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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 5/2552 ณ วันศุกรท่ี 13 มีนาคม 2552 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 6/2552 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 เรียบรอยแลว 

รายงานการประชุมคณบดี 1 
ครั้งท่ี 5/2552 2 

เมื่อวันศุกรท่ี  13 มีนาคม 2552 3 
ณ  หองประชุม 2 ช้ัน 2 สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ อาคารศูนยวิชาการ 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.สุลัดดา  ลอยฟา    รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล 10 
5. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศริิชัย   รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 11 
6. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ   รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 12 
7. ผศ.วันชัย  ธนาเศรษฐอังกูล   รองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพ 13 
8. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 14 
9. ผศ.วินัย  ใจขาน    รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ   15 
10. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 16 
11. รศ.ลําปาง  แมนมาตย   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 17 
12. รศ.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 18 
13. ศ.ละออศรี  เสนาะเมือง   คณบดีคณะวิทยาศาสตร 19 
14. อ.ชาญณรงค  เฮียงราช   รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ 20 
      แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร 21 
15. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 22 
16. ศ.วิรุฬห  เหลาภัทรเกษม   คณบดีคณะแพทยศาสตร  23 
17. ผศ.เยาวลักษณ  อภิชาติวัลลภ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 24 
18. รศ.เกรียงไกร  กิจเจริญ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 25 
19. ผศ.ประจักร  บัวผัน    รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 26 
      แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 27 
20. ผศ.อังคณา  คลังทอง   ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ 28 
      แทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 29 
21. รศ.อาภรณี  ไชยาคํา   รองคณบดีฝายวิชาการ 30 
      แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร 31 
22. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี  32 
23. ผศ.ขวัญเกศ  กนิษฐานนท   รองคณบดีฝายวิชาการ 33 
      แทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 34 
24. ผศ.ทรงยศ  วีระทวีมาศ   คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 35 
25. รศ.มันทนา  สามารถ   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 36 
26. รศ.เฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี   คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 37 
27. ผศ.วิไลวรรณ  สมโสภณ   ประธานฝายวางแผน 38 
      แทนคณบดีคณะนิติศาสตร 39 
28. นางณัฐสมล  ธนกูลรังสฤษดิ์   ผูชวยคณบดี 40 
      แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจดัการ 41 
29. นางสุดใจ  ธนไพศาล   ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 42 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 43 
30. ศ.สุทธิพันธ  จิตพิมลมาศ   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 44 
31. ผศ.อนัตต  เจาสกุล    ผูอํานวยการศนูยคอมพิวเตอร 45 
32. รศ.สัญญา  รอยสมมุติ   รักษาราชการแทนรองผูอํานวยการฝายบริหาร  46 
      แทนผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกติิ์ฯ 47 
33. ผศ.นพดล  มีไชยโย    รองผูอํานวยการฝายบริหาร 48 
      แทนผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 49 
34. ผศ.เพ็ญประภา  เพชระบูรณิน  รองผูอํานวยการฝายบริหาร    50 

      แทนผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  51 
      (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 52 
 53 
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35. ผศ.อนันต  หิรัญสาลี   กรรมการสภาคณาจารย 1 
      แทนประธานสภาคณาจารย 2 
36. นางบุบผา  ชอบใช    ประธานสภาขาราชการและลูกจาง 3 
37. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 4 
      และรักษาการคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 5 
      เลขานุการที่ประชุม 6 
38. นางสังวาลย   ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 7 
    8 
ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 9 

1. 1. รศ.อนันต  พลธานี    คณบดีคณะเกษตรศาสตร 10 
2. 2.  รศ.พีรสิทธิ์  คํานวณศิลป   คณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 11 

      12 
เริ่มประชุมเวลา 09.45 นาฬิกา 13 
 14 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอท่ีประชุม  15 

1.1  เรื่องที่ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2552  16 
        และมติท่ียังไมไดรับการรับรอง  17 

  เลขานุการที่ประชุม ในฐานะกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชมุวา 18 
มหาวิทยาลัยไดเชิญประชมุสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2552 โดยเปนการเรียนเชิญ19 
คณะกรรมการชุดเดิม ซึ่งครบวาระการดํารงตําแหนงเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2552 แตเนื่องจาก ยังมิไดทรงพระ20 
กรุณาโปรดเกลาฯแตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิชุดใหม และ21 
ตามมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2541 กําหนดวาในกรณีที่นายกสภา22 
มหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดทรงพระกรณุา23 
โปรดเกลาฯแตงตั้งขึ้นใหม ใหนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งพนจากตําแหนง24 
ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯแตงตั้ง ดังนั้น จึงไดเรียนเชิญคณะกรรมการชุดเดิม25 
ประชุม โดยมีสาระสําคัญของเรื่องที่ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยครั้งดังกลาว และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง  26 
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    27 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 28 
มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 29 
 30 

  1.2  รายงานผลการเลอืกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหาร และผลการ 31 
          เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารยประจํา  32 
          และประเภทผูแทนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 33 
  ประธานเสนอที่ประชุมวา  ตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหาร ประเภท34 
ผูแทนคณาจารยประจํา และประเภทผูแทนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ชุดปจจุบัน ครบวาระการ35 
ดํารงตําแหนงในวันที่ 13 กุมภาพันธ 2552 นั้น มหาวิทยาลัยไดดําเนินการใหไดมาซึง่กรรมการสภา36 
มหาวิทยาลัยประเภทตางๆ ดังกลาว ตามขอบังคับฯ เรียบรอยแลว ปรากฎผลดังนี ้37 

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหาร ผูไดรับเลือก คือ 38 
 1.1  ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร  รองอธิการบดีฝายทรัพยสิน 39 
 1.2  รศ.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธ  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 40 
 1.3  ศ.วิรุฬห  เหลาภัทรเกษม  คณบดีคณะแพทยศาสตร 41 
 1.4  ผศ.เยาวลักษณ  อภิชาติวัลลภ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 42 
 1.5  รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 43 
 1.6  รศ.อํานวย  คําตื้อ   ผูอํานวยการศนูยบริการวิชาการ 44 
2.  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนคณาจารยประจํา ผูไดรับเลือกตั้ง คือ 45 
 2.1  ศ.ภิเศก  ลุมพิกานนท  สังกัดคณะแพทยศาสตร 46 
 2.2  รศ.สุทธิพงศ  อุริยะพงศสรรค สังกัดคณะเกษตรศาสตร 47 
 2.3  รศ.ศจี  สัตยุตม   สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร 48 
 2.4  รศ.สมหมาย  ปรีเปรม  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร 49 
 2.5  รศ.วงศวิวัฒน  ทัศนียกุล  สังกัดคณะเภสัชศาสตร 50 
3.   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  51 

       ผูไดรับเลือกตั้ง คือ   52 
   นางกาญจนศรี  สิงหภู ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงพยาบาล 53 
เชี่ยวชาญ ระดับ 9 สังกัดงานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร 54 
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ทั้งนี้ ใหกรรมการสภามหาวทิยาลัยที่ไดรับเลือกและที่ไดรับเลือกตั้ง เริ่มปฏิบัติหนาที่พรอมกับ 1 
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  2 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 3 
มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 4 

 5 
1.3  สภามหาวิทยาลัยมีคําสั่งแตงตั้งรองอธิการบดีฝายทรัพยสิน 6 
ประธานเสนอที่ประชุมวา สภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 2/2552 แตงตั้ง  7 

ผูชวยศาสตราจารยอารมย  ตัตตะวะศาสตร ใหดํารงตาํแหนง รองอธิการบดีฝายทรัพยสิน โดยมีหนาที่เพื่อ8 
บริหารเงินและการสรางรายไดของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 9 มีนาคม 2552 เปนตนไป 9 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 10 
มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 11 

 12 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งท่ี 4/2552 เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2552 13 

ที่ประชุมมมีติรบัรองรายงานการประชมุครั้งที่ 4/2552 เมื่อวนัที่ 20 กุมภาพันธ 2552 โดยมีการแกไขดังนี ้14 
1. หนา 3 มติที่ประชุมวาระที่ 4.2  บรรทัดที่ 18 คาํวา “ภาควชิาวศิวกรรมเครื่องกล” ใหแกไขเปน 15 

“ภาควชิาวศิวกรรมเคม”ี 16 
2. หนา 8 วาระที่ 5.3 บรรทดัที่ 48 ขอความ “...ซึ่งปที่ผานมา...”  ใหแกไขเปน “...ซึ่งในปที่ผานมามี17 

นักศึกษาถูกลงโทษทางวินัย จํานวน 417 ราย ในจํานวนนี้เปนกรณีทะเลาะวิวาทและทาํรายรางกาย 18 
22 ราย การใชรถทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 159 ราย นอกนั้นเปนกรณีความผิดอื่น  ๆเชน ความผิด19 
เกี่ยวกับความประพฤติ  สุราและของมึนเมา ความซื่อสัตยสุจรติ เปนตน” 20 

3. หนา 10  บรรทดัที่ 18 คําวา “ประธานขาราชการและลูกจาง” ใหแกไขเปน “ประธานสภาขาราชการ21 
และลูกจาง” 22 

 23 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน    24 
                      3.1  การขอลาออกจากการเปนกรรมการในคณะกรรมการเพื่อศึกษาผลการบริหารงาน 25 
 ตามระบบใหมของศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 26 
  ประธานเสนอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่  27 
20 กุมภาพันธ 2552 ไดพิจารณาเรือ่งการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาผลการบริหารงานตามระบบใหม    28 
ของศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ ตามมติสภามหาวิทยาลัย และที่ประชุมไดมีมติเสนอ ผูอํานวยการศูนยคอมพวิเตอร     29 
รวมเปนกรรมการในคณะกรรมการฯ ดังกลาว นั้น ผูอํานวยการศนูยคอมพิวเตอรไดมีบันทึกที่ ศธ 0514.17.1/0363  30 
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2552 ขออนุมัติลาออกจากการเปนกรรมการ ซึ่งอธิการบดีไดพิจารณาอนุมัติแลว  31 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมเพิ่มเติมวา ในการนี้ เพื่อมิใหเกิดความลาชาในการนําเสนอตอ32 
สภามหาวิทยาลัย จึงไดหารือ ศ.บวรศิลป  เชาวนชื่น ประธานคณะกรรมการชุดดังกลาว  ซึ่ง ศ.บวรศิลป  เชาวนชื่น 33 
เสนอวาควรมีผูแทนจากสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพซึ่งมิไดมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับศนูยหัวใจสิริกิติฯ์  จึงไดเรียนเชิญ 34 
รศ.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร แทน ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอรที่ขอลาออกจากการเปน35 
กรรมการดังกลาว ซึ่ง รศ.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย ไดตอบรับแลว ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่ง                  36 
สภามหาวิทยาลัยที่ 3/2552 แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาผลการบริหารงานตามระบบใหมของศูนยหัวใจสิริกิติ์ 37 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวย 38 
  1.  ศ.บวรศิลป  เชาวนชื่น   เปนประธานกรรมการ 39 
  2.  รศ.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์   เปนกรรมการ 40 
  3.  รศ.มันทนา  สามารถ    เปนกรรมการ 41 
  4.  รศ.อํานวย  คําตื้อ    เปนกรรมการ 42 
  5.  รศ.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย   เปนกรรมการ 43 
  6.  รศ.ธีระ  ฤทธิรอด      เปนเลขานุการ  44 
   โดยมีบุคลากรจากกองการเจาหนาที่  กองแผนงาน และสํานักงานกฎหมาย เปนผูชวยเลขานุการ 45 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  46 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 47 
 48 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   49 
  4.1  การจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 50 
  ประธานมอบใหรองอธิการบดีฝายทรัพยสินเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยประสงค 51 
จะจัดตั้งกองทุนในลักษณะกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพื่อเปนการสงเสริมใหพนักงานมีการออมทรัพยและเปนสวัสดิการ 52 
ตลอดจนเปนหลักประกันใหกับพนักงานเมื่อเกษียณอายุราชการ ซึ่งมหาวิทยาลัยไดดําเนินการมาโดยตลอด53 
และแตงตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดตัง้กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน ตาม54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 5/2552 ณ วันศุกรท่ี 13 มีนาคม 2552 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 6/2552 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 เรียบรอยแลว 

คําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ 4960/2551  ในการนี้ คณะกรรมการฯ ไดดาํเนินการพิจารณาจัดทํา (ราง) 1 
ขอเสนอเพื่อการจัดทําขอบังคับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกนที่จดทะเบียนแลว 2 
เรียบรอยแลว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   3 
  จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 4 
ในประเด็นดังนี้ 5 

1. ขออนุมัติในหลักการใหจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน 6 
2. ใหความเห็นชอบ (ราง) ขอเสนอเพื่อการจัดทําขอบังคับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับ7 

พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกนที่จดทะเบียนแลว 8 
3. เพื่อใหการดําเนินการจัดตั้งกองทุนดังกลาวเปนไปอยางตอเนื่อง จึงขออนุมัติให9 

คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน   10 
ที่ 4960/2551 ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2551 เปนคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 11 
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน 12 

  จากนั้นรองอธิการบดีฝายทรัพยสินไดมอบใหผูอํานวยการกองการเจาหนาที่นําเสนอขอมูล13 
สาระสําคัญของ (ราง) ขอเสนอเพื่อการจัดทําขอบังคับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงาน 14 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่จดทะเบียนแลว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 15 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 16 
  ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 17 

1. โดยเจตนารมยของการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพนั้นเพื่อเปนการสงเสริมเรื่องการออม18 
ทรัพยและเปนสวัสดิการ ตลอดจนเปนหลักประกันเมื่อเกษียณอายุราชการ การเขารวมเปน19 
สมาชิกกองทุนฯเปนไปดวยความสมัครใจ ดังนั้น จึงไมควรจํากัดเฉพาะกลุมพนักงาน20 
มหาวิทยาลัยเทานั้น เห็นควรใหครอบคลุมบุคลากรที่เปนพนักงานองคกรในกํากับ และลูกจาง21 
ชั่วคราวดวย แตทั้งนี้ ควรตองประชาสัมพันธใหบุคลากรไดรับทราบและเขาใจถึง เง่ือนไข 22 
สิทธิประโยชนที่จะไดรับ รวมถึงนโยบายของการบริหารจัดการกองทุนใหชัดเจนดวย 23 

2. ใน (ราง) ขอเสนอฯ เห็นควรปรับแกไข ดังนี้  24 
- ชื่อ ควรแกไขเปน “(ราง) ขอเสนอเพื่อจัดทําขอบังคับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ25 
สําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่จดทะเบียนแลว”  26 

- ขอ 3 นิยามคําวา  27 
“หนวยงาน” ใหหมายความรวมถึงองคกรในกํากับที่ประสงคจะเขารวมเปน 28 
 สมาชิกดวย 29 
“สมาชิก”   ใหหมายความรวมถึง พนักงานองคกรในกํากับ และลูกจาง 30 
 ชั่วคราวดวย 31 

3. ขอ 10 การสิ้นสุดสมาชิกภาพ ควรเพิ่มเติมกรณีการลาออกดวย  32 
4. ขอ 14.1 ไมควรระบุวา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ แต33 

ควรพิจารณาเพิ่มเติมขอความ โดยระบุวาใหคณะกรรมการพจิารณาเลือกผูใดผูหนึ่งเปน34 
ประธานกรรมการ 35 

5. รองอธิการบดีฝายทรัพยสินใหขอคิดเห็นวา ในหมวดที่ 5 เงินสะสมและเงินสมทบ  ตาม36 
กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนดไววาลูกจางจายเทาใด นายจางตองสมทบจายเทานั้น ซึ่งตาม37 
กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนดไวอยูระหวางรอยละ 2 - 15 ดังนั้น มหาวิทยาลัยอาจตอง38 
พิจารณาวางแผนเรื่องการสมทบในระยะยาวไวดวย และเรื่องการนําสงเงินเขากองทุน ตอง39 
สรางความเขาใจกับสมาชิกดวยวา หากนําสงเงินลาชาจะตองถูกปรับ ดังนั้น ระบบทะเบียน40 
บุคลากรและการเงินการคลังจะตองดําเนินการควบคูกันไป โดยนําแนวทางของ กบข.มาปรับใช 41 

6. ขอ 39  รอยละของอัตราสวนเงินสมทบและผลประโยชนจากเงินสมทบที่มอบแกสมาชิก 42 
คําวา “ไมจาย” ใหแกไขเปน “0”  43 

7. กรณี การเปลี่ยนสถานภาพของสมาชิก เชน เปลี่ยนจาก พนักงานเงินรายได ไปเปน 44 
พนักงานเงินประมาณแผนดิน นั้น ในกรณีเชนนี้ จะมีระบบวิธีการโอนหรือไมอยางไร 45 

  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี 46 
  1.  เห็นชอบในหลักการโดยใหนําขอคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมคณบดีไปพิจารณา47 
กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 48 

2. ขอใหพิจารณาดวยวา การขออนุมัติใหคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งกองทุน 49 
สํารองเลี้ยงชีพ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี 4960/2551 ลงวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ.2551 เปน50 
คณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน น้ัน อาจไมสอดคลอง51 
กับ องคประกอบของคณะกรรมการกองทุน ตามขอ 14 ของ (ราง) ขอเสนอฯ ดังกลาว 52 
 53 
 54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 5/2552 ณ วันศุกรท่ี 13 มีนาคม 2552 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 6/2552 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 เรียบรอยแลว 

4.2 รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณแผนดินประจําป 2552  ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2551 1 
  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา หนวยตรวจสอบภายในไดตรวจสอบการใชจายเงินตามขอมูลรายงาน2 
จากระบบ GFMIS เปรียบเทียบกับแผนการใชจายเงิน ในไตรมาสที่ 1 ส้ินสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2551 แลว  3 
มีรายละเอียดดังนี้ 4 
  ในไตรมาสที่ 1 มหาวิทยาลัยไดเสนอแผนการใชจายเงินตอสํานักงบประมาณ เปนรอยละ 25.60 5 
หรือ 829.822 ลานบาท จากงบประมาณทั้งส้ินจํานวน 3,240.915 ลานบาท พบวาในไตรมาสที่ 1 ส้ินสุด ณ วันที่ 6 
30 ธันวาคม 2551 ซึ่งมหาวิทยาลัยตองมีการใชจายเงนิตามแผนรอยละ 25.60 แตมหาวิทยาลัยมีการเบิกจายจริง7 
คิดเปนรอยละ 19.45 หรือ 630.197 ลานบาท คิดเปนรอยละ 75.94 ของการใชจายเงินตามแผนการใชงบประมาณ8 
ในไตรมาสที่ 1 ต่ํากวาแผนที่ตั้งไวรอยละ 6.15  โดยมีการใชจายจําแนกตามประเภทเงิน ดังนี้ 9 
 10 
งบรายจาย รวมงบประมาณ 

ทั้งป 2552 
เปาหมายไตรมาส 1 
(ต.ค.-พ.ย.-ธ.ค.) 

เบิกจายแลว 
ณ วันที่ 31ธ.ค.51 

ผลตางจากแผน 
(สูง(+)/ต่าํ(-)) 

  จํานวนเงนิ (บ.) รอยละ จํานวนเงนิ (บ.) รอยละ จํานวนเงนิ (บ.) รอยละ 
:แผน 

1 2 3 4 5 6 7=3-5 8=4-6 
งบบุคลากร 1,560,976,800.00 350,941,000.00 22.48 421,301,693.90 26.99 70,360,693.90 -4.51 
รวมงบดําเนินการ 445,461,700.00 144,749,000.00 32.49 86,876,609.18 19.50 -57,872,390.82 12.99 
รวมงบลงทุน 347,525,300.00 105,472,000.00 30.35 39,046,700.00 11.24 66,425,300.00 19.11 
รวมครุภัณฑ 104,982,000.00 0 0 0 0 0 0 
รวมสิ่งกอสราง 242,543,300.00 105,472,000.00 43.49 39,046,700.00 16.10 -66,425,300.00 27.39 
รวมเงินอุดหนุน 886,948,700.00 228,660,000.00 25.78 82,972,081.11 9.35 -145,687,918.89 16.43 
    313,404.43 100.0 313,404.43 100.0 
รวม 3,240,912,500.00 829,822,000.00 25.60 630,197,084.19 19.45 -199,624,915.81 6.16 

 11 
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  12 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและขอความรวมมือทุกคณะ/หนวยงาน เรงรัดการใชจายเงินให13 
เปนไปตามแผนที่กําหนด หากมีขอเสนอแนะหรือติดขัดในกระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติขอใหแจงใหมหาวิทยาลัย14 
ทราบเพื่อจะไดแกไขและรวมมือกันเรงรัดดําเนินการตอไป 15 
  รองอธิการบดีฝายทรัพยสินเสนอที่ประชุมเพิ่มเติมวา สําหรับหมวดเงินอุดหนุนที่มีการใชจาย16 
คอนขางนอยนั้น เปนสวนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เบิกจายไดนอยเนื่องจากการบรรจุแตงตั้งยังมีความ17 
ลาชาอยู   ขอมูลที่หนวยตรวจสอบภายในเสนอขางตนเปนขอมูลที่กองคลังไดเคยนําเสนอที่ประชุมคณบดีแลว และ18 
ไดมีมติเห็นชอบในการดําเนินการตามมติของคณะกรรมการเรงรัดการใชจายงบประมาณแผนดิน ในป 2552 ที่กําหนด19 
ไววาใหดําเนินการเบิกจาย ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2552  ในสวนของงบลงทุน หากไมเปนไปตามแผนที่กําหนด 20 
มหาวิทยาลัยจะขอเปลี่ยนแปลงรายการ ซึ่งคาดวาจะทําใหการเรงรัดการใชจายงบประมาณในภาพรวมของปนี้ดีขึ้น  21 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นควรใหคณะ/หนวยงาน พิจารณาตรวจสอบและเรงรัด22 
การเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนที่กําหนดตอไป 23 
 24 
  4.3  ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 25 
  ประธานเสนอที่ประชุมวา สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ไดมีหนังสือที่ สม 26 
0003/367 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2552 แจงเรื่องผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน มีสาระสําคัญโดย27 
สรุปคือ  นายปรีดา  นาคผิว นายสมเจตน ไชยลาภ และนางสาวพรทิพย  แซเตียว ไดรองเรียนตอคณะกรรมการ28 
สิทธิมนุษยชนแหงชาติวา ผูรองกับพวกเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ไดใชสิทธิเรียกรองและคัดคาน29 
วิธีการสรรหาอธิการบดี ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน ดวย การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 30 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ที่ไมใหอาจารย ขาราชการ ลูกจางประจํา และนักศึกษามีสวนรวมในการสรรหาอธิการบดี 31 
ตอมาผูบริหารมหาวิทยาลัยในขณะนั้น ไดนําระเบียบขอบังคับ วาดวย วินัยนักศึกษา พ.ศ.2540 มาลงโทษ     32 
ผูรองใหพนสภาพการเปนนักศึกษา ผูรองจึงรองเรียนตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเพื่อขอให33 
ตรวจสอบเรื่องดังกลาว 34 
  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดตรวจสอบเรื่องรองเรียนดังกลาวขางตน ตามอํานาจ35 
หนาที่ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542 แลวเห็นวา ประเด็นที่ผู36 
รองขอสิทธิทางการศึกษาใหไดกลับไปไปศึกษาเลาเรียนจนจบหลักสูตรปริญญาตรีโดยเร็ว นั้น เปนประเด็น37 
เดียวกันกับเรื่องที่ผูรองไดยื่นตอศาลปกครองและศาลปกครองไดมคีําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดแลว กรณีนี้ จึงไม38 
อยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติที่จะดําเนินการตรวจสอบได ตามนัยมาตรา 22 39 
แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ.2542 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ   40 
จึงมีมติไมตรวจสอบในประเด็นดังกลาว 41 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 5/2552 ณ วันศุกรท่ี 13 มีนาคม 2552 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 6/2552 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 เรียบรอยแลว 

  แตเนื่องจากมูลเหตุของเรื่องรองเรียนนี้ เกิดจากการที่ผูรองตองการใหนักศึกษา คณาจารย 1 
ขาราชการ และลูกจางประจํา มีสวนรวมในการสรรหาอธิการบดี ซึ่งนําไปสูการลงโทษตัดสิทธิผูรองทาง2 
การศึกษา อันเปนประเด็นเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและกระบวนการมีสวนรวม ซึ่งเปนเรื่องสําคัญตอวงการ3 
การศึกษาโดยภาพรวม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจึงไดมีมติใหมีขอสังเกตและขอเสนอแนะเชิง4 
นโยบายตอมหาวิทยาลัยขอนแกน  กลาวคือ แนวทางการลงโทษนักศึกษาที่กระทําผิดวินัย นอกจากตอง5 
คํานึงถึงเจตนาในการกระทําความผิดและความหนักเบาของการกระทําผิดแลว ตองคํานึงถึงสิทธิทางการศึกษา6 
และอนาคตของนักศึกษาผูนั้น การลงโทษถึงขั้นตัดสิทธิทางการศึกษาควรยกเลิก เพราะแมแตแรงงานอพยพ 7 
รัฐยังตองใหสิทธิทางการศึกษา รวมทั้งผูตองโทษก็ยังไดรับสิทธิในการศึกษา การตัดสิทธิทางการศึกษาของ8 
เยาวชน จึงเปนการผลักภาระใหกับสังคมและเปนการปดความรับผิดชอบของสถาบันการศึกษาในการทําหนาที่9 
หลอหลอมใหเยาวชนเปนคนดีของสังคม  10 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ขอเรียนขอมูลเพิ่มเติมวา ในกรณีนี้ มหาวิทยาลัยในฐานะ11 
ผูถูกรองไมเคยไดรับโอกาสในการชี้แจงขอมูลตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเลย   12 

ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 13 
1. สาระในหนังสือของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติฉบับดังกลาว อาจ14 

กอใหเกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อน และสงผลกระทบตอภาพลักษณของมหาวิทยาลัย 15 
ซึ่งมหาวิทยาลัยควรทําหนังสือชี้แจง    16 

2. เห็นควรแตงตัง้คณะทํางานเพื่อรวบรวมขอมูลกระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติ หลักฐาน 17 
เอกสารขอมูลเชิงประจักษ ประกอบการชี้แจงดังกลาวตอไป  18 

  มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติ ดังน้ี 19 
1.  มอบหมายให รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา รวมกับ ผศ.อนันต  หิรัญสาลี 20 

เปนผูรวบรวมขอมูลเพื่อประกอบการชี้แจงขอเท็จจริงตอไป 21 
2.  ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและใหขอคิดเห็นเสนอแนะ 22 

 23 
  4.4  ขออนุมัติดําเนินการจัดการหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ 24 

4.4.1  ขออนุมัติดําเนินการจัดการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  25 
             สาขาวิชาวิศวกรรมฮารดดิสกไดรฟ คณะวิศวกรรมศาสตร  26 

            ในลักษณะโครงการพิเศษ 27 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรเสนอขออนุมัติดําเนินการจัดการ28 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมฮารดดิสกไดรฟ ในลักษณะโครงการพิเศษ โดยมี29 
หลักการและเหตุผล รายละเอียดหลักสูตร ศักยภาพในการเปดสอน และงบประมาณในการจัดการหลักสูตร ซึ่ง30 
มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการอํานวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ 31 
มหาวิทยาลัยขอนแกน คราวประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2552 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ 32 
โดยขอใหแกไขเอกสารบางประการและคณะฯไดดําเนินการเรียบรอยแลว 33 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 34 
  มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 35 
 36 
  4.4.2   ขออนุมัติดําเนินการจัดการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  37 

            สาขาวิชาการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร  ในลักษณะโครงการพิเศษ  38 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา ดวยคณะพยาบาลศาสตรเสนอขออนุมัติดําเนินการจัดการ39 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล ในลักษณะโครงการพิเศษ โดยมีหลักการและเหตุผล 40 
รายละเอียดหลักสูตร ศักยภาพในการเปดสอน และงบประมาณในการจดัการหลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียดตาม41 
เอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการอาํนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแกน 42 
คราวประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2551 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยขอใหแกไขเอกสาร43 
บางประการและคณะฯไดดาํเนินการเรียบรอยแลว 44 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 45 
  มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 46 
 47 

4.5  พิจารณาการเสนอชื่อกรรมการประจําสํานักทะเบียนและประมวลผล  48 
       (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 49 

  รองผูอํานวยการฝายบริหาร ผูแทนผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหาร50 
และพัฒนาวิชาการ) เสนอที่ประชุมวา ดวย ผศ.วิเชียร  วรพุทธพร  จะครบวาระการดํารงตําแหนงกรรมการ51 
ประจําสํานักฯ ในวันที่ 20 มีนาคม 2552 ในการนี้ ตามขอ 5.3 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย 52 
คณะกรรมการประจําสํานักที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2547 กําหนดไววา “กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการ53 
ดํารงตําแหนง 2 ป และอาจไดรับการแตงตั้งใหมไดอีก ทั้งนี้ ไมเกิน 2 วาระติดตอกัน”  ดังนั้น เพื่อใหการ54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 5/2552 ณ วันศุกรท่ี 13 มีนาคม 2552 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 6/2552 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 เรียบรอยแลว 

บริหารงานของสํานักฯ เปนไปอยางตอเนื่อง จึงขอเสนอให ผศ.วิเชียร  วรพุทธพร  อาจารยสังกัดคณะ1 
เทคโนโลยี ดํารงตําแหนงกรรมการประจําสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)  2 
อีกวาระหนึ่ง 3 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 4 
  มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ 5 
 6 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 7 
 5.1  สรุปผลการตรวจสอบรายงานสถานภาพทางการเงินของคณะ/หนวยงาน  8 
        ประจําเดือนธันวาคม 2551 9 
  ประธานเสนอที่ประชุมวา หนวยตรวจสอบภายใน ไดตรวจสอบรายงานสถานภาพทางการเงิน10 
ของคณะ/หนวยงาน ประจําเดือนธันวาคม 2551 แลว สรุปผล ดังนี้ 11 

1. ยอดเงินฝากธนาคารจากการรับโอนเงินจากกองคลัง เพื่อไปจายใหแกผูมีสิทธิ์รับเงินมีการ12 
จายไดรวดเร็ว แตยังมีบางคณะที่จายใหผูมีสิทธิ์ชา  13 

2. มีเช็คส่ังจายที่ผูรับยังไมนําไปขึ้นเงินบางรายการเช็คหมดอายุแลว ซึ่งตองติดตอผูรับโดย14 
ดวน หากไมรบัใหเสนอขออนุมัติโอนเขาเปนเงินผลประโยชนมหาวิทยาลัยตอไป 15 

3. มีลูกหนี้เงินยืมบางคณะ/หนวยงาน เกินกําหนดชําระ หนี้ที่ยังคางชําระบางสวนเปนหนี้ขาม16 
ปงบประมาณมาหลายป ซึ่งตองคืนเปนเงินสด และในบางรายการคางชําระในสวนที่เปน17 
เงินสดเพราะไดสงใบสําคัญเบิกจายเปนบางสวนแลว การที่มีลูกหนี้คางชําระนานจะทําให18 
วงเงินหมุนเวียนไมพอจาย ตองดําเนินการติดตามทวงถามตามประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแกน 19 
(ฉบับที่ 454/49) หากไมคืนขอใหเสนอหักเงินเดือนเพื่อคืนเงินยืม และควรนําโทษทางวินัย20 
ทางการเงินภาครัฐ พ.ศ.2544 มาใชดวย   21 

4. คณะที่มีเงินเกิน (ขาด) บัญชี ขอใหเรงรัดตรวจสอบ เพื่อจายคืนผูมีสิทธิ์ตอไป  22 
5. คณะแพทยศาสตรมีรายการเงินรับเขาบัญชี ใหติดตอธนาคารเพือ่นํามาปรับปรุงลงบัญชี23 

ตอไป  24 
6. คณะแพทยศาสตรมีรายการที่ธนาคารหักบัญชีจายแลวแตคณะยังไมไดลงบัญชีใหติดตอ25 

กับธนาคารเพื่อหาขอมูลนํามาลงบัญชีโดยดวน 26 
7. มีหลายคณะ/หนวยงานที่ยังไมไดสงรายงานการเงิน ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ27 

วาระการประชมุ 28 
ทั้งนี้ มีหลายคณะ/หนวยงาน ที่ยังไมใชระบบ KKUFMIS ในการจัดทําลูกหนี้ ทําใหการทํางาน 29 

ไมเปนระบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย จึงควรมีมาตรการใหทุกหนวยงานใชงานใหเปนระบบเดียวกันเพื่อใหเกิด30 
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 31 
  รองอธิการบดีฝายทรัพยสินเสนอที่ประชุมเพิ่มเติมวา ขอความรวมมือคณะ/หนวยงานให32 
ความสําคัญกับการจัดสงรายงานการเงินใหตรงตามกําหนดเวลาดวย เนื่องจากเปนเรื่องที่ตองรายงานตอ33 
สํานักงานตรวจเงินแผนดินตอไป  สําหรับเรื่องการใชระบบ KKUFMIS นั้น ทางผูชวยอธิการบดีฝายแผนและ34 
สารสนเทศรวมกับกองคลังไดประสานกับคณะเพื่อปรับปรุงระบบดังกลาวแลว โดยจะดําเนินการใหแลวเสร็จใน35 
ไตรมาสที่ 3   นอกจากนี้ ทางกองคลังกําลังเตรียมการเพื่อปรับปรุงระบบลูกหนี้เงินยืมใหม ซึ่งจะไดนําเสนอที่36 
ประชุมคณบดีในโอกาสตอไป 37 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  38 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ  39 
 40 
  5.2  การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 41 
  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอที่ประชุมวา สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา ได42 
มีหนังสือที่ ศธ 0501(7)/ว231 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2552 แจงเรื่องการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ43 
กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศกึษา มีสาระสําคัญโดยสรุปดังนี้ 44 
  ความเปนมา 45 
  1.  กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัที่ 16  46 
มกราคม พ.ศ.2539 ในลักษณะเงินทุนหมุนเวียน ตามนัยมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ.2491  47 
ตอมารัฐบาลไดพิจารณาเหน็ความสําคัญของกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2541 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 48 
2541 มีผลใหกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศกึษามีฐานะเปนนิติบุคคล โดยอยูในการกํากับดูแลของกระทรวงการคลัง 49 
ปจจุบันเงินกองทุนฯดําเนินการมาแลวเปนเวลา 12 ป ใหเงินกูยืมแกนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย ตั้งแต50 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) จนถึงระดับปริญญาตรี ไปแลวทั้งส้ินกวา 291,789 ลานบาท 51 
มีผูกูยืมทั้งส้ิน 3,134,446 ราย มีสถานศึกษาเขารวมโครงการประมาณ 4,200 แหง และในปการศึกษา 2551 กองทุน52 
ฯ ไดปรับวิธีการดําเนินงานโดยใหกูผานระบบอินเตอรเน็ต (E-studentloan) เปนปแรก เพื่อใหนักเรียน/นักศึกษา53 
สามารถกูยืมเงินไดสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน 54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 5/2552 ณ วันศุกรท่ี 13 มีนาคม 2552 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 6/2552 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 เรียบรอยแลว 

2.  รัฐบาลไดพิจารณาเห็นวาการบริหารจัดการกองทุนฯอยางมีประสิทธิภาพ จะสงผลตอการ 1 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อประโยชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงไดระบุไว2 
ในนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 กลาวคือ “ปรับปรุงระบบการบริหาร3 
จัดการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ใหมีการประนอมและไกลเกลี่ยหนี้ รวมทั้งขยายกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อ4 
การศึกษาเพิม่ขึ้นใหประชาชนมีโอกาสในการเขาถึงการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและปริญญาตรีเพิ่มขึ้น” 5 
  ปญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงาน 6 
  เนื่องจากการดําเนินงานกองทุนฯประสบปญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงานหลายประเด็น 7 
อาทิ ความลาชาในการบริหารงาน ความตองการกูยืมมีมากกวาจาํนวนทุนที่กําหนด การตดิตามหนี้ผูที่ถึง8 
กําหนดชําระหนี้ กระทรวงศึกษาธิการ จึงไดจัดใหมกีารประชุมปรึกษาหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อหาขอ9 
ยุติและแนวทางแกไขรวมทั้งไดกําหนดนโยบายเพื่อใหกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศกึษาเปนกลไกในการขยาย10 
โอกาสทางการศึกษาใหแกนักเรียน นกัศึกษา ใหเขาถึงสาขาวิชาที่มีความจําเปนตอการพัฒนาประเทศ ตามที่11 
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดโดยเห็นสมควรนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการกองทุนเงิน12 
ใหกูยืมเพื่อการศึกษาตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยมีประเด็นที่นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดังนี้ 13 
  ประเด็นเสนอคณะรัฐมนตรพีิจารณา 14 
  1. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุน 15 
   1.1  ปรับระบบการบริหารกองทุนทุกขั้นตอนโดยใหดําเนินการเปนรายกรณีตามลําดับ16 
กอน-หลัง ใหยกเลิกการดําเนินการตามขั้นตอนตางๆที่ตองจัดผูกูเปนกลุม 17 
   1.2  ใหกระทรวงศึกษาธิการและกองทุนฯปรับปรุงแกไข กฎ ระเบียบการดําเนินการ18 
โดยใหขอมูลที่ชัดเจนแกนักศึกษา การตรวจสอบเอกสาร และการชําระหนี้ ตลอดจนติดตามการปฏิบัติงานของ19 
สถานศึกษาใหดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของใหถูกตองและรวดเร็ว 20 
  2.  การขยายฐานเงินกูยืมเพื่อการศึกษา 21 
   2.1  ให กยศ.ปรับวงเงินใหกูในปงบประมาณ 2552 (ภาคการศึกษา 2/51) และภาค22 
การศึกษา 1/52) ในวงเงิน 36,000 ลานบาท ทั้งนี้ ใหนําเงินที่ผูกูชําระคืนเงินกูมาสมทบ จํานวน 11,000 ลาน23 
บาท ซึ่งจะทําใหมีจํานวนผูกูรวม 981,520 คน โดยจําแนกดังตอไปนี้ 24 
 25 

ระดับการศึกษา รายเกา ชั้นปที่ 1 รวม 
 ชั้นปอื่น รายเกา รายใหม  

ม.ปลาย 80,708 - 80,000 26,000 186,708 
ปวช. 70,992 - 65,000 46,000 181,992 
ปวท./ปวส. 54,823 29,000 40,000 13,000 136,823 
อนุปริญญา/ปริญญาตรี 317,997 75,000 50,000 33,000 475,997 
 524,520 104,000 235,000 118,000 981,520 

 26 
   2.2  การกําหนดเปาหมายการกูในป 2552 เปนการใชมาตรการการเงินสนับสนุนให27 
ผูเรียนสายสามัญกับสายอาชีพอยูในสัดสวน 50:50 ซึ่งจะดําเนินการอยางตอเนื่องในปตอไป 28 
   2.3  สนับสนุนใหนักศึกษาระดับ ปวส./ปวท. และปริญญาตรี เขาศึกษาในสาขาวิชา29 
ขาดแคลนและมีความจําเปนตอการพัฒนาประเทศตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 30 
   2.4  สนับสนุนใหนักศึกษาที่ไมมีโอกาสกูเงิน กยศ.ในปแรกของการศึกษามีโอกาสกู31 
เงิน กยศ.ในปตอไปจนสําเร็จการศึกษาทุกระดับการศึกษา 32 
  3. การเพิ่มโอกาสการชําระเงินกูคืนของผูสําเร็จการศึกษา 33 
   3.1  ให กยศ.เพิ่มทางเลือกในการชําระคนืเงินกูจาก 15 ป เปน 20 ป 34 
   3.2  กระทรวงศึกษาธิการรวมมือกับ กยศ. จัดใหมีการพัฒนาทักษะและการสงเสริม35 
อาชีพสําหรับผูสําเร็จการศกึษาที่ไมมีงานรวมกับสถานประกอบการ 36 
   3.3  กระทรวงศึกษาธิการและ กยศ. รวมกันจัดกิจกรรมรณรงคสรางจิตสํานึกและความ37 
รับผิดชอบในการคืนเงินกองทุนเพื่อสรางโอกาสการศึกษาใหกับรุนนอง 38 
  4.  การเพิ่มชองทางการบริหารเงินกองทุน ให กยศ.เพิ่มผูบริหารจัดการเงินกูสําหรับนักศึกษา39 
มุสลิมเปนการเฉพาะใหสอดคลองกับหลักศาสนา 40 
 41 
  ทั้งนี้ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดมหีนังสือที่ นร 0506/1692 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ 2552 42 
แจงมติคณะรัฐมนตรี คราวประชุมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2552 วา คณะรัฐมนตรีไดลงมติอนุมัติแนวทางการ43 
ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา และใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตอไป 44 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ทั้งนี้ ใหกระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของคณะรัฐมนตรีไปพิจารณา45 
ดําเนินการดวย ดังนี้ 46 
 47 
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1.  พิจารณากาํหนดมาตรการและกระบวนการไกลเกลี่ยกรณีเกดิปญหาขอพิพาทในการกูยมืให 1 
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพเพื่อใชดําเนินการแทนการฟองรองดําเนินคดี ซึ่งตองใชระยะเวลาดาํเนินการยาวนาน2 
และเปนภาระในกระบวนการยุติธรรม 3 

2.  ดําเนินการเรงรัดติดตามการชําระหนีเ้งินกูยืมคงคางใหรวดเร็วขึน้เพื่อนําเงินที่ไดรับชําระมา 4 
ใชประโยชนแกผูประสงคจะกูยืมรายใหมไดมากยิ่งขึ้น 5 

3.  เรงรัดการดําเนินการแจงขอมูลที่เกี่ยวของแกสถาบันการเงินใหรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อให 6 
กระบวนการกูยืมและชําระเงินยืมแลวเสร็จโดยเร็ว 7 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอความรวมมอืมายังมหาวิทยาลัยใหความสําคัญ8 
และใหการสนับสนุนการบริหารงาน ทั้งในดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานวัสดุ/อุปกรณ ในการดําเนินงาน9 
อยางจริงจัง รวมทั้งใหมีหนวยตรวจสอบภายในกํากับติดตามการดําเนินงานอยางใกลชิด เพื่อใหการบริหารงาน10 
เปนไปตามกฎ ระเบียบที่วางไว อนึ่ง สําหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฯ ที่ระบุในประเด็น11 
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณานั้น (ขอ 1.1 และ 1.2) สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา ขอให12 
มหาวิทยาลัยใหความสําคญัเปนกรณีพิเศษ ทั้งนี้ เพื่อแกไขปญหาความลาชาในการดําเนินงาน ซึ่งเปนเหตุให13 
นิสิต นักศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาไดรับเงินกูจากธนาคารชากวาแผนที่กําหนดไว 14 
  จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อทราบ  15 
  ทั้งนี้ ในสวนของมหาวิทยาลัยขอนแกน ก็ไดมีการเตรยีมการเพื่อใหรองรับการปรับปรุงนี้ โดย16 
ในปการศึกษา 2551 มีสรุปผลการดําเนินการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ กองทุนเงินใหกูยืม17 
ที่ผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.) ดังนี้ 18 

- ในปการศึกษา 2551 มีจํานวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ไดรับอนุมัติใหกูยืมและทํา19 
สัญญากูยืมครบถวน จาก กยศ. จํานวน 7,662 คน และกูยืมจาก กรอ. จํานวน 517 คน 20 
รวมทั้งหมด 8,179 คน จํานวนเงินรวม 339.37 ลานบาท  21 

- ในปการศึกษา 2552 ทาง สกอ.ไดแจงรายชื่อเฉพาะผูกูรายใหมมายงัมหาวิทยาลัย22 
เรียบรอยแลว มีจํานวน 832 คน เปนผูกูที่อยูในสาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตร จํานวน 23 
471 คน เปนเงินจํานวน 23 ลานบาท ทางสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 24 
361 คน เปนเงินจํานวน 15.67 ลานบาท  25 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ทั้งนี้ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ยื่นกู 26 
และไดรับการอนุมัติคิดเปนรอยละ 85  โดยที่ผานมามีการชําระคืนเงนิยืมในอัตรารอยละ 70 27 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ  28 
 29 
  5.3   รายงานผลการดําเนินงาน และรายงานของผูสอบบัญชี ประจําปงบประมาณ 2551  30 
          ของสถานจัดการและอนุรักษพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร 31 
  คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา คณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลการ32 
ดําเนินงานสถานจัดการและอนุรักษพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ขอเสนอ รายงานผลการดําเนินงาน และ33 
รายงานของผูสอบบัญชี ประจําปงบประมาณ 2551 ของสถานจัดการและอนุรักษพลังงานฯ มีสาระโดยสรุป ดงันี้ 34 
  สถานจัดการและอนุรักษพลงังานฯ ไดดําเนินการมาเปนปที่ 10 มีผลงานประกอบดวยการ35 
ใหบริการดานการอนุรักษพลังงานแกหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ไดแก อาคารควบคุม 36 
โรงงานควบคมุ อาคารธรุกจิ โรงงานอตุสาหกรรมและอาคารของรัฐ มีรายไดจากการใหบริการ 41,661,223.00 37 
บาท และมีการรวมมือกับหนวยงานและองคกรอื่นในการสงเสรมิการอนุรักษพลังงานของประเทศ ในดานการวจิัย38 
และพัฒนาไดใหทุนวิจัยแกนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษารวมจาํนวน 20 ทุน โดยจัดสรรเงินทุนในปงบประมาณ 39 
2551 เปนเงนิประมาณ 1,423,000.00 บาท  โดยสรุป การดําเนินงานของสถานจัดการและอนุรักษพลังงานฯ 40 
สอดคลองกับนโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัย สามารถพึ่งพาตนเองไดอยางสมบรูณ มีรายไดสูงกวา41 
คาใชจายจากการดําเนินงาน จํานวน 12,266,914.67 บาท และรายไดสวนหนึ่งสามารถนํามาจัดสรรเพื่อสงเสริม42 
สนับสนุนพันธกิจดานอื่นเพือ่สรางผลงานใหกับมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง  43 
  จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อทราบ กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป  44 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 45 
 46 
 47 
 48 
 49 
 50 
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  5.4  รายงานผลการสงขอเสนอหลักสูตรฝกอบรมภายใตโครงการเพิ่มศักยภาพผูวางงาน 1 
           เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 2 
  รองผูอํานวยการฝายบริหาร ผูแทนผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการเสนอที่ประชุมวา ตามที่3 
รัฐบาลไดกําหนดนโยบายเรงดวนเฉพาะหนาเพื่อเรงรดัดําเนินการชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนของผูถูกเลิก4 
จางและผูวางงาน อันเนื่องมาจากวิกฤติเศรษฐกิจ รวมถึงเพื่อรองรับปญหาการวางงานและนักศึกษาจบใหม 5 
โดยจดัทําโครงการเพื่อเพิม่ศักยภาพผูวางงาน เพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน ซึ่ง6 
มหาวิทยาลัยขอนแกนไดสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และศูนยบริการวิชาการในฐานะผูประสานงานบริการ7 
วิชาการของมหาวิทยาลัยไดสงขอเสนอหลักสูตรการฝกอบรมภายใตโครงการดงักลาว จํานวน 7 กลุม 8 
ประกอบดวย 22 โครงการ เปนเงินจํานวนทั้งส้ิน 20,750,000 บาท ไดรับอนุมัติหลักสูตรจํานวน 6 กลุม  9 
22 โครงการ เปนเงินจํานวน 19,250,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดหลักสูตรตางๆ ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 10 
ทั้งนี้ จะมีผูเขารับการอบรมทั้งส้ิน 3,850 คน สถานที่ฝกอบรมจะประกอบดวย (1) มหาวิทยาลัยขอนแกน              11 
(2) วิทยาเขตหนองคาย (3) สถานีฟารมนักศึกษา อ.วังสะพุง จ.เลย (4) สถานีฝกและทดลองเกษตรกรรม จ.รอยเอ็ด  12 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  13 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 14 
 15 

5.5  รายงานผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 16 
        ของบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ในรอบป 2550  17 
        (1 ตุลาคม 2550-31 กันยายน 2551) 18 

  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ดวยบัณฑิตวิทยาลัย ไดจัดทํารายงานประจําป 19 
2551 เพื่อรายงานผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 20 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ในรอบป 2550 (1 ตุลาคม 2550 – 31 กันยายน 2551) สําหรับใชเปนขอมูลอางอิงและ21 
ประชาสัมพันธเผยแพรใหบุคลากรและหนวยงานทั้งภายในและภายนอกไดทราบถึงผลการดําเนินงานในรอบ22 
ปงบประมาณ 2550  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 23 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 24 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 25 
 26 

5.6  วารสารวิจัย มข. ฉบับบัณฑิตศึกษา ปท่ี 8 ฉบบัท่ี 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2551) 27 
  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ดวยบัณฑิตวิทยาลัย ไดจัดทําวารสารวิจัย มข. 28 
(ฉบับบัณฑิตศึกษา) เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยของนักศึกษาและเปนสื่อกลางรายงานความกาวหนาในการวิจัย29 
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีกําหนดจัดพิมพปละ 4 ฉบับ ขณะนี้วารสารวิจัย 30 
มข. ฉบับบัณฑิตศึกษา ปที่ 8 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2551) จัดทําเสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งมีรายละเอียด31 
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 32 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 33 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 34 
 35 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ   36 
 6.1  การเปดรายวิชาประสบการณระหวางประเทศ (International Experience)  37 
         เปนรายวชิาเลือกเสรีในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 38 
 เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ขอประชาสัมพันธใหทราบวา39 
ขณะนี้มีโครงการจะเปดรายวิชาประสบการณระหวางประเทศ (International Experience) เปนรายวิชาเลือกเสรี 40 
สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 6 หนวยกิต โดยมีลักษณะคลายโครงการแลกเปลี่ยน41 
นักศึกษา เพื่อเปนการสงเสริมประสบการณใหกับนักศึกษาในการเรียนรูและเขาใจความแตกตางจากประวัติศาสตร 42 
วัฒนธรรมและประเพณี การดํารงชีวิต และการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยของตางประเทศและเปนการสงเสริมและ43 
พัฒนาขีดความสามารถในการใชภาษาของนักศึกษาทั้งภาษาไทย และภาษาตางประเทศเพื่อใหบรรลุเปาหมายการ44 
พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปจจุบัน  โดยเนื้อหาวชิาจะ45 
ประกอบดวย 3 สวนหลักคือ  (1) การเตรียมความพรอมในการเปนนักศึกษาแลกเปลี่ยนโดยการฟงบรรยายจํานวน 15 46 
ชั่วโมง ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน (2) ประสบการณการเรียนรูฐานะนักศึกษาแลกเปลี่ยนโดยเขารวมกิจกรรมตางๆ ณ 47 
มหาวิทยาลัยตางประเทศ จํานวน 72 ชั่วโมง และ (3) การเขียนรายงานและนําเสนอรายงานประสบการณการเรียนรูใน48 
ตางประเทศ จํานวน 3 ชั่วโมง ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ทั้งนี้ นักศกึษาที่เขารวมโครงการ49 
นี้ มหาวิทยาลัยเครือขายที่ รวมโครงการจะยกเวนคาเลาเรียนและคาที่พักใหดวย   50 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 51 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 52 
 53 
 54 
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 6.2  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย กองทุนวิทยาเพียรวิจิตร  1 
         คณะวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. ... 2 
 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร เสนอที่ประชุมวา คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคจัดตั้ง3 
กองทุนวิทยาเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานและการ4 
พัฒนาของคณะฯ สมาคมศิษยเกาคณะฯ และเพื่อเปนทุนการศึกษาของนักศึกษาคณะฯ ดังนั้น เพื่อใหการ5 
ดําเนินการกองทุนดังกลาว เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอ (ราง) ระเบียบ6 
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย กองทุนวิทยาเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. ... ซึ่งมีรายละเอียดตาม7 
เอกสารประกอบวาระการประชุม 8 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 9 
  ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะดังนี้ 10 
  - รองอธิการบดีฝายทรัพยสิน เสนอแนะวา ควรตัดนิยามคาํวา “สมาคมศิษยเกา” และ “ศิษยเกา” ออก  11 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 12 
 13 
 6.3  รายงานมาตรการการชวยเหลือสมาชิกของสหกรณออมทรัพย 14 
         มหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด 15 
 ประธานเสนอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากที่สหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยขอนแกน จํากัด ได16 
ขอกูเงินมหาวิทยาลัยจํานวน 250 ลานบาท และสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 7 17 
มกราคม 2552 ไดมีมติอนุมัติใหมหาวทิยาลัยใหการอนุเคราะหสหกรณออมทรัพยฯ กูยืมเงินจากเงินรายไดของ18 
มหาวิทยาลัย ในวงเงิน 250  ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.75 ตอป ทั้งนี้ มอบใหอธิการบดี เจรจากับ19 
สหกรณออมทรัพยฯในเรื่องการลดดอกเบี้ยเงินกู หรือการปรับโครงสรางหนี้ หรือมาตรการอื่น ใหแกสมาชิก20 
สหกรณออมทรัพยฯที่มีปญหาการซื้อที่ดินจากโครงการฯ และนํามาจํานองกับสหกรณออมทรัพยฯ ตามความ21 
เหมาะสมตอไป โดยขอใหนางบุบผา  ชอบใช ประธานสภาขาราชการและลูกจาง รวมในการเจรจากําหนด22 
กฎเกณฑในการชวยเหลือในครั้งนี้ดวย 23 
 ในการนี้ สหกรณออมทรัพยฯไดมีหนังสือที่ สอ.มข.192/2552 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2552 24 
รายงานขอมูลสถานภาพปจจุบันของสหกรณออมทรัพยฯ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 25 
และขอรายงานมาตรการใหความชวยเหลอืสมาชิก ดังนี้ 26 
 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยฯ ชุดที่ 30 ไดมีมติใหมกีารลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู27 
ใหแกสมาชิกทุกคน โดยลดดอกเบี้ยลงรอยละ 0.25 เริ่มตั้งแตเดือนเมษายน-กันยายน 2552 และลดดอกเบี้ย28 
ลงอีกรอยละ 0.25 ในเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2552 รวมดอกเบี้ยเงินกูลดลงไปอยูที่รอยละ 6.50 จากมาตรการ29 
ดังกลาว ทําใหสหกรณออมทรัพยฯ ขาดรายไดไปประมาณ 4,165,443.61 บาทตอป  คณะกรรมการดําเนินการ30 
สหกรณออมทรัพยฯ ชุดที่ 30 จึงลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากทุกประเภทลงรอยละ 0.50  31 
 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยฯ ชุดที่ 27-29 ไดพิจารณาใหความชวยเหลือกับสมาชิก 32 
เงินกูพิเศษโครงการที่ดิน ดังนี้ 33 

1. การปรับปรุงโครงสรางหนี้เงินกูพิเศษ โดยใหสมาชิกที่เปนหนี้เงินกูพิเศษโครงการ34 
ที่ดินที่สามารถยื่นปรับปรุงโครงสรางหนี้ โดยสงชําระหนี้ไดถึงอายุ 65 ป 35 

2. การใหเงินกูฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดรอนแกสมาชิก โดยใหสมาชิกกูไดไม36 
เกิน 20,000 บาท สงชําระหนี้รายเดือนรวมแลวไมเกิน 18 งวด 37 

3. การใหสมาชิกกูโครงการเอื้ออาทร สามารถยื่นกูได ไมเกิน 200,000 บาท และสง38 
ชําระหนี้ไมเกนิอายุราชการของผูกูที่เหลืออยู โดยใหคาครองชีพคงเหลือ หลังจาก39 
หักชําระหนี้เงินกูทุกประเภทแลว ไมนอยกวารอยละยี่สิบหาของเงินไดรายเดือน 40 

