
รายงานการประชุมคณบดี 
ครั้งท่ี 9/2551 

เมื่อวันศุกรท่ี 16 พฤษภาคม  2551 
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ 

 

ผูมาประชุม 
1. รศ.สุมนต  สกลไชย    อธิการบดี     ประธาน 
2. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร   รองอธิการบดีฝายบริหาร 
3. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา    รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล 
4. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 
5. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศริิชัย   รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 
6. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
7. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ   รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 
8. อ.วินัย  ใจขาน    รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 
9. ผศ.บุญฤทธิ์  เพ็ชรวิศิษฐ   รองผูอํานวยการฝายวางแผนและสารสนเทศ 
      แทนรองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 
10. รศ.วนิดา แกนอากาศ      รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ 
      แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
11. อ.เทพฤทธิ์  ตุลาพิทักษ   รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
      แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร 
12. รศ.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
13. ศ.ละออศรี  เสนาะเมือง   คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
14. ผศ.ไพศาล สุวรรณนอย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
15. ศ.วิรุฬห  เหลาภัทรเกษม   คณบดีคณะแพทยศาสตร 
16. รศ.ประสิทธิ์ คุณุรัตน    รองคณบดีฝายบริหาร 

      แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
17. รศ.เกรียงไกร  กิจเจริญ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 
18. รศ.พิษณุ อุตตมะเวทิน   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
19. รศ.อินทรพล  หอวิจิตร   คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 
20. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย   คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
21. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี  
22. รศ.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย     คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 
23. รศ.ธาดา  สุทธิธรรม    คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร     
24. รศ.มันทนา  สามารถ   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
25. รศ.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี   คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 
26. รศ.พีรสิทธิ์ คํานวณศิลป   คณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 
27. รศ.สมาน  ลอยฟา    ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 
28. ศ.สุทธิพันธ  จิตพิมลมาศ   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
29. ผศ.ชูศักดิ์ คุปตานนท   ผูอํานวยการศนูยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
30. นายพิชัย เลงพานิชย   เลขานุการศูนยบริการวิชาการ 

      แทนผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 
31. ผศ.เพ็ญประภา  เพชระบูรณิน  รองผูอํานวยการฝายบริหาร 
      แทนผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 
      (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
32. ผศ.อนันต  หิรัญสาลี   รองประธานสภาคณาจารย คนที่หนึ่ง   

      แทนประธานสภาคณาจารย 
33. นางบุบผา  ชอบใช    ประธานสภาขาราชการและลูกจาง 
34. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
      เลขานุการที่ประชุม 
35. นางสังวาลย  ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 
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ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 
1.  รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
2.  อ.กิตติบดี  ใยพูล    รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร 
3.  รศ.วินิต  ชินสุวรรณ    คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
4.  ผศ.อนัตต  เจาสกุล    ผูอํานวยการศนูยคอมพิวเตอร 
 
ผูเขารวมประชุม  
1. ผศ.อนุชา  นิลประพันธ   ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
       
เริ่มประชุมเวลา 09.40 นาฬิกา 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอท่ีประชุม  
  1.1 การมอบรางวัลใหแกนักศึกษาโครงการ “เพาะกลามาสานฝนฯ”  
  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ไดจัดโครงการ “กลา
ใหมใฝรู” ขึ้น และนักศึกษาจากคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนไดสงผลงานเขาประกวดและ
ชนะเลิศโดยจะไดรับถวยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พรอมเงิน
รางวัลจํานวน 1,075,000 บาท นั้น ในการนี้ ผูแทนธนาคารไทยพาณิชยฯ ประสงคจะมอบเงินรางวัลใหแก
มหาวิทยาลัย อาจารยที่ปรึกษาและกลุมนักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร เจาของโครงการ “เพาะกลามา
สานฝน สูเครื่องปนดินเผาพื้นบาน เปดตํานานกูแกว” โดยขอเรียนเชิญที่ประชุมคณบดีรวมเปนสักขีพยานในการ
มอบเงินรางวัลในครั้งนี้ดวย 
  ภายหลังพิธีการมอบรางวัล นายวิชัย  สุวรรณอภิชน รองผูจัดการเขตพื้นที่ถนนโพศรี (อุดรธานี) 
ไดกลาวแสดงความชื่นชมยนิดีกับมหาวิทยาลัยขอนแกน และไดแจงรายละเอียดเงินรางวลัที่ไดรับจาํนวนรวม 
1,075,000 บาท นั้น แบงออกเปน 3 สวนดวยกัน คือ สวนที่ 1 สําหรับนักศึกษาเจาของโครงการ จํานวน 
500,000 บาท สวนที่ 2 สําหรับมหาวิทยาลัย 500,000 บาท และสวนที่ 3 สําหรับอาจารยที่ปรึกษา 75,000 
บาท และไดประชาสัมพันธ “โครงการกลาใหมใฝรู” ปที่ 3 โดยเริ่มรับสมัครในเดือนพฤษภาคม 2551 และจะมี
การจัดแขงขันในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเดือนสิงหาคม ณ ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนา
ภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแกน 
  ประธานไดกลาวขอบคุณผูแทนจากธนาคารไทยพาณิชย ที่ไดใหเกียรติมามอบรางวัลในวันนี้
และแจงเพิ่มเติมวา เงินรางวัลสวนที่ 2 สําหรับมหาวิทยาลัย จํานวน 500,000 บาทนั้น  จะขอมอบใหคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรเพื่อนําไปใชสงเสริมกิจกรรมที่เปนประโยชนสําหรับนักศึกษาตอไป  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  ท่ีประชุมรับทราบและแสดงความชื่นชมยินดีกับผูไดรับรางวัล 
 
  1.2 แนะนําคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 
  ประธานกลาวตอนรับและแนะนํา รศ.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร ซึ่งไดรับการ
แตงตั้งตั้งแตวันที่ 30 เมษายน 2551  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งท่ี 8/2551 เมื่อวันท่ี 18 เมษายน 2551 

ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2551 โดยมีการแกไข ดังนี้ 
- หนา 5-6 ใหเพิ่มเติมขอความทายมติการประชุม วาระที่ 4.6-4.9  “และเสนอคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ตอไป” 
- หนา 6 บรรทัดที่ 27 “…ใหความรวมือ...” แกไขใหถูกตองเปน “…ใหความรวมมือ...” 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน     
3.1 ขอทบทวนมติท่ีประชุมคณบดีกรณีการเบิกจายเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร

ท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ 
รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมวา ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย หลักเกณฑและ

วิธีการจายเงินประจําตําแหนงของขาราชการและผูดํารงตําแหนงซึ่งไมเปนขาราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550  
ซึ่งประกาศในราชกจิจานุเบกษา เลม 124 ตอนที่ 10 ก เมื่อวันที ่ 15 มกราคม 2551 (มีผลบังคับตั้งแต 15 
มกราคม 2551) โดยมาตรา 3 (6) ของพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับนี้ไดบัญญัติไววา “กรณีที่มีกฎหมายบัญญัติให
ไดรับทั้งเงินประจําตําแหนงประเภทผูบริหารและประเภทวิชาการที่ครองอยู ใหไดรับทั้งเงินประจําตําแหนงได

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  9/2551 ณ วันศุกรท่ี 16 พฤษภาคม 2551 
หมายเหต ุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 10/2551 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 เรียบรอยแลว 
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ทั้งสองประเภท โดยใหมีผลนับแตวันที่มีสิทธิไดรับตามกฎหมาย” และตามมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 (มีผลบังคับตั้งแต 13 พฤศจิกายน 2547) ได
บัญญัติเกี่ยวกับการใหผูที่ไปดํารงตําแหนงผูบริหารของมหาวิทยาลัย ซึ่งไดแก ตําแหนง อธิการบดี รองอธิการบดี 
คณบดี หัวหนาหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ผูชวยอธิการบดี รองคณบดี รองหัวหนาหนวยงานที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะใหไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทผูบริหารตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง 
และโดยวรรคทาย ของมาตรา 26 นี้ไดบัญญัติไววา “การไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทผูบริหารตามมาตรานี้ 
ไมตัดสิทธิขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งดํารงตําแหนงวิชาการในการไดรับเงินประจําตําแหนง
ประเภทวิชาการตามตําแหนงวิชาการที่ตนครองอยู”  

จากการตรากฎหมายขางตนมีผลใหผูบริหารของตามนัยขางตนจะสามารถไดรับเงินประจํา
ตําแหนงวิชาการที่ครองอยูจากงบประมาณแผนดินที่มหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรได และสืบเนื่องจากบทบัญญัติ
ของมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ไดกําหนด   
จํานวนของประเภทตําแหนงผูบริหารมหาวทิยาลัยที่จะใหไดรับเงินประจําตําแหนงจากงบประมาณแผนดินไว
ดังนี้ รองอธิการบดี ใหไดรบัเงินประจําตําแหนงจากงบประมาณแผนดินไมเกินหาอัตรา และหากมีวิทยาเขตให
เพิ่มไดอีกหนึง่อัตรา ผูชวยอธิการบดีจํานวนไมเกินสามอัตรา รองคณบดีหรือรองหัวหนาหนวยงานที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะจํานวนไมเกินสามอัตรา  

ในการนี้ มหาวิทยาลัยไดมีการบริหารและจัดการเปนการเฉพาะภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน 
โดยจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย คือ ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 831/2546 เรื่อง การจายเงิน
คาตอบแทนผูดํารงตําแหนงบริหารและหรือตําแหนงวิชาการ ประกาศเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2546 ทั้งนี้ โดย
เบิกจายจากงบประมาณรายจายของเงินรายไดไปกอน และ ที่ประชุมคณบดีไดพิจารณาเห็นชอบให
มหาวิทยาลัยดําเนินการเบิกเงินประจําตําแหนงใหแกผูบริหารที่มีสิทธิตามนัยการบังคับของกฎหมายจากเงิน
งบประมาณแผนดินยอนหลังตั้งแตวันที่บังคับใชกฎหมาย และใหนําเขาคืนเงินรายได  

อยางไรก็ตามในการถือปฏิบัติตามมตินั้น ฝายบริหารไดตรวจสอบขอมูลดานการงบประมาณ
แผนดินที่มหาวิทยาลัยไดรบัการจัดสรร พบวา มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายเพื่อ
กิจกรรมนี้ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2547 เปนตนมา ประกอบกับในการเบิกจายเงินประจําตําแหนงดังกลาวจัก
ตองทําการหักภาษีรายไดสวนบุคคล ณ ที่จาย ตามระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวของ คือ ระเบียบการเบิก
จายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 (ยกเลิกระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง 
พ.ศ. 2520 และที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ (ฉบับที่ 2 – ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2525 – พ.ศ. 2548) และระเบียบการเก็บ
รักษาเงินและการนําเงินสงคลัง และที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ)  

เพื่อใหการเบิกจายเงินประจําตําแหนงผูบริหารฯ ของมหาวิทยาลัยจากเงินงบประมาณแผนดิน
เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาฯ และพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 
ฝายบริหารขอเสนอพิจารณาทบทวนมติที่ประชุมคณบดีเกี่ยวกับการใหนําเงินงบประมาณแผนดินคืนใหเงิน
รายได ดังนี้ 

1. ใหถือวาการดําเนินการเบิกจายเงินใหแกผูบริหารที่ดาํรงตําแหนงผูบริหารและครองตําแหนง
ประเภทวิชาการโดยใชจายจากเงินรายไดตามประกาศมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 831/2546 ที่
ผานมาตั้งแตปงบประมาณ 2547 นั้น เปนการดําเนินการตามนัยของกฎหมายที่เกี่ยวของ
ครบถวนแลว เพื่อที่จะไมตองดําเนินการซ้ําซอนกับการที่จะตองเบิกจายจากงบประมาณ
แผนดินอีก 

2. มหาวิทยาลัยจักดําเนินการเบิกจายเงินคาตอบแทนฯ ใหแกผูบริหารที่มีสิทธิตามนัยการบัญญัติ
ของกฎหมายที่เกี่ยวของตั้งแตเดือนเมษายน 2551 ทั้งนี้ขอใหคณะ/หนวยงานไดจัดทําขอมูล
บัญชีตําแหนงผูบริหารของผูดํารงตําแหนงผูบริหารและมีตําแหนงวิชาการที่จะใชเบิกจายจาก
งบประมาณแผนดิน ใหแกมหาวิทยาลัยเพื่อการดําเนินการทางการเงินและการคลังตอไป  

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
1. ท่ีประชุมเห็นความสําคัญของผูท่ีปฏิบัติหนาท่ีในระดับภาควิชา  ดังนั้น ในกรณี

หัวหนาภาควิชา หรือ หัวหนาสายวิชา น้ัน เห็นสมควรใหมีการจายเงินคาตอบแทน ท้ังตําแหนง
วิชาการและตําแหนงบริหารในอัตราเต็ม 100% ท้ังน้ี เงินสวนท่ีสมทบจายน้ัน ใหเบิกจายจาก
งบประมาณเงินรายไดสวนกลาง 3 % 

2. กรณีคณะที่มีการปรับโครงสรางการบริหารงานโดยไมมีภาควชิาแลว หรือจํานวน
ภาควิชาลดลง  ใหมหาวิทยาลัยจายเงนิในลักษณะเหมาจายตามจํานวนภาควิชาของโครงสรางเดิม และ
ใหเปนอํานาจของคณบดใีนการพิจารณานําไปจัดสรรเปนคาตอบแทนตําแหนงบริหารของคณะ โดย
ความเห็นชอบของกรรมการประจําคณะตอไป 

3. มอบใหฝายบริหารพิจารณาหาแนวปฏิบัติในการเบิกจายใหมีความเหมาะสม    
เอื้อตอการบริหารจัดการภายในคณะและเปนไปตามเจตนารมณของการเบิกจายเงินประจําตําแหนง
ของผูบริหารท่ีมีตําแหนงทางวิชาการตอไป 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  9/2551 ณ วันศุกรท่ี 16 พฤษภาคม 2551 
หมายเหต ุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 10/2551 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 เรียบรอยแลว 
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   

4.1 การจัดสรรเงินรางวัลใหแกขาราชการและลูกจางประจํา สังกัด
มหาวิทยาลัยขอนแกน  และเงินรางวัลในสวนท่ีไดรับสมทบรอยละ 50              
จากเงินเพิ่มพิเศษผูบริหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

  รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมวา ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ดวนที่สุด ที่ นร 
1201/2046 ลงวันที่ 21 เมษายน 2551 และ หนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ดวนที่สุดที่ นร 1200/ว 12 ลงวันที่ 24 
มีนาคม 2551 สํานักงาน ก.พ.ร. ไดแจงการจัดสรรเงินรางวัล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 จํานวน 
18,249,013.88 บาท (สิบแปดลานสองแสนสี่หมื่นเกาพันสิบสามบาทแปดสิบแปดสตางค) เพื่อนําไปจัดสรรเปน
เงินรางวัลใหแกขาราชการและลูกจางประจําในสังกัด และคณะรัฐมนตรีมีมติ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 25 
ธันวาคม 2550 และเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 เห็นชอบแนวทางการจายเงินเพิ่มพิเศษผูบริหาร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยกําหนดใหใชสัดสวนในการจาย 50:50 กลาวคือ จายใหผูบริหาร รอยละ 50 ของ
จํานวนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูบริหารที่คํานวณไดจริง สวนอีกรอยละ 50 ใหนําไปจัดสรรใหกลุมผูปฏิบัติ โดย
สํานักงาน ก.พ.ร.จะแจงคะแนนที่ครบถวนสมบูรณใหมหาวิทยาลัยทราบภายในเดือนเมษายน 2551 และให
มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดเตรียมหลักเกณฑไวกอนลวงหนา นั้น  
  มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาวางหลักเกณฑ วิธีการ และรูปแบบ 
การจัดสรรเงินรางวัลประจําปงบประมาณ พ .ศ .  2550 ใหแกขาราชการและลูกจางประจํา  สังกัด
มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 1565/2551 ลงวันที่ 9 เมษายน 2551 ไดพิจารณา
จัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินรางวัลใหแกขาราชการและ
ลูกจางประจํา  สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน  ประจําปงบประมาณ  พ .ศ .2550 และ (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินรางวัลในสวนที่ไดรับสมทบรอยละ 50 จากเงินเพิ่มพิเศษ
ผูบริหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 
เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินรางวัลใหแกขาราชการและลูกจางประจํา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรร  
เงินรางวัลในสวนท่ีไดรับสมทบรอยละ 50 จากเงินเพิ่มพิเศษผูบริหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
ตามที่เสนอ และใหตรวจสอบความถูกตองของขอความในรางประกาศฯ ขอ 3.3 และขอ 5 สวนท่ี 1  
มีความขัดแยงกัน ควรพิจารณาปรับแกไขใหสอดคลองกันดวย 
 

4.2 การจัดสรรผลประโยชนใหแกมหาวิทยาลัยขององคกรในกํากับ 
  ประธานเสนอตอที่ ปร ะชุมว า  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยขอนแกนไดออกขอ บังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย องคกรในกํากับของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 และตอมามีการจัดตั้งหนวยงาน
หลายหนวยงานในลักษณะองคกรในกํากับ โดยสภามหาวิทยาลัยไดเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน  
วาดวย การจัดตั้งหนวยงานตางๆเปนองคกรในกํากับ และระเบียบดังกลาวเหลานั้นกําหนดใหมีการจัดสรร
ผลประโยชนใหแกมหาวิทยาลัยตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนดสําหรับองคกรในกํากับ จึงเห็นควร
กําหนดการจัดสรรผลประโยชน ดังกลาวเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
  เนื่องจาก หนวยงานที่เปนองคกรในกํากับมิไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณจากงบประมาณ
แผนดินและตองบริหารจากเงินรายไดที่หนวยงานนั้นๆ ดําเนินการ ชวงที่ผานมาการจัดสรรผลประโยชนให
มหาวิทยาลัยจึงแตกตางจากหนวยงานอื่นๆ ที่เปนระบบราชการซึ่งใชหลักเกณฑ 3% และ 5 % จากยอด
รายรับ จึงเห็นควรเสนอเพื่อกําหนดหลักเกณฑการจัดสรรผลประโยชนจากการดําเนินการของหนวยงานที่เปน
องคกรในกํากับ ดังนี้  

1. ใหหนวยงานที่เปนองคกรในกํากับ จัดสรรผลประโยชนใหแกมหาวิทยาลัยเปนรายปจาก
ยอดรายรับจริงหลังหักรายจายจริง ในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10 
  กรณีที่หนวยงานใดมีเหตุผลและความจําเปน ที่ไมอาจจัดสรรไดตามหลักเกณฑในวรรคแรกให
เสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเปนรายๆ ไป 

2. การจัดสรรผลประโยชนใหแกมหาวิทยาลัยตามขอ 1 ใหดําเนินการภายใน 60 วัน หลังจาก
เสร็จส้ินการตรวจสอบบัญชีของหนวยงานนั้นๆ และใหเริ่มจัดสรรจากงบประมาณของปงบประมาณ 2551 

3. หนวยงานใดที่เปนองคกรในกํากับซึ่งยังไมเคยจัดสรรหรือเคยจัดสรรในอัตราต่ํากวาอัตรา
ตามขอ 1 สามารถจัดสรรใหแกมหาวิทยาลัยยอนหลังได 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  9/2551 ณ วันศุกรท่ี 16 พฤษภาคม 2551 
หมายเหต ุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 10/2551 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 เรียบรอยแลว 
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  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะวา องคกรในกํากับควรมีสวนรวมในการจัดสรรเงิน
ผลประโยชนสมทบใหกับมหาวิทยาลัย โดยแบงประเภทกิจกรรมที่จะสมทบเปน 2 ประเภท ดังนี้  

ประเภทที่ 1 สมทบเพื่อคาสาธารณูปโภคและการบริหารกลาง (Administration and  
  Facility Contribution)  เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบบริหารจัดการ  
  รองรับการขยายตัวและการพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนสิ่งแวดลอมของ 
  มหาวิทยาลัย ซึ่งควรจัดสรรใหกับมหาวิทยาลัยในสัดสวนที่เหมาะสม โดยเห็น 
  ควรมอบฝายแผนและสารสนเทศพิจารณาหลักเกณฑการจัดสรรใหเหมาะสม  
  สอดคลองกับสถานที่ตั้ง ประเภทและลักษณะขององคกรในกํากับแตละแหง 
  ตอไป 
ประเภทที่ 2 สมทบเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย (Development Share) เพื่อพฒันา 
  มหาวิทยาลัยในภาพรวม ควรจัดสรรใหกับมหาวิทยาลัยไมนอยกวารอยละ 5  
  ของรายรับหลังหักรายจายแลว  

  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการใหองคกรในกํากับจัดสรร
ผลประโยชนใหแกมหาวิทยาลัย โดยมอบใหฝายแผนและสารสนเทศนําขอคิดเห็นเสนอแนะของ          
ท่ีประชุมไปพิจารณา ราง หลักเกณฑและนําเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งในคราวตอไป  
   
  4.3 การปรับปรุงระบบงบประมาณเงินรายได 

รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ตามมติทีป่ระชุมคณบดี ครั้งที่ 
4/2551 วันที่ 22 กุมภาพันธ 2551 ใหปรับปรุงระบบงบประมาณเงินรายไดและตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน
ที่ 1293/2551 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2551 ไดแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงระบบงบประมาณเงินรายได 
มหาวิทยาลัยขอนแกน นั้น บัดนี้ คณะกรรมการฯดังกลาวไดประชุมรวมกันและมีมติใหปรับปรุงหลักเกณฑและ
วิธีการจัดทํางบประมาณเงินรายได  ดังนี้  

1. การปรับปรุงระบบการจัดทํางบประมาณเงินรายได ดานการประมาณการรายรับ  
ในการจัดทํางบประมาณเงินรายไดในปกอนๆ นั้น ไดกําหนดใหคณะ/หนวยงาน ประมาณการ

รายรับจากคาธรรมเนียมและเงินผลประโยชน จากการดําเนินการที่ผานมามีความคลาดเคลื่อนของประมาณการ
รายรับและทําใหมีการขออนุมัติใชงบกลางปอยูเปนประจําทุกป ดังนั้น คณะกรรมการปรับปรุงระบบงบประมาณ
เงินรายไดมหาวิทยาลัยขอนแกนมีความเห็นรวมกันวา ใหมีการปรับปรุงการจัดทํางบประมาณเงินรายได ดังนี้  

1.1 การจัดทําประมาณการรายรับ 
 1.1.1 จากคาธรรมเนียมการศึกษา ใหกองแผนงาน กองคลัง สํานักบริหารและพัฒนา
วิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย และหนวยงานที่เกี่ยวของรวมกันดําเนินการ โดยใชแผนการรับ
นักศึกษาและเกณฑ ประกาศของมหาวิทยาลัย หรือ คณะ ประกอบการจัดทํา 
 1.1.2 เงินผลประโยชนจากการบริการรักษาพยาบาล ใหกองแผนงานรวมกับคณะ/
หนวยงาน ที่ใหบริการรักษาพยาบาลรวมกันดําเนินการ 
 1.1.3 รายรับที่ไดจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย คณะ หนวยงาน และอื่นๆ ใหกอง
แผน กองคลัง คณะและหนวยงานที่เกี่ยวของรวมกันดําเนินการ 
 ทั้งนี้การประมาณการรายรับประจําปงบประมาณ ตองใหแลวเสร็จภายในเดือน
พฤษภาคมของทุกป กอนปที่จัดทํางบประมาณหนึ่งป 

1.2 การจัดทําแผนการใชจาย  
ใหกองแผนงาน กองคลัง และหนวยงานที่เกี่ยวของรวมกันจัดทําแผนการใชจายงบประมาณ

เงินรายไดประจําป ตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน และดําเนินการตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย เงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540 อยางเครงครัด โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ขอใหกองแผนงานจัดทําเกณฑกลางในการกํากับดูแลงบประมาณรายจายดานบุคลากรใหอยูในสัดสวนที่
เหมาะสม และงบประมาณรายจายดานลงทุนใหอยูในระดับที่เหมาะสม และเขมงวดดานการตั้งงบประมาณเพิ่ม
ระหวางป ไมควรมีงบประมาณดานลงทุน 

2. เกณฑการจัดสรรรายรับสําหรับหมวดเงินทุน 
ใหปรับหลักเกณฑการจัดสรรรายรับของทุกคณะ/หนวยงานจากหมวดเงินคาธรรมเนียม

การศึกษาและหมวดเงินผลประโยชนไวเปนหมวดเงินทุน 15% โดยประมาณ จําแนกเปน  
2.1 เงินกองทุนรวม 5% ประกอบดวย  
 - งบกลางอุดหนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย   3 % 
 - กองทุนพัฒนาการวิจัย      1 % 
 - กองทุนพัฒนาอาจารย และบุคลากร   1 % 
2.2 เงินสมทบจายคาสาธารณูปโภค 5 % 
2.3 เงินทุนสํารองสะสม 5% หรือมากกวา ตามภารกจิของคณะ/หนวยงาน  

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  9/2551 ณ วันศุกรท่ี 16 พฤษภาคม 2551 
หมายเหต ุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 10/2551 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 เรียบรอยแลว 
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อนึ่ง ที่ประชุมมีขอเสนอวา ในอนาคตมหาวิทยาลัยขอนแกนมีความจําเปนตองพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค อาคารจอดรถ ระบบขนสงมวลชน เพื่อรองรับการขยายตัวและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจน
สิ่งแวดลอม โดยอาจตั้งกองทุนเพิ่มเติมเพื่อการนี้เปนการเฉพาะภายในระยะเวลาที่กําหนดได ทังนี้ขอใหมีการ
บริหารจัดการกองทุนใหเปนไปตามหลักการบริหารแบบมีสวนรวม และหลักการบริหารจัดการทีด่ี 

 
ปจจุบัน ปรับใหม

1. เงินกองทุนรวม 3 % 1. เงินกองทุนรวม 5 % 
    1.1  งบกลางอุดหนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย 3% 
    1.2  กองทุนพัฒนาการวิจัย      1 % 
    1.3  กองทุนพัฒนาอาจารย      1 %  

2. เงินสมทบจายคาสาธารณูปโภค 5% 2. เงินสมทบจายคาสาธารณูปโภค 5%  
3. เงินทุนสํารองสะสม 7% 3. เงินทุนสํารองสะสม 5 % หรือมากกวา ตามภารกิจของ

คณะ/หนวยงาน  
  
  ทั้งนี้ ตั้งแตปงบประมาณ 2552 เปนตนไป สําหรับในระยะตอไปนั้น เห็นควรปรับปรุงระบบ
งบประมาณรายไดทั้งระบบโดยขอใหคณะกรรมการการเงินมหาวิทยาลัยเปนผูดําเนินการตอไป  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิท่ีประชุมไดพิจารณาแลวและใหขอคิดเห็นเสนอแนะตอวิธีการจัดทํางบประมาณ
เงินรายได หลากหลายวิธี  เพื่อความรอบคอบ ประธานจึงขอความรวมมือใหทุกคณะ/หนวยงานได
พิจารณาศึกษาในรายละเอียดและหากมีขอคิดเห็น ขอใหเสนอมหาวิทยาลัยและใหนําเสนอที่ประชุม
คณบดีพิจารณาอีกครั้งตอไป  
 

4.4 ขออนุมัติงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ 2551 จากเงินทุนสํารองสะสม 
  รองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชมุวา  ดวยมคีณะ/หนวยงานเสนอขออนุมตัิ
งบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ 2551 จากเงินทุนสํารองสะสมและเงินผลประโยชนมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  1. คณะสาธารณสุขศาสตร มีความจําเปนตองตั้งงบประมาณเงินรายไดป 2551 เพิ่มเติมเพื่อ
เปนคาใชจายในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอเนื่องนักศึกษาเต็มเวลา โดยขออนุมัติใช
เงินทุนสํารองสะสม จํานวน 2,530,000 บาท คิดเปนรอยละ 10.34 ของวงเงินงบประมาณเงินรายไดประจําป
ของคณะสาธารณสุขศาสตร 
  2. คณะเกษตรศาสตร มีความจําเปนตองตั้งงบประมาณเงินรายไดป 2551 เพิ่มเติม เพื่อจัดซื้อ
วัสดุและครุภัณฑ เพื่อใชในการเรียนการสอนในภาควิชาพืชศาสตรและทรัพยากรการเกษตรและภาควิชาสัตวศาสตร 
จํานวน 2,650,000 บาท คิดเปนรอยละ 4.25 ของวงเงินงบประมาณเงินรายไดประจําปของคณะเกษตรศาสตร 
  3. ศูนยบริการวิชาการ มีความจําเปนตองตั้งงบประมาณเงินรายไดป 2551 เพื่อดําเนินงานและ
ประสานงานการจัดอบรมใหกับบุคลากรสังกัดสวนราชการ/หนวยงานภายนอก ไดแก สมาคมขาราชการพลเรือน
แหงประเทศไทย กรมสรรพสามิต และสํานักงาน ก.พ. โดยขออนุมัติเพิ่มเติมจากหมวดเงินผลประโยชน
มหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ ในปงบประมาณ 2551 ศูนยบริการวิชาการ ไดรบัอนุมัติงบประมาณเงินรายไดแลว 
5,393,000 บาท ขออนุมัติตั้งงบประมาณเพิ่มเติมครั้งนี้ จํานวน 19,179,950 บาท จากหมวดเงินผลประโยชน
คิดเปนรอยละ 355.65 ของงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ  
  ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัย คราวประชุม ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2550 ไดมีมติ
เกี่ยวกับหลักการการขออนุมัติงบประมาณเงินรายไดระหวางปงบประมาณจากเงินสํารอง นั้น ใหคณะ/หนวยงาน
จัดทํางบประมาณจากเงินสํารอง 7% เปนลําดับแรก และจากเงินทุนสํารองสะสมเปนลําดับตอมา โดยการจัดทํา
งบประมาณเงินรายไดจากเงินสํารอง 7 % ใหจัดทํารายละเอียดเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมคณบดี สําหรับการ
เสนอของบประมาณเงินรายไดจากเงินทุนสํารองสะสมมากกวา รอยละ 10 ของวงเงนิงบประมาณเงินรายได
ประจําป เมื่อผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีแลว ใหนําเสนอตอคณะกรรมการการเงินมหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ ดังนี้  
  1. เห็นชอบการเสนอขออนุมัติงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ 2551 จาก
เงินทุนสํารองสะสมของ คณะสาธารณสุขศาสตร และจากเงินผลประโยชนของศูนยบริการวิชาการ ตามที่
เสนอ และใหเสนอคณะกรรมการการเงินเพื่อพิจารณาตอไป  
  2. อนุมัติงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ 2551 จากเงินทุนสํารองสะสม ของ 
คณะเกษตรศาสตร ตามที่เสนอ  
 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  9/2551 ณ วันศุกรท่ี 16 พฤษภาคม 2551 
หมายเหต ุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 10/2551 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 เรียบรอยแลว 
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4.5 ขอเปลี่ยนแปลงขอบงัคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การจัดระบบการบรหิาร
บัณฑิตวิทยาลัย  

  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา  ดวย บัณฑิตวิทยาลัย ไดเสนอรายงานผลการตรวจประเมิน
ภายในบัณฑิตวิทยาลัยประจําปการศึกษา 2549 ตอคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครัง้ที่ 
3/2551 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2551 ซึ่งมีประเด็นขอคิดเห็นจากคณะกรรมการตรวจประเมนิภายใน เกี่ยวกับ
องคประกอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งไมมีรองอธิการบดีฝายวิจัย และไมเห็นความเชื่อมโยง
ภารกิจดานการวิจัยหรือสนับสนุนการวิจัย เนื่องจากคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การจัดระบบการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2548 ขอ 7 กําหนดให
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย มีหนาที่ในการวางนโยบายและแผนงานที่เกี่ยวกับการบริหารและจัด
การศึกษาระดบับัณฑิตวิทยาลัยของบัณฑิตวิทยาลัยใหสอดคลองกับนโยบายมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อใหการ
กําหนดนโยบายและแผนงานบัณฑิตศึกษาสอดคลองกบัทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยขอนแกนและความ
ตองการของชุมชนและเชื่อมโยงงานวิจัยบัณฑิตศึกษากับทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนามหาวทิยาลัยขอนแกนไปสูมหาวิทยาลัยแหงการวิจัยได ที่ประชุมฯ จึงมีมติใหบัณฑิตวิทยาลัยเสนอขอ
เปลี่ยนแปลงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การจัดระบบการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2548 ขอ 
6.2 โดยเสนอขอเพิ่มองคประกอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย จากเดิม “ 6.2 รองอธิการบดีที่
อธิการบดีมอบหมาย จํานวน 1 คน เปนกรรมการ” เปน “รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย จํานวน 2 คน เปน
กรรมการ”   ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และใหนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
ตอไป 
 

4.6 พิจารณาการอุทธรณคําสั่งลงโทษนักศึกษาทุจริตในการสอบไล ประจําภาค
การศึกษาปลาย ปการศึกษา 2549   

          (ขอถอนวาระ) 
 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
5.1 ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่ มหาวิทยาลัยขอนแกนโดย
อธิการบดีไดจดัทําคํารับรองการปฏิบัติราชการตอเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศกึษา ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2550 และไดรายงานผลการปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตอสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสํานักงาน ก.พ.ร. รวมกับที่ปรึกษาดานการประเมินผลไดแจงผลเบื้องตนของ
มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับคะแนนการประเมิน เทากับ 3.8513 แลว นั้น  
  บัดนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. ไดแจงผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจําป พ.ศ. 2550 ที่ไดรับการสอบทานความถูกตองของขอมูลมหาวิทยาลัยขอนแกนแลว 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับคะแนนการประเมิน เทากับ 4.2533 โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 1. คาคะแนนจําแนกตามมิติตางๆ  

กรอบการประเมิน นํ้าหนัก
ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

ผลจาก 
ก.พ.ร.  
ครั้งท่ี 1 

ผลครั้ง
สุดทาย 

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิภาพ 55 4.0577 3.7980 4.5289 
มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพ 15 2.8667 4.2666 4.2666 
มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 10 3.4350 3.0770 3.0770 
มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาสถาบัน 20 4.0926 4.0735 4.0735 

รวม 100 3.8438 3.8513 4.2533 
 
 2. ชวงคะแนนของตัวช้ีวัดตางๆ  
  การวิเคราะหคะแนนที่ไดของแตละตัวชี้วัดทั้งหมด 42 ตัวชี้วัด สรุปไดดังนี้ 

1. ตัวชี้วัดที่ไดคะแนนเต็ม มีจํานวน 24 ตัว (คิดเปนรอยละ 57 ของตัวชี้วัด) 
2. ตัวชี้วัดที่ไดคะแนน 4.0000 แตไมถึง 5.000 มีจํานวน 9 ตัวชี้วัด                                            

(คิดเปนรอยละ 21.0 ของตัวชี้วัด) 
3. ตัวชี้วัดที่ไดคะแนนตั้งแต 3.0000 แตไมถึง 4.0000 มีจํานวน 4 ตัวชี้วัด                                 

(คิดเปนรอยละ 10.0 ของตัวชี้วัด) 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  9/2551 ณ วันศุกรท่ี 16 พฤษภาคม 2551 
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4. ตัวชี้วัดที่ไดคะแนนต่ํากวา 3.0000 ลงมา มีจํานวน 5 ตัวชี้วัด                                               
(คิดเปนรอยละ 12.0 ของตัวชี้วัด) 

 3. เงินรางวัลสําหรับมหาวิทยาลัยขอนแกน  
  คณะรัฐมนตรใีนการประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2551 ไดมีมตริับทราบคะแนนผลการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของสวนราชการ สถาบันอุดมศึกษาและจังหวัดที่ครบถวนสมบูรณ 
รวมทั้งการจัดสรรเงินรางวัลประจําปใหสวนราชการที่มผีลการประเมนิที่ครบถวนทุกตัวชี้วัดและผานเกณฑการ
ประเมินผล ซึ่งเปนการจายครั้งเดียวในวงเงิน 5,550 ลานบาท และนอกจากนี้ใหนําเงินรอยละ 50 ของผูบริหาร
ที่มีสิทธิไดรับเงินเพิ่มพิเศษไปสมทบกับเงินรางวัลที่จะจัดสรรใหกลุมผูปฏิบัติตามหลักเกณฑการจายเงินเพิ่ม
พิเศษสําหรับผูบริหารและเงินรางวัลสําหรับหนวยงานและผูปฏิบัติงาน 
  สํานักงาน ก.พ.ร. ไดนําคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการดังกลาวขางตนไปจัดสรรเงิน
รางวัลสําหรับมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 20,611,963.11 บาท (ยี่สิบลานหกแสนหนึ่งหมื่น
หนึ่งพันเการอยหกสิบสามบาทสิบเอ็ดสตางค) เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการและชวยบรรเทา
ปญหาคาใชจายกอนเปดภาคการศึกษาใหขาราชการและลูกจางประจําที่ปฏิบัติงานดวยความทุมเทและมี
ผลงานจนไดรบัรางวัลตอไป 

 4. เปรียบเทียบผลการปฏิบัติราชการและเงินรางวัลระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2547-2550 
  ตารางแสดงคาคะแนนของผลการปฏิบัติราชการและเงินรางวัล มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ปงบประมาณ ผลการประเมนิตนเอง ผลการประเมนิจาก 
สํานักงาน ก.พ.ร. เงินรางวัล (บาท) 

2547 3.6186 4.1186 21,772,404.50
2548 3.3479 4.5877 29,442,993.91
2549 3.8605 4.6638 22,754,713.54

เงินรางวัลปกติ               21,563,785.99
30% จากผูบริหาร           1,190,927.55

2550 3.8438 4.2533 20,611,963.11
 
 5. คาคะแนนผลปฏิบัติราชการเปรียบเทียบกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
  สถาบันอุดมศึกษาที่เขาสูการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2550 มีจํานวน74 สถาบัน โดย สมศ. ไดจัดเปนกลุมสถาบันตางๆ 4  กลุม ตามภารกิจหลักและจุดเนนของ
สถาบันโดยแตละสถาบันเลือกแสดงความจํานง ไดแก  
  5.1 กลุมสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย ไดแก มหาวิทยาลัยขอนแกน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยแมโจ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
รวม 17 แหง  
  5.2 กลุมสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม ไดแก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยนครพนม และมหาวิทยาลัยราชภัฎและมหาวิทยาลัยราชมงคลตางๆ อีก 40 แหง รวม 42 แหง  
  5.3 กลุมสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ไดแก มหาวิทยาลัยทักษิณ 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏ อีก 6 แหง รวม 7 แหง 
  5.4 กลุมสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิต ไดแก มหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 2 แหง สถาบันเทคโนโลยี
ปทุมวัน และสถาบันการพลศึกษา รวม 7 แหง 
  ทั้งนี้ ทั้ง 4 กลุมสถาบัน มีองคประกอบตัวชี้วัด คาคะแนน เปาหมาย และวิธีการประเมินคา
คะแนนแตกตางกัน 
  ผลการประเมนิตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ในกลุมที่ 1 (กลุม
สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย) ปรากฏวา ลาํดับที่ 1 สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร (4.3049) ลําดับที่ 2 
มหาวิทยาลัยขอนแกน (4.2533) ลําดับที่ 3 สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (4.1461)
  โดยคาเฉล ี่ยของผลการประเมินในกลุมสถาบันผลิตบัณฑิตและวิจัย เทากับ 3.8762 และ
คาเฉลี่ยของมหาวิทยาลัย 72 แหง เทากับ 3.6952 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
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 6. การเปลี่ยนแปลงของผลการปฏิบัติราชการของสถาบันตางๆ เปรียบเทียบป 2549 และ       
ป 2550 ในกลุมท่ี 1 เฉพาะสถาบันท่ีมีภารกิจ/ขนาดและลักษณะใกลกับมหาวิทยาลัยขอนแกน  

รายชื่อมหาวิทยาลัย ป 2549 ป 2550 % เปลี่ยนแปลง (+/-)
1. มหาวิทยาลัยขอนแกน 4.6638 4.2533 -8.80 
2. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 4.6530 4.0650 -12.64 
3. มหาวิทยาลัยมหิดล 4.3779 3.8544 -11.94 
4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 4.6454 4.1075 -11.58 
5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 4.4244 3.8919 -12.04 
6. มหาวิทยาลัยเชียงใหม 4.2882 3.7749 -11.97 
7. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 4.2389 3.5641 -15.91 

 7. ตัวชี้วัดท่ี ก.พ.ร. กําหนดระหวาง มหาวิทยาลัยขอนแกน และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
มีความแตกตางกัน ดังนี้  
  ตัวชี้วัดที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรไมมี ไดแก (1) รอยละของนักศึกษาใหมระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพที่เพิ่มขึ้น (2) รอยละของ
นักศึกษาปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด (3) จํานวนโครงการวิจัยทีแ่ลวเสร็จ (4) 
จํานวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาพยาบาล (5) ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนของสถาบัน
ยุทธศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนตน สวนตัวชี้วัดอื่นๆ คลายกัน แตเกณฑการใหคะแนนแตกตางกัน  
  ผลสรุป ผลการประเมินตามคํารับรองปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน มีคาคะแนนต่ํากวาปงบประมาณ พ.ศ. 2549 (4.2533 เมื่อเทียบกับ 4.6638) แมวาผล
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดสวนใหญจะดีกวา แตเนื่องจากวิธีการใหคะแนนและเกณฑการประเมินที่ยากขึ้นและ
ยังมีตัวชี้วัดอืน่ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคอนขางยากในการบรรลุเปาหมายทําใหผลการดําเนินงานดีกวาเดิมแตไดคา
คะแนนนอยลง เมื่อพิจารณาผลการประเมินในเชิงเปรียบเทียบกับสถาบันอุดมศึกษาในกลุมเดียวกัน (กลุม
สถาบันผลิตบัณฑิตและวิจัย) มหาวิทยาลัยขอนแกน มีคาคะแนนอยูในลําดับ 2 จากจํานวน 17 สถาบัน และมี
คะแนนสูงกวาคาเฉลี่ยของกลุมดังกลาว (คาเฉลี่ย เทากับ 3.8762) นอกจากนี้ หากพิจารณาเปรียบเทียบกับ
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีภารกิจเชนเดียวกันและมีขนาด/ลักษณะคลายกัน (ผลิตบัณฑิตปริญญาตรี ถึง ปริญญา
เอก และเนนวิจัย) คาคะแนนผลการประเมินดังกลาวของมหาวิทยาลัยขอนแกนยังคงสูงกวาสถาบันอุดมศึกษา
อื่นๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบผลประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําป พ.ศ. 2550 ที่ไดรับการสอบทานความถูกตองแลวดังกลาว และขอความเห็นชอบในการจัดสง
รายละเอียดหลักเกณฑการจัดสรรเงินรางวัลประจําปและผลการจัดสรรเงินรางวัลใหแกขาราชการและ
ลูกจางประจําของมหาวิทยาลัยไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2551 ตอไป  
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ และเห็นชอบตามท่ีเสนอ 

 
5.2 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีของโรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป 2550 
ดวยหนวยตรวจสอบภายในไดทําการตรวจสอบงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2550 กับบัญชีเอกสารและหลักฐานตางๆ การปฏิบัติทางบัญชีและทดสอบรายการอื่นๆ ที่เห็นวา
จําเปนตามหลักวิชาการบัญชีแลว เห็นวา งบการเงินนี้แสดงผลการดําเนินงาน โดยถูกตองตามที่ควร และไดทํา
ขึ้นตามหลักบัญชีที่ใชโดยทั่วไป สําหรับวิธีการคิดราคาสินคาคงเหลือนั้น ไดใชราคาทุนโดยถือหลัก  First-in 
First-out (FIFO) และการคิดคาเสื่อมราคาสินทรัพยใชวิธีเสนตรง การบันทึกบัญชีใชเกณฑคงคาง (ACCRUAL 
BASIS) สําหรับป 2550 นี้ โรงพิมพมหาวทิยาลัยขอนแกน มีกําไรสุทธิ 4,576,381.23 บาท ซึ่งมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 

 
5.3 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีของโครงการพิเศษ คณะสถาปตยกรรมศาสตร

ประจําปงบประมาณเงินรายได พ.ศ. 2550 
คณะสถาปตยกรรมศาสตรขอเสนอรายงานของผูตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษ ประจําป

งบประมาณเงนิรายได พ.ศ. 2550 จํานวน 3 หลักสูตร ดงันี้  
1. หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร  
2. หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 
3. หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต 
โดยผูสอบบัญชีรบัอนุญาต ไดตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ณ  วันที่ 30 กันยายน 2550 และงบ

รายได-รายจาย สําหรับงวดสิ้นสุดวันเดียวกันของ โครงการพิเศษ คณะสถาปตยกรรมศาสตรแลว เห็นวางบการเงินนี้ 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  9/2551 ณ วันศุกรท่ี 16 พฤษภาคม 2551 
หมายเหต ุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 10/2551 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 เรียบรอยแลว 
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แสดงฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานสําหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 ถูกตองตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

5.4 ขอแจงสาขาวิชาท่ีใชในโครงการกองทุนเงินใหกูยืมท่ีผูกพันกับรายไดใน
อนาคต (กรอ.) 

  ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเปนผูแทนรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอตอที่
ประชุมวา คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2551 ไดอนุมัติมติคณะกรรมการพัฒนาระบบ
การศึกษาและการเรียนรู ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2551 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอโดยใหดําเนินโครงการกองทุนเงินใหกูยืมที่ผูกพันกับรายไดในอนาคต (กรอ.)  
ขึ้นมาใหมสําหรับผูกูยืมที่เขาเรียนในชั้นปที่ 1 ภาคเรียน ที่ 1 ปการศึกษา 2551 โดยเนนสาขาที่เปนความตองการ
หลักและมีความชัดเจนของการผลิตกําลังคนรวมกับภาคเอกชนเปนลําดับแรก เชน วิศวกรรมไฟฟา อิเล็กทรอนิกส 
คอมพิวเตอร ซอฟแวร ปโตรเคมี ฯลฯ โดยใชระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย การบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. 
2549 และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม บังคับใชในปจจุบันไปพลางกอน โดยมอบหมายใหกระทรวงการคลังไปดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขระเบียบเพื่อรองรับการใหกูสําหรับผูกูยืมในรูปแบบเงินกูยืมที่ผูกพันกับรายไดในอนาคตในสาขา
ดังกลาวตอไป  
  คณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษาในคราวประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2551 มีมติมอบให
ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 
และสํานักงานกองทุนเงินใหกูยืมที่ผูกพันกับรายไดในอนาคต (กรอ.) และรายชื่อสาขาวิชาที่ใหกูยืมกองทุน 
กรอ. ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารวมกับหนวยงานที่ไดรับมอบหมาย รวมกันกําหนด
สาขาวิชาที่มีความจําเปนตอการพัฒนาของประเทศ และเปนสาขาวิชาที่ผูสําเร็จการศึกษาแลวมีงานทําและมี
รายไดอยางยั่งยืน ที่จะใหกูยืมกองทุน กรอ. ใหภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 และ แนวทางในการ
ดําเนินงาน ดังนี้  

1. กลุมสาขาวิทยาศาสตร ไดแก ซอฟตแวรและมัลติมีเดยี เคมีอุตสาหกรรม จุลชีววทิยา-
อุตสาหกรรม ชีวเคมี เซรามกิส เครื่องเคลือบดินเผา เครื่องหนัง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางไม ปโตรเคมี
และพอลิเมอร เทคโนโลยีเส้ือผา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอ วัสดุศาสตร อัญมณี และเครื่องประดับ 
วิทยาการเดินเรือ สถิติ วาริชศาสตร รังสีประยุกตและไอโซโทป เทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม 

2. กลุมสาขาวิศวกรรมศาสตร ไดแก สาขาวิศวกรรมศาสตร และสาขาเทคโนโลยี 
3. กลุมสาขาเกษตรศาสตร ไดแก เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สิ่งทอ สัตวแพทยศาสตร 
4. กลุมสาขาสุขภาพและสวัสดิการ ไดแก แพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร เภสัชศาสตร 

พยาบาลศาสตร สหเวชศาสตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
5. กลุมบริการ ไดแก โลจิสติกส  อุตสาหกรรมบริการ ธุรกิจอุตสาหกรรม การออกแบบ  

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 

5.5 การรณรงคสวมหมวกนิรภัย  
รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธเสนอตอที่ประชุมวา ดวยรฐัมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทย ไดสั่งการในที่ประชุมผูบริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและผูวาราชการจังหวัด 
ทุกจังหวัด เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2551 ใหทุกฝายรณรงคสรางวินัยจราจร และเห็นความสําคัญเพื่อปองกัน
อุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึนจากการที่ขับขี่รถจักรยานยนตไมสวมหมวกนิรภัย จึงใหสวนราชการ หนวยงาน อําเภอ ได
รณรงคและกําชับขาราชการ พนักงาน ลูกจางในสังกัดและประชาชนใหสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่
รถจักรยานยนต และใหผูมีหนาที่เกี่ยวของบังคับใชกฎหมายโดยเครงครัด สําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอนแกน เขต 1-5 กําชับสถานศึกษาในสังกัด ใหครู อาจารยรณรงคสรางวินัยจราจรกับนักเรียน นักศึกษาเปน
กรณีพิเศษ  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบและมีขอเสนอแนะวา นอกจากการรณรงคใหนักศึกษาสวมหมวก
นิรภัยแลว มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเรื่องการจัดพื้นท่ีสําหรับเก็บหมวกนิรภัยในสถานที่ตางๆ เชน 
หองเรียน หอพัก ใหเปนระเบียบเรียบรอยและปลอดภัยดวย 
 
 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  9/2551 ณ วันศุกรท่ี 16 พฤษภาคม 2551 
หมายเหต ุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 10/2551 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 เรียบรอยแลว 
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5.6 วารสารวิจัย มข. ปท่ี 13 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – กุมภาพันธ 2551) 
ตามที่กองบรรณาธิการวารสารวิจัย มข. ไดดําเนินการจัดพิมพวารสารวิจัย มข. ปละ 4 ฉบับ 

เพื่อเผยแพรบทความประเภทตางๆ ของคณาจารยภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งพิมพเผยแพรผลงานวิชาการจาก
นักวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง โดยกองบรรณาธิการชุดนี้ ไดเริ่มจัดพิมพตั้งแตปที่ 10 ฉบับที่ 1 
เปนตนไปนั้น บัดนี้ กองบรรณาธิการวารสารวิจัย มข. ไดดําเนินการจดัพิมพวารสารวิจัย มข. ปที่ 13 ฉบับที่ 1 
เรียบรอยแลว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 

 
5.7 วิทยานิพนธดีเดน ประจําป 2550  

  ตามที่ บัณฑิตวิทยาลัยไดจัดโครงการวทิยานิพนธดีเดน ประจําป 2550 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
เปนการสงเสริมการทําวิทยานิพนธ เผยแพรผลงานวิทยานิพนธที่มีคุณภาพ ยกยองและประกาศเกียรติคุณ
ใหแกนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่สรางชื่อเสียงใหกับหลักสูตรและสาขาวิชา ซึ่งบัณฑิต
วิทยาลัยไดจัดพิธีมอบรางวัลและพิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สรางชื่อเสียงใหกับ
มหาวิทยาลัยโดยไดรับรางวัลจากองคกรระดับชาติ/นานาชาติ ในวันที่ 18 มกราคม 2551 ไปแลวนั้น บัดนี้
บัณฑิตวิทยาลัย ไดรวบรวมผลงานวิทยานิพนธที่ไดรบัรางวัลดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 

 5.8   สรุปกิจกรรมตางๆของมหาวิทยาลัยขอนแกน และรายงานสรุปขาว 
        มหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน  ประจําเดือน   
          เมษายน 2550 

  ดวยในเดือนเมษายน 2550 มหาวิทยาลัยไดดําเนินกิจกรรมที่สําคัญๆ ในดานการพัฒนาวิชาการ
และผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม การพัฒนานักศึกษา การพัฒนาระบบ
บริหารและบุคลากร และการจดักิจกรรมพิเศษ ซึ่งมีรายละเอียดบรรจุในแผนซีดีประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ 

6.1 การขอใชพื้นท่ีของแผนกสัตวบาล กองการสัตวและเกษตรกรรมที่ 2 
       กรมการสัตวทหารบก 

  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยขอนแกนมีพัฒนาการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  
แมวามหาวิทยาลัยขอนแกน ณ ที่ตั้งในจังหวัดขอนแกนจะมีพื้นที่กวา 5,500 ไร  แตการขยายตัวของ
มหาวิทยาลัยตามภารกิจตางๆ ในแงอาคารสิ่งกอสรางและปจจัยสนับสนุนตางๆ มีแนวโนมของการมขีอจํากัด  
หากมหาวิทยาลัยขอนแกนมีการเตรียมการระยะยาวเพือ่ขยายพื้นที่ของมหาวิทยาลัยจะเปนประโยชนอยางยิ่ง
ตออนาคตของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
  ในการนี้  มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับอนุเคราะหจากศาสตราจารยนายแพทยภิเศก ลุมพิกานนท
ประสานกับพลโทบุญสราง  มานะธรรม  เจากรมการสัตวทหารบก  ถึงความเปนไปไดในการขอใชพื้นที่ของ
แผนกสัตวบาล  กองการสัตวและเกษตรกรรมที่ 2   (กสษ. 2) กรมการสัตวทหารบก  (ก.ส.ท.บ.)  ประมาณ  
673  ไร  ซึ่งตั้งอยูเลขที่ 205  หมูที่  15 บานราชการ  ตําบลทาพระ  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน  จน
นําไปสูการเดินทางไปดูสถานที่ของแผนกสัตวบาล  กองการสัตวและเกษตรกรรมที่  2 ณ  ตําบลทาพระ  เมื่อ
วันที่  13  พฤษภาคม 2551  โดยอธิการบดีและคณะ   และการเดินทางไปพบและประชุมกับพลโทบุญสราง  
มานะธรรม  เจากรมการสัตวทหารบกและคณะ  ณ กองพันสุนัขทหาร  กรมการสัตวทหารบก  อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันที่  14  พฤษภาคม  2551  เวลา  10.30 น.  โดยอธิการบดีพรอมกับศาสตราจารย
นายแพทยภิเษก  ลุมพิกานนทและผูบริหารอีกจํานวน  3  คน ผลจากการประชุมปรึกษาหารือดังกลาวมี
สาระสําคัญสรุปได  ดังนี้ 
 1.  ลักษณะของพื้นที่ของแผนกสัตวบาล  กสษ. 2  มีพื้นที่รวม  673  ไร  2  งาน  86 ตารางวา         
มีถนนลาดยาง  (ถนนระหวางตําบลทาพระทางไปจังหวัดมหาสารคาม)  คั่นกลาง  ทําใหแบงพื้นที่เปน 2 สวน 
พื้นที่ดังกลาวดานทิศเหนือติดกับสวนราชการอื่น (ปศุสัตวเขต 4 สถานีทดลองกสิกรรมและบริเวณศูนยวิจัยและ
ชันสูตรโรคสัตว)  ทิศตะวันออกติดกับสถานที่ราชการอื่น  ทิศตะวันตกเปนถนนริมทางรถไฟตรงขามกับสถานี
รถไฟทาพระและทิศใตติดกับบริเวณของเอกชน  ทั้ง  4  ดานมีรั้วกั้นแนวเขตเรียบรอย  การใชประโยชนใน
พื้นที่ดังกลาว  ไดแก  (1)  พื้นที่ปลูกสรางอาคารคอกสัตว  ที่อยูอาศัยและถนนจํานวน 123 ไร  (2) แปลงปลูก
หญากินนีลูกผสมจํานวน  347  ไร   (3)  แปลงหญาแทะเล็มตามธรรมชาติ  จํานวน  150 ไร และ  (4) หนองน้ํา

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  9/2551 ณ วันศุกรท่ี 16 พฤษภาคม 2551 
หมายเหต ุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 10/2551 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 เรียบรอยแลว 
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และแปลงปลูกพืชหมุนเวียนจํานวน  5  ไร  ทั้งนี้  เอกสารสิทธิในการครองครองและใชประโยชน ไดแก  
หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง  ฉบับที่    271/2497  ใหไว ณ วันที่  23  เดือนมีนาคม  พ.ศ.2497  เนื้อที่  365  
ไร  63  ตารางวาและหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงฉบับที่  270/2497  ใหไว ณ วันที่  23  เดือนมีนาคม  พ.ศ.
2497  เนื้อที่  307  ไร  3  งาน  และ  23  ตารางวา  ในปจจุบันมีกําลังพลประจําในพื้นที่รวมลูกจางประจํา
จํานวน  83  คน 
 2. พื้นที่ของแผนกสัตวบาลมี  2  แหง  คือ  ณ  เลขที่  205  หมูที่  15  บานราชการ  ตําบล
ทาพระ  อ.เมือง  จ.ขอนแกน  และพื้นที่กองการสัตวและเกษตรกรรมที่  2  อําเภอปากชอง  จังหวัด
นครราชสีมา  ทั้งนี้  กรมการสัตวทหารบกมีนโยบายที่จะใหยายแผนกสัตวบาล  ณ  ตําบลทาพระ ไปรวมกับ
กองการสัตวและเกษตรกรรมที่  2  ณ อําเภอปากชอง  จ.นครราชสีมา  แตยังมีอุปสรรค  คือ  ขาดงบประมาณ
ที่จะใชในการรื้อถอน  ขนยายและการสรางและปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสราง  ณ ที่ตั้งที่จะยายไป 
 3. กรมการสัตวทหารบก  มีความยินดีที่จะใหมหาวิทยาลัยขอนแกนเขาครอบครองและใช
ประโยชนในพื้นที่ที่จะยายออกไปดังกลาว  โดยมีเงื่อนไขใหมหาวิทยาลัยขอนแกนสนับสนุนงบประมาณในการ
ขนยายและการปลูกสรางอาคาร/สิ่งกอสรางทดแทน ณ ที่ตั้งอําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา  สวนวงเงิน
งบประมาณดังกลาวนั้น  กรมการสัตวทหารบกจะทําการประเมินและแจงใหมหาวิทยาลัยขอนแกนทราบตอไป 
  ในเรื่องนี้  มีความเห็นวา  ที่ดินบริเวณที่เปนที่ตั้งของแผนกสัตวบาล  ณ  ตําบลทาพระ  มี
ความเหมาะสมและจะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยขอนแกนในระยะยาวเปนอยางยิ่ง   จึงขอความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณบดีเพื่ออนุมัติหลักการใหมหาวิทยาลัยขอนแกนดําเนินการขอใชพื้นที่ของแผนกสัตวบาลและ
เจรจาในเรื่องดังกลาว  ทั้งนี้  งบประมาณที่มหาวิทยาลัยขอนแกนจะตองสนับสนุนนั้นจะเสนอเพื่อพิจารณาให
ความเห็นชอบตอไปภายหลังจากที่ไดรบัแจงจากกรมการสัตวทหารบก 
  นอกจากนี้ กรมการสัตวทหารบก เสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาการใชประโยชนจากพื้นที่
จํานวน 317 ไร ติดถนนมิตรภาพ หลังจากผานเขื่อนลําตะคอง จังหวัดสระบุรี (บริเวณสามเหลี่ยมทางไป อําเภอ
ปากชอง และทางแยกไปเขาใหญ) โดยพื้นที่ดังกลาวติดกับพื้นที่ของกรมพลาธิการทหารบก ประมาณ 600 ไร 
(รวมจํานวนเกือบพันไร) พื้นที่บริเวณนั้น มหาวิทยาลัยไมตองจายคาชดเชยแตอยางใด ซึ่งมหาวิทยาลัยจะสง
คณะทํางานไปศึกษาพื้นที่ตอไป 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ การขอใชพื้นท่ีประมาณ 673 ไร
ของแผนกสัตวบาล กองการสัตวและเกษตรกรรมที่ 2 กรมการสัตวทหารบก  ณ ตําบลทาพระ  อําเภอ
เมือง  จังหวดัขอนแกน ตามที่เสนอ ใหพิจารณาดําเนินการเรื่องการขอใชพื้นท่ีใหเรียบรอยตอไป 

 
6.2 การเบิกจายคาบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

          (เลื่อนไปบรรจุวาระการประชุมครั้งตอไป) 
 
  6.3 รายงานผลการพิจารณากลั่นกรองการอุทธรณโทษทางวินัยนักศึกษา 
           - รายงานการประชุมลับ - 
 
  6.4 การแตงตั้งคณะกรรมการเงินรายไดมหาวิทยาลัยขอนแกน 
  รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมวา ดวยคณะกรรมการเงินรายไดประเภทผูแทน
คณบดีไดครบวาระการดํารงตําแหนง ในการนี้ เพื่อใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยเงิน
รายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540 ที่กําหนดใหมีผูแทนคณบดีจํานวนไมนอยกวา 5 คน แตไมเกิน 9 คน  รวม
เปนกรรมการเงินรายได 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเสนอผูแทนคณบดีเพื่อรวมเปนคณะกรรมการเงินรายไดดังกลาว 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเสนอผูแทนคณบดี รวมเปนกรรมการในคณะกรรมการ
เงินรายได มหาวิทยาลัยขอนแกน ประกอบดวย 
  1. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
  2. คณบดีคณะแพทยศาสตร 
  3. คณบดีคณะเกษตรศาสตร 
  4. คณบดีคณะเทคโนโลยี 
  5. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
  6. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  7. ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 
 
  6.5 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2 โดย สมศ. 
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา สรุปผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก รอบ 2 มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ไดรับแจงผลการประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  9/2551 ณ วันศุกรท่ี 16 พฤษภาคม 2551 
หมายเหต ุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 10/2551 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 เรียบรอยแลว 
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คุณภาพการศกึษา (สมศ.) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2551 มหาวิทยาลัยขอนแกนผานการประเมินคุณภาพระดับ
สถาบันในเกณฑดีมาก และในระดับกลุมสาขาวิชามีผลการประเมินระดับดีมาก 4 กลุมสาขา และระดับดี 5 กลุม
สาขาวิชา สําหรับผลการประเมิน กลุมสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร ไดรับการรับรองแบบมีเง่ือนไข (รอพินิจ) และ
ใหมหาวิทยาลัยจัดทําแผนพัฒนาในกลุมสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตรสงให สมศ. ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2551 
และเมื่อดําเนินการตามแผนระยะเวลา 1 ปแลว ใหจัดสงรายงานการประเมินตนเองและรายงานประจําป พรอม
หลักฐานสงให สมศ. พิจารณาเพื่อประเมินกลุมสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตรใหม ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม  
  ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยโดยฝายแผนและสารสนเทศ และสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพจะ
ไดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นบุคลากรของคณะศิลปกรรมศาสตรรวมกับผูทรงคุณวุฒิดานการ
ประเมินคุณภาพและการวางแผนจากคณะตางๆ ในระหวางวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2551  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  6.6 ลิขสิทธ์ิสินคาตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยขอนแกน 
  (เลื่อนไปบรรจุวาระการประชุมครั้งตอไป) 
 
  6.7 การซักซอมความเขาใจในการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการและการฝกอบรม 
  (เลื่อนไปบรรจุวาระการประชุมครั้งตอไป) 
 
  6.8 บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การสรรหากรรมการสภา 
                             มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง 
  (เลื่อนไปบรรจุวาระการประชุมครั้งตอไป) 
 
  6.9 รายงานผลการประชุมหารือเพื่อรวมเปนเครือขายขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
  (เลื่อนไปบรรจวุาระการประชุมครั้งตอไป) 
 
  6.10 บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง สํานักงานคณะกรรมการการ 
                                อุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยขอนแกน  
  (เลื่อนไปบรรจุวาระการประชุมครั้งตอไป) 
 

6.11  หนังสือกรมบัญชีกลางตอบขอหารือของ ส.ก.อ. กรณีมหาวิทยาลัยบูรพาขอ
หารือเก่ียวกับการเบิกจายสวัสดิการของขาราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย กรณีเบิกจายคารักษาพยาบาล 

  (เลื่อนไปบรรจุวาระการประชุมครั้งตอไป) 
 
  6.12  ระเบียบกรมบัญชีกลางวาดวยการจายเงินเดือนใหแกขาราชการ ซึ่งออกจาก 
            ราชการโดยคําสั่งลงโทษทางวินัย หรือคําสั่งใหออกจากราชการแลวไดรับการ 
                    พิจารณายกเลิกเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งเปนอยางอื่น พ.ศ. 2551 
  (เลื่อนไปบรรจุวาระการประชุมครั้งตอไป) 
 
 
เลิกประชุมเวลา 12.50 นาฬิกา 

 
 

(ลงชื่อ)            กุลธิดา  ทวมสุข 
            (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 
              รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

                                 เลขานุการที่ประชุมคณบดี 
นางสาวลัลธริมา ประจง 
นางสุภารัตน  มูลศรี 
ผูบันทึกรายงานการประชุม  
 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  9/2551 ณ วันศุกรท่ี 16 พฤษภาคม 2551 
หมายเหต ุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 10/2551 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 เรียบรอยแลว 


	ณ  ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2  อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
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