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รายงานการประชุมคณบดี 
ครั้งท่ี 11/2550 

เมื่อวันศุกรท่ี 15 มิถุนายน  2550 
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ 

                                              
ผูมาประชุม 
1. รศ.สุมนต  สกลไชย    อธิการบดี    ประธาน 
2. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร   รองอธิการบดีฝายบริหาร 
3. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา    รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล 
4. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศริิชัย   รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี  
5. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
6. รศ.ธีระ  ฤทธิรอด    ผูชวยอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 

แทนรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 
7. นายวินัย  ใจขาน    รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 
8. รศ.วนิดา  แกนอากาศ   รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ 

แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
9. รศ.นิวัฒ  เสนาะเมือง   รองคณบดีฝายบริหาร 

แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร 
10. รศ.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
11. ผศ.ไพศาล  สุวรรณนอย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
12. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
13. ศ.วิรุฬห  เหลาภัทรเกษม   คณบดีคณะแพทยศาสตร 
14. ผศ.เยาวลักษณ  อภิชาติวัลลภ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
15. ผศ.วิสุทธิ์  กังวานตระกูล   รองคณบดีฝายบริหาร 

แทนคณบดีคณะเทคนิคการแพทย 
16. รศ.อินทรพล  หอวิจิตร   คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 
17. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย   คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
18. ผศ.คณิต  วิชิตพันธุ    รองคณบดีฝายแผนและพัฒนา 

แทนคณบดีคณะเทคโนโลยี  
19. รศ.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 
20. รศ.ธาดา  สุทธิธรรม    คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
21. นายพยุงศิลป  เปศรี    รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 

แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 
22. ผศ.บุญสง  วฒันกิจ    รองผูอํานวยการฝายบริหาร 

แทนผูอํานวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
23. รศ.พีรสิทธิ์  คํานวณศิลป   ผูรักษาการคณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่นฯ 
24. รศ.สมาน  ลอยฟา    ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 
25. นางสินี  ชวงฉํ่า    แทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
26. ผศ.อนัตต  เจาสกุล    ผูอํานวยการศนูยคอมพิวเตอร 
27. รศ.อํานวย คําตื้อ    ผูอํานวยการศนูยบริการวิชาการ 
28. ผศ.เพ็ญประภา  เพชระบูรณิน  รองผูอํานวยการฝายบริหาร 
      แทนผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 

(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
29. นายสมศักย  ทองเอี่ยม   รองประธานสภาคณาจารยชั่วคราว 

ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาคณาจารยชั่วคราว 
และแทนผูรักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร 

30. นางบุบผา  ชอบใช    รองประธานสภาขาราชการและลูกจาง คนที่ 2  
      แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง 

31. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ  
ปฏิบัติหนาที่เลขานุการที่ประชุมคณบดี 
 
 
 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  11/2550  ณ  วันศุกรท่ี  15 มิถุนายน  2550 
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ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 
1.  รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
2.  ผศ.วันชัย  สุมเล็ก    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 
3.  ศ.ละออศรี  เสนาะเมือง   คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
4.  รศ.พิษณุ  อุตตมะเวทิน   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
5.  รศ.มันทนา  สามารถ    คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
6.  รศ.สมภพ  พระธานี    ผูอํานวยการศนูยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
7.  นางสังวาลย  ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.50 นาฬิกา 
 
  เมื่อครบองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุม และเนื่องจากรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศ-
สัมพันธ เดินทางไปราชการ  จึงมอบหมายให  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ  ทําหนาที่เลขานุการที่ประชุมคณบดีแทน 
จากนั้นไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้  
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอท่ีประชุม    

1.1  เรื่องท่ีไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2550  
        เมื่อวันท่ี 6 มิถุนายน 2550 และมติท่ียังไมไดรับการรับรอง  

เสนอที่ประชุมวา ดวยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลยัขอนแกนครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน  ประธาน
2550 มีเรื่องที่ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชมุ    

จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
มต ิท่ีประชุมรับทราบ  

 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณบดี  
  ที่ประชุมไดพจิารณาแลว  มีมติรับรองรายงานการประชมุ ครั้งที่  10/2550 เมือ่วันที่ 8 มิถุนายน  2550    
โดยมีการแกไขดังนี้ 
   - หนา 2 บรรทัดที่ 12 ขอความ “ผูดํารงตําแหนงคณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่นฯ” ใหแกไข
เปน “ผูรักษาการคณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่นฯ” 

 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน     

 3.1  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง ขอกําหนดการวิจัยในมนุษย  
                     มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550  

  รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยีเสนอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากที่ประชุม
คณบดีคราวประชุมครั้งที่  8/2550 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 ไดพิจารณา (ราง) ระเบียบฯ เรื่อง              
ขอกําหนดการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2550 และมีมติใหปรับปรุงแกไข และแตงตั้ง
คณะทํางานเพื่อพิจารณาในรายละเอียดแลวนําเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง นั้น บัดนี้ ไดดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขแลว จึงขอเสนอ (ราง) ระเบียบฯ ดังกลาว เพื่อพิจารณาอีกครั้ง โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ  ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อพิจารณาตอไป โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะใหปรับปรุงแกไข (ราง) ระเบยีบฯ ดังกลาว ดังนี้ 
  1.  ขอ 3 นิยามของคําตางๆ ใหปรับแกไข ดังนี้ 
   -  “รองอธิการบดีฝายวิจัย” ใหแกไขเปน “ หมายถึง  รองอธิการบดีท่ีไดรับ 
       มอบหมายใหทําหนาท่ีดูแลงานดานวิจัย” 
   -  “สํานักงาน” ใหแกไขเปน “หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการจริยธรรม 
       การวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกน”   
   -  ใหจัดเรียงลําดับของคํานิยามใหม ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น    

