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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครัง้ที่  4/2550  ณ  วันศุกรที่  16 กมุภาพันธ 2550
หมายเหตุ : ไดรบัการรบัรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 5/2550 เม่ือวันที่ 9 มีนาคม 2550 เรียบรอยแลว

รายงานการประชุมคณบดี
คร้ังที่ 4/2550

เมื่อวันศุกรที่ 16 กมุภาพันธ 2550
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ

**************************

ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต  สกลไชย อธิการบดี ประธาน
2. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร ผูรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหาร
3. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท ผูรักษาราชการแทนรองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศ
4. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา ผูรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล และ

คณบดคีณะศึกษาศาสตร
5. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ ผูรักษาราชการแทนรองอธิการบดี

ฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ
6. รศ.กติติชัย  ไตรรัตนศิริชัย ผูรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิจัยและ

การถายทอดเทคโนโลยี และรักษาราชการแทน
ผูอ ํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

7. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง ผูรักษาราชการแทนรองอธกิารบดีฝายพัฒนานักศึกษา
8. นายวินัย  ใจขาน ผูรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายสงัคมและชุมชนสัมพันธ
9. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก ผูรักษาราชการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
10. รศ.วนิดา  แกนอากาศ รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ

แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
11. รศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ คณบดคีณะเกษตรศาสตร
12. ผศ.ธนากร  วงศวัฒนาเสถียร รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ

แทนคณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร
13. ศ.ละออศรี  เสนาะเมือง คณบดคีณะวิทยาศาสตร
14. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย คณบดคีณะพยาบาลศาสตร
15. รศ.สัญญา  รอยสมมุติ รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร
16. ผศ.เยาวลักษณ  อภิชาติวัลลภ คณบดคีณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
17. รศ.ชูชาติ  อารีจิตรานุสรณ คณบดคีณะเทคนิคการแพทย
18. รศ.พิษณุ  อุตตมะเวทิน คณบดคีณะสาธารณสุขศาสตร
19. รศ.อินทรพล  หอวิจิตร คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
20. ผศ.อาภรณี  ไชยาคํ า รองคณบดีฝายวิชาการ

แทนคณบดคีณะเภสัชศาสตร
21. ผศ.เกษม  นันทชัย คณบดีคณะเทคโนโลยี
22. รศ.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย คณบดคีณะสัตวแพทยศาสตร
23. ผศ.วิชิต  คลังบุญครอง ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8

แทนคณบดคีณะสถาปตยกรรมศาสตร
24. รศ.มันทนา  สามารถ คณบดคีณะวิทยาการจัดการ
25. ผศ.รุง  ธีระพิจิตร คณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร
26. ผศ.วีระศักดิ์  จารุชัยนิวัฒน ประธานฝายพัฒนาวิชาการ

แทนผูรักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร
27. รศ.สมาน  ลอยฟา ผูอ ํานวยการสํ านักวิทยบริการ

(ส ํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู)
28. รศ.สมภพ  พระธานี ผูอ ํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
29. นายพิชัย  เลงพานิช ผูชวยผูอํ านวยการ

แทนผูอ ํานวยการศูนยบริการวิชาการ
30. ผศ.ภาวดี  ภักดี รองผูอํ านวยการฝายวิชาการ

แทนผูอ ํานวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล
(ส ํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)

31. ผศ.อนันต  หิรัญสาลี ประธานสภาคณาจารย
32. นางบุบผา  ชอบใช รองประธานสภาขาราชการและลูกจาง คนที่ 2

แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง
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33. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข ผูรักษาราชการแทนรองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพันธ
เลขานุการที่ประชุม

ผูไมมาประชุมเน่ืองจากติดราชการและภารกิจอ่ืน
1. รศ.ชรัตน  มงคลสวัสดิ์ ผูรักษาราชการแทนผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร
2.  นางสังวาลย  ชางทอง ผูชวยเลขานุการที่ประชุม

