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รายงานการประชุมคณบดี 
ครั้งท่ี 5/2551 

เมื่อวันศุกรท่ี 14 มีนาคม 2551 
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ 

                                              
ผูมาประชุม 
1. รศ.สมุนต  สกลไชย    อธิการบดี     ประธาน 
2. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา    รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล 
3. ผศ.ไชยวิทย  ธนไพศาล   ผูชวยอธิการบดีฝายการประกันคุณภาพ 
      แทนรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 
4. ผศ.อนุชา  นิลประพันธ   ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
      แทนรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
5. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ   รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 
6. อ.วินัย  ใจขาน    รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 
7. ผศ.วันชัย สุมเล็ก    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 
8. รศ.วนิดา  แกนอากาศ   รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ 
      แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
9. รศ.นิวัฒ  เสนาะเมือง   รองคณบดีฝายบริหาร 
      แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร 
10. ผศ.ปณิธาน   พีรพัฒนา   รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ 
      แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
11. ศ.ละออศรี  เสนาะเมือง   คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
12. ผศ.ไพศาล สุวรรณนอย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
13. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
14. ศ.วิรุฬห  เหลาภัทรเกษม   คณบดีคณะแพทยศาสตร 
15. ผศ.เยาวลักษณ  อภิชาติวัลลภ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
16. รศ.เกรียงไกร  กิจเจริญ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 
17. ผศ.นิคม  ถนอมเสียง   รองคณบดีฝายวิชาการ 
      แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
18. อ.เอกสิทธิ์  อุตรวิเชียร   รองคณบดีฝายคลินิก 
      แทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 
19. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย   คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
20. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี  
21. รศ.สมบูรณ  แสงมณีเดช   รองคณบดีฝายบริหาร 
      แทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 
22. รศ.ธาดา  สุทธิธรรม    คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
23. ผศ.รุง  ธีระพิจิตร    คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 
24. อ.ณัฐสมล  ธนกูลรังสฤษดิ์   ผูชวยคณบดี 
      แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจดัการ 
25. รศ.พีรสิทธิ์  คํานวณศิลป   คณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 
26. รศ.สมาน  ลอยฟา    ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 
27. รศ.รวี  หาญเผชิญ    รองผูอํานวยการฝายบริหาร 
      แทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
28. ผศ.กานดา  สายแกว   รองผูอํานวยการฝายบริหาร 
       แทนผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 
29. ผศ.ชูศักดิ์ คุปตานนท   ผูอํานวยการศนูยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
30. รศ.อํานวย  คําตื้อ    ผูอํานวยการศนูยบริการวิชาการ 
31. ผศ.บุญทรัพย  ไวคํา    รองผูอํานวยการฝายแผนและสารสนเทศ 
      แทนผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 
      (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
32. ผศ.พรรณวดี  ตันติศิรินทร   ประธานสภาคณาจารย 
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33. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศริิชัย   รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 
      ปฏิบัติหนาที่เลขานุการที่ประชุม 
34. นางสังวาลย  ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 

 
ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 
1.  ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร   รองอธิการบดีฝายบริหาร 
2.  รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
3.  รศ.มันทนา  สามารถ    คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
4.  อ.กิตติบดี  ใยพูล    รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร 
5.  นางบุบผา  ชอบใช    ประธานสภาขาราชการและลูกจาง 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.40 นาฬิกา 
 
  ประธานกลาวเปดประชุม และมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 
ทําหนาที่เลขานุการที่ประชุมคณบดีแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ซึ่งเดินทางไปราชการ 
และกอนดําเนินการประชุม ประธานไดกลาวตอนรับและแนะนํา รศ.เกรียงไกร  กิจเจริญ ผูดํารงตําแหนงคณบดี
คณะเทคนิคการแพทย  ซึ่งเริ่มปฏิบัติราชการตั้งแตวันที่ 6 มีนาคม 2551  จากนั้น ประธานไดดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอท่ีประชุม 

1.1  เรื่องท่ีไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2551  
 และมติท่ียังไมไดรับการรับรอง          เมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2551

 เลขานุการที่ประชุม เสนอตอที่ประชุมวา ดวยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2551 มีเรื่องที่ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง   
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    

จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลเสนอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากวาระที่ 7.1 เพื่อใหการ 

ดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอยและเปนไปตามขอ 6.1.1 แหงประกาศ อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยขอนแกน 
(ฉบับที่ 1/2543) ที่กําหนดไววา การทําสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยสายผูสอน ตําแหนงอาจารย กรณีมี
วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาเอก ใหมีระยะเวลาสูงสุดในการทําสัญญาจางรวมกันแลว ไมเกิน 7 ป และจะตอง
ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยจงึจะตอสัญญาจางได นั้น  จึงขอใหทุกคณะพิจารณา
สํารวจพนักงานสายผูสอนในสังกัดดวยเพื่อไมใหเกิดกรณีเชนนี้ขึ้นอีก 
  ประธานไดเสนอที่ประชุมเพิ่มเติมวา  เรือ่งที่ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้ง
ดังกลาว มีประเด็นที่สําคัญ ดังนี้ คือ 

1. นับเปนครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยนําเสนอขอมูลรายงานการเงินประจําป เปนรายไตรมาส  ซึ่งขอมูล
ดังกลาวเปนประโยชนอยางยิ่ง จึงขอขอบคุณฝายบริหารและผูที่เกี่ยวของไว  ณ ที่นี้ดวย 
สืบเนื่องจากที่สภามหาวิทยาลัยไดมีมตอินุมัติใหดําเนนิการจัดตั้งกองทุนสวนบุคคล
มหาวิทยาลัยขอนแกนจํานวน 2 กองทุน ในวงเงิน 1,200 ลานบาท นั้น มีผูเสนอวาหาก
บุคลากรสนใจจะเขารวมลงทุนจะสามารถกระทําไดหรอืไมนั้น จะขอนําเรื่องดังกลาวหารือ
คณะกรรมการการเงินพิจารณาตอไป 

2. 

