงตั้งคณะกรรมการเรงรัดติดตามการใชจายเงินงบประมาณ  18 
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ 986/2550 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2550 โดยมีหนาที่ในการดูแลการใชจายเงิน19 
ใหเปนไปตามแผนการใชจายเงิน และคณะกรรมการฯไดมีการประชมุทุก 3 เดือน และในการประชุมครั้งที่ 20 
3/2551 และครั้งที่ 4/2551  มีมติ ดังนี้ 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 2/2552 ณ วันศุกรท่ี 23 มกราคม 2552 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 3/2552 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2552 เรียบรอยแลว 

1.  ผลการดําเนินงานของงบประมาณประจําป พ.ศ. 2551 และรายงานการใชจายเงินงบประมาณ   1 
      ประจําป พ.ศ. 2552  ณ วันท่ี  30 พฤศจิกายน  2551 2 

 ผลการดําเนินงานของงบประมาณประจําป พ.ศ. 2551 และ ป พ.ศ. 2552 (ต.ค.-พ.ย.51) 3 

งบรายจาย งปม.ป 2551 งปม.ป 2552 (ต.ค.-พย. 51) 

เบิกจายรอยละ เปาหมาย (%) เบิกจายรอยละ เปาหมาย
(%) 

งบบุคลากร 98.32 

94.00 

17.55 

27.50 
งบดําเนินงาน 96.56 8.33 
งบลงทุน 51.03 11.24 
งบเงินอุดหนุน 51.18 4.28 
 ภาพรวม 80.31 11.98 

 ผลการดําเนินงานการเบิกจายเงินงบประมาณประจําป พ.ศ.2551  ณ วันที่ 30 กันยายน 2551  4 
ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแกนมีการเบิกจายรวมทั้งส้ิน รอยละ 80.31 งบบุคลากรเบิกจายได รอยละ  98.32   5 
ดําเนินงานเบิกจายได รอยละ 96.56  งบลงทุนมีการเบิกจายได รอยละ 51.03  งบเงินอุดหนุนเบิกจายไดรอย6 
ละ  51.18 เปาหมายตามมติคณะรัฐมนตรีตั้งไว รอยละ 94  จะเห็นไดวามหาวิทยาลัยมีการเบิกจายไดคอนขาง7 
ต่ํากวาเปาหมายมาก  สาเหตุที่เบิกไดไมถึงรอยละ 100  เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอกันเงินไวเบิกจายเหลื่อมป  8 
และผลการใชจายเงินประจําปงบประมาณป พ.ศ. 2552  ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน  2551  ซึ่งผลการเบิกจาย9 
ภาพรวมไดเพียง  รอยละ  11.98  ซึ่งเปาหมายของมหาวิทยาลัยขอนแกนตั้งไวในไตรมาส  1  รอยละ  27.50  10 
มติที่ประชุมเห็นสมควรใหคณะฯ/หนวยงาน  เรงรัดการใชเงินใหเปนไปตามแผนการใชจายเงิน โดยใหเปนไป11 
ตามกลไกของการบริหารงบประมาณ  มหาวิทยาลัยขอนแกนไดกําหนดแนวทางการดําเนินการเรงรัดติดตาม12 
การใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  ดังนี้ 13 

 1.1 คณะ/หนวยงาน เรงดําเนินการจัดซื้อจัดจางและกอหนี้ผูกพันใหไดรอยละ 70 ของวงเงิน14 
งบประมาณที่ไดรับ  ภายในสิ้นเดือน มกราคม 2552 และใหจัดซื้อจัดจางและกอหนี้ผูกพันทั้งหมดใหแลวเสร็จ15 
ภายในไตรมาสที่ 2 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2552  (ส้ินเดือน  มีนาคม   2552) 16 
  1.2  คณะ/หนวยงาน เรงดําเนินการตรวจรับงานและเบิกจายเงินใหแลวเสร็จโดยเร็ว และ17 
เปนไปตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใชจายเงินงบประมาณ  18 
  1.3  จัดทําแบบรายงานแผน/ผลการจัดซื้อ/จัดจาง/คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ประจําป19 
งบประมาณ พ.ศ. 2552  สงใหกองคลัง สํานักงานอธิการบดี ทุกเดือนภายในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป  20 
   1.4  รายงานความกาวหนาในการดําเนินงานและปญหาอุปสรรคในการเบิกจาย ซึ่งจะทําใหไม21 
สามารถ เบิกจายไดตามเปาหมายที่กําหนด จําแนกเปนรายโครงการ  และสงใหกองคลัง  สํานักงานอธิการบดี22 
เพื่อจะไดรวบรวมและนําเสนอคณะกรรมการเรงรัดติดตามการใชจายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยขอนแกน23 
ทราบเปนประจําทุกไตรมาส โดยใหรายงานภายในสิ้นเดือน   ธันวาคม  2551, มีนาคม 2552, มิถุนายน 2552 24 
และ สิงหาคม 2552  25 

 26 
2.  มาตรการเรงรัดและแนวทางการเรงรัดติดตามการใชจายเงินงบประมาณรายจายประจําป 27 
      งบประมาณ พ.ศ. 2552   28 

 ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบมาตรการและแนวทางการเรงรัดติดตามการใชจายเงิน29 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน  2551  30 
ไดกําหนดเปาหมายการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2552  ดังนี้  สําหรับรายจายลงทุน31 
กําหนดเปาหมายไมนอยกวารอยละ 74.0 ของวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนแตละสวนราชการ  ซึ่งจะผลักดัน32 
ใหรายจายงบประมาณในภาพรวมถึงรอยละ  94.0 ของวงเงินงบประมาณรายจาย 1,835,000  ลานบาท โดย33 
เปาหมายในภาพรวมแยกเปนรายไตรมาส  ดังนี้ 34 

ไตรมาสที่ เปาหมายการเบิกจาย
แตละไตรมาส 

(ลานบาท) 

เปาหมายเบิกจายสะสม 
ณ สิ้นไตรมาส 

(ลานบาท) 

เปาหมายอัตราการเบิกจาย
สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 

1 412,875.00 412,875.00 22.50 

2 431,225.00 844,100.00 46.00 

3 440,400.00 1,284,500.00 70.00 

4 440,400.00 1,724,900.00 94.00 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 2/2552 ณ วันศุกรท่ี 23 มกราคม 2552 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 3/2552 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2552 เรียบรอยแลว 

  มหาวิทยาลัยขอนแกน  โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการฯในคราวประชุมครั้งที่ 3/2551            1 
ไดพิจารณากําหนดเปาหมายการเบิกจายรายจายตามงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  ใหมีคา2 
เปาหมายสูงกวามติคณะรัฐมนตรี  เปนรอยละ 5 โดยมีรายละเอียด คือ รายจายงบลงทุน กําหนดเปาหมายไวไม3 
นอยกวารอยละ  79  ของงบประมาณ  347.53 ลานบาท  และในภาพรวมใหเบิกจายไดรอยละ  99  ของ4 
งบประมาณ  3,240.91  ลานบาท ซึ่งแบงเปาหมาย (สะสม) ตามรายไตรมาส  ดังนี้ 5 
 6 