  ในการนี้ สหกรณออมทรัพยฯ จึงขอรับเงินกูจํานวน 250 ลานบาท ตามที่ไดรับอนุมัติไว ภายใน41 
วันที่ 8 เมษายน 2552 เพื่อบริหารจัดการตอไป 42 
  ทั้งนี้ มาตรการใหความชวยเหลือสมาชิกของสหกรณออมทรัพย ดังรายละเอียดขางตน จะเห็น43 
ไดวาเปนการใหความชวยเหลือกับสมาชิกทุกคน ไมใชเฉพาะกลุมสมาชิกเงินกูพิเศษโครงการที่ดินเทานั้น 44 
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบรายงานมาตรการการใหความชวยเหลือสมาชิกของสหกรณออม45 
ทรัพยฯ ตามที่เสนอ และเพื่อความชัดเจน เห็นควรใหสหกรณออมทรัพยฯเปลี่ยนชื่อเรื่องในหนังสือที่เสนอจาก 46 
“การขอความอนุเคราะหกูยืมเงินมหาวิทยาลัยขอนแกนของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด” 47 
เปน “รายงานมาตรการการชวยเหลือสมาชิกของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด” 48 
 มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป 49 
 50 
  51 
 52 
 53 
 54 
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 6.4  ผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ครั้งท่ี 2/2552 1 
 ประธานเสนอที่ประชุมวา ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา ไดมหีนังสือที่ ศธ 0501   2 
(1)/ว 121 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2552 แจงมตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2552 ซึ่งเห็นชอบผลประชุม3 
คณะกรรมการรัฐมนตรเีศรษฐกิจ ครั้งที่ 2/2552 โดยมีเรื่องทีเ่กี่ยวของกับมหาวทิยาลัยขอนแกน คือ “ ใหสวน4 
ราชการพิจารณาปรับแผนการฝกอบรม จัดประชมุสัมมนาและดูงานในประเทศใหมากขึ้น แทนการฝกอบรม จัด5 
ประชุม สัมมนาและดูงานในตางประเทศ โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 1 และ 2 ทั้งนี้ ใหยกเวนกรณทีี่มีขอตกลงหรือ6 
พันธกรณีกับองคกรหรือหนวยงานในตางประเทศ หรือไดรับอนุมัติใหดําเนินการกอนหนาที่จะมมีติในครั้งนี”้  ทั้งนี้ 7 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรบัทราบเมื่อวันที่ 5 กุมภาพนัธ 2552 และไดแจงใหทุกคณะทราบแลว  8 
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและเพื่อกําหนดแนวทางที่เหมาะสมตอไป 9 
 ที่ประชุมมีขอคิดเหน็เสนอแนะวา ในการดําเนินการตามนโยบายดังกลาวนั้น ตองพิจารณาถึง10 
ความเหมาะสมและกิจกรรมที่ไปเปนหลัก การไปศึกษาดูงานเปนหมูคณะใหญๆ และการไปจัดฝกอบรม ณ 11 
ตางประเทศ นาจะเปนกรณทีี่ไมเหมาะสม  แตการตองไปรวมประชมุวิชาการที่ตางประเทศจดั การไปนําเสนอ12 
ผลงานทางวชิาการ และการเจรจาธรุกิจ การดําเนินกจิกรรมรวมกับสถาบัน ณ ตางประเทศที่มีเง่ือนไขหรอืขอ13 
ผูกพันรวมกัน การดําเนินการที่กอประโยชนใหกับมหาวิทยาลัยและไมไดเดินทางไปเปนหมูคณะใหญๆ นั้นก็นาจะ14 
สามารถดาํเนนิการไดโดยใชดุลยพินิจทีเ่หมาะสม 15 
 มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นควรถือปฏิบัติเพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนา16 
เศรษฐกิจภายในประเทศในภาพรวม โดยไมจัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน และการจัดอบรม/สัมมนา17 
ในตางประเทศเปนหมูคณะในปงบประมาณ 2552 น้ี สวนกิจกรรมการไปตางประเทศอื่นๆ ขอให       18 
ใชดุลยพินิจพิจารณาถึงความเหมาะสมและคํานึงถึงประโยชนของมหาวิทยาลัยเปนหลักดวย  19 
  20 
 6.5  แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวทิยาลัยขอนแกน (ก.บ.ม.) 21 
 รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลเสนอที่ประชุมวา ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน22 
บุคคล ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) มีมติอนุมัติในหลักการและรับทราบในเรื่อง ดังตอไปนี้ 23 

1. ที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2552 มีมติรับทราบแนวทางการ24 
ดําเนินการรับโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้  25 

(1.1) การรับโอนขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา ใหดําเนินการรับโอนได26 
เฉพาะกรณีตําแหนงที่วางลงโดยเหตุอื่น (มิใชเกษียณอายุราชการ) และให27 
ดําเนินการ ดังนี้ 28 
(1) ใหสภาสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการรับโอนขาราชการพลเรือนใน29 

สถาบันอุดมศึกษามาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิม และ30 
ไดรับเงินเดือนในอันดับและขั้นเงินเดือนที่ไมสูงกวาเดิม 31 

(2) ใหสภาสถาบันอุดมศึกษาเรงดําเนินการใหแลวเสร็จเร็วที่สุดภายใน32 
ปงบประมาณนั้น 33 

(3) กรณีที่มีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่งและมี่สามารถดําเนินการไดทันภายใน34 
วันที่ 30 กันยายนของแตละป ตองดําเนินการใหแลวเสร็จกอนวันที่ 30 35 
ธันวาคมของแตละป 36 

(1.2) ใหใชแนวทางการดําเนินการนี้  ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เปนตนไป 37 
2. ที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 4 กมุภาพันธ 2552 มีมติกําหนดแนวทางการ38 

ดําเนินการรับโอนขาราชการพลเรือนในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน ดังนี้ 39 
 หากคณะ/หนวยงานประสงคจะใชอัตราวางในการรับโอนหรือรับยายใหขอ40 

อนุมัติมหาวิทยาลัยเปนกรณีไป และองคประกอบคณะกรรมการในการรับโอน41 
หรือรับยายมีดังนี้ 42 

 1.1  รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล     เปนประธานกรรมการ 43 
 1.2  คณบดีคณะที่เกี่ยวของ      เปนรองประธานกรรมการ 44 
 1.3  หัวหนาภาควิชา/สายวิชา/กลุมวิชาที่เกี่ยวของ เปนกรรมการ 45 
 1.4  ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 1 คน     เปนกรรมการ 46 
        (เปนกรรมการจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล) 47 

1.5  ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่        เปนกรรมการและเลขานุการ 48 
1.6  เจาหนาที่กองการเจาหนาที่      เปนผูชวยเลขานุการ 49 

 กรณีตําแหนงสายวิชาการที่คณะมีความประสงคจะรับโอน รับยายจากมหาวิทยาลัย50 
อื่นเห็นควรใหรับโอน รับยายไดเฉพาะตําแหนงที่มีวฒุิปริญญาเอกเทานั้น 51 

3. ที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2552 มีมติกําหนดหลักการปฏิบัติ52 
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ซึ่งหมดสัญญาจางและอยูระหวางการรอผลการ53 
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้  54 
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  3.1  เมื่อส้ินสุดระยะเวลา 7 ป ตามสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย1 
และอยูระหวางรอผลการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ หากคณะ/หนวยงานพิจารณาแลว เห็น2 
วามีความจําเปนใหสามารถจางอาจารย ซึ่งส้ินสุดสัญญาจางดังกลาวเปนลูกจางชั่วคราวได 3 
โดยใหใชเงินรายไดของคณะ/หนวยงาน 4 
   (1)  หากผลการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการไดรับการแตงตั้งเปนผูชวย 5 
         ศาสตราจารย มหาวิทยาลัยจะทําสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย  6 
         ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตามประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแกน  7 
         (ฉบับที่ 5/2551) และมีผลตั้งแตวันที่กองการเจาหนาที่รับเรื่องเปนตนไป 8 
   (2)  หากผลการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการไมไดรับการแตงตั้งใหดํารง 9 
         ตําแหนงเปนผูชวยศาสตราจารย ถือวาสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย 10 
         ตําแหนงอาจารยไดส้ินสุดลงตั้งแตวันที่หมดสัญญาจาง ตามประกาศ  11 
         ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 5/2551)  12 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 13 
  ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะดังนี้ 14 
  -  มติที่ประชมุ ก.บ.ม. ขอ 3.1 เห็นควรเพิม่เติมขอความ “เปนกรณีพิเศษเฉพาะรายและมี15 
ระยะเวลาของสัญญาจางชั่วคราวสิ้นสุด หรือเมือ่ทราบผลการพิจารณาตําแหนงทางวชิาการ” ตอทายขอความเดิม   16 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 17 
  18 
เลิกประชุมเวลา 12.20 นาฬิกา 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 

(ลงชื่อ)               กุลธิดา  ทวมสุข 25 
           (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 26 
              รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 27 

                                 เลขานุการที่ประชุมคณบดี 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
นางสุภารัตน  มูลศรี 33 
นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์ 34 
ผูจดรายงานการประชุม  35 


