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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 19/2552 ณ วันศุกรท่ี 13 พฤศจิกายน 2552 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุม คร้ังท่ี 20/2552 เมื่อวันศุกรท่ี 20 พฤศจิกายน 2552 เรียบรอยแลว 

 

รายงานการประชุมคณบดี 1 
ครั้งท่ี 19/2552 2 

เมื่อวันศุกรท่ี  13 พฤศจกิายน 2552 3 
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารแกนกัลปพฤกษ มหาวิทยาลัยขอนแกน 4 

 5 

ผูมาประชุม 6 
1. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร   รองอธิการบดีฝายทรัพยสิน   ประธาน 7 
2. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 8 
3. รศ.สัญญา  รอยสมมุติ   รองอธิการบดีฝายบุคคลและการพัสดุ 9 
4. รศ.อภิรัฐ  ศิริธราธิวัตร   ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย 10 
      แทนรองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 11 
5. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธุ   รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 12 
6. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 13 
7. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 14 
8. ผศ.อาวุธ  ยิ้มแต    รองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพ 15 
9. รศ.ลําปาง  แมนมาตย   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 16 
10. ผศ.ภาวดี   ภักดี    รองคณบดีฝายวิชาการ 17 

แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร 18 
11. รศ.สุนันทา  กิ่งไพบูลย   รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ 19 

แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 20 
12. ผศ.เกียรติ  แสงอรุณ   คณบดีคณะวิทยาศาสตร 21 
13. ผศ.ไพศาล  สุวรรณนอย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร 22 
14. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 23 
15. ศ.ภิเศก  ลุมพิกานนท   คณบดีคณะแพทยศาสตร 24 
16. ผศ.เยาวลักษณ  อภิชาติวัลลภ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 25 
17. รศ.เกรียงไกร  กิจเจริญ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 26 
18. รศ.พิษณุ  อุตตมะเวทิน   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 27 
19. ผศ.จินดา  เลิศศิริวรกุล   รองคณบดีฝายวิชาการ 28 

แทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 29 
20. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย   คณบดีคณะเภสัชศาสตร 30 
21. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี  31 
22. รศ.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 32 
23. อ.วรัฐ  ลาชโรจน    รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา 33 

แทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 34 
24. รศ.มันทนา  สามารถ   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 35 
25. รศ.เฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี   คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 36 
26. ผศ.รุจิรัตน  พัฒนถาบุตร   ผูชวยคณบดี 37 

แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจดัการ 38 
27. รศ.คูณ  โทขันธ    รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ 39 

แทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 40 
28. รศ.ยุพิน  เตชะมณี    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 41 
29. นางเยาวภา  จันศรี    ผูชวยผูอํานวยการฝายหองสมุดคณะ 42 

แทนผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 43 
(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 44 

30. ศ.สุทธิพันธ  จิตพิมลมาศ   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 45 
31. ผศ.อนัตต  เจาสกุล    ผูอํานวยการศนูยคอมพิวเตอร 46 
32. ผศ.นเรศ  วโรภาสตระกูล   รองคณบดีฝายบริหาร คณะแพทยศาสตร 47 
      แทนผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ 48 
33. ผศ.นพดล  มีไชยโย    รองผูอํานวยการฝายบริหาร 49 

แทนผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 50 
 51 
 52 
 53 
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34. ผศ.เพ็ญประภา  เพชระบูรณิน  รองผูอํานวยการฝายบริหาร 1 
แทนผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  2 

      (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 3 
35. อ.สุรพล  แสนสุข    ผูอํานวยการวิทยาเขตหนองคาย 4 
36. รศ.สุธา  ภูสิทธิศักดิ์    กรรมการสภาคณาจารย 5 

แทนประธานสภาคณาจารย 6 
37. นายอมร  สินเธาว    ประธานสภาขาราชการและลูกจาง 7 
38. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธกิารบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 8 
      เลขานุการที่ประชุม 9 
 10 
ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 11 
1. รศ.สุมนต  สกลไชย    อธิการบดี   12 
2. ผศ.วินัย  ใจขาน    รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ   13 
3. อ.กิตติบดี  ใยพูล    รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร 14 
4. นางสังวาลย   ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 15 
 16 
เริ่มประชุมเวลา 09.40 นาฬิกา 17 
 18 
  ดวยอธิการบดตีิดราชการตางประเทศ จึงไดมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายทรพัยสิน เปน19 
ประธานที่ประชุมคณบดีแทน และเมื่อครบองคประชมุแลว  ประธานกลาวเปดประชมุและดาํเนินการประชุมตาม20 
ระเบียบวาระ ดังนี้ 21 
 22 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอท่ีประชุม  23 

1.1  เรื่องที่ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 11/2552  24 
        และมติท่ียังไมไดรับการรับรอง  25 

  เลขานุการที่ประชุมในฐานะกรรมการและเลขานุการสภามหาวทิยาลัย เสนอตอที่ประชมุวา ดวยในคราว26 
ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกนครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันที่  4 พฤศจิกายน 2552 มีเรื่องที่ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลยั 27 
และมติที่ยังไมไดรับการรับรองซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ    28 

จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 29 
มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 30 

 31 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งท่ี 18/2552 เมื่อวันท่ี 16 ตุลาคม 2552 32 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 18/2552 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2552 โดยไมมีการแกไข   33 
 34 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน  -ไมม-ี 35 
 36 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   37 
  4.1  ขอความเห็นชอบนําขอมูลนวัตกรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน  38 

           ลงพิมพใน Scientific American Magazine 39 
เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวานิตยสาร Scientific American ซึ่งเปนนิตยสารที่มีชื่อเสียง 40 

ระดับโลก ในดานการรายงานนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีผลงานของนักวิทยาศาสตรที่ไดรับ41 
รางวัลโนเบลลงตีพิมพมาแลว 139 เรื่อง มากกวานิตยสารใดๆ ของโลก ดังนี้ 42 

• Circulation in 2010 to worldwide readership 3,078,000 copies 43 
• Among 217 MRI-measured magazines, Scientific American ranks 44 

• #3 among for Time Spent Reading 45 
• #5 for Reader Involvement 46 
• #3 for Most Credible Publication 47 

