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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี 18/2552  ณ วันศุกรท่ี 16 ตุลาคม 2552 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุม คร้ังท่ี 19/2552 เมื่อวันศุกรท่ี 13 พฤศจิกายน 2552 เรียบรอยแลว 

รายงานการประชุมคณบดี 1 
ครั้งท่ี 18/2552 2 

เมื่อวันศุกรท่ี 16 ตุลาคม 2552 3 
ณ หองประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารแกนกัลปพฤกษ 4 

--------------------------- 5 
ผูมาประชุม 6 
1. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร   รองอธิการบดีฝายทรัพยสิน   ประธาน 7 
2. รศ.รังสรรค เนียมสนิท    รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 8 
3. รศ.สัญญา รอยสมมติ   รองอธิการบดีฝายบุคคลและการพัสดุ 9 
4. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย   รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 10 
5. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธุ   รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 11 
6. ผศ.วินัย ใจขาน    รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 12 
7. ผศ.วันชัย สุมเล็ก    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 13 
8. ผศ.อาวุธ ยิ้มแต    รองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพ 14 
9. นายสุบิน  ฉัตรดอน    เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย 15 

      แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 16 
10. รศ.อนันต พลธานี    คณบดีคณะเกษตรศาสตร 17 
11. ผศ.ปณิธาน พีรพัฒนา   รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ 18 

      แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 19 
12. ผศ.เกียรติ  แสงอรุณ   คณบดีคณะวิทยาศาสตร 20 
13. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย       คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 21 
14. ศ.ภิเศก  ลุมพิกานนท   คณบดีคณะแพทยศาสตร 22 
15. ผศ.เยาวลักษณ  อภิชาติวัลลภ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 23 
16. รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 24 
17. นายอุดมการณ  สาระรัตน   ผูชวยคณบดีฝายบริหาร 25 

      แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 26 
18. รศ.นวรัตน  วราอัศวปติ เจรญิ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 27 
19. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย   คณบดีคณะเภสัชศาสตร 28 
20. ผศ.เกษม นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี  29 
21. รศ.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 30 
22. อ.นรากร พุทธโฆษ    รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 31 

      แทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 32 
23. ผศ.สุธิดา สรุงบุญมี    รองคณบดีฝายวิชาการ 33 

      แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 34 
24. ผศ.จรัญ  ชัยประทุม    รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา 35 

      แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 36 
25. รศ.คูณ  โทขันธ    รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ 37 

      แทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 38 
26. รศ.ยุพิน เตชะมณี    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 39 
27. นางเยาวภา จันศรี    ผูชวยผูอํานวยการฝายหองสมุดคณะ 40 

      แทนผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 41 
(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 42 

28. รศ.รวี หาญเผชิญ    รองผูอํานวยการฝายบริหาร 43 
      แทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 44 

29. ผศ.นเรศ  วโรภาสตระกูล   รักษาราชการแทนรองผูอํานวยการฝายบริหาร 45 
      แทนผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ 46 

30. ผศ.นพดล  มีไชยโย   รองผูอํานวยการฝายบริหาร 47 
      แทนผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 48 

31. ผศ.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน   รองผูอํานวยการฝายบริหาร 49 
      แทนผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  50 

      (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 51 
32. อ.เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ   รองประธานสภาคณาจารย คนที่ 2 52 

      แทนประธานสภาคณาจารย  53 
33. นายอมร  สินเธาว    ประธานสภาขาราชการและลูกจาง 54 

 55 
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34. รศ.กุลธิดา ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  1 
      เลขานุการที่ประชุม 2 

35. นางสังวาลย   ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 3 
   4 
ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 5 

1. รศ.สุมนต  สกลไชย   อธิการบดี 6 
2. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง   รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 7 
3. ผศ.ไพศาล  สุวรรณนอย     คณบดีคณะศึกษาศาสตร 8 
4. อ.กิตติบดี  ใยพูล    รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร 9 
5. รศ.วินิต  ชินสุวรรณ    คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 10 
6. ผศ.อนัตต เจาสกุล    ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 11 
7. อ.สุรพล  แสนสุข    ผูอํานวยการวิทยาเขตหนองคาย 12 

 13 
เริ่มประชุมเวลา 09.35 นาฬิกา 14 
  เมื่อครบองคประชุมแลว ประธานแจงตอที่ประชุมวา อธิการบดีติดภารกจิเดินทางไปราชการ15 
ตางประเทศ จงึมอบหมายใหรองอธิการบดฝีายทรพัยสิน เปนประธานทีป่ระชุมแทน และดําเนินการประชุมตาม16 
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 17 
 18 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงตอท่ีประชุม  19 