งบประมาณของมหาวิทยาลัยขอนแกน 7 

ไตรมาส
ท่ี ระยะเวลา 

เปาหมายการ
เบิกจายแตละ 
ไตรมาส 

(ลานบาท) 

เปาหมาย
เบิกจายสะสม  
ณ สิ้นไตรมาส 

(ลานบาท) 

เปาหมายอัตรา
การเบิกจายสะสม 
ณ สิ้นไตรมาส 

(%) 
1 1 ต.ค.51-31ธ.ค.51 891.25 891.25 27.50 
2 1ม.ค.52-31มี.ค.52 761.61 1,652.86 51.00 
3 1เม.ย.52-30มิ.ย.52 777.82 2,430.68 75.00 
4 1ก.ค.52-30ก.ย.52 777.82 3,208.50 99.00 
 8 

3.   แผนการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย 9 
 ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2551 และครั้งที่ 4/2551  มีมติเห็นชอบใหคณะฯ/10 

หนวยงาน ใชแบบรายงาน  สงป. 301/302 ของสํานักงบประมาณ มาใชในการบริหารงบประมาณ ประจําป11 
งบประมาณ พ.ศ. 2552 และมีมติใหจัดทําแผนการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยใชแผน12 
ดังนี้ 13 

 3.1  แผนการจัดหา (การจัดซื้อจัดจาง) และเบิกจายวัสดุประจําป 14 
 3.2  แผนการจัดหา (การจัดซื้อจัดจาง) และเบิกจายครุภัณฑประจําป 15 
 3.3  แผนการดําเนินการสิ่งกอสราง และเบิกจายงบประมาณประจําป 16 
 มติที่ประชุมคณะกรรมการฯไดกําหนดใหคณะฯ/หนวยงานจัดทําแผนตามขอ 1-ขอ3 และสง17 

แผนใหกองคลังภายในวันที่  31  ธันวาคม  2551  และขอใหคณะโดยผูบริหารไดใชเปนแผนปฏิบัติงานในการ18 
กํากับการบริหารและการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2552 ใหบรรลุเปาหมาย19 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 20 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการกําหนดแนวทางการดําเนินการเรงรัด21 
ติดตามการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ซึ่งมีรายละเอียดตามขอ 1-3 ตามที่เสนอ 22 

 ประธานมีขอคิดเห็นเสนอแนะวา ในการเบิกจายพัสดุบางกรณีนั้นเกิดความลาชา โดยไมได23 
ตระหนักถึงเง่ือนไขของเวลาในการตรวจรับ ในการนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการ เห็นควรใหมีขอความระบุ24 
ไวในคําสั่งแตงตั้งกรรมการตรวจรับวา ใหปฏิบัติตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีหรือระเบียบราชการกําหนดดวย 25 

 มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ ขอใหคณะ/หนวยงาน มีการกํากับ26 
ติดตามใหเปนไปตามระบบและเรงรัดการดําเนินการเบิกจายใหเปนไปตามแผนที่กําหนดตอไป  27 

 28 
 4.7  (ราง)ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารขาราชการพลเรือน 29 

       ในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ... 30 
 รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลเสนอที่ประชุมวา ดวยคณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน31 

สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ไดกําหนดมาตรฐานการเปลี่ยนตําแหนง การเปลี่ยนระดับตําแหนง และการตัดโอน32 
ตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มเติม เพื่อใหสภามหาวิทยาลัยใชเปนแนวทางในการออก33 
ขอบังคับ ตามมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547  โดย34 
ที่มาตรฐานการเปลี่ยนตําแหนง การเปลี่ยนระดับตําแหนง และการตัดโอนตําแหนงขาราชการพลเรือนใน35 
สถาบันอุดมศึกษา ที่ ก.พ.อ.กําหนด นั้น มหาวิทยาลัยโดยสภามหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับสภา36 
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 ในหมวด 2 การ37 
กําหนดตําแหนง การสรรหา การบรรจุ และการแตงตั้ง ตามขอ 8 ซึ่งไดกําหนดใหมีการกําหนดกรอบตําแหนง38 
ขาราชการใหมีในคณะใด จํานวนเทาใด และเปนตําแหนงใด ประเภทใด สายงานใด ระดับใด รวมทั้ง39 
ภาระหนาที่รับผิดชอบของตําแหนง และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงไว ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานสอดคลองกับ40 
มาตรฐานการเปลี่ยนตําแหนง การเปลี่ยนระดับตําแหนง และการตัดโอนตําแหนงขาราชการพลเรือนใน41 
สถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ.อ.กําหนด จึงจําเปนตองออกขอบังคับสภามหาวิทยาลัย วาดวย การบริหารขาราชการ42 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ... เพื่อใชบังคับตอไป โดยเพิ่ม43 
มาตรฐานที่ ก.พ.อ.กําหนด เปนขอ 8/1 ชอ 8/2 ขอ 8/3 และขอ 8/4 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ44 
วาระการประชุม  45 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 46 
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หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 3/2552 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2552 เรียบรอยแลว 

 ประธานมีขอเสนอแนะวา ใน (ราง) ขอบังคับฯ ขอความตั้งแต ขอ8/1 เปนตนไป จนถึง ส้ินสุด1 
ขอความขอ 8/4 ควรมีเครื่องหมาย “...” กํากับ เนื่องจากเปนการคัดลอกมาจาก กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวของ 2 

 มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบหลักการ (ราง) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 3 
วาดวย การบริหารขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ... ตามที่เสนอ 4 
ใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะของประธาน และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 5 

 6 
4.8  การทําสัญญากับผูประกอบการและเรื่องการขอบริจาคอาหารของสโมสรนักศึกษา 7 
-  เลื่อนไปบรรจุวาระการประชุมคราวตอไป 8 

 9 
4.9 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง การจัดระเบียบหาบเรและแผงลอย 10 
-  เลื่อนไปบรรจุวาระการประชุมคราวตอไป 11 
 12 
4.10 รายงานเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 13 
4.10.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 2 (พ.ศ.2549-2552)  

