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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 3/2555 ณ วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 
ฉบับได้รับการรับรอง จากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่  4/2555  วันที่ 9 มีนาคม 2555 เรียบร้อยแล้ว 

รายงานการประชุมคณบด ี1 

ครั้งที่ 3/2555 2 

เม่ือวันศุกรท์ี่ 17 กุมภาพันธ ์ 2555 3 

ณ  ห้องประชมุสารสิน ชัน้ 2 อาคารสิรคิณุากร มหาวทิยาลัยขอนแก่น 4 
 5 

 6 

ผู้มาประชุม 7 

1. รศ.สมหมาย ปรีเปรม    รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน  ประธาน 8 

รักษาราชการแทนอธิการบดี 9 

2. ผศ.เทวัญ เริ่มสูงเนิน    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร 10 

      แทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร 11 

3. รศ.สมปอง ธรรมศิริรักษ์   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย 12 

แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 13 

4. ผศ.ลิขิต อมาตคง    รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  14 

5. ผศ.ประพันธ์ศักด์ิ ฉวีราช   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 15 

แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 16 

6. ผศ.ชํานาญ  บุญญาพุทธิพงศ์   รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 17 

7. รศ.ลําปาง แม่นมาตย์    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 18 

8. รศ.อนันต์  พลธานี    คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 19 

9. ผศ.อาวุธ ย้ิมแต้    รองคณบดีฝ่ายบริหาร 20 

แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 21 

10. ผศ.เกียรติ  แสงอรุณ    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 22 

11. ผศ.จีราวิชช์ เผือกพันธ์   รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ 23 

แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 24 

12. รศ.บําเพ็ญจิต  แสงชาติ    รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 25 

      แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 26 

13. ศ.ภิเศก  ลุมพิกานนท์      คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 27 

14. ผศ.เยาวลักษณ์  อภิชาติวัลลภ   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 28 

15. รศ.เกรียงไกร  กิจเจริญ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 29 

16. ผศ.สมศักด์ิ  พิทักษานุรัตน์   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 30 

17. รศ.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ   คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 31 

18. รศ.วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 32 

19. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี 33 

20. รศ.สุณีรัตน์  เอี่ยมละมัย   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 34 
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21. ผศ.ทรงยศ วีระทวีมาศ   คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 

22. ผศ. กฤตพา แสนชัยธร   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา 2 

      แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 3 

23. อ.เทพฤทธิ์  ตุลาพิทักษ์   รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์ 4 

24. รศ.ไพบูลย์ ดาวสดใส    รองคณบดีฝ่ายบริหาร 5 

แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 6 

25. รศ.ศุภวัฒนากร วงษ์ธนวสุ   คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 7 

26. รศ.ยุพิน  เตชะมณี    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 8 

27. นางสุดใจ  ธนไพศาล    ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ 9 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) 10 

28. ผศ.กานดา สายแก้ว    รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ 11 

แทนผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ 12 

29. อ.วิรงรอง มงคลธรรม    รองผู้อํานวยการฝ่ายบริการ 13 

แทนผู้อํานวยการศูนย์บริการวิชาการ 14 

30. รศ.อาภรณี ไชยาคํา    รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ 15 

แทนผู้อํานวยการ สํานักทะเบียนและประมวลผล  16 

(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 17 

31. รศ.สุธา  ภู่สิทธิศักด์ิ    ประธานสภาคณาจารย์ 18 

32. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ 19 

เลขานุการที่ประชุม 20 

33. นางกิตติมา  จันทรสม   ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 21 

 22 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 23 

1. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย   อธิการบดี  24 

2. รศ.พิษณุ อุตตมะเวทิน   รองอธิการบดีฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 25 

3. รศ.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม   รองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 26 

4. รศ.อภิรัฐ  ศิริธราธิวัตร   รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 27 

5. รศ.เฉลิมศักด์ิ  พิกุลศรี   คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 28 

6. รศ.รวี  หาญเผชิญ    ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 29 

7. ผศ.สุรพล  แสนสุข    ผู้อํานวยการวิทยาเขตหนองคาย 30 

8. นายอมร สินเธาว์    ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง 31 

9. นางสังวาลย์   ช่างทอง   ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม  32 

10. นายธัญญา  ภักดี    ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 33 

 34 

ผู้เข้าร่วมประชุม 35 

1. ผศ.ภาวดี ภักดี    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน 36 
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เริ่มประชุมเวลา 09.45 นาฬิกา   1 

   เนื่องจากอธิการบดีลาป่วย จึงได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรพัย์สิน เป็น2 

ประธานที่ประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ3 

ประชุมดังนี้      4 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม 5 

   1.1  การลาพกัรักษาสุขภาพของอธิการบดี 6 

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากมีผู้บริหารและบุคลากรหลายท่านเป็นห่วงอาการป่วย 7 

ของอธิการบดี จึงขอนาํเสนอคลิปวีดีโอของอธิการบดี ในช่วงการพักรกัษาตัวที่โรงพยาบาลศิรริาช กรุงเทพฯต่อที่ประชมุ8 

ประมาณ 1 นาที ซึ่งบอกเล่าอาการป่วย การรักษา และขอบคุณผูเ้กี่ยวข้องทุกฝ่ายทีใ่ห้การดูแลและแสดงความห่วงใย  9 

            จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 10 

            มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 11 

ระเบียบวาระที่  2 การรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2555 เม่ือวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 12 

          ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2555 เมือ่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 13 

โดยให้ตัดคําที่พิมพ์เกินในหนา้ 1 บรรทัดที ่15 “ww” ออก 14 

 15 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่อง  16 

- ไม่มี - 17 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 18 

       4.1 การจัดทําผังแม่บทและการพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัย 19 

   รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เสนอต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้าง20 

พ้ืนฐานขอนําเสนอเรื่องการจัดทําผังแม่บทและการพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัย รวมทั้งร่างระเบียบฯและประกาศฯที่21 

เกี่ยวข้อง  3 เรื่อง  รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังนี้ 22 

4.1.1 ผังมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555 23 

    ในการยกร่างผังมหาวิทยาลัยขอนแก่นปี พ.ศ. 2555 ได้มีการศึกษาทบทวนพัฒนาการของผัง24 

มหาวิทยาลัย ในอดีตจนถึงปัจจุบันต้ังแต่ผังแม่บทปี 2522 ผังแม่บทปี 2528 ตลอดจนการศึกษาในปี 2550 ทั้งนี้ได้25 

ศึกษาพระราชบัญญัติการผังเมือง   พ.ศ. 2518 ตลอดจนกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น ซึ่งนําไปสู่การ26 

ปรับปรุงประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินและเสนอแนะแนวทาง ในการดําเนินการให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายและ27 

นําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 28 

พัฒนาการการวางผังของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 29 

    มหาวิทยาลัยได้ริเริ่มดําเนินการจัดทําผังแม่บท ในปี พ.ศ. 2521 และมีผังแม่บทฉบับแรกใช้30 

บังคับในปี พ.ศ. 2522  ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2526 มหาวิทยาลัยได้เริ่มเล็งเห็นว่าการขยายตัวของ มหาวิทยาลัยมี31 

มากจนเกินกว่าขอบเขตซึ่งผังแม่บทฉบับเดิมได้กําหนดไว้อย่างมาก จึงให้มีการปรับปรุงผังแม่บทอีกครั้ง มีการเปลี่ยนแปลง32 
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เขตการศึกษา และเขตที่พักอาศัยให้มีขนาดที่ดินเพิ่มขึ้นจากผังแม่บทปี พ.ศ. 2522 เพื่อรองรับการขยายตัวของ1 

โปรแกรมการศึกษา เขตกีฬาและพักผ่อนมีขนาดเล็กลง เพราะได้กําหนดให้กระจายอยู่ในเขตที่พักอาศัยแต่ละกลุ่ม 2 

และได้กําหนดเขตผลประโยชน์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีรายได้นอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดินสนับสนุนผังแม่บท3 

ดังกล่าว แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2528 (ผังแม่บทมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2) และได้ยึดผังแม่บทฉบับนี้เป็น4 

กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัย มาจนถึงปัจจุบัน 5 

    ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ได้มีการออกกฎกระทรวงบังคับใช้ในเขตเมือง6 

ขอนแก่น 2 ฉบับ ได้แก่ กฎกระทรวง ฉบับที่ 81 (พ.ศ.2532) (บังคับใช้ภายหลังผังแม่บทมหาวิทยาลัยขอนแก่น   7 

พ.ศ. 2528   4 ปี)  และกฎกระทรวง ฉบับที่ 432 (พ.ศ. 2542) ซึ่งตามรายการประกอบแผนผังกําหนดการใช้8 

ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภทท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 432 (พ.ศ. 2542) ได้กําหนดให้ ที่ดินหมายเลข 8.4 9 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ที่กําหนดให้ “ใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับ10 

การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์”  จากข้อกําหนดดังกล่าวส่งผลให้เขตพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น11 

ไม่สามารถใช้ประโยชน์เพื่อกิจการอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นพาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม ซึ่งถูกกําหนดเป็นการใช้12 

ประโยชน์ที่ดินลักษณะอื่นๆ ตามมาตรการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมโยธาธิการและผังเมือง  และจากการเติบโตอย่าง13 

ก้าวกระโดดแต่ไร้ทิศทางของการควบคุม ส่งผลให้เกิดปัญหาที่ติดตามมาหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ประโยชน์14 

ที่ดิน การจราจร สาธารณูปโภค รวมถึงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติประกอบกับการขยายตัวในระดับจังหวัดและ15 

ระดับภูมิภาคก่อให้เกิดความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการศึกษา ออกแบบ และจัดทําผังแม่บทฉบับใหม่ที่มีความ16 

เหมาะสมกับปัจจุ บัน  และอนาคต  เพื่อใช้ ในการกํากับและควบคุมนโยบายการพัฒนาด้านต่างๆ  ของ17 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมอบให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืนเป็นผู้ศึกษาและออกแบบ – วางผัง  18 

ผลการศึกษาได้เสนอกรอบแนวคิดและเป้าหมายในการพัฒนาผังแม่บทมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 19 

2550) โดยเน้นหนักในด้านการออกแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตําแหน่งของกิจกรรมต่างๆ การจัดระบบจราจร และ20 

ขนส่งที่ย่ังยืนภายในมหาวิทยาลัย และระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคตอย่างเพียงพอ และเป็น21 

มิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยคณะผู้ศึกษาวิจัยได้ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ เมื่อ ปี พ.ศ. 2554 จากการศึกษาเอกสารดังกล่าว 22 

มีประเด็นที่สําคัญกล่าวคือการกําหนดลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินที่กําหนดไว้ 12 ประเภท ซึ่งเป็นการศึกษาเชิง23 

วิชาการทําให้การใช้ประโยชน์ที่ดินขัดแย้งกับผังเมืองรวมขอนแก่น (กฎกระทรวง ฉบับที่ 432) ในหลายบริเวณ อาทิ24 

เช่น  พ้ืนที่บริการ  และหาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย  พ้ืนที่การเกษตรและปศุสัต ว์  เ ป็นต้น  ต่อมา25 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนโยบายในช่วงปี 2553 เน้นการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาและมุ่งสู่การเป็น26 

มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยทําให้จํานวนนักศึกษาและบุคลากรไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ตามผลการศึกษาผังแม่บท 27 

ดังนั้นจึงได้มีการปรับปรุงรายละเอียดของผังให้สอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางในการพัฒนาจึงแบ่งประเภทการ28 

ใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น 4 ประเภทได้แก่ 29 

1. ที่ดินประเภทการเรียน การสอนและการวิจัย 30 

2. ที่ดินประเภทการบริหารและสนับสนุนการศึกษา 31 

3. ที่ดินประเภทส่งเสริมการศึกษา 32 

4. ที่ดินประเภทการอนุรักษ์ 33 
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ในส่วนของระบบคมนาคมได้ปรับให้สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยและออกแบบผังแม่บทฯ พ.ศ. 2550 1 

 2 

จากการศึกษาดังกล่าวคณะผู้ศึกษาวิจัยมีประเด็นข้อเสนอแนะที่จะต้องดําเนินการให้มีการนําผัง3 

แม่บทไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการวางแผนพัฒนาตลอดจนการปรับปรุงผังแม่บท4 

มหาวิทยาลัยในอนาคต ดังนี้ 5 

1. การกําหนดมาตรการในการควบคุมบังคับใช้ให้เป็นไปตามผัง ควรท่ีจะแต่งต้ัง มอบหมายหน้าที่ให้กับ6 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบแผนผังการก่อสร้างให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นไปตามที่7 

กําหนดในผังมหาวิทยาลัย โดยหากมีเรื่องที่ต้องพิจารณาในรายละเอียดเพ่ิมเติมควรที่จะแต่งต้ัง8 

คณะกรรมการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ให้ความคิดเห็นก่อนดําเนินการก่อสร้าง 9 

2. การติดตาม ประเมินผลผังมหาวิทยาลัย ควรจัดทําฐานข้อมูลเพื่อการบริหารผังที่มีรายละเอียดของ10 

ประชากร (นักศึกษา,บุคลากรและผู้รับบริการต่างๆ) การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร,          การ11 

สัญจรและที่จอดรถตลอดจนสาธารณูปโภคต่าง  ๆโดยมอบหมายหน้าที่ให้กับบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง ใน12 

ระดับคณะ/หน่วยงาน เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลให้กับหน่วยงานกลางที่ทําหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ13 

รายงานผล การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ ดินให้ กับผู้บริหารระดับต่างๆ ใช้14 

ประกอบการวางแผนพัฒนา 15 

3. การปรับปรุงผังมหาวิทยาลัยในอนาคต ควรประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็น16 

เทศบาลนครขอนแก่น ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลพ้ืนที่ สํานักงานโยธาธิการและ     17 

ผังเมืองที่เป็นที่ปรึกษาในการบังคับใช้กฎกระทรวงผังเมืองรวม ในการปรับเปลี่ยนประเภทการใช้18 

ประโยชน์ที่ ดินให้เป็นไปตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย โดยอาจใช้การดําเนินการตาม19 

พระราชบัญญัติการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 ทั้งนี้ในการดําเนินการในทุกขั้นตอน20 

จะต้องคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสําคัญ  21 

 22 

4.1.2   (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ผังแม่บทและการก่อสร้างภายใน        23 

      มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. .... 24 

เนื่องด้วย ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การดําเนินการเกี่ยวกับงานก่อสร้างภายใน 25 

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2521 ยังไม่ได้มีการปรับปรุง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างได้มี26 

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ วิ ธีการดําเนินการ  และเพื่อให้การดําเนินการเกี่ยวกับผังแม่บทและสิ่ งก่อสร้างภายใน27 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น บังเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร  28 

กองแผน กองอาคารและสถานที่ และกองคลัง ได้ดําเนินการจัดทํา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยผังแม่บท29 

และการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. .... และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ../....) เรื่อง30 

การดําเนินการและขั้นตอนการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ....  โดย(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย         31 

ผังแม่บทและการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. .... ประกอบด้วย 3 หมวด ดังนี้ 32 

1. หมวด 1  คณะกรรมการผังแม่บท 33 

2. หมวด  2  ผังแม่บท 34 

3. หมวด  3  การก่อสร้าง 35 
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4. บทเฉพาะกาล 1 

สาระสําคัญของระเบียบฯ ดังกล่าว ในหมวด  1 คณะกรรมการผังแม่บท  เป็นเรื่ององค์ประกอบของ 2 

คณะกรรมการผังแม่บทในข้อ 6 และอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการผังแม่บท ในข้อ 7 3 

      “ ข้อ 6 ให้มีคณะกรรมการผังแม่บท ประกอบด้วย 4 

(1) อธิการบดี     เป็นประธานกรรมการ 5 

(2) รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย   เป็นรองประธานกรรมการ 6 

จากอธิการบดี จํานวน 2 คน 7 

(3) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์   เป็นกรรมการ 8 

(4) คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   เป็นกรรมการ 9 

(5) ผู้แทนคณบดี  จํานวน 2 คน   เป็นกรรมการ 10 

(6) ผู้แทนคณาจารย์  จํานวน 1 คน   เป็นกรรมการ 11 

(7) ผู้แทนบุคลากร  จํานวน 1 คน   เป็นกรรมการ 12 

(8) ผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวน 3 – 5 คน   เป็นกรรมการ 13 

(9) ผู้อํานวยการที่เกี่ยวข้อง    เป็นกรรมการและเลขานุการ  14 

สํานักงานอธิการบดี 15 

   ผู้ทรงคุณวุฒิจากข้อ 6 (7) ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 16 

สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ และการเงิน โดยเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 คน 17 

   ผู้แทนจากข้อ 6 (5) ถึงข้อ 6(8) ให้ที่ประชุมเป็นผู้เลือก 18 

   กรรมการจากข้อ 6 (5) ถึงข้อ 6(8) มีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี อาจได้รับแต่งต้ังใหม่19 

ได้ แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ 20 

   ข้อ 7 ให้คณะกรรมการผังแม่บทมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้ 21 

(1) เสนอแนะสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับนโยบาย และแผนปฏิบัติ22 

เกี่ยวกับผังแม่บทและการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัย 23 

(2) พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทํา และดําเนินตามผังแม่บท ตลอดจนผัง24 

แม่บทเฉพาะของมหาวิทยาลัย 25 

(3) ออกระเบียบ ประกาศ กฎเกณฑ์ แนวทางการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัย26 

เพื่อให้เป็นไปตามผังแม่บท 27 

(4) พิจารณาให้ข้อคิดเห็น เสนอแนะ และให้ความเห็นชอบโครงการก่อสร้างภายใน28 

มหาวิทยาลัยตามผังแม่บทที่กําหนดไว้ 29 

(5) เชิญผู้เกี่ยวข้องให้ข้อมูล เอกสาร หรือชี้แจงแก่คณะกรรมการ 30 

(6) แต่งต้ังอนุกรรมการ หรือคณะทํางานเพื่อพิจารณากลั่นกรองเรื่องเกี่ยวกับผัง31 

แม่บท และการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัย 32 

(7) อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง.....” 33 

 34 
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4.1.3  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ .../ 2555 เรื่องการดําเนินการและขั้นตอนการ   1 

        ก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ....  2 

ประกาศฉบับนี้ เป็นการกําหนดเรื่อง การดําเนินการและขั้นตอนการก่อสร้างภายใน3 

มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นไปตามระเบียบพัสดุ ประกอบด้วยขั้นตอนการดําเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้าง 7 ขั้นตอน คือ 4 

1. ขั้นตอนการเตรียมการ 5 

2. ขั้นตอนการออกแบบรูปและรายละเอียด 6 

3. ขั้นตอนการจัดต้ังประมาณค่าก่อสร้าง 7 

4. ขั้นตอนการจัดจ้างสิ่งก่อสร้าง 8 

5. ขั้นตอนการบริหารจัดการงานก่อสร้าง 9 

6. ขั้นตอนการส่งมอบโครงการก่อสร้าง 10 

7. ขั้นตอนการประกันความชํารุดบกพร่องตามสัญญา  11 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม     12 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 13 

  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อคิดเห็นเสนอแนะ ในภาพรวม ดังนี้ 14 

1. ข้อเสนอแนะตอ่ผังแม่บท 15 

(1) การกําหนดพื้นที่ มีข้อเสนอดงันี้ 16 

 -  พ้ืนที่บริเวณด้านตะวันออกเฉียงใต้ของวงเวียนบริเวณคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งแต่เดิมเคยมีการเสนอ17 

    ให้สํารองพื้นที่ไว้สําหรับรองรับการขยายตัวหรือการพัฒนาของศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ   แต่ที่18 

    กําหนดไว้ในร่างผังที่เสนอเป็นพื้นที่ส่งเสริมการศึกษาซึ่งจะทําให้ไม่สามารถขยายตัวตามหลักการ19 

    เดิมได้   ซึ่งประธานได้ช้ีแจงว่าการกําหนดพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้   20 

    สามารถยืดหยุ่นในการใชป้ระโยชน์ได้เพิ่มขึ้น แต่ทั้งนี้ต้องมีการดําเนินการศึกษาความเป็นไปได้21 

    และจัดทําผงัรายละเอียดเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยก่อนดําเนินการ  22 

       -  พ้ืนทีร่ะหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ และคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งเดิมเคยเป็นพื้นที่อนุรักษ์          23 

     ในผังแม่บทใหม่นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมหรือไม่   24 

       -  คณะเกษตรศาสตร์เคยได้เสนอให้กําหนดพื้นที่บริเวณบ่อบําบัดน้ําเสีย ทางไปหอพัก 9 หลัง เป็น25 

     พ้ืนที่เพื่อการศึกษา ได้ดําเนินการอยู่ในผงัแม่บทใหม่นี้แล้วหรือไม่ 26 

      (2)  ผังแมบ่ทต้องมีความชัดเจน  และพจิารณาอย่างรอบคอบโดยเฉพาะการกําหนดเขตพื้นที่ในแต่ละ 27 

            ประเภทของการใช้ประโยชน์ที่ดิน  เพราะหากไม่ชัดเจนอาจสร้างปัญหาการพัฒนาที่ดินของ 28 

            มหาวิทยาลัยในอนาคตควรมีการพิจารณาการจัดพ้ืนที่ผังแม่บทให้ชัดเจนก่อนที่จะมีการกําหนดสี 29 

      (3)  เอกสารประกอบการพิจารณาผังแม่บท ควรมีรายละเอียดลําดับความเป็นมา หลักการเหตุผล     30 

           กระบวนการจัดทํา  การกําหนดอัตราส่วนของการจัดพ้ืนที่ประเภทต่างๆ  เพื่อสร้างความเข้าใจที ่31 

           ชัดเจนและเห็นภาพความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจของมหาวิทยาลัยในอนาคต 32 

      (4)  ควรเรง่ดําเนินการให้มีกรรมการผังแม่บทของมหาวิทยาลัยก่อน  และให้กรรมการผังแม่บทเปน็ผู้   33 

            พิจารณารายละเอียดผังแม่บทเสนอที่ประชุมคณบดี และสภามหาวิทยาลัย  34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 3/2555 ณ วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 
ฉบับได้รับการรับรอง จากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่  4/2555  วันที่ 9 มีนาคม 2555 เรียบร้อยแล้ว 

      (5)  ร่างผังแม่บท ปี 2550  ได้ผ่านการศึกษาวิจัย  รวมทั้งการพิจารณาจากที่ประชุมคณบดี และสภา  1 

             มหาวทิยาลัยมาตามลําดับเรียบร้อยแล้ว จึงถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์  ควรได้นํามาใช้เป็นกรอบ 2 

  แนวทาง ในการพิจารณาปรับปรุงเพื่อจัดทําผังแม่บทฉบับใหม่ต่อไป 3 

 2.  ข้อเสนอแนะต่อ ร่าง ระเบียบฯ 4 

      (1)  ควรมีข้อมูลเปรียบเทียบระเบียบฯเดิม กับระเบียบฯใหม ่5 

      (2)  ปรับองค์ประกอบของคณะกรรมการผังแม่บท ตาม ข้อ 6  เป็น ดังนี้ 6 

   1)  อธิการบดี       เป็นประธานกรรมการ 7 

   2) รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี จํานวน 2  คน   เป็นรองประธานกรรมการ 8 

   3) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์     เป็นกรรมการ 9 

   4) คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์    เป็นกรรมการ 10 

   5) ผู้แทนจากที่ประชุมคณบดี   จํานวน 4  คน    เป็นกรรมการ 11 

       (จากคณบดี  3 กลุ่มสาขาวิชา  ผู้อํานวยการฯ 1 คน) 12 

   6) ประธานสภาคณาจารย์ หรือผู้แทน    เป็นกรรมการ 13 

   7) ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง หรือผู้แทน  เป็นกรรมการ 14 

   8) ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน  3 – 5 คน    เป็นกรรมการ 15 

   9) ผู้อํานวยการกองที่ได้รับมอบหมาย    เป็นกรรมการและเลขานุการ 16 

  ผู้ทรงคุณวุฒิจากข้อ 6 (8) ให้ที่ประชุมคณบดีเป็นผู้เลือก 17 

  … 18 

  - หน้าที่ของคณะกรรมการผงัแม่บท ตามขอ้  7 ควรระบุให้ชัดเจน  โดยคณะกรรมการผังแม่บทมใิช่19 

ผู้จัดทําผังแม่บท แต่เป็นผู้พิจารณาให้ข้อคิดเห็นต่อผังแม่บท     คณะกรรมการผังแม่บทควรมีหน้าที่เฉพาะการให้20 

ข้อคิดเห็นเสนอแนะ และไมค่วรเป็นผู้ออกระเบียบ หรือจัดทํากฎเกณฑ์เอง     21 

  - ควรมีคณะทาํงานชุดหนึ่งเป็นผู้จัดทําผังแม่บท หรือนําผงัแม่บทเดิมมาปรับปรุง  เพื่อนําเสนอ22 

คณะกรรมการผังแม่บทพิจารณาให้ความเหน็ชอบ ก่อนดําเนินการในขั้นตอนต่อไป 23 

 3. ข้อเสนอแนะต่อ ร่าง ประกาศฯ 24 

     (1)  ประกาศฯดังกล่าวเป็นการดําเนินการตามขั้นตอนของระเบียบพัสดุฯ จึงควรอ้างอิงระเบียบพัสดุที่ 25 

           เกี่ยวขอ้งและกําหนดกรอบเวลา  ลาํดับการดําเนินการก่อนหลังในแต่ละขั้นตอน ให้ชัดเจน 26 

     (2)  ไม่ควรกําหนดรายละเอียดปลีกย่อยในประกาศฯมากเกินไป 27 

     (3)  ควรใหค้ณะกรรมการผังแม่บท ที่แต่งต้ังตาม ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย  ผังแม่บทและ28 

การก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ....  ไปพิจารณาในรายละเอียด ร่าง ประกาศ ฯ ก่อน 29 

  มติ   ที่ประชมุพิจารณาแลว้เพื่อใหผ้ังแมบ่ทมีความชัดเจนก่อนการดาํเนนิการต่อไป เห็นควรให้30 

ชะลอการพิจารณาผังแม่บทไว้ก่อน โดยขอให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ เฉพาะ (ร่าง) 31 

ระเบยีบมหาวทิยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย  ผังแม่บทและการก่อสรา้งภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ....  ซึ่งได้32 

ปรับแก้ไขตามข้อคิดเห็นเสนอแนะของทีป่ระชุมคณบดี  ทั้งนี้ เพื่อใหส้ามารถดําเนนิการแต่งตั้งคณะกรรมการ ผัง33 

แม่บท ได้ก่อน   และเมื่อมีกรรมการผงัแม่บทเรียบร้อยแล้ว จึงให้กรรมการผังแม่บทพิจารณา  เสนอผังแม่บท 34 

และร่างประกาศมหาวทิยาลัยขอนแก่น  เรื่อง การดาํเนินการและขัน้ตอนการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัย 35 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 3/2555 ณ วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 
ฉบับได้รับการรับรอง จากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่  4/2555  วันที่ 9 มีนาคม 2555 เรียบร้อยแล้ว 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 1 

       5.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  2 

             ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 3 

 เลขานุการที่ประชุม เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดําเนินการตามระเบียบ4 

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2552 ข้อ 6 ในการประเมินความ5 

เสี่ยงเพื่อการวางระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย และปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผลและ6 

เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และตามแนวทางการประเมินการดําเนินการ      7 

การตรวจประเมินตามเกณฑ์ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ 2554 หมวด 2    8 

SPP 4  สถาบันอุดมศึกษามีการวิเคราะห์และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และการ9 

จัดสรรทรัพยากรการบริหารที่สําคัญให้เพียงพอ เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายตามเป้าประสงค์เชิง10 

ยุทธศาสตร์  จึงขอเสนอรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี11 

งบประมาณ พ.ศ. 2554 และการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ยังมีความเสี่ยงคงเหลือ ที่ต้อง12 

จัดการความเสี่ยงต่อ ดังนี้ 13 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 14 

1.1 ด้านการผลิตบัณฑิต มีปัจจัยเสี่ยงคงเหลือ คือ 15 

1.1.1 การปรับปรุงหลักสูตรไม่เป็นไปตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการ16 

อุดมศึกษากําหนด 17 

1.1.2 ความเป็นนานาชาติของนักศึกษาและอาจารย์ 18 

1.1.3 คุณภาพของนักเรียนที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 19 

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 20 

2.1 ด้านการเงินและงบประมาณ มีปัจจัยเสี่ยงคงเหลือ คือ 21 

2.1.1 ระบบสารสนเทศทางการเงินยังไม่ได้ใช้งานสมบูรณ์ 22 

2.2 ด้านการพัฒนาบุคลากร มีปัจจัยเสี่ยงคงเหลือ คือ 23 

2.2.1 เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรยังไม่สอดคล้องกับภาระหน้าที่และ 24 

โครงสร้างของหน่วยงาน 25 

2.2.2 อาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการตํ่ากว่าเป้าหมาย 26 

2.2.3 การสรรหาและรักษาอาจารย์และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามา 27 

ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 28 

2.2.4 สวัสดิการ หนี้สิน บุคลากรบางประเภท 29 

2.3 ด้านความปลอดภัย มีปัจจัยเสี่ยงคงเหลือ คือ 30 

2.3.1 ระบบจัดการด้านการป้องกันอัคคีภัยภายในอาคารของมหาวิทยาลัยไม่ได้ 31 

ดําเนินการทุกคณะ/หน่วยงาน 32 

2.3.2 ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของบุคลากรและนักศึกษา 33 

2.4 ด้านเทคโนโลยีและสานสนเทศ มีปัจจัยเสี่ยงคงเหลือ คือ 34 



- 10 – 
 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 3/2555 ณ วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 
ฉบับได้รับการรับรอง จากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่  4/2555  วันที่ 9 มีนาคม 2555 เรียบร้อยแล้ว 

2.4.1 ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยยังไม่บูรณาการทุกด้าน เช่น ด้านบุคลากร 1 

และด้านการเงิน เป็นต้น  2 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 3 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 4 

   มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 5 

 6 

5.2   รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และความพึงพอใจของนิสิต 7 

            นักศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 

เลขานุการที่ประชุม เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 9 

(สํานักงาน ก.พ.ร.) และสํานักสถิติแห่งชาติได้แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ตัวช้ีวัดที่ 5 ร้อยละของระดับ10 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปี11 

งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยได้รับแจ้งผลเป็นรายงานการสํารวจความพึงพอใจ12 

ของผู้ใช้บัณฑิต และความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นข้อมูลสารสนเทศที่มี13 

ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอน และการให้บริการที่สอดคล้อง14 

กับความต้องการของนักศึกษา ตลอดจนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต จึงขอเสนอ15 

รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 16 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสรุป   ดังนี้ 17 

1. ผลการสํารวจความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 18 

    ความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิตตัวอย่าง ผลคะแนนที่ได้จากการสํารวจอยู่ที่ 19 

ระดับ 4.2289 คะแนนหรือเท่ากับร้อยละ 84.58 และเมื่อเทียบเป็นระดับคะแนนตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติ20 

ราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของสํานักงาน ก.พ.ร. ได้เท่ากับ 4.9160 โดยมีจําแนกตามประเด็น          21 

การประเมินและระดับคะแนนเรียงตามลําดับความพึงพอใจ  ดังนี้ 22 

 ร้อยละความพึงพอใจ
1. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 89.5460
2. ความรู้ความสามารถทางวิชาการ 82.6400
3. ความรู้ความสามารถพื้นฐาน 81.5460

ประเด็นการประเมินที่มีระดับคะแนนที่ตํ่าควรปรับปรุง  
1. ความละเอียดรอบคอบในการทํางาน 79.8000
2. ความสามารถในการตัดสินใจ 79.0000
3. ความรู้และทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ 70.1000

 23 

2. ผลการสํารวจความพึงพอใจต่อสถาบันอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษา ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554 24 

ความพึงพอใจต่อสถาบันอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษาตัวอย่าง ผลคะแนนที่ได้จากการสํารวจอยู่     25 

ที่ระดับ 4.1431 หรือเท่ากับร้อยละ 82.86 และเมื่อเทียบเป็นระดับคะแนนตามเกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติ26 

ราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของสํานักงาน ก.พ.ร. ได้เท่ากับ 4.5720 โดยมีจําแนกตามประเด็นการ27 

ประเมินและระดับคะแนนเรียงตามลําดับความพึงพอใจ  ดังนี้ 28 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 3/2555 ณ วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 
ฉบับได้รับการรับรอง จากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่  4/2555  วันที่ 9 มีนาคม 2555 เรียบร้อยแล้ว 

 ร้อยละความพึงพอใจ
2.1 ด้านการจัดการเรียนการสอน  
 2.1.1  อาจารย์ผู้สอน 86.3940
 2.1.2  การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน 84.3220
 2.1.3  สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 82.3620
 2.1.4  สถานที่สําหรับจัดการเรียนการสอน 81.4740
2.2 ด้านการให้บริการของสถาบันอุดมศึกษา  
 2.2.1  การให้บริการด้านวิชาการ 82.7640
 2.2.2  การให้บริการทั่วไป 81.4060
ประเด็นการประเมินที่มีระดับคะแนนที่ตํ่าควรปรับปรุง  ได้แก่
1. การให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่นิตินักศึกษาร้อยละความพึงพอใจ 79.7980
2. การให้บริการด้านระบบงานทะเบียน 79.7980
3. การให้บริการด้านสุขภาพอนามัย 79.6960

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 1 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 2 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  3 

 4 

5.3 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 5 

     ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามท่ีสํานักงานตรวจสอบภายใน ได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะ6 

การเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ7 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งผู้อํานวยการกองคลังเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงิน8 

เหล่านี้ สําหรับผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว จากผลการตรวจสอบ9 

ของสํานักงานตรวจสอบภายใน ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งรวมถึงการทดสอบ10 

หลักฐานประกอบรายการที่จําเป็น เห็นว่างบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่ถูกต้อง ตามที่ควรในสาระสําคัญ11 

ของหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามหลักการบัญชีที่กระทรวงการคลังกําหนด อนึ่งโดยข้อสังเกต  ดังนี้ 12 

1. รายงานลูกหนี้ระยะยาวเป็นเงินยืมหน่วยงานต่างๆ ที่ค้างชําระ (หมายเหตุประกอบ 6) 13 

ได้เคยเสนอแนะให้ติดตามทวงถามมาหลายครั้ง แต่ยังคงมียอดค้างชําระในงบ14 

การเงิน โดยไม่มีรายการเคลื่อนไหว 15 

2. งานระหว่างก่อสร้าง (หมายเหตุประกอบ 11) ควรเร่งรัดให้ดําเนินการให้เป็นไปตามแผน 16 

3. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หมายเหตุประกอบ 12) สัญญาเช่าซื้อคอมพิวเตอร์ 230 เครื่อง 17 

(คณะแพทยศาสตร์) 18 

4. รายได้รอรับรู้ (หมายเหตุประกอบ 17) คณะแพทยศาสตร์ มีรายการเงินรับฝากที่รอรับรู้19 

เมื่อใช้จ่ายเงิน 606,937,548.79 บาท ควรทบทวนนําเข้าสู่เงินผลประโยชน์ของคณะต่อไป 20 

5. เงินสํารอง (เงินกันและขยายกันเบิกเหลื่อมปี) (หมายเหตุประกอบ 24) มีการขยายกัน21 

เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ 2550 – 2553 จํานวน 300,201,267.46 บาท ควรเร่งรัด22 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 3/2555 ณ วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 
ฉบับได้รับการรับรอง จากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่  4/2555  วันที่ 9 มีนาคม 2555 เรียบร้อยแล้ว 

ดําเนินการ และเบิกจ่ายให้รวดเร็ว หากกันเงินแล้วไม่ดําเนินการควรยกเลิกการกันเงิน1 

เหลื่อมปีและนําเข้าทุนสํารองสะสมแต่ละหน่วยงานต่อไป 2 

6. งบการเงินนี้ไม่ได้นําองค์กรในกํากับมารวมเป็นงบการเงินของมหาวิทยาลัย 3 

7. องค์กรในกํากับ เมื่อสิ้นปีจัดสรรกําไรแล้ว ต้องนํากําไรสะสมมาฝากรวมกับ4 

มหาวิทยาลัย เพื่อนําไปหาประโยชน์สูงสุด (ตามมติคณะกรรมการตรวจสอบประจํา5 

มหาวิทยาลัย) แต่ยังไม่ได้ดําเนินการ 6 

8. มหาวิทยาลัย ยังจัดทําบัญชีเกณฑ์คงค้างไม่ครบถ้วน เช่น 7 

8.1  รายรับค่ารักษาพยาบาล คณะแพทยศาสตร์และศูนย์หัวใจสิริกิต์ิฯ ที่ส่งเบิกจาก8 

หน่วยงานอื่น ไม่ได้บันทึกบัญชีในลักษณะเกณฑ์คงค้างในแต่ละเดือน จะบันทึก9 

บัญชีเมื่อได้รับเงินสดเท่านั้น ทําให้รายรับประจําเดือนและสิ้นปีงบประมาณไม่10 

ครบถ้วน แต่รายจ่ายที่เกิดในเดือนที่สัมพันธ์กับรายรับนั้นโดยตรงได้จ่ายไปแล้ว 11 

เช่น ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ฯลฯ  12 

8.2  รายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา กองคลัง ไม่ได้ต้ังลูกหนี้และรายได้ค้างรับไว้จะ13 

บันทึกเป็นรายรับเมื่อได้รับเท่านั้น ทําให้รายรับและสินทรัพย์ไม่ครบถ้วนเมื่อสิ้น14 

ปีงบประมาณ 15 

     9.   ลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่ายจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยควรกําหนดวงเงินยืมไว้ เพื่อ 16 

ประโยชน์ในการตรวจสอบ ควบคุม การจ่ายเงินยืม การรับคืนเงินยืม ว่าใน17 

ปีงบประมาณได้รับชําระคืนครบถ้วนหรือไม่ จะได้ไม่เกิดเงินยืมค้างชําระเป็น18 

ระยะเวลาหลายๆ ปี จะทําให้กํากับดูแลได้ชัดจนและการยืมเงินทดรองจ่าย19 

หมุนเวียนของคณะ/หน่วยงาน ควรมีแผนการใช้จ่ายเงินยืมประจําปีให้เห็นชัดเจน 20 

และให้ยืมตามแผนอาจยืมเป็นรายไตรมาส สิ้นปีต้องส่งคืนทั้งหมด และยืมใหม่ตาม21 

แผนที่ต้ังไว้ คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย เคยส่งมติให้มหาวิทยาลัย22 

พิจารณาดําเนินการแล้ว ตาม บันทึกที่ ศธ 0514.1.8/451 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 23 

มีข้อสังเกตจากการตรวจสอบพบเก็บเงินจากผู้ใช้บริการไฟฟ้ามหาวิทยาลัย เรียกเก็บ24 

ในอัตราเดียวทั้งหมด ซึ่งการจ่ายค่าไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้า นั้น มหาวิทยาลัยต้องจ่าย25 

ในอัตราก้าวหน้า มหาวิทยาลัยควรนํามาปรับปรุงอัตราเรียกเก็บให้ใกล้เคียงกับที่ต้องจ่ายจริง 26 

   10.   จาการวิเคราะห์อัตราส่วนในงบการเงิน จําแนกได้ดังนี้ 27 

    10.1  อัตราผลตอบแทนจากการใช้สินทรัพย์รวม ในปี 2554 มหาวิทยาลัยมี 28 

 อัตราส่วนลดลงจากปี 2553 (ปี 53 = 11.53% / ปี 54 = 7.59%)  29 

เนื่องจากสินทรัพย์หมุนเวียนลดลงแต่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก30 

รายการเงินลงทุนระยะยาว และที่ ดิน อาคาร อุปกรณ์ เพิ่มขึ้น แต่31 

มหาวิทยาลัยยังมีประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ 32 

    10.2   อัตราผลตอบแทน จากการใช้สินทรัพย์ถาวร ปี 2554 มีอัตราลดลงจากปี 53       33 

(ปี 53 = 16.19% / ปี 54 = 10.24%) แสดงถึงความสามารถในการใช้34 

สินทรัพย์ถาวรในการดําเนินงานอยู่ในเกณฑ์มีประสิทธิภาพ แต่ยังมีลูกหนี้35 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 3/2555 ณ วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 
ฉบับได้รับการรับรอง จากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่  4/2555  วันที่ 9 มีนาคม 2555 เรียบร้อยแล้ว 

เงินยืมระยะยาวที่ให้หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นยืมไปใช้จ่าย 1 

ยังไม่ส่งคืนเป็นระยะเวลานาน จํานวน 19,810,926.35 บาท ควรเร่งรัด2 

ติดตามให้ชําระคืนต่อไป 3 

    10.3  สัดส่วนหนี้สินต่อทุน หนี้สินมีแนวโน้นสูงขึ้น ขณะที่ทุนมีแนวโน้มลดลงและ 4 

สัดส่วนของรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย ปี 54 ลดลงจากปี 53 จาก 11.53% เป็น 7.59%  5 

a. อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์รวมในการดําเนินงาน 6 

 ปี 54   83.88%    ปี 53   87.55%    ปี  54 ลดลงจากปี 53   3.67%  7 

b. อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการหาผลตอบแทนจากการดําเนินงาน 8 

ปี 54 ลดลงจาก ปี 53    2.72%    9 

c. อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการหาผลตอบแทนจากการลงทุน 10 

ปี 54 ลดลงจาก ปี 53    4.41% 11 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 12 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 13 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 14 

 15 

5.4 รายงานผลการดําเนินงานของสถานจัดการอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 16 

  รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์   เสนอต่อที่ประชุมว่า สถานจัดการและอนุรักษ์17 

พลังงาน ขอรายงานผลการพิจารณาขอใช้เงินเพิ่มเติมจากงบประมาณที่ต้ังไว้ โดยในปีงบประมาณ 2554 สภา18 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้อนุมัติงบประมาณของสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน เป็นจํานวนเงิน 35,000,000 บาท 19 

แต่ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงของสถานจัดการฯ มีปริมาณงานที่มากกว่าประมาณการไว้ทําให้สถานจัดการฯ มี20 

ค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นตามไปด้วย เป็นจํานวนเงิน 53,124,902 บาท มากกว่าที่ประมาณการไว้เป็นจํานวนเงิน 21 

18,124,902 บาท ซึ่งตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงานคณะ22 

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 ข้อ 15 วรรค 2 ระบุว่า “ในกรณีที่จําเป็นต้องใช้จ่าย23 

นอกเหนือจากที่ต้ังงบประมาณไว้  หรือต้ังงบประมาณไว้ไม่เพียงพอ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้อนุมัติ โดยความ24 

เห็นชอบของคณะกรรมการอํานวยการ แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ” ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนี้  สถานจัดการฯ 25 

ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอํานวยการ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2554 วันที่ 17 ตุลาคม 2554 เพื่อใช้เงินเพิ่มเติม26 

จากงบประมาณที่ต้ังไว้แล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม     27 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 28 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 29 

 30 

5.5 รายงานผลการดําเนินงานและงบการเงินประจําปีงบประมาณ 2554 ของสํานักงาน 31 

            อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 32 

  สํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานและงบ33 

การเงินประจําปีงบประมาณ 2554 เสนอต่อคณะกรรมการอํานวยการของสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ และคณะ34 



- 14 – 
 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 3/2555 ณ วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 
ฉบับได้รับการรับรอง จากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่  4/2555  วันที่ 9 มีนาคม 2555 เรียบร้อยแล้ว 

กรรมการฯ ได้อนุมัติรับรองรายงานผลการดําเนินงานและงบการเงินแล้ว จึงขอเสนอรายงานผลการดําเนินงานและงบ1 

การเงิน ประจําปีงบประมาณ 2554 ของสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีรายละเอียดตาม2 

เอกสารประกอบวาระการประชุม 3 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 4 

มติ  ที่ประชุมรับทราบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 5 

 6 

5.6 รายงานการรับบริจาคโลหิตในโครงการ “ทําความดีด้วยการบริจาคโลหิต ถวายพ่อ 7 

   ของแผ่นดิน” 8 

  ประธานเสนอต่ อที่ ป ระ ชุม ว่า  ด้ วยคลั ง เลื อดกลางขอรายงานการรับบริ จาค โล หิต                9 

ในโครงการ “ทําความดี ด้วยการบริจาคโลหิต ถวายพ่อของแผ่นดิน” ที่ได้รับบริจาคโลหิตตามคณะต่างๆ ดังนี้   10 

 11 

ว.ด.ป สถานที ่ จํานวน (ราย) จํานวน  
ซี.ซี

5 มกราคม 2555 ศูนย์อาหารและบริการ มข. 62 26,100

6 มกราคม 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 131 54,850

12 มกราคม 2555 คณะเกษตรศาสตร์ 77 32,750

16 มกราคม 2555 คณะเทคนิคการแพทย์ 42 17,800

17 มกราคม 2555 คณะศึกษาศาสตร์ 51 21,350

19 มกราคม 2555 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 53 23,350

 12 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 13 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 14 

 15 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอื่นๆ  16 

 6.1 ซักซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมารถ 17 

     ประธานที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่า สํานักงานตรวจสอบภายใน รายงานว่าเนื่องด้วยคณะ/หน่วยงาน18 

ต่างๆ ในมหาวิทยาลัยได้จ้างเหมารถตู้/รถบัส เพื่อไปปฏิบัติราชการเป็นจํานวนมาก เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมารถเป็นไปใน19 

แนวเดียวกัน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ถือปฏิบัติ  ดังนี้ 20 

1. ให้จัดทํารายงานขอจ้างตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ 21 

 พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 27 22 

2. ราคาที่จ้างให้อิงราคาตามท้องตลาด 23 

3. ต้องจ้างผู้ประกอบอาชีพโดยตรงให้สําเนาเอกสารประกอบ ดังนี้ 24 

3.1 ใบขับขี่สาธารณะของผู้รับจ้าง (กรณีจ้างบุคคล) 25 

3.2 คู่มือจดทะเบียนรถที่แสดงถึงประเภทรถรับจ้างไม่ใช่รถส่วนบุคคล 26 

3.3 หากจ้างนิติบุคคลให้สําเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลประกอบ 27 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 3/2555 ณ วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 
ฉบับได้รับการรับรอง จากท่ีประชุมคณบดี คร้ังที่  4/2555  วันที่ 9 มีนาคม 2555 เรียบร้อยแล้ว 

4. ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงให้เบิกตามใบเสร็จรับเงินที่ระบุหมายเลขทะเบียนรถที่จ้างเหมา 1 

5. ใบเสร็จรับเงินที่ใช้เบิกจ่าย 2 

5.1 หากเป็นนิติบุคคลให้ใช้ใบเสร็จรับเงินของนิติบุคคล 3 

5.2 หากเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้บิลเงินสดหรือใบสําคัญรับเงินของมหาวิทยาลัยได้ 4 

    ทั้งนี้รายละเอียดในหลักฐานการจ่ายตามข้อ 5.1 และ5.2 ต้องเป็นไปตามระเบียบ    การเบิก5 

จ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ส่วนที่ 2 ว่าหลักฐานการจ่าย ข้อ 41   ซึ่งมี6 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 7 

    จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ   8 

    มติ  ที่ประชุมรับทราบและประธาน ขอความร่วมมือให้ทุกคณะ/หน่วยงาน กําชับผู้ที่9 

เก่ียวข้องถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุดังกล่าวด้วย 10 

 11 

                 6.2  รายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของสํานักงาน 12 

    โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 13 

   ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดต้ังสํานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ให้มีหน้าที่14 

หลักรับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับพระราชดําริ และสํานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ได้จัดทํารายงาน15 

ผลการดําเนินงานประจําปี 2554 เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงาน  ผลการดําเนินงานประจําปี 2554 ของสํานักงาน16 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    17 

   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 18 

   มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 19 

 20 

                6.3  ขออนุมัติหลักการโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถและสถานบริการ 2 แห่ง 21 

  ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการเติบโตและพัฒนาการที่รวดเร็ว 22 

โดยเฉพาะในเขตที่มีคณะที่จัดการศึกษาและหน่วยงานที่ให้บริการต่างๆ อยู่ใกล้เคียงกันหลายหน่วยงาน ทําให้มี23 

ปริมาณการจราจรคับคั่ง และมีปัญหาเรื่องสถานที่จอดรถไม่เพียงพอ เป็นสาเหตุให้เกิดการจอดรถตามริมทางและที่24 

ต่างๆอย่างไม่เป็นระเบียบ กีดขวางการจราจร สถานการณ์เริ่มวิกฤตในหลายพื้นที่ ประกอบกับบุคลากรและนักศึกษา25 

ต้องมีการเคลื่อนย้ายจากอาคารต่างๆ เพื่อออกไปรับประทานอาหารและทํากิจกรรมต่างๆ ในช่วงพักเที่ยง ทําให้มี26 

ปริมาณการจราจรหนาแน่นอีกในช่วงพักเที่ยง พ้ืนที่ที่เข้าขั้นวิกฤตที่ต้องเร่งแก้ปัญหาได้แก่ พ้ืนที่บริเวณกลุ่มคณะด้าน27 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ และบริเวณกลุ่มคณะด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 28 

 ดังนั้น  หากมีการสร้างอาคารจอดรถในบริเวณที่มีปัญหา โดยให้ภายในอาคารมีการบริการ ขาย29 

อาหาร และบริการอื่นๆที่จําเป็นด้วยจะเป็นการแก้ปัญหาการจราจรดังกล่าว อีกทั้งลดการใช้รถในช่วงพักกลางวันอีก30 

ด้วย อันเป็นการเสริมสร้างให้นักศึกษาและบุคลากรมีสภาพความเป็นอยู่ในมหาวิทยาลัยที่ดีขึ้น สอดคล้องกับ31 

ยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะ 32 

 อนึ่ง จากการที่มหาวิทยาลัยมีการลงทุนเพื่อหาผลประโยชน์จากเงินรายได้ โดยการจัดต้ังกองทุน33 

ส่วนบุคคลจากการบริหารกองทุนส่วนบุคคลที่มี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จํากัด และบริษัท34 

หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จํากัด เป็นผู้จัดการกองทุน ในปัจจุบันมีผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งสิ้น35 
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ประมาณ 300 ล้านบาท นอกจากนี้ยังเพิ่มการลงทุนโดยให้ บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จํากัด บริหารอีก 1 กองทุน 1 

คณะกรรมการนโยบายบริหารการเงินและทรัพย์สินเห็นควรนําเงินผลประโยชน์ที่ได้รับมาใช้เพื่อดําเนินโครงการที่เป็น2 

สาธารณะประโยชน์ จึงเสนอให้ใช้งบประมาณรายได้จากผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวในการดําเนินโครงการก่อสร้าง3 

อาคารจอดรถและสถานบริการทั้ง 2 แห่งนี้ 4 

 โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถและสถานบริการ เสนอให้มีการก่อสร้าง 2 แห่ง ดังนี้ 5 

1.  โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถและสถานบริการ แห่งที่ 1 6 

1.1 สถานที่ต้ังอยู่บริเวณลานจอดรถหัวมุมวงเวียนคณะเทคนิคการแพทย์ พ้ืนที่ 7 

ประมาณ 6 ไร่ 8 

1.2  พื้นที่รองรับได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และสถานบริการฯ  9 

   คณะพยาบาลศาสตร์ คณะทันตแพทย์และโรงพยาบาลทันตกรรม รวมทั้งคณะแพทยศาสตร์  10 

    และโรงพยาบาลทั้ง 2 แห่ง 11 

1.3  อาคารเป็นอาคาร 5 ช้ัน มีพ้ืนที่รวมพื้นที่ประมาณ 39,000 ตร.ม. เป็นพื้นที่ 12 

    สําหรับจอดรถยนต์ประมาณ 980 คัน และจอดรถจักรยานยนต์ประมาณ 1,000 คัน     13 

        รวมเป็นพื้นที่ประมาณ 36,000 ตร.ม. และมีพ้ืนที่สําหรับโรงอาหารและ 14 

        การให้บริการอื่นอีกประมาณ 3,000 ตร.ม. 15 

1.4  งบประมาณ วงเงินประมาณ 260 ล้านบาท โดยแยกเป็น 16 

1.4.1  งบประมาณประจําปี 2555 จํานวน 50 ล้านบาท 17 

1.4.2 งบประมาณประจําปี 2556 จํานวน 210 ล้านบาท 18 

2. โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถและสถานบริการ แห่งที่ 2 19 

2.1 สถานที่ต้ังอยู่บริเวณลานจอดรถ บริเวณหน้าอาคารศูนย์บริการวิชาการ พ้ืนที่ 20 

     ประมาณ 2.5 ไร่ 21 

2.2 พื้นที่รองรับ ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 22 

    และสังคมศาสตร์ สํานักบรหิารและพัฒนาวิชาการ (สํานักทะเบียนและประมวลผล)  23 

    วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ สํานักศึกษาทั่วไป สโมสรอาจารย์และบุคลากร 24 

2.3 อาคารเป็นอาคาร 5 ช้ัน รวมพื้นที่ประมาณ 12,000 ตร.ม. มีพ้ืนที่สําหรับจอด25 

รถยนต์ประมาณ 300 คัน และจอดจักรยานยนต์ประมาณ 350 คัน รวมเป็น26 

พ้ืนที่ประมาณ 11,000 ตร.ม. และมีพ้ืนที่สําหรับโรงอาหารและการให้บริการอื่น27 

อีกประมาณ 1,000 ตร.ม. 28 

2.4 งบประมาณ วงเงินประมาณ 85 ล้านบาท โดยแยกเป็น 29 

2.4.1 งบประมาณประจําปี 2555 จํานวน 30 ล้านบาท 30 

2.4.2 งบประมาณประจําปี 2556 จํานวน 55 ล้านบาท 31 

3. ระยะเวลาการดําเนินการโดยประมาณ 32 

3.1 เสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบโครงการก่อสร้างฯและงบประมาณ 33 

เดือน มีนาคม 2555 34 

3.2 การออกแบบ   ประมาณ 2 เดือน เม.ย. – พ.ค. 2555 35 
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3.3 กระบวนการจัดหาผู้รับเหมา  ประมาณ 2 เดือน มิ.ย. – ก.ค. 2555 1 

3.4 การก่อสร้าง   ประมาณ 10 เดือน ส.ค. 2555 – พ.ค. 2556 2 

3.5 เปิดใช้    ประมาณ  มิ.ย. 2556 3 

 4 

ประเด็นการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 5 

1. ขอความเห็นชอบหลักการการลงทุนก่อสร้างอาคารจอดรถและสถานบริการทั้ง 2 แห่ง 6 

2. ขอความเห็นชอบหลักการการใช้งบประมาณจํานวน 345 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 7 

2.1 งบประมาณปี 2555 จํานวน 80 ล้านบาท 8 

2.2 งบประมาณปี 2556 จํานวน 265 ล้านบาท 9 

3. ขอความเห็นชอบหลักการให้ใช้เงินผลประโยชน์จากการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล ทั้ง 10 

3 กองทุน เป็นแหล่งงบประมาณ 11 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักการโครงการก่อสร้างฯและการใช้งบประมาณ 12 

เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 13 

  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อคิดเห็นเสนอแนะ  ดังนี้ 14 

  1. การพิจารณาดําเนินการและออกแบบสถานที่ก่อสร้างอาคารจอดรถ ควรมองระบบกายภาพใน15 

ภาพรวม     และมีการจดัการแบบบูรณาการเพื่อรองรับการดําเนินการ เช่น   การจัดการความปลอดภัย การจัดทํา16 

ทางเดินเท้าที่เหมาะสม   การจัดบริการรถสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ  ระเบียบวินัยจราจร    17 

  2. ควรมีมาตรการป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารจอดรถ    รวมทั้งเส้นทางเข้า – ออกให้ปลอดภัย  18 

เนื่องจากเป็นสถานที่ที่มีอาคารของคณะ/หน่วยงานอยู่ใกล้เคียงจํานวนมาก    19 

  3. ควรมีการเรยีกเก็บอัตราค่าบริการ แต่กําหนดในอัตราที่เหมาะสม  เพราะหากเก็บในอัตราที่สูง20 

เกินไปจะทําให้บุคลากรบางส่วน     หลีกเลี่ยงการใช้บริการ และนํารถไปจอดในสถานที่ที่ไม่ควรจอด  เป็นการสร้าง21 

ปัญหาการจราจรเพิ่มมากขึ้น 22 

  4. อาจพิจารณาเพิ่มจํานวนชั้นของอาคารจอดรถให้มากขึน้ เพื่อให้เพียงพอกับจํานวนผู้ใช้บริการ 23 

โดยเฉพาะอาคารจอดรถโครงการที่ 1 24 

  5. ภายหลังจากที่มีอาคารจอดรถแล้ว ควรพิจารณามาตรการการลดจํานวนการนํารถเข้ามาในพื้นที่25 

การศึกษารวมทั้งมาตรการการแก้ไขปัญหาจราจรในชั่วโมงเร่งด่วน บริเวณอาคารจอดรถ 26 

  6. อาจพิจารณาการจัดสร้างอาคารจอดรถใต้ดิน   และสถานที่ที่ควรสร้างอาคารที่จอดรถอีกแห่ง27 

หนึ่งคือ บริเวณสนามรักบ้ีเกา่  28 

  มติ   ที่ประชมุรับทราบข้อเสนอโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถและสถานบริการ 2 แห่ง  เพื่อ29 

นําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป    ทั้งนี้ ขอให้รับข้อคิดเห็นของทีป่ระชุมไปพิจารณาด้วย 30 

 31 

       6.4  การพิจารณารายนามคณะกรรมการพิจารณาหมุนเวยีนงานและคณะกรรมการ 32 

              กลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 7/2554) 33 

  เลขานุการที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 34 

7/2554) เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการให้ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตําแหน่งผู้อํานวยการกองหรือ35 

เทียบเท่าหมุนเวียนการบริหารจัดการระหว่างหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมและสนับสุนนให้ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร36 

มีคุณสมบัติสําหรับเข้าสู่การดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น อย่างเป็นระบบและสอดคล้องตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง เพื่อ37 
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ส่งเสริมและพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ การพัฒนาตนเอง หน่วยงาน โดยให้มีคณะกรรมการพิจารณาการหมุนเวียนงาน 1 

และคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการตามประกาศมหาวิทยาลัย ตามองค์ประกอบ ดังนี้ 2 

1. คณะกรรมการพิจารณาการหมุนเวียนงาน 3 

1.1 รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย      ประธานกรรมการ 4 

1.2 ผู้แทนคณะกรรมการบริหารงานบุคคล   กรรมการ 5 

          ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) จํานวน 2 คน 6 

         1.3  ผู้แทนคณะ ศูนย์ สถาบัน และสํานัก จํานวน 3 คน  กรรมการ   7 

        1.4  ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี   กรรมการและเลขานุการ 8 

        2.  คณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ         9 

2.1  ผู้แทนคณะกรรมการบริหารงานบุคคล     ประธานกรรมการ 10 

       ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 11 

            2.2   ผู้แทนคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  กรรมการ 12 

    ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) จํานวน 2 คน 13 

          2.3   ผู้แทนคณะ ศูนย์ สถาบัน และสํานัก จํานวน 3 คน    กรรมการ   14 

2.4    ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี   กรรมการและเลขานุการ 15 

  ให้อธิการบดี โดยความเห็นชอบจากที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการ ทั้ง 2 ชุด และ16 

มีวาระคราวละ 2 ปี 17 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารายนามคณะกรรมการพิจารณาการหมุนเวียนงาน และ 18 

คณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ ในลําดับที่ 1.3 และ 2.3 ตามลําดับ  19 

   มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเสนอรายนามคณะกรรมการพิจารณาการหมุนเวียนงาน และ 20 

คณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ ในลําดับที่ 1.3 และ 2.3 ตามลําดับ ดังนี้ 21 

   คณะกรรมการพิจารณาการหมุนเวียนงาน  ประกอบด้วย 22 

1. คณบดีคณะแพทยศาสตร์  23 

2. คณบดีคณะเทคโนโลยี 24 

3. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) 25 

   คณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย 26 

1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 27 

2. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 28 

3. ผู้อํานวยการศูนย์บริการวิชาการ     29 

 30 

เลิกประชุม  11.50 นาฬิกา 31 

   32 

 33 

 34 

 35 

 36 
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 1 

         ลงชื่อ                เอื้อมพร  ทองกระจาย 2 

(รองศาสตราจารย์เอื้อมพร  ทองกระจาย) 3 

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ 4 

เลขานุการที่ประชุมคณบดี 5 

 6 

นางปัญจมาส ติณโกฏ 7 

นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสด์ิ 8 

ผู้จดรายงานการประชุม 9 