ผูเขารวมประชุม
1.  นางณัฐสมล  ธนกูลรังสฤษดิ์ ผูชวยผูอํ านวยการ

แทนผูอ ํานวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

เร่ิมประชุมเวลา 09.50 นาฬิกา

ประธานกลาวเปดประชมุ และด ําเนินการประชมุตามระเบยีบวาระดงัตอไปน้ี

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองแจงตอที่ประชุม  -ไมมี-

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณบดี คร้ังที่ 3/2550 เมือ่วันที่ 9 กมุภาพันธ 2550
ทีป่ระชมุมีมติใหแกไขดงัน้ี
-  หนาที ่3 วาระที ่3.1 บรรทดัที ่8 ขอความ “คณะกรรมการฯ...” ใหแกไขเปน “คณะกรรมการสภาคณาจารย...”
-  หนาที ่4  วาระที ่4.1 ใหปรับแกไขดงัน้ี

-  บรรทดัที ่9 ขอความ “ ตอมานักศกึษาไดอทุธรณ และคณะกรรมการกลัน่กรองการอทุธรณโทษทาง
วนัิยนักศกึษา...” ใหแกไขเปน “ ตอมานักศกึษา  4 คน ไดอทุธรณ และคณะกรรมการกลัน่กรองอทุธรณโทษทาง
วนัิยนักศกึษา....”

-  มตทิีป่ระชมุ บรรทดัที ่2 ขอความ “ ยืนยันการลงโทษนกัศกึษาทัง้  5 รายดงักลาว...”  แกไขเปน “ยืน
ยันการลงโทษนกัศกึษาทัง้ 4 รายดงักลาว....”
เม่ือแกไขเรียบรอยแลว ทีป่ระชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุคร้ังที ่3/2550 เม่ือวนัที ่9 กมุภาพันธ 2550

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสบืเน่ืองจากการประชุมคร้ังกอน   -ไมมี-

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา
4.1  ขอเสนอแตงต้ังคณะกรรมการประจํ าสํ านักวิทยบริการ
ผูอ ํานวยการส ํานักวทิยบริการ (ส ํานักหอสมดุและทรัพยากรการเรียนรู) เสนอตอทีป่ระชมุวา  ดวยคณะ

กรรมการประจ ําส ํานักวทิยบริการ ตามค ําสัง่มหาวทิยาลยัขอนแกนที ่1712/2548 ลงวนัที ่3 มิถนุายน 2548 วางลง
จํ านวน 2 ต ําแหนง เน่ืองจากกรรมการลาออกและเกษยีณอายุราชการ  ในการนี ้เพ่ือใหการบริหารงานเปนไปดวย
ความเรียบรอย ตามขอบงัคบัมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย คณะกรรมการประจ ําส ํานักทีมี่ฐานะเทยีบเทาคณะ
พ.ศ.2547 ขอ 5 เหน็สมควรแตงตัง้กรรมการแทนต ําแหนงเดมิทีว่าง จึงขอเสนอแตงตัง้

1. รศ.ล ําปาง  แมนมาตย  คณบดบีณัฑิตวทิยาลยั เปนกรรมการประจ ําส ํานักวทิยบริการทีเ่ปนคณบดี
2. รศ.พีระศกัดิ ์ ศรีฤาชา  เปนกรรมการผูทรงคณุวฒิุ
พรอมน้ีไดแนบประวตัแิละผลงานของบคุคลทัง้สองดงักลาวเพือ่ประกอบการพจิารณา ซ่ึงมี

รายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมมีติเห็นชอบตามทีเ่สนอ

4.2  (ราง) แผนกลยทุธและแผนปฏิบติัการการบรหิารมหาวทิยาลัยขอนแกน พ.ศ.2550-2553
ผูรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา  รางแผนกลยุทธ