ในเดือนกุมภาพันธ 2553 นิตยสาร  Scientific American จะจัดทําฉบับพิเศษ รายงาน 48 
นวัตกรรมการวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทย (Thailand : A Special Report on 49 
Science, Technology & Innovation ในการนี้ อธิการบดีไดรับการติดตอจาก Mr. Ed Hughs, Managing 50 
Director, Customer Solutions เสนอใหมหาวิทยาลัยขอนแกน ลงพิมพรายงานนวัตกรรมการวิจัยของ51 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ในนิตยสารฉบับเดือนกุมภาพันธ ดังกลาว ทั้งนี้ คาใชจายในการลงพิมพ อัตรา 1 หนา 52 
เปนเงิน 30,000 US$ (ประมาณ 1,000,000 บาท) 53 
 54 
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ในการนี้ มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นวา การมีผลงานของมหาวิทยาลัยขอนแกน ลงพิมพใน 1 
นิตยสาร Scientific American นาจะมีผลดีตอการเผยแพรชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในระดับโลก แตคาใชจาย2 
ในการลงพิมพคอนขางสูง จึงเห็นควรนําเสนอตอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา 3 
  จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ การลงพิมพรายงานนวัตกรรมการวิจัย4 
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ในนิตยสาร Scientific American, Issued in February 2010.  โดยใชงบประมาณ5 
เงินรายไดของมหาวิทยาลัย วงเงิน 30,000 US$ หรือประมาณ 1,000,000 บาท 6 
  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะดังนี้ 7 
  -  การประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยไปสูระดับนานาชาตินั้น นอกจากเรื่องงบประมาณที่ตองใช8 
แลว ควรตองพิจารณาในรายละเอียดตางๆ ประกอบดวย เชน การคัดเลือกขอมูลสาระสําคัญที่จะนําเสนอ     9 
การประชาสัมพันธเพื่อการแขงขันกับสถาบันอื่น ผลที่คาดวาจะไดรบั รวมถึงผลกระทบของสิทธิประโยชนใน10 
ภายหลังดวย 11 
  -  มหาวิทยาลัยควรวางนโยบายเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการประชาสัมพันธ12 
มหาวิทยาลัยในภาพรวมใหชัดเจน 13 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ การลงพิมพรายงานนวัตกรรม14 
การวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน ในนิตยสาร Scientific American, Issued in February 2010 15 
โดยมอบใหฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี และฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ รวมกันพิจารณา16 
ดําเนินการตอไป 17 
 18 
  4.2  พิจารณาเลือกกลุมสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 19 
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอที่ประชุมวา เพื่อเปนการเตรียมการประเมินคุณภาพ20 
ภายนอกรอบสาม ซึ่งจะเริ่มในปงบประมาณ 2554-2558  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ21 
การศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) จึงไดมีหนังสือที่ มศ 0002/(ว) 2648 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2552 แจงให22 
มหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกกลุมสถาบันอุดมศึกษาเพือ่การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โดย สมศ. ได23 
ปรับการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษาตามประกาศการแบงกลุมสถาบันอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ผนวก24 
กับการจัดกลุมตามจุดเนนตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ระดับปริญญา ออกเปน 5 กลุม คือ  25 
  กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี 26 
   ข (1) สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี 27 
   ข (2) สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและพัฒนาสังคม 28 
  กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง 29 
   ค (1) สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางระดับบัณฑิตศึกษาและวิจัย 30 
   ค (2) สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางระดับปริญญาตร ี31 
  กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 32 
โดยมีนิยามแตละกลุมสถาบัน และกรอบการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสามของ33 
สถาบันอุดมศึกษาแตละกลุม ตามมติของคณะกรรมการบริหาร สมศ.ในการประชุมครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 30 34 
กันยาน 2552 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ สมศ.ขอใหมหาวิยาลัยพิจารณาวา ตาม35 
ปณิธาน อัตลักษณ และจุดเนนนั้น มหาวิทยาลัยขอนแกน เหมาะสมที่จะจัดอยูในสถาบันอุดมศึกษากลุมใด 36 
ทั้งนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจงให สมศ.ทราบภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน2552 นี้  37 
  สําหรับกรอบการประเมนิคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบสาม ประกอบดวย  38 
  มาตรฐานที่ 1  ดานคุณภาพบัณฑิต (6 ตัวบงชี้)  39 
  มาตรฐานที่ 2  ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค (6 ตัวบงชี้)  40 
  มาตรฐานที่ 3  ดานการบรกิารวิชาการแกสังคม (5 ตัวบงชี้)  41 
  มาตรฐานที่ 4  ดานการทํานบํุารุงศิลปะวฒันธรรม (3 ตัวบงชี้)  42 
  มาตรฐานที่ 5  ดานการบรหิารและพัฒนาสถาบัน  (5 ตัวบงชี้)  43 
  มาตรฐานที่ 6  ดานการประกนัและพัฒนคณุภาพภายใน (3 ตัวบงชี้)  44 
  ทั้งนี้ หากพิจารณานิยามกลุมสถาบันแลว มหาวิทยาลัยขอนแกน เหมาะสมที่จะจดัอยูใน กลุม ง  45 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 46 

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นวา มหาวิทยาลัยขอนแกนควรจัดอยูใน กลุม ง  47 
สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก  และมี48 
ขอสังเกตเพื่อให มหาวิทยาลัยเสนอและแจงตอ สมศ. ดังนี้ 49 

- ในภาพรวม ตวับงชี้ตามกรอบการประเมินฯ นั้น ไมควรเนนในเรื่องของกระบวนการ 50 
(process) มากนัก  51 

- ในมาตรฐานที่ 4 ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไดกําหนดคาคะแนนตัวบงชี้ ของ52 
สถาบันกลุม ง ไวรอยละ 5 และมีตัวชี้วัดถึง 3 ตัวชี้วัด เห็นควรหารือกับ สมศ.เพื่อพิจารณา53 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 19/2552 ณ วันศุกรท่ี 13 พฤศจิกายน 2552 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุม คร้ังท่ี 20/2552 เมื่อวันศุกรท่ี 20 พฤศจิกายน 2552 เรียบรอยแลว 

 

ปรับใหเหมาะสมยิ่งขึ้น หรือ อาจรวมไวในมาตรฐานที่ 3 ดานการบริการวิชาการแกสังคม 1 
ซึ่งเปนเรื่องที่ควรนําไปเปนเครื่องมือชวยในการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค   2 

- มาตรฐานที่ 6 ดานการประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน มีขอสังเกตวา เรื่องนี้ ควรเปน 3 
สวนหนึ่งของมาตรฐานที่ 5 ดานการบริหารและพัฒนาสถาบัน 4 

- การประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม นี้ จะเปนการประเมินในระดับหลกัสูตรดวย ดังนั้น     5 
ในกระบวนการพิจารณาอนุมตัิหลักสูตรของมหาวิทยาลยัจะตองพจิารณาดําเนินการ       6 
อยางจรงิจัง และคณะควรมคีวามรอบคอบในการเปดหลักสูตรและการจดัการหลักสูตรใหมี7 
มาตรฐานและคุณภาพ เตรียมรองรับการประเมิน 8 

  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยขอนแกนจัดอยูใน กลุม ง 9 
สถาบันท่ีเนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก ใหนําเสนอ10 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ กอนแจง สมศ.ตอไป 11 
 12 
  4.3  ขอเสนอชื่อเพื่อแตงตั้งเปนประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 13 

        ประจําสาขาวิชา 14 
  ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย ผูแทนรองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยีเสนอ       15 
ที่ประชุมวา ดวย รศ.อรุณ จิรวัฒนกุล สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร ซึ่งไดรับแตงตั้งใหเปนประธาน16 
คณะกรรมการจริยธรรมการวจิัยประจําสาขาวิชาทางชีวเวชศาสตรและสุขภาพสังคมศาสตรการแพทย ตามคําสั่ง17 
สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 32/2551 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2551 ไดเกษียณอายุราชการ ตั้งแตวันที่ 30 18 
กันยาน 2552  ในการนี้ เพื่อใหการดําเนนิงานเปนไปตามขอ 5 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย ขอ19 
กําหนดการวิจยัในมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550 จึงขอเสนอแตงตั้ง รศ.วงศวิวัฒน  ทัศนียกุล 20 
สังกัด ภาควิชาพิษวิทยา  คณะเภสัชศาสตร เปนประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจําสาขาวิชา คณะท่ี21 
สอง (การวิจัยทางชีวเวชศาสตรและสุขภาพ สังคมศาสตรการแพทย) แทน รศ.อรุณ  จิรวัฒนกุล ที่เกษียณอายุ22 
ราชการ 23 
   จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา 24 
  มต ิ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหแตงตั้ง รศ.วงศวิวัฒน  ทัศนียกุล เปน25 
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจําสาขาวิชา คณะที่ 2 (การวิจัยทางชีวเวชศาสตรและ26 
สุขภาพ สังคมศาสตรการแพทย) แทน รศ.อรุณ  จิรวัฒนกุล ท่ีเกษียณอายุราชการ ตามที่เสนอและ27 
ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 28 
 29 
 4.4  ขอเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิเพื่อเปนกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 30 
 เลขานุการที่ประชุม เสนอที่ประชุมวา ดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิประจําคณะกรรมการประจํา31 
บัณฑิตวิทยาลัย ตามคําสั่งที่ 3861/2550 ลงวันที่ 10 กันยายน 2550 หมดวาระการดํารงตําแหนงในวันที่ 9 32 
กันยายน 2552 จํานวน 4 ทาน คือ 1) ศ.ดร.ประนอม  จันทรโณทัย  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี       33 
2) รศ.ดร.กมล  เลิศรัตน กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี   3) ศ.ดร.ศิริพร  จิรวัฒนกลุ  กลุมสาขาวิชา34 
วิทยาศาสตรสุขภาพ    4) รศ.ดร.สัมพันธ  พันธุพฤกษ  กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  35 
 ในการนี้ เพื่อใหการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเปนไปตามขอบังคับ มหาวิทยาลัยขอนแกน 36 
วาดวย การจัดระบบการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2548 บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิแทน37 
ตําแหนงที่จะครบวาระดังกลาว ดังนี้ 38 
 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี39 

1. รศ.ดร.กมล  เลิศรัตน 40 
2. ผศ.ดร.ไฉนพร  ดานวิรุทัย 41 

 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 42 
 1.  รศ.ดร.มาลินี  เหลาไพบูลย 43 
 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 44 
 2.  รศ.ดร.สมาน  ลอยฟา 45 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 46 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามที่47 
เสนอ ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งตอไป 48 
 49 