1.1 เรื่องที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัยคราวประชุมครัง้ท่ี 10/2552 เมื่อวันท่ี 7 ตลุาคม 2552 20 
และมติท่ียังไมไดรับการรับรอง 21 

  เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา  ดวยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกนครั้งที่ 22 
10/2552 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2552 มีเรื่องที่ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง ซึ่งมี23 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 24 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 25 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 26 
 27 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งท่ี 17/2552 เมื่อวันท่ี 9 ตุลาคม 2552 28 

ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมครั้งที่ 17/2552 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2552 โดยมีการแกไข ดังนี้ 29 
- หนา 1 ผูมาประชุม ลําดับที่ 33 แกไขตําแหนงเปน รักษาราชการแทนรองผูอํานวยการฝาย30 

รักษาพยาบาล 31 
- หนา 7 บรรทัดที่ 5  คาํวา “Who” แกไขเปน “WHO” และ คําวา “Cente” แกไขเปน “Center”  32 
- หนา 8 บรรทัดที่ 25 คําวา “ธรรมภิบาล” แกไขเปน “ธรรมาภิบาล” 33 
- หนา 10 บรรทัดที่ 15 คําวา “...และวินิจปญหา” แกไขเปน “...และวินิจฉัยปญหา” และ34 

บรรทัดที่ 39 คําวา “...ขอคิดเห็นเสนอและ...” แกไขเปน “...ขอคิดเห็นเสนอแนะ...” 35 
 36 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน  37 

3.1 การเลือ่นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2552 38 
  รองอธิการบดีฝายบุคคลและการพัสดุเสนอตอที่ประชุมวา เนื่องจากระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 39 
วาดวยคาตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ขอ 9.9 ระบุวา “ก.บ.ม. อาจพิจารณา40 
เปลี่ยนแปลงอัตราคาตอบแทนหรือกําหนดคาตอบแทนเพิ่มเติมไดตามความจําเปนหรือสถานะการเงินของ41 
มหาวิทยาลัย” ดังนั้นเมื่อ ก.บ.ม. มีมติขางตนแลวจึงไมตองขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และไดออกประกาศ 42 
ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 19/2552) เรื่อง แกไขหลักเกณฑและวิธีการเลื่อนเงินเดือนพนักงาน43 
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ในเรื่องดังกลาวแลว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 44 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 45 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 46 

 47 
3.2 การชําระคืนเงินกูพรอมดอกเบีย้ ของสหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยขอนแกน  48 
ประธานเสนอตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากสหกรณออมทรพัยมหาวิทยาลัยขอนแกนไดเสนอหนังสือ49 

ตอมหาวิทยาลยัขอนแกนเพื่อขอคืนเงินกูพรอมดอกเบ้ียกอนกําหนด จํานวน 127 ลานบาท (หนึ่งรอยยีสิ่บเจ็ดลาน50 
บาท) ซึ่งที่ประชุมคณบดี คราวประชมุครั้งที่ 17/2552 เมือ่วนัที่ 9 ตุลาคม 2552 นั้น ไดมมีติรับทราบแลว นั้น  51 

ในการนี้ ขอเสนอแกไขมติที่ประชุมดังกลาวเปน “ที่ประชุมมีมติรับรองการชําระคืนเงินกูพรอม52 
ดอกเบี้ย ของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน และเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยและที่ประชุม53 
คณะกรรมการการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแกน ตอไป” 54 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 55 
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มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหแกไขมติท่ีประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 17/2552 1 
เมื่อวันท่ี 9 ตลุาคม 2552 เปน “ท่ีประชมุมีมติรับรองการชําระคืนเงินกูพรอมดอกเบี้ย ของสหกรณออมทรัพย2 
มหาวิทยาลัยขอนแกน และเสนอตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยและท่ีประชุมคณะกรรมการการเงิน 3 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ตอไป” ตามที่เสนอ 4 
 5 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 6 

