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รายงานการประชุมคณบดี 
ครั้งท่ี  4/2551 

เมื่อวันศุกรท่ี  22  กุมภาพันธ 2551 
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ 

                                              
ผูมาประชุม 
1. รศ.สมุนต  สกลไชย    อธิการบดี     ประธาน 
2. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร   รองอธิการบดีฝายบริหาร  
3. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา    รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล 
4. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 
5. ผศ.ดารณี  หอมดี    ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 

แทนรองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 
6. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
7. ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธ    รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 
8. อ.วินัย  ใจขาน    รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 
9. ผศ.วันชัย สุมเล็ก    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 
10. รศ.ลําปาง  แมนมาตย   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
11. ผศ.สุมนา นีระ    รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ 

แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร 
12. รศ.สุภาวดี  สวัสดิพรพัลลภ   รองคณบดีฝายบริหาร 
      แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
13. ศ.ละออศรี  เสนาะเมือง   คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
14. ผศ.ไพศาล สุวรรณนอย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
15. รศ.มาริสา  ไกรฤกษ    รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
      แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
16. ศ.วิรุฬห  เหลาภัทรเกษม   คณบดีคณะแพทยศาสตร 
17. ผศ.เยาวลักษณ อภิชาติวัลลภ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
18. ผศ.ไพเกษม  แสนยานุสิน   รองคณบดีฝายวิจัย วิเทศสัมพันธ และบัณฑิตศึกษา 
      แทนคณบดีคณะเทคนิคการแพทย 
19. รศ.พิษณุ  อุตตมะเวทิน   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
20. รศ.อินทรพล  หอวิจิตร   คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 
21. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย   คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
22. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี  
23. รศ.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 
24. รศ.ธาดา  สุทธิธรรม    คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
25. รศ.มันทนา  สามารถ   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
26. อ.พยุงศิลป  เปศรี    รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 

      แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 
27. อ.กิตติบดี  ใยพูล    รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร 
28. ผศ.บุญสง  วัฒนกิจ    รองคณบดีฝายบริหาร 
      แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจดัการ 
29. รศ.พีรสิทธิ์  คํานวณศิลป   คณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 
30. รศ.สมาน  ลอยฟา    ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 
31. ศ.สุทธิพันธ จิตพิมลมาศ   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
32. ผศ.กานดา  สายแกว   รองผูอํานวยการฝายบริหาร 
      แทนผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 
33. นายยุทธพงศ วงศสวัสดิวัฒน  รองผูอํานวยการฝายบริหาร 

      แทนผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
34. ผศ.บุญทรัพย  ไวคํา    รองผูอํานวยการฝายแผนและสารสนเทศ 

      แทนผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 
      (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
35. อ.พรรณวดี  ตันติศิรินทร   ประธานสภาคณาจารย 
36. นางบุบผา  ชอบใช    ประธานสภาขาราชการและลูกจาง 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  4/2551 ณ วันศุกรท่ี  22 กุมภาพันธ 2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 5/2551 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2551 เรียบรอยแลว 
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37. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
      เลขานุการที่ประชุม 
38. นางสังวาลย  ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 
 
ผูไมมารวมประชุมเนื่องจากติดภารกิจสําคัญ 
1. รศ.อํานวย  คําตื้อ    ผูอํานวยการศนูยบริการวิชาการ 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.40 นาฬิกา 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอท่ีประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งท่ี 3/2551 เมื่อวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2551 

ที่ประชุมมมีติรบัรองรายงานการประชมุครั้งที่ 3/2551 เมื่อวนัที่ 15 กุมภาพันธ 2551 โดยมีการแกไข ดังนี้  
- หนา 11 บรรทัดท่ี 50 “สาขาวิชาการบริหารจัดการการคลัง” แกไขเปน  “สาขาวิชาการ

จัดการการคลัง” 
- หนา 18 วาระที่ 5.8  

- บรรทัดท่ี 14 แกไข “1,00 เมตร (1)”   เปน  “1,500 เมตร (1)” 
- แกไข คําวา “คอรสเวิรส” (บรรทัดท่ี 16) และ คอรดเวริส” (บรรทัดท่ี 23)  ใหถูกตอง
เปน  “ครอสเวิรด”  

