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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 13/2554 ณ วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2554 
ฉบับได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 14/2554 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

 รายงานการประชุมคณบด ี1 

ครั้งที่ 13/2554 2 

เม่ือวันศุกรท์ี่ 16 กันยายน 2554 3 

ณ  ห้องประชมุสารสิน ชัน้ 2 อาคารสิรคิณุากร มหาวทิยาลัยขอนแก่น 4 
 5 

ผู้มาประชุม 6 

1. รศ.สมหมาย ปรีเปรม    รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน  ประธาน 7 

2. รศ.รังสรรค์  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพฒันาบุคลากร และ 8 

รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์ 9 

3. รศ.คมกริช  พิมพ์ภักดี   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 10 

แทนรองอธิการบดีฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 11 

4. ศ.สุทธิพันธ์  จติพิมลมาศ   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 12 

5. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 13 

6. ผศ.เด่นพงษ์  สุดภักดี    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 14 

7. ผศ.ชํานาญ  บุญญาพุทธิพงศ์   รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 15 

8. รศ.อภิรัฐ  ศิริธราธิวัตร   รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 16 

9. นายบัญชา  พระพล    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 17 

แทนรองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสือ่สารองค์กร 18 

10. รศ.อนันต์  พลธานี    คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 19 

11. ผศ.ดุษฎี  อายุวัฒน์    รองคณบดีฝ่ายวิจัย 20 

แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 21 

12. รศ.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธ์ิ   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์22 

13. ผศ.สุณี  อัษฎายุธ    รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 23 

      แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 24 

14. ผศ.กาญจนา  ดาราศักด์ิ   รองคณบดีฝ่ายบริหารและพฒันาบุคลากร 25 

แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 26 

15. รศ.บําเพ็ญจิต  แสงชาติ   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 27 

แทนรักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์28 

16. ศ.ภิเศก  ลุมพิกานนท์      คณบดีคณะแพทยศาสตร์  29 

17. รศ.เกรียงไกร  กิจเจริญ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 30 

18. ผศ.สมศักด์ิ  พิทักษานุรัตน์   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 31 

19. ผศ.นวรัตน์  วราอัศวปติ  เจริญ  คณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร์ 32 

20. รศ.วงศ์วิวัฒน์  ทัศนียกุล   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 33 

21. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี 34 

22. รศ.สุณีรัตน์  เอี่ยมละมัย   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร ์35 
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23. ผศ.ทรงยศ  วีระทวีมาศ   คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 

24. รศ.จงรักษ์  หงษ์งาม     รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนพัฒนา 2 

แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 3 

25. รศ.เฉลิมศกัด์ิ  พิกุลศร ี   คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร ์4 

26.  อ.เทพฤทธิ์  ตุลาพิทักษ ์   รักษาการรองคณบดีฝ่ายบริหาร 5 

แทนผู้รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์ 6 

27. ผศ.ไพบูลย์  ดาวสดใส   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 7 

แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 8 

28. รศ.ศิริ  ฮามสุโพธ์ิ    รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 9 

แทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 10 

29. รศ.ยุพิน  เตชะมณี    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 11 

30. นายเดชศักด์ิ  ศานติวิวัฒน์   รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป 12 

      แทนผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ 13 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) 14 

31. รศ.บัณฑิตย์  เต็งเจริญกุล   รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร 15 

      แทนผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 16 

32. ผศ.อนัตต์  เจา่สกุล    ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ 17 

33. รศ.ธีระ  ฤทธิรอด    รองผู้อํานวยการฝ่ายขับเคลือ่นยุทธศาสตร์ 18 

แทนผู้อํานวยการศูนย์บริการวิชาการ 19 

34. รศ.ชนะพล  ศรีฤาชา    ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  20 

      (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 21 

35. อ.สุรพล  แสนสุข    ผู้อํานวยการวิทยาเขตหนองคาย 22 

36. รศ.สุธา  ภู่สิทธิศักด์ิ    ประธานสภาคณาจารย์ 23 

37. นายอมร  สินเธาว์    ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง 24 

38. รศ.เอื้อมพร ทองกระจาย   รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ 25 

เลขานุการที่ประชุม 26 

39. นางสังวาลย์   ช่างทอง   ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 27 

40. นางกิตติมา  จันทรสม   ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 28 

41. นายธัญญา  ภักดี    ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 29 

 30 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 31 

1. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย   อธิการบดี 32 

2. ผศ.เยาวลักษณ์  อภิชาติวัลลภ  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์33 

 34 
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ผู้เขา้ร่วมประชุม เพื่อทดสอบการใชร้ะบบการประชุมออนไลน ์1 

1. อ.กิตต์ิ  เธียรธโนปจัย   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 

2. ผศ.กานดา  สายแก้ว    รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร  ศูนย์คอมพิวเตอร์ 3 

 4 

เริ่มประชุมเวลา 09.40 นาฬิกา   5 

  เนื่องจากอธิการบดีติดราชการ ณ กรุงเทพฯ จึงได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและ6 

ทรัพย์สิน ทําหน้าที่ประธานที่ประชุมคณบดีแทน ประธานกล่าวเปิดประชุม และก่อนดําเนินการประชุมตามระเบียบ7 

วาระการประชุมได้กล่าวต้อนรับและแนะนํา รศ.อภิรัฐ  ศิริธราธิวัตร ผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย โดย8 

สภามหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งเมื่อ 8 กันยายน 2554 และ รศ.สธุา  ภู่สทิธิศักด์ิ ผู้ดํารงตําแหน่ง9 

ประธานสภาคณาจารย์  จากนั้นประธานไดดํ้าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 10 

 11 

ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม   12 

1.1 เรื่องที่ได้นาํเสนอสภามหาวทิยาลยั คราวประชุมครั้งที่ 7/2554 เม่ือวนัที่ 7 กันยายน 2554  13 

      และมติทียั่งไม่ได้รบัการรับรอง 14 

เลขานุการที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งที่ 7/2554  15 

เมื่อวันที ่7 กันยายน 2554  มเีรื่องที่ได้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง  ซึ่งมรีายละเอียดตาม16 

เอกสารประกอบวาระการประชุม    17 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 18 

  มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 19 

 20 

1.2 การเสนอตัวเป็นเจา้ภาพกฬีามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 (พ.ศ.2556-2557) 21 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์เสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้   22 

เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครัง้ที่ 41 ระหว่างวันที่ 11-18 มกราคม 2557 23 

นั้น  คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือที ่ศธ 0508/2955 ลงวันที่ 9 กันยายน 2554 แจ้ง24 

ว่า คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ในการประชุม ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 25 

2554 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแหง่26 

ประเทศไทย ครั้งที่ 41 (พ.ศ.2556-2557) ตามเสนอและขอให้มหาวทิยาลัยขอนแกน่ดําเนินการจัดการแข่งขันตาม27 

ระเบียบข้อบังคับของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหง่ประเทศไทยต่อไป 28 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 29 

  มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 30 

 31 

ระเบยีบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครัง้ที่ 12/2554  เม่ือวันที่ 19 สิงหาคม  2554  32 

  ที่ประชมุมมีติรับรองรายงานการประชมุคณบดี ครั้งที ่12/2554  เมื่อวันที ่19 สิงหาคม  2554 โดยไม่มกีารแก้ไข  33 

 34 
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ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน   1 

  3.1  การแก้ไขปฏิทินการศึกษาระดบัปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน่ ประจาํปีการศึกษา 2554 2 

  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยสีารสนเทศเสนอที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดี 3 

คราวประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อวันที ่ 19 สิงหาคม 2554 ได้พิจารณาเรื่อง การแก้ไขปฏิทินการศกึษาระดับปริญญา4 

ตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2554 และมีมติเหน็ชอบให้แก้ไขปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี5 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2554 โดยให้งดการเรียนการสอนในช่วงจัดงานกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 6 

เป็นวันที่ 28 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2554  และได้มีหนังสือแจ้งเวียนไปยังคณะต่างๆแล้วนั้น  เนื่องจาก การ7 

จัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40  กําหนดเริ่มการแข่งขันในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2554  ดังนัน้ เพื่อเตรียมความ8 

พร้อมรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว จึงขอเปลี่ยนแปลงวันที่งดการเรียนการสอนในช่วงจัดกิจกรรมกีฬา9 

แห่งชาติครั้งที่ 40 จากเดิมระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2554 เป็น ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 9 10 

ธันวาคม 2554  11 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 12 

  มต ิ ทีป่ระชุมพิจารณาแลว้มีมติเหน็ชอบให้แก้ไขปฏิทนิการศกึษาระดับปรญิญาตร ี มหาวทิยาลยัขอนแก่น 13 

ประจําปีการศกึษา 2554 โดยให้งดการเรยีนการสอนในช่วงจัดกิจกรรมกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 เป็นระหว่างวนัที่ 14 

24 พฤศจิกายน 2554 – 9 ธันวาคม 2554  15 

 16 

ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   17 

4.1  การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ 18 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากรเสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 16  19 

สิงหาคม 2553 เห็นชอบให้มีการปรับบัญชีเงินเดือนค่าจ้างและค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากรภาครัฐ โดยให้ปรับเพิ่ม20 

ในอัตราร้อยละ 5 ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 ในส่วนของลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งเบิกจ่ายค่าจ้างจากเงินนอกงบประมาณ 21 

กระทรวงการคลังแจ้งว่า เพื่อปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เห็นสมควรให้ปรับอัตราค่าจ้างเพิ่มขึ้น จากอัตราค่าจ้างขั้น22 

ตํ่าของตําแหน่งในอัตราร้อยละ 5 ทั้งนี้ ส่วนราชการต้องมีเงินนอกงบประมาณเพียงพอที่จะปรับได้ โดยให้มีผลบังคับ23 

ใช้ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป 24 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 12  25 

กรกฎาคม 2554 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณตามที่เสนอ 26 

โดยให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ซึ่งได้หารือกระทรวงการคลังในเบื้องต้นแล้วสามารถดําเนินการได้ 27 

และเห็นชอบให้หลักการปรับปรุงระบบบริหารลูกจ้างชั่วคราว ตามท่ีกองการเจ้าหน้าที่เสนอ ดังนี้  28 

1. ให้มหาวิทยาลัยจัดระบบการจัดสรรอัตรากําลังลูกจ้างชั่วคราว พนักงานองค์กรใน29 

กํากับในระบบคณะกรรมการกลาง รวมศูนย์การบริหารอัตรากําลังไว้ที่มหาวิทยาลัย 30 

2. ลดภาระงบประมาณการจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยการยุบอัตรา เมื่อมีการบรรจุเป็น31 

พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานราชการทดแทนแล้ว หรือลาออก หรือเกษียณอายุ32 

ราชการ 33 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 13/2554 ณ วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2554 
ฉบับได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 14/2554 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

3. การจ้างลูกจ้างชั่วคราวให้จ้างได้ไม่เกิน 1 ปี หากมีความจําเป็นในการจ้างต่อ จะต้องมี1 

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการไม่ตํ่ากว่าในระดับดี 2 

4. ลูกจ้างชั่วคราวรายใดที่มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น 3 ปี ติดต่อกัน 3 

หากหน่วยงานนั้นๆ มีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานราชการ ให้ดําเนินการ4 

คัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานราชการในอันดับแรก  5 

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือคณะ/หน่วยงานพิจารณาด้วยความรอบคอบในการจ้างลูกจ้างชั่วคราว  6 

เนื่องจากจะมีผลกระทบต่อระบบการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยในภาพรวมและในระยะยาว และนอกจากนี้ 7 

ขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่า รัฐบาลมีนโยบายที่จะปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนข้าราชการทั้งระบบในระยะ 4 ปี ข้างหน้า  8 

ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยจะต้องพิจารณาการบริหารอัตรากําลังให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้อง9 

รองรับต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  10 

  จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อทราบ 11 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อคดิเห็นเสนอแนะว่ามหาวิทยาลัยควรมีนโยบายการปรับภารกิจ  12 

โครงสร้าง กระบวนงานที่เป็นระบบชัดเจนและสอดคล้องกับการบริหารอัตรากําลัง โดยควรจัดทําเป็นแผนระยะยาว13 

ของมหาวิทยาลัยต่อไป ทั้งนี้ อาจมีการจัดการประชุมวาระพิเศษ เพื่อหารือทําความเข้าใจในเรื่องนี้โดยเฉพาะ 14 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ และมอบฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากรรับเอาข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุม 15 

ไปพิจารณาต่อไป 16 

 17 

4.2  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ... 18 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร มอบหมายให้ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่เสนอที่ 19 

ประชุมว่า เพื่อให้การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการแก่พนักงานมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ20 

พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับสิทธิประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ ตามท่ีกําหนด จึงขอเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น   21 

ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ... ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ 22 

(ร่าง)ระเบียบฯ ดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน23 

คราวประชุม ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 24 

  จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา 25 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อคดิเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 26 

1. ข้อ 3 นิยาม “พนักงานมหาวิทยาลัย” เห็นควรเพิ่มเติมเพื่อรองรับพนักงานประเภทต่างๆของ27 

มหาวิทยาลัยทีอ่าจมีขึ้นในอนาคตด้วย 28 

2. ข้อ 4 ควรเพิ่มวัตถุประสงค์ของกองทุนให้ชัดเจนว่า เป็นการจัดสวัสดิการเพื่อการรักษาพยาบาล29 

เป็นอันดับแรก และขอให้พิจารณาด้วยว่า เป็นสวัสดิการที่ไม่ซ้ําซ้อนกับทีม่ีอยู่เดิม 30 

3. ข้อ 6 รายได้ของกองทุน ให้เพิ่มเติม “เงินรายได้จากสมาชิก” ด้วย 31 

4. ข้อ 9 เห็นควรปรับองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนใหม่ให้เหมาะสม โดยควร32 

ประกอบด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารกองทุน  คณบดคีณะ33 

แพทยศาสตร ์ และคณบดี/ผูอํ้านวยการ/ผู้แทนพนักงาน ในสัดส่วนที่เหมาะสม 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 13/2554 ณ วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2554 
ฉบับได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 14/2554 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้วขอให้รับเอาข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุงและเสนอ         1 

ที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาอีกครั้งในการประชุมคราวต่อไป 2 

   3 

4.3  รายงานผลการกลัน่กรองอทุธรณค์าํสัง่ลงโทษนกัศึกษากระทาํผดิวินัย  4 

- รายงานการประชุม “ลับ” 5 

 6 

4.4  ขอเสนอแต่งตั้งผู้รักษาการในตาํแหนง่ผู้ช่วยคณบดฝี่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร ์7 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากรเสนอที่ประชุมว่า คณะวิทยาศาสตร์ได้มีบันทึกที่ ศธ  8 

0514.2.1.1.2/2730 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2554 ขออนุมัติแต่งต้ัง นายพิพัธน์  เรืองแสง พนักงานมหาวิทยาลัย 9 

ตําแหน่งอาจารย์ เป็นผู้รักษาการในตําแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 10 

2554 เป็นต้นไป แต่เนื่องจากบุคคลดังกล่าวได้บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่             11 

1 กุมภาพันธ์ 2553 เมื่อนับถึงวันที่เสนอขอแต่งต้ัง (1 มิถุนายน 2554) มีอายุราชการ 1 ปี 4 เดือน 1 วัน ซึ่งตาม    12 

ข้อ 6(3) ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การแต่งต้ังผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานที่มีวาระ พ.ศ.2553 ได้ระบุไว้13 

ว่า กรณีเป็นบุคลากรสายผู้สอนต้องทําการสอนและหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ใน14 

มหาวิทยาลัย หรือ สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือมีประสบการณ์บริหารอื่น แต่ทั้งนี้ ตามข้อ 15 

10 ของระเบียบฯดังกล่าวได้ระบุไว้ว่า กรณีที่มีเหตุผลความจําเป็นหน่วยงานอาจแต่งต้ังผู้ที่มีคุณสมบัติต่างไปจากข้อ 16 

6 (3) และ (4) เป็นผู้รักษาการในตําแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานได้ตามความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี   17 

  กรณีนายพิพัธน์  เรืองแสง  ซึ่งทําการสอนมาไม่ครบ 2 ปี จึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดแต่18 

คณะวิทยาศาสตร์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ทางด้านการ19 

บริหาร วิชาการและงานวิจัย โดยเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง จึงเห็นควรที่จะแต่งต้ังให้เป็นผู้รักษาการในตําแหน่ง20 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมคณบดี21 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 22 

  จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา 23 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งผู้รักษาการในตําแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ         24 

คณะวิทยาศาสตร์ตามที่เสนอ และให้จัดทําคําสั่งแต่งตั้งต่อไป 25 

  26 

4.5  ขอเสนอแตง่ตั้งผู้รักษาการในตาํแหนง่ผูช้ว่ยผู้อาํนวยการวิทยาเขตหนองคาย 27 

ผู้อํานวยการวิทยาเขตหนองคายเสนอที่ประชุมว่า ด้วยวิทยาเขตหนองคาย มีความจําเป็นจะต้อง 28 

แต่งต้ังผู้ช่วยผู้อํานวยการวิทยาเขตหนองคายเพื่อทําหน้าที่ช่วยบริหารงานของผู้อํานวยการวิทยาเขตหนองคาย 29 

จํานวน 2 คน คือ 30 

1. นายวิชัย  เสริมผล พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดสายวิชาวิทยาศาสตร์และ31 

เทคโนโลยี วิทยาเขตหนองคาย เสนอแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายแผนและ32 

สารสนเทศ (บรรจุเข้าปฏิบัติราชการเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 ลาไปฝึกอบรม ณ 33 

ต่างประเทศวันที่ 1 มิถุนายน 2552 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553 กลับเข้าปฏิบัติราชการเมื่อวันที่ 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 13/2554 ณ วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2554 
ฉบับได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 14/2554 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

15 มีนาคม 2553 จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Agricultural Science จาก 1 

Tottori University ประเทศญี่ปุ่น) 2 

2. นส.อภิรดี  วงศ์ศิริ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดสายวิชามนุษยศาสตร์และ3 

สังคมศาสตร์ประยุกต์ วิทยาเขตหนองคาย  เสนอแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้อํานวยการ4 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา (บรรจุเข้าปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 จบการศึกษาระดับ5 

ปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดิมเคยปฏิบัติราชการที่6 

วิทยาเขตหนองคาย เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 5 7 

พฤษภาคม 2554) 8 

เนื่องจากบุคคลที่จะแต่งต้ังทั้ง 2 คนดังกล่าว มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 6(3) ของระเบียบ 9 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การแต่งต้ังผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานที่มีวาระ พ.ศ.2553 ได้ระบุไว้ว่า กรณีเป็นบุคลากร10 

สายผู้สอนต้องทําการสอนและหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ในมหาวิทยาลัย หรือ 11 

สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือมีประสบการณ์บริหารอื่น แต่ทั้งนี้ ตามข้อ 10 ของระเบียบฯ12 

ดังกล่าว ได้ระบุไว้ว่า กรณีที่มีเหตุผลความจําเป็นหน่วยงานอาจแต่งต้ังผู้ที่มีคุณสมบัติต่างไปจากข้อ 6 (3) และ (4) 13 

เป็นผู้รักษาการในตําแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานได้ตามความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี   14 

  จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา 15 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งผู้รักษาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้อํานวยการวิทยาเขต 16 

หนองคาย จํานวน 2 ตําแหน่ง ตามที่เสนอ และให้จัดทําคําสั่งแต่งตั้งต่อไป 17 

 18 

4.6  เสนอแต่งตั้งกรรมการกลั่นกรองอุทธรณ์โทษทางวินัยนักศึกษา (ทดแทน) 19 

  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์เสนอที่ประชุมว่า ตามหนังสือที่ ศธ 20 

0514.4.1.4/2288 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 ได้อนุมัติให้ นายอธิป  เหลืองไพโรจน์ กรรมการในคณะกรรมการ21 

กลั่นกรองอุทธรณ์โทษทางวินัยนักศึกษา ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 1585/2554 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2554 22 

ลาออกจากตําแหน่ง ต้ังแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2554 ในการนี้ นส.ไพรัตน์  ขันธ์แก้วกอบศิริ กรรมการและเลขานุการ23 

คณะกรรมการฯ แจ้งว่าได้ประสานกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ป่ินปินัทธ์  เผือกพันธ์ ประธานกรรมการฯ แล้ว เห็นสมควร24 

เสนอชื่อ นายชัยยันต์  จันทร์ศิริ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็น25 

กรรมการในคณะกรรมการกลั่นกรองอุทธรณ์โทษทางวินัยนักศึกษา แทน นายอธิป  เหลือไพโรจน์ 26 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 27 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบให้แต่งตัง้ นายชัยยันต์  จนัทร์ศิริ เปน็กรรมการใน 28 

คณะกรรมการกลั่นกรองอุทธรณ์โทษทางวินัยนักศึกษา แทน นายอธปิ  เหลืองไพโรจน์  ตามทีเ่สนอ  และให้จัดทาํ29 

คําสั่งแตง่ตัง้ตอ่ไป 30 

 31 

 32 

 33 

 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 13/2554 ณ วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2554 
ฉบับได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 14/2554 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

4.7  ขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการ คณะนิติศาสตร์ 1 

  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากรเสนอที่ประชุมว่า ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น    2 

ว่าด้วยคณะนิติศาสตร์ พ.ศ.2554 ข้อ 12 กําหนดไว้ว่า การดําเนินการของคณะ ให้มีคณะกรรมการอํานวยการ 3 

ประกอบด้วย  4 

(1) อธิการบดี      เป็นประธานกรรมการ 5 

(2) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย   เป็นรองประธานกรรมการ 6 

(3) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยจํานวน 3-5 คน เป็นกรรมการ 7 

(4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวน 2 คน   เป็นกรรมการ 8 

(5) คณบดีคณะอื่น จํานวน 2 คน    เป็นกรรมการ 9 

(6) คณบดี      เป็นกรรมการและเลขานุการ 10 

กรรมการตาม (3) (4) และ (5) ให้มหาวิทยาลัยแต่งต้ังจากบุคคลที่ได้ผ่านความเห็นชอบของ 11 

ที่ประชุมคณบดีและมีวาระดํารงตําแหน่งคราวละไม่เกินสองปี และอาจได้รับแต่งต้ังใหม่อีกก็ได้ แต่ต้องไม่เกินสอง12 

วาระต่อเนื่องกัน 13 

ในกรณีกรรมการตาม (4) หรือ (5) พ้นจากการดํารงตําแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย หรือ 14 

ตําแหน่งคณบดีก่อนครบวาระ ให้พ้นจากการดํารงตําแหน่งกรรมการดังกล่าวด้วย 15 

คณะกรรมการอํานวยการอาจเสนอให้อธิการบดีแต่งต้ังบุคคลภายในคณะจํานวนไม่เกินสามคนเพื่อ 16 

ทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 17 

  ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว คณะนิติศาสตร์ จึงเสนอขอความเห็นชอบต่อที่18 

ประชุมคณบดีเพื่อแต่งต้ังกรรมการตามข้อ 12(3) (4) และ (5) ดังนี้ 19 

1. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวนไม่น้อยกว่า 3-5 คน ประกอบด้วย 20 

(1) ศ.ดร.วิษณุ  เครืองาม 21 

(2) นายปรเมศวร์  อินทรชุมนุม 22 

(3) ดร.วิชัย ธัญญพาณิชย์ 23 

2. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน 2 คน ประกอบด้วย 24 

(1) นายชูเกียรติ  รัตนชัยชาญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 25 

(2) ศ.วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจํา 26 

3. คณบดีคณะอื่น จํานวน 2 คน ประกอบด้วย 27 

(1) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 28 

(2) คณบดีวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น 29 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 30 

มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการ คณะนิติศาสตร์ 31 

ตามที่เสนอ 32 

 33 

 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 13/2554 ณ วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2554 
ฉบับได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 14/2554 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

4.8  เสนอแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ คณะที ่หนึง่ (เพิม่เตมิ) 1 

  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเสนอที่ประชุมว่า  เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 5 แห่งระเบียบ2 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2550 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์3 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2554 วันที่ 30 สิงหาคม 2554 จึงขอเสนอแต่งต้ัง ผศ.จิตติมา  ศิริจีระชัย กรรมการ4 

สมทบ เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําสาขาวิชาคณะที่หนึ่ง 5 

(เพิ่มเติม) 6 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 7 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบการเสนอแตง่ตั้งเลขานุการคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยั 8 

ในมนษุย์ฯ คณะที่ หนึง่ (เพิ่มเติม)  ตามทีเ่สนอ   9 

 10 

  4.9  เสนอแตง่ตั้งประธานและคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์ฯ สาขาวชิาคณะที่ 3 11 

  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเสนอที่ประชุมว่า ด้วยที่ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหา12 

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ คณะที่ 3 คราวประชุมเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2554 ได้มีมติเสนอ13 

ช่ือ รศ.ดร.ก่ิงฟ้า  สินธุวงษ์  กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ (บุคคลภายนอก) เป็นประธานคณะกรรมการ14 

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ สาขาวิชาคณะที่ 3  และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจริยธรรมการวิจัยประจํา15 

มหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2554 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอบุคคลที่มี16 

รายชื่อดังต่อไปนี้ ดํารงตําแหน่งต่างๆในคณะกรรมการประจําสาขาวิชาคณะที่ 3 ดังนี้ 17 

1. รศ.ดร.ก่ิงฟ้า  สินธุวงษ์  เป็นประธานคณะกรรมการ 18 

บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น 19 

2. รศ.ดร.นีออน  พิณประดิษฐ์  เป็นรองประธานคณะกรรมการ 20 

บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น 21 

3. ผศ.ป่ินปินัทธ์  เผือกพันธ์  เป็นกรรมการประจํา 22 

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานษุยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 23 

4. อ.ดร.จักรพันธ์  ขัดชุ่มแสง  เป็นกรรมการประจําและเลขานุการ 24 

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานษุยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 26 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบการเสนอแตง่ตัง้ประธานและคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัย 27 

ในมนษุย์ฯ สาขาวิชาคณะที่ 3  ตามทีเ่สนอ   28 

 29 

4.10  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ…. 30 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์เสนอที่ประชุมว่า เนื่องจากข้อบังคับ 31 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2536 ได้บังคับใช้เป็นเวลานานแล้ว 32 

ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน จึงเสนอ33 

ขอปรับปรุงข้อบังคับฯ ดังกล่าวให้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น และได้กําหนดให้มีหน่วยงานสนับสนุน        34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 13/2554 ณ วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2554 
ฉบับได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 14/2554 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

การปฏิบัติงาน เพื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยด้วย ซึ่งมี1 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 2 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 3 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อคดิเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 4 

1. ข้อ 6 ควรระบุที่มาของตําแหน่งประธานกรรมการให้ชัดเจน และกําหนดกรอบจํานวน5 

คณะกรรมการทั้งหมดด้วยว่ามีจํานวนเท่าใด 6 

2. ข้อ 7 (1) ข้อความ “...มีสถานภาพทางสังคมที่เอื้อประโยชน์...” ควรปรับเป็น “...มีความมุ่งมั่น7 

ที่จะเข้ามามีสว่นร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย...”  8 

3. ข้อ 9 วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการ ควรปรับเป็นคราวละสามปี แต่ไม่เกินสองวาระ9 

ติดต่อกัน  10 

4. ข้อ 11 ข้อความ “...ประชุมครั้งแรกให้เรียกประชุมภายใน 30 วัน...” ควรปรับแก้ไขเป็น      11 

“...ประชุมครั้งแรกให้เรียกประชุมโดยเร็ว...” 12 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบหลักการ(ร่าง) ข้อบังคบัมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ว่าด้วย 13 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ…. และใหน้ําข้อคิดเห็นเสนอแนะไปพิจารณาปรับแก้ไขเพื่อนําเสนอสภา14 

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอ่ไป 15 

 16 

  4.11  การลงนามในสัญญา/ข้อตกลงร้านค้าของคณะ/หน่วยงาน 17 

  ประธานเสนอที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 11 18 

เมษายน 2551 ได้พิจารณาเรื่องการทําสัญญากับผู้ประกอบการและมีมติเห็นชอบให้คณะ/หน่วยงาน ส่งสําเนาสัญญา19 

กับผู้ประกอบการเฉพาะกิจการร้านอาหาร และร้านถ่ายเอกสาร ที่ต้ังอยู่ในพื้นที่ของคณะ/หน่วยงาน ทั้งหมดให้แก่20 

สํานักงานบริหารจัดการทรัพย์สิน และส่วนการประกอบการอื่นๆ ต้องขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยและผู้ประกอบการ21 

จะต้องทําสัญญากับมหาวิทยาลัยโดยสํานักงานบริหารจัดการทรัพย์สิน  ในการนี้ มีคณะ/หน่วยงานที่ส่งสําเนาสัญญา22 

ให้สํานักงานฯ จํานวน 5 คณะ และ 2 หน่วยงาน พบว่าการลงนามในสัญญาของคณะ/หน่วยงาน มีผู้ลงนามในฐานะ23 

ผู้ให้เช่า โดยไม่มีหนังสือมอบอํานาจจากอธิการบดีแต่อย่างใด ซึ่งโดยข้อเท็จจริงแล้ว คณะ/หน่วยงานไม่สามารถจัดทํา24 

สัญญา/ข้อตกลงได้เอง เพราะโดยกฎหมายยังเป็นบุคคลเดียวกันกับมหาวิทยาลัย เว้นแต่จะได้รับมอบอํานาจเป็นกรณี25 

ไป เนื่องด้วย การทํานิติกรรมกับบุคคลภายนอกมีผลผูกพันตามกฎหมายกับมหาวิทยาลัยทั้งในส่วนของความ26 

รับผิดชอบและภาษีต่างๆ ดังนั้น ผู้ที่จะลงนามในสัญญา/ข้อตกลง จะต้องได้รับมอบอํานาจจากอธิการบดี และต้อง27 

ประกอบสําเนาหนังสือมอบอํานาจแนบได้กับสัญญา/ข้อตกลงด้วย 28 

  คณะ/หน่วยงานที่ได้ส่งสําเนาสัญญามาให้สํานักงานฯ โดยสัญญาไม่ปรากฏว่าได้รับมอบอํานาจจาก29 

อธิการบดี มีดังนี้ 30 

1. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 31 

2. สํานักวิทยบริการ 32 

3. คณะทันตแพทยศาสตร์ 33 

4. คณะพยาบาลศาสตร์ 34 
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5. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 

6. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2 

7. ศูนย์คอมพิวเตอร์ 3 

คณะที่มีหนังสือมอบอํานาจจากอธิการบดี 4 

1. คณะเทคนิคการแพทย์ 5 

2. คณะเทคโนโลยี 6 

อนึ่ง ในช่วงที่ผ่านมา รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน ได้เชิญคณบดี/หัวหน้าหน่วยงาน หรือตัวแทนที่ 7 

รับผิดชอบการจัดการทรัพย์สินมาประชุมเพื่อชี้แจงเรื่องการจัดทําสัญญา/ข้อตกลง และปัจจุบันยังมีคณะ/หน่วยงานที่8 

มีการจัดทําสัญญา/ข้อตกลง กับผู้ประกอบการแต่ยังไม่ดําเนินการจัดส่งสําเนาให้แก่สํานักงานฯ  9 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 10 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ  11 

 12 

ระเบยีบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ   13 

  5.1  ขออนุมัติขยายเวลาและส่งรายงานสรุปผลการดาํเนินงานหลักสตูรโครงการพเิศษ  14 

      คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจําปี 2553 15 

  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์เสนอที่ประชุมว่า คณะฯได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนใน16 

หลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยา17 

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข ประจําปี 2553 เสร็จสิ้นแล้ว คณะฯ จึงจัดทํารายงานสรุปผลการ18 

ดําเนินงานในทั้ง 2 หลักสูตร ทั้งนี้ การรายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2553 ล่าช้ากว่ากําหนด เนื่องจากการ19 

ดําเนินการด้านการเงิน และการตรวจสอบบัญชี  คณะฯ จึงใคร่ขออนุมัติขยายเวลาส่งรายงานสรุปผลการดําเนินงาน20 

หลักสูตรโครงการพิเศษ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา        21 

สัตวแพทย์สาธารณสุข ประจําปี 2553  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  โดยในปีงบประมาณ 22 

2553 มีรายรับสูงกว่ารายจ่ายประมาณ 11,965,084.75 บาท  23 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 24 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 25 

 26 

  5.2  การนาํข้อมูลขา่วสารของราชการตามมาตรา 7 และมาตรา 9 แหง่พระราชบัญญัติข้อมลูขา่วสาร 27 

       ของราชการ  พ.ศ.2540 เผยแพรท่างเวบ็ไซต์ของหน่วยงานของรัฐทุกหนว่ยงาน 28 

  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ผู้แทนรองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เสนอ   29 

ที่ประชุมว่า สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือ ที่ นร 0505/ว057 ลงวันที่ 29 เมษายน 2554  แจ้งว่า 30 

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตาม31 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจําปี32 

งบประมาณ พ.ศ.2553 และให้ความเห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในเรื่องการนําข้อมูลข่าวสารของราชการ33 

ตามมาตรา 7 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ34 
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หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานและคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 ได้มีมติรับทราบและ1 

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเสนอ และให้สํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ2 

ราชการและหน่วยงานของรัฐ รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเทคโนโลยี3 

สารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานคณะกรรมการ4 

กฤษฎีกา สํานักงาน ก.พ. สํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ      5 

ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจะต้องถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว  6 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 7 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 8 

 9 

  5.3  การรับบริจาคโลหิตในโครงการ “ทําความดี ด้วยการบริจาคโลหติ ถวายพ่อของแผ่นดนิ” 10 

  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์เสนอที่ประชุมว่า  ด้วยคลังเลือดกลางได้ส่ง11 

รายละเอียดการรับบริจาคโลหิตในโครงการ “ทําความดี ด้วยการบริจาคโลหิต ถวายพ่อของแผ่นดิน” ที่ได้รับบริจาค12 

โลหิตตามคณะต่างๆ ดังนี้ 13 

วัน/เดือน/ปี  สถานที ่     จํานวน (ราย)  จํานวน ซี.ซี. 14 

2 สิงหาคม  2554 คณะวิทยาการจัดการ  110   44,000 15 

8 สิงหาคม 2554  โรงเรียนสาธิตฯ(ศึกษาศาสตร์) 34   14,100 16 

10 สิงหาคม 2554 คณะสัตวแพทยศาสตร์  62   26,700 17 

    คณะทันตแพทยศาสตร์  27   10,150 18 

26 สิงหาคม 2554 คณะเทคโนโลยี   61   24,550 19 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 20 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 21 

 22 

ระเบยีบวาระที่  6  เรื่องอืน่ๆ 23 

6.1  การใช ้E-Meeting System 24 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดี 25 

มีนโยบายที่จะบริหารจัดการประชุมโดยลดปริมาณการใช้กระดาษนั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะกรรมการ26 

พัฒนาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting System) ขึ้น  ซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายวิชาการฯ  ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ 27 

ในฐานะฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณบดี  ศูนย์คอมพิวเตอร์ และงานประชุม กองกลาง สํานักงานอธิการบดี  ได้พัฒนา 28 

E-Meeting System เพื่อการใช้งานแล้ว โดยดําเนินการในส่วนของระบบผู้จัดการประชุมแล้วเสร็จ ส่วนระบบสําหรับ29 

ผู้เข้าร่วมประชุมนั้น จะต้องปรับปรุงอีกเล็กน้อยจึงจะสามารถใช้งานได้เต็มรูปแบบ และในการประชุมครั้งนี้  ได้ขอให้ 30 

อ.กิตต์ิ  เธียรธโนปจัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และผศ.กานดา  สายแก้ว รองผู้ อํ านวยการ31 

ฝ่ายบริหาร  ศูนย์คอมพิวเตอร์ ลองใช้ระบบดังกล่าว ในการประชุมครั้งนี้ด้วยแล้ว ทั้งนี้ ระบบนี้ จะเริ่มใช้สําหรับการ32 

ประชุมคณบดีในเดือนตุลาคม โดยในระยะเริ่มต้น จะขอเรียนเชิญอาสาสมัครจากที่ประชุมคณบดีทดลองใช้ระบบนี้ 33 
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ควบคู่ไปกับแฟ้มเอกสารการประชุมแบบเดิมก่อนและมีการประเมินผล ปรับปรุงพัฒนาให้เต็มประสิทธิภาพ รองรับ1 

การประชุมอ่ืนๆสําหรับคณะ/หน่วยงานที่ประสงค์จะนําระบบไปใช้ต่อไปด้วย 2 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบความคืบหน้าของ E-Meeting System 3 

 มต ิที่ประชุมรับทราบ  4 

 5 

6.2  Sample : Special  Program on Teaching in English 6 

ผู้อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ เสนอที่ประชุมว่า ด้วยได้รับทราบข้อมูลจากอาจารย์ที่ University  7 

of Hawaii  ว่า ขณะนี้ รฐับาลญี่ปุ่นได้กําหนดให้มหาวิทยาลัยของรัฐในญี่ปุ่นสามารถสอนวิชาต่างๆ ในหลักสูตรของ8 

มหาวิทยาลัยเป็นภาษาอังกฤษได้ร้อยละ 10  และมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นได้ติดต่อให้มหาวิทยาลัยในฮาวายจัดการ9 

อบรมทักษะการสอนเป็นภาษาอังกฤษให้ ซึ่งมีตัวอย่างหลักสูตรการอบรมตามเอกสารประกอบวาระการประชุม โดย10 

ใช้เวลาอบรม 2 สัปดาห์ อัตราค่าใช้จ่ายเป็นเงินจํานวน 12,000 USD ต่อคน ไม่รวมค่าอาหารและที่พัก  จึงแจ้งข้อมูล11 

สําหรับคณะทีส่นใจ ซึ่งจะรองรับการเตรียมการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย 12 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 13 

 มต ิที่ประชุมรับทราบ  14 

 15 

6.3  ขอเชญิรว่มชมและเชียร์ นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 16 

       ในการประกวด"ทรู อคาเดมี แฟนเทเชีย ซีซัน่  หรือ True AF8” 17 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ผู้แทนรองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เสนอ    18 

ที่ประชุมว่า ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหาร คณบดี ผู้อํานวยการ  ร่วมชมและเชียร์ นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการ19 

ประกวด “ทรู อคาเดมี แฟนเทเชีย ซีซั่น หรือ  True AF8”  โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ น.ส.จีรวรรณ 20 

สอนสะอาด (แพรว)  V15  นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ และ นายเศรษฐพงศ์ เพียงพอ (เต๋า) V23 นักศึกษา21 

วิทยาลัยนานาชาติ  จะแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2554 นี้ เวลาประมาณ 20.30 น.เป็นต้นไป  22 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและร่วมชมและเชียร์นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย 23 

 มต ิที่ประชุมรับทราบ  24 
   25 

 6.4  ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจบุัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับยกย่องใหเ้ป็นคนดีแทนคุณ 26 

       แผ่นดิน  ในงานแทนคุณแผน่ดิน ประจําป ี2554 27 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ผู้แทนรองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เสนอ    28 

ที่ประชุมว่า ด้วยเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2554  มีศษิย์เก่า และศษิย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยได้รับรางวัลต่างๆ       29 

ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัทเนชั่นมัลติมีเดีย ที่ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น  ดังนี้ 30 

1.  นางสาวอารยา  ศรีจารนัย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 31 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลเยาวชนแทนคุณแผ่นดิน ประจําปี 2554  ในโครงการคนดี32 

แทนคุณแผ่นดิน ประจําปี 2554  33 

 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 13/2554 ณ วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2554 
ฉบับได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 14/2554 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

2. นพ. ภักดี  สืบนุการณ์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จังหวัดเลย     1 

ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนคนดี2 

ของจังหวัดเลย และนอกจากนี้ นพ.ภักดี สบืนุการณ์ ยังได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท คนที ่3 

37  ของคณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล อีกด้วย  4 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและร่วมช่ืนชมยินดีกับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย 5 

 มต ิที่ประชุมรับทราบ และร่วมชื่นชมยินดี 6 

 7 

เลิกประชุมเวลา  11.55 นาฬิกา 8 

                        9 

                                                  10 
(รองศาสตราจารย์เอื้อมพร  ทองกระจาย) 11 

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ 12 

เลขานุการที่ประชุมคณบดี 13 

 14 

นางสุภารัตน์  มูลศร ี15 

นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสด์ิ 16 

ผู้จดรายงานการประชุม  17 