4.1 (ราง) แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยขอนแกน 7 
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา  ตามนัยแหงพระราชกฤษฎีกาวาดวย8 
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กําหนดใหทุกกระทรวงและสวนราชการจัดทํา9 
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ใหสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน และในแตละปงบประมาณสวนราชการ10 
ตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปเสนอตอรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ11 
และใชเปนแนวทางสําหรับสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จในแตละ12 
ภารกจิตามแผนปฏิบัติราชการดังกลาว  13 
  มหาวิทยาลัยขอนแกนซึ่งเปนสวนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติ14 
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 มหาวิทยาลัยขอนแกนขึ้น โดยใชแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2552-2555 15 
มหาวิทยาลัยขอนแกน คํารับรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณเปนกรอบในการจัดทํา 16 
กอปรกับขอคิดเห็นเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยทั้งจาก สภามหาวิทยาลัยขอนแกน17 
และจากหนวยงานภายนอกตางๆ อาทิ การติดตามและประเมินผลงานของอธิการตามนโยบายและพันธกิจใน18 
การบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 การประเมินผลการ19 
ปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 การตรวจประเมินคุณภาพ20 
ภายในระดับสถาบัน ประจําปการศึกษา 2551  ตลอดจนขอคิดเห็นและความคาดหวังตางๆ จากการระดมและ 21 
รับฟงความคิดเห็นของประชาคมและทุกภาคสวนตางๆ ของมหาวิทยาลัย   22 
   สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 มหาวิทยาลัยขอนแกน ได23 
กําหนดวิสัยทัศนไว คือ “มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของภูมิภาคอาเซียน                24 
โดยเปนมหาวิทยาลัยแหงการเรียนรู มหาวิทยาลัยแหงการวิจัย มหาวิทยาลัยแหงคุณภาพ 25 
มหาวิทยาลัยแหงการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ และเปนมหาวิทยาลัยท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี” 26 
ประกอบดวย 5 ประเด็นยุทธศาสตร 5 เปาประสงค 53 ตัวชี้วัด 39 กลยุทธ 88 งาน/โครงการ  27 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาท่ีมุงสงเสริมศักยภาพให28 
เปนบัณฑิตท่ีพึงประสงค ประกอบดวย 1 เปาประสงค 18 ตัวชี้วดั 10 กลยุทธ 23 งาน/โครงการ   29 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาที่สรางองคความรูใหเพิ่มศักยภาพและขีด30 
ความสามารถในการแขงขัน ประกอบดวย 1 เปาประสงค 8 ตัวชี้วัด 6 กลยุทธ 8 งาน/โครงการ   31 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การบริการวิชาการที่เสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบดวย 32 
1 เปาประสงค 6 ตัวชี้วัด 6 กลยุทธ 16 งาน/โครงการ 33 
   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การอนุรักษ พัฒนา ถายทอด และฟนฟูขนบธรรมเนียม 34 
ประเพณี และวัฒนธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวย 1 เปาประสงค 7 ตัวชี้วัด 5 กลยุทธ 10 35 
งาน/โครงการ 36 
   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 1 37 
เปาประสงค 14 ตัวชี้วัด 12 กลยุทธ 31 งาน/โครงการ 38 
  แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 มหาวิทยาลัยขอนแกน จะเปนเครื่องมือ39 
สําหรับการบูรณาการแปลงแผนสูการปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันใหการดําเนินการในภารกิจตางๆ โดยทุกภาค40 
สวนของมหาวิทยาลัยใหเกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุเปาประสงคและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย สามารถตอบสนอง41 
เปาหมายและผลลัพธตามยุทธศาสตรตางๆ ภายใตแผนการบริหารราชการแผนดินไดอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน 42 
อันจะกอใหเกิดความมั่นคงและความยั่งยืนทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตอไป ซึ่งมีรายละเอียดตาม43 
เอกสารประกอบวาระการประชุม 44 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 45 
  ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอคิดเห็นเสนอแนะ (ราง) แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 46 
พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยขอนแกน ดังนี้  47 

- หนา 5 ควรทบทวนคาเปาหมายจํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ให48 
สอดคลองกับการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย 49 

- หนา 13 กลยุทธ “ขอ 4.5 ปลูกฝงและสรางคานิยมความรักและภาคภูมิใจในมหาวทิยาลัย50 
โดยการบูรณาการเรื่องศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน...” ควรพิจารณาเพิ่มฝายสังคมและชุมชน51 
สัมพันธรวมเปนผูรับผิดชอบดวย เพื่อสนับสนุนในสวนการเผยแพร รณรงคและกระตุนการมี52 
สวนรวมในการสรางคานิยมความรักและภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยขอนแกน 53 

- หนา 14 ตัวชี้วดัที่ 5.11 รอยละของความพึงพอใจดานสิ่งแวดลอมและชีวติความเปนอยูของประชากร54 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ควรพิจารณาเพิ่มฝายพัฒนาระบบกายภาพรวมเปนผูรับผิดชอบดวย 55 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี 18/2552  ณ วันศุกรท่ี 16 ตุลาคม 2552 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุม คร้ังท่ี 19/2552 เมื่อวันศุกรท่ี 13 พฤศจิกายน 2552 เรียบรอยแลว 

