
รายงานการประชุมคณบดี 
ครั้งท่ี 15/2551 

เมื่อวันศุกรท่ี 15 สิงหาคม  2551 
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ 

 
ผูมาประชุม 
1. รศ.สุมนต  สกลไชย    อธิการบดี    ประธาน  
2. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร   รองอธิการบดีฝายบริหาร    
3. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 
4. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา    รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล 
5. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธุ   รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 
6. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
7. ผศ.วินัย  ใจขาน    รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 
8. ผศ.วันชัย  ธนาเศรษฐอังกูล   รองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพ 
9. รศ.ลําปาง  แมนมาตย     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
10. อ.เทพฤทธิ์  ตุลาพิทักษ   รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
      แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร 
11. รศ.สุนันทา  กิ่งไพบูลย   รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ 

แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
12. ผศ.เกียรติ  แสงอรุณ   รองคณบดีฝายบริหาร 
      แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร 
13. ผศ.ไพศาล สุวรรณนอย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
14. รศ.มาริสา  ไกรฤกษ    รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
15. ศ.วิรุฬห  เหลาภัทรเกษม   คณบดีคณะแพทยศาสตร 
16. ผศ.เยาวลักษณ  อภิชาติวัลลภ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
17. รศ.เกรียงไกร  กิจเจริญ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 
18. รศ.พิษณุ  อุตตมะเวทิน   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
19. อ.ฑีฆายุ  พลางกรู จอรนส   ผูชวยคณบดีฝายบริหาร 
      แทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 
20. รศ.อาภรณี  ไชยาคํา   รองคณบดีฝายวิชาการ 
      แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร 
21. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี  
22. รศ.สมบูรณ  แสงมณีเดช   รองคณบดีฝายบริหาร 
      แทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 
23. รศ.ธาดา  สุทธิธรรม    คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร     
24. รศ.เฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี   คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 
25. ผศ.วีระศักดิ์  จารุชัยนิวัฒน   ประธานฝายพัฒนาวิชาการ 

แทนคณบดีคณะนิติศาสตร 
26. ผศ.บุญสง  วัฒนกิจ    รองคณบดีฝายบริหาร 
      แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจดัการ 
27. รศ.พีรสิทธิ์  คํานวณศิลป   คณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 
28. รศ.สมาน  ลอยฟา    ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 
29. รศ.รวี  หาญเผชิญ    รองผูอํานวยการฝายบริหาร 

แทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
30. ผศ.อนัตต  เจาสกุล    ผูอํานวยการศนูยคอมพิวเตอร 
31. รศ.สัญญา  รอยสมมุติ   รักษาราชการแทนรองผูอํานวยการฝายบริหาร 
      แทนผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
32. รศ.อํานวย  คําตื้อ    ผูอํานวยการศนูยบริการวิชาการ 
33. ผศ.เพ็ญประภา  เพชระบูรณิน  รองผูอํานวยการฝายบริหาร 
      แทนผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 
      (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
34. ผศ.พรรณวดี  ตันติศิรินทร   ประธานสภาคณาจารย  
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35. นางบุบผา  ชอบใช    ประธานสภาขาราชการและลูกจาง 
 
36. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
      เลขานุการที่ประชุม 
37. นางสังวาลย  ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 

 
ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 
1.  รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิรชิัย   รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 
2.  ผศ.วันชัย  สุมเล็ก    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 
3.  รศ.มันทนา  สามารถ    คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.40 นาฬิกา 
 
  เมื่อครบองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบยีบวาระการ
ประชุม ดังตอไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องแจงตอท่ีประชุม     

1.1   เรื่องท่ีไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 7/2551  
6 สงิหาคม 2551  และมติท่ียังไมไดรับการรับรอง           เมื่อวันท่ี 

 ประธานเสนอตอที่ประชมุวา ดวยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกนครั้งที่ 7/2551 เมื่อ
วันที่ 6 สิงหาคม 2551 มีเรื่องที่ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง  ซึ่งมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    

จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครัง้ท่ี 14/2551 เมื่อวันท่ี 8 สงิหาคม 2551 

ที่ประชุมมมีติรบัรองรายงานการประชมุครั้งที่ 14/2551 เมื่อวนัที่ 8 สิงหาคม 2551 โดยไมมกีารแกไข  
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน   -ไมม-ี 
 
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   

4.1   ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอที่ประชุมวา  ฝายแผนและสารสนเทศขอเสนอ
งบประมาณรายจาย งบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ของมหาวิทยาลัย ซึ่งไดจัดทํา
ตามที่ที่ประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัยไดใหขอสังเกตไว คือจดัทํางบประมาณเปน 2 สวน สวนที่ 1 เปน
งบประมาณเงินรายไดของคณะ/หนวยงาน ที่จัดทําเปนปกติทุกป และสวนที่ 2 เปนงบประมาณขององคกรใน
กํากับของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพื่อใหเห็นภาพรวมของงบประมาณที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  สําหรับนโยบายในการ
จัดทํางบประมาณประจําปงบประมาณพ.ศ.2552 นี้ เปนนโยบายที่ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2551 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

นโยบายทั่วไป 
1. จัดทํางบประมาณใหมีความสอดคลองกับแผนระยะยาวอุดมศึกษาระยะที่ 2 (พ.ศ.2551-

2565) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศกึษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) และแผนการบริหารราชการ
แผนดินของรัฐบาล 

2. สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยขอนแกนพ.ศ.2550-2553 ตลอดจน
แผนปฏิบัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2552 เพื่อใหไดผลผลิต/
ผลลัพธตามเปาหมายที่กําหนดไว 

3. จัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร 
4. เนนดานการประหยัด ความคุมคามีประสิทธิภาพและความโปรงใส 
5. ใหความสําคญักับแผนงาน/โครงการที่มีการบรูณาการและใชทรัพยากรรวมกัน 
6. กําหนดงบประมาณดานการลงทุนเพื่อการพัฒนามหาวทิยาลัยในสัดสวนที่เหมาะสม 

โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อการศึกษา และการวิจัย 
 
 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 15/2551 ณ วันศุกรท่ี 15 สิงหาคม  2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 16/2551 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2551 เรียบรอยแลว 
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นโยบายงบประมาณเงินรายได 

1. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการทรัพยากร
มนุษย 

2. นอกเหนือจากการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ.
2552 ของมหาวิทยาลัยขอนแกนและของคณะ/หนวยงานแลว ใหคณะ/หนวยงาน จัดสรร
วงเงินเพิ่มเตมิเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรการวิจยัและการพัฒนาที่สรางองคความรู
ใหเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน การบริการวิชาการที่เสริมสรางการ
พัฒนาที่ยั่งยืน และการอนุรักษ พัฒนาถายทอดและฟนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีและ
วัฒนธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในอัตราเพิ่มจากปกอนไมนอยกวารอยละ 10 หรือ 
กําหนดสัดสวนเพื่อการนี้ ใหเหมาะสมตามศักยภาพและบริบทของคณะ/หนวยงาน 

3. สนับสนุนการวิจัยสถาบันและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
ตลอดจนการรองรับการประเมินผลการดําเนินงานจากองคกรภายนอกและการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

4. สนับสนุนใหมีงบประมาณจํานวนหนึ่งเพื่อการบํารุงดูแลรักษาอาคารและสภาพแวดลอม
ของคณะ/หนวยงาน 

5. สนับสนุนการปรับปรุงระบบกายภาพ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิตของมหาวิทยาลัย 
6. เพิ่มขีดความสามารถในการสรางรายได โดยพัฒนารูปแบบและจัดระบบ กลไกการ

ใหบริการวิชาการ การวิจัย การบริการสุขภาพ การจัดการศึกษา ที่จูงใจและอํานวยความ
สะดวกใหผูรับบริการมารับบริการเพิ่มมากขึ้น  

 
โดยสรุป ในภาพรวม ปงบประมาณ พ.ศ.2552 มหาวิทยาลัยมีงบประมาณในการดําเนินการ ดังนี้ 

 
 ประมาณการรายรับ จํานวน รอยละ 

1 งบประมาณแผนดิน 3,240,912,500 36.36 
2 งบประมาณเงินรายได 5,671,749,100 63.64 
 รวม 8,912,661,600 100.00 

 
งบประมาณเงินรายได ป พ.ศ. 2552 เพิ่มข้ึนจากปงบประมาณ พ.ศ.2551 จํานวน 1,136,188,410 บาท      
คิดเปนรอยละ +25.05 โดยมีการเพิ่มลดงบประมาณของรายรับประเภทตางๆ ดังนี้ 

(1)   เงินผลประโยชนมหาวิทยาลัย เพิ่มขึ้น 749,271,250 บาท โดยรายไดจากการใหบริการ
รักษาพยาบาลของคณะแพทยศาสตรเพิ่มขึ้นถึง 723,400,000 บาท เนื่องจากการขยาย
การใหบริการของโรงพยาบาลศรีนครินทร 

(2)   เงินคาธรรมเนียมการศึกษาลดลง 39,996,400 บาท เนื่องจาก แยกงบประมาณวิทยาลัย
การปกครองทองถิ่น ออกจากระบบงบประมาณเงินรายได 

(3)   เงินทุนการศึกษา เงินทุนวิจัยและบริจาคอื่น เพิ่มขึ้น 39,387,470 บาท เนื่องจาก
ปรับเปลี่ยนประเภทรายรับจากเงินรับฝากเปนเงินบริจาค 

 
มีประมาณการรายรับจําแนกตามประเภทรายได ดังนี้ 
 

 ประมาณการรายรับ จํานวน รอยละ 
1 เงินผลประโยชนมหาวิทยาลัย 3,737,715,600 65.85
2 เงินคาธรรมเนยีมการศึกษา 1,031,593,840 18.19
3 เงินทุนการศึกษา เงินทุนวิจัยและเงินบริจาคอื่น 312,568,000 5.51
4 งบประมาณจากเงินทุนสํารองสะสม 592,871,660 10.45

 
มีประมาณการรายจายจําแนกตามงบรายจาย ดังนี้ 
  

 ประมาณการรายจาย จํานวน รอยละ 
1 งบบุคลากร 274,243,220 4.48
2 งบดําเนินงาน 2,918,297,080 51.45
3 งบลงทุน 938,851,000 16.55
4 งบอุดหนุน 1,177,479,760 20.76
5 งบรายจายอื่น 362,878,040 6.40
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สําหรับองคกรในกํากับของมหาวิทยาลัย นั้น งบประมาณป พ.ศ.2552 มีองคกรในกํากับจํานวน 

18 หนวยงาน แตดวยขอจํากัดหลายดานทําใหไมสามารถรวมจัดทาํงบประมาณทั้งหมดได จึงขอเสนอเพียง 9 
หนวยงาน สําหรับสวนที่เหลือจะเรงดําเนนิการตอไป สําหรับภาพรวมงบประมาณขององคกรในกํากับ นั้น ในป 
พ.ศ.2552 มีงบประมาณสําหรับการบริหารจัดการ แบงเปน รายรับ 434,748,288 บาท รายจาย 498,684,671 
บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 
 คณะ/หนวยงาน 

1. มีขอสังเกตวา ขอมูลในตารางหนา 8 เลมสีฟา ประเภทรายรับเงินคาธรรมเนียมการศึกษา 
ซึ่งมีคา -3.73% อาจทําใหเกิดความสับสนได ดังนั้น จึงควรรวมตัวเลขรายรับขององคกร
ในกํากับเขาไปดวย เพื่อจะไดเห็นภาพรวมรายรับทั้งหมดของมหาวิทยาลัย หรือหากจะ
แยกออกควรมีหมายเหตุระบุใหชัดเจน 