3. การพิจารณาจัดสวัสดิการเพื่อสงเสริมใหบุคลากรมีที่อยูเปนของตนเองในระยะยาว โดย
อาจจัดใหมีโครงการจัดสรรที่ดิน หรือบานจัดสรร นั้น มหาวิทยาลัยจะพิจารณาใน
รายละเอียดและนําเสนอที่ประชุมคณบดีในโอกาสตอไป 

มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งท่ี 4/2551 เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2551 

ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2551 โดยไมมกีารแกไข  
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน    -ไมม-ี 
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
  4.1  การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
  รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล ขอใหผูชวยเลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา ตามคําสั่ง
สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 34/2550 ไดแตงตั้ง รศ.ชูชาติ  อารีจิตรานุสรณ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 
เปนกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) นั้น เนื่องดวย บุคคลดังกลาวไดหมดวาระการ
ดํารงตําแหนงคณบดีในวันที่ 5 มีนาคม 2551 ซึ่งตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัย วาดวย การบริหารขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2550 ไดกําหนดวา หากผูดํารงตําแหนงกรรมการ 
ก.บ.ม.พนจากตําแหนงผูบริหารกอนครบวาระใหพนจากการเปนกรรมการดวย พรอมทั้งกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการไดมาของกรรมการซึง่เปนผูแทนผูบริหาร ดังนี้ “ใหที่ประชุมคณบดี ซึ่งองคประชุมประกอบดวย 
อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ประธานสภาคณาจารย และประธานสภาขาราชการและลูกจาง เปนผูกําหนด
วิธีการเลือก และเลือกกรรมการ” ดังนั้น เพื่อใหการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯเปนไปดวย
ความเรียบรอยและมีองคประกอบครบถวน จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาดําเนินการเลือกและแตงตั้ง
กรรมการเพื่อทดแทนตําแหนงกรรมการจากผูดํารงตําแหนงคณบดี จํานวน 1 ตําแหนง 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเสนอ รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย เปนกรรมการบริหาร
บุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) แทนตําแหนงท่ีวางลง 
   
  4.2  เสนอแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอํานวยการ และ 
          คณะกรรมการที่ปรึกษา ของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
  ผูแทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการเสนอที่ประชุมวา ดวยคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ตามคาํสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
ที่ 24/2548 และคณะกรรมการผูทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการที่ปรกึษาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ตาม
คําสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 17/2546 ไดครบวาระการดํารงตําแหนง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ
วิทยาลัยฯ และคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยาลัยฯ คราวประชุมครัง้ที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2551     
มีมติเห็นชอบใหเสนอแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิชุดเดิม ใหดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 
  คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยาลัยฯ ประกอบดวย 
   1.  พลตํารวจเอกเภา  สารสิน 
   2.  ศาสตราจารย เกียรติคณุ นพ.เกษม  วัฒนชัย 
   3.  ดร.มารวย  ผดุงสิทธิ์ 
  คณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยฯ ประกอบดวย 
   1.  ดร.สุนทร  อรุณานนทชัย 
   2.  ศาสตราจารย เกียรติคณุ น.ต.ดร.กําจร  มนุญปจุ รน. 
   3.  นายชัยณรงค  อินทรมีทรัพย 
   4.  ดร.วีรวัฒน  กาญจนดุล 
   5.  ศาสตราจารย ดร.ปริญญา  จินดาประเสริฐ 
   6.  ศาสตราจารย ดร.กนก  วงษตระหงาน 
   7.  ดร.สุวรรณ  วลัยเสถียร 
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยฯ ประกอบดวย 
   1.  ดร.ณรงคชัย  อัครเศรณี 
   2.  นายทวี  บุตรสุนทร 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาตอไป 
 
  4.3  เสนอแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยบมเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยขอนแกน 

เลขานุการที่ประชุม เสนอที่ประชุมวา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ  
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2548 ขอ 8(4) ใหมีคณะกรรมการบริหารของศูนยบมเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนผูทรงคุณวุฒิไมนอยกวา 4 คน และไมเกิน 6 คน โดยใหอธิการบดีเสนอชื่อผูที่
สมควรไดรับแตงตั้งโดยเปนบุคลากรจากมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอก และใหอธิการบดีแตงตั้ง โดย
ความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี นั้น ศูนยบมเพาะฯ ขอเสนอรายชื่อผูสมควรไดรับแตงตั้งเปนกรรมการใน
คณะกรรมการบริหารศูนยบมเพาะฯ ตามขอ 8(4) ดังนี้ 

1. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแกน    
2. ประธานสภาหอการคาจังหวดัขอนแกน 
3. นายกสมาคมการคาซอฟตแวรและธุรกิจนวัตกรรม 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  5/2551  ณ  วันศุกรท่ี  14 มีนาคม 2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 6/2551 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2551 เรียบรอยแลว 
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4. ศาสตราจารยกนก  วงษตระหงาน 
5. นายธวัชชัย  เฮงประเสริฐ 
6. นายสุรสิทธิ์  เลิศนิมูลชัย 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบรายชื่อตามที่เสนอ ใหจัดทําคําสั่งแตงตั้งตอไป 
โดยขอใหระบุ ช่ือ-สกุล ของกรรมการ ลําดับท่ี 1-3 ดวย 
 
  4.4  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง อัตราคาบําบัดรักษาที่เรียกเก็บจากผูปวย  
          โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2551 
  ผูแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตรเสนอที่ประชุมวา ขอเสนอ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 
เรื่อง อัตราคาบําบัดรักษาที่เรียกเก็บจากผูปวย โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
พ.ศ.2551 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการประจําคณะฯ คราวประชุมครั้งที่ 
2/2551 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2551 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 
  1.  การกําหนดอัตราคาบําบัดรักษาที่เรียกเก็บจากผูปวยนั้น ควรตองมีความชัดเจน สรางความ
เชื่อมั่นในคุณภาพ มาตรฐาน และภาพลักษณของสถาบัน   ดังนั้น บัญชีอัตราแนบทายประกาศฯ ดังกลาว ควรมี
อัตราเดียว โดยอาจพิจารณาใชอัตราของนักศึกษาหลังปริญญาอัตราเดียว และใหคณะจัดทําประกาศอีกฉบับ
หนึ่ง ซึ่งจะเปนการลดหยอนเพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
  2.  ควรพิจารณาเพิ่มเติมขอความใน(ราง)ประกาศฯ ดวยวา “การบําบัดรักษาตามประกาศฯ 
ฉบับนี้ ใหบริการโดยนักศึกษาปริญญาตรี และนักศึกษาหลังปริญญาตรี ภายใตการกํากับดูแลของทันตแพทย/
อาจารยทันตแพทย ผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ” 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการการปรับอัตราคาบําบัดรักษา 
โดยขอใหคณะฯรับขอคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมคณบดีไปพิจารณาปรับแกไขประกาศฯตอไป 
 
  4.5 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง อัตราคาบําบัดรักษาที่เรียกเก็บจากผูปวย  
          คลินิกทันตกรรมพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2551 
  ผูแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตรเสนอที่ประชุมวา ขอเสนอ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 
เรื่อง อัตราคาบําบัดรักษาที่เรียกเก็บจากผูปวย คลินิกทันตกรรมพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
พ.ศ.2551 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม โดยคณะฯ ไดจัดทําขอมูลวิเคราะหเปรียบเทียบอัตราคา
บําบัดรักษาจากหนวยงานอื่นเสนอเปนขอมูลประกอบการพิจารณาดวย  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจําคณะฯ คราวประชุม  
ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2551 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะดังน้ี 

1. ควรพิจารณาเพิ่มเติมขอความ “ ในกรณีท่ีเห็นสมควรลดอัตราคาบําบัดรักษาจากอัตรา 
ท่ีกําหนดตาม (ราง) ประกาศฯ น้ี ใหคณบดีเปนผูพิจารณาอนุมัติ”  