โดยสํานักงานรับรอง มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 14 
พ.ศ. 2542  ไดกําหนดใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอยหนึ่งครั้ง ในทุก 5 ป  15 
และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน โดยมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน16 
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) เปนหนวยงานดําเนินการดังกลาว  การประเมินคุณภาพภายนอก17 
รอบแรก  (พ.ศ. 2544 - 2548) เปนการประเมินในระดับสถาบัน และปจจุบันอยูในรอบการประเมินคุณภาพ18 
ภายนอกรอบสอง  (พ.ศ. 2549 – 2552)  เปนการประเมินคุณภาพในระดับสถาบันและกลุมสาขาวิชา ซึ่ง19 
มหาวิทยาลัยขอนแกนจัดอยูในกลุมสถาบันที่เนนการผลิตและวิจัย โดยรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2 20 
เมื่อวันที่ 16-18 สิงหาคม 2549  และผานการประเมินคุณภาพภายนอกในระดับสถาบันดวยผล ดีมาก  (4.62 21 
คะแนน)  ในระดับกลุมสาขาวิชา ผานการประเมินผล จํานวน 9 กลุมสาขา เฉพาะกลุมสาขาศิลปกรรมศาสตร   22 
มีผลการประเมินในภาพรวมในระดับดี (3.79 คะแนน)    แตผลการตัดสินพบวาไดรับการรับรองแบบมีเง่ือนไข 23 
(รอพินิจ) ซึ่งมีรายละเอียดสรุปผลการประเมินตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ เรื่องนี้ไดเคยนําเสนอ 24 
ที่ประชุมคณบดีไดรับทราบในเบื้องตนแลว 25 
  จึงเสนอที่ประชุมคณบดีกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 26 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 27 
 28 

4.10.2 แผนพัฒนาคุณภาพกลุมสาขาศิลปกรรมศาสตร 
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอที่ประชุมวา ตามที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและ29 
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) ไดแจงผลการตัดสินการประเมินคุณภาพของกลุมสาขา30 
ศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยเปนการรับรองแบบมีเง่ือนไข (รอพินิจ) และตองจัดทําแผนพัฒนา31 
คุณภาพสง สมศ. ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2551 ในการนี้ มหาวิทยาลัยไดประสานและสนับสนุนคณะ32 
ศิลปกรรมศาสตรในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพโดยกําหนดใหมีการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นบุคลากรของ33 
คณะฯ  รวมกับผูทรงคุณวุฒิดานการประกันคุณภาพและ การวางแผนจากคณะตางๆ  ระหวางวันที่ 26 – 27 34 
พฤษภาคม  2551   และกําหนดใหมีคณะกรรมการกํากับดูแลดานนี้อยางตอเนื่อง  รวมกับคณะกรรมการประจํา35 
คณะศิลปกรรมศาสตร  ตลอดจนระดมสรรพกําลังเพื่อสนับสนุนอยางเต็มที่  โดยกําหนดเสร็จส้ินกระบวนการ36 
ปฏิบัติตามแผนดังกลาวในวันที่ 31 พฤษภาคม 2552 และมหาวิทยาลัยจะเชิญ สมศ.มาตรวจประเมินอีกครั้งใน37 
เดือนมิถุนายน 2552  38 
  สําหรับแผนการพัฒนาคุณภาพของกลุมสาขาศิลปกรรมศาสตร แบงออกเปน  7 ดาน ดังนี้  39 

 1. การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 40 
 2. การพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรค 41 
 3. การบริการวิชาการ 42 
 4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 43 
 5. การพัฒนาสถาบันและบุคลากร 44 
 6. การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 45 
 7. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 46 

  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 47 
 48 
 49 
 50 
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ประธานเสนอที่ประชุมเพิ่มเติมวา มหาวิทยาลัยเพิ่งไดรับหนังสือแจงจาก สมศ.วา ตามที่กลุม 1 
สาขาศิลปกรรมศาสตรไดรับการรับรองแบบมีเง่ือนไข (รอพินิจ) นั้น ขอแจงใหมหาวิทยาลัยเสนอแผนพัฒนา2 
คุณภาพสาขาศิลปกรรมศาสตรใหสภามหาวิทยาลัยรับรองกอนและแจงให สมศ.ทราบภายในวันที่ 20 3 
กุมภาพันธ 2552 หากพนกําหนดนี้แลว จะเปลี่ยนจากสถานภาพจาก “รอพินิจ” เปน “ไมรับรองคุณภาพ” ทันที  4 
            จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบแผนพัฒนากลุมสาขาศิลปกรรมศาสตร5 
และใหขอคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 6 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 7 
 8 

4.10.3 สรุปรายงานการประเมินตนเองมหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2550 และ   
รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน  
ปการศึกษา 2550  วันท่ี 4-5 กันยายน 2551 

  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอที่ประชุมวา ขอเสนอสรุปรายงานการประเมิน9 
ตนเอง มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2550 และรายงานผลการตรวจประเมนิคุณภาพภายใน 10 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2550 วันที่ 4-5 กันยายน 2551 ซึ่งในสาระสําคัญของรายงานการประเมิน11 
ตนเองมหาวิทยาลัยขอนแกน  ประกอบดวย  12 

 สวนที่  1  ความเปนมาของมหาวิทยาลัยขอนแกน 13 
 สวนที่  2  วิธีการดําเนินการประเมิน 14 
 สวนที่  3  ขอมูลพื้นฐาน (Common data set) ระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ 15 
 สวนที่  4  ผลการดําเนินงานรายตัวชี้วัด  แบงออกเปน 9 องคประกอบ 42 ตัวชี้วัด ดังนี้ 16 

• องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน 17 
• องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 18 
• องคประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 19 
• องคประกอบที่ 4 การวิจัย 20 
• องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม 21 
• องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 22 
• องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 23 
• องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 24 
• องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  25 

