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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 9/2552 ณ วันศุกรท่ี 12 มิถุนายน 2552 
หมายเหต ุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 10/2552 เมื่อวันพุธท่ี 19 มิถุนายน 2552 เรียบรอยแลว 

รายงานการประชุมคณบดี 1 
ครั้งท่ี 9/2552 2 

เมื่อวันศุกรท่ี  12 มิถุนายน 2552 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.สุลัดดา  ลอยฟา    รองอธกิารบดีฝายทรัพยากรบุคคล 9 
4. ผศ.ดารณี  หอมดี    ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 10 
      แทนรองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 11 
5. รศ.ธีระ  ฤทธิรอด    ผูชวยอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 12 
      แทนรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 13 
6. ผศ.วันชัย  ธนาเศรษฐอังกูล   รองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพ 14 
7. ผศ.วินัย  ใจขาน    รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ   15 
8. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 16 
9. รศ.ลําปาง  แมนมาตย   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 17 
10. รศ.อนันต  พลธานี    คณบดีคณะเกษตรศาสตร 18 
11. รศ.สุภาวดี  สวัสดิพรพัลลภ   รองคณบดีฝายบริหาร 19 
      แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 20 
12. ศ.ละออศรี  เสนาะเมือง   คณบดีคณะวิทยาศาสตร 21 
13. ผศ.ไพศาล  สุวรรณนอย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร 22 
14. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 23 
15. ศ.วิรุฬห  เหลาภัทรเกษม   คณบดีคณะแพทยศาสตร  24 
16. ผศ.เยาวลักษณ  อภิชาติวัลลภ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 25 
17. รศ.เกรียงไกร  กิจเจริญ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 26 
18. นายอุดมการณ  สาระรักษ   ผูชวยคณบดีฝายบริหาร 27 
      แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 28 
19. รศ.อินทรพล  หอวิจิตร   รักษาการคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 29 
20. รศ.อาภรณี  ไชยาคํา   รองคณบดีฝายวิชาการ 30 
      แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร 31 
21. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี  32 
22. รศ.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 33 
23. ผศ.ทรงยศ  วีระทวีมาศ   คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 34 
24. รศ.มันทนา  สามารถ   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 35 
25. รศ.เฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี   คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 36 
26. อ.กิตติบดี  ใยพูล    คณบดีคณะนิติศาสตร 37 
27. ผศ.บุญสง  วัฒนกิจ    รองคณบดีฝายบริหาร 38 
      แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจดัการ 39 
28. รศ.ศุภวัฒนากร  วงศธนวสุ   รองคณบดีฝายบริหาร 40 
      แทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 41 
29. นางสุดใจ  ธนไพศาล   ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 42 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 43 
30. ศ.สุทธิพันธ  จิตพิมลมาศ   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 44 
31. ผศ.อนัตต  เจาสกุล    ผูอํานวยการศนูยคอมพิวเตอร 45 
32. รศ.สัญญา  รอยสมมุติ   รักษาราชการแทนรองผูอํานวยการฝายบริหาร  46 
      แทนผูรกัษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ 47 
33. รศ.อํานวย  คําตื้อ    ผูอํานวยการศนูยบริการวิชาการ 48 
34. ผศ. บุญทรัพย  ไวคํา   รองผูอํานวยการฝายแผนและสารสนเทศ   49 

      แทนผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  50 
      (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 51 
35. ผศ.พรรณวดี  ตันติศิรินทร   ประธานสภาคณาจารย 52 
36. นางบุบผา  ชอบใช    ประธานสภาขาราชการและลูกจาง 53 
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37. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 1 
      ปฏิบัติหนาที่เลขานุการที่ประชุม 2 
38. นางสังวาลย   ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 3 
    4 
ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 5 
1.  รศ.สุมนต  สกลไชย    อธิการบดี      6 
2.  รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  7 
      และรักษาการคณบดีวิทยาลยันานาชาติ 8 
      9 
เริ่มประชุมเวลา 09.40 นาฬิกา 10 
 11 
  ดวยอธิการบด ีและรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ เดินทางไปราชการ จงึมอบหมาย12 
ใหรองอธิการบดีฝายทรพัยสิน ปฏิบัติหนาที่ประธาน และมอบหมายให รองอธกิารบดีฝายพฒันานักศึกษา ปฏบัิติ13 
หนาที่เลขานกุารที่ประชุมคณบดีแทน เมือ่ครบองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและดาํเนินการประชมุ14 
ตามระเบียบวาระ ดังนี้ 15 
 16 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอท่ีประชุม  17 

1.1  เรื่องที่ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2552  18 
        และมติท่ียังไมไดรับการรับรอง  19 

  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ดวยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกนครั้งที่ 6/2552 เมื่อ20 
วันที่ 3 มิถุนายน 2552 มีเรื่องที่ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง  ซึ่งมีรายละเอียด21 
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    22 

จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 23 
มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 24 

 25 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งท่ี 8/2552 เมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม 2552 26 

ที่ประชุมมมีติรบัรองรายงานการประชมุครั้งที่ 8/2552 เมื่อวนัที่ 15 พฤษภาคม 2552 โดยไมมีการแกไข 27 
 28 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน   29 
  3.1  การเสนอขอใหพิจารณาแกไขรายงานการประชุมคณบดี ครั้งท่ี 6/2552 30 
           เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา ตามบันทึกที่ ศธ 0514.9.3/พิเศษ  ลงวันที่ 22 31 
พฤษภาคม  2552     รศ.ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ อดีตคณบดีคณะเทคนิคการแพทยและคณะซึ่งเปนอดีตรอง32 
คณบดี คณะเทคนิคการแพทย 3 ทาน ไดเสนอขอใหพิจารณาแกไขรายงานการประชุมคณบดีกรณีการเบิก33 
จายเงินประจําตําแหนงของผูบริหารที่มีตําแหนงทางวิชาการ  ซึ่งเห็นวา ขอความในรายงานการประชุมคณบดี34 
ครั้งที่ 6/2552 วาระที่ 6.6  มีขอความที่ไมตรงกับมติในวาระที่ 3.1 ของรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2551 และมี35 
ขอความที่อาจทําใหเกิดความเสื่อมเสียแก รศ.ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ และคณะ จึงขอใหที่ประชุมคณบดี36 
พิจารณาแกไขรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2552 หนาที่ 16 เพื่อใหถูกตอง และตรงกับขอเท็จจริง  โดยเสนอ37 
ขอแกไขดังนี้   38 
  1. บรรทัดที่ 21 และ 22 ตัดขอความ “ ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2551” 39 
เพราะในรายงานการประชุมครั้งดังกลาว ไมปรากฏการพิจารณาทบทวนมติในเรื่องดังกลาว  40 
  2. บรรทัดที่ 27  ตัดขอความ “ เวนแตผูที่ไดรับเงินประจําตําแหนงจากเงินรายไดยังไมครบถวน” 41 
เพราะเปนขอความที่ไมมีปรากฏมากอนในรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 9/2551 วาระ 3.1 การเพิ่มขอความ42 
ดังกลาวในภายหลังจึงเปนการแจงมติที่ประชุมที่ผิดไปจากขอเท็จจริง 43 
  3. บรรทัดที่ 46 ตัดขอความ “ที่ผูเสนอเขาใจวาเปนการระงับสิทธิ”  44 
  ในการนี้  อธิการบดีไดมอบหมายให เลขานุการที่ประชุมคณบดี ตรวจสอบเรื่องดังกลาว และงาน45 
ประชุมไดดําเนินการตรวจสอบเบื้องตนแลว  ปรากฏวา การสรุปรายงานการประชุมดังกลาวไดคัดลอกมาบางสวน46 
จากเอกสารสรุปเรื่องของผูนําเสนอวาระ โดยไมไดตรวจสอบกับเรื่องเดิม และมีผลการตรวจสอบ ดังนี้ 47 
  1. บรรทัดที่ 21 และ 22 ตัดขอความ “ ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2551” 48 
เพราะในรายงานการประชุมครั้งดังกลาว ไมปรากฏการพิจารณาทบทวนมติในเรื่องดังกลาว  49 
  ผลการตรวจสอบ  เปนจริงตามที่ผูเสนอเสนอ กลาวคือ ในรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 8/2551 50 
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2551 ไมมีการพิจารณาทบทวนมติในเรื่องดังกลาว  จึงเห็นควรตัดขอความดังกลาวออก 51 
  2. บรรทัดที่ 27  ตัดขอความ “ เวนแตผูที่ไดรับเงินประจําตําแหนงจากเงินรายไดยังไมครบถวน” 52 
เพราะเปนขอความที่ไมมีปรากฏมากอนในรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 9/2551 วาระ 3.1 การเพิ่มขอความ53 
ดังกลาวในภายหลังจึงเปนการแจงมติที่ประชุมที่ผิดไปจากขอเท็จจริง 54 
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 1 
 2 
  ผลการตรวจสอบ  รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 9/2551  เมื่อวันพุธที่ 3 
23 พฤษภาคม 2551  ในมติวาระที่ 3.1  ไมมีประโยควา  “เวนแตผูที่ไดรับเงินประจําตําแหนงจากเงินรายไดยังไม4 
ครบถวน”  หากแตการนําเสนอขอความดังกลาวเพิ่มเติม ของรองอธิการบดีฝายทรัพยสิน ในคราวประชุมคณบดีใน5 
คราวประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2552 นั้น เพื่อประโยชนในการอธิบายความใหชัดเจนขึ้น และ6 
ใหไดขอมูลตามความเปนจริง ตามเจตนารมณของหลักการเบิกจายเงินคาตอบแทนตําแหนงผูบริหารฯดังกลาว   7 
  3. บรรทัดที่ 46 ตัดขอความ “ที่ผูเสนอเขาใจวาเปนการระงับสิทธิ” ... 8 
  ผลการตรวจสอบ   ขอความดังกลาวเปนการบันทึกตามสาระที่ รองอธิการบดีฝายทรัพยสินได9 
นําเสนอตอที่ประชุม  ซึ่งหากทําใหเกิดผลกระทบตอ รศ.ชูชาติ อารีจิตรานุสรณและคณะ การตัดขอความดังกลาว10 
ออกจากรายงานการประชุมฯ  ก็ไมไดทําใหสาระหลักของประเด็นที่นําเสนอในรายงานการประชุมผิดไป   11 
  จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา 12 
  มติ  ท่ีประชุมมีความเห็นวา เห็นควรแกไขรายงานการประชุมคณบดีครั้งท่ี 6/2552 13 
เมื่อวันพุธท่ี 22 เมษายน 2552 โดยตัดขอความตามที่ รศ.ชูชาติ  อารีจิตรานุสรณ และคณะไดเสนอ  14 
ในวาระที่ 6.6 ในบรรทัดท่ี 21 ,22 ,27 และ 46  15 
 16 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   17 
  4.1  การวิเคราะหและจัดทําขอเสนอการปรับแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 18 
          การสํารวจความพรอมในการบูรณาการเปนประชาคมอาเซียน ป พ.ศ.2558 (ค.ศ.2015) 19 

รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ เสนอตอที่ประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกน 20 
ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่  8 เมษายน 2552 ไดมีขอคิดเห็นเสนอแนะวา เนื่องจากสถานการณ21 
โลกปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนวิเคราะหแผนยุทธศาสตร22 
และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปอีกครั้ง เพื่อใหสอดรับสถานการณโลก ภูมิภาค และประเทศอยางแทจริง และไดมี23 
คําสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 13/2552  ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2552 แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อ24 
วิเคราะหและจัดทําขอเสนอการปรับแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยคณะกรรมการฯ ดังกลาว 25 
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2552 ไดมีขอคิดเห็นเสนอแนะดังนี้ 26 
   1.  บริบทของโลกที่เขามามีผลกระทบตอประเทศไทยและสงผลตอเนื่องมายังมหาวิทยาลัย   27 
มีสรุปสาระสําคัญดังนี้ 28 
  หากมองยอนไปในอดีตที่ผานมา จะพบวาประเทศสหรัฐอเมริกา คือประเทศที่มีอิทธิพลมาก29 
ที่สุดในโลกที่ทุกประเทศทั่วโลกตางรับเอาแนวคิดตางๆมาใชไมวาจะเปนเรื่องระบบการศึกษา ระบบคิด ระบบ30 
เทคโนโลยี ระบบกฎหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบการเงิน  นอกจากประเทศสหรัฐอเมริกาแลว ยังมีประเทศ31 
ในกลุมสหภาพยุโรป ประเทศญี่ปุน ประเทศเกาหลี ประเทศออสเตรเลีย และ ประเทศนิวซีแลนด ที่เขามามี32 
บทบาทในประเทศไทยโดยเขามาในรูปแบบของการใหทุน การใหความชวยเหลือ เปนแหลงสินคา และเปน33 
ตลาด  โดยมองวาทวีปเอเชียเปนแหลงตลาดใหญของโลกในอนาคต  เนื่องจากเมื่อพิจารณาประชากรกวา34 
ครึ่งหนึ่งของโลกแลว คือประชากรของเอเชีย และระดับของการพัฒนา (Lavel of Development) คอนขางต่ํา 35 
ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงโดยการเปลี่ยนเทคโนโลยีเพียงเล็กนอยจะทําใหเกิดผลกระทบในวงกวาง จึงมองเห็น36 
ประโยชนในการจะเขามาในภูมิภาคนี้  37 
  นอกจากประเทศตางๆขางตนแลว  ความสําเร็จของประเทศจีน   ในรอบ 20 ปที่ผานมาทําให38 
ประเทศจีนเริ่มมีอิทธิพลมากข้ึน แมวาในเชิงของเทคโนโลยีอาจจะยังไมทันสมัย แตก็มีขอไดเปรียบในวงกวาง39 
และอํานาจรัฐสามารถเขามามีบทบาทในการจัดการระบบตลาดได  40 
  ดังนั้นจะเห็นไดวาพลวัตรใหมของโลก (New  Global Dynamism) กําลังคอยๆเปลี่ยนจาก41 
ภาพที่อิทธิพลสวนใหญมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาและพันธมิตร ไปสูการมีอิทธิพลเพิ่มขึ้นเนื่องจากการ42 
รวมตัวของกลุมประเทศในกลุมสหภาพยุโรปและการเพิ่มบทบาทของประเทศจีน นอกจากนี้ยังมีประเทศที่43 
จัดเปนผูนําในระดับภูมิภาค ไดแก ประเทศรัสเชีย ประเทศบราซิล ประเทศจีน และประเทศอินเดีย เปนตน ซึ่ง44 
ประเทศตางๆเหลานี้จะเขามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น และกําลงัปรับทิศทางในการเขามาสูภูมิภาคอาเซียนนี้อีกดวย 45 
  จากพลวัตรใหมของโลกที่คอยๆเปลี่ยนแปลงไปดังกลาว ประเทศไทยจําเปนที่จะตองตั้งรับใน46 
แนวใหม และรุกดวยแนวใหม  ซึ่งหากเรายังใชวิธีการรับและรุกในแนวทางเดิมก็จะกลายเปนผูถูกกระทําอยู47 
เชนเดิม  ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของโลกและนานาประเทศโดยรอบในปจจุบันจึงสงผลให48 
มหาวิทยาลัยขอนแกนตองมีการบริหารจัดการในเชิงยุทธศาสตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ในประเด็น49 
ดังตอไปนี้ 50 
    ปจจุบันประเทศไทย มีการกระจายอํานาจในเรื่องตางๆ สูองคกรปกครองสวนทองถิ่นมากขึ้น   51 
ซึ่งทําใหมหาวิทยาลัยตองปรับกลยุทธเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว เรื่องเกี่ยวกับชุมชน (Local 52 
Community) จะเปนประเด็นที่มีความสําคัญมากในอนาคต  ดังนั้นจึงควรสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมตางๆ  53 
 54 
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 1 
ที่เกี่ยวของกับชุมชน สังคมและประเทศ เชน การนําผลการวิจัยไปใชในเชิงพาณิชย การนําผลการวิจัยไปใช 2 
ในการแกปญหาการพัฒนาชุมชนทองถิ่น โดยอาจใชรูปแบบความรวมมือกับองคกรตางๆ ที่เกี่ยวของกับชุมชน 3 
เชน สถาบันพระปกเกลา สํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ (สสส.) สํานักงานหลักประกัน4 
สุขภาพแหงชาติ (สปสช.) เปนตน 5 