2.  เพื่อใหการปรับปรุงอัตราคาบําบัดรักษามีความเหมาะสมยิ่งขึ้น กอนจัดทําเปนประกาศ 
ตอไป  จึงขอใหฝายบริหารและคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร และผูแทนคณะฯ 2-3 คน พิจารณาหารือ
รวมกัน เพื่อปรับลดในบางรายการ 
   
  4.6  ขอใหพจิารณาดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เก่ียวกับมาตรการและ 
          แผนงานบูรณาการการแกไขปญหาเกี่ยวกับสินคาภาชนะสําหรับปรงุหรือบรรจ ุ
          อาหารที่ใชตะก่ัวเปนตัวประสานรอยเชื่อมตอ 

รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธเสนอที่ประชุมวา  สํานักงานคณะกรรมการคุมครอง 
ผูบริโภคไดมหีนังสือที่ นร 0303/ว1610 ลงวันที่ 31 มกราคม 2551 เรื่อง ขอใหพิจารณาดําเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี โดยมีสาระสรุปคือ  สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคไดจัดทํามาตรการและแผนงาน
บูรณาการการแกไขปญหาเกี่ยวกับสินคาภาชนะสําหรับปรุงหรือบรรจุอาหารที่ใชตะกั่วเปนตัวประสานรอย
เชื่อมตอ เชน หมอตมกวยเตี๋ยว หมอตมกาแฟ เสนอคณะรัฐมนตรีพจิารณา ซึ่งคณะรัฐมนตรี คราวประชุมเมือ่
วันที่ 2 มกราคม 2551 ไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบมาตรการและแผนงานบูรณาการการแกไขปญหาใน
ภาพรวมเกี่ยวกับสินคาภาชนะสําหรับปรุงหรือบรรจุอาหารที่ใชตะกั่วเปนตัวประสานรอยเชื่อมตอ ตามที่รัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (คุณหญิงทิพาวดี  เมฆสวรรค) ประธานกรรมการคุมครองผูบริโภคเสนอ และใหสวน
ราชการตางๆ ดําเนินการในสวนทีเกี่ยวของในการปรับเปลี่ยนหมอตมกวยเตี๋ยวที่ใชสารตะกั่วในหนวยงานของ
รัฐ ซึ่งมีรายละเอียดมติคณะรัฐมนตรีและแผนปฏิบัติการตามกรอบมาตรการและแผนงานบูรณาการตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  5/2551  ณ  วันศุกรท่ี  14 มีนาคม 2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 6/2551 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2551 เรียบรอยแลว 
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  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบและมอบฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ พจิารณาดําเนินการ      
เพื่อรองรับการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว  โดยในระยะเริ่มตนใหเนนการประชาสัมพันธ 
ในกลุมผูขายและผูบริโภค เพือ่สรางความเขาใจและกอใหเกิดความรวมมือ  ซึ่งควรมีมาตรการจูงใจให
ผูประกอบการที่จะเปลี่ยนอุปกรณใหไดมาตรฐานในหลายรูปแบบ  
 
  4.7  มติท่ีประชุมคณะกรรมการเอกลักษณมหาวิทยาลัยขอนแกน 
  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ เสนอที่ประชุมวา คณะกรรมการ
เอกลักษณมหาวิทยาลัยขอนแกน คราวประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2551 ไดมีมติ ดังนี้ 

1. ขอเสนอแนะ/แนะนําตอมหาวิทยาลัยขอนแกน เกี่ยวกับเรื่องการทาสีอาคาร/สํานักงาน ทั้ง
ที่สรางใหม หรือทาสีใหม สําหรับอาคาร/สํานักงานเกา เห็นควรแจงทุกคณะ/หนวยงาน ให
ใชสีสมหรือสีอิฐ ที่เปนสีประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อเปนการรณรงคและสงเสริม
เอกลักษณของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

2. เพื่อใหสอดคลองการรณรงค/สงเสริมเอกลักษณมหาวิทยาลัยขอนแกน เห็นควรแจงกอง
อาคารและสถานที่ใหดูแล บํารุงรักษา รดน้ําใสปุยตนกัลปพฤกษใหสม่ําเสมอ 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ควรมีการกําหนดสีตนแบบของสีอิฐที่เปนสีประจํามหาวิทยาลัยใหชัดเจน เพื่อจะไดใชเปน

แบบอยางเดียวกัน 
2. นอกจากสีของอาคารแลว ควรพิจารณาองคประกอบอื่นที่ชวยสงเสริมเอกลักษณของ

มหาวิทยาลัยดวย เชน  
- การออกแบบอาคารใหม ควรสงเสริมเอกลักษณ สอดคลองกับสภาพแวดลอมและ

ควรเปนอาคารที่มีหลังคาครอบเพื่อปองกันปญหาการรั่วซึมในภายหลัง 
- ปายตางๆ ควรเปนแบบอยางเดียวกัน   
- การมีสวนกัลปพฤกษในสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อความสวยงามและสรางบรรยากาศ

แหงความรักและผูกพันกับสถาบัน 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบและมอบใหคณะสถาปตยกรรมศาสตร พจิารณาออกแบบใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย เพือ่ใหสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในพื้นท่ี  โดยขอใหนํา
ขอคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมคณบดีไปพิจารณาประกอบดวย    
 
  4.8  การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูท่ีสมควรไดรับรางวัลพระธาตุพนม 
          ทองคํา ประจําป 2551 
  ประธานเสนอที่ประชุมวา  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย รางวัลพระธาตุพนมทองคํา 
พ.ศ.2549 ขอ 6 ไดกําหนดใหมหาวิทยาลัยดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูที่สมควรไดรับรางวัลพระธาตุ
พนมทองคํา เพื่อทําหนาที่ดําเนินการเสนอรายชื่อบุคคลหรือองคกรที่สมควรไดรับการพิจารณาใหไดรับรางวัลพระ
ธาตุพนมทองคําตามกรอบทิศทางและหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด  เพื่อเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองผู
สมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ตอไป ในการนี้ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย จึงเสนอที่ประชุม
คณบดีเพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูที่สมควรไดรับรางวัลพระธาตุพนมทองคํา ประจําป 2551   
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวเสนอแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูท่ีสมควรไดรับรางวัลพระ
ธาตุพนมทองคํา ประจําป 2551 ประกอบดวย 

