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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 3/2554 ณ วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 
ฉบับรอการรับรองจากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่ 4/2554 ณ วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2554  

รายงานการประชุมคณบด ี1 

ครั้งที่ 3/2554 2 

เม่ือวันพฤหสับดีที่  17 กุมภาพันธ์ 2554 3 

ณ  ห้องประชมุสารสิน ชัน้ 2 อาคารสิรคิณุากร มหาวทิยาลัยขอนแก่น 4 
 5 

ผู้มาประชุม 6 

1. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย   อธิการบดี    ประธาน 7 

2. รศ.สมหมาย ปรีเปรม    รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สนิ 8 

3. รศ.รังสรรค์  เนียมสนิท   รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร 9 

4. รศ.คมกริช พิมพ์ภักดี    รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 10 

แทนรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 11 

5. ศ.สุทธิพันธ์  จติพิมลมาศ   รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 12 

6. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 13 

7. ผศ.เด่นพงษ์  สุดภักดี    รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 14 

8. รศ.ลําปาง แมน่มาตย์    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 15 

9. รศ.อนันต์  พลธานี    คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 16 

10. รศ.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธ์ิ   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์17 

11. ผศ.สมพงษ์  สทิธิพรหม   รองคณบดีฝ่ายบริหาร  18 

แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 19 

12. ผศ.พวงทอง อ่อนจํารัส   รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 

แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 21 

13. ผศ.เสาวมาศ เถื่อนนาดี   รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ 22 

แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 23 

14. ศ.ภิเศก ลุมพิกานนท์      คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 24 

และรักษาราชการแทนผู้อํานวยการศูนย์หัวใจสิริกิต์ิฯ 25 

15. ผศ.เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์26 

16. รศ.เกรียงไกร  กิจเจริญ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 27 

17. ผศ.นิคม  ถนอมเสียง    รองคณบดีฝ่ายบริหาร 28 

แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 29 

18. รศ.นวรัตน์  วราอัศวปติ เจริญ   คณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร์ 30 

19. รศ.วงศ์วิวัฒน์  ทัศนียกุล   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 31 

20. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี 32 

21. รศ.ถาวร  มิ่งสกุล    รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 33 

แทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 34 

22. ผศ.ทรงยศ วีระทวีมาศ   คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 35 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 3/2554 ณ วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 
ฉบับรอการรับรองจากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่ 4/2554 ณ วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2554  

23. รศ.มันทนา  สามารถ     คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 1 

24. รศ.เฉลิมศกัด์ิ  พิกุลศร ี   คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร ์2 

25. ผศ.ไพบูลย์  ดาวสดใส    รองคณบดีฝ่ายบริหาร 3 

แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 4 

26. รศ.พีระสิทธ์ิ  คํานวณศิลป์   คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 5 

27. รศ.ยุพิน  เตชะมณี    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 6 

28. นางสุดใจ  ธนไพศาล    ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ 7 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) 8 

29. รศ.รวี  หาญเผชิญ    ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 9 

30. ผศ.อนัตต์  เจา่สกุล    ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ 10 

31. รศ.อํานวย  คําต้ือ    ผู้อํานวยการศูนย์บริการวิชาการ 11 

32. ผศ.ประพันธ์ศักด์ิ ฉวีราช   รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ 12 

แทนผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  13 

      (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 14 

33. อ.สุรพล  แสนสุข    ผู้อํานวยการวิทยาเขตหนองคาย 15 

34. ผศ.พรรณวดี  ตันติศิรินทร์   ประธานสภาคณาจารย์ 16 

35. นายอมร  สินเธาว์    ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง   17 

36. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 18 

เลขานุการที่ประชุมคณบดี 19 

37. นางสังวาลย์   ช่างทอง   ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 20 

 21 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 22 

1. อ.กิตติบดี  ใยพูล    รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์ 23 

 24 

เริ่มประชุมเวลา 09.40 นาฬิกา   25 

 26 

  เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุม และแนะนําผู้บริหารชุดใหม่และผู้บรหิารหน่วยงาน27 

ที่ได้รับการแต่งต้ังใหม ่ดังนี้  28 

1. รศ.สมหมาย ปรีเปรม  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สนิ 29 

2. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 30 

3. รศ.รังสรรค์  เนียมสนิท  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร 31 

4. ศ.สุทธิพันธ์  จติพิมลมาศ  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 32 

5. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 33 

6. ผศ.เด่นพงษ์  สุดภักดี  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 3/2554 ณ วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 
ฉบับรอการรับรองจากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่ 4/2554 ณ วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2554  

7. รศ.คมกริช พิมพ์ภักดี   รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์        1 

ซึ่งเข้าร่วมประชุมแทน รศ.พิษณุ  อุตตมะเวทิน 2 

 รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 3 

  นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 ได้4 

เห็นชอบให้แต่งต้ังผู้อํานวยการ 2 ท่าน ต้ังแต่วันที่ 8 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป ดังนี้ 5 

1. รศ.อํานวย  คําต้ือ   ผู้อํานวยการศูนย์บริการวิชาการ 6 

2. รศ.รวี  หาญเผชิญ   ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 7 

ที่ประชุมปรบมอืให้การต้อนรบั ทั้งนี ้ประธานมอบหมายใหร้ักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสมัพันธ์ ปฏิบัติ8 

หน้าที่เลขานกุารที่ประชุม และมอบให้นางสังวาลย์  ช่างทอง ปฏิบัติหน้าทีผู่ช่้วยเลขานุการที่ประชุม และดําเนินการ9 

ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี ้10 

 11 

ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม    12 

1.1 เรื่องที่นาํเสนอสภามหาวทิยาลยั คราวประชุมครั้งที่ 2/2554 เม่ือวนัที ่2 กุมภาพนัธ์ 2554                13 