4.5  เสนอแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิประจําศูนยบริการวิชาการ 50 
รองผูอํานวยการฝายบริหาร  ผูแทนผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการเสนอตอที่ประชุมวา           51 

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยคณะกรรมการประจําศูนยบริการวิชาการ พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 30 52 
กรกฎาคม พ.ศ. 2546 และคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 2481/2549 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 แตงตั้ง53 
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ประจําศูนยบริการวิชาการ  54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 19/2552 ณ วันศุกรท่ี 13 พฤศจิกายน 2552 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุม คร้ังท่ี 20/2552 เมื่อวันศุกรท่ี 20 พฤศจิกายน 2552 เรียบรอยแลว 

 

ดังนั้นเพื่อใหการบริหารงานของศูนยบริการวิชาการ เปนไปดวยความเรียบรอย ตามขอบังคับ1 
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยคณะกรรมการประจําศูนยบริการวิชาการ พ.ศ. 2546 ขอ 5 (3) และขอ 6 (1) 2 
ศูนยบริการวิชาการจึงขอเสนอแตงตั้งบุคคลที่มีรายนามดังตอไปนี้  เปนคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิประจํา 3 
ศูนยบริการวิชาการ อีกวาระหนึ่ง ดังนี้  4 

1. นายธนิตศักดิ์  บุญกมลศรีศักดิ์  5 
2. นายสามารถ  อังวราวงศ 6 
3. นายธวัชชัย  เฮงประเสริฐ 7 
ซึ่งมีรายละเอียดพรอมประวตัิบุคคลตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 8 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 9 
มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบรายชื่อท่ีเสนอแตงตั้งเปนคณะกรรมการ10 

ผูทรงคุณวุฒิประจําศูนยบริการวิชาการ ตามที่เสนอ  ใหจัดทําคําสั่งแตงตั้งตอไป 11 
 12 

4.6  โครงการจัดตั้งสํานักงานเลขานุการโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ  13 
        มหาวิทยาลัยขอนแกน 14 

  ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย ผูแทนรองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี เสนอที่15 
ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับคัดเลือกใหเปนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ ประจําป 2553  และ16 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดจัดกลุมเครือขายวิจัย (Research Cluster) ตามความเขมแข็งของงานวิจัยและความ17 
ตองการของประเทศออกเปน 6 กลุมเครือขายวิจัย ดังนี้ 18 

1. กลุมเครือขายวิจัยสินคาอาหารและอาหารสุขภาพของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 
2. กลุมเครือขายวิจัยปญหาสุขภาพจําเพาะในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 20 
3. กลุมเครือขายวิจัยการบริหารจัดการลุมน้ําแบบองครวม 21 
4. กลุมเครือขายวิจัยการยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 22 
5. กลุมเครือขายวิจัยน้ํามันเชื้อเพลิงชีวภาพ 23 
6. กลุมเครือขายวิจัยวัสดุหนาที่ ีพิเศษขั้นสูง 24 

ในการนี้ จึงจําเปนตองมีหนวยงานกลางในการประสานงานระหวางกลุมวิจัยเครือขายตางๆ และหนวยงาน25 
ภายนอก ทั้งติดตามการดําเนินงานของกลุมวิจัยเครือขายตางๆ ดังนั้นเพื่อใหการดาํเนินงานโครงการ26 
มหาวทิยาลัยวิจัยแหงชาติ มหาวิทยาลัยขอนแกน บรรลุตามวัตถุประสงค ฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี27 
จึงเสนอขอความเห็นชอบในการจัดตั้งสํานักงานเลขานุการโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 28 
มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อดําเนินการตามภารกิจดังกลาว โดยมีรายละเอียดหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค 29 
โครงสรางการบริหารงาน กรอบอัตรากําลัง และงบประมาณในการดําเนินการ ดังรายละเอียดตามเอกสาร30 
ประกอบวาระการประชุม  31 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการจัดตั้งสํานักงานเลขานุการโครงการ32 
มหาวทิยาลัยวิจัยแหงชาติ มหาวิทยาลัยขอนแกน 33 
  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 34 
  -  เนื่องจากการพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับงบประมาณดําเนินการโครงการมหาวิทยาลยัวิจัย35 
แหงชาติ นั้น ยังไมยุติ  ประกอบกับยังไมมีความชัดเจนในภารกิจ ปริมาณงานของแตละคลัสเตอร จึงเห็นควร 36 
มีการวิเคราะห ปริมาณงาน ภารกิจ อัตรากําลัง  เหตุผล ความจําเปน ในการจัดตั้งเปนสํานักงานโครงการฯ   37 
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีความเห็นวา ในระยะเริ่มตนนี้ อาจยังไมจําเปนตองจัดตั้งเปนสํานักงานเลขานุการ แตอาจ38 
พิจารณาใหหนวยงานที่มีอยูเดิม เชน สํานักบริหารงานวิจัย ทําหนาที่นี้ไปกอน 39 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหชะลอการจัดตั้งสํานักงานเลขานุการโครงการ40 
มหาวิทยาลัยแหงชาติไปกอน และเห็นชอบใหฝายวิจัยฯ จัดใหมีหนวยเลขานุการโครงการฯ โดยมี41 
บุคลากรตามความจําเปน  ซึ่งอาจใหอยูภายใตการกํากับดูแลของฝายวิจัยฯ หรือสํานักบริหาร-42 
งานวิจัยตามความเหมาะสม  43 
 44 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 45 
  5.1  รายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษระดับบัณฑิตศึกษาคณะศึกษาศาสตร  46 

        ประจําปงบประมาณ 2549-2551 47 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร เสนอที่ประชุมวา ผูตรวจสอบบัญชีหลักสูตรโครงการพิเศษคณะ 48 

ศึกษาศาสตร หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู  49 
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ 308/2542 ไดดําเนินการตรวจสอบงบดุลและงบรายรับ-รายจาย ประจําป50 
งบประมาณ 2549-2551 ส้ินสุดเพียงวันที่ 30 กันยายน 2549  30 กันยายน 2550 และ 30 กันยายน 2551 กับ51 
บัญชี เอกสารและหลักฐานตางๆ การปฏิบัติและทดสอบรายการอื่นๆที่เห็นวาจําเปนตามหลักวิชาการบัญชีแลว 52 
เห็นวางบการเงินนี้แสดงผลการดําเนินงานโดยถูกตองตามที่ควรและไดทําขึ้นตามหลักบัญชีที่ใชโดยทั่วไป  53 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 19/2552 ณ วันศุกรท่ี 13 พฤศจิกายน 2552 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุม คร้ังท่ี 20/2552 เมื่อวันศุกรท่ี 20 พฤศจิกายน 2552 เรียบรอยแลว 

 

การบันทึกบัญชีใชเกณฑคงคาง (Accural Basis) สําหรับเงินทุนสํารองสะสม 7% ไดฝากรวมไวกับคณะ1 
ศึกษาศาสตร ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 2 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 3 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 4 
 5 

5.2  ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย กรณียืมเงินทดรองจายราชการ 6 
        หรือการใชเงินสวนตัวสํารองจายเพื่อดําเนินการจัดซื้อจัดจาง 7 

  ประธานเสนอที่ประชุมวา สํานักตรวจสอบภายใน ไดมีหนังสือที่ ศธ 0514.1.8/521 ลงวันที่ 3 8 
พฤศจิกายน 2552 เรือ่ง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย กรณยีืมเงินทดรองจายราชการหรือ9 
การใชเงินสวนตัวสํารองจายเพื่อดําเนินการจัดซื้อจัดจาง โดยมีสาระสําคัญ อางถึง การตอบขอหารอืภาษีอากร 10 
กรมสรรพากร ตามหนังสือที่ กค 0706/6175  ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2548  เพื่อเปนการซักซอมความเขาใจ     11 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย กรณีการยืมเงินทดรองจายราชการหรือการใชเงินสวนตัวสํารองเพือ่12 
ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง มหาวิทยาลัยหรอืหนวยงานภายใตมหาวิทยาลยัขอนแกน ควรปฏิบัติดังตอไปนี้ 13 

1. กรณีเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย ยืมเงินทดรองจายของมหาวิทยาลยัไปดําเนินการจัดซื้อ 14 
จัดจาง เมื่อมหาวิทยาลัยอนุมัติใหเจาหนาที่ยืมเงินทดรองจาย มหาวทิยาลัยไมมีหนาที่ตองหักภาษีเงินได         15 
ณ ที่จาย เพราะเปนการจายเงินทดรองจายมิใชการส่ังซือ้ส่ังจางที่อยูในบังคับตองหกัภาษีเงินได ณ ที่จายตาม16 
มาตรา 50(4) หรือ 69 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 17 

2. กรณีการจดัซื้อจัดจางที่มหาวิทยาลัยไมไดออกใบสั่งซือ้หรือส่ังจางโดยตรง เจาหนาที่ 18 
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งยืมเงินทดรองจายของมหาวิทยาลยัไปจายคาซื้อสินคาหรือคาจางมหาวิทยาลยัไมมหีนาที่19 
ตองหักภาษีเงินได ณ ที่จาย 20 

3. กรณีการจดัซื้อจัดจางที่มหาวิทยาลัยไดออกใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจางโดยตรง และเจาหนาที ่21 
ยืมเงินทดรองจายไปจายใหผูขายสินคาหรือผูรับจางตามใบสั่งซื้อหรอืส่ังจาง มหาวิทยาลัยตองหักภาษีเงินได    22 
ณ ที่จาย ตามมาตรา 50(4) หรือ 69 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 23 

4. กรณีเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย สํารองจายเงินสวนตวัเพื่อดําเนินการจดัซื้อจดัจางไปกอน 24 
และมหาวิทยาลัยไมไดเปนผูออกใบสั่งซื้อส่ังจางโดยตรง เจาหนาที่ไมมีหนาที่ตองหักภาษีเงินได ณ ที่จายและ25 
เมื่อไดสงใบสําคัญคูจายเพือ่เบิกจายเงินจากเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ มหาวทิยาลัยไมมหีนาที่ที่26 
จะตองหกัภาษีเงินได ณ ทีจ่าย เนื่องจากถือเปนการจายคืนใหกับเจาหนาที่ 27 

5. การออกหนังสือรับรองการหกัภาษี ณ ที่จาย กรณีมหาวิทยาลัยจายเงินใหบุคคลธรรมดา  28 
ตามมาตรา 50 หรือจายใหนติิบุคคลหรือหางหุนสวนนิตบุิคคล ตามมาตรา 69 ทวิแหงประมวลรัษฎากร หากเปน29 
การตั้งฎีกาเบกิเงิน เจาพนักงานผูจายเงินจะตองตรวจสอบใหแนวาจํานวนเงินภาษทีี่ตองหักไดคาํนวณและจดไว30 
ในฎีกาเบิกเงนิแลว และใหเปนหนาที่จะหกัเงินจํานวนนัน้กอนจาย และใหใชแบบ บก.28 เปนใบรบัรองการหกัภาษี 31 
ณ ที่จาย โดยระบุ วัน เดอืน ป ที่จาย ตามความเปนจริง 32 

6. กรณีมหาวิทยาลัย ไมไดคํานวณภาษี ณ ที่จาย ไวในฎกีาเบิกเงิน เมือ่จายเงินไดใหบุคคล 33 
ธรรมดา มหาวทิยาลัยมหีนาที่ตองหักภาษี ณ ที่จายตามมาตรา 50(4) แหงประมวลรษัฎากร และมหีนาที่ตองออก34 
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย ในทันทีทุกครั้งที่มกีารหักภาษี ณ ที่จาย ตามมาตรา 50 ทว ิ(3) แหงประมวล35 
รัษฎากร 36 

7. กรณีมหาวิทยาลัยจายเงินไดใหบริษัทหรอืหางหุนสวนนิติบุคคล ตองหักภาษี ณ ที่จาย  37 
ตามมาตรา 69 ทวิ แหงประมวลรษัฎากร มหาวิทยาลัยตองออกหลักฐานใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล 38 
เพื่อแสดงวาการจายเงินไดพึงประเมินนั้นไดมีการหักภาษี ณ ที่จายแลว 39 
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 40 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 41 
 42 
 5.3  ผลการดําเนินการเรงรัดเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 43 
 ประธานเสนอที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจาย44 
งบประมาณ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 1173/2552 นั้น คณะกรรมการฯ ไดกําหนดมาตรการและติดตาม45 
เรงรัดการเบิกจายกับคณะหนวยงานในมหาวิทยาลัย ติดตามการดําเนินการตามกระบวนการดานพัสดุและการเบิกจาย 46 
มีการวิเคราะห จัดกลุมความเสี่ยง ความลาชาของการเบิกจาย โดยมีการดําเนินการเชิงรุกในลักษณะของศูนย47 
ปฏิบัติการพิเศษ (War Room) รวมถึงการดําเนินการอื่นๆ ดังนี้ 48 
 1.  ใหคณะ/หนวยงานรายงานทุกวันที่ 3 ของเดือนถัดไป และมีการติดตามในกรณีที่คณะ/หนวยงาน49 
ไมจัดสงรายงานตามกําหนด 50 
 2.  จัดทํารายงานการติดตามสถานการณเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนประจําปงบประมาณ 51 
พ.ศ.2552 เสนอผูบริหารและคลังจังหวัดเปนประจําทุกเดือน 52 
 3.  มีหนังสือจากอธิการบดีแจงเตือนคณะ/หนวยงานใหดําเนินการเรงรัดการเบิกจาย 53 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 19/2552 ณ วันศุกรท่ี 13 พฤศจิกายน 2552 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุม คร้ังท่ี 20/2552 เมื่อวันศุกรท่ี 20 พฤศจิกายน 2552 เรียบรอยแลว 

 

 4.  จัดทีมกระตุนและแกไขปญหาความลาชาของการเบิกจายในกรณีที่เกิดความลาชาโดยมีการสง1 
ทีมงานเพื่อเขารับฟงปญหาและหาแนวทางแกไข 2 
 ผลการดําเนินการพบวา ไดรับความรวมมือจากคณะ/หนวยงานตางๆ เปนอยางดี ผลการเบิกจายมี3 
การพัฒนาการที่ดีขึ้น โดยสามารถเพิ่มอัตราการเบิกจายในสวนของงบลงทุนจากเดิมรอยละ 51.01 ในป พ.ศ. 2551 4 
เปนรอยละ 66.28 ในป พ.ศ.2552 มีอัตราการเบิกจายเพิ่มขึ้นรอยละ 15.27 ทั้งนี้ ทางจังหวัดขอนแกนไดมีหนังสือที่ 5 
ขก 0003/23319 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2552 เรื่อง ขอชมเชยการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรงรัดเบิกจายเงินงบประมาณ 6 
พ.ศ. 2552 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 7 
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 8 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 9 
 10 

5.4  (ราง)พระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับท่ี...) พ.ศ. ... และ (ราง) พระราชบัญญัติ 11 
        การขนสงทางบก (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ... 12 