             นอกจากนี้ยังไดบูรณาการตัวชี้วัดคุณภาพระดับอื่นๆเขาไปดวยไดแก ตัวชี้วัดของ สมศ. (35 26 
ตัวชี้วัด) ตัวชี้วัดของ กพร. (11 ตัวชี้วัด) ตัวชี้วัดการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ของTHES (14 ตัวชี้วัด) และ27 
ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย (40 ตัวชี้วัด)   กลาวโดยสรุปรายงานการประเมินตนเอง  28 
มหาวิทยาลัยขอนแกนไดมีการประเมินตนเองรวมทั้งส้ิน 75 ตัวชี้วัด ขีดความสามารถในดานตางๆของ29 
มหาวิทยาลัยทั้ง 9 องคประกอบมีพัฒนาการดีอยางยิ่ง โดยมหาวิทยาลัยจะสงเอกสารฉบับนี้รวมโครงการ30 
ประกวดรายงานการประเมินตนเองของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตอไป  31 
                  จึงเสนอที่ประชุมคณบดีใหความเห็นชอบการเขารวมโครงการประกวดรายงานการประเมิน32 
ตนเองดังกลาว กอนเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 33 
  มติ  ท่ีประชุมเห็นชอบการเขารวมโครงการประกวดรายงานการประเมินตนเองดังกลาว 34 
และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 35 
 36 
  ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 37 
  5.1  การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 38 
          มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 39 
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา  ตามที่มหาวิทยาลัยไดจัดทําคํา40 
รับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ประกอบดวยตัวชี้วัด น้ําหนัก คาเปาหมาย และเกณฑ41 
การใหคะแนนความสําเร็จของการปฏิบัติราชการ ซึ่งคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล สํานักงาน42 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว (รายละเอียดตามหนังสือที่ นร.1201/5637 43 
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2551) 44 
  จากคํารับรอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 มีตัวชี้วัดทั้งหมด 12 ตัว แบงคาน้ําหนักเปน 4 45 
มิติ คือ มิติประสทิธิผล รอยละ 45 (ตัวชี้วัด 5 ตัว ) มิติคุณภาพ รอยละ 15 (ตัวชี้วัด 2 ตัว) มิติประสิทธิภาพ 46 
รอยละ 10 (ตัวชี้วัด 4 ตัว) มิติการพัฒนาสถาบัน รอยละ 30 (ตัวชี้วัด 1 ตัว ) เมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ.47 
2551 พบวา มีการปรับคาน้ําหนักคะแนนและตัวชี้วัดในทุกมิติ โดยเฉพาะในมิติการพัฒนาสถาบันเพิ่มเปนรอย48 
ละ 30 จากรอยละ 23 คือ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : PMQA (Public 49 
Sector Management Quality Award) แบงเปน ประกันคุณภาพภายใน รอยละ 7 และผลการประเมินคุณภาพ50 
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ภายนอก โดย สมศ. รอยละ 3 การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 นี้ จะ1 
ดําเนินการระหวางอธิการบดีและเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย 2 
ลงนามรับทราบการจัดทําคํารับรองดวย  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ทั้งนี้ สําหรับ3 
การดําเนินการภายในมหาวทิยาลัย ฝายแผนและสารสนเทศไดเจรจาตัวชี้วัด คาเปาหมาย น้ําหนัก ระดับคณะ4 
และหนวยงานในเบื้องตนเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2551 เรียบรอยแลว 5 
  จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อทราบ กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป ทั้งนี้ เรื่องการพัฒนา6 
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : PMQA (Public Sector Management Quality Award) นั้น นับเปนเรื่องที่มี7 
ความสําคัญเปนอยางยิ่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยจะไดจัดใหมีการประชุมคณบดีวาระพิเศษเพื่อหารือในเรื่องดังกลาวอีก8 
ครั้งในโอกาสที่เหมาะสมตอไป 9 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 10 
 11 
  5.2  รายการงบประมาณผูรับทุนศึกษาระดับปริญญาเอกโครงการเครือขายเชิงกลยุทธ 12 
          เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา รุนป 2551 13 
  ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีหนังสือที่ ศธ 0509(3)/230 ลงวันที่ 12 14 
มกราคม 2552 แจงวา ขณะนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอยูระหวางการโอนเงินโครงการนํารองการ15 
จัดสรรทุนเพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา ประจําป 2551 เขาบัญชีธนาคารกรุงไทย 16 
โครงการเครือขายเชิงกลยุทธเพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเบิกจายใหกับผูรับทุน17 
ปริญญาเอกในประเทศ และทุนปริญญาเอกรวมในประเทศและตางประเทศโครงการเครือขายเชงิกลยุทธฯ 18 
ประจําป 2551 ซึ่งมีรายชื่อผูรับทุนตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม      จึงแจงมหาวิทยาลัย19 
เพื่อทราบและแจงใหผูรับทุนทราบตอไป 20 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  21 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 22 
 23 
  5.3  การขออนุมัติเปดหลักสูตร 24 

ดวยคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ 25 
การเสนอขออนุมัติเปดหลักสูตร จํานวน 11 หลักสูตร ดังนี้ 26 
 27 

ช่ือหลักสูตรและสาขาวิชา หนวยงานรับผิดชอบ ผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร คราวประชุมครั้งที่ 

  
1.หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552    
1.1ระดับปริญญาตรี   
(1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
     สาขาวิชากายภาพบําบัด 

คณะเทคนิคการแพทย 20/2551 
26 ธันวาคม 2551 

(2) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร 20/2551 
26 ธันวาคม 2551 

1.2ระดับปริญญาโท   
(1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
     สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ 

คณะทันตแพทยศาสตรและ
บัณฑิตวิทยาลัย 

19/2551 
16 ธันวาคม 2551 

(2) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการ
จัดการ 

19/2551 
16 ธันวาคม 2551 

(3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
     สาขาวิชากายภาพบําบัด 

คณะเทคนิคการแพทยและ
บัณฑิตวิทยาลัย 

1/2552 
12 มกราคม 2552 

2.หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552   
2.1ระดับปริญญาตรี   
(1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
     สาขาวิชาการตลาดระหวางประเทศ 
     หลักสูตรนานาชาติ 

วิทยาลัยนานาชาติ 20/2551 
26 ธันวาคม 2551 

(2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
     สาขาวิชาการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและ 
     ส่ิงแวดลอม 

วิทยาเขตหนองคาย 1/2552 
12 มกราคม 2552 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 2/2552 ณ วันศุกรท่ี 23 มกราคม 2552 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 3/2552 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2552 เรียบรอยแลว 

ช่ือหลักสูตรและสาขาวิชา หนวยงานรับผิดชอบ ผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร คราวประชุมครั้งที่ 

  
(3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
     สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและ 
     แอนนิเมชั่น หลักสูตรนานาชาติ 

วิทยาลัยนานาชาติ 1/2552 
12 มกราคม 2552 

2.2 ระดับปริญญาเอก   
(1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
     สาขาวิชาเภสัชกรรมและระบบสุขภาพ 

คณะเภสัชศาสตรและ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

19/2551 
16 ธันวาคม 2551 

(2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
     สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

คณะสาธารณสุขศาสตรและ
บัณฑิตวิทยาลัย 

19/2551 
16 ธันวาคม 2551 

(3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
     สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
     หลักสูตรนานาชาติ 

