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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 1/2553 ณ วันศุกรท่ี 8 มกราคม  2553 
หมายเหตุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 2/2553 วันศุกรท่ี 15 มกราคม 2553 เรียบรอยแลว 

รายงานการประชุมคณบดี 1 
ครั้งท่ี 1/2553 2 

เมื่อวันศุกรท่ี  8 มกราคม 2553 3 
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารแกนกัลปพฤกษ มหาวิทยาลัยขอนแกน 4 

 5 
 6 
ผูมาประชุม 7 
1. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร   รองอธิการบดีฝายทรัพยสิน   ประธาน 8 
2. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 9 
3. รศ.สัญญา  รอยสมมุติ   รองอธิการบดีฝายบุคคลและการพัสดุ 10 
4. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศริิชัย   รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 11 
5. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธุ   รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 12 
6. ผศ.อนุชา  นิลประพันธ   ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา                                  13 

      แทนรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 14 
7. ผศ.วินัย  ใจขาน    รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 15 
8. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 16 
9. ผศ.อาวุธ  ยิ้มแต    รองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพ 17 
10. รศ.ลําปาง  แมนมาตย   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 18 
11. รศ.อนันต   พลธานี    คณบดีคณะเกษตรศาสตร 19 
12. รศ.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 20 
13. ผศ.เกียรติ  แสงอรุณ   คณบดีคณะวิทยาศาสตร 21 
14. ผศ.ไพศาล  สุวรรณนอย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร 22 
15. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 23 
16. รศ.ชาญชัย   พานทองวิริยะกุล  รองคณบดีฝายโรงพยาบาล 24 

      แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร 25 
      และรักษาราชการแทนรองผูอํานวยการฝายรักษาพยาบาล 26 
      แทนผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ  27 
17. ผศ.เยาวลักษณ  อภิชาติวัลลภ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 28 
18. รศ.เกรียงไกร  กิจเจริญ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 29 
19. รศ.พิษณุ  อุตตมะเวทิน   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 30 
20. รศ.นวรัตน  วราอัศวปติ เจรญิ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 31 
21. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย   คณบดีคณะเภสัชศาสตร 32 
22. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี  33 
23. รศ.ปรีณัน  จิตะสมบัติ   รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา 34 

      แทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 35 
24. ผศ.ทรงยศ  วีระทวีมาศ   คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 36 
25. รศ.มันทนา  สามารถ   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 37 
26. รศ.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี   คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 38 
27. อ.กิตติบดี  ใยพูล    รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร 39 
28. ผศ.รุจิรัตน  พัฒนถาบุตร   ผูชวยคณบดี 40 

แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจดัการ 41 
29. รศ.ศุภวัฒนากร วงศธนวสุ   รองคณบดีฝายวิชาการ 42 

      แทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 43 
30. รศ.ยุพิน  เตชะมณี    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 44 
31. นางสุดใจ  ธนไพศาล   ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 45 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 46 
32. ศ.สุทธิพันธ  จิตพิมลมาศ     ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 47 
33. ผศ.อนัตต  เจาสกุล    ผูอํานวยการศนูยคอมพิวเตอร 48 
34. รศ.พีระศักดิ์  ศรีฤาชา   ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  49 
      (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 50 
35. ผศ.พรรณวดี  ตันติศิรินทร   ประธานสภาคณาจารย 51 
36. นายอมร  สินเธาว    ประธานสภาขาราชการ พนกังานและลูกจาง 52 
37. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 53 
      เลขานุการที่ประชุม 54 
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38. นางสังวาลย   ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 1 
 2 
ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 3 
1. รศ.สุมนต  สกลไชย    อธิการบดี 4 
2. รศ.อํานวย  คําตื้อ    ผูอํานวยการศนูยบริการวิชาการ 5 
3. อ.สุรพล  แสนสุข    ผูอํานวยการวิทยาเขตหนองคาย 6 
 7 
เริ่มประชุมเวลา 09.35 นาฬิกา 8 
 9 
  ดวยอธิการบด ีติดราชการ จงึไดมอบหมายให รองอธิการบดีฝายทรัพยสิน ทําหนาที่ประธานที่10 
ประชุมคณบด ีและเมื่อครบองคประชมุแลว ประธานกลาวเปดประชมุและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 11 
 12 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอท่ีประชุม  -ไมมี- 13 

 14 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งท่ี 21/2552 เมื่อวันท่ี 11 ธันวาคม 2552 15 

ที่ประชุมมมีติรบัรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 21/2552 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2552โดยไมมีการแกไข 16 
 17 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน  -ไมม-ี 18 
 19 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   20 

4.1 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย พิพิธภัณฑสัตวนํ้าจังหวัดหนองคาย 21 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  22 

       รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคายขอถอนวาระการประชุม เพื่อนําเสนอพรอมกับโครงการ23 
จัดตั้งพิพิธภัณฑสัตวน้ําจังหวัดหนองคาย 24 
 25 

4.2 (ราง) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง โครงการศึกษาตอและ26 
วิจัยเพื่อขอรับปริญญาเอกสําหรับคณาจารยอาวุโส เขาศึกษาในหลักสูตรของ27 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2553 28 

  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา เพื่อใหการดําเนินการรับคณาจารยเขาศึกษาใน29 
ระดับปริญญาเอก หลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามโครงการศึกษาและวิจัยเพื่อขอรับปริญญาเอก30 
สําหรับคณาจารยอาวุโส เขาศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2553 เพื่อ31 
สนับสนุนการทําวิจัยจากหลักสูตรปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยขอนแกน ตอบสนองตอยุทธศาสตรระยะยาวใน32 
การพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย และการพัฒนาศกัยภาพของคณาจารยโดยการเพิ่มจํานวนคุณวุฒิที่มี33 
คุณวุฒิปริญญาเอก ตามนัยของขอ 28.2 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับ34 
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุม ครัง้ที่ 5/2552 35 
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2552 มีมติเห็นชอบแลว จึงขอเสนอ (ราง) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน 36 
เรื่อง โครงการศึกษาตอและวิจัยเพื่อขอรับปริญญาเอกสําหรับคณาจารยอาวุโส เขาศึกษาในหลักสูตรของ37 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2553 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    38 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 39 
  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะดังนี้ 40 

- หนา 2 ขอ 6.3 แกไขคําวา “หรือ” ทายประโยค เปนคําวา “และ”  41 
- ควรพิจารณาการจัดการเตรียมความพรอมใหผูเขาศึกษาในโครงการฯ ใหสามารถศึกษาใน42 

หลักสูตรไดประสบผลสําเร็จครบตามขอกําหนดของหลักสูตรและระเบียบฯ ที่เกี่ยวของ 43 
- ควรปรับเพิ่มเติมขอความในประกาศใหเห็นเจตนารมณของโครงการในการจัดการหลักสูตร44 

ตามโครงการนี้ แบบ Fast Track ใหชัดเจนดวย 45 
- ประธานขอใหผูชวยเลขานุการที่ประชุมคณบดีชวยพิจารณารูปแบบของประกาศฯ กอนที่46 