และแผนปฏบิัติราชการมหาวทิยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550-2553 น้ี จัดท ําข้ึนตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลัก
เกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 ที่กํ าหนดใหสวนราชการตองจัดทํ าแผนปฏิบัติราชการ 4
ป ทีส่อดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน พ.ศ. 2548-2551 ของรัฐบาล ซ่ึงในแตละปงบประมาณสวน
ราชการจะตองจัดทํ าแผนปฏิบัติราชการประจํ าปเพ่ือขอรับความเห็นชอบและรับการจัดสรรงบประมาณประจํ าป
จากสํ านักงบประมาณ  สาระส ําคญัของแผนฯ ประกอบดวย 3 สวนหลัก คือ สวนที่ 1 วิสัยทัศนและพันธกิจ สวนที่
2 ประเดน็ยุทธศาสตร เปาประสงค และตัวชี้วัด มีจํ านวน 5 ประเด็นยุทธศาสตร คือ 1) การบริหารจัดการ
มหาวทิยาลยัอยางมีประสิทธิภาพ ที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาคุณภาพองคกร  2) การผลิต
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บณัฑิตและพฒันานักศึกษาที่มุงสงเสริมศักยภาพใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค  3) การวิจัย และพัฒนาที่สรางองค
ความรูเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน  4) การบริการวิชาการที่เสริมสรางการพัฒนาที่ย่ังยืน
และ 5) การอนุรักษ พัฒนา ถายทอดฟนฟู ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สวนที ่3 เปนกลยุทธ โครงการ และงบประมาณในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ทั้งงบประมาณแผนดินและงบ
ประมาณเงินรายได  ซ่ึงแผนฯนี้จะเปนเอกสารประกอบเพื่อใชในการจัดทํ าคํ ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ทัง้ระดบัมหาวทิยาลัยกับสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ระดบัหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยกับอธิการบดี

จึงเสนอทีป่ระชมุเพ่ือพิจารณาใหขอคดิเหน็เสนอแนะตอแผนกลยทุธและแผนปฏบิตักิาร การบริหาร
มหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ.2550-2553 ทัง้ในภาพรวม ความชดัเจนและความเหมาะสมในเรือ่ง ทศิทางแนวทางทีถ่กู
ตอง  รวมถงึสดัสวนทีเ่หมาะสมในแตละเร่ือง แตละประเดน็ยุทธศาสตร กอนทีจ่ะนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาตอไป และภายหลังที่สภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาแลว จะมีการประชุมคณบดีอีกคร้ังเพ่ือนํ าไปสูการจัด
ท ําแผนปฏิบัติการในระดับคณะตอไป

มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลวเห็นชอบใหนํ าเสนอสภามหาวทิยาลัยเพือ่พจิารณาตอไป  โดยมี
ขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังน้ี
ขอเสนอแนะในภาพรวม

1.  มหาวทิยาลัยควรพจิารณาทศิทาง เปาหมาย การวางแผนในการผลติบณัฑติ โดยเฉพาะ
การควบคมุสัดสวนใหเกดิความสมดลุ เพือ่ใหการผลติและพฒันาบณัฑติเปนไปอยางมคุีณภาพ  สอดคลอง
กบัการเปนมหาวทิยาลัยแหงการวจิยั   ทัง้น้ี ทีป่ระชุมเสนอแนะวา ควรขยายการผลติในระดบับณัฑติศึกษาให
เพิม่มากข้ึน และมเีกณฑการคิดคาใชจายตอหัวทีชั่ดเจน

2.  มหาวทิยาลัยควรพิจารณาหาแหลงทุนสนับสนุนเพื่อนํ าไปใชในการบริการวิชาการ
ใหมากย่ิงข้ึน และอาจพิจารณาจัดทํ าผลิตภัณฑของมหาวิทยาลัยเพื่อจํ าหนายหารายได

3.  ควรมกีจิกรรมเพือ่ใหศิษยเกามีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัยมากย่ิงข้ึน
4.  เพือ่ใหการบริหารจัดการภายในองคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  มหาวิทยาลัย

ควรมกีลไกการท ํางานที่ดีรองรับในเร่ืองตางๆ เชน ระบบการเงินการคลัง  ระบบการกํ ากับติดตาม ตรวจ
สอบและประเมินผล

5.  ควรพจิารณาปรับปรุงการเขียนแผนยุทธศาสตรใหมีจุดเดนที่ชัดเจน และสะทอนเปา
หมายการนํ าไปสูมหาวิทยาลัยช้ันนํ าในอาเซียน

6.  ควรพจิารณาเรื่องระบบการสื่อสารภายในองคกร  การมกีจิกรรมเพื่อสรางความ
สัมพนัธและผอนคลายความเครียดของบุคลากร รวมถึง การทํ าวิจัยเพื่อใหไดขอมูลในเชิงลึก เกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิต และความสุขในการทํ างานของบุคลากรดวย

