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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 6/2553 ณ วันศุกรท่ี 19 มีนาคม 2553 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 7/2553 ในวันศุกรท่ี 9 เมษายน 2553 เรียบรอยแลว 

 

รายงานการประชุมคณบดี 1 
ครั้งท่ี 6/2553 2 

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

 5 
ผูมาประชุม 6 
1. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร   รองอธิการบดีฝายทรัพยสิน  ประธาน   7 
2. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 8 
3. รศ.สัญญา  รอยสมมุติ   รองอธกิารบดีฝายบุคคลและการพัสดุ 9 
4. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศริิชัย   รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 10 
5. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 11 
6. ผศ.อาวุธ  ยิ้มแต    รองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพ 12 
7. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 13 
8. รศ.ลําปาง  แมนมาตย   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 14 
9. รศ.อนันต  พลธานี    คณบดีคณะเกษตรศาสตร 15 
10. รศ.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 16 
11. ผศ.เกียรติ  แสงอรุณ   คณบดีคณะวิทยาศาสตร 17 
12. ผศ.ไพศาล  สุวรรณนอย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร 18 
13. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 19 
14. ศ.ภิเศก  ลุมพิกานนท   คณบดีคณะแพทยศาสตร  20 
15. ผศ.อุทัยวรรณ  ดานวิวัฒน   รองคณบดีฝายวิชาการ 21 

แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 22 
16. รศ.เกรียงไกร  กิจเจริญ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 23 
17. ผศ.นิคม  ถนอมเสียง   รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 24 

แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 25 
18. รศ.นวรัตน  วราอัศวปติ เจรญิ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 26 
19. อ.ทิพาพร  กาญจนราช   รองคณบดีฝายบริหารและแผนงาน 27 

แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร 28 
20. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี  29 
21. รศ.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 30 
22. ผศ.ทรงยศ  วีระทวีมาศ   คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 31 
23. รศ.มันทนา  สามารถ   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 32 
24. รศ.เฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี   คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 33 
25. ผศ.วิไลวรรณ  สมโสภณ   ที่ปรึกษาดานงานบริหาร 34 

แทนผูรักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร 35 
26. ผศ.บุญสง  วัฒนกิจ    รองคณบดีฝายบริหาร 36 

แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจดัการ 37 
27. รศ.พีรสิทธิ์  คํานวณศิลป   คณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 38 
28. นางสุดใจ  ธนไพศาล   ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 39 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 40 
29. ศ.สุทธิพันธ  จิตพิมลมาศ   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 41 
30. ผศ.อนัตต  เจาสกุล    ผูอํานวยการศนูยคอมพิวเตอร 42 
31. รศ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  รักษาราชการแทนรองผูอํานวยการฝายบริหาร 43 

แทนผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ 44 
32. ผศ.นพดล  มีไชยโย    รองผูอํานวยการฝายบริหาร 45 

แทนผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 46 
33. รศ.พีระศักดิ์  ศรีฤาชา   ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  47 
      (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 48 
34. อ.สุรพล  แสนสุข    ผูอํานวยการวิทยาเขตหนองคาย 49 
35. อ.เทพฤทธิ์  ตุลาพิทักษ   รองประธานสภาคณาจารย คนที่สอง 50 

แทนประธานสภาคณาจารย 51 
 52 
 53 
 54 
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36. นาย     รองประธานคนที่หนึ่ง 1 
แทนประธานสภาขาราชการ พนักงานและลูกจาง 2 

37. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 3 
เลขานุการที่ประชุม 4 

38. นางสังวาลย  ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 5 
 6 
ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 7 
1.  รศ.สุมนต  สกลไชย    อธิการบดี      8 
2.  ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธุ    รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 9 
3.  ผศ.วินัย  ใจขาน    รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 10 
4.  รศ.ยุพิน  เตชะมณี    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 11 
 12 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 นาฬิกา 13 
 14 
  เนื่องจากอธิการบดีตดิราชการสําคัญ จึงไดมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายทรพัยสินทําหนาที่15 
ประธานที่ประชุมคณบดีแทน และเมื่อครบองคประชมุแลว ประธานกลาวเปดประชมุและดาํเนินการประชุมตาม16 
ระเบียบวาระ ดังนี้ 17 
 18 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอท่ีประชุม -ไมม-ี 19 
 20 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งท่ี 5/2553 เมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 2553 21 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2553 โดย22 
มีการแกไขดังนี้ 23 

-  หนา 1 รายชื่อผูมาประชุมลําดับที่ 17  “รศ.ปรีณัน  จิตะสมบัติ” ใหแกไขเปน “ผศ.สาธร  พรตระกูลพิพัฒน 24 
รองคณบดีบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ แทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร” และใหเพิ่มรายชื่อผูมาประชุมอีก 1 รายคือ  25 
“อ.สุรพล  แสนสุข   ผูอํานวยการวิทยาเขตหนองคาย”  26 
 27 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน  -ไมม-ี 28 
 29 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   30 

4.1  รายงานผลการดาํเนินการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ 31 
          แผนการบริหารเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 32 

ประธานเสนอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงิน 33 
แผนดิน พ.ศ. 2542 มาตรา 5 และมาตรา 15 (3) กําหนดใหคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดินออกระเบียบหรือ34 
ประกาศกําหนดมาตรฐานหรอืมาตรการเกีย่วกับระบบ และการควบคุม การตรวจสอบการบริหารงบประมาณ35 
สําหรับหนวยรับตรวจไปพิจารณาดําเนนิการ 36 

ทั้งนี้ จากระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม 37 
ภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 ไดกําหนดใหหนวยงานภาครัฐประเมินการควบคุมภายในแลวรายงานตอ38 
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยปละครั้ง เพื่อใหเกิดการ39 
ปรับปรุงการควบคุมภายในใหมีประสิทธิผล และเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู40 
เสมอ 41 

จากหลักการและแนวทางขางตน คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการโดยความเห็นชอบของ 42 
คณะรัฐมนตรีไดกําหนดเปนเครื่องมือของการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 43 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  โดยไดกําหนดเปน ตัวช้ีวัดท่ี 12 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา44 
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  : SP7 ซึ่งกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาตองมีการจัดทําแนว45 
ทางการบริหารความเสี่ยงในระดับสถาบันที่ชัดเจนและสามารถนําไปประกอบการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงใน46 
ระดับคณะ/สํานักงาน  47 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดถือเปนกลยุทธสําคัญของการบริหารจัดการองคกรโดยมีการกําหนด 48 
เปนแผนการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน ไดจัดใหมีกระบวนการสรางความเขาใจและจัดทําคูมือในการดําเนินการ49 
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยโดยมีผลการดําเนินงาน  ดังตอไปนี้ 50 
1. รายงานการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยขอนแกนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 51 

การควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยขอนแกนไดดําเนินการดานการควบคุมภายใน  สําหรับงวด 52 
ตั้งแตวันที่  1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน  พ.ศ. 2552  โดยจัดการประเมินผลตาม53 
แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน และไดจัดทํารายงาน 54 
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การควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 1 
พ.ศ. 2544 ขอ 6 ทั้งนี้ ระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยขอนแกน  เปนไปตามแนวทางที่กําหนดใน2 
ระเบียบ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความมั่นใจในการดําเนินงานที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงคในดาน3 
ประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดําเนินงาน ที่รวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความ4 
ผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง  หรือการทุจริต ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน5 
และการดําเนินงาน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรีรวมถึงระเบียบปฏิบัติ6 
ของมหาวิทยาลัยที่มีการบังคับอยู 7 
 ระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยขอนแกนไดกําหนดใหเปนแนวทางสําหรับการนําไป8 
ปฏิบัติของทุกสวนงาน  เพื่อการลดความเสี่ยงที่เปนอุปสรรคหรือปญหาที่จะทําใหหนวยงานไมบรรลุ9 
วัตถุประสงค  อันเนื่องจากมีขอจํากัด การหลีกเลี่ยงหรือละเลยในการควบคุม รวมทั้งขอจํากัดดานทรัพยากร  10 
ดานกฎหมายหรือเกี่ยวกับกฎระเบียบของทางราชการ  รวมถึงประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไป11 
ตามเวลาเนื่องจากสถานการณและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป 12 

จากผลการประเมินเชื่อไดวาการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยขอนแกนสําหรับงวดตั้งแต 13 
วันที่  1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2552  เปนไปตามมาตรฐานการควบคุม14 
ภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด มีความเพียงพอในการบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม 15 
อยางไรก็ตามยังคงมีจุดออนที่มีนัยสําคัญที่จะตองดําเนินการปรับปรุงตอไป ดังนี้ :- 16 

   ดานการผลิตบัณฑิต 17 
1.  หลักสูตรในบางสาขาที่ตองดําเนินการปรับปรุงตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการ 

   การอุดมศึกษากําหนด 
2.   การผลิตบัณฑิตในบางสาขาไมเปนไปตามเปาหมาย และทิศทางความตองการกําลังคน และ 
     ความคาดหวังของสังคม 
3.   ภาวการณการมีงานทําของบัณฑิตโดยรวมอยูในเกณฑที่ดีแตยังมีบางสาขาที่จะตองใหมี 

   กลไกที่ตองบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหลดระดับเสี่ยงและมีผลสัมฤทธิ์ตาม 
   เปาหมาย 

4.   การเรียนการสอน e-learning ที่ยังตองพัฒนาใหครอบคลุมมากขึ้นในทุกกลุมสาขา 
5.   กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในประเด็นการพิจารณาทั้ง 7 ประเด็นที่จะตองใหมี 
     กลไกใหเกิดผลเปนรูปธรรมโดยทั่วถึง 
ดานการวิจัย 

1. ระบบบริหารการวิจัยที่ยังไมสามารถตอบสนองตอการสรางและพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม 18 
ไดโดยสมบูรณเพื่อตอบโจทกของการเพิ่มศักยภาพการแขงขันระดับประเทศ 19 

2. ระบบและกลไกการสนับสนุนการวิจัยยังเขมแข็งไมเพียงพอจึงมีความจําเปนในการที่จะตอง 20 
 เรงพัฒนานักวิจัยที่มีศักยภาพสูงและเปนมืออาชีพ 21 
ดานการบริการวิชาการ 

1. ระบบการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยยังมีความเสี่ยงในการจัดระบบและกลไกที่ 22 
 เหมาะสมของการที่จะนําผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยเพื่อบูรณาการกับการบริการ 23 
 วิชาการและการถายทอดไปสูชุมชนใหมีผลอยางจริงจัง 24 
ดานการบริหาร 25 

1. โครงสรางองคกรและระบบบริหารงานของคณะ หนวยงานบางสวนยังไมเปนระบบ 26 
2. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานยังไมเปนระบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย และยังไม 27 

       ครอบคลุมถึงบุคลากรทุกระดับ  28 
  3. การจัดการระบบการงบประมาณการเงินและบัญชีซึ่งปจจุบันมีศักยภาพที่สูงขึ้นมากแตยัง 29 
 จําเปนตองปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มขึ้น เพื่อใหเปนระบบกลางที่เปนเอกภาพใหสามารถ 30 
 วิเคราะหและสังเคราะหสารสนเทศเพื่อการบริหารที่ครบถวนในทุกๆ ดาน โดยมีความ 31 
 สมบูรณของขอมูลที่เปนปจจุบันและทันตอการเปลี่ยนแปลงตามระบบของรัฐบาล 32 

4. การจัดระบบพัสดุและการบริหารทรัพยสินยังจําเปนตองพัฒนาเพิ่มขึ้น  เพื่อใหสามารถเพิ่ม 33 
 ประสิทธิภาพและลดตนทุนในกิจกรรมของระบบงาน  รวมทั้งตองมีการจัดการใหเกิด 34 
 ระบบงานที่ดีที่จะสรางความคุมคาและมูลคาเพิ่มในทรัพยสินของมหาวิทยาลัยหรือที่ 35 
 มหาวิทยาลัยครอบครองใชประโยชน 36 

5. มหาวิทยาลัยยังคงมีความเสี่ยงในการดูแลและปองกันอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นในทางกายภาพ  37 
 อาทิ  อุบัติเหตุในดานการจราจรและการใชถนน  รวมถึงความเสี่ยงดานอัคคีภัยโดยเฉพาะ 38 
 ในอาคารสูงของมหาวิทยาลัย  ซึ่งจําเปนตองใหมีการจัดการอยางเปนระบบ 39 

6. มหาวิทยาลัยยังคงมีความเสี่ยงดานระบบขอมูลสารสนเทศ  ที่จะตองจัดการใหเกิดการ 40 
 บูรณาการ และเกิดเอกภาพของขอมูลโดยทั่วถึงเพื่อใหสามารถจัดและสังเคราะห 41 
 สารสนเทศที่สําคัญตอการบรหิารและการจัดการพันธกิจทุกๆ ดานไดอยางมีประสิทธิภาพ 42 
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7. มหาวิทยาลัยยังคงตองจัดใหมีกลไกและกระบวนการบริหารความเสี่ยงในดานการสราง 1 
 ความรวดเร็วและประสิทธิผลของระบบที่เกี่ยวของกับการรองเรียน 2 