คณะสาธารณสุขศาสตรและ
บัณฑิตวิทยาลัย 

19/2551 
16 ธันวาคม 2551 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 1 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  2 
 3 
  5.4  บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง รายไดจากการจําหนายตนไม 4 
          ท่ีไดมาจากที่ราชพัสดุของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 5 
  ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมีหนังสือแจงวา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดมี6 
หนังสือ ที่ นร 0901/1397 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2551 แจงผลการพิจารณาปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับการจําหนายตนไม7 
ที่ไดมาจากที่ราชพัสด ุ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ ไดขอหารอืไปยังสํานักงาน8 
คณะกรรมการกฤษฎีกา ในประเด็นที่วา รายไดจากการจาํหนายตนไมของมหาวิทยาลัยถือเปนเงินหรือผลประโยชนที่9 
มหาวิทยาลัยไดรับจากการดําเนินการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ  ตามอํานาจหนาที่และวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 10 
ซึ่งเปนรายไดของมหาวิทยาลัยตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 หรือไม 11 
ซึ่งเปนประเด็นที่มคีวามผูกพนัสถาบันอุดมศึกษาที่เปนสวนราชการจะตองถือปฏิบัติใหสอดคลองกับคําวินิจฉัยดังกลาว 12 
คณะกรรมการกฤษฎีกา(คณะท่ี 7) ไดพิจารณาขอหารือแลวเห็นวา มาตรา 24 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวิธีการ13 
งบประมาณ พ.ศ.2502 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2517 บัญญัติใหบรรดา14 
เงินที่สวนราชการไดรับเปนกรรมสิทธิ์ไมวาจะไดตามกฎหมายหรือระเบยีบขอบังคับ หรือไดรับจากการใหใชทรัพยสิน 15 
หรือเก็บดอกผลจากทรัพยสินของราชการ ใหสวนราชการที่ไดรับเงินนั้นนําสงคลังตามระเบียบหรือขอบังคับที่รัฐมนตรี16 
กําหนด เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดเปนอยางอื่น ซึ่งมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 17 
พ.ศ. 2548 กําหนดใหมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนสวนราชการตามกฎหมายวา18 
ดวยวิธีการงบประมาณ และในมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติดังกลาวไดบัญญัติไววา นอกจากเงินที่กําหนดไวใน19 
งบประมาณแผนดินแลว มหาวิทยาลัยอาจมีรายไดตามที่กําหนดไวใน (1)-(6) รวมทั้งมีอํานาจในการปกครอง ดูแล 20 
บํารุงรักษา ใชและจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ทั้งที่เปนราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยที่  ราชพัสดุ21 
และที่เปนทรัพยสินอื่น ซึ่งบรรดารายไดและผลประโยชนของมหาวิทยาลัย เบ้ียปรับที่เกิดจากการดําเนินการตาม22 
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเบ้ียปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญา23 
ของการซื้อทรัพยสินหรือสัญญาจางทําของที่ดําเนินการโดยใชเงินงบประมาณไมเปนรายไดที่ตองนําสงระทรวงการคลัง24 
ตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณขอหารือนี้ เปนกรณีที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    25 
ราชมคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ จะตัดตนไมสักที่ปลูกในบริเวณซึ่งเปนที่ราชพัสดุแลวจําหนายตนไมดังกลาว         26 
จึงไมใชการนําที่ราชพัสดุไปดาํเนินการในลักษณะที่เปนการจัดหาประโยชนจากการใชที่ราชพัสดุตามอาํนาจหนาที่และ 27 
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยที่จะเขาเงื่อนไขไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง28 
และกฎหมายวาดวยวิธีงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ จึงตองปฏิบัติตาม29 
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจําหนายตนไม ดิน หรือวัสดุอื่นๆที่ไดมาจากที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวย             30 
ที่ราชพัสดุไดกําหนดไว ซึ่งในกรณีนี้ ไดมีกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใชและ31 
จัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ.2545 กําหนดหลักเกณฑและวิธีการไวแลว โดยขอ 22 แหงกฎกระทรวงดังกลาว32 
ไดกําหนดใหนาํเงินที่ไดจากการจําหนายตนไม ดิน หรือวัสดุอื่นๆที่ไดมาจากที่ราชพสัดุใหนําสงคลังเปนรายไดของ33 
กรมธนารักษ ดังนั้น เงินที่ไดจากการจําหนายตนไมสักจํานวน 12 ตน จึงไมเปนรายไดและผลประโยชนของ34 
มหาวิทยาลัยตามมาตรา 12 แหง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 และมหาวิทยาลัย35 
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ จะตองนําเงินที่ไดจากการจําหนายตนไมสักดังกลาวสงคลังเปนรายได36 
ของกรมธนารักษตอไป 37 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 38 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  39 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 2/2552 ณ วันศุกรท่ี 23 มกราคม 2552 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 3/2552 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2552 เรียบรอยแลว 

  5.5  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง นโยบายการจัดทํางบประมาณ  1 
          ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 มหาวิทยาลัยขอนแกน 2 
  ตามที่สภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 1/2552 เมือ่วันที่ 7 มกราคม 2552 ไดใหความ3 
เห็นชอบนโยบายการจัดทาํงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 นั้น บัดนี้ กองแผนงาน ไดจัดทําประกาศ4 
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 74/2552) เรื่อง นโยบายการจัดทํางบประมาณประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2553 5 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ลงวันที่ 13 มกราคม 2552 เรียบรอยแลว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 6 
  จึงเสนอที่ประชุมเพือ่ทราบ 7 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  8 
 9 
  5.6  รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจผูรับบริการ ชุดปฏิบัติการพิเศษ  10 
          ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม กองอาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี  11 
          มหาวิทยาลัยขอนแกน 12 
  ตามที่มหาวิทยาลัยไดจัดตัง้ชุดปฏิบัติการพิเศษดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมขึ้น โดยมี13 
วัตถุประสงคเพื่อแกไขปญหาเบื้องตน ดานสาธารณูปการ ไฟฟา ประปาและสิ่งแวดลอม ตลอด 24 ชั่วโมง    14 
ในการนี้ ชุดปฏิบัติการพิเศษฯ ไดรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ สรุปไดดังนี้ 15 

1. ผูใชบริการซอมแซมระบบสาธารณูปการ นอกเวลาราชการมีเพิม่มากขึ้นและมีความตองการ   16 
ใหมีการบริการซอมแซมระบบสาธารณูปการนอกเวลาราชการเชนนีต้ลอดไป 17 

2. การใหบริการของชุดปฏิบัติการพิเศษฯ มีความรวดเร็ว เหมาะสมและประสานงานกับ18 
หนวยงานที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูใชบริการมีความมั่นใจและมีความเชื่อมั่นใน19 
การบรหิารจัดการองคกรของผูบริหารมหาวิทยาลัย ที่ใหความสําคัญตอการใหบริการระบบ20 
สาธารณูปการขั้นพื้นฐานตลอด 24 ชั่วโมงเปนอยางยิ่ง 21 

3. บุคลากรผูปฏิบัติงานมีความซื่อสัตยสุจริต โดยปฏิบัติหนาที่ไมหวังส่ิงตอบแทนและหา22 
ผลประโยชน โดยปฏิบัติตามคําแนะนําของผูบังคับบัญชาอยางเครงครัด อทุิศตนและ23 
เสียสละตอองคกรโดยยึดถือการใหบริการเปนที่ตั้งและผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของ24 
องคกรเปนสําคัญ 25 