- หนา 19  1 
-   ควรพิจารณาปรับชื่อเรื่อง “สรุปงบประมาณที่ใชตามแผนปฏิบัติราชการประจาํป2 
งบประมาณ พ.ศ. 2553” เปน “สรุปงบประมาณรายจายตามแผนปฏิบัติราชการประจําป3 
งบประมาณ พ.ศ. 2553” 4 

-   ควรพิจารณาเพิ่มขอมูลงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในสวน5 
ขององคกรในกํากับดวย ซึ่งฝายแผนและสารสนเทศรับไปดําเนินการตอไป 6 

- หนา 20 แกไขหมายเหตุ นิยาม งบดําเนินการ เปน “งบดําเนินการ หมายความรวมถึง7 
งบประมาณรายจายประเภท งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบอุดหนุน และงบรายจายอื่นๆ” 8 

  มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ (ราง) แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 9 
พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามที่เสนอ โดยมอบใหฝายแผนและสารสนเทศรับขอคิดเห็น10 
เสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 11 
 12 

4.2 การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) และ13 
คณะกรรมการอุทธรณรองทุกขและพิทักษระบบคุณธรรม (ก.อ.พ.ร.) 14 

  รองอธิการบดีฝายบุคคลและการพัสดุเสนอตอที่ประชุมวา ดวยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 15 
ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 34/2552 และคณะกรรมการอุทธรณรองทุกข16 
และพิทักษระบบคุณธรรม (ก.อ.พ.ร.) ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 35/2552 จะหมดวาระการดํารง17 
ตําแหนง ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2552 ดังนั้นเพื่อใหการเลือกกรรมการเปนไปตามขอ 5 แหงขอบังคับสภา18 
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 19 
2550 ซึ่งแตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยและไดกําหนดวิธีการไดมาซึ่งคณะกรรมการ นั้น มหาวิทยาลัยไดดําเนินการ20 
โดยใหคณะ/สถาบัน/สํานัก/ศูนย/วิทยาลัย เสนอชื่อตามที่ขอบังคับกําหนดดวยแลว จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อ21 
พิจารณาเลือกคณะกรรมการ ดังนี้  22 

1. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)  23 
- ขอ 4 ผูทรงคุณวุฒิ 3 คน    เปนกรรมการ 24 
- ขอ 5 ผูแทนผูบริหาร (9 คน)   เปนกรรมการ  25 

 ขอ 5.1 ผูดํารงตําแหนงคณบดี จํานวน 6 คน 26 
 ขอ 5.2 ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ/สถาบัน/สํานัก/ศูนย/วิทยาลัย จํานวน 2 คน 27 
 ขอ 5.3 ผูดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารตามขอ 7.2 (7) ของขอบังคับฯ จํานวน 1 คน 28 

- ขอ 6 ผูแทนบุคลากร (4 คน)   เปนกรรมการ 29 
ขอ 6.1 ผูดํารงตําแหนงวิชาการ ตามขอ 7.1 ของขอบังคับฯ จํานวน 2 คน 30 
ขอ 6.2 ผูดํารงตําแหนง ตามขอ 7.3 ของขอบังคับฯ จาํนวน 2 คน   31 

2. คณะกรรมการอุทธรณรองทุกขและพิทักษระบบคุณธรรม (ก.อ.พ.ร.) 32 
- ขอ 4 ผูแทนผูบริหาร (3 คน)   เปนกรรมการ 33 

ขอ 4.1 ผูดํารงตําแหนงคณบดี จํานวน 2 คน  34 
ขอ 4.2 ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ/สถาบัน/สํานัก/ศูนย/วิทยาลัย จํานวน 1 คน 35 

ซึ่งมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  36 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 37 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหเสนอรายชื่อเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการ 38 
ดังน้ี  39 

1. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)  40 

องคประกอบคณะกรรมการ ตําแหนง/รายชื่อท่ีพิจารณาใหความเห็นชอบ 
ขอ 4 ผูทรงคุณวุฒิ (3 คน)   เปนกรรมการ (1) ศ.ดร.เก้ือ  วงษบุญสิน ตําแหนง ศ.11 จาก

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
(2) นายโอภาส  เขียววิชัย ตําแหนงท่ีปรึกษาฯ สกอ. 
(3) นางสังวาลย ชางทอง  ตําแหนงท่ีปรึกษา

มหาวิทยาลัย 
ขอ 5 ผูแทนผูบริหาร (9 คน)  เปนกรรมการ ขอ 5.1 ผูดํารงตําแหนงคณบดี จํานวน 6 คน 