1. ศาสตราจารย ปริญญา  จินดาประเสริฐ  เปน  ประธานกรรมการ 
2. นายกสมาคมศิษยเกา มหาวิทยาลัยขอนแกน เปน  กรรมการ 
3. กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ประเภทผูแทนจากคณาจารยประจํา จํานวน 1 คน เปน  กรรมการ 
4. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  เปน  กรรมการ 
5. คณบดีคณะเทคโนโลยี    เปน  กรรมการ 
6. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร   เปน  กรรมการ 
7. ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ   เปน  กรรมการ 
8. รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ เปน  กรรมการและเลขานุการ 
9. นางปริยา  โทณะพงษ    เปน  ผูชวยเลขานุการ 
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  4.9  การเสนอชื่อผูแทนคณบดีรวมเปนคณะกรรมการกลั่นกรอง 
          ผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป 2551 
  ประธานเสนอที่ประชุมวา  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การใหปริญญา
กิตติมศักดิ์ พ.ศ.2539 ขอ 8.1.4 ไดกําหนดใหมีผูแทนคณบดี จํานวน 3 คน รวมเปนคณะกรรมการกลั่นกรองผู
สมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ โดยใหมีหนาที่ดําเนินการสรรหาและ/หรือพิจารณากลั่นกรองผูสมควรไดรับ
ปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลพระธาตพุนมทองคํา ในการนี้ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 
จึงเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาเสนอชื่อผูแทนคณบดี จํานวน 3 คน รวมเปนคณะกรรมการกลั่นกรองผูสมควร
ไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป 2551 เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งตอไป โดยในปที่ผานมา
ผูแทนคณบดีที่รวมเปนคณะกรรมการกลัน่กรองผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ ์ คือ คณบดีคณะทันต
แพทยศาสตร  คณบดีคณะวิทยาศาสตร  และคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีขอคิดเห็นเสนอแนะวา เพื่อใหกระบวนการพิจารณาโปรงใส และเปน
ธรรม คณะที่ประสงคจะเสนอชื่อผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ไมสมควรรวมเปนคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวเสนอผูแทนคณบดีรวมเปนคณะกรรมการกลั่นกรองผูสมควร
ไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ จํานวน 3 คน  คือ 

1. คณบดีคณะแพทยศาสตร  สํารอง คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
2. คณบดีคณะเทคโนโลยี  สํารอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
3. คณบดีคณะศึกษาศาสตร  สํารอง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  5.1  การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา 
  ประธานเสนอที่ประชุมวา สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี ไดสงคําแถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตร ีที่ไดแถลงนโยบายตอรัฐสภาไปแลวเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2551 ณ รัฐสภา ซึ่งมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  คณะรัฐมนตร ี ไดมีมติเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2551 เห็นชอบเรื่อง การเตรยีมการจัดทํา
งบประมาณและปรับปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ตามที่สํานักงบประมาณเสนอ ซึ่ง
สามารถดาวนโหลดการปรับปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ไดที่ www.mua.go.th/~budget  
ทั้งนี้ สํานักงบประมาณ กําหนดใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจาํปสง
ใหรัฐมนตรีใหความเห็นชอบภายในวันที่ 3 เมษายน 2551 ในการนี้ เพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวยความ
เรียบรอยจึงขอเรียนเชิญประชุมคณบดีวาระพิเศษ เพื่อพิจารณาเรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และ
แผนปฏิบัติราชการประจําป ในวันพุธที่ 19 มีนาคม 2551 เวลา 16.30 น. ณ หองประชุมสํานักบริหารและพัฒนา
วิชาการ ชั้น 2 อาคารศูนยวิชาการ   
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและขอเชิญเขารวมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกลาวดวย 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  5.2  วงจรและระบบการจดัทําแผนบริหารราชการแผนดินและแผนปฏิบัติราชการ 
         ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 และพระราชกฤษฎีกา วาดวย  
         หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546   
  ฝายแผนและสารสนเทศขอเสนอ วงจรและระบบการจดัทําแผนบรหิารราชการแผนดินและ
แผนปฏิบัติราชการตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 และพระราชกฤษฎีกา วาดวย หลักเกณฑ
และวิธีการบรหิารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
  

 5.3  แนวทางการขับเคลื่อนมาตรการเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําป 
         งบประมาณ พ.ศ.2551  

  สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาลในการเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณตั้งแตป พ.ศ.2545 ถึง
ปจจุบัน และจากการรายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ตลอดจนปญหาอุปสรรคในการเบิกจายใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2549-2550 พบวา เจาหนาที่ยังขาดความรู ความเขาใจ และยังไมมีความชํานาญในการ
ดําเนินการตามระบบ GFMIS และการประมูลดวยระบบอเิล็กทรอนิกส (e-Auction) ตลอดจนกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน และเนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ.2551 รัฐบาลไดรับการจัดสรร
งบประมาณรายจายเปนจํานวนเงินถึง 1,660,000 ลานบาท ดังนั้น กรมบัญชีกลางในฐานะหนวยงานกลางใน
การกํากับดูแลดานการเงินการคลัง และในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตดิตามเรงรัดการใชจายงบประมาณ
ภาครัฐ ซึ่งไดรับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี จึงเห็นความจําเปนที่ตองมีการจัดการความรูที่จะสนับสนุนการเบิก

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  5/2551  ณ  วันศุกรท่ี  14 มีนาคม 2551 
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จายเงินงบประมาณใหเปนระบบและมีประสิทธิภาพ  กรมบัญชีกลางไดจัดโครงการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรูเกี่ยวกับการติดตามเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณใหไดตามเปาหมายรฐับาลและนําความรูจากผลการ
สัมมนามาจดัทําแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการเรงรดัการเบิกจายเงินงบประมาณประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2551 ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชนแกสวนราชการในการใชเปนคูมือในการปฏิบัติงานดานการเรงรดัการเบิกจายเงินงบประมาณใหมปีระสิทธิภาพซึง่
จะสงผลในการกระตุนเศรษฐกจิของประเทศใหมีเสถียรภาพตอไป ซึ่งมรีายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 

 
 5.4  สรุปผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจําเดือน พฤศจิกายน 2550 

  ประธานเสนอที่ประชุมวา หนวยตรวจสอบภายในไดตรวจสอบรายงานสถานภาพทางการเงิน
ของคณะ/หนวยงาน ประจําเดือนพฤศจิกายน 2550 แลว สรุปผลดังนี้ 

 1.  ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือจากการรับโอนเงินจากกองคลัง เพื่อไปจายใหแกผูมีสิทธิ์    
รับเงิน มีการจายไดรวดเร็ว แตยังมีบางคณะที่นําไปจายชา 
  2.  มีเช็คส่ังจายที่ผูรับยังไมนําไปขึ้นเงินบางรายการเช็คหมดอายุแลว 

3. มีลูกหนี้เงินยืมบางคณะ/หนวยงาน เกิดกําหนดชําระ ขอใหติดตามทวงถามตามประกาศ 
มข. 454/2549 หากไมคืนขอใหเสนอหักเงินเดือนเพื่อคืนเงินยืม และควรนําโทษทางวินัย
ทางการเงินภาครัฐ พ.ศ.2544 มาใชดวย 

4. คณะที่มีเงินเกินบัญชีขอใหเรงรัดตรวจสอบเพื่อจายคืนผูมีสิทธิ์ตอไป 
5. ลูกหนี้เงินยืมนักศึกษาเปนเงินยืมคาลงทะเบียนคงคาง ใหติดตอผูรับผิดชอบเพื่อคืนเงินยืม 