  จึงเสนอที่ประชุมเพือ่ทราบ 26 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  27 
 28 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ   29 
 6.1  ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย พนักงานมหาวิทยาลัย  30 
        (ปรับปรุง พ.ศ.2551) 31 
 รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลเสนอที่ประชุมวา ฝายทรัพยากรบุคคลและกองการเจาหนาที่   32 
ไดพัฒนาปรับปรุงขอบังคับ ระเบียบและประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนตางๆ ที่เกี่ยวของกับพนักงานมหาวิทยาลัย33 
เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.34 
2551 รวมทั้งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2541 เพื่อใหการบริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ ใน35 
การนี้ จึงไดรวบรวมขอบังคับ ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนที่เกี่ยวของกับพนักงานมหาวิทยาลัยขึ้น ซึ่งมี36 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  37 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ หากคณะ/หนวยงาน ตองการเอกสารดังกลาวเพื่อใชประโยชนใน38 
องคกรเพิ่มเตมิ ใหติดตอขอรับไดที่ฝายทรัพยากรบุคคล 39 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 40 
 41 
 6.2  การของบประมาณรายจายเพิ่มเติม ปงบประมาณ พ.ศ.2552 เพิ่มเติมจากงบกลาง 42 
 รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากที่รัฐบาลไดมีโครงการ43 
สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียนทุกคนมีโอกาสไดรับ44 
การศึกษา โดยไมเสียคาใชจายสําหรับรายการเรียน หนังสือเรียน อุปกรณการเรียนและเครื่องแบบนักเรียนที่45 
ภาครัฐใหการสนับสนุน ในการนี้ ฝายแผนและสารสนเทศ และกองแผนงาน ไดจัดทําคําของบประมาณรายจาย46 
เพิ่มเติม ปงบประมาณ พ.ศ.2552 เพิ่มเติมจากงบกลาง เปนเงินจํานวน 5.6861 ลานบาท เพื่อสนับสนุน47 
โครงการดังกลาว และไดรับอนุมัติจากสํานักงบประมาณเรียบรอยแลว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ48 
วาระการประชมุ ทั้งนี้ ไดตรวจสอบขอมูลในเบื้องตนทราบวา จํานวนตัวเลขของขอมูลนักเรียนไมสัมพันธกับ49 
งบประมาณ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะไดมีหนงัสือแจงสํานักงบประมาณเพื่อปรับแกไขตัวเลขใหถูกตองตอไป และจะ50 
ไดออกประกาศ ระเบียบเพื่อรองรับการดําเนินการสนับสนุนตามนโยบายดังกลาวตอไป 51 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบขอมูลในเบื้องตน 52 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 53 
 54 



- 13 - 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 2/2552 ณ วันศุกรท่ี 23 มกราคม 2552 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 3/2552 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2552 เรียบรอยแลว 

 6.3  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้ง 1 
         กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนคณาจารยประจํา และประเภทผูแทน 2 
         ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ...  3 
         และการขอยกเวนการปฏิบัติตามขอบังคับฯ 4 
 ผูชวยเลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา ดวยขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย 5 
หลักเกณฑ และวิธกีารเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนคณาจารยประจํา และประเภทผูแทน6 
ขาราชการพลเรือนในมหาวทิยาลัย พ.ศ.2541 ไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว ขอความบางสวนยังไม7 
สอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน ประกอบกับไดมีพระราชบญัญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน8 
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ไดกําหนดใหมีพนักงานใน9 
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับรองรับไวแลว นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัย คราวประชุม10 
ครั้งที่ 7/2545 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2547 ไดมีมตใิหพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงอาจารยมีสิทธิเลือกตั้ง11 
และเปนผูมีคุณสมบัติสมัครเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการสภามหาวทิยาลัยประเภทผูแทนคณาจารยประจําได 12 
และใหวิทยาเขตหนองคายถือเปนหนวยงานในมหาวิทยาลัยเชนเดียวกับคณะ เพื่อใหการเลือกตั้งกรรมการสภา13 
มหาวิทยาลัยฯ ดังกลาว มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน จึงไดปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย 14 
หลักเกณฑ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนคณาจารยประจํา และประเภทผูแทน15 
ขาราชการพลเรือนในมหาวทิยาลัย พ.ศ.2541 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ซึ่งมีรายละเอียด16 
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  17 
 เนื่องจาก มหาวิทยาลัยจะตองดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทน18 
คณาจารยประจํา ซึ่งกรรมการชุดเดิมจะครบวาระวันที่ 13 กุมภาพันธ 2552 และมหาวิทยาลัยไดแตงตั้ง19 
คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2552 ซึ่งไมเปนไปตามขอ 9 ของขอบังคับฯ เดิม ซึ่ง20 
กําหนดใหแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกอนที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารยประจํา21 
จะดํารงตําแหนงครบวาระ อยางนอย 60 วัน จึงจําเปนตองขอยกเวนการปฏิบัติตามขอ 9 แหงขอบังคับเดิม 22 
 ดังนั้นจึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้ 23 
 1. พิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการ24 
สภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนคณาจารยประจํา และประเภทผูแทนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ... 25 
และการขอยกเวนการปฏิบัติตามขอบังคับฯ 26 
 2.  พิจารณาใหความเห็นชอบในการขอยกเวนการปฏิบัติตามขอ 9 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน    27 
วาดวย หลักเกณฑ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนคณาจารยประจํา และประเภทผูแทน28 
ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2541 ในการดําเนินการเลอืกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทน29 
คณาจารยประจําแทนกรรมการชุดเดิมที่จะครบวาระในวันที่ 13 กุมภาพันธ 2552  30 
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 31 
 ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ใน(ราง) ขอบังคับฯ ดังนี้ 32 

1. หนา 1 บรรทัดที่ 2 ขอความ “...เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ...” ใหปรับแกไขเปน 33 
“...เพื่อใหเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบันและสอดคลองกับพระราชบัญญัติ...” 34 

2. ขอ 1 ขอความ “...ประเภทผูแทนคณาจารย” ใหแกไขเปน “...ประเภทผูแทนคณาจารย35 
ประจํา” และใหปรับแกไขในทุกที่ใหถูกตอง 36 

3. ขอ 2 ใหแกไขเปน “ใหใชขัอบังคับนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป บรรดา 37 
ขอบังคับ หรือประกาศอื่นใด ที่ขัด หรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน” 38 

4. ขอ 4  นิยามศัพท ใหปรับแกไข ดังนี้ 39 
- คําวา “คณะ หมายถึง “คณะ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขต วิทยาลัย หรือหนวยงานที่40 

เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ และมีการจัดการศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน” 41 
- คําวา “คณาจารยประจํา  หมายถึง ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานองคกร42 

ในกํากับ ที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย 43 
สังกัดคณะ”  44 

5. ใหเพิ่มเติมสาระใหมเปนขอ 5 ดังนี้  45 
 “ขอ 5 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจออกประกาศหรือคําสั่ง 46 
   เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามขอบังคับนี้  47 
  หากมีปญหาในการปฏิบัติ การตีความ หรอืการดําเนินการอื่นใดที่มิไดระบุไว 48 
   ในขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัย กรณีที่อธิการบดีวินิจฉัยแลว ยังมีผูโตแยง 49 
   ภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหอธิการบดีนําเสนอสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัย คําวินิจฉัย 50 
   ของสภามหาวิทยาลัยถือเปนที่สุด” 51 
6. ขอ 5 เดิมใหปรับเปนขอ 6 และเรียงลําดับตอไปใหม 52 
7. ขอ 7 ใหตัดขอความ “และใหรวมถึงพนักงานองคกรในกํากับ” ออก 53 
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8. ขอ 9 วรรคสอง ขอความ “...พนจากตําแหนงกอนวาระ...” ใหแกไขเปน “...พนจาก1 
ตําแหนงกอนครบวาระ...” 2 