 ประธานเสนอที่ประชุมวา กลุมนิติการและคดี สํานักนิติการ สํานักงานคณะกรรมการการ13 
อุดมศึกษาไดมีหนังสือที่ ศธ 0509.6(1.10)/ว 1245 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2552 แจงวา ตามหนังสือที่ ศธ 14 
0509.6(2.1)/ว.588 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) ไดใหความเห็นขอ15 
กฎหมายเกี่ยวกับฐานะของมหาวิทยาลัยของรัฐตามพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ.2522 เรื่องเสร็จที่ 741/2550 16 
ความวา ปจจุบันมหาวิทยาลัยของรัฐที่เปนสวนราชการในสังกัดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตาม17 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ไมมีฐานะเปนกรมตามกฎหมาย รถยนต18 
ของมหาวิทยาลัยตางๆ จึงไมอยูในขายที่จะไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมแผนปายและภาษีประจําปรถยนต 19 
ตามพระราชบญัญัติรถยนต พ.ศ.2522 มาตรา 9 ประกอบมาตรา 30 แตเห็นควรใหแกกฎหมายใหครอบคลุมถึง20 
หนวยงานของรัฐที่เปนสวนราชการในรูปแบบตางๆดวย และกรมการขนสงทางบกไดเรียกเก็บคาธรรมเนียมแผน21 
ปายและภาษีประจําปรถยนตของมหาวิทยาลัยตางๆทั่วประเทศยอนหลังตั้งแตมีกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัย22 
หรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเปนรูปแบบใหมมีผลบังคับใช (7 กรกฎาคม 2547) แตสํานักงานคณะกรรมการ23 
การอุดมศึกษาไดขอความอนุเคราะหไปยังกรมการขนสงทางบกเพื่อชะลอการเก็บคาใชจายทั้งสองสวน24 
ยอนหลังเอาไวกอน และตอมาไดมีหนังสือกรมการขนสงทางบกที่ คค 0407.4/5238 ลงวันที่ 29 เมษายน 25 
2551 แจงผลการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องดังกลาววา กรมการขนสงทางบกยินดีใหมหาวิทยาลัยของรัฐตางๆที่อยู26 
ในขายตองเสียคาใชจายยอนหลังสามารถขอผัดผอนไปจายในปถัดไปได เนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณสวนนี้27 
ไวตั้งแตตน แตสําหรับการตอทะเบียนรถยนตในปปจจุบันมหาวิทยาลัยมีหนาที่ตองชําระทันที สํานักงาน28 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดแจงผลการพิจารณาดังกลาวใหมหาวิทยาลัยตางๆทราบ และใหใชเปน29 
แนวทางปฏิบัติตอไปกอน จนกวาจะไดขอยุติทางกฎหมายโดยความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือมีการ30 
แกไขพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ.2522 แลวเสร็จนั้น 31 
 ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษาไดขอแจงวา ขณะนี้ คณะรัฐมนตรีไดมีมติรับ32 
หลักการ (ราง)พระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่...) พ.ศ. ... และ (ราง) พระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับ33 
ที่ ...) พ.ศ. ... แลว ประกอบกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดพิจารณาเห็นชอบกับการแกไขเพิ่มเตมิราง34 
กฎหมายทั้ง 2 ฉบับดังกลาวแลว ดังสําเนาบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประกอบ (ราง)35 
พระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่...) พ.ศ. ... และ (ราง) พระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... 36 
รวม 2 ฉบับ และสําเนารางพระราชบัญญัติดังกลาวที่ตรวจพิจารณาแลว รวม 2 ฉบับ ซึ่งมีรายละเอียดตาม37 
เอกสารประกอบวาระการประชุม สําหรับขั้นตอนตอจากนี้ไป สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะไดนาํเสนอ38 
กฎหมายทั้งสองฉบับดังกลาวตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบในหลกัการกอนนําเสนอฝายนิติบัญญัติ39 
พิจารณาตอไป 40 
  จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบในเบื้องตน และมหาวิทยาลัยจะไดติดตามขอมลูแจงใหทราบเปนระยะตอไป 41 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 42 
  5.5  การขออนุมัติเปดหลักสูตร 43 

เลขานุการที่ประชุม เสนอที่ประชุมวา ดวยคณะกรรมการกลัน่กรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน  44 
ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ การเสนอขออนุมัติเปดหลักสูตร จํานวน 19 หลักสูตร ดังนี้ 45 

 46 
ช่ือหลักสูตร คณะที่รับผิดชอบ ผานความเห็นชอบ

คราวประชุม 
ครั้งท่ี (วันท่ี) 

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต 
    สาขาวิชาวัสดุศาสตรและนาโนเทคโนโลยี 
    (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552)  

วิทยาศาสตร 13/2552 
(16 ก.ย. 52) 

 47 
 48 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 19/2552 ณ วันศุกรท่ี 13 พฤศจิกายน 2552 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุม คร้ังท่ี 20/2552 เมื่อวันศุกรท่ี 20 พฤศจิกายน 2552 เรียบรอยแลว 

 

ชื่อหลักสูตร คณะที่รับผิดชอบ ผานความเห็นชอบคราว
ประชุม 

ครั้งที่ (วันที่) 
2. บริหารธุรกจิบัณฑิต 
    สาขาวิชาการจัดการกอลฟ  
    (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552)  

วิทยาการจัดการ 14/2552 
(23 ก.ย. 52) 

3. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
    สาขาวิชาชีววิทยา 
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 

วิทยาศาสตร 
และบัณฑิตวิทยาลัย 

14/2552 
(28 ก.ย. 52) 

4. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 

สาธารณสุขศาสตร 
และบัณฑิตวิทยาลัย 

14/2552 
(28 ก.ย. 52) 

5. วิทยาศาสตรบัณฑิต 
     สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
    (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552)  

วิทยาเขตหนองคาย 15/2552 
(30 ก.ย. 52) 

6. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
    สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย 
    (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552) 

สัตวแพทยศาสตร 
และบัณฑิตวิทยาลัย 

15/2552 
(2 ต.ค. 52) 

7. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
    สาขาวิชาปรสิตวิทยา 
    (ประเภทปรับปรุงเล็กนอย) 

แพทยศาสตร 
และบัณฑิตวิทยาลัย 

15/2552 
(2 ต.ค. 52) 

8. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
    สาขาวิชาปรสิตวิทยา 
    (ประเภทปรับปรุงเล็กนอย) 

แพทยศาสตร  
และบัณฑิตวิทยาลัย 

15/2552 
(2 ต.ค. 52) 

9.  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
     สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น 
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)  

วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 15/2552 
(2 ต.ค. 52) 

10. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
      สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น  
      (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)  

วิทยาลัยการปกครองทองถิ่นและ
บัณฑิตวิทยาลัย 

15/2552 
(2 ต.ค. 52) 

11. ศึกษาศาสตรบัณฑิต 
      สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษใหผูมี  
      พื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ 
      หลักสูตรนานาชาติ       
      (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 

ศึกษาศาสตร 16/2552 
(6 ต.ค. 52) 

12.  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
        สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
        (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552)  

วิศวกรรมศาสตร 
และบัณฑิตวิทยาลัย 

16/2552 
(6 ต.ค. 52) 

13. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
      สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 
      (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)  

ทันตแพทยศาสตร 
และบัณฑิตวิทยาลัย 

 

16/2552 
(21 ต.ค. 52) 

14. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
      สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก 
      (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552) 

ทันตแพทยศาสตร 
และบัณฑิตวิทยาลัย 

16/2552 
(21 ต.ค. 52) 

15. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
      สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย 
      หลักสูตรนานาชาติ  
       (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552) 

สัตวแพทยศาสตร 
และบัณฑิตวิทยาลัย 

16/2552 
(21 ต.ค. 52) 

16. ศิลปศาสตรบัณฑิต 
      สาขาวิชาการทองเที่ยว 
      (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552) 

วิทยาเขตหนองคาย 17/2552 
(27 ต.ค. 52) 

17. บัญชีมหาบัณฑิต 
      (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552)  

วิทยาการจัดการ 
และบัณฑิตวิทยาลัย 

17/2552 
(27 ต.ค. 52) 

 1 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 19/2552 ณ วันศุกรท่ี 13 พฤศจิกายน 2552 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุม คร้ังท่ี 20/2552 เมื่อวันศุกรท่ี 20 พฤศจิกายน 2552 เรียบรอยแลว 

 

ชื่อหลักสูตร คณะที่รับผิดชอบ ผานความเห็นชอบคราว
ประชุม 

ครั้งที่ (วันที่) 
18. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
      สาขาวิชาการเปนผูประกอบการและ 
      นวัตกรรม  
      (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552)  

วิทยาเขตหนองคาย 
และบัณฑิตวิทยาลัย 

17/2552 
(27 ต.ค. 52) 

19. รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
      สาขาวิชาการบริหารกจิการสาธารณะ 
       หลักสูตรนานาชาติ  
       (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552) 

วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 
และบัณฑิตวิทยาลัย 

17/2552 
(27 ต.ค. 52) 

 1 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 2 

  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  3 
 4 
  5.6  ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ 5 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา  สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา ไดมีหนังสือที่ ศธ 6 
0508/ว 164 ลงวันที่ 21 ตลุาคม 2552 แจงวา สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ไดแจงประกาศของ7 
คณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมและพฒันาการศึกษาสําหรับคนพกิาร เรื่อง กําหนดอัตราวงเงนิและรายการ8 
คาใชจายที่กองทุนใหการสนับสนุนเพื่อดาํเนินการตามแผนงาน หรือโครงการเกี่ยวกับการสงเสรมิสนับสนุนและ9 
พัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการที่ประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา เพื่อใหผูเกี่ยวของไดทราบและถือปฏิบัติตอไป 10 
ทั้งนี้ สามารถดาวนโหลดขอมูลไดที ่www.ratchakitcha.soc.go.th 11 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 12 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 13 
 14 