และมีลูกหนี้เงินยืมฉุกเฉินนักศึกษา ใหดําเนินการติดตามเรงรัดคืนตอไป 
6. มีหลายคณะ/หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานการเงิน  และมีจํานวนหนึ่งหลักสูตรที่มีหนี้

คางชําระ ไมไดรายงานวาคนืเงินยืมใหกองคลังครบถวนหรือไมเพราะไดแจงวามีการ
บริหารงานเฉพาะไมไดอยูในระบบเงินรายไดของมหาวิทยาลัยแลว 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  คณบดีวิทยาลัยการปกครองเสนอที่ประชุมวา ไดตรวจสอบแลว หลักสูตรรัฐปศาสนศาสตรไมมี
หนี้คางชําระ จึงขอแจงวา อาจมีความคลาดเคลื่อนของขอมูล  
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 

 5.5  แนวทางการปฏิบัติการกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
  ผูแทนรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอที่ประชุมวา  ดวยกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา  
(กยศ.) จะปรับเปลี่ยนระบบการกูยืมเงินจากระบบเดิมเปนการใหกูยืมผานระบบอินเทอรเน็ต เรียกวา e-Studentloan 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดขั้นตอนในการทํางาน ลดจํานวนเอกสารเพื่อใหผูกูยืมเงินและผูปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
สามารถปฏิบัติงานไดสะดวกรวดเร็วขึ้นกวาเดิม คณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาไดเห็นชอบในแนว
ทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ใหสถานศึกษาปฏิบัติการกูยืมผานระบบอินเทอรเน็ต ตั้งแตปการศึกษา 2551 เปนตนไป 
2. ใหกองทุนฯดําเนินการแจงใหสถานศึกษารับทราบถึงวิธีการและการเตรียมความพรอมในการ

กูยืมผานระบบ 
3. ใหกองทุนฯประชาสัมพันธใหผูกูรับทราบในแนวทางปฏิบัติ  
กองทุนฯจึงขอยืนยันการนําระบบการกูยืมผานอินเทอรเน็ตมาใชในปการศึกษา 2551 ทั้งนี้  

ขอใหสถานศึกษาติดตามกําหนดการเริ่มใชงานระบบไดทาง http://www.studentloan.or.th และขอใหสถานศึกษา
แจงเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานและนักศึกษาในสถาบันใหทราบโดยทั่วกัน 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  5.6  การพัฒนาระบบจดหมายกลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ 
  ผูแทนผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอรเสนอที่ประชุมวา สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดมีหนังสือที่ 
นร 0506/ว.5 ลงวันที่ 7 มกราคม 2551 แจงมติคณะรัฐมนตรี คราวประชมุเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 วา คณะรัฐมนตรี 
ไดอนุมัติในหลักการการพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสกลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐตามที่สํานักงาน ก.พ.ร.
เสนอ โดยใหขาราชการและพนักงานของรัฐ ยุติการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสฟรีของเอกชน โดยเฉพาะของ
ตางประเทศภายใน 1 ป และใหขาราชการระดับผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไป ตองใชระบบของตนเองหรือของ
ภาครัฐ ภายใน 3 เดือน ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ ศูนยฯไดเตรียมเพิ่มพื้นที่เพื่อ
รองรับการใชบริการดังกลาวแลว และหากทานใดที่ยังไมมี e-mail account สามารถติดตอขอไดที่ศูนยคอมพิวเตอร 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  5/2551  ณ  วันศุกรท่ี  14 มีนาคม 2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 6/2551 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2551 เรียบรอยแลว 

http://www.studentloan.or.th/
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5.7  มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล เสนอที่ประชุมวา คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํา 

มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) คราวประชุมครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่  5 กุมภาพันธ 2551 ไดพิจารณากรณี คณะ/หนวยงานขอ
อนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงอาจารย ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 
1363/2550) ซึ่งกําหนดใหการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยสายผูสอนจะตองรับผูที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก
เทานั้น ที่ประชุมฯไดพิจารณาแลว มีมติกําหนดแนวทางการรับเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้ 

1. การพิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยสายผูสอนจะ
พิจารณาเฉพาะเปนรายกรณีเทานั้น 

2. ใหคณะ/หนวยงาน จัดสงขอมูล ขอเท็จจริง เหตุผลและความจําเปนที่ชัดเจนของการขอ
อนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุพนักงานฯในตําแหนงดังกลาว 

3. ประโยชนที่ทางมหาวิทยาลัยและทางคณะ/หนวยงานจะไดรับจากการขอเปลี่ยนแปลง
เง่ือนไขการบรรจ ุ

4. คณะ/หนวยงานควรมีหลักเกณฑหรือแนวทาง/กระบวนการ/ระยะเวลาที่รองรับอยางชัดเจน
ในการพัฒนาคุณวุฒิในระดับปริญญาเอกของผูบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสายผูสอน 
เพื่อรับรองแนวทางการปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1363/2550) 
ซึ่งตองรับผูที่มีคุณวุฒิการศกึษาระดับปริญญาเอกเทานั้น 

5. ขอเสนอแนะกรณีการใชทรัพยากรที่มีภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อกอใหเกิด
ประโยชนอยางสูงสุด คณะ/หนวยงานควรพิจารณาถึงแนวทางการใชทรัพยากรรวมกันกับ
คณะ/หนวยงานที่มีการเรียนการสอนในศาสตรหลักของคณะ/หนวยงานนั้น 

6. คณะ/หนวยงานควรมีหลักฐานเชิงประจักษเพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณา 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบมติของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย ดังกลาว 

  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  
 

  5.8  พระราชกฤษฎีกา  กําหนดหลักเกณฑการสั่งใหขาราชการไปทําการ ซึ่งใหนับ 
        เวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ พ.ศ.2550 

  กรมบัญชีกลาง ไดมีหนังสือที่ กค 0409.4/ว36 ลงวันที่ 28 มกราคม 2551 แจงพระราช
กฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑการส่ังใหขาราชการไปทาํการ ซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ 
พ.ศ.2550 มาเพื่อถือปฏิบัติตอไป โดยยกเลิกพระราชกฤษฎีการกําหนดหลักเกณฑการส่ังใหขาราชการไปทํา
การ ซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ พ.ศ.2530 เนื่องจากไดใชบังคับมาเปนเวลานาน และมี
หลักเกณฑบางประการไมเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีสรุปสาระสําคัญตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  
   
  5.9  พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับท่ี 25) พ.ศ.2551 และ 
          พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2551 
  พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2551 และ พระราชบัญญัติ
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2551 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 
125 ตอนที่ 33 ก วันที่ 13 กุมภาพันธ 2551 และมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 14 กุมภาพันธ 2551 เปนตนไป 
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  
 
