
รายงานการประชุมคณบดี 
ครั้งท่ี 10/2551 

เมื่อวันศุกรท่ี 23 พฤษภาคม  2551 
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ 

 

ผูมาประชุม 
1. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร   รองอธิการบดีฝายบริหาร   ประธาน 
2. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา    รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล 
3. ผศ.ไชยวิทย  ธนไพศาล    ผูชวยอธิการบดีฝายการประกันคุณภาพ 
      แทนรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 
4. ผศ.ดารณี  หอมดี    ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 
      แทนรองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 
5. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
6. ผศ.วินัย  ใจขาน    รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 
7. ผศ.วันชัย สุมเล็ก    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 
8. รศ.วนิดา  แกนอากาศ   รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ 
      แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
9. อ.เทพฤทธิ์  ตุลาพิทักษ   รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
      แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร 
10. รศ.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
11. ศ.ละออศรี  เสนาะเมือง   คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
12. ผศ.ไพศาล สุวรรณนอย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
13. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
14. ศ.วิรุฬห  เหลาภัทรเกษม   คณบดีคณะแพทยศาสตร 
15. ผศ.เยาวลักษณ  อภิชาติวัลลภ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
16. รศ.พัชรี  เจียรนัยกูร    รองคณบดีฝายบริหาร วางแผนและสารสนเทศ 
      แทนคณบดีคณะเทคนิคการแพทย 
17. รศ.พิษณุ อุตตมะเวทิน   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
18. รศ.อินทรพล  หอวิจิตร   คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 
19. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย   คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
20. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี  
21. ผศ.ขวัญเกศ  กนิษฐานนท   รองคณบดีฝายวิชาการ 
      แทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 
22. รศ.มันทนา  สามารถ   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
23. รศ.เฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี   คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 
24. ผศ.บุญสง  วัฒนกิจ    รองคณบดีฝายบริหาร 
      แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจดัการ 
25. รศ.ศุภวัฒนากร  วงศธนวสุ   รองคณบดีฝายวิชาการ 
      แทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 
26. รศ.สมาน  ลอยฟา    ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 
27. ศ.สุทธิพันธ  จิตพิมลมาศ   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
28. ผศ.อนัตต  เจาสกุล    ผูอํานวยการศนูยคอมพิวเตอร 
29. ผศ.ชูศักดิ์ คุปตานนท   ผูอํานวยการศนูยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
30. นายพิชัย  เลงพานิชย    เลขานุการศูนยบริการวิชาการ 

      แทนผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 
31. รศ.พีระศักดิ์  ศรีฤาชา    ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 
      (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
32. ผศ.พรรณวดี  ตันติศิรินทร   ประธานสภาคณาจารย 
33. นางบุบผา  ชอบใช    ประธานสภาขาราชการและลูกจาง 
34. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
      เลขานุการที่ประชุม 
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ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 
1.  รศ.สุมนต  สกลไชย    อธิการบดี      
2.  ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ    รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 
3.  รศ.ธาดา  สุทธิธรรม    คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
4.  อ.กิตติบดี  ใยพูล    รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร 
5.  นางสังวาลย  ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.40 นาฬิกา 
 
  เนื่องจากอธิการบดีติดราชการสําคัญ  จึงมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายบริหาร 
ทําหนาที่ประธานที่ประชุมคณบดีแทน จากนั้น ประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
   
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอท่ีประชุม  
 
  1.1  การเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินรางวัลประจําปงบประมาณ 2550 ของมหาวิทยาลัยขอนแกน  
  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่ไดแจงคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการ และ
มหาวิทยาลัยไดรับการจัดสรรเงินรางวัลประจําปงบประมาณ 2550 เปนเงินจํานวน 18,249,013.88 บาท  
(สิบแปดลานสองแสนสี่หมื่นเกาพันสิบสามบาทแปดสิบแปดสตางค) นั้น สํานักงาน ก.พ.ร.แจงวามีความ
คลาดเคลื่อนของจํานวนคนที่ใชในการคิดคํานวณ  จึงไดแจงยอดเงินรางวัลครั้งสุดทายใหม สรุปแลว
มหาวิทยาลัยจะไดรับเงินรางวัลเพิ่มขึ้น โดยจะไดรับเงินรางวัลเปนเงินจํานวนทั้งส้ิน  20,611,963.11 บาท 
(ยี่สิบลานหกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเการอยหกสิบสามบาทสิบเอ็ดสตางค) ซึ่งจะไดนําไปจัดสรรใหแก
ขาราชการและลูกจางประจํา ตามหลักเกณฑการจัดสรรตอไป 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งท่ี 9/2551 เมื่อวันท่ี 16 พฤษภาคม 2551 

ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมครั้งที่  9/2551 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 โดยขอให
ตรวจสอบคําวา “ถนนโพศรี”  ในหนา 2 บรรทัดที่ 22 วาเขียนถูกตองหรือไม 

 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน     
  3.1  การจัดสรรผลประโยชนใหแกมหาวิทยาลัยขององคกรในกํากับ 
  ประธานเสนอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 16 
พฤษภาคม 2551 ไดพิจารณาเรื่อง การจัดสรรผลประโยชนใหแกมหาวิทยาลัยขององคกรในกํากับ และมีมติ
เห็นชอบในหลักการใหองคกรในกํากับจัดสรรผลประโยชนใหแกมหาวิทยาลัย โดยมอบใหฝายแผนและ
สารสนเทศพิจารณา ราง หลักเกณฑการจัดสรรผลประโยชนและนําเสนอที่ประชุมพิจารณานั้น บัดนี้ ฝายแผน
และสารสนเทศขอเสนอเกณฑการจัดสรรผลประโยชนจากการดําเนนิงานขององคกรในกํากับ ดังนี้  
 

ประเภทองคกร ตัวอยางหนวยงาน สมทบเพื่อคา
สาธารณูปโภคและ
การบริหารกลาง 

(Administration + 
Facility Share) 

สมทบเพื่อการ
พัฒนา

มหาวิทยาลัย 
(Development 

Share) 
1. องคกรที่มีรายไดหลักจาก

การผลิตบัณฑิต/การจัดการ
เรียนการสอน 

- 
 
- 
 
- 
- 

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการ
จัดการ (MBA) 
วิทยาลัยการปกครอง
ทองถิ่น 
สถาบันภาษา 
สถาบันขงจื้อ 

5% 
จากยอดรายรบัจริง 

5% 
จากยอดรายรบัจริง
หลังหักรายจายจริง

2. องคกรที่มีรายไดหลักจาก
การวิจัยและบริการวิชาการ 

- 
 
- 
- 

ศูนยประสานงานเขต
อุตสาหกรรมซอฟตแวรฯ 
ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ 
สํานักงานอุทยาน
วิทยาศาสตร 

5% 
จากยอดรายรบัจริง 

5% 
จากยอดรายรบัจริง
หลังหักรายจายจริง

 
รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  10/2551 ณ วันศุกรท่ี 23 พฤษภาคม 2551 

หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 11/2551 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2551 เรียบรอยแลว 
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ประเภทองคกร ตัวอยางหนวยงาน สมทบเพื่อคา
สาธารณูปโภคและ
การบริหารกลาง 

(Administration + 
Facility Share) 

สมทบเพื่อการ
พัฒนา

มหาวิทยาลัย 
(Development 

Share) 
3. องคกรที่มีรายไดหลักจาก

ภารกิจเฉพาะดาน 
- 
- 
- 
- 

อาคารขวัญมอ 
โรงพิมพ 
ศูนยหนังสือ 
สถานีวิทยุ 

5% 
จากยอดรายรบัจริง 

5% 
จากยอดรายรบัจริง
หลักหักรายจายจริง

 หมายเหต ุ
1. องคกรในกํากับที่เกิดจากนโยบายของมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตรและสนับสนุนภารกิจ

หลักของมหาวิทยาลัยที่จําเปนตองไดรับการสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยสนับสนุนตามความ
จําเปน 

2. องคกรในกํากับที่จัดตั้งไมถึง 2 ป ไดรับการยกเวนไมตองจายสวนสมทบเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย (Development Share) แตกรณีจําเปนอาจขอการสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยเพื่อนําไปพัฒนาองคกรเปนกรณีได 

3. การจัดสรรผลประโยชนใหแกมหาวิทยาลัยใหดําเนินการภายใน 60 วัน หลังจากเสร็จส้ิน
การตรวจสอบบัญชีของหนวยงานนั้นๆ และใหเริ่มจัดสรรไดตั้งแตปงบประมาณ 2551 เปน
ตนไป 

4. หนวยงานใดที่เปนองคกรในกํากับซึ่งยังไมเคยจัดสรรหรือเคยจัดสรรในอัตราต่ํากวาที่
กําหนด สามารถจัดสรรใหแกมหาวิทยาลัยยอนหลังได 

 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยควรจัดทําบัญชีรายชื่อองคกรในกํากับทั้งหมด ทบทวนการแยกประเภทใหม
ใหเหมาะสมกบัลักษณะองคกร โดยเฉพาะที่มาและแหลงรายได เพื่อจะไดมีวิธปีฏิบัติที่
ชัดเจนในการจัดสรรผลประโยชนสมทบใหมหาวิทยาลัยตอไป  

2. คอลัมนที่ 3 เงินสมทบเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ใหแกไขตามมติการประชุมครัง้ที่ 
9/2551 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 ซึ่งกําหนดเปนไมนอยกวา 5%  

3. ควรปรับขอความ “การสมทบเพื่อคาสาธารณูปโภคและการบริหารกลาง” เปน “การสมทบ
เพื่อการบริหารจัดการกลาง” 

4. ทุกหนวยงานควรจัดทํารายงานการเงินตามหลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงาน
ภาครัฐของกรมบัญชีกลาง เพื่อสนับสนุนการจัดสรรผลประโยชนใหกับมหาวิทยาลัยของ
องคกรในกํากับเปนไปอยางคลองตัว  

  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ  เกณฑการจัดสรรผลประโยชน
จากการดําเนินงานขององคกรในกํากับตามที่ฝายแผนและสารสนเทศเสนอ โดยนําขอคิดเห็น
เสนอแนะไปพิจารณาและมอบใหฝายบริหารรวมกับฝายแผนฯ พิจารณาจัดประเภทองคกรในกํากับ
ทุกแหงของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง ราง กระบวนการ กลไก และวิธีการปฏิบัติท่ีชัดเจนเสนอที่ประชุม
คณบดีพิจารณาในคราวตอไป  
   
  3.2  ขออนุมัติใชเงินรายไดมหาวิทยาลัยขอนแกน (กองทนุรวม 3%) เพื่อจาย 
          เปนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูบริหาร 
  ประธานเสนอที่ประชุมวา ดวยสํานักงาน ก.พ.ร. ไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ นร 1200/ว12 ลงวัน
ที 24 มีนาคม 2551 แจงมติคณะรัฐมนตรี คราวประชมุเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2550 และเมื่อวันที่ 22 มกราคม 
2551 ไดมีมติเห็นชอบแนวทางการจายเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูบริหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 โดย
กําหนดใหใชสัดสวนในการจาย 50 : 50 ของจํานวนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูบริหารที่คํานวณไดจริง สวนอีกรอย
ละ 50 ใหนําไปจัดสรรใหกลุมผูปฏิบัติ นั้น  
  เนื่องจากตามแนวทางและหลักเกณฑการจัดสรรเงินเพิม่พิเศษสําหรบัผูบริหารประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2550 และระเบียบกรมบัญชีกลางที่เกี่ยวของ กรณีผูไมมีสิทธิไดรับเงินเพิ่มพิเศษฯ คือ ผูดํารง
ตําแหนงบริหารรักษาราชการแทนตําแหนงบริหาร   และผูที่ไมมีรายชื่อในบัญชีถือจายเงินเดือนขาราชการ    
(จ.18)   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการใชเงินรายไดมหาวิทยาลัย จากเงินกองทุนรวม 3% เพื่อจายเปนเงิน
เพิ่มพิเศษสําหรับผูบริหารที่ปฏิบัติงานในตําแหนงผูบริหาร กรณีผูไมมีสิทธิไดรบัเงินเพิ่มพิเศษขางตน สําหรับ
ผูบริหารจํานวน 3 ทาน คือ 
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ลําดับที่ ชื่อ-สกุล / ตําแหนง ตําแหนง ระยะเวลา 
การดํารงตําแหนง 

เงินเพิ่มพิเศษ
ผูบริหาร 

(รอยละ 50) 
1 ผศ.รุง  ธีระพิจิตร  คณบดีคณะศิลปกรรม

ศาสตร 
1 ต.ค.49 - 30 ก.ย.50 53,280

2 รศ.ชรัตน  มงคลสวัสดิ์ รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการศนูย
คอมพิวเตอร 

1 ต.ค.49 – 7 มี.ค.50 23,236

3 ผศ.วันชัย  สุมเล็ก รองอธิการบดี 
วิทยาเขตหนองคาย 

1 ต.ค.49 – 30 ก.ย.50 106,560

                      รวม 183,076
 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบในการใชเงินรายไดมหาวิทยาลัย จาก
เงินกองทุนรวม 3% เพื่อจายเปนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูบริหารที่ปฏิบัติงานในตําแหนงผูบริหาร กรณีผูไมมีสิทธิ
ไดรับเงินเพิ่มพิเศษ สําหรับผูบริหารจํานวน 3 ทาน รวมเปนเงินจํานวน 183,076 บาท 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   

 
4.1  การเบิกจายคาบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอที่ประชุมวา ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ 

เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2548 ไดกําหนดหลักเกณฑการจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรในหลักสูตรระดับปริญญาตรีในสถานศึกษาของทางราชการใหไดรับเงินบํารุงการศึกษาเต็ม
จํานวนที่ไดจายไปจริง และสถานศึกษาของเอกชนใหไดรับเงินคาเลาเรียนครึ่งหนึ่งของจํานวนที่ไดจายไปจริง 
แตทั้งนี้ ตองเปนไปตามประเภทและไมเกินอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด ซึ่งกรมบัญชีกลางไดกําหนด
ประเภท และอัตราการเบิกจายเงินคาการศึกษาของบุตรในสถานศึกษาของทางราชการใหไดรับเงินการศึกษา
เต็มจํานวนที่จายจริง แตไมเกินปละ 15,000 บาท และสถานศึกษาของเอกชนใหเบิกจายไดครึ่งหนึ่งของ
จํานวนที่จายไปจริง แตไมเกินปละ 15,000 บาท โดยไมกําหนดประเภทสาขาวิชา เนื่องจากใหเบิกจายไดทุก
ประเภทและกําหนดอัตราในลักษณะเหมาจายทั้งปการศึกษา โดยไมกําหนดรายละเอียด รายการคาใชจาย
ตางๆ เนื่องจากสถาบันการศึกษาตางๆ ทั้งสถานศึกษาของทางราชการและเอกชนมีการเรยีกเก็บคาใชจายที่
หลากหลายและการใชชื่อรายการคาบํารงุการศึกษาหรอืเงินคาเลาเรยีนแตกตางกัน อาจทําใหเกิดปญหาในทาง
ปฏิบัติและการตรวจสอบควบคุมการเบิกจาย  ทั้งนี้ คาการศึกษาของบุตรที่จะเบิกได จะตองเปนคาใชจายตางๆ
ที่สถานศึกษาเรียกเก็บตามที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ สวนราชการเจาสังกัด หรือที่กํากับ 
มหาวิทยาลัย องคกรบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง หรือองคการของรัฐบาล  กรณีสวนราชการสงสัยวาบาง
รายการจะเปนรายการคาใชจายที่สถานศึกษาไดรับอนุมัติใหเรียกเกบ็ตามระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศของ
สถานศึกษาดังกลาวหรือไม ใหประสานกับสถานศึกษานั้นโดยตรง  

เกี่ยวเนื่องกับพระราชกฤษฎีกาฯ ดังกลาว สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองสกลนคร  
ไดมีหนังสือสอบถามมายังมหาวิทยาลัย เนื่องจากบุคลากรสังกัดสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
สกลนคร ขอเบิกเงินคาบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของบุตร ซึ่งเปนนักศึกษา
คณะแพทยศาสตร โดยไดนําหลักฐานใบเสร็จรับเงินมหาวิทยาลัยขอนแกน เลมที่ 2329 เลขที่ 1164277 ลง
วันที่ 26 ตุลาคม 2550 ระบุเปนคาบํารุงหอพักนักศึกษา จึงไดสอบถามขอมูลเกี่ยวกับคาบํารุงหอพักนักศึกษา
วาเปนรายการเรียกเก็บตามที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการหรือเรียกเก็บตามระเบียบขอบังคับ หรอื
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
  จากการตรวจสอบระเบียบที่เกี่ยวของพบวา ตามระเบียบฯ วาดวย คาธรรมเนียมการศึกษา
สําหรับนักศึกษา ขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2533  ปรากฎคาธรรมเนียมเกีย่วกับหอพักนักศึกษา รวมเปนคาธรรมเนียม
การศึกษาดวย แตระเบียบฯ วาดวย คาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.
2549 ไมปรากฎรายการคาธรรมเนียมหอพักรวมอยูในคาธรรมเนียมการศึกษา การเก็บคาธรรมเนียมเกีย่วกับ
หอพักจะแยกเก็บตามระเบียบฯ วาดวย คาธรรมเนียมเกี่ยวกับหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 
2545  ซึ่งทําใหเกิดความลักลั่นในทางปฏิบัติ ซึ่งที่ผานมาไดมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยนําใบเสร็จรับเงินคา
บํารุงหอพักมาเบิกจายดวยเชนกัน ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เพื่อใหเกิดความชัดเจนในแนว
ทางการปฏิบัติตอไป  
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  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติ ดังนี้ 

1.  ท่ีประชุมมีความเห็นวา คาบํารุงหอพักนักศึกษานั้น ไมอยูในลักษณะของ 
คาธรรมเนียมการศึกษา จึงไมควรจะนํามาเบิกจายรวมกัน  และปจจุบันมหาวิทยาลัยก็มีความชัดเจน
ในการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา โดยเก็บในอัตราเหมาจาย  ซึ่งไมเกินสิทธิในการเบิกจายตามพระ
ราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2548   

2.  หากพิจารณาตามกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของแลว  กรณีท่ีสํานักโยธาธิการและผังเมือง  
จังหวัดสกลนคร สอบถามมานั้น ใบเสร็จรับเงินคาบํารุงหอพักดังกลาวไมสามารถนําไปเบิกจายเปน
คาธรรมเนียมการศึกษาตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับท่ี 5) 
พ.ศ.2548 ได  ขอใหกองคลังมีหนังสือตอบขอหารือดังกลาวไป 

3.  ขอใหคณะ/หนวยงาน ประสานกับกองคลัง ในการตรวจสอบการเบกิจายเงิน 
สวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของบุคลากรที่ผานมา และดําเนินการใหถูกตองตามกฎ ระเบียบท่ี
เก่ียวของตอไป   
 
  4.2   ลิขสิทธ์ิสินคาตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยขอนแกน 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา ดวยมหาวิทยาลัยไดรับ e-mail จากนักศึกษาฉบับหนึ่ง 
แสดงความหวงใยในกรณีที่มีบุคคลสวมเสื้อที่สกรีนวา “มหาวิทยาลัยขอนแกน” แตมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม  
โดยกอเหตุทะเลาะวิวาทและทําตัวเปนอันธพาล อาจทําใหบุคคลทั่วไปเขาใจวาเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน 
อีกทั้ง พบเห็นวา มีการจําหนายสินคาตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยบุคคลอื่นซึ่งไมแนใจวาไดรับ
ลิขสิทธิ์ถูกตองในการจําหนายหรือไม ทั้งสองกรณีดังกลาว ควรมีการกํากับดูแลเพื่อรักษาซึ่งชื่อเสียงและความ
ศรัทธาตอมหาวิทยาลัย  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ควรดําเนินการเรื่องการจดลขิสิทธิ์ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยขอนแกนใหเรียบรอย
โดยเร็ว 

2. ควรตรวจสอบวามีการผลิต/จําหนายสินคาตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยโดยบุคคลอื่นที่
ไมไดรับอนุญาตจากมหาวทิยาลัยหรือไม หากพบวามี ควรมีกระบวนการในการดาํเนินการ  

3. ในเบื้องตนควรทําหนังสือเวียนแจงรานคาตางๆ ในพื้นที่จังหวัดขอนแกนใหรับทราบถึง
ความเปนเจาของของมหาวิทยาลัยในการผลิต/จําหนายสินคาตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย 

4. ขอความรวมมอืใหคณะกํากับ ดูแล นักศึกษาใหประพฤติตนใหเหมาะสม ในขณะที่สวมใส
เครื่องแตงกายที่มีตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยดวย  

  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติมอบใหสํานักงานบริหารจัดการทรัพยสิน รับขอคิดเห็น
เสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการตอไป และขอความรวมมือฝายพัฒนานักศึกษา และ
คณะตางๆ ในการกํากับ ดูแล การประพฤติตนของนักศึกษาในขณะที่สวมใสเครื่องแตงกายท่ีมีตรา
สัญลักษณมหาวิทยาลัย ใหมีความเหมาะสม ถูกกาลเทศะ รักษาเกียรติและช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย
ดวย 
 
  4.3  ขอปรึกษาหารือขอมูลตัวชี้วัด THES 
  ผูชวยอธิการบดีฝายการประกันคุณภาพ เสนอที่ประชุมวา ดวยในเดือนกรกฎาคม มหาวิทยาลัย
จะตองจัดทําขอมูลสงเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ THES (Times  Higher  Education  Supplement) 
ในการนี้ เพื่อใหการกรอกขอมูลตัวชี้วัดสําหรับการจัดอนัดับดังกลาว เปนไปดวยความเรียบรอยจึงขอหารือที่
ประชุม และทําความเขาใจกอนรวมมือกันจัดทําตอไป  
  ทั้งนี้ ในปที่ผานมา มหาวิทยาลัยขอนแกน อยูในอันดับที่ 21 ของอาเซียน อันดับที่ 122 ของ 
เอเชีย และอยูในอันดับที่ 531 ของโลก มีรายละเอียดขอมูลดังตารางขางลางนี้  
 

Overall Peer Review Recruiter 
Review 

International 
Faculty 

International 
Student 

Faculty 
Students 

Citations 
Faculty 

500-550 500-550 342 401-500 500-550 289 401-500 
Overall Art & 

Humanities 
Engineering 

& IT 
Life Sciences 

& Biomed 
Natural 
Sciences 

Social 
sciences 

 

531 NA NA 273 401-500 401-500  
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  ในปนี้ มหาวิทยาลัยประสงคจะสงคะแนนในระดับกลุมสาขาวิชาดวย  จึงขอเสนอรายละเอียด
ตัวชี้วัดขอมูลระดับมหาวิทยาลัย และขอมูลระดับกลุมสาขาวิชา เพื่อทราบและพิจารณา สําหรับชวงของการเก็บ
รวบรวมขอมูลนั้น ใชขอมูลปการศึกษา 2550  ยกเวน ขอมูล Citation ใหจัดเก็บตามปปฏิทิน  และขอความ
รวมมือใหทุกคณะจัดสงขอมูลใหกับสํานักงานการประกันคุณภาพ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2551 เพื่อจะได
ดําเนินการตอไปดวย 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 

1. การจัดกลุมสาขาวิชาของ THES แตกตางจากการจัดกลุมของ สมศ. ดังนั้น เพื่อความ
ชัดเจน จึงเสนอแนะการจัดคณะตางๆ ตามกลุมสาขาวิชาใหม ดังนี้ 

 
 กลุมสาขาวิชา คณะ 
1 Arts & Humanities คณะศิลปกรรมศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (กลุมสาขาวิชาภาษา 
และกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร) 

2 Engineering & IT คณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตร (เฉพาะ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร) 

3 Life Sciences & 
Biomedicine 

คณะแพทยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร  
คณะสาธารณสุขศาสตร คณะเภสัชศาสตร  
คณะเทคนิคการแพทย คณะทันตแพทยศาสตร 

4 Natural Sciences คณะเกษตรศาสตร คณะเทคโนโลยี  
คณะสัตวแพทยศาสตร คณะวิทยาศาสตร (ยกเวน
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร)  

5 Social sciences คณะศึกษาศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (กลุมสาขาวิชา
สังคมศาสตรและกลุมสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
และการสื่อสาร) วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น วิทยาลัย
บัณฑิตศึกษาการจัดการ คณะนิติศาสตร 

 
และใหพิจารณาเพิ่มเติมวาจะมีคณะ/หนวยงานใด จัดอยูในกลุมสาขาวิชาใดๆเพิ่มเติมอีกบาง 
 
2. ที่ผานมามหาวิทยาลัยไดคะแนน International Peer Review คอนขางนอย จึงควรมี

ยุทธศาสตรการดําเนินการอยางมีเปาหมายในเชิงรุก/เชิงลึก ทั้งในภาพรวมและในแตละ
กลุมสาขาวิชา เชน การเปนเจาภาพจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  การมีขอตกลงทาง
วิชาการรวมกบัมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก การเผยแพรผลงานที่มีชื่อเสียงบน 
website มหาวิทยาลัย ภาคภาษาอังกฤษ 

3. ควรดําเนินการเรื่องการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจ
จําเปนจะตองจางชาวตางประเทศทําหนาที่นี้ 

มต ิ ท่ีประชุมรับทราบและเห็นชอบการจัดสงขอมูลเพื่อการจัดอันดับของ THES  
ตามกลุมสาขาวิชา 5 กลุม ดังรายละเอียดขางตน และขอความรวมมือใหคณะสงขอมูลใหสํานักงาน
การประกันคุณภาพ รวบรวมและจัดสงภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2551 ตอไป 
 
  4.4  ขออนุมัติดําเนินการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา ดวยคณะกรรมการอํานวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน คราวประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ
การขออนุมัติดําเนินการหลกัสูตรโครงการพิเศษ โดยขอใหแกไขเอกสารบางประการ ซึ่งคณะตางๆ ที่เสนอขอ
อนุมัติดําเนินการจัดการหลกัสูตรโครงการพิเศษไดดําเนินการแกไขเรียบรอยแลว จํานวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 
  1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตร  
  2.  หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร (หลักสูตรใหม พ.ศ.2551)  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ซึ่งมีรายละเอียดการเสนอขออนุมัติดําเนินการจัดการหลักสูตร
โครงการพิเศษ ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการขออนุมัติดําเนินการจัดการหลักสูตร
โครงการพิเศษท้ังสองหลักสูตรดังกลาว และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
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4.5 พิจารณาการอุทธรณคําสั่งลงโทษนักศึกษาทุจริตในการสอบไล จํานวน 3 ราย 

  (รายงานการประชุมลับ)   
 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  5.1  สรุปผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจําเดือน มกราคม 2551 
  ประธานเสนอที่ประชุมวา หนวยตรวจสอบภายในไดตรวจสอบรายงานสถานภาพทางการเงินของ
คณะ/หนวยงาน ประจําเดือนมกราคม 2551 แลว มีสรุปผลดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ  ท่ีประชุมรับทราบ และขอความรวมมือใหคณะ/หนวยงานใหความสําคัญกับการ
บริหารจัดการการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และขอใหกํากับ ดูแลเรงรัดดําเนินการเรื่องการชําระ
คืนเงินยืมตามกําหนดเวลาดวย 
    

5.2  หนังสือกรมบัญชีกลางตอบขอหารือของ ส.ก.อ. กรณีมหาวิทยาลัยบูรพา 
       ขอหารือเก่ียวกับการเบิกจายสวัสดิการของขาราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ 
       เปนพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีเบิกจายคารักษาพยาบาล 
ประธานเสนอที่ประชุมวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมีหนังสือที่ ศธ  

0509(4)/5815 ลงวันที่ 30 เมษายน 2551 แจงวา กรมบัญชีกลางไดการตอบขอหารือของ ส.ก.อ. กรณี
มหาวิทยาลัยบูรพาขอหารือเกี่ยวกับการเบิกจายสวัสดิการของขาราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย กรณีเบิกจายคารักษาพยาบาล โดยมีสาระคือ  

ตามพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยบูรพาไดออกนอกระบบและ 
ไมถือเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน มีฐานะเปนหนวยงานในกํากับของรัฐ 
ซึ่งขาราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยถือวาเปนการออกจากราชการเพราะทางราชการเลิก
หรือยุบตําแหนง ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการทําใหพนักงานมหาวิทยาลัยบางรายมี
สถานภาพเปนผูรับบํานาญ และเปนผูมีสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.
2523 และที่แกไขเพิ่มเติม จึงไดหารือกรมบัญชีกลางใน 2 ประเด็นคือ 
  1.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550 มาตรา 12 กลาววา กิจการของมหาวิทยาลัย
ไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน และกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ พนักงาน
มหาวิทยาลัยซึ่งไดรับประโยชนในฐานะขาราชการบํานาญแลว ใหไดรับยกเวนไมตองอยูภายใตบังคับกฎหมาย
วาดวยประกันสังคม แตไมตัดสิทธิที่จะประกันตนดวยความสมัครใจ และตามพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2549 มาตรา 70/7 ไดกําหนดใหขาราชการที่ขอเปลี่ยนสถานภาพเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยและประสงคจะเปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญตอไปมีสมาชิกภาพของสมาชิก กบข.
ตอเนื่องกับสมาชิกภาพเดมิไดนั้น จะใชสิทธิการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล พ.ศ.2523 และที่แกไขเพิ่มเติมไดหรอืไม 
  2.  การบันทึกขอมูลบุคลากรในระบบจายตรง สวัสดิการคารักษาพยาบาลของขาราชการที่ขอ
เปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย และประสงคจะเปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญตอไป นั้น จะ
บันทึกขอมูลเปนสถานะอะไร 
  กรมบัญชีกลางไดตอบขอหารือดังกลาว ดังนี้ 
  1. ตามพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2549 มาตรา 70/7 
ไดกําหนดใหสมาชิกซึ่งเปลี่ยนสถานภาพไปเปนพนักงานมหาวิทยาลัยและประสงคจะเปนสมาชิกยังคงมี
สมาชิกภาพของสมาชิกตอไป โดยใหมีสมาชิกภาพตอเนื่องกับสมาชิกเดิมได และใหมีสิทธิไดรบับํานาญปกติ
แลวแตกรณี ตอเนื่องจากสิทธิที่เคยมีอยูเดิมตอไป และใหนับเวลาราชการตอเนื่องกับการเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย บุคคลดังกลาวจะใชสิทธิการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล พ.ศ.2523 และที่แกไขเพิ่มเติมไดเมื่อบุคคลนั้นเปนผูรับบํานาญที่ไมมีสิทธิอื่นเทานั้น 
  2.  การบันทึกขอมูลบุคลากรในระบบจายตรงสวัสดิการคารักษาพยาบาลของขาราชการที่
เปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย นั้น จะสามารถบันทึกสิทธิในระบบจายตรงไดคือ กรณีที่พนักงาน
มหาวิทยาลัยเปนผูรับเบ้ียหวัดบํานาญ ใหบันทึกสิทธิในสถานภาพผูรับเบ้ืยหวัดบํานาญและเหตุที่ออกตามคําสั่ง
ของหนวยงาน ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
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  5.3  ระเบียบกรมบัญชีกลาง วาดวย การจายเงินเดือนใหแกขาราชการ ซึ่งออกจาก 
        ราชการ โดยคําสั่งลงโทษทางวินัยหรือคําสั่งใหออกจากราชการแลวไดรับการ 
        พิจารณายกเลิก เพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งเปนอยางอื่น พ.ศ.2551 

  ดวยกรมบัญชีกลางไดกําหนดระเบียบกรมบัญชีกลาง วาดวย การจายเงินเดือนใหแกขาราชการ 
ซึ่งออกจากราชการ โดยคําสั่งลงโทษทางวินัยหรือคําสั่งใหออกจากราชการแลวไดรับการพิจารณายกเลิก เพิกถอน
หรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งเปนอยางอื่น พ.ศ.2551 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลม 
125 ตอนพิเศษ 66 ง วันที่ 2 เมษายน 2551 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 17 มีนาคม 2551  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและถือปฏิบัติตอไป 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  5.4 การซักซอมความเขาใจในการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการและการฝกอบรม 
  เนื่องจากมีระเบียบกระทรวงการคลังที่ออกใหมเพิ่มเติมวาดวย การเบิกคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และการเบิกคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวาง
ประเทศ พ.ศ. 2549  หนวยตรวจสอบภายใน จึงไดมีหนังสือเวียนไปยังคณะ/หนวยงานเพื่อซักซอมความเขาใจ
ในการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการและการฝกอบรม ใหเปนไปตามระเบียบกําหนด ซึ่งมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและถือปฏิบัติตอไป 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  5.5 บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การสรรหากรรมการสภา 
                             มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง 
  ดวยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดมหีนังสือ ที่ นร 0901/0490 ลงวันที่ 28 เมษายน 
2551 แจงผลการพิจารณาปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 16 (3) 
(4) และ (5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปางไดขอหารือ  
ไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็นการดาํเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  
16 (3) (4) และ (5) กอนครบวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามขอบังคับจะเปนการ
ดําเนินการที่ขัดหรือแยงกับบทบัญญัติมาตรา 17 วรรคหก แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547 
หรือไม  ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาไดพจิารณาแลวเห็นวา กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 16(3) (4) 
และ (5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป และเมื่อ
ครบวาระการดํารงตําแหนงแลว มาตรา 17 วรรคหก แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ระบุ 
ไวโดยแจงชัดวา ใหมหาวทิยาลัยดําเนินการใหไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตามมาตรา 16(3) (4) และ (5) ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ผูนั้นพนจากตําแหนง ประกอบกับมาตรา 17 วรรค
หา แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ก็ไดบัญญัติขั้นตอนและหลักเกณฑสําหรับการปฏิบัติไว
วา เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวทิยาลัยตามมาตรา 16(3) (4) และ (5) พนจากตําแหนง
ตามวาระ แตยังมิไดดําเนินการใหไดมาซึง่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม ใหนายก
สภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวทิยาลัยที่พนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดมีนายกสภา
มหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหมอีกดวย ดังนั้น เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา 17วรรคหา และ
วรรคหก ประกอบกันแลว เห็นไดวา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางจะดําเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตามมาตรา 16 (3) (4) และ (5) กอนครบวาระการดํารงตําแหนง ยอมเปนการดําเนินการทีข่ัดหรือแยงกับ
บทบัญญัติมาตรา 17 วรรคหก แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  5.6  บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การนับวาระการดํารงตําแหนง 
         กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดมีหนังสือที่ นร 0901/0525 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 
แจงผลการพิจารณาปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับการนับวาระการดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยธุยา ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดขอหารือไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในประเด็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกจากคณาจารยประจําในมหาวิทยาลัยที่ไดรบัแตงตั้งโดยมิชอบ
เพราะการดําเนินการยังไมครบถวนตามกระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมายและขอบังคับของมหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับการไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยของคณาจารยประจํากําหนดไวจะตองนับเปนวาระในการดํารง
ตําแหนงหรือไม ซึ่งเรื่องนี้เปนประเด็นที่มีความผูกพันสถาบันอุดมศึกษาที่เปนสวนราชการจะตองถือปฏิบัติให
สอดคลองกับคําวินิจฉัยดังกลาว จึงไดมีหนังสือแจงโดยมีสาระสําคัญ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  10/2551 ณ วันศุกรท่ี 23 พฤษภาคม 2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 11/2551 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2551 เรียบรอยแลว 
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  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  5.7  ขอซักซอมแนวปฏิบัติในการเสนอขอโปรดเกลาฯแตงตั้งอธิการบดี  

       นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีหนังสือที่ ศธ 0509(5)/ว 571  ลงวันที่ 13 
พฤษภาคม 2551 แจงขอซักซอมแนวปฏิบัติในการเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดี นายกสภา
มหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 
  1.  กรณีที่มหาวิทยาลัย/สถาบันประสงคจะระบุวันที่โปรดเกลาฯแตงตั้ง มหาวิทยาลัยจะตอง
เสนอเรื่องมาที่ สกอ.ลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน กอนที่กรรมการฯจะครบวาระ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
สามารถระบุวันที่ในการเสนอขอโปรดเกลาฯแตงตั้งเปนวันที่ตอจากวันครบกําหนดเดิมได ตัวอยางเชน กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย ก. จะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่ 30 กันยายน 2551 
มหาวิทยาลัยจะตองเสนอเรื่องมาที่ สกอ.ไมเกินวันที่ 2 สิงหาคม 2551 เพื่อเสนอขอโปรดเกลาฯแตงตั้งตอจาก
วาระเดิมคือวนัที่ 1 ตุลาคม 2551 
  2.  กรณีที่มหาวิทยาลัย/สถาบันไมสามารถดําเนินการเสนอขอโปรดเกลาฯแตงตั้งไดทันกอน
ครบวาระเดิม หรือเลยระยะเวลาที่ครบวาระแลว จะไมสามารถระบุวันที่โปรดเกลาฯได ซึ่งกรณีนี้ ขอให
มหาวิทยาลัย/สถาบัน ระบุวันที่เสนอขอใหโปรดเกลาฯแตงตั้งเปน “ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกลา
ฯแตงตั้ง เปนตนไป” 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  5.8 บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง สํานักงานคณะกรรมการการ 
                                อุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยขอนแกน  
  เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
มหาวิทยาลัยขอนแกนไดตกลงจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
ในระบบการศึกษาทางไกล เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
ของประเทศไทย ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  5.9 รายงานผลการประชุมหารือเพื่อรวมเปนเครือขายขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
  ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี ผูแทนรองอธิการบดีฝายวิจัยและการ
ถายทอดเทคโนโลยี เสนอตอที่ประชุมวา ผศ.พิสิฏฐ  เจริญสุดใจ ผูจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ
ไดเขารวมประชุมหารือเพื่อรวมเปนเครือขายขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 และขอเสนอรายงานผลการประชุมหารือเพื่อรวม
เปนเครือขายขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถเขาไปมีสวนรวมไดหลายทาง ดังนี้ 

1. ดานการวิจัย  มหาวิทยาลัยสามารถจัดตั้งกลุมวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (ควร
ศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และมหาวิทยาลัยเชียงใหมกอน) โดยมี
ตัวอยางประเด็นการวิจัย เชน เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมในบริบทของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ หรือเพื่อหามาตรฐานของกระบวนการในการแปลงสูการปฏิบัติในแต
ละประเภทของกิจกรรม หรอืเพื่อหาวิธีการในการติดตามและประเมินผลขององคกร
ประเภทตางๆในการนําปรัชญานี้ไปใช ซึ่งการตั้งกลุมวจิัยนี้ นอกจากจะทําใหมหาวิทยาลัย
มีความเปนเลิศแลว ยังสามารถนําผลการวิจัยมาใชไดทันทีหลายเรื่อง เชน 1) สามารถใช
เปนตัวอยางในการอธิบาย 2) เปนแหลงเรียนรู 3) สามารถสรุปเปนบทเรียนเพื่อใชในการ
เรียนการสอน 4) พัฒนาเปนมาตรฐานดานการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช
ในองคกรประเภทตางๆในอนาคต โดยเฉพาะในบริบทของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2. ดานพัฒนานักศึกษา ควรกระตุนใหนักศึกษามีความรูความเขาใจ และสามารถนําปรัชญานี้
ไปใชในชีวิตประจําวันผานทางสโมสรนักศึกษาคณะตางๆ เพราะเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิต
อยูแลว และหลังจากนั้นอาจจะจัดใหมีการประกวดเพื่อหา Best Practice เพื่อเปนตนแบบ
ของการนําปรัชญามาใชในชีวิตนักศึกษา โดยอาจจัดแบงประเภทรางวัลเปนกลุมสาขาวิชา 
ชมรม หรือคณะก็ได  

3. ดานวิชาการ ควรจัดทําหลกัสูตรดานสังคมศาสตร ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (ไมใชคําวา “เศรษฐกิจพอเพียง” เพราะจะทําใหเขาใจผิดวาเปนหลักสูตรในคณะ
วิทยาการจัดการ) (มีเปดสอนแลวที่ มหาวิทยาลัยแมโจ สถาบันพระปกเกลา และสถาบัน

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  10/2551 ณ วันศุกรท่ี 23 พฤษภาคม 2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 11/2551 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2551 เรียบรอยแลว 
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บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร) เนนการพัฒนาคนหรือกระบวนการในการคิด ซึ่งอาจเปน
หลักสูตรใหม หรืออาจจะสอดแทรกในหลักสูตรเดิม เชนของวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 
หรือ หลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต (MRDM) 

4. ดานการบริการวิชาการ ควรรวมมือกับพัฒนาชุมชนจังหวัด ซึ่งอยูระหวางการคัดเลอืก 
อบต. ตนแบบการพัฒนาโดยใชเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะทําใหมหาวิทยาลัยใชทรัพยากร
รวมกับพัฒนาชุมชนจังหวัดและนาจะเกิดผลสัมฤทธิ์สูงข้ึน 

มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและใหขอคิดเห็นเสนอแนะ 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมเพิ่มเตมิวา เรือ่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้เปนเรื่องที่
มหาวิทยาลัยจะตองรายงาน สกอ.ดวย (รายงานมาเปนเวลา 2 ปแลว) วา มหาวิทยาลัยไดดาํเนินการอะไรไป
บางในเรื่องของหลักสูตรและการเรียนการสอน   ซึ่งที่ผานมามหาวิทยาลัยไดนําเอาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
มาบูรณาการในหลายๆสวนดวยกัน โดยสอดแทรกเนื้อหาไวในการเรยีนการสอน และ ในวิชาศึกษาทั่วไป 
และมีการใหทุนกับอาจารยในการพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรและวิธีการสอนในเรื่องดังกลาวดวย  สําหรับในระดับ
บัณฑิตศึกษา ไมควรจัดทาํเปนหลักสูตร แตควรจะเปนการบูรณาการโดยสอดแทรกเนื้อหาเศรษฐกิจพอเพียง
เขาไปในหลักสูตรเดิมที่มีอยูแลว ทั้งนี้ ควรมีการหารือในคณะที่มีหลักสูตรใกลเคียงกัน เชน วิทยาลัยการ
ปกครองทองถิ่น คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ หรืออื่นๆ เปนตน   
  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เสนอที่ประชุมเพิ่มเติมวา สถาบันฯ ไดมีสวนในการ
ขับเคลื่อนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอด โดยดําเนินการในชุมชนชนบทอีสาน  และขอเสนอแนะวา
มหาวิทยาลัย โดยสํานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริควรจะเปนศูนยกลางในการขับเคลื่อน โดย
เชิญทุกภาคสวนมารวมปรึกษาหารือ ติดตามขอมูลวาไดดําเนินการอะไรไปบางแลว และควรมีการจัดการความรู
ในเรื่องดังกลาวดวย  
  ประธานสภาขาราชการและลูกจางเสนอที่ประชุมวา ในสวนของบุคลากรนั้น สภาขาราชการฯ
กําลังจะดําเนินโครงการการใชชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งจะไดเสนอขอ
งบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยตอไป  
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ และเห็นควรใหสํานักงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
เปนผูประสานงานกับผูเก่ียวของฝายตางๆ และรวบรวมขอมูลเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่ดําเนินการ 
อยูในมหาวิทยาลัยและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งนําขอคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา 
และขอใหฝายทรัพยากรบุคคลพิจารณาสนับสนุนโครงการสําหรับบุคลากรดวย  
 
  5.10  การดําเนินการตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี (นายสหัส  บัณฑิตกุล) 
  ดวยจังหวัดขอนแกนไดมีหนังสือที่ ขก 0016.2/10070 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2551 แจงวา 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แจงวา รองนายกรัฐมนตรี (นายสหัส  บัณฑิตกุล) ไดมีบัญชาให
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ ประสานแจงขอความรวมมือหนวยงานตางๆ ในกรณีที่มีการลงทุนหรือการดําเนินโครงการกับ
ตางประเทศ ขอใหระบุในเงื่อนไขสัญญาใหมีการถายทอดเทคโนโลยีสูคนไทยดวย เพื่อเปนการเสริมสรางขีด
ความสามารถของบุคลากรภายในประเทศ ทั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตรฯ ยินดีใหการสนับสนุนในเรื่องที่เกี่ยวของกับ
การวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยีดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ และประธานไดมอบใหฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี
พิจารณาตอไป 
 
  5.11 การแตงกายท่ีไมเหมาะสมของนิสิตนักศึกษา 
  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอที่ประชุมวา สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา ได
มีหนังสือที่ ศธ 0508/ว 568 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2551 สงสรุปผลการประชุมรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต
นักศึกษา รวมกับกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวัฒนธรรม เพือ่กําหนดกลยุทธในการรณรงคแกไขปญหา
การแตงกายของนักศึกษา เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2550 มาเพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาทราบและขอความรวมมือ 
อีกครั้ง โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสมชาย วงศสวัสดิ์) ไดเนนย้ําใหสถาบันอุดมศึกษา
พิจารณาในลักษณะการรณรงคไมเปนมาตรการบังคับ ในการแตงกายของนักศึกษาในชุดนักศึกษา และชุด
ลําลองขณะที่อยูภายในสถาบัน ใหคํานึงถึงความเหมาะสมและสอดคลองกับวัฒนธรรมของชาติ  และแจงวา
รัฐมนตรีฯจะออกเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาและรานคาที่จําหนายเครื่องแบบนักศึกษาในเร็วๆนี้ 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และขอหารือเพิ่มเติมวา ปจจุบันมีนักศึกษาแตงกายเครื่องแบบ
นักศึกษาไมตรงตามเพศที่ระบุไวในทะเบียนนักศึกษา ในกรณีเชนนี้ มหาวิทยาลัยควรจะมีแนวทางดําเนินการ
อยางไร 
  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  10/2551 ณ วันศุกรท่ี 23 พฤษภาคม 2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 11/2551 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2551 เรียบรอยแลว 
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1. ที่ประชุมมีความเห็นวา ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะควรรวมกันรณรงค กํากับ 
ดูแล การแตงกายของนักศึกษาใหถูกตองตามระเบียบ ตรงตามเพศ และเหมาะสมใน
ขณะที่อยูในพื้นที่มหาวิทยาลัย  

2. ขอใหทุกคณะแจงในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะใหเปนแนวปฏิบัติเดียวกันวา 
นักศึกษาจะตองแตงกายเครื่องแบบนักศึกษาที่ถูกตองตามระเบียบ ตรงตามเพศ ในการ
เขาเรียน เขารับพระราชทานปริญญาบัตร การเขาสอบ และในการฝกปฏิบัติงานดวย 

3. ขอความรวมมอื คณะ/หนวยงาน ดูแลบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรสายอาจารย ควรตอง
วางตัวใหเหมาะสมและเปนแบบอยางที่ดี  และควรพิจารณาใหรอบคอบตั้งแตกระบวนการ
คัดเลือกบุคคลเขาทํางานในองคกร 

4. ในการมอบหมายบุคลากรใหปฏิบัติภารกิจใดๆ เชน การเปนพิธีกร ควรพิจารณาเรือ่งการ
แตงกายและการวางตัวใหเหมาะสมกับภารกิจที่ไดรับมอบหมาย เพื่อสงเสริมภาพลักษณ 
ที่ดีขององคกรดวย 

5. เห็นควรใหฝายทรัพยากรบุคคล ทําหนังสือเวียนชี้แจงเกี่ยวกับชุดเครื่องแบบปกติขาวและ
การแตงกายที่ถูกตองใหคณะ/หนวยงานตางๆทราบและถือปฏิบัติ 

6. กรณีบุคลากรสํานักงานอธิการบดี ซึ่งเปนหนวยงานสนับสนุนสวนกลาง เห็นควรมอบหมาย
ใหผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี พิจารณากํากับ ดูแลใหมีการแตงกายที่เหมาะสมใน
การมาปฏิบัติราชการ แมจะเปนในวันหยุดราชการ 

มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ และมีมติ ดังนี้ 
1. กรณีนักศึกษา มอบใหฝายพัฒนานักศึกษาพิจารณาหาแนวทางรณรงค กํากับ 

ดูแลเพื่อใหนักศึกษาแตงเครื่องแบบนักศึกษาอยางถูกตองตามระเบียบ ตรงตาม
เพศและมีการแตงกายชุดลําลองที่เหมาะสมในขณะที่อยูในพื้นท่ีมหาวิทยาลัย  

2. กรณีบุคลากร มอบใหฝายทรัพยากรบุคคลพิจารณาหารือคณะกรรมการจรรยาบรรณ
ตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ 

6.1  รายงานการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551  
       ไตรมาส 2 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 
ประธานเสนอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยไดจัดทํารายงานการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2551 ไตรมาส 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 ซึ่งไดจัดทําขึ้นตามหลักการและนโยบายบัญชีสําหรับ
หนวยงานภาครัฐของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลงั และตามหลักการบัญชีเกณฑคงคาง ซึ่งประกอบดวย 
งบแสดงฐานะการเงิน งบรายไดและคาใชจาย และหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยมีสรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 

1.  งบแสดงฐานะการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยมีสินทรัพยโดยรวมเปนมูลคา 
10,560,449,997.82 บาท จําแนกเปนสินทรัพยหมุนเวียน 4,698,403,028.74 บาท และสินทรัพยไมหมุนเวยีน 
5,862,046,969.08 บาท และมีหนี้สินโดยรวมเปน 1,139,304,920.40 บาท และเปนสวนของทุน 
9,421,145,077.42 บาท มีสัดสวนทุนตอหนี้สินเทากับ 8.27 เทา และสัดสวนทรัพยสินตอหนี้สิน เทากับ 9.27 เทา 

2.   รายไดและคาใชจาย  มหาวิทยาลัยมีรายไดจากการดาํเนินงานเปนเงิน 3,895,387,523.84 บาท 
และมีรายไดที่ไมเกิดจากการดําเนินงานเปนเงิน 7,915,573.83 บาท รวมเปนรายได 3,903,303,097.97 บาท 
มีคาใชจายที่เปนคาใขจายในการดําเนินงาน (รวมคาใชจายจากเงินกันเบิกจายเหลื่อมป) เปนเงิน 
2,836,773,415.76 บาท และมีคาใชจายที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน (รวมรายไดแผนดินนําสงคลัง) เปนเงิน 
2,937,126.31 บาท โดยมหาวิทยาลัยมีรายไดสูงกวาคาใชจายสุทธิ เปนเงิน 1,063,592,555.60 บาท และมี
คาใชจายคิดเปนรอยละ 72.75 ของรายรับ ทั้งนี้ สรุปคาใชจายที่สําคัญของมหาวิทยาลัยปงบประมาณ พ.ศ.
2551 ไตรมาสที่ 2 มีดังนี้ 

1) คาใชจายบุคลากร มหาวิทยาลัยมีคาใชจายบุคลากรทั้งส้ิน 1,225,276,692.74 บาท คิด
เปนรอยละ 43.19 ของคาใชจายในการดําเนินงาน และรอยละ 31.45 ของรายรับจากการดําเนนิงาน 

2) คาตอบแทน คาวัสดุ และคาใชสอย มหาวิทยาลัยมีคาตอบแทน คาวัสดุ และคาใชสอย  
ทั้งส้ิน 904,439,140.47 บาท คิดเปนรอยละ 31.88 ของคาใชจายในการดําเนินงานและรอยละ 23.22 ของ
รายรับจาการดําเนินงาน 

3) คาสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยมีคาสาธารณูปโภค ทั้งส้ิน 76,608,195.61 บาท คิดเปน
รอยละ 2.70 ของคาใชจายในการดําเนินงาน และรอยละ 1.97 ของรายรับจากการดําเนินงาน 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณารับรองรายงานการเงินมหาวิทยาลัยขอนแกน 
ปงบประมาณ พ.ศ.2551 ไตรมาส 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 ดังกลาว 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ และใหการรับรองรายงานการเงินมหาวิทยาลัยขอนแกน  
ปงบประมาณ พ.ศ.2551 ไตรมาส 2 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 ตามที่เสนอ ใหนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยตอไป 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  10/2551 ณ วันศุกรท่ี 23 พฤษภาคม 2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 11/2551 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2551 เรียบรอยแลว 
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  6.2  การปองกันและแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินราชพัสดุ 
  ประธานเสนอที่ประชุมวา สํานักงานธนารักษพื้นที่ขอนแกน ไดมีหนังสือที่ กค 0307.27/ว 
1095 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 แจงเรื่องการปองกันและแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินราชพัสดุ โดย
สาระสําคัญ กรมธนารกัษแจงวา มีนายทุนและราษฎรบุกรุกที่ดินของรฐัเปนจํานวนมาก ซึ่งมีขาวการบุกรุกแผวถาง
พื้นที่สวนกลางในโครงการตามพระราชประสงคหมูบานสหกรณหวยสัตวใหญในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
ซึ่งไดกันไวเปนพื้นที่สวนกลางของโครงการสําหรับเพื่อใชประโยชนราชการในอนาคตและไวเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของสมาชิกในโครงการ กรณีบุกรุกที่ราชพัสดุดังกลาวไดรับความสนใจจากสื่อมวลชนทางวิทยุ 
โทรทัศน และหนังสือพิมพติดตามรายงานการแกไขปญหาของทางราชการอยางตอเนื่อง ทางราชการได
กําหนดมาตรการปองกันและแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินราชพัสดุตามมติคณะรัฐนตรีเกี่ยวกับเรือ่งดังกลาว และ
กรมธนารักษไดมีหนังสือเวียนแจงใหสวนราชการหรือหนวยงานที่ครอบครองใชประโยชนในที่ราชพัสดุทราบ
และปฏิบัติตามมาตรการดังกลาวแลว ดังนั้น เพื่อเปนขอมูลประกอบการแกไขปญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุใหเปน
ปจจุบัน สํานักงานธนารักษพื้นที่ขอนแกน จึงขอใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบหนวยงานในสังกัด วาที่ดินราชพัสดุ
ในความรับผิดชอบแตละแปลง มีที่ราชพัสดุแปลงใดบางที่มีการบุกรุกทั้งแนวทางในการแกไขปญหาบุกรุกที่
ราชพัสดุเพื่อจะไดนําเสนอผูวาราชการจงัหวัดทราบ โดยขอใหกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอรมดังรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  ประธานแจงที่ประชุมเพิ่มเตมิวา เรื่องนี้มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหกองอาคารและสถานที่ 
ทําหนังสือประสานขอความรวมมือไปยังหนวยงานที่ครอบครองใชประโยชนในที่ดินราชพัสดุ ไดแก คณะ
เกษตรศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร คณะวิทยาศาสตร และวิทยาเขตหนองคาย  ใหดําเนินการตรวจสอบและ
จัดทํารายละเอียดขอมูลเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อรวบรวมสงจังหวัดขอนแกนและจังหวัดที่เกี่ยวของตอไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและขอความรวมมือคณะตางๆ ขางตน พิจารณาดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตอไป 
  มต ิ  ท่ีประชุมรับทราบ และขอความรวมมือใหคณะ หนวยงานท่ีครอบครองใช
ประโยชนในท่ีราชพัสดุดําเนินการตรวจสอบและกรอกขอมูลตามแบบรายงานการบุกรุกท่ีดินราชพัสดุ 
สงใหมหาวิทยาลัยเพื่อรวบรวมสงใหจังหวัดขอนแกน ภายในวันท่ี 30 พฤษภาคม 2551 ตอไป 
  
  6.3  การสรรหาคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร และคณะเกษตรศาสตร   
  เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา ดวยคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร จะครบวาระการ
ดํารงตําแหนงในวันที่ 13 กันยายน 2551 และคณบดีคณะเกษตรศาสตร จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 
ตุลาคม 2551 ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหาคณบดี พ.ศ.2542 
ขอ 10 ที่กําหนดใหอธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีกอนการสิ้นสุดวาระ
ของผูดํารงตําแหนงคณบดีไมนอยกวา 90 วัน หรือในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงคณบดี พนจากตําแหนงดวยเหตุอื่น
กอนครบวาระ ใหอธิการบดีเสนอแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาภายใน 60 วัน ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับฯ 
ดังกลาว จึงนําเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อทราบและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีทั้งสองคณะขางตน ดังนี้ 

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย คณะละ 2 คน รวม 4 คน 
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี ซึ่งมิไดสังกัดคณะที่ทําการสรรหาคณะละ 2 

คน รวม 4 คน 
3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารย ซึ่งมิไดสังกัดคณะที่ทําการสรรหา

คณะละ 1 คน รวม 2 คน  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 
  
  6.4  การขออนุมัติเปดหลักสูตร 
  ดวยคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน คราวประชุมครั้งที่ 7/2551 เมื่อ
วันที่ 23 เมษายน 2551 (โดยวิธีการเวียนหนังสือ) ไดพิจารณาใหความเห็นชอบการเสนอขออนุมัติเปด
หลักสูตร จํานวน 9 หลักสูตร ดังนี้ 
 

ช่ือหลักสูตรและสาขาวิชา หนวยงานรับผิดชอบ 
1.หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551  
1.1ระดับปริญญาตรี  
(1) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ 
(2) หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
(3) หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
(4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  10/2551 ณ วันศุกรท่ี 23 พฤษภาคม 2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 11/2551 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2551 เรียบรอยแลว 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  10/2551 ณ วันศุกรท่ี 23 พฤษภาคม 2551 

ช่ือหลักสูตรและสาขาวิชา หนวยงานรับผิดชอบ 
(5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร คณะเกษตรศาสตร 
(6) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร 
1.2 ระดับปริญญาโท  
(1) หลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตรและบัณฑิตวทิยาลัย 
2.หลักสูตรใหม พ.ศ.2551  
2.1ระดับปริญญาโท  
(1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร   
      อุตสาหกรรมและการจัดการโลจิสติกส  

วิทยาเขตหนองคาย 
และบัณฑิตวิทยาลัย 

2.2ระดับปริญญาเอก  
(1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตรและบัณฑิตวทิยาลัย 

  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  
 
เลิกประชุมเวลา 12.15 นาฬิกา 

 
 

   
ลงชื่อ        กุลธิดา  ทวมสุข 

    (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 
              รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

                                 เลขานุการที่ประชุมคณบดี 
 

 
นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์ 
นางสุภารัตน  มูลศรี 
ผูบันทึกรายงานการประชุม 
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