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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 3/2552 ณ วันศุกรท่ี 13 กุมภาพันธ 2552 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 4/2552 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2552 เรียบรอยแลว 

รายงานการประชุมคณบดี 1 
ครั้งท่ี 3/2552 2 

เมื่อวันศุกรท่ี  13 กุมภาพันธ 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.สุลดัดา  ลอยฟา    รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล 10 
5. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศริิชัย   รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 11 
6. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ   รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 12 
7. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 13 
8. ผศ.วินัย  ใจขาน    รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสมัพันธ   14 
9. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 15 
10. ผศ.วันชัย  ธนาเศรษฐอังกูล   รองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพ 16 
11. รศ.สังคม  เตชะวงศเสถียร   รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา 17 
      แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร 18 
12. รศ.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 19 
13. ผศ.ไชยวัฒน  รักสกุลพิวัฒน   รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา 20 
      แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร 21 
14. อ.ชาญณรงค เฮียงราช   รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ 22 
      แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร 23 
15. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 24 
16. ศ.วิรุฬห  เหลาภัทรเกษม   คณบดีคณะแพทยศาสตร  25 
17. ผศ.เยาวลักษณ  อภิชาติวัลลภ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 26 
18. รศ.เกรียงไกร  กิจเจริญ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 27 
19. ผศ.นิคม  ถนอมเสียง   รองคณบดีฝายวิชาการ 28 
      แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 29 
20. ผศ.นภา  สุขใจ    รองคณบดีฝายบริหาร 30 
      แทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 31 
21. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย   คณบดีคณะเภสัชศาสตร 32 
22. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี  33 
23. รศ.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 34 
24. ผศ.นพดล  ตั้งสกุล    รองคณบดีฝายบริหาร 35 
      แทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 36 
25. ผศ.จินตนา  สมสวัสดิ์   รองคณบดีฝายบริหาร 37 

แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 38 
26. รศ.เฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี   คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 39 
27. อ.กิตติบดี  ใยพูล    รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร 40 
28. ผศ.บุญสง  วัฒนกิจ    รองคณบดีฝายบริหาร 41 
      แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจดัการ 42 
29. รศ.พีรสิทธิ์  คํานวณศิลป   คณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 43 
30. นางสุดใจ  ธนไพศาล   ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 44 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 45 
31. รศ.ระวี  หาญเผชิญ    รองผูอํานวยการฝายบริหาร 46 
      แทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 47 
32. ผศ.อนัตต  เจาสกุล    ผูอํานวยการศนูยคอมพิวเตอร 48 
33. รศ.สัญญา  รอยสมมุติ   รักษาราชการแทนรองผูอํานวยการฝายบริหาร  49 
      แทนผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ 50 
34. ผศ.นพดล  มีไชยโย    รองผูอํานวยการฝายบริหาร 51 
      แทนผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 52 
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35. ผศ.ประพันธศักดิ์  ฉวีราช   รองผูอํานวยการฝายวิชาการ    1 
      แทนผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  2 

      (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 3 
36. ผศ.พรรณวดี  ตันติศิรินทร   ประธานสภาคณาจารย 4 
37. นางบุบผา  ชอบใช    ประธานสภาขาราชการและลูกจาง 5 
38. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 6 
      และรักษาการคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 7 
      เลขานุการที่ประชุม 8 
39. นางสังวาลย   ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 9 
    10 
ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 11 
1. รศ.ลําปาง  แมนมาตย   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 12 
      13 
เริ่มประชุมเวลา 09.45 นาฬิกา 14 
  ประธานกลาวตอนรับและแนะนํา นางสุดใจ  ธนไพศาล ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 15 
(สํานักหอสมดุและทรพัยากรการเรียนรู) ซึ่งเริ่มดาํรงตาํแหนงเมื่อวันที่ 7 กุมภาพนัธ 2552 จากนัน้ ประธาน 16 
ไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 17 
 18 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอท่ีประชุม  19 

1.1  เรื่องที่ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2552  20 
        เมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2552 และมติท่ียังไมไดรับการรับรอง  21 

  - เลื่อนไปบรรจุวาระการประชุมคราวตอไป 22 
 23 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งท่ี 2/2552 เมื่อวันท่ี 23  มกราคม 2552 24 

ที่ประชุมมมีติรบัรองรายงานการประชมุครั้งที่ 2/2552 เมื่อวนัที่ 23 มกราคม 2552 โดยไมมกีารแกไข 25 
 26 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน    27 
  3.1  การเรงรัดการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 28 
  รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 29 
2/2552 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2552 ไดพิจารณาเรื่องการเรงรดัการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ 30 
พ.ศ.2552 และมีมติเห็นชอบในหลักการใหคณะ/หนวยงานมีการกํากับติดตามใหเปนไปตามระบบและเรงรัดการ31 
ดําเนินการเบิกจายใหเปนไปตามแผนที่กําหนด นั้น เนื่องจากขณะนี้มีหลายคณะ/หนวยงานยังไมไดจัดสง32 
แผนการบริหารงบประมาณ แผนการจัดหา (จัดซื้อจัดจาง) วัสดุ ครุภัณฑประจําป จึงขอความรวมมือใหรีบ33 
ดําเนินการใหแลวเสร็จและสงภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2552 เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะไดรวบรวมสงสํานักงาน34 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการตอไป อนึ่ง การจัดซื้อจัดจางและกอหนี้ผูกพันทั้งหมดตองดําเนินการใหแลวเสร็จใน     35 
ไตรมาสที่ 2 ของปงบประมาณ พ.ศ.2552 (31 มีนาคม 2552)  ดังนั้น หากโครงการใดยังไมไดมีการผูกพนั36 
งบประมาณไวขอใหเรงดําเนินการใหเรียบรอยดวย ซึ่งหากแลวเสร็จไมทันในไตรมาสที่ 2 ดังกลาว37 
มหาวิทยาลัยจะตองดําเนินการปรับเปลี่ยนงบประมาณสงสํานักงบประมาณใหม 38 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและขอความรวมมือในการเรงรัดดําเนินการตอไปดวย 39 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 40 
 41 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   42 

4.1 การขอบริจาคอาหารของสโมสรนักศึกษา 43 
  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ดวยสํานักงานบริหารจัดการทรัพยสิน ไดรับแจงจากประธานชมรม44 
ผูประกอบการรานคาในมหาวิทยาลัยขอนแกนวา มีสโมสรนักศึกษาบางคณะไดจัดกิจกรรมแลวมาขอความ45 
อนุเคราะหบริจาคอาหารจากผูประกอบการรานอาหารที่อยูในความดูแลของสํานักงานบริหารจัดการทรัพยสิน 46 
ซึ่งทําใหผูประกอบการรานอาหารรูสึกลําบากใจ เนื่องจากปจจบัุนประสบปญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ตนทุนใน47 
การประกอบการรานอาหารสูงขึ้น  48 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหขอคิดเห็นเสนอแนะในแนวทางดําเนินการ 49 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ และขอความรวมมือคณะใหทําความเขาใจกับนักศึกษา         50 
ใหคําแนะนําในการขอความอนุเคราะหตางๆ เพื่อใหเปนไปดวยความเหมาะสม 51 
 52 
 53 
 54 
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  4.2  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง การจัดระเบียบหาบเรและแผงลอย 1 
  ประธานเสนอที่ประชุมวา เพื่อใหการจัดระเบียบหาบเรและแผงลอยของผูประกอบการที่เขามา2 
จําหนายสินคาในเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัยขอนแกน มีความเปนระเบียบเรียบรอย ไมกีดขวางการจราจร 3 
ตลอดจนเพื่อสุขอนามัยที่ดีของผูบริโภคที่เปนนักเรียน นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป สํานักบริหาร4 
จัดการทรัพยสินขอเสนอ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง การจัดระเบียบหาบเรและแผงลอย ซึ่งมี5 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 6 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 7 
  ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะดังนี้ 8 

1. โดยหลักการแลว มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนสถาบันการศึกษา ซึ่งไมควรมีหาบเรและแผง9 
ลอยเขามาจําหนายในเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัย แตดวยกิจกรรมที่หลากหลายและการ10 
เปนมหาวิทยาลัยของชุมชนจึงเห็นควรตองมีการควบคุมจัดระเบียบหาบเรและแผงลอยบน11 
พื้นที่ถนน หรือบริเวณที่มหาวิทยาลัยจัดใหเพื่อใหเกิดความเรียบรอย  12 

2. คณบดีคณะนิติศาสตรใหขอเสนอแนะวา เกี่ยวกับการจัดระเบียบหาบเรและแผงลอยนั้น 13 
ปจจุบันมีเทศบัญญัติซึ่งสามารถใชเปนแนวทางได  ในสวนของมหาวิทยาลัยอาจกําหนด14 
เปนนโยบายและมาตรการในการจัดระเบียบหาบเรและแผงลอย ทั้งนี้ เพื่อมิใหขัดหรือแยง15 
กับสิทธิ หนาที่ ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 16 

3. สาระใน (ราง) ประกาศฯ ควรพิจารณาปรบัปรุงดังนี้ 17 
- ควรจัดใหเปนหมวดหมู เชน หมวดเกีย่วกบัหลักเกณฑ ขั้นตอน เง่ือนไข วิธีการ 18 

ปฏิบัติ หมวดเกี่ยวกับการลงโทษกรณีที่มกีารฝาฝน และควรเพิ่มเติมบทเฉพาะกาล 19 
ใหมีสาระที่ครอบคลุมรวมถึงกลุมผูประกอบการที่มีอยูเดมิโดยไมไดรับอนุญาต  20 
กลุมผูที่ไดรับอนุญาตจากคณะ/หนวยงานหรือกรณีมีขอตกลงจะมีวิธีการ ขั้นตอน21 
อยางไร และกรณีที่มีการจัดกิจกรรมอยูแลวปรากฏมีหาบเร แผงลอยเขามา จะ22 
ดําเนินการเฉพาะกิจนี้อยางไร เปนตน 23 

- ควรกําหนดชนิด/ประเภทของสินคาที่เขามาจําหนายใหชัดเจนเพื่อปองกันสินคา 24 
ที่ไมไดมาตรฐานหรือธุรกิจอื่นแอบแฝง 25 

- นิยามคําวา “พื้นที่มหาวิทยาลัย” ขอใหพิจารณากําหนดใหชัดเจน ทั้งนี้ ไมรวมถึง26 
พื้นที่ของมหาวิทยาลัยที่มีขอตกลงตามสัญญาดวย 27 

- การกําหนดหลักเกณฑ ขั้นตอน วิธีการตลอดจนเงื่อนไขตางๆ นั้น ขอใหพิจารณา28 
กลไกในทางปฏิบัติดวย 29 

  มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติดังน้ี 30 
1.  เห็นชอบในหลักการใหมีการจัดระเบยีบหาบเรและแผงลอย ในพืน้ท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกน 31 
2.  มอบรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและคณบดีคณะนิติศาสตร พิจารณาเสนอแนะ 32 

การปรับปรุง (ราง) ประกาศฯ ตอไป โดยขอใหนําเอาขอคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมคณบดีไปพจิารณาดวย   33 
 34 
  4.3  ขอความเห็นชอบการรับนักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 35 

รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ ผูแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตรเสนอที่ประชุมวา   36 
ดวยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน จะเปดรับสมคัรนักเรียนประจําปการศึกษา 2552 ในระดับชั้นอนุบาล 1 37 
และการรับนักเรียนเสริมระดบัชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ในการนี้ เพื่อใหเปนไปตาม38 
ขอบังคับมหาวิทาลัยขอนแกน วาดวย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2544 จึงขอเสนอ (ราง) 39 
ประกาศมหาวทิยาลัย จํานวน 3 ฉบับ คือ 40 

1. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน เรื่อง การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิต41 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ชั้นอนุบาลศึกษาปที่ 1 ประจําปการศึกษา 2552   42 

2. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน เรื่อง การรับนักเรียนเสริมระดบัชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 43 
และ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2552 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 44 
(ศึกษาศาสตร) ระดับมัธยมศึกษา  45 

3. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน เรื่อง การรับนักเรียนเสริมระดบัชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 46 
ปการศึกษา 2552 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (มอดินแดง) ระดับ47 
มัธยมศึกษา 48 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร คราวประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2552 49 
ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว 50 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 51 
 52 
 53 
 54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 3/2552 ณ วันศุกรท่ี 13 กุมภาพันธ 2552 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 4/2552 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2552 เรียบรอยแลว 

ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะ  ดังนี้ 1 
1.  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิต  2 
     มหาวิทยาลัยขอนแกน ชั้นอนุบาลศึกษาปที่ 1 ประจําปการศึกษา 2552   3 
 -  ขอ 3.1 ใหตัดขอความ “ในเวลาราชการ” ออก 4 
 -  ขอ 5.5 ขอความ “ฉบับถายของผูสมคัร” ใหแกไขเปน “ฉบับถายสําเนาของผูสมคัร” 5 
 -  ขอ 6.1.1 ใหแกไขเปน “การสัมภาษณและการสอบปฏิบัติเปนรายบุคคล” 6 
2.  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง การรับนักเรียนเสริมระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  7 
     ปการศึกษา 2552 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (มอดินแดง) ระดับมัธยมศึกษา 8 
 -  ขอ 1.2  ใหเพิ่มเติมขอความ “รับจํานวนประมาณ” 9 

   -  เห็นควรใหพิจารณาหารอืกับรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ เพื่อใหจํานวน10 
การรับนักเรียนตามประกาศฉบับนี้ สอดคลองกับนโยบายรัฐบาลตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดย  11 
ไมเสียคาใชจาย 15 ป   12 
  ทั้งนี้ ที่ประชุมมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายโรงเรียนสาธิตเดียวของ13 
มหาวิทยาลัย ในการจัดทํา (ราง) ประกาศฯ ระดับมัธยมศึกษา นั้น เห็นควรจัดทําเปนฉบับเดียว แตใหพิจารณา14 
เขียนรายละเอียดการรับแยกกลุมในประกาศฯ  15 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย จํานวน   16 
3 ฉบับ ตามที่เสนอ โดยใหรับเอาขอคิดเห็นของที่ประชุมคณบดีไปพิจารณาตอไป  17 
 18 
  4.4  (ราง) แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2552-2555 มหาวิทยาลัยขอนแกน 19 
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา  ฝายแผนและสารสนเทศไดจัดทํา(ราง) 20 
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552-2555 มหาวิทยาลัยขอนแกน ขึ้น โดยปรับปรุงจากแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 21 
2551 – 2554 มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งที่ 22 
4/2551 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2551 โดยใหมีความสอดคลองเชื่อมโยงกับ (1)  แผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 23 
2552-2554 ของรัฐบาลชุดปจจุบัน (2) แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2551-2554 ของกระทรวงศึกษาธิการ           24 
(3)  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 25 
(4) กรอบแผนระยะยาว มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2552-2567 เปนกรอบแนวทางหลักในการจัดทําประกอบกับ26 
ขอคิดเห็นเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยทั้งจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกนและจากหนวยงาน27 
ภายนอกตางๆ ตลอดจนขอคิดเห็นและความคาดหวังตางๆ จากการระดมและรับฟงความคิดเห็นของประชาคมและทุก28 
ภาคสวนตางๆ ของมหาวิทยาลัย  29 
  สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2552-2555 มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดกําหนด30 
วิสัยทัศนไว คือ “มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของภูมิภาคอาเซียนโดยเปนมหาวิทยาลัยแหง31 
การเรียนรู มหาวิทยาลัยแหงการวิจัย มหาวิทยาลัยแหงคุณภาพ มหาวิทยาลัยแหงการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ 32 
และเปนมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ด”ี ประกอบดวย 5 ประเด็นยุทธศาสตร 17 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 33 
53 ตัวชี้วัด 37 กลยุทธ  91 โครงการ ผลผลิต/กิจกรรม  34 
  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มุงสงเสริมศักยภาพใหเปนบัณฑิตที่35 
พึงประสงค ประกอบดวย 4 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 18 ตัวชี้วัด 8 กลยุทธ 21 โครงการ ผลผลิต/กิจกรรม  36 
   ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาที่สรางองคความรูใหเพิ่มศักยภาพและ 37 
ขีดความสามารถในการแขงขัน ประกอบดวย 3 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 8 ตัวชี้วัด 6 กลยุทธ  8 โครงการ ผลผลิต/38 
กิจกรรม  39 
   ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 3 การบริการวิชาการที่เสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบดวย 3 เปาประสงค  40 
เชิงยุทธศาสตร  6 ตัวชี้วัด  6 กลยุทธ 18 โครงการ ผลผลิต/กิจกรรม 41 
   ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การอนุรักษ พัฒนา ถายทอด และฟนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี และ42 
วัฒนธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวย 1 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 7 ตัวชี้วัด 5 กลยุทธ 10 โครงการ 43 
ผลผลิต/กิจกรรม 44 
   ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 6 เปาประสงค   45 
เชิงยุทธศาสตร  14 ตัวชี้วดั 12 กลยุทธ  34 โครงการ ผลผลิต/กิจกรรม 46 
  ประเด็นยุทธศาสตรทั้ง 5 ประเด็นมีความเชื่อมโยง/สอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน 47 
พ.ศ. 2552-2554 ในนโยบายที่ 3 สังคมและคุณภาพชีวิต นโยบายที่ 6 นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ48 
นวัตกรรม และนโยบายที่ 8 การบริหารจดัการที่ดี โดยประกอบไปดวย วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร 49 
ความเชื่อมโยง/สอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 50 
พ.ศ. 2552 - 2555 กลยุทธ โครงการ ผลผลิต/กิจกรรม และผูรับผิดชอบ ทั้งนี้แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2552-51 
2554 มหาวิทยาลัยขอนแกน จะไดจัดทําเปนแผนปฏิบัติราชการประจําป และการจัดทําแผนงบประมาณรายจาย52 
ประจําป   ตลอดจนจะเปนเครื่องมือสําหรับการบูรณาการแปลงแผนสูการปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันใหการ 53 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 3/2552 ณ วันศุกรท่ี 13 กุมภาพันธ 2552 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 4/2552 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2552 เรียบรอยแลว 

ดําเนินการในภารกิจตางๆ โดยทุกภาคสวนของมหาวิทยาลัยใหเกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุเปาประสงคและวิสัยทัศน1 
ของมหาวิทยาลัยตอไป 2 
  เนื่องจากกระบวนการของการเสนอ (ราง) แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2552-2555 3 
มหาวิทยาลัยขอนแกนดังกลาว อาจใชเวลาในการดําเนินการพอสมควร ในระหวางนี้ คณะ/หนวยงาน4 
ภายในของมหาวิทยาลัยควรตองศึกษาในรายละเอียดของ(ราง)แผนฯ ซึ่งอาจจะตองพิจารณาทบทวนปรับ5 
คาเปาหมายใหสอดคลองตอไป 6 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 7 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ (ราง) แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.8 
2552-2555 มหาวิทยาลยัขอนแกน ตามที่เสนอ ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 9 
 10 
  4.5  (ราง) แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 มหาวิทยาลัยขอนแกน 11 
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ฝายแผนและสารสนเทศ ไดจัดทํา12 
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 มหาวิทยาลัยขอนแกนขึ้น โดยใชแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 13 
พ.ศ.2552-2555 มหาวิทยาลัยขอนแกน คํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 14 
พ.ศ. 2552 เปนกรอบในการจัดทําประกอบกับขอคิดเห็นเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย15 
ทั้งจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกนและจากหนวยงานภายนอกตางๆ อาทิ การติดตามและประเมินผลงานของ16 
อธิการบดีตามนโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 2 ประจําป17 
งบประมาณ พ.ศ. 2551 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 18 
พ.ศ. 2551 ตลอดจนขอคิดเห็นและความคาดหวังตางๆ จากการระดมและรับฟงความคิดเห็นของประชาคมและ19 
ทุกภาคสวนตางๆ ของมหาวิทยาลัย   20 
   สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 มหาวิทยาลัยขอนแกน   21 
ประกอบดวย 5 ประเด็นยุทธศาสตร  5 เปาประสงค 53 ตัวชี้วัด 39 กลยุทธ 88 งาน/โครงการ  22 
  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มุงสงเสริมศักยภาพใหเปน23 
บัณฑิตที่พึงประสงค ประกอบดวย 1 เปาประสงค 18 ตัวชี้วัด 10 กลยุทธ 23 งาน/โครงการ   24 
  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาที่สรางองคความรูใหเพิ่มศักยภาพและ  25 
ขีดความสามารถในการแขงขัน ประกอบดวย 1 เปาประสงค 8 ตัวชี้วัด 6 กลยุทธ 8 งาน/โครงการ   26 
  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การบริการวิชาการที่เสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบดวย  27 
1 เปาประสงค 6 ตัวชี้วัด 6 กลยุทธ 16 งาน/โครงการ 28 
   ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การอนุรักษ พัฒนา ถายทอด และฟนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี และ29 
วัฒนธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวย 1 เปาประสงค 7 ตัวชี้วัด  5 กลยุทธ  10 งาน/โครงการ 30 
   ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย            31 
1 เปาประสงค 14 ตัวชี้วัด 12 กลยุทธ 31 งาน/โครงการ 32 
  แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 มหาวิทยาลัยขอนแกน จะเปนเครื่องมือ33 
สําหรับการบูรณาการแปลงแผนสูการปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันใหการดําเนินการในภารกิจตางๆ โดยทุกภาค34 
สวนของมหาวิทยาลัยใหเกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุเปาประสงคและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย สามารถตอบสนอง35 
เปาหมายและผลลัพธตามยุทธศาสตรตางๆ ภายใตแผนการบริหารราชการแผนดินไดอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน 36 
อันจะกอใหเกิดความมั่นคงและความยั่งยืนทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตอไป 37 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 38 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ (ราง) แผนปฏิบัติราชการ ประจําป39 
งบประมาณ พ.ศ.2552 มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามที่เสนอ ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 40 
   41 
  4.6  (ราง) แผนปฏิบัติการ ประจําป พ.ศ.2552 มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามขอเสนอแนะ 42 
            เพื่อการพัฒนาและบริหารมหาวิทยาลัย จากผลการติดตามและประเมินผลงานอธิการบดี 43 
            ตามนโยบาย พันธกิจในการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 2  44 
            ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 45 

 รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอที่ประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัย คราวประชุม46 
วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2552 ไดมีมติเห็นชอบขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและการบริหาร47 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ในปงบประมาณ พ.ศ.2551 ตามที่คณะกรรมการกํากับติดตามและประเมินผลงาน48 
อธิการบดีตามนโยบาย พันธกิจในการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 2 ประจําปงบประมาณ 49 
พ.ศ.2551 เสนอ และมอบใหอธิการบดีนําไปกําหนดเปาหมายและแผนปฏิบัติตามความเปนไปได และเสนอตอ50 
สภามหาวิทยาลัยในเดือนมีนาคม 2552 เพื่อใชเปนเกณฑในการประเมินผลงานของอธิการบดีในปงบประมาณ51 
ตอไป นั้น เนื่องดวยกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการตามขอเสนอแนะขางตน จะตองเกิดจากการระดมพลัง52 
ความคิดและการมีสวนรวมในภาคสวนตางๆ เพื่อความครบถวนสมบูรณ สามารถนําไปสูการปฏิบัติที่ชัดเจนและ53 
ผลักดันใหการดําเนินพันธกิจตางๆใหบรรลุวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยได  ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อ54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 3/2552 ณ วันศุกรท่ี 13 กุมภาพันธ 2552 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 4/2552 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2552 เรียบรอยแลว 

พิจารณาในเบื้องตน ทั้งนี้ จะมีการเชิญประชุมคณบดี วาระพิเศษ เพื่อพิจารณาในเรื่องดังกลาวในโอกาสที่1 
เหมาะสมตอไป และกําหนดจะเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมเดือนเมษายน 2552  2 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 3 
 มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว เน่ืองจากมีเวลาจํากัด จึงเห็นควรใหนําไปพิจารณาในการ4 

ประชุมคณบดีวาระพิเศษ 5 
 6 

  4.7  ขอความรวมมือในการพิจารณาแผนงาน/โครงการในสวนท่ีเก่ียวของเพื่อรองรับ 7 
          นโยบายรัฐบาล นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ ขอท่ี 5 ขอยอยท่ี 5.4 ในแผนการบริหารราชการ 8 
            แผนดิน พ.ศ.2552-2554 9 

 รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอที่ประชุมวา สํานักงานนโยบายและแผนการ10 
อุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมีบันทึกขอความ ที่ ศธ 0503(3)/ว92 ลงวันที่ 27 11 
มกราคม 2552 แจงวา ดวยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกรมควบคุมมลพิษซึ่งมีภารกิจ12 
หลักที่เกี่ยวของกับนโยบายของรัฐบาล ในขอที่ 5 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ขอยอยที่ 13 
5.4 “ควบคุมและลดปริมาณของเสียที่กลายมาเปนมลพิษทั้งในรูปขยะ ขยะอันตราย มลพิษทางอากาศ กลิ่น 14 
เสียง และน้ําเสีย โดยสงเสริมการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การใชเทคโนโลยีเพื่อใหเกิดการใช15 
ซ้ําหรือหมุนเวียนกลับมาใชใหม สงเสริมการปองกันมลพิษตั้งแตจุดกําเนิด เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ16 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการบําบัดน้ําเสีย กําจัดขยะชุมชน และเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยเฉพาะการจัดให17 
มีศูนยกําจัดขยะชุมชนกลางในทุกจังหวัด มีการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังสําหรับผูกอมลพิษที่ฝาฝน18 
กฎหมาย เรงแกไขปญหามลพิษในพื้นที่ที่วิกฤตซ้ําซาก รวมทั้งสนับสนุนมาตรการจูงใจดานภาษีและสิทธิตางๆ 19 
กับผูประกอบการที่รวมโครงการแกไขปญหาโลกรอนและลดมลพิษ”  ในการนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ20 
และสิ่งแวดลอม จึงไดขอความรวมมือมายังหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใหพิจารณาจัดทําแผนงาน/21 
โครงการในสวนที่เกี่ยวของเพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลฯ ขอยอยที่ 5.4 บรรจุในแผนการบริหารราชการแผนดินฯ 22 
ซึ่งหากมหาวิทยาลัยมีความประสงคจะเสนอแผนงาน/โครงการ ตามนโยบายดังกลาว ขอใหแจงกรมควบคุม23 
มลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตอไป 24 

 รองอธกิารบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยีเสนอที่ประชุมเพิ่มเติมวา มหาวิทยาลัยไดมี25 
การแตงตั้งคณะกรรมการดูแลเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและดําเนินการสอดรับกับนโยบายรัฐบาลดังกลาวดวยแลว  26 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 27 
 มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยจัดทําแผนงาน/โครงการในสวนท่ี28 

เก่ียวของเพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลดังกลาว 29 
 30 

  4.8   ขออนุมัติดําเนินการจัดการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  31 
        เปนหลักสูตรโครงการพิเศษ 32 

  เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา ดวยคณะวิทยาการจัดการ เสนอขออนุมัติดําเนินการ33 
จัดการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ เปนหลักสูตรโครงการพิเศษ จะเริ่มเปดดําเนินการ34 
ตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2553 เปนตนไป และคณะกรรมการอํานวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ 35 
มหาวิทยาลัยขอนแกน คราวประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2552 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ36 
แลว  โดยใหแกไขเอกสารในแบบเสนอโครงการขออนุมัติดําเนินการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ ในประเด็น37 
ที่สําคัญคือ กลุมเปาหมายตองชัดเจนสอดคลองกับภารกิจของคณะ และประเด็นศักยภาพในการเปดสอน38 
หลักสูตรใหปรับแกไขสัดสวนจํานวนอาจารยผูสอนตอจํานวนนักศึกษาใหถูกตองสอดคลองตามเกณฑ39 
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 40 
                  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 41 
  ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะดังนี้ 42 

1. การดําเนินการจัดการหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษนั้น ตองพิจารณาใหละเอียด43 
รอบคอบ ทั้งนี้เพื่อไมใหเกิดผลกระทบกับคณะในภาพรวม เชน  44 

- โดยหลักการแลวจํานวนรับเขานักศึกษาตองไมมากไปกวาการรับในระบบปกติ  45 
- สัดสวนจํานวนอาจารยผูสอนตอจํานวนนักศึกษาตองสอดคลองตามเกณฑ46 

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 (1: 27)  47 
- คณะฯมีแผนการปดการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ ภาคสมทบ ซึ่งนาจะสงผล48 

ใหจํานวนรับนักศึกษาในโครงการพิเศษลดลง จึงควรนําตัวเลขดังกลาวมา49 
วิเคราะหและนําเสนอขอเปดในปการศึกษา 2553  50 

- การประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ.ในรอบที่ 3 จะถูกประเมินรายหลักสูตรหาก51 
หลักสูตรใดไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด จะสงผลตอการประเมินมหาวิทยาลัยใน52 
ภาพรวมดวย 53 



- 7 - 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 3/2552 ณ วันศุกรท่ี 13 กุมภาพันธ 2552 
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2. ในระยะยาว มหาวิทยาลัยควรพิจารณาใหการจัดการหลักสูตรเปนระบบเดียว ไมตองมี1 
โครงการพิเศษ โดยอาจจัดการเรียนการสอนตางเวลากัน และเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา2 
อัตราเดียว 3 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว  เห็นควรใหคณะพิจารณาทบทวนการดําเนินการจัดการ 4 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ เปนหลักสูตรโครงการพิเศษ  โดยใหนําขอคิดเห็น5 
เสนอแนะของที่ประชุมคณบดีไปพิจารณา  6 
 7 
  4.9  ขอความเห็นชอบโครงการจัดตั้งศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการเรียนรวม  8 
          (DSS:Disability Support Service) 9 
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอที่ประชุมวา ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการ10 
อุดมศึกษาไดจัดทํายุทธศาสตรการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา โดยไดกําหนดวิสัยทัศน 11 
กลยุทธ มาตรการและแผนงาน/โครงการ เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการใน12 
ระดับอุดมศึกษา  ในการนี้ เพื่อใหการดําเนินการสอดคลองกับยุทธศาสตรการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการใน13 
ระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและใหการดําเนินโครงการของมหาวิทยาลัยเปนไป14 
ตามหลักเกณฑและแนวทางการขอรับการจัดสรรงบประมาณประจําป 2552 ในโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา15 
สําหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยโดยสํานักวิทยบริการไดเสนอโครงการสงเสริมบริการนักศึกษา16 
พิการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และไดรับการสนุนใหดําเนินโครงการ17 
จัดตั้งศูนยบริการนักศึกษาพิการ ในวงเงินงบประมาณไมเกิน 870,044 บาท ในการนี้ เพื่อใหการดําเนิน18 
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ฝายแผนและสารสนเทศจึงขอเสนอ19 
โครงการจัดตั้งศูนยบริการสนับสนุนศึกษาพิการเรียนรวม (DSS:Disability Support Service) เพื่อใหที่ประชุม20 
คณบดีพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยมีการดําเนินงานดังนี้ 21 

1. แตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งศูนยบริการสนับสนุนศึกษาพิการเรียนรวม 22 
(DSS:Disability Support Service) มหาวิทยาลัยขอนแกน 23 

2. ในระยะแรกใหสํานักวิทยบริการเปนแหลงการเรียนรูสําหรับนักศึกษาพิการและเปน24 
สํานักงานชั่วคราว และหนวยงานหลักรับผิดชอบดําเนินการบริหารจัดการ/ประสานงาน25 
เชื่อมโยงกับคณะ/หนวยงานที่เกี่ยวของ 26 

3. สํารวจขอมูลจํานวน/ประเภท นักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยขอนแกน 27 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการจัดตั้งศูนยบริการสนับสนุนศึกษาพิการ28 
เรียนรวม (DSS:Disability Support Service) 29 
  ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะดังนี้ 30 
  -  โครงการดังกลาวแมงบประมาณสนับสนุนไมมากนักแตมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนสถาบันที่31 
ใหโอกาสกับผูพิการมาโดยตลอด โดยจะเห็นไดจากที่ผานมาไดมีการปรับปรุงระบบกายภาพเพื่ออํานวยความ32 
สะดวกสําหรับผูพิการ และรับนักศึกษาพิการเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยดวย ดังนั้น ในเบื้องตนเห็นควรตอบรับ 33 
ใหการสนับสนุนตามโครงการดังกลาว และเพื่อใหการสนับสนุนนักศึกษาพิการเรียนรวมอยางเปนระบบ เห็นควร34 
แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาในภาพรวมตอไป  35 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติดังน้ี 36 

1. เห็นชอบในหลักการใหดําเนินโครงการจัดตั้งศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ 37 
เรียนรวม (DSS:Disability Support Service) โดยใหสํานักวิทยบริการเปนหนวยงานรองรับ38 
โครงการดังกลาว 39 

2. มอบรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ พิจารณาหารือรวมกับฝายแผน 40 
และสารสนเทศ และคณะที่มีนักศึกษาพิการเรียนรวมในปจจุบัน เพื่อกําหนดเปนยุทธศาสตรดานการ41 
สนับสนุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยตอไป 42 
 43 
  ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 44 
  5.1  พระราชทานชื่ออาคารอเนกประสงคและอาคารเรียนรวมของคณะแพทยศาสตร 45 
  ประธานเสนอที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยไดมีหนังสือขอใหนําความกราบบังคมทูล 46 
ขอพระราชทานชื่ออาคารอเนกประสงคและสารสนเทศ และอาคารเรียนรวมและหองปฏิบัติการวิจัย คณะแพทยศาสตร 47 
มหาวิทยาลัยขอนแกน พรอมทั้งขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ประดับเหนือชื่อ48 
อาคารดังกลาวดวย นั้น ไดนําความกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทราบฝา49 
ละอองพระบาทแลว พระราชทานชื่ออาคารอเนกประสงคและสารสนเทศ วา “อาคารสิริคุณากร” (อาคารที่มี50 
ความดีงานและเปนสิริมงคล) และพระราชทานชื่ออาคารเรียนรวมและหองปฏิบัติการวิจัย วา “อาคารเวชวิชชาคาร” 51 
(อาคารซึ่งเปนที่รวมวิชาความรูทางการแพทย) และพระราชทานพระราชานุญาตใหเชิญอักษรพระนามาภิไธย 52 
“ส.ธ.” ประดิษฐานเหนือชื่ออาคารดังกลาวดวย 53 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 3/2552 ณ วันศุกรท่ี 13 กุมภาพันธ 2552 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 4/2552 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2552 เรียบรอยแลว 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  1 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  2 
 3 
  5.2  การดําเนินการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร  4 
          คณะเทคโนโลยี และ ผูอํานวยการวิทยาเขตหนองคาย 5 
  ประธานเสนอที่ประชุมวา ดวยมีคณบดี/ผูอํานวยการ จะครบวาระการดํารงตําแหนงซึ่งจะตอง6 
ดําเนินการสรรหาใหม ดังนี้ 7 

1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร ศ.ละออศรี  เสนาะเมือง จะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่               8 
13 กรกฎาคม 2552  9 

2. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร รศ.อินทรพล  หอวิจิตร จะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่        10 
9 มิถุนายน 2552  11 

3. คณบดีคณะเทคโนโลยี ผศ.เกษม  นันทชัย จะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่ 6 กรกฎาคม 12 
2552  13 

4. ผูอํานวยการวิทยาเขตหนองคาย ผศ.วันชัย  สุมเล็ก จะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่           14 
13 กรกฎาคม 2552  15 

  ในการนี้ เพื่อใหการสรรหาคณบดีของคณะวิทยาศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร และ16 
คณะเทคโนโลยี เปนไปตามขอบังคับมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหาคณบดี พ.ศ.2542 และฉบับแกไข17 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543    18 
  จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อทราบกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้ง19 
คณะกรรมการตามนัยขอ 6 แหงขอบังคับฯ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2543 ตอไป 20 
  และเพื่อใหการสรรหาผูอํานวยการวิทยาเขตหนองคาย เปนไปตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 21 
(ฉบับที่ 1/2549) เรื่องการสรรหาผูอํานวยการวิทยาเขตหนองคาย พ.ศ.2548 จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อ22 
พิจารณาเสนอชื่อผูแทนคณบดี จํานวน 2 คน และนําเสนอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้ง23 
คณะกรรมการสรรหา ตามนัยขอ 7 แหงประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1/2548) ตอไป 24 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  25 
  มต ิ ท่ีประชุมมีมติ ดังน้ี 26 
  1.  รับทราบการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร และคณะ27 
เทคโนโลยีตามที่เสนอ  28 
  2.  เสนอชื่อผูแทนคณบดี จํานวน 2 คน รวมเปนกรรมการในการสรรหาผูอํานวยการ29 
วิทยาเขตหนองคาย คือ 30 
   (1)  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 31 
   (2)  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 32 
  และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งกรรมการสรรหาฯ ตอไป 33 
 34 
  5.3  กําหนดเวลาสงรายงานผลการคํานวณตนทุนผลผลิตประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551  35 
          ตามประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 36 
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอที่ประชุมวา กรมบัญชีกลาง ไดมีหนังสือที่ กค 0423.2/ว 37 
13  ลงวันที่ 19 มกราคม 2552 แจงวา ตามที่ สํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ38 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุน39 
ตอหนวยผลผลิต เปนตัวชี้วัดบังคับ โดยตามขั้นตอนที่ 2 กําหนดใหสวนราชการจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยกิจกรรม40 
ยอยทุกกิจกรรมและผลผลิตยอยทุกผลผลิต ประจําปงบประมาณ 2551 ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมบัญชีกลาง41 
กําหนด และตามขั้นตอนที่ 3 ใหสวนราชการทําการวิเคราะหเปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลติและ42 
กิจกรรมระหวางปงบประมาณ 2550 และปงบประมาณ 2551 ดังนั้น เพื่อใหสวนราชการไดวางแผนการดําเนินการ43 
จัดทําตนทุนผลผลิตไดอยางถูกตองและครบถวน กรมบัญชีกลางจึงขอแจงกําหนดระยะเวลาดําเนินการจัดทําบัญชี44 
ตนทุนผลผลิตในขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 โดยควรดําเนินการใหแลวเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ของปงบประมาณ 45 
พ.ศ.2552 และจัดสงรายงานผลการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 และรายงานผลการ46 
วิเคราะหเปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตและกิจกรรมระหวางปงบประมาณ พ.ศ.2550 และ47 
ปงบประมาณ พ.ศ.2551 ใหกรมบัญชีกลาง สํานักงบประมาณ และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายในเดือนมีนาคม 2552 48 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  49 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 50 
 51 
 52 
 53 
 54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 3/2552 ณ วันศุกรท่ี 13 กุมภาพันธ 2552 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 4/2552 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2552 เรียบรอยแลว 

  5.4  คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 1 
         ของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 2 
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา  สํานักงาน ก.พ.ร.ไดมีหนังสือที่ นร 3 
1200/ว1 ลงวันที่ 29 มกราคม 2552 แจงวา ตามที่ สํานักงาน ก.พ.ร.ไดสงคูมือการประเมินผลการปฏิบัติ4 
ราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ให5 
สถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการกํากับดูแลและดําเนินการตามตัวชี้วัดในคาํรับรองการปฏิบัติราชการ6 
ของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 นั้น เนื่องจากมีขอสังเกตบางประการจาก7 
สถาบันอุดมศึกษาที่ควรใชปรับปรุงรายละเอียดในคูมือดังกลาวใหมคีวามชัดเจนและเกิดความเขาใจรวมกัน8 
ยิ่งขึ้น สํานักงาน ก.พ.ร.จึงไดสงประเด็นการปรับปรุงรายละเอียดในคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ 9 
ดังกลาว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถดําเนินการตาม10 
คําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วดัและประเมินผลการปฏิบัติราชการดวยตวัเองไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 11 
  อนึ่ง การตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป12 
งบประมาณ พ.ศ.2551 ของมหาวิทยาลัย กําหนดเปนวันที่ 23 กุมภาพันธ 2552 เวลา 08.30 น.เปนตนไป    13 
ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญ คณบดี/ผูอํานวยการ ทุกทาน เขารวมรับฟงการตรวจประเมินในวันดังกลาวดวย  14 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  15 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 16 
 17 
  5.5  การขออนุมัติเปดหลักสูตร 18 

ดวยคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ 19 
การเสนอขออนุมัติเปดหลักสูตร จํานวน 6 หลักสูตร ดังนี้ 20 
 21 

ช่ือหลักสูตรและสาขาวิชา หนวยงานรับผิดชอบ ผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร คราวประชุมครั้งที่ 

  
1.หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย พ.ศ.2552    
1.1ระดับปริญญาโท   
(1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
     สาขาวิชากายวิภาคศาสตร ฉบับป พ.ศ.2546 

คณะแพทยศาสตรและ
บัณฑิตวิทยาลัย 

2/2552 
23 มกราคม 2552 

2.หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552   
2.1ระดับปริญญาตรี   
(1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
     สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร 

คณะวิทยาศาสตร 2/2552 
23 มกราคม 2552 

(2) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร 2/2552 
23 มกราคม 2552 

2.2ระดับปริญญาโท   
(1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
     สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย 

คณะเทคนิคการแพทยและ
บัณฑิตวิทยาลัย 

2/2552 
23 มกราคม 2552 

(2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
     สาขาวิชาทันตกรรมสําหรับเด็ก 

คณะทันตแพทยศาสตรและ
บัณฑิตวิทยาลัย 

2/2552 
23 มกราคม 2552 

3.หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552   
3.1ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง   
(1) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
     สาขาวิชาทันตกรรมสําหรับเด็ก 
      

คณะทันตแพทยศาสตรและ
บัณฑิตวิทยาลัย 

2/2552 
23 มกราคม 2552 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 22 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  23 
 24 
  5.6  รายงานผลการตรวจสอบบัญชีของสถาบันภาษา ประจําปงบประมาณ 2550  25 
         (ฉบับแกไขครั้งท่ี 1) และปงบประมาณ 2551 26 
  สถาบันภาษาขอเสนอรายงานของผูตรวจสอบบัญชี ดังนี้ 27 

- ปงบประมาณ 2550 ขอเสนอรายงานขอผูตรวจสอบบัญชีตอที่ประชุมคณบดีอีกครั้ง  28 
เนื่องจาก เกิดรายการผิดพลาดของบัญชีเงินฝากธนาคารและสวนของทุน ทําใหยอดยกมาใหป 2551  29 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 3/2552 ณ วันศุกรท่ี 13 กุมภาพันธ 2552 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 4/2552 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2552 เรียบรอยแลว 

ไมถูกตอง จึงไดจัดทํางบการเงิน ฉบับแกไข ครั้งที่ 1 ขึ้น โดยเปนรายงานที่แสดงผลการดําเนินงาน 2 ป 1 
รวมกัน (ป 2549 และ ป 2550) โดยสรุป ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 สถาบันภาษา มีรายไดจากเงินจัดสรรจาก2 
มหาวิทยาลัย รวม 9,734,175.24 บาท มีคาใชจายจากการดําเนินการ 8,235,735.24 บาท มีรายไดสูงกวา3 
คาใชจาย 1,498,440.00 บาท   4 

- ปงบประมาณ 2551 มีรายไดจากเงินจัดสรรจากมหาวิทยาลัย รวม 7,922,376.96 บาท มีคาใชจาย 5 
ในการดําเนินการ 7,568,230.21 บาท มีรายไดสูงกวาคาใชจายจํานวน 4,146.75 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร6 
ประกอบวาระการประชุม 7 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 8 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป 9 
 10 
  5.7  รายงานผลการตรวจสอบบัญชีศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก ประจําป 2551 11 
  ผูตรวจสอบบัญชีรายรับ-รายจาย ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก ตามคําสั่ง12 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 308/2542 ไดตรวจสอบงบดุลและงบรายรับ-รายจาย สําหรับปส้ินสุดเพียงวันที่ 30 13 
กันยายน 2551 กับบัญชีเอกสารและหลักฐานตางๆ การปฏิบัติทางบัญชีและทดสอบรายการอื่นๆที่เห็นวาจําเปน14 
ตามหลักวิชาการบัญชีแลว เห็นวา งบการเงินของศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก ประจําป 2551 นี้ 15 
แสดงผลการดําเนินงานโดยถูกตองตามที่ควรและไดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป การบันทึก16 
บัญชีใชเกณฑคงคาง (Accural  Basis) โดยมีรายรับรวม 14,150,536.80 บาท มีรายจายรวม 11,906,234.40 บาท   17 
มีรายรับมากกวารายจาย 2,244,302.40 บาท 18 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  19 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป 20 
 21 

5.8  วิธีปฏิบตัิเพิ่มเติมในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายของจังหวัด 22 
  รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอที่ประชุมวา กระทรวงการคลังไดมหีนังสือ ดวนที่สุด ที่ กค 23 
0406.3/ว 3 ลงวันที่ 23 มกราคม 2552 แจงวา เพื่อใหเกิดความชดัเจนในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย24 
ของจังหวัดมากยิ่งขึ้น จึงไดกําหนดวิธีปฏิบัติในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายของจังหวัด เพิ่มเติมขึ้นใหม 25 
โดยมีสวนที่เกี่ยวของกับหนวยงานภายในจังหวัด ดังนี้ 26 
  หนวยงานภายในจังหวัด 27 

1. เมื่อไดรับเงินรายไดแผนดินหรือเงินนอกงบประมาณ ใหหนวยงานภายในจังหวดัออก 28 
ใบเสร็จรับเงินและนําเงินสงใหสํานักงานจงัหวัดเพื่อนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน หรือเก็บรักษาในบัญชีเงินฝาก29 
กระทรวงการคลังสําหรับเก็บรักษาเงินนอกงบประมาณของจังหวดัตอไป โดยใหใชใบเสร็จรับเงนิของจังหวดัเปน30 
หลักฐานในการรับและนาํสงเงินรายไดแผนดินหรอืเงินนอกงบประมาณระหวางหนวยงานสําหรับสํานกังานจังหวัด 31 

2. ในการยืมเงินเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการ หากโครงการนั้นๆ มีบางรายการเปนการ 32 
ดําเนินการจัดหาพัสดุ ใหหนวยงานผูยืมถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 33 
และที่แกไขเพิ่มเติม ดวย 34 

3. ในการยืมเงินเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการใหหนวยงานภายในจังหวัดที่เปนหนวยงานผูเบิก 35 
จัดทําสัญญาการยืมเงินและใหถือวาเปนการทําสัญญายืมเงินงบประมาณรายจายของจังหวัดของหนวยงาน36 
ดังกลาว และเมื่อไดรับเงินตามสัญญายืมเงินจากสํานักงานจังหวัดแลว ใหนําเงินฝากไวในบัญชีเงินนอก37 
งบประมาณที่ใชสําหรับรับเงินที่ขอเบิกจากคลังของหนวยงาน โดยในกรณีที่เจาหนาที่ของหนวยงานที่ไดรับ38 
มอบหมายใหดําเนินโครงการมีความจําเปนตองใชจายเงินดังกลาวใหจัดทําสัญญาการยืมเงินจากหนวยงานโดย39 
ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 40 

4. โครงการใดทีห่นวยงานภายในจังหวัดหลายหนวยงานไดรับมอบหมายใหรวมกันดําเนินการ  41 
การยืมเงินใหแตละหนวยงานทําสัญญาการยืมเงินเฉพาะในสวนที่หนวยงานนั้น รับผิดชอบดําเนินการ 42 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 43 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  44 
 45 
  5.9  คุณลักษณะครุภัณฑกลางของมหาวิทยาลัยประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2552 46 
  รองอธกิารบดฝีายบริหารเสนอที่ประชุมวา ศูนยคอมพิวเตอรไดดาํเนินการกาํหนดคณุลักษณะ47 
ครุภัณฑคอมพิวเตอรกลางของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 เพื่อใชประกอบการจัดหาครุภัณฑ48 
ของมหาวิทยาลัย  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  49 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 50 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ และใหจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยตอไป ท้ังน้ี กรณี 51 
คณะ/หนวยงานตองการกําหนดคุณลักษณะพิเศษนอกเหนือจากประกาศของมหาวิทยาลัย ขอให52 
เสนอขออนุมัติเปนกรณีไป 53 
 54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 3/2552 ณ วันศุกรท่ี 13 กุมภาพันธ 2552 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 4/2552 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2552 เรียบรอยแลว 

 5.10  สรปุกิจกรรมตางๆของมหาวิทยาลยัขอนแกน และรายงานสรปุขาวมหาวิทยาลัยขอนแกน 1 
         ในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน  ประจําเดือนมกราคม 2552 2 

  รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธเสนอที่ประชุมวา ในเดือนมกราคม 2552 มหาวิทยาลัย3 
ไดดําเนินกิจกรรมที่สําคัญๆ ในดานการพฒันาวิชาการและผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การสงเสริม4 
ศิลปะวัฒนธรรม การพัฒนานักศึกษา การพฒันาระบบบริหารและบุคลากร และการจัดกิจกรรมพิเศษ ซึ่งมี5 
รายละเอียดบรรจุในแผนซีดีประกอบวาระการประชุม  นอกจากนี้ ยังไดรวบรวมรายงานขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนใน6 
หนาหนังสือพิมพ วารสาร ส่ือมวลชน ประจําเดือนมกราคม 2552  โดยแยกประเภทเปนขาวดานตางๆ ไดแก ขาว7 
พัฒนาวิชาการและผลิตบัณฑิต  การวิจัย การบริการวิชาการ และกิจกรรมพิเศษ ซึ่งมีรายละเอียดบรรจุในแผนซีดี8 
ประกอบวาระการประชุม 9 
  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยไดจัดทาํสรุปขาวเดน  และจัดทําจดหมายขาว “KALAPAPRUEK TODAY’ 10 
ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2551) เรียบรอยแลว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม หากหนวยงานใด11 
ประสงคจะนําไปประชาสัมพันธสามารถติดตอขอเพิ่มเติมไดที่งานประชาสัมพันธ 12 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 13 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  14 
 15 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ   16 
 6.1  ขออนุญาตติดตั้งปายโครงการสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี ่17 
 รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธเสนอที่ประชุมวา  ดวยกระทรวงสาธารณสุขไดจัดทํา18 
โครงการสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ และจะติดตั้งปายบริเวณสวนสาธารณะและสถานีขนสงทั่วประเทศ เพื่อเปนการ19 
เผยแพรโครงการสนับสนุนการดําเนินงานบังคับใชกฎหมายเพื่อควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลและยาสูบ20 
ระดบัพื้นที่ โดยมีพื้นที่จังหวัดนํารอง 5 แหง คือ จังหวัดขอนแกน เชียงใหม สงขลา นครสวรรค และนครปฐม เพื่อให21 
การดําเนินการเปนไปตามวัตถุประสงค มีประสิทธิภาพและเกิดความเหมาะสมในการติดตั้งปายเขตปลอดบุหรี่ในแตละ22 
พื้นที่ จังหวัดขอนแกน จึงไดมีหนังสือที่ ขก 0027.006/ว27917 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2551 ขอความอนุเคราะห23 
อํานวยความสะดวกแกคณะเจาหนาที่จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขในการดําเนินการติดตั้งปายเขตปลอด24 
บุหรี่ และพิจารณาอนุเคราะหสถานที่ติดตั้งปายเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ในสวนของมหาวิทยาลัยขอนแกน ได25 
หารือกับฝายพัฒนาระบบกายภาพเพื่อหาจุดที่เหมาะสมติดตั้งปายโครงการฯแลว โดยจุดที่เหมาะสมสําหรับติดตั้ง26 
ปายขนาดใหญ จํานวน 1 ปาย บริเวณดานหนามหาวิทยาลัย  27 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหขอคิดเห็นเสนอแนะ  28 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติดังน้ี 29 

1.  การติดตั้งปายโครงการฯ เห็นควรติดตั้งในสองที่คือ 1. บริเวณริมบึงสีฐาน และ  30 
2. บริเวณสนามกีฬาบาสเก็ตบอล ท้ังน้ี มอบใหฝายพัฒนาระบบกายภาพพิจารณาความเหมาะสมใน31 
การติดตั้งปายโครงการในบริเวณท้ังสองดังกลาว 32 

2.  สําหรับสติ๊กเกอร และปายโครงการฯขนาดเล็ก มอบใหฝายสังคมและชมุชนสัมพันธ  33 
จัดสงใหคณะ/หนวยงาน เพื่อนําไปติดในหนวยงานตามความเหมาะสมตอไป 34 
  35 
  6.2  คาตอบแทนสําหรับกําลังคนดานสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ปงบประมาณ พ.ศ.2549 36 
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอที่ประชุมวา จากกรณีที่มหาวิทยาลัยขอนแกน37 
ไมไดรับการจดัสรรเงินคาตอบแทนสําหรับกําลังคนดานสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ปงบประมาณ พ.ศ.2549 จํานวน 38 
53,543,000 บาท และกองคลังไดมีหนังสือถึงกรมบัญชีกลางเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการขยายเวลาเบิก39 
จายเงิน ปงบประมาณ พ.ศ.2549 จํานวน 17,951,487.77 บาท และขอกันเงินไวเบิกเหลื่อมปกรณีไมมีหนี้40 
ผูกพันจํานวน 16,924,050 บาท รวมเปนเงินจํานวน 34,875,537.77 บาท เปนคาตอบแทนสําหรับกําลังคน41 
ดานสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ปงบประมาณ พ.ศ.2549 นั้น กรมบัญชีกลางไดมีหนังสือที่ กค 0406.6/0165 ลง42 
วันที่ 26 มกราคม 2552 แจงอนุมัติใหดําเนินการดังกลาว ถึงส้ินเดือนมนีาคม 2552  ซึ่งมีรายละเอียดตาม43 
เอกสารประกอบวาระการประชุม ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงสามารถเบิกจายคาตอบแทนสําหรับกําลังคนดาน44 
สาธารณสุข (พ.ต.ส.) ปงบประมาณ พ.ศ.2549 ไดในวงเงิน จํานวน 34,875,537.77 บาท ซึ่งกองคลังจะได45 
ดําเนินการแจงคณะ/หนวยงาน ดําเนินการเบิกจายตามสิทธิ์ตอไป 46 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 47 
  รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอที่ประชุมเพิ่มเติมวา การเบิกจายคาตอบแทนดังกลาวตอง48 
ดําเนินการตามระเบียบโดยเครงครัด หากจํานวนเงินที่ขอเบิกมีจํานวนมากกวางบประมาณที่ไดรับจัดสรรจะตอง49 
เบิกจายจากเงินรายไดของคณะตอไป 50 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 51 
 52 
 53 
 54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 3/2552 ณ วันศุกรท่ี 13 กุมภาพันธ 2552 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 4/2552 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2552 เรียบรอยแลว 

 1 
เลิกประชุมเวลา 11.45 นาฬิกา 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
    (ลงชื่อ)      กุลธิดา  ทวมสุข 8 
           (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 9 
              รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 10 

                                 เลขานุการที่ประชุมคณบดี 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
นางสุภารัตน  มูลศรี 17 
นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์ 18 
ผูบันทึกรายงานการประชุม  19 