  5.10  การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารเครือขายอุดมศึกษาภูมิภาค 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารเครือขายอุดมศึกษาภูมภิาค จํานวน 9 เครือขาย เพื่อทําหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินงานและการบริหาร
จัดการเครือขายอุดมศึกษาภูมิภาคใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด ดังสําเนาคําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ 59/2551 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2551 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม โดยมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนแมขายของเครือขายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และในวันที่ 24 
มีนาคม 2551 นี้ กําหนดจะมีการประชุมเครอืขายเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งมหาวิทยาลัยไดมหีนังสือเรียนเชิญผูแทนทุกคณะเขารวมการประชุมดังกลาวดวย 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาสงผูแทนเขารวมการประชุมดังกลาวดวย 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  5/2551  ณ  วันศุกรท่ี  14 มีนาคม 2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 6/2551 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2551 เรียบรอยแลว 
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  5.11 รายงานผลการแขงขันโตวาทีภาษาอังกฤษระดับโลก ครั้งท่ี 28 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญในนาม
ประเทศไทย ไดรับเกียรติใหเปนเจาภาพจัดการแขงขันโตวาทีมหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 28 ชิงถวยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัภูมิพลอดุลยเดช ระหวางวนัที่ 27 ธันวาคม 2550 – 4 มกราคม 2551 ณ 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การแขงขันในครั้งนี้ มีทีมนักศึกษาจากทั่วโลกทั้งหมด 184 สถาบัน รวมจํานวน 398 
ทีม และมหาวิทยาลัยขอนแกนไดสงนักศึกษาเขารวมการแขงขันในครั้งนี้ดวย โดยเปนนักศึกษาทั้งในระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโท จํานวน 4 คน คือ 
  1.  นายเซบัสเตียน  มินซ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ปริญญาตรี) 
  2.  นายปรัชญา บุญภา   คณะศึกษาศาสตร (ปริญญาตรี) 
  3.  Mr.Iftikha  Ali   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ปริญญาโท) 
  4.  นายกฤษณ  กี่สวัสดิ์คอน  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ปริญญาโท) 
  ผลปรากฏวา ทีมจากมหาวทิยาลัยขอนแกนไดชนะผูเขาแขงขันจากหลายสถาบันทั้งในและ
ตางประเทศ สงผลใหทีมโตวาทีภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยขอนแกนติดอันดับ 19 ของมหาวิทยาลัยเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตและติดอันดับ 1 ใน 4 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 

 
5.12 ขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกน และกรมการแพทย 

   กระทรวงสาธารณสุข 
  มหาวิทยาลัยขอนแกนและกรมการแพทยไดมีขอตกลงความรวมมือในทางวิชาการระหวาง
สถาบันเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2551 เวลา 09.00-09.30 น. ณ หองประชุมศูนยบําบัดรักษายาเสพติด อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแกน มีรายละเอียดความรวมมือทางวชิาการในขอตกลง ดังนี้ 
  1.  ความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรดานการพยาบาลผูติดยาและสารเสพติดในภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือและดานการถายทอดเทคโนโลยี 
  2.  ความรวมมือในการเพิ่มพูนองคความรูทางวิชาการ ดานการรักษาและการพยาบาล ดาน 
บริการวิชาการและดานวิจัย ตลอดจนการพัฒนาระบบการดูแลผูปวย 
  3.  ความรวมมือในการเปนเครือขายงานวิจัยดานยาและสารเสพติด ตลอดจนการสงเสริม 
สนับสนุนบุคลากรเขารวมเปนทีมวิจัย 
  4.  ความรวมมือและกิจกรรมดานอื่นๆ ตามที่หนวยงานทั้งสองเห็นสมควรซึ่งสอดคลองตอ 
พันธกิจของหนวยงานทั้งสอง 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 

5.13   สรุปความคิดเห็นผูชมรายการรอบภูมิภาค  ตอน “มหาวิทยาลัยขอนแกนกับการพัฒนา 
            สูความเปนนานาชาติ"  
รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธเสนอที่ประชุมวา สถานีโทรทัศนแหงประเทศไทย  

ชอง 11 ขอนแกน ไดแพรภาพรายการรอบภูมิภาค ตอน “มหาวิทยาลัยขอนแกนกับการพัฒนาสูความเปน
นานาชาติ” เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2550 เวลา 15.00-16.00 น. ทั้งนี้ มีผูชมโทรศัพทมารวมแสดงความ
คิดเห็นจํานวนหนึ่ง ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  และกําหนดการแพรภาพรายการรอบ
ภูมิภาคตอนตอไป ในวันที่  18 มีนาคม 2551  ชื่อตอน “วิทยาเขตหนองคายจากขุมปญญาชุมชนสูความเปน
เลิศในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง”  
  ประธานเสนอที่ประชุมเพิ่มเติมวา  ผลของการแพรภาพเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2551 สงผล 
ใหมีผูสนใจเขาศึกษาในหลักสูตรนานาชาติมากยิ่งขึ้น ทําใหการสํารวจลาสุดคะแนน ก.พ.ร. เรื่องวัดคะแนน
ความพึงพอใจในบทบาทของมหาวิทยาลัยไดรับคะแนนเต็ม 5  
  ขอความรวมมอืใหคณะตางๆ เสนอขอมูลเพื่อจัดทําวิดทีัศนนําเสนอในรายการตอไปดวย และ
ขณะนี้บน web site ของมหาวิทยาลัยมี KKU Channel ซึ่งไดรวบรวมเอารายการที่ไดเผยแพรออกอากาศไป
แลว รวมทั้งกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยมานําเสนอดวย ผูที่สนใจสามารถเขาชมได 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  
 
 
  

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  5/2551  ณ  วันศุกรท่ี  14 มีนาคม 2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 6/2551 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2551 เรียบรอยแลว 
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  5.14  การประกาศใชพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2551 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัทักษิณ พ.ศ.2551 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 125 
ตอนที่ 28ก หนา 47-71 วันที่ 5 กุมภาพันธ 2551 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 6 กุมภาพันธ 2551 เปนตนไป 
เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการศึกษาระดับอุดมศึกษาให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยสงเสริมใหมหาวิทยาลัยของรัฐพัฒนาไปสูการเปน
มหาวิทยาลัยของรัฐที่ไมเปนสวนราชการแตอยูในกํากับของรัฐ เพื่อประโยชนในการบริหารจัดการที่เปนอิสระ
และมีความคลองตัวสามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดย
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะตองคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการ สมควรปรับปรุง
การบริหารมหาวิทยาลัยทักษิณใหเปนไปในแนวทางดังกลาวจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  5.15  รายงานประจําป 2550 (ตุลาคม 2549 – กันยายน 2550) บัณฑิตวิทยาลัย 
  บัณฑิตวิทยาลัยไดจัดทํารายงานประจําป 2550 (ตุลาคม 2549 – กันยายน 2550) เรียบรอย
แลว ซึ่งไดสรุปขอมูลผลการดําเนินการและความกาวหนาในดานตางๆในรอบปที่ผานมา สําหรับใชเปนขอมูล
อางอิงและเปนประโยชนในการพัฒนาองคกรและการบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อเปนการ
ประชาสัมพันธเผยแพรใหบุคลากรและหนวยงานทั้งภายในและภายนอกไดทราบถึงผลการดําเนินงานในรอบ
ปงบประมาณ 2550  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ 
  6.1  มหาวิทยาลัยขอนแกนไดทูลเกลาฯถวายเงินทุนการกุศล 
          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ เสนอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ไดทูลเกลาฯถวายเงินทุนการกุศลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 เนื่อง
ในวโรกาสเสด็จพระราชดําเนินทรงเปดอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร และเสด็จพระราชดําเนินทรงเปด
อาคารสมเด็จยา คณะแพทยศาสตร เปนเงินจํานวนรวม  400,000 บาท  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  -  คณะแพทยศาสตร ทูลเกลาฯถวายเงินจํานวน 300,000 บาท 
  -  คณะวิทยาศาสตร ทูลเกลาฯถวายเงินจํานวน 100,000 บาท 
   ซึ่งมีรายละเอียดตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ 50/12058 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
   