และมติที่ยังไมไ่ด้รับรอง 14 

ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที ่2 15 

กุมภาพันธ์ 2554  มีเรื่องที่ได้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร16 

ประกอบวาระการประชุม    17 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 18 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 19 

 20 

1.2 การเดินทางไปร่วมงานบําเพ็ญกุศลสรีระสังขาร พระธรรมวิสุทธิมงคล  21 

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า วันที ่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 มหาวิทยาลัยได้จัดรถสําหรับผู้บริหารที่22 

ประสงค์จะเดินทางไปร่วมงานบําเพ็ญกุศลสรีระสังขาร พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว) ณ วัดป่าบ้านตาด 23 

อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยรถจอดรอบริเวณหน้าอาคารสิริคุณากร และจะออกเดินทางเวลา 13.00 น. หาก24 

ผู้บริหารท่านใดประสงค์จะร่วมเดินทางไปร่วมงานดังกล่าว ขอให้มาขึ้นรถตามเวลาและสถานที่ดังกล่าวด้วย 25 

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 26 

  มติ ที่ประชุมรบัทราบ  27 

 28 

ระเบยีบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครัง้ที่ 2/2554  เม่ือวันที่ 28 มกราคม  2554  29 

  ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2554  เมื่อวันที่ 28 มกราคม  2554 โดยมีการ30 

แก้ไขรายงานการประชุม หน้า 3  บรรทัดที ่26 แก้ไข พ.ศ. “2554” เป็น “2556” 31 

 32 

 33 

 34 
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ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน   1 

3.1 รายงานผลการดาํเนินงานและรายงานการตรวจสอบบัญชี ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 2 

วิทยาลยัการปกครองท้องถิน่ ตามข้อคิดเหน็เสนอแนะของที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที ่3 

2/2554 เม่ือวนัที่ 28 มกราคม 2554 4 

  คณบดีวิทยาลยัการปกครองท้องถิ่นเสนอตอ่ที่ประชมุว่า ตามมติที่ประชุมคณบดี คราวประชมุครั้งที ่5 

2/2554 เมื่อวันที ่28 มกราคม 2554 ตามบันทึกที ่ศธ 2514.1.1.2/037 ลงวันที ่4 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง รายงานผล6 

การตรวจสอบบัญชี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของวทิยาลยัการปกครองทอ้งถิ่น ได้มีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ในสว่น7 

ของสถานะทางการเงิน นั้น วิทยาลยัฯ จึงขอเสนอแนวทางแก้ไขตามข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้  8 

 9 

ลําดบั ข้อคิดเห็นเสนอแนะ  
(ที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2554) 

แนวทางแก้ไข 

1 ควรพิจารณาเพิ่มหมายเหตุประกอบการเงิน เพื่อให้
การรายงานทางการเงินสมบูรณ์และเป็นแบบ
เดียวกับมหาวิทยาลัย 

1. รายงานผลการตรวจสอบบญัชีวิทยาลัยการ
ปกครองท้องถิน่ ประจําปีงบประมาณ 2553 ฉบับ
สมบูรณ์จากผู้ตรวจสอบนั้น ได้มีการบันทึกหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบ ซึ่ง
เป็นแบบเดียวกับมหาวิทยาลยั 

2 รายการเงินทุนสํารองวิทยาลัย และรายการเงิน
เหลื่อมปีเหลือจ่าย ตามนโยบายกรมบัญชีกลาง
ภาครัฐและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย ไมค่วรใส่ไว้
ในหนี้สินหมุนเวียน เห็นควรให้หารือกับกองคลัง
เกี่ยวกับรูปแบบการจัดทําสถานะทางการเงินเพื่อให้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

2. ทางวทิยาลยัฯ ได้หารือกับกองคลังเกี่ยวกับ
รูปแบบการจัดทํารายการเงินทุนสํารอง และ
รายการเงินกันเหลื่อมปี ทางวทิยาลยัเหน็ควร
ปรับเปลีย่นรูปแบบการจัดทําสถานะทางการเงินให้
อยู่ในหมวดของทุนสํารองในรายงานสถานการณ์ใน
ปีงบประมาณปี 54 ต่อไป 

3 ขอให้ตรวจสอบรายการหนี้สิ้นไม่หมุนเวียน (เจ้าหนี้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 90,000,000 บาท) ว่าเป็นหนี้
ระยะยาวหรือระยะสั้น หากเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นจากการ
ทําข้อตกลงยมืเงินในการก่อสร้างอาคารของวิทยาลัยฯ 
ควรดําเนินการตามข้อตกลงในการคืนเงินให้
มหาวิทยาลัยโดยใช้เงินสํารองของวิทยาลัย 

3. รายการหนีส้ินไมห่มนุเวียน (เจ้าหนี้
มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 90,000,000 บาท) เป็น
หนี้สินระยะยาว และทางวิทยาลัยฯ จะเริ่มทยอย
ดําเนินการคืนเงิน ตามข้อตกลงให้กับมหาวทิยาลยั
ในปีงบประมาณ 2554   

 10 

 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 11 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 12 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 13 

 14 

 15 
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ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   1 

4.1 (ร่าง) ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ .../....) เรื่อง ผู้ได้รับรางวลันักวิจัยเกียรติคณุ2 

สารสิน ประจาํปี 2553 3 

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเสนอต่อที่ประชุมว่า  ตาม4 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (ฉบับที ่1064/2553) ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 เรือ่ง รางวัลนักวิจัยดีเด่น และ5 

นักวิจัยเกียรติคุณสารสนิ ซึ่งมหาวทิยาลยัขอนแกน่ได้กําหนดใหม้ีรางวลัดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนนุการสร้างสรรค์6 