   หัวขอของการวิจยั (Research Agenda) สวนใหญยังเปนความตองการของผูวิจัย (Supply  6 
Pull) มากกวาจะเปนความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย (Demand Pull)  ซึ่งการที่เกิดจาก Supply Pull เปน7 
สวนใหญอาจเนื่องมาจากความเชี่ยวชาญ/ความชํานาญของคณาจารย แตไมไดมาจากความตองการของผูมี8 
สวนไดสวนเสียอยางแทจริง งานวิจัยจึงไมถูกนําไปใช และมีความซ้ําซอนกันอยู ดังนั้น Research Agenda จึง9 
ควรเกิดจากการบูรณาการความตองการของ ผูมีสวนไดสวนเสีย นําไปสูประเดน็หัวขอของการวิจัยที่สามารถ10 
แกไขปญหาในพื้นที่ได ซึ่งอาจจะตองมีการพบปะกับผูมีสวนไดสวนเสียในภาคสวนตางๆใหมากขึ้น เชน 11 
หอการคา/สภาอุตสาหกรรม เพื่อที่งานวิจัยจะไดเปนประโยชนตอชุมชนอยางแทจริง 12 

   มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการเปนแหลงใหความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในอนุภูมิภาค     13 
ลุมน้ําโขง (Mekong Sub-Region) ทั้งในดานเศรษฐกิจ การทองเที่ยว และเทคโนโลยี ยกตัวอยาง ความ14 
รวมมือซึ่งเกิดจากโครงการ East – West  Economic Corridor ที่จะเชื่อมตอเสนทางระหวางมหาสมุทรอินเดีย15 
และมหาสมุทรแปซิฟกนั้น จะทําใหจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดขอนแกนมีบทบาทสําคัญในภูมิภาคนี้ ซึ่ง16 
มหาวิทยาลัยขอนแกนจะมีสวนสําคัญที่จะชวยสนับสนุนในเรื่องตางๆ เชน เทคโนโลยีการขนสง ดังนั้นงานวิจัย17 
จึงควรพิจารณาจากความตองการในพื้นที่ใหมากขึ้น 18 
    ระบบการศึกษาของประเทศไทยควรจะอยูในรูปแบบของความรวมมือทางวิชาการ ไมควร19 
เปนเพียงผูรับการสนับสนุนแตตองอยูในลักษณะของคูความรวมมือ (equal partner) โดยมีระดับของความ20 
รวมมือ ดังนี้  21 

  -  ระดับ  Global  ความรวมมือควรอยูในรูปแบบ  Partnership 22 
  -  ระดับ Regional ความรวมมือควรอยูในรูปแบบ  Leadership  23 
  -  ระดับ  Local  ความรวมมือควรอยูในรูปแบบ  Capacity Building/Enhancing 24 

  สถาบันอุดมศึกษาตองปรับเปลี่ยนรูปแบบความรวมมือใหเปนลักษณะของการออกไปขางนอก 25 
ใหมากขึ้น(Outward looking)โดยตองเปนทั้ง Partnership และเปน Leadership ควบคูกันไป    26 
    จากสถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลงไป สถาบันอุดมศึกษาจะตองทําหนาที่ในเชิงรุก โดย 27 
ปรับเปลี่ยนบทบาทมาเปนผูนําในการขับเคลื่อนของประเทศ(Driving Force หรือ Driving Engine) แทนการ28 
ใหบริการทางการศึกษาแบบเดิม (Service Provider) ซึ่งตองปรับเปลี่ยนในองครวม ทั้ง วิสัยทัศน การบริหาร29 
จัดการระดับองคกร ระดับงาน  รวมถึงการเชื่อมโยงขอมูลตางๆ 30 

   ตองมีขีดความสามารถในการกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง (On Trend Capacity) และ 31 
ปรับเปลี่ยนกระบวนการขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การวิจัย การถายทอดเทคโนโลยี และการแกไข32 
ปญหาในพื้นที่ เพื่อใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงตางๆเหลานั้น ซึ่งตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกนั้น    33 
มีประเด็นสําคัญที่เราควรพจิารณาดังนี้ 34 

  -  เรื่องสมรรถนะในการแขงขัน ในอดีตประเทศไทยมีขีดความสามารถในการสงออก35 
สูงมาก หัวใจสําคัญที่ทําใหเราแขงขันไดคือ คาจางแรงงานต่ําและอัตราคาใชจายกระแสไฟฟาที่36 
ไมสูงนัก แตปจจุบันคาใชจายเหลานี้สูงขึ้น ทําใหสมรรถนะในการแขงขันลดนอยลงเมื่อ37 
เปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบาน 38 
  -  เรื่องอาหาร เกษตรกรรม และสุขภาพ (Food/Agriculture/Health)  กระแสนิยม39 
ของโลกปจจุบันเนนเรื่อง สุขภาวะ และ Agro-Health Science ซึ่งนับเปนเรื่องที่ทาทายที่40 
มหาวิทยาลัยจะปรับกลยุทธและบทบาทในการเปน Partnership และ Leadership ใหสอดคลอง41 
กับประเด็นดังกลาว       42 

    การปรับบทบาทของมหาวิทยาลัยไปสูการเปนผูนําในการขับเคลื่อน (Driving Force) นั้น 43 
ตองอาศัยพลังขับเคลื่อนในหลายสวนดวยกัน ซึ่งตองปรับกลยุทธในทั้ง 3 ระดับ คือ ทั้งระดับโลก (Global)  44 
ระดับภูมิภาค (Regional) และ ระดับประเทศ (Local) ทั้งนี้  45 

  -  ในระดับโลก(Global) มหาวิทยาลัยจะตองกําหนดเรื่องที่มีองคความรูหรือความ46 
ชํานาญ ตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก และแสวงหาความรวมมือกับมหาวิทยาลัยระดับโลก47 
ที่มีศักยภาพและความเขมแข็งในเรื่องดังกลาว เพื่อนําไปสูการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัย 48 
และการสรางชื่อเสียงในวงกวางได  อาจเปนประเด็นดานการเกษตร วิทยาศาสตรสุขภาพ และอื่นๆ49 
ที่เปนเรื่องที่อยูในกระแสของโลกปจจุบัน/อนาคต  50 
  -  ในระดับภูมิภาค (Regional) ซึ่งมหาวิทยาลัยควรกําหนดบทบาทเปนผูนํานั้น หาก51 
มองในเฉพาะกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง และบางประเทศในอาเซียน มหาวิทยาลัยสามารถ52 
เปนผูนําการขับเคลื่อนไดในหลายเรื่องดวยกัน ซึ่งเราสามารถกําหนดเปนยุทธศาสตรในระดับ53 
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ภูมิภาคได โดยผานกระบวนการถายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer) เชน ดานการ1 
ทองเที่ยว  ดานระเบียบวิธีวิจัย ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนตน 2 
  -  ในระดับประเทศ (Local) มหาวิทยาลัยควรเนนบทบาทในการเปนผูแกปญหา และ3 
พัฒนาของชุมชนและประเทศ ซึ่งที่ผานมามหาวิทยาลัยอาจจะยังมีขอบกพรองในเรื่อง การเขาถึง4 
ปญหาและการแกไขปญหาของภูมิภาคไดอยางแทจริง  ซึ่งมหาวิทยาลัยยังมีขอขัดของภายในที่5 
ไมเอื้อตอการดําเนินการอยูบาง เชน  การบูรณาการสหสาขาวิชา (Inter-disciplinary) ทัศนคติ/6 
ศักยภาพ/ความเชื่อมั่น/แรงจูงใจ/แรงผลักดันภายในของแตละบุคคล  รวมถึงโครงสรางทางการ7 
บริหารและหนวยงานสนับสนุนที่ยังไมสามารถรองรับการบริหารจัดการไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 8 
เปนตน  9 

    หากมหาวิทยาลัยจะพัฒนาไปสูการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐตอไปในอนาคตนั้น จะตอง10 
พิจารณาใหความสําคัญในเรื่องตางๆตอไปนี้ เพื่อชวยผลักดันใหมหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาในเชิงรุกได เชน 11 

  -  ดานบุคลากร ควรมีระบบจูงใจใหบุคลากรอยากทํางานเพื่อองคกรมากยิ่งขึ้น หรือมี12 
การประสานประโยชนรวมกันอยางเหมาะสม รวมถึงการวางแผนบุคลากรทางการบริหารองคกร13 
ตอไปในอนาคตดวย 14 
  -  ดานโครงสรางทางการบริหาร ดานพัสดุ การเงิน ตองมีความคลองตัวมากยิ่งขึ้น  15 
ควรปรับปรุงหนวยงานสนับสนุนการบริหารจัดการกลางใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการ วาง16 
แผนการทํางานอยางมีระบบ มีขั้นตอนที่ชัดเจน ตามแบบวงจร PDCA (Plan Do Check Act)  17 
  -  มหาวิทยาลัยควรเนนนโยบายในการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (Professional Skill) ให18 
บัณฑิตที่จบไปแลวสามารถทํางานไดเลย  และสามารถเปนผูวางกลยุทธจัดการใหบัณฑิต หรือ19 
นักวิชาการมีโอกาสในการใชความสามารถ ใชความรูทางวิชาการทํางานหรือทําวิจัยเพื่อตอบสนอง20 
ตามความตองการของชุมชนได 21 
  -  มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิาร (Management 22 
Information System) ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 23 
  -  มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเตรียมการเกี่ยวกับเรื่องแหลงที่มาของรายได และการ24 
บริหารจัดการรายไดใหมีประสิทธิภาพ  25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 
 46 
 47 
 48 
 49 
 50 
 51 
 52 
 53 
 54 
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สรุปกรอบแนวคิดขอเสนอในการปรับแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 1 
 2 

พลวัตรใหมของโลก 
กระแสการเปลี่ยนแปลง 

กลุมประเทศท่ีมีอิทธิพลการพัฒนาในซีกโลกเอเซีย 
จากสหรัฐอเมริกา  สหภาพยุโรป  จีน  อินเดีย รัสเซีย บราซิล 

ASEAN  Community  Agenda 
Mekong Sub-Region Cooperation - EWEC (East-West-

Economic-Corridor) 
นโยบายการกระจายอํานาจรัฐ-Local Community 

 
 

ประเด็น/เรื่องที่เปนกระแสของโลก 
Food/Agriculture/Health 
Agro-health Science , etc. 

 
 

บทบาทของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
Outward Looking-Equal Partner 

                                         Global  = Partnership 
                                      Regional = Leadership 
                                           Local  =  Capacity Building 

 
 

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2552 – 2555 มหาวิทยาลัยขอนแกน 
หลักการ Logical  Framework 

ไมเนน รายละเอียดมาก  
ใหเนน Priority  Setting & Development  Impact 

 
                                       

 
 
 
 
 
 3 

Driving  Force 
Global 
Regional 
Local 

On Trend Capacity 
แสวงหาความรวมมอื 
สรางองคความรู 
สรางความเขมแข็ง 
สรางชือ่เสียง 

Leadership 
Technology Transfer 
-Tourism 
- Research Methodology 
- Science&Technology 

แกไขปญหาของชุมชน/ประเทศ 
Demand Pull > Supply  Pull 

Outward Looking 
                    -  Relate 
                    -  Lead 

HR-HRD-HRP จูงใจ/ผลักดัน 
Basic Function-PDCA 
Inter-disciplinary  
Professional Skill 
MIS 
Income 
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  2.    ขอเสนอแนะตอแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2552-2555 มหาวิทยาลัยขอนแกน สรุปได ดังนี้ 1 
   ควรวิเคราะหในภาพรวมของแผนฯ โดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธในเชิงเหตุผลตามหลักการ 2 

วางแผนแบบ Logical Framework โดย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค เปาหมาย กิจกรรม วิธีการ3 
ดําเนินงาน ผลที่คาดวาจะไดรับ  ทุกประเด็นตางๆเหลานี้จะตองมีความสัมพันธกัน มีการเปลี่ยนแปลงตอกันเปน4 
องครวม ซึ่งจะสะทอนใหเห็นภาพในเชิงพัฒนาไดชัดเจนยิ่งขึ้น 5 