 3 
2.  แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 4 

แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแกน ป พ.ศ. 2553  ไดทําการวิเคราะหและกําหนด 5 
เปนแผนปฏิบัติราชการดานการบริหารความเสี่ยง โดยดําเนินการวิเคราะหขอมูลจากการรายงานการควบคุม6 
ภายในของทุกคณะ/หนวยงาน  รายงานขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและบริหารมหาวิทยาลัยของคณะกรรมการ7 
กํากับติดตามและประเมินผลอธิการบดีตามนโยบาย พันธกิจในการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน 8 
ครั้งที่ 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ9 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป พ.ศ. 2552  รวมทั้งผลการดําเนินการตามเปาหมายผลผลิต แผนงาน/โครงการ 10 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  โดยจัดเปนแผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย (องคกร) ที่คณะ/11 
หนวยงาน จะไดนําไปใชในการปฏิบัติใหเกิดรูปธรรมตอไป 12 

 13 
แผนการบริหารความเสี่ยง จํานวนโครงการ/กิจกรรม 

1.ดานกลยุทธ 16 
1.1 ดานการผลิตบัณฑิต 8 
1.2 ดานการวิจัย 3 

1.3 ดานการบริการวิชาการ 3 
1.4 ดานการอนุรักษ พัฒนา ถายทอดและฟนฟูขนบธรรมเนียม  
     ประเพณีและวัฒนธรรมฯ 

2 

2. ดานการปฏิบัติงาน 9 
3. ดานการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
4. ดานธรรมาภิบาล 2 

รวม 29 
โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 14 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเห็นชอบเพื่อการนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยตอไป  15 

และขอความรวมมือใหคณะ/หนวยงานจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนปฏิบัติการของคณะ/หนวยงานตอไป 16 
มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป และขอความ 17 

รวมมือใหคณะ/หนวยงาน พิจารณาจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนปฏิบัติการของแตละ18 
คณะ/หนวยงานและมอบหมายผูรับผิดชอบใหชัดเจนดวย 19 

 20 
4.2 ขออนุมัติงบประมาณเงินรายไดกลางปงบประมาณ พ.ศ.2553 (เพิ่มเติม) 21 

  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอที่ประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติ22 
งบประมาณเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 จํานวน 5,412.4397 ลานบาท โดยคณะ/หนวยงานได23 
ดําเนินการบริหารงบประมาณดังกลาว ตามภารกิจ ยุทธศาสตร และผลผลิตของหนวยงาน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 24 
2552 เปนตนมาจนถึงปจจบัุนนั้น ในการบริหารงบประมาณประจําป 2553 คณะ/หนวยงานไดตรวจสอบและประเมิน25 
รายรับรายจายแลวเห็นวามีโครงการ/กิจกรรมที่ตองดําเนนิการแตงบประมาณไมเพียงพอและมโีครงการ/กิจกรรมที่26 
ยังไมไดกําหนดไวในแผนงบประมาณประจําป ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองจัดทํางบประมาณเงินรายไดกลางปงบประมาณ 27 
พ.ศ. 2553 เพิ่มเติม โดยมีรายรับและรายจายสรุปดังนี้ 28 
  1. รายรับ 488,075,580 บาท ประกอบดวย (1) เงินผลประโยชนมหาวิทยาลัย 63,864,980 บาท 29 
(2) เงินคาธรรมเนียมการศึกษา 949,300 บาท (3) เงินทุนการศกึษา เงินทุนวิจัย และเงินบรจิาค 8,550,000 บาท 30 
(4) เงินทุนสํารองสะสม 243,761,300 บาท และ (5) เงินทุนสํารอง 5% 170,950,000 บาท 31 
  2. รายจาย 488,075,580 บาท ประกอบดวย (1) งบดาํเนินงาน 12,076,520 บาท (2) งบลงทุน 32 
355,570,050 บาท (3) งบเงินอุดหนุน 116,359,410 บาท และ (4) งบรายจายอื่น 4,069,600 บาท 33 
ซึ่งมีรายละเอียดดังตาราง 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
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รายรับ  488,075,580 บาท ประกอบดวย 1 
รายรับ  งบประมาณกลางป 2553 แหลงที่มาของรายรับ 

 จํานวน (บาท) รอยละ  
(1) เงินผลประโยชนมหาวทิยาลัย  63,864,980 13.09 คาบริการรักษาพยาบาล (10,450,000 บาท) 

การใหบริการวิชาการ (24,075,000 บาท) 
รายไดจากวิสาหกิจ (29,339,890) 

(2) เงินคาธรรมเนียมการศึกษา  949,300 0.19 คาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก 

(3) เงินทุนการศกึษา เงินทุนวิจัย และเงินบริจาค 8,550,000 1.75 รายรับจากเงินทุนวิจัย 
(4) เงินทุนสํารองสะสม   243,761,300 49.94 รายรับจากเงินทุนท่ีคณะ/หนวยงานมีสะสม

ไวในทุกปงบประมาณ 
(5) เงินทุนสํารอง 5% 170,950,000 35.03 รายรับจากเงินทุนท่ีต้ังไวในปงบประมาณ 

2553 ซ่ึงจะนําไปเก็บรวบเปนเงินทุนสํารอง
สะสมหลังส้ินปงบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น 488,075,580 100.00  
 2 
 3 

รายรับงบประมาณเงินรายไดกลางปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวน 488,075,580 บาท เปนรายรับ4 
จากการดําเนนิงานของหนวยงานตาง ๆ 12 หนวยงาน  โดยพบวา เปนหนวยงานดานการเรียนการสอน จํานวน 5 
10 หนวยงาน เปนหนวยงานดานการบริการรักษาพยาบาล จํานวน 1 หนวยงาน และเปนหนวยงานกลางดาน6 
การบริหารและสนับสนุนการดําเนินงาน จํานวน 1 หนวยงาน ดังรายละเอียดในตาราง 7 
ตารางสรุปรายรับของคณะ/หนวยงาน งบประมาณเงินรายไดกลางปงบประมาณ พ.ศ. 2553 8 

รายรับ เงิน
ผลประโยชน
มหาวิทยาลัย 

เงิน
คาธรรมเนียม
การศึกษา 

เงิน
ทุนการศึกษา/
วิจัย/บริจาค 

เงินทุนสํารอง
สะสม 

เงินทุนสํารอง 
5% 

รวมทั้งสิ้น 

คณะ/หนวยงาน   

สํานักงานอธิการบดี 29,339,980 0 0 79,499,800 0 108,839,780 

คณะเกษตรศาสตร 0 0 0 3,414,000 0 3,414,000 

คณะวิศวกรรมศาสตร 24,075,000 0 8,550,000 31,120,000 0 63,745,000 

คณะวิทยาศาสตร 0 0 0 45,000,000 0 45,000,000 

คณะแพทยศาสตร 0 0 0 0 140,000,000 140,000,000 

คณะมนุษยศาสตรฯ 0 0 0 13,235,900 0 13,235,900 

คณะสาธารณสุขศาสตร 0 949,300 0 1,760,000 0 2,709,300 

คณะทันตแพทยศาสตร 6,950,000 0 0 3,500,000 0 10,450,000 

คณะเทคโนโลยี 0 0 0 2,731,600 0 2,731,600 

คณะสัตวแพทยศาสตร 3,500,000 0 0 5,500,000 0 9,000,000 

คณะนิติศาสตร 0 0 0 5,000,000 0 5,000,000 
 
ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ 0 0 0 53,000,000 30,950,000 83,950,000 

