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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 18/2553 ณ วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน  2553 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 19/2553 ณ วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน  2553 เรียบร้อยแล้ว  

รายงานการประชุมคณบด ี1 

ครั้งที่ 18/2553 2 

เม่ือวันศุกรท์ี่  12 พฤศจิกายน 2553 3 

ณ  ห้องประชมุใหญ่ ชั้น 2 อาคารสิรคิุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 
 5 

ผู้มาประชุม 6 

1. รศ.สุมนต์  สกลไชย    อธิการบดี     ประธาน 7 

2. ผศ.อารมย์  ตัตตะวะศาสตร์   รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน 8 

3. รศ.รังสรรค์  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ 9 

4. รศ.อภิรัฐ  ศิริธราธิวัตร   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย 10 

แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 11 

5. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 12 

6. ผศ.วินัย  ใจขาน    รองอธิการบดีฝ่ายสังคมและชุมชนสัมพันธ์ 13 

7. ผศ.อาวุธ  ย้ิมแต้    รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบกายภาพ 14 

8. รศ.ลําปาง แมน่มาตย์    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 15 

9. รศ.อนันต์  พลธานี    คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 16 

10. รศ.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธ์ิ   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์17 

11. ผศ.เกียรติ แสงอรุณ    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 18 

12. อ.ชาญณรงค์  เฮียงราช   รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ 19 

      แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 20 

13. ผศ.บุศรา  กาญจนบัตร   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 21 

แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 22 

14. ศ.ภิเศก ลุมพิกานนท์    คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 23 

และรักษาราชการแทนผู้อํานวยการศูนย์หัวใจสิริกิต์ิฯ 24 

15. รศ.ภรณี  ศิริโชติ    รองคณบดีฝ่ายบริหาร 25 

แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 26 

16. รศ.เกรียงไกร  กิจเจริญ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 27 

17. ผศ.ยรรยงค์  อินทร์ม่วง   รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 28 

แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 29 

18. รศ.นวรัตน์  วราอัศวปติ เจิรญ   คณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร์ 30 

19. รศ.วงศ์วิวัฒน์  ทัศนียกุล   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 31 

20. รศ.สุณีรัตน์  เอี่ยมละมัย   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร ์32 

21. ผศ.ทรงยศ  วีระทวีมาศ   คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 33 

22. ผศ.กัลปพฤกษ ์ ผิวทองงาม   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 34 

แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 35 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 18/2553 ณ วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน  2553 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 19/2553 ณ วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน  2553 เรียบร้อยแล้ว  

23. รศ.เฉลิมศกัด์ิ พิกุลศรี       คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร ์1 

24. ผศ.ไพบูลย์  ดาวสดใส    รองคณบดีฝ่ายบริหาร 2 

แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 3 

25. รศ.คูณ  โทขันธ์    รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 4 

      แทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 5 

26. รศ.ยุพิน  เตชะมณี    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 6 

27. นายเดชศักด์ิ  ศานติวิวัฒน์   รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป 7 

แทนผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ 8 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) 9 

28. ศ.สุทธิพันธ์  จติพิมลมาศ   ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 10 

29. ผศ.อนัตต์  เจา่สกุล    ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ 11 

30. รศ.อํานวย  คําต้ือ    ผู้อํานวยการศูนย์บริการวิชาการ 12 

31. รศ.ชนะพล ศรฤีาชา    ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  13 

      (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 14 

32. อ.สาธิต กระเวนกิจ    ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายประเมินและประกันคุณภาพ 15 

แทนผู้อํานวยการวิทยาเขตหนองคาย 16 

33. รศ.สุธา  ภู่สิทธิศักด์ิ     รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่หนึ่ง 17 

แทนประธานสภาคณาจารย์  18 

34. นายบัญชา  พระพล    รองประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง คนที่หนึง่ 19 

      แทนประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง   20 

35. รศ.สัญญา  ร้อยสมมุติ   รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและการพัสดุ 21 

ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการที่ประชุมคณบดี 22 

36. นางสังวาลย์   ช่างทอง   ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 23 

 24 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 25 

1. รศ.กุลธิดา  ท้วมสุข    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 26 

2. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี 27 

3. อ.กิตติบดี  ใยพูล    รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์ 28 

 29 

เริ่มประชุมเวลา 09.40 นาฬิกา   30 

 31 

  เนื่องจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เดินทางไปราชการ ประธานจึงได้มอบหมาย32 

ให้รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและการพัสดุปฏิบัติหน้าที่เลขานุการที่ประชมุคณบดีแทน และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว 33 

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 18/2553 ณ วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน  2553 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 19/2553 ณ วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน  2553 เรียบร้อยแล้ว  

ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม    1 

1.1 เรื่องที่นาํเสนอสภามหาวทิยาลยั คราวประชุมครั้งที่ 9/2553 เม่ือวนัที ่3 พฤศจกิายน 2553 และมติที่2 

ยังไม่ได้รับรอง 3 

เลขานุการที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน่ครั้งที่ 4 

9/2553 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 มีเรื่องที่ได้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง  ซึ่งมี5 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    6 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 7 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 8 

 9 

ระเบยีบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครัง้ที่ 17/2553  เม่ือวันที่ 15 ตุลาคม  2553  10 

  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 17/2553  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2553 โดยมีการแก้ไข ดังนี้  11 

- หน้า 5 บรรทดัที่ 20 “...2535...” ให้แก้ไขเป็น “...2553...” 12 

- วาระที่ 4.1 (เรือ่งลับ)  13 

- หน้า 2 บรรทัดที่ 32 “ฉบับที่ 107/2550” แก้ไขเป็น “ฉบับที่ 1072/2550” 14 

- หน้า 3 บรรทัดที่ 7 “ฉบับที่ 1070/2550” แก้ไขเป็น “ฉบับที่ 1072/2550” 15 

 16 

ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน   17 

  3.1 ชี้แจงสถานภาพและความมั่นคงของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จํากัด 18 

  รศ.สุธา  ภู่สิทธิศักด์ิ รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่หนึ่ง แทนประธานสภาคณาจารย์เสนอต่อที่19 

ประชุมว่า ตามที่สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลัยขอนแก่น จํากัด ได้เสนอชี้แจงสถานภาพและความมั่นคงของสหกรณ์ฯ 20 

ในคราวประชุมคณบดีครั้งที่ 17/2553 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2553 และทีป่ระชุมได้รับทราบแล้วนั้น  21 

  จากข้อความที่ได้ปรากฏในรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 17/2553 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2553 22 

(คัดลอกจากบันทึกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ที่ สอ.มข. 997/2553 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2553) 23 

“สําหรับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตอันเป็นผลสืบเนื่องจากกรณีการปล่อยเงินกู้เพื่อซื้อที่ดิน24 

โครงการที่ดินที่เกิดขึ้น ต้ังแต่ปี 2540-2547 ทําให้สหกรณ์ฯ และสมาชิกต้องประสบปัญหามากมาย ก่อให้เกิดการ25 

ฟ้องร้องเป็นคดีแพ่งและอาญาจํานวนมาก และยังก่อให้เกิดหนี้ที่มีความเสี่ยงขึ้นจํานวนหนึ่ง (เกือบ 80% เกิดขึ้นในปี 26 

2545 และ 2546) คณะกรรมการดําเนินการในชุดปัจจุบันได้ให้ความใส่ใจและจัดรายการนํายอดหนี้เหล่านั้นออกมา27 

ติดตามอย่างใกล้ชิด และรายการหนี้สินเหล่านั้นก็ไม่ได้กระทบต่อผลประกอบการของสหกรณ์ในปัจจุบันแต่อย่างใด          28 

ซึ่งกระบวนการติดตามหนี้สินที่เกิดขึ้นได้ดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์อย่างเคร่งครัด”  29 

ตามหลักความเป็นจริงแล้ว สหกรณ์ฯ ยังคงกู้เงินจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมียอดหนี้ส่วนหนึ่งที่มี30 

ความเสี่ยงและต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ดังนั้น ย่อมต้องเกิดผลกระทบต่อผลประกอบการของสหกรณ์ออมทรัพย์ใน31 

ปัจจุบันอย่างแน่นอน ไม่มากก็น้อย ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์จึงควรรายงานสถานภาพทางการเงินตามความเป็นจริงที่32 

เกิดขึ้นด้วย  33 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 34 
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  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบให้รองอธิการบดฝีา่ยทรัพย์สนิรบัข้อคิดเห็นของ รศ.สธุา        1 

ภู่สิทธศิักด์ิ ไปพิจารณาต่อไปด้วย 2 

 3 

ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   4 

4.1 (ร่าง) กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ตามแผนโครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ประเพณี มข. -ม.อ. 5 

ครั้งที่ 2 6 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ตอบรับและ7 

เห็นชอบดําเนินการตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณีร่วม มข. – ม.อ. และมีการลงนามเป็นบันทึกข้อตกลงความ8 

ร่วมมือว่าด้วย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข. – ม.อ. ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับ9 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งทั้งสองมหาวิทยาลัยได้มีความร่วมมือต่างๆ มาเป็นลําดับ โดยเฉพาะการเป็นเจ้าภาพ10 

การจัดเวทีการสัมมนากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแผนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข. – ม.อ. ซึ่งครบรอบ11 

วาระการทําหน้าที่เจ้าภาพการจัดของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-23 มกราคม 2553 โดยมี12 

กิจกรรมสําคัญคือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนความร่วมมือในด้านต่างๆ และการสนับสนุนความร่วมมือในระดับ13 

คณะ/หน่วยงานของระหว่างสองมหาวิทยาลัยให้เกิดเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป  และมีการประชุมร่วมเพื่อวางแผน14 

กิจกรรม/โครงการในรอบปีบประมาณ พ.ศ. 2554 เมื่อวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2553 โดยมีการพิจารณา (ร่าง) 15 

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแผนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข. – ม.อ. ครั้งที่ 2 และรับทราบผล16 

สืบเนื่องกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแผนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ. ครั้งที่ 1 ทั้งนี้ แต่ละฝ่าย17 

ได้มีการประสานงานและแจ้งรายละเอียดให้ผู้บริหารรับทราบเพื่อความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นต่อไป ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มี18 

การกําหนดประเด็นหลักเพื่อการแบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้  19 

กลุ่มที่ 1 แนวทางการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยแห่งชาติ 20 

กลุ่มที่ 2 การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  21 

  (พ.ศ. 2554-2558) และการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552-2561) 22 

 กลุ่มที่ 3 เส้นทางสู่ความเป็นนานาชาติ 23 

 กลุ่มที่ 4 การบริหารงบประมาณ 24 

 กลุ่มที่ 5 การบริหารจัดการวิทยาเขต 25 

ในการนี้ ฝ่ายแผนและสารสนเทศจึงขอเสนอ “(ร่าง) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแผนโครงการ26 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข. -ม.อ. ครั้งที่ 2” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-23 มกราคม 2554 ณ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 27 

และการทัศนศึกษา นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร28 

ประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้บริหารทุกคณะ/หน่วยงานเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้29 

ประเพณี มข. – ม.อ. ครั้งที่ 2 ด้วย  30 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 31 

มต ิที่ประชุมพจิารณาแล้วเหน็ชอบ“(ร่าง) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแผนโครงการแลกเปลี่ยน32 

เรียนรู้ประเพณี มข. -ม.อ. ครั้งที่ 2 ตามที่เสนอ และเห็นควรใหเ้พิ่มประเดน็ในเรื่อง “การจัดกิจกรรมนักศึกษา”33 

โดยให้มีทีมผูน้ํานักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัยร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 18/2553 ณ วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน  2553 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 19/2553 ณ วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน  2553 เรียบร้อยแล้ว  

4.2 การแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารงานบคุคล ประจํามหาวทิยาลัย (ก.บ.ม.) แทนตําแหน่งที่ว่าง 1 

รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและการพัสดุเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามคําสั่งสภามหาวทิยาลยัขอนแกน่ ที ่2 

52/2552 ลงวันที่ 4 พฤศจกิายน 2552 ได้แต่งต้ัง นางสาวชูศรี  คูชัยสทิธ์ิ ตําแหน่งพยาบาล เชี่ยวชาญ ระดับ 9 สังกดั3 

คณะแพทยศาสตร ์เป็นกรรมการบรหิารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลยั (ก.บ.ม.) ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้เกษียณอายุราชการ 4 

ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 นัน้ และมผีลใหพ้้นจากตําแหนง่กรรมการบรหิารงานบุคคลฯ ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลยั 5 

ขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารขา้ราชการพลเรอืนในสถาบันอดุมศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 5.1.1(6)  6 

ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลยัขอนแกน่ ว่าด้วย การบรหิารข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 7 

พ.ศ. 2550 ข้อ 5.1.2 (3) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการ ก.บ.ม. ประเภทผู้แทนบุคลากรตามข้อ 5.1.1 (6) 8 

โดยใหท้ี่ประชุมคณบดีเป็นผูพิ้จารณากําหนดวิธีการเลือกและเลอืกนั้น ดังนั้น เพื่อใหก้ารดําเนินงานของคณะกรรมการ9 

บริหารงานบุคคลฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีองคป์ระกอบครบถ้วน จึงขอนาํเรื่องดังกล่าวเสนอทีป่ระชุมคณบดี10 

เพื่อพิจารณาดําเนินการเลือกและแต่งต้ังกรรมการเพื่อทดแทนตําแหน่งดังกล่าว จํานวน 1 ตําแหน่ง ซึ่งมีรายละเอียด11 

ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 12 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 13 

  ที่ประชุมมีข้อคดิเห็นเสนอแนะ ดังนี้  14 

- ควรพิจารณาให้มีนิยามของ “ผู้บริหาร” ให้มีความเข้าใจที่ชัดเจน เพื่อให้คณะ/หน่วยงาน สามารถ15 

ดําเนินการเสนอชื่อบุคคลในสังกัดเข้ารับการคัดเลือกได้ถูกต้องและไม่ถูกตัดสิทธ์ิในภายหลัง และ16 

ควรให้โอกาสคณะ/หน่วยงานที่เสนอชื่อบุคคลไปแล้ว และถูกตัดสิทธ์ิการเข้ารับการคัดเลือกฯ 17 

สามารถเสนอชื่อบุคคลในสังกัดได้อีกครั้ง 18 

- ควรพิจารณาเพิ่มเติมประวัติการดํารงตําแหน่งผู้บริหารของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการ19 

คัดเลือกฯ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารงานบุคคลเข้ามาเป็น20 

กรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)  21 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้รองอธกิารบดีฝา่ยบคุคลและการพัสดุรบัข้อคิดเห็นเสนอแนะ22 

ของที่ประชุมไปพิจารณาดาํเนนิการให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นต่อไป และนาํเสนอที่ประชุมคณบดีอกีครั้งในการ23 

ประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้ สาํหรับคณะ/หน่วยงานทีเ่สนอชือ่บุคคลเพื่อเขา้รับการคัดเลอืกเป็นกรรมการบริหารงาน24 

บุคคล ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) มาแล้ว แต่ยังไม่ถูกต้องตามหลกัเกณฑ์สามารถเสนอมาได้ใหม่อีกครั้ง ที่25 

ฝ่ายบคุคลและการพสัดุ ภายในวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2553  26 

 27 

4.3 ขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการสาํนักงานอทุยานวิทยาศาสตร์ 28 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 29 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเสนอตอ่ที่ประชมุว่า 30 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 4966/2551 สั่ง ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2551 ได้แต่งต้ังคณะกรรมการ31 

อํานวยการสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมวีาระดํารงตําแหน่ง 2 ปี ซึ่งหมดวาระวันที่ 3 32 

พฤศจิกายน 2553 และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ 33 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2550 ข้อ 8 ให้มีคณะกรรมการอํานวยการการประกอบด้วย ดังนี้  34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 18/2553 ณ วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน  2553 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 19/2553 ณ วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน  2553 เรียบร้อยแล้ว  

ข้อ 8 (3) ใหม้คีณะกรรมการอํานวยการ  เป็นผู้แทนคณบดีที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม1 

คณบดี จํานวน 3 คน เป็นกรรมการ 2 

ข้อ 8 (4) ใหม้คีณะกรรมการอํานวยการ เปน็ผู้ทรงคณุวุฒิจํานวนไม่น้อยกว่า 6 คน และไม่เกิน 8 คน 3 

โดยให้อธิการบดีแต่งต้ังจากบุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี  4 

สํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาเสนอ5 

ผู้แทนคณบดี จํานวน 3 คน เป็นกรรมการ ตามระเบียบข้อ 8(3) และขอเสนอรายนามผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเป็น6 

คณะกรรมการอํานวยการสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามขอ้ 8 (4) ดังนี้  7 

(1) นายวิฑูรย์  กมลนฤเมธ   เป็นกรรมการ 8 

(2) ภก. นิพนธ์  ธบุญญาธิพนธ์   เป็นกรรมการ 9 

(3) นายบุญเลิศ  บูรณศักดา   เป็นกรรมการ 10 

(4) นางสาวชุติมา  พุ่มศรีสวัสด์ิ   เป็นกรรมการ 11 

(5) นายธวัชชัย  เฮงประเสริฐ   เป็นกรรมการ 12 

(6) นายสุรสิทธ์ิ  เลิศนิมูลชัย   เป็นกรรมการ 13 

ทั้งนี้ เพื่อให้การดําเนินงานของสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วย14 

ความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาเสนอผู้แทนคณบดี จํานวน 3 คน และให้15 

ความเห็นชอบรายนามผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการอํานวยการสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ 16 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จํานวน 6 คน ตามท่ีเสนอ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 17 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 18 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้แทนคณบดี จํานวน 3 คน คือ  19 

1. คณบดคีณะเกษตรศาสตร์  20 

2. คณบดคีณะวิทยาศาสตร ์ 21 

3. คณบดคีณะแพทยศาสตร์ 22 

และรายนามผูท้รงคณุวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 6 คน ตามที่เสนอ เป็นคณะกรรมการ23 

อํานวยการสํานักงานอทุยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  24 

 25 

4.4 ขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารศนูย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 26 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเสนอตอ่ที่ประชมุว่า 27 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 1547/2551 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2551 ได้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร          28 

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ โดยมีวาระ 2 ปี ซึ่งบัดนี้ได้หมดวาระแล้ว และตามระเบยีบมหาวิทยาลัย 29 

ขอนแก่นว่าด้วย ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2548 ข้อ 8 (4) ให้มีคณะกรรมการบริหารของ30 

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ เป็นผู้ทรงคณุวุฒิไม่น้อยกว่า 4 คน และไม่เกิน 6 คน โดยให้อธิการบดี31 

เสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับแต่งต้ังโดยเป็นบุคลากรจากมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกและให้อธิการบดีแต่งต้ัง โดย32 

ความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี นั้น  33 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 18/2553 ณ วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน  2553 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 19/2553 ณ วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน  2553 เรียบร้อยแล้ว  

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ จึงขอเสนอรายนามผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเป็น1 

คณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ ตามข้อ 8 (4) ดังนี้ 2 

(1) ภก. นิพนธ์ ธบุญญาธิพนธ์   เป็นกรรมการ 3 

(2) นายบุญเลิศ  บูรณศักดา   เป็นกรรมการ 4 

(3) นายธวัชชัย  เฮงประเสริฐ   เป็นกรรมการ 5 

(4) นายเจียมศักด์ิ  ทองรุ่ง   เป็นกรรมการ 6 

(5) นายสุรสิทธ์ิ  เลิศนิมูลชัย   เป็นกรรมการ 7 

ทั้งนี้ เพื่อใหก้ารดําเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกจิฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลวัุตถุประสงค์ 8 

จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณารายชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ 9 

ตามท่ีเสนอ โดยให้มีผลย้อนหลังต้ังแต่วันที่ 3 เมษายน 2553 เป็นต้นไป ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ10 

การประชุม 11 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 12 

  ที่ประชุมมีข้อคดิเห็นเสนอแนะ ดังนี้  13 

- ควรพิจารณาจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลการเสนอขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารของ14 

หน่วยงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับฯ เนื่องจากที่ผ่านมามีหลาย15 

หน่วยงานที่ขอเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารล่าช้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานต่างๆ  16 

- กรณีที่ไม่สามารถดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารของหน่วยงานให้เสร็จเรียบร้อยก่อน 17 

คณะกรรมการบริหารชุดเดิมจะหมดวาระ ควรพิจารณาจัดทําหนังสือเพื่อมอบหมายให้18 

คณะกรรมการบริหารงานชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปก่อน จนกว่าจะดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการ19 

บริหารชุดใหม่จะเสร็จเรียบร้อย เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 20 

- อาจพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์ในการดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารของหน่วยงานท่ี21 

เคร่งครัด เพื่อแก้ไขปัญหาการดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงานของหน่วยงานล่าช้า22 

กว่ากําหนดเวลา 23 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ24 

บริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ ตามที่เสนอ โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2553 เป็นต้นไป  25 

ทั้งนี้ ขอให้คณะ/หน่วยงานจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องการหมดวาระของผู้บริหารและ26 

กรรมการชุดต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะ/หน่วยงานโดยเฉพาะ โดยให้ดําเนินการตามระเบียบ27 

ข้อบังคับที่กําหนด และมอบให้ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณบดีรับไปพิจารณาผลกระทบจากการดําเนินการ28 

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานย้อนหลังต่อไปด้วย 29 

 30 

4.5 การสรรหาผู้อาํนวยการศูนยบ์ริการวิชาการและผู้อาํนวยการสถาบนัวิจัยและพฒันา 31 

ประธานเสนอต่อที่ประชมุว่า  ด้วยผู้อํานวยการศูนย์บริการวิชาการและผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและ32 

พัฒนา จะครบวาระการดํารงตําแหน่ง ในวันที่ 7 มีนาคม 2554 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 33 

ขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาผู้อํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย์ และส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 18/2553 ณ วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน  2553 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 19/2553 ณ วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน  2553 เรียบร้อยแล้ว  

คณะ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งจะต้องแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาก่อนสิ้นสุดวาระของผู้ดํารงตําแหน่งฯ 1 

ไม่น้อยกว่า 90 วัน จึงเสนอที่ประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้  2 

1. ตามข้อ 5.2 ของข้อบังคับฯ “ที่ประชุมคณบดีพิจารณากําหนดคุณสมบัติอ่ืนเพิ่มเติม และ3 

คุณลักษณะ ตลอดจนภาระงาน เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ หรือแผนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย” และได้เสนอ4 

คุณสมบัติอ่ืนทีเ่คยกําหนดในการสรรหาผู้อํานวยการฯ เมื่อปี 2549 มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว  5 

2. พิจารณาแต่งต้ังกรรมการสรรหาฯ ผู้อํานวยการศูนย์บริการวิชาการ และผู้อํานวยการ6 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ตามข้อ 6 ของข้อบังคับฯ ซึ่งมีองค์ประกอบแต่ละชุด ดังนี้  7 

(1) อธิการบดี  เป็นประธานกรรมการ 8 

(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากบุคคลภายนอกฯ จํานวน 1 คน (สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้เลือก) 9 

(3) รองอธิการบดีที่เกี่ยวข้อง จํานวน 1 คน 10 

(4) คณบดี จํานวน 1 คน (ที่ประชุมคณบดีเลือก) 11 

(5) ผู้อํานวยการของสถาบันที่มิได้ทําการสรรหาฯ จํานวน 1 คน (ที่ประชุมคณบดีเลือก) 12 

(6) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนขา้ราชการฯ  13 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเสนอแต่งต้ังกรรมการสรรหาฯ ตามองค์ประกอบ (4) และ (5) และ14 

เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาฯ ต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ15 

การประชุม 16 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้เสนอแต่งตั้งกรรมการสรรหาผู้อํานวยการศูนย์บรกิารวชิาการ17 

และผู้อาํนวยการสถาบนัวิจยัและพัฒนา ตามองค์ประกอบ (4) และ (5) ดังนี้  18 

1. คณะกรรมการสรรหาผู้อาํนวยการศนูยบ์ริการวชิาการ 19 

 - คณบดีคณะเภสัชศาสตร ์20 

 - ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล (สาํนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 21 

2. คณะกรรมการสรรหาผู้อาํนวยการสถาบันวิจยัและพฒันา 22 

 - คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร ์23 

 - ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) 24 

 25 

4.6 รายงานสรุปผลการประเมนิการดาํเนนิงานของสถาบนัวิจัยและพฒันา TOR กับสภา26 

มหาวทิยาลัย 27 

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเสนอต่อที่ประชุมว่า การติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานของ28 

สถาบนัวิจัยและพัฒนา ได้ดําเนินการตามคําสั่งมหาวิทยาลยัขอนแกน่ ที่ 3614/2551 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2551 แต่งต้ัง29 

คณะกรรมการอํานวยการเพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพฒันา ระหว่างปีงบประมาณ 30 

พ.ศ. 2549 – 2551 บรรลุผลตามกรอบที่กําหนดโดยสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที ่2/2547 เมือ่วันที ่31 

25 กุมภาพันธ์ 2547 และครั้งที่ 8/2547 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2547 บัดนี ้คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินการประเมินผล32 

การดําเนินงานสถาบนัวิจัยและพัฒนาเสร็จสิน้แล้ว พร้อมทัง้ได้มอบหมายให้สถาบนัฯ จัดทํารายงานสรุปผลการประเมิน33 

การดําเนินงานของสถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน่ ตาม TOR กับสภามหาวิทยาลยั ในชว่งเดือนมิถุนายน 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 18/2553 ณ วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน  2553 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 19/2553 ณ วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน  2553 เรียบร้อยแล้ว  

2549 – พฤษภาคม 2551 เพือ่เสนอต่อที่ประชุมคณบดีเพือ่พิจารณาให้ความเห็นชอบกอ่นเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั 1 

ขอนแก่น ตามลําดับ ซึ่งมีเนื้อหา ประกอบด้วย  2 

  ส่วนที่ 1 รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 3 

  ส่วนที่ 2 สถาบันวิจัยและพัฒนากับภารกิจในการวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 4 

  ส่วนที่ 3 ภาคผนวก 5 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 6 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 7 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานสรปุผลการประเมนิการดาํเนินงานของ8 

สถาบนัวิจัยและพัฒนา TOR กับสภามหาวิทยาลยั ตามที่เสนอ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 9 

 10 

4.7 การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ ปี พ.ศ. 2553 11 

ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า  ตามท่ีได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังนายกสภามหาวิทยาลัย12 

และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้ังแต่วันที่ 13 มีนาคม 2552 ตามประกาศ13 

สํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 16 มีนาคม 2552 นั้น เนื่องจาก นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย14 

ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว จะครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่ 12 มีนาคม 2554 ดังนั้น เพื่อให้การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย15 

และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน่ ว่าด้วย การสรรหานายกสภา16 

มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 17 

จึงนําเสนอที่ประชุมคณบดีเพือ่พิจารณาให้ความเห็นในการกําหนดการดําเนินงาน กําหนดหลักเกณฑ์18 

และวิธีการสรรหาบุคคลจากรายชื่อที่ได้รับการเสนอชื่อของคณะ/หน่วยงาน/องค์กร และแนวทางการดําเนินการสรรหา19 

นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้  20 

1. กําหนดการในการสรรหาฯ 21 

ช่วงเวลา ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาในการดําเนินการ 

12 พฤศจิกายน 2553  เสนอที่ประชุมคณบดีให้ความเห็นเพื่อให้คณะ/
หน่วยงาน/องค์กรเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่ง
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และกําหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาบุคคลจากรายชื่อที่ได้รับการเสนอชื่อ
จากคณะ/หน่วยงาน/องค์กร 

ประมาณ 2 สัปดาห์ 

1-30 ธันวาคม 2553 ให้คณะ/หน่วยงาน/องค์กร เสนอชื่อผู้สมควรดํารง
ตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน/
องค์กร ละไม่เกิน 2 ชื่อ และผู้สมควรดํารงตําแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ ไม่เกิน 12 ชื่อ 

ประมาณ 1 เดือน 

2–31 มกราคม 2554 ดําเนินการสรรหาบุคคลจากรายชือ่ที่ได้รับจากคณะ/
หน่วยงาน/องค์กร ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ท่ี
ประชุมคณบดีกําหนด 

ประมาณ 1 เดือน 

 22 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 18/2553 ณ วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน  2553 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 19/2553 ณ วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน  2553 เรียบร้อยแล้ว  

ช่วงเวลา ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาในการดําเนินการ 

1-28 กุมภาพันธ์ 2554 ทาบทามผู้ได้รับการสรรหา และจัดหาประวัติ
ประกอบการเสนอชื่อเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้ง 

ประมาณ 1 เดือน 

2. รายละเอียดการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตามขอ้บังคับ1 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าดว้ย การสรรหานายกสภา มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย2 

ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2541  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547  และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 3 

การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ ตามข้อบังคับฯ ดําเนินการ ดังนี้ 4 

 2.1 การเสนอชื่อ (ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน) 5 

  ดําเนินการโดยเสนอที่ประชุมคณบดี เพื่อใหค้วามเห็นให้คณะ/หน่วยงาน/องค์กรในมหาวิทยาลัย6 

เสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน/องค์กรละไม่เกิน 2 รายชื่อ และผู้สมควร7 

ดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ ไมเ่กิน 12 ช่ือ 8 

คณะ/หน่วยงาน/องค์กรในมหาวิทยาลัยที่มสีิทธ์ิเสนอชื่อ 9 

1. คณะ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ 10 

2. สถาบัน สํานัก ศูนย์ วิทยาลัย รวมทั้งบัณฑิตวิทยาลัยและสว่นราชการอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า 11 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ สถาบนั สํานัก ศูนย ์หรือหน่วยงานน้ันๆ  12 

3. สํานักงานอธิการบดี โดยความเห็นชอบของที่ประชุมผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี  13 

ร่วมกับผู้อํานวยการกอง  14 

4. สภาคณาจารย์ 15 

5. สภาข้าราชการและลูกจ้าง 16 

6. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น 17 

7. สมาคมศิษย์เกา่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 

 2.2 การสรรหาบุคคลผูส้มควรดํารงตาํแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย19 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ(ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน) 20 

  ที่ประชุมคณบดีทําหน้าที่สรรหาบุคคลจากรายชื่อที่ได้จาก คณะ/หน่วยงาน/องค์กร ในมหาวิทยาลัย21 

โดยอาจกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และอาจแต่งต้ังอนุกรรมการเพื่อทําหน้าที่ตามท่ีประชุมมอบหมายได้ 22 

 2.3 การทาบทามและจัดหาประวัติประกอบการเสนอชือ่เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง (ใช้เวลา23 

ประมาณ 4 สปัดาห์) 24 

 2.4 การแต่งตัง้ (ใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน) 25 

  นําผลการสรรหาเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณา26 

โปรดเกล้าฯ แต่งต้ังต่อไป และแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 27 

 28 

 29 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 18/2553 ณ วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน  2553 
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3. แนวทางการดาํเนนิการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตาม1 

มติที่ประชุมคณบดี ครัง้ที่ 15/2551 เม่ือวันที่ 15 สิงหาคม 2551 2 

3.1 ช่วงเวลาในการดําเนินการ  3 

 1-30 กันยายน 2551  คณะ/หน่วยงาน/องค์กร เสนอชื่อ 4 

 1-31 ตุลาคม 2551  ดําเนินการสรรหาฯ บุคคลจากรายช่ือฯ 5 

 1-30 พฤศจิกายน 2551  ทาบทามผู้ได้รบัการสรรหาฯ 6 

3.2 ให้แต่งต้ังคณะทํางานเพื่อทําหน้าที่กลัน่กรองรายชื่อบุคคลที่คณะ/หน่วยงานเสนอที่ประชุมคณบดี  7 

 ทั้งนี้ เห็นควรจดัเป็นกลุ่มสาขาวิชา/ความเชี่ยวชาญ เป็น 6 กลุ่ม  8 

1)  การศึกษา วิชาการและวิจัย   9 

2)   การจัดองค์กรและระบบงาน (รวมการบริหารงานบุคคล/การอุทธรณ์ ร้องทุกข์)  10 

3)  กฎหมาย ระเบียบต่างๆ   11 

4)  การเงิน งบประมาณ เศรษฐศาสตร ์  12 

5)  การต่างประเทศ   13 

6)  การพัฒนาสังคมและตัวแทนท้องถิ่น 14 

4. รายชื่อคณะ/หน่วยงาน/องค์กร ที่มีสิทธิ์เสนอชื่อนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย15 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ16 

1. คณะเกษตรศาสตร์ 17. บัณฑิตวิทยาลัย 
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 18. คณะนิติศาสตร์ 
3. คณะวิทยาศาสตร์ 19. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
4. คณะศึกษาศาสตร์ 20. วิทยาลัยนานาชาติ 
5. คณะพยาบาลศาสตร์ 21. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
6. คณะแพทยศาสตร์ 22. สํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรยีนรู)้ 
7. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 23. สถาบันวิจัยละพัฒนา 
8. คณะเทคนิคการแพทย ์ 24. ศูนย์คอมพิวเตอร ์
9. คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 25. ศูนย์หัวใจสิริกิต์ิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
10. คณะทันตแพทยศาสตร์ 26. ศูนย์บริการวิชาการ 
11. คณะเภสัชศาสตร์ 27. สํานักทะเบียนและประมวลผล 

(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
12. คณะเทคโนโลยี 28. วิทยาเขตหนองคาย 
13. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 29. สภาคณาจารย ์
14. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 30. สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง 
15. คณะวิทยาการจัดการ 31. สํานักงานอธิการบดี 
16. คณะศิลปกรรมศาสตร ์ 32. สมาคมศิษย์เกา่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  33. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
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  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 1 

  ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้  2 

- ควรพิจารณากําหนดการดําเนินการสรรหาและเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยภายใน ทั้ง3 

ประเภทผู้บริหาร ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจํา และประเภทผู้แทนข้าราชการพลเรือนใน4 

มหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับการดําเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา5 

มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิด้วย  6 

- ควรพิจารณาการจัดกลุ่มสาขาวิชา/ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัยใน7 

อนาคตต่อไปด้วย 8 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบกําหนดการดาํเนนิงาน กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ9 

สรรหาบคุคลจากรายชื่อที่ได้รับการเสนอชื่อของคณะ/หน่วยงาน/องค์กร และแนวทางการดาํเนนิการสรรหานายก10 

สภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ ตามที่เสนอ และให้รบัข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่11 

ประชุมไปพิจารณาต่อไป 12 

 13 

4.8 การแก้ไขสัญญาเชา่อาคารราชพสัดุโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณชิย์หลังหอ 11 14 

ประธานมอบให้หัวหน้าสํานกังานกฎหมายเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามบันทึกที่ ศธ 0514.1.44/131    15 

ลงวันที ่3 มีนาคม  2553 คณะกรรมการพิจารณาแก้ไขสญัญาโครงการพฒันาพื้นทีเ่ชิงพาณิชย์ หลังหอ 11 ตามคําสั่ง16 

มหาวทิยาลยัขอนแกน่ ที ่1668/2552 วันที ่18 เมษายน 2552 ได้มคีวามเห็นว่าหากมหาวิทยาลยัจะแก้ไขสญัญาเช่า17 

อาคารราชพัสดุ โดยนับระยะเวลาของสทิธิการเช่าต้ังแต่วันที่ห้างหุ้นส่วน รัชต (ขอนแก่น) ส่งมอบอาคารทีส่ร้างเสร็จเป็น18 

ส่วนๆ แก่มหาวิทยาลัย ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551 อาจจะส่งผล19 

กระทบต่อการจดทะเบียนนิติกรรมเช่าอาคารราชพัสดุต่อสํานักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น และระยะเวลาดังกล่าวได้20 

ผ่านพ้นมานานแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนมติที่ประชุม และเพื่อความเป็นธรรมต่อ21 

ผู้ประกอบการควรแก้ไขสญัญาเช่าอาคารราชพัสดุแต่ละฉบับนับต้ังแต่วันลงนามในสญัญาเช่าอาคารราชพัสดุซึ่งเป็น 22 

วันจดทะเบียนนิติกรรมกับสํานักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นและขยายระยะเวลาออกไปจนครบ 20 ปี ตามระยะเวลาที่23 

สูญเสียไปตามความเป็นจริง ซึ่งอธิการบดีได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้สํานักงานกฎหมายสอบถามห้างหุ้นส่วนจํากัด 24 

รัชต (ขอนแกน่) คู่สญัญา ว่ามีความเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขสัญญาประการใด นั้น 25 

สํานักงานกฎหมายได้เชิญห้างหุ้นส่วนจํากัด รัชต (ขอนแกน่)  ประชุมปรกึษาหารือเมื่อวันที่ 10 26 

มีนาคม2553 ซึ่งห้างหุ้นส่วนจํากัด รัชต (ขอนแก่น) โดยนางอรทัย ชิยารัชต์ ผู้แทนห้างฯ ช้ีแจงว่าในช่วงเวลาที่ตัวแทน27 

มหาวิทยาลัยทาํการตรวจรับอาคาร มีการใช้ระยะเวลามากพอสมควรและไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑแ์ละวิธีการตรวจ28 

รับอาคารตามระเบียบกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง อีกทั้งห้างฯ ไม่ได้เข้าไปใช้ประโยชน์ในอาคารดังกล่าวและได้29 

ชําระค่าตอบแทนการใช้ที่ดินทุกเดือน ห้างฯ จึงขอแก้ไขสญัญาเช่าอาคารราชพัสดุมีกําหนดระยะเวลา 20 ปี นับต้ังแต่30 

วันที่ได้ลงนามในสญัญาเช่าอาคารราชพัสดุแต่ละโครงการ และขอใหข้ยายระยะเวลาออกไปตามระยะเวลาทีสู่ญเสียจริง 31 

ซึ่งคณะกรรมการฯ และห้างฯ ได้เห็นชอบร่วมกันกับหลักการแก้ไขสญัญาเช่าอาคารราชพัสดุโครงการพัฒนาพื้นที่เชิง32 

พาณิชย์ หลังหอ 11  33 
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หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 19/2553 ณ วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน  2553 เรียบร้อยแล้ว  

 ข้อเท็จจรงิ  หา้งหุ้นส่วนจํากัด รัชต (ขอนแก่น) ขอความเป็นธรรมในการพิจารณาสัญญาโครงการพัฒนา1 

พ้ืนที่เชิงพาณิชย์บริเวณหลังหอพักนักศึกษา ที่ 11 เรื่องการนับระยะเวลาสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ 20 ปี นับแต่วัน2 

ส่งมอบอาคารให้ห้างฯ ต่อมาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2551 เมือ่วันที่ 30 3 

กันยายน 2551 มมีติเห็นชอบในการแก้ไขสัญญาโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์หลังหอ 11 โดยใหน้ับระยะเวลา4 

สิทธิการเช่า 20 ปี นับต้ังแต่วันที่ห้างฯ ส่งมอบอาคารที่ก่อสร้างแล้วเสรจ็เป็นส่วนๆ (ม ี 3 ส่วน) 5 

  มหาวิทยาลัยมคีําสั่งที่ 1668/2552 ลงวันที่ 27 เมษายน 2552 แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาแก้ไข6 

สัญญาโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์หลังหอ 11 จากการตรวจสอบเอกสารและสญัญาเช่าอาคารราชพัสดุจํานวน 7 

24 ฉบับ พบว่าสัญญาเช่าอาคารราชพสัดุ วันเริ่มนับระยะเวลาเช่าอาคารแต่ละโครงการไม่ตรงกับวันทีห่า้งฯ ส่งมอบงาน8 

และไม่ตรงกับวันที่ตรวจรับมอบอาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งมหาวิทยาลัยโดยงานพัสดุ กองคลังได้นําระเบียบ9 

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2527 มาใช้โดยอนุโลม (ทีถู่กต้อง คือ ระเบียบ10 

กระทรวงการคลังว่าด้วยการพัฒนาที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2534 เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้เปิดประมูลโครงการพัฒนาพื้นที่11 

เชิงพาณิชย์ พ.ศ. 2540) และกองอาคารและสถานที่ซึ่งรับผิดชอบด้านการควบคุมงานก่อสร้างได้นํารูปแบบการ12 

ควบคุมงานก่อสร้าง ตามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคาร (โดยเงินงบประมาณแผ่นดิน) ซึ่งมลีักษณะเป็นสญัญาจ้างทําของ13 

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาใช้ในการควบคุมงานก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธ์ิให้กระทรวงการคลัง ซึง่14 

ลักษณะเป็นสญัญาต่างตอบแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยหลักกฎหมายและสาระสําคัญแตกต่าง15 

กัน สาเหตุของปัญหาเรื่องนี้เกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเป็นโครงการแรก16 

ของมหาวิทยาลัยที่ได้ดําเนินการพัฒนาที่ราชพัสดุ  17 

  หลักปฏิบัติของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ คือ ที่ราชพัสดุ18 

ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของทางราชการหรือไม่ได้สงวนไว้เพื่อประโยชน์ในทางราชการ กรมธนารักษ์จะนํามาจัดหา19 

ประโยชน์โดยการประมูลจะต้องก่อสร้างอาคารด้วยเงินของผู้ประมูลเอง และทําสัญญาก่อสร้างอาคารยกกรรมสทิธ์ิให้20 

กระทรวงการคลังซึ่งเป็นสัญญาหลัก เมื่อก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จจะต้องทําสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุมีกําหนด 20 ปี 21 

25 ปี หรือ 30 ปี ตามเงื่อนไขของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง และจะต้องทําสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุภายใน22 

ระยะเวลาที่กรมธนารักษ์กําหนด (และไม่เกนิ 7 วัน) เพื่อประโยชน์ในการเข้าใช้อาคารของผู้ชนะการประมูลและ23 

ประโยชน์ในการนับระยะเวลาสิทธิการเช่าที่ต้องนับระยะเวลาต่อเนื่องกัน ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักกฎหมายแพ่งและ24 

พาณิชย์ว่าด้วยเรื่องสัญญาต่างตอบแทน การทําสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุแต่ละหลัง/โครงการ จะถือเอาวันที่25 

คณะกรรมการตรวจรับมอบงานแล้วเสร็จเรยีบร้อยเป็นวันเริ่มต้นของสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ 26 

  โดยข้อเท็จจริงของเรื่องนี้ เมื่อห้างฯ ได้ทําสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุแต่ละหลัง/โครงการกับ27 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว ได้ไปจดทะเบียนนิติกรรมการเช่าต่อสํานักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น และคู่สัญญาถือเอา28 

วันลงนามในสญัญาเช่าอาคารราชพัสดุเป็นวันเริ่มต้นการทํานิติกรรมสญัญาและเป็นวันเริ่มนับระยะเวลาสิทธิการเช่า29 

อาคารราชพัสดุ ดังนั้น กรณีนี้จึงไม่อาจแก้ไขนิติกรรมสญัญาย้อนหลงัได้ และได้รับคําแนะนําจากธนารักษ์พืน้ที่30 

จังหวัดขอนแก่นว่า มหาวทิยาลัยควรขยายเวลาการเช่าอาคารราชพสัดุจนครบกําหนดระยะเวลาสิทธิการเช่า31 

ตามความเป็นจริง 32 

 33 

 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 18/2553 ณ วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน  2553 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 19/2553 ณ วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน  2553 เรียบร้อยแล้ว  

 ความเหน็ของคณะกรรมการฯ  1 

  คณะกรรมการพิจารณาแก้ไขสัญญาโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์หลังหอ 11 ได้ตรวจสอบสัญญา2 

ก่อสร้างอาคารยกกรรมสทิธ์ิให้กระทรวงการคลังและสญัญาเช่าอาคารราชพัสดุ จํานวน 24 ฉบับ พรอ้มเอกสาร3 

ประกอบแล้ว เห็นว่าการส่งมอบอาคารแต่ละหลัง/โครงการไม่ตรงกัน และสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุแต่ละฉบับจะ4 

กําหนดวันสิ้นสุดสัญญาในวนัเดียวกัน คือ 10 พฤศจิกายน 2561 (นับตามสัญญาก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธ์ิให้5 

กระทรวงการคลัง เลขที ่1/2542 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2541 มีกําหนด 20 ปี) คณะกรรมการฯ มคีวามเห็นเสนอ6 

มหาวิทยาลัยว่า ควรแก้ไขสญัญาเช่าอาคารราชพัสดุซึ่งมีระยะเวลา 20 ปี นับต้ังแต่วันที่ลงนามในสญัญาเช่าอาคาร7 

ราชพัสดุแต่ละฉบับและขยายระยะเวลาออกไปอีกจนครบกําหนด 20 ปี ตามระยะเวลาที่ห้างฯ สูญเสียไปจริง เพื่อ8 

ความเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการ จึงเห็นสมควรเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาทบทวนมติที่ประชุม 9 

  ต่อมาอธิการบดีมีบัญชาให้สํานักงานกฎหมาย เชิญตัวแทนห้างฯ ประชุมพิจารณาเรื่องการนับ10 

ระยะเวลาสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ ก่อนนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมปรึกษาหารือห้างฯ 11 

ยอมรับการนับระยะเวลาสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขสัญญาโครงการพัฒนาพื้นที่12 

เชิงพาณิชย์หลังหอ 11 เสนอ 13 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 14 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 15 

ที่ประชุมอภิปรายกันอย่างกว้างขวางและมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้  16 

- เนื่องจากสัญญาเกิดขึ้นใน พ.ศ. 2541 อาจพิจารณาเชิญผู้บริหารที่ดํารงตําแหน่งขณะนั้น 17 

มาร่วมพิจารณาแก้ไขปัญหาทีเ่กิดขึ้น เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้รับทราบและเกีย่วข้องกับเหตุการณ์ใน18 

ขณะนั้น  19 

- มหาวิทยาลัยควรพิจารณาหาข้อผิดพลาดหรือความบกพร่องของมหาวิทยาลัยในการทําสัญญา20 

เช่าอาคาราชพัสดุฯ เพื่อนําไปสู่การแก้ไขปญัหาที่ถูกต้อง 21 

- ควรดําเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงว่า ห้างหุ้นส่วนจํากัด รัชต (ขอนแก่น) ได้มีการเข้าใช้22 

ประโยชน์อาคารราชพัสดุระหว่างการตรวจรับอาคารดังกล่าวหรือไม่ เพื่อใช้ประกอบการ23 

พิจารณาในการดําเนินการต่อไป 24 

- ควรพิจารณาแต่งต้ังคณะทํางานเพื่อศึกษาข้อเท็จจริง เพื่อความรอบคอบก่อนดําเนินการต่อไป 25 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเพื่อให้เกิดความรอบคอบในการพิจารณา จึงมีมติให้แต่งตั้ง26 

คณะทาํงานเพื่อศึกษารายละเอียดการแก้ไขสญัญาเชา่อาคารราชพสัดุโครงการพัฒนาพืน้ทีเ่ชงิพาณิชยห์ลงัหอ 11 27 

เสนอต่อที่ประชุมคณบดีอีกครั้ง ดังนี้  28 

1. ผศ.อารมย ์ ตัตตะวะศาสตร์ รองอธิการบดฝี่ายทรพัย์สนิ  29 

2. รศ.สุธา ภู่สทุธิศักด์ิ  รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่หนึ่ง 30 

  3. อ.กิตติบดี ใยพูล  รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร ์31 

และให้รบัข้อคดิเห็นเสนอแนะของที่ประชมุไปพิจารณาต่อไปด้วย 32 

 33 

 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 18/2553 ณ วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน  2553 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 19/2553 ณ วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน  2553 เรียบร้อยแล้ว  

4.9 ขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการสถาบนัภาษา 1 

ประธานเสนอต่อที่ประชมุว่า  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สถาบันภาษา 2 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2548 ข้อ 7 การบริหารงานสถาบันภาษา ให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ3 

อํานวยการซึ่งอธิการบดีเป็นผู้แต่งต้ัง โดยมีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฯ ดังคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 4654/2550 4 

เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการสถาบันภาษา สั่ง ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 ซึ่งตามระเบยีบฯ ข้อ 7 5 

กรรมการตามข้อ (3) และ (4) มีวาระ 2 ปี และอาจได้รับการแต่งต้ังใหม่อีกได้ ตามคําแนะนําของที่ประชุมคณบดี  6 

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของสถาบันภาษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอทีป่ระชุม7 

คณบดี พิจารณาเสนอกรรมการ ดังนี้  8 

1. กรรมการตามข้อ 7(3) คณบดีจากคณะอื่นในมหาวิทยาลัย จํานวน 4 คน  9 

2. กรรมการตามข้อ 7(4) ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน 10 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 11 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการอํานวยการสภาบันภาษา ตามข้อ 12 

7(3) คณบดีจากคณะอืน่ในมหาวิทยาลัย จํานวน 4 คน ดังนี้ 13 

- คณบดีคณะเภสัชศาสตร ์14 

- คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์15 

- คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 16 

- ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล (สาํนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)  17 

และกรรมการตามข้อ 7(4) ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน มอบให้รองอธิการบดฝี่ายวชิาการและวิเทศสัมพันธ์รับไป18 

พิจารณาดําเนนิการทาบทามผู้ที่เหมาะสมต่อไป  19 

 20 

4.10 รายงานผลการดาํเนนิการตามแผนการบรหิารความเสี่ยง มหาวทิยาลยัขอนแก่น ประจําปี21 

งบประมาณ พ.ศ. 2553 22 

 รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินเสนอต่อที่ประชุมว่า  สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 23 

ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 มาตรา 5 และมาตรา 15 (3) กําหนดให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินออก24 

ระเบียบหรือประกาศกําหนดมาตรฐานหรือมาตรการเกี่ยวกับระบบ และการควบคุม การตรวจสอบการบริหาร25 

งบประมาณสําหรับหน่วยรับตรวจ  26 

และตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 27 

พ.ศ. 2544 ข้อ 6 กําหนดให้หน่วยงานภาครัฐประเมินการควบคุมภายใน แล้วรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงิน28 

แผ่นดิน ผู้กํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล 29 

และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 30 

ประกอบกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปี31 

งบประมาณ พ.ศ. 2553  ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 32 

(PMQA)  : SP7 กําหนดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการจัดทําแนวทางการบริหารความเสี่ยงในระดับสถาบันที่ชัดเจน33 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 18/2553 ณ วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน  2553 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 19/2553 ณ วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน  2553 เรียบร้อยแล้ว  

และสามารถนําไปประกอบการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในระดับคณะ/สํานักงาน โดยกําหนดให้มีการสรุปผลการ1 

ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและนําเสนอผู้บริหารไตรมาสละ 1 ครั้ง อย่างน้อย 2 ไตรมาส  2 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดําเนินการภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 3 

นโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีการจัดการบริหารให้เชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์4 

การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะด้านสังคมและการศึกษา ซึ่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เห็นชอบกําหนดเป็นแผน5 

บริหารและการพัฒนามหาวิทยาลัยแล้ว ในการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงนั้นได้ถูกกําหนดเป็นกลยุทธ์6 

สําคัญของการปฏิรูปและพัฒนาระบบคุณภาพ  มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยรับตรวจได้ดําเนินการให้มี7 

การควบคุมภายในในทุกๆ พันธกิจและทุกๆ ส่วนงานภายใน  ทั้งการจัดวางระบบฯและการกํากับการดําเนินงาน8 

ด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยโดยมีเป้าประสงค์และที่มุ่งให้9 

กิจกรรมการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา และมุ่งให้มีความเชื่อมโยงกับระบบการ10 

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ เพื่อให้บรรลุฯเป้าหมายหลักการของการเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง11 

คุณภาพ มหาวิทยาลัยทีมีการบริหารจัดการที่ดีตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 12 

เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์และมีความเป็นเอกภาพของระบบมหาวิทยาลัยได้กําหนดและแต่งต้ัง13 

คณะกรรมการดําเนินการการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ทําหน้าที่กํากับระบบการตรวจสอบ ควบคุมภายใน 14 

และการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  15 

คณะกรรมการได้ดําเนินการติดตามและวิเคราะห์มาตรฐานระบบควบคุมภายในของแต่ละส่วนงานย่อยในแต่ละ16 

องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนดไว้ทั้ง 5 ด้าน อัน17 

ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ 18 

โดยการสร้างความสําคัญและความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและของภาครัฐให้แก่ 19 

คณะ หน่วยงาน ตลอดจนผู้ปฏิบัติงาน   20 

การวิเคราะห์และกําหนดแผนบริหารความเสี่ยง ได้ดําเนินการโดยวิเคราะห์ข้อมูลจากการรายงาน21 

การควบคุมภายในของทุกคณะ/หน่วยงาน  รายงานข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและบริหารมหาวิทยาลัยของ22 

คณะกรรมการกํากับติดตามและประเมินผลอธิการบดีตามนโยบาย  พันธกิจในการบริหารและพัฒนา 23 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รวมทั้งผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ตามคํา24 

รับรองการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี พ.ศ. 2552 จัดเป็นแผนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร 25 

รายงานผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ 26 

พ.ศ. 2553  เป็นการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ27 

ภาครัฐ  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีการรายงานผลปีละ 2 ครั้ง คือ  รายงานรอบระยะเวลา 9 เดือน และรอบระยะเวลา 12 เดือน  28 

โดยนําเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยและที่ประชุมคณบดี  ทั้งนี้ การรายงานผลการดําเนินการตามแผนการบริหาร29 

ความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของประเมินผลเพื่อนําไปปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้30 

มหาวิทยาลัยดําเนินงานได้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้  และนําไปจัดวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย31 

ต่อไป   32 

ผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง มีโครงการ/กิจกรรม จํานวนทั้งสิ้น 34 โครงการ/33 

กิจกรรม โดยได้ดําเนินการทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว สรุปได้ดังนี้  34 



- 17 - 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 18/2553 ณ วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน  2553 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 19/2553 ณ วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน  2553 เรียบร้อยแล้ว  

แผนการบริหารความเสี่ยง จํานวนโครงการ/กิจกรรม 

ตามแผน ดําเนินการแล้ว ร้อยละ 

1. ด้านกลยทุธ ์ 21 21 100.00 

ด้านการผลิตบัณฑิต 7 7 100.00 

ด้านการวิจัยและพัฒนาที่สรา้งองค์ความรู้ให้เพิ่มศักยภาพและ
ขีดความสามารถในการแข่งขนั 

7 7 
100.00 

ด้านการบริการวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ย่ังยืน 4 4 100.00 

ด้านการอนุรักษ์ พัฒนา ถ่ายทอดและฟื้นฟูขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและวัฒนธรรมฯ 

2 2  100.00 

2. ด้านการปฏิบัติงาน 8 8 100.00 

3. ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 2 2 100.00 

4. ด้านธรรมาภิบาล 3 3 100.00 

รวม 34 34 100.00 

 1 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 2 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 3 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานผลการดําเนนิการตามแผนการบรหิารความเสี่ยง 4 

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามที่เสนอ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 5 

 6 

ระเบยีบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 7 

5.1 การใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภัย 8 

  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการ9 

อุดมศึกษา ที่ ศธ 0508/ว 1381 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 แจ้งว่า ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการ10 

อุดมศึกษา ที่ ศธ 0508/ว 1331 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553 ได้แจ้งเรื่องการเกิดอุทกภัยในหลายพื้นทีข่องประเทศ ซึง่11 

สร้างความเสียหายในวงกว้าง ทั้งอาคารสถานที่ บ้านเรือน ตลอดจนความเดือดร้อนของนักเรียน นิสิตนักศึกษา 12 

กระทรวงศึกษาธิการได้ห่วงใยต่อผู้ได้รับความเดือดร้อนข้างต้นจึงขอให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน แจ้งการดําเนินการให้13 

ความช่วยเหลือทั้งนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไป รวมทั้งแจ้งความเสียหายที่มหาวิทยาลัย/สถาบันได้รับ เพื่อเป็น14 

ข้อมูลนําเสนอรัฐบาล/พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมต่อไป   นั้น 15 

สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษาได้เชญิผูแ้ทนมหาวทิยาลยั/สถาบันอุดมศกึษา จํานวนหนึ่ง16 

มาร่วมหารือ เมื่อวันที ่2 พฤศจิกายน 2553 ที่ประชุมมีความเห็นพ้องร่วมกันว่า เพื่อใหส้ถาบนัอุดมศกึษาทุกแห่งได้แสดง17 

ความมีน้ําใจ รว่มแรงร่วมใจ รว่มช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภัย และปลูกจิตอาสาให้เกิดขึน้กบันิสิต นกัศึกษา และบคุลากร18 

ของสถาบันอุดมศึกษาทกุแห่ง จึงมีดํารใิห้เชญิชวนมหาวิทยาลัย/สถาบนัทกุแห่งดําเนนิงานช่วยเหลอืผู้ประสบภัยร่วมกัน 19 

โดยเฉพาะการร่วมงาน “อุดมศึกษาไทยช่วยภัยน้ําท่วม” เพื่อประกาศความมีน้ําใจของชาวอุดมศึกษาทัง้มวล โดยกําหนด20 

วันรณรงค์พร้อมกันในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553  21 



- 18 - 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 18/2553 ณ วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน  2553 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 19/2553 ณ วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน  2553 เรียบร้อยแล้ว  

สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษาเหน็สมควรสนบัสนนุความคิดเห็นขา้งต้นจึงได้กําหนดจัดงาน1 

วัน “อุดมศกึษาไทยช่วยภัยน้าํท่วม” ในวันที ่12 พฤศจกิายน 2553 จึงขอความร่วมมอืมหาวิทยาลัย/สถาบัน ดังนี้  2 

1. ขอให้สถาบันอดุมศึกษาพิจารณางดการเรียนการสอน 1 วัน เพื่อให้นิสิตนกัศึกษาได้ร่วมกิจกรรม3 

ฟ้ืนฟู/ช่วยเหลอืผู้ประสบอทุกภัย 4 

2. มหาวทิยาลยั/สถาบนัในส่วนกลาง จัดนสิิตนักศึกษาและบคุลากร ประมาณ 30-50 คน พร้อม5 

ยานพาหนะ ร่วมพิธีปล่อยคาราวานช่วยเหลือผู้ประสบอทุกภัย ณ บริเวณ กระทรวงศึกษาธิการโดยรฐัมนตรีว่าการ6 

กระทรวงศกึษาธิการ เป็นประธานปล่อยริ้วขบวนในเวลา 08.00 น. ทั้งนี ้ให้แต่งกายในชุดปฏิบัติงาน เช่น ชุดกราวน ์7 

ชุดช็อป 8 

3. นิสิตนักศกึษา บุคลากร นอกเหนือจากข้อ 2 ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ให้ต้ังขบวนคาราวาน9 

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ ที่ต้ังของมหาวิทยาลัย/สถาบนั เพื่อเคลื่อนขบวนไปช่วยเหลือตามจุดทีส่ถาบันกาํหนดหรือ10 

ประสานงานไว้ 11 

โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลการร่วมงาน “อุดมศกึษาไทยช่วยภัยน้ําทว่ม” ได้ทางเว็บไซต์ 12 

www.mua.go.th/flood.html 13 

  ทั้งนี้ มหาวทิยาลัย/สถาบนั ทีม่ีกําหนดจะไปรณรงค์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในวัน เวลา อ่ืน สามารถ14 

ดําเนินงานตามแผนงานเดมิทีกํ่าหนดไว้ได้ 15 

  อนึ่ง เพื่อความสะดวกในการประชาสมัพันธ์ขอ้มูลข่าวสาร การประสานการดําเนินงานให้ความ16 

ช่วยเหลือผู้ประสบอทุกภัยของมหาวิทยาลยั/สถาบนัต่างๆ และการขอรับความช่วยเหลือจากรัฐ ในกรณทีีม่หาวทิยาลยั/17 

สถาบนัได้รับความเสยีหาย รวมถึงการช่วยเหลือนักเรียน นิสิตนักศกึษา ที่ได้รับผลกระทบ สํานกังานคณะกรรมการการ18 

อุดมศึกษาได้เปิดศูนย์เฉพาะกิจเพื่อประสานการดําเนนิงานช่วยเหลอืผู้ประสบอุทกภัยขึน้ พร้อมเปิดเว็บไซต์รวบรวมแบบ19 

รายงานขอ้มลูต่างๆ และแลกเปลี่ยนข้อมลูการใหค้วามช่วยเหลือของมหาวทิยาลยั/สถาบันที่ลงปฏิบัติงานช่วยเหลอื20 

ประชาชนในพืน้ที่ต่างๆ และข้อมูลความเสยีหายของมหาวิทยาลัย/สถาบัน  และนสิิตนักศึกษา เพื่อให้ทุกฝ่ายทราบ21 

ข้อมูลความช่วยเหลอืที่ถกูต้อง ในการนี ้จึงขอใหม้หาวทิยาลัย/สถาบนัรายงานข้อมลูตามแบบฟอรม์ต่างๆ มายัง22 

สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง เว็บไซต์ www.mua.go.th/flood.html 23 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    24 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  25 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  26 

- การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ควรพิจารณาดําเนินการช่วยเหลือในพื้นที่ที่ได้รับ27 

ผลกระทบร้ายแรงก่อน ทั้งนี้ ขอให้คณะ/หนว่ยงานแจ้งข้อมูลการให้ความช่วยเหลือมาที่ฝ่ายสังคม28 

และชุมชนสัมพันธ์ด้วย 29 

- ควรดําเนินการสอบถามความต้องการของบริจาคที่ผู้ประสบอุทกภัยต้องการใช้จริง ก่อนขอรับ30 

บริจาคเพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถได้ใช้ประโยชน์จากของบริจาคอย่างแท้จริง 31 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ และขอให้คณะ/หน่วยงานรายงานการดาํเนินการช่วยเหลือผู้ประสบ32 

อุทกภัย มาที่ฝ่ายสังคมและชุมชนสัมพันธด้์วย 33 

 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 18/2553 ณ วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน  2553 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 19/2553 ณ วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน  2553 เรียบร้อยแล้ว  

5.2  รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจาํปี พ.ศ. 2553  1 

  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 1173/2552 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2552 ได้แต่งต้ังคณะกรรมการ2 

ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยมีหน้าที่ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและรายงานผลต่อที่3 

ประชุมคณบดี นั้น ขอเสนอสรุปผลและรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2553 โดยมสีาระสําคัญ ดังนี้  4 

  สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 และตามหนงัสือที่ กค 0402.5/ว 374 5 

ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2552 ได้มีกรอบแนวปฏิบัติให้ทุกส่วนราชการดําเนินการให้มีกลไกในการบริหารงบประมาณให้6 

เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยให้แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตามคําสั่ง7 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที ่1173/2552 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2552 ดังนี้  8 

 1. ผลการดําเนินงานของงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2553  9 

งบรายจา่ย งบประมาณป ีพ.ศ. 2553 (ต.ค.52-ก.ย. 53) กันไว้เบิกเหลือ่มป ี

 เบิกจ่ายร้อยละ เป้าหมาย (%) (บาท) 

งบบุคลากร 98.05  - 

งบดําเนินงาน 99.89  447,463.90 

งบลงทุน 100.00 94.00 - 

งบเงินอุดหนุน 56.24  418,851,103.70 

ภาพรวม 85.38  419,298,567.60 

 ผลการดําเนินงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2553 ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 ซึ่ง10 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น ร้อยละ 85.38 งบบุคลากรเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 98.05 งบดําเนินงาน11 

เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 99.89 งบลงทุนเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 100.00 งบเงินอุดหนุนเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 56.24 เป้าหมาย12 

ตามมติคณะรัฐมนตรีต้ังไว้ ร้อยละ 94 จะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยขอนแกน่มีการเบิกจ่ายค่อนข้างตํ่ากว่าเป้าหมายมาก 13 

สาเหตุที่เบิกได้ไม่ถึงร้อยละ 100 เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีเป็นเงินจํานวน 14 

419,298,567.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.84 โดยแยกเป็น ดังนี้  15 

 งบดําเนนิงาน 16 

1. วิทยาเขตหนองคาย จํานวนเงิน  314,590.- บาท 
2. คณะวิทยาศาสตร ์ จํานวนเงิน 132,873.90 บาท 

รวม  447,463.9 บาท 
 งบเงนิอุดหนุนทั่วไป 17 

1. สํานักงานอธิการบดี จํานวนเงิน  401,626,268.70 บาท 
2. วิทยาเขตหนองคาย จํานวนเงิน 896,125.- บาท 
3. คณะวิทยาศาสตร ์ จํานวนเงิน  3,374,080.- บาท 
4. สํานักวิทยบริการ จํานวนเงิน 2,607,780.- บาท 
5. คณะพยาบาลศาสตร ์ จํานวนเงิน  8,593,000.- บาท 
6. สํานักบริหารการวิจัย จํานวนเงิน 1,753,850.- บาท 

รวม  418,851,103.70 บาท 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 18/2553 ณ วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน  2553 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 19/2553 ณ วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน  2553 เรียบร้อยแล้ว  

 สําหรับเงินกันเหลื่อมปี งบเงินอุดหนุนทั่วไป ของสํานักงานอธิการบดี เป็นเงินเดือนพนักงาน1 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สืบเนือ่งจากแต่ละปีได้มีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีทุกปีและได้ใชจ้่ายเงินเพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน2 

บุคลากรที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน่จากเงินกันเหลื่อมปีจนถึงเดือนสิงหาคมของทุกปีเป็นสาเหตุที่เงิน3 

อุดหนุนทั่วไป งบบุคลากรจะต้องกันไว้เบิกเหลื่อมปีทุกปีงบประมาณ 4 

 5 

 2. ผลการดําเนินงานของงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในส่วนของคณะ/หน่วยงาน6 

ภายในมหาวทิยาลัยขอนแก่น 7 

 คณะ/หน่วยงานที่สามารถเบกิจ่ายได้ตามเป้าหมาย ดังนี้  8 

คณะ/หน่วยงาน ผลการ
เบิกจ่าย (%) 

คณะ/หน่วยงาน ผลการ
เบิกจ่าย (%) 

1. สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 100.00 9. คณะเภสัชศาสตร์ 99.95 

2. คณะเกษตรศาสตร์ 99.99 10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 99.87 

3. คณะแพทยศาสตร ์ 99.99 11. คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 99.26 

4. ศูนย์คอมพวิเตอร์ 99.99 12. คณะศิลปกรรมศาสตร ์ 99.21 

5. คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 99.99 13. คณะวิทยาการจัดการ 97.66 

6. ศูนย์หัวใจสริิกิต์ิฯ 99.99 14. คณะมนุษยศาสตร์ฯ  97.36 

7. คณะเทคโนโลยี 99.97 15. คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 95.34 

8. สถาบันวิจัยและพัฒนา 99.96 16. คณะศึกษาศาสตร์ 94.64 

  17. คณะเทคนิคการแพทย ์ 94.47 

 9 

 คณะ/หน่วยงาน ที่เบิกจ่ายได้ตํ่ากว่าเป้าหมาย ดังนี้  10 

คณะ/หน่วยงาน ผลการเบิกจ่าย (%) 

1. คณะทันตแพทยศาสตร์ 90.33 

2. วิทยาเขตหนองคาย 87.86 

3. ศูนย์บริการวิชาการ 84.13 

4. คณะวิทยาศาสตร ์ 83.21 

5. สํานักวิทยบริการ 80.58 

6. คณะพยาบาลศาสตร ์ 67.62 

7. บัณฑิตวิทยาลัย 63.32 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   11 

   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 12 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ  13 

 14 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 18/2553 ณ วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน  2553 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 19/2553 ณ วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน  2553 เรียบร้อยแล้ว  

5.3  รายงานผลการตรวจสอบการใช้จา่ยเงนิงบประมาณแผ่นดินประจาํปี 2553 เพียงวันที่ 30 1 

กันยายน 2553  2 

  ตามหนังสือกองคลัง ที่ ศธ 0514.1.2.2/ว – ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2553 เรื่อง รายงานผลการใช้3 

จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินประจําปีงบประมาณ 2553 ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 นั้น สํานักงานตรวจสอบภายใน 4 

ได้ตรวจสอบผลการใช้จ่ายเงินเปรียบเทียบกับแผนที่ต้ังไว้ สรุปได้ดังนี้  5 

  1. ผลการเบิกจ่ายจําแนกตามหมวดรายจ่ายในภาพรวมเบิกจ่ายไปทั้งสิ้น 2,646,314,198.04 บาท 6 

คิดเป็น 85.38 % กันเบิกเหลื่อมปี จํานวน 419,298,567.60 บาท คิดเป็น 13.53 % รวมจ่าย 98.91 % ตํ่ากว่าแผน7 

ที่ต้ังไว้ 1.09 % 8 

หมวดรายจ่าย จํานวนเงนิที่เบิกจ่ายจริง จํานวนเงนิที่เบิกจ่ายเมื่อเทยีบ
กับแผนการใชจ้่ายเงนิ 

จํานวนเงนิที่เบิกจ่ายสูง/ตํ่า
กว่าแผนการใช้จ่ายเงิน 

 คิดเป็นร้อยละ เงินกันไว้เบิก
เหลื่อมปีคิดเป็น

ร้อยละ 

ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 

งบบุคลากร 98.05 -  91.01  1.95 

งบดําเนินงาน 99.89 0.11  100   

งบลงทุน 100 -  100   

งบเงินอุดหนุน 56.24 43.76  100   

ภาพรวม 85.38 13.53  100  1.09 

  มีการเบิกจ่ายที่เป็นไปตามแผน 3 หมวดรายจ่าย  ตํ่ากว่าแผน 1 หมวดรายจ่าย 9 

 หมายเหตุ 1. จํานวนเงินที่เบิกจ่ายเมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงิน 10 

   ผลการเบิกจ่าย  คือ เป็นไปตามแผนการใช้จ่าย 11 

          คือ ไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่าย 12 

  2.  จํานวนเงินที่เบิกจ่ายสูง(ตํ่า) กว่าแผนการใช้จ่ายเงิน 13 

   ผลการเบิกจ่าย  คือ สูงกว่าแผนการใช้จ่ายเงิน 14 

          คือ ตํ่ากว่าแผนการใช้จ่าย 15 

  2. ผลการเบิกจ่ายจํานวนตามผลผลิต รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น 98.91% (เบิกจ่าย 85.38+กันเบิกเหลื่อม16 

ปี 15.53) ตามรายละเอียด ดังนี้ 17 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เบิกจ่าย 80.72% กันเบิกเหลื่อมป ี 18.62% ตามแผน 100% ตํ่ากว่าแผน 0.66% 

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เบิกจ่าย 97.45% กันเบิกเหลื่อมป ี - ตามแผน 100% ตํ่ากว่าแผน 2.55% 

โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขา
ขาดแคลน 

เบิกจ่าย 97.24% กันเบิกเหลื่อมป ี 2.76% ตามแผน 100% -  

ด้านการให้บริการวิชาการ เบิกจ่าย 100.10% กันเบิกเหลื่อมป ี - ตามแผน 100% สูงกว่าแผน 0.10% 

โครงการเร่งรัดการเรียนการสอน 
สาขาแพทยศาสตร์ 

เบิกจ่าย 93.11% กันเบิกเหลื่อมป ี 6.89% ตามแผน 100% ตํ่ากว่าแผน - 

ด้านสังคมศาสตร ์ เบิกจ่าย 91.98% กันเบิกเหลื่อมป ี - ตามแผน 100% ตํ่ากว่าแผน 8.02% 

ด้านทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม เบิกจ่าย 100% กันเบิกเหลื่อมป ี - ตามแผน 100% ตํ่ากว่าแผน - 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 18/2553 ณ วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน  2553 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 19/2553 ณ วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน  2553 เรียบร้อยแล้ว  

ด้านการให้บริการ
รักษาพยาบาลฯ 

เบิกจ่าย 72.53% กันเบิกเหลื่อมป ี 27.47% ตามแผน 100% - - 

การวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี เบิกจ่าย 95% กันเบิกเหลื่อมป ี 5% ตามแผน 100% - - 

การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้ เบิกจ่าย 100.46% กันเบิกเหลื่อมป ี - ตามแผน 100% สูงกว่าแผน 0.46% 
โครงการสนับสนุนจัดการศึกษา 15 ปี เบิกจ่าย 100% กันเบิกเหลื่อมป ี - ตามแผน 100% - - 

รวม เบิกจ่าย 85.38% กันเบิกเหลื่อมป ี 15.53 ตามแผน 100% ตํ่ากว่าแผน 1.09% 

 1 

  สําหรับงบบุลากรที่คงเหลือและที่จ่ายเกินนั้น กรมบัญชีกลางจะปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   3 

   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 4 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ  5 

 6 

5.4  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและวิธีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคาํนวณราคากลาง   7 

งานก่อสร้าง  8 

  ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที ่กค 0421.5/ ว 406 ลงวันที ่19 ตุลาคม 2553 แจ้งว่า ตามหนังสือ9 

กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0408.5/ ว 9 ลงวันที่ 7 มนีาคม 2550 แจ้งว่า คณะรฐัมนตรีได้มีมติเมือ่วันที่ 5 กุมภาพนัธ์ 10 

2550 เหน็ชอบหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสรา้ง โดยกําหนดใหส้ว่นราชการ รฐัวิสาหกจิ และหนว่ยงานอื่นของรฐั 11 

ถือปฏิบัติหลังจากวันที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ 30 วันทําการ (วันที ่21 มีนาคม 2550 เป็นต้นมา) นั้น  12 

คณะกรรมการกํากับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง เห็นสมควรแจ้งเวียนซักซ้อมความเข้าใจ13 

เกี่ยวกับแนวทางและวิธีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 14 

กุมภาพันธ์ 2550 รวม 3 เรื่อง ดังนี้  15 

1. เนื่องจากได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยได้16 

จําแนกและปรบัเปลี่ยนตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญใหม่ ดังนั้น เพือ่ให้การแต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดราคา17 

กลางตามหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 สอดคลอ้ง18 

กับตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 19 

2551 คณะกรรมการกํากับนโยบายราคากลางงานก่อสร้างจึงมีมติให้เปลีย่นแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการ20 

กําหนดราคากลาง จากเดิมที่กําหนดให้แต่งต้ังจากข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่า นั้น เห็นควรกําหนดให้21 

แต่งต้ังจากข้าราชการ โดยคํานึงถึงลักษณะงานหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งต้ังเป็นสําคัญ 22 

2. คณะกรรมการกําหนดราคากลางเป็นคณะกรรมการซึ่งได้รบัการแต่งต้ังโดยคณะรัฐมนตรี มีสทิธิ23 

ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 24 

3. ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มถิุนายน 2551 เห็นชอบมาตรการการให้ความช่วยเหลือ25 

ผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างและอาชีพอื่นๆ โดยมีมาตรการให้กําหนดราคากลางให้เป็นปัจจุบัน ดังนั้น 26 

คณะกรรมการกํากับนโยบายราคากลางงานก่อสร้างจึงมีมติว่า ในกรณีทีห่ัวหน้าหน่วยงานได้ให้ความเห็นชอบราคา27 

กลางงานก่อสร้าง ที่คณะกรรมการกําหนดราคากลางได้คํานวณไว้แล้ว และยังไม่ประกาศสอบราคาประกาศประกวด28 

ราคา หรือประกาศร่าง TOR ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่หัวหน้าหน่วยงานได้ให้ความเห็นชอบให้หัวหน้าหน่วยงานให้29 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 18/2553 ณ วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน  2553 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 19/2553 ณ วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน  2553 เรียบร้อยแล้ว  

คณะกรรมการกําหนดราคากลาง ที่คํานวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น พิจารณาทบทวนราคากลางให้มีความเป็น1 

ปัจจุบัน และนาํเสนอหัวหน้าหน่วยงานพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา 2 

หรือประกาศร่าง TOR และหากราคากลางที่คํานวณราคาใหมซ่ึ่งมีความเป็นปัจจุบันแลว้นั้น  มีราคาสงูกว่าเงิน3 

งบประมาณที่มีอยู่ ใหส้่วนราชการพิจารณาดําเนินการได้เป็น 2 แนวทาง ดังนี้  4 

(1) ขอทําความตกลงไปยังสํานักงบประมาณเพื่อขอเพิ่มวงเงิน หรือ  5 

(2) หากไม่ได้รับงบประมาณเพิ่มเติม ส่วนราชการอาจปรับลดรายการตามความจําเป็นให้6 

สอดคล้องกับงบประมาณที่มอียู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ ต้องไม่กระทบต่อประโยชน์ใช้สอยตาม7 

แผนงาน/โครงการเดิม 8 

ในการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน และการกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน/โครงการเดิมให้ถูกต้อง9 

ชัดเจนตามหลักวิชาการ ปริมาณงานในแต่ละงวดจะต้องสอดคล้องกับจํานวนเงินในแต่ละงวดโดยคํานึงถึงความเป็น10 

ธรรมของผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   11 

   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไปด้วย 12 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ  13 

 14 

5.5  การให้บรกิารอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวนั และรถรับส่งคณะกรรมการประกวด15 

ราคาในการจดัหาพสัดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  16 

  ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที ่กค (กวพอ) 0421.3/ว 396 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2553 แจง้ว่าตาม17 

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค (กวพอ) 0408.3/ว 108 ลงวันที ่27 มีนาคม 2550 กรมบัญชกีลางได้กําหนด18 

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการให้บรกิารเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์เพื่อให้การ19 

เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการใหบ้ริการเสนอราคาฯ สําหรับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปในแนวทาง20 

เดียวกัน โดยห้ามมิให้ผูใ้ห้บรกิารตลาดกลางฯ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการบริการเสนอราคาฯ หรือแจก หรือแถมของ21 

สมนาคุณให้กับผู้มีสิทธิเสนอราคา หรือหน่วยงานผู้จัดหาพัสดุ นั้น  22 

  กรมบัญชีกลาง ขอแจ้งว่า คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์(กวพ.อ.) 23 

พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนมาตรการและแนวทางดังกล่าวข้างต้น จึงขอความร่วมมือจากส่วนราชการ 24 

รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบสํานัก25 

นายกรัฐมนตรว่ีาด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ห้ามมิให้คณะกรรมการประกวดราคาและ26 

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับหรือเรียกรับการบริการอาหารกลางวันจากผู้ให้บริการตลาดกลางฯ เว้นแต่ กรณีในวันเสนอ27 

ราคาคณะกรรมการฯ ต้องทําหน้าที่ดูแลการเสนอราคาหลายรายติดต่อกัน จนทําใหม้รีะยะเวลาดําเนินการคาบเกี่ยว28 

ช่วงพักกลางวัน ให้ผูใ้ห้บริการตลาดกลางฯ สามารถจัดอาหารกลางวันให้คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ตาม29 

สมควร และห้ามมใิห้รับหรือเรยีกรับการบรกิารรับส่งคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าทีข่องรฐัจากผูใ้ห้บริการตลาดกลางฯ 30 

เว้นแต่ กรณีหน่วยงานที่จัดหาพัสดุเป็นหน่วยงานขนาดเล็กในส่วนภูมิภาคท่ีไม่สามารถจัดหารถรับส่งคณะกรรมการฯ 31 

และเจ้าหน้าทีข่องรัฐเองได้ ให้ผู้ให้บริการตลาดกลางฯ สามารถให้บริการจัดรถรับส่งให้ได้  ซึ่งมีรายละเอียดตาม32 

เอกสารประกอบวาระการประชุม   33 

 34 
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  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไปด้วย 1 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ  2 

 3 

5.6  การจ้างเอกชนดําเนนิงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2535 4 

และที่แก้ไขเพิม่เติม  5 

  ตามท้ายหนังสือ ที่ ศธ 0514.1.9/458 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2553 อธิการบดีได้มอบให้สํานักงาน6 

อธิการบดีสรุปเรื่องเกี่ยวกับระเบียบและแนวปฏิบัติในการจ้างเอกชนดําเนินงานตามระเบียบสํานักนายรัฐมนตรี      7 

ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อนําเสนอที่ประชุมคณบดี นั้น บัดนี้ สํานักงานอธิการบดีได้8 

ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  9 

1. เอกสารที่เก่ียวข้อง และอ้างถึง  10 

1.1 กระทรวงการคลัง 11 

1.1.1 ที่ กค (กวพ) 0408.1/ว 351 ลงวันที่ 9 กันยายน 2548 เรือ่ง การอนุมัติยกเว้นการให้เช่าหรือ12 

การจ้างที่ต้องกระทําต่อเนื่องในปีงบประมาณใหม่แต่ไม่อาจลงนามในสญัญาได้ทันมผีลย้อนหลัง 13 

1.1.2 ที่ กค 0406.4/ว 67 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 เรื่องการจ้างเอกชนดําเนินงาน 14 

1.1.3 ที่ กค 0406.4/ว 337 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้าง15 

เอกชนดําเนินงาน 16 

1.2 หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที ่ศธ 054.1.9/ ว 162 ลงวันที่ 15 มิถนุายน 2553 เรื่องซักซ้อมความ17 

เข้าใจการจ้างเหมา ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 

2. ประเดน็การจา้งเอกชนดําเนินงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และที่19 

แก้ไขเพิ่มเติม  20 

2.1 การจ้างเอกชนดําเนินงานเป็นลักษณะการจ้างเพื่อดําเนินงานโครงการ หรือเสริมการปฏิบัติงานที่มี21 

ระยะเวลาสอดคล้องกับเนื้องานที่จ้างอาจเป็นรายชิ้น โดยสามารถจ้างได้ทั้งปีงบประมาณ (12 เดือน) 22 

ห้ามลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับความลับ หรืองานที่หากเผยแพร่ข้อมลูจะส่งผลเสียหายต่อราชการ หรือ23 

กระทบกับประชาชน โดยดําเนินงานจ้างตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 24 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 25 

2.2 อัตราการจ้าง ไม่ต้องจ่ายตามวุฒิการศึกษา พิจารณาจากความรู้ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับลักษณะ26 

งานที่จ้าง และบุคคลที่ปฏิบัติงานตามการจ้างดังกล่าวไม่ถือเป็นบุคลากรภาครัฐ จึงไม่มสีิทธิประโยชน์27 

สวัสดิการที่พึงได้รับจากทางการราชการ 28 

2.3 การจ้าง ที่ต้องการดําเนินการในข้อตกลงการจ้าง ต้องดําเนินงานภายในปีงบประมาณ กรณีที่การจ้าง29 

ตามโครงการเกินกว่า 1ปีงบประมาณ ให้ดําเนินการภายในรอบปีงบประมาณ และเมื่อเริ่มปีงบประมาณ30 

ใหม่ก็ดําเนินการจัดการใหมอ่าจได้ผู้รับจ้างรายเดิมก็ได้ก็สามารถทําสัญญาจ้างต่อไป แ ละการทําสญัญา31 

ในต้นปีงบประมาณที่ยังไม่ได้รับอนุมัติเงินประจํางวด (กรณีเงินงบประมาณแผ่นดิน) ก็สามารถมีผล32 

ย้อนหลังไปต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม ได้ (ยกเว้นตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0408.4/33 

ว 351 ลงวันที่ 9 กันยายน 2548) 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 18/2553 ณ วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน  2553 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 19/2553 ณ วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน  2553 เรียบร้อยแล้ว  

2.4 การจ้างเหมาเพื่อเสริมการปฏิบัติงานในหน้าที่ปกติที่ระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ (12 เดือน) ก็สามารถ1 

จ้างบุคคลตามระเบียบพัสดุ ทั้งปีงบประมาณได้ เมื่อสิ้นสดุโครงการหรือหมดความจําเป็นก็ควรเลิกจ้าง  2 

ทั้งนี้ อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ (อธิการบดี) และในกรณีที่3 

จําเป็นต้องจัดหาบุคคลมาปฏิบัติงานเป็นการประจํา กําหนดให้ดําเนินการในลักษณะการจ้างลูกจ้าง4 

ช่ัวคราว หรือขออนุมัติอัตราพนักงานราชการต่อไป  5 

3. ประเดน็เพิ่มเติมแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 6 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กําหนดแนวปฏิบัติตามระเบียบและแนวปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกําหนดและ7 

เพิ่มเติมในรายละเอียดลักษณะงานที่ควรจ้างเอกชนตามวิธีการจ้างของระเบียบสํานักนายรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ 8 

พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกําหนดลักษณะงานที่ไม่ควรจ้างตามวิธีดังกล่าว ได้แก่  9 

3.1 ลักษณะงานที่เป็นความลับทางราชการ  10 

3.2 ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับการเงินของทางราชการ เช่น พนักงานเก็บเงินต่างๆ เป็นต้น  11 

3.3 ลักษณะงานที่มีผลกระทบสูงต่อราชการ เช่น พนักงานขับรถยนต์ ที่อาจเกิดอุบัติเหตุที่ส่งผลให้ส่วน12 

ราชการต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่งหรือาญา หรือเป็นความผิดที่ไมส่ามารถจะให้กฎหมายที่ว่าด้วยความ13 

รับผิดทางละเมิดมาประกอบการดําเนินการได้ เนื่องจากการรับผิดทางละเมิดนั้น ส่วนราชการจะสามารถ14 

คุ้มครองได้หากเกิดกรณีเสียหายต่อบุคคลอ่ืน ผู้กระทําผดินั้น ต้องเป็นบุคลากรของภาครัฐเท่านั้น  15 

3.4 ลักษณะงานที่ให้บริการต่อบุคคลภายนอก ซึง่ผลของการปฏิบัติงานอาจเป็นการให้คณะ/หน่วยงาน หรือ16 

มหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ ด้วยเหตุผลคลา้ยกับข้อ 3.3 17 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   18 

   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 19 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ  20 

 21 

5.7  แนวทางดําเนนิงานตามแผนปรองดองแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ  22 

  รองอธิการบดีฝ่ายสังคมและชุมชนสัมพันธ์เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการ23 

การอุดมศึกษา ที่ ศธ 0503(2)/ ว 1328 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2553 แจ้งเรื่อง แนวทางดําเนินงานตามแผนปรองดอง24 

แห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ มาเพื่อทราบ ตามหนังสือ กระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที ่ศธ 0302/2689 ลงวันที่ 25 

12 กรกฎาคม 2553 ซึ่งมีสาระสําคัญ คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง 26 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างเสริมใหส้ถาบันการศึกษาทุกระดับเสริมทักษะและสํานึกของความเป็น27 

พลเมืองเพื่อเป็นกําลังสําคัญของบ้านเมือง  28 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเครือข่ายและช่องทางเพื่อขับเคลื่อน และขยายผลอย่างยั่งยืน 29 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักและระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ30 

พัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง 31 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   32 

   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 33 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ  34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 18/2553 ณ วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน  2553 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 19/2553 ณ วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน  2553 เรียบร้อยแล้ว  

 1 

5.8  แจ้งผลคาํพิพากษาศาลปกครองขอนแก่น คดีหมายเลขแดงที่ 205/2553 2 

(รายละเอียดตามเอกสารลับ)  3 

 4 

5.9  แจ้งผลการวินิจฉัยของประธานผู้ตรวจการแผ่นดนิ 5 

(รายละเอียดตามเอกสารลับ)  6 

 7 

5.10  การขออนุมัติเปิดหลกัสูตร 8 

  ด้วยคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น คราวประชุมครั้งที่ 9/2553 9 

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2553 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการเสนอขออนุมัติหลักสูตร จํานวน 3 หลักสูตร คือ  10 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2553)  11 

ของคณะแพทยศาสตร์ 12 

2. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)  13 

ของคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 14 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2551 (ประเภทปรับปรุง15 

เล็กน้อย) ของคณะวิทยาศาสตร์  16 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   17 

   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 18 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ  19 

 20 

5.11  การเลื่อนเงนิเดือนอธกิารบดีซึ่งดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารยท์ี่ได้รับเงนิเดือนถึงขั้น21 

สูงสุดของตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดบั 9 22 

  ประธานเสนอต่อที่ประชมุว่า ด้วยมาตรา 26 แห่งพระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน23 

สถาบนัอุดมศกึษา พ.ศ. 2547 กําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี ที่ได้รับเงินเดือนสูงสุดของตําแหน่งรองศาสตราจารย์24 

ขึ้นไปในขณะดาํรงตําแหน่ง ให้ได้รับเงินเดือนจนถึงขัน้สูงสดุของตําแหน่งศาสตราจารย ์นั้น สาํนักงานคณะกรรมการการ25 

อุดมศึกษา ได้หารือสํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า “อธิการบดีที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ทีไ่ด้รับเงินเดือน26 

ขั้นสูงสุดของตําแหน่งรองศาสตราจารย์ระดับ 9 จะมสีิทธ์ิได้รับเงินเดือนจนถึงขั้นสูงสดุของตําแหน่งศาสตราจารย์27 

ระดับ 11 หรือจะได้รับเงินเดอืนถึงขั้นสูงสุดของตําแหน่งศาสตราจารยร์ะดับ 10 เพียงอนัดับเดียว”  28 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้วินิจฉัยแล้วมีความเห็นว่า “การทีม่าตรา 26 วรรคหนึ่งแห่ง29 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 บัญญัติใหผู้้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี เมื่อ30 

ได้รับเงินเดือนขั้นสูงสุดของตําแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไปในขณะที่ดํารงตําแหน่งดังกล่าวให้ได้รับเงินเดือนจนถึงขั้น31 

สูงสุดของตําแหน่งศาสตราจารย์ได้ อธิการบดีซึ่งดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ที่ได้รับเงินเดือนจนถึงขั้นสูงสุดของ32 

รองศาสตราจารย์ระดับ 9 จึงมีสิทธิได้รับเงินเดือนจนถึงขั้นสูงสุดของตําแหน่ง ศาสตราจารย์ คือตําแหน่ง33 

ศาสตราจารย์ ระดับ 11 ได้ในขณะดํารงตําแหน่งอธิการบดี อันเป็นการได้รับยกเว้นตามกฎหมายเพราะดํารงตําแหน่ง34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 18/2553 ณ วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน  2553 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 19/2553 ณ วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน  2553 เรียบร้อยแล้ว  

ประเภทผู้บริหาร ซึ่งไม่เกี่ยวกับการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการที่สูงขึ้นแต่อย่างใด” ซึง่มีรายละเอียด1 

ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   2 

   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 3 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ  4 

 5 

5.12  สารสนเทศ 2553 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6 

  ฝ่ายแผนและสารสนเทศ และกองแผนงานได้จัดทําเอกสารเผยแพร่ “สารสนเทศ 2553 7 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น” เสรจ็เรียบร้อยแลว้ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   8 

   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 9 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ  10 

 11 

5.13  ปฏิทินกิจกรรมการจัดทํางบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 

  ตามบันทึก สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที ่ศธ 0503(4)/ ว 1350 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 13 

2553 ได้แจ้งแนวทางการเตรียมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 นั้น ขอให้14 

มหาวิทยาลัยเตรียมดําเนินการตามขั้นตอนปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และจัดทําคํา15 

ของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553 ตามหนงัสือ 16 

สํานักงบประมาณ ที่ นร 0716/ 1561 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2553 ได้เสนอแนวทางเพื่อเป็นการเตรียมการจัดทํา17 

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  18 

ในการนี้ ฝ่ายแผนและสารสนเทศ และกองแผนงานจึงขอเสนอปฏิทินกิจกรรมการจัดทาํงบประมาณ 19 

พ.ศ. 2555 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   20 

   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 21 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ  22 

 23 

5.14  การประสานงานกับสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ต้ังแต่24 

วันที่ 1 ธันวาคม 2553 25 

  ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามหนังสือสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)        26 

ที่ สทศ. 0001/ว 1438 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 แจง้ว่า ด้วยคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบการศึกษา27 

แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ได้พิจารณาแต่งต้ังรองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธ์ุพฤกษ์ เป็นผู้อํานวยการ 28 

สทศ. คนใหม ่โดยมีผลต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2553 นั้น สทศ.  ขอแจ้งว่าการประสานงานในเรื่องต่างๆ กับ สทศ. 29 

สามารถประสานงานได้ที่ผู้อํานวยการคนใหม่ ต้ังแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2553 เป็นต้นไป ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร30 

ประกอบวาระการประชุม   31 

   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 32 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ  33 

 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 18/2553 ณ วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน  2553 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 19/2553 ณ วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน  2553 เรียบร้อยแล้ว  

5.15  การอนุมัติให้แต่งตั้งลกูจ้างประจาํเป็นกรรมการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย1 

การพัสดุ พ.ศ. 2535 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม 2 

  ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่3 

แก้ไขเพิ่มเติม โดยระเบียบนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที ่7) พ.ศ.  2552 ข้อ 32 ข้อ 35 ข้อ 80 ข้อ 98 ขอ้ 4 

101 และข้อ 116 กําหนดใหแ้ต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ ข้าราชการ พนักงานราชการ 5 

พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ โดยคํานึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ได้รับแต่งต้ังเป็น6 

สําคัญไว้แล้ว นั้น  7 

  กรมบัญชีกลางขอแจ้งว่า คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) พิจารณาแล้วเห็นว่า ปัจจุบันยังมี8 

ส่วนราชการหลายแห่งมีปัญหาการขาดแคลนอัตรากําลังข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือ9 

พนักงานของรัฐ ที่จะแต่งต้ังให้เข้าร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบสํานักนายรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ10 

ที่แก้ไขเพิ่มเติม และเห็นว่าลูกจ้างประจําของส่วนราชการถือเป็นบุคลากรของรัฐประเภทหนึ่ง ที่นับว่ามีความมั่นคงใน11 

หน้าที่ราชการเช่นเดียวกับข้าราชการ ประกอบกับขณะนี้ได้มีการพัฒนาระบบตําแหน่งลูกจ้างประจําขึ้นใหม ่โดยการ12 

กําหนดตําแหน่งตามลักษณะงานเพื่อให้สอดคล้องกับระบบการจําแนกตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนที่เปลี่ยนจาก13 

การกําหนดตามระดับต่างๆ มาเป็นกําหนดตามกลุ่มลักษณะงาน และยังสอดคล้องกับระบบพนักงานราชการซึ่งมีการ14 

แบ่งลักษณะการจ้างตามลักษณะงานเช่นเดียวกัน ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของทางราชการเป็นไปด้วยความ15 

สะดวก และคล่องตัว กวพ. จึงอาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข16 

เพิ่มเติม ข้อ 12(2) เห็นสมควรอนุมัติให้ส่วนราชการสามารถแต่งต้ังลูกจ้างประจําของส่วนราชการเป็นกรรมการตาม17 

ระเบียบสํานักนายรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 32 ข้อ 35 ข้อ 80 ขอ้ 101 และข้อ 18 

116 ได้ โดยการแต่งต้ังลูกจ้างประจําของส่วนราชการดังกล่าวจะต้องคํานึงถึงความรู้ ความสามารถ ลักษณะงาน 19 

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งต้ังเป็นสําคัญด้วย ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   20 

   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป 21 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ  22 

 23 

ระเบยีบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ   24 

6.1 ขอแจ้งผู้ได้รับพระราชทานรางวัลเกียรตินิยมอันดับหนึ่งสงูสุด และเหรียญทอง ประจําปี25 

การศึกษา 2552  26 

  ด้วยสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพฒันาวิชาการ) ได้รวบรวมรายช่ือผู้สําเร็จ27 

การศึกษาที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งสูงสุดแต่ละคณะ ประจําปีการศึกษา 2552 เพื่อเข้ารับพระราชทานเหรียญ28 

ทองเกียรตินิยมอันดับหนึ่งสูงสุดแต่ละคณะ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2552 ในระหวา่ง29 

วันที่ 21-24 ธันวาคม 2553 ณ อาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแกน่ จํานวนรวม30 

ทั้งสิ้น 20 เหรยีญทอง ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 31 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 32 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 33 

 34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 18/2553 ณ วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน  2553 
หมายเหตุ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 19/2553 ณ วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน  2553 เรียบร้อยแล้ว  

เลิกประชุม  12.20 น. 1 

 2 

 3 

 4 

(รองศาสตราจารย์สัญญา  รอ้ยสมมุติ ) 5 

รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและการพัสดุ 6 

ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการที่ประชุมคณบดี 7 

นางสาวลัลธริมา  ประจง 8 

นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสด์ิ 9 

ผู้จดรายงานการประชุม  10 