(1) คณบดีคณะเกษตรศาสตร 
(2) คณบดีคณะเทคโนโลยี 
(3) คณบดีคณะแพทยศาสตร 
(4) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
(5) คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
(6) คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี 18/2552  ณ วันศุกรท่ี 16 ตุลาคม 2552 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุม คร้ังท่ี 19/2552 เมื่อวันศุกรท่ี 13 พฤศจิกายน 2552 เรียบรอยแลว 

องคประกอบคณะกรรมการ ตําแหนง/รายชื่อท่ีพิจารณาใหความเห็นชอบ 
 ขอ 5.2 ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ/สถาบัน/สํานัก/

ศูนย/วิทยาลัย จํานวน 2 คน 
(1) ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 
(2) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 ขอ 5.3 ผูดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารตามขอ 7.2 (7) 
ของขอบังคับฯ จํานวน 1 คน 

(1) นางกิตติมา จันทรสม ตําแหนงเลขานุการ
คณะเภสัชศาสตร 

ขอ 6 ผูแทนบุคลากร (4 คน)  เปนกรรมการ ขอ 6.1 ผูดํารงตําแหนงวิชาการ ตามขอ 7.1 ของ
ขอบังคับฯ จํานวน 2 คน 

(1) ศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ  
(2) รศ.นิสันต  สัตยาศัย  

 ขอ 6.2 ผูดํารงตําแหนง ตามขอ 7.3 ของขอบังคับฯ 
จํานวน 2 คน 

(1) น.ส.อุนเรือน  มงคลชัย ตําแหนงบุคลากร 
ชํานาญการ ระดับ 8 กองการเจาหนาท่ี 

(2) นางชูศรี  คูชัยสิทธ์ิ พยาบาล เช่ียวชาญ 9 
คณะแพทยศาสตร 

  1 
2. คณะกรรมการอุทธรณรองทุกขและพิทักษระบบคุณธรรม (ก.อ.พ.ร.) 2 

องคประกอบคณะกรรมการ ตําแหนง/รายชื่อท่ีพิจารณาใหความเห็นชอบ 
ขอ 4 ผูแทนผูบริหาร (3 คน) เปนกรรมการ 
 

ขอ 4.1 ผูดํารงตําแหนงคณบดี จํานวน 2 คน  
(1) คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
(2) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 ขอ 4.2 ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ/สถาบัน/สํานัก/
ศูนย/วิทยาลัย จํานวน 1 คน 

(1) ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 
(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 

 3 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 4 

5. 1 มาตรฐาน ตัวบงชี้และนํ้าหนัก การประเมินคุณภาพ ภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบสาม 5 
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได6 
ประกาศมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและไดแบงประเภทหรือกลุมสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหเกิดความสอดคลอง7 
และมีเอกภาพในการแบงกลุมสถาบันอุดมศึกษา  ในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม สํานักงานรับรอง8 
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) จึงไดแบงกลุมสถาบันอุดมศึกษาใหมใหเปนไปตาม9 
ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใหตรงกับพันธกิจของสถาบันมากขึ้น โดยสรุปเปนประเด็นเรื่อง มาตรฐาน 10 
ตัวบงชี้และน้ําหนัก การประเมินคุณภาพ ภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบสาม ซึ่งเปนมติคณะกรรมการบริหาร           11 
สมศ. ครั้งที่  7/2552 วันที่ 22 กันยายน 2552 และครั้งที่ 8/2552 วันที่ 30 กันยายน 2552  นั้น ฝายแผนและ12 
สารสนเทศจึงขอเสนอ “มาตรฐาน ตวับงชี้และน้ําหนัก การประเมินคุณภาพ ภายนอกระดบัอุดมศึกษา รอบสาม” ซึ่งมี13 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 14 
  นอกจากนี้ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) จะ15 
จัดโครงการประชุมวิชาการ “งาน 9 ป สมศ.” ในวันศุกรที่ 6 พฤศจิกายน 2552 ณ หองเจาพระยา ชั้น 2 อาคาร16 
ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ โดยมีนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) เปนประธานพิธีเปด17 
การประชุมและแสดงปาฐกถาพิเศษ ซึ่งการประชุมดังกลาวมีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเขารวมประชุมไดรับทราบผล18 
การประเมินคุณภาพภายนอก ในรอบ 9 ป ผลการดําเนนิงานของ สมศ. ในปงบประมาณ 2552 และแผนการ19 
ดําเนินงานในอนาคต รวมทั้งไดรับทราบมาตรฐานและตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม และมี20 
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ทั้งนี ้สามารถลงทะเบียนออนไลนไดดวยตนเอง21 
ที่เว็บไซต http://www.onesqa.or.th/register/th/home/index.php 22 
  ประธานเสนอเพิ่มเติมวา ขอใหคณบดี/ผูอํานวยการชวยพิจารณารายละเอียดมาตรฐาน ตัวบงชี้23 
และน้ําหนัก การประเมนิคุณภาพ ภายนอกระดับอุดมศกึษา รอบสาม และมอบใหฝายแผนและสารสนเทศพิจารณา24 
จัดประชุมคณบดีวาระพิเศษ โดยประสานสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพเตรยีมขอมูลเพื่อรวมหารือ25 
เตรียมการและพิจารณาปญหาที่เกิดขึ้นในการประเมินคณุภาพ ภายนอกระดับอดุมศึกษา รอบที่ผานมา โดยอาจ26 
กําหนดเชิญประชุมหลังวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552  27 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี 18/2552  ณ วันศุกรท่ี 16 ตุลาคม 2552 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุม คร้ังท่ี 19/2552 เมื่อวันศุกรท่ี 13 พฤศจิกายน 2552 เรียบรอยแลว 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 1 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  2 
 3 

5.2  รายงานผลการดําเนนิการการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลยัขอนแกน ประจําป4 
งบประมาณ พ.ศ. 2552 5 

  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่มหาวทิยาลัยขอนแกนไดดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการ6 
ตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2552 ขอ 6 ในการประเมินความเสี่ยงที่7 
เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ นั้น  8 
  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 9 
ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) : SP7 กําหนดให10 
สถาบันอุดมศึกษาตองมีการจัดทําแนวทางการบริหารความเสี่ยงในระดับสถาบันที่ชัดเจน และสามารถนําไป11 
ประกอบการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในระดับคณะ/สํานักงาน โดยกําหนดใหมีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผน12 
บริหารความเสีย่งและนําเสนอผูบริหารไตรมาสละ 1 ครั้ง อยางนอย 2 ไตรมาส    13 
  การรายงานผลการดําเนินการบริหารความเสีย่ง มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ 2552 14 
รอบ 12 เดือน (ตั้งแตเดือนตุลาคม 2551 ถึงเดือนกันยายน 2552) เปนการรายงานผลซึ่งเปนสวนหนึ่งของการ15 
ติดตามและนําไปปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพ16 
การบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งประกอบดวยมุมมอง 4 ดาน โดยมีผลการดาํเนินงานโดยสรุป ดังนี้  17 

แผนการบริหารความเสี่ยง จํานวนโครงการ/กิจกรรม 
ตามแผน ดําเนินการแลวเสร็จ รอยละ 

1. ดานยุทธศาสตร 38 38 100 
2. ดานกระบวนการ 26 26 100 
3. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 10 100 
4. ดานธรรมาภิบาล 26 26 100 

รวม 100 100 100 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 18 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 19 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ และเห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 20 
 21 

5.3  การสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 22 
  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ดวยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร จะครบวาระการดํารงตําแหนงใน23 
วันที่ 3 มีนาคม 2553  ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 24 
2552 “ขอ 11. ใหอธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีกอนสิ้นสุดวาระของ25 
ผูดํารงตําแหนงคณบดีไมนอยกวา 120 วัน หรือในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงคณบดี พนจากตําแหนงดวยเหตุอื่น26 
กอนครบวาระ ใหอธิการบดีเสนอแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาภายใน 60 วัน” ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับฯ  จึง27 
เสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อทราบ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  28 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  29 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้ง30 
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตรตอไป 31 
 32 

5.4 การจัดการงานเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองในโอกาสพระราชพิธี33 
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 34 

  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ดวยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 35 
รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 นายกรัฐมนตร ีจึงขอใหสํานักราชเลขาธิการนําความกราบบังคมทูลพระกรุณา36 
ทราบฝาละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานชื่อพระราชพิธี ชื่อการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ และกําหนดเขตการจัด37 
งานเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งสํานักราชเลขาธิการไดนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาท38 
แลว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานชื่อพระราชพิธี ชื่อการจัดงานเฉลิมพระเกียรติและกําหนดเขตการ39 
จัดงานเฉลิมพระเกียรต ิดังนี้ 40 
  1. ชื่อพระราชพิธีวา “พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554” 41 
  2. ชื่อการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ วา “งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 42 
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554” 43 
  3. ชื่อภาษาอังกฤษใชเพียงชื่อเดียว ซึ่งหมายรวมถึงชื่อพระราชพิธีและชื่อการจัดงานเฉลิม 44 
พระเกียรติฯ วา “The Celebrations on the Auspicious Occasion of His Majesty the King’s 7th Cycle 45 
Birthday Anniversary 5th December 2011” 46 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี 18/2552  ณ วันศุกรท่ี 16 ตุลาคม 2552 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุม คร้ังท่ี 19/2552 เมื่อวันศุกรท่ี 13 พฤศจิกายน 2552 เรียบรอยแลว 

