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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 9/2553 ณ วันศุกรท่ี 14 พฤษภาคม 2553 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 10/2553 ณ วันศุกรท่ี 21 พฤษภาคม 2553 เรียบรอยแลว 

รายงานการประชุมคณบดี 1 
ครั้งท่ี 9/2553 2 

เมื่อวันศุกรท่ี  14 พฤษภาคม 2553 3 
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารแกนกัลปพฤกษ มหาวิทยาลัยขอนแกน 4 

 5 
ผูมาประชุม 6 
1. รศ.สุมนต  สกลไชย    อธิการบดี     ประธาน 7 
2. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร   รองอธิการบดีฝายทรัพยสิน    8 
3. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 9 
4. รศ.สัญญา  รอยสมมุติ   รองอธิการบดีฝายบุคคลและการพัสดุ 10 
5. ผศ.ลิขิต อมาตยคง    รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 11 
6. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 12 
7. รศ.ลําปาง  แมนมาตย   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 13 
8. รศ.อนันต  พลธานี    คณบดีคณะเกษตรศาสตร 14 
9. รศ.สมนึก  ธีระกุลพิศทุธิ์   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 15 
10. ผศ.คัชรินทร ศิริวงศ    รองคณบดีฝายวิชาการ 16 

แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร 17 
11. ผศ.ไพศาล  สุวรรณนอย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร 18 
12. ศ.ภิเศก  ลุมพิกานนท   คณบดีคณะแพทยศาสตรและ 19 

ผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ 20 
13. รศ.ภรณี  ศิริโชติ    รองคณบดีฝายบริหาร 21 

แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 22 
14. รศ.พัชรี เจียรนัยกูร    รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ 23 

แทนคณบดีคณะเทคนิคการแพทย 24 
15. ผศ.นิคม  ถนอมเสียง   รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 25 

      แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 26 
16. รศ.นวรัตน  วราอัศวปติ เจรญิ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 27 
17. ผศ.ผดุงขวัญ  จิตโรภาส   ผูชวยคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา 28 

แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร 29 
18. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี  30 
19. รศ.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 31 
20. ผศ.ทรงยศ วีระทวีมาศ   คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 32 
21. รศ.มันทนา สามารถ    คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 33 
22. รศ.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี       คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 34 
23. นางณัฐสมล ธนกูลรังสฤษดิ์   ผูชวยคณบดี 35 

แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจดัการ 36 
24. รศ.คูณ  โทขันธ    รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ 37 

      แทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 38 
25. นายกิตติ์  เธียรธโนปจัย   รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 39 

แทนผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 40 
26. ผศ.นพดล มีไชยโย    รองผูอํานวยการฝายบริหาร 41 

แทนผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 42 
27. ผศ.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน   รองผูอํานวยการฝายบริหาร 43 

แทนผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  44 
      (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 45 
28. อ.รัฐการ บัวศรี     รองผูอํานวยการฝายชุมชนสัมพันธและวิเทศสัมพันธ 46 

แทนผูอํานวยการวิทยาเขตหนองคาย 47 
29. ผศ.พรรณวดี  ตันติศิรินทร   ประธานสภาคณาจารย 48 
30. นายบัญชา พระพล    รองประธานสภาขาราชการ พนักงานและลูกจาง คนที่ 1 49 

แทนประธานสภาขาราชการ พนักงานและลูกจาง 50 
31. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 51 
      เลขานุการที่ประชุม 52 
32. นางสังวาลย   ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 53 
 54 
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ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 1 
1. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชยั   รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 2 
2. ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธุ    รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 3 
3. ผศ.วินัย  ใจขาน    รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 4 
4. ผศ.อาวุธ  ยิ้มแต    รองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพ 5 
5. รศ.เอื้อมพร ทองกระจาย   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 6 
6. อ.กิตติบดี  ใยพูล    รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร 7 
7. รศ.ยุพิน  เตชะมณี    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 8 
8. นางสุดใจ  ธนไพศาล    ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 9 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 10 
9. ศ.สุทธิพันธ  จิตพิมลมาศ     ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 11 
 12 
 13 
เริ่มประชุมเวลา 09.35 นาฬิกา 14 
    15 
  เมื่อครบองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ดังนี้ 16 
 17 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอท่ีประชุม   18 

1.1 เรื่องที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งท่ี 4/2553 เมื่อวันท่ี 6 พฤษภาคม 2553 19 
และมติท่ียังไมไดรับการรับรอง 20 

เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา ดวยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกนครั้งที่ 21 
4/2553 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 มีเรื่องที่ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติที่ยังไมไดรบัการรับรอง  22 
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    23 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 24 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 25 
 26 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งท่ี 8/2553 เมื่อวันท่ี 21 เมษายน  2553 27 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553โดยมีการแกไข ดังนี้ 28 
- หนา 4  29 

- บรรทัดที่ 26 “...สามารถนักศึกษา...” แกไขเปน  “...สามารถรับนักศึกษา...” 30 
- บรรทัดที่ 27 “...รวมรวมสง...”  แกไขเปน  “...รวบรวมสง...”   31 
- บรรทัดที่ 44 “...และหลักเกณฑตาง...” แกไขเปน “...และหลักเกณฑตาง ๆ...” 32 

- หนา 5 บรรทัด 52 “...ดังนี้...” แกไขเปน “...ดังนั้น...” 33 
- รายงานการประชุมลับ หนา 5 แกไขขอสังเกตและขอคิดเห็นเสนอแนะ ขอ 1 โดยตัด34 

บรรทัดที่ 36-38 ออก และนําเนื้อหาขอ 2 มารวมอยูในขอ 1 และปรับลําดับเลขขอใหม 35 
 36 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน  -ไมม-ี 37 
3.1 แนวทางกําหนดพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยและ38 

กําหนดแนวทางการกํากับติดตามและประเมินอธิการบดี 39 
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ตามขอ 5 วรรค 3 แหงขอบังคับ40 
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2549 กําหนดใหกอนการดําเนินการ41 
สรรหาอธิการบดี ใหสภามหาวิทยาลัยทบทวนและวิเคราะหจุดออน จุดแข็งของมหาวิทยาลัย กําหนดพันธกิจและ42 
นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ตลอดจนคุณสมบัติและคุณลักษณะของอธิการบดีที่พึงประสงค43 
เพิ่มเติมจากทีไ่ดกําหนดไวในขอบังคับฯ และกําหนดแนวทางการประเมินผลงานอธิการบดีที่ชัดเจน และ44 
ประกาศใหทราบทั่วกันกอนการเสนอชื่อ สภามหาวิทยาลัยขอนแกนจึงแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเสนอ45 
แนวทางกําหนดพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวทิยาลัยและกําหนดแนวทางการกํากับ46 
ติดตามและประเมินผลงานอธิการบดี ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 11/2553 โดยมี ศาสตราจารย47 
กนก วงษตระหงาน อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน เปนประธานกรรมการ คณะกรรมการมีภาระหนาที่ในการ48 
พิจารณาเสนอแนวทางกําหนดพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยและกําหนดแนวทางการ49 
ประเมินอธิการบดีเพื่อใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป  50 
  คณะกรรมการพิจารณาเสนอแนวทางกําหนดพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนา51 
มหาวิทยาลัยและกําหนดแนวทางการกํากับติดตามและประเมินผลงานอธิการบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อ52 
วันที่ 6 พฤษภาคม 2553 ไดสรุปสาระสําคัญ ไดดังนี้  53 
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1. กําหนดการเบื้องตน 1 
 ระยะเวลา กิจกรรม 
1 6 พ.ค. -21 มิ.ย. 2553 1. ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อวางแผนการดําเนินงาน 

2. การสัมมนารับฟงความคิดเห็นจากทุกภาคสวน 
2 22 มิ.ย. – 6 ก.ค. 2553 คณะกรรมการฯ ประชุมสรุปผลการสัมมนารับฟงความคิดเห็นและ

จัดทํา (ราง) แนวทางฯ เสนอสภามหาวิทยาลัย 
3 ประมาณกลางเดือนกรกฎาคม 2553 ประชุมสภามหาวิทยาลัยนัดพิเศษ เพื่อพิจารณา (ราง) แนวทางฯ 
4 ก.ค. – ก.ย. 2553 กระบวนการสรรหาอธิการบดี 
5 ตุลาคม 2553 สภามหาวิทยาลัยพิจารณาการสรรหาอธิการบดี 

หมายเหตุ 2 
1. กําหนดการ 1-2 เปนกําหนดการของคณะกรรมการที่กําหนดขึ้น 3 
2. กําหนดการ 3-5 เปนกําหนดการที่คณะกรรมการฯ คาดการณดําเนินการของสภามหาวิทยาลัย 4 
3. กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม  5 

 6 
2. บทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการฯ 7 

 งาน/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
1 การรวบรวม ศึกษาขอมูลยุทธศาสตรสําคัญ 1. ศ.กนก วงษตระหงาน 

2.ศ.สุรินทร พงศศุภสมิทธิ์ 
2 การสัมมนารับฟงความคิดเห็นจากคณะ/ศูนย/

สถาบัน/สํานัก 
1. ศ.ภิเศก  ลุมพิกานนท 
2. ผศ.ไพศาล สุวรรณนอย 
3.รศ.อํานวย คําตื้อ 

3 การสัมมนารับฟงความคิดเห็นจากสภาคณาจารย/
คณาจารยทั่วไป 

1. ผศ.พรรณวดี ตันติศิรินทร 
2.รศ.สมหมาย ปรีเปรม 

4 การสัมมนารับฟงความคิดเห็นจากสภาขาราชการฯ/
บุคลากรสายสนับสนุน 

1. นายอมร สินเธาว 
2.นางกาญจนศรี สิงหภู 

5 การสัมมนารับฟงความคิดเห็นจากนักศึกษา นายทศพล แจมวิจักษณ 
6 การสัมมนารับฟงความคิดเห็นจากศิษยเกา ผศ.อนันต หิรัญสาลี 
7 การสัมมนารับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย 

(ภาครัฐ/ธุรกิจเอกชน/ประชาสังคม) 
1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกําจร 
2.นายเฉลิมชัย วงษนาคเพ็ชร 

8 การสัมมนารับฟงความคิดเห็นจากผูบริหารและอดีต
ผูบริหาร 

รศ.รังสรรค เนียมสนิท 

9 การประชาสัมพันธและสนับสนุนงานทั่วไป รศ.รังสรรค เนียมสนิท และคณะทํางาน 
 8 

3. แนวคิดและหลักการทํางานสําคัญของคณะกรรมการ 9 
คณะกรรมการฯ มีแนวคิดและหลักการทํางานสําหรับกระบวนการพิจารณาแนวทางกําหนดพันธกิจ10 

และนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย พิจารณาคุณสมบัติของอธิการบดีที่พึงประสงค และกําหนด11 
แนวทางการกํากับติดตามและประเมินผลงานอธิการบดี ดังนี้ 12 

(1) การสัมมนารับฟงความคิดเห็น ไมใชการทําประชาพิจารณ หรือการทําประชามติ 13 
(2) การสัมมนารับฟงความคิดเห็น และการรวบรวมประมวลผลขอมลู ขอใหพิจารณาในเรื่องและประเด็น14 

ที่สําคัญ พิจารณาในภาพใหญที่คาดวาจะเกิดหรือ สงผลทั้งเชิงบวกและเชิงลบเปนปจจัยสําคัญตอ15 
การพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกนในอนาคต 16 

(3) การสัมมนารับฟงความคิดเห็น ควรเปดโอกาสใหผูเขารวมแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ และถือ17 
วาเปนการใหขอมูลสําคัญในระดับ Input ที่ตองการความหลากหลาย เพื่อนํามาประมวลเปน18 
ประเด็น/หมวดหมูที่สําคัญได 19 

(4) บุคลากรบางประเภทสามารถเขารวมแสดงความคิดเห็นไดมากกวา 1 กลุมได เชน อาจารยที่เปน20 
ศิษยเกาและเปนผูบริหาร สามารถเขารวมสัมมนาในกลุมคณาจารย กลุมศิษยเกาและกลุมผูบริหาร21 
ได โดยขอใหแสดงความคิดเห็นในบริบทของกลุมนั้นๆ เปนสําคัญ 22 

(5) คณะกรรมการฯ จะรวบรวมผลจากการสัมมนารับฟงความคิดเห็น จากทุกภาคสวนมาใชเปนขอมูล23 
สําคญั เพื่อประกอบการพิจารณา เสนอแนวทางการกําหนดพันธกิจและนโยบายในการบริหารและ24 
พัฒนามหาวิทยาลัยตลอดจนคุณลักษณะของอธิการบดีที่พึงประสงค และกําหนดแนวทางการ25 
กํากับติดตามและประเมินอธิการบดี ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 26 

(6) คณะกรรมการฯ มีความเห็นวาการจัดทําแนวทางฯ ดังกลาวเปนเรื่องสําคัญในกระบวนการหนึ่งของ27 
การสรรหาอธิการบดี ที่ไมใชการประกวดวิสัยทัศน แตเปนการสรรหาผูบริหารสูงสุดของ28 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 9/2553 ณ วันศุกรท่ี 14 พฤษภาคม 2553 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 10/2553 ณ วันศุกรท่ี 21 พฤษภาคม 2553 เรียบรอยแลว 

มหาวิทยาลัยที่มีกระบวนการกลั่นกรองอยางเปนระบบ เพื่อใหมั่นใจไดวาผูสมควรดํารงตําแหนงเปน1 
ผูที่เหมาะสมตามแนวทางดังกลาวอยางแทจริง 2 

 3 
4. คําถามหรือโจทย สําหรับการสัมมนารับฟงความคิดเห็น 4 

คณะกรรมการฯ กําหนดคําถามหรือโจทยสําหรับการสัมมนารับฟงความคิดเห็นในทุกภาคสวนไว ดังนี้  5 
คําถามที่ 1 ทานอยากเห็นมหาวิทยาลัยเปนอยางไรใน 4 ปขางหนา (ที่นาจะเปนไปได) 6 
คําถามที่ 2 คุณลักษณะของอธิการบดีที่พึงประสงค ที่จะมาปฏิบัติหนาที่ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแกน7 

ใหเปนไปตามที่ทานอยากเห็นใน 4 ปขางหนา 8 
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  9 
  ทั้งนี้ จะเริ่มเปดตัวโครงการดังกลาวในวันที่ 17 พฤษภาคม 2553 โดยจะมีการประชาสัมพันธ10 
ทุกรูปแบบ เชน เว็บไซต, KKU Channel เปนตน และฝายเลขาฯ จะไดแจงเวียนไปยังคณะ/หนวยงานเพื่อขอ11 
ความรวมมือคณะ/หนวยงานแจงกําหนดการการจัดสัมมนารับฟงความคิดเห็นตามความเหมาะสม เพื่อจัดทําเปน12 
ปฏิทินการจัดสัมมนารับฟงความคิดเห็นตอไป ทั้งนี้ หนวยงานใดที่ไมสะดวกในการจัดสถานที่สัมมนาฯ ขอให13 
แจงฝายเลขาฯ เพื่อดําเนินการจัดหาสถานที่ใหตอไป     14 
  จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อทราบและรวมดําเนินการในบทบาทที่เกี่ยวของ 15 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ และขอความรวมมือคณะ/หนวยงานแจงกําหนดการการจัด16 
สัมมนารับฟงความคิดเห็นไปยังรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ ตอไป 17 
 18 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   19 

4.1  กรอบนโยบายการรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกนโดยวิธีรับตรง ประจําป20 
การศึกษา 2554 21 

รองผูอํานวยการฝายบริหาร ผูแทนผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวล (สํานักบริหารและ22 
พัฒนาวิชาการ) เสนอตอที่ประชุมวา ดวยที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานัก23 
บริหารและพัฒนาวิชาการ) ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2553 ไดมีมติใหนําเสนอการ24 
เลือกคณะ/สาขาวิชา ในการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกนโดยวิธีรับตรง ประจําป25 
การศึกษา 2554 ใหที่ประชุมคณบดีพิจารณาใหความเห็นชอบกอนดําเนินการตอไป ดังนี้ 26 

1. จํานวนอันดับการเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน  27 
เห็นควรเสนอใหมีการเลือกอันดับคณะ/สาขาวิชา จากเดิม 1 อันดับ เปน 2 อันดับ เหตุผลคือ 28 

เดิมใหเลือกสมัครได 1 อันดับ เพราะเปนการสอบเขาศึกษาเฉพาะมหาวิทยาลัยขอนแกน แตปจจุบันมี29 
มหาวิทยาลัย/สถาบัน เขารวมเปนเครือขายรับตรง 9 สถาบัน หากใหเลือกจํากัดเพยีง 1 อันดับ จะทําให30 
นักเรียนที่เกง แตไมสามารถไดรับการคัดเลือกในอันดับที่ 1 ซึ่งมีที่นั่งจํากัด ตองหลุดไปเลือกในมหาวิทยาลัย/31 
สถาบันอื่น ทําใหมหาวิทยาลัยเสียโอกาสที่จะไดนักเรียนที่เกงเขามาเติมเต็มในคณะ/สาขาวิชา อื่นไดอีก 32 

2. จํานวนอันดับการเลือกเขาศึกษาในสถาบันท่ีรวมรับนักศึกษากับ33 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 34 

เนื่องจาก ปการศึกษา 2554 นี้ มีมหาวิทยาลัยตางๆ ไดแจงความประสงคที่จะเขารวมรับ35 
นักศึกษาโดยผานกระบวนการรับตรงของมหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 9 สถาบัน ประกอบดวย  36 

2.1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 37 
2.2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จังหวัดสงขลา 38 
2.3 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย 39 
2.4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 40 
2.5 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย กรงุเทพฯ 41 
2.6 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ 42 
2.7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจันทบุรี 43 
2.8 มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม 44 
2.9 มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม 45 

เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนมีสิทธิ์เลือกสมัครเขาศึกษาในสถาบันตางๆ และเหมาะสมกับจํานวน46 
สถาบันที่รวมรับนักศึกษา เห็นควรเสนอใหมีการเพิ่มอนัดับการเลือกคณะ/สาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยเครือขาย 47 
จากเดิม 2 อันดับ เปน 4 อันดับ 48 

ทั้งนี้ ยังมีมหาวิทยาลัยที่แจงความประสงคที่จะเขารวมรับนักศึกษาโดยผานกระบวนการรับตรง49 
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน อีก 2-3 สถาบัน เชน มหาวิทยาลัยภาคอีสาน เปนตน 50 

3. องคประกอบคะแนนที่ใชเปนเกณฑในการคัดเลือก 51 
ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแกน ใชคะแนนสอบ วิชาถนัดทั่วไป (GAT) และวิชาความถนัด52 

ทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) ซึ่งจัดสอบโดย สทศ. มาเปนเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกรวมกับคะแนนสอบ53 
วิชาหลักของการสอบคัดเลือกฯ โดยวิธีรับตรงโดยเริ่มตั้งแตปการศึกษา 2553 นั้น เนื่องจากรายวิชาสอบหลัก54 



- 5 - 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 9/2553 ณ วันศุกรท่ี 14 พฤษภาคม 2553 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 10/2553 ณ วันศุกรท่ี 21 พฤษภาคม 2553 เรียบรอยแลว 

ของการรับโดยวิธีรับตรงครอบคลุมเนื้อหาหลักสูตรอยูแลว ประกอบกับคะแนนเฉลี่ยของ GAT มีคาเฉลี่ย1 
คอนขางต่ํา คือ อยูที่คะแนน 80-90 คะแนน จากคะแนนเต็ม 300 โดยผูเขาสอบสวนใหญไดคะแนนคอนขางต่ํา2 
อาจมีปญหาของคาอํานาจจําแนกระหวางเด็กเกงกับเด็กไมเกง ก็จะไดคะแนนไมแตกตางกัน อีกทั้งไมมี3 
มหาวิทยาลัยใดนําเอาคะแนน GAT มาใชเปนเกณฑองคประกอบคะแนนสอบรับตรงดวย และยังมีผูปกครอง4 
และนักเรียนจํานวนหนึ่งได email และทําหนังสือขอใหมหาวิทยาลัยขอนแกน พิจารณาปรับลดสัดสวนรอยละ 5 
จาก 20% มาเปน 0-10 % ดังนั้น จึงเห็นควรขอเปลี่ยนแปลงองคประกอบในการคัดเลือกฯ จากเดิม ดังนี้  6 

 7 
องคประกอบในการคัดเลือกฯ ปการศึกษา 2553 ปการศึกษา 2554 

1. สัดสวนการรับระหวาง รบัตรง : Admission  75-25 % คงเดิม 
2. ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 5 ภาคการศึกษา  5 % คงเดิม 
3. ผลการสอบวิชาหลัก (มหาวิทยาลัยจัดสอบเอง) 45-75 % เปลี่ยนเปน 55-85%
4. ผลการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 20 % เปลี่ยนเปน 10 % 
5. ผลการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) 0-30 % คงเดิม 
  8 
  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    9 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 10 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบกรอบนโยบายการรับบุคคลเขาศึกษาใน11 
มหาวิทยาลัยขอนแกนโดยวิธีรับตรง ประจําปการศึกษา 2554 ตามที่เสนอ ดังน้ี  12 

1. ใหสามารถเลือกอันดับการเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน จากเดิม               13 
1 อันดับ เปน 2 อันดับ  14 

2. จํานวนอันดับการเลือกเขาศึกษาในสถาบันท่ีรวมรับนักศึกษากับ15 
มหาวิทยาลัยขอนแกน จากเดิม 2 อันดับ เปน 4 อนัดับ 16 

3. องคประกอบคะแนนที่ใชเปนเกณฑในการคัดเลือก 17 
องคประกอบในการคัดเลือกฯ ปการศึกษา 2554 

1. สัดสวนการรับระหวาง รบัตรง : Admission  75-25 % 
2. ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 5 ภาคการศึกษา  5 % 
3. ผลการสอบวิชาหลัก (มหาวิทยาลัยจัดสอบเอง) เปลี่ยนเปน 55-85%
4. ผลการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) เปลี่ยนเปน 10 % 
5. ผลการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) 0-30 % 

 18 
4.2 ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเก่ียวกับปญหาการเกิดอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง19 

ไปราชการของบุคลากร 20 
เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา ดวยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 21 

3/2553 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 รศ.วงศวิวัฒน ทัศนียกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทน22 
คณาจารยในมหาวิทยาลัย ไดเสนอเรื่องปญหาการเกิดอุบัติเหตุระหวางการเดินทางไปราชการของบุคลากร 23 
กรณีของศูนยประสานงานเขตอตุสาหกรรมซอฟแวรภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ24 
พิจารณา ดังนี้  25 

1. เห็นควรแจงใหหนวยงานในสังกัดตระหนักถึงความปลอดภัย และใหระมัดระวังในการติดตอ26 
เชารถรับจางโดยตองมีการตรวจสอบใหเกิดความมั่นใจและไววางใจไดในการใชบริการ ควรมปีระกันคุมครอง27 
ชีวิต และไมควรเลือกใชบริการรถเชาโดยพิจารณาจากราคาคาเชาที่ต่ําเทานั้น 28 

2. จากการตรวจสอบพบวาบุคลากรที่เสียชีวิตดังกลาวไมอยูในระบบฌาปนกิจสงเคราะห หรือ29 
ระบบสวัสดิการอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยที่สามารถจะรับคาชดเชยการเสียชีวิตได จึงเห็นควรใหมหาวิทยาลัย30 
พิจารณาวา ระบบสวัสดิการตางๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดไวชดเชยใหแกบุคลากรที่ประสบเหตุเชนนี้ มีเพียงพอ31 
หรือไม อาจมคีวามจําเปนที่หัวหนาหนวยงานจะตองพิจารณาการทําประกันชีวิตเพิ่มเติมโดยเฉพาะอยางยิ่งหาก32 
มีการเดินทางไปราชการที่นอกเหนือเวลาปกติ 33 

ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไดมีขอสังเกตเพิ่มเติม ดงันี้  34 
1. การเดินทางโดยรถยนตของทางราชการในระยะทางไกลควรมีพนักงานขับรถสับเปลี่ยน 35 

ตามมาตรฐานที่เหมาะสม  36 
2. ควรดําเนินการใหรถยนตของมหาวิทยาลัยมีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง 37 
3. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาสนับสนุนใหมีระบบการประกันภัยชุมชน หรือการประกันภัยราคา38 

ประหยัดใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจากการทําประกันภัยหมูสําหรับนักศึกษาที่มีอยู39 
เดิมแลว 40 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 9/2553 ณ วันศุกรท่ี 14 พฤษภาคม 2553 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 10/2553 ณ วันศุกรท่ี 21 พฤษภาคม 2553 เรียบรอยแลว 

4. ควรพิจารณาใหการกํากับดูแลกับบุคลากรทางการแพทยที่ตองเดินทางมาปฏิบัติงานในยาม1 
วิกาลที่อาจเกิดอุบัติเหตุ หรอืถูกทํารายจากมิจฉาชีพ และควรมีสวัสดิการรองรับเมือ่เกิดเหตุแกบุคลากร2 
ดังกลาวดวย 3 

และมีมติมอบใหมหาวิทยาลัยรับขอคิดเห็นเสนอแนะดังกลาวไปพิจารณา และมอบใหฝาย4 
บุคคลฯ พิจารณาเสนอระบบการประกันภัยชุมชน ใหแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยดวย    5 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยในประเดน็ตางๆ ไดแก 6 
การเชารถ  การดําเนินการกับรถราชการ  การจัดสวัสดิการใหบุคลากร 7 

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 8 
1) การเชารถ      9 

‐ ใหมหาวิทยาลัยกําหนดมาตรฐานหรือขอตกลงในการเชารถยนตเพือ่เปนมาตรฐานในการ10 
ปฏิบัติงานในเรื่องดังกลาว ซึ่งคณะ/หนวยงานจะสามารถเบิกจายเงินคาเชารถจาก11 
มหาวิทยาลัยไดตองดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด  โดยให12 
แตงตั้งคณะกรรมการพจิารณาฯเสนอรายละเอียดมาตรฐานหรือขอตกลงในการเชารถยนต13 
ประกอบดวย  รองอธิการบดีฝายทรัพยสิน  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ทั้งนี้อาจประสาน14 
ใหมีกรรมการเพิ่มเติมได 15 

‐ สําหรับองคกรในกํากับ ใหกองแผนงานในฐานะผูประสานงานองคกรในกํากับเปนผูออก16 
รางมาตรการกลางเกี่ยวกับการเชารถขององคกรในกํากับเพื่อเปนกลไกกลางในการกํากับ17 
ดูแล  ซึ่งหากองคกรในกํากับใดไมสามารถดําเนินการตามมาตรการกลางได ใหสามารถ18 
กําหนดมาตรการของหนวยงานขึ้นมาเองที่แตกตางออกไปจากมาตรการกลางได แตตองมี19 
เปนแนวปฏิบัติ 20 

2) การดําเนินการกับรถราชการ      21 
‐ ทําหนังสือขอความรวมมือกบัทุกคณะ/หนวยงาน ดําเนินการกับรถราชการตามมาตรฐานที่22 

ควรเปน ไดแก  1) ติดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง  2) มีพนักขับรถสับเปลี่ยนกรณีเดินทางไกล  23 
3) จัดทําการประกันภัยรถยนตทุกคัน ใหมีการประกันบุคคลที่ 3 ดวย โดยมอบใหรองอธิการบดี24 
พัฒนาระบบกายภาพ เปนผูกํากับดูแลตอไป 25 

3) การจัดสวัสดกิารใหบุคลากร 26 
‐ ควรมีการจดัทําประกันภัยหมูใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ใหสามารถคุมครองหลายๆ27 

ดาน รวมทั้งมีการชดเชยกรณีพิการดวย โดยใชเงินรายไดมหาวิทยาลัยจายเบี้ยประกัน 28 
อาจดําเนินการใหครอบคลมุพนักงานองคกรในกํากับดวย ทั้งนี้ควรศึกษาขอกฎหมายที่29 
เกี่ยวของประกอบการพิจารณาดําเนินการดวย  30 

‐ ควรมีการทําประกันภัยสําหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในหองทดลองดวย 31 
ครอบคลุมทั้งอาจารย บุคลากร และนักศึกษา   32 

‐ ในการดําเนินการนํามหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการ ควรมีการเตรียมการเรื่อง33 
โครงสรางกองทุนชดเชย สําหรับบุคลากรดวย 34 

                     ทั้งนี้ มอบรองอธิการบดีฝายบุคคลและการพัสดุรับไปพิจารณาตอไป 35 
มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหรับขอคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาตอไป 36 

 37 
4.3 การแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะ 38 

  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ตามหนังสือที่ ศธ 0506(4)/ว 158 ลงวันที่ 8 39 
กุมภาพันธ 2553 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมีหนังสือแจงมหาวิทยาลัยขอนแกนเกี่ยวกับการ40 
แตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตร41 
ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ขอ 7.6 กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาอาจแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเปน42 
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ หรืออาจารย43 
ผูสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเปนกรณีๆ ไป โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาและตองแจง44 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาใหรับทราบการแตงตั้งดวย นั้น  45 

จากการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 12/2552 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2553 ได46 
พิจารณารับทราบการแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันอุดมศึกษาและเห็นสมควรทําความเขาใจกับ47 
สถาบันอุดมศกึษาถึงแนวปฏบัิติในการเสนอการแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะเพื่อใหการดาํเนินการของสถาบันอุดมศกึษา48 
เปนไปในแนวทางเดียวกัน ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการของมหาวิทยาลัยขอนแกนเกี่ยวกับการแตงตั้ง49 
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ การพิจารณาคุณสมบัติเปนไปตามแนวทางของเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 50 
พ.ศ. 2548 บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอขอหารือเกี่ยวกับการแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะตอที่ประชุมคณะกรรมการ51 
ประจําบัณฑิตวิทยาลัย เนื่องจากในการปฏิบัติที่ผานมาบัณฑิตวิทยาลัยไดดําเนินการตามระเบียบ52 
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ขอ 16.9, 16.10, 23 และ ขอ 24 53 
โดยใชอํานาจตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 68/2548 และฉบับที่ 69/2548 ซึ่งการดําเนินการแตงตั้ง   54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 9/2553 ณ วันศุกรท่ี 14 พฤษภาคม 2553 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 10/2553 ณ วันศุกรท่ี 21 พฤษภาคม 2553 เรียบรอยแลว 

ที่ผานมามีการแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธเทานั้น โดยคณบดีคณะที่หลักสูตรสังกัด1 
เปนผูแตงตั้ง  2 

ที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 31 3 
มีนาคม 2553 เห็นวาเนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแกนยังไมมีแนวปฏิบัติในการแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะโดย4 
ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร5 
ประกอบวาระการประชุม 6 

เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัยไดออกประกาศหลักเกณฑที่มีความชัดเจนในการปฏิบัติอยูแลว จึง7 
เห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณามอบอํานาจใหมหาวิทยาลัยเปนผูดําเนินการตอไป 8 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 9 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณามอบ10 
อํานาจใหอธิการบดีเปนผูดําเนินการแทนสภามหาวิทยาลัย และรายงานตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ11 
ทราบเปนคราวๆ และใหออกเปนประกาศสภามหาวิทยาลัยเก่ียวกับแนวปฏิบัติในการแตงตั้ง12 
ผูเช่ียวชาญเฉพาะตอไป 13 
 14 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 15 

5.1  แจงผลคดีหมายเลขดําท่ี 145/2552 เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทาง16 
ปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย                          17 
(เอกสารลับ) 18 

 19 
5.2 มติและขอเสนอจากสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2552 20 

  เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา ดวยสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ไดสง21 
เอกสาร “รวมมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2552” แจงประเด็นนโยบายสําคัญที่เกี่ยวของกับสุขภาพ 22 
รวม 11 เรื่อง ใหหนวยงาน/องคกรที่เกี่ยวของรับทราบและนําไปปฏิบัติหรือนําไปพิจารณาประกอบในการ23 
กําหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ดงันี้ 24 

1) การจัดการขยะอันตรายจากชุมชนอยางมีสวนรวมของทุกภาคสวน 25 
2) แผนพัฒนาที่ยั่งยืนบนฐานการพึ่งพาตนเองดานเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม กรณีภาคใต 26 
3) การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเพื่อการเขาถึงบริการที่มีคุณภาพของประชาชน 27 
4) ยุติการสงเสริมการขายยาที่ขาดจรยิธรรม : เพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และ28 

สุขภาพของผูปวย 29 
5) ยุทธศาสตรนโยบายแอลกอฮอลระดับชาติ 30 
6) โรคติดตออุบัติใหม 31 
7) การพัฒนาการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือก ใหเปนระบบ32 

บริการสุขภาพหลักของประเทศ คูขนานกับการแพทยแผนปจจุบัน 33 
8) การจัดการปญหาภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวน 34 
9) การแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน 35 
10) การพัฒนากลไกการมีสวนรวมเพื่อสุขภาวะของเด็ก เยาวชนและครอบครัว 36 
11) การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพิง 37 

  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เห็นควรแจงมหาวิทยาลัย/สถาบันที่ผลิตบัณฑิตใน38 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ เพื่อพิจารณาแจงคณะ/หนวยงาน/ภาควิชา/สาขาวิชาที่เกี่ยวของใชเปนขอมูล39 
ประกอบการดําเนินงานใหสอดคลองกับประเด็นนโยบายสําคัญที่เกี่ยวของกับสุขภาพของสํานักงาน40 
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ และสามารถดูรายละเอยีดไดจากเว็บไซต www.samatcha.org  ซึ่งมี41 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    42 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 43 
  ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะวา ขอ 1 มอบใหฝายพัฒนาระบบกายภาพรวมกับคณะ/44 
หนวยงานรวมกันดําเนินการตอไป และขอ 3, 4, 5, 6, 7 เห็นควรใหนําไปหารือในกลุมคณะสาขาวิชา45 
วิทยาศาสตรสุขภาพเพื่อรวมกันทํางานในภาพรวมและสวนที่เกี่ยวของ  46 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ และมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบชวยประสานในการนําไปปฏิบัติ47 
หรือนําไปพิจารณาประกอบการกําหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ดังน้ี  48 

‐ ขอ 1) มอบใหรองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพ 49 
‐ ขอ 3), 4), 5), 6), 7) มอบใหคณบดีคณะแพทยศาสตร นําไปพิจารณารวมกับ50 

คณบดีของคณะทางวิทยาศาสตรสุขภาพ  51 
 52 
 53 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 9/2553 ณ วันศุกรท่ี 14 พฤษภาคม 2553 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 10/2553 ณ วันศุกรท่ี 21 พฤษภาคม 2553 เรียบรอยแลว 

5.3 แจงผลการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี กรณีศาลแพง1 
พิพากษาใหมหาวิทยาลัยขอนแกนคืนลิฟตแกบริษัท ไทยลิฟต อินดัสตรีส จํากัด 2 

  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมีหนังสือ ศธ 0509.6 (2.1)/ว5541 3 
ลงวันที่ 30 เมษายน 2553 แจงวาตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมีคําสั่ง ที่ 314/2551 ลง4 
วันที่ 2551 แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรบัผิดทางละเมิด กรณีศาลแพงในคดีหมายเลขแดงที่ 5 
1642/2550 พิพากษาใหมหาวิทยาลัยขอนแกนคืนลิฟตจํานวนสามเครื่องพรอมอปุกรณตางๆ ในสภาพที่6 
เรียบรอยใหแก บริษัท ไทยลิฟต อินดัสตรีส จํากัด เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกหนวยงานของรัฐจํานวน 7 
2,996,000 บาท นั้น  8 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาไดพิจารณาขอเท็จจริงในเบื้องตนแลวเหน็วามเีจาหนาที่9 
ของมหาวิทยาลัยขอนแกนจํานวนหนึ่งอยูในขายที่ตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนในความเสียหายดังกลาว 10 
จึงไดสงเรื่องใหกระทรวงการคลังตรวจสอบตามขอ 17 วรรคสอง แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย11 
หลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกบัความรับผดิทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ประกอบประกาศกระทรวงการคลงั 12 
เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ที่ไมรายงานใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ ตอมาสํานักงานคณะกรรมการ13 
การอุดมศึกษาขอแจงวากระทรวงการคลงัโดยกรมบัญชีกลางไดพิจารณาผลการสอบขอเท็จจริงความรับผิด14 
ทางละเมิดแลวเห็นวา เดิมมหาวิทยาลัยขอนแกนไดทําสัญญาจางบริษัท ไตรยูเนี่ยน จํากัด กอสรางอาคารเรียน15 
และปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตรจํานวนหนึ่งหลัง ซึ่งรวมราคางานระบบลิฟตจํานวน สามเครื่อง เปนเงิน 16 
5,371,350 บาท โดยระหวางดําเนินการกอสรางในงวดที่ 19 ถึงงวดที่ 20 ปรากฏวา บริษัท ไตรยูเนี่ยน จํากัด 17 
ไดส่ังซื้อลิฟตจํานวนสามเครื่องพรอมติดตั้งจากบริษัท ไทยลิฟต อินดัสตรีส จํากัด โดยมหาวิทยาลัยขอนแกนได18 
เบิกจายเงินคาลิฟตใหกับบริษัท ไตรยูเนี่ยนฯ ไปแลวบางสวนเปนเงิน 1,438,903.27 บาท เหลือเงินที่ตองจาย19 
ในสวนของงานลิฟตอีก 3,932,446.73 บาท แตปรากฏวา ตอมาบริษัท ไตรยูเนี่ยนฯ ไดประสบปญหาทาง20 
การเงินที่ไมสามารถดําเนินงานกอสรางตอไปได มหาวิทยาลัยขอนแกนจึงบอกเลิกสัญญาจางกับบริษัท ไตรยูเนี่ยนฯ 21 
และยึดส่ิงของตางๆ รวมลิฟตทั้งสามตัวขางตนดวย หลังจากนั้นจึงจาง บริษัท นอรทอีสต คอนซัลแตนท จํากัด 22 
ประมาณราคากลางของงานกอสรางเพื่อหาผูรับจางรายใหม โดยไดกําหนดราคางานลิฟตไวสูงถึง 6,131,390 บาท 23 
และไดจาง หางหุนสวนจํากัด วรนิทัศน ซึ่งเสนอราคางานต่ําสุดใหดาํเนินการกอสรางอาคารตอไป ทั้งนี้ หางฯ 24 
ไดเสนอราคางานในสวนงานลิฟตไวเพียง 350,000 บาท แตระหวางการกอสราง ศาลแพงก็ไดพิพากษาให25 
มหาวิทยาลัยขอนแกนคืนลฟิตใหแกบริษัท ไทยลิฟตฯ ในคดหีมายเลขแดงที่ 1642/2550 มหาวทิยาลัยขอนแกน26 
จึงไดเจรจากับ บริษัท ไทยลิฟตฯ เพื่อขอซื้อลิฟตที่ติดตั้งไวแลวจากบริษัท ไทยลฟิตฯ ในราคา 2,996,000 บาท 27 
ซึ่งต่ํากวาราคาที่บริษัท ไทยลิฟต เสนอขายใหกับบริษัท ไตรยูเนี่ยนฯ ครั้งแรก ที่ 3,600,000 บาท และถูกกวา28 
ราคาประเมินที่บริษัท นอรทอีสฯ ทําการประเมินกอสรางไวที่ราคา 6,131,390 บาท การดําเนินการของ29 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งนี้ เปนการแกปญหาเฉพาะหนาที่เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยขอนแกน และการจัดซื้อ30 
ลิฟตดังกลาวก็ทําใหราคาลฟิตถูกลงกวาการจัดซื้อลิฟตใหมทั้งหมด ประกอบกับการกอสรางอาคารจะตองเรง31 
รีบใหทันตามพิธีการเปดอาคาร พฤติการณจึงยังถือไมไดวาคณะกรรมการตรวจการจางและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ32 
ของมหาวิทยาลัยขอนแกนกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงจนเปนเหตุใหเกิดความเสียหาย33 
แกมหาวิทยาลัยขอนแกนแตอยางใด กระทรวงการคลงัจึงเห็นวาไมมีผูใดตองรับผิดชดใชคาสนิไหมทดแทน34 
และใหยุติเรื่อง  35 
  ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามขอ 18 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติ36 
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ที่กําหนดวา “เมื่อกระทรวงการคลังพิจารณาเสร็จแลว 37 
ใหผูแตงตั้งมีคําสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง...” ดังนั้น เมื่อขณะนี้กระทรวงการคลังโดย38 
กรมบัญชีกลางมีความเห็นวา การดําเนินการของมหาวิทยาลัยขอนแกนขางตนไมไดเกิดความเสยีหายแก39 
หนวยงานของรัฐและใหยุติเรื่อง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงส่ังยุติเรื่อง ซึ่งมีรายละเอียดตาม40 
เอกสารประกอบวาระการประชุม    41 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  42 
  ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้  43 

- ควรสงเรื่องดังกลาวแจงใหฝายพัสดุและฝายกฎหมายไดศึกษา เพื่อใหเกิดความระมัดระวัง44 
ในการดําเนินการตางๆ ที่เกี่ยวของตอไป 45 

- เนื่องจากเปนเรื่องที่ผูบริหารไมมีความเชี่ยวชาญ จึงควรใหผูรูผูเชี่ยวชาญหรือหนวยงานที่46 
มีความรูความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของ มารวมใหความคิดเห็นเพื่อแกไขปญหา และควรมี47 
คณะกรรมการที่มาจากหลายๆ ดาน เชน อัยการ ผูเชี่ยวชาญในดานที่เกี่ยวของ เพื่อทํา48 
หนาที่ใหคําปรึกษาเพื่อหาทางแกไข หากคดีถึงที่สุดแลว ศาลตัดสินใหมหาวิทยาลัยแพ49 
คดี มหาวิทยาลัยก็สามารถอธิบายตอศาลไดวาไดมีความพยายามที่จะแกไขปญหาอยาง50 
ถึงที่สุดแลวเชนกัน 51 

- ควรมีการจัดทําและรวบรวมหลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของไว เชน รายงานการประชุมกับผูรับ52 
จาง ควรมีการบันทึกใหละเอียด 53 

- ควรจัดทําเอกสาร “ความเสี่ยงที่พึงระวัง” เกี่ยวกับกรณีดังกลาวไวเปนกรณีศึกษาตอไป  54 
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- ควรใหมีนิติกรรวมเปนกรรมการตรวจการจาง เพื่อชวยในการจดบันทึกการประชุมโดย1 
ละเอียด เพื่อประโยชนในการนําไปใชอางอิง 2 

- เนื่องจากมีการประชุมเครือขายพัสดุประจําทุกเดือน จึงควรนํากรณีศึกษาตางๆ แจงที่3 
ประชุมและรวมกันหาแนวทางปองกันและแกไขตอไป  4 

  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ และรับขอคิดเห็นของที่ประชุมไปพิจารณาตอไป  5 
 6 

5.4  ความคืบหนา (ราง) พระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับท่ี...) พ.ศ. ... 7 
  รองอธิการบดีทรัพยสินเสนอตอที่ประชุมวา ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาแจง8 
ความคืบหนา รางพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... และรางพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ...) 9 
พ.ศ. ... ซึ่งเปนการแกไขเพื่อปรับปรุงประเภทของหนวยงานราชการที่ไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมหรือภาษี10 
ประจําปและนิรโทษกรรมคาธรรมเนียมและภาษีประจําปที่คางชําระของหนวยงานราชการ ซึ่งมีรายละเอียดตาม11 
เอกสารประกอบวาระการประชุม    12 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 13 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  14 
 15 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ   16 

6.1 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 17 
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา  ตามที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี คราว18 
ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 ไดมีมติอนุมัติแผนการจัดทํางบประมารรายจายประจําป 2554 โดยมีวงเงิน19 
งบประมาณรายจายทั้งส้ินจํานวน 2.07 ลานลานบาท ประมาณการรายไดจํานวน 1.6 ลานลานบาท เปนงบประมาณ20 
แบบขาดดุล จาํนวน 4.2 แสนลานบาท ภายใตการคาดการณเศรษฐกิจไทยป 2554 จะมีการขยายตัว ในระดับ21 
รอยละ 6.5  22 

โดยวงเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ. 2553 23 
จํานวน 3.7 แสนลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 21.8 ของงบประมาณรายจายทั้งหมด แยกเปนงบรายจายประจําจํานวน 24 
1.66 ลานลานบาท คิดเปนรอยละ 80 ของงบรายจายทั้งหมดโดยลดลงจากปกอน งบรายจายเพื่อการลงทุนจํานวน 25 
3.44 แสนลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 60 งบชําระคืนเงินกู จํานวน 3.2 หมื่นลานบาท  26 

สําหรับมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2554 จํานวน 27 
3,372.4205 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2553 จํานวน 515.1455 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น28 
รอยละ 16.62 งบประมาณรายจายทั้งหมดแยกเปน รายจายประจําขั้นต่ําที่จําเปน จํานวน 2,355.2132 ลานบาท คิด29 
เปนรอยละ 65.16 รายจายตามภาระผูกพันที่ตองจัดสรร จํานวน 257.3697 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7.12 รายจายตาม30 
ภารกิจพื้นฐาน จํานวน 979.5889 ลานบาท คิดเปนรอยละ 27.10 และรายจายตามภารกิจยุทธศาสตร จํานวน 31 
22.2519 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.62 หากจําแนกตามงบรายจาย มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับงบประมาณรายจาย 32 
พ.ศ. 2554 ดังนี้  33 

งบรายจาย ป 2553 ป 2554 เพิ่ม/ลด รอยละ 
1. งบบุคลากร 1,722.4148 1,691.1179 -31.2969 -1.82
2. งบดําเนินงาน 400.9014 381.5150 -19.3864 -4.84
3. งบลงทุน 18.8030 421.5205 402.7175 2,147.77
4. งบเงินอุดหนุน 957.1590 1,120.2703 163.1113 16.68
5. งบรายจายอื่นๆ - - - -

รวม 3,099.2782 3,614.4237 515.1455 16.62

ตามปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะรัฐมนตรีมีกําหนดพิจารณา34 
ใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจํางบประมาณ พ.ศ. 2554 ในวันอังคารที่ 11 35 
พฤษภาคม 2553 สภาผูแทนราษฎรมีกําหนดพิจารณาวาระที่ 1 ในวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2553 และ36 
พิจารณาวาระที่ 2-3 ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2553 และเมื่อกองแผนงานไดจัดทํารายละเอียดงบประมาณ37 
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เสร็จเรียบรอยแลวจะไดแจงเวียนคณะ/หนวยงานตอไป 38 

ซ ึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม     39 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 40 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  41 
 42 

6.2 ขอความรวมมือการทําความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวย 43 
เงินรายไดของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2553   44 

  เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา  ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 45 
4/2553 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 ไดมีมติเห็นชอบในหลักการ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย เงิน46 
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รายไดของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ... โดยใหปรับเพิ่มเติมขอความเปน “7.4 เงินทุนอุดหนุนการวิจัย หรือการ1 
บริการวิชาการ ที่ไดรับจากหนวยงานรัฐ” ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการเงินรายได ขอใหมหาวิทยาลัยทําความเขาใจกับ2 
บุคลากร ในการดําเนินการตามระเบียบฯ ที่ปรับปรุงดังกลาว ซึ่งจะเปนอีกหนึ่งขั้นตอนในการกาวสูการเปน3 
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐดวย 4 
  จึงขอความรวมมือคณะ/หนวยงานในการทําความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบฯ ดังกลาว กับบุคลากรใน5 
สังกัดตอไปดวย ซ ึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม     6 

จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ 7 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  8 
 9 
  6.3 แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยขอนแกนเพื่อรับมือกับสถานการณฉุกเฉินรายแรง 10 
  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ในเชาวันนี้ ผูวาราชการจังหวัดขอนแกนไดเชิญประชุมรวม 3 ฝาย 11 
ทหาร ตํารวจ และฝายปกครอง ณ หองประชุมศาลากลางจังหวัดขอนแกน เพื่อเตรียมความพรอมกับ12 
สถานการณที่เกิดขึ้นในพื้นที่หลังจากที่เมื่อคืนวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 ที่ผานมารัฐบาลไดประกาศ 13 
สถานการณฉุกเฉินตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพิ่มเติม 15 จังหวัดที่รวมจังหวัดขอนแกนดวย ภายใตอํานาจของศูนย14 
อํานวยการแกไขสถานการณฉุกเฉิน (ศอฉ.) ผูวาราชการจังหวัดจึงไดเชิญประชุม โดยไดขอความรวมมือให15 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหดําเนินการ ดังนี้ 16 

1. ชวยดูแลไมใหเกิดเหตุการณที่ไมพึงประสงค โดยพยายามไมใหมีการชุมนุม และไมใหมีการ17 
ใชสถานที่เพื่อการชุมนุมภายในมหาวิทยาลัย 18 

2. จากสถานการณที่อาจเกิดความไมแนนอนใน กทม. ที่อาจมาจากการโตตอบของผูชุมนุมที่19 
อาจจะนําไปสูความรุนแรง ดังนั้นเพื่อเปนการเตรียมพรอมและการเฝาระวัง จึงขอความรวมมือใหคณะ –20 
หนวยงาน ไดมีการวางมาตรการในการกํากับดูแลสถานที่ในสวนที่รับผิดชอบอาทิควรจัดเวรยาม ดูแล21 
โดยเฉพาะหากมีเหตุการณที่สอวาจะเกิดความวุนวาย 22 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาใหความคิดเห็น 23 

  ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 24 
1. มหาวิทยาลัยควรจัดใหมีสวนงานหลักรับผิดชอบในการรับประสานใหขอมูลเหตุการณไม25 

สงบตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนการที่จะกําหนดแนวทางการแกไขสถานการณ และการ26 
ประสานงานกับทางจังหวัด และสวนงานดานความมั่นคง 27 

2. มหาวิทยาลัยอาจไมใชพื้นที่เส่ียงของการที่จะเกิดเหตุการณ แตเหตุการณรุนแรงอาจเกิดขึ้น28 
ที่ศาลากลางจังหวัด หรือภายในตัวจังหวัด ซึ่งอาจสงผลกระทบมาถึงไดโดยเฉพาะโรงพยาบาลศรีนครินทร ซึ่ง29 
จะตองมีการเตรียมความพรอมกับภาวการณฉุกเฉินในดานการใหการรักษาผูปวยที่เกิดจากเหตุการณรุนแรง  30 
  มต ิท่ีประชุมรับทราบ และมีมติเห็นชอบใหแตงตั้งกรรมการเฉพาะกิจในระดับ31 
มหาวิทยาลัยรับผิดชอบดูแลเรื่องนี้โดยตรง เพื่อใหเปนเอกภาพในการติดตอประสานงานและให32 
สามารถวินิจฉัยสั่งการไดอยางชัดเจน ท้ังน้ี โดยประธานมอบใหรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและ33 
ศิษยเกาสัมพันธ เปนประธานกรรมการ  34 
 35 
  6.4 การประพันธเพลงประจํามหาวิทยาลัย โดยสุนทราภรณ 36 

ประธานเสนอตอที่ประชุมวา วิทยาลัยการปกครองทองถิ่นไดดําเนินการจางวงดนตรีสุนทราภรณ37 
ประพันธเพลงประจําวิทยาลัย เพลงละ 20,000 บาท เพื่อตอนรับการเปดที่ทําการแหงใหมในวันที่ 24 38 
พฤษภาคม 2553 นี้ ในการนี้ จึงขอหารือวามหาวิทยาลัยควรจะทําเพลงมหาวิทยาลัยใหมเพิ่มเติมหรือไม โดย39 
หากมีคณะ/หนวยงานใดที่ตองการมีเพลงประจําคณะ อาจพิจารณาจางวงดนตรีสุนทราภรณประพันธเพลงรวมกัน  40 

จึงเรียนมาเพือ่พิจารณา 41 
ที่ประชุมมีขอเสนอแนะ ดังนี้  42 
- มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเปนผูออกคาใชจายให โดยใหแตละคณะแจงแนวความคิดของ43 

เพลงที่ตองการส่ือ และอาจใหนักศึกษามีสวนรวมในการกําหนดแนวคิดของเพลงดวย 44 
- ควรประพันธเพลงมหาวิทยาลัยใหมเพียงเพลงเดียว โดยในเนื้อเพลงใหรอยเรียงถึงคณะ45 

ตางๆ เพื่อใหเห็นความสัมพนัธของทุกคณะ 46 
- อาจพจิารณาประพันธเพลงมหาวิทยาลัยที่มีความทันสมัยเหมาะสมกับวัยของนักศึกษา 47 

เพื่อใชในกิจกรรมรื่นเริงตางๆ ดวย 48 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการและใหรับขอคิดเห็นเสนอแนะของ49 
ท่ีประชุมไปพิจารณาตอไป 50 
 51 
 52 
 53 
 54 
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  6.5 การคัดเลือกรางวัลอาจารยดีเดนแหงชาติ 1 
ประธานสภาคณาจารยเสนอตอที่ประชุมวา เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2553 ที่ประชุมประธานสภา2 

อาจารยมหาวทิยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.) จัดใหมีการคัดเลือกรางวัลอาจารยดีเดนแหงชาติ โดยมี3 
อาจารยของมหาวิทยาลัยขอนแกน เขารอบสุดทาย 3 ทาน คือ 4 

1. รศ.เศกสรรค  ยงวณิชย  สาขาสังคมศาสตร 5 
คณะอนุกรรมการคัดเลือกจะเดินทางมาสัมภาษณที่คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรใน6 
วันที่ 29 มิถุนายน 2553 7 

2. รศ.บรรจบ ศรีภา  สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 8 
คณะอนุกรรมการคดัเลอืกจะเดินทางมาสัมภาษณที่คณะแพทยศาสตรในวันที่ 23 มิถุนายน 2553 9 

3. ศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ สาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 10 
คณะอนุกรรมการคดัเลือกจะเดนิทางมาสัมภาษณที่คณะวิศวกรรมศาสตรในวันที่ 25 มิถุนายน 2553 11 

ซึ่ง ปอมท. จะไดมีการสรุปผลการคัดเลือกในเดือนกรกฎาคม 2553 นี้ 12 
จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ 13 

  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ  14 
 15 
  6.6 การปรับปรุงสภาพศูนยอาหารและบริการ Complex 16 

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา ไดรับแจงจากผูปกครองวาศูนยอาหารและ17 
บริการ Complex มีสภาพเกา ไมสวยงามควรจะมีการบรูณะทาสีใหม  18 
  รองอธิการบดีฝายทรัพยสินชี้แจงวา เนื่องจากศูนยอาหารและบริการ Complex มีอายุ 10 ป 19 
และถูกใชงานอยางหนัก นอกจากนี้ปจจุบันมีปญหาน้ําใตอาคาร ซึ่งขณะนี้อยูระหวางรวบรวมขอมูลเพื่อจะได20 
ดําเนินการปรับปรุงซอมแซมใหมทั้งระบบตอไป 21 

จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ 22 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ  23 
 24 
เลิกประชุมเวลา 12.00 นาฬิกา 25 
 26 
 27 
 28 
   (ลงชื่อ)                กุลธิดา  ทวมสุข 29 
           (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 30 
              รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 31 

                                 เลขานุการที่ประชุมคณบดี 32 
 33 
นางสาวลัลธริมา  ประจง 34 
นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์ 35 
ผูจดรายงานการประชุม  36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 
 46 
 47 
 48 
 49 
 50 
 51 
 52 