7.  ในดานกจิกรรมนักศึกษา ควรพิจารณาใหมีกลไกควบคุมดูแล โดยเฉพาะการบริหาร
จดัการรายไดจากกิจกรรมตางๆ

8.  ควรพจิารณาใหความสํ าคัญตอการพัฒนาสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัย ระบบ
การรักษาความปลอดภัย และเร่ืองความเสี่ยงตอการละเมิดทางเพศดวย

ขอเสนอแนะในประเดน็ยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที ่1  การบริหารจดัการมหาวทิยาลัยอยางมปีระสิทธภิาพ ทีส่ามารถรองรบั

 การเปลีย่นแปลงและการพฒันาคุณภาพองคกร
ตัวช้ีวดั

1.  ตัวช้ีวดัที ่ 1.1.3 ใหเพิม่เติม จรรยาบรรณส ําหรับขาราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดม
ศึกษาเขาไปดวย

กลยุทธ
1. ขอ 1.3 ควรพจิารณาเพิม่เติมเร่ืองการบรหิารจดัการความขดัแยงดวย
2. ขอ 1.6 การพฒันาศักยภาพของบคุลากร ควรพจิารณาใหมกีลไกในการพฒันา
บคุลากรทีด่อยสมรรถนะใหสามารถปฏบิติัราชการตอไปได รวมถงึมกีลไกพฒันา
บคุลากรเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงตามการปรบัโครงสรางใหมดวย  นอกจากน้ี ควรมี
กลยุทธในการคดัเลือกเพือ่ใหไดคนดี คนเกง มารวมปฏบิติังาน รวมทัง้มกีารวางแผน
เพือ่รองรบัการขาดแคลนบคุลากรในอนาคต  โดยเฉพาะบคุลากรสายผูสอน

3. ควรพจิารณาเพิม่เติมกลยทุธในเร่ือง ระบบการก ํากบั ติดตาม  การพฒันาและปรับปรุง
ระบบการประเมนิผูบริหารและหวัหนาหนวยงาน
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ประเด็นยุทธศาสตรที ่2 การผลติบณัฑติและพฒันานักศึกษาทีมุ่งสงเสริมศักยภาพใหเปนบณัฑติ
ทีพ่งึประสงค

ตัวช้ีวดั
1.   ขอ 2.1.7 ควรพจิารณาตรวจสอบวาควรเพิม่จ ํานวนรอยละของคาเปาหมายหรอืไม

กลยุทธ
1. ขอ 2.3  ควรมกีารวเิคราะหขอมลูทีชั่ดเจนเกีย่วกบัก ําลังคนของประเทศ เพือ่เปนขอมลู
ประกอบการวางแผนในการผลติบณัฑติตอไป และนอกจากนี ้มหาวทิยาลัยควร
วเิคราะหการบริหารจดัการระบบสาธารณปูการข้ันพืน้ฐานเพือ่เปนขอมลูประกอบการ
พจิารณาวางแผนการผลติบณัฑติในสดัสวนทีเ่หมาะสมตอไป

2. มหาวทิยาลัยควรพจิารณาใหมกีลยุทธทางการตลาดและการควบคมุคุณภาพทีดี่
3. ในอนาคตอนัใกลน้ี มหาวทิยาลัยควรพจิารณาวางแผนเรือ่งระบบการเรยีนรูดวยตนเอง
โดยพึง่พาเทคโนโลยใีนการเรยีนการสอนมากยิง่ข้ึน

4. จ ํานวนตัวเลขนักศึกษา ควรเพิม่หมายเหต ุ โดยระบวุา ตัวเลขทีนํ่ าเสนอนี ้เปนตัวเลข
ประมาณการซึง่จะตองมกีารวเิคราะหรวมกบัทรัพยากรตางๆทีม่อียูอีกคร้ังหน่ึง

5. ควรพฒันาระบบการรบัเขานักศึกษาทีม่คีวามสามารถพเิศษดานตางๆ ซึง่จะนํ ามาซึง่
ช่ือเสียง และภาพลกัษณทีดี่ของมหาวทิยาลัยตอไปในอนาคต