2. เนื่องจากการตั้งงบประมาณป พ.ศ.2552 นี้ เปนการตั้งงบประมาณแบบขาดดุล โดยการนํา
เงินสํารองสะสมมาใช ดังนั้น ควรมีการวิเคราะหการบรหิารเงินและประสานกับกองคลัง   
ในการดําเนินการตอไป และขอความรวมมือคณะ/หนวยงานในการจัดทําแผนและการใช
จายเงินงบประมาณแผนดินใหไดตามแผนอยางประหยัดและคุมคา 

 องคกรในกํากับ 
1. สําหรับองคกรในกํากับ จํานวน 9 หนวยงาน (ตามรายละเอียดในหนา 9 เลมสีเหลือง)     

ที่ยังไมไดรายงานประมาณการรายรับและรายจาย ประจําป 2552 นั้น ขอใหรองอธิการบดี/
คณบดีที่รับผิดชอบกํากับดูแลเรงดําเนินการสงใหฝายแผนและสารสนเทศเพื่อดําเนินการ
ตอไปดวย 

2. เนื่องจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครัง้ที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 ไดมี
มติเห็นชอบใหองคกรในกาํกับจัดสรรผลประโยชนใหกบัมหาวิทยาลยั 2 สวนคือ  

 (1) สมทบเพือ่การบริหารจดัการกลาง จาํนวนรอยละ 5 จากยอดรายรบัจริง (ครอบคลุม
คาใชจายตางๆในการใชบรกิารสวนกลางของมหาวิทยาลัย)   
 (2) สมทบเพือ่การพัฒนามหาวิทยาลัย จาํนวนไมนอยกวารอยละ 5 จากยอดรายรบัจริง
หลังหักรายจายจริง  
 ในการนี้ เพื่อใหเปนไปตามหลักการดังกลาว เห็นควรมอบฝายแผนและสารสนเทศ 
รวมกับฝายบริหารพิจารณาหารือรวมกับองคกรในกํากับตางๆ เพื่อออกหลักเกณฑแนวปฏิบัติที่
ชัดเจนใหองคกรในกํากับจัดสรรผลประโยชนใหกับมหาวิทยาลัยตาม (1) ตอไป 
 สําหรับการจัดสรรผลประโยชนตาม (2) ขององคกรในกํากับที่มีรายไดหลักจากการ
ผลิตบัณฑิต/การจัดการเรียนการสอน นั้น เห็นควรมอบฝายแผนและสารสนเทศและฝาย-
วิชาการและวิเทศสัมพันธ พิจารณาหารือรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการกําหนดแนว
ทางการจัดสรรเงินคาบํารุงการศึกษาใหกับสวนกลางดวย เพื่อใหเปนแนวปฏิบัติเดียวกัน  
3. การเสนองบประมาณขององคกรในกํากับนั้น มียอดรายจายมากกวารายรับ ควรพิจารณา

ปรับใหสอดคลองกัน และควรเพิ่มเตมิรายละเอียดของผลผลิตและผลลัพธดวย  
4. ควรมีการจดัสัมมนาเชิงปฏิบัติการใหกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของขององคกรในกํากับเพื่อสราง

ความเขาใจในระบบการงบประมาณและการเงินเพื่อจะไดปฏิบัติใหเปนแบบอยางเดียวกัน  
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ ดังนี้ 
  1.  เห็นชอบในหลักการงบประมาณรายจาย งบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2552 ของมหาวิทยาลัยขอนแกน และแผนงบประมาณ ประจําป 2552 ขององคกรในกํากับ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามที่เสนอ และมอบฝายแผนและสารสนเทศ รับเอาขอสังเกตและขอคิดเห็น
เสนอแนะของที่ประชุมคณบดีไปพิจารณา และเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
  2.  สําหรับการจัดสรรผลประโยชนสมทบเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลยัขององคกร     
ในกํากับท่ีมีรายไดหลักจากการผลิตบัณฑิต/การจัดการเรียนการสอน น้ัน มอบใหฝายแผนและ-
สารสนเทศและฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ พิจารณาหารือรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของในการ
กําหนดแนวทางการจัดสรรเงินคาบํารุงการศึกษาใหกับสวนกลาง เพื่อใหเปนแนวปฏิบัติเดียวกัน และ
เพื่อมิใหเกิดความซ้ําซอน รวมทั้งใหหยุดการดําเนินการเรียกเก็บเงินคาใชจายตางๆ ระหวางหนวยงาน
กันเองดวย 
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  4.2 การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแกน ตั้งแตวันที่ 14 
กุมภาพันธ 2550 ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2550 นั้น เนื่องจาก นายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิดังกลาว จะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่ 13 
กุมภาพันธ 2552 ดังนั้น เพื่อใหการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2541 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 จึงนําเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาให
ความเห็นในการกําหนดการดําเนินงาน กําหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลจากรายชื่อที่ไดรับการเสนอ
ชื่อของคณะ/หนวยงาน/องคกร และแนวทางการดําเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ โดยมีเอกสารประกอบการพิจารณา ตามรายละเอียดเอกสารประกอบวาระการประชมุ 
ประกอบดวย 
  1.  กําหนดการในการสรรหาฯ 
  2.  รายละเอียดการสรรหาฯ ตามขอบังคับฯ 
  3.  แนวทางการดําเนินงานสรรหาฯ ตามมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 9/2549 
  4.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
 
1.  กําหนดการในการสรรหาฯ มีรายละเอียด ดังนี้ 
ชวงเวลา  ครั้งท่ีแลว ชวงเวลา   ครั้งน้ี ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาใน

การดําเนินการ
19 กรกฎาคม 2549 15 สิงหาคม 2551 เสนอที่ประชุมคณบดีใหความเห็น

เพื่อใหคณะ/หนวยงาน/องคกรเสนอ
ชื่อผูสมควรดาํรงตําแหนงนายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และ
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหา
บุคคลจากรายชื่อที่ไดรับการเสนอชื่อ
จากคณะ/หนวยงาน/องคกร 