 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน     
  3.1 หลักสูตรและเปาหมายการรับนักศึกษาของวิทยาเขตหนองคาย  
        (ปการศึกษา 2552-2554) 
  รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคายเสนอตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากการประชุมคณบดี คราว
ประชุม ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2551 ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะใหมีการหารือกับวิทยาเขต
หนองคาย และคณะที่เกี่ยวของ ใหชัดเจนในการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นั้น  
  หลังจากการประชุมผูที่เกี่ยวของที่วิทยาเขตหนองคายแลว หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ไดนําหนังสือจากคณะเทคโนโลยีซึ่งแจงวา ตั้งแตปการศึกษา 2552 คณะเทคโนโลยีจะไมจัดการเรียน
การสอนที่รองรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารจากวิทยาเขตหนองคายแลว จึงไดหารือกันวาวิทยาเขต
หนองคายควรพิจารณากําหนดเปาหมายการผลิตแตละหลักสูตรที่ชัดเจน และเตรียมความพรอมเพื่อรับรองการ
จัดการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ซึ่งจะใชอาจารย เครื่องมือ สิ่งสนับสนุนตางๆ รวมกับสาขาวิชา
อุตสาหกรรมเกษตร ที่มีแผนจะเปดภายในอนาคตดวย  ดังนั้นจึงยังขอคงจํานวนเปาหมายการผลิตในสาขาวิชา
เทคโนโลยีอาหารไวที่ 50 คน เทาเดิม  สําหรับการพิจารณาเปดหลักสูตรของวิทยาเขตหนองคายที่ไมซ้ําซอน
กับหลักสูตรอื่นของมหาวิทยาลัยนั้น ไดชะลอไวเนื่องจากมีความประสงคใหอาจารยที่ไปศึกษาในระดับปริญญาเอก
สําเร็จการศึกษากลับมาจึงจะเริ่มดําเนินการ  
  คณบดีคณะเทคโนโลยี ชี้แจงเพิ่มเติมวา ตามที่ไดจัดทําหนังสือไปยังวิทยาเขตหนองคาย นั้น 
คณะเทคโนโลยีสามารถชวยจัดการเรียนการสอนในสวนของภาคทฤษฎีตอไปได แตมีปญหาในสวนของ
ภาคปฏิบัติการซึ่งไมสามารถรองรับจํานวนนักศึกษาไดทั้งหมด ซึ่งหากทางวิทยาเขตหนองคายสามารถบริหาร
จัดการในสวนภาคปฏิบัติการไดก็จะไมมีปญหา 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
  4.1 ขอปรึกษาหารือเรื่องปรับระบบงบประมาณเงินรายได 
  รองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชมุวา ฝายแผนและสารสนเทศขอปรึกษาเรือ่ง
การปรับระบบงบประมาณเงนิรายไดของมหาวิทยาลัยขอนแกนในประเด็นตางๆ ตอไปนี้  
  1. ระบบการจดัสรรงบประมาณเงินรายไดสําหรับเงินกองทุนรวม 3% และเงินสมทบจายคา
สาธารณูปโภค 5% ในอนาคตคาดวาจะไมสามารถรองรบัการพฒันาและการขยายตวัของคณะ/หนวยงาน และ
มหาวิทยาลัยในระยะยาวโดยเฉพาะอยางยิง่  
   1.1 ศักยภาพและขีดความสามารถการพัฒนาสูมหาวิทยาลัยวิจัยและทศิทางการพัฒนา
ตามแผนระยะยาวมหาวิทยาลยัขอนแกน (มข.60 ป) เชน ในดานการพัฒนาบุคลากร (เนื่องจากกองทนุ 100 ลานบาท       
จะหมดลงในปงบประมาณ พ.ศ. 2551) ดานการวิจัย (เนือ่งจากกองทุน 100 ลานบาทจะหมดลงในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2551) ดานศิลปวฒันธรรม (เนื่องจากกองทุน 10 ลานบาทจะหมดลงในปงบประมาณ พ.ศ. 2552) 
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   1.2 การพัฒนาโครงสรางพืน้ฐานตามแผนแมบทฉบับใหมที่มุงเนนใหเปนมหาวิทยาลัย          
สีเขียวมีความยั่งยืน และรักษาระดับคุณภาพชีวติและสิ่งแวดลอมตลอดจนระบบการจราจรขนสงและที่จอดรถทีม่ี
ประสิทธิภาพ  
  2. ระบบการบรหิารจัดการงบประมาณเงินรายไดภาครายรับที่จัดสรรใหมหาวิทยาลัยและคณะ/หนวยงาน
ยังมีความหลากหลาย ลักลั่นแตสามารถปรบัปรุงประสิทธภิาพใหดีขึ้นได เปนตน 
  นอกจากนี้ อาจมีประเด็นเพิม่เตมิอีกที่ครอบคลุมประเดน็การบริหารจดัการภาครายรบั ภาครายจาย 
และการกํากับติดตามประสทิธิภาพและความคุมคาจากการใชจายงบประมาณ 
  จึงขอหารือที่ประชุมเพื่อใหไดขอยุติกอนเริ่มการจัดทํางบประมาณเงินรายไดปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
ที่คาดวาจะเริม่ในเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

  ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 
  1. มหาวิทยาลัยควรกําหนดกลไกและกระบวนการหารายไดที่สนับสนุนใหคณะ/หนวยงาน สามารถ
ดําเนินการไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
  2. มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางการหารายไดของสวนกลางจากแหลงอื่นๆ เพิ่มเติมใหมากขึ้น
นอกเหนือจากคาธรรมเนียมการศึกษา 
  3. การหารายไดควรสอดคลองกับนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัยดวย 
  4. ควรมีการกาํหนดคาธรรมเนียมการศึกษาที่สะทอนถึงความรับผดิชอบในการจัดการเรียนการสอน
ที่เกิดข้ึนจริง และมีการประชาสัมพันธใหสาธารณชนไดรับทราบ เนื่องจากเงินรายไดสวนหนึ่งมาจาก
คาธรรมเนียมการศึกษา  
  5. มหาวิทยาลัยควรนําเรื่องการหารายได แหลงรายรับของมหาวิทยาลัย เชน การระดมทุนจาก
ศิษยเกา หรือ ผูที่มีสวนเกี่ยวของในการหารายไดของมหาวิทยาลัย เปนตน เปนบริบทหนึ่งของมหาวิทยาลัย และ
ควรจัดทําฐานขอมูลเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการรับรายไดของมหาวิทยาลัย 
 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงระบบงบประมาณเงิน
รายได มหาวิทยาลัยขอนแกน ประกอบดวย  
  1. รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 
  2. ประธานสภาคณาจารย 
  3. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
  4. คณบดีคณะแพทยศาสตร 
โดยมอบใหรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศพิจารณาทาบทามผูเก่ียวของรวมเปนคณะกรรมการ
เพิ่มเติม และนําเอาขอคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาดวย 
 
  4.2 โครงการระดมทุนเพือ่พัฒนาหองสมุดท่ีทันสมัย ในโอกาสครบรอบ 50 ป มข. 
  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธเสนอตอที่ประชุมวา  ตามคําแนะนําของสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2551 เพื่อใหเกิดการระดมทุนจากศิษยเกาเพื่อนํารายไดมาพัฒนา
หองสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน นั้น มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยที่ประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน หนวยศิษยเกาสัมพันธ และสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน ประสงคจัดตั้ง “โครงการ
ระดมทุนเพื่อพัฒนาหองสมุดที่ทันสมัย ในโอกาสครบรอบ 50 ป มหาวิทยาลัยขอนแกน” เพื่อระดมเงินบริจาค ใชเงิน
โครงการเปนทุนพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกนในการจัดตั้งหองสมุดที่ทันสมัย และใหบริการครบวงจร เปนการ
สงเสริมการเรียนรูของนักเรียน นักศึกษา ในระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งการระดมเงินบริจาคนั้น ใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกา วาดวย การยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 420) 
พ.ศ.2547 ซึ่งผูบริจาคไดรับการลดหยอนภาษี เปน 2 เทา ตามกฎหมายเพื่อเปนการประชาสัมพันธ จูงใจใหบุคคล 
หนวยงาน รวมบริจาคมากขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

  ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 
  1. เพื่อประโยชนในการพิจารณาของผูที่จะใหการสนับสนุน ควรกําหนดใหชัดเจนวาเปนการ
ระดมทุนเพื่อการพัฒนาหองสมุดในสวนระบบหรือกายภาพอยางไร และควรมีการประเมินงบประมาณที่จะใชใน
การพัฒนาหองสมุด เพื่อใหผูมีความประสงคจะบริจาคทราบความตองการงบประมาณในการพัฒนาหองสมุดที่
ชัดเจน เชน มหาวิทยาลัยขอนแกน 50 ป 50 ลาน เพื่อพัฒนาหองสมุด เปนตน 
  2. การพัฒนาหองสมุดใหทันสมัย ควรพิจารณาสิทธิประโยชนที่ศิษยเกาจะไดรับจากหองสมุด
ดวย เชน สิทธิการเขาใชทรัพยากรอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดผานอินเทอรเน็ตไดโดยไมตองเดินทางมาที่
หองสมุด เปนตน 
 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  4/2551 ณ วันศุกรท่ี  22 กุมภาพันธ 2551 
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  3. ควรมีแนวทางการระดมทนุศิษยเกาของมหาวิทยาลัยที่ไมซ้ําซอนกับการระดมทุนในระดับคณะ 
  4. ควรพิจารณาประสานขอความรวมมือในการสนับสนุนจากภาคเอกชนรายใหญ ซึ่งใหความ
สนใจสนับสนุนการศึกษา และสามารถนําสวนที่บริจาคไปพิจารณาขอลดหยอนภาษีได 
 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบโครงการระดมทุนเพือ่พัฒนาหองสมุดท่ีทันสมัย 
ในโอกาสครบรอบ 50 ป มข. และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป โดยใหเสนอขอมูลเก่ียวกับ ความสําคัญ
และความจําเปนในการพัฒนาหองสมุดดวย และใหปรับแกไขตามขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
  1. วรรคแรก ของโครงการฯ “ดวยมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยท่ีประชุมคณะกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน...” แกไขเปน “ดวยมหาวิทยาลัยขอนแกน รวมกับคณะกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน...” 
  2. ขอ 2.2 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ควรปรับแกไขขอความใหมีความ
ยืดหยุนตอการปฏิบัติจริง และขอใหหารือกับกองเครื่องราชอิสริยาภรณถึงความเหมาะสมในการ
ประชาสัมพันธดวย 
  3. ในการจัดทําแผนพับ (Brochure) ประชาสัมพันธโครงการฯ ควรปรับแบบฟอรม
บริจาคใหเหมาะสม และควรมีการอางอิงในสวนท่ีเก่ียวของกับกฎหมายใหชัดเจน 
 
  4.3 การดําเนินการโครงการอาคารชุดพักอาศัยบคุลากรเพื่อสวัสดิการ 
  อธิการบดีเสนอตอที่ประชมุวา ตามที่อธิการบดไีดมอบหมายใหสํานกังานกฎหมาย จัดทําราง
ขอบเขตของงานและแบบสัญญาโครงการอาคารชดุที่พกัอาศัยบุคลากรฯ รางสัญญากอสรางโครงการอาคารชุดพัก
อาศัยบุคลากรฯ รางสัญญาการบริหารและดําเนินการโครงการอาคารชุดพักอาศัยบุคลากรเพื่อสวัสดิการ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน และบทสรุปผูบริหารโครงการอาคารชุดพักอาศัยบุคลากรเพื่อสวัสดิการมหาวิทยาลัยขอนแกน 
ซึ่งไดผานการรับฟงความคิดเห็นเมือ่วันที่ 6 กมุภาพันธ 2551 และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณา
ขอบเขตของงานและแบบสัญญาโครงการอาคารชดุพักอาศัยเพื่อสวัสดิการมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามคําส่ัง
มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 443/2551 ลงวนัที่ 25 มกราคม 2551 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2551  
  ทั้งนี้ ในการดาํเนินการโครงการดังกลาว จงึขอความเห็นชอบจากที่ประชุม ดังนี้  

1. ใหความเห็นชอบในหลักการของโครงการอาคารชดุพักอาศัยบุคลาการเพือ่สวัสดิการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน  

2. ใหความเห็นชอบขอบเขตของงานและแบบสัญญาโครงการอาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากรเพือ่
สวัสดิการมหาวิทยาลัยขอนแกน  

3. ใหความเห็นชอบสัญญากอสรางโครงการอาคารชดุพักอาศัยบุคลากรเพื่อสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

4. ใหความเห็นชอบสัญญาการบริหารและดาํเนินการโครงการอาคารชุดพกัอาศัยบุคลากรเพื่อ
สวัสดิการมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

  ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 
  1. ควรมีการตรวจสอบการปลอยน้ําเสียในบริเวณหอพัก 9 หลัง ซึ่งรองอธิการบดีฝายบริหารได
ชี้แจงวา มหาวิทยาลัยไดดาํเนินการแกไขปญหาดังกลาวเรียบรอยแลว 
  2. ควรเสนอขอมูลเกี่ยวกับการเงินของมหาวทิยาลัยที่นํามาสนับสนุนบุคลากรเกี่ยวกับทีพ่ักอาศยัโดย
คิดตนทุนตามหลักการบัญช ี
  3. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดระเบียบที่พักอาศัยที่มีอยูแลวเดิม 4 กลุม ใหเปนระบบเดียวกัน 
และมีการกําหนดมาตรการลงโทษผูที่กระทําผิดหรือละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับที่พักอาศัย 
  4. ควรกําหนดเงื่อนไขการเขาพักของบุคลากร เชน จํานวนคนที่เขาพัก บุคคลอื่นที่ไมใช
บุคลากรที่มีสิทธิ์เขาพัก การรักษาคุณภาพและมาตรฐานการเขาอยูในที่พักไมใหแออัดมากเกินไปและมีผูไม
เกี่ยวของมาพักอาศัย 
  5. ควรกําหนดภาระรับผิดชอบของผูอาศัย ในสวนที่เกี่ยวกับการซอมบํารุง หรือคาใชจายอื่นๆที่
เกิดข้ึน แทนที่จะผลักภาระใหผูประกอบการและมหาวิทยาลัยเทานั้น ซึงจะเปนการสรางวินัยในการอยูรวมกันของ
บุคลากร 
  6. รายไดจากการบริหารจัดการโครงการฯ นอกจากวัตถุประสงคเพื่อสวัสดิการของมหาวิทยาลัย
แลว ควรจัดสรรสวนหนึ่งของรายไดในแตละเดือนนําเขากองทุนของมหาวิทยาลัย เพื่อเปนงบประมาณในการ
ควบคุม กํากับ ดูแลและแกไขปญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
  7. ควรพิจารณาใหกลุมอาจารยที่เขามาใหมหรือกลุมที่มีความจําเปน เขามาอยูในอาคารที่พัก
อาศัยหรือบานพักราชการ โดยไมตองเสียคาเชาในระยะเวลา 3 ปแรก และหลังจากนั้นอาจมีการกําหนดเงื่อนไข

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  4/2551 ณ วันศุกรท่ี  22 กุมภาพันธ 2551 
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ใหขยับขยายออกมาอยูขางนอก เพื่อรักษาจํานวนบานพักที่เหมาะสมและคงที่ ซึ่งอธิการบดีมอบใหรองอธิการบดี
ฝายบริหารนําเสนอรายละเอียดในการประชุมครั้งตอไป 
 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบ ตามที่เสนอ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
โดยใหพิจารณาปรับแกไขรายละเอียดขอมูลใหถูกตองเหมาะสมอีกครั้งและขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
ดังนี้ 

1. บทสรุปสําหรับผูบริหาร ขอบเขตของงานโครงการอาคารชุดพักอาศัยบุคลากรเพื่อ
สวัสดิการมหาวิทยาลัยขอนแกน 

- หนา 1 วรรคแรก “…โครงการดังกลาวแบงเปนชุดพักอาศัยประเภทเดี่ยว
จํานวน 1000 หนวย ประเภทครอบครัวจํานวน 1000 หนวย” แกไข เปน “…
โครงการดังกลาวแบงเปนชุดพักอาศัยประเภทเดี่ยวจํานวน 500 หนวย 
ประเภทครอบครัวจํานวน 500 หนวย” 

- หนา 2 ขอ 2.2 บรรทัดสุดทาย “...ไมนอยกวา 800 วัน ...” แกไขเปน “...ไม
เกิน 800 วัน ...” 

2. (ราง)ขอบเขตของงานโครงการอาคารชุดพักอาศัยบุคลากรเพื่อสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน (เพื่อเสนอที่ประชุมคณบดี) 

- หนา 4  ขอ 1.6 บรรทัดท่ี 3 “…พื้นท่ีใชสอยรวมกันไมนอยกวา 24 ตาราง
เมตร…” แกไขเปน “…พื้นท่ีใชสอยรวมกันไมนอยกวา 25 ตารางเมตร…” 

3. (ราง) สัญญากอสรางโครงการอาคารชุดพักอาศัยบุคลากรเพื่อสวัสดิการ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  

- หนา 3  
- ขอ 1 ลักษณะท่ัวไป แกไขลําดับหัวขอยอยใหถูกตอง 
- ขอ 1.5 หองพักบุคลากร บรรทัดท่ี 2 “…พื้นท่ีใชสอยรวมกันไมนอย
กวา 30 ตารางเมตร…” แกไขเปน “…พื้นท่ีใชสอยรวมกันไมนอยกวา 
25 ตารางเมตร…” 

- หนา 5 ขอ 1 ลักษณะท่ัวไป แกไขลําดับหัวขอยอยใหถูกตอง 
4. (ราง) สัญญาการบริหารและดําเนินกิจการ อาคารชุดพักอาศัยบุคลากรเพื่อ

สวัสดิการ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
- หนา 5 ขอ 8 วรรคสอง “ในปท่ี 21-25 ผูรับจางจะตองวางหลักประกันใน

อัตรารอยละ 5 ของคาธรรมเนียมชุดพักสวัสดิการในแตละป…” แกไขเปน 
“ในปท่ี 1-25 ผูรับจางจะตองวางหลักประกันในอัตรารอยละ 5 ของมูลคา
ทรัพยสินแตละป…” 

 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 5.1 การรายงานการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
  รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินได
กําหนดใหหนวยงานภาครัฐประเมินการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวย การ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 แลวรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับ
ดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยปละครั้ง เพื่อปรับปรุงการควบคุมภายในใหมีประสิทธิผล และ
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ นั้น  
  มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรายงานการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดินสําหรับ
งวดตั้งแตวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2550 โดยสรุปได ดังนี้  
  จากผลการประเมินเชื่อไดวาการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนไปตามมาตรฐาน
การควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงนิแผนดินกําหนด มีความเพยีงพอและบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม 
อยางไรก็ตามยังคงมีจุดออนที่มีนัยสําคัญ ดังนี้    
 ดานการผลิตบัณฑิต  

• ความเสี่ยงตอการปรับปรุงหลักสูตรและประเมินหลักสูตรยังไมครบทุกสาขาวิชา 
• ความเสี่ยงตอการขาดทักษะความสามารถพิเศษดานภาษาตางประเทศ และคอมพิวเตอร

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ดานการวิจัย 

• ความเสี่ยงตอการมีขอจํากัดของการเผยแพรและถายทอดผลงานวิจัยเพื่อนําไปใชประโยชน
ในระดับประเทศและนานาชาติ  โดยยังพบปญหาการสนับสนุนเงินทุนการวิจัยและการ
นําเสนอผลงานยังไมมากเพยีงพอ 