   โครงการ/กิจกรรมตางๆ ที่บรรจุในแผนฯมีรายละเอียดคอนขางมาก ควรเนนเปาประสงคหลัก 6 
และจัดลําดับความสําคัญ รวมถึงกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติไวใหชัดเจนดวย 7 
  ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อวิเคราะหและจัดทําขอเสนอการปรับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน8 
ไดพิจารณาแลว มีความเห็นวา แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2552-2555 มหาวิทยาลัยขอนแกน ดังกลาว มีความ9 
ครบถวนตามดัชนีชี้วดัของการประเมิน แตเพื่อใหแผนฯ มีความสมบูรณและนําไปสูการปฏิบัติที่สะทอนผลในเชิง10 
พัฒนายิ่งขึ้น เห็นควรนําเสนอขอคิดเห็นเสนอแนะของ ที่ประชุมใหอธิการบดีพิจารณา กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย11 
เพื่อพิจารณาตอไปในคราวประชุมประจําเดือนกรกฎาคม 2552   12 
  นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา ไดมีหนังสือที่ ศธ 0507(4) ว 588 ลงวันที่ 13 
29 พฤษภาคม 2552 เรื่อง สํารวจความพรอมในการบรูณาการเปนประชาคมอาเซียน ป พ.ศ. 2558 (ค.ศ.14 
2015) โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้  15 
  อาเซียน (ASEAN) มีกําหนดการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 (ค.ศ.2015) โดย16 
ประกอบดวยสามเสาหลัก  (pillars) คือ  1) ประชาคมความมั่นคงอาเซียน  2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  17 
และ 3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งพัฒนาการดังกลาวจะสงผลกระทบตอการจัดการศึกษา18 
ระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งการเปดเสรีดานการคาสินคาและบริการในอาเซียนและการเตรียมความ19 
พรอมใหแกประชาชนไทยเพื่อรองรับการเคลื่อนยายกําลังคนในอาเซียน 20 
  เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแกน มีสถานที่ตั้งอยูบนแนวพื้นที่เศรษฐกิจซึ่งเปนจุดยุทธศาสตรที่21 
สําคัญตอการดําเนินความรวมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนและการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลาง22 
การศึกษาในอาเซียน สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษาจึงขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสํารวจความ23 
พรอมในการบูรณาการเปนประชาคมอาเซยีนในปพ.ศ. 2558 ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ24 
ประชุม  25 
  ซึ่งการตอบขอมูลนี้ นาจะเชื่อมโยงกับขอเสนอแนะของคณะกรรมการเพื่อวิเคราะหและจัดทํา26 
ขอเสนอการปรับแผนยุทธศาสตรมหาวทิยาลยัขอนแกน ไดเสนอไวดังรายละเอียดขางตน    27 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 28 
 มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี 29 

1. การวิเคราะหและจัดทําแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ีประชุมพิจารณา30 
แลว เห็นควรมอบใหคณะกรรมการจัดทําแผนระยะยาวมหาวิทยาลัยขอนแกน 31 
พิจารณาวิเคราะหในภาพรวมของแผนฯ และจัดทํา (ราง) แผนยุทธศาสตร มข. 32 
ใหสอดคลองกับหลักการวางแผนแบบ Logical  Framework ตามขอคิดเห็น33 
เสนอแนะของคณะกรรมการเพื่อวิเคราะหและจัดทําขอเสนอการปรับแผนยุทธศาสตร34 
มหาวิทยาลัยขอนแกน และเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณา กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย35 
ตอไป 36 

2. การตอบขอมูลการสํารวจความพรอมในการบูรณาการเปนประชาคมอาเซียน ป 37 
พ.ศ.2558 (ค.ศ.2015)  ท่ีประชุมมีความเห็นวา เพื่อใหไดขอมูลท่ีมีความสมบูรณ38 
ท่ีสุด จึงเห็นควรใหคณะ/หนวยงานมีสวนรวมในการใหขอมูล และมีมติแตงตั้ง39 
คณะทํางานประกอบดวย 40 

 1. รองอธกิารบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  เปน ประธาน 41 
 2. รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี เปน กรรมการ 42 
 3. รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ   เปน กรรมการ 43 
 4. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   เปน กรรมการและเลขานุการ 44 
 5. ผูอํานวยการกองแผนงาน   เปน ผูชวยเลขานุการ 45 
 ท้ังน้ี  ใหประธานพิจารณาเชิญบุคคลท่ีเหมาะสมรวมเปนกรรมการได 46 

  47 
  4.2  (ราง) แผนปฏิบตัิการปองกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยขอนแกน 48 
          ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555 49 

 รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ เสนอที่ประชุมวา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่   50 
6 พฤษภาคม 2551 กําหนดใหหนวยงานภาครัฐจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ51 
ของแตละหนวยงาน ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครฐั พ.ศ. 52 
2552-2555 และจัดสรรทรัพยากร สนับสนุน แผนงาน โครงการตามยุทธศาสตร นั้น   53 
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   บัดนี้ ฝายแผนและสารสนเทศไดจัดทํา “(ราง) แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการ1 
ทุจริต  มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555”  เรียบรอยแลว ซึ่งมีรายละเอียดตาม2 
เอกสารประกอบวาระการประชุม 3 
   จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม4 
การทุจริตมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555 กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 5 
  มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบหลักการ (ราง) แผนปฏิบัติการปองกันและ6 
ปราบปรามการทุจริต  มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555 ตามที่เสนอ   7 
ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 8 
 9 
  4.3  (ราง)ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย จรรยาบรรณของบุคลากร10 
          มหาวิทยาลัยขอนแกน  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ...  และ 11 
          (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง แกไขเพิ่มเติมประกาศ  12 
          มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 1326/2551) ลงวันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ.2551 13 
  รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล เสนอที่ประชุมวา โดยที่เห็นเปนการสมควรแกไขเพิ่มเติม14 
ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2550 ให15 
เหมาะสมและสอดคลองกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่  16 
24 มิถุนายน พ.ศ.2551 คณะกรรมการจรรยาบรรณ จึงขอเสนอปรับปรุงแกไขขอบังคับฯ ซึ่งมีรายละเอียดตาม17 
เอกสารประกอบวาระการประชุม 18 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 19 
  ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 20 

1. ขอ 3 เห็นควรเรียงลําดับนิยามคําศัพทตางๆ ใหม ใหเหมาะสม  21 
2. ขอ 8 (7) ใหแกไขเปน “ รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานดานบริหารงานบุคคล” 22 
3. ขอ 8 (8) ใหแกไขเปน “ผูอํานวยการกองที่รับผิดชอบงานดานบริหารงานบุคคล” 23 
4. เพื่อความสะดวกในทางปฏิบัติ/อางอิง เห็นควรยกเลิกขอบังคับและประกาศที่เกี่ยวของ24 

ฉบับเดิม และปรับปรุงแกไข โดยยุบรวมประมวลใหมใหเปนขอบังคับฉบับเดียวและ25 
ประกาศฉบับเดียวตอไป 26 

5. ขอเสนอแนะอื่นๆ มหาวิทยาลัยควรพิจารณาปรับปรุงกระบวนการเกี่ยวกับการรับเรื่องราว27 
รองทุกข โดยคณะกรรมการควรมีเอกภาพในการทํางาน 28 

  มต ิท่ีประชุมมีมติเห็นชอบหลักการ การปรับปรุงแกไข (ราง) ขอบังคับสภา29 
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน  โดยใหพิจารณา30 
ปรับแกไขตามขอคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมคณบดี กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา31 
ตอไป 32 
 33 
  4.4  ขออนุมัติปรับเปลี่ยนช่ือ หนวยตรวจสอบภายใน เปน สํานักงานตรวจสอบภายใน 34 
          มหาวิทยาลัยขอนแกน 35 
  ประธานเสนอที่ประชมุวา ดวยคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่  16  กันยายน  2546    36 
มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของสวนราชการ  ตาม37 
ความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาโครงสราง  และสายงานตรวจสอบภายในของสวนราชการ  เห็นควรใหจัดตั้ง38 
องคกรตรวจสอบภายในในลักษณะที่แตกตาง จากการจัดตั้งหนวยงานภายใตการแบงสวนราชการตามปกติ  39 
โดยมีโครงสรางที่เหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจของสวนราชการแตละแหงรวมทั้งใหมีลักษณะเปน40 
หนวยงานถาวรมิใชหนวยงานชั่วคราว และมีชื่อเรียกหนวยงานวา “สํานักงานตรวจสอบภายใน” โดยจัดใหมี41 
หนวยงานตรวจสอบภายใน  2  ระดับ  คือ  ระดับกระทรวง  และระดับกรม   และโดยที่งานตรวจสอบภายในถือ42 
เปนหนึ่งในภารกิจหลักที่สวนราชการจะตองจัดใหมี    เพื่อชวยสงเสริมและสนับสนุน    ใหสวนราชการมีการ43 
บริหารจัดการที่ดี      มีระบบการควบคุมภายในที่เขมแข็งและกําหนดให เปนสายงานวิชาชีพที่ผูดํารงตําแหนง    44 
สามารถนําผลงานไปประเมินศักยภาพ    และมีความกาวหนาไดไมต่ํากวาผูบรหิารสูงสุดของหนวยงานที่เปน45 
หนวยรับตรวจ สวนโครงสราง สายการบังคับบัญชายังคงเดิมโดยใหหัวหนาผูตรวจสอบภายในทําหนาที่เปน46 
ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน สําหรับการเปนสายงานที่ปรากฏอยูในกฎกระทรวงแบงสวนราชการอยู47 
ระหวางใหคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความ 48 
  จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา 49 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการปรับเปลี่ยนช่ือ หนวยตรวจสอบภายใน 50 
เปน สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามที่เสนอ ท้ังน้ี ขอใหจัดทําขอมูล51 
เปรียบเทียบ บทบาท ภารกิจหนาท่ี ความรับผิดชอบ และโครงสรางงานที่สอดคลองกับบริบทใหมของ52 
ภาครัฐระหวางที่เปนอยูเดิม และท่ีปรับเปลี่ยนใหมใหชัดเจน ประกอบการนําเสนอสภามหาวิทยาลัย53 
เพื่อพิจารณาตอไป 54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 9/2552 ณ วันศุกรท่ี 12 มิถุนายน 2552 
หมายเหต ุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 10/2552 เมื่อวันพุธท่ี 19 มิถุนายน 2552 เรียบรอยแลว 

 1 
 2 
  4.5  การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ 3 
  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรยีนรู) เสนอที่ประชุมวา    4 
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 1712/2548 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2548 และคําสั่งที่ 3287/2550 ลงวันที่ 5 
16 สิงหาคม 2550 แตงตั้ง รศ.ศักดา  ไชกิจภิญโญ และ ผศ.อนัตต  เจาสกุล  เปนกรรมการประจําสาํนัก     6 
วิทยบริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) ประเภทกรรมการผูทรงคณุวุฒิ  ไดครบวาระการดํารง7 
ตําแหนง 2 วาระติดตอกัน ในการนี้ เพื่อใหเปนไปตามขอ 5 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย 8 
คณะกรรมการประจําสํานักที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ.2547 สํานักวิทยบริการ จึงขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อ9 
แตงตั้งเปนกรรมการประจําสํานักฯ แทนตําแหนงที่วางลง ดงันี้ 10 

1. นายวสุ  เชาวพานนท  อาจารยระดับ 7 สังกัดภาควิชาวศิวกรรมคอมพิวเตอร (ปจจุบันดํารง11 
ตําแหนงผูชวยอธิการบดีฝายสารสนเทศ) 12 

2. ศ.ยศอนันต  ยศไพบูลย ศาสตราจารย ระดับ 10 สังกัดภาควิชาจักษุวิทยา               13 
คณะแพทยศาสตร (ปจจุบันดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาจักษุวิทยา) 14 

   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 15 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบรายชื่อบุคคลตามที่เสนอ ใหดําเนินการจัดทํา16 
คําสั่งแตงตั้งตอไป 17 
 18 
  4.6  การพิจารณาเสนอกรรมการอุทธรณรองทุกขและพิทักษระบบคุณธรรม  19 
          ประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.พ.ร.) แทนตําแหนงท่ีวางลง 20 
  ผูชวยเลขานุการที่ประชุม เสนอที่ประชุมวา ดวย รศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ กรรมการใน21 
คณะกรรมการอุทธรณรองทุกขและพิทักษระบบคุณธรรม ประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.พ.ร.)  ตามคําสั่งสภา22 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 35/2550 ไดครบวาระการดํารงตําแหนง เนื่องจากเกษียณอายุราชการ ในการนี้ 23 
เพื่อใหเปนไปตาม ขอ 5.2.2(2) และไดมาซึ่งกรรมการตามขอ 5.2.1 (4) แหงขอบังคับสภา24 
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.25 
2550 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกผูดํารงตําแหนงคณบดี จํานวน 1 คน เปนกรรมการในคณะกรรมการ ก.26 
อ.พ.ร. แทนตําแหนงที่วางลง 27 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 28 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติ เสนอนายกิตติบดี  ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร 29 
เปนกรรมการในคณะกรรมการ ก.อ.พ.ร. แทนตําแหนงท่ีวางลง 30 
 31 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 32 
 5.1  หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรดานการบริหารและการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน  33 
          ประจําป พ.ศ.2552 34 
  รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลเสนอที่ประชุมวา คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร35 
มหาวิทยาลัยขอนแกน และฝายทรัพยากรบุคคลไดกําหนดหลักสูตรสําหรับการบริหารและการจัดการของ36 
บุคลากรสายบริหารและสายสนับสนุนเพื่อเปนการเพิ่มเทคนิควิธีการประสบการณทักษะแนวทางการบริหารและ37 
การจัดการ เพื่อใหเปนไปตามกระบวนการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีและที่สําคัญยิ่งเปนการสรางจิตสํานึกความ38 
รักองคกรสามารถจัดการภารกิจตางๆในหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สรางโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูเชื่อม39 
ความสัมพันธซึ่งกันและกัน โดยกลุมเปาหมายคือบุคลากรสายบริหารและสายสนับสนุนที่เปนผูบริหารและ40 
ผูปฏิบัติงานสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน 41 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 42 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 43 
 44 
 5.2  โครงการอบรมสัมมนาของฝายทรัพยากรบุคคล 45 

- การแลกเปลี่ยนเรียนรูและการสะทอนผลแนวปฏิบัติท่ีดีของผูบริหารระดับสูง มข. 46 
- การบริหารการเปลี่ยนแปลงดานการคลังและพัสดุ 47 
- การบริหารการเปลี่ยนแปลงดานการวิเคราะหนโยบายและแผน 48 
- การบริหารการเปลี่ยนแปลงดานการศึกษาและพัฒนานักศึกษา 49 
- การบริหารการเปลี่ยนแปลงดานการทรัพยากรบุคคล 50 

  รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลเสนอที่ประชุมวา ฝายทรัพยากรบุคคลไดจัดสัมมนา51 
เรื่องการเปลี่ยนแปลงเรียนรูและการสะทอนผลแนวปฏิบัติที่ดีของผูบริหารระดับสูงมหาวิทยาลัยขอนแกน52 
(ระดับอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผูชวยอธิการบดี และผูอํานวยการศูนย/สถาบัน/สํานัก)เพื่อให53 
ผูบริหารระดับสูงสามารถเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องและผลักดันการเปลี่ยนแปลงใน54 
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นโยบาย กลยุทธใหสอดคลองกับทิศทางกลยุทธของมหาวิทยาลัยและนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรม และ1 
เพื่อสรางโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันตลอดจนเสริมสรางและกระชับความสัมพันธระหวางผูบริหาร เพื่อความ2 
คลองตัวและชวยเหลือประสานงานซึ่งกันและกันยิ่งขึ้น โครงการดังกลาวนี้เปนการดําเนินการตอเนื่องจากโครงการ3 
ผูนําการเปลี่ยนแปลงระดับองคกรสําหรับผูบริหารระดับสูงมหาวทิยาลัยขอนแกน รุนที่ 1 เมื่อป พ.ศ.2550 โดยการ4 
ดําเนินงานครั้งนี้ เนนการสะทอนผลการเปลี่ยนแปลงและเสนอแนวทางการปฏิบัติที่ดีของผูเขารวมการสัมมนา 5 
กําหนดการสัมมนาระหวางวันที่ 2-9 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแกน และศูนยอบรม6 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด หาดตะวันรอน (พัทยา) จังหวัดชลบุรี  7 
  นอกจากนี้ ฝายทรัพยากรบุคคล ไดกําหนดจัดการอบรมหลักสูตรแกนดานการบริหารและ8 
จัดการใหแกบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 4 โครงการ คือ  9 

- การแลกเปลี่ยนเรียนรูและการสะทอนผลแนวปฏิบัติที่ดีของผูบริหารระดับสูง มข. 10 
- การบริหารการเปลี่ยนแปลงดานการคลังและพัสดุ 11 
- การบริหารการเปลี่ยนแปลงดานการวิเคราะหนโยบายและแผน 12 
- การบริหารการเปลี่ยนแปลงดานการศึกษาและพัฒนานักศึกษา 13 
- การบริหารการเปลี่ยนแปลงดานการทรัพยากรบุคคล 14 

 ทั้งนี้ เพื่อใหบุคลากรซึ่งเปนผูที่มีความสําคัญในการนํานโยบายของหนวยงาน/มหาวิทยาลัยไปสู15 
การปฏิบัติในการบริหารจัดการใหบริการและปฏิบัติงาน เพื่อสนองตอบตอยุทธศาสตรของหนวยงาน/มหาวิทยาลัยได16 
ประสบความสําเร็จและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 17 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และความรวมมือใหคณะ/หนวยงานใหความสําคัญในการพิจารณา18 
บุคคลที่เหมาะสมเขารวมการอบรมสัมมนาในแตละโครงการดวย 19 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 20 
 21 
 5.3  ขอใหเรงเบิกจายงบประมาณโครงการทุนพัฒนาอาจารย 22 
  รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลเสนอที่ประชุมวา  ดวยสํานักสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะ23 
บุคลากร สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา ไดมีหนังสือที่ ศธ 0509(3)/ว574 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 24 
2552 แจงวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะตองบริหารงบประมาณโครงการทุนพัฒนาอาจารยสาขา25 
ขาดแคลน โครงการผลิตและพัฒนาอาจารย และโครงการพัฒนาอาจารยวิทยาเขตสารสนเทศและเบิกจายให26 
เสร็จส้ินภายในเดือนกรกฎาคม 2552 เพื่อจะไดนําเงินเหลือจายไปใชในโครงการอื่นที่ยังขาดแคลน ดังนั้น จึง27 
ขอใหมหาวิทยาลัยสํารวจและเสนอคําขอเบิกจายงบประมาณประจําป 2552 เพิ่มเตมิ ดังนี้ 28 

1. ผูรับทุนที่ศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอกรวมกับมหาวทิยาลัยในตางประเทศ ผูใดที่ยังมี29 
สิทธิไดรับทุนถึงส้ินปงบประมาณ 2552 หรือปงบประมาณ 2553 ประสงคจะเดินทางไปทํา30 
วิจัย ณ ตางประเทศในปงบประมาณ 2552 ใหจัดทําแผนวิจัยเสนอ 31 

2. ผูรับทุน ที่สามารถเขาศึกษาตอระดับปริญญาเอกในภาคปลายปการศึกษา 2548 หรือภาค32 
ตนปการศึกษา 2549 ผูใดที่มีหนังสือรับรองจากอาจารยที่ปรึกษาวาจะสําเร็จการศึกษา33 
ภายในไมเกินเดือนกันยายน 2552 หรือเดือนพฤษภาคม 2553 ตามลําดับ และมีผล34 
การศึกษาไมต่ํากวา 3.25 ประสงคที่จะขอขยายเวลาการรับทุนเฉพาะคาธรรมเนียม35 
การศึกษาปที่ 4 ในปงบประมาณ 2552 พรอมแนบสําเนาใบเสร็จคาเลาเรียนคาธรรมเนียม36 
การศกึษาการศึกษาภาค 2 ปการศึกษา 2551 และภาค 1 ปการศึกษา 2552 ดวย 37 

3. ผูรับทุนรายใดที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโอนเงินทุนประจําป 2552 ให38 
แลวแตเงินที่โอนใหนั้นต่ํากวาสิทธิ์ที่ควรไดรับ 39 

4. ผูรับทุนรายใดที่มีสิทธิ์ไดรับทุนในปงบประมาณ 2552 แตมหาวิทยาลัยยังไมไดเสนอของ40 
งบประมาณใหแกผูรับทุน รวมทั้งผูรับทุนที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่เขาศึกษา41 
ตอระดบัปริญญาเอกในภาคตนปการศึกษา 2552 และยังคงมีสิทธิ์ไดรับทุน 42 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอใหมหาวิทยาลัยรวบรวมเสนอคําขอเบิกจาย 43 
งบประมาณทุนโครงการพฒันาอาจารยสาขาขาดแคลน ทุนโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย และทุนพัฒนา44 
อาจารยวิทยาเขตสารสนเทศ สําหรับผูรับทุนตามขอ 1-4  แตทั้งนี้ หากมหาวทิยาลัยยังมีเงินเหลือจายจาก45 
โครงการทุนดังกลาว ใหมหาวิทยาลัยเบิกจายคาใชจายของผูรับทุนตามขอ 2-4 จากเงินเหลือจายกอนแตตอง46 
แจงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาทราบดวยวา มหาวิทยาลัยไดใชเงินเหลือจายเบิกจายใหแกผูรับ47 
ทุนรายใด โครงการใด เปนเงินแตละรายเทาใด ทั้งนี้ขอใหสงคําขอเบิกจายงบประมาณสําหรับผูรับทุนทั้งสาม48 
โครงการในกรณีดังกลาวขางตนไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษาภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 49 
เปนอยางชา โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะนับวันที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา50 
ประทับตรารับหนังสือจากมหาวิทยาลัยในวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 เปนวันสิ้นสุด 51 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 52 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 53 
 54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 9/2552 ณ วันศุกรท่ี 12 มิถุนายน 2552 
หมายเหต ุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 10/2552 เมื่อวันพุธท่ี 19 มิถุนายน 2552 เรียบรอยแลว 

 1 
 5.4  นักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ท่ีไดรับทุนประจําป 2549-2550 2 
  รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลเสนอที่ประชุมวา  ดวยกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดมี3 
หนังสือที่ วท 5401/ว5203147 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 ไดแจงผลการประชุมนักเรียนทุนรัฐบาล4 
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ ที่ไดรับทุนประจําป 2549-2550 ตามความตองการของมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ยังไมสามารถ5 
เดินทางไปศึกษาตางประเทศ/ในประเทศ สรุปไดวา เหตุผลของนักเรียนทุนตางประเทศ คือ นักเรียนยังมีคะแนนสอบ6 
ภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ ITLES ต่ํากวาเกณฑที่สถานศึกษากําหนด จึงยังไมสามารถเดินทางไปศึกษาตางประเทศ7 
ได สวนนักเรียนทุนในประเทศสวนใหญอยูในระหวางสมัครสถานศึกษาในประเทศ ดังนั้น เพื่อใหนักเรียนทุนสามารถ8 
สําเร็จการศึกษาตามโครงการการศึกษาที่ทุนกําหนดไว กระทรวงวิทยาศาสตรฯ จึงเห็นควรใหโอกาสนักเรียนทุน9 
ตางประเทศไดพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อสมัครสถานศึกษา และใหโอกาสนักเรียนทุนในประเทศสมัครสถานศึกษา โดย10 
เห็นควรใหนักเรียนทุนขยายเวลาการรับทุน ดังนี้ 11 

1.  ใหนักเรียนทุนตางประเทศที่ไดรับทุนประจําป 2549  ขยายเวลาการรับทุนจนถึงภาค Fall 12 
2009 (ประเทศสหรัฐอเมรกิา ขยายเวลาจนถึงเดือนกันยายน 2552 ประเทศอังกฤษและ13 
ประเทศในทวีปยุโรปขยายเวลาจนถึงเดอืนตุลาคม 2552 ประเทศออสเตรเลีย ขยายเวลา14 
ถึงเดือนกุมภาพันธ 2553)  ทั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตรฯ จะเพิกถอนทุนนักเรียนทุนที่ไม15 
สามารถเดินทางไปศึกษาตางประเทศภายในกําหนดเวลาดังกลาว 16 

2. ใหนักเรียนทุนตางประเทศที่ไดรับทุนประจําป 2550 ขยายเวลาการรับทุนจนถึงภาค Fall 17 
2009 (ประเทศสหรัฐอเมรกิา ขยายเวลาจนถึงเดือนกันยายน 2552 ประเทศอังกฤษและ18 
ประเทศในทวีปยุโรปขยายเวลาจนถึงเดือนตุลาคม 2552 ประเทศออสเตรเลีย ขยายเวลา19 
ถึงเดือนกุมภาพันธ 2553) หากยังไมสามารถเดินทางไปศึกษาในภาค  Fall 2009 กเ็ห็น20 
ควรเพิกถอนทุน เวนแตนักเรียนมีความกาวหนาในการสอบภาษาอังกฤษ อาจขยายเวลา21 
ใหถึงภาค Fall 2010 ทั้งนี้ หนวยงานจะตองมีหนังสือขอใหกระทรวงวิทยาศาสตรฯ 22 
พิจารณาขยายเวลาเปนรายๆ 23 

3. อนุมัติใหนักเรยีนทุนในประเทศ ประจําป 2549-2550 ขยายเวลาการรับทุนถึงเดือน24 
มิถุนายน 2553 หากไมสามารถเขาศึกษาก็เห็นควรใหถอนทุน 25 

4. นักเรียนทุนตางประเทศสามารถขอเปลี่ยนมาศึกษาในประเทศไทย 26 
ทั้งนี้ ไดแนบรายชื่อนักเรียนทนุประจําป 2549-2550 ตามความตองการของมหาวิทยาลัยขอนแกน  27 

ที่ยังไมสามารถเดินทางไปศึกษาตางประเทศ/ในประเทศไทย มาดวย 28 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและขอความรวมมือแจงใหนักเรียนทุนในสังกัดคณะไดรับทราบและ29 
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปดวย 30 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 31 
 32 
 5.5  ขอหารือการเบิกจายเงินประจําตําแหนงผูบริหารของพนักงานมหาวิทยาลัย 33 
  ประธานเสนอที่ประชุมวา กรมบัญชีกลางไดมีหนังสือที่ กค 0406.5/09871 ลงวันที่ 22 34 
พฤษภาคม 2552 แจงวา ตามที่  มหาวิทยาลัยแจงวาไดมีคําสั่งแตงตั้งพนักงานในมหาวิทยาลัยขอนแกนโดย35 
ไดรับคาจางหรือคาตอบแทนจากงบประมาณแผนดิน (เงินอุดหนุนทั่วไป) และเงินรายไดของมหาวิทยาลัยให36 
ดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารในสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน37 
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม จึงขอหารือ ดังนี้ 38 

1. มหาวิทยาลัยสามารถเบิกจายเงินประจําตําแหนงประเภทผูบริหาร และเงินคาตอบแทน39 
เทากับอัตราเงินประจําตําแหนงจากเงินงบประมาณแผนดิน งบดําเนินงาน ตามที่ตั้ง40 
งบประมาณไวใหพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไดหรือไม หากสามารถเบิกจายได อาศัย41 
กฎหมายและระเบียบใด 42 

2. ผูดํารงตําแหนงผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและ43 
วิธีการจายเงินประจําตําแหนงของขาราชการและผูดํารงตําแหนงผูบริหารซึ่งไมเปน44 
ขาราชการ พ.ศ.2539 และที่แกไขเพิ่มเติม หมายความรวมถึงพนักงานใน45 
สถาบันอุดมศึกษาดวยหรือไม 46 

กรมบัญชีกลางไดพิจารณาแลว มีรายละเอียดดังนี้ 47 
1. ประเด็นที่หารือในขอ 1 ดังกลาวอยูในอํานาจของสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลางจึงไดหารือ48 

ไปยังสํานักงบประมาณ  สํานักงบประมาณไดมีหนังสือที่ นร 0704/11752 ลงวันที่ 8 เมษายน 49 
2552 แจงวา หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณกําหนดประเภทงบรายจายในงบ50 
ดําเนินงาน ลักษณะคาตอบแทน โดยจัดประเภทคาใชจาย เงินประจําตําแหนงผูบริหารใน51 
มหาวิทยาลัยไวดวย ดังนั้น มหาวิทยาลยัจึงสามารถเบิกจายเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงาน52 
มหาวิทยาลัยที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารในลักษณะงบดําเนินงาน53 
ประเภทคาตอบแทนจากงบประมาณที่ไดรับจัดสรรได และกรมบัญชีกลางไดแจงเพิ่มเตมิวา 54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 9/2552 ณ วันศุกรท่ี 12 มิถุนายน 2552 
หมายเหต ุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 10/2552 เมื่อวันพุธท่ี 19 มิถุนายน 2552 เรียบรอยแลว 

สําหรับคาตอบแทนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย 1 
การเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของขาราชการและลูกจางประจําของสวน2 
ราชการ พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม กําหนดใหเฉพาะขาราชการพลเรือนใน3 
สถาบันอุดมศึกษาเทานั้นที่จะมีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทนดังกลาว มิไดกําหนดใหพนักงานใน4 
สถาบันอุดมศึกษามีสิทธิในเรื่องดงักลาแตอยางใด พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาจึงไมมสิทธิ5 
ไดรับเงินคาตอบแทนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงตามระเบียบกระทรวงการคลังวา6 
ดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของขาราชการและลูกจางประจําของ7 
สวนราชการ พ.ศ.2547 แตสามารถรับเงินประจําตําแหนงตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนง8 
ผูบริหารในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจาํตําแหนง พ.ศ.9 
2538 ในอัตราสองเทานของอัตราสําหรับตําแหนงนั้น ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบสิทธิในเงินเดือนและ10 
เงินประจําตําแหนงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง11 
ผูบริหารแลวจะปรากฏวาจะไดรับคาตอบแทนรายเดือนที่เทาเทียมกัน 12 

2. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการจายเงินประจําตําแหนงของขาราชการและผู13 
ดํารงตําแหนงผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ.2539 ไดกําหนดนิยามคําวา “ผูดํารง14 
ตําแหนงผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ” หมายถึง ผูดํารงตําแหนงผูบริหารในมหาวิทยาลัย15 
ซึ่งเปนสวนราชการและไมเปนขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย หรือผูดํารงตําแหนง16 
ผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการครูในสถาบันการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ บรรดาซึ่งมี17 
สิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง ดังนั้น 18 
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา หากไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหารใน19 
สถาบันอุดมศึกษา ที่มีสถานะเปนสวนราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาก็มีฐานะเปนผู20 
ดํารงตําแหนงผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาว 21 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 22 
มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 23 

 24 
5.6  รายงานผลการสอบทานงบการเงินประจําปงบประมาณ 2552 (ไตรมาสที่ 2) 25 

  ประธานเสนอที่ประชุมวา หนวยตรวจสอบภายในไดสอบทานงบการเงินประจําปงบประมาณ 26 
2552 ไตรมาสที่ 2 (เงินงบประมาณแผนดินและเงินรายได) สรุปผลไดดังนี้ 27 

1. มหาวิทยาลัยบันทึกบัญชีโดยใชเกณฑคงคางตามหลกัการและนโยบายบัญชีสําหรับ28 
หนวยงานภาครัฐตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 29 

2. รอบระยะเวลาบัญชี เริ่มตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 และสิ้นสุดวันที่ 31 มนีาคม 2552  30 
3. การรับรูรายไดคาใชจาย 31 

รายไดบันทึกรับรูรายไดเมือ่ไดรับอนุมัตคิําขอเบิกจากกรมบัญชีกลางหรือเมื่อไดรบัเงิน32 
จากแหลงเงินประเภทนั้นๆ ประกอบดวย 33 

o เงินงบประมาณประจําป 34 
o เงินงบประมาณหมวดรายจายงบกลาง 35 
o เงินอุดหนุน 36 
o เงินชวยเหลือและเงินบริจาค 37 
o เงินรายไดจากเงินรับทุกประเภทของมหาวิทยาลัย 38 

คาใชจายบันทึกรับรูคาใชจายตามเกณฑคงคาง 39 
4. ที่ดิน อาคาร อุปกรณแสดงยอดมูลคาหลกั หักคาเสื่อมราคาสะสม คาเสื่อมราคาคาํนวณ40 

โดยวิธีเสนตรงในอัตราที่กระทรวงการคลงักําหนด/สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงยอดมูลคา41 
หลังหักตัดจําหนายสะสม 42 

5. รายการประเภทวัสดุบันทึกเปนคาใชจาย เมื่อซื้อและปรับปรุงบัญชีเปนสินทรัพยคงเหลือ43 
เมื่อส้ินปงบประมาณ 2552 44 

จากงบการเงนิแสดงใหเห็นถึงความมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอยูใน 45 
เกณฑที่ดี แตยังมีขอจํากัดบางประการที่ทําใหงบการเงินแสดงขอมูลยังไมถูกตองสมบูรณคือ การบันทึก46 
สินทรัพยงบประมาณแผนดิน บันทึกสินทรัพยที่ไดมาป 2546 เงินรายได 2549 และบัญชีงบประมาณแผนดินมี47 
รายการที่รออนุมัติจากกรมบัญชีกลาง เพื่อปรับปรุงรายการบัญชีคือ เจาหนี้ยกมาป 2548 รายการยกเลิกแต48 
ระบบไมหักลางเจาหนี้ยอดยกมาจากป 2548 จํานวน 30,012.10 บาท และการหักลางใบสําคัญจายยอดยกมา49 
ป 2548 จํานวน 554,073.80 บาท 50 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 51 
มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 52 
 53 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 9/2552 ณ วันศุกรท่ี 12 มิถุนายน 2552 
หมายเหต ุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 10/2552 เมื่อวันพุธท่ี 19 มิถุนายน 2552 เรียบรอยแลว 

 1 
5.7  ผลการประชุมตามโครงการสอบทานผลการดําเนินงานของคณะผูสอบทาน  2 
        กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 3 

  ประธานเสนอที่ประชุมวา กองคลังไดรายงานผลการประชุมตามโครงการสอบทานผลการ4 
ดําเนินงานของคณะผูสอบทาน กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ได5 
เขาสอบทานผลการดําเนินงานดานการบริหารพัสดุ การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานทางดานการเงิน และ6 
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ที่ผานมา ซึ่งมี7 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ คณะผูสอบทานไดชื่นชมการดําเนินงานของ8 
มหาวิทยาลัยที่เปนระบบ มีระเบียบแบบแผน และขอบคุณมหาวิทยาลัยในการตอนรับและใหขอมูลเปนอยางดี 9 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 10 
มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 11 

 12 
5.8  รายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษหลักสูตรสาธารณสุขบัณฑิต(ตอเนื่อง)  13 
        ประจําป 2551 14 

  ผูชวยคณบดีฝายบริหาร ผูแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร เสนอที่ประชุมวา  ผูตรวจสอบ15 
บัญชีโครงการพิเศษสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) ประจําปงบประมาณ 2551 ตามคาํสั่ง16 
มหาวิทยาลัยขอนแกนที่ 5304/2552 ไดตรวจสอบงบดุล งบรายรับ-รายจาย สําหรับปส้ินสุดเพียงวันที่ 30 17 
กันยายน 2551 กับบัญชี เอกสารและหลักฐานตางๆ การปฏิบัติและทดสอบรายการอื่นๆ ที่เห็นวาจําเปนตาม18 
หลักวิชาการบัญชีแลว เห็นวางบการเงินนี้แสดงผลการดําเนินงานโดยถูกตองตามที่ควร และไดทําขึ้นตามหลัก19 
บัญชีที่ใชโดยทั่วไป การบันทึกบัญชีใชเกณฑคงคาง (ACCURAL  BASIS) สําหรบัเงินทุนสํารองสะสม 7% ได20 
ฝากรวมไวกับคณะสาธารณสุขศาสตร โดยสรุปโครงการฯ มีรายรับสูงกวารายจาย 1,125,537.44 บาท 21 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 22 
มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 23 

 24 
5.9 การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและ 25 
        บุคลากรทางการศึกษา 26 

  คณบดีคณะศกึษาศาสตรเสนอตอที่ประชมุวา สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร27 
ทางการศกึษา (สํานักงาน ก.ค.ส.) ไดมีหนังสือที่ ศธ 0206.6/250 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 แจงวา 28 
คณะกรรมการขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)ไดมีมตริับรองคณุวุฒิจากมหาวิทยาลัยขอนแกน 29 
เพื่อประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศกึษาธิการ 30 
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และกระทรวงวฒันธรรม จํานวน 9 คณุวุฒิ ดังนี้ 31 
 ชื่อคุณวุฒ ิ สาขาหรือโปรแกรมวชิา หรอืวิชาเอก รับรองและ

กําหนดอัตรา
เงินเดือน 

หมายเหต ุ

   อันดับ ขั้น  
1. ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตร 5 ป) 
คณิตศาสตรศกึษา 
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547) 

ครูผูชวย 8,700 1. ตามบัญชีอัตรา 
เงินเดือนขาราชการ 

  วิทยาศาสตรศกึษา ครูผูชวย 8,700 ครูและบุคลากรทาง 
      (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547)   การศึกษาที่ม ี
  ศิลปศึกษา ครูผูชวย 8,700 ใบอนุญาตประกอบ 
      (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)   วิชาชีพแนบทาย 
  พลศึกษา ครูผูชวย 8,700 พระราชกฤษฎกีา 
      (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)   การปรับอัตรา 
  สังคมศึกษา ครูผูชวย 8,700 เงินเดือนขาราชการ 
      (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)   ครูและบุคลากร 
  การสอนภาษาไทย ครูผูชวย 8,700 ทางการศกึษา 
      (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)   (ฉบับที่ 2)  
  คอมพิวเตอรศกึษา ครูผูชวย 8,700 พ.ศ.2550 
      (หลักสูตรใหม พ.ศ.2547)    
 32 
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 ชื่อคุณวุฒ ิ สาขาหรือโปรแกรมวชิา หรอืวิชาเอก รับรองและ
กําหนดอัตรา
เงินเดือน 

หมายเหต ุ

   อันดับ ขั้น  
  การสอนภาษาญี่ปุน ครูผูชวย 8,700  
      (หลักสูตรใหม พ.ศ.2547)    
  การสอนภาษาอังกฤษใหผูมพีื้นฐาน

ภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ 
ครูผูชวย 8,700  

      (หลักสูตรใหม/นานาชาต ิพ.ศ.2547)    
 จํานวน 9 คุณวุฒิ     
 1 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  2 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  3 
 4 
  5.10  งบประมาณแผนดินประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 และโครงการภายใตแผนปฏิบัติการ 5 

         ไทยเขมแข็ง 2555 (ตามแผนฟนฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2) รอบท่ี 2 6 
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอที่ประชุมวา รัฐบาลไดกําหนดนโยบายงบประมาณ7 
ป 2553 เปนนโยบายงบประมาณขาดดุลจํานวน 350,000 ลานบาท โดยกําหนดวงเงินงบประมาณรายจาย 8 
จํานวน 1,700,000 ลานบาท ลดลงจากปงบประมาณ 2552 จํานวน 251,00 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 12.9 9 
(ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 6 พฤษภาคม 2552) และจัดสรรงบประมาณใหแกกระทรวงเพื่อดําเนินการ/10 
โครงการที่อยูในความรับผิดชอบตามภารกิจและยุทธศาสตรในการดาํเนินงานของแตละกระทรวง โดย11 
กระทรวงศึกษาธิการ ไดรับกรอบวงเงินจํานวน 345,665.5 ลานบาท ลดลงจากปงบประมาณ 2552 จํานวน 12 
4,891.1111 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 1.4 มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณจํานวน 13 
3,134.5433 ลานบาท ลดลงจากปงบประมาณ 2552 จํานวน 112.056 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 3.5  โดยมี14 
เพียงงบดําเนินการ แตไมมีงบลงทุน ดังนั้น ในปงบประมาณ 2553 นี้ จึงไมมีโครงการ/ครุภัณฑ ใหม  แตทั้งนี้ 15 
เพื่อเปนการกระตุนเศรษฐกจิในภาพรวม คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวนัที่ 7 เมษายน 2552 เห็นชอบตามมติ16 
คณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552 ในการพิจารณาแผนพื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 17 
(Stimulus Package 2 : SP2) วงเงินรวม 1,566,867 ลานบาท เพื่อสรางงานและสรางรายไดการลงทุนของ18 
ภาครัฐ โดยในสวนของมหาวิทยาลัยขอนแกนคาดวาจะไดรับการจัดสรรงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติการไทย19 
เขมแข็ง 2555 (แผนฟนฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2) รอบที่ 1 วามีรายการที่อยูในโครงการแผนฟนฟูเศรษฐกิจระยะที่ 20 
2 ปงบประมาณ พ.ศ 2553 รวม 208.348 ลานบาท ดังนี้  21 

1. โครงการแผน/แผนงาน สาขาสาธารณสุข (กระทรวงศึกษาธิการ) ประเภทที่ 1 วงเงิน 22 
133.618 ลานบาท 23 

-  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน วงเงิน 108.000 ลานบาท 24 
-  HR สาธารณสุข  วงเงิน 25.618 ลานบาท 25 

2. โครงการแผน/แผนงาน สาขาการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ) ประเภทที่ 2 วงเงิน 26 
74.73 ลานบาท 27 

-โครงการเพิม่ประสิทธิภาพของสวนราชการกระทรวงศกึษาธิการ แผนงานยกระดับ 28 
  คุณภาพการศึกษาที่ทันสมัย 29 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ทั้งนี้ สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดจาก website : 30 
www.mua.go.th/~budget   หัวขอ “โครงการดานสาธารณสุขภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555”  31 
  ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 32 

- คณะ/หนวยงานที่เกี่ยวของควรตองเตรียมแผนบริหารงบประมาณและดําเนินการให33 
เปนไปตามเวลาที่กําหนด  34 

- สําหรับคณะที่มีโอกาสที่จะไดรับการจัดสรรงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติการไทย35 
เขมแข็ง 2555 ดังกลาว ควรทําแผนเชงิรุกเตรียมการไวใหพรอม โดยขอใหประสาน36 
ความรวมมือกบัฝายแผนและสารสนเทศอยางใกลชิด 37 

  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ  38 
  39 
 40 
 41 
 42 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 9/2552 ณ วันศุกรท่ี 12 มิถุนายน 2552 
หมายเหต ุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 10/2552 เมื่อวันพุธท่ี 19 มิถุนายน 2552 เรียบรอยแลว 

5.11  การขออนุมัติเปดหลักสูตร 1 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา ดวยคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 2 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดพิจารณาใหความเห็นชอบการเสนอขออนุมัติเปดหลักสูตร จํานวน 8 หลักสูตร มี3 
รายละเอียด ดังนี้ 4 

 ชื่อหลักสูตร คณะที่รับผิดชอบ ผานความเห็นชอบ
คราวประชุม 
ครั้งที่ (วันที่) 

1. ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาผูชวยพยาบาล (หลักสูตรใหม พ.ศ.2552) 

พยาบาลศาสตร 6/2552 
(9 เม.ย.2552) 

2. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวสถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552) 

สาธารณสุขศาสตรและ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

6/2552 
(9 เม.ย.2552) 

3. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552) 

บัณฑิตวิทยาลัย 7/2552 
(21 เม.ย.2552) 

4. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552) 

บัณฑิตวิทยาลัย 7/2552 
(21 เม.ย.2552) 

5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552) 

เทคนิคการแพทยและ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

7/2552 
(21 เม.ย.2552) 

6. ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาผูชวยทันตแพทย (หลักสูตรใหม พ.ศ.2552) 

คณะทันตแพทยศาสตร 8/2552 
(29 พ.ค.2552) 

7. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)  
 

สถาบันพระบรมราชชนก  
สถาบันสมทบ
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

8/2552 
(29 พ.ค.2552) 

8. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ 
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2552) 

พยาบาลศาสตร 9/2552 
(3 มิ.ย.2552) 

 5 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  6 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  7 
 8 

5.12  รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการความรวมมือทางวิชาการ 9 
          ดานการศึกษาสําหรับ ส.ป.ป.ลาว 10 

  เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ 11 
กระทรวงการตางประเทศ ไดมีหนังสือที่ กต 1502.1/4851 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 แจงรายงานการ12 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการความรวมมือทางวิชาการดานการศกึษาสําหรับ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 7 13 
พฤษภาคม 2552 ณ โรงแรมรอยัลปริ๊สเซส กรุงเทพฯ ที่ผานมา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ14 
ประชุม   15 
  คณบดีคณะเกษตรศาสตรเสนอที่ประชุมเพิ่มเติมวา ในการประชุมเมือ่วันที่ 7 พฤษภาคม 2552 16 
นั้น มีผูประกอบการของประเทศไทยที่ไปลงทุนในประเทศ ส.ป.ป.ลาวเขารวมการประชุมดวย ประเด็นปญหาที่17 
สําคัญคือ การขาดแรงงานฝมือที่เปนคนลาว โดยเฉพาะดานการเกษตรและดานชาง ซึ่งประเทศไทยควรจะไป18 
กอตั้งวิทยาลัยเพื่อฝกแรงงานที่มีฝมือทางดานการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร  ทั้งนี้ ศ.กนก  วงษตระหงาน 19 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดเสนอแนะใหมหาวิทยาลัย โดยฝาย20 
วิชาการและวิเทศสัมพันธรวมกับคณะเกษตรศาสตรและคณะวิศวกรรมศาสตรจัดทําโครงการเสนอรัฐบาลใหแลว21 
เสร็จภายในระยะสองเดือนนี้   22 
  ประธานเสนอที่ประชุมเพิ่มเติมวา เรื่องนี้เกี่ยวของกับการปรับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 23 
และเชื่อมโยงไปสูการบูรณาการเปนประชาคมอาเซียนตอไป จึงขอความรวมมือคณะ/หนวยงานใหความสําคัญและ24 
ใหขอมูลที่เกี่ยวของกับฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธและฝายแผนและสารสนเทศตอไป 25 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  26 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ  27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 9/2552 ณ วันศุกรท่ี 12 มิถุนายน 2552 
หมายเหต ุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 10/2552 เมื่อวันพุธท่ี 19 มิถุนายน 2552 เรียบรอยแลว 

5.13  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายช่ือนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา  1 
            ท่ีไดรบัรางวัลพระราชทาน ประจาํปการศึกษา 2551 2 

  เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษาไดมหีนังสือที่ ศธ 3 
0508/ว 92 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 นําสงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา 4 
และสถานศึกษาที่ไดรับรางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา 2551 โดยในปการศึกษา 2551 นี้ นักศึกษา5 
มหาวิทยาลัยขอนแกน คือ นางสาววินิจตรา  ศรีนวล นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร เปนผูไดรบัรางวัล6 
พระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้ รางวัลดังกลาวนี้ ไดเริ่มมีมาตั้งแตป พ.ศ.2547 และนักศึกษา7 
มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับรางวัลนี้มา 4 ปติดตอกันแลว  8 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  9 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  10 
 11 

5.14  นักศึกษาไทยในโครงการ Work and Travel ประสบปญหาในสหรัฐอเมริกา 12 
 เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษาไดมหีนังสือที่ ศธ 13 
0508/ว 547 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 แจงเรื่องนักศึกษาไทยในโครงการ Work and Travel ประสบ14 
ปญหาในสหรัฐอเมริกา   โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับหนังสือจากกระทรวงการตางประเทศ 15 
แจงวา นักศึกษาไทยที่เขารวมโครงการ Work and Travel ประสบปญหาในประเทศสหรัฐอเมรกิา มีปญหาที่16 
พอสรุปไดดังนี้ 17 

1. ปญหาเรื่องการจางงานและนายจาง 18 
บริษัทจัดหางานซึ่งเปนตัวแทนในสหรัฐฯ ไมสามารถจัดหางานใหนักศึกษาทําได เมื่อ19 

นักศึกษาเดินทางไปถึงสหรัฐฯ ตามที่แจงไว เนื่องจากขณะนี้สหรัฐฯ เองก็20 
ประสบปญหาทางเศรษฐกิจ 21 

นักศึกษาบางสวนไดงานทํา แตไดชั่วโมงการทํางานนอยมาก (นอยกวา 40 ชั่วโมงตอ22 
สัปดาหตามกฎหมายสหรัฐฯ) ทําใหไดรับรายไดนอย (นักศึกษาคาดวาจะไดรับ23 
เงินคาจางคุมคากับคาเครื่องบินและคาสมัครเขารวมโครงการฯ) 24 

งานที่บริษัทจัดหาใหเปนงานอันตรายและมีความเสี่ยง 25 
งานที่ทําเปนงานหนัก กอปรกับนักศึกษาเองไมเคยชินกับการทํางานหนักเนื่องจาก26 

นักศึกษาที่ไปเขาโครงการสวนใหญมาจากครอบครัวที่มีฐานะดี 27 
นายจางและผูรวมงานใชวาจาดูถูกและขมขู ทําใหนักศึกษาไทยเสียกําลังใจและเมื่อ28 

ตองการเปลีย่นงานใหม บรษัิทฯ จะปฏิเสธและขูวาจะสงตัวกลับประเทศไทย 29 
2. ปญหาเรื่องที่พัก 30 

ที่พักไมเหมาะสม นักศึกษาฯ ตองอยูกันอยางแออัด หองละ 4 คน บางรายถูกจัดให31 
พัก 7 คนตอบาน 1 หลัง ซึ่งมี 2 หองนอน 32 

อยูหางไกลจากที่ทํางานมาก ตองเดินทางดวยเทาใชเวลาประมาณ 40 นาที 33 
(เนื่องจากหากรอรถเมลจะใชเวลานานมาก และหากใชบริการรถแท็กซี่ทุกวัน ก็34 
จะเสียคาใชจายสูง) 35 

3. ปญหาที่เกิดขึ้นจากบริษัทจัดหางานในไทยและบริษัทตัวแทนในสหรัฐฯ 36 
ส่ิงที่บริษัทฯประชาสัมพันธใหเขารวมโครงการมักจะไมตรงกับสิ่งที่นักศึกษาประสบใน37 

สหรัฐฯ ไมวาจะเปนการจัดหางานให หรือเรื่องที่พัก 38 
เมื่อเกิดปญหาในสหรัฐฯ นักศึกษามักจะไมไดรับการดแูลที่ดี อีกทั้งไดรับการขมขูวา39 

จะแจงระงับวีซา และสงตัวกลับประเทศไทย 40 
 พรอมนี้ กระทรวงการตางประเทศมีขอสังเกตและขอคิดเห็นเพิ่มเติมในการแกไขปญหาขางตนดังนี้ 41 
 1.  ดําเนินการประชาสัมพันธอยางตอเนื่องใหผูปกครองและนักศึกษาไดเห็นถึงปญหาตางๆที่42 
จะเกิดขึ้นกอนตัดสินใจเขารวมโครงการฯ เพราะที่ผานมาตัวแทนบริษัทมักประชาสัมพันธในมหาวิทยาลัย/43 
สถานศึกษาที่มีชื่อเสียง โดยใหขอมูลที่คลาดเคลื่อนและไมครบถวน นักศึกษาสวนใหญมาจากครอบครัวที่มี44 
ฐานะดี และไมเคยทํางานหนักมากอน แตละคนตองจายเงินคาเขารวมโครงการประมาณหนึ่งแสนกวาบาท ดวย45 
ความคาดหวังตามคําโฆษณาของบริษัทวาจะสามารถทํางานไดเงินคุมกับคาเครื่องบินและคาใชจายที่เสียไป46 
เพื่อใหไดมาทั้งเงิน ประสบการณและภาษา นอกจากนี้ นักศึกษาที่เขารวมโครงการฯ และผูปกครองสวนใหญ47 
มักเขาใจวา โครงการของบริษัทตัวแทนเหลานี้เปนสวนหนึ่งของโครงการของรัฐบาล 48 
 2.หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของควรมีมาตรการควบคุมดแูลบริษัทตัวแทนในเรื่องมาตรฐานการ49 
ทําสัญญาและความรับผิดชอบชดใชคาเสียหายตางๆ อีกทั้งควรใหมีการฝกอบรมนกัศึกษาเพื่อเตรียมความ50 
พรอมกอนเดนิทางไปทํางานในตางประเทศ เพื่อรับทราบถึงปญหาตางๆที่อาจเกิดขึ้น 51 
 3.หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของและสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชนไมควรอนญุาตใหบริษัท52 
ตัวแทนในประเทศไทยเขาไปในสถาบันการศึกษาในชวงเดือนมิถุนายน-ตุลาคม เพือ่ทําการชักชวนและ53 
โฆษณาชวนเชื่อใหนักศึกษาสมัครเขารวมกับโครงการฯ ซึ่งมีพฤติกรรมเขาขายการหลอกลวงอยางเปน54 
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ขบวนการ ทั้งนี้ เพื่อชวยปองกันและปองปรามไมใหมีนกัศึกษาหลงเชื่อและตกเปนเหยื่อสมัครเขารวมกับ1 
โครงการฯ เดนิทางไปสหรัฐฯอีกทางหนึ่งดวย 2 
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอความรวมมอืใหมหาวิทยาลัยประชาสัมพันธให3 
นักศึกษาและผูปกครองไดรบัทราบและระมัดระวังการเขารวมโครงการตอไป 4 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  5 
  ประธานไดเสนอที่ประชุมเพิ่มเติมวา ที่ประชุมคณบดีคราวประชุมครัง้ที่ 16/2550 เมื่อวันที่ 14 6 
กันยายน 2550  ไดพิจารณาเรื่องปญหานักเรียนไทยที่เดินทางไปกับโครงการทํางานควบคูกับการศึกษาและ7 
ทองเที่ยวในสหรัฐอเมริกา แลว และมีมติเห็นชอบในหลักการไมใหใชสถานที่ของคณะและมหาวิทยาลัย ในการ8 
ประชาสัมพันธโครงการลักษณะนี้ และมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้  9 

- มหาวิทยาลัยควรมีการศึกษาขอมูลเชิงลึก กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน    10 
ซึ่งจะชวยใหฝายแนะแนวนักศึกษาสามารถใหความรูและขอมูลเกี่ยวกับโครงการในลักษณะนี้แกนักศึกษาและ11 
ผูปกครองไดอยางถูกตอง 12 

- ควรกําหนดบทบาทดานการประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย ไมใหเขาไปมีสวนรวมในการ13 
รับสมัครของโครงการลักษณะนี้ ทั้งในระดับคณะ/มหาวิทยาลัย  14 

- มอบหมายใหฝายสังคมและชุมชนสัมพันธรับไปพิจารณาเกี่ยวกับการประชาสัมพนัธภายใน15 
มหาวิทยาลัย การประชาสัมพันธทางสถานวีิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแกน และการดําเนินการที่เกี่ยวของ16 
กับฝายการจัดการทรัพยสินในการขอใชสถานที่ของมหาวิทยาลัย 17 
  ในการนี้ จึงขอความรวมมือคณะและหนวยงานที่รับผิดชอบประชาสัมพันธใหนักศึกษาและ18 
ผูปกครองไดรบัทราบและระมัดระวังการเขารวมโครงการดังกลาวดวย และขอใหงานประชุมเวียนแจงมติที่19 
ประชุมคณบดีในเรื่องดังกลาวใหคณะไดรบัทราบอีกครั้ง 20 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ และขอความรวมมือประชาสัมพันธใหนักศึกษาและผูปกครอง21 
ไดรับทราบและระมัดระวังการเขารวมโครงการดังกลาวตอไป 22 
 23 
 5.15  สถานการณการระบาดและแนวทางปฏิบัติของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม  24 
            ชนิด A/H1N1 25 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา ไดรับหนังสือแจงจากทางโรงพยาบาลศรีนครินทรวา 26 
ขณะนี้มีสถานการณการระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม ชนิด A/H1N1 ซึ่งระบาดไปทั่วโลก ประเทศ27 
ไทยมีความเสี่ยงเปนอยางมากที่จะเกิดการระบาดอยางตอเนื่องภายในประเทศเชนเดียวกันกับประเทศอื่นๆ 28 
ขณะนี้ประเทศไทยพบผูปวยติดเชื้อไขหวัดใหญ จํานวน 5 ราย (ขอมูล ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2552) ถึงแมวาการ29 
ระบาดของโรคในปจจุบันพบวาผูปวยติดเชื้อไวรัสไขหวัดใหญมีความรุนแรงนอยและอัตราการปวยตายต่ํา 30 
อยางไรก็ตามเชื้อไวรัสอาจมีการเปลี่ยนแปลงความรุนแรงมากขึ้น จึงตองประเมินสถานการณและปรับระดับการ31 
ปองกันและการควบคุมโรคเปนระยะ ดังนั้น เพื่อใหการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคไขหวัดใหญ32 
สายพันธุใหม ชนิด A/H1N1 ในสถานศึกษา จึงขอแจงสถานการณการระบาดและแนวทางการปฏิบัติตาม33 
คําแนะนําในการควบคุมโรคกรณีเกิดโรคในสถานศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 34 
และขอความรวมมือในการประชาสัมพันธใหนักศึกษาที่เดินทางกลับมาจากตางประเทศที่พบผูปวยติดเชื้อ35 
ไขหวัดใหญไดสังเกตอาการและปฏิบัติตามคําแนะนํา หากมีอาการไข หนาวสั่น ปวดศีรษะ เจ็บคอ ไอ คัดจมูก 36 
น้ํามูกไหล ควรหยุดเรียนและพักอยูที่บานเปนเวลาอยางนอย 7 วัน หลังเริ่มปวย เพื่อปองกันการแพรกระจาย37 
เชื้อใหผูอื่น  ควรสวมหนากากอนามัย ผาปดปากปดจมูก เพื่อเวลาไอหรือจามควรใชกระดาษทิชชูและควรลาง38 
มือดวยสบู ถาหากอาการปวยยังไมหายใหรีบไปพบแพทยทันทีที่ศูนยบริการสุขภาพนักศึกษา หรือโรงพยาบาล39 
ศรีนครินทร หากมีขอสงสัยใหสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่หนวยควบคุมโรคติดเชื้อ งานเวชกรรมสังคม 40 
โรงพยาบาลศรีนครินทร  โทรศัพท 63573 , 63077 41 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 42 
  ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 43 
  - ในพื้นที่มหาวิทยาลัยมีจุดที่ควรตองระวังอยางเขมงวดเพื่อมิใหเกิดการแพรระบาด เชน 44 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัขอนแกน หองกิจกรรมเชยีรของนักศึกษา หองเรียนรวม จึงขอความรวมมือในการ45 
ติดโปสเตอรประชาสัมพันธ ใหไดรับทราบโดยทั่วกัน  และทางโรงพยาบาลศรนีครินทร มีวัคซีนปองกันโรค46 
ไขหวัดใหญ หากผูใดประสงคจะรับวัคซีนขอใหติดตอกับทางโรงพยาบาลศรีนครินทรโดยตรงตอไป 47 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ และมอบฝายพัฒนานักศึกษาประสานความรวมมือกับ48 
โรงพยาบาลศรีนครินทร ติดตามสถานการณการระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหมดังกลาว 49 
และขอความรวมมือคณะ/หนวยงานในการประชาสัมพันธใหนักเรียน/นักศึกษาไดรับทราบและปฏิบัติ50 
ตามคําแนะนําดวย 51 
 52 
 53 
 54 
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 1 
5.16  โครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2 
          ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ป 2552 3 

  ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี ผูแทนรองอธิการบดีฝายวิจัยและการ4 
ถายทอดเทคโนโลยีเสนอที่ประชุมวา ดวยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีความประสงคจะสํารวจ5 
และประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 6 
เพื่อนําขอมูลมาเปนแนวทางสนับสนุนการวิจัยของ สกว. และไดมีหนังสือเชิญมหาวิทยาลัยขอนแกน เขารวม7 
โครงการดังกลาว โดยมีรายละเอียดโครงการประเมินฯ ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม จึงเสนอที่ประชุม8 
คณบดีเพื่อใหคณะที่สนใจแจงความจํานงตามสาขาวิชา โดยฝายวิจัยฯ จะรวบรวมขอมูลสง สกว. ภายในวันที่ 9 
31 กรกฎาคม 2552  10 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและใหขอคิดเห็นเสนอแนะ 11 

มต ิ  ท่ีประชุมรับทราบ และเห็นชอบในหลักการการเขารวมโครงการประเมินคุณภาพ 12 
ผลงานวิจัยเชิงวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ป 2552 13 
ดังกลาว โดยขอใหคณะท่ีสนใจแจงความจํานงตามสาขาวิชา และสงขอมูลไปยังฝายวิจัยฯ ภายใน14 
วันท่ี 24 กรกฎาคม 2552 เพื่อรวบรวมขอมูลสง สกว. ภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2552 ตอไป 15 
 16 
  5.17  สรุปผลการติดตามรายงานผลการประเมินผลงานของผูบริหารระดับตนและ 17 
            ระดับกลาง 18 

รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลเสนอที่ประชุมวา  มหาวิทยาลยัไดกําหนดแนวทางการ 19 
ติดตามและประเมินผลงานของผูบริหารระดับตนและระดับกลาง ตามประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน(ฉบับที่ 20 
1605/2552) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ  21 
  1.  ใชเปนหลักเกณฑในการกํากับติดตามและประเมินผลงานของผูบริหารระดับตนและ22 
ระดับกลาง    23 
  2.  ใหผูบริหารระดับหัวหนาหนวยงานไดรบัทราบผลการปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรคในการ24 
บริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 25 
  3.  ใชเปนแนวทางในการพัฒนาผูบริหารระดับตนและระดับกลาง 26 
  ซึ่งกําหนดใหมีการติดตามและประเมินผลงานปละครั้งตามรอบการประเมินของแตละ27 
ปงบประมาณ(ใหรายงานผลการประเมินเสนอตออธิการบดีเมื่อส้ินสุดการประเมินภายในเดือนตุลาคมของทุกป) 28 
สําหรับการประเมินผลงานของผูบริหารระดับตนและระดับกลาง มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ 29 
2551 จากทั้งหมด 32 คณะ/หนวยงาน สรุปดังนี้ 30 
  1. สงรายงานผลการประเมนิ จํานวน 14 คณะ/หนวยงาน 31 
  2. ขอยกเวนการายงานผลการประเมิน จํานวน 5 คณะ/หนวยงานเนื่องจากมีการปรับระบบการ32 
บริหารงานภายในคณะ/หนวยงาน 33 
  3. ยังไมสงรายงานผลการประเมิน จํานวน 13 คณะ/หนวยงาน 34 

จากรายงานผลการประเมินผลงานของผูบริหารระดับตนและระดับกลาง มหาวิทยาลัยขอนแกน  35 
ประจําป 2551 ที่คณะ/หนวยงานไดสงมานั้น พบวา สวนใหญไดมีการดําเนินการประเมินผลงานครบ36 
องคประกอบทั้ง 2 สวน คือ การประเมินขีดความสามารถ (40%) และการวัดผลการปฏิบัติงาน (60%) และมี37 
การรายงานผลการประเมินเปนคะแนน (จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน) แตเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา มี38 
หลักเกณฑและวิธีการประเมินในแตละสวน แตกตางกัน และมีบางคณะ/หนวยงานที่มีการรายงานผลการ39 
ประเมินในภาพรวม โดยแบงออกเปน ขั้นผาน  ขั้นดี และขั้นดีเดน 40 

เนื่องจากเปนปแรกของการประเมินผลงานของผูบริหารระดับตนและระดับกลาง  41 
มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงทําใหคณะ/หนวยงานตลอดจนผูบริหารระดับตนและระดับกลางของคณะ/หนวยงาน42 
ตางๆ ยังขาดความเขาใจในรูปแบบและวิธีการประเมิน โดยคณะกรรมการประเมินฯ สวนใหญเสนอใหคณะ/43 
หนวยงานเรงสรางความเขาใจใหผูบริหารระดับตนและระดับกลางเขาใจในรูปแบบและวิธีการประเมินตลอดจน44 
วัตถุประสงคของการประเมินและประโยชนที่ไดรับจากการประเมิน เพื่อใหมีการเตรียมความพรอมสําหรับการ45 
ประเมิน และมีการเสนอใหมหาวิทยาลัยทบทวนรูปแบบและวิธีการประเมินใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการ46 
ประเมินเพื่อใหทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรคในการบริหารงานเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนา47 
ผูบริหารระดับตนและระดับกลางของมหาวิทยาลัยตอไป  48 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  49 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ และขอความรวมมือคณะ/หนวยงานที่ยังไมไดสงรายงานผลการ50 
ประเมินใหดําเนินการจัดสงใหฝายทรัพยากรบุคคลตอไปดวย 51 
 52 
 53 
 54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 9/2552 ณ วันศุกรท่ี 12 มิถุนายน 2552 
หมายเหต ุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 10/2552 เมื่อวันพุธท่ี 19 มิถุนายน 2552 เรียบรอยแลว 

 1 
 5.18  ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจําป 2551 มหาวิทยาลัยขอนแกน และ 2 
          รายงานการสํารวจความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิตและความพึงพอใจ 3 
            ตอบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีตอสังคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551  4 
            มหาวิทยาลัยขอนแกน 5 
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ เสนอตอที่ประชุมวา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา6 
ระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) มีหนังสือแจงมายังมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามหนังสือที่ นร 1201 / 933 7 
เรื่องผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของ8 
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งผลคะแนนจากการประเมินตัวชี้วัดตาง ๆ ในคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป9 
งบประมาณ พ.ศ. 2551 นั้น มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดคะแนนรวมเทากับ 4.3626 จากคะแนนเต็ม 10 
5.0000 คะแนน โดยมีรายละเอียดในแตละมิติดังนี้ 11 
 12 

กรอบการประเมินผล นํ้าหนัก
คะแนน 

ผลการ
ประเมินตนเอง

ผลคะแนน 
ณ 20 พฤษภาคม 2552 

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผล 53.84 4.7918 4.6104 
มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพ 12 2.6550 4.7000 
มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 10 4.0000 3.8000 
มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาสถาบัน 23 3.9397 3.8510 

รวม 98.84 3.9731 4.3626 
 13 

 สําหรับผลการสํารวจความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิตและความพึงพอใจตอบทบาท14 
ของสถาบันอุดมศึกษาที่มีตอสังคม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551  มหาวิทยาลัยขอนแกน มีสาระสําคัญ  15 
ดังนี้ 16 

• ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตและบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวยการ 17 
สํารวจความพึงพอใจ 2 สวน คือ ( 1 ) การสํารวจความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต ( ทําการสํารวจจาก18 
ผูใชบัณฑิต คือ นายจาง/หัวหนา/ผูบังคับบัญชาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแกน )  และ ( 2 ) การสํารวจ19 
ความพึงพอใจตอบทบาทของมหาวิทยาลัยขอนแกนที่มีตอสังคม ( ทําการสํารวจจากบุคลากรภายในและ20 
บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกน ) 21 

• ไดมีการรวบรวมขอมูลที่ดําเนินการตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม – 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 22 
•  ความพึงพอใจตอมหาวทิยาลัยขอนแกนในภาพรวมอยูในระดับพึงพอใจที่คะแนน 4.18 23 

คะแนน  หรือ รอยละ 83.60 24 
•  ความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแกนอยูในระดับพอใจมากที่ 25 

คะแนน 4.27 หรือ รอยละ 85.40  และประเด็นที่ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจมากในเรื่อง26 
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 27 

• ความพึงพอใจตอบทบาทของมหาวิทยาลัยขอนแกนที่มีตอสังคมอยูในระดับพอใจที่ 28 
คะแนน 4.09 หรือ รอยละ 81.80  โดยประเด็นที่บุคลากรภายในและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกนมี29 
ความพึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจในทุกประเด็น คือ ดานการตอบสนองความตองการของสังคม ดานการชี้นํา30 
สังคม และดานการเตือนสติใหสังคม 31 

• ขอเสนอแนะจากการสํารวจ  ( 1 )  ผูใชบัณฑิตตองการใหมหาวิทยาลัยขอนแกนปรับปรุง 32 
คุณภาพของบัณฑิตในประเด็นความรูความสามารถพื้นฐาน โดยเฉพาะความรูและทักษะในการใช33 
ภาษาตางประเทศ เพื่อใหผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจมากขึ้น และ ( 2 ) กลุมบุคลากรภายในและภายนอก34 
มหาวิทยาลัยขอนแกนตองการใหมหาวิทยาลัยขอนแกนปรับปรุงบทบาทในดานการเตือนสติใหสังคม 35 
โดยเฉพาะการสงเสริมกระบวนการเพื่อสรางความโปรงใสและความเปนธรรมทางการเมือง เพื่อใหบุคลากร36 
ภายในและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกนมีความพึงพอใจมากขึ้น 37 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 38 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 39 
 40 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ   41 
 6.1  หลักเกณฑและแนวทางการจายคาตอบแทนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  42 
         ระดับสถาบัน ประจําปงบประมาณ 2552 43 

 รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ เสนอที่ประชุมวา สํานักงานคณะกรรมการการ44 
อุดมศึกษา ไดมีหนังสือที่ ศธ 0503(3) / ว 642 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2552 แจงใหมหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับ45 
ทราบหลักเกณฑและแนวทางการจายคาตอบแทนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจําป46 
งบประมาณ 2552 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 47 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 9/2552 ณ วันศุกรท่ี 12 มิถุนายน 2552 
หมายเหต ุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 10/2552 เมื่อวันพุธท่ี 19 มิถุนายน 2552 เรียบรอยแลว 

 1 
  คณะกรรมการประเมินระดับสถาบัน 2 

- ควรมีกรรมการอยางนอย 5 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับขนาดของสถาบัน 3 
- เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ.หรือที่4 

สถาบันจัดฝกอบรมให อยางนอยรอยละ 50 สวนผูประเมินจากภายในสถาบันตองผานการ5 
ฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของสกอ.หรอืที่สถาบันจัดฝกอบรมให 6 

- ประธานคณะกรรมการการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผานการฝกอบรม7 
หลักสูตรผูประเมินของ สกอ. 8 

แนวทางการจายคาตอบแทน 9 
1. สถาบันอุดมศึกษาจัดสงรายชื่อผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันใหกับสกอ.10 

พรอมกําหนดการตรวจประเมินคุณภาพและเลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทย โดยใชชื่อบัญชี11 
ของสถาบัน 12 

2. สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันและจัดสงรายงาน13 
ประจําปเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน (ประกอบดวย SAR ระดับสถาบันและผล14 
การประเมินคุณภาพของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน) 15 
หรือจัดสงตามรูปแบบ CHE QA Online System ใหสํานักงานคณะกรรมการการ16 
อุดมศึกษา ภายใน 120 วัน นับจากสิ้นปการศึกษา 17 

3. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะพิจารณาสนับสนุนคาตอบแทนใหกับผูประเมิน18 
คุณภาพภายในที่สถาบันอุดมศึกษาเชิญมาจากภายนอกสถาบัน จํานวนระหวาง 3-5 คน 19 
โดยพิจารณาจากขนาดของสถาบันเปนหลัก ทั้งนี้ ผูประเมินคุณภาพภายในดังกลาวจะตอง20 
เปนผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ.ไดรับวุฒิบัตรและขึ้นทะเบียนเปนผู21 
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.แลว โดยจายใหในอัตราคนละ 5,000 บาท 22 
ตอการประเมินคุณภาพแตละสถาบัน 23 

4. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่เปนผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน ควรมาจาก24 
ตางสถาบันเพื่อใหไดมุมมองและขอเสนอแนะตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่25 
หลากหลาย 26 

จึงเสนอที่ประชมุคณบดีเพื่อทราบ ทั้งนี้ ไดมอบใหสํานักงานประกันคุณภาพดําเนินการตาม 27 
หลักเกณฑและแนวทางดังกลาวแลว 28 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ และหากคณะ/หนวยงานใดมีขอขัดของในทางปฏิบัติขอใหแจง 29 
ใหมหาวิทยาลัยทราบดวย 30 

 31 
 6.2  แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน (ก.บ.ม.) 32 
 รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล เสนอที่ประชุมวา ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน33 
บุคคล ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552 มีมติอนุมัติในหลักการและ34 
รับทราบในเรื่องดังตอไปนี้ 35 

1. การขอใหแกไขการใชประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน(ฉบับที่ 5/2551) เรือ่ง 36 
หลักเกณฑ วิธีการจาง การบรรจุและแตงตั้ง และการทําสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยและการยับยั้งการใช37 
ประกาศเปนการชั่วคราว 38 
  เนื่องดวย การพิจารณาการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการและ39 
ปรับเปลี่ยนกระบวนการพิจารณา ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลให40 
ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ซึ่งเริ่มบังคับใช41 
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2549 นั้น มีผลทําใหกระบวนการพิจารณาฯ ใชเวลานานมากขึ้นและเพิ่มผลงานทาง42 
วิชาการดานงานวิจัย ซึ่งพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย บางสวนไมสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการ43 
เตรียมผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยไดทันตามกําหนด ดังนั้น ที่ประชุมฯ ไดพิจารณากรณี44 
ดังกลาวแลว จึงมีมติผอนผันหลักเกณฑการตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย  45 
ดังนี้ 46 
  1.1  อนุมัติใหขยายสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สําหรับ47 
ผูมีวุฒิปริญญาโท ซึ่งบรรจุกอนวันที่ 1 ตุลาคม 2549 อีก 1 ป รวมทั้งส้ินไมเกิน 8 ป โดยมีเง่ือนไขวาตองยื่นขอ48 
กําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ภายในระยะเวลา 7 ป ตามสัญญาจาง 49 

 1.2  สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย ที่บรรจุกอนวันที่ 1 50 
ตุลาคม 2549 แตไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จจนไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 51 
ภายในระยะเวลา 8 ป ใหคณะดําเนินการตามมติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 ดังนี้ 52 
  1.2.1 เมื่อส้ินสุดระยะเวลาตามสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย 53 
และอยูระหวางรอผลการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ คณะอาจจางเปนลูกจางชั่วคราว โดยใชเงินรายไดของ54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 9/2552 ณ วันศุกรท่ี 12 มิถุนายน 2552 
หมายเหต ุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 10/2552 เมื่อวันพุธท่ี 19 มิถุนายน 2552 เรียบรอยแลว 

คณะ เปนกรณีพิเศษเฉพาะรายและสิ้นสุดสัญญาจางเมื่อทราบผลการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการหรือส้ินสุด1 
สัญญาจางชั่วคราวตามระยะเวลาที่กําหนด 2 

     (1)    หากผลการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการไดรับการแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารย   3 
 มหาวิทยาลัยจะทําสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงผูชวย4 
 ศาสตราจารย ตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 5/2551) 5 
 ตั้งแตวันที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 6 

    (2)    หากผลการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการไมไดรับการแตงตั้งใหดาํรงตําแหนงเปน 7 
            ผูชวยศาสตราจารย ถือวาสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงอาจารย  8 
           ไดส้ินสุดลงตั้งแตวันที่หมดสัญญาจาง ตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวทิยาลัยขอนแกน  9 
               (ฉบับที่ 5/2551)  10 

2.  ขออนุมัติใหพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใชเงินรายได ตาํแหนงนักเวชศาสตรการส่ือความหมาย 11 
ไดรับอัตราเงินเดือนตามระบบพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน 12 
   มติ อนุมัติใหพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใชเงินรายได ตําแหนงนักเวชศาสตรการ                  13 
ส่ือความหมาย ไดรับอัตราเงินเดือนตามระบบของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน ซึ่งสูงกวา14 
พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใชเงินรายได รอยละ 40 15 
 3.   แนวทางการบริหารอัตรากําลังลูกจางชั่วคราว 16 
   มติ กําหนดแนวทางการบริหารอัตรากําลังลูกจางชั่วคราว เมื่อคณะ/หนวยงานไดรับการจัดสรร17 
อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย  อัตราพนักงานราชการหรือมีอัตราวางดังกลาว ใหคณะ/หนวยงาน ดําเนินการ  ดังนี้    18 
  1. หากบุคลากรที่เปนลูกจางชั่วคราวเดิมผานการสอบบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 19 
หรือพนักงานราชการ ใหคณะ/หนวยงานดําเนินการยุบอัตราลูกจางชั่วคราวนั้นทันที หรือ 20 
  2. หากบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานราชการจากบุคคลภายนอก เมื่ออัตรา21 
ลูกจางชั่วคราวเดิมภายในคณะ/หนวยงานสิ้นสุดสัญญาจางตามปงบประมาณ ใหดําเนินการยุบอัตราลูกจางชั่วคราว22 
ทดแทน 23 

4.   การจายเงินคาตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานประจําป(โบนัส) สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 24 
ที่ประชมุฯ มมีติเห็นชอบในหลักการ กรณีการจายเงินคาตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงาน 25 

ประจําป(โบนสั) ของพนักงานมหาวิทยาลัย ใหนําระบบการจายเงินตามโควตาวงเงินมาปรับใช  โดยคาํนึงถึง26 
ผลงานและคะแนนผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานหรอืดัชนีชี้วัด และจะศกึษาขอมูล27 
แนวทางการกาํหนดงบประมาณเพื่อจายโบนัส ใหเหมาะสมตามระบบโควตาตอไป    28 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 29 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 30 

 31 
 6.3  แนวทางการวางระบบประเมินและการจัดสรรงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษา 32 
         ในกํากับของรัฐ 33 
 รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอที่ประชุมวา ดวยสํานักงานคณะกรรมการการ34 

อุดมศึกษา ไดมีหนังสือที่ ศธ 0503(4) / ว 639 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2552 แจงมายังมหาวิทยาลัยขอนแกน35 
เพื่อใหรับทราบแนวทางการวางระบบประเมินผลและการจัดสรรงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของ36 
รัฐ ซึ่งมีรายละเอียดที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติของมหาวิทยาลัยในฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาที่เปนสวนราชการ 37 
( 67 แหง )  ทั้งนี้แนวทางดังกลาวมีความเปนมา ดังรายละเอียดสรุปได ดังนี้ 38 

-  มติคณะรัฐมนตรีคราวการประชุมเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2551 ซึ่งไดพิจารณาเรื่องการจัดทํา 39 
คํารับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มีมติ40 
มอบหมายให  (1) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการกําหนดหลักการจัดและพัฒนา41 
โครงสรางระบบราชการไปดําเนินการรวมกับ  (2) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ( สกอ. )  (3) 42 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และ (4) สํานักงบประมาณ ดําเนินการศึกษา43 
และกําหนดระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐเพื่อนําเสนอ สํานักงาน 44 
ก.พ.ร. และคณะรัฐมนตรี 45 

 -  เมื่อคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจ ฯและหนวยงานที่เกี่ยวของไดจัดทํา 46 
แนวทางการวางระบบประเมินผล ฯ และเสนอตอที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจ ฯใน47 
การประชุมครั้งที่ 4 / 2551 ( 3 ธันวาคม 2551 ) และที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการในการประชุม48 
ครั้งที่ 10 / 2551 ( 22 ธันวาคม 2551) และครั้งที่ 1 /2552 (16 กุมภาพันธ 2552)  โดยที่ประชุมครั้งหลังมีมติ49 
เห็นชอบกับแนวทางการวางระบบประเมินผล ฯ และใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา 50 

 -  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ( สํานักงาน ก.พ.ร.)  สงเรื่องแนวทางการวาง 51 
ระบบประเมินผล ฯถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณาในวาระการประชุม52 
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552  53 

 -  นอกจากนี้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดเสนอเรื่องแนวทางการวางระบบประเมินผล ฯ 54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 9/2552 ณ วันศุกรท่ี 12 มิถุนายน 2552 
หมายเหต ุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 10/2552 เมื่อวันพุธท่ี 19 มิถุนายน 2552 เรียบรอยแลว 

เพื่อขอความเห็นจากหนวยงานที่เกี่ยวของ คือ (1) กระทรวงศึกษาธิการ  (2) สํานักงานคณะกรรมการ1 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (3) สํานักงบประมาณ และ (4) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน2 
คุณภาพการศกึษา ( สมศ.)  เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยหนวยงานตางๆ ดังกลาวไดเสนอ3 
ความเห็น ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  4 

 -  คณะรัฐมนตรีมีมติตามการประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 ไดมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 5 
 1.  เห็นชอบในหลักการของการวางแนวทางการวางระบบประเมนิ ฯ และใหดําเนินการ6 
ตอไปในสวนการมอบหมายใหสํานักงาน ก.พ.ร  สกอ. สมศ. และสํานักงบประมาณดําเนินการจัดทํารางระเบียบ7 
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประเมินผลและการจัดสรรงบประมาณอุดมศึกษา 8 
 2.  มีความเห็นเพิ่มเติมวา การจัดสรรงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ 9 
ซึ่งมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเปนกรอบอัตราเงินเดือนคาตอบแทนบุคลากรในกรณีที่ปรับเปลี่ยน10 
สถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  เมื่อสถาบันอุดมศึกษาไดพิจารณาตามเหตุผลและขอเท็จจริงตาง ๆ 11 
รวมกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ซึ่งเห็นควรใหจัดสรรเพิ่มขึ้น ในอัตราเทาใด ก็ใหถือปฏิบัติ แมงบประมาณ12 
รายจายประจําปของรัฐบาลจะมีจํากัดและไมสามารถจัดสรรใหเต็มจํานวน ใหสถาบันอุดมศึกษาใชเงินรายได13 
หรือเงินอื่นที่มีอยูจายไปกอน และรัฐบาลจะไดมีการทยอยจายคืนใหครบตามจํานวนในภายหลัง 14 
  จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อทราบ 15 

มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ และขอใหฝายแผนและสารสนเทศ ติดตามความคืบหนาของ 16 
ขอมูลอยางใกลชิดดวย 17 
 18 
 6.4  ขอความรวมมือในการกํากับติดตามการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหม 19 
 เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยไดมีหนังสือที่ ศธ 0514.1.13/ว.085 ลง20 
วันที่ 8 มิถุนายน 2552 แจงไปยังคณบดีทุกคณะ เพื่อขอความรวมมือในการกํากับติดตามการจัดกิจกรรมตอนรับนอง21 
ใหม นั้น ขอรายงานขอมูลวา ขณะนี้ ภาพรวมของการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมของมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความ22 
เรียบรอย ไมมีปญหาใดๆ  อีกทั้ง ฝายพัฒนานักศึกษาก็ไดมีการออกไปตรวจสอบความเรียบรอยในบริเวณตางๆ23 
โดยรอบมหาวิทยาลัยอยูเสมอ แตกิจกรรมสวนมากจะอยูที่คณะ จึงขอความรวมมือคณะในการกํากับ ดูแลอยาง24 
ใกลชิด และเขมงวด ตั้งแตการเริ่มตนจนจบกิจกรรม หากมีกรณีการรองเรียนใดๆ ขอใหแจงใหฝายฯ เพื่อทราบและ25 
พิจารณาดําเนินการตรวจสอบโดยเรงดวนดวย 26 
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 27 
 ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะวา ควรมีการกํากับดูแลอยางเขมงวดในการเขาไปใชประโยชนใน28 
สนามกีฬาของมหาวิทยาลัยดวย 29 
  มติ ท่ีประชุมรับทราบและขอความรวมมือทุกคณะในการกํากับดูแลการจัดกิจกรรมรับ30 
นองใหเปนไปดวยความเรียบรอยดวย 31 
 32 
  6.5  พิธีไหวครู มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2552 33 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา กําหนดการพิธีไหวครู มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป34 
การศึกษา 2552 ณ ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2552  นี้ ขอเรียนเชิญ35 
ทานคณบดี ผูอํานวยการ รวมกิจกรรมดังกลาว โดยแตงกายชุดสุภาพ สวมครุยวิทยฐานะ พรอมกันเวลา 08.45 น.  36 
  จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อทราบและขอเรียนเชิญรวมกิจกรรมดังกลาวดวย ทั้งนี้ หนังสือเรียนเชิญ37 
รวมงานดังกลาวนั้น ทางองคกรนักศึกษาจะเปนผูดําเนินการ 38 
  มต ิท่ีประชุมรับทราบ 39 
 40 
 6.6  ขอความรวมมือประชาสัมพันธสถานการณโรคไขปวดขอยุงลาย (Chikungunya  Fever) 41 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา ไดรับหนังสือแจงจากทางโรงพยาบาลศรนีครินทรแจง42 
สถานการณระบาดของโรคปวดขอยุงลาย (Chikungunya  Fever) ในระหวางเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2552 43 
ในภาคใตของประเทศไทย และยังพบผูปวยโรคดังกลาวทั่วประเทศ อีกทั้งยังมีนักศึกษาใหมของมหาวิทยาลัย 44 
ที่มีภูมิลําเนาในจังหวัดทางภาคใตของประเทศไทย รวมทั้งมีนักศึกษาที่ฝกปฏิบัติงานในจังหวัดที่มีการระบาด45 
ของเชื้อโรคดังกลาว ดังนั้น เพื่อเฝาระวัง ปองกันและควบคุมการระบาดของโรคในพื้นที่มหาวิทาลัย จึงขอความ46 
รวมมือในการประชาสัมพันธและแจงเตือนนักศึกษาที่กลับมาจากภูมิลําเนาและฝกปฏิบัติงานในจังหวัดที่มีการ47 
ระบาดของโรค ในการเฝาระวังอาการเจ็บปวยของตนเอง โดยถามีไขสูงรวมกับปวดขอ หรือออกผื่นตามรางกาย 48 
ใหรีบมาพบแพทยเพื่อตรวจรักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร หากมีขอสงสัยใหสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได49 
ที่หนวยควบคุมโรคติดเชื้อ งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีนครินทร  โทรศัพท 63573 , 63077 50 
 จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อทราบ 51 
  ประธานเสนอตอที่ประชุมเพิ่มเติมวา มหาวิทยาลัยโดยฝายพัฒนาระบบกายภาพ และกอง52 
อาคารสถานที่ ไดมีการสํารวจลูกน้ํายุงลาย และเรงดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของแลว 53 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 9/2552 ณ วันศุกรท่ี 12 มิถุนายน 2552 
หมายเหต ุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 10/2552 เมื่อวันพุธท่ี 19 มิถุนายน 2552 เรียบรอยแลว 

  มต ิท่ีประชุมรับทราบและขอความรวมมือในการประชาสัมพันธตอไป อีกท้ัง ขอความ1 
รวมมือในการดูแล อาคารสถานที่ ไมใหมีจุดท่ีจะเปนแหลงกําเนิดของลูกนํ้ายุงลาย ดวย  2 
  3 
เลิกประชุมเวลา 12.30 นาฬิกา 4 
 5 
 6 
 7 
            ลิขิต  อมาตยคง 8 
           (ผูชวยศาสตราจารยลิขิต  อมาตยคง) 9 
                     รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 10 

                          ปฏิบัติหนาที่เลขานุการที่ประชุมคณบดี 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
นางสุภารัตน  มูลศรี 16 
นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์ 17 
ผูจดรายงานการประชุม  18 