  6.2  รายงานผลคดีปกครอง ตามคดีหมายเลขดําที่ 210/2550 
  ประธานเสนอที่ประชุมวา ตามที่นายกติิศกัดิ์  พงษสุระ กับ นายสรรพสิทธิ์  สีหาอินทร  นักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร ชั้นปที่ 3 ไดยื่นฟองคดปีกครองตออธกิารบด ีตามคดีหมายเลขดําที่ 210/2550 เรื่อง เจาหนาที่
ของรัฐออกคาํสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย กรณีมหาวทิยาลัยขอนแกนออกคาํส่ังลงโทษวินัยนกัศึกษาเกี่ยวกบัการ
กระทําผดิวินัยนักศึกษาฐานทํารายรางกายและทําลายทรัพยสินของผูอื่น โดยตัดคะแนนความประพฤตคินละ 60 
คะแนน ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 4285/2545 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 และมีคําสั่งใหพักการเรียน 
1 ภาคการศึกษาปกติภาคตนปการศึกษา 2550 ตามคําสั่งที่ 4286/2549 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2549 ผูฟองคดีทั้ง
สองไดยื่นอุทธรณแลว และที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2550 ไดพิจารณาแลว
มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองอุทธรณโทษวินัยนักศึกษาเสนอ โดยยืนยันการลงโทษตามที่
คณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาสวนกลางเสนอใหตัดคะแนนความประพฤติ 60 คะแนน และใหพักการเรียน        
1 ภาคการศึกษาปกติ  ผูฟองคดีทั้งสองไมเห็นดวยจึงยื่นฟองคดีนี้ตอศาลปกครองขอใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษวินัย
นักศึกษาดังกลาว  ศาลปกครองขอนแกนไดพิพากษาวา ผูฟองคดไีดกระทําผดิวินัยนกัศึกษาตามที่ถูกกลาวหาจรงิ 
ดังนั้น การทีผู่ถูกฟองคดมีคีําสั่งลงโทษตัดคะแนนความประพฤติและมีคําสั่งพักการเรียนผูฟองคดทีี่ 1 จํานวน 1 
ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคตนปการศึกษา 2550 ตามคําส่ังของผูถูกฟองคดีที ่ 4285/2549 และคําส่ังที่ 
4286/2549 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2549 จึงเปนการลงโทษทีเ่หมาะสมกับความผิดและเปนการลงโทษโดยใช
ดุลยพินิจโดยชอบดวยกฎหมายแลว  พพิากษายกฟอง และถาหากผูฟองคดไีมเห็นดวยกับคาํพิพากษาของศาล
ปกครองขอนแกน มีสิทธิยื่นอุทธรณคดัคานคําพพิากษาตอศาลปกครองชั้นตนได ภายในกําหนด 30 วัน นับแต
วันที่ไดมีคาํพพิากษาหรอืมคีําสั่ง ถามิไดอุทธรณตามกาํหนดเวลาดังกลาวใหถือวาคดีนั้นเปนอันถึงที่สุด  

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  5/2551  ณ  วันศุกรท่ี  14 มีนาคม 2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 6/2551 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2551 เรียบรอยแลว 
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6.3  รายงานสถานการณการระบาดของโรคหัดในพื้นท่ีเขตความรับผิดชอบของ   
        โรงพยาบาลศรีนครินทร 
ผูแทนรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอที่ประชุมวา ตามที่มีการระบาดของโรคหัด 

ในชวงวันที่ 17 กุมภาพันธ -5มีนาคม 2551 นั้น มีผูปวยเขารับการรักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร จํานวน 29 
ราย เปนผูปวยใน 23 ราย และผูปวยนอก 6 ราย การปองกันและควบคุมการระบาดของโรคหัดในครั้งนี้   
 
คณะทํางานสอบสวนเคลื่อนที่เร็วโรงพยาบาลศรีนครินทรและหนวยงานตางๆในสังกัดไดรวมกันดําเนินการ ดังนี้ 
  1.  ระหวางวันที่ 22-28 กุมภาพันธ 2551 ไดมีการประชาสัมพันธดานความรูเรื่องโรค การ
ปฏิบัติตัว การแจงเตือน ใหแกทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัย ทั้งส่ือ เสียงตามสาย เว็ปไซตมหาวิทยาลัย และ
เอกสารแผนพับ 
  2.  การดูแลรักษาผูปวย 
   2.1  จัดทําระบบการคัดกรองผูปวยทุกรายที่มาใชบริการในโรงพยาบาล 
   2.2  จัดทําแนวทางการปฏิบัติในการดูแลรักษาผูปวยและผูสงสัยโรคหัดและแจงให 
          ทุกหนวยงาน ทุกภาควิชาในโรงพยาบาลไดทราบและปฏิบัติตาม 
  3.  รณรงคการฉีดวัคซีนปองกันโรคหัดในบุคลากรและนักศึกษาที่มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อ 
รวมทั้งคณะอื่นในมหาวิทยาลัย ตั้งแตวันที่ 22 กุมภาพันธ – 5 มีนาคม 2551 
   3.1  ศูนยบริการสุขภาพนักศึกษา ใหฉีดวัคซีนปองกันโรคหัดใหแกนักศึกษา  
         ณ ศูนยบริการสุขภาพและหองสอบของคณะตางๆ ตั้งแตเวลา 08.00-16.30 น.  
         และ 16.30-21.00 น. ณ ศูนยบริการสุขภาพนักศึกษา ซึ่งดําเนินการฉีดวัคซีน 
         ไดทั้งสิ้น จํานวน 7,792 ราย 