 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  4/2551 ณ วันศุกรท่ี  22 กุมภาพันธ 2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 5/2551 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2551 เรียบรอยแลว 
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 ดานการบริการวิชาการ 
• ความเสี่ยงตอการขาดการใหบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยสูสังคมอยางเพียงพอและการ

ขาดความเชื่อมโยงการเรียน การสอน การวิจัยเขากับการบริการวิชาการสูสังคม 
 

 ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
• ความเสี่ยงตอการขาดการสรางคานิยมและวัฒนธรรมองคกร ที่เกี่ยวของกันกับศิลปะวัฒนธรรม

และภูมิปญญาทองถิ่น และความเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ  

 ดานการบริหารจัดการ 
• ความเสี่ยงตอการใชพลังงานในปริมาณมาก 
• ความเสี่ยงตอปญหาความแออัดดานการจราจร และอุบัตเิหตุ ปญหาความปลอดภัยของทรัพยสิน 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบและมอบใหรองอธิการบดีฝายบริหารเปนเจาภาพหลัก และให   
รองอธิการบดีแตละฝายกําหนดมาตรการแกไขปญหาความเสี่ยงในแตละดาน พรอมทั้ง ขอใหคณะ/
หนวยงาน ชวยกําหนดมาตรการแกไขปญหาความเสี่ยงและสงใหฝายบริหารตอไป 
 

5.2 รายงานผลการดําเนินการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะเทคนิคการแพทย 
ประจําปการศึกษา 2550 

  รองคณบดีฝายวิจัย วิเทศสัมพันธ และบัณฑิตศึกษา แทนคณบดีคณะเทคนิคการแพทยเสนอตอ
ที่ประชุมวา คณะเทคนิคการแพทยขอเสนอรายงานผลการดําเนินการจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารพยาธิวทิยาคลินิก (โครงการพิเศษ) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาวิชาเทคนิค
การแพทย (โครงการพิเศษ) ประจําปการศึกษา 2550 ซึ่งผานความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการประจําคณะ 
ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันศุกรที่ 18 มกราคม 2551 โดยสรุปการดําเนินงานฯ มีรายไดสูงกวาคาใชจาย 
6,723,634.83 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  5.3 การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา 
  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่ไดมพีระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 29 มกราคม 2551 และวันที่ 6 กุมภาพันธ 2551 ตามลําดับ นั้น  บัดนี้ 
คณะรัฐมนตรกีําหนดวันที่พรอมจะแถลงนโยบายตอรัฐสภา ตามมาตรา 176 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย ตั้งแตวันจันทรที่ 18 กุมภาพันธ 2551 เปนตนไป ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  5.4 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
  ดวยขณะนี้ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ไดประกาศบังคับใชแลว ตั้งแต
วันที่ 26 มกราคม 2551 เปนตนไป ซึ่งสามารถดรูายละเอยีดพระราชบัญญัติไดที่ เว็บไซต สํานักงาน ก.พ. 
www.ocsc.go.th   
  นอกจากนี้ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
ไดประกาศบังคับใชแลว ตั้งแตวันที่ 6 กุมภาพันธ 2551 เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ไดใชบังคับมาเปนระยะเวลาหนึ่งแลว 
บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวบางสวนไมเหมาะสมกบัสภาพการณปจจุบัน สมควรปรับปรุงการกําหนดระบบ
ตําแหนงและประเภทตําแหนงใหเหมาะสมกับลักษณะงาน และปรับปรุงการกําหนดหลักเกณฑการตอเวลา
ราชการของผูดํารงตําแหนงวิชาการเสียใหมเพื่อใหการตอเวลาราชการเปนไปตามความจําเปนเพื่อประโยชนแก
การสอนหรือการวิจัยและตามความตองการของสถาบันอุดมศึกษาเทานั้น นอกจากนี้ ยังไดเพิ่มเติมบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของอธิการบดีและบทบัญญัติเพื่อรองรับการบริหารงานบุคคลของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาใหชัดเจนยิ่งขึ้น 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  4/2551 ณ วันศุกรท่ี  22 กุมภาพันธ 2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 5/2551 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2551 เรียบรอยแลว 

http://www.ocsc.go.th/
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  5.5 การยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มใหกับงานวิจัย 
  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา  ในเวลาที่ผานมา มีกรณีที่กรมสรรพากรไดเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม
จากนักวิชาการในมหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่รับทํางานจากหนวยงานของรัฐและเอกชน ที่ประชุม ทปอ.      
ไดพยายามแกไขในเรื่องดังกลาว ในสภานิติบัญญัติแหงชาติมีอธิการบดีหลายคนเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติซึ่ง
ไดเสนอญัตติเรื่องดังกลาวทําใหมีการแตงตั้งคณะกรรมาธิการเฉพาะกิจพิจารณาเรื่องดังกลาว  จนที่สุด กระทรวงการคลัง
โดยกรมสรรพากรไดยอมรับและไดแกไขเพิ่มเติมประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 171) 
เรื่อง กําหนดสาขาและลักษณะการประกอบกิจการใหบริการวิจัย หรือการใหบริการทางวิชาการตามมาตรา 81 (1) (ฎ) 
แหงประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ มีสาระสําคัญสรุปไดวา ยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มใหกับงานวิจัยที่ทําเฉพาะกับหนวยงาน
ของรัฐ แตหากทํากับหนวยงานเอกชนยังตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มอยู ดังนั้น หากจะทําวิจัยใหหนวยงานเอกชน 
จะตองตั้งเรื่องภาษีมูลคาเพิ่มไวในมูลคาที่จะทําดวย ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 

5.6 นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันโครงงาน                           
“กลาใหม...สรางสรรคชุมชน” ระดับอุดมศึกษา จากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) 

ประธานและคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแกน
ไดสงทีมนักศึกษาเขารวมกิจกรรมการแขงขัน โครงงาน “กลาใหม...สรางสรรคชุมชน” ระดับอุดมศึกษา ซึ่งเปน
หนึ่งในโครงการ “กลาใหม...ใฝรู” ป 2550 ของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษาเขา
รวมแขงขันโครงการดังกลาว 311 สถาบัน โดยในการแขงขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ เมื่อวันอาทิตยที่ 27 
มกราคม 2551  ผลการแขงขันรอบชิงชนะเลิศ ปรากฏวา ทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแกน นําเสนอผลงาน 
ในชื่อ"โครงการเพาะกลามาสานฝน สูเครื่องปนดินเผาพื้นบาน เปดตํานานกูแกว" ซึ่งไดรับทุนจาก
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด มหาชน จํานวน 75,000 บาท เพื่อดําเนินการ  ณ หมูบานหัวบึง อ.เมือง จ.ขอนแกน 
นักศึกษาที่รวมโครงการ ประกอบดวย นักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร ชั้นปที่ 3 จํานวน 5 คน และ ชั้นปที่ 2 
จํานวน 1 คน และอาจารยสมหญิง พงศพิมล เปนอาจารยที่ปรึกษาโครงการ ไดรับรางวัล ชนะเลิศ และไดจะรับ
ของรางวัล ดังนี้  

• ถวยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี 
• ของรางวัลมูลคา 500,000 บาท สําหรบัสถาบันการศึกษา  
• ทุนการศึกษาสําหรับทีมนักศึกษา 500,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ    
• ของรางวัลมูลคา 75,000 บาท สําหรับอาจารยที่ปรึกษา 
 
ในการนี้ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ไดสงหนังสือแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยขอนแกน

ที่ไดรับรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงคุณภาพและมาตรฐานอันดียิ่งดานวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแกน
ไดเปนอยางดี และขอบคุณที่รวมเปนสวนหนึ่งของ โครงงาน “กลาใหม...ใฝรู” ซึ่งเปนโครงงานที่มีวัตถุประสงค
เพื่อชวยสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพแกเยาวชนของประเทศจนสําเร็จลุลวงเปนอยางดี และหวังวาจะไดรับความ
รวมมือในโครงการ “กลาใหม...ใฝรู” ป 2551 ซึ่งจะเปดรับสมัครทีมนักศึกษาเขารวมแขงขันอีกครั้งในเดือน
พฤษภาคมนี้  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
   
  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอตอที่ประชุมวา ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ไดรับรางวัล
พระราชทาน ประจําปการศึกษา 2550 (อยางไมเปนทางการ) ในระดับภาค ปรากฏวา อันดับ 1 ไดแก นักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกน นับเปนนักศึกษารายที่ 4 ของมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ไดรับรางวัล
ดังกลาว  
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 

5.7 สภาขาราชการและลูกจาง มข. เปนเจาภาพจัดประชุมวิชาการประจําป พ.ศ. 2551 
เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอผูปฏิบัตงิานและสถาบันอุดมศึกษา” 

  ประธานสภาขาราชการและลูกจางเสนอตอที่ประชุมวา ดวยมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยสภา
ขาราชการและลูกจางรวมกับที่ประชุมประธานสภาขาราชการและลูกจางมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปขมท.) 
จะจัดประชุมวิชาการประจําป พ.ศ. 2551 เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอผูปฏิบัติงานและสถาบันอุดมศึกษา”  
ระหวางวันที่ 13-14 มีนาคม 2551 ณ หองประชุมศรีจันทร ชั้น 4 โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน  
  สภาขาราชการและลูกจาง มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับเกียรติเปนเจาภาพจัดประชุมในครั้งนี้ 
ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะหคณะ/หนวยงาน อนุญาตใหบุคลากรสายสนับสนุนทั้งระดับหัวหนา และผูปฏิบัติงาน

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  4/2551 ณ วันศุกรท่ี  22 กุมภาพันธ 2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 5/2551 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2551 เรียบรอยแลว 
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เขารวมประชุมวิชาการในครั้งนี้ รวมทั้งกรรมการสภาขาราชการและลูกจางเขารวมประชุมดวย และขอรับการ
สนับสนุนคาลงทะเบียนทานละ 2,000 บาท (สองพันบาทถวน)  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ 
  6.1 (ราง) ระเบียบฯ วาดวย สวัสดิการเงินกูเพื่อการเคหะสงเคราะห (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ... 
  ผูชวยเลขานุการที่ประชุมคณบดีเสนอตอที่ประชุมวา  ตามที่มหาวิทยาลัย ไดนํา (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ ..../2551) เรื่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาขอรับสวัสดิการเงินกูเพื่อการเคหะ 
สงเคราะห พ.ศ. 2551 ใหที่ประชุมคณบดีพิจารณาใหความเห็นชอบ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 15 
กุมภาพันธ 2551 และที่ประชุมคณบดีมีมติใหความเห็นชอบในรางประกาศฯ แลว นั้น เพื่อใหรางประกาศฯ ดังกลาว
มีความสอดคลองกับระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยสวัสดิการเงินกูเพื่อการเคหะสงเคราะห พ.ศ. 2536 
และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยสวัสดิการเงินกูเพื่อการเคหะสงเคราะห (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 และ
ดวยไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) ซึ่งมีผลบังคับ
ใชตั้งแตวันที่ 6 กุมภาพันธ 2551 ในพระราชบัญญัติดังกลาวกําหนดใหมีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง
บุคคลที่ไดรับการจางตามสัญญาจางใหทํางานใหสถาบันอุดมศึกษา โดยไดรับคาจางหรือคาตอบแทนจากเงิน
งบประมาณแผนดินหรือเงินรายไดของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น เพื่อใหการจัดสวัสดิการดังกลาวครอบคลมุ
บุคลากรที่จะเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติดังกลาวและพนกังานมหาวทิยาลัยที่มีอยูเดมิดวย จงึจําเปนตองแกไข
ระเบียบใหสอดรับกัน โดยแกไขนิยามของ คําวา “ผูขอกู” และ ”ผูกู” ใน (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 
วาดวยสวัสดิการเงินกูเพื่อการเคหะสงเคราะห (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ... ใหครอบคลุมถึงพนักงานมหาวิทยาลัยที่จาง
ดวยเงินรายได ดวย ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
สวัสดิการเงินกูเพื่อการเคหะสงเคราะห (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ... ตามที่เสนอ และเสนอสภามหาวิทยาลัย
ตอไป 
 