รวมทั้งสิ้น 63,864,980 949,300 8,550,000 243,761,300 170,950,000 488,075,580 

 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
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รายจาย 488,075,580  บาท ประกอบดวย 1 
งบรายจาย งบประมาณประจําป งบประมาณกลางป 2553 รวมทั้งสิ้น 

 จํานวน (บาท) รอยละ จํานวน (บาท) รอยละ จํานวน(บาท) รอยละ 
1. งบดําเนินการ 
     

4,832,902,910 89.29 128,435,930 26.31 4,961,338,840 86.59

    -งบบุคลากร 342,216,370 6.32 0.00 0.00 342,216,370 5097
    -งบดําเนินงาน 3,063,648,750 56.60 12,076,520 2.47 3,075,725,270 53.68
    -งบเงินอุดหนุน 1,427,037,790 26.37 116,359,410 23.84 1,543,397,200 26.94
2. งบลงทุน  334,978,250 6.48 355,570,050 72.86 690,548,300 12.05
3. งบรายจายอ่ืน 244,558,550 4.52 4,069,600 0.83 77,678,150 1.36
 5,412,439,710 100.00 488,075,580 100.00 5,729,565,290 100.00
หมายเหตุ : ยอดรวมท้ังส้ินของงบรายจายอ่ืน ไดปรับลดเงินทุนสํารอง 5% ท่ีนํามาต้ังจายกลางปแลว 2 

งบประมาณรายจายกลางปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไดจัดสรรตามคณะ/หนวยงาน โดยคณะ3 
แพทยศาสตร ไดรับจัดสรรมากที่สุด จํานวน  140,000,000 บาท หรือรอยละ 28.68 ของงบประมาณกลางป4 
ทั้งหมด คณะ/หนวยงานที่ไดรับจัดสรรงบประมาณนอยที่สุด คือ คณะสาธารณสุขศาสตร จํานวน 2,709,300 บาท 5 
หรือรอยละ0.56 ดังรายละเอียดในตาราง 6 
 7 

งบประมาณเงินรายไดประจําปและงบประมาณกลางปงบประมาณ 2553 แบงตามผลผลิต 8 

งบรายจาย 
งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจาย

อ่ืน รวมทั้งสิ้น รอยละ 
คณะ/หนวยงาน 

สํานักงานอธิการบดี 0 28,099,800 80,739,980 0 108,839,780 22.30 
คณะเกษตรศาสตร 64,300 3,349,700 0 0 3,414,000 

0.70 
คณะวิศวกรรมศาสตร 1,770,000 29,350,000 32,625,000 0 63,745,000 

13.06 
คณะวิทยาศาสตร 0 45,000,000 0 0 45,000,000 

9.22 
คณะแพทยศาสตร 0 140,000,000 0 0 140,000,000 

28.68 
คณะมนุษยศาสตรฯ 44,000 12,891,900 300,000 0 13,235,900 

2.71 
คณะสาธารณสุขศาสตร 455,270 35,000 2,171,930 47,100 2,709,300 

0.56 
คณะทันตแพทยศาสตร 6,255,000 0 347,500 3,847,500 10,450,000 

2.14 
คณะเทคโนโลยี 0 2,731,600 0 0 2,731,600 

0.56 
คณะสัตวแพทยศาสตร 3,487,950 5,162,050 175,000 175,000 9,000,000 

1.84 
คณะนิติศาสตร 0 5,000,000 0 0 5,000,000 

1.03 
ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ 0 83,950,000 0 0 83,950,000 

17.20 

รวมทั้งสิ้น 12,076,520 355,570,050 116,359,410 4,069,600 488,075,580 100.00 

 9 
  จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณากอนนําเสนอคณะกรรมการการเงินและสภามหาวิทยาลัย10 
ตอไป ทั้งนี้ ฝายแผนและสารสนเทศจะปรับปรุงรายละเอียดในเอกสารใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้นกอนดําเนินการ11 
ตอไป 12 
  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะดังนี้  13 

1. เพื่อใหสอดคลองกับระบบบัญชี เห็นควรปรับปรุงรายละเอียดในเอกสาร “รายการ เงินทุน14 
สํารอง 5% จํานวน 170,950,000 บาท” ไมควรรวมอยูในสวนของรายรับ 15 

2. สภามหาวิทยาลัย คราวประชมุครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2553 ไดมีขอคิดเหน็16 
เสนอแนะใหมหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับแผนการบริหารการเงินของมหาวิทยาลัยเปนหลัก17 
และพิจารณาเรื่อง Cash Flow ในระยะที่ยาวขึ้น อยางนอย 3 ป  ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมี18 
กิจกรรม/โครงการที่ชัดเจนสอดคลองรองรบังบประมาณดวย 19 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 6/2553 ณ วันศุกรท่ี 19 มีนาคม 2553 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 7/2553 ในวันศุกรท่ี 9 เมษายน 2553 เรียบรอยแลว 

 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการเสนอขออนุมัติงบประมาณเงินรายไดกลาง 1 
ปงบประมาณ พ.ศ.2553 (เพิ่มเติม) ตามที่เสนอ ใหนําเอาขอคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมคณบดีไป2 
พิจารณา และใหนําเสนอคณะกรรมการการเงินและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป  3 
 4 

4.3  การปรับอัตราคาธรรมเนียมหอพักนักศึกษาท่ีอยูในความดูแลรับผิดชอบ 5 
        ของกองกิจการนักศึกษา 6 
รองอธกิารบดีฝายพฒันานักศกึษา เสนอที่ประชุมวา ตามที่งานหอพักนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา  7 