จะประกาศใชตอไป 47 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ  (ราง) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 48 
มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง โครงการศึกษาตอและวิจัยเพื่อขอรับปริญญาเอกสําหรับคณาจารยอาวุโส  49 
เขาศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2553 ตามที่เสนอ โดยใหปรับแกไข50 
ตามขอคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุม 51 
 52 
 53 
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4.3 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาในระดับ1 
บัณฑิตศึกษาในระบบปกติ พ.ศ. 2551 (แกไขเพิ่มเติมครั้งท่ี 3)  2 

  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ดวยคณะสัตวแพทยศาสตร ประสบปญหาผูสมัคร3 
ในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาลดลงจํานวนมาก จากการปรับคาธรรมเนียมการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 4 
ฉบับที่ 130/2551 เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในระบบปกติ พ.ศ. 2551 ดังนั้น คณะ5 
สัตวแพทยศาสตรจึงขอเสนอเปลี่ยนกลุมสาขาวิชาตามประกาศฯ จากเดิมกลุม 5 เปนสังกัดกลุม 4  และที่6 
ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2552 มีมติ7 
เห็นชอบและใหนําเสนอที่ประชุมคณบดีตอไป นั้น จึงขอเสนอ(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง 8 
คาธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติ พ.ศ. 2551 (แกไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3) ซึ่งมีรายละเอียดตาม9 
เอกสารประกอบวาระการประชุม    10 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 11 
  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะดังนี้ 12 

- ควรพิจารณาเรียบเรียงขอความยอหนาแรกของ (ราง) ประกาศฯ ใหเหมาะสม 13 
- ขอความ “จากเดิมสังกัดกลุมที่ 5 เปนสังกัดกลุมที่ 4” ควรปรับเปนจํานวนคาธรรมเนียม14 

การศึกษาเดิม และที่ปรับใหม 15 
- ควรจัดทํารายละเอียดของตารางคาธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาใหมทั้งหมด 16 

เพื่อไมใหเกิดความสับสน 17 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 18 
เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติ พ.ศ. 2551 (แกไขเพิ่มเติมครั้งท่ี 3) โดย19 
ใหปรับแกไขตามขอคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุม 20 
 21 

4.4 พิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการมหาวิทยาลัยวิจัย22 
แหงชาติ มหาวิทยาลัยขอนแกน 23 

  รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยีเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแกน 24 
ไดรับการคัดเลือกใหเขารวมโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย25 
วิจัยแหงชาติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงค และตามมติที่ประชุม26 
คณะกรรมการประสานงานคลัสเตอรวิจัย โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 27 
3/2552 เมื่อวันที่ 23  ธันวาคม 2552 เห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการมหาวิทยาลัยวิจัย28 
แหงชาติ มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งผูแทนคณบดีกลุม29 
วิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 30 
กลุมวิชาละ 1 คน เปนคณะกรรมการบริหารโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งมี31 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 32 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 33 
  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะวา  34 

- ควรพิจารณาเพิ่มหนวยงานที่มีภารกิจเกี่ยวของกับการวิจัย รวมเปนกรรมการดวย  35 
- ควรพิจารณาเพิ่มวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการดวย โดยกําหนดใหมีวาระการ36 

ดํารงตําแหนงไมเกิน 3 ป 37 
- ควรเพิ่มอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 38 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ ดวย 39 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ40 
มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ จากผูแทนคณบดีกลุมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ กลุมวิชาวิทยาศาสตรและ41 
เทคโนโลยี และกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลุมวิชาละ 1 คน ดังน้ี  42 

1. กลุมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ คือ คณบดีคณะแพทยศาสตร 43 
2. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คือคณบดีคณะเกษตรศาสตร 44 
3. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คือ คณบดคีณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 45 

และเห็นชอบใหมีหนวยงานที่เก่ียวของกับการวิจัย ไดแก ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณบดี46 
บัณฑิตวิทยาลัย รวมเปนกรรมการดวย และใหปรับแกไขคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ ตามขอคิดเห็น47 
เสนอแนะของที่ประชุมดวย 48 
 49 

4.5 พิจารณาคัดเลือกผูแทนคณบดีเพื่อเปนกรรมการในคณะกรรมการบริหารสํานักงาน50 
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  51 

  รองอธกิารบดฝีายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยเีสนอตอที่ประชมุวา สืบเนื่องจากคณะ52 
กรรมการบริหารสํานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํารไิดหมดวาระลง แตในการแตงตั้งคณะกรรมการ53 
ช ุดใหมตามระเบียบการบริหารสํานักงานฯ ขอ 7 นอกจากกรรมการที่แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงแลว ใหมีผูแทน54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 1/2553 ณ วันศุกรท่ี 8 มกราคม  2553 
หมายเหตุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 2/2553 วันศุกรท่ี 15 มกราคม 2553 เรียบรอยแลว 

คณบดีจํานวน 3 ทาน ซึ่งคัดเลือกจากที่ประชุมคณบดี ดังนั้น จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผูแทน1 
คณบดีจํานวน 3 ทาน เพื่อรวมเปนคณะกรรมการบริหารสํานักงานฯ ดังกลาว  2 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 3 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหแตงตั้งผูแทนคณบดีเปนกรรมการใน4 
คณะกรรมการบริหารสํานักงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ดังน้ี  5 

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร 6 
2. คณบดีคณะเกษตรศาสตร 7 
3. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 8 

 9 
4.6 การรับบุตรพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดเขาศึกษาในโรงเรียนสาธิต คณะ10 

ศึกษาศาสตร 11 
       (- ขอถอนวาระการประชุม -) 12 
 13 

4.7 หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคลากรของมหาวิทยาลัย 14 
  รองอธกิารบดฝีายบุคคลและการพัสดุเสนอตอที่ประชมุวา เพื่อใหหลกัเกณฑและวิธีการประเมิน15 
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยประเภทตางๆ มีความทันสมัยและคลองตัว สอดคลองกับภารกิจของมหาวิทยาลัย16 
ที่เพิ่มขึ้น และไปในทํานองเดียวกันทุกประเภทของบุคลากร จึงสมควรปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการประเมิน17 
บุคลากรขึ้นใหม และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 1/2552 เมื่อ18 
วันที่ 2 ธันวาคม 2552 จึงไดพิจารณา (ราง) ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่องหลักเกณฑและวิธีการประเมิน19 
บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมีมติรับทราบหลักการดงักลาวและมีขอคิดเห็นวาการดําเนินการดงักลาว จะมี20 
ผลกระทบตอแนวทางการบริหารจัดการภายในคณะ/หนวยงานโดยตรง จึงเห็นควรใหนําเสนอ (ราง) ประกาศ 21 
ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่   /2553) เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคลากรของมหาวิทยาลัย 22 
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 23 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 24 
  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะวา  25 