ประมาณ 
2 สัปดาห 

1 สิงหาคม 2549- 
31 สิงหาคม 2549 

1-30  
กันยายน 2551 

ใหคณะ/หนวยงาน/องคกร เสนอชื่อผู
สมควรดํารงตาํแหนงนายกสภา
มหาวิทยาลัย คณะ/หนวยงาน/องคกร 
ละไมเกิน 2 ชื่อ และผูสมควรดํารง
ตําแหนงกรรมการสภามหาวทิยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ไมเกิน 12 ชื่อ 

ประมาณ 1 เดือน

1-22 กันยายน 2549 1-17 ตุลาคม 2551 ดําเนินการสรรหาบุคคลจากรายชื่อที่
ไดรับจากคณะ/หนวยงาน/องคกร 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ที่ประชุม
คณบดีกําหนด 

ประมาณ 
3 สัปดาห 

5-30 ตุลาคม 2549 20 ตุลาคม-14
พฤศจิกายน 2551 

ทาบทามผูไดรับการสรรหา และจัดหา
ประวัติประกอบการเสนอชื่อเพื่อทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 

ประมาณ 
4 สัปดาห 

 
2.  รายละเอียดการสรรหาฯ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหานายกสภา 
      มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2541 และ (ฉบับท่ี 2)  
      พ.ศ. 2547    
  การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ตามขอบังคับฯ 
ดําเนินการ ดังนี้ 
  2.1 การเสนอชื่อ (ใชเวลาประมาณ 1 เดือน) 
   ดําเนินการโดยเสนอที่ประชุมคณบดี เพื่อใหความเห็นใหคณะ/หนวยงาน/องคกรใน
มหาวิทยาลัยเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย คณะ/หนวยงาน/องคกรละไมเกิน 2 
รายชื่อ และผูสมควรดํารงตาํแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไมเกิน 12 ชื่อ 
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คณะ/หนวยงาน/องคกรในมหาวิทยาลัยที่มีสิทธิ์เสนอชื่อ 
   1. คณะ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ 
   2. สถาบัน สํานัก ศูนย วิทยาลัย รวมทั้งบัณฑิตวิทยาลัยและสวนราชการอื่นที่มีฐานะ 
       เทียบเทาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ สถาบัน สํานัก ศูนย  
       หรือหนวยงานนั้นๆ 
   3. สํานักงานอธิการบดี โดยความเห็นชอบของที่ประชุมผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  
       รวมกับผูอํานวยการกอง  
   4. สภาคณาจารย 
   5. สภาขาราชการและลูกจาง 
   6. คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน 
   7. สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน 
  2.2 การสรรหาบุคคลผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (ใชเวลาประมาณ 1 เดือน) 
   ที่ประชุมคณบดีทําหนาที่สรรหาบุคคลจากรายชื่อที่ไดจาก คณะ/หนวยงาน/องคกร ใน
มหาวิทยาลัยโดยอาจกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหา และอาจแตงตั้งอนุกรรมการเพื่อทําหนาที่ตามที่
ประชุมมอบหมายได 
  2.3 การทาบทามและจัดหาประวัติประกอบการเสนอชื่อเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 
(ใชเวลาประมาณ 4 สัปดาห) 
  2.4 การแตงตั้ง (ใชเวลาประมาณ 1-2 เดือน) 
   นําผลการสรรหาเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อดําเนินการเพื่อ     
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งตอไป และแจงใหสภามหาวิทยาลับทราบ 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา กําหนดการในการสรรหาฯ และแนวทางการดําเนินการสรรหาฯ 
  มติ ท่ีประชุมมีมติ ดังน้ี 

1. เห็นควรปรับชวงเวลาในการสรรหาฯ ใหม เปนดังน้ี 
 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ชวงเวลา ระยะเวลาในการ
ดําเนินการ 

ใหคณะ/หนวยงาน/องคกร เสนอชื่อผูสมควรดํารง
ตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย คณะ/
หนวยงาน/องคกร ละไมเกนิ 2 ชื่อ และผูสมควร
ดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ไมเกิน 12 ชื่อ 

1-30 
กันยายน 2551 

ประมาณ  
1 เดือน 

ดําเนินการสรรหาบุคคลจากรายชื่อที่ไดรบัจาก
คณะ/หนวยงาน/องคกร ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ที่ประชุมคณบดีกําหนด 

1-31 ตุลาคม 
2551 

ประมาณ  
1 เดือน 

ทาบทามผูไดรับการสรรหา และจัดหาประวัติ
ประกอบการเสนอชื่อเพื่อทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ แตงตั้ง 

1-30 
พฤศจิกายน 

2551 

ประมาณ  
1 เดือน 

 
  2.  ใหแตงตั้งคณะทํางานเพื่อทําหนาท่ีกลั่นกรองรายชื่อบุคคลท่ีคณะ/หนวยงานเสนอ 
เพื่อเสนอตอท่ีประชุมคณบดี ประกอบดวย 

1.  รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล  เปน ประธาน 
2.  รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ เปน คณะทํางาน 
3.  ท่ีปรึกษามหาวิทยาลัย    เปน เลขานุการ 

   และมอบหมายใหประธานคณะทํางานพิจารณาเชิญคณบดี/ผูอํานวยการ 
   รวมเปนคณะทํางานไดตามความเหมาะสม 
  ท้ังน้ี เหน็ควรจัดเปนกลุมสาขาวิชา/ความเชี่ยวชาญ เปน 6 กลุม  คือ  

1)  การศึกษา วิชาการและวิจัย   
2)  การจัดองคกรและระบบงาน (รวมการบริหารงานบุคคล/การอุทธรณ รองทุกข)  
3)  กฎหมาย ระเบียบตางๆ   
4)  การเงิน งบประมาณ เศรษฐศาสตร   
5)  การตางประเทศ   
6)  การพัฒนาสังคมและตัวแทนทองถ่ิน 