  6.2 หลักการการใชงบประมาณเพื่อเดินทางไปตางประเทศ 
  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา  ดวยในชวงที่ผานมา หนวยงานในมหาวิทยาลัยขอนแกนและองคกรได
ใชงบประมาณเพื่อเดินทางไปตางประเทศในหลายลักษณะ อาทิ ศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานวิจัย ปฏิบัติงานวิจัย ดูงาน 
เขารวมการประชุมสัมมนา การเดินทางไปประชุมในฐานะกรรมการหรือตามที่ไดรบัเชิญ ทัศนศึกษา ทัศนศึกษา
รวมกับการดูงาน เปนตน  
  ในการติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีโดยคณะกรรมการกํากับติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานของอธิการบดีตามนโยบายและพันธกิจในรอบ 8 เดือน (กุมภาพันธ-กันยายน 2550) ไดมีขอสังเกต
และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการติดตามผลการดําเนินงานที่คํานึงถึงความคุมคาและประหยัด รวมท้ังใหกําหนดมาตรการ
และแนวทาง ระบบติดตามที่สะทอนความคุมคา การประหยัดและความเหมาะสม ในการใชงบประมาณโดยเฉพาะ
งบประมาณที่ใชในการเดินทางไปตางประเทศของผูบริหารและทีมงานที่ไปเปนจํานวนมาก 
  จากขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการกํากบัติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี
ดังกลาว จึงเห็นควรกําหนดหลักเกณฑในการใชงบประมาณเงินรายไดเพื่อการเดนิทางไปตางประเทศของ
หนวยงานในมหาวิทยาลัย ดังนี้  
  1. การอนุญาตใหบุคลากรในสังกัดเดินทางไปศึกษาตอ ฝกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย ดูงานวิจัย ดูงาน
ในเรื่องที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ การไปประชุมวิชาการหรือวิชาชพี การนําเสนอผลงานวิจัย การเปนวิทยากร
หรือประธานในที่ประชุมหรือประชุมยอย การเจรจาความรวมมือ ใหหวัหนาหนวยงานนั้นๆ ที่ไดรับมอบอํานาจใน
การอนุมัติงบประมาณเปนผูพิจารณาโดยคํานึงถึงความเหมาะสม ความคุมคาและการประหยัด 
  2. การอนุญาตใหบุคลากรเดินทางไปในลักษณะดูงานหรือทัศนศึกษาหรือทั้งสองกรณี โดยมี
การเดินทางไปเปนกลุมขนาดตั้งแต 5 คนขึ้นไป ไมวาจะมีการแบงกลุมยอยหรือไมก็ตาม ใหดําเนินการไดใน
เฉพาะกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่งแกหนวยงาน โดยใหจัดทําเปนโครงการและไดรบัความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําหนวยงานนั้นๆ กอน ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงจํานวนผูเดินทางและสถานภาพของผูเดินทาง
ประกอบดวย  
  3. การอนุญาตใหบุคลากรเดินทางไปดูงานหรือรับฟงการบรรยาย ณ ตางประเทศ โดยเปนสวน
หนึ่งหรือตอเนื่องจากการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน นอกจากการดําเนินการตามขอ 2 แลว ใหเสนอโครงการ
ตอฝายทรัพยากรบุคคลเพือ่พิจารณาตามความเหมาะสมและความเชื่อมโยงของโครงการดวย 
  4. อื่นๆ ตามที่ประชุมเสนอ 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  4/2551 ณ วันศุกรท่ี  22 กุมภาพันธ 2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 5/2551 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2551 เรียบรอยแลว 
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  ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้  
1. คณะ/หนวยงาน ควรกําหนดเรื่องการไปดูงานไวในแผนการดําเนินงานของคณะ/หนวยงาน 

ซึ่งจะทําใหสามารถติดตามประเมินผลโครงการไดงาย 
2. ควรมีระบบการประเมินผลหลังเสร็จส้ินโครงการของทุกคณะ/หนวยงาน และทุกระดับ พรอม

ทั้งมีการรายงานผลตอมหาวิทยาลัย 
3. ควรนิยาม คําวา “ตางประเทศ” ใหชัดเจน เนื่องจากมีโครงการไปดงูานที่ประเทศเพื่อนบาน

อยูเปนประจํา เชน ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา ประเทศเวียดนาม เปนตน 
4. ในการเขียนโครงการ ควรพิจารณาวาใครมีความเกี่ยวของและเหมาะสมสามารถเขารวม

โครงการใหชดัเจน 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบหลักการการใชงบประมาณเพื่อเดินทางไป
ตางประเทศ และออกเปนประกาศมหาวิทยาลัยตอไปโดยใหปรับแกไขตามขอคิดเห็นและขอเสนอแนะดังน้ี  

- หลักเกณฑ ขอ 2 และ3 ใหอธิการบดีเปนผูพิจารณาอนุมัติ 
- ขอ 2 เพิ่มขอความ “โดยคํานึงถึงความเหมาะสม คุมคา และประหยัด” 
- ควรเพิ่มหลักเกณฑในการอนุญาตใหบุคลากรไปดูงานที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นและ
ไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณบดีแลว ใหสามารถดําเนินการไดทันที 

   
6.3 (ราง) ขอบังคับฯ วาดวย หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาการอุทธรณผลการ

พิจารณาการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
และศาสตราจารย พ.ศ. 2551 

  เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา   ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
หมวดที่ 3 “กรณีที่ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไมอยูในเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด ผูขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการอาจยื่นอุทธรณผลการพิจารณานั้นได โดยยื่นอุทธรณตอสภาสถาบันอุดมศึกษาไดภายใน
เกาสิบวัน นับแตวันที่รับทราบมติ เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษา ไดรับเรื่องอุทธรณแลว ใหสงคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการพิจารณาคําอุทธรณ เมื่อมีความเห็นประการใดใหเสนอตอสภาสถาบันอุดมศึกษาวินิจฉัย 
และใหคําวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษาถือเปนที่สุด” 
 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2551 ไดมมีติให คณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการมีหนาที่ในการพิจารณาอุทธรณการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของบุคลากร
สายผูสอน ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินการในการพิจารณาอุทธรณเปนไปดวยความเรยีบรอย จึงขอเสนอ (ราง) 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาการอุทธรณผลการพิจารณาการแตงตั้ง
บุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2551 ซึ่งคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2551 ไดพิจารณาใหความ
เห็นชอบเรียบรอยแลว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบ(ราง)ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย 
หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาการอุทธรณผลการพิจารณาการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2551 ตามที่เสนอ และเสนอสภามหาวิทยาลัย
ตอไป 
 