9. ขอ 10 วรรคสอง ใหปรับแกไขเปน ดังนี้ “ใหอธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ไดรับ3 
มอบหมาย เปนประธานในที่ประชุมในคราวประชุมครั้งแรก เพื่อใหกรรมการในวรรคแรก4 
เลือกกรรมการคนหนึ่ง เปนประธาน และใหอธิการบดีแตงตั้งบุคลากรคนหนึ่งเปน5 
เลขานุการ และอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการไดตามความจาํเปน” 6 

10. ขอ 14 วรรคสอง ขอความ “...พนจากตําแหนงกอนวาระ...” ใหแกไขเปน “...พนจาก7 
ตําแหนงกอนครบวาระ...” 8 

11. ขอ 15 วรรคสอง ใหแกไขเปน  9 
           “ใหอธิการบดีเปนประธานในการประชุมครั้งแรก เพื่อใหกรรมการในวรรคแรกเลือก 10 
             กรรมการคนหนึ่งเปนประธานและใหอธิการบดีแตงตั้งบุคลากรคนหนึ่งเปนเลขานุการ  11 
             และอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการไดตามความจําเปน” 12 
12. ขอ 17 ใหแกไขเปนดังนี้  13 
 “ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจําเปนทีไ่มอาจดําเนินการไดตามเงื่อนเวลาที่กําหนดไวใน 14 
  ขอบังคับนี้ อธิการบดีอาจขยายระยะเวลาไดตามความเหมาะสม  15 
  ในกรณีที่มีปญหา ทั้งปญหาขอเท็จจริง หรือขอกฎหมายที่ไมอาจดําเนินการ 16 
   เลือกตั้งได หรือไมอาจประกาศผลได ใหอธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อวินิจฉัย”  17 
13. ขอ 18 ใหแกไขเปนดังนี้ 18 
 “การใดอยูระหวางดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย หลักเกณฑ  19 
            และวิธีการเลือกตัง้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนคณาจารยประจํา และ 20 
            ประเภทผูแทนขาราชการพลเรอืนในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2541 ไวกอนที่ขอบังคับนี้ 21 
            มีผลบังคับใช ใหดําเนินการตอไปจนเสร็จส้ิน โดยใหนําหลักเกณฑตามขอบังคับนี้ 22 
            มาบังคับใชดวย” 23 

 มต ิ ท่ีประชุมมีมติ ดังน้ี 24 
1. เห็นชอบหลักการ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย หลักเกณฑและ        25 

วิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนคณาจารยประจํา และ      26 
ประเภทผูแทนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ... ตามที่เสนอ โดย27 
ใหพิจารณาปรับแกไขตามขอคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมคณบดีกอนนําเสนอ      28 
สภามหาวิทยาลัยตอไป 29 

2. เห็นชอบในหลักการการขอยกเวนการปฏิบัติตามขอ 9 แหงขอบังคับ30 
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย หลักเกณฑ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภา31 
มหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนคณาจารยประจํา และประเภทผูแทนขาราชการพล32 
เรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2541 ตามที่เสนอ ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ33 
พิจารณาตอไป 34 

 35 
 6.4  โครงการเพิ่มศักยภาพผูวางงานเพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 36 
 รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอที่ประชุมวา ดวย ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี  37 
ศ.ดร.กนก  วงษตระหงาน ไดมีหนังสือเรยีนเชิญสถาบันอุดมศึกษาบางสวน ประชุมหารือโครงการเพิ่มศักยภาพ38 
ผูวางงาน เพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน  เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2552 ที่ผานมา โดย39 
โครงการดังกลาวเปนนโยบายเรงดวนของรัฐบาลเพื่อเรงรัดดําเนินการชวยเหลอืบรรเทาความเดอืดรอนของผู40 
ถูกเลิกจาง และผูวางงานอันเนื่องมาจากวิกฤติเศรษฐกจิ  รวมทั้งเพื่อรองรับปญหาการวางงานจากนักศึกษาจบ41 
ใหม โดยจัดทําโครงการเพิ่มศักยภาพผูวางงานเพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน  ซึ่งมีรอง42 
นายกรัฐมนตร ี (นายกอรปศักดิ์  สภาวสุ) เปนประธานคณะกรรมการบริหารโครงการฯ โครงการฯมีวัตถุประสงค43 
เพื่อจัดฝกอบรมแรงงานตามความรู ความถนัด และศักยภาพในการรองรับแรงงานกลับสูภูมิลําเนาและเปนการ44 
สรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหแกวิสาหกิจและธุรกิจชุมชนตอไป กลุมเปาหมายของโครงการฯเปนผูวางงาน45 
จํานวนประมาณ 500,000 คน แบงเปน 3 กลุม คือ 1) กลุมผูวางงานสนใจฝกอบรมอาชีพ เพื่อนําความรูกลับไป46 
ใชในชุมชนทองถิ่น 2) กลุมผูถูกเลิกจางแรงงานจากภาคอุตสาหกรรมเพื่อเพิม่พูนทักษะใหหลากหลายและ47 
ยกระดับมาตรฐานฝมือแรงงานของตนเอง และ 3) กลุมผูสําเร็จการศึกษา เพือ่ใหมีความพรอมในการเขาสู48 
ตลาดแรงงานอยางมีคุณภาพ สําหรับหลักสูตรการฝกอบรม โครงสรางหลักสูตรจะประกอบดวย 2 สวน ไดแก 49 
ความรูพื้นฐานในการประกอบอาชีพ เชน ทัศนคติ ความรับผิดชอบ วินัยในการทํางานและความยั่งยืนในชุมชน 50 
ฯลฯ และความรูความสามารถในวิชาชีพ เชน การเกษตรเพื่อยังชีพ การใชพลังงานทดแทน การคาขาย การใช51 
โปรแกรมคอมพิวเตอรในการประกอบอาชีพ เชนการบัญชี ฯลฯ เปนตน รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณของ52 
โครงการฯ ในปงบประมาณ พ.ศ.2552 จํานวนประมาณ 6,900 ลานบาท โดยการจัดสรรงบประมาณคาใชจาย53 
ในการฝกอบรม จํานวน 5,000 บาท/คน/เดือน ทั้งนี้ องคกรที่สนใจจัดฝกอบรม ใหสงเอกสารขอเสนอโครงการ 54 
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จํานวน 3 ชุด พรอมซีดี 1 ชุด ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ 2552 กําหนดแจงผลการพิจารณาขอเสนอโครงการ 1 
ประมาณวันที่ 16กุมภาพันธ 2552 รับสมัครผูเขาอบรม ประมาณวันที่ 1 มีนาคม 2552 เริ่มอบรมวันที่ 1 2 
เมษายน 2552 ในการนี้ ฝายแผนและสารสนเทศ ไดเสนอขอมูลตัวอยาง หลักสูตรการฝกอบรมของ3 
มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 29 หลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 4 
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 5 
 ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 6 