- ขอ 8 การประเมินบุคลากรตองครอบคลุมทั้ง 3 ดาน คือ ดานปริมาณ คุณภาพ และ26 
สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัตินั้น ซึ่งสมรรถนะจะเปนตัวชวยผลักดันผลงาน ทั้งนี้  27 
ทุกตําแหนงควรมีสมรรถนะหลักเหมือนกัน สําหรับสมรรถนะประจํากลุมงาน คณะอาจ28 
พิจารณากําหนดสมรรถนะและคาน้ําหนักไดตามความเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะงาน29 
ของแตละตําแหนง โดยในชวงเริ่มตน มหาวิทยาลัยอาจกําหนดสมรรถนะในแตละกลุมงาน30 
ใหเหมือนกันทั้งหมดกอน และเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจนในเรื่องของการประเมิน31 
สมรรถนะ มหาวิทยาลันควรออกเปนประกาศยอย 32 

- ขอ 8.3.1 (1)-(5) ควรตัดขอความในวงเล็บทายขอความออก และควรพิจารณาปรับแยก33 
สมรรถนะหลักของสายผูสอนและสายสนับสนุน เนื่องจากภาระงานของสายผูสอนมี34 
เง่ือนไขกําหนดไวชัดเจนแลว 35 

- การประเมินสายผูสอน อาจพิจารณามอบใหหัวหนาภาควิชา/หัวหนาสาขาวิชา เปนประธาน36 
การประเมินแทนคณบดี เนื่องจากเปนผูรับทราบการปฏิบัติของผูสอนในสาขาวิชานั้นๆ โดยตรง 37 

- ควรเขียนองคประกอบของคณะกรรมการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน ในระดับคณะ (4) 38 
เลขานุการคณะ เปนกรรมการและเลขานุการ ใหมีความยืดหยุน กรณีการประเมินสายผูสอน 39 

- ควรจัดการประชุมชี้แจงกับขาราชการซึ่งไมเคยเขารับการประเมินมากอน ไดรับทราบและ40 
เขาใจถูกตองตรงกัน และควรมีการจัดทํานิยามศัพทเกี่ยวกับหลักสมรรถนะในการประเมิน 41 
เพื่อใชเปนคูมือในการประเมินเพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตองทั้งมหาวิทยาลัย  42 

- ควรปรับเรียบเรียงการเขียนประกาศฉบับนี้ใหม ใหสามารถสื่อใหเขาใจวัตถุประสงคที่43 
ชัดเจนในการจัดการใหหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหมีความ44 
สะดวกและคลองตัวขึ้นกวาเดิมดวย 45 

- ควรมีการประชาสัมพันธ เพื่อทําความเขาใจกับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเพื่อใหเกิด46 
ความเขาใจการออกประกาศฉบับนี้ เนื่องจากบุคลากรทุกคนตองเขารับการประเมินการ47 
ปฏิบัติงานอยูแลว และประกาศฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อชวยใหกระบวนการประเมินงายขึ้น 48 
มีความยืดหยุนในดานองคประกอบของคณะกรรมการ กระบวนการประเมินและลดภาระใน49 
การจัดทํารายงานอยางไร เพื่อใหบุคลากรเกิดความรูสึกผอนคลายและไมเปนการเพิ่มภาระ 50 
กอนที่ประกาศฉบับนี้จะเริ่มใชบังคับตอไป 51 

- ควรพิจารณาวัตถุประสงคของประกาศฉบับนี้ใหชัดเจนวา การออกประกาศนี้เพื่อเขียน52 
เพิ่มเติมแกไขในประเด็นที่ไมสะดวกในการประเมินบางจุด และเพื่อใหครอบคลุมถึง53 
บุคลากรบางกลุมที่ยังไมไดเขาสูระบบการประเมิน 54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 1/2553 ณ วันศุกรท่ี 8 มกราคม  2553 
หมายเหตุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 2/2553 วันศุกรท่ี 15 มกราคม 2553 เรียบรอยแลว 

  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ(ราง) ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน 1 
(ฉบับท่ี   /2553) เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคลากรของมหาวิทยาลัยตามที่เสนอ  โดยมอบให2 
รองอธิการบดีฝายบุคคลและการพัสดุรับขอคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาตอไป 3 
 4 

4.8 การแกไขระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย กองทุนพัฒนาและสงเสริมดาน5 
วิชาการสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. .... และการแกไขประกาศ6 
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี ../....) เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการใชเงินกองทุน7 
พัฒนาและสงเสริมทางดานวิชาการสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน 8 

  รองอธกิารบดฝีายบุคคลและการพัสดุเสนอตอที่ประชมุวา ดวยระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน  9 
วาดวย กองทุนพัฒนาและสงเสริมขาราชการและลูกจางทางดานวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 และประกาศ10 
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1053/2547) เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการขอใชเงินกองทุนพัฒนาและสงเสริม11 
ขาราชการทางดานวิชาการ และที่แกไขเพิ่มเติม มีระเบียบและหลักเกณฑการจัดสรรเงินกองทุนไมเหมาะสมกับ12 
สภาวการณปจจุบัน จึงเห็นสมควรปรับปรุงแกไขใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น  13 
  บัดนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาและสงเสริมขาราชการและลูกจางทางดานวชิาการ 14 
ไดใหความเหน็ชอบแลว จึงขอเสนอ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย กองทุนพัฒนาและสงเสริมดาน15 
วิชาการสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. .... และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ ../....) เรื่อง 16 
หลักเกณฑและวิธีการใชเงินกองทุนพัฒนาและสงเสริมทางดานวิชาการสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งมี17 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 18 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 19 
  ที่ประชุมพิจารณาแลวมขีอคิดเห็นเสนอแนะวา  20 
  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย กองทุนพัฒนาและสงเสริมดานวิชาการ21 
สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. .... 22 

- ขอ 6 (3) ปรับขอความเปน “การเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน”  23 
- ขอ 7 (5) “กรรมการอื่นอีกไมเกิน 3 คน” ควรใชขอความตามระเบียบเดิม และปรับจํานวน24 

เปน “กรรมการซึ่งอธิการบดีแตงตั้งจากขาราชการและลูกจาง ไมเกิน 5 คน” 25 
- ควรพิจารณาแยกเปนทุนการศึกษาสําหรับนักวิจัยโดยเฉพาะเพื่อสงเสริมนักวิจัยและ26 

ตอบสนองตอการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแกนดวย 27 
- ในอนาคตอาจจะพิจารณาจัดสรรใหเฉพาะเงินยืมเทานั้น เพื่อใหเกิดการหมุนเวียนและมี28 

ความคลองตัว 29 
- มอบใหรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศรับไปพิจารณา ขอ 5 เกี่ยวกับงบประมาณที่30 

จะจัดสรรเงินกองทุนดังกลาวใหสอดคลองกับระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัย 31 
  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี ../....) เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการใช32 
เงินกองทุนพัฒนาและสงเสริมทางดานวิชาการสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน 33 