6. ควรพจิารณาเรือ่งสดัสวนนักศึกษาระดับปริญญา ตรี : โท : เอก  และควรพจิารณา
ความเปนไปไดของโครงการผลติบณัฑติของศนูยวจิยัเฉพาะทางดวย

ประเด็นยุทธศาสตรที ่3 การวจิยั และพฒันาทีส่รางองคความรูเพือ่เพิม่ศักยภาพและขดีความสามารถ
ในการแขงขัน

ตัวช้ีวดั
1. ขอ 3.1.1 ควรพจิารณาหาขอมลูเพิม่เติม ซึง่อาจเพิม่จ ํานวนรอยละของคาเปาหมายได
2. ขอ 3.1.5 ควรพจิารณาแยก ผลงานวจิยั และงานสรางสรรคออกจากกนั

กลยุทธ
1. มหาวทิยาลัยควรพจิารณาจดัต้ังศูนยเคร่ืองมอืกลาง  เพือ่ใหเกดิการใชทรัพยากรรวม
กนัอยางมปีระสิทธภิาพและคุมคา

2. ควรมกีลยุทธเพื่อเพิม่ความเขมแข็งของศนูยวจิยัเฉพาะทาง และงานวิจัยในคณะ  
มกีารดํ าเนินงานวจิยัอยางครบวงจร งานวจิยัหรืองานสรางสรรคในอนาคต นอกจาก
การนํ าไปตีพมิพเผยแพรแลวตองนํ าไปสูการใชประโยชนมากย่ิงข้ึน และควรมแีนว
ทางในการหารายไดจากงานวจิยัตางๆ ดวย

3. ควรมกีารวจิยัศึกษาเปรียบเทยีบเพือ่ประโยชนในการแขงขัน  
4. มหาวทิยาลัยควรเนนเร่ืองการใหขอมลูเพือ่การจดัอันดับมหาวทิยาลัยของวารสารทีม่ี
ช่ือเสียงระดับนานาชาตดิวย และพจิารณาความเปนไปไดของการจดัท ํา KKU
International  Journal

5. หนา 44 ขอ 3.3.2.3 ขอความ “...ของนักศึกษา...” ควรแกไขเปน “...ระดับคณะ...”
และควรพจิารณาเรือ่งการใหทนุจดัประชุมวชิาการนอกจงัหวดัขอนแกนดวย

6. หนา 45 ขอ 3.3.3  ควรระบโุครงการทีดํ่ าเนินการกบัเครือขายและพนัธมติรดานการ
วจิยัใหชัดเจน

ประเด็นยุทธศาสตรที ่4  การบริการวชิาการ ทีเ่สริมสรางการพฒันาทีย่ั่งยืน
กลยุทธ

1. ควรเพิม่กลยทุธ  การเตรยีมความพรอมพฒันาระบบการบรหิารงานโครงสรางของ
หนวยงานตางๆ ในมหาวทิยาลัยใหเอ้ือตอการบรกิารวชิาการ เชน ระบบการบรหิารการ
เงนิ

2. มกีลยุทธในการมุงสูมาตรฐาน ระดับอาเซยีน และกลยุทธการใหบริการทางวชิาการกบั
ประเทศในภมูภิาคลุมแมน้ํ าโขง และการพฒันาไปสูการเปน International Training
Center

3. ควรมกีารพฒันาอยางย่ังยืนและสมดุลในเรือ่งสิง่แวดลอมทางกายภาพและทางวชิา
การทีเ่ติบโตข้ึน เชน ระบบการจราจร  ระบบการรกัษาความปลอดภยั ทีพ่กัอาศัย
เปนตน

4. ควรพจิารณาเรือ่งการใชทรัพยากรรวมกนัอยางมปีระสิทธภิาพและคุมคา มกีลไกทีเ่อ้ือ
ตอการใหบริการระหวางคณะ หนวยงาน
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5. ควรพจิารณาการใหบริการวชิาการในหลายรปูแบบ  เชน งานสปัดาหวทิยาศาสตร
งานเกษตร  การจดัโปรแกรม Work&Travel  กลยุทธการสรางเครอืขายกบัภาค
เกษตรกรรมและอตุสาหกรรม  และควรมมีาตรการเชงิรุกในการจดัหลักสูตรตามความ
ตองการใหกบัหนวยงานภายนอก  ควบคูกบัการมนีโยบายควบคมุคุณภาพการให
บริการวชิาการดวย

6. หนา 50 ขอ 4.1.3 ในขอยอย ใหเพิม่ การบริการดานเทคนิคการแพทย และกายภาพ
บ ําบดั เขาไปดวย

7. หนา 52 ขอ 4.1.11.1 พจิารณาตรวจสอบขอมลูใหถกูตอง (กระทรวงตางประเทศ
หรือ กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิน่ กระทรวงมหาดไทย)

  
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  การอนุรักษ พัฒนา ถายทอดและฟนฟู ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ

   วฒันธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. ควรมเีร่ืองศิลปะ วัฒนธรรมอีสาน บรรจุในเน้ือหาหลักสูตรการเรียนการสอนดวย
และควรมีหลักสูตรศิลปะ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบานดวย

2. ควรจดัท ําฐานขอมูลของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชน ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
พระเกจอิาจารยที่เปนที่เคารพศรัทธา  ผาไหม อาหาร ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะ
บนัเทิง ความมีชีวิตชีวาของชาวอีสาน เปนตน

3. ควรพจิารณาเรื่องความเช่ือมโยงของศิลปะ วัฒนธรรมกับการวิจัย การนํ าผลงาน
วจิยัสะทอนกลับสูชุมชน  และการพัฒนาไปสูเชิงพาณิชย

4. มกีารสนับสนุนโครงการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น โดยคณะ หนวยงานที่เกี่ยวของ
จดันิทรรศการ กิจกรรมทางศิลปะ วัฒนธรรมมากยิ่งข้ึน  เชน การประกวดหมอลํ า
การจดัโครงการทองเที่ยวเชิงนิเวศวิทยา  เปนตน

4.3 รางนโยบายการจัดทํ างบประมาณ ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2551 มหาวิทยาลัย
ขอนแกน และ รางปฏิทินการจัดทํ าแผนงบประมาณประจํ าปงบประมาณ
พ.ศ.2551

ผูรักษาราชการแทนรองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศ เสนอตอทีป่ระชมุวา  ฝายแผนและสาร
สนเทศไดจัดท ํารางนโยบายการจดัท ํางบประมาณ ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2551 เรียบรอยแลว โดยมีนโยบายการจดัท ํา
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยทุธศาสตร สอดคลองกบันโยบายของรฐับาล แผนพฒันาการศกึษาระดบัอดุมศกึษา
ฉบบัที ่10 (พ.ศ.2550-2554) และสอดคลองกบัแผนกลยทุธและแผนปฏบิตักิารการบริหารมหาวทิยาลยัขอนแกน
พ.ศ.2550-2553 สามารถน ําไปด ําเนินการจดัท ําค ํารับรองการปฏบิตัริาชการประจ ําป พ.ศ.2551 ได  และใหความส ําคญั
กบัแผนงบประมาณในเชงิบรูณาการ ค ํานึงถงึการใชทรัพยากรรวมกนั และการบริหารทรัพยากรอยางมีประสทิธภิาพ
สนับสนุนการปฏรูิปกระบวนการเรยีนรู ทีเ่นนผูเรียนเปนศนูยกลาง สนับสนุนการพฒันาบคุลากรเพือ่การเพ่ิมพูนองคความรู
พัฒนาปรับปรุงสิง่แวดลอม ภูมิทศัน  สาธารณูปการ และสนับสนุนการวจัิยสถาบนัเพ่ือเปนฐานขอมูลและขาวสารในการ
บริหารจดัการ ตลอดจนรองรับการประเมินผลการดํ าเนินงานจากองคกรภายนอก ซ่ึงมีรายละเอียดนโยบายตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม  และพรอมน้ีไดจัดทํ ารางปฏิทนิการจัดทํ าแผนงบประมาณประจํ าปงบประมาณ
พ.ศ.2551 มาเพ่ือประกอบการพิจารณาดวย  โดยข้ันตอนการจัดทํ าแผนงบประมาณ เร่ิมในเดือนพฤศจิกายน
2549 และ ก ําหนดแลวเสร็จจัดสงรายละเอียดคํ าของบประมาณ ป 2551 ใหสํ านักงบประมาณ และสํ านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในวันที่ 11 เมษายน 2550 สํ าหรับข้ันตอนการจัดทํ างบประมาณเงินรายไดจะอยูใน
ชวงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2550  และกองแผนงานก ําหนดการจดัท ําแผนการใชจายงบประมาณ ป 2551 ให
คณะ/หนวยงานไดในเดอืนกนัยายน 2550

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมมีติเห็นชอบใหนํ าเสนอสภามหาวทิยาลัยเพือ่พจิารณาตอไป โดย

มขีอคิดเห็นเสนอแนะ ดังน้ี
1. ในเอกสาร (ราง) นโยบายฯ ขอ 3 ใหเพิม่ขอความ “และโครงสรางการบรหิารงานของ
หนวยงาน ตามภารกจิหลักตามนโยบายของมหาวทิยาลัย”  ตอทายขอความเดิม

2. มหาวทิยาลัย ควรใหขอมลูนโยบายงบประมาณทีชั่ดเจน โดยเฉพาะในสวนของงบลง
ทนุ และงบบคุลากร  ซึง่จะท ําใหระบบงบประมาณเรว็ข้ึน และควรพจิารณาเรือ่งสดัสวน
งบประมาณดานบคุลากร ทีส่อดคลองกบัภารกจิของมหาวทิยาลัยดวย

3. ควรจดัการประชุมวาระพเิศษ  เพือ่พจิารณาเรือ่งระบบการเงนิ การคลงั การงบ
ประมาณ และการใชทรัพยากรรวมกนั 
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ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ
5.1  รายงานผลการดํ าเนินงานของคณะกรรมาธิการการมีสวนรวมของประชาชน
ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ คร้ังที่ 10/2549 เม่ือวันที่ 6

ธนัวาคม 2549 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมาธิการการมีสวนรวมของประชาชน สภานิติบัญญัติแหงชาติ ซ่ึงมีอํ านาจ
หนาทีพิ่จารณารางพระราชบัญญัติกระทํ ากิจการพิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเร่ืองใดๆ ที่เกี่ยวกับการสงเสริมและ
สนับสนุนการม ีสวนรวมของประชาชนในการกํ าหนดนโยบาย การตัดสินทางการเมือง รวมทั้งการวางแผนพัฒนา
ทางเศรษฐกจิ สงัคม และการเมือง ตามขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ.2549 ขอ 73 วรรคสอง
(1) และขอ 84 คณะกรรมาธิการฯ ไดดํ าเนินการตามอํ านาจหนาทีดังกลาว โดยกํ าหนดใหมีการจัดสัมมนา
อยางนอยเดือนละ  หน่ึงคร้ัง และประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นในประเด็นอันจะเปนประโยชนตอการดํ าเนินงาน
ของสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิ และไดจัดทํ าสรุปผลการสัมมนาประจํ าเดือนธันวาคม 2549 เร่ือง “มหาวิทยาลัยจะ
รับใชสังคมใหดีข้ึนไดอยางไร : การออกนอกระบบกับประโยชนสาธารณะ”  เรียบรอยแลว ซ่ึงมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่นๆ
6.1  ตราสัญลักษณพระราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550
ประธานเสนอตอที่ประชุมวา  ดวยรัฐบาลโดยคณะกรรมการอํ านวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ

เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2550 ไดกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทาน
พระบรมราชวินิจฉัยตราสัญลักษณพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานตราสัญลักษณพระราชพิธีฯดวยแลว คณะกรรมการฯ ไดมีมติเห็นชอบ
ก ําหนดการขอใชตราสัญลักษณและการประดับธงกับตราสัญลักษณพระราชพิธีฯ ดังน้ี

1. กรณีทีห่นวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป มีความประสงคนํ าตราสัญลักษณ
ไปใชในการจดัท ําสิง่ของใดๆ ก็ตาม ใหแจงสํ านักราชเลขาธิการเพ่ือพิจารณาคํ าขออนุญาต

2. โครงการและกจิกรรมที่ผานการพิจารณาใหความเห็นชอบเปนโครงการและกิจกรรมรวม
เฉลมิพระเกยีรตฯิ จากคณะกรรมการฯ แลว สามารถนํ าตราสัญลักษณไปใชในโครงการและ
กจิกรรมไดเลย โดยใหแจงสํ านักราชเลขาธิการทราบเพื่อรวมรวมบันทึกไวเปนประวัติศาสตร
ยกเวนโครงการและกิจกรรมที่ดํ าเนินการเพื่อกอใหเกิดรายได จะตองไดรับการพิจารณาจาก
ส ํานักราชเลขาธิการกอน

3. ใหประดบัธงชาตไิทยคูกับธงผืนผาสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณบนผืนผา และประดับตรา
สญัลกัษณตามอาคารบานเรือนและสถานที่ของหนวยงาน เพ่ือเปนการแสดงความจงรักภักดี
โดยไมตองขออนุญาตจากสํ านักราชเลขาธิการ ทั้งน้ี ใหประดับในระยะเวลาของการจัดงาน
เฉลมิพระเกยีรติฯ โดยเร่ิมตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550

ส ํานักนายกรัฐมนตรีจึงขอความรวมมือดํ าเนินการถือปฏิบัติ ทั้งน้ี ไดสงภาพตราสัญลักษณ
พระราชพธิฯี พรอมความหมาย รวมทั้งขอปฏิบัติการขอใชตราสัญลักษณและการประดับธงกับตราสัญลักษณ
พระราชพิธีฯ มาพรอมน้ีดวยแลว

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบและขอความรวมมือดํ าเนินการถือปฏิบัติดวย
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ และมขีอเสนอแนะวา มหาวทิยาลัยควรมโีครงการหรอืกจิกรรมเพือ่

เฉลมิพระเกยีรติดวย

6.2  แตงต้ังผูรักษาราชการแทนในตํ าแหนงตางๆ
ประธานเสนอตอทีป่ระชุมวา ดวยมีตํ าแหนงผูบริหารหลายหนวยงานอยูในระหวางการดํ าเนินการ

เพ่ือนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ 1/2550 ที่จะมีข้ึนในวันที่ 7 มีนาคม 2550 น้ี ในการนี้
มหาวทิยาลยัจึงไดแตงตั้งผูรักษาราชการแทนผูบริหารหนวยงานตางๆ ดังน้ี

1. แตงตัง้ผูรักษาราชการแทนรองอธกิารบดฝีายบริหาร  ใหรักษาราชการแทนคณบดคีณะเภสชัศาสตร
2. แตงตัง้ผูรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ ใหรักษาราชการแทน ผู

อ ํานวยการศูนยบริการวิชาการ
3. แตงตัง้ผูรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี

ใหรักษาราชการแทนผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ และขอเรียนขอมูลใหรับทราบเพิ่มเติมวา ขณะน้ีไดรับทราบขอมูลวา

มีบางหนวยงานทีอ่ยูในระหวางการเปลี่ยนแปลงผูบริหารไดมีการยกเลิกการทํ านิติกรรมกับหนวยงานภายนอก
มหาวทิยาลยั ซ่ึงกอใหเกิดผลเสียตอภาพลักษณของมหาวิทยาลัยเปนอยางย่ิง จึงขอความรวมมือในการสราง
ความเขาใจที่ดีตอไปดวย

มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ
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6.3  ประกาศของคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
ประธานเสนอตอที่ประชุมวา  คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)

ไดออกประกาศเร่ืองมาตรฐานการกํ าหนดระดับตํ าแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุมศึกษาให
ด ํารงต ําแหนงสงูข้ึน ซ่ึงประกาศฉบับดังกลาวจะสงผลตอการบริหารงานบุคคล และการปรับโครงสรางขององคกร
ในภาพรวม ทัง้น้ี  ขอมอบใหฝายทรัพยากรบุคคล  พิจารณาศึกษารายละเอียดและจัดประชุมชี้แจงขอมูลให
รับทราบตอไป

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 12.55  นาฬิกา

ลงชื่อ              กลุธดิา  ทวมสุข
         (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)

    รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวชิาการและวิเทศสัมพันธ
                                             เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน  มูลศรี
ผูบันทึกรายงานการประชุม
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