ไดรับงบประมาณในการปรับปรุงซอมแซมหอพักนักศึกษาที่ 15 และ 19 วงเงิน 18,399,000 บาท นั้น บัดนี้ การ8 
ปรับปรุงซอมแซมไดเสร็จเรียบรอยและจะเปดรับนักศึกษาเขาพักในชวงเปดภาคการศึกษา ภาคตน ปการศึกษา 2553 9 
ซึ่งจากการดําเนินงานที่ผานมากรณีหอพักที่ไดรับการปรับปรุงซอมแซม มหาวิทยาลัยจะปรับอตัราคาธรรมเนียมหอพกั 10 
ซึ่งงานหอพักไดแจงตอที่ประชุมกรรมการหอพักนักศึกษา คราวประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2553  11 
ทั้งนี้ การปรับปรุงซอมแซมหอพักนักศึกษาครั้งลาสุดไดดําเนินการเมื่อปการศึกษา 2551 ประกอบดวยหอพักที่ 2 12 
และ 22 และไดปรับอัตราคาธรรมเนียมหอพักจากอัตราคนละ 1,400 บาท และคนละ 1,600 บาท ตอภาคการศึกษา 13 
เปนอัตราคนละ 3,000 บาท ตอภาคการศึกษา 14 
  ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและมีความเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน 15 
ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการหอพักในคราวประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2553 มีมติเห็นควรให16 
เสนอตอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาปรับอัตราคาธรรมเนียมหอพักนักศึกษาที่ 15 และ 19 จากอัตราเดิมคนละ 17 
1,400 บาท เปนคนละ 3,000 บาทตอภาคการศึกษาปกติ สวนภาคฤดูรอน จากอัตราเดิมคนละ 700 บาท เปน18 
คนละ 1,500 บาท และใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคตน ปการศึกษา 2553 เปนตนไป และไดแนบขอมูลรายรับ-19 
รายจายของหอพักนักศึกษา ประจําภาคตน ปการศึกษา 2552 มาเพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งมีรายละเอียด20 
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 21 
  จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา  22 
  รองประธานสภาคณาจารย คนที่สอง ผูแทนประธานสภาคณาจารยเสนอที่ประชุมวา ขอทราบ23 
แนวทางในการดําเนินการหอพักนักศึกษาที่ยังไมไดปรับปรุง เชน หอพักที่ 6 วามหาวิทยาลัยมีแนวทางในการ24 
ดําเนินการอยางไร  ซึ่งรองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพไดชีแ้จงวา สําหรับหอพักที่ 6 นั้น สภาพหอพัก25 
เกาและชํารุดมาก มหาวิทยาลัยมีแนวโนมที่จะสรางหอพักใหมเพื่อทดแทนหอพักเดิม ซึ่งตองใชเวลาในการ26 
ดําเนินการออกแบบแปลนปรับพื้นที่บริเวณนั้นทั้งหมดและขณะนี้อยูในระหวางการดําเนินการวาจางออกแบบ 27 
  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะดังนี้ 28 

1. รายรับ-รายจายของหอพัก ยังไมสอดคลองกับระบบบัญชีของทางราชการ เห็นควร29 
พิจารณาปรับปรุงดวย 30 

2. ควรพิจารณารายการที่จะสามารถลดคาใชจายของหอพักลงดวย เชน การจางเหมาทํา31 
ความสะอาด 32 

3. ควรพิจารณาจัดงบประมาณสําหรับการซอมแซมดูแลรักษาหอพักที่ปรับปรุงแลวใหอยูใน33 
สภาพดีตลอด 34 

  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี 35 
1.  เห็นชอบการปรับอัตราคาธรรมเนียมหอพักนักศึกษาท่ี 15 และ 19 ตามที่เสนอ 36 
2.  การปรับอัตราคาธรรมเนียมหอพักนักศึกษาน้ัน ขอใหอางอิงมติท่ีประชุมคณบดี  37 
     คราวประชุมครั้งท่ี 17/2551 เมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2551 ท่ีไดเห็นชอบในหลักการ 38 
     ใหมีการปรับอัตราคาธรรมเนียมหอพักนักศึกษาสวนกลาง เพิ่มขึ้น 10%  ทุก 4 ป   39 
     และในการปรับอัตราทุกครั้งขอใหประกาศแจงใหนักศึกษาทราบกอนลวงหนาทุกครั้ง 40 
3.  หากมีการปรับปรุงหอพักใดเรียบรอยแลว ใหสามารถใชอัตราคาธรรมเนียมหอพัก 41 
     นักศึกษาอัตราใหมตามประกาศมหาวิทยาลัยไดและแจงใหท่ีประชุมคณบดีทราบ 42 

 43 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 44 

5.1  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลศิ 45 
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอที่ประชุมวา  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  46 

ไดมีหนังสือที่ ศธ 0506(3)/ว297 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2553  แจงวา สํานักงานคณะกรรมการการ47 
อุดมศึกษามีนโยบายสงเสริมสนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศโดยใช48 
เกณฑคุณภาพสากล (Education Criteria for Performance Excellence) รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติ49 
ที่ดี (best practices) ระหวางกัน โดยในระยะเริ่มแรกนี้จะดําเนินการในระดับคณะวิชากอนเพื่อใหดําเนินงานได50 
ตามเปาประสงคและเปนรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อใหการดาํเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศมีขอมูล51 
ที่ครบถวนและครอบคลุมสถาบันอุดมศึกษาที่มีประสบการณการนําเกณฑคุณภาพดังกลาวไปใช สํานักงาน52 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงมีความประสงคจะสํารวจขอมูลเพือ่ประกอบการวางแผนการสงเสริมสนับสนุน53 
การดําเนินงานการพัฒนาคณุภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ โดยขอใหคณะวิชาที่มีประสบการณการดําเนินงาน54 
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ตามเกณฑดังกลาวตอบขอคําถาม ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม สงไปยัง สํานัก1 
มาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทางโทรสารหมายเลข 0-2354-2 
5530 หรือ 0-2354-5491 ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2553 3 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและขอความรวมมือใหคณะที่ไดแจงความประสงคจะเขารวม4 
โครงการดังกลาวไวแลว ซึ่งมีอยูจํานวน 9 คณะ ดําเนินการกรอกแบบสอบถามซึ่งสํานักงานประเมินและประกัน5 
คุณภาพจะไดเปนผูประสานและรวบรวมขอมูลและสงใหสํานักมาตรฐานและประเมนิผลอุดมศึกษา สํานักงาน6 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตอไป 7 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 8 
 9 

5.2  แผนปฏบิัติการ ประจาํป พ.ศ.2553 มหาวิทยาลยัขอนแกน ตามขอเสนอแนะ 10 
        เพื่อการพัฒนาและบริหารมหาวิทยาลัย จากคณะกรรมการกํากับติดตามและ 11 
        ประเมินผลงานอธิการบดีตามนโยบาย พันธกิจในการบริหารและพัฒนา 12 
        มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552  ฉบับสมบูรณ 13 
รองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศเสนอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยไดจัดทํา  แผนปฏิบัติการ  14 

ประจําป พ.ศ.2553 มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและบริหารมหาวิทยาลัย จากคณะกรรมการกํากับ15 
ติดตามและประเมินผลงานอธิการบดตีามนโยบาย พันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 3 ประจําป16 
งบประมาณ พ.ศ.2552 ฉบับสมบูรณ ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากสภามหาวทิยาลัย คราวประชุมครัง้ที่ 2/2553 เมื่อวันที ่3 17 
มีนาคม 2553 เรียบรอยแลว โดยสําระสําคัญของแผนปฏิบัตกิารฯดังกลาว ประกอบดวย  18 