1. โครงการดังกลาวเปนโครงการที่ดี เห็นควรใหการสนบัสนุนเปนอยางยิ่ง มหาวิทยาลัย7 
ควรจัดทําเปนชุดหลักสูตรเสนอ กําหนดเปาหมาย-ผลลัพธ ใหชัดเจน เพื่อความคุมคา8 
และเกิดประโยชนสูงสุดกับผูวางงานและประเทศชาติโดยรวม  9 

2. ประเด็นที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่ควรคํานึงถึง คือ เรื่องการประกันคุณภาพ  การรับรอง10 
คณุวุฒิใหกับผูสําเร็จหลักสูตรการฝกอบรม รวมถึงการจัดหาแหลงงานรองรับ ซึ่งจะเปน11 
การดําเนินการอยางครบวงจร 12 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นควรใหการสนับสนุนโครงการดังกลาวเปนอยางยิ่ง  13 
และแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณารายละเอียดการดําเนินการ พรอมรับเอาขอคิดเห็นเสนอแนะ14 
ของท่ีประชุมคณบดีไปพิจารณา ประกอบดวย 15 

1.  รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี เปน  ประธาน 16 
2.  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ   เปน  กรรมการ 17 
3.  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     เปน  กรรมการ 18 
4.  คณบดีท่ีเก่ียวของกับหลกัสูตรการฝกอบรม  เปน  กรรมการ 19 
5.  ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ    เปน  กรรมการ 20 
 21 
6.5  โครงการจัดตั้งสวนสัตว 22 
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมแทนรองอธิการบดีฝายวิจัยและการ 23 

ถายทอดเทคโนโลยี ความวา สืบเนื่องจากที่สภามหาวิทยาลัยไดเห็นความสําคัญของการพัฒนาแหลงเรียนรู24 
ของมหาวิทยาลัยขอนแกนและมีนโยบายใหจัดทําโครงการสวนสัตวขึ้นภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยได25 
แตงตั้งคณะทํางานศึกษาความเปนไปได และเสนอ “โครงการพัฒนาสวนศึกษาธรรมชาตดิานพืชและสัตว” ขึ้น 26 
ณ บริเวณเขตฟารมสัตวปา ภาควิชาสตัวศาสตร คณะเกษตรศาสตร มีพื้นที่ขนาด 40 × 380 เมตร หรือ27 
ประมาณ 9.5 ไร ซึ่งสภามหาวิทยาลัย คราวการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2551 ไดรับทราบ 28 
และใหมหาวิทยาลัยรับขอคิดเห็นเสนอแนะไปพิจารณา โดยหารือกับ นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกําจร ประธาน29 
คณะกรรมการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลัย และมีขอคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 30 

1) เพื่อใหสามารถเปนสวนสัตวที่สามารถเลี้ยงตนเองได ในอนาคต ควรขยายพื้นที่โครงการ 31 
ใหเหมาะสมกับรูปแบบที่ นําเสนอใหสัตวไดอยูสบาย และสอดคลองกับพื้นที่สีเขียวในผังแมบทของมหาวิทยาลัย 32 

2) ควรมีการสรุปประเภทของสัตวที่จะนํามาเลี้ยงอีกครัง้ โดยเฉพาะสวนที่จะจัดเปน           33 
สวนสัตวเปด และควรพิจารณาเรื่องภาระคาใชจายในการลงทุนและการดูแลหากนําสัตวเศรษฐกิจมาเลี้ยง 34 
  ทั้งนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นายสุวิทย  คุณกิตติ ไดมี35 
บัญชาใหคณะสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในพื้นที่จังหวัดขอนแกน และผูอํานวยการสวนสัตวดุสิต  เดินทางมา36 
ศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งสวนสัตวในพื้นที่จังหวัดขอนแกน ซึ่งไดศึกษารายละเอียดในบริเวณ 3 พื้นที่37 
ดวยกัน คือ บริเวณแกงน้ําตอน  พื้นที่ฟารมของคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และที่อําเภอเขาสวน38 
กวาง ขนาดพื้นที่ในการจัดตั้งสวนสัตวที่ตองการคือ พื้นที่จํานวนประมาณ 500 ไร ซึ่งจะเปนสวนสัตวขนาดใหญ39 
เพื่อสามารถหารายไดเลี้ยงตัวเองไดในอนาคต โดยผูอํานวยการสวนสัตวดุสิตจะจัดทําสรุปรายละเอียดโครงการ40 
และความเหมาะสมเสนอรัฐมนตรีฯ ในลําดับตอไป 41 
  ประธานเสนอที่ประชุมเพิ่มเติมวา เรื่องนี้ ไดเรียนหารือทานนายกสภามหาวิทยาลัย และ        42 
ศ.ดร.กนก  วงษตระหงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในเบื้องตนแลว ไดรับคําแนะนําใหพิจารณา43 
เรื่องนี้โดยละเอียดรอบคอบ โดยเฉพาะในเรื่องสิทธิในการบริหารจัดการ เง่ือนไข การสนับสนุนจากรัฐบาล 44 
ความเปนไปไดในระยะยาว ซึ่งประเด็นเหลานี้ตองชัดเจน 45 
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหขอคิดเห็นเสนอแนะกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 46 
 ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 47 

1. เห็นควรพิจารณาเรื่องดังกลาวโดยรอบคอบ ซึ่งควรมีการประชุมปรึกษาหารือกันระหวาง48 
คณะเกษตรศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร และคณะ/หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ใน49 
ประเด็นตางๆ เชน ขอมูลเชิงวิชาการ ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและชุมชน การบริหาร50 
จัดการดานตางๆ เปนตน 51 

 52 
 53 
 54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 2/2552 ณ วันศุกรท่ี 23 มกราคม 2552 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 3/2552 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2552 เรียบรอยแลว 

2. ดวยพันธกิจหลักคือการผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพ มหาวิทยาลัยจึงมุงเนนพัฒนาการเรียน1 
การสอน และ “โครงการพัฒนาสวนศึกษาธรรมชาตดิานพืชและสัตว” นับเปนโครงการ2 
หนึ่งที่จะสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต3 
การพัฒนาเปนสวนสัตวขนาดใหญนั้น มหาวิทยาลัยอาจตองใชเวลาในการศึกษาเพื่อ4 
รองรับการบริหารจัดการเชงิพาณิชย และคํานึงถึงความสอดคลองกับสภาพของความ5 
เปนแหลงวิชาการ  6 

 มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นควรใหรวบรวมขอคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมคณบดี 7 
เสนอหารือสภามหาวิทยาลัยตอไป 8 
 9 
เลิกประชุมเวลา 14.20 นาฬิกา 10 
 11 
 12 
 13 
    (ลงชื่อ)     กุลธิดา  ทวมสุข 14 
           (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 15 
              รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 16 

                                 เลขานุการที่ประชุมคณบดี 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
นางสุภารัตน  มูลศรี 22 
นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์ 23 
ผูบันทึกรายงานการประชุม  24 