 2.  ขอ 5 ใหปรับแกไข ดังน้ี 
-  ช่ือ “คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน” ใหแกไขเปน  
    “คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน”  
-  ในขอยอย (1) (2) และ (3)  คําวา “บุคลากร” ใหแกไขเปน “ผูวิจัย”  

 3.   ขอ 10 และ ขอ 11 คําวา “คณะกรรมการประจําสาขาวิชา” ใหแกไขเปน  
                 “คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจําสาขาวิชา” 
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 4.  ขอ 14 ใหปรับแกไข ดังนี้ 
-  ขอ (1) ใหเพิ่มเติมขอความ “หรือมติอื่นๆ ท่ีคณะกรรมการกําหนด” ตอทาย 
    ขอความ “...หรืองดออกเสียง...” และคําวา “ตองแจงเหตุผลที่ไมรับรอง..”  
    ใหแกไขเปน  “มีบันทึกช้ีแจงเหตุผลที่ไมรับรอง...” 
-  ขอ (3) การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  ใหพิจารณาระบุ 
    เพิ่มเติมใหชัดเจนวา เปนเสียงขางมากขององคประชุม หรือ ของกรรมการ 
    เทาท่ีมีอยูขณะน้ัน  

5.  ขอ 19 คาํวา “และ” ใหแกไขเปน “หรือ” 
6.  หมวด 4 คําวา “สํานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจําสาขา” ใหแกไข 
      เปน “สํานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย” 
7. ใหเพิ่มเติมสาระกรณีท่ีมีปญหาในการตีความ ใหเปนอํานาจของอธกิารบดี  

                            โดยคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารจริยธรรมการวิจัยฯ  
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
  4.1  (ราง) ระเบียบวิทยาลยัการปกครองทองถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหาร 
                                       งานบุคคล พ.ศ.2550 และ (ราง) ระเบียบฯ วาดวย การบริหารการเงินและการพัสดุ พ.ศ.2550 
  คณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่นเสนอที่ประชุมวา  เพื่อใหการบริหารงานของวิทยาลัย         
การปกครองทองถิ่น เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอเสนอ (ราง) ระเบียบวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารการเงินและการพัสดุ พ.ศ.2550 และ (ราง) ระเบียบวิทยาลัยการ
ปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ.2550 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติดังนี้ 

1.  เห็นชอบในหลักการ (ราง) ระเบียบวิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแกน  
ท้ังสองฉบับดังกลาว โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะใหปรับปรุงแกไข ดังน้ี   
 
(ราง) ระเบียบวิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ.2550  

-  ขอ 3 ใหตดันิยามของคําวา “พนักงานมหาวิทยาลัย” ออก 
-  ขอ 14.1 และ 14.2 คําวา “พนักงานวิทยาลัย” ใหแกไขเปน “พนักงานทดลองปฏิบัติงาน”  
-  ขอ 15 ขอความ “...กรณีท่ีหากผลการประเมินผานเกณฑใหคณบดีมีคําสั่ง...”  
    ใหแกไขเปน “...กรณีท่ีหากผลการประเมินผานเกณฑใหคณบดีโดยความเห็นชอบ 
    ของคณะกรรมการอํานวยการมีคําสั่ง...” 
-  ขอ 17 ใหปรับแกไขเปน “วิธีการปฏิบัติงาน วัน และเวลาการปฏิบัติงานของพนักงาน 
    วิทยาลัยใหเปนไปตามที่คณะกรรมการอํานวยการกําหนด” 
-   ขอ 21 ใหเพิ่มเติมขอความ “ ท้ังน้ี  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอํานวยการ”  
    ตอทายขอความเดิม 
 

(ราง) ระเบียบวิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารการเงินและการพัสดุ พ.ศ.2550 
-  ขอ 3 นิยามของคําวา “เงินทุนสํารอง” ใหพิจารณาปรับแกไขใหเหมาะสม 
-  ขอ 6.2 ใหตัดออก เน่ืองจาก เปนรายละเอียดท่ีรวมอยูในขอ 6.1 แลว 
-  ขอ7 วรรคสาม ขอความ “อัตราคาธรรมเนียม...ใหคณบดีเปนผูกําหนดตาม 
    ความเหมาะสม” ใหแกไขเปน “อัตราคาธรรมเนียม...ใหคณบดีโดยความเห็นชอบ 
    ของคณะกรรมการอํานวยการ เปนผูกําหนดตามความเหมาะสม”  
-  ขอ 8 ใหพจิารณาความหมายของคําวา “รายได” และ “รายรับ” และใหเลือกใชคําใดคําหนึ่ง 
-  ในสวนการงบประมาณ ขอใหแบงหมวดใหชัดเจน เปน หมวดรายรับ  หมวดรายจาย   
    และหมวดการจัดสรรงบประมาณ 
-   ขอ 25 ใหเพิ่มเติมขอความ “ท้ังน้ี ใหสอดคลองกับท่ีกฎหมายกําหนด”ตอทายขอความเดิม   