 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 15/2551 ณ วันศุกรท่ี 15 สิงหาคม  2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 16/2551 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2551 เรียบรอยแลว 
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4.3 การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา ดวยคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ 24/2549 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2549 และที่ 39/2550  ลงวันที่ 28 ธันวาคม 
2550 จะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่ 2 ตุลาคม 2551 ในการนี้ เพื่อใหเปนไปตามขอ 6 แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ.2549 จึงขอเสนอแตงตั้งคณะกรรมการพจิารณา
ตําแหนงวิชาการชุดเดิม ทาํหนาที่ตออีกวาระ ประกอบดวย 

1. อุปนายกสภามหาวิทยาลัย    เปน ประธาน 
2. ศาสตราจารยฉลอง  เกิดพิทักษ   เปน กรรมการ 
3. ศาสตราจารย ดร.วิชัย  ริ้วตระกูล    เปน กรรมการ 
4. ศาสตราจารย นพ.ศาสตรี  เสาวคนธ   เปน กรรมการ 
5. ศาสตราจารย ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล   เปน กรรมการ 
6. ศาสตราจารย ดร.เชิดชัย  รัตนเศรษฐากุล  เปน กรรมการ 
7. ศาสตราจารย ดร.ธีระ  รุญเจริญ   เปน กรรมการ 
8. ศาสตราจารย ดร.ฉวีลักษณ  บุณยะกาญจน  เปน กรรมการ 
9. ศาสตราจารยปรีชา ชางขวัญยืน   เปน กรรมการ 
10. ศาสตราจารย ดร.วิสุทธิ์  ใบไม   เปน กรรมการ 
11. รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  เปน เลขานุการ 
12. ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่   เปน ผูชวยเลขานุการ 
13. นางสังวาลย  ชางทอง    เปน ผูชวยเลขานุการ 
14. นางสาวกรองแกว  กิ่งสวัสดิ์    เปน ผูชวยเลขานุการ 

  จงึนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ เห็นชอบรายชื่อบุคคลตามที่เสนอ ใหนําเสนอสภา 

มหาวิทยาลัยตอไป  สําหรับตําแหนงประธานคณะกรรมการฯ น้ัน เห็นควรระบุเปน “กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง” แทน “อุปนายกสภามหาวิทยาลัย” 

 
ระเบียบวาระที่  5   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

5.1   ตัวชี้วัดที่ 22 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด 
เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา ไดหารือเกี่ยวกับ 

ตัวชี้วัดที่ 22 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมดไปยังสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ซึ่งทําหนาที่ที่ปรึกษาในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 วาในขณะนี้มีสถาบันอุดมศึกษาไดสงหลักสูตรที่ไดรับ
การเห็นชอบ/รับทราบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากอนเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548 มายังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา เพื่อใหดําเนินการรับทราบการอนุมัติหรือเห็นชอบ
หลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 เปนจํานวนมาก เพื่อใหไดคะแนนตาม
เกณฑตัวชี้วัดที่ 22 บัดนี้ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ไดชี้แจง
ขอหารือดังกลาวแลว แจงวา สูตรการคาํนวณและคําอธิบายตัวชี้วัดที่ 22 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอ
หลักสูตรทั้งหมด เพื่อใหสถาบันอุดมศึษาไดดําเนินการเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่ 22 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน
ตอหลักสูตรทั้งหมดไดอยางถูกตองตอไป ดังนี้ 
สูตรการคํานวณ 
 

(จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนในปงบประมาณ พ.ศ.2551 ที่ไดมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ)  
                                                                                                                                                     x 100 

(จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันอุดมศึกษาเปดสอนในปงบประมาณ พ.ศ.2551) 
 

คําอธิบาย 
  รอยละของหลักสูตรที่สถาบันอุดมศึกษาเปดสอนที่ไดมาตรฐานหลกัสูตรตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (ตุลาคม พ.ศ.2548) เมื่อเทียบจากหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันอุดมศึกษาเปด
สอนในปงบประมาณ พ.ศ.2551  โดยการนับหลักสูตรที่ไดรับมาตรฐานหลักสูตรใหนับสะสม และการแจงนับให
นับตามสาขาวิชาที่เปดสอน มิใชนับตามชื่อปริญญา 
  ทั้งนี้ ตัวชี้วัดที่ 22 นี้ มีเปาหมายหลักเพือ่ขับเคลื่อนใหเกิดการยกระดับคุณภาพบัณฑิตและการ
ผลิตบัณฑิตใหตรงตามความตองการของสังคมและประเทศชาติใหไดเร็วที่สุด ดงันั้น การปรับปรุงหลักสูตรให
ไดมาตรฐานจงึเปนกระบวนการที่สําคัญที่จะนําไปสูเปาหมายดังกลาว ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาสามารถดําเนินการ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยไดทันที โดยไมตองรอใหครบระยะเวลา 5 ป ตามที่กฎหมายกําหนดไว ทั้งนี้ 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 15/2551 ณ วันศุกรท่ี 15 สิงหาคม  2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 16/2551 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2551 เรียบรอยแลว 
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เรื่องดังกลาวสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ที่ไดระบุวา ใหทุกหลักสูตรมีการพฒันาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรุง
ดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะๆ อยางนอยทุกๆ 5 ป ฉะนั้น การประเมินตัวชี้วัดนี้ จึงได
กําหนดความสําคัญตอหลักสูตรที่สถาบันอุดมศึกษาเปดสอนที่ไดมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการดังกลาว ซึ่งกระบวนการติดตามประเมินการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดนี้ เปน
เสมือนเครื่องมือกํากับดูแลเพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตรที่ไดมาตรฐานสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เพิ่มขึ้นได โดยไมตองรอระยะเวลาทุกๆ 5 ป แตสามารถทบทวนปรับปรุงหลักสูตรไดอยางตอเนื่อง 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  
 