สวนท่ี 1 งานสาํคัญที่อธิการบดีตองดาํเนินการในอีก 12 เดอืนขางหนา และงานสําคัญซึ่งคณะกรรมการ 19 
กํากับติดตามฯ เสนอแนะใหอธิการบดีดําเนนิการในอีก 12 เดือนขางหนา ซึ่งจะรายงานผลการดําเนนิงานที่ผานมาและ20 
กิจกรรม/แนวทางการดาํเนินงานในป 2553 รวม 18 ประเดน็   21 

สวนท่ี 2  ขอเสนอแนะจากภาครวมผลการดําเนินงาน แบงเปน 2 สวน คือ 2.1 ประเด็นหลกัที่ 22 
มหาวิทยาลัยตองใหความสําคัญเชิงพัฒนา และ 2.2 จากความเปนเลิศสูความย่ังยืน : ความเปนชุมชน23 
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน (ใสใจดูแลทุกขสุข) และระบบบริหาร (Back of House : BOH) ซึ่งจะรายงานผลการดําเนินงานที่24 
ผานมาและกิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน ในป 2553 รวม 29 ประเดน็ 25 
  สวนท่ี 3  ขอเสนอแนะรายประเด็นยุทธศาสตรทั้ง 5 ประเด็นยุทธศาสตร ซึ่งจะรายงานผลการดําเนินงานที่26 
ผานมาและกิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน ตั้งแตป 2553 เปนตนไป รวม 54 ประเดน็ 27 
  ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการฯ นี้ ความสอดคลองและเชื่อมโยงกันไดกับแผนปฏิบัติราชการ28 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 และมาตรการและโครงการตามนโยบาย29 
การกํากับดูแลองคการที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 30 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 31 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 32 
 33 

5.3  การขออนุมัติปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสการแพทย  34 
       หลักสูตรนานาชาติ ของคณะแพทยศาสตร 35 
เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  36 

คราวประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2553 ไดพิจารณาเห็นชอบการเสนอขออนุมัติปดหลักสูตรวิทยา37 
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสการแพทย หลักสูตรนานาชาติ ของคณะแพทยศาสตร โดยคณะแพทยศาสตร 38 
ไดมีบันทึกที่ ศธ 0514.7.5.2/230/53 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2553 ชี้แจงเหตุผลในการขออนุมัติปดหลักสูตร มี39 
รายละเอียดดังนี้ 40 

1. หลักสูตรเปดรับนักศึกษามาตั้งแตปการศึกษา 2547 โดยมีเปาหมายการรับนักศึกษาเขา41 
ศึกษาตอปละ 10 คน และดําเนินการในปแรก (2547) ไมมีผูสอบผานเกณฑเพื่อเขาศึกษา42 
ตอ 43 

2. ปการศึกษา 2549 มีจํานวนนักศึกษาที่สอบผานและมีสิทธิ์เขาศึกษาตอ จํานวน 1 คน 44 
3. ตั้งแตปการศึกษา 2550 เปนตนมาไมมีผูสมัครเขาศึกษาตอในหลักสูตรฯ 45 
4. ภาควิชารังสีวิทยาพิจารณาแลวเห็นวาผลการดําเนินงานของหลักสูตรไมเปนไปตาม46 

เปาหมาย ไดแก ไมมีนักศึกษามาศึกษาอย างตอเนื่อง จํานวนนักศึกษาไมเปนไปตาม47 
เปาหมาย 48 

5. ชวงเวลาที่ดําเนินการขออนุมัติหลักสูตรมีอาจารยทางดานฟสิกสการแพทยขอลาออกกอน49 
เกษียณอายุราชการ 2 คน และในป 2550 มีอาจารยทางดานฟสิกสการแพทย ลาออกอีก 1 คน 50 
และไมไดอัตราที่ตําแหนงทดแทน ในป 2553 จะมีอาจารยเกษียณอายุราชการจํานวน 1 คน 51 

6. ขาดการประเมินหลักสูตร ตามมาตรฐาน QA  อยางไรก็ตามนักศึกษาที่เขามาศึกษาจํานวน 52 
1 คน นั้น กําลังจะสําเร็จการศึกษาอยูระหวางรอการตีพิมพงานวิจัย อนึ่ง สาขาวิชาจะได53 
ดําเนินการประเมินผลการเรียนการสอนเพื่อเปนเอกสารประกอบตอไป 54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 6/2553 ณ วันศุกรท่ี 19 มีนาคม 2553 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 7/2553 ในวันศุกรท่ี 9 เมษายน 2553 เรียบรอยแลว 

 

7. ที่ประชุมภาควิชารังสีวิทยา คราวประชุมครั้งที่ 10/2552 วันที่ 2 ตุลาคม 2552 ไดพิจารณา1 
เรื่องการขอปดหลักสูตรดังกลาว สรุป มีมติเห็นชอบใหปดหลักสูตรฯ ตั้งแตปการศึกษา 2553 2 
เปนตนไป 3 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 4 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 5 
 6 
  5.4  การขออนุมัติเปดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 7 

        จัดการกิจการสาธารณะ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม พ.ศ.2553)  8 
        ของวิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน 9 

  เ ลขานุ ก า รที่ ป ร ะชุ ม เ สนอที่ ป ร ะชุ ม ว า  ด ว ยคณะก ร รมกา รกลั่ น ก รอ งหลั ก สู ต ร 10 
มหาวิทยาลัยขอนแกน คราวประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2553 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบการ11 
เสนอขออนุมัติเปดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการสาธารณะ 12 
หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม พ.ศ.2553) ของวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น เรียบรอยแลว 13 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 14 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 15 
 16 
  5.5  รายงานการดําเนินงานทุนสนับสนุนการผลิตตําราระหวางป 2549-2552 17 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา ตามที่สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน ไดจัดทําโครงการ18 
ทุนสนับสนุนการผลิตตําราขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและสนับสนุนคณาจารยในการผลิตตําราที่มีคุณภาพ 19 
สรางแรงจูงใจและโอกาสในการสรางสรรคผลงานประเภทตํารา รวมทั้งเปนการสงเสริมใหมหาวิทยาลัยมีตําราที่มี20 
คุณภาพไดรับการกลั่นกรองทางวิชาการอยางถูกตอง โดยไดดําเนินโครงการดังกลาวตั้งแตป 2549 ถึงปจจุบัน 21 
โดยสรุปมีผูเสนอขอรับทุนสนับสนุนการผลิตตาํรา ในป 2549 จํานวน 33 ราย ไดรับทุน 32 ราย  ป 2550 เสนอขอ22 
ทุนจํานวน 43 รายไดรับทุน 39 ราย ป 2551 เสนอขอรับทุนจํานวน 39 ราย ไดรับทุน 32 ราย ป 2552 เสนอขอทุน23 
จํานวน 79 ราย ไดรับทุน 40 ราย ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม และขอเรียนเชิญคณาจารย24 
เสนอขอทุนสนับสนุนการผลิตตําราป 2553 ตอไปดวย 25 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 26 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 27 