5.7  การตอบขอหารือเรื่อง การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น 15 
  รองอธกิารบดฝีายบุคคลและการพัสด ุ เสนอที่ประชุมวา ดวยสํานักงานคณะกรรมการการ16 
อุดมศึกษา ไดมีหนังสือที่  ศธ 0509(2)/ว 1286 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2552 แจงเรื่องการตอบขอหารือ17 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเกี่ยวกับเรื่อง การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น ซึ่งมีสาระสําคัญคือ 18 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิไดขอหารือการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนง19 
ประเภทผูบริหาร กรณีนายนิตย คาํธนนันทิกุล ตาํแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7 ขอรับการประเมิน20 
เขาสูตําแหนงประเภทผูบริหารตามมาตรา 18 (ข) (7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน21 
สถาบันอุดมศกึษา พ.ศ. 2547 ตําแหนงเจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป 8 ตําแหนงหวัหนาสํานักงานอธิการบด ีซึ่งเปน22 
ตําแหนงตามกรอบโครงสรางแผนอัตรากําลัง 4 ปที่สภามหาวทิยาลัยไดอนุมตัิเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2550 และ23 
มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งนายนติย  คําธนนันทิกุล ใหดาํรงตาํแหนงดงักลาว โดยปฏิบัติตามหนงัสือ24 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ที ่ ศธ 0509.4/ว 1 และ ว 3 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2550 ตอมาสภา25 
มหาวิทยาลัยในการประชมุครั้งที่ 1/2552 (กรณีพิเศษ) เมื่อวนัจันทรที ่5 มกราคม 2552 ไดมีมตใิหมหาวิทยาลยั26 
แกไขคําสั่งใหขาราชการดังกลาวรักษาการในตาํแหนงหวัหนาสํานักงานอธิการบดี ตัง้แตวันที่ 28 มีนาคม 2550 27 
และใหมหาวิทยาลัยปฏิบัติตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการ28 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2550 และดําเนินการใหขาราชการ29 
ดังกลาวไดเขารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารที่ ก.พ.อ.รับรอง เพื่อการไดรับสิทธิตางๆ ที่เกี่ยวของกับการไดรับการ30 
กําหนดตําแหนงและแตงตั้ง ซึ่งตอมาขาราชการดังกลาวไดผานการอบรมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2552 โดยอยูใน31 
กําหนดระยะเวลา 2 ป หลังจากมีคําสั่งใหรักษาการในตําแหนงหรือแตงตั้ง จึงไดหารือในประเด็นตางๆ ดงันี้ 32 
  1.  หากขาราชการดังกลาวผานการประเมนิเขาสูตําแหนงประเภทผูบรหิารตามประกาศ ก.พ.อ. 33 
เรื่อง มาตรฐานการกําหนดระดับตาํแหนงและการแตงตัง้ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตาํแหนง34 
สูงขึ้น ลงวันที่ 9 กุมภาพนัธ 2550 แลว มหาวิทยาลยัจะสามารถแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่รักษาการใน35 
ตําแหนง คือวันที่ 28 มีนาคม 2550 เชนเดียวกบักรณีหนังสือตอบขอหารือของสํานักงานคณะกรรมการการ36 
อุดมศกึษาที่ ศธ 0509(4)/16638 ลงวันที่ 17 พฤศจกิายน 2551 เรื่องแนวปฏิบัติในการแตงตัง้บุคคลใหดํารง37 
ตําแหนงผูบรหิารในกรณีของมหาวิทยาลยัราชภัฏลาํปางไดหรือไมอยางไร 38 
  2.  ตําแหนงหวัหนาสํานักงานอธิการบดีที่ ก.พ.อ.กําหนดเปนตําแหนงเดียวกับตาํแหนง 39 
ผูอํานวยการสํานักงานอธกิารบดี ตามบัญญัติไวในมาตรา 7 (ข) (7) แหงพระราชบญัญัติระเบียบขาราชการ 40 
พลเรือนในสถาบันอุดมศกึษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 หรอืไม 41 
  3.  ขาราชการดังกลาวหากไดรับแตงตั้งแลวมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองหรือไม 42 
 43 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 19/2552 ณ วันศุกรท่ี 13 พฤศจิกายน 2552 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุม คร้ังท่ี 20/2552 เมื่อวันศุกรท่ี 20 พฤศจิกายน 2552 เรียบรอยแลว 

 

  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาไดพิจารณาแลว และตอบขอหารือดังกลาวดงันี้ 1 
  1.  ในกรณีทีข่าราชการดังกลาวผานการประเมนิเขาสูตาํแหนงประเภทผูบริหารตามประกาศ  2 
ก.พ.อ.เรื่อง มาตรฐานการกาํหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารง3 
ตําแหนงสูงขึ้น ลงวันที่ 9 กมุภาพันธ 2550 และขอบังคับของมหาวิทยาลัยวาดวยเรือ่งดังกลาว ในตําแหนง4 
ผูอํานวยการสํานักงานอธกิารบดี ที่ไดมีการประเมินคางานและกําหนดเปนตําแหนงเจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป 8  5 
สถาบันอุดมศกึษาอาจแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดไีดตัง้แตวันที่ขาราชการ6 
ผูนั้นผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารที่ ก.พ.อ.รับรองและกลับเขาปฏิบัติราชการ แตไมอาจแตงตั้งใหดํารง7 
ตําแหนงตั้งแตวันที่ใหรักษาการในตาํแหนงดังกลาวได เนื่องจากขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในการผาน8 
การอบรมหลักสูตรนักบรหิารที่ ก.พ.อ.รับรอง ตามที่กําหนดในประกาศ ก.พ.อ.ฉบับดังกลาว สวนกรณีตอบขอหารือ 9 
เรื่อง แนวปฏบัิติในการแตงตั้งบุคคลใหดาํรงตาํแหนงผูบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางนั้น เปนการตอบขอ10 
หารอืการนับระยะเวลาซึ่งเปนคุณสมบัติในการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.พ.อ.11 
กําหนด ซึ่งการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงยอนหลังในตําแหนงที่รักษาการได จะตองเปนกรณีที่มีคุณสมบัติเฉพาะ12 
สําหรับตําแหนงนั้น ครบถวนตามที่ ก.พ.อ.กําหนด 13 
  2.  ตําแหนงหัวหนาสํานักงานอธิการบดีที่ ก.พ.อ.กาํหนด ตามหนังสือสํานักงาน14 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509.4/ว 1 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2550 เปนตําแหนงเดียวกับ15 
ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 18 (ข) (7) แหงพระราชบัญญัติ16 
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 17 
  3.  ขาราชการดังกลาว หากไดรับแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงโดยถูกตองแลว ยอมมีสิทธิไดรับเงิน18 
ประจําตาํแหนงประเภทบรหิาร(บ.) ตามบญัชีอัตราเงินประจําตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศกึษาแนบ19 
ทายพระราชบญัญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538 และแกไขเพิม่เตมิ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2551 20 
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 21 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 22 
 23 

5.8  มาตรการและ แนวทางการเรงรัดติดตามการใชจายเงินงบประมาณรายจายประจําป 24 
        งบประมาณ พ.ศ.2553 และ ประกาศคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแกไข 25 
        ปญหาหนี้สินขาราชการครู เรื่องหลักเกณฑและวิธีการใหกูยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ 26 
        แกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2552 27 

  ประธานเสนอที่ประชุมวา สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ไดมหีนังสือที่ ศธ 0501(1)/ว 28 
1253 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2552 สงสําเนาหนังสือจํานวน 2 ฉบับ ดังนี้  29 

1.  สําเนาหนงัสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร 0506/ว 177 ลงวันที่ 2 ตุลาคม  30 
2552 เรื่อง มาตรการและ แนวทางการเรงรัดติดตามการใชจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 31 
โดยมีสาระสําคัญคือ คณะรัฐมนตรี คราวประชุมเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 ไดมีมติเห็นชอบมาตรการและแนว32 
ทางการเรงรัดติดตามการใชจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 33 
โดยใหกระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่เห็น34 
ควรใหเขมงวดกับสวนราชการในการจัดฝกอบรม ประชุมสัมมนาใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดและใหกระจายกับ35 
สวนราชการในการจัดฝกอบรม ประชมุสัมมนาใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดและใหกระจายการจัดประชุมและ36 
ฝกอบรมไปยังตางจังหวัดเพื่อเปนการกระตุนเศรษฐกิจในพื้นที่ใหมากขึ้นไปพิจารณาดําเนินการดวย 37 

2.  สําเนาหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0206.8/8294 ลงวันที่ 30 กันยายน  38 
2552 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู เรื่องหลักเกณฑและ39 
วิธีการใหกูยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 โดยมีสาระสําคัญคือ 40 
ตามที่รัฐบาลไดมอบหมายใหสํานักงาน ก.ค.ศ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการดาํเนินการโครงการเงินทุน41 
หมุนเวยีนเพือ่แกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู โดยจัดสรรเงินงบประมาณของทางราชการเพือ่ใหขาราชการครูกู42 
ไปชําระหนี้ทีม่ีอยู โดยดาํเนินการภายใตระเบียบกระทรวงศึกษาธกิารวาดวย การบรหิารเงินทุนหมนุเวียนเพื่อแกไข43 
ปญหาหนี้สินขาราชการครู พ.ศ.2540 และที่แกไขเพิ่มเติม นั้น บัดนี้ คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวยีนเพือ่44 
แกไขปญหาหนี้สินขาราชการครูไดกําหนดในการกูเงินทนุหมุนเวียนเพือ่แกไขปญหาหนี้สินขาราชการครใูหคดิ45 
ดอกเบี้ยเปนอัตรารอยละ  MLR-1 ตอป ตามประกาศคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแกไขปญหาหนี้สิน46 
ขาราชการครู ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 47 
  ประธานเสนอที่ประชุมเพิ่มเติมวา กระทรวงศึกษาธิการไดจัดตั้งเปน กองทุนสงเสริมและพัฒนา48 
การศึกษาสําหรับคนพิการ ขึน้ ซึ่งศูนยออรทิสติก คณะศกึษาศาสตร อาจพิจารณาเสนอโครงการเพื่อขอรับ49 
งบประมาณสนับสนุนไดจากกองทุนฯ ดังกลาวได 50 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 51 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 52 
 53 
 54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 19/2552 ณ วันศุกรท่ี 13 พฤศจิกายน 2552 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุม คร้ังท่ี 20/2552 เมื่อวันศุกรท่ี 20 พฤศจิกายน 2552 เรียบรอยแลว 

 

  5.9  กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยและ ประชุมคณบดี ประจําป 2553 1 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลยัไดกําหนดใหมีการประชุมสภา2 
มหาวิทยาลัยในวันพุธสัปดาหแรกของเดือน และประชมุคณบดีในวันศกุรสัปดาหที่ 2 และ 3 ของเดือน นั้น  3 
งานประชมุ จึงไดเสนอกําหนดการประชุมคณบดี และประชุมสภามหาวทิยาลัย ประจาํป 2553 ซึ่งมรีายละเอียด4 
ตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ ทั้งนี้  ในเดือนมกราคม 2553 นั้น งดการประชุมสภามหาวิทยาลัย  5 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 6 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 7 
 8 
  5.10  การประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีของสวนราชการระดับกรม  9 

         ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 10 
  ประธานเสนอที่ประชุมวา ดวยกรมบัญชีกลางไดตดิตาม ตรวจสอบรายงานการเงินของหนวยงาน11 
ระดับกรมตามเกณฑคงคางจากระบบ GFMIS โดยรวมขอมูลทางบัญชีจากงบทดลองระดับหนวยเบิกจายภายใต12 
สังกัดของสวนราชการระดบักรม พบวา รายงานการเงินของสวนราชการระดับกรมยังมีขอคลาดเคลือ่นจํานวนมาก 13 
เนื่องจากมีการนําระบบดังกลาวมาใชอยางเรงดวนและไดมีการปรับเปลี่ยนระบบงานมาอยางตอเนื่อง บุคลากรดาน14 
การบัญชีของสวนราชการทัง้ในสวนกลางและสวนภูมิภาคไมสามารถปรับตัวทันกับเทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนอยาง15 
รวดเร็ว ประกอบกับความซบัซอนของระบบที่มีความยากในการปฏิบัตงิานมากขึ้น จงึมีขอผิดพลาดในการบันทกึ16 
บัญชีของสวนราชการเปนจํานวนมาก สงผลใหรายงานการเงินของสวนราชการระดบักรมที่จดัทําขึ้นจากระบบ17 
ดังกลาวเกดิความผิดพลาดสะสมมาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2548 ซึ่งกรมบัญชีกลางไดแจงเวียนใหสวนราชการ18 
ปรับปรุงขอคลาดเคลื่อนดังกลาวในกระดาษทําการเพื่อแกไขขอมูลในระบบ GFMIS ใหถูกตองตั้งแตปงบประมาณ 19 
พ.ศ.2548 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน 20 
  ในปงบประมาณ พ.ศ.2553 กรมบัญชีกลางเห็นควรกําหนดเกณฑการประเมนิผลการปฏิบัติงาน21 
ดานบัญชีของสวนราชการระดับกรม (ไมรวมหนวยงานภาครัฐลกัษณะพเิศษ ไดแก หนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ 22 
องคการมหาชน หนวยงานอสิระอื่นของรัฐที่มีกฎหมายจดัตั้งโดยเฉพาะ) โดยมีวตัถปุระสงคเพื่อใหหนวยงานตน23 
สังกัดระดับกรม กํากับดูแลใหความชวยเหลือหนวยเบิกจายภายใตสังกดัใหปฏิบัติงานดานบัญชีไดอยางถูกตอง 24 
ครบถวนยิ่งขึ้น และเปนตัวผลักดันใหสวนราชการเรงตรวจสอบ แกไขขอมูลทางบัญชไีดอยางถูกตอง ครบถวน25 
ยิ่งขึ้น และเปนตัวผลกัดันใหสวนราชการเรงตรวจสอบ แกไขขอมูลทางบัญชีของตนเอง รวมทั้งหากสวนราชการมี26 
ปญหา อุปสรรค หรอืขอเสนอแนะที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานบัญชี ก็สามารถแจงใหกรมบัญชีกลางทราบ เพื่อ27 
นํามาปรับปรงุ แกไขและพฒันาบุคลากรดานบัญชีของหนวยงานภาครัฐตอไป ทั้งนี้สวนราชการระดับกรมตอง28 
สามารถบรหิารจัดการและควบคุมใหทุกหนวยเบิกจายภายใตสังกัดของตนใหปฏิบัตงิานดานบัญชีไดอยางถูกตอง 29 
ครบถวนเปนปจจุบัน สงผลใหขอมูลบัญชีตามเกณฑคงคางในระบบ GFMIS ของสวนราชการระดับกรมมีความ30 
นาเชื่อถือ โดยพิจารณาจากจํานวนเรื่องที่สวนราชการระดับกรมสามารถดําเนินการได ดังนี้ 31 

1. งบทดลองในภาพรวมระดับกรมของสวนราชการแสดงขอมูลทางบัญชทีี่ถูกตองตามดุลบัญชี32 
ปกติ 33 

2. เมื่อส้ินปงบประมาณงบทดลองระดับกรมของสวนราชการไมมีบัญชีหักเงินนําสงหรือบัญชีหัก34 
เงินสดรับคงคางในระบบฯ 35 

3. เมื่อส้ินปงบประมาณงบทดลองระดับกรมของสวนราชการไมมีบัญชีหักสินทรัพย (ระบุ36 
ประเภท) คงคางในระบบฯ 37 

4. สวนราชการมกีารประมวลผลคาเสื่อมราคาสินทรัพยรายตัว และบันทึกรายการปรับปรุงบัญชี38 
คาเสื่อมราคาสินทรัพยไมมรีายตัว (บัญชีสินทรัพย-interface บัญชีสินทรัพย-ไมระบุ39 
รายละเอียด) เปนปจจุบัน 40 

5. มีการบันทักปรับปรุงบัญชีตามเกณฑคงคาง ณ วันสิ้นปงบประมาณใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน41 
นับจากวันสิ้นปงบประมาณ 42 

ทั้งนี้ ใหมีการประเมนิผลการปฏิบัติงานดานบัญชีของสวนราชการ โดยรายงานผลใหกระทรวง 43 
ตนสังกัดและกรมบัญชีกลางทราบเปนรายไตรมาส อยางชาไมเกิน 45 วัน นับจากวนัสิ้นไตรมาสตัง้แต44 
ปงบประมาณ พ.ศ.2553 เปนตนไป ซึ่งมรีายละเอียดของเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีของสวน45 
ราชการระดับกรม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2553 ซึ่งมรีายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ 46 
สามารถดรูายละเอียดเพิม่เติมไดที่เว็บไซตกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th 47 