5.2 ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือน 
 ในสถาบันอุดมศึกษา 
รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลเสนอที่ประชุมวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

ไดมีหนังสือที่ ศธ 0509(2)/ว 983 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2551 แจงวา ตามที่ ก.พ.อ.ไดกําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการตอเวลาราชการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการตอเวลาราชการของ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ถือเปนแนวทางปฏิบัตินั้น  
ปรากฎวา มีสถาบันอุดมศึกษาหลายแหงไดหารือเกี่ยวกับระยะเวลาดําเนินการตอเวลาราชการที่ให
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการใหตอเวลาราชการใหแลวเสร็จกอนที่ขาราชการผูนั้นจะเกษียณอายุราชการไมนอย
กวา 6 เดือน วาสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จกอนที่ขาราชการผูนัน้จะเกษียณอายุราชการนอยกวา 6 เดือน 
หรือภายหลังวันที่ 31 มีนาคม ของปที่เกษียณอายุราชการ ไดหรือไม 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาแลว เห็นควรเวียนซักซอมความเขาใจ ประกาศ 
ก.พ.อ.ดังกลาว เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามีความเขาใจและถือปฏิบัติใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้ 

ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการตอเวลาราชการของขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550  

ขอ 4 กําหนดวา “ ใหสถาบันอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาวางแผน
อัตรากําลังระยะ 4 ป (หรือกวานั้น) โดยกําหนดเกณฑและวิธีการในการวิเคราะหความตองการคณาจารย เปนราย
สาขาวิชาที่ชัดเจน และนํามากําหนดจํานวนและคุณสมบัติของคณาจารยที่ตองการเปนรายสาขาวิชาเปนรายป” 

ขอ 6 กําหนดวา “ การพิจารณาขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหตอเวลาราชการให
ดําเนินการ ดังนี้  

(1) สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการเพือ่
พิจารณากําหนดจํานวนและตัวบุคคลของคณาจารยที่เกษียณอายุราชการ และจะใหปฏิบัติงานตอดวยแนวทาง
ตางๆรวมทั้งแนวทางการตอเวลาราชการ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขฉบับนี้ ทั้งนี้ เฉพาะในสาขาวิชาที่
ไดวิเคราะหแลวในขอ 4 วามีความขาดแคลนและจําเปนตองรักษาคณาจารยใหปฏิบัติงานตอภายหลัง
เกษียณอายุราชการเทานั้น 

(2) สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา พิจารณาดําเนินการ
อนุมัติตอเวลาราชการแกคณาจารยที่ผานการพิจารณาในขอ 6(1) ซึ่งตองเปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวน
ตามหลักเกณฑขอ 5 และตองไดรับคํายนิยอมจากผูนั้นดวย ทั้งนี้ ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการใหตอเวลา
ราชการใหแลวเสร็จกอนที่ขาราชการผูนั้นจะเกษียณอายุราชการไมนอยกวา 6 เดือน 

กรณีในขอ 4 ขอ 6 (1) และ (2) หมายถึง การพิจารณาตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาตองจัดทําแผน
อัตรากําลัง ในภาพรวมของทั้งสถาบันอุดมศึกษาและแผนอัตรากําลังเฉพาะคณะ รวมทั้งเฉพาะภาควิชา 
(ถามี) ทั้งนี้ ดวยเจตนารมณเพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามีแผนอัตรากําลังเปนรายสาขาวิชาในอนาคตไม
นอยกวา 4 ป  ซึ่งการทราบความตองการลวงหนานี้ ทําใหมีระยะเวลาในการเตรียมการพิจารณาตอเวลา
ราชการไดทัน ก.พ.อ.จึงไดกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา 
พิจารณาดําเนนิการตอเวลาราชการแกคณาจารยใหแลวเสร็จกอนที่ขาราชการผูนัน้จะเกษียณอายุราชการไม
นอยกวา 6 เดือน ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาไมอาจดําเนินการไดทันตามกําหนดเวลา จึงเปนดุลยพินิจของ
สภาสถาบันอุดมศึกษาในการพิจารณากรณีดังกลาว 

อนึ่ง เพื่อมิใหมีปญหาเกิดข้ึนในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงินเดือนตอไปอยางตอเนื่อง ของผู
ไดรับการพิจารณาตอเวลาราชการ และการรับบําเหน็จบํานาญของผูที่ไมไดรับอนุมัติใหตอเวลาราชการ ดังนัน้ 
ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาตอเวลาราชการควรคํานงึถึงความสอดคลองกับพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ พ.ศ.2494 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2551 มาตรา 21 วรรคหนึ่ง ที่กําหนดใหกอนสิ้น
ปงบประมาณทุกป ไมนอยกวาหกสิบวันใหเจาหนาที่ควบคุมเกษียณอายุของขาราชการตามมาตรา 20 ยื่นบัญชี
รายชื่อขาราชการผูมีสิทธิจะไดรับบําเหน็จบํานาญเนื่องจากเกษียณอายุตามมาตรา 19 ในปงบประมาณถัดไป 
ตอประธานศาล เจากระทรวง หรือหัวหนาหนวยงานของรัฐของผูนั้นแลวแตกรณี และตอกระทรวงการคลัง 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 15/2551 ณ วันศุกรท่ี 15 สิงหาคม  2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 16/2551 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2551 เรียบรอยแลว 
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  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ทั้งนี้ ฝายทรัพยากรบุคคล และกองการเจาหนาที่จะไดจัดทํา
ปฏิทินการดําเนินการ เวียนแจงใหคณะ/หนวยงานทราบและดําเนินการตอไป 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  
 

5.3 โครงการมหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยสีเขียว (KKU Green Campus) 
   - ขอถอนวาระ- 
 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ 

6.1  แนวทางการดําเนินการตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  
 (ฉบับที่ 3/2551) เรื่อง กรอบคณุลักษณะบณัฑิตและนโยบายหลัก 
 ดานการผลติบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 

  เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 3/2551) 
เรื่อง กรอบคุณลักษณะบัณฑิตและนโยบายหลักดานการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งไดกําหนดกรอบ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ประกอบดวย คุณลักษณะเดน คุณลักษณะทั่วไป และคุณลักษณะเฉพาะ 
รวมทั้งไดกําหนดกรอบคุณลักษณะบัณฑิตและนโยบายหลักดานการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 5 ดาน 
ไดแก การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การสงเสริมและพัฒนาอาจารย การสงเสริมและพัฒนา
นักศึกษา และการประเมินคุณภาพการผลิตบัณฑิต ซึ่งฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ไดจัดทําเปนหนังสือและ
สงใหกับคณะ/หนวยงานตางๆ แลว 
  ดังนั้น เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามประกาศฯ ขางตน จึงไดกําหนดแนวทางการดําเนินการ
เพื่อใหคณะและหนวยงานที่เกี่ยวของ นําสวนที่คณะหรือหนวยงานมีความรับผิดชอบโดยตรงไปกําหนดเปน
แผนปฏิบัติการและรายละเอียดการดําเนินการในแตละคณะหรือหนวยงานตอไป  
  ทั้งนี้ คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 
2551 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบในแนวทางการดําเนินการดังกลาวนี้แลว 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหขอคิดเห็นเสนอแนะเพื่อจะไดจัดทาํเปนประกาศของ
มหาวิทยาลัยตอไป 
  ประธานเสนอที่ประชุมเพิ่มเติมวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาและที่ประชุม
อธิการบดีแหงประเทศไทย ใหความสําคัญกับเรื่องกรอบคุณลักษณะของบัณฑิตที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของไทย (National  Qualifications Framework  for Higher Education of 
Thailand – NQF) เปนอยางยิ่ง และขอความรวมมือใหแตละมหาวิทยาลัยนําไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง  ซึ่งใน
ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลนั้น ในระดับหลักสูตรมีความสําคัญมาก ซึ่งในเอกสารที่ฝายวิชาการฯเสนอใน
การประชุมคราวนี้นั้น มีแนวทางการดําเนินการในระดับคณะอยูดวย หากคณะนําไปถายทอดในแตละระดับตอไป
และมีผูรับผิดชอบก็จะนําไปสูการปฏิบัติไดเปนอยางดี และจะเปนแนวทางไปสูการพัฒนาดานอื่นๆตอไป 
  ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 

- หัวขอ “แนวทางการดําเนินการระดับคณะ” ควรเพิ่มเติมคําวา “หรือหลักสูตร” ตอทาย  
เพื่อจะไดครอบคลุมในทางปฏิบัติ และในรายละเอียดแนวทางการดําเนินการในระดับคณะ
ในทุกๆ ดาน เห็นควรเพิ่มเตมิขอความ “อื่นๆ ตามที่คณะกําหนด” เขาไปดวย 

  มติ  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ แนวทางการดําเนินการตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 3/2551) เรื่อง กรอบคุณลักษณะบัณฑิตและนโยบายหลกัดานการผลิต
บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามที่เสนอ และใหรับเอาขอคดิเห็นของที่ประชุมคณบดไีปพิจารณาและ
ออกเปนประกาศมหาวิทยาลัยตอไป  
 

6.2 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย กองทุนมอดินแดง  
 (แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2551 

  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ เสนอที่ประชุมวา ดวยคณะกรรมการ
บริหารกองทุนมอดินแดง คราวประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 ไดมีมติใหแกไข
องคประกอบและวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการบริหารกองทุนใหม ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 15/2551 ณ วันศุกรท่ี 15 สิงหาคม  2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 16/2551 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2551 เรียบรอยแลว 
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ระเบียบฯ เดิม ระเบียบฯ ใหม 
ขอ 7 ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร 
         กองทุนขึ้น ประกอบดวย 

ขอ 7  ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร 
         กองทุนขึ้น ประกอบดวย 

อธิการบด ี เปน ประธานกรรมการ 7.1 อธิการบด ี เปน ประธานกรรมการ 
รองอธิการบดฝีายบรหิาร เปน รองประธานกรรมการ 7.2 รองอธิการบดฝีายบรหิาร เปน รองประธานกรรมการ 
นายกสมาคมศษิยเกา เปน รองประธานกรรมการ 7.3 นายกสมาคมศษิยเกา เปน รองประธานกรรมการ 
รองอธิการบด ี
ฝายกิจการนักศึกษา 

เปน กรรมการ 7.4 รองอธิการบด ีที่ไดรับ
มอบหมายอีก 1 คน 

เปน กรรมการ 

ผูแทนคณบดี 1 คน เปน กรรมการ 7.5 ผูแทนคณบดี 1 คน เปน กรรมการ 
ที่ปรึกษาสมาคมศิษยเกา 
1 คน 

เปน กรรมการ 7.6 ผูแทนที่ปรึกษา 
สมาคมศิษยเกา 2 คน 

เปน กรรมการ 

ผูอํานวยการกองคลัง เปน กรรมการ 7.7 ผูอํานวยการกองคลัง เปน กรรมการ 
อุปนายกสมาคมศิษยเกา 
1 คน 

เปน กรรมการและ
เลขานุการ 

7.8 อุปนายกสมาคมศิษยเกา เปน กรรมการและ
เลขานุการ 

เลขาธกิารสมาคมศิษยเกา เปน กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

7.9 เลขาธิการสมาคมศิษยเกา เปน กรรมการและ
เลขานุการ 

  7.10 หัวหนาหนวยศษิยเกา
สัมพันธ 

เปน ผูชวยเลขานุการ 

 
 

    โดยที่กรรมการลําดับที่ 7.5 ใหอธิการบดีเสนอชื่อโดยความ
เห็นชอบของทีป่ระชมุคณบด ี และกรรมการลาํดับที ่ 7.6และ7.8 
ใหนายกสมาคมศิษยเกาเสนอชื่อโดยความเหน็ชอบของ        
ที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารสมาคม 
    ใหกรรมการลําดบัที่ 7.4 -7.6 และ 7.8 มีวาระการดํารง
ตําแหนง 2 ป 

 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาตอไป  
 

6.2 โครงสรางการบริหารจัดการคณะศึกษาศาสตร 
  คณบดีคณะศึกษาศาสตรเสนอที่ประชุมวา ตามที่คณะศึกษาศาสตรไดรับความเหน็ชอบใหปรับ
โครงสรางการแบงสวนราชการใหม โดยมผีลบังคับใชตามประกาศราชกิจจานุเษกษา ตั้งแตวันที่ 28 กันยายน 
2549 เปนตนมา นั้น คณะฯไดมีการปรับระบบการบริหารจัดการเพื่อใหสอดรับกับโครงสรางใหมดังกลาว โดยได
ดําเนินการมาระยะหนึ่ง และมีการศึกษาผลการดําเนินงานภายใตระบบการบริหารจัดการดังกลาว เพื่อนํามา
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการตลอดจนองคประกอบอื่นที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะที่มีการเปลี่ยนแปลง
ของโครงสรางการบริหารจดัการดานวิชาการ จากเดิมที่มีการบริหารแบบมีภาควิชา เปลี่ยนเปนการบริหารจัดการ
ภายใตหนวยงานเดียว คือ สํานักงานวิชาการ  คณะฯ ไดแตงตั้งคณะทํางานศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและ
แนวทางแกไข โดยใหบุคลากรมีสวนรวม และไดจัดทํา (ราง) รูปแบบโครงสรางการบริหารจัดการและ
องคประกอบ บทบาทหนาที่  และขอเสนอ (ราง)ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่..../2551) เรื่อง 
โครงสรางการแบงสวนราชการและโครงสรางการบริหารจัดการ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 
 
 โครงสรางการบริหารจัดการคณะศึกษาศาสตร 
  -  ควรปรับปรุงแผนผังโครงสรางการบริหารจัดการภายในคณะฯ ใหชัดเจนยิ่งขึ้น ที่ประชุมมี
ขอคิดเห็นเสนอแนะใหปรับปรุงดังนี้ 

 (1)  การแบงสํานักงาน ควรแบงเปน 2 สํานักงานคือ สํานักงานคณบดี และสํานักงาน 
       วิชาการ ตามพระราชกฤษฎีกา และเห็นควรให กลุมงานบริการการศึกษา และ  
       กลุมงานบริการวิชาการและวิจัย ไปอยูภายใตสํานักงานวิชาการ  
 (2)  “กลุมวิชา” ไมมีสถานะเปนหนวยงาน และไมไดอยูในสังกัดของสํานักงาน 
         วิชาการ จึงควรเปนเสนประอยูในแนวระดับเดียวกับสํานักงานวิชาการ 

 
 
 
 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 15/2551 ณ วันศุกรท่ี 15 สิงหาคม  2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 16/2551 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2551 เรียบรอยแลว 
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 (ราง) ประกาศฯ  เรื่อง โครงสรางการแบงสวนราชการและโครงสรางการบรหิารจดัการคณะศึกษาศาสตร 
1. ควรปรับแกไขชื่อเรื่องประกาศฯ เปน “โครงสรางการบริหารจัดการตามโครงสรางการแบง

สวนราชการ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน” 
2. ขอ 5.1.1.4 แกไขเปน “เลขานุการคณะ เปน เลขานุการ” เพื่อ  มิใหขัดหรือแยงกับ มาตรา 

28 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 
3. ควรนิยามศัพทคําวา “สายวิชา” และ “กลุมวิชา” ใหชัดเจน โดย “สายวิชา” หมายถึง

หนวยงานที่จัดตั้งอยางเปนทางการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2541 มาตรา 30 โดยมีฐานะเทียบเทาภาควิชา มสีิทธิที่จะ
ไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นตามกฎหมายทุกประการ สวน “กลุมวิชา” “หลักสูตร
สาขาวิชา” หรือที่เรียกชื่ออื่นๆ นั้น เปนการจัดการบรหิารจัดการภายในไมใชเปนการแบง
โครงสรางสวนราชการ จึงไมมีสถานะเทียบเทาภาควิชา หรือสายวิชา รวมทั้งไมมีสิทธิตาม
กฎหมายใดๆเทียบเทา แตเปนการจัดเพื่อประโยชนในการบริหารจัดการภายใน    
และเปนการแบงบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ ทั้งนี้ อาจไดรับคาตอบแทนหรือสิทธิ
ประโยชนอื่นโดยระบบงบประมาณเงินรายไดตามระเบียบของมหาวิทยาลัยได 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย โดยให 
รับเอาขอคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาตอไป 

 
6.3 คณะแพทยศาสตรมอบทุนอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
  คณบดีคณะศึกษาศาสตรเสนอที่ประชุมวา คณะแพทยศาสตร ไดมอบเงินจํานวน 500,000 
บาท (หาแสนบาทถวน) เพื่อเปนทุนอาหารกลางวัน ประจําปการศึกษา 2551 ใหแกโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งโรงเรียนฯ ไดพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่ยากจนขาดแคลนทุนทรัพย จํานวน 146 คน และ
ไดมีพิธีมอบทุนเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2551  โดยมี ศาสตราจารย วิรุฬห  เหลาภัทรเกษม คณบดี 
คณะแพทยศาสตร เปนประธานในการมอบทุนดังกลาว 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  

 
 

เลิกประชุมเวลา 12.40 นาฬิกา 
 
      
        (ลงชื่อ)            กุลธิดา  ทวมสุข 
           (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 
              รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

                                 เลขานุการที่ประชุมคณบดี 
 
 
 
นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์ 
นางสุภารัตน  มูลศรี 
ผูบันทึกรายงานการประชุม  
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