 28 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ   29 

6.1 การเสนอชื่อผูแทนคณบดีรวมเปนคณะกรรมการกลั่นกรองผูสมควรไดรับ30 
ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป 2553 31 

  เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการให32 
ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2539 ขอ 8.1.4 ไดกําหนดใหมีผูแทนคณบดี จํานวน 3 คน เขารวมเปนคณะกรรมการ33 
กลั่นกรองผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ โดยมีหนาที่ดําเนินการสรรหาและ/หรอืพิจารณากลั่นกรองผูสมควร34 
ไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลพระธาตุพนมทองคํา นั้น  35 
  ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาเสนอชื่อผูแทนคณบดีจํานวน 3 คน เขารวมเปน36 
คณะกรรมการกลั่นกรองผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป 2553 เพื่อดําเนินการเสนอตอสภา37 
มหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งตอไป ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 38 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 39 
  มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นชอบใหเสนอชื่อผูแทนคณบดี เขารวมเปน40 
คณะกรรมการกลั่นกรองผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป 2553 ดังตอไปน้ี 41 
  1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร 42 
  2. คณบดีคณะเทคโนโลยี 43 
  3. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 44 
 45 

6.2 การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรไดรับรางวัลพระธาตุพนม46 
ทองคํา ประจําป 2553  47 

  เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย รางวัล48 
พระธาตุพนมทองคํา พ.ศ. 2549 ขอ 6 ไดกําหนดใหมหาวิทยาลัยดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผู49 
สมควรไดรับรางวัลพระธาตพุนมทองคํา เพื่อทําหนาที่ดําเนินการเสนอรายชื่อบุคคลหรือองคกรที่สมควรไดรบั50 
การพิจารณาใหไดรับรางวัลพระธาตุพนมทองคํา ตามกรอบทิศทางและหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อ51 
เสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ตอไป นั้น  52 
  ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรไดรับรางวัลพระ53 
ธาตุพนมทองคํา ประจําป 2553 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 6/2553 ณ วันศุกรท่ี 19 มีนาคม 2553 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 7/2553 ในวันศุกรท่ี 9 เมษายน 2553 เรียบรอยแลว 

 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 1 
  มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นชอบใหเสนอชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการ2 
สรรหาผูสมควรไดรับรางวัลพระธาตุพนมทองคํา ประจําป 2553 ประกอบดวย  3 
  1. ศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ    เปน ประธานกรรมการ 4 
  2. ผศ.อนันต  หิรัญสาลี นายกสมาคมศิษยเกา เปน กรรมการ 5 
  3. รศ.สมหมาย ปรีเปรม    เปน กรรมการ 6 
  4. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร   เปน กรรมการ 7 
  5. คณบดีคณะศึกษาศาสตร    เปน กรรมการ 8 
  6. คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร   เปน กรรมการ 9 
  7. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  เปน กรรมการ 10 
  8. รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ เปน กรรมการและเลขานุการ 11 
  9. นางปริยา โทณะพงษ    เปน ผูชวยเลขานุการ  12 
 13 
  6.3  ขอเชิญรวมเปนเกียรติในพิธีเปดบานชีวาศิลป มอดินแดง 14 
  ประธานเสนอที่ประชุมวา เนือ่งดวยบานชวีาศิลป มอดินแดง เปนโครงการ  การบูรณาการ15 
การแพทยกับกระบวนการศลิปะเพื่อการเยียวยาจติใจและสรางเสรมิศกัยภาพของเดก็และเยาวชนที่มารับการรักษา16 
ในโรงพยาบาลศรีนครนิทร โดยการสานสรางจติสาธารณะของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแกน ได17 
จัดตั้งขึ้นและดําเนินงานรวมกับบุคลากรจากสํานักวฒันธรรมตลอดจนอาจารย บุคลากร และนักศึกษาจากคณะ18 
ตางๆในมหาวทิยาลัยเปนเวลา 7 เดือนแลว บัดนี้ ทางคณะทํางานฯ เห็นควรใหมีการประชาสัมพนัธไปสูประชาคม19 
มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานและใหประชาคมไดมีสวนรวมใหขอเสนอแนะและรวมเปน20 
เครอืขายในการทํางานจติอาสา ในการนี้ จึงขอเรียนเชญิทานผูบริหารทุกทานรวมเปนเกียรติในพธิีเปดและเขารวม21 
การเสวนาแสดงความคดิเหน็เรื่อง “กระบวนการสรางจติสาธารณะกับนักศึกษามหาวทิยาลัยขอนแกน” ในวันพุธที่ 22 
7 เมษายน 2553 เวลา 13.00-15.00 น. ณ บานชีวาศลิป มอดินแดง 23 
  จึงเสนอที่ประชุมเพือ่ทราบและขอเรียนเชญิผูบริหารรวมกิจกรรมดังกลาว โดยเฉพาะรองคณบดี24 
ฝายพัฒนานักศึกษาทุกคณะควรเขารวมกิจกรรมดงักลาวทุกทาน 25 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 26 
 27 
  6.4  โครงการการศึกษาผลกระทบวิกฤติแมนํ้าโขง 28 
  รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี เสนอที่ประชุมวา เนื่องจากวิกฤต29 
แมน้ําโขงแหงสงผลกระทบตอพื้นที่ภาคอีสาน มหาวิทยาลัยโดยฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยีได30 
ตระหนักในเรื่องดังกลาวเปนอยางยี่ง ดังนั้น จึงไดจัดทําโครงการศึกษาผลกระทบวิกฤติแมน้าํโขงขึ้น 31 
และขอใหผูอาํนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเสนอตอที่ประชุมถึงปญหาและความสําคัญในการศึกษา32 
โครงการการศึกษาผลกระทบวิกฤติแมน้ําโขง ผูอํานวยการสถาบันว ิจัยและพัฒนาเสนอตอที่ประชุมวา 33 
ปจจุบันแมน้ําโขงประสบกับปญหาภาวะน้ําแหงถึงขั้นวิกฤตที่ไมเคยปรากฏมากอน ซึ่งหลายหนวยงานทั้ง34 
ภาครัฐและเอกชน กําลังใหความสนใจเปนอยางยิ่ง มหาวิทยาลัยขอนแกนไดเฝาติดตามปญหาวิกฤติน้ํา35 
โขงขอดแหงนี้มาโดยตลอด และเล็งเห็นวาเปนปญหาที่มีความจาํเปนเรงดวน โดยตระหนักถึงผลกระทบ36 
ที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะดังกลาวและพรอมที่จะชวยหาทางออกและแกปญหารวมกันกับหนวยงานภาครัฐ37 
และภาคีความรวมมือที่อยูในเขตพื้นที่ มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนศูนยกลางทางการศึกษาสําคัญใน38 
ภูมิภาค รวมถึงเปนแหลงรวมความรูและมีผูเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ ดานการวิจัยและบริการวิชาการสู39 
สังคมจึงมีแนวทางในการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนในแถบลุมน้ําโขงรวมถึงชุมชนที่อยูใกลเคียง40 
เพื่อใชปรับปรุงระบบขอมูล ใหไดความรู ความเขาใจที่ทันตอเหตุการณมากยิ่งขึ้น ในการใชเปนแนวทาง41 
แกปญหาเบื้องตนรวมถึงการรับมือกับภาวะวิกฤตการณของแมน้าํโขงที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต 42 
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคดังนี้ 43 

1. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพอตุุนิยมวทิยาและอุทกวิทยาในลุมน้ําโขง 44 
2. เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกดิขึ้นกับชุมชนในแถบลุมน้ําโขงรวมถึงชุมชนที่อยูใกลเคียงอัน45 

เนื่องจากน้ําโขงแหง 46 
3. เพื่อหาแนวทางและขอเสนอในการแกปญหาและรับมือกบัวิกฤติแมน้ําโขงและชุมชนที่47 

สอดคลองกับความตองการของชุมชนในแถบลุมน้ําโขงและชุมชนที่ไดรับผลกระทบจาก48 
วิกฤติน้ําโขง 49 

4. เพื่อหาแนวทางในการวิจัยแกปญหา และลดผลกระทบดานสังคม น้ําอุปโภค บริโภค และ50 
การเกษตรในระยะยาว 51 

 52 
 53 
 54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 6/2553 ณ วันศุกรท่ี 19 มีนาคม 2553 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 7/2553 ในวันศุกรท่ี 9 เมษายน 2553 เรียบรอยแลว 

 

ขอบเขตของการศกึษา ดานพื้นที่ ศึกษาวจิัยใน 3 พื้นทีไ่ดแก (1) พื้นที่จังหวัดหนองคายในพื้นที ่1 
ชุมชนและเมืองแถบลุมน้ําโขง (2) พื้นที่จังหวัดเลยในพื้นที่ชุมชนและเมืองแถบลุมน้าํโขง (3) พื้นที่จังหวัด2 
นครพนมในเขตชุมชนและเมอืงแถบลุมน้ําก่ํา ลุมน้ําสงคราม   ใชระยะเวลาในการดาํเนินการจาํนวน 30 วัน วิธีการ3 
ดําเนินการวิจยัใหกระบวนการ PRA (Participatory Rapid Appraisal) หรือการประเมนิแบบมีสวนรวมอยางเรงดวน  4 
  ทั้งนี้ การดําเนินการโครงการวิจัยดังกลาวนี้นับเปนโอกาสสําคัญของมหาวิทยาลัยที่จะเขาไปมีสวน5 
รวมในการแกไขปญหาของชุมชน จึงขอเรียนเชิญคณะ/หนวยงานที่สนใจเขารวมโครงการวิจัยดังกลาวดวย และใน6 
วันจันทรที่  22  มีนาคม  2553 จะมีการลงพื้นที่เพื่อสํารวจขอมูลเบ้ืองตน ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย สําหรับ7 
ทานที่ประสงคจะลงพื้นที่เพื่อสํารวจขอมูลในวนัดังกลาว ขอเชิญขึ้นรถพรอมกันเวลา 07.30 น. ณ บริเวณหนา8 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  9 
  รองอธกิารบดฝีายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยเีสนอที่ประชุมเพิ่มเติมวา การวิจัยครั้งนี้ จะ10 
เปนกระบวนการสอนการเรียนรู การวิจัยภาคสนาม ซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่งกับนักวิจัยใหมๆ และขอขอบคุณ11 
วิทยาเขตหนองคายมา ณ โอกาสนี้ ที่ชวยในการตดิตอประสานงานหนวยงาน องคกรตางๆในพื้นทีท่ําใหการ12 
ดําเนินโครงการวิจัยมีความคลองตวัยิ่งขึ้น 13 
  จึงเสนอที่ประชุมเพือ่ทราบและใหขอคดิเหน็เสนอแนะเพิม่เตมิ 14 
  ที่ประชุมมีขอคิดเหน็เสนอแนะเพิม่เตมิดังนี้ 15 

1. มหาวิทยาลัยควรจัดสรรงบประมาณสวนหนึ่งไวสําหรับโครงการในลกัษณะเรงดวน 16 
โดยเฉพาะโครงการเพื่อแกไขปญหาชุมชน  17 

2. การวจิัยนี้เปนการวจิัยที่เนนการแกไขปญหาและมีความเรงดวน ไมไดเนนกระบวนการวิจัย18 
ดังนั้น อาจไมเหมาะสําหรับกระบวนการเรยีนรูของนักวิจัยใหม 19 

3. วัตถุประสงคของการวิจัยในขอ 1 อาจไมสอดคลองกับความเรงดวนและระยะเวลาที่ใชในการ20 
วิจัย 21 

4. เห็นควรเชิญผูเชี่ยวชาญใหคาํแนะนําปรึกษา เชน พ.อ.ชูชัย  สินไชย และมีองคกร/22 
หนวยงานรวมดําเนินการดวย 23 

5. ในอนาคต เหน็ควรขยายพื้นที่ในการศึกษาไปยังแมน้ําสายหลักสายอื่นๆในพื้นที่ดวย เชน 24 
แมน้ําชี แมน้ํามูล เปนตน  25 

6. เห็นควรศึกษาผลกระทบและการแกไขปญหาในเรื่องดังกลาวของประเทศเพือ่นบานเพื่อเปน26 
ขอมูลประกอบดวย  27 

7. การบริหารจดัการน้าํอยางบรูณาการ นับเปนเรื่องที่มีความสําคัญและมีผลกระทบ ดงันั้น การมี28 
สถาบันพัฒนาแหลงน้ําและสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร ดาํเนินการในเรือ่งนี้ นับเปน29 
ประโยชนกับมหาวิทยาลัยเปนอยางยิ่ง 30 

มต ิ ท่ีประชุมรับทราบและเห็นวาโครงการวิจัยน้ี นับเปนโอกาสสําคัญของมหาวิทยาลัย 31 
ท่ีจะชวยแกไขปญหาชุมชนในเบื้องตน และนําไปสูการแกไขปญหาของชุมชนอยางเปนระบบและยัง่ยืน32 
ตอไป และขอใหนําเอาขอคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมคณบดไีปพิจารณาดวย ท้ังน้ี ขอเชิญชวน      33 
ทุกทานท่ีสนใจเขารวมโครงการดังกลาว 34 
 35 
เลิกประชุมเวลา 10.45 นาฬิกา 36 
 37 
 38 
 39 

                                                          (รองศาสตราจารยกุลธิดา ทวมสุข) 40 
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 41 

เลขานุการที่ประชุมคณบดี 42 
 43 
 44 
 45 
 46 
 47 
นางสุภารัตน  มูลศรี 48 
นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์ 49 
ผูจดรายงานการประชุม  50 