จึงเสนอที่ประชุมเพือ่ทราบเปนขอมูล ทั้งนี้ ในสวนของมหาวิทยาลัยขอนแกนนั้น ไมมีปญหาการ 48 
เบิกจายและการจดัทําบัญชี  49 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 50 
  51 
 52 
 53 
  54 
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  5.11  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน 1 
  คณบดีคณะศกึษาศาสตรเสนอที่ประชุมวา กรมบัญชีกลางไดกําหนดประเภทและอตัราเงินบํารงุ2 
การศึกษาและคาเลาเรยีนเพือ่ใหขาราชการ ลูกจางประจํา และผูไดรบับํานาญเบี้ยหวัดซึ่งเปนผูมีสิทธิสามารถนํา3 
หลักฐานการรบัเงินของสถานศึกษาของทางราชการและสถานศึกษาของเอกชนมาเบิกจายเงินสวสัดิการเกี่ยวกบั4 
การศึกษาของบุตรจากทางราชการได ตามมาตรา 8 แหงพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดกิารเกี่ยวกับการศกึษาของบตุร 5 
พ.ศ.2523 และที่แกไขเพิ่มเติมนั้น  6 
  กรมบัญชีกลางพิจารณาแลว แจงรายละเอยีดดังนี ้7 

1. ดวยสวนราชการตางๆ ประสบปญหาในการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศกึษาของบุตร 8 
ตามประเภทและอัตราการเบกิจายเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรยีนของบุตรในหลักสูตรระดับอนุปรญิญาหรือ9 
เทียบเทาและหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในสถานศึกษาของทางราชการซึ่งกําหนดไวมีรายละเอียดรายการ10 
ขอยกเวนที่ไมสามารถนํามาเบิกจายจากทางราชการไดหลายรายการประกอบกับรายการคาใชจายเกีย่วกับ11 
การศึกษาบางรายการที่สถานศึกษาไดรับอนุมัติจากสวนราชการเจาสังกัดของสถานศึกษานั้นๆ ใหเรียกเก็บมี12 
รายการไมชัดเจน โดยจะตองตีความหรือสอบถามไปยังสถาบันการศึกษาเพื่อขอทราบขอเทจ็จริงของรายการ13 
คาใชจายตางๆ ซึ่งทําใหเกิดความไมสะดวกและคลองตัวในการตรวจสอบรายละเอยีดดังกลาว อีกทั้งผูมีสิทธิมี14 
ความเขาใจวาไดรับสิทธิลดลงจากการกําหนดประเภทและอัตราการเบกิจายเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรยีน15 
ของบุตรดงักลาว  16 

2. เพื่อใหสวนราชการมคีวามสะดวกและคลองตัวในทางปฏบัิติในการเบิกจายเงินสวัสดกิาร 17 
เกี่ยวกับการศกึษาของบุตร อีกทั้งบรรเทาภาระคาใชจายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเพือ่ใหผูมสิีทธิสามารถเบิก18 
จายเงินสวัสดกิารเกี่ยวกับการศกึษาบุตรจากทางราชการไดเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรยกเลิกประเภทและอตัรา19 
เงินบํารุงการศกึษาและคาเลาเรียน ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่อางถึงโดยกาํหนดขึ้นใหมในสวนของหลักสูตร20 
การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพ) ในสถานศึกษาของทาง21 
ราชการและสถานศึกษาของเอกชน และหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาในสถานศึกษาของเอกชนยงัคง22 
ใชประเภทและอัตราเดิมไมมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เพื่อมิใหเกดิความสับสนในการปฏิบัติ จึงเห็นควรกําหนด23 
หนังสือเวียนแจงสวนราชการโดยรวมเรื่องดังกลาวไวในฉบับเดียวกันโดยกําหนดประเภทและอตัราเงินบํารุง24 
การศึกษาและคาเลาเรยีนขึ้นใหม ซึ่งมรีายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ ประเภทและอัตราเงิน25 
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรยีนที่กําหนดขึ้นใหม ใหถือปฏิบัติตั้งแตภาคเรยีนที่ 2 ปการศกึษา 2552 เปนตนไป 26 

3. สําหรับคาใชจายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรในภาคเรียนที่ 1 ของปการศกึษา 2552 กรณีผูม ี27 
สิทธิยังไมไดยื่นขอใชสิทธิเบิกคาการศึกษาของบุตรดังกลาว การเบิกจายเงินสวัสดกิารเกี่ยวกับการศกึษาของบตุร28 
ใหถือปฏิบัติตามหนังสือของกระทรวงการคลังที่ กค 0422.3/ว 226 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2552 29 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 30 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 31 
 32 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ   33 
 6.1  การจัดทํารายงานการรับและการใชจายเงินตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ  34 
         พุทธศักราช 2550 มาตรา 170 35 
 ประธานเสนอที่ประชุมวา ดวยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2551 เห็นชอบแนวทาง36 
ปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 170 ตาม37 
กระทรวงการคลังเสนอโดยกําหนดใหหนวยงานของรัฐที่ไมตองนําเงินสงคลังเปนรายไดแผนดินจดัสงรายงาน38 
การรับและการใชจายเงินใหคณะรัฐมนตรี ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นปงบประมาณ ทั้งนี้ใหเริ่มรายงานฯ ตั้งแต39 
ปงบประมาณ พ.ศ.2551 เปนตนไป และใหจัดสงสําเนารายงานฯ ดังกลาวใหกรมบัญชีกลางทราบดวย  เพื่อให40 
เปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ และมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 41 
จึงขอความรวมมือจากมหาวิทยาลัย/สถาบัน ดําเนินการรวบรวมขอมู ูลเงินรายไดทั้งหมดของมหาวิทยาลัย/42 
สถาบัน ทั้งสวนกลางและของคณะ สถาบัน สํานักภาควิชาและหนวยงานอื่นในมหาวิทยาลัย/สถาบัน ใหเปน43 
ขอมูลเงินรายไดรวมของทั้งมหาวิทยาลัย/สถาบัน รวมถึงกําหนดประเภทของเงินรายได ใหชัดเจนตามพันธกิจ44 
ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน เชน รายไดจากคาหนวยกิต คาบํารุงการศึกษา คาธรรมเนียมหลักสูตรปกติและ45 
หลักสูตรพิเศษ รายไดจากโรงเรียนสาธิต รายไดจากโรงพยาบาล รายไดจากการวิจัย และรายไดจากการ46 
ใหบริการวิชาการ เปนตน และขอใหดําเนินการ ดังนี้ 47 

1. จัดทํารายงานตามแนวทางปฏิบัติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 170 ของ48 
ปงบประมาณ พ.ศ.2551 และปงบประมาณ พ.ศ.2552 ตามรูปแบบรายงานที่49 
กรมบัญชีกลางกําหนด ตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุม และสําเนาสง50 
ใหกรมบัญชีกลาง 51 

2. จัดทําขอมูลรายละเอียดเงินรายไดของสถาบันอุดมศึกษา ที่ไมตองนําสงคลงัเปนรายได52 
แผนดิน  (สงใหเฉพาะ สกอ.) 53 



- 13 - 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 19/2552 ณ วันศุกรท่ี 13 พฤศจิกายน 2552 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุม คร้ังท่ี 20/2552 เมื่อวันศุกรท่ี 20 พฤศจิกายน 2552 เรียบรอยแลว 

 

3. จัดสงรายงาน ขอมูล ขอ 1 และ ขอ 2 ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 
จํานวน 2 ชุด พรอมจัดสงทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกสที่ info@mua.go.th ภายในวันที่ 2 
23 พฤศจิกายน 2552 เพื่อรวบรวมนําเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เสนอ3 
คณะรัฐมนตร ีตอไป  ทั้งนี้ สามารถดาวนโหลดขอมูลไดจาก www.mua.go.th  หรือ 4 
http://www.mua.go.th/data_pr/05-11-52_3.PDF 5 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบขอมูลในเบื้องตน ทั้งนี้ ฝายทรัพยสินและกองคลังจะไดพิจารณา 6 
ในรายละเอียดรวมกับฝายแผนและสารสนเทศตอไป 7 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  8 
 9 
เลิกประชุมเวลา 11.05 นาฬิกา 10 
 11 
 12 

                                                          (รองศาสตราจารยกุลธิดา ทวมสุข) 13 
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 14 

เลขานุการที่ประชุมคณบดี 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
นางสุภารัตน  มูลศรี 21 
นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์ 22 
ผูจดรายงานการประชุม  23 