- ควรพิจารณาใหทุนสนับสนุนสายสนับสนุนโดยเนนในดานวิชาชีพมากกวาในดานวิชาการ 34 
เนื่องจากหลังจากสําเร็จการศึกษาแลวมีการยายสายงานจากสายสนับสนุนไปสายวิชาการ 35 

- ควรคงไวซึ่งเจตนารมณในการจัดตั้งกองทุนเพื่อใหบุคลากรนําไปใชเพื่อพัฒนาและ36 
สงเสริมในดานวิชาการอยางแทจริง  37 

- ควรพิจารณาเพิ่มความเขมงวดในการสงเอกสารหลักฐานที่เปนเท็จในการเสนอขอรับทุน 38 
และควรพิจารณาเพิ่มเงินเดือนหรือคาจางคงเหลือสุทธิของผูมีสิทธิขอใชเงินกองทุนให39 
มากกวา 30 % เพื่อใหบุคลากรมีเงินเดอืนเพียงพอในการใชจาย 40 

- ขอ 17 ควรเพิ่ม “17.5 การอบรมระยะสั้นเพื่อสงเสริมศักยภาพของบุคลากร”  41 
- มอบใหรองอธิการบดีฝายบุคคลและการพัสดุรับไปพิจารณาการแยกเงินยืมและเงินกองทุน42 

เพื่อศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น และใหหารือรวมกับรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ43 
เพื่อจัดสรรเพิม่ทุนการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นตอไป  44 

  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย 45 
กองทุนพัฒนาและสงเสริมดานวิชาการสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. …. และ (ราง) ประกาศ46 
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี ../....) เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการใชเงินกองทุนพัฒนาและสงเสริม47 
ทางดานวิชาการสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน ตามที่เสนอ และมอบใหรองอธิการบดีฝายบุคคลและการ48 
พสัดุ และรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศรับขอคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาตอไป 49 
 50 

4.9 การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 51 
  รองอธกิารบดฝีายบุคคลและการพัสดุเสนอตอที่ประชมุวา ดวยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 52 
ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 52/2552 ลําดับที่ 18 นางกิตติมา จันทรสม 53 
เลขานุการคณะเภสัชศาสตร ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักงาน54 



- 6 - 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 1/2553 ณ วันศุกรท่ี 8 มกราคม  2553 
หมายเหตุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 2/2553 วันศุกรท่ี 15 มกราคม 2553 เรียบรอยแลว 

อธิการบดี ตั้งแตวันที่ 3 ธันวาคม 2552 นั้น ในการนี้ จึงทําใหพนจากตําแหนงกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ตาม1 
ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการบริหารขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ขอ 2 
5.1.1 (5) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งกรรมการ ก.บ.ม. ประเภทผูแทนผูบริหาร โดยใหที่ประชุม3 
คณบดีเปนผูพิจารณาแตงตั้ง นั้น  4 
  ดงันั้น เพื่อใหการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ เปนไปดวยความเรียบรอย 5 
และสอดคลองกับขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการบริหารขาราชการพลเรือนใน6 
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณากําหนดวิธีการเลือกและเลือกคณะกรรมการ7 
บริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหาร จากผูดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารตาม ขอ 7.2 (7) 8 
และมหาวิทยาลัยไดดําเนินการโดยใหคณะ/สถาบัน/สํานัก/ศูนย/วิทยาลัย เสนอชื่อตามที่ขอบังคับกําหนดแลว 9 
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 10 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 11 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหเสนอชื่อ นายสมนึก ปนทอง เปน12 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหาร จากผูดํารงตําแหนง13 
ประเภทผูบริหาร  14 
 15 

4.10 การพิจารณาสรรหารายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งเปนคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ 16 
ประจําป 2553 17 

  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่สหกรณออมทรัพย18 
มหาวิทยาลัยขอนแกน จํากดั จะไดจดัมีการประชุมใหญสามัญประจาํป 2552 เพื่อสรปุผลการดาํเนนิงานในรอบป19 
บัญชีที่ผานมา และยังจะไดจัดการเลือกตั้งกรรมการดาํเนินการ และผูตรวจสอบกิจการประจําป 2553 แทน20 
กรรมการชุดเดิมสวนหนึ่งที่หมดวาระลง โดยการประชุมดังกลาวจะจัดขึ้นในวันเสารที่ 23 มกราคม 2553 ณ 21 
หองประชุมใหญ อาคารพิเชษฐ เหลืองทองคํา คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ตั้งแตเวลา 08.30 น. 22 
เปนตนไป โดยมีสมาชิกผูสนใจสมัครรับเลือกตั้งที่ผานการพิจารณาคุณสมบัติตามระเบียบ ดังนี้ สายสนับสนุน  23 
มีผูสมัคร จํานวน 7 คน จะเลอืกตั้งเปนกรรมการดาํเนินการ จาํนวน 2 คน สายลูกจางประจํา มีสมคัรจํานวน 12 คน 24 
จะเลือกตั้งเปนกรรมการ จํานวน 5 คน รวมผูสมัครที่มีคณุสมบัติทั้งส้ิน 19 คน จะเลือกตั้งเปนกรรมการ25 
ดําเนินการ จํานวน 7 คน และผูตรวจสอบ จํานวน  1 ทีม ตามรายชื่อผูสมัครดงันี้  26 
 27 

ลําดับ ช่ือ-สกุล สังกัด 
สายสนับสนุน จํานวน 7 คน  

1 นายปยพิกุล สุดโปรง คณะแพทยศาสตร 
2 นายพุฒิพงศ พงษพันธ คณะสัตวแพทยศาสตร 
3 นายชวลิต เนตรอริยทรัพย คณะแพทยศาสตร 
4 นางฉวีวรรณ เหรียญเงิน คณะแพทยศาสตร 
5 นายธงนํา เต็มเปยมเจนสุข คณะแพทยศาสตร 
6 นายมานะ ดีไพร คณะสัตวแพทยศาสตร 
7 นายเกริกพงษ บุษราคัม ขาราชการบํานาญ 

สายลูกจางประจํา จํานวน 12 คน   
1 นายสุคนธ ภักดีศรีพันธ คณะเกษตรศาสตร 
2 นายชัยนิยม สินทร สํานักงานอธิการบดี 
3 นางสุทธดา ทรงจอหอ คณะวิศวกรรมศาสตร 
4 นายอุบล กินบุญ สมาชิกเกษียณอายุราชการ 
5 นายสมศักดิ์ อุนจันที คณะวิทยาศาสตร 
6 นายดํารงค แสงศรีเรือง กองอาคารฯ สํานักงานอธิการบดี 
7 นายกฤษฎา คําลําภา คณะสัตวแพทยศาสตร 
8 นางลําพูน หรองบุตรศรี คณะแพทยศาสตร 
9 นายออนศรี แกวศิร ิ คณะเทคโนโลยี 
10 นายวิบูลย ดวงจันทร คณะแพทยศาสตร 
11 นายบท ศรีหนองกุง กองอาคารฯ สํานักงานอธิการบดี 
12 นายธนพล  รังสิมานพ คณะวิศวกรรมศาสตร 