3.2 หนวยควบคุมโรคติดเชื้อ งานเวชกรรมสงัคม โรงพยาบาลศรีนครินทร ใหบริการ
ฉีดวัคซีนปองกันโรคหัด (Measle)  และหัดคางทูม หัดเยอรมัน (Measle, 
Mump, Rubella : MMR) ใหแกบุคลากรและนักศึกษาแพทย ตั้งแตเวลา 15.00-
18.00 น.ในวันราชการ ซึ่งไดดําเนินการฉีดวัคซีน ไดจํานวน 380 ราย  

  4.  การบริการจัดการ 
   4.1  มีการประเมินสถานการณการระบาดประจําวันโดยคณะทํางานสอบสวนเคลื่อนที่ 
         เร็ว โรงพยาบาลศรีนครนิทร 
   4.2  การเตรียมเวชภัณฑและครุภัณฑในการใหบริการรกัษาพยาบาลผูปวยและการฉีด 
         วัคซีนปองกันโรคหัด 
   4.3  ประสานงานกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกนและสํานักงานควบคุมโรค 
         ที่ 6 ขอนแกน ในการสนับสนุนการตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ และวัคซีน 
         ปองกันโรคหัด (Measle)  และหัดคางทูม หัดเยอรมัน (Measle, Mump,  
         Rubella : MMR)  
  5.  ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากการควบคุมการระบาดของโรคหัดในครัง้นี้ การไดรับการสนับสนุน
วัคซีนปองกันโรคมีความจํากัดในดานงบประมาณ ควรมีนโยบายการใหวัคซีนปองกันโรคที่จําเปน สําหรับ
บุคลากรและนักศึกษาเพื่อปองกันการติดเชื้อและปองกันการระบาดของโรคที่สามารถปองกันไดดวยวัคซีน 
ไดแก โรคหัด  โรคไขสมองอักเสบ โรคสุกใส โรคตับอักเสบ ไวรัสบี และโรคไขหวัดใหญ 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  6.4  การสรรหาและการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 
  รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลเสนอที่ประชุมวา ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2551 มีมติใหกองการเจาหนาที่เปน
ผูดําเนินการรบัสมัครคัดเลอืกบุคคลเขาปฏิบัติงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใหมีกรรมการคดัเลือกจาก
ภายนอกหนวยงานไมนอยกวา 1 คน และกองการเจาหนาที่ไดแจงเวียนใหคณะ/หนวยงานทราบและถือปฏิบัติ
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2551 แลว และที่ประชุมคณะคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย     
(ก.บ.ม.) ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบรายชื่อกรรมการคัดเลือกโดย
แยกออกเปนสายผูสอนและสายสนับสนุน ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ  ท่ีประชุมรับทราบ และมีขอเสนอแนะใหตรวจสอบและแกไขขอมูล ช่ือ-สกุล และ
คุณวุฒิสาขา ใหถูกตองดวย 
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  6.5  ขอมูลสารสนเทศบุคลากร 
รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลเสนอที่ประชุมวา กองการเจาหนาที่ ไดจัดทําขอมูล 

สารสนเทศบุคลากร เพื่อใชในการอางอิงการปฏิบัติงานโดยจําแนกขอมูลบุคลากรออกเปนหลายประเภทตาม 
รายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม  

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ  ท่ีประชุมรับทราบ และมีขอเสนอแนะวา ควรพิจารณาปรับปรุงแผนภูมิกราฟ
เสนตรง ท่ีแสดงในหนาท่ี 2 และ หนาท่ี 47 เปน แผนภูมิแทง ซึ่งจะสามารถสื่อความเขาใจไดดียิ่งขึ้น 
 

6.6  ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกนและมหาวิทยาลัยในเวียดนาม 
  ประธานเสนอที่ประชุมวา เมื่อสัปดาหที่ผานมาไดเดินทางไปราชการ ณ ประเทศเวียดนาม และได
เจรจาความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยกวางบิน และ มหาวิทยาลัยดานัง ในการจัดโครงการสัมมนาเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกัน  โดยมหาวิทยาลัยขอนแกนจะสงผูแทนเขารวมการสัมมนาแลกเปลี่ยนจํานวน 2 กลุม คือ 
กลุมอาจารย และกลุมนักศกึษา ซึ่งจะเปนการเพิม่ตัวชีว้ัดจํานวนอาจารย และนักศกึษาแลกเปลี่ยนไปตางประเทศ
ดวย   การสัมมนาจะมีขึ้นในระหวางวันที่ 18-21 พฤษภาคม 2551  ณ ประเทศเวยีดนาม มีรายละเอียดโดยสรุปคือ 
 
 รายการ ผูเขารวม 
1 การสัมมนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ หลักสูตร การเรียน    

การสอน และการวิจัย 
อาจารย (ผูแทนคณะละ 2 คน) 

2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา และกิจกรรม
ขององคการนักศึกษา  

นักศึกษาที่ไดรับรางวัลเชิดชเูกียรติตางๆ /ผูแทน
องคการนักศึกษา โดยฝายพัฒนานักศึกษาจะเปน
ผูคัดกรองรายชื่อ 

 
ทั้งนี้ รายละเอียดตางๆ สํานักงานวิเทศสัมพันธ จะเปนผูประสานการดําเนินการตอไป   
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และขอความเห็นชอบในการดําเนินโครงการดังกลาวตอไป  

  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบและเห็นชอบในหลักการ 
 
  6.7  แจงผลการประเมินของ สมศ. 
  ผูชวยอธิการบดีฝายการประกันคุณภาพเสนอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยไดรบัแจงผลการ
ประเมินจาก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) แลว มีขอมูลโดยสรุป ดังนี้ 
  มหาวิทยาลัยไดรับการรับรองมาตรฐานจาก สมศ. โดยในภาพรวมไดคะแนนเทากับ 4.55 
ระดับดีมาก ไดรับการรับรองมาตรฐานกลุมสาขาวิชาทั้ง 9 กลุมสาขาวิชา  ใหการรับรองมาตรฐาน คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร อยางมีเง่ือนไข โดยไดคะแนนเฉลี่ย 3.74 แตมีคะแนนรายมาตรฐาน 1 ดาน   
ไมผานเกณฑ ซึ่งคณะฯจะตองจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาเสนอองคกรตนสังกัดภายใน 3 เดือน และไม
รับรองมาตรฐานคณะศิลปกรรมศาสตร  

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ   
ประธานเสนอที่ประชุมวา ที่ผานมา คณะตางๆมีปญหาในเรื่องการบูรณาการขอมูลเพื่อการ 

รายงานผล และความเขาใจที่แตกตางกัน  จึงขอความรวมมือในการกํากับ ดูแล และพัฒนาปรับปรุงตอไป 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ และขอใหสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ แจงขอมูล
เฉพาะใหแตละคณะไดทราบและพิจารณาตอไป 
 
เลิกประชุมเวลา 12.25 นาฬิกา 

 
 
       กิตติชัย  ไตรรตันศิริชัย 
    (รองศาสตราจารยกิตติชยั  ไตรรัตนศิรชิัย) 

              รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 
                             ปฏิบัติหนาที่เลขานุการที่ประชุมคณบดี 
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