  4. กําหนดเขตการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 1 
  ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดมคีําสั่งสํานักนายกรัฐมนตร ีที่ 204/2552 ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2 
2552 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั เนื่องใน 3 
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ4 
วาระการประชุม 5 
  ประธานเสนอเพิ่มเติมวา ขอความรวมมือคณะ/หนวยงานที่ประสงคจัดกิจกรรม ที่เกี่ยวของกับการ6 
จัดการงานเฉลมิพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนือ่งในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 7 7 
รอบ 5 ธันวาคม 2554 แจงมายังฝายสังคมและชุมชนสัมพันธเพื่อใหการจัดกิจกรรมตางๆ มีความเปนเอกภาพรวมกัน8 
ทั้งมหาวิทยาลัย  9 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 10 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 11 
 12 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ  13 

6.1  การจัดการแขงขันกีฬาบัณฑิตศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 17 (มอดินแดงเกมส) 14 
  เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ดวยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน 15 
ไดรับเกียรติจากที่ประชุมคณะผูบริหารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 16 
(ทคบร.) ใหเปนเจาภาพในการจดัการแขงขันกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธแหงประเทศไทย ครัง้ที่ 17 โดยใชชื่องาน17 
วา “มอดินแดงเกมส” ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 19-20 ตุลาคม 2552 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยขอนแกน 18 
โดยมีสถาบันสมาชิกเขารวมการแขงขันจํานวน 19 สถาบัน มีนักศึกษาเขารวมประมาณ 1,700 คน และจัดการ19 
แขงขันกีฬาทั้งส้ิน 10 ประเภท ไดแก ฟุตบอล เปตอง วอลเลยบอล บาสเกตบอล เทนนิส เทเบิลเทนนิส 20 
แบดมินตัน เซปกตะกรอ วิ่ง Cross-Country และกลุมกีฬาสนุกสนาน  21 
  ซึ่งในวันที่ 19 ตุลาคม 2552 จะมีขบวนพาเหรดจากบริเวณอาคารสํานักวิทยบริการมายงัสนาม22 
กีฬากลาง และในเวลา 18.00 น. จะมีการจดัเลี้ยงรับรองคณะนักกีฬา บริเวณอาคาร 25 ป จึงขอเรยีนเชิญเขารวม23 
ชมและเชียรกีฬาบัณฑิตศึกษาฯ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 24 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 25 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 26 
 27 

6.2 ท่ีมาและเหตุผลในการจัดทําประกาศหลักเกณฑการกําหนดอัตราเงินเดือนพนักงาน28 
มหาวิทยาลัยโดยใชเงินรายได 29 

  รองอธิการบดฝีายบุคคลและการพัสดุเสนอตอที่ประชุมวา ตามประกาศ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน 30 
(ฉบับที่ 8/2546) ไดกําหนดรูปแบบและหลักเกณฑการจางบุคลากรดวยเงินรายไดมหาวิทยาลยั และในขอ 7.2 ข 31 
กําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใชเงินรายไดใหไดรับคาจางสูงกวาอัตราตามบัญชีแนบทายระเบียบ32 
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยคาตอบแทนและสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2543 ซึ่งหลักเกณฑ33 
ดังกลาวไดถูกยกเลิก โดยระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยคาตอบแทนและสวัสดิการมหาวิทยาลัยขอนแกน 34 
พ.ศ. 2551 ตามขอ 3.1 ประกอบกับในขอ 9.3 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คาตอบแทนและ35 
สวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2551 กําหนดไววา “สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับ36 
คาจางหรือคาตอบแทนจากเงินรายไดมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย” 37 
  โดยที่มหาวิทยาลัยยังไมไดออกประกาศมหาวิทยาลัยกําหนดคาจางหรือคาตอบแทนเพื่อใชใน38 
การปฏิบัติกับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใชเงินรายได จึงจําเปนตองออกประกาศกําหนดหลักเกณฑดังกลาว 39 
โดยสรุปเปรียบเทียบการกําหนดอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใชเงินรายได ดังนี้  40 

