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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 2/2553 ณ วันศุกรท่ี 15 มกราคม 2553 
หมายเหตุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 3/2553 เมื่อวันศุกรท่ี 12 กุมภาพันธ 2553  เรียบรอยแลว 

 

รายงานการประชุมคณบดี 1 
ครั้งท่ี 2/2553 2 

เมื่อวันศุกรท่ี 15 มกราคม 2553 3 
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารแกนกัลปพฤกษ มหาวิทยาลัยขอนแกน 4 

 5 

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

แทนรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 14 
8. ผศ.วินัย  ใจขาน    รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 15 
9. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 16 
10. ผศ.อาวุธ  ยิ้มแต    รองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพ 17 
11. รศ.ลําปาง  แมนมาตย   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 18 
12. รศ.สังคม  เตชะวงคเสถียร   รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา 19 

แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร 20 
13. รศ.สุนันทา  กิ่งไพบูลย   รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ 21 

แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 22 
14. ผศ.เกียรติ  แสงอรุณ   คณบดีคณะวิทยาศาสตร 23 
15. ผศ.ไพศาล  สุวรรณนอย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร 24 
16. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 25 
17. ผศ.นเรศ  วโรภาสตระกูล   รองคณบดีฝายบริหาร 26 

แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร และ 27 
แทนผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ 28 

18. ผศ.เยาวลักษณ  อภิชาติวัลลภ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 29 
19. รศ.เกรียงไกร  กิจเจริญ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 30 
20. รศ.พิษณุ  อุตตมะเวทิน   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 31 
21. ผศ.อังสนา  ใจแนน    ผูชวยคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา 32 

แทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 33 
22. อ.นรินทร  จันทรศร ี    รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 34 

แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร 35 
23. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี  36 
24. รศ.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 37 
25. ผศ.ทรงยศ  วีระทวีมาศ   คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 38 
26. รศ.มันทนา  สามารถ   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 39 
27. ผศ.รุจิรัตน  พัฒนถาบุตร   ผูชวยคณบดี 40 

แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจดัการ 41 
28. รศ.คูณ  โทขันธ    รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ 42 

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

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 46 
31. รศ.รวี  หาญเผชิญ    รองผูอํานวยการฝายบริหาร 47 
      แทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 48 
32. ผศ.อนัตต  เจาสกุล    ผูอํานวยการศนูยคอมพิวเตอร 49 
33. นายพิชัย  เลงพานิชย   เลขานุการศูนยบริการวิชาการ 50 

แทนผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 51 
 52 
 53 
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34. อ.สุรพล  แสนสุข    ผูอํานวยการวิทยาเขตหนองคาย 1 
35. อ.เทพฤทธิ์  ตุลาพิทักษ   รองประธานสภาคณาจารย คนที่สอง 2 

แทนประธานสภาคณาจารย 3 
36. นายอมร  สินเธาว    ประธานสภาขาราชการและลูกจาง 4 
37. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 5 

เลขานุการที่ประชุม 6 
38. นางสังวาลย  ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 7 
 8 
 9 
ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 10 
1.  รศ.เฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี   คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 11 
2.  อ.กิตติบดี  ใยพูล    รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร 12 
3.  รศ.พีระศักดิ์  ศรีฤาชา   ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  13 
      (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 14 
 15 
เริ่มประชุมเวลา 09.45 นาฬิกา 16 
 17 
  เมื่อครบองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ดังนี้ 18 
 19 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอท่ีประชุม  20 
  -ไมม-ี 21 
 22 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งท่ี 1/2553 เมื่อวันท่ี 8 มกราคม 2553 23 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2553 โดยมีการแกไข ดังนี้ 24 
- หนา 1 ตําแหนงผูเขารวมประชุมลําดับที่ 36  จากเดิม “ประธานสภาขาราชการและลูกจาง” ใหแกไข25 

เปน “ประธานสภาขาราชการ พนักงาน และลูกจาง”  26 
- หนา 4 บรรทัดที่ 8 คําวา “คณะพยาบาลศาสตร” ใหแกไขเปน “คณบดีคณะพยาบาลศาสตร” 27 

 28 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน   29 
  3.1  ขออนุมตัิแนวทางการแกปญหาดานการเงิน รายรับ-รายจายไมสมดลุ และ 30 

        การปรบัคาเลาเรยีนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัขอนแกน  31 
คณบดีคณะศึกษาศาสตรเสนอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่  32 

1/2553 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2553 ไดพิจารณาเรื่อง แนวทางการแกปญหาดานการเงิน รายรับ-รายจายไมสมดลุ 33 
และการปรับคาเลาเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน แลว ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้  34 

- เพื่อความรอบคอบในการดําเนินการคณะศึกษาศาสตรและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน35 
ควรพิจารณาแนวทางการแกปญหางบประมาณรายรับ-รายจายของโรงเรียนฯ โดยมกีาร36 
วิเคราะหคาใชจายตางๆ ที่ชดัเจน โดยหารอืรวมกับรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 37 
และควรมีผูแทนจากที่ประชุมคณบดี 3-5 คน รวมพิจารณาดวย 38 

- ควรพิจารณาหาแนวทางอื่นๆ ที่จะชวยเหลือผูปกครองในการรับผิดชอบคาใชจายที่จะ39 
เกิดขึ้นในอนาคตดวย 40 

- ควรพิจารณาแนวทางการบรหิารจัดการของโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัขอนแกน ทั้ง 2 แหง 41 
ใหสามารถลดตนทนุการดําเนินการลงได เชน การจัดซื้อวัสดุอุปกรณรวมกัน เปนตน 42 

- การแกไขปญหาการขึ้นเงินเดือนอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัย ควรเชื่อมโยงกับรายรับ-รายจาย43 
ที่เปนระบบเดียวกับมหาวิทยาลัย และไมควรใชเปนเหตุผลเพื่อปรับขึ้นคาเลาเรียน 44 

และ ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นควรใหคณะศึกษาศาสตร และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน รับขอคิดเห็นเสนอของที่45 
ประชุมไปพิจารณาและหารือรวมกับรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ เพื่อพิจารณาหารือในรายละเอียดเกี่ยวกับแนว46 
ทางการแกไขปญหาดานการเงินรายรับ-รายจายและการปรับคาเลาเรยีนโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัขอนแกน ให47 
รอบคอบและชัดเจน และนํากลับมาเสนอที่ประชุมคณบดีอีกครั้งในการประชุมครั้งตอไป กอนเสนอสภา48 
มหาวิทยาลัยตอไป   49 

ทั้งนี้ทางคณะศึกษาศาสตร และโรงเรียนฯ ไดประชุมพิจารณารวมกับรองอธิการบดีฝายแผนและ 50 
สารสนเทศแลว และไดขอสรุปในแนวทางการดําเนินการใน 3 ประเด็นคือ 51 

1.  ประมาณการรายรับ-รายจาย และคาใชจายรายหัว 52 
2.  มาตรการการแกปญหา  53 
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3.  เหตุผลของการปรับคาบํารุงการศึกษา และคาธรรมเนียมเพื่อพิจารณาคุณภาพการศึกษา 1 
     ของโรงเรียน พ.ศ. 2553 2 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 3 

1. ประมาณการรายรับ-รายจาย และคาใชจายรายหัว 4 
1.1 โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรบังบประมาณปละประมาณ 120 ลานเศษถึง 130 ลานเศษ 5 

จาก 7 แหลง รวม 100% จาํแนกไดดังนี ้6 
1. เงินคาธรรมเนยีมการศึกษา ประมาณ 30-35 % 7 
2. เงินดอกผลทุนสํารองสะสม ประมาณ 0.64% 8 
3. เงินผลประโยชน ประมาณ 0.60% 9 
4. เงินงบประมาณแผนดิน ประมาณ 47% 10 
5. เงินงบประมาณแผนดิน-จัดการศึกษา 15 ป ประมาณ 8-10% 11 
6. เงินบริจาคกองทุนพัฒนาฯ ประมาณ 8-10% 12 
7. เงินสนับสนุนสวัสดิการการศึกษาบุตรประมาณ 1.2% 13 

1.2 คาใชจายรายหัว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกนมีนักเรียนรวมทั้งส้ินประมาณ 4,750 คน 14 
เฉลี่ยคาใชจายรายหัว คนละ 24,724 บาทตอป (คาใชจายปงบประมาณ 2551) ซึ่งจะอยูในสภาพ15 
สมดุลกับรายรับที่รับเขา  16 

1.3 ประมาณการรายรับจากการขอปรับคาธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มรายรับที่ไดจากการปรับ17 
คาธรรมเนียมหลังหักตามระเบียบการเงินและรวมกับรายรับที่ไดรับการสนับสนุนจาก18 
มหาวิทยาลัยขอนแกน จะมีรายรับเพิ่มประมาณ 6,804,983 บาท  19 

1.4 ประมาณการรายจายจากการปรับคาจางรายเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดสายผูสอน20 
ตามอัตราคาจางตามประกาศมหาวิทยาลยั ยอดเงินที่ไดรับจากการปรับคาธรรมเนยีมการศกึษา 21 
และมาตรการการแกปญหาอื่นๆ จะชวยใหโรงเรียนสามารถดําเนินการในสถานะปจจุบันไปได 22 
ประมาณ 3-4 ป  23 

2. มาตรการการแกปญหา 24 
2.1 ความชวยเหลือจากมหาวิทยาลัยขอนแกน 25 
 - การสนับสนุนสวัสดิการการศึกษาแกบุตรบุคลากรภายใน ตั้งแตชั้นอนุบาล 1 ถึง  26 

  มัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวนรายละ 1,200 บาท ตอป 27 
 - การพิจารณาจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดินในการบรรจุ 28 

  บุคลากร 29 
2.2 การดําเนินการแกไขปญหาภายในของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกนและคณะ 30 
      ศึกษาศาสตร 31 

- การยืมเงินสํารองจากกองทุนพัฒนาวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อ32 
สมทบจายยอนหลังตั้งแต 1 ตุลาคม 2551 ถึงกลางสิ้นปงบประมาณ 2553 33 

- กรณีงบประมาณดําเนินการไมเพียงพอ สามารถนําเงินทุนสํารองของโรงเรียนมาดําเนินการ34 
โดยจัดตั้งในประมาณการรายรับ และดําเนินการตามโครงการได 35 

3. เหตุผลการขอปรับคาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน   36 
พ.ศ. 2553 37 

โรงเรียนมีความจําเปนที่ตองขอรับทุนสนับสนุนจากผูปกครองในการมีสวนรวมดาน 38 
ทรัพยากรในการจัดการศึกษาตามความจําเปนทั้งนี้เพราะ 39 

1. เพื่อการบริหารจัดการตามลกัษณะเฉพาะของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ 40 
มิไดรับงบประมาณแผนดินหมวดเงินเดือนเต็ม 100% ซึ่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกนตอง41 
รับผิดชอบคาจางบุคลากรคิดเปนรอยละ 39.64 หรือประมาณ 12-13 ลานบาทตอป  42 

2. เพื่อรักษาสถานะดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาใหเปนที่ยอมรับอยูในระดับแนวหนา 43 
ของวงการศึกษา สามารถจัดการศึกษาใหกับนักเรียนประสบความสําเร็จเปนคนที่มีคุณภาพเปนทรัพยากรบุคคล44 
ที่มีคุณคาตอสังคมและประเทศชาต ิ45 

3. เพื่อใหคาตอบแทนที่สมดุลตามสิทธิของผูสอนที่มีความจําเปนในคาครองชีพ ตาม 46 
อัตภาพและศักดิ์ศรีของปริญญาและวิชาชีพ 47 
 48 
 49 



- 4 - 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 2/2553 ณ วันศุกรท่ี 15 มกราคม 2553 
หมายเหตุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 3/2553 เมื่อวันศุกรท่ี 12 กุมภาพันธ 2553  เรียบรอยแลว 

 

4. เพื่อเปนแรงจูงใจใหผูมีความสามารถทํางานตอในโรงเรียน ไมลาออกไปแสวงหา 1 
ความมั่นคงใหแกชีวิตและครอบครัว มผีลตอคุณภาพของผูเรียนที่ไมตองเปลี่ยนผูสอนบอยๆ และมีครู 2 
ที่มีความชํานาญ 3 

5. เพื่อปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะความผันแปรทางเศรษฐกิจของสังคมและภาวะเงินเฟอ  4 
ในสภาพสภาวะที่เปนวิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัขอนแกนไดมีการปรับคาบํารุง5 
การศึกษาของระดับอนุบาล ประถม และมัธยม ครั้งลาสดุในป พ.ศ. 2550 ตามประกาศที่ 201/2550 6 
ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2550 เรียกคาธรรมเนียมการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 7 
สวนประกาศฉบับอื่นๆ ตอมาอีก 3 ฉบับนั้นเปนการแกไขใชภาษาถอยคํา ใหตรงกับประกาศของ8 
กระทรวงการคลังเทานั้น มิไดมีการปรับเพิ่มคาบํารุงการศึกษาแตประการใด  9 
 10 

ประกาศ มข. 
ฉบับที ่ วันทีป่ระกาศ เรื่อง คาบาํรงุ 

อนุบาล ประถม ม.ตน ม.ปลาย 
106/2546 5 ก.พ. 2546 อัตราคาใชจายทางการศึกษาฯ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- 3,325 3,740 4,350 

170/2548 3 มี.ค. 2548 การเก็บเงินคาบํารุงการศึกษา
ระดับอนุบาล 

3,100 - - - 

201/2551 13 ก.พ. 2550 คาธรรมเนียมการศึกษาฯ 5,150 3,820 4,400 4,850 
1691/2551 2 ต.ค. 2551 คาธรรมเนียมและคาบาํรุง 5,150 3,820 4,400 4,850 
661/2552 21 เม.ย. 

2551 
คาบํารุงการศึกษาและ
คาธรรมเนียม 

5,150 3,820 4,400 4,850 

910/2552 27 พ.ค. 2552 คาบํารุงการศึกษาและ
คาธรรมเนียม 

5,150 3,820 4,400 4,850 

 11 
6. เพื่อการลงทุนการศึกษาที่มุงเนนการเปนผูนําทางการศึกษาและความเปน 12 

มาตรฐานสากลตามวิสัยทัศนของโรงเรียน ตลอดจนความกาวหนาทางวิชาการที่ทันสมัย จึงจําเปนตอง13 
มีการลงทุนทางดานสื่อการสอน และเทคโนโลยี 14 

7. ในการปรับเพิ่มคาบํารุงการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งนี้เปน 15 
การปรับขึ้นดวยความระมัดระวังมิใหผูปกครองเดือดรอนมากเกินไป โดยเฉพาะกลุมขาราชการที่16 
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งเมื่อเทียบกบัโรงเรียนสาธิตอื่นๆ ที่อยูในภูมิภาค ก็จะอยูในอัตรา17 
ที่ต่ํามาก ในขณะเดียวกันผูปกครองก็มีคาใชจายเพื่อการศึกษาบุตรเฉลี่ยเพียงเดือนละ 100 บาทเศษ 18 
เทานั้น  19 
 20 

ระดับหนวยงาน ประกาศ 
910/2552 ประกาศใหม 

ระดับอนุบาล 5,150 7,150 

ระดับประถม 3,820 5,620 

ระดับมัธยมตน 4,400 6,300 

ระดับมัธยมปลาย 4,850 6,850 

 21 
     หมายเหตุ  ยอดนี้ไดรวมงบสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแกน 1,200 บาท ไวเรียบรอยแลว 22 
 23 

ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการของโรงเรียนมีคุณภาพที่ดี   และดําเนินการไปไดดวยด ี      24 
ตามเหตุและผลที่กลาวมา ทางคณะศึกษาศาสตรจึงใครขอปรับคาบํารุงการศึกษา และคาธรรมเนียมเพื่อพฒันา25 
คุณภาพการศกึษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกนเปน 2 ระยะ คือ ปการศึกษา 2553 และปการศึกษา 26 
2556 ในอัตรารอยละ 20 ตามที่ไดวิเคราะหในเบื้องตน 27 
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอที่ประชุมเพิ่มเติมวา สรุปผลการประชุม28 
ปรึกษาหารือรวมกันในเรื่องดังกลาวนี้ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2553 ที่ประชุมมีความเห็นดังนี้ 29 

1. โรงเรียนมีภาระคาใชจายที่จํากัดและไมเพียงพอในงบประมาณดาํเนินการโดยเฉพาะ30 
อยางยิ่งในงบประมาณดานบุคลากรและงบลงทุน เพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐาน31 
ทางการศึกษา เนื่องจากกําหนดอัตราคาธรรมเนียมต่ําที่สุดในระดับโรงเรียนสาธิต32 
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ของมหาวิทยาลัยตางๆ ทั่วประเทศ เนื่องจากคํานึงถึงสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของ1 
ผูปกครอง 2 

2. เพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐานใหมีอยางตอเนื่อง จึงเห็นความจําเปนในการปรับ3 
คาธรรมเนียมการศึกษาใหสอดคลองกับรายจายจริงที่เกิดขึ้นแตขณะเดียวกันยังคงตอง4 
คํานึงถึงสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของผูปกครองประกอบดวย ดังนั้น จึงเห็นควรปรับ5 
คาธรรมเนียมการศึกษาเปน 2 ระยะคือ 6 
2.1   ปรับคาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมเพื่อพัฒนาคณุภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นจาก   7 
       เดิมอีก รอยละ 20 ตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนไป 8 
2.2   ปการศึกษา 2556 ควรปรับคาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมเพือ่พัฒนาคุณภาพ   9 
      การศึกษาเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก รอยละ 20 10 
แมวาจะปรับคาบํารุงการศึกษาฯแลวอัตราดังกลาวยังถือวาเปนอัตราที่ต่ําที่สุดเชนเดิม 11 

3. นอกจากนี้ ยังตองมีมาตรการเสริมกับการปรับอัตราคาบํารุงการศึกษาฯดังกลาวตามขอ 2 12 
เพิ่มเติม คือ 13 
3.1   ในคณะศึกษาศาสตรควรมมีาตรการสนับสนุนใหโรงเรียนสาธิต ทั้ง 2 แหง ใช    14 
       ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่นรวมกัน ตลอดจนการจัดระบบการบริหารจัดการ  15 
       งบประมาณ และการเงินใหมีประสิทธิภาพ 16 
3.2   ในระดับมหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณ   17 
       เงินแผนดิน) ใหแกโรงเรียนสาธิตตามหลักเกณฑและภาระงานที่เพิ่มขึ้น 18 

  และเห็นควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อเปนสวัสดิการการศึกษาแกบุตรบุคลากรภายใน ตั้งแตชั้น 19 
อนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 1,200 บาท ตอคน ตอป  20 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 21 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี 22 
1. เห็นชอบในหลักการการปรับคาบํารุงการศึกษา และคาธรรมเนียมเพื่อพัฒนา23 

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกนตามที่เสนอ ท้ังน้ี ให24 
ดําเนินการเปน 2 ระยะคือ ในปการศึกษา 2553 และปการศึกษา 2556 โดยใหปรับ25 
เพิ่มขึ้นจากเดิมอีกในอัตรารอยละ 20 26 

2. เห็นชอบหลักการการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเปนสวัสดิการการศึกษาแกบุตร27 
บุคลากรภายใน ตั้งแตช้ันอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 1,200 บาท    28 
ตอคนตอป  29 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   30 
 4.1  การพิจารณาอาคารสงเสริมกิจกรรมการประชุมสัมมนาและฝกอบรม 31 

รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอที่ประชุมวา ที่ประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งที่  32 
15/2552 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2552 ไดพิจารณาการสงเสริมกิจกรรมการประชุมสัมมนาและฝกอบรมแลวมีมติ  33 
เห็นชอบในหลักการการมีอาคารเพื่อรองรับภารกิจดานการบริการวิชาการแกสังคมและมอบใหฝายแผนและ34 
สารสนเทศรับเอาขอคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมคณบดีไปพิจารณาตอไปนั้น  35 

ในการนี้ มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาอาคารสงเสริมกิจกรรมการ 36 
ประชุมสัมมนาและฝกอบรม ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 4472/2552 โดยคณะกรรมการฯ ในคราว37 
ประชุมครั้งที่ 1/2552   เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2552 ไดพิจารณาและเห็นชอบในหลักการการมีอาคารสงเสริม38 
กิจกรรมการประชุมสัมมนาและฝกอบรม เพื่อเปนอาคารสวนขยายและสนับสนุนอาคารศูนยประชุมอเนกประสงค39 
กาญจนาภิเษก และมอบหมายใหคณะสถาปตยกรรมศาสตรนําขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาออกแบบ40 
ในเชิงกายภาพและเสนอคณะกรรมการฯพิจารณา เมื่อคราวประชุมกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 8 41 
ธันวาคม 2552 คณะกรรมการฯ มีมติใหคณะสถาปตยกรรมศาสตรปรับปรุงการออกแบบเชิงกายภาพของอาคาร 42 
สงเสริมกิจกรรมการประชุมสัมมนาและฝกอบรม และบัดนี้ ไดปรับปรุงเรียบรอยแลว ในโอกาสนี้ จึงขอให43 
คณาจารยจากคณะสถาปตยกรรมศาสตรผูออกแบบ ซึ่งประกอบดวย อ.สิทธา  กองสาสนะ  อ.ชูพงษ  ทองคํา44 
สมุทร  อ.เขมโชติ  ภูประเสริฐ  และ อ.เบญจวรรณ  กองสาสนะ  นําเสนอแนวคิดในการออกแบบดังกลาวตอที่45 
ประชุมคณบดี มีสาระสําคัญโดยสรุปดังนี้  46 

วัตถุประสงค 47 
- เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการใหบริการของอาคารศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก   48 

ใหสามารถรองรับกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการประชุม อบรม สัมมนา จัดการแสดงนิทรรศการ49 
และการละเลนไดอยางมีประสิทธิภาพและครบวงจรไดมากยิ่งขึ้น 50 

- เพื่อสรางภาพลักษณ (Image) ความเปนภูมิสัญลักษณ (Landmark) ของความเปน51 
มหาวิทยาลัยขอนแกนที่ชัดเจนและสมบูรณยิ่งขึ้น  52 
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กรอบแนวคิด 1 
ออกแบบตามหลักการ 4 E ไดแก  2 
- การสรางรายได (Economy)  3 
- การสรางสภาพแวดลอมที่สงเสริมการเรียนรู (Education)   4 
- การมุงสงเสริมระบบนิเวศ (Ecology)  5 
- สะทอนลักษณะอีสานรวมสมัย (E-san) 6 
พื้นที่ และสวนประกอบของอาคาร  ประกอบดวย 7 
พื้นที่รวม 171,629.52 ตารางเมตร ประกอบดวย  8 
1. อาคารประชุม สัมมนา ฝกอบรมและบริการกลาง (Convention Center) พื้นที่  9 

141,989.52 ตารางเมตร 10 
2. อาคารโรงละคร การแสดงเวที (Auditorium) พื้นที่ 8,190 ตารางเมตร 11 
3. อาคารที่ประทับ/รับรองแขกพิเศษ (Royal/VIP Reception) พื้นที่ 538 ตารางเมตร 12 
4. พื้นที่ภูมิทัศนภายนอกอาคาร (Landscape) พื้นที่ 26,912 ตารางเมตร 13 
 14 
แนวคิดในดานการประสานการออกแบบอาคาร 15 
 16 

แนวคิดในดานการประสานการออกแบบอาคาร

การประสาน
ปจจัยของอาคาร

การประสานระบบ
ธรรมชาติกับระบบ
อาคารสมัยใหม

การประสานการ
ออกแบบอาคาร

เพื่อการใชพลังงาน
อยางมีประสิทธภิาพ

มิติในการประสานการออกแบบอาคาร

 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
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แนวคิดในดานการลงทุนและบริหารจัดการพื้นที ่1 
ใชงบประมาณทั้งหมด 2,600 ลานบาท  2 

• เปดโอกาสใหภาครัฐ,
สวนกลาง, องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
และภาคเอกชน ไดเขา
เปน “เจาของรวม” กับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ในการลงทุน และ
บริหารโครงการ 

• การสราง “เครือขายความรวมมือ”
ดานการลงทุน และบริหาร

แนวคิดดานการลงทุน และบริหารจัดการพืน้ที่

มหาวิทยาลัยขอนแกน

ศูนยประชุม
มหาวิทยาลัยขอนแกน

ภาครัฐ

(สวนกลาง+ทองถิ่น)

ภาคเอกชน

(สวนกลาง+ทองถิ่น)

 3 
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 4 

  จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา  5 
  ที่ประชุมคณบดีแสดงความชื่นชมคณะผูวิจัย ตอกรอบแนวคิดและผลงานการออกแบบในครั้งนี้ 6 
และเพื่อใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น ที่ประชุมคณบดีมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 7 

- ควรพิจารณาประวัติขอมูลเดิมของการกอสรางอาคารศูนยประชุมฯประกอบดวย โดยเฉพาะ8 
อยางยิ่งสภาพพื้นดินบริเวณดังกลาวเปนพื้นที่ชุมน้ํา ซึ่งหากจะมีส่ิงกอสรางใดๆ เพิ่มเติม9 
ควรคํานึงถึงสภาพพื้นที่ประกอบดวย อีกทั้ง ควรคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอม ภูมิทัศน10 
บริเวณบึงสีฐานที่งดงาม กับการเปนสถานที่พักผอนหยอนใจและสถานที่ออกกําลังกาย11 
ของคนในพื้นที่ดวย 12 

- เนื่องจากการดําเนินการดังกลาวจะเปนการลงทุนที่คอนขางสูง มหาวิทยาลัยควรพิจารณา13 
ใหรอบคอบเพื่อใหเกิดความคุมคากับการลงทุน  ทั้งนี้ อาจพิจารณาแบงการลงทุน14 
ออกเปนระยะๆ ใหสอดคลองกับความตองการทั้งภายในมหาวิทยาลยัและองคกรภายนอก15 
ที่จะมาใชบริการดวย 16 

- เห็นควรมีการศึกษาความเปนไปไดในการดําเนินการกอสรางศูนยประชุมฯ และอาจมี17 
กระบวนการ หรือกิจกรรมตางๆประกอบเพื่อสรางทางเลือกในการตัดสินใจดวย 18 

  มติ ท่ีประชุมรับทราบแนวคิดการออกแบบที่คณะผูวิจัยเสนอ และมอบใหฝายแผนและ19 
สารสนเทศพิจารณาความเปนไปไดในกระบวนการพัฒนาศูนยประชุมฯ เปนระยะ ท่ีเหมาะสมและ20 
สอดคลองกับความตองการในเบื้องตนและสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป 21 
 22 

4.2 ขออนุมัติยกเลิกการใชท่ี “สาธารณประโยชน” หมูท่ี 3 ต.ศรีสมเด็จ และ     23 
“ดงบานดู” และขออนุญาตดําเนินการขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน 24 
“โคกปาแต” 25 

  รองคณบดีฝายวางแผนและพฒันา ผูแทนคณบดีคณะเกษตรศาสตรเสนอที่ประชุมวา  ดวย26 
จังหวัดรอยเอด็ไดมีหนังสือที่ รอ 0019/19410 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การถอนสภาพที่ดิน27 
สาธารณประโยชน “โคกปาแต” โดยมีเอกสารสิ่งที่สงมาดวย ประกอบดวย 28 

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียน29 
และการจัดหาผลประโยชนในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2550 30 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา 31 
9 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2543 32 

3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0511.3/ว3312 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2547 33 
4. แผนที่แนบทายพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินแปลง “โคกปาแต” 34 
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5. แผนที่ประกอบการขออนุญาตตามมาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายที่ดินแปลง “โคกปาแต” 1 
โดยมีสาระสําคัญคือ ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแกนขอทราบผลการรังวัดตรวจสอบที่สาธารณประโยชนแปลง  2 

“โคกปาแต”หลักฐานหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงเลขที่ 15119 ตําบลโพธิ์สัย อําเภอศรีสมเดจ็ จังหวัดรอยเอ็ด 3 
เนื้อที่ 1,541-0-45.4 ไร เพื่อจัดทําแผนที่แนบทายพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินเพื่อใหทบวงมหาวิทยาลัย4 
ใชประโยชนเปนสถานที่จัดตั้งสถานทีดลองและฝกอบรมเกษตรกรรมของคณะเกษตรศาสตร 5 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งเจาหนาที่ไดแจงผลการรังวดัใหทราบแลวนั้น  6 
  จังหวัดรอยเอ็ด ไดรับแจงจากสํานักงานที่ดินจังหวัดวา ในการรังวัดจัดทําแผนที่แนบทาย   7 
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินแปลงดังกลาวในสวนที่ทบวงมหาวิทยาลัยขอใชประโยชน ไดเนื้อที่ 1,059-2-8 
50 ไร และเดิมกระทรวงมหาดไทย ไดอนุมัติในหลักการใหทบวงมหาวิทยาลัยเขาใชประโยชนในที่ดินเพื่อ9 
ประโยชนของมหาวิทยาลัยขอนแกน รวม 3 แปลง คือ แปลงที่ 1 “ที่สาธารณประโยชน” หมูที่ 3 ต.ศรีสมเด็จ 10 
เนื้อที่ประมาณ 100-0-00 ไร แปลงที่ 2 “ดงบานดู” หมูที่ 12 ต.สวนจิก เนื้อที่ประมาณ 490-1-37.5 ไร และ11 
แปลงที่ 3 “โคกปาแต” ต.โพธิ์สัย เนื้อที่ 1,074-3-26.9ไร ซึ่งจะตองดําเนินการถอนสภาพจากที่ดินที่ประชาชน12 
ใชประโยชนรวมกันเปนที่ดินที่ใชประโยชนในราชการเพื่อประโยชนของทบวงมหาวิทยาลัย แตโดยที่13 
ทบวงมหาวิทยาลัยไดเขาใชประโยชนในที่ดินโดยที่การดําเนินการถอนสภาพยังไมแลวเสร็จ ประกอบกับการ14 
ถอนสภาพที่ดินใชระยะเวลานานอาจสงผลกระทบตอการใชประโยชนในที่ดินดังกลาวไปโดยไมถูกตองตาม15 
ระเบียบกฎหมาย จึงขอใหดําเนินการเพิ่มเติม ดังนี้ 16 

1. ใหทบวงมหาวิทยาลัยโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน ยื่นคําขออนุญาตตามมาตรา 9 แหง17 
ประมวลกฎหมายที่ดินตออําเภอศรีสมเดจ็ พรอมแผนที่ประกอบการขออนุญาตเพื่อขอให18 
ประโยชนในที่ดิน “โคกปาแต” เปนการชั่วคราวไปพลางกอน 19 

2. ขอทราบวา ทบวงมหาวิทยาลัยไดเขาใชประโยชนแปลง “ที่สาธารณประโยชน” หมูที่ 3 20 
ต.ศรีสมเด็จ เนื้อที่ประมาณ 100-0-00 ไร และแปลง “ดงบานดู” หมูที่ 12 ต.สวนจิก เนื้อ21 
ที่ประมาณ 490-1-37.5 ไร ตามที่กระทรวงมหาดไทยไดอนุมตัิไปแลวหรือไมเพียงใด 22 
หากยังไมไดใชประโยชนในที่ดิน ยังมคีวามประสงคจะใชประโยชนตอไปอีกหรือไม เมื่อ23 
ไดเขาใชประโยชนหรือยังมีความประสงคจะใชประโยชนในที่ดิน ใหยื่นหนังสือขอถอน24 
สภาพที่ดินพรอมโครงการ แผนที่ และแผนผังการใชที่ดินตอผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด 25 
โดยดําเนินการในทํานองเดียวกับการถอนสภาพที่ดิน “โคกปาแต” แตหากไมประสงคจะ26 
ใชประโยชนในที่ดิน ขอใหทบวงมหาวิทยาลัยแจงขอยกเลิกเรื่องราวการขอใชและขอ27 
ถอนสภาพที่ดินทั้งสองแปลงแลวแตกรณีดวย 28 

คณะเกษตรศาสตรไดพิจารณาเรื่องดังกลาวแลวเสนอดังนี้ 29 
1. ดําเนินการขออนุญาตเพื่อขอใชประโยชนในที่ดิน “โคกปาแต” ต.สวนจิก และ ต.โพธิ์สัย 30 

อ.ศรีสมเด็จ เนื้อที่ 1,059-2-50 ไร เปนการชั่วคราวไปพลางกอน ในระหวางการรอการ31 
ถอนสภาพที่ดินที่ประชาชนใชรวมกันเปนที่ดินที่ใชประโยชนในราชการ ตามคําแนะนําของ32 
จังหวัดรอยเอด็ 33 

2. ขอยกเลิกการใชที่ “สาธารณประโยชน” หมูที่ 3 ต.ศรีสมเด็จ เนื้อที่ประมาณ 100-0-0 ไร 34 
เนื่องจากคณะฯ ไมไดเขาทําประโยชนและแปลง “ดงบานดู” หมูที่ 12 ตําบลสวนจิกเนื้อที่35 
ประมาณ 490-1-37.5 ไร เนื่องจากคณะฯไมไดเขาทําประโยชนและมหาวิทยาลัยไดอนุมัติ36 
ใหคณะกรรมการปลูกปาเฉลิมพระเกียรต ิ (วัดโคกราง) สภาตําบลสวนจิก อ.ศรีสมเด็จ 37 
จัดทําโครงการปลูกปาและพิทักษปาการเทิดพระเกียรติเพื่อรักษาชวีิตเมื่อป 2540 ไวแลว 38 

  จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา 39 
มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบตามที่คณะเกษตรศาสตรเสนอ คือ ใหยกเลิก 40 

การใชท่ี “สาธารณประโยชน” หมูท่ี 3 ต.ศรีสมเด็จ และ “ดงบานดู” หมูท่ี 12 ต.สวนจิก และเห็นชอบ41 
การดําเนินการขออนุญาตเพื่อขอใชประโยชนท่ีดิน “โคกปาแต” ต.สวนจิก และ ต.โพธิ์สัย อ.สมเด็จ 42 
ในระหวางรอการถอนสภาพที่ดินท่ีประชาชนใชรวมกันเปนท่ีดินท่ีใชประโยชนในราชการ 43 
 44 
  4.3  การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 45 
  ประธานเสนอที่ประชุมวา ตามที่นายบัณฑูร  สุภัควนิช  กรรมการสภามหาวิทยาลัย46 
ผูทรงคุณวุฒิ ไดมีหนังสือขอลาออกจากการเปนกรรมการและ/หรือที่ปรึกษา ในคณะกรรมการคณะอนุกรรมการ 47 
คณะที่ปรึกษาฯ หรือตําแหนงอื่นในคณะบุคคลใดที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยขอนแกน หรือ48 
หนวยงานอื่นใดในมหาวิทยาลัยขอนแกน แตงตั้งทุกตําแหนง ตั้งแตวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 เปนตนไป 49 
เนื่องจากวุฒิสภาไดมีมติเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 โดยการจับสลากเห็นชอบให นายบัณฑูร สุภัควนิช 50 
เปนกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ แทนตําแหนงที่วางลง และเพื่อใหเปนไปตามความในมาตรา 11 51 
แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสีย วิทยุโทรทัศน และกิจการ52 
โทรคมนาคม พ.ศ.2543 ซึ่งกําหนดใหผูไดรับเลือกเปนกรรมการดังกลาวจะตองลาออกจากการเปนกรรมการ53 
หรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ ดังนั้น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จึงวางลง 1 54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 2/2553 ณ วันศุกรท่ี 15 มกราคม 2553 
หมายเหตุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 3/2553 เมื่อวันศุกรท่ี 12 กุมภาพันธ 2553  เรียบรอยแลว 

 

ตําแหนง ซึ่งมหาวิทยาลัยจะตองดําเนินการสรรหา ตามขอ 6.2 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย 1 
การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติม2 
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2547 และที่ประชุมคณบดี พิจารณาตามนัยขอ 7 ของขอบังคับดังกลาว จึงเสนอที่ประชุมคณบดี3 
เพื่อพิจารณา โดยเสนอเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ประกอบดวย 4 
  1. รายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ชดุปจจุบัน 5 
  2.  แนวทางและขอพิจารณาในการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย 6 
  3. ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา7 
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2541 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2547 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2552 8 
  จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา 9 
  ประธานเสนอเพิ่มเติมวา เนือ่งจากนายบัณฑูร  สุภัควนิช เปนผูทรงคุณวุฒิ กลุมการเงิน10 
งบประมาณ เศรษฐศาสตร ดังนั้น เห็นควรพิจารณาสรรหาผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วางลงในกลุมเดิมและ11 
เพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัยในระยะยาว สภามหาวิทยาลัยควรมีผูทรงคุณวุฒิ จากภาคธุรกิจ เอกชน        12 
ในกลุมนี้ดวย 13 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบหลักการ ตามที่ประธานเสนอ และ 14 
ใหฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดไวตามขอบังคับมหาวิทยาลัย   15 
วาดวย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2551 16 
ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2547 และฉบับท่ี 3 พ.ศ.2552 ตอไป 17 
 18 
 4.4  การแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการสํานักวิชาศึกษาทั่วไป 19 
 เลขานุการที่ประชุม เสนอที่ประชุมวา ดวยกรรมการอํานวยการสํานักวิชาศึกษาทั่วไป ตาม20 
คําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ 79/2551 ลงวันที่ 7 มกราคม 2551 หมดวาระการดํารงตําแหนงในวันที่ 6 มกราคม 21 
2552 ดังนั้น เพื่อใหการแตงตั้งคณะกรรมการฯ เปนไปตามขอ 6 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย สํานัก22 
วิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2548 ซึ่งมีองคประกอบของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 23 
 1.  อธิการบดี      เปนที่ปรึกษา 24 
 2.  รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  เปนประธานกรรมการ 25 
 3.  คณบดี (จํานวน 3 ทาน)    เปนกรรมการ 26 
 4.  ผูแทนผูอํานวยการศูนย/สถาบัน/สํานัก   เปนกรรมการ 27 
 5.  กรรมการผูทรงคุณวุฒิสายผูสอน (จํานวน 4 ทาน) เปนกรรมการ 28 
 6.  ผูอํานวยการสํานักวิชาศึกษาทั่วไป   เปนกรรมการและเลขานุการ 29 
 7.  ผูชวยผูอํานวยการสํานักฯ    เปนผูชวยเลขานุการ 30 
 ทั้งนี้ สํานักวิชาศึกษาทั่วไป ขอเสนอรายชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิสายผูสอน จํานวน 4 ทาน ดังนี้ 31 
 1.  รศ.ดร.เจียมจิต  แสงสุวรรณ    คณะพยาบาลศาสตร 32 
 2.  ผศ.ดร.อัจฉรา  ธรรมถาวร    คณะวิทยาศาสตร 33 
 3.  ผศ.เสาวลักษณ  สุขประเสริฐ    คณะแพทยศาสตร 34 
 4.  อ.ปรีชา  เครือวรรณ     คณะศึกษาศาสตร 35 
  ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาเสนอผูแทนคณบดี จํานวน 3 ทาน และผูแทน36 
ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก จํานวน 1 ทาน รวมเปนกรรมการในคณะกรรมการอํานวยการสํานักวิชาศึกษาทั่วไป  37 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 38 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี 39 

เสนอผูแทนคณบดี และผูแทนผูอํานวยการศูนย/สถาบัน/สํานัก รวมเปนกรรมการ 40 
ในคณะกรรมการอํานวยการ สํานักวิชาศึกษาทั่วไป ดังน้ี 41 

1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร 42 
2. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 43 
3. ผูอํานวยการวิทยาเขตหนองคาย 44 
4. ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ (สํานักทะเบียนและประมวลผล) 45 

 46 
4.5  ขออนุมตัิจัดตั้งหนวยงาน พิพิธภณัฑสัตวนํ้าจังหวัดหนองคาย และ 47 
         (ราง)ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยพิพิธภัณฑสัตวนํ้าจังหวัดหนองคาย 48 
ผูอํานวยการวิทยาเขตหนองคาย เสนอตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยขอนแกนไดมี 49 

บันทึกขอตกลงโครงการพพิิธภัณฑสัตวน้ําจังหวัดหนองคายในที่ราชพัสดุ  กับกรมธนารักษ กระทรวงการคลงั 50 
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2552  ในการนี้ เพื่อใหการดําเนินการของพิพิธภัณฑสัตวน้ําฯ เปนไปดวยความเรียบรอย 51 
วิทยาเขตหนองคาย จึงเสนอขออนุมัติจดัตั้งหนวยงาน พิพิธภัณฑสัตวน้ําจังหวัดหนองคาย มีสาระสําคัญโดยสรุป 52 
ดังนี้ 53 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 2/2553 ณ วันศุกรท่ี 15 มกราคม 2553 
หมายเหตุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 3/2553 เมื่อวันศุกรท่ี 12 กุมภาพันธ 2553  เรียบรอยแลว 

 

1. มีฐานะเปนองคกรในกํากับของมหาวิทยาลัย โครงสรางการบริหารจัดการใหเปนไปตามที่1 
คณะกรรมการอํานวยการพิพิธภัณฑฯ กําหนด  มีผูจัดการเปนผูบริหารพิพิธภัณฑฯ บุคลากรที่2 
ปฏิบัติงานที่มิใชขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงาน ใหมีฐานะเปนพนักงานองคกรในกํากับ  3 

2. ที่มาของรายได มีดังนี้ 4 
2.1  งบประมาณแผนดนิ 5 
2.2  รายไดจาการใหบริการแหงเรียนรู 6 
2.3  คาธรรมเนียม คาจัดกิจกรรม และคาใชจายอื่นๆ 7 
2.4  เงินสนับสนุน หรืออุดหนุนจากภาครัฐและนอกจากภาครัฐ 8 
2.5  เงินอุดหนุนหรือเงินบริจาค 9 
2.6  เงินรายไดอื่นๆ 10 
2.7  ดอกผลจากรายไดตามขอ 1-6  11 
(หมายเหตุ จากการประมาณการ คาดวาจะมีรายได 27.2 ลานบาทตอป) 12 

3. ประมาณการรายจายคาดําเนินการตอป 13 
3.1  งบบุคลากร      2.03   ลานบาท 14 
3.2  งบดําเนินการ  10.26  ลานบาท 15 
3.3  งบรายจายอื่นๆ  2.00  ลานบาท 16 
(หมายเหตุ พิพิธภัณฑตองจัดสรรผลประโยชนใหมหาวิทยาลัยตามที่กําหนดสําหรับองคกร   17 
ในกํากับ) 18 

4. ผลการดําเนินการในเบื้องตน 19 
4.1  ชวงทดลองเปดใหเขาชม แบบไมเก็บคาเขาชม (1เม.ย.-30ก.ย.52)  20 
       มีจํานวนผูเขาชมทั้งส้ิน 174,592 คน ผูเขาชมเฉลี่ยตอวัน 1,133 คน 21 
4.2  ชวงทดลองเปดใหเขาชมแบบเก็บคาเขาชม (1 ต.ค.-52-13 ม.ค.53) 22 
       มีจํานวนผูเขาชมทั้งส้ิน 144,579 คน ผูเขาชมเฉลี่ยตอวัน 1,589 คน จัดเก็บรายได 23 
       จากคาเขาชมไดจํานวน 1.9 ลานบาท 24 

และไดเสนอ (ราง)ระเบียบมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวยพิพิธภัณฑสัตวน้ําจังหวัดหนองคาย   25 
มาพรอมนี้ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  26 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 27 
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะใหวิทยาเขตฯ เตรียมจัดทํา (ราง) ประกาศตางๆที่28 

เกี่ยวของใหครอบคลุมเพื่อใหการบริหารจดัการเปนไปอยางคลองตัว และเสนอแนะวา ควรมีการจัดการประชุม29 
คณบดีและสภามหาวิทยาลัยสัญจรท่ีวิทยาเขตหนองคาย พรอมศึกษาดูงานพิพิธภัณฑสัตวน้ําจังหวัดหนองคาย30 
ในโอกาสที่เหมาะสมตอไป 31 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบหลักการการจัดตั้งหนวยงานพิพิธภัณฑสัตวนํ้า 32 
จังหวัดหนองคาย และ (ราง)ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยพิพิธภัณฑสัตวนํ้าจังหวัดหนองคาย 33 
ตามที่เสนอใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 34 
 35 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 36 

5.1 สรุปประเด็นคดีหมายเลขดําท่ี 38/2550 คดีหมายเลขแดงที่ 394/2552 37 
กรณี การหักเงินบําเหน็จโดยมิชอบ 38 

รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ เสนอที่ประชุมวา ดวยนางนงนุช  บุญมาลา อดีตขาราชการ- 39 
พลเรือนในมหาวิทยาลัย ตําแหนงพยาบาล สังกัดโรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร ผูฟองคดีไดยื่นฟอง40 
มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนผูถูกฟองคดีที่ 1 และอธิการบดีเปนผูถูกฟองคดีที่ 2 เปนคดีหมายเลขดําที่ 38/2550 โดย41 
อางวาการกระทําของผูถูกฟองคดีที่มีคําสั่งอนุมัติใหหักเงินบําเหน็จของผูฟองคดีเพื่อชําระหนี้ใหแกสหกรณ-   42 
ออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกนจํานวน 170,000 บาท เปนคําสั่งหรือดุลพินิจที่ไมชอบดวยกฎหมายกระทําโดยไมมี43 
อํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหนาที่เปนการละเมิดตอผูฟองคดี ศาลปกครองขอนแกนไดมีคําพิพากษา เมื่อวันที่ 15 44 
ธันวาคม 2552 ซึ่งสรุปไดดังนี้  45 

คดนีี้มีประเด็นที่ตองพิจารณาคือ การที่อธิการบดีผูถูกฟองคดีที่ 2 ไดอนุมัติใหมีการหักเงินบําเหน็จ 46 
ของผูฟองคดีเพื่อชําระหนี้ใหแกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด เปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี47 
หรือไม ศาลปกครองพิจารณาแลวพิพากษาวา ผูฟองคดีกูเงินจากสหกรณออมทรัพยฯ โดยไดมีหนังสือฉบับลงวันที่ 48 
25 มีนาคม 2546 แสดงเจตนายินยอมใหกองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน หักเงินเดือน บําเหน็จ บํานาญ หรือเงินอื่น49 
ใดที่จะไดรับจากราชการหรือที่ทางราชการพึงจายใหเพื่อชําระหนี้ใหแกสหกรณออมทรัพยฯ เมื่อผูฟองคดีไดขอรับ50 
เงินบําเหน็จเนื่องจากลาออกจากราชการและสหกรณออมทรัพยฯ ไดมีหนังสือฉบับลงวันที่ 20 ธันวาคม 2549 ถึงผู51 
ถูกฟองคดีที่ 2 แจงความประสงคใหผูถูกฟองคดี หักเงินบําเหน็จ บํานาญหรือเงินอื่นใดที่สวนราชการพึงจายใหผู52 
ฟองคดี จํานวน 170,000 บาท ซึ่งเปนยอดเงินนอยกวาเงินบําเหน็จที่ผูฟองคดีจะไดรับ (194,342.40 บาท) เพื่อ53 
ชําระหนี้ใหแกสหกรณออมทรัพยฯ ซึ่งผูฟองคดีไดมีหนังสือฉบับลงวนัที่ 29 ธันวาคม 2549  แจงผูถูกฟองคดีที่ 2 54 



- 11 - 
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ไมยินยอมใหหักเงินบําเหน็จตามที่สหกรณออมทรัพยไดแจงใหหักหนี้แตสหกรณออมทรัพยฯ ไดคัดคานและมี1 
หนังสือแจงความประสงคใหหักเงินบําเหน็จของผูฟองคดีเพื่อชําระหนี้ที่ผูฟองคดีมีอยูกับสหกรณออมทรัพยฯ 2 
พรอมดวยหนงัสือแสดงความยินยอมใหหักเงินบําเหน็จที่ไดตกลงไวกับสหกรณออมทรัพยฯ ผูถูกฟองคดีที่ 2 3 
ในฐานะหัวหนาสวนราชการผูเบิก จึงมีอํานาจที่จะหกัเงินบาํเหนจ็ของผูฟองคดเีพื่อชาํระหนี้ใหแกสหกรณออมทรพัยฯได 4 
การเบิกและจายบําเหน็จของผูถูกฟองคดีจึงเปนการปฏิบัติที่ชอบดวยระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย การเบิก5 
และจายเงินเดือน เงินปและเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2533 และตามประกาศของผูถูกฟองคดีที่ 1 ที่ 6 
480/2549 ลงวันที่ 28 เมษายน 2549 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการหักเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการที่เปน7 
สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัดแลว  8 

ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีที่ 1 ไดอนุมัติใหมีการหักเงินบําเหน็จของผูฟองคดี จึงเปนการกระทํา 9 
ที่ชอบดวยกฎหมายไมเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี ศาลจึงมีคําพิพากษายกฟองของผูฟองคดี ซึ่งมี10 
รายละเอียดตามสําเนาคําพิพากษาคดีหมายเลขดําที่ 38/2550 คดีหมายเลขแดงที่ 394/2552 ฉบับลงวันที่ 15 11 
ธันวาคม 2552 ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 12 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 13 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 14 
 15 

5.2  รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552  16 
  ประธานเสนอที่ประชุมวา สํานักตรวจสอบภายใน ไดตรวจสอบงบการเงินมหาวทิยาลัยขอนแกน17 
กับบัญชีหลักฐานและทะเบยีนตางๆ ประจาํปงบประมาณ 2552 ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 เรยีบรอยแลว โดย18 
วิธีทดสอบหลกัฐานประกอบรายการที่จําเปน เห็นวางบการเงินนี้จดัทําตามหลักการบัญชีที่ถูกตองตามที่ควรใน19 
สาระสําคัญของหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และตามหลกัการบัญชีที่กระทรวงการคลงักําหนดและไดแสดง20 
ความเห็นไวในหมายเหตุประกอบการเงินและภาคผนวกแลว ซึ่งมีขอสังเกตและเสนอแนะดังนี ้21 

1. มหาวิทยาลัยไมไดนํางบการเงินองคกรในกํากับมารวมแสดง เพื่อเปนภาพรวมทรัพยสินของ22 
มหาวิทยาลัย 23 

2. เงินกองทุนทีแ่ยกบัญชีจากเงินรายได มหาวิทยาลัย ไมนํามาแสดงเปนรายได/รายจาย/24 
ทรัพยสิน/ทุน ของมหาวิทยาลัย ตามผังบัญชีมาตรฐานที่กระทรวงการคลังกาํหนด เชน 25 
กองทุนประกันสังคมคณะแพทยศาสตร ฯลฯ 26 

3. มหาวิทยาลัย ยังจัดทําบัญชีเกณฑคงคางไมครบถวน เชน 27 
3.1  รายรับคารกัษาพยาบาล คณะแพทยศาสตรและศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ ที่สงเบิกจาก28 

หนวยงานอื่น ไมไดบันทึกบัญชีในลักษณะเกณฑคงคางในแตละเดือน จะบันทึกบัญชี29 
เมื่อไดรับเงินสดเทานั้น ทําใหรายรับประจาํเดือนและสิ้นปงบประมาณไมครบถวน แต30 
รายจายที่เกดิขึ้นในเดือนทีสั่มพันธกับรายรับนั้น โดยตรงไดจายไปแลว เชน 31 
คาตอบแทนพเิศษรายเดือน ฯลฯ 32 

3.2  รายรับคาธรรมเนียมการศึกษา กองคลัง ไมไดตั้งลูกหนี้และรายไดคางรับไว  จะบันทึก33 
เปนรายรับเมือ่ไดรับเทานั้น ทําใหรายรับและสินทรัพยไมครบถวนเมือ่ส้ินปงบประมาณ 34 

4. มหาวิทยาลัยขาดการติดตามหนี้ที่ใหคณะ/หนวยงานยืมใชในกิจกรรม (ตามหมายเหตุ35 
ประกอบงบการเงิน ขอ 6 เงินใหยืมระยะยาว) ไดสอบถามคณะ/หนวยงานที่ยืมบางคณะ/36 
หนวยงาน แจงวามีการสงใชเงินยืมหมดแลว แตรายการทางบัญชียังคงเปนหนีค้างชําระ 37 

5. คากระแสไฟฟารอนาํสง (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 14) เปนรายรับที่เก็บจากบคุลากร38 
ที่พักอาศัยในบานพักมหาวทิยาลัยเปนรายการสะสมปกอน ในปปจจุบันมหาวิทยาลยัไดตั้ง39 
งบประมาณรายจายประจําปเงินรายไดไว ควรปรับปรุงบัญชีโดยโอนรายการดังกลาว เขาเปน40 
รายไดเงินผลประโยชนของมหาวิทยาลัย 41 

6. ลูกหนี้เงินยืมทดรองจายจากเงินรายได มหาวิทยาลัย ควรกําหนดวงเงนิยืมไว เพื่อประโยชน42 
ในการตรวจสอบ ควบคมุ การจายเงินยมื การรับคืนเงินยืม วาในปงบประมาณไดรับชําระคืน43 
ครบจาํนวนหรอืไม จะไดไมเกิดเงินยืมคางชําระเปนระยะเวลาหลายๆป การกาํหนดวงเงินยืม44 
เปนรายป จะทําใหกํากับดแูลไดชดัเจน และการยืมเงินทดรองจายหมุนเวยีนของคณะ/45 
หนวยงาน ควรมีแผนการใชจายเงินยืมประจําปใหเห็นชดัเจนและใหยมืตามแผนอาจยืมเปน46 
รายไตรมาส ส้ินปตองสงคืนทั้งหมด และยมืใหมตามแผนที่ตั้งไว คณะกรรมการตรวจสอบ47 
ประจํามหาวิทยาลัย เคยสงมติใหมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการแลว ตามบันทึกที่ ศธ 48 
0514.1.8/451 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552  49 

7. ขาดการประสานงานระหวางกองคลังกับคณะ/หนวยงาน ในเรื่องการบันทึกบัญชีงานระหวาง50 
ทํา และทรัพยสินไมหมุนเวียนอื่นๆ เพื่อใชในการบันทึกบัญชีทรัพยสิน และการคดิคาเสื่อม51 
ราคา เปนรายจายในแตละป (หมายเหตุประกอบงบการเงนิ ขอ 11 และ 12) ทําใหไมได52 
บันทึกรายการทรัพยสินในบัญชี 53 

  54 
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 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 1 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป 2 
 3 

5.3  วารสารวิจัย มข. ฉบับบัณฑิตศึกษา ปท่ี 9 ฉบับท่ี 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2552) 4 
  ดวยบัณฑิตวิทยาลัย ไดจัดทําวารสารวจิัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) เพื่อเผยแพรผลงานวิจัย5 
ของนักศึกษาและเปนสื่อกลางรายงานความกาวหนาในการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 6 
มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยกําหนดออกปละ 4 ฉบับ ขณะนี้วารสารวิจัย มข. ฉบับบัณฑิตศึกษา ปที่ 9 ฉบับที่ 3 7 
(กรกฎาคม-กันยายน 2552) จัดทําเสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 8 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 9 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 10 
 11 
  5.4  การดําเนินในทางคดีกับผูใชสิทธิโดยทุจริตในระบบจายตรงคารักษาพยาบาล 12 
  ประธานเสนอที่ประชุมวา กรมบัญชีกลางไดมหีนังสือที่ กค 0422.2/9482 ลงวันที ่ 25 ธันวาคม 13 
2552 แจงเรือ่ง การดําเนนิในทางคดีกบัผูใชสิทธิโดยทุจริตในระบบเบิกจายตรงคารักษาพยาบาล มีสาระสาํคัญ14 
ดังนี้ ดวยกรมบัญชีไดดําเนินโครงการเบิกจายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการโดยมีการมอบหมายให15 
สถาบันวิชาการ ตรวจสอบขอมูลการเบิกจายและตรวจสอบเวชระเบียนของผูใชสิทธิเบิกคารกัษาพยาบาลในระบบ16 
เบิกจายตรงประเภทผูปวยภายนอกวา เบิกจายถูกตองตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนดหรือไม และจาก17 
การตรวจสอบคาใชจายในการรกัษาพยาบาลของผูใชสิทธิในระบบเบิกจายตรงผูปวยภายนอกและการสุมตรวจ   18 
เวชระเบียน พบวามีขาราชการ หรือบุคคลในครอบครัวบางรายใชวิธหีมุนเวียนเขารับการรักษาในโรงพยาบาลหลาย19 
แหงที่ไดสมัครเขาโครงการเบิกจายตรงในชวงระยะเวลาใกลกันและเบิกคายากลุมเดยีวกันจํานวนมากเกินกวาจะ20 
ใชหมดไดและสันนิษฐานวามีการนํายาไปจําหนายตอ จึงไดรวมกับหนวยงานตนสังกัดของผูมีสิทธิ และ21 
โรงพยาบาลทีผู่มีสิทธิเขารับการรักษาแจงความรองทุกขเพื่อดาํเนินคดอีาญากับผูมีสิทธิ โดยใหอยัการเปนโจทก22 
ฟองในความผดิฐานฉอโกง ซึ่งศาลไดมีคําพพิากษาในคดีแรกจากจํานวนคดีที่ฟองในความผดิเดียวกันและมกีาร23 
กระทําความผดิตอเนื่องกันจาํนวน 5 คดขีองผูกระทําความผิด ใหลงโทษจําเลยในความผดิฐานฉอโกงตามที่ให24 
การรับสารภาพลงโทษจาํคกุ 8 เดือนปรับ 500 บาท แตจําเลยใหการรบัสารภาพเปนประโยชนตอรปูคดี จึงลดโทษ25 
จําคุกใหกึง่หนึ่งคงเหลือโทษจําคุก 4 เดอืน โดยใหรอลงอาญาไว 1 ป สวนโทษปรับ 500 บาท ยังคงไวเชนเดิม 26 
และใหจําเลยชดใชเงินจํานวน 45,000 บาท (ส่ีหมื่นหาพันบาทถวน) ในความเสียหายทีเ่กิดขึน้ตามที่อัยการรอง27 
ขอเขามาในคดีดวย 28 
  กรมบัญชีกลางพิจารณาแลวเห็นวา การกระทําในลกัษณะดังกลาวขางตนของขาราชการหรือ29 
บุคคลในครอบครัวของผูมีสิทธิ ถือไดวาเปนความผิดทางอาญาซึ่งมีโทษจําคุก หากเกิดกรณีดังกลาวขึ้น 30 
หนวยงานที่ไดรับความเสียหายจะตองดําเนินคดีอาญากับบุคคลดังกลาวจนถึงที่สุด รวมทั้งตองดําเนินการทาง31 
วินัยสําหรับบุคคลที่อยูในสถานะขาราชการดวย ดังนั้น เพื่อเปนการปองปรามมิใหเกิดความเสียหายแกขาราชการ32 
ในทํานองเดียวกันเพิม่ขึ้นอีก จึงขอกําชับขาราชการในสังกัดที่มีหนาที่เกี่ยวของใหใชความระมดัระวังในการปฏบัิติ33 
หนาที่ตามกรณีดังกลาว สําหรับสถานพยาบาลขอใหวางมาตรการควบคุมการเบิกจายยาใหรดักุมยิ่งขึ้น เพื่อมใิห34 
เกิดการเบิกจายยาในเหตกุารณทํานองเดียวกันขึ้นไดอีก 35 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และประธานเสนอแนะใหโรงพยาบาลศรีนครินทรกําหนดมาตรการ  36 
การเบิกจายยาใหรัดกุมตอไปดวย 37 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  38 
 39 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ   40 

6.1  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คณะกรรมการประจําสํานักงาน 41 
        อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ... 42 
ประธานเสนอที่ประชุมวา สํานักงานอธิการบดีเปนสวนราชการที่จัดตัง้ขึ้นตามพระราชบัญญัติ 43 

มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2541 มีหนาที่และความรับผิดชอบที่หลากหลายครอบคลุมภารกิจการสนับสนนุ44 
และการบริหารจัดการ โดยหนาที่บางอยางมีขอบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัยกําหนดใหเปนหนาที่ของ45 
คณะกรรมการประจําสวนราชการนั้นๆ และโดยเหตุที่มาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน 46 
พ.ศ.2541 กําหนดใหมีคณะกรรมการประจําสถาบัน สํานัก ศูนยแลวแตกรณี ซึ่งการกําหนดองคประกอบ อํานาจ47 
หนาที่ การไดมา และการประชุม ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน ดังนั้น เพื่อใหสํานกังาน48 
อธิการบดี มีคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี เพื่อทําหนาที่ตามที่มีขอบังคับและระเบียบกําหนด จึงขอ49 
เสนอ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี50 
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ... ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 51 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 52 
 53 
 54 
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ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะดังนี้ 1 
- ขอ 3 การนิยามศัพท ขอใหพิจารณาใหสอดคลองกับความหมายที่ใชใน (ราง) ขอบังคับฯ  2 

• คําวา “ผูอํานวยการสํานัก” ควรปรับเปน “ผูอํานวยการสํานักงาน” หรือตัดออก 3 
• นิยามศัพท “ผูอํานวยการ” ควรปรับแกไขเปน “ผูอํานวยการกองตางๆ ใน4 

สํานักงานอธิการบดี และ...” 5 
- คําวา “ประธาน” “ประธานกรรมการ” ควรเขียนใหมีความสม่ําเสมอ 6 
- ขอ 8 ควรพิจารณาเพิ่มเติมสาระสําคัญการบูรณาการภารกิจ หนาที่ ความเชื่อมโยงของ7 

กองตางๆในสํานักงานอธิการบดีดวย 8 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน 9 
วาดวย คณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ...  ตามที่เสนอ ใหรับ10 
เอาขอคิดเหน็เสนอแนะของที่ประชุมคณบดีไปพิจารณาปรับแกไขกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่11 
พิจารณาตอไป 12 
 13 

6.2 มาตรการและแนวทางการนําเสนอรางพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาใน14 
สาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย15 
ประจําตําแหนงของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 16 

เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ไดมีหนังสือที่ ศธ  17 
0506(2)/ว 1566 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2552 แจงวา สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา ไดจัดประชุมเพื่อ18 
ซักซอมและทาํความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนการเสนอพระราชกฤษฎกีา/ขอบังคับ/ประกาศวาดวยปริญญาใน19 
สาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครยุวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาํตําแหนงที่ถูกตองพรอมทั้ง20 
รวมกันหาแนวทางและมาตรการเกี่ยวกับการนําเสนอรางพระราชกฤษฎกีา/ขอบังคับ/ประกาศวาดวยปริญญาใน21 
สาขาวิชาฯ ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหามิใหมีผลยอนหลังตามมติคณะรฐัมนตรี เมื่อ22 
วันที่ 8 กันยายน 2541 ซึ่งไดเวียนแจงตามหนังสือที่ ทม (0205(1)/ว622 ลงวันที่ 28 กันยายน 2541 และหนังสือ23 
ที่ ศธ 0506(2)/ว1032 ลงวนัที่ 14 กรกฎาคม 2548 ในวันศุกรที่ 30 ตุลาคม 2552 เวลา 09.30-12.00 น. ณ หอง24 
ประชุมศาสตราจารยประเสรฐิ  ณ นคร  นั้น สรุปผลการประชุมดังนี ้25 
  1.  การดําเนินการเสนอรางพระราชกฤษฎกีาวาดวยปริญญาในสาขาวชิา อักษรยอสําหรับ26 
สาขาวิชาฯ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดาํเนินการเสนอรฐัมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการใหแลว27 
เสร็จภายใน 30 วันทําการ กรณีเอกสารครบถวนและไมมกีารแกไข 28 
  2.  ที่ประชุมมคีวามเห็นวา การนําเสนอรางพระราชกฤษฎกีา วาดวยปรญิญาในสาขาวิชาฯ ควร29 
แยกเปน 2 กรณี คือ 30 
   2.1  กรณีการจัดทําหลกัสูตรใหมที่มีชื่อปริญญาปรากฏตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ 31 
เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ.2549 และเพิ่มเตมิฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2551 แลว 32 
สถาบันอุดมศกึษาตองเสนอหลักสูตรที่ผานการอนุมัติ/เห็นชอบจากสภาสถาบันเพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการการ33 
อุดมศกึษารับทราบและนาํไปใชในการจดัทํารางพระราชกฤษฎีกาวาดวย ปริญญาในสาขาวิชาฯ โดยให34 
สถาบันอุดมศกึษานําเสนอหลักสูตรและรางพระราชกฤษฎีกาวาดวยปรญิญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับ35 
สาขาวิชาฯ ทีผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย/สถาบันมาพรอมกันเพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการการ36 
อุดมศกึษาดาํเนินการตอไปได โดยสํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษาจะไดเรงรดัดําเนินการรับทราบหลักสูตร37 
นั้นๆ เพื่อใชประกอบการจัดทําพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชาฯ ฉบับ38 
ดังกลาวได เนือ่งจากการเสนอรางพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชาฯ ตาม39 
แนวทางของสาํนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรจีะตองแนบเอกสารการรับทราบหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการ40 
การอดุมศึกษาพรอมมติสภาสถาบันที่อนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร 41 
   2.2  กรณีการนําเสนอหลักสูตรใหมที่ไมมีชื่อปริญญาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการฯ 42 
ตามขอ 2.1 เพื่อนําไปใชในการจัดทําพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชาฯ นั้น ใหสถาบันอุดมศึกษาขอ43 
ความเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย/สถาบันแลวนําเสนอใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ44 
กอนการเปดสอนอยางนอย 1 ปการศึกษา เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะไดนําเสนอชื่อปริญญา45 
ดังกลาวเพื่อขออนุมัติใชชื่อปริญญาขางตนจากคณะอนุกรรมการดานมาตรฐานการอุดมศึกษาและคณะกรรมการการ46 
อุดมศึกษา ตามลําดับ แลวจึงนําไปจัดทําเปนประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญาฯ 47 
เพิ่มเติม เพื่อใหมีผลบังคับใชตอไป แลวจึงรับทราบหลักสูตรเพื่อแจงใหสถาบันอุดมศึกษานําไปใชประกอบการ48 
จัดทํารางพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชาฯ ดังกลาวได 49 
  3.  กรณีจัดทําขอบังคับ/ประกาศของสถาบันอุดมศกึษาในกํากับของรัฐจะตองกาํหนดชื่อปริญญา50 
ในหลักสูตรใหมใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง หลักเกณฑการกาํหนดชื่อปริญญา พ.ศ.2549 51 
และเพิม่เตมิฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2551 52 
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  4.  กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาบางแหงมีความจําเปนตองกาํหนดวันบังคบัใชยอนหลังเนื่องจากมี1 
การใชชื่อปริญญาและแตงชดุครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจําตําแหนงไปแลวโดยมิทราบวาไมสามารถ2 
ดําเนินการไดนั้น เนื่องจากอาจมีปญหา อาทิ 3 
   4.1  เปนหลักสูตรปริญญาตรีตอเนื่องใชระยะเวลาศกึษาตอ 2 ปจากอนุปริญญาหรือ4 
เทียบเทา 5 
   4.2  สถาบันอุดมศกึษาเขาใจผิดโดยกําหนดใหบัณฑิตสวมชุดครยุวทิยฐานะและเข็ม6 
วิทยฐานะใหมกอนที่จะมีพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวชิา อักษรยอสําหรับสาขาวิชาฯ รองรับและ7 
ถูกตองตามกฎหมาย 8 
  ที่ประชุมมคีวามเห็นวาควรหาทางแกไขรวมกัน โดยนาํเรือ่งดังกลาวเขาที่ประชุมอธิการบดีแหง9 
ประเทศไทย ที่ประชุมอธกิารบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ และที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดมีหาวิทยาลัย10 
เทคโนโลยีราชมงคล เพื่อหาแนวทางแกไขจากที่ประชุมฯ แลวนําเขาปรึกษาฝายการเมืองเพื่อขออนุโลมเปนการ11 
เฉพาะและจะไมใหกรณีดังกลาวเกดิขึ้นอีก 12 
  5.  สถาบันอุดมศึกษาทีพ่ระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ กําหนดใหการกําหนดชือ่13 
ปริญญาในสาขาวิชาฯเปนขอบังคับ/ประกาศของสถาบันอุดมศกึษาและราชกิจจานุเบกษาสถาบันอุดมศกึษาจะ14 
ดําเนินการจัดทําขอบังคับ/ประกาศดังกลาวไดตอเมื่อชือ่ปริญญาดังกลาวมีการกาํหนดไวตามประกาศ15 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑการกาํหนดชื่อปรญิญาฯ และมผีลบังคับใชแลวเทานั้น 16 
  ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา ไดสรุปผลการประชมุดังกลาวแจงใหอธิการบดี17 
สถาบันอุดมศกึษาของรฐัทุกแหง ประธานที่ประชุมอธกิารบดีแหงประเทศไทย ประธานที่ประชมุอธิการบดี18 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ และประธานที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทราบแลว 19 
  จึงเสนอที่ประชุมเพือ่ทราบ 20 
  ประธานเสนอที่ประชุมเพิ่มเติมวา ขอความรวมมือใหทุกคณะแจงเวียนคณะกรรมการประจาํคณะ21 
และผูดําเนินการหลักสูตรใหเขาใจในขั้นตอนปฏิบัติดังกลาวดวย 22 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ  23 
 24 

6.3   รายงานผลการดําเนินงาน และงบการเงินประจําปงบประมาณ 2552  25 
        ของสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 26 

 รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยีเสนอที่ประชุมวา สํานักงานอุทยาน27 
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดเสนอรายงานผลการดําเนนิงานและงบการเงิน ประจําป 2552 ซึ่งมี28 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการสํานักงานอุทยาน29 
วิทยาศาสตร คราวประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2553 ไดรับรองรายงานผลการดําเนินงานและงบ30 
การเงินดังกลาวแลว โดยสรุปมีคาใชจายสูงกวารายได 8,942,156.19 บาท 31 
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 32 
 ที่ประชุมมีขอสังเกตวา ควรตรวจสอบงบรายไดและคาใชจาย ดวยวาหมายถึงอะไร และกรณี33 
เงินรับคืนจากศูนยบมเพาะอื่น ควรมีหมายเหตุใหชัดเจน 34 
 มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 35 
 36 
 6.4   ขอเชิญรวมเปนเกียรติและรวมการแขงขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ 37 
          ระหวาง ทีม V.I.P.มหาวิทยาลัยขอนแกน และทีม  ผูพพิากษาจังหวัดขอนแกน 38 
         และงานขอนแกนมาราธอนนานาชาติ ครั้งท่ี 7  39 
 ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา ผูแทนรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอที่ประชุม40 
วา ดวยมหาวิทยาลัยกําหนดจัดการแขงขันฟตุบอลเชื่อมความสัมพนัธระหวางทีม V.I.P. มหาวิทยาลัยขอนแกน 41 
ซึ่งประกอบดวย คณะผูบริหารระดับมหาวิทยาลัยและระดับศูนย สํานัก พบกับทีม V.I.P. ผูพิพากษาจังหวัด42 
ขอนแกน ในวันที่ 21 มกราคม 2553 เวลา 17.00 น. ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมี43 
กําหนดการดงันี้ 44 
 เวลา 16.45 น.  แนะนําแขกผูมีเกียรติและนักกีฬา 45 
 เวลา 17.00-17.15 น. แขงขันฟุตบอลคู V.I.P. ระหวางคณะผูบริหาร/ผูพิพากษา สํานักงาน 46 
    อธิบดีผูพิพากษาภาค 4 /ศาลยุติธรรม กบัทีม V.I.P. คณะผูบริหาร 47 
    มหาวิทยาลัยขอนแกน 48 
 เวลา 17.30-18.30 น. แขงขันฟุตบอลทีมรวมผูพิพากษากับทีมรวมคณะผูบริหารคณาจารย 49 
    มหาวิทยาลัยขอนแกน  50 
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและขอเรียนเชิญรวมเปนเกียรติและรวมแขงขันฟุตบอลในวัน เวลา 51 
และสถานที่ดังกลาว ทั้งนี้ ขอความกรุณาตอบรับมายังฝายกีฬา สํานักงานอธิการบดี 1 ภายในวันที่ 14 มกราคม 52 
2553 ตอไป 53 



- 15 - 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 2/2553 ณ วันศุกรท่ี 15 มกราคม 2553 
หมายเหตุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 3/2553 เมื่อวันศุกรท่ี 12 กุมภาพันธ 2553  เรียบรอยแลว 

 

 รองอธกิารบดฝีายศิลปวฒันธรรมและศิษยเกาสัมพันธเสนอที่ประชุมวา ขอเรียนเชิญผูบริหาร  1 
ทุกทานรวมงานขอนแกนมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 7 ในวันอาทติยที่ 24 มกราคม 2553 โดยรวมเดินวิ่งเพื่อ2 
สุขภาพ ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร พรอมกัน ณ สถานที่ปลอยตัว ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก 3 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  ในเวลา 08.00 น. 4 
 จึงเสนอที่ประชุมเพือ่ทราบ 5 
 มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 6 
 7 
เลิกประชุมเวลา 11.55 นาฬิกา 8 
 9 
 10 

                                                          (รองศาสตราจารยกุลธิดา ทวมสุข) 11 
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 12 

เลขานุการที่ประชุมคณบดี 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
นางสุภารัตน  มูลศรี 19 
นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์ 20 
ผูจดรายงานการประชุม  21 