 6.4 รายงานการเงิน ปงบประมาณ 2551 ไตรมาสที่ 1 
 รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมวา  ขอเสนอรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ปงบประมาณ 2551 ไตรมาส 1 ประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน งบรายได-คาใชจาย และหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม และตอไปจะไดมีการรายงานที่ประชุมคณบดีให
ไดรับทราบทุกไตรมาส 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิท่ีประชุมรับทราบ และขอใหฝายบริหารจัดทําสาระสําคัญโดยสรุปรายงานการเงิน 
ปงบประมาณ 2551 ไตรมาส 1 เพิ่มเติม รวมทั้งรายละเอียดของรายไดวามาจากแหลงใดบาง และ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 
 6.5 งานชื่นชมยินดี ดวยไมตรีและขอบคุณ 
 รองอธกิารบดฝีายทรพัยากรบุคคลเสนอตอที่ประชุมวา  ดวยมหาวทิยาลัยขอนแกน กําหนดจะจดั 
“งานชื่นชมยินดี ดวยไมตรีและขอบคุณ” ในวันที่ 4 มีนาคม 2551 เพื่อแสดงความชื่นชมยินดีกับบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ผูไดรับรางวัลประกาศเกียรตคิุณ และผูที่มีผลงานดีเดนในดานตางๆ ทั้งจากหนวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน และเพื่อแสดงความขอบคุณหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีสวนชวยในการพัฒนา
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มหาวิทยาลัย โดยในปนี้ มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 112 คน ผูไดรับรางวัลระดับนานาชาติและ
จากสถาบันอื่นๆ จํานวน 64 คน  ผูไดรับรางวัลเชิดชูเกยีรติและจากการประเมิน จํานวน 76 คน  
 นอกจากนี้ ควรจัด “งานชื่นชมยินดี ดวยไมตรีและขอบคุณ” ใหเปนงานประเพณีของ
มหาวิทยาลัยเพื่อเปนการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่สรางผลงานดีเดนและสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย และ
สงเสริมใหบุคลากรเกิดความตระหนักและรักองคกร ในการนี้ ฝายทรัพยากรบุคคล ขอเรียนเชิญคณะผูบริหารและ
กรรมการประจําคณะ/หนวยงานเพื่อรวมเปนเกียรติในงานดังกลาว ซึ่งจะไดจัดทําหนังสือเรียนเชิญไปยังคณะ/
หนวยงาน ตอไป 
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 

6.6 HR Northeast Forum 2008 : HR กับการพัฒนาองคกรสู High Performance 
Organization 

 รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลเสนอตอที่ประชุมวา  ฝายทรัพยากรบุคคล รวมกับ สมาคม
การจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย จัดการสัมมนาเรื่อง HR กับการพัฒนาองคกรสู High Performance 
Organization ในวันที่ 29 กุมภาพันธ – 1 มีนาคม 2551 เวลา 09.00 – 16.30 น. ที่โรงแรมโซฟเทลราชาออคดิ 
ขอนแกน โดยมีหัวขอสัมมนา ดังนี้  

- HR Trend และปจจัยสําคัญในการนําพาองคกรไปสูความเปนเลิศ 
- การสรางความผูกพันของพนักงานโดยการสรางความสุขในการทํางาน Happy Workplace 
- กลยุทธการพัฒนาคน ปจจัยความสําเร็จในการพัฒนาองคกร 
- เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาองคกรไปสู HPO 
- การเชื่อมโยงเครื่องมือการบริหารสูองคกรที่เปนเลิศ 
- การบริหารจัดการความรูและกระบวนการเรียนรูภายในองคกร 
- การเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันดวยทุนมนุษย 

คาลงทะเบียนในการเขารวมการสัมมนา สําหรับคณาจารย และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน 1,800 บาท และ
สําหรับนักศึกษาปริญญาโท/ปริญญาตรี 1,200 บาท โดยขอความรวมมือ คณะ/หนวยงานสงรายชื่อบุคลากรเพื่อ
เขารวมสัมมนาดังกลาว ภายในวันจันทรท่ี 25 กุมภาพันธ 2551 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิท่ีประชุมรับทราบ 
 
  6.7 ขอเชิญไปใชสิทธ์ิเลือก สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 
  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเสนอตอที่ประชุมวา   ขอเชิญไปใชสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิก
วุฒิสภา (ส.ว.) ซึ่งสามารถไปใชสิทธเลือกตั้งได 2 ชวง คือ   
  1. เลือกตั้งลวงหนา วันที่ 23 - 24  กุมภาพันธ  2551  เวลา 08.00 - 17.00 น. 
  2. เลือกตั้งใหญทั้งประเทศ วันที่  2   มีนาคม  2551   เวลา 08.00 - 15.00 น. 
โดยสามารถไปลงคะแนนเสียงไดที่หนวยเลือกตั้งเดิม ที่เคยไปใชสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และขอ
เชิญรวมฟงและซักถาม ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ซึ่งมีผูตอบรับ 7 ทาน ในวันที่ 22 กุมภาพันธ 2551 
เวลา 14.00 น. ณ ลานศูนยอาหารและบริการ (Complex)  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
เลิกประชุมเวลา 12.15 นาฬิกา 

 
 

(ลงชื่อ)     กุลธิดา  ทวมสุข 
    (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 

              รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
                                 เลขานุการที่ประชุมคณบดี 
 

นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์ 
นางสุภารัตน  มูลศรี 
นางสาวลัลธริมา   ประจง 
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