 
2.  เห็นควรใหมีการจัดกลุมประเภทขององคกรในกํากับมหาวิทยาลัยใหชัดเจน และ 

กําหนดกรอบแนวคิดในการบริหารงานบุคลากร การบริหารการเงินและการพัสดุ ตลอดจนการกํากับ 
ดูแลและประเมินผล เพื่อใหการบริหารองคกรในกํากับของมหาวิทยาลัยเปนไปในทิศทางเดียวกัน  
มีความเชื่อมโยงและสอดคลองกับยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัย และมอบหมายให รองอธิการบดี
ฝายทรัพยากรบุคคล พิจารณารางกรอบแนวคิดในการบริหารงานบุคคล  และมอบหมายให 
รองอธิการบดีฝายบริหาร  พิจารณารางกรอบแนวคิดในการบริหารการเงินและการพัสดุ  ตอไป 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  11/2550  ณ  วันศุกรท่ี  15 มิถุนายน  2550 
หมายเหต ุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 12/2550 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2550 เรียบรอยแลว 
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4.2  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารสํานักงานโครงการ 
        อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. .... 
ผูอํานวยการศนูยบริการวิชาการ ในฐานะผูจัดการสํานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  

เสนอที่ประชุมวา เพื่อใหการบริหารสํานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนไป
ดวยความเรียบรอย มีกรอบที่ชัดเจนในการดําเนินงาน จึงขอเสนอ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย 
การบริหารสํานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ... ซึ่งมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย 
การบริหารสํานักงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ... ตามที่เสนอ 
ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป  โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะดังน้ี 

-  ขอ 6 “งบประมาณในการดําเนินการ” ใหแกไขเปน “การจัดทํางบประมาณประจําป”  
และใหหารือรองอธิการบดีฝายบริหารในการปรับแกไขขอความใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น   
 

4.3   (ราง) ความตกลงระหวางรัฐบาลไทยและสถาบันความรวมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุมนํ้าโขง 
 ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ดวยสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศหรือ สพร. 
(กรมวิเทศสหการเดิม) กระทรวงการตางประเทศ  ไดมีหนังสือที่ กต 1503.2/4109 ลงวันที่  16 พฤษภาคม 
2550 มาใหมหาวิทยาลัยขอนแกนพิจารณารางขอตกลงระหวางรัฐบาลไทยและสถาบันความรวมมือพัฒนา
เศรษฐกิจลุมน้ําโขงเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีรายละเอียดเรื่องเดิม ดังนี้ 
 สถาบันความรวมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุมน้ําโขงซึ่งมีที่ตั้งอยูภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน  
กอตั้งขึ้นโดยความรวมมือระหวางรัฐบาลนิวซีแลนดและรัฐบาลไทยเมื่อป พ.ศ.2539 และเริ่มดําเนินงานเมื่อเดือน
มีนาคม 2540   โดยมีฐานะเปนองคกรในกํากับของมหาวิทยาลัยขอนแกน  หลังจากดําเนินงานมาไดระยะหนึ่ง  
คณะกรรมการ Council  ของสถาบันฯ เห็นควรปรับเปลี่ยนสถานภาพของสถาบันฯ จากเดิมไปเปนองคการระหวาง
ประเทศ   แตเนื่องจากกระบวนการเพื่อจัดตั้งเปนองคการระหวางประเทศใชเวลาคอนขางนาน  ในระยะเปลี่ยน
ผานจึงไดปรับสถานภาพจากการเปนหนวยงานของมหาวิทยาลัยขอนแกน  เปนมูลนิธิจดทะเบียนตามกฎหมาย
ไทย  ภายใตชื่อ “มูลนิธิสถาบันความรวมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุมน้ําโขง”  เมื่อวันที่  17  ธันวาคม  2546  
ตามใบอนุญาตจัดตั้งมูลนิธิเลขที่ ต. 520/2546   และตอมาสภามหาวิทยาลัยขอนแกนในคราวประชุมครั้งที่  
2/2547  เมื่อวันที่  25 กุมภาพันธ  2547  มีมติใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน  วาดวย  สถาบันความ
รวมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุมน้ําโขง  พ.ศ.2540 และไดออกประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  ฉบับที่ 
1/2547  เรื่องยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน  วาดวย  สถาบันความรวมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุมน้ําโขง  
มหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. 2540  และประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  ฉบับที่  1/ 2547  เรื่องการ
เปลี่ยนแปลงกําหนดวันยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน  วาดวย  สถาบันความรวมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ลุมน้ําโขง  พ.ศ.2540  โดยมีผลตั้งแตวันที่  1  กรกฎาคม  2547  สวนในเรื่องการโอนทรัพยสินของสถาบัน
ความรวมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุมน้ําโขงใหเปนเงินทุนประเดิมของรัฐบาลไทยเพื่อกอตั้งมูลนิธินั้น  
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่  18 พฤษภาคม  2547 เห็นชอบใหโอนทรัพยสินที่เปนเงินสด  พัสดุ ครุภัณฑและ
ทรัพยสินตางๆ ที่ไมใชที่ดินและสิ่งกอสรางของมหาวิทยาลัยขอนแกนไปเปนของมูลนิธิสถาบันความรวมมือเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจลุมน้ําโขง  ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแกนไดสงมอบเงินสด  พัสดุ  ครุภัณฑและทรัพยสินตางๆ มูลคา 
32,243,701.84 บาท  ใหกับมูลนิธิสถาบันฯ แลว เมื่อวันที่  2 กรกฎาคม  2547 
 ในระหวางที่สถาบันความรวมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุมน้ําโขงไดดําเนินงานภายใตมูลนิธินั้น  
ไดมีขอตกลงกับมหาวิทยาลัยขอนแกนเพื่อเชาอาคารซึ่งเปนที่ทําการของสถาบันและมีขอกําหนดในหนังสือ   
จดทะเบียนของมูลนิธิดังนี้ 

(1)  ผูใหเชา (มหาวิทยาลัยขอนแกน) ตกลงใหมูลนิธิสถาบันเชาอาคารฯ เปนระยะเวลา 30 ป 
      นับแตวันจัดตั้งมูลนิธิในอัตราคาเชา 5,000.- บาทตอป  และทุกๆ 5 ป  ผูเชาและผูใหเชาจะ 
      ตกลงรวมกันเพื่อเพิ่มคาเชาในอัตรารอยละ  10-20 
(2) ถามูลนิธิตองเลิกลมไปโดยมติคณะกรรมการหรือโดยเหตุผลใดก็ตาม  ทรัพยสินทั้งหมด 

ของมูลนิธิก็เหลืออยูใหตกเปนกรรมสิทธิ์แกมหาวิทยาลัยขอนแกนเพื่อนํามาใชในการ 
      บริหารกิจกรรมของมหาวิทยาลัยตอไป 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบขอมูล และมีประเด็นเพื่อพิจารณาดังนี้ 

 ในขณะนี้  กระทรวงการตางประเทศอยูระหวางดําเนินการเพื่อขอทําความตกลงกับรัฐบาลไทย
เพื่อรับรองสถานะของสถาบันฯ เปนองคกรระหวางประเทศ  โดยจะนําเสนอรางความตกลงระหวางรัฐบาลไทย
และสถาบันความรวมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุมน้ําโขงใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ จึงไดมีหนังสือ
มายังมหาวิทยาลัยขอนแกนพิจารณาใหความเห็นชอบเพื่อเปนขอมูลประกอบการเสนอคณะรัฐมนตรี 
 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  11/2550  ณ  วันศุกรท่ี  15 มิถุนายน  2550 
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 ในรางขอตกลงดังกลาว มีความเกี่ยวของกับมหาวิทยาลัยขอนแกน  ดังนี้ 

“ขอ 2.1 รัฐบาลใหสัตยาบันแกขอผูกพันของมหาวิทยาลัยขอนแกนใหไวในการนําสถานที่ของ
มหาวิทยาลัยออกใหสถาบันเชาในราคาต่ํา  และตอการโอนทรัพยสินทั้งปวงและขอ
เรียกรองและความรับผิดชอบทั้งปวง  รวมทั้งสัญญาจางแรงงาน  หนังสือสําคัญเชา
ทรัพยทั้งปวง ในปจจุบันที่เกี่ยวกับสถาบันภายใตกฎหมายและระเบียบขอบังคับของ
ประเทศไทย 

 ขอ 2.4 ในกรณีที่ตองยุบเลิกหรือการยายสถานที่ของสถาบัน สินทรัพยและทรัพยสินทั้งปวง   
ที่เปนของสถาบันที่อยูในประเทศไทยจะถูกโอนไปยังมหาวิทยาลัยขอนแกน” 

 เพื่อสนับสนุนใหสถาบันความรวมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุมน้ําโขงมีสถานะเปนองคการระหวาง
ประเทศ  จึงเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  ดังนี้ 

1. เมื่อสถาบันความรวมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุมน้ําโขงมีสถานะเปนองคการระหวางประเทศ  
มหาวิทยาลัยขอนแกนตกลงใหสถาบันความรวมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุมน้ําโขงครอบครองและเชาอาคาร 
สถาบันความรวมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุมน้ําโขงซึ่งตั้งอยูบนพื้นที่ของมหาวิทยาลัยขอนแกน  เปนระยะเวลา  
30  ป  ในอัตราคาเชาปละ 5,000 บาท    ทั้งนี้  อัตราคาเชา  การปรับอัตราคาเชาและระยะเวลาเชนเดียวกับ    
ที่มหาวิทยาลัยทําขอตกลงไวกับมูลนิธิสถาบันความรวมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุมน้ําโขง 

2. เมื่อสถาบันความรวมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุมน้ําโขงมีสถานะเปนองคการระหวางประเทศ
และเมื่อมูลนิธิสถาบันฯ ยกเลิกตามขอ 2.4  ของรางความตกลง   มหาวิทยาลัยขอนแกนยินยอมใหโอนกรรมสิทธิ์
ในทรัพยสิน  เงิน  หนี้สินและสิทธิอื่นๆ ที่มูลนิธิมี  ไปเปนของสถาบันฯ เพื่อใชในการดําเนินงานของสถาบันฯ 

3. ในกรณีที่มีการยุบเลิกหรือการยายสถานที่ของสถาบันฯ  สินทรัพยและทรัพยสินทั้งปวง     
ที่เปนของสถาบันฯที่อยูในประเทศไทยจะถูกโอนไปยังมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบและ
แจงสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศตอไป 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นควรใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป   
และมีขอสังเกตดังน้ี 

-  การเปลี่ยนสถานะของสถาบันฯ ในกรณีขอ 1 น้ัน จะนับระยะเวลาของการเชาอาคาร 
    ตอจากขอตกลงเดิมหรือไม  
-  ในกรณีขอ 3 เรื่องการโอนกรรมสิทธ์ิ เห็นควรระบุใหชัดเจนวา “ไมรวมหนี้สิน” 
 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  5.1  หนังสือขอบคุณจาก ส.ก.อ. เก่ียวกับการพิจารณารับนักเรียนท่ีมีคะแนน O-NET  
                                ไมเปนไปตามเกณฑ 

ประธานเสนอที่ประชุมวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีหนังสือขอขอบคุณ 
มายังมหาวิทยาลัยที่ใหความรวมมือในการพิจารณารับนักเรียนที่มีคะแนน O-NET ไมเปนไปตามเกณฑที่         
ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) กําหนด โดยเพิ่มชองทางการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนกลุม
ดังกลาว ทําใหการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions)  
ประจําปการศึกษา 2550 เปนไปดวยความเรียบรอย 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  
 

5.2  รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม ตอบรับเชิญ  เปนประธาน   ในพิธีเปดนิทรรศการ 
           เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา   กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 
ประธาน เสนอที่ประชุมวา  ตามที่มหาวิทยาลัยไดมีหนังสือเรียนเชิญรัฐมนตรีวาการกระทรวง

วัฒนธรรม เปนประธานในพิธีเปดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยานิวัฒนา       
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ในโอกาสเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา ในวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2550 
เวลา 14.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน นั้น ในการนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม
ไดรับทราบแลวและยินดีรับเชิญเปนประธานในงานดังกลาว  

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ  
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  11/2550  ณ  วันศุกรท่ี  15 มิถุนายน  2550 
หมายเหต ุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 12/2550 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2550 เรียบรอยแลว 
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 5.3  บทสรุปคดีลิฟทโครงการกอสรางอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร 

        และโครงการกอสรางอาคารศรีนครินทรานุสรณ 
ประธานเสนอที่ประชุมวา ศาลแพง ไดมีคําพิพากษา คดีของมหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 2 คดี คือ  

1) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2550 ไดพิพากษา คดีหมายเลขแดงที่ 1642/2550 กรณีคดีลิฟท  
โครงการกอสรางอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร พรอมครุภัณฑจํานวน 1 หลัง ตามสัญญาจางเลขที่ 
สธ.20/2541  มีสรุปสาระสําคัญคือ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2541 มหาวิทยาลัยไดทําสัญญาจางกอสรางอาคาร
เรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร พรอมครุภัณฑ จํานวน 1 หลัง กับ บริษัทไตรยูเนียน จํากัด แตการกอสราง
ลาชาไมแลวเสร็จตามสัญญา มหาวิทยาลัยไดบอกเลิกสัญญาจางเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2547 และดําเนินการ
จัดหาผูรับจางรายใหมเพื่อดาํเนินการตอ ในสวนของคดีความนั้น เปนเรื่องการดําเนนิคดีลิฟท  โดยเมื่อวันที่ 28 
กุมภาพันธ 2548 บริษัทไทยลิฟท อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) เปนโจทก ฟองบริษัทไตรยูเนียน จํากัด เปน
จําเลยที่ 1 และฟองมหาวิทยาลัยเปนจําเลยที่ 4 ตอศาลแพง เปนคดีหมายเลขดําที่ 797/2548 ขอหาและฐาน
ความผิด ผิดสัญญาซื้อขาย ละเมิด เรียกทรัพยคืน เรียกคาเสียหาย จํานวนทุนทรัพย 4,050,000 บาท แต
เนื่องจากปจจุบัน บริษัทไตรยูเนียน จํากัด จําเลยที่ 1 ถึง จําเลยที่ 3 ศาลลมละลายกลาง ไดมีคําสั่งพิทักษทรัพย
เด็ดขาดเรียบรอยแลว  ดังนั้น ศาลแพง จึงใหจําหนายคดีของจําเลยที่ 1,2,3 ออกจากสารบบความ และใหจําเลย
ที่ 4 คือมหาวิทยาลัยขอนแกน สืบพยานจําเลยตอไป 
  ศาลแพงพิพากษาคดี เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2550 ใหจําเลยที่ 4 คืนลิฟททั้ง 3 เครื่อง พรอม
อุปกรณในสภาพเรียบรอยใหแกโจทก โดยใหโจทกเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการรื้อถอน คาฤชาธรรมเนยีม
ระหวางโจทกกับจําเลยที่ 4ใหเปนพับ ภายหลังศาลแพงมีคําพิพากษาคดีดังกลาว สํานักงานคดีแพง สํานักงาน
อัยการสูงสุด ไดมีหนังสือแจงความเห็นวา ตามที่ศาลแพงพิพากษานั้น ชอบดวยกฎหมายและแนวคําพิพากษา
ฎีกาที่ผานมาแลว จึงเห็นควรไมอุทธรณคดี  
  สํานักงานกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดมีขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินการ ซึ่งมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

2) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 ศาลแพงไดพิพากษา คดีหมายเลขแดงที่ 1857/2550 กรณีคดีลิฟท 
โครงการกอสรางอาคารศรีนครินทรานุสรณ ตามสัญญาจางเลขที่ สธ.74/2540 มีสรุปสาระสําคัญคือ เมื่อวันที่           
23 กรกฎาคม 2540 มหาวิทยาลัยไดทําสัญญาจางกอสรางอาคารศรีนครินทรานุสรณ จํานวน 1 หลัง กับ บริษัท- 
ไตรยูเนียน จํากัด แตการกอสรางลาชาไมแลวเสร็จตามสัญญา มหาวิทยาลัยไดบอกเลิกสัญญาจางเมื่อวันที่  
9 กรกฎาคม 2547 และดําเนินการจัดหาผูรับจางรายใหมเพื่อดําเนินการตอ ในสวนของคดีความนั้น เปนเรื่อง 
การดําเนินคดีลิฟท  โดยเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2548 บริษัทไทยลิฟท อินดัสตรีส จํากับ (มหาชน) เปนโจทก 
ฟองบริษัทไตรยูเนียน จํากัด เปนจําเลยที่ 1 และฟองมหาวิทยาลัยเปนจําเลยที่ 4 ตอศาลแพง เปนคดีหมายเลขดํา 
ที่ 795/2548 ขอหาและฐานผิดสัญญาซื้อขาย เลิกสัญญา เรียกทรัพยคืน ละเมิด เรียกคาเสียหาย จํานวนทุนทรัพย 
24,658,288 บาท และขอใหชดใชเปนรายเดือนในอัตราเดือนละ 200,000 บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป 
นั้น แตเนื่องจากปจจุบัน บริษัทไตรยูเนียน จํากัด จําเลยที่ 1 ถึง จําเลยที่ 3 ศาลลมละลายกลาง ไดมีคําสั่งพิทักษ
ทรัพยเด็ดขาดเรียบรอยแลว  ดังนั้น ศาลแพง จึงใหจาํหนายคดีของจําเลยที่ 1,2,3 ออกจากสารบบความ  
  ศาลแพงพิพากษาคดี เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 ใหจําเลยที่ 4 สงมอบลิฟทพรอมอุปกรณรวม 
2,438 รายการ ตามบัญชีทรัพยคืนแกโจทก หากคืนไมไดใหใชราคาแทนเปนเงิน 22,108,288.75 บาท กับใหใช
คาฤชาธรรมเนียมแทนโจทก โดยกําหนดคาทนายความ 20,000 บาท คําขออื่นใหยก    ภายหลังศาลแพง          
มีคําพิพากษาคดีดังกลาว สํานักงานคดีแพง สํานักงานอัยการสูงสุด ไดมีหนังสือแจงความเห็นวา คําพิพากษา
ศาลแพงชอบดวยหลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 459 กรณีจึงไมมีประเด็นที่จะ
อุทธรณ จึงควรไมอุทธรณ และใหมหาวิทยาลัยแจงความประสงคจะอุทธรณ  มหาวิทยาลัยไดหารือผูเกี่ยวของ
แลว มีมติเห็นควรอุทธรณคาํพิพากษาศาลชั้นตน เพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังที่ กค 0406.2/ว.44 
ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2549 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการอุทธรณ ฎีกาคดีแพงฯ เนื่องจากคดีนี้เปนคดีที่มี
ทุนทรัพยสูง และไดแจงความประสงคที่จะอุทธรณคดีดังกลาวไปแลว เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2550 
  สํานักงานกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดมีขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินการ ซึ่งมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  และในทั้งสองคดีดังกลาว มหาวิทยาลัยจะตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาขอเท็จจริง 
เพื่อใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย หลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ.2539 ตอไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ   
 
 
 
 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  11/2550  ณ  วันศุกรท่ี  15 มิถุนายน  2550 
หมายเหต ุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 12/2550 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2550 เรียบรอยแลว 
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5.4  ซักซอมความเขาใจเรื่องระยะเวลาตรวจการจางและการตรวจรับพัสดุ 

 ประธานเสนอที่ประชุมวา ดวยในการจัดซื้อพัสดุและการจางกอสรางของหนวยงานตางๆใน
มหาวิทยาลัยขอนแกน  ปรากฎวา  บางหนวยงานยังมีการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจางงานกอสรางซึ่งเกิน
กวาระยะเวลาที่กําหนด  ซึ่งจะสงผลเสียตอหนวยงานและมหาวิทยาลัย  กรณีที่คูสัญญารองเรียนหรือฟอง 
มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนคดีความหรือกรณีที่มหาวิทยาลัยขอนแกนจําเปนตองบอกเลิกสัญญา  ดังนั้น  จึงใครขอ
ซักซอมความเขาใจในเรื่องระยะเวลาการตรวจการจางและการตรวจรับพัสดุตามหนังสือเวียนสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 
นร 1305/ว 5855  ลงวันที่  11  กรกฎาคม  2544 ซึ่งกําหนดหลักเกณฑเรื่องระยะเวลาและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ
ตามเอกสารที่แนบ  ขอความกรุณาใหคณบดีและหัวหนาหนวยงานตางๆ ซึ่งมีอํานาจอนุมัติจัดซื้อและเบิกจาย
กําชับใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของและผูทําหนาที่คณะกรรมการตรวจรับและคณะกรรมการตรวจการจางปฏิบัติตาม
หลักเกณฑตามที่สํานักนายกรัฐมนตรีแจง     ทั้งนี้  มีขอเสนอแนะวาในการแจงคําสั่งหรือแจงหนาที่ของ
คณะกรรมการตรวจรับหรือคณะกรรมการตรวจการจาง  ควรจะแนบหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรีที่อางถึงดังกลาว  
ไปดวย   หรือจะดําเนินการตามวิธีการอื่นที่เห็นสมควรเพื่อใหคณะกรรมการตรวจรับหรือคณะกรรมการตรวจการ
จางทราบเงื่อนเวลาในการตรวจรับหรือตรวจการจางดวย 
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 

5.5  รายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
        สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต  คณะเทคโนโลยี ประจําปงบประมาณ 2549 
รองคณบดีฝายแผนและพัฒนา ผูแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีเสนอที่ประชุมวา หนวยตรวจสอบภายใน  

ไดตรวจสอบงบดุลและงบรายรับ-รายจายของโครงการพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิต  คณะเทคโนโลยี ประจําปงบประมาณ 2549 สําหรับปสิ้นสุดเพียงวันที่ 30 กันยายน 2549 กับบัญชี
เอกสารและหลักฐานตางๆ  การปฏิบัติทางบัญชีและทดสอบรายการอื่นๆที่เห็นวาจําเปนตามหลักวิชาการบัญชีแลว  
เห็นวางบการเงินนี้แสดงผลการดําเนินงานโดยถูกตองตามที่ควรและไดทําขึ้นตามหลักการบัญชทีี่รับรองโดยทัว่ไป 
การบันทึกบัญชีใชเกณฑคงคาง (Accural Basis) โดยป 2549 มีรายไดสูงกวารายจาย 21,031.50 บาท สําหรับ
เงินทุนสํารองสะสม 7% ไดฝากรวมไวกับคณะเทคโนโลยี ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 

หลักสูตรดังกลาวไดเปดรับนักศึกษาในปการศึกษา 2548 เทานั้น โดยมีนักศึกษาทั้งส้ิน 51 คน และ 
ในปการศึกษา 2549 ไมไดเปดรับนักศึกษาเพิ่ม เนื่องจากมีนโยบายงดรับนักศึกษาชั่วคราว ณ ปจจุบัน มีนักศึกษา
คงเหลือทั้งส้ิน 27 คน (ขอมูล ณ เดือนกุมภาพันธ 2550) 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  และมีขอสังเกตวา การเสนอรายงานผลการดําเนินงาน  
ควรสะทอนตามหลักการ และเปาหมายของการดําเนินโครงการในลักษณะโครงการพิเศษ  ควรมีการ
คิดตนทุนการดําเนินการ  และโครงการนี้ จะมีแนวทางในการพัฒนาในอนาคตอยางไร หากโครงการ    
ยังเปนความตองการของสังคม   
 

5.6  รายงานผลการดําเนินงานศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ 2549 
รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี เสนอที่ประชุมวา คณะกรรมการตรวจสอบและ 

ประเมินผลการดําเนนิงานของศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแกน (KKUBI) ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน     
ที่ 980/2550 ไดรายงานผลการประเมินการดําเนินงานของศูนยบมเพาะวิสาหกิจฯ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม และมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ควรเพิ่มการบมเพาะธุรกิจเทคโนโลยี อาทิ ดาน Bio-Technology ดานอุปกรณและเครื่องมือทาง  
การแพทย ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ดานพลังงาน โดยใหพิจารณาจากงานวิจัย เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเปนหลัก 

2. ขยายพันธมิตรกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น  ๆเพื่อเพิ่มชองทางการบมเพาะธุรกิจ 
3. พิจารณาสวนแบงผลประโยชนจากการประกอบการของผูเขารวมบมเพาะธรุกิจภายหลังที่
ผูประกอบการไดจัดตั้งธุรกิจ มีรายไดอยางแนนอนแลว เพื่อนํามาเปนรายไดศูนยฯ 

ในสวนของรายงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 ศูนยฯ มียอดเงินคงเหลือ 5,320,175.56 บาท        
(รวมครุภัณฑมลูคา 285,361.94 บาท)   

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  
 
 
 
 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  11/2550  ณ  วันศุกรท่ี  15 มิถุนายน  2550 
หมายเหต ุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 12/2550 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2550 เรียบรอยแลว 
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5.7  วารสารวิจัย มข. ปท่ี 12 ฉบับท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2550) 
กองบรรณาธิการวารสารวิจัย มข. ไดจัดพิมพวารสารวิจยั มข. ปละ 4 ฉบับ เพื่อเผยแพรบทความ 

ประเภทตางๆของคณาจารยในมหาวิทยาลยั รวมทั้งผลงานวิชาการจากนักวิชาการภายนอกมหาวทิยาลัยดวย บัดนี้ 
ไดดาํเนินการจัดพิมพวารสารวิจัย มข. ปที่ 12 ฉบับที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน 2550) เรียบรอยแลว ซึ่งมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  
 

 5.8  สรุปกิจกรรมตางๆของมหาวิทยาลัยขอนแกน และรายงานสรุปขาวมหาวิทยาลัยขอนแกน 
       ในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน  ประจําเดือนพฤษภาคม 2550 

  ในเดือนพฤษภาคม 2550 มหาวิทยาลัยไดดําเนินกิจกรรมที่สําคัญๆ ในดานการพัฒนาวิชาการและ
ผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การสงเสริมศิลปะวัฒนธรรม การพัฒนานักศึกษา การพัฒนาระบบบริหารและ
บุคลากร และการจัดกิจกรรมพิเศษ ซึ่งมีรายละเอียดบรรจุในแผนซีดีประกอบวาระการประชุม  นอกจากนี้ ยังไดรวบรวม
รายงานขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน ประจําเดือนพฤษภาคม 2550    โดยแยก
ประเภทเปนขาวดานตางๆ ไดแก ขาวพัฒนาวิชาการและผลิตบัณฑิต  การวิจัย การบริการวิชาการ และกิจกรรมพิเศษ 
ซึ่งมีรายละเอียดบรรจุในแผนซีดีประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ 

6.1  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงรวมมือทางวิชาการ ระหวาง 
        สถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ.2550 
ประธานเสนอที่ประชุมวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีหนังสือที่ ศธ 0506(2)/ว682  

ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2550 แจงใหทราบวา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงรวมมือทางวชิาการ
ระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ.2550 ไดลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ
ประกาศและงานทั่วไป เลม 124 ตอนพิเศษ 57 ง  วันที่ 11 พฤษภาคม 2550 แลว ดังนั้น ประกาศดังกลาว จึงมีผล
บังคับใชตั้งแตวันที่ 12 พฤษภาคม 2550 เปนตนไป ทั้งนี้ สามารถสืบคนและดาวนโหลดไดที่เว็บไซตของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  http://www.mua.go.th/users/bhes/ หรือ เว็บไซตของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  6.2  ความตกลงวาดวย การยอมรับปริญญาระดับอุดมศึกษา ระหวางกระทรวงศึกษาธิการไทย-จีน 
  ประธานเสนอที่ประชุมวา ดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไทย (ศ.วิจิตร  ศรีสอาน) และ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการศึกษาจีน (Prof.Zhou Ji)  ไดลงนามในความตกลงวาดวยการยอมรับปริญญา
ระดับอุดมศึกษาระหวางกระทรวงศึกษาธิการไทย-จีน (Agreement on Mutual  Recognition  of Academic Degrees 
in Higher Education between The Ministry of Education of the Kingdom of Thailand and the Ministry of 
Education of the People’s Republic of China) เมื่อวันจันทรที่ 28 พฤษภาคม 2550 ณ กรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน จึงไดสงสําเนาความตกลงดังกลาวมาเพื่อใชประโยชนตอไป 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  6.3  ระบบงบประมาณเงินรายไดระหวางปงบประมาณ 
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ เสนอที่ประชุมวา ดวยระบบงบประมาณเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย ปจจุบันมีหลักการที่สําคัญคือใหคณะ/หนวยงาน จัดทํางบประมาณเพื่อใชจายประจําป คิดเปน 85%  
การบริหารงบกลางและคาสาธารณูปโภครวมกัน 8% และเงินสํารอง 7% ของวงเงินงบประมาณรายไดของแตละคณะ/
หนวยงาน โดยเปนอํานาจของสภามหาวิทยาลัยในการพิจารณาใหความเห็นชอบ สําหรับการจัดทําและเสนอ
งบประมาณประจําปตอสภามหาวิทยาลัย นั้น โดยปกติจะเสนอปละครั้ง แตในระหวางป จะมีคณะ/หนวยงานเสนออนุมัติ
งบประมาณเพิ่มเติมระหวางปอยูเสมอ โดยมีเหตุผลความจําเปน 2 ประการ คือ 1) มีประมาณการรายรับจากงาน/
โครงการ/กิจกรรมเพิ่มขึ้น แตมิไดตั้งงบประมาณรายจายไว และ 2) เพื่อสนับสนุนงาน/โครงการที่ไมไดรับจัดสรรหรือ
ไดรับจัดสรรไมเพียงพอจากงบประมาณแผนดิน  จากเหตุผลความจําเปนทั้ง 2 ประการ ดังกลาว คณะ/หนวยงาน  
มีทางเลือกดําเนินการ 2 กรณี คือ 1) ใชเงินสํารอง 7%  ที่ตั้งไวในปงบประมาณนั้น  หรือ 2) ใชเงินสํารองสะสม 
ของคณะ/หนวยงานที่มีอยูเดิม   จึงทําใหมีการเสนอขออนุมัติงบประมาณเงินรายไดระหวางปอยูเสมอ  ทั้งนี้  
 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  11/2550  ณ  วันศุกรท่ี  15 มิถุนายน  2550 
หมายเหต ุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 12/2550 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2550 เรียบรอยแลว 

http://www.mua.go.th/users/bhes/
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/


- 9 - 

 
สภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2550 ไดมีขอสังเกตเกี่ยวกับการเสนอขออนุมัติ
งบประมาณเงินรายไดระหวางป ซึ่งมหาวิทยาลัยจะตองพิจารณาวางกลไก เพื่อใหเกิดความรอบคอบและมีความยืดหยุน  
จึงเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณา หลักการการขออนุมัติงบประมาณเงินรายไดระหวางปงบประมาณ โดยมีประเด็นการ
พิจารณา ดังนี้ 

1. ใหคณะ/หนวยงาน จัดทํางบประมาณเงินรายได จากเงินสํารอง 7% เปนลําดับแรกและจากเงิน
สