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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 4/2553 ณ วันศุกรท่ี 19 กุมภาพันธ 2553 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 5/2553 เมื่อวันศุกรท่ี 12 มีนาคม 2553 เรียบรอยแลว 

 

รายงานการประชุมคณบดี 1 
ครั้งท่ี 4/2553 2 

เมื่อวันศุกรท่ี 19 กุมภาพันธ 2553 3 
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารแกนกัลปพฤกษ มหาวิทยาลัยขอนแกน 4 

 5 

ผูมาประชุม 6 
1. รศ.สุมนต  สกลไชย    อธิการบดี     ประธาน 7 
2. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร   รองอธิการบดีฝายทรัพยสิน    8 
3. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 9 
4. รศ.สัญญา  รอยสมมุติ   รองอธิการบดีฝายบุคคลและการพัสดุ 10 
5. รศ.อภิรัฐ  ศิริธราธิวัตร   ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย 11 

แทนรองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 12 
6. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธุ   รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 13 
7. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 14 
8. ผศ.วินัย  ใจขาน    รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 15 
9. ผศ.อาวุธ  ยิ้มแต    รองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพ 16 
10. นายสุบิน  ฉัตรดอน    เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย 17 

แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 18 
11. รศ.อนันต  พลธานี    คณบดีคณะเกษตรศาสตร 19 
12. รศ.พัชรี  หอวิจิตร    รองคณบดีฝายบริหาร 20 

แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 21 
13. ผศ.สุณี  อัษฎายุธ    รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา 22 

แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร 23 
14. ผศ.ธีรชัย  เนตรถนอมศักดิ ์   รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ 24 

แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร 25 
15. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 26 
16. ศ.ภิเศก  ลุมพิกานนท   คณบดีคณะแพทยศาสตร  27 
17. ผศ.เยาวลักษณ  อภิชาติวัลลภ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 28 
18. รศ.เกรียงไกร  กิจเจริญ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 29 
19. รศ.สุพรรณี  พรหมเทศ   รองคณบดีฝายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ 30 

แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 31 
20. รศ.นวรัตน  วราอัศวปติ เจรญิ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 32 
21. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย   คณบดีคณะเภสัชศาสตร 33 
22. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี  34 
23. รศ.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 35 
24. ผศ.ทรงยศ  วีระทวีมาศ   คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 36 
25. รศ.มันทนา  สามารถ   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 37 
26. รศ.เฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี   คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 38 
27. ผศ.บุญสง  วัฒนกิจ    รองคณบดีฝายบริหาร 39 

แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจดัการ 40 
28. รศ.คูณ  โทขันธ    รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ 41 

แทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 42 
29. นางสุดใจ  ธนไพศาล   ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 43 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 44 
30. ผศ.อนัตต  เจาสกุล    ผูอํานวยการศนูยคอมพิวเตอร 45 
31. ผศ.นเรศ  วโรภาสตระกูล   รักษาราชการแทนรองผูอํานวยการฝายบริหาร 46 

แทนผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ 47 
32. นายพิชัย  เลงพานิชย   เลขานุการศูนยบริการวิชาการ 48 

แทนผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 49 
33. ผศ.ประพันธศักดิ์  ฉวีราช   รองผ ูอํานวยการฝายวิชาการ 50 

แทนผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  51 
      (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 52 

  53 



- 2 - 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 4/2553 ณ วันศุกรท่ี 19 กุมภาพันธ 2553 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 5/2553 เมื่อวันศุกรท่ี 12 มีนาคม 2553 เรียบรอยแลว 

 

34. อ.สุรพล  แสนสุข    ผูอํานวยการวิทยาเขตหนองคาย 1 
35. ผศ.พรรณวดี  ตันติศิรินทร   ประธานสภาคณาจารย 2 
36. นายอมร  สินเธาว    ประธานสภาขาราชการ พนกังานและลูกจาง 3 
37. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 4 

เลขานุการที่ประชุม 5 
38. นางสังวาลย  ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 6 
 7 
 8 
ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 9 
1.  ผศ.วันชัย  สุมเล็ก    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 10 
2.  อ.กิตติบดี  ใยพูล    รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร 11 
3.  ศ.สุทธิพันธ  จิตพิมลมาศ   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 12 
4.  รศ.ยุพิน  เตชะมณี    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 13 
 14 
เริ่มประชุมเวลา 09.45 นาฬิกา 15 
 16 
  เมื่อครบองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ดังนี้ 17 
 18 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอท่ีประชุม  19 
  -ไมม-ี 20 
 21 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งท่ี 3/2553 เมื่อวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2553 22 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2553 23 
โดยไมมีการแกไข  24 
 25 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน   26 
  3.1  การเคลื่อนไหวของกลุมบุคคลเก่ียวกับการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัย 27 
  ประธานใหรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธเสนอที่ประชุมวา เมื่อสัปดาหที่28 
ผานมา ไดมกีลุมนักศึกษาจํานวนหนึ่งเดินทางมาที่สํานักงานอธิการบดี อาคาร 1 โดยใชรถกระจายเสียงและปาย29 
ขอความแสดงผลดีและผลเสียของการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัย และยืนยันที่จะยื่นหนังสือขอคัดคานการ30 
ออกนอกระบบตออธิการบดี แตเนื่องจากในวันดังกลาวอธิการบดีไดติดราชการสําคัญอื่นและไมไดอยู ณ สํานักงาน31 
อธิการบดี รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา รองอธิการบดีฝาย32 
ศิลปวัฒนธรรมฯ พรอมดวย ผศ.พรรณวด ี  ตันติศิรินทร ประธานสภาคณาจารย และในฐานะประธานคณะกรรมการ33 
ระดมความคิดเห็นรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ... เพื่อไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐไดพบ34 
ชี้แจงและตอบขอซักถามนักศึกษากลุมดังกลาว โดย ผศ.พรรณวด ี  ตันติศิรินทรไดชี้แจงใหนักศึกษาเขาใจถึง35 
ขั้นตอนการดําเนินงาน กระบวนการออกนอกระบบ และขั้นตอนของการรับฟงขอคิดเห็น และเหตุผลที่ตองออกนอก36 
ระบบอีกประการหนึ่งคือการที่มหาวิทยาลัยตองดูแลบุคลากรที่เปนพนักงานเปนจํานวนมาก  37 

รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอที่ประชุมเพิ่มเติมวา สําหรับประเด็นที่นักศึกษายัง 38 
วิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องการออกนอกระบบคือ ประเด็นการขึ้นคาหนวยกิต การเปนธุรกิจการศึกษา และที่ผานมา39 
นักศึกษาไมไดมีสวนรวมเทาที่ควรในกระบวนการพิจารณารางพระราชบัญญัติฉบับที่เสนอไปแลว  อีกทั้ง ไมได40 
รับทราบความคืบหนาในเรื่องนี้มากนัก ซึ่งก็ไดแจงนักศึกษาไปแลววามหาวิทยาลัยมีความประสงคที่จะสราง41 
ความเขาใจรวมกัน ยินดีที่จะจัดเวทีใหปรึกษา รวมทั้งเพิ่มชองทางการเขาถึงขอมูลโดยเชื่อมโยงกับเว็บไซด42 
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ไดรวบรวมประเด็นขอกังวลตางๆ พรอม43 
คําตอบซึ่งหากนักศึกษาสนใจก็สามารถเขาไปศึกษาขอมูลเพิ่มเติมได  โดยสรุปในวันดังกลาวนักศึกษาก็ไมได44 
ยื่นหนังสือแตอยางใด ภายหลังจากสลายกลุม ณ บริเวณหนาสํานักงานอธิการบดีแลว กลุมนักศึกษาก็ได45 
เดินทางไปปดถนนบริเวณหนาศูนยอาหารและบริการ (Complex) ตอไปโดยไมมีเหตุการณรุนแรงใดๆเกิดขึ้น 46 
ทั้งนี้ ฝายที่เกี่ยวของก็จะไดติดตามความคืบหนาอยางใกลชิดตอไป  47 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 48 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 49 
 50 
  3.2  การเลือกตั้งคณะกรรมการองคการนักศึกษา 51 

ประธานเสนอที่ประชุมวา  สืบเนื่องจากที่ไดรายงานที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 3/2553  52 
เมื่อวันศุกรที่ 12 กุมภาพันธ 2553 เกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการองคการนักศึกษาซึ่งมีขอสรุปวาให53 
จัดทํารายงานเสนอตออธิการบดีเปนลายลักษณอักษรเพื่อใหอธิการบดีวินิจฉัยตอไปนั้น ทางองคการนักศึกษา54 
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ไดมีหนังสือถึงอธิการบดีโดยมีสาระสําคัญ 2 เรื่อง คือ (1) เนื่องจากมีการทุจริตการเลือกตั้ง ดังนั้นเห็นควรจัด1 
ใหมีการเลือกตั้งใหม และ (2) ขอเท็จจริงปรากฏวา คณะกรรมการเลือกตั้งกลางไดจดัใหมีการเลือกตั้งลวงหนา 2 
ซึ่งขัดแยงกับระเบียบการเลือกตั้งที่กําหนดไววา ใหมกีารเลือกตั้งใหแลวเสร็จในวันเดียว ดังนั้น จึงเห็นควร3 
ยกเลิกการเลือกตั้งครั้งที่ผานมา และขอใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัย ซึ่งตามระเบียบที่เกี่ยวของแลว การดําเนิน4 
กิจกรรมตางๆของนักศึกษานั้นไมควรเปนเรื่องของฝายบริหาร แตกรณีนี้มีขอขัดแยงอยูซึ่งมหาวิทยาลัยจะตอง5 
พิจารณาโดยรอบคอบตอไป 6 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบความคืบหนาของเรื่องดังกลาว 7 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 8 
 9 
 10 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   11 

4.1  แนวทางการนําระบบรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award : TQA)  12 
        มาใชกับมหาวิทยาลัยขอนแกน 13 

  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอที่ประชุมวา แนวทางการนําระบบรางวัลคุณภาพ14 
แหงชาติ (Thailand Quality Award : TQA) มาใชกับมหาวิทยาลัยขอนแกน นั้น มีสรุปประเด็นสาระสําคัญดังนี้ 15 

(1) กรอบแผนระยะยาวมหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. 2552 – 2567 (แผนมข. 60ป) เสนอให16 
นําเกณฑ Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) และรางวัลคุณภาพ17 
แหงชาติ (Thailand Quality Award: TQA) หรือระบบคุณภาพอื่นที่เทียบเคียงได มาใช18 
เปนระบบการบริหารผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 19 

(2) ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยและที่ประชุมคณบดีไดใหความเห็นชอบเบื้องตนในแนวคิดการ20 
นําระบบรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA) มาเปนเครื่องมือในการบริหารมหาวิทยาลยัสู21 
ความเปนเลิศ ใหบรรลุถึงวิสัยทัศนที่กําหนดไว 22 

(3) สกอ.กําหนดใหปพ.ศ. 2552 เปนปแหงคุณภาพการศึกษา มีการสรางระบบและกลไก23 
ตางๆ เพื่อสนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาสูความเปนเลิศ ใหเหมาะสมกับบริบทของ24 
แตละแหง  25 

(4) คุณภาพของอุดมศึกษาเปนประเด็นทาทายทั้งในปจจุบันและในอนาคต  26 
(5) มหาวิทยาลัยขอนแกนมีพัฒนาการสูความเปนเลิศที่ชัดเจน ตอเนื่อง  มีผลงานเชิง27 

ประจักษและมีศักยภาพที่จะยกระดับองคกรสูความเปนเลิศในระดับสากลได 28 
(6) ระบบคุณภาพ  ที่เรียกวารางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award: TQA) เปน29 

เกณฑที่พัฒนามาจากเกณฑ Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) 30 
สามารถใชเปนกรอบพัฒนาคุณภาพหลักไดภายใตระบบคุณภาพยอยที่31 
มหาวิทยาลัยขอนแกนดําเนินการอยู เชน PMQA ECPE ตลอดจน IQA และ EQA  32 
มหาวิทยาลัยขอนแกนมีความสามารถในการบูรณาการระบบและตัวชี้วัดตางๆ ใหเปนระบบ33 
เดียวกันได จนไดรับรางวัลมหาวิทยาลัยที่มีระบบการประกันคุณภาพภายใน ประจําป34 
การศึกษา 2552 จากสกอ. 35 

  และเพื่อใหการนําระบบรางวัลคุณภาพแหงชาติมาใชกับมหาวิทยาลัยขอนแกนไดอยางมี36 
ประสิทธิภาพ สงเสริมใหมหาวิทยาลัยขอนแกนพัฒนาสูความเปนเลิศตามวิสัยทัศนที่กําหนด จึงเห็นควรกําหนด37 
แนวทาง ดังนี้ 38 

1. ปการศึกษา 2553 จัดการเผยแพรความรูเสริมสรางความเขาใจ ตลอดจนวิธีการบูรณาการ39 
คุณภาพตางๆของมหาวิทยาลัยใหแกผูบริหารและผูปฏิบัติงานในทุกระดับ อยางครอบคลุม40 
ครบถวนและตอเนื่อง 41 

2. ปการศึกษา 2554 ใชระบบรางวัลคุณภาพแหงชาติเปนเกณฑการประเมินคุณภาพของ42 
มหาวิทยาลัยที่มีการบูรณาการระบบคุณภาพตางๆเรียบรอยแลว 43 

3. ปการศึกษา 2555 ใชผลการประเมินจากการประเมินปการศึกษา 2554 ปรับปรุงและพัฒนา44 
อยางตอเนื่อง 45 

4. ปการศึกษา 2556 เขารับการประเมินผลคณุภาพการศึกษาภายนอกจาก สมศ. 46 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในประเด็นตางๆ ดังนี้ 47 
1. ขอความเห็นชอบใหใชระบบ TQA เปนระบบประเมินคุณภาพหลักของมหาวิทยาลัยในทุก48 

คณะ/หนวยงาน ตั้งแตปการศึกษา 2554 เปนตนไป  49 
2. ใหมีการสรางระบบการฝกอบรม และตลอดจนกลไกอื่น เพื่อการเสริมสรางความรูความ50 

เขาใจ ตลอดจนการสรางเครือขายการพฒันาระบบคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยที่มีความ51 
หลากหลายครอบคลุมในทุกระดับ ตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนไป 52 

3. ใหสํานักประเมินและประกันคุณภาพเปนเจาภาพหลักในการดําเนินการ โดยอาจมีที่ปรึกษา53 
หรือผูเชี่ยวชาญภายนอกประจําโครงการได  54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 4/2553 ณ วันศุกรท่ี 19 กุมภาพันธ 2553 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 5/2553 เมื่อวันศุกรท่ี 12 มีนาคม 2553 เรียบรอยแลว 

 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 1 
คณบดีคณะแพทยศาสตรเสนอที่ประชุมวา คณะแพทยศาสตรเปนหนวยงานหนึ่งซึ่งให 2 

ความสําคัญกับเรื่อง TQA มาตลอดนับตั้งแตสมัยอดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร ศ.วิรุฬห  เหลาภัทรเกษม และ 3 
รศ.พิศาล  ไมเรียง ที่ไดรวมกันดําเนินการ และเมื่อปที่ผานมาคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ก็เปน4 
คณะแพทยศาสตรแหงแรกของประเทศไทยที่ไดรับการประเมินจาก Consortium โดยใชเกณฑของ TQA และ5 
ตั้งเปาหมายที่จะรับรางวัล TQC ใหไดในป พ.ศ.2554 6 

ประธานเสนอที่ประชุมเพิ่มเติมวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดหารือวา  7 
มหาวิทยาลัยขอนแกนและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ควรมีโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน อาจจะใชชื่อ8 
โครงการวา “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูประเพณี มข.-มอ.”  โดยเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่องตางๆ เนน9 
ทางดานวิชาการ การวิจัย การพัฒนาบุคลากร  และรองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพนัธไดเสนอที่ประชุม10 
เพิ่มเติมวา ที่ผานมามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดสงบุคลากรมาศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยขอนแกนไปแลว 11 
2 กลุม โดยศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูการปฏิบัติงานในสวนของสํานักงานอธิการบดี และประธานได12 
มอบใหฝายแผนและสารสนเทศรับเอาเรื่องนี้ไปพิจารณาประสานการดําเนินการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู13 
ประเพณี มข.-มอ.ตอไป 14 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ เห็นชอบแนวทางการนําระบบ TQA มาใชกับ 15 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามที่ฝายแผนและสารสนเทศเสนอใหดําเนินการตอไปได 16 

 17 
  4.2  การแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   18 
  ผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เสนอที่ประชุมวา 19 
ดวยคณะกรรมการอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ตามคาํสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกนที่ 20 
37/2552 ไดครบวาระการดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 4 ธันวาคม 2552  ซึ่งตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน  21 
วาดวย การบริหารศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2547 ขอ 7 ไดกําหนดไววา การดําเนินงาน22 
ของศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ ใหมีคณะกรรมการ 2 คณะ ประกอบดวยคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการ23 
ประจํา ในการนี้ เพื่อใหการบริหารงานของศูนยหัวใจสริิกิติ์ฯ เปนไปดวยความเรียบรอย ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ จึงได24 
พิจารณาการแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการผูทรงคณุวุฒิเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําศูนยหัวใจ25 
สิริกิติ์ฯ คราวประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2553 ซึ่งที่ประชุมฯไดพิจารณาเห็นวา ตามที่26 
มหาวิทยาลัยโดยสภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาการจัดทําเสนทางพัฒนาสูความสําเร็จ (Road map) ของศูนย27 
หัวใจสิริกิติ์ฯ ในการบริหารงานของศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ จะตองมีการปรับเปลี่ยนตามแนวทางดังกลาว ดังนั้น ที่28 
ประชุมฯ จึงมีมติใหชะลอการเสนอแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการผูทรงคุณวุฒิและใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ29 
ขอใหคณะกรรมการประจําศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯมีอํานาจหนาที่ในการบริหารงานแทนคณะกรรมการอํานวยการใน30 
ระหวางที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารของศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ เพื่อใหการดําเนินงานของศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ31 
เปนไปดวยความเรียบรอยและเกิดความคลองตัว ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณากอนนําเสนอสภา32 
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาการบริหารงานของศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ ในชวงที่มีการปรับเปลี่ยนการบริหารงานตาม33 
เสนทางพัฒนาสูความสําเร็จ (Road map) ของศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ 34 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 35 
  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะดังนี้  36 

- เห็นควรใหคณะกรรมการชดุเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน จนกวาการปรับเปลี่ยนโครงสราง37 
การบริหารงานศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯจะเสร็จส้ินเรียบรอย ซึ่งเปนหลักปฏิบัติทั่วไป 38 

- ในคําสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกนที่ 37/2550 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการศูนย39 
หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการลําดับที่ 3 “รองอธิการบดีฝายบริหาร” เห็น40 
ควรเปลี่ยนเปน “รองอธิการบดีฝายทรัพยสิน” แทน เมื่อจัดทําคําสั่งใหมใหชุดเดมิปฏิบัติ41 
หนาที่นี้ไปพลางกอน 42 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหดําเนินการตามขอคิดเห็นเสนอแนะของ 43 
ท่ีประชุมคณบดี และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 44 
 45 
  4.3  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง การเก็บคาบํารุงลานจอดรถยนต  46 

        คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 47 
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร เสนอที่ประชุมวา ดวยคณะทันตแพทยศาสตรเห็นสมควร 48 

ปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 189/2546) ลงวันที่ 10 มนีาคม 2546 เรื่อง การเรียกเก็บคา49 
บํารุงการใชลานจอดรถยนต คณะทันตแพทยศาสตร เพื่อใหการเก็บเงินคาบํารุงลานจอดรถยนตดังกลาว50 
สอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน เปนไปดวยความเหมาะสม จึงเสนอ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน  51 
(ฉบับที่...) เรื่อง การเก็บคาบํารุงลานจอดรถยนต คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  ซึ่งมี52 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คราวประชุมครั้งที่ 53 
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18/2552 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และ ไดตรวจแกไขตามขอเสนอแนะ1 
ของงานวินัยและนิติการเรียบรอยแลว 2 
  จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา  3 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี 4 

1. ในหลักการที่ประชุมมีความเห็นวา การมีท่ีจอดรถ เปนองคประกอบหน่ึงท่ีจะเอื้อ5 
ใหบุคลากรปฏิบัติงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ แตการมีท่ีจอดรถนั้นจําเปนตองมี6 
คาบํารุงรักษา ซึ่งโดยหลักการทั่วไปแลวไมควรใชงบประมาณของทางราชการมา7 
เปนคาใชจายในสวนน้ี 8 

2. หากคณะ/หนวยงานประสงคจะจัดเก็บคาบํารุงลานจอดรถ อัตราการจดัเก็บ/การ9 
จัดสรร/การจัดลําดับความสําคัญ ควรมีความยืดหยุนใหขึ้นกับบริบทของแตละ10 
คณะ/หนวยงาน ท้ังน้ี หากคณะ/หนวยงาน มีพื้นท่ีเพียงพอกับจํานวนบุคลากรก็11 
ควรที่จะเอื้อใหกับบุคลากรทุกฝาย แตหากมีจํานวนจํากัด เห็นควรจัดสรรใหกับผู12 
ท่ีปฏิบัติราชการประจําเปนหลัก 13 

3. ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน  (ฉบับท่ี...) เรื่อง 14 
การเก็บคาบํารุงลานจอดรถยนต คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 15 
ตามที่เสนอ โดยใหปรับแกไข ดังน้ี 16 

- ขอ 5 นิยามคําวา “บุคลากร” ใหเพิ่มเติม “พนักงานราชการและลูกจาง” 17 
เขาไปดวย 18 

- ขอ 6 เรื่องการจัดสรร ขอใหเพิ่มเติมเรื่อง กําหนดระยะเวลาการจัดสรรให19 
ชัดเจน เชน เปนป พ.ศ. หรือ เปนปงบประมาณ และ ขอ 6.1 ควรเพิ่มเติม 20 
“ผูบริหารและหัวหนาภาควิชา” เขาไปดวย 21 

- ขอ 8.1 ควรปรับยายไปอยูในขอ 6  22 
- ควรเพิ่มเติมสาระสําคัญใน (ราง)ประกาศฯ ใหชัดเจนดวยวา การเก็บคาบํารุง23 

ลานจอดรถนี้ เพื่อเปนคาใชจายในเรื่องใด ซึ่งไมรวมเรื่องการรับฝากรถ 24 
 25 

4.4  (ราง)ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง รางวัลนักวิจัยดีเดน และ 26 
        นักวิจัยเกียรติคุณสารสิน 27 
ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย ผูแทนรองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยีเสนอ 28 

ที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายและยุทธศาสตรในการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย โดยใชการวิจัย29 
เปนเครื่องมือในการพัฒนาการบริหารจัดการพันธกิจตางๆของมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการเปนไป30 
อยางมีประสิทธิภาพ และเปนการสนับสนุนการสรางสรรคผลงานดเีดนดานการวิจยั และเปนรางวัลใหกับบุคลากร 31 
จึงเห็นสมควรใหมีรางวัลแกบุคลากรเพื่อประกาศเกียรตคิุณ ยกยอง และเปนขวัญกําลังใจแกบุคลากรที่มีผลงาน32 
ดีเดนเปนที่ประจักษ มุงมั่น ทุมเท เสียสละ และทําประโยชนตอวงวิชาการของมหาวทิยาลัยและเปนแบบอยางที่ด ี33 
ในการนี้ จึงขอเสนอ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง รางวัลนักวิจัยดเีดนและนักวิจยัเกียรติคุณสารสิน 34 
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิจัย 35 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชมุครั้งที่ 1/2553 เมือ่วันที่ 20 มกราคม 2553 เรยีบรอยแลว 36 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 37 
  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะดังนี้ 38 

1. ขอ 2 นิยามคําวา “ผูที่ไดการเสนอ” ควรเพิ่มเติม บุคลากร สาย ข ตําแหนงนักวิจัย เขาไปดวย 39 
2. ควรเพิ่มเติมสาระสําคัญเรื่อง กรอบระยะเวลาในการเสนอผลงาน การกําหนดวันประกาศ40 

รางวัล ซึ่งอาจกําหนดปละครั้งในเดือนกันยายนของทุกป 41 
3. ในการพิจารณารางวัลในระดับที่สูงขึ้นควรพิจารณาเรือ่งปริมาณและคุณภาพมากยิ่งขึ้น 42 

โดยนอกจากการพิจารณาเรื่อง คา Impact Factor แลว ควรพิจารณาคา H-Index คาที่43 
แสดงความสัมพันธระหวางจํานวนการอางถึงดวย (Citations) ซึ่งอาจกําหนดคา Citation 44 
เปนสัดสวนรอยละของจํานวนผลงานที่เสนอขอทั้งหมด เปนตน และเกณฑในการรับรางวัล45 
ของบุคคลหนึ่ง ในแตละระดับ ควรไดรับรางวัลนั้นเพียงครั้งเดียวเทานั้น 46 

4. ควรมีการจดัระบบฐานขอมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยดวย 47 
5. ควรพิจารณาเพิ่มเติม กลไกเกี่ยวกับการอุทธรณดวย ซึ่งควรมีคณะกรรมการวาดวยการ48 

อุทธรณโดยเฉพาะ 49 
6. นอกจากนี้ เพื่อเปนการสนับสนุนนักวิจัยที่ผลิตผลงานเพื่อแกไขปญหาระดับชุมชนและ50 

สังคม เห็นควรพิจารณาใหมีรางวัลสําหรบันักวิจัยในกลุมนี้ดวย 51 
 52 
 53 
 54 
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มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบหลักการ(ราง)ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน  1 
เรื่อง รางวัลนักวิจัยดีเดน และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ตามที่เสนอใหนําเอาขอคิดเห็นเสนอแนะของ2 
ท่ีประชุมคณบดีไปพิจารณา กอนออกเปนประกาศของมหาวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ3 
ทราบตอไป 4 
 5 

4.5  เสนอชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย  6 
       มหาวิทยาลัยขอนแกน (เพิ่มเติม)   7 
ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย ผูแทนรองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี เสนอที่ 8 

ประชุมวา  เพื่อใหการดําเนินการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนไป9 
ดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ จึงเสนอชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการจริยธรรมการวจิัยใน10 
มนุษยมหาวิทยาลัยขอนแกน (เพิ่มเติม) ดังนี้ 11 

1. เสนอแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจํา12 
สาขาวิชา คณะที่สอง (เพิ่มเติม) จํานวน 3 ทาน  13 

2. เสนอแตงตั้งกรรมการสมทบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 14 
มหาวิทยาลัยขอนแกน (เพิ่มเติม) จํานวน 14 ทาน  15 

ซึ่งมีรายชื่อปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  16 
  จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ17 
พิจารณาแตงตั้งตามขอ 4.3 แหงประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน ฉบับที่ 360/2551 ลงวันที่ 3 มีนาคม       18 
พ.ศ.2551 ตอไป 19 
  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะวา ใหพิจารณาตรวจสอบการเขียนชื่อตําแหนง 20 
ทางวิชาการ ของแตละบุคคลใหถูกตองเปนแนวปฏิบัติเดียวกันทั้งหมด กอนดําเนินการตอไป 21 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งเปน 22 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน (เพิ่มเติม) ตามที่เสนอ  23 
ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 24 

 25 
4.6  ขออนุมัติหลักการใชเงินรายไดเพื่อสํารองจายคาจางกอสราง 26 
        อาคารโรงพยาบาลสัตวและศูนยสุขภาพ 27 
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอที่ประชุมวา ตามที่มหาวทิยาลัยไดรับอนุมัติ 28 

โครงการกอสรางอาคารโรงพยาบาลสัตวและศูนยสุขภาพ จํานวน 1 หลัง และไดรับอนุมัติจากสํานักงบประมาณ29 
ใหกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณในวงเงิน 203,790,000 บาท  ผูกพัน 3 ปงบประมาณ (พ.ศ.2551-2553) 30 
ในปงบประมาณ พ.ศ.2551 จํานวน 39,000,000 บาท  ปงบประมาณ พ.ศ.2552- พ.ศ.2553 จํานวน 31 
164,790,000 บาท   โดยในปงบประมาณ พ.ศ.2552 ไดรับการจัดสรรงบประมาณจํานวน 64,462,500 บาท 32 
จึงมีวงเงินในปงบประมาณ พ.ศ.2553 จํานวน 100,327,500 บาท มหาวิทยาลัยไดดําเนินการประกวดราคาและ33 
ทําสัญญาการกอสรางโดยมี หจก.วรนิทัศน (ปจจุบันคือ บริษัทวรนิทัศน จํากัด) เปนคูสัญญา ตามสัญญาจาง34 
เลขที่ 74/2551 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2551 โดยเริ่มตนสัญญาเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2551 และสิ้นสุดสัญญาใน35 
วันที่ 30 กันยายน 2553 รวมระยะเวลากอสราง 720 วัน จัดแบงงวดงานและงวดเงินออกเปน 24 งวด 36 
  แตในปงบประมาณ พ.ศ.2553 มหาวิทยาลัยไดรบัการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายการ37 
กอสรางอาคารโรงพยาบาลสัตวและศูนยสุขภาพ 1 หลัง ขยายการผูกพันงบประมาณจาก 3 ปงบประมาณ 38 
(พ.ศ.2551-2553) เปน 4 ปงบประมาณ (พ.ศ.2551-2554) โดยในปงบประมาณพ.ศ. 2553 ไดรับการจัดสรร39 
งบประมาณจํานวน 7,603,000 บาท และปงบประมาณ พ.ศ.2554 จํานวน 92,724,500 บาท เมื่อรวม40 
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติในปงบประมาณ พ.ศ.2551 ถึงปงบประมาณพ.ศ.2553 มีรายละเอียด ดังนี้ 41 
  -  ปงบประมาณ พ.ศ.2551  จํานวน  39,000,000 บาท 42 
  -  ปงบประมาณ พ.ศ.2552  จํานวน  64,462,500 บาท 43 
  -  ปงบประมาณ พ.ศ.2553  จํานวน    7,603,000 บาท 44 
     รวมจํานวน          111,065,500 บาท 45 
  ในการบริหารการกอสราง บริษัทวรนิทัศน จํากัด ในฐานะผูรับจางไดขอเบิกคาจางลวงหนา 46 
รอยละ 15 (เปนไปตามมติคณะรัฐมนตร ี เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2551 มาตรการชวยเหลือผูประกอบอาชีพงาน47 
กอสรางและผูประกอบอาชีพอื่น) เปนเงินจํานวน 30,568,500 บาท และไดดําเนินการกอสราง ผลการกอสราง48 
ไดมีการสงมอบงานเปนไปตามสัญญามาโดยตลอด และมีผลการเบิกจายเงินคาจางถึงงวดงานที่ 14 จํานวน 49 
109,231,490 บาท จึงมีเงินคงเหลือเพียง 1,834,010 บาท ปจจุบันผูรับจางไดสงมอบงานงวดที่ 15 50 
รายละเอียดตามสําเนาหนังสือบริษัทวรนิทัศน จํากัดที่ WORA_172-176/2553 ลงวันที่ 12 มกราคม 2553 51 
และคณะกรรมการตรวจการจางไดทําการตรวจรับงานเรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2553 ตามสําเนา52 
บันทึกของกองอาคารและสถานที่ ลงวันที่ 14 มกราคม 2553 และจะตองเบิกจายเงินคาจางงานในงวดนี้จํานวน 53 
6,113,700 บาท เมื่อหักเงินเบิกลวงหนาของงวดที่ 15 จํานวน 1,222,740 บาท รวมกับเงินคงเหลือ 54 
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1,834,010 บาท มหาวิทยาลัยยังคงขาดเงินที่จะตองจายใหแกผูรับจางอีกจํานวน 3,056,900 บาท จึงยังไม1 
สามารถเบิกจายเงินคาจางใหแกผูรับจางได ขณะนี้ผูรับจางไดมีหนังสือทวงคาจางเปนครั้งที่ 2 ดังนั้น เพื่อ2 
ดําเนินการกระบวนการที่จะลดความเสี่ยงจากการผิดสัญญา ผูบริหารมหาวิทยาลัยไดรวมประชุมกับผูบริหาร3 
คณะสัตวแพทยศาสตรเพื่อหาแนวทางการแกไขปญหาและแกไขงบประมาณโครงการกอสรางโรงพยาบาลสัตว4 
และศูนยสุขภาพ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ 2553 และไดเสนอใหนําเรื่องขออนุมัติหลักการขอยืมเงินทดรองจาย5 
จากงบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัยขอนแกนเพื่อใชในการแกไขปญหาในการเบิกจายคากอสรางโครงการ6 
กอสรางอาคารโรงพยาบาลสัตวศูนยสุขภาพและชันสูตรโรคสัตว โดยเปนการยืมทดรองจายในวงเงิน 92,724,500 บาท 7 
เพื่อทดรองจายหนี้ตามงวดงานที่ตรวจรับใหแกผูรับจางตามสัญญาตอไป ทั้งนี้ ในการดําเนินการฎีกาเบิกจาย 8 
คากอสรางจากเงินงบประมาณแผนดินนั้น กองคลังจักไดประสานผูรบัจางใหทําการโอนสิทธิการรับเงินใหแก9 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  10 
  เพื่อเปนการแกปญหาดังกลาว กองคลังจึงเสนอขออนุมัติใชเงินรายไดของมหาวิทยาลัยขอนแกน11 
เพื่อทดรองจายในวงเงิน 12,838,820 บาท เพื่อใชในการแกไขปญหาในการเบิกจายคากอสรางโครงการ12 
กอสรางอาคารโรงพยาบาลสัตวศูนยสุขภาพและชันสูตรโรคสัตวและอนุมัติใหกองคลังดําเนินการในสวนที่13 
เกี่ยวของตอไป 14 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 15 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบในหลักการการแกไขปญหาดังกลาวโดยใชเงิน16 
รายไดของมหาวิทยาลัยเพื่อทดรองจายในวงเงิน 12,838,820 บาท และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย17 
เพื่อพิจารณาตอไป 18 
 19 

4.7  (ราง)แผนปฏิบัติการ ประจําป พ.ศ.2553 มหาวิทยาลัยขอนแกน  20 
        ตามขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและบริหารมหาวิทยาลัย  21 
        จากคณะกรรมการกํากับติดตามและประเมินผลงานอธิการบดีฯ  22 
        ครั้งท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 23 

  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอที่ประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัย คราวประชุม24 
ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2553 ไดเห็นชอบขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและการบริหาร25 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามที่คณะกรรมการกํากับติดตามและประเมินผลงานอธิการบดีตามนโยบาย พันธกิจใน26 
การบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เสนอและมอบให27 
อธิการบดีนําไปกําหนดเปาหมายและแผนปฏิบัติตามความเปนไปไดและเสนอตอสภามหาวิทยาลัยขอนแกน28 
เพื่อใชเปนเกณฑในการประเมินผลงานของอธิการบดีฯ ในปงบประมาณตอไป นั้น ในการนี้ ที่ประชุมผูบริหารได29 
รวมกันจัดทํา (ราง) แผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ.2553 มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามขอเสนอแนะฯ ดังนี้ 30 
   วันที่ 1-10 กุมภาพันธ 2553 อธิการบดี/รองอธิการบดี จัดทําขอมูลเพื่อประกอบการจัดทํา 31 
(ราง)แผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามขอเสนอแนะฯ   32 
   วันที่ 11  กุมภาพันธ 2553 การประชุมเพื่อจัดทํา(ราง) แผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ.2553 33 
มหาวิทยาลัย ขอนแกน ตามขอเสนอแนะฯ ครั้งที่ 1 34 
    วันที่ 12-16 กุมภาพันธ 2553 อธิการบดี/รองอธิการบดี พิจารณาปรับปรุงขอมูล (ราง)35 
แผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามขอเสนอแนะฯ   36 
   วันที่ 19 กุมภาพันธ 2553 เสนอ (ราง)แผนปฏิบัติการประจําปพ.ศ.2553 มหาวิทยาลัย 37 
ขอนแกน ตามขอเสนอแนะฯ ตอที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่  4/2553 38 
  สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการ ประจําป พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามขอเสนอแนะฯ 39 
รวม 101 ประเด็น ประกอบดวย  40 
  สวนที่ 1 งานสําคัญที่อธิการบดีตองการดําเนินการในอีก 12 เดือนขางหนาและงานสําคัญซึ่ง41 
คณะกรรมการกํากับติดตามฯ เสนอแนะใหอธิการบดีดําเนินการในอีก 12 เดือนขางหนา ซึ่งจะรายงานผลการ42 
ดําเนนิงานที่ผานมาและกิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน ใน ป 2553 รวม 18 ประเด็น 43 
  สวนที่ 2 ขอเสนอแนะจากภาพรวมผลการดําเนินงาน แบงเปน 2 สวน คือ 2.1 ประเด็นหลักที่44 
มหาวิทยาลัยตองใหความสําคัญเชิงการพัฒนา และ 2.2 จากความเปนเลิศสูความยั่งยืน : ความเปนชุมชนของ45 
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ใสใจดูแลทุกขสุข) และระบบบริหาร (Back of House : BOH) ซึ่งจะรายงานผลการ46 
ดําเนินงานที่ผานมาและกิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน ใน ป 2553 รวม 29 ประเด็น 47 
   สวนที่ 3  ขอเสนอแนะรายประเด็นยุทธศาสตรทั้ง 5 ประเด็นยุทธศาสตร ซึ่งจะรายงานผลการ48 
ดําเนินงานที่ผานมา และกิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน ตั้งแตป 2553 เปนตนไป รวม 54 ประเด็น  49 
  แผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามขอเสนอแนะฯ มีความ50 
สอดคลองและเชื่อมโยงกันไดกับแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 51 
และ มาตรการและโครงการตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ดังนั้นแผนปฏิบัติ52 
การฉบับนี้จึงเปนสวนเติมเต็มเพื่อใหการปฏิบัติพันธกิจของมหาวิทยาลัยใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น อันจะชวย53 
ผลักดันใหวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยสัมฤทธิ์ผล 54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 4/2553 ณ วันศุกรท่ี 19 กุมภาพันธ 2553 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 5/2553 เมื่อวันศุกรท่ี 12 มีนาคม 2553 เรียบรอยแลว 

 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหขอคิดเห็นเสนอแนะ 1 
  ประธานสภาคณาจารยไดสอบถามวา สภาคณาจารยไดเคยเสนอเรื่องการดูแลคุณภาพชีวิต2 
ของบุคลากร โดยเฉพาะกรณีเจ็บปวย ปญหาเรื่องเตียงผูปวยในการเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร 3 
และศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ ไมทราบวาไดบรรจุไวในแผนฯ ดวยหรือไม ซึ่งประธานไดชี้แจงวา แผนฯฉบับนี้จัดทําขึ้น4 
ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการกํากับติดตามและประเมินผลงานอธิการบดีฯ แตอยางไรก็ตามในเรื่องนี้ 5 
คณะแพทยศาสตร โดยโรงพยาบาลศรีนครินทรก็ไดดําเนินการเรื่องนี้อยู และรองอธิการบดีฝายบุคคลและการ6 
พัสดุไดเสนอขอมูลเพิ่มเติมวา เรื่องนี้ไดปรึกษาหารือกับประธานคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ7 
มหาวิทยาลัยขอนแกนแลว ซึ่งอาจตองใชเวลาในการดําเนินการเนื่องจากตองพิจารณาโดยรอบคอบเพื่อเอื้อ8 
ประโยชนที่เหมาะสมใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยตอไป  9 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบและหากคณะ/หนวยงาน มีขอคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมใน (ราง)10 
แผนปฏิบัติการฯ ดังกลาว ขอใหแจงฝายแผนและสารสนเทศพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 11 
 12 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 13 

5.1  รายงานผลการดําเนินงานสํานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน 14 
ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย ผูแทนรองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี เสนอที่ 15 

ประชุมวา ตามที่สํานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับการรบัรอง16 
คุณภาพจาก Strategic Innitiative for Developing Capacity in Ethical Review (SIDCER) ภายใตการ17 
ดําเนินงาน TDR WHO ในป พ.ศ.2551 ซึ่งไดมีการปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานของคณะกรรมการใหม18 
ออกเปน 3 คณะ การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยถือเปนสวนสําคัญที่ทําใหงานวิจัยมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล19 
สงผลใหงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับการตพีิมพในวารสารที่มีชื่อเสียงและมีความนาเชื่อถือสูง20 
ยิ่งขึ้น สํานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงขอเสนอรายงานผลการดําเนินงาน21 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 โดยสรุปจํานวนโครงการวิจัยใหมที่เสนอขอรับการรับรองจากคณะกรรมการฯ 22 
ประจําปงบประมาณ 2552 (1ตุลาคม 2551-30 กันยายน 2552) มีจํานวนทั้งส้ิน 1,662โครงการ โดยในเดือน23 
กรกฎาคม มีจาํนวนโครงการที่เสนอขอมากที่สุด ใชคาตอบแทนการพิจารณาประเมินดานจริยธรรมโครงการวจิัย 24 
จํานวน 621,600 บาท รวมงบประมาณสํานักงานฯใชไปเปนเงิน 1,769,310 บาท และมีรายละเอียดตารางสรุป25 
ภาระงานคณะกรรมการฯ ตอสัปดาห ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 26 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 27 
  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะวา สํานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ เปน28 
หนวยงานที่มีความสําคัญ เห็นควรพิจารณาเรื่องโครงสรางองคกร และระบบการบริหารงานที่ชัดเจนเพื่อเอื้อให29 
การดําเนินงานมีความสะดวกคลองตัวยิ่งขึ้น และควรพิจารณาเรื่องการคิดภาระงานใหอาจารยที่มาชวยงานของ30 
สํานักงานฯดวย 31 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบและมอบฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยีพิจารณาเรื่อง 32 
ปญหา ขอจํากัดตางๆ และหาแนวทางแกไขเพื่อใหการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการ33 
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย เปนไปดวยความคลองตัวมากยิ่งขึ้น 34 
 35 

5.2  แนวทางการพัฒนาระบบการเงินอุดมศึกษา  36 
 รองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศเสนอที่ประชุมวา คณะรัฐมนตรี คราวประชมุเมื่อวันที่ 28 37 
เมษายน 2552 ไดมมีติเห็นชอบในหลกัการของแนวทางการวางระบบประเมินผลและการจัดสรรงบประมาณของ38 
สถาบันอดุมศกึษาในกํากับของรัฐ ตามที่ สํานักงาน ก.พ.ร.เสนอ โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 39 

1. การปรับปรุงโครงสรางและการจดัระบบความสัมพันธขององคกรที่เกีย่วของกับระบบการ40 
ประเมินผลและการจัดสรรงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษา โดยจัดใหมีการจัดตั้ง41 
คณะกรรมการประเมินผลและจัดสรรงบประมาณอุดมศึกษา ประกอบดวย สํานักงาน 42 
ก.พ.ร. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา และสํานกังบประมาณ  โดยสํานักงบประมาณ43 
ทําหนาที่เปนฝายเลขานุการ และใหคณะกรรมการฯ พิจารณาจดัสรรงบประมาณให44 
สถาบันอุดมศกึษาในรูปแบบเงินอุดหนุนทั่วไปและใชผลการประเมินระดับสถาบันเปนขอมูล45 
ประกอบการพจิารณา 46 

2. สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและ47 
ประเมินคุณภาพการศึกษาและสํานักงบประมาณ รวมกันจัดทํารางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี48 
วาดวย ระบบการประเมินผลและการจัดสรรงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ 49 
พ.ศ. ... โดยมีสาระสําคัญครอบคลุมประเด็นในขอ 1 และหากมีการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาใน50 
กํากับของรัฐเพิ่มขึ้นใหมก็ใหนําแนวทางดังกลาวไปบังคับใชกับสถาบันนั้นๆ ดวย 51 

3. แนวทางสําหรับสถาบันอุดมศึกษาที่เปนสวนราชการ โดยใหสํานักงบประมาณพิจารณาวางแนว52 
ทางการจัดสรรงบประมาณใหเหมาะสมกับสถาบันอุดมศึกษาตามประเภทหรือกลุมสถาบันและ53 
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ใหสถาบันอุดมศึกษาเลือกประเภทหรือกลุมสถาบันที่เหมาะสม จากนั้นใหแกไขกฎหมายที่1 
เกี่ยวของเพื่อใหสามารถรองรับการดําเนินการตามแนวทางดังกลาวขางตน 2 

ทั้งนี้ ใหทดลองดําเนินการตามแนวทางการวางระบบประเมินผลและการจัดสรรงบประมาณของ 3 
สถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐดังกลาวสําหรับสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐเปนเวลา 2-3 ป จากนั้นใหมีการ4 
ประเมินเพื่อขยายผลไปยังสถาบันอุดมศึกษาที่เปนสวนราชการตอไป 5 

ตอมาสํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและ 6 
ประเมินคุณภาพการศึกษา และสํานักงบประมาณ ไดรวมกันจัดทํารางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยระบบการ7 
ประเมินผลและการจัดสรรงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ พ.ศ. ... และไดเสนอตอคณะรัฐมนตรี8 
พิจารณา แตเนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ โดยสํานักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยใน9 
กํากับของรัฐไดเสนอความเห็นเกี่ยวกับรางระเบียบฯดังกลาววา ไมเห็นดวย เนื่องจากเห็นวาการที่จะนําผลการประเมิน10 
สถาบันอุดมศึกษามาเปนตัวกําหนดการจัดสรรงบประมาณโดยเบ็ดเสร็จในระบบเดียว ถือเปนแนวคิดที่ไมเหมาะสม 11 
 ดังนั้น เพื่อใหแนวคิดในเรื่องดังกลาวสามารถพัฒนาไปสูการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดสรร12 
งบประมาณ โดยพัฒนาแนวทางการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมใหแกสถาบันอุดมศึกษาทั้งในสังกัดและในกํากับ13 
ของรัฐ ตลอดจนพัฒนาระบบการเงินอุดมศึกษาไดทั้งระบบ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักนโยบายและ14 
แผนการอุดมศึกษา และคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาระบบการเงินอุดมศึกษา จึงไดจัดการสัมมนาขึ้น เมื่อ15 
วันที่ 9 กุมภาพนัธ 2553 ที่ผานมา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความเขาใจรวมกันในประชาคมอุดมศึกษาเกี่ยวกับ16 
แนวทางการพัฒนาระบบการเงินอุดมศึกษา และ เพื่อระดมความคิดเห็น และขอเสนอแนะจากผูเขารวมการสัมมนา 17 
สําหรับนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาระบบการเงินอุดมศึกษาตอไป  การสัมมนาดังกลาว มีสาระสําคัญโดยสรุปคือ 18 
จะมีสูตรการพิจารณางบประมาณตามแนวคิดใหม ดังนี้ 19 
 งบประมาณรวม = งบบุคลากร ขั้นตน + งบบุคลากร เพิ่มเติม + งบดําเนินงาน + งบวิจัย เพิ่มเติม 20 
  Z = A + (X+Y)* A+B+c*C 21 
 เมื่อ Z คือ งบประมาณอุดหนุนขั้นตนทั้งหมด โดยพิจารณาจากปริมาณนักศึกษาที่อุดหนุน 22 
 A คือ  งบบุคลากรขั้นตน โดยพิจารณาจากสัดสวนงบบุคลากรที่ไดรับการจัดสรรจากงบประมาณ 23 
  อุดหนุนขั้นตนทั้งหมด 24 
 B คือ งบดําเนินงาน โดยพิจารณาจากสัดสวนงบดําเนินงานที่ไดรับการจัดสรรจากงบประมาณ 25 
  อุดหนุนขั้นตนทั้งหมด 26 
 C คือ  เงินรายไดวิจัยที่มาจากแหลงเงินภายนอก (Contract Research)ของปกอนหนา 27 
 X คือ  ตัวคูณเพิ่ม ที่ไดรับจากการพิจารณาปจจัยคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย 28 
 Y คือ  ตัวคูณเพิ่ม ที่ไดรับจากการพิจารณาปจจัยตําแหนงทางวิชาการของอาจารย 29 
 c คือ  รอยละการสนับสนุนงบวิจัยเพิ่มเติม โดยพิจารณาเปนรอยละของเงินรายไดวิจัยจาก 30 
  แหลงเงินภายนอกของปกอนหนา 31 
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบขอมูลเบ้ืองตนโดยฝายแผนและสารสนเทศจะติดตามขอมูลและแจง32 
ใหคณะ/หนวยงาน ทราบเปนระยะตอไป 33 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  34 
 35 

5.3  การขออนุมัติหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุงใหม พ.ศ.2553 36 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา ดวยคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 37 
คราวประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2553 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบการเสนอขออนุมัติหมวด38 
วิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุงใหม พ.ศ.2553 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 39 
  จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 40 
และหากดําเนินการตามกระบวนการเรียบรอยแลวฝายวิชาการฯจะจัดพิมพและสงใหทุกคณะไดรบัทราบตอไป 41 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 42 
 43 

5.4  ขอความรวมมือในการกํากับดูแลการจัดการศึกษาใหเปนไปตามประกาศ 44 
        ของกระทรวงศึกษาธิการ 45 
เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา กระทรวงศึกษาธิการไดมีหนังสือที่ ศธ 0509.6(2.3)546  46 

ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2553 แจงวา ดวยปรากฏวา หลังจากที่กฎหมายไดมีการกระจายอํานาจการบริหารและการ47 
จัดการใหแกสภาสถาบันอุดมศึกษาไปแลว ทําใหสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงมคีวามคลองตัวในการบริหารจัดการ48 
สามารถจัดการศึกษาใหเปนไปตามความตองการของประชาชนโดยสถาบันอุดมศึกษาสวนใหญสามารถจัดการศึกษา49 
ใหเปนไปตามมาตรฐานการศกึษาที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดไดเปนอยางดี แตมีสถาบันอุดมศึกษาบางแหงทั้งของรัฐ50 
และเอกชนยังจัดการศึกษาที่ไมเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาทําใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชนที่เขารับการศึกษา 51 
อาทิ บางสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาโดยที่สภาสถาบันอุดมศึกษายังไมไดอนุมัติหลกัสูตร บางสถาบันอุดมศึกษาจัด52 
การศกึษานอกสถานที่ตั้งไมเปนไปตามหลักเกณฑ บางสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจัดการเรียนการสอนทั้งๆที่ยังไมไดรับ53 
การรับรองวิทยฐานะจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ บางสถาบันอุดมศึกษานําชื่ออาจารยมาโฆษณาดวยขอความ54 
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เกินความจริงใหประชาชนหลงเชื่อ ซึ่งการกระทําดังกลาวทําใหประชาชนผูรับการศึกษาไดรับความเดือดรอนเพราะไม1 
สามารถนําคุณวุฒิที่ไดไปใชประโยชนในการแสดงวิทยฐานะได ทั้งๆที่ไดเสียคาใชจายและเสียเวลาไปแลว 2 
กระทรวงศึกษาธิการไดรับเรื่องรองเรียนจากการกระทําดังกลาวอยูเนืองๆ และมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นอีก  3 
  กระทรวงศึกษาธิการจึงขอความรวมมือสภาสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเปนองคกรที่มีอํานาจหนาที่4 
ตามกฎหมายในการควบคุมดูแลการจัดการศึกษาใหเปนไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการโดยเครงครดั 5 
หากหลักสูตรหรือสาขาวิชาใดจัดการศึกษาไมเปนไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการขอใหดําเนินการ6 
ปรับปรุงโดยเร็วกอนที่จะอนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา หากไมสามารถปรับปรุงการจัดการศึกษา7 
ใหเปนไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการได ขอใหสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาชะลอหรือยุติ8 
การจัดการศึกษาในหลักสูตรหรือสาขาวิชาดังกลาว ทั้งนี้ เพื่อมิใหเกิดความเสียหายและความเดือดรอนแก9 
ประชาชนที่เขารับการศึกษาในสาขาวิชาดังกลาวตอไป 10 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัดตอไป 11 
  คณบดีคณะพยาบาลศาสตรเสนอที่ประชุมเพิ่มเติมวา สืบเนื่องจากขาวที่ปรากฎตามสื่อตางๆใน12 
กรณีที่มีบางสถาบันจัดการเรียนการสอนโดยที่หลักสูตรยังไมผานการรับรองจากสภาการพยาบาล นั้น เรื่อง13 
ดังกลาวกอใหเกิดความเสียหายเปนอยางมาก ซึ่งมีนักศึกษาที่ไดรับผลกระทบดังกลาวประมาณ 230 คน ที่14 
ไดรับปริญญาบัตรแตไมสามารถไปสอบใบประกอบวิชาชีพพยาบาลได  สําหรับการแกไขปญหานั้น มีการ15 
พิจารณามอบหมายใหสถาบันพระบรมราชชนกชวยในการหาสถานที่ศึกษาใหมใหกับนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู16 
ในขณะนี้ ดวยการเทียบโอนหนวยกิตไปเรียนในสถาบันการศึกษาใหมที่หลักสูตรพยาบาลศาสตรไดรับการ17 
รับรองจากสภาการพยาบาล  แตทั้งนี้ การแกไขปญหาดังกลาวยังไมมีขอยุติ จึงแจงขอมูลใหที่ประชุมไดรับ18 
ทราบเปนขอมูล   19 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมเพิ่มเติมวา ในสวนของมหาวิทยาลัยขอนแกนนั้น การ20 
ดําเนินการขออนุมัติหลักสูตรใดที่มีสภาวิชาชีพนั้น มหาวิทยาลัยจะดําเนินการคูขนาน โดยขออนุมัติจากสภา21 
มหาวิทยาลัยและสภาวิชาชีพนั้นๆ ดวย 22 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 23 

 24 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ   25 

6.1  ขอเชิญเขารวมการประชุมระดมสมอง “การพัฒนานักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน” 26 
ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย ผูแทนรองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี เสนอที่ 27 

ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยไดรับเลือกเปนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ โดยผลงานที่ใชในการพิจารณาไดแก 28 
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ ตามฐานขอมูล ISI หรือ SCORPUS และมีคา Impact  Factor 29 
ซึ่งนักวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีผลงานดังกลาวนั้น มีจํานวนไมมากนัก ดังนั้น เพื่อเปนการพัฒนานักวิจัยของ30 
มหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยใหทั่วถึง  ฝายวิจัยฯ จึงไดกําหนดจัดประชุมระดมสมองเพื่อจัดทําแผนพัฒนา31 
นักวิจัย โดยแบงออกเปน 3 กลุม ดังนี้ 32 
  กลุมวิทยาศาสตรเทคโนโลยี กําหนดจัดประชุมระดมสมอง วันที่ 17 มีนาคม 2553              33 
ณ หองสัมมนา 2 ชั้น 9 อาคารเพียรวิจติร คณะวิศวกรรมศาสตร 34 
  กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กําหนดจัดประชุมระดมสมอง วันที่ 23 มีนาคม 2553      35 
ณ หองประชุม 2 อาคาร HS 05 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 36 
  กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ กําหนดจัดประชุมระดมสมอง วันที่ 26 มีนาคม 2553  ณ หองประชุมใหญ 37 
คณะสัตวแพทยศาสตร 38 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และเรียนเชิญรวมการประชมุระดมสมองดังกลาวดวย 39 
มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 40 

 41 
  6.2  ขออนุมตัิงบประมาณเพื่อใชในโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 42 

ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย ผูแทนรองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี เสนอที่ 43 
ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยไดรับเลือกเปนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาตินั้น และคาดวาจะไดรบังบประมาณจาก 44 
SP2 นั้น จนบัดนี้ยังไมมีความคืบหนา  ขอมูลลาสุดคืออาจนําไปตั้งเปนงบประมาณป 2554 ภายใตการดูแลของ 45 
สกอ. ซึ่งงบประมาณที่คาดวาจะไดรับอาจไมเปนไปตามวงเงินงบประมาณที่ตั้งไวเดิม ทั้งนี้มหาวิทยาลัยที่ไดรับ46 
เลือกเปนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติหลายแหงก็ดําเนินการไปโดยไมรองบประมาณจากรัฐบาล ในการนี้ เพื่อให47 
การดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงคจึงเสนอขออนุมัติงบประมาณเพื่อ48 
ใชในโครงการมหาวิทยาลัยวจิัยแหงชาตดิงักลาว จํานวน รอยละ 30 ของยอดงบประมาณในปที่ 1 (220 ลาน49 
บาท) เปนเงินจํานวน 70 ลานบาท 50 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 51 
  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะวา ควรพิจารณาจัดทําแผนงบประมาณ และลําดับ52 
ความสําคัญของโครงการเปนชวงเวลา (Phasing) เสนอไปยังฝายแผนและสารสนเทศใหชัดเจน ทั้งนี้ 53 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 4/2553 ณ วันศุกรท่ี 19 กุมภาพันธ 2553 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 5/2553 เมื่อวันศุกรท่ี 12 มีนาคม 2553 เรียบรอยแลว 

 

งบประมาณดานสิ่งกอสราง และครุภัณฑ ในบางรายการนั้น ควรชะลอไวเพื่อขอรบัการสนับสนุนจากงบประมาณ1 
แผนดิน และใหความสําคัญกับงบสนับสนุนดานทุนการศึกษากอน  2 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวขอใหรับเอาขอคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมคณบดีไป 3 
พิจารณาประกอบการจัดทําแผนและเสนอของบประมาณตามลาํดับขั้นตอนตอไป 4 
 5 

6.3  การสัมมนาโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 6 
        ของขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต 7 
เลขานุการศูนยบริการวชิาการเสนอที่ประชุมวา  ในระหวางวันที่ 18 - 23 กุมภาพันธ 2553  8 

ศูนยบริการวิชาการกําหนดจดัการสัมมนาโครงการเสรมิสรางประสิทธิภาพและการพฒันาคุณภาพชีวิตของ9 
ขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต (โครงการ สปชต.)  ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแกน และ สปป.ลาว  10 
โดยมีผูเขาอบรมจํานวนรุนละ 100 คน จาก 5 จังหวัด คือ นราธิวาส ปตตานี ยะลา บางอําเภอจากจังหวัด11 
สงขลาและสตูล  12 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและรวมใหการตอนรับดวย  13 
มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 14 

 15 
  6.4  การประชุมคณบดีและประชุมสภามหาวิทยาลยั สัญจร ณ วิทยาเขตหนองคาย 16 
  ประธานไดสอบถามผูอํานวยการวทิยาเขตหนองคาย ถึงความพรอมของวิทยาเขตหนองคาย    17 
ในการรับรองการประชุมคณบดีสัญจร และสภามหาวทิยาลัยสัญจร ณ วทิยาเขตหนองคาย พรอมศึกษาดูงาน      18 
ณ พิพิธภัณฑสัตวน้ําจังหวดัหนองคาย ในโอกาสที่เหมาะสม ซึ่งผูอํานวยการวิทยาเขตหนองคายไดตอบรับและ19 
พรอมสําหรับรบัรองการประชุมดังกลาวดวยความยินดียิ่ง 20 
  จึงเสนอที่ประชุมเพือ่ทราบ 21 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 22 
 23 
เลิกประชุมเวลา 12.15 นาฬิกา 24 
 25 
 26 
 27 

                                                          (รองศาสตราจารยกุลธิดา ทวมสุข) 28 
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 29 

เลขานุการที่ประชุมคณบดี 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
นางสุภารัตน  มูลศรี 36 
นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์ 37 
ผูจดรายงานการประชุม  38 