ผูตรวจสอบกิจการ จํานวน 1 ทีม  
1 รศ.อําพน หอนาค ขาราชการบํานาญ 
2 น.ส.มารศรี เตียสวัสดิ์ สํานักงานบริหารและพัฒนาวิชาการ 
3 นายสุริยพร ยิ่งเจริญกิจขจร คณะแพทยศาสตร 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 1/2553 ณ วันศุกรท่ี 8 มกราคม  2553 
หมายเหตุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 2/2553 วันศุกรท่ี 15 มกราคม 2553 เรียบรอยแลว 

  ดังนั้น ในการจัดการการเลอืกตั้งกรรมการดําเนินงานและผูตรวจสอบ ประจําป 2553 เปนไป1 
ดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงคและเปนไปตามระเบียบและขอบังคับของสหกรณฯ คณะกรรมการจดัการ2 
การเลือกตั้งมมีติใหนํารายชือ่ผูสมัครทั้งหมดใหที่ประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ทําหนาที่สรรหารายชือ่3 
ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการสหกรณฯ จํานวนไมเกิน 16 รายชื่อ มาใหที่ประชุมใหญเลือกตั้ง ทั้งนี้ 4 
ไดแนบประวัติของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการดาํเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ ซึ่งมีรายละเอียดตาม5 
เอกสารประกอบวาระการประชุม 6 

ทั้งนี้ จากหลักการเดิมที่ที่ประชุมคณบดีเคยมีมติไวคือ ใหมีการกระจายของคณะ/หนวยงาน 7 
ของผูสมัครในสัดสวนที่เหมาะสม ดังนั้น รายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้ง สายสนับสนุนมอบใหคณะแพทยศาสตร8 
พิจารณาคดัเลอืกผูสมัครจากคณะแพทยศาสตรจาก 4 คนใหเหลือ 2 คน และสายลูกจางประจาํมอบใหคณะ9 
วิศวกรรมศาสตร พจิารณาคดัเลือกผูสมัครจากคณะวศิวกรรมศาสตรจาก 2 คน ใหเหลือ 1 คน โดยใหสงชื่อมาที่10 
รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ  11 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 12 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหใชหลักเกณฑการพิจารณารายชื่อ โดยใหมีการ13 
กระจายของคณะ/หนวยงาน ในสัดสวนท่ีเหมาะสม เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมของคณะ/หนวยงาน14 
ตางๆ  ตามหลักการเดิมของที่ประชุมคณบดี ครั้งท่ี 1/2551 เมื่อวันท่ี 11 มกราคม 2551 จึงเสนอ15 
รายช่ือผูสมัครรับเลือกตั้งเปนคณะกรรมการดําเนินการ ประจําป 2553 จาํนวน 16 รายช่ือ ดังน้ี  16 
 17 

ลําดับ ช่ือ-สกุล สังกัด 
สายสนับสนุน จํานวน 5 คน  

2 นายพุฒิพงศ พงษพันธ คณะสัตวแพทยศาสตร 
6 นายมานะ ดีไพร คณะสัตวแพทยศาสตร 
7 นายเกริกพงษ บุษราคัม ขาราชการบํานาญ 

สายลูกจางประจํา จํานวน 11 คน   
1 นายสุคนธ ภักดีศรีพันธ คณะเกษตรศาสตร 
2 นายชัยนิยม สินทร สํานักงานอธิการบดี 
4 นายอุบล กินบุญ สมาชิกเกษียณอายุราชการ 
5 นายสมศักดิ์ อุนจันที คณะวิทยาศาสตร 
6 นายดํารงค แสงศรีเรือง กองอาคารฯ สํานักงานอธิการบดี 
7 นายกฤษฎา คําลําภา คณะสัตวแพทยศาสตร 
8 นางลําพูน หรองบุตรศรี คณะแพทยศาสตร 
9 นายออนศรี แกวศิร ิ คณะเทคโนโลยี 
10 นายวิบูลย ดวงจันทร คณะแพทยศาสตร 
11 นายบท ศรีหนองกุง กองอาคารฯ สํานักงานอธิการบดี 
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  ท้ังน้ี มอบใหคณะแพทยศาสตรนํารายชื่อผูสมัครเปนกรรมการดําเนินการ ตัวแทนสาย19 
สนับสนุน สังกัดคณะแพทยศาสตรจํานวน 4 รายชื่อ ไปพิจารณาหารือรวมกันภายในคณะ เพื่อ20 
คัดเลือกใหไดรายช่ือผู ท่ีสมควรไดรับการเสนอชื่อฯ จํานวน 2 รายช่ือท่ีเหลือ และมอบใหคณะ21 
วิศวกรรมศาสตรนํารายชื่อผูสมัครเปนกรรมการดําเนินการ ตัวแทนสายลูกจางประจํา สังกัดคณะ22 
วิศวกรรมศาสตร จํานวน 2 รายช่ือ  ไปพิจารณาหารือรวมกันภายในคณะ เพื่อคัดเลือกใหไดรายช่ือผูท่ี23 
สมควรไดรับการเสนอชื่อฯ จํานวน 1 รายชื่อท่ีเหลือ และแจงรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษย24 
เกาสัมพันธเพื่อประกาศรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งเปนคณะกรรมการดําเนินการ ประจําป 2553 ตอไป 25 
 26 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 27 

5.1  การสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 28 
ประธานเสนอที่ประชุมวา  ดวยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและคณบดีคณะวิทยาการจัดการ จะครบ29 

วาระการดํารงตําแหนงในวันที่ 29 พฤษภาคม 2553 ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน 30 
วาดวย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2552 “ขอ 11 ใหอธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการสรร31 
หาคณบดีกอนการสิ้นสุดวาระของผูดํารงตําแหนงคณบดีไมนอยกวา 120 วัน หรือในกรณีที่ผูดํารงตําแหนง32 
คณบดี พนจากตําแหนงดวยเหตุอื่นกอนครบวาระ ใหอธิการบดีเสนอแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาภายใน 60 วัน” 33 
ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับฯ จึงเห็นควรนําเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อทราบ และนําเสนอสภา34 
มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีทั้งสองคณะ ตอไป 35 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 36 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 37 
 38 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 1/2553 ณ วันศุกรท่ี 8 มกราคม  2553 
หมายเหตุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 2/2553 วันศุกรท่ี 15 มกราคม 2553 เรียบรอยแลว 

5.2 การสรางความเขาใจเกี่ยวกับปริญญากิตติมศักดิ์ 1 
เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา ดวยคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุม ครั้งที่ 2 

12/2552 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552 ไดพิจารณาเรื่องการสรางความเขาใจที่ถูกตองใหแกสังคมเกี่ยวกับการใช3 
ปริญญากิตติมศักดิ์ซึ่งมีความแตกตางจากปริญญาที่ไดรับจากการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา 4 
จึงเห็นสมควรกาํหนดคําอธิบายเพื่อสรางความเขาใจในเรื่องปริญญากิตตมิศักดิ์ และขอความรวมมอืจากสถาบันอุดมศกึษา5 
ในการทําความเขาใจตอสังคมดวย ดังนี้  6 

“ปริญญาที่เปนผลจากการสอนนั้นเกิดจากการศึกษาตามหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตามเกณฑ7 
มาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษาซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาไดใหความเห็นชอบการเปดสอนและไดรับการ8 
รับทราบการอนุมัติหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแลวผูซึ่งสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร9 
ดังกลาวสามารถนําปริญญานั้นไปใชในฐานะเปนคุณวุฒิทางการศึกษา เชน เพื่อการสมัครงาน เพื่อรับการ10 
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในองคกรหรือสถาบัน เพื่อเปนอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 11 
อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ และอาจารยผูสอนตามที่กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 12 
2548 เปนตน  13 

ปริญญากิตติมศักดิ์ นั้น เปนเรื่องที่สถาบันอุดมศึกษาโดยสภาสถาบันไดประสาทแกผูทรงคุณวุฒิ14 
หรือผูมีเกียรตคิุณตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นสมควรเพื่อเปนการแสดงเกียรติประวัติของผูที่ไดรับวาเปน15 
ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ผูที่ทําคุณประโยชนทางวิชาการ และผูมีเกียรติคุณที่สมควรไดรับการยกยองให16 
เปนที่ประจักษตอสังคม ซึ่งเปนเรื่องที่แตกตางจากวุฒิทางการศึกษา และไมอาจจะนําไปเทียบเคียงหรือใช17 
ประโยชนเชนวุฒิทางการศึกษาตามที่กลาวขางตน 18 

อนึ่ง การเรียกคํานําหนานามวา “ดร.” นั้น ในบริบทของอุดมศึกษาจะใชเรียกเฉพาะผูสําเร็จ19 
การศึกษาในระดับปริญญาเอกมิไดรวมถึงปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์” 20 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 21 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 22 
 23 

5.3 รายงานการตรวจสอบบัญชีวิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ 2552 24 
รองคณบดีฝายวิชาการผูแทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่นเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่ 25 

วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น ไดดําเนินการตรวจสอบบัญชี ประจําปงบประมาณ 2552 ตามคําสั่งคณะกรรมการ26 
อํานวยการวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 001/2552 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2552 นั้น  27 

บัดนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น คราวประชุม ครัง้ที่ 6/2552 28 
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 ไดเห็นชอบรายงานการตรวจสอบบัญชีของวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 29 
ประจําปงบประมาณ 2552 แลว โดยมีรายได 246,985,446.87 บาท มีคาใชจายในการดําเนินงาน 30 
239,547,456.16 บาท และมีรายไดสูงกวาคาใชจายในการดําเนินงาน 7,437,990.71 บาท ซึ่งมีรายละเอียด31 
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 32 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 33 
  ประธานมีขอสังเกตวา ควรพิจารณาการจัดทําหมายเหตุประกอบงบการเงินใหเปนไปตาม34 
กรมบัญชีกลางกําหนดดวย 35 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป 36 
 37 

5.4 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2552 รายงานการตรวจสอบบัญชีของศูนยวิจัย38 
รวมเฉพาะทางดานสวนประกอบฮารดดิสกไดรฟ คณะวิศวกรรมศาสตร 39 

เพื่อใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยศูนยวิจัยรวมเฉพาะทางดานสวนประกอบ40 
ฮารดดิสกไดรฟ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2549 ขอ 16 “ทุกๆ รอบปงบประมาณ ให41 
ผูอํานวยการจัดทํารายงานสรุปและเสนอรายงานการดําเนินงานของศูนยฯ ในทุกแผนงานตอคณะกรรมการอํานวยการ 42 
เพื่อนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย” ศูนยวิจัยรวมฯ จึงเสนอรายงานประจําปงบประมาณ 2552 เพื่อสรุปผลการ43 
ดําเนินงานในรอบปงบประมาณที่ผานมา และไดดําเนินการใหมีการตรวจสอบบัญชีของศูนยวิจัยรวมฯ โดย      44 
ผูตรวจสอบบัญชี ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  45 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป 46 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  47 
 48 

5.5 รายงานประจําป ปงบประมาณ 2552 ของสํานักงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 49 
ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแกนไดจดัตั้งสํานักงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ ใหมีหนาที่หลกั50 

รับผิดชอบงานที่เกี่ยวของกับพระราชดําริ ตามนั้น บัดนี้ สํานักงานฯ ไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําป 51 
2552 เสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 52 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 53 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 1/2553 ณ วันศุกรท่ี 8 มกราคม  2553 
หมายเหตุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 2/2553 วันศุกรท่ี 15 มกราคม 2553 เรียบรอยแลว 

5.6 รายงานผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร 1 
ตามที่คณะเภสัชศาสตร ไดรับอนุมัติใหดําเนินการโครงการพิเศษ รวมทั้งส้ิน 3 หลักสูตร คือ 2 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ผลิตเภสัชกรภาคสมทบ โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ศึกษาเปน3 
ภาษาอังกฤษ และโครงการพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา4 
วิทยาศาสตรความงามและสุขภาพ ไปแลวนั้น  5 

คณะเภสัชศาสตร จึงขอเสนอรายงานผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาหลักสูตรโครงการพิเศษ 6 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ 2552 โดยมีรายรับ 11,760,150.00 บาท 7 
รายจาย 10,093,745.65 บาท และมีรายรับสูงกวารายจาย 1,666,404.35 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร8 
ประกอบวาระการประชุม 9 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 10 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 11 
 12 

5.7 แจงผลการดําเนินคดี ความผิดฐานเปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ี 13 
โดยมิชอบ คดีอาญาหมายเลขดําท่ี 704/2552 ของศาลจังหวัดขอนแกน  14 

ตามที่นายสุเทพ ทักษิณเจนกิจ กับพวกรวม 11 คน เปนโจทกยื่นฟอง รศ.สุมนต สกลไชย 15 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกนกับพวกรวม 3 คน เปนจําเลยตอศาลจังหวัดขอนแกน คดีอาญาหมายเลขดําที่ 16 
704/2552 หมายเลขแดงที่ 2188/2552 เรื่อง เจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ (เรื่อง17 
ยกเลิกวิทยากร) ซึ่งศาลจังหวัดขอนแกนไดนัดไตสวนมูลฟองเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 เวลา 09.00 น. 18 
ณ ศาลจังหวัดขอนแกน ตอมาในวันเดียวกันศาลไดมคีําสั่งงดการไตสวนมูลฟองเนื่องจากศาลเห็นวาคดีสามารถ19 
วินิจฉัยไดโดยไมจําเปนไตสวนมูลฟองและไดพิพากษายกฟอง ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 20 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 21 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 22 
 23 

5.8 แจงผลการประชุมแนวทางในการปองกันเด็กและเยาวชนกอเหตุราย 24 
ตามที่เด็กและเยาวชนของศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 จังหวัดขอนแกนไดกอเหตุ25 

หลบหนีและทํารายรางกายนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนและทางจังหวัดไดใหหนวยงานที่เกี่ยวของ26 
ดําเนินการหามาตรการในการปองกัน นั้น  27 

บัดนี้ ผลการประชุมแนวทาง/มาตรการในการปองกันเด็กและเยาวชนกอเหตุรายจากหนวยงาน28 
ที่เกี่ยวของไดผลสรุปเปนที่เรียบรอยแลว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 29 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 30 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 31 
 32 

5.9 ความเห็นและขอเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 33 
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดรับแจงจากสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 34 

เรื่อง ความเหน็และขอเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตามหนังสือที่ ศธ 0208/10891 35 
ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2552 นั้น 36 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแลวเห็นควรแจงสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด37 
และในกํากับรับทราบความเห็นการแกไขปญหาดานสังคมและคณุภาพชีวิต ขอ 1.4.4 เรื่อง การสนับสนุนให38 
มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตรงกับความตองการของตลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 39 
รวมทั้งใหภาคอุตสาหกรรมเปดโรงงานใหครู อาจารย นักศึกษา เขามาฝกงานมากขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดตาม40 
เอกสารประกอบวาระการประชุม 41 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 42 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 43 
 44 

5.10 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีโรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป 2552 45 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการบริหารงานโรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 46 

2543 ขอ 41 และขอ 42 นั้น  47 
สํานักงานตรวจสอบภายใน ไดทําการตรวจสอบงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับปส้ินสุด  48 

วันที่ 30 กันยายน 2552 กับบัญชีเอกสารและหลักฐานตางๆ การปฏิบัติทางบัญชีและทดสอบรายงานอื่นๆ ที่49 
เห็นวาจําเปนตามหลักวิชาการบัญชีแลว เห็นวางบการเงินนี้แสดงผลการดําเนินงานโดยถูกตองตามที่ควร และ50 
ไดทําขึ้นตามหลักบัญชีที่ใชโดยทั่วไปสําหรับการคิดราคาสินคาคงเหลือนั้น ไดใชราคาทุนโดยถือหลัก First-in 51 
First-out (FIFO) การคิดคาเสื่อมราคาสินทรัพยใชวิธีเสนตรง การบันทึกบัญชีใชเกณฑคงคาง (ACCURAL 52 
BASIS) โดยมีกําไรสุทธิ 4,087,634.59 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  53 

 54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 1/2553 ณ วันศุกรท่ี 8 มกราคม  2553 
หมายเหตุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 2/2553 วันศุกรท่ี 15 มกราคม 2553 เรียบรอยแลว 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป 1 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  2 
 3 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ   4 

6.1 การรับนักเรียนใหม ประจําปการศึกษา 2553 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน  5 
คณบดีคณะศึกษาศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา  ดวยในปการศึกษา 2553 โรงเรียนสาธิต6 

มหาวิทยาลัยขอนแกน จะเปดรับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 7 
ซึ่งขอมูลการรับสมัครโดยสรุป มีดังนี้  8 

1. จํานวนรับ 9 

ระดับ วิทยาเขต 
จํานวนรับ 

หมายเหต ุทั่วไป ผูทําคุณ สวัสดิการ
ภายใน 

รวม 

อนุบาล - 90 50 140 280 (เกิดระหวาง 1มิ.ย.48-31 พ.ค. 49) 
ม.1 ศึกษาศาสตร 20 10 - 30 จํานวนรวมประมาณ 
ม.4 ศึกษาศาสตร 25 10 - 35 จํานวนรวมประมาณ 
ม.4 มอดินแดง 25 15 - 40 จํานวนรวมประมาณ 

 10 
2. ปฏิทินการดําเนินการ 11 
ระดับ วิทยาเขต จําหนายใบ

สมัคร 
สมัคร สอบ ประกาศผล หมายเหต ุ

อนุบาล - 1-5 ก.พ. 6 ก.พ. ส-อ 
20-21 ก.พ. 

22 มี.ค.  

ม.1 ศึกษาศาสตร หลังการอนุมัติ
จากที่ประชุม
คณบดี ประมาณ
กลางเดือน ม.ค. 

ภายใน
วันที่ 24 
ก.พ. 

ส. ที่ 6 มี.ค 12 มี.ค.  สมัครผาน 
Internet ม.4 ศึกษาศาสตร อ. ที่ 7 มี.ค. 

ม.4 มอดินแดง ส. ที่ 6 มี.ค 

  12 
 ดังรายละเอียดใน (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุม13 
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ในการประชุม ครั้งที่ 14/2552 เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2552 ดังนี้  14 

1. ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน เรื่อง การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิต15 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ชั้นอนุบาลปที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2553  16 

2. ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน เรื่อง การรับนักเรียนเสริมระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 17 
ประจําป พ.ศ. 2553 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (มอดินแดง) ระดับ18 
มัธยมศึกษา 19 

3. ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน เรื่อง การรับนักเรียนเสริมระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปที่ 4 20 
ประจําป พ.ศ. 2553 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (ศึกษาศาสตร) ระดับ21 
มัธยมศึกษา 22 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 23 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 24 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการการรับนักเรียนใหม ประจําปการศึกษา 25 
2553 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ตาม (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ท้ัง 3 ฉบับ ตามที่26 
เสนอ ดังน้ี  27 

1. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิต28 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ช้ันอนุบาลปท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2553  29 

2. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง การรับนักเรียนเสริมระดับช้ันมัธยมศึกษา30 
ปท่ี 4 ประจําป พ.ศ. 2553 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (มอดินแดง) 31 
ระดับมัธยมศึกษา 32 

3. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง การรับนักเรียนเสริมระดับช้ันมัธยมศึกษา33 
ปท่ี 1 ปท่ี 4 ประจําป พ.ศ. 2553 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัขอนแกน 34 
(ศึกษาศาสตร) ระดับมัธยมศึกษา 35 

 36 
 37 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 1/2553 ณ วันศุกรท่ี 8 มกราคม  2553 
หมายเหตุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 2/2553 วันศุกรท่ี 15 มกราคม 2553 เรียบรอยแลว 

6.2 แนวทางการแกไขปญหาดานการเงิน รายรับ-รายจายไมสมดลุและการปรับคาเลาเรียน 1 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน  2 

คณบดีคณะศึกษาศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา  ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแกนไดประกาศ3 
หลักเกณฑการกําหนดอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใชเงินรายไดในตําแหนงสาขาวิชาที่ขาดแคลน 4 
ใหใชอัตราเงนิเดือนตามระบบพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน ตามประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน 5 
ฉบับที่ 1995/2552 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 เปนตนไป นั้น 6 
จากประกาศดังกลาวเปนผลทําใหโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ตองใชเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นสําหรับ7 
จายเปนเงินเดือนใหกับอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณรายไดซึ่งเปนตําแหนงสาขาวิชาขาดแคลน8 
ตามประกาศฯ ในอัตราที่กําหนดใหม โดยในงบประมาณ 2553 จะตองใชเงินงบประมาณเพิ่มขึ้น จํานวนทั้งส้ิน 9 
5,626,116 บาท (หาลานหกแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งรอยสิบหกบาทถวน) แยกรายละเอียด ดังนี้  10 

1. เงินเพื่อจายเปนเงินเดือนยอนหลังนับตั้งแตวันที่มีผลใชบังคับ (1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 11 
2552) จํานวน 2,472,180 บาท (สองลานสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งรอยแปดสิบบาทถวน) 12 

2. เงินเพื่อจายเปนเงินเดือนตามอัตราใหมในปงบประมาณ 2553 เดือนละ 206,015 บาท 13 
(สองแสนหกพันสิบหาบาทถวน) รวม 12 เดือน จํานวน 2,472,180 บาท (สองลานสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่ง14 
รอยแปดสิบบาทถวน) 15 

3. เงินสําหรับการเลื่อนเงินเดือนและจายคาตอบแทนประจําปงบประมาณ 2553 จํานวน 16 
681,756 บาท (หกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดรอยหาสิบหกบาทถวน)  17 

โรงเรียนสาธิตฯ ไดเสนอแนวทางการแกปญหาดานการเงินรายรับ-รายจายไมสมดุลดังกลาว 18 
โดยไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อวันที่ 19 
30 พฤศจิกายน 2552 และที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 14/2552 เมื่อ20 
วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2552 ซึ่งมีแนวทางการแกปญหามี 6 มาตรการ คือ  21 

แนวทางแกปญหา 22 
มาตรการที่ 1  ขอใหมหาวิทยาลัยเรงใหการสนับสนุนอัตราพนักงานงบประมาณแผนดินเพื่อ23 

บรรจุตามกรอบอัตราที่ไดรบัการอนุมัติแลว 94 อัตรา 24 
มาตรการที่ 2  ขอยืมเงินสํารองจากเงินกองทุน จํานวน 5,626,116 บาท (หาลานหกแสน25 

สองหมื่นหกพันหนึ่งรอยสิบหกบาทถวน) เพื่อสมทบจายเปนเงินเดือน26 
ยอนหลังตั้งแต 1 ตุลาคม 2551 ถึงส้ินปงบประมาณ 2553 27 

มาตรการที่ 3  การปรับคาบํารุงการศึกษาทุกระดับชั้นป โดยเพิ่มขึ้นจากที่เรียกเก็บเพื่อเปน28 
คาจางอาจารยผูสอน ตามประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกนที่ 90/2552 ในอัตรา 29 
20% ซึ่งรวมถึง คาธรรมเนียมการศึกษาโครงการสงเสริมศักยภาพนกัเรียน  30 

มาตรการที่ 4  ขอรับการสนับสนุนสวัสดิการการศึกษาแกบุตรบุคลากรภายในที่มหาวิทยาลัย31 
ใหจากเดิม 1,000 บาท เปน 1,200 บาท ซึ่งอัตรา 1,000 บาทนี้ โรงเรียนฯ 32 
ไดรับมาตั้งแตปงบประมาณรายได พ.ศ. 2539 รายละเอียดตามหนังสือ ที่ ทม 33 
0501.1.2/480 ลงวันที่ 11 เมษายน 2538 34 

มาตรการที่ 5 การขอรับงบประมาณสนับสนุนจากบุคคลภายนอกเทากับอัตราที่35 
มหาวิทยาลัยขอนแกนใหการสนับสนุน 36 

มาตรการที่ 6 ขอผอนผันการหักเงินรายได เฉพาะคาอาหารเขากองทุน 3% ของมหาวิทยาลัย 37 
และ 7% ของคณะศึกษาศาสตร ชวงระยะเวลาหนึ่ง ประมาณ 2-3 ป 38 

จากมาตรการทั้ง 6 ขอนี้ จะชวยใหโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยขอนแกน สามารถดําเนินการไป39 
ไดโดยไมเกิดปญหากระทบตอคุณภาพการศึกษา และมาตรฐานที่เปนอยูในปจจุบัน และขอเสนอ (ราง)ประกาศ40 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 2 ฉบับ ประกอบการพิจารณา ดงันี้  41 

1. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน เรื่อง คาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมเพื่อพัฒนา42 
คุณภาพการศกึษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2553 43 

2. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน เรื่อง คาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมโครงการ44 
สงเสริมศักยภาพนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2553 45 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 46 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนและให47 
ขอเสนอแนะในมาตรการดังกลาว 48 
  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้  49 

- เพื่อความรอบคอบในการดําเนินการคณะศึกษาศาสตรและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน50 
ควรพิจารณาแนวทางการแกปญหางบประมาณรายรับ-รายจายของโรงเรียนฯ โดยมกีาร51 
วิเคราะหคาใชจายตางๆ ที่ชดัเจน โดยหารอืรวมกับรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 52 
และควรมีผูแทนจากที่ประชุมคณบดี 3-5 คน รวมพิจารณาดวย 53 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 1/2553 ณ วันศุกรท่ี 8 มกราคม  2553 
หมายเหตุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 2/2553 วันศุกรท่ี 15 มกราคม 2553 เรียบรอยแลว 

- ควรพิจารณาหาแนวทางอื่นๆ ที่จะชวยเหลือผูปกครองในการรับผิดชอบคาใชจายที่จะ1 
เกิดขึ้นในอนาคตดวย 2 

- ควรพิจารณาแนวทางการบรหิารจัดการของโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัขอนแกน ทั้ง 2 แหง 3 
ใหสามารถลดตนทุนการดําเนินการลงได เชน การจัดซื้อวัสดุอุปกรณรวมกัน เปนตน 4 

- การแกไขปญหาการขึ้นเงินเดือนอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัย ควรเชื่อมโยงกับรายรับ-รายจาย5 
ที่เปนระบบเดียวกับมหาวิทยาลัย และไมควรใชเปนเหตุผลเพื่อปรับขึ้นคาเลาเรียน 6 

  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นควรใหคณะศึกษาศาสตร และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 7 
รับขอคิดเห็นเสนอของที่ประชุมไปพิจารณาและหารือรวมกับรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ เพื่อ8 
พิจารณาหารือในรายละเอียดเก่ียวกับแนวทางการแกไขปญหาดานการเงินรายรับ-รายจาย และการปรับ9 
คาเลาเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหรอบคอบและชัดเจน และนํากลับมาเสนอที่ประชุม10 
คณบดีอีกครั้งในการประชุมครั้งตอไป กอนเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 11 
  12 
เลิกประชุมเวลา 12.35 นาฬิกา 13 
 14 

 15 
 16 

 17 
 18 
           (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 19 
              รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 20 

                                 เลขานุการที่ประชุมคณบดี 21 
 22 
 23 
นางสาวลัลธริมา  ประจง 24 
นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์ 25 
ผูจดรายงานการประชุม  26 
 27 
นางสังวาลย  ชางทอง 28 
ผูตรวจรายงานการประชุม 29 