ประกาศเดิม ประกาศใหม 
1. ตําแหนงสาขาวิชาที่ขาดแคลนไมไดกําหนด

ไว แต ก.บ.ม. จะอนุมัติเปนรายตําแหนงไป 
1. กําหนดตําแหนงวิชาที่ขาดแคลน ไวใน

ประกาศหลักเกณฑการกําหนดอัตราเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัยโดยใชเงินรายได เพื่อความชัดเจน 

2. อัตราคาจางม ี2 ประเภท 
2.1 ตําแหนงทั่วไป (ตําแหนงสาขาวิชาที่ไมขาด

แคลน) ใหไดรับคาจางพื้นฐานตามระบบราชการ เชน 
ตําแหนงเจาหนาที่บุคคล  

วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดอืน 7,900 บาท 
วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 9,700 บาท 
วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 13,110 บาท 
2.2 ตําแหนงสาขาวิชาที่ขาดแคลน ใหไดรับ

คาจางตามระบบพนักงานมหาวิทยาลัย (เงิน
งบประมาณ) โดยเงินเดือนพื้นฐานสําหรับพนักงาน

2. อัตราคาจางม ี2 ประเภท 
2.1 ตําแหนงทั่วไป (ตําแหนงสาขาวิชาที่ไมขาด

แคลน) ใหไดรับคาจางพื้นฐานตามระบบราชการ 
(เหมือนเดิม)   

2.2 ตําแหนงสาขาวิชาที่ขาดแคลน ใหไดรับ
คาจางตามระบบพนักงานมหาวิทยาลัย (เงิน
งบประมาณ) ตําแหนงวิชาการใหเพิ่มอีกรอยละ 50 
ตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะใหเพิ่มอีกรอยละ 40 จากฐานเงินเดือนระบบ
ราชการ เชน  
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี 18/2552  ณ วันศุกรท่ี 16 ตุลาคม 2552 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุม คร้ังท่ี 19/2552 เมื่อวันศุกรท่ี 13 พฤศจิกายน 2552 เรียบรอยแลว 

ประกาศเดิม ประกาศใหม 
สายผูสอนและสายสนับสนุนใหเพิ่มอีกรอยละ 25  
บวกสวัสดิการอีกรอยละ 12 จากฐานเงินเดือนระบบ
ราชการ เชน ตําแหนงพยาบาล  

วุฒิปริญญาตรี เงินเดือนพื้นฐาน 9,925 บาท เงิน
สวัสดิการ 955 บาท เงินเดือนรวม 10,880 บาท 

วุฒิปริญญาโท เงินเดือนพื้นฐาน 12,125 บาท 
เงินสวัสดิการ 1,165 บาท เงินเดือนรวม 13,290 บาท 

วุฒิปริญญาเอก เงินเดือนพื้นฐาน 12,125 บาท 
เงินสวัสดิการ 1,165 บาท เงินเดือนรวม 13,290 บาท 

ประเภททั่วไป ตําแหนงพยาบาล  
วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 11,120 บาท  
วุฒิปริญญาโท เงินเดือน 13,580 บาท  
วุฒิปริญญาเอก เงินเดือน 18,360 บาท  
 
ประเภทวิชาการ ตําแหนงอาจารย 
วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 11,910 บาท  
วุฒิปริญญาโท เงินเดือน 14,550 บาท  
วุฒิปริญญาเอก เงินเดือน 19,660 บาท  

 1 
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 2 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 3 
  ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะวา เนื่องจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน คณะ4 
ศึกษาศาสตร เดิมใชเงินระบบราชการ หากพิจารณาปรับตามประกาศดังกลาวจะมีผลใหมีการปรับเงินเดือนสูง5 
และอาจตองใชงบประมาณเปนจํานวนมาก จึงควรพิจารณาหารือกับคณะศึกษาศาสตรและโรงเรียนสาธิต6 
มหาวิทยาลัยขอนแกนเกี่ยวกับปญหาภาระดานงบประมาณเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป 7 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองการออกประกาศหลักเกณฑการกําหนดอัตรา8 
เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใชเงินรายได ตามที่เสนอ และมอบใหฝายบุคคลและการพัสดุ9 
ประสานและหารือกับคณะศึกษาศาสตรและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน เก่ียวกับปญหาภาระ10 
ดานงบประมาณเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป 11 
   12 
 13 
เลิกประชุมเวลา 10.50 นาฬิกา 14 
 15 
 16 
 17 
    (ลงชื่อ)        กุลธิดา ทวมสุข 18 

(รองศาสตราจารยกุลธิดา ทวมสุข) 19 
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 20 

เลขานุการที่ประชุมคณบดี 21 
 22 
นางสาวลัลธริมา ประจง 23 
นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์ 24 
ผูบันทึกรายงานการประชุม 25 