ผลงานด้านการวิจัย และเป็นรางวัลแก่บุคลากรเพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง และเป็นกําลังใจแก่บุคลากรที่มผีลงาน 7 

วิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่มีช่ือเสยีงและเป็นที่ยอมรับ โดยการมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน นั้น 8 

เพื่อเป็นไปตามประกาศฉบับดังกล่าว ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 9 

28 ธันวาคม 2553 จึงได้ดําเนินการคัดเลือกนักวิจัยเพื่อรับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจําปี 2553  ดังนี้  10 

1. รางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสนิ (ยังไม่มีผู้ได้รับรางวัล) 11 

2. รางวัลนักวิจัยระดับเพชร  จํานวน 1 คน 12 

3. รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญทอง จํานวน 7 คน  13 

4. รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญเงิน จํานวน 20 คน  14 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 15 

ในการนี้ จึงขอเสนอรายชื่อนักวิจัยที่มีสิทธิได้รับรางวัลดังกล่าว ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามนัย 16 

ข้อ 8 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1064/2553) ลงวันที ่15 กรกฎาคม 2553 เรื่อง รางวัลนักวิจัย17 

ดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ก่อนการมอบรางวัลอย่างเป็นทางการต่อไป  18 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 19 

  ที่ประชุมมีข้อคดิเห็นเสนอแนะ ดังนี้  20 

- ควรพิจารณาปรับแก้ไขชื่อตําแหน่งทางวิชาการของผู้ได้รับรางวัล ให้ถูกต้อง ดังนี้  21 

- 4.4 “ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสรฐิ” ควรเขยีนตําแหน่งทางวิชาการเต็มเพื่อให้เป็น22 

รูปแบบเดียวกับรายอื่นๆ 23 

- 4.20 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ.กิตติศักด์ิ สวรรยาวิสทุธ์ิ ให้ตรวจสอบตําแหน่งทางวิชาการ24 

อีกครั้ง  25 

- ควรพิจารณาปรับแก้ไขชื่อรางวัล โดยควรตัดคําว่า “เหรียญ” ออก และต้ังชื่อให้สอดคล้องกัน เช่น 26 

รางวัลนักวิจัยระดับเพชร – มรกต - ทับทมิ หรือ รางวัลนักวิจัยระดับดีเด่น ดีมาก ดี ตามลําดับ27 

เป็นต้น  28 

- ควรพิจารณาการใหร้างวัลโดยมีการจดัเป็นกลุ่มสาขาวิชาใหชั้ดเจน และเน้นการวิจัยที่มคีุณภาพ29 

และม ีImpact Factor สูง หรอืเป็นงานวิจัยที่มีช้ินเดียวในโลก 30 

มต ิที่ประชุมพจิารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบบัที่ .../....) 31 

เรื่อง ผู้ได้รบัรางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจําปี 2553 ตามทีเ่สนอ และมอบให้รองอธิการบดีฝา่ยวิจัยและ32 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีรับขอ้คิดเหน็เสนอแนะของทีป่ระชุมไปพิจารณาด้วย 33 

 34 
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4.2 การแต่งตัง้คณะกรรมการอํานวยการสาํนักวิชาศึกษาทั่วไป 1 

ประธานเสนอต่อที่ประชมุว่า ตามท่ีผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อัจฉรา ธรรมถาวร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ2 

สายผู้สอน ในคณะกรรมการอํานวยการสํานกัวิชาศึกษาทั่วไป ได้เกษียณอายุราชการ ดังนั้นเพื่อใหก้ารดําเนินการประชุม3 

คณะกรรมการอํานวยการสํานักวิชาศึกษาทัว่ไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์ประกอบของคณะกรรมการอํานวยการฯ 4 

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยสํานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแกน่ พ.ศ. 2548 ข้อ 6 สํานกั5 

วิชาศึกษาทั่วไป จึงขอเสนอชือ่ผู้ทรงคุณวุฒิสายผู้สอน จํานวน 1 ท่าน คอื ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ภาวดี ภักดี สังกัด6 

คณะเกษตรศาสตร์ เป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒิสายผู้สอน ในคณะกรรมการอํานวยการสํานักวิชาศึกษาทัว่ไป ซึ่งมี7 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 8 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 9 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวดี ภักดี สังกัด 10 

คณะเกษตรศาสตร์ เปน็กรรมการผูท้รงคณุวฒุิสายผูส้อน ในคณะกรรมการอํานวยการสาํนักวิชาศกึษาทัว่ไป ตามที่เสนอ 11 

 12 

4.3 การแต่งตัง้กรรมการกองทุนสํารองเลีย้งชพีฝา่ยมหาวทิยาลยั 13 

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากรต่อที่ประชุมว่า ตามหนังสือ ที่ ศธ 14 

0514.1.3.3/489 ลงวันที ่24 มกราคม 2554 รองอธกิารบดีฝ่ายทรัพย์สนิขอลาออกจากตําแหน่งประธานคณะกรรมการ 15 

(กรรมการฝ่ายมหาวิทยาลัย) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน่ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว และได้รับ16 

อนุมัติการลาออกแล้ว 17 

เนื่องด้วย ข้อบังคับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงวันที ่6 18 

สิงหาคม 2552 ข้อ 16 ที่มาของคณะกรรมการกองทุน ใหส้ภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังกรรมการกองทุนฝา่ยมหาวิทยาลัย 19 

จํานวน 5 คน โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับกองทุนฯ จึงเสนอที่ประชุม20 

คณบดีเพื่อพิจารณาเสนอแต่งต้ังกรรมการกองทุนฝ่ายมหาวิทยาลัย ที่ว่างลง 1 คน เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย21 

พิจารณาแต่งต้ังต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 22 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 23 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้เสนอ รองอธิการบดฝี่ายการคลังและทรพัยส์ิน เป็นกรรมการ24 

กองทุนสาํรองเลี้ยงชีพฝ่ายมหาวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่พิจารณาแตง่ตั้งต่อไป 25 

 26 

4.4 การรบันักเรยีนของโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2554  27 

รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัขอนแกน่ ผูแ้ทนคณบดคีณะศกึษาศาสตร์เสนอต่อที่ประชุม28 

ว่า ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทาลัยขอนแก่น จะดําเนินการรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจําปีการศึกษา 2554 จึงขอเสนอ 29 

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ... / ....) จํานวน 4 ฉบับดังนี้  30 

1. การรับสมัครนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ช้ันอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ประจําปี31 

การศึกษา 2554  32 

2. การรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ของโรงเรียนสาธิต33 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ระดับมัธยมศึกษา 34 
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3. การรับนักเรียนเสริมระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศกึษา 2554 โรงเรียนสาธิต1 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ระดับมัธยมศึกษา 2 

4. การรับสมัครนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้าเรียนในศูนย์วิจัยและ3 

พัฒนาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสําหรบัเด็กออทิสติก ปีการศึกษา 2554 4 

ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ ในคราวประชุม 5 

ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันพุธที่ 26 มกราคม 2554 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 6 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 7 

  ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะว่า ควรพิจารณาเกี่ยวกับการให้สิทธิสวัสดิการบุตรแก่ลูกจ้างชั่วคราวและ8 

พนักงานเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เข้าเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้บริหารอาจพิจารณากําหนดเป็น9 

นโยบายหรือมีการวางแผนขยายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) เพื่อรองรับบุตรพนักงานเงินรายได้และ10 

ลูกจ้างชั่วคราวในอนาคต เนื่องจากพนักงานเงินรายได้จะมีเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ อาจพิจารณารวมไปถึงพนักงานองค์กรใน11 

กํากับของมหาวิทยาลัยด้วย 12 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเหน็ชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน่ (ฉบับที่ ... / ....) 13 

จํานวน 4 ฉบบั ตามที่เสนอ ดังนี้ 14 

1. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับที่ ... / ....) เรื่อง การรับสมัครนักเรียน15 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ประจาํปีการศึกษา 2554  16 

2. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับที่ ... / ....) เรื่อง การรับนักเรียนระดบัชั้น17 

มัธยมศึกษาปทีี่ 1 ปีการศึกษา 2554 ของโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัขอนแก่น 18 

(ศึกษาศาสตร)์ ระดับมัธยมศึกษา 19 

3. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับที่ ... / ....) เรื่อง การรับนักเรียนเสริม20 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2554 โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 21 

(มอดินแดง) ระดับมัธยมศึกษา 22 

4. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับที่ ... / ....) เรื่อง การรับสมัครนักเรียน23 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้าเรียนในศนูย์วิจัยและพฒันาการจัด24 

การศึกษาแบบเรียนรวมสาํหรับเด็กออทสิติก ปีการศึกษา 2554 25 

ทั้งนี้ ประธานรับข้อคิดเหน็เสนอแนะของที่ประชุมเก่ียวกับการพิจารณาใหส้ิทธิสวสัดิการบุตร26 

ของลูกจ้างชั่วคราวและพนกังานเงินรายได้ เข้าเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปหารือร่วมกับโรงเรียน27 

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อไป 28 

 29 

4.5 อัตราคา่ธรรมเนียมโครงการพเิศษของโรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลัยขอนแกน่  30 

รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัขอนแกน่ ผูแ้ทนคณบดคีณะศกึษาศาสตร์เสนอต่อที่ประชุม31 

ว่า ด้วยโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดหลักสูตรทางเลือกสําหรับนักเรียนในระดับอนุบาล “หลักสูตรเสรมิ32 

ศักยภาพภาษาอังกฤษ ระดับอนุบาล” และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย “หลักสูตรเสรมิศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และ33 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 3/2554 ณ วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 
ฉบับรอการรับรองจากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่ 4/2554 ณ วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2554  

เทคโนโลยีระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน่ พ.ศ. 2554” โดยจะดําเนินการในปีการศึกษา 1 

2554  ในการนี้ จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ... / ....) จํานวน 2 ฉบับ ดังนี้  2 

1. ค่าบํารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมหลักสตูรเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี3 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2554 4 

2. ค่าบํารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมหลักสตูรเสริมสร้างศกัยภาพภาษาอังกฤษในระดับอนุบาล 5 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2554 6 

ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้ง7 

ที่ 1/2554 เมือ่วันพุธที่ 26 มกราคม 2554 ซึ่งมรีายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 8 

  ในการนี้ ขอแก้ไขเอกสารประมาณการรายจ่ายต่อปีการศึกษา “ข้อ 1 หักค่าใช้จ่ายให้มหาวิทยาลัย 9 

15% จากค่าธรรมเนียมการศึกษา” เป็น “ข้อ 1 หักค่าใช้จ่ายตามระเบียบการเงินของมหาวิทยาลัย 15% จาก10 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา”  11 

  และมีประเด็นที่เปลี่ยนแปลงไปจากระเบียบเดิมเกี่ยวกับการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมค่าขึ้นทะเบียน12 

นักเรียนใหม่เป็น 5,000 บาท ในระบบปกติ จะเรียกเก็บ 500 บาท ซึ่งจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ13 

ศึกษาศาสตร์ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า สถานศึกษาในระดับเดียวกันในต่างประเทศมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้า14 

ค่อนข้างสูง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุนเบื้องต้นหรือจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรับนักเรียนใหม่ จึงได้ปรับค่าขึ้น15 

ทะเบียนนักเรียนใหม่ สําหรับหลักสูตรเสริมศักยภาพภาษาอังกฤษ และหลักสูตรเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และ16 

เทคโนโลยีของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น 5,000 บาท ซึ่งหากได้รับความเห็นชอบก็จะใช้เป็นหลักการ17 

ในการดําเนินการสําหรับระดับช้ันอื่นๆ ที่จะเปิดสอนหลักสูตรเสริมศักยภาพดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ ได้มีการเปลี่ยน 18 

คําว่า “ค่าประกันของเสียหาย” เป็น “ค่าเสื่อมสภาพครุภัณฑ์” เนื่องจากเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 3 ปี หรือ 6 ปี แล้ว 19 

จะมีการขอคืนเงินค่าประกันของเสียหาย ทั้งๆ ที่ในระหว่างภาคการศึกษานักเรียนได้ทําให้เกิดความเสียหายแก่20 

ครุภัณฑ์ต่างๆ บ้าง แต่ทําให้โรงเรียนฯ ไม่สามารถเรียกเก็บค่าเสียหายได้ ดังนั้น จึงเห็นควรใช้คําว่า “ค่าเสื่อมสภาพ21 

ครุภัณฑ์” แทน 22 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 23 

  ที่ประชุมมีข้อคดิเห็นเสนอแนะว่า ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโรงเรียนมัธยมท่ีเปิดสอนเป็นหลักสูตร24 

Mini English Program : MEP สอนเป็นภาษาอังกฤษเพียงบางวิชา จํานวน 155 โรงเรียน และมีโรงเรียนมัธยมท่ีเปิด25 

สอนหลักสูตร English Program : EP สอนเป็นภาษาอังกฤษทุกรายวิชา ยกเว้นวิชาภาษาไทย จํานวน 5 โรงเรียน 26 

และในจังหวัดขอนแก่น ที่เปดิสอนหลักสูตร English Program : EP จํานวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนขอนแก่น27 

วิทยายน ซึ่งในการวางแผนและการดําเนินการสอนในหลกัสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน่28 

ปัจจุบันก็ถือว่าประสบความสําเร็จ อีกทั้งผู้ปกครองที่เป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ต้องการเห็นว่าโรงเรียน29 

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความเป็นผู้นําที่มีทางเลือกให้กับผู้ปกครองที่ต้องการให้บุตรเข้าศึกษาในหลักสูตร30 

ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครองมีความพร้อมในด้านการเงินที่จะให้บุตรเข้าเรียนในหลักสูตรดังกล่าว 31 

ดังนั้น โรงเรียนสาธิตควรศึกษาข้อมูลสถานศึกษาอื่นๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีการจัดการศึกษาหลักสูตร32 

ภาษาอังกฤษ เพื่อใหส้ามารถจัดหลักสูตร EP ได้เต็มรูปแบบ ในขณะเดียวกันก็สามารถนาํข้อมูลดังกล่าวมาประมาณการ33 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 3/2554 ณ วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 
ฉบับรอการรับรองจากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่ 4/2554 ณ วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2554  

ค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นในการดําเนินการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อใช้เป็นข้อมูลเสนอกับผู้ปกครองได้พิจารณาเป็น1 

ทางเลือกในการตัดสินใจนําบุตรเข้าศึกษาต่อไป 2 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติเหน็ชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน่ (ฉบับที่ ... / ....) 3 

จํานวน 2 ฉบบั ตามที่เสนอ ดังนี้  4 

1. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับที่ ... / ....) เรื่อง ค่าบํารงุการศึกษา และ5 

ค่าธรรมเนียมหลักสูตรเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษา6 

ตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2554 7 

2. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับที่ ... / ....) เรื่อง ค่าบํารงุการศึกษาและ8 

ค่าธรรมเนียมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพภาษาอังกฤษในระดับอนุบาล โรงเรยีนสาธิต9 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2554 10 

และให้รบัข้อคดิเห็นเสนอแนะของที่ประชมุไปพิจารณาต่อไป  11 

 12 

ระเบยีบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 13 

5.1 การเตรียมการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 สาํหรับ            14 

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐและจังหวัด  15 

  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากรเสนอต่อที่ประชุมว่า ได้เข้าร่วมประชุม16 

ตามบันทกึสํานกังบประมาณที ่นร 0707/ว. 33 ลงวันที่ 12 มกราคม 2554 ในการประชุมสัมมนา เรื่อง “เตรียมการ17 

จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สําหรับส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรฐัและ18 

จังหวัด” โดยมวัีตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการรับทราบนโยบาย แนวทางในการจัดทํางบประมาณ รวมทั้งกระบวนการ19 

และวิธีการที่จะนําไปใช้ในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้อย่างถูกต้องและเป็นไป20 

ในแนวทางเดียวกัน  21 

  ในการประชุมดังกล่าว รฐับาลได้กําหนดนโยบายแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจา่ยประจําปี22 

งบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยเน้นหลกัการจัดทํางบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ประสทิธิผล คุม้ค่า บังเกิดประโยชน์23 

สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ และตอบสนองความต้องการของประชาชน จดัทํางบประมาณแบบขาดดลุกว่างบฯ 2553 24 

สะท้อนว่ารัฐบาลแสดงเจตนารมณท์ี่ชัดเจนตอ่แผนการปรบัเข้าสู่ภาวะสมดุลระยะกลางภายในระยะเวลา 5 ปี (ปี พ.ศ. 25 

2555-2559) เป็นนโยบายการเงินที่มแีนวโนม้ปรับสมดุลมากขึ้น ซึ่งสะทอ้นให้เห็นถึงการประหยัดค่าใชจ้่าย การจัดทํา26 

งบประมาณยึดหลักตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจําปีและผลลัพธ์ของงบประมาณเอื้อต่อประโยชนข์อง27 

ประชาชน ดังนี ้ 28 

1) จัดทํางบประมาณตั้งอยู่บนพืน้ฐานความเปน็จริง เหมาะสม แก้ไขปญัหาประชาชนโดยไม่ให้ศนูย์เปล่า  29 

2) จัดลําดับความสําคญัของการดําเนินงาน สะท้อนปญัหาในปัจจุบัน 30 

3) ส่งเสรมิการขยายตัวเพิ่มทนุทางสังคม 31 

4) เน้นการบรูณาการของการจัดทํางบประมาณแผน่ดิน เช่น การลดความซ้ําซอ้นงานวิจัย และความประหยดั 32 

5) งบลงทุน ก่อเกดิผลิตผลมสี่วนเพิ่มรายได้ให้กับประเทศ ต้ังงบลงทนุตามความเป็นจริง (ตามงวดงานที่33 

เบิกจ่ายจริง) 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 3/2554 ณ วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 
ฉบับรอการรับรองจากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่ 4/2554 ณ วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2554  

6) ช่วยกันสร้างสวัสดิการทางสังคม (สังคมสวัสดิการ) ส่งเสริมประชาชนจัดระบบดูแลซึ่งกนัและกัน 1 

เนื่องจากมติคณะรฐัมนตรีเหน็ชอบให้มีการจัดเก็บรายได้เพิ่มและจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี2 

งบประมาณ พ.ศ. 2554 เพิ่มเติม ทางสํานกังบประมาณจึงขอชี้แจงการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 3 

พ.ศ. 2555 อยา่งเร่งด่วน โดยแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สาระสําคญั4 

ประกอบด้วย  5 

1) การจัดทําบันทกึข้อตกลง (MOU) ระหว่างกระทรวงการคลงัและสํานกังบประมาณ เรื่องการเข้าสู่ดุล6 

งบประมาณ ภายในงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่11 (พ.ศ. 2555-2559)  7 

2) แนวโนม้เศรษฐกิจและนโยบาย ปี 2555 การประชุมคณะรัฐมนตร ีวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2554 สํานัก8 

งบประมาณจะเสนอขออนมุัติงบประมาณรายจ่ายประจํางบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยมีงบประมาณรายจา่ยทั้งสิ้น 9 

2,250,000 ล้านบาท เพิม่จากงบฯ ปี 2554 ทั้งสิ้น 180,000 ล้านบาท  หรือเพิ่มขึน้ 8.7% โดยงบฯ ดังกล่าวเป็น10 

งบประมาณขาดดุล 350,000 ล้านบาท 11 

3) เงินกันเหลื่อมปี สํานักงบประมาณจะพิจารณาเรื่องเงินกนัเหลื่อมป ีปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 พิจารณา12 

เบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 13 

- การกันเงินเหลือ่มปี กรม/หนว่ยงานใดที่กันเงินเหลื่อมปีจํานวนมาก แสดงให้เหน็ถึงศักยภาพการ14 

ดําเนินงานของกรมในรอบปีที่ผ่านมา ดังนั้น สํานักงบประมาณจําเป็นต้องปรับลดงบประมาณ/ตัดงบประมาณ 15 

- ปีงบประมาณ พ.ศ.  2554 กรม/หน่วยงานใด ที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบลงทนุให้เร่งรัดการเบิกจ่าย           16 

งบลงทุนภายในไตรมาสที ่2 หากไม่เบิกจ่ายภายในไตรมาสที่ 2 จะส่งผลต่อการพิจารณาจัดสรร17 

งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 18 

4) งบลงทุน ปีงบประมาณ 2555 กรมจะต้องบันทึกคําของบลงทุนรายการสิ่งก่อสร้างใหแ้สดงค่าพิกัดพ้ืนที่19 

ก่อสร้างอาคาร ในระบบ e-budgeting ซึ่งสาํนักงบประมาณจะสุ่มตรวจบางกรมบางรายการ 20 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    21 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  22 

  ที่ประชุมรับทราบและมีข้อคิดเห็นเสนอแนะในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่า 23 

1) เนื่องจากความล่าช้าในการเบิกจ่ายงานก่อสร้างต่างๆ ส่วนใหญ่เกิดจากการแก้ไขแบบกอ่สร้าง 24 

ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการก่อสร้างเป็นไปตามกําหนดระยะเวลา มหาวิทยาลัยอาจพิจารณา25 

ปรับแก้ไขระเบยีบที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการจ้างเอกชนในการเขียนแบบ ซึ่งปัจจุบันระเบียบก็เอื้อ26 

ให้สามารถจ้างเอกชนในการดําเนินการได้แล้ว ซึ่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ช้ีแจงว่า 27 

เหตุที่การแก้ไขแบบการก่อสรา้งอาคารล่าช้า เนื่องจากในการแกไ้ขรายละเอียดแม้เพียงบางส่วน 28 

แต่ก็ส่งผลต่อการคํานวณสัดส่วนอื่นๆ ให้เหมาะสมสอดรับกันด้วย ดังนั้น การดําเนินการต้องมี29 

ความละเอียดและรอบคอบ และเพื่อให้การเขียนแบบและแก้ไขเพิ่มเติมเกิดความรวดเร็ว ควรต้ัง30 

คณะกรรมการตรวจงานและมีการประชุมอย่างต่อเนื่องและมีการกําหนดกรอบเวลาและการ31 

ก่อสร้างแต่ละส่วนให้แล้วเสรจ็อย่างชัดเจน 32 

2) ในอนาคตควรมีการพิจารณาดําเนินการก่อสร้างอาคารต่างๆ เป็นภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัยโดย33 

จัดทําเป็นแผนของมหาวิทยาลัย 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 3/2554 ณ วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 
ฉบับรอการรับรองจากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่ 4/2554 ณ วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2554  

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ และให้รับข้อคิดเหน็เสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาต่อไป 1 

 2 

5.2 กรอบวงเงินงบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  3 

  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากรเสนอต่อที่ประชุมว่า ในการประชมุ4 

คณะรฐัมนตร ีวันจันทรท์ี่ 24 มกราคม 2554 สํานกังบประมาณเสนอขออนมุัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 5 

พ.ศ. 2555 โดยมีงบประมาณรายจ่ายทังสิ้น 2,250,000 ล้านบาท เพิม่จากงบฯ ปี 2554 ทั้งสิ้น 180,000 ล้านบาท หรอื6 

เพิ่มขึ้น 8.7% โดยงบฯ ดังกลา่วเป็นงบประมาณขาดดลุ 350,000 ลา้นบาท คิดเป็น 3 % ของผลติภัณฑม์วลรวมใน7 

ประเทศ (GDP) ซึ่งขาดดุลลดลงจากงบฯ ปี 2554 ทีข่าดดลุ 420,000 ล้านบาท จํานวน 70,000 ลา้นบาท หรือลดลง 8 

16.7% โดยแบ่งเป็นรายจ่ายประจํา 1,820,313.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา 9.6% รายจ่ายการลงทนุ 9 

382,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.7% และเป็นรายจ่ายเพ่ือชําระคืนเงินกู ้47,186.4 ลา้นบาท ทั้งนี้ เป็นการจัดทํา10 

งบประมาณภายใตส้มมติฐานทางเศรษฐกจิไทย ในปี 2555 จะขยายตัวประมาณร้อยละ 4.5 อัตราเงินเฟ้อร้อยละ 3.5 11 

นอกจากนี ้ยังได้งบรายจ่ายเพ่ิมเติมหรืองบกลางปีของปีงบประมาณ 2554 ทั้งสิน้ 100,000 ล้านบาท 12 

จากมติ ครม. ที่ผ่านมาให้กรอบวงเงินกลางไม่เกิน 110,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา13 

สังคม คณุภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม ตามแผนงานสวสัดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย ์5,957.4 14 

ล้านบาท งบประมาณตามแผนป้องกันเตือนภัยแก้ไขฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย 9,900 ล้านบาท 15 

และเป็นรายจ่ายเพ่ือชดเชยเงนิคงคลังทั้งสิน้ 84,142.6 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    16 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  17 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ  18 

 19 

5.3  รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 

  ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า สํานักงานตรวจสอบภายใน ได้ตรวจสอบงบการเงินกับบัญชีหลักฐาน21 

และทะเบียนต่างๆ ประจําปีงบประมาณ 2553 สิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 2553 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรียบร้อย22 

แล้ว โดยวิธีทดสอบหลักฐานประกอบรายการที่จะเป็น เห็นว่างบการเงินนี้จัดทําตามหลักการบัญชีทีถู่กต้องตามที่ควร23 

ในสาระสําคญัของหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ไป และตามหลักการบัญชทีี่กระทรวงการคลังกําหนด และได้แสดง24 

ความเห็นไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินและภาคผนวกแล้ว โดยผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่25 

ผ่านมามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีรายได้ 11,759,980,118.99 บาท มีค่าใชจ้่าย 8,836,616,522.21 บาท และมีรายได้26 

สูงกว่าค่าใช้จ่าย 2,923,363,596.78 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  27 

   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 28 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ  29 

 30 

5.4  ผลการดาํเนนิงานสถาบนัพฒันาทรพัยากรมนุษย์และรายงานการเงนิประจาํปงีบประมาณ 2553 31 

  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากรเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามคําสั่ง32 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที ่317/2554 เรื่องแต่งต้ังผู้ตรวจสอบบัญชีสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 33 

นั้น สํานักงานตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบงบดุล งบรายรับ-รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2553 สิ้นสุดเพียงวันที่ 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 3/2554 ณ วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 
ฉบับรอการรับรองจากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่ 4/2554 ณ วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2554  

30 กันยายน 2553 กับบัญชี เอกสาร และหลักฐานต่างๆ การปฏิบัติและทดสอบรายการอื่นๆ ที่เห็นว่าจําเป็นตาม1 

หลักวิชาการบัญชีแล้ว เห็นว่างบการเงินนี้แสดงผลการดําเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควร และได้ทําขึ้นตามหลักบัญชทีี่2 

ใช้โดยทั่วไป การบันทึกบัญชีใช้เกณฑ์คงค้าง (ACCRUAL BASIS) ค่าเลื่อมราคาใช้วิธีเส้นตรง (Straight Line 3 

Method) โดยมีรายได้ทั้งสิ้น 27,537,249.00 บาท มีค่าใชจ้่าย 17,386,133.61 บาท และมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย4 

สุทธิ 10,175,874.72 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   5 

  ซึ่งผลการดําเนินงานที่ผ่านมาเป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งนี้ บทบาทของสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์6 

ต่อจากนี้ไป จะดําเนินการให้สอดคล้องกับระเบียบของ กพอ. ที่เน้นหลกัพัฒนาสมรรถนะ และจะพยายามทําหน้าที่7 

ของการเป็นสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ และจะเพิ่มการรับเงินรายได้จากภายนอกให้มากขึ้น โดยเน้นการเป็น8 

สถาบันฝึกอบรม (Training Institute) ที่มปีระสิทธิภาพ 9 

   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  10 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 11 

  12 

5.5  การขออนุมัติเปิดหลักสูตร 13 

  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วย14 

คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น คราวประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554 ได้15 

พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตร จํานวน 6 หลักสูตร คือ  16 

1. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ (ประเภทปรับปรุง17 

เล็กน้อย) ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 18 

2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (ประเภท19 

ปรับปรุงเล็กน้อย) ของคณะศึกษาศาสตร์ 20 

3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2554) ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 21 

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554) ของ22 

คณะวิทยาศาสตร์และบัณฑติวิทยาลัย 23 

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ของคณะวิทยาศาสตร์ 24 

6. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตร25 

ใหม่ พ.ศ. 2554) ของวิทยาลยันานาชาติ  26 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   27 

   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 28 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ  29 

 30 

5.6  บันทึกสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง อํานาจในการเพิกถอนปริญญาของ31 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 32 

รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ ผู้แทนผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและ33 

พัฒนาวิชาการ) เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยสาํนักทะเบยีนและประมวลผล (สํานักบรหิารและพัฒนาวิชาการ) ได้รับหนังสือ34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 3/2554 ณ วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 
ฉบับรอการรับรองจากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่ 4/2554 ณ วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2554  

จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งเวียนเพื่อทราบเรื่องที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีหนังสือ           1 

ที่ นร 0901/0048 ลงวันที ่24 มกราคม 2554 ตอบข้อหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับอํานาจในการเพกิถอนปริญญาของ2 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องเสร็จที่ 34/2554 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 8) ได้พิจารณาข้อหารือของ3 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบกับได้รับฟังคําช้ีแจงข้อเท็จจริงจากผู้แทนกระทรวงศึกษาการ (สํานักงานคณะกรรมการ4 

การอุดมศึกษา) และผู้แทนจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมีความเห็นโดยสรุปว่า สภามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้มีอํานาจ5 

อนุมัติการให้ปริญญาย่อมมีอํานาจทีจ่ะเพิกถอนมติสภามหาวิทยาลยัที่ได้อนุมัติการให้ปริญญานั้นได้ตามมาตรา 21 (5) 6 

แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในมาตรา 52 แห่ง7 

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   8 

   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  9 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ  10 

 11 

ระเบยีบวาระที่  6  เรื่องอืน่ๆ 12 

6.1 อัตราคา่ธรรมเนียมและข้อปฏิบัติการเข้าอาศัยในหอพักนักศึกษา วิทยาเขตหนองคาย 13 

  ผู้อํานวยการวิทยาเขตหนองคายเสนอต่อที่ประชุมว่า โดยท่ีเห็นเป็นการสมควรกําหนดอัตรา14 

ค่าธรรมเนียมและข้อปฏิบัติการเข้าอาศัยในหอพักนักศึกษา วิทยาเขตหนองคาย เพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้อย่าง15 

เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและบริการต่างๆ ที่วิทยาเขตหนองคายจัดให้ภายในหอพักนักศึกษา ทั้งนี้ ได้รับ16 

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการวิทยาเขตหนองคาย ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2553 เมือ่วันพุธที่ 8 17 

ธันวาคม 2553 ในการนี ้จึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (ฉบับที ่.../...) เรื่อง กําหนดอัตรา18 

ค่าธรรมเนียมและข้อปฏิบัติการเข้าอาศัยในหอพักนักศึกษา วิทยาเขตหนองคาย โดยขอยกเลิกประกาศ19 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 24/2543) เรื่องค่าธรรมเนียมการเข้าพักในหอพักนักศึกษาวิทยาลัยหนองคาย 20 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2543 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 21 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 22 

 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะว่า วิทยาเขตหนองคายควรใช้หลักการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมหอพัก23 

นักศึกษา ซึ่งทีป่ระชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 17/2551 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2551  ได้ให้หลักการไว้ว่า “ให้มีการ24 

ปรับอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาส่วนกลางเพิ่มขึ้น 10% ทุก 4 ปี” ด้วย 25 

  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบบัที่ .../...) เรื่อง 26 

กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมและข้อปฏิบัติการเขา้อาศัยในหอพักนักศึกษา วิทยาเขตหนองคาย ตามที่เสนอ และ27 

มอบให้วิทยาเขตหนองคายรับข้อคิดเหน็เสนอแนะของที่ประชุมไปพจิารณาต่อไป 28 

 29 

6.2 หลักเกณฑ์การเบิกคา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝกึอบรมภายในประเทศ 30 

  ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 5 ลงวันที่ 31 มกราคม 2554 31 

เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ  ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 22 32 

ธันวาคม 2553 เป็นต้นไปจนถึงวันที่มีประกาศใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป33 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 3/2554 ณ วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 
ฉบับรอการรับรองจากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่ 4/2554 ณ วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2554  

ราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มีการแก้ไขจากระเบียบเดิม พ.ศ. 2550 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ1 

การประชุม 2 

  สําหรับกรณีเดินทางไปฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  3 

การจัดงานและการประชุม ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนทีร่ะเบียบฯ กําหนดให้เบิกจ่าย 4 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการโดยอนุโลม ในกรณีทีห่น่วยงานผู้จัดการฝึกอบรมไม่5 

จัดอาหารและที่พักนั้น ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้วย 6 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและให้ถือปฏิบัติต่อไปด้วย 7 

  มติ ที่ประชุมรบัทราบ  8 

 9 

เลิกประชุม  11.35 น. 10 

 11 

 12 

 13 

                                                          (รองศาสตราจารย์เอื้อมพร  ทองกระจาย) 14 

     รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 15 

เลขานุการที่ประชุมคณบดี 16 

 17 

นางสาวลัลธริมา  ประจง 18 

นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสด์ิ 19 

ผู้จดรายงานการประชุม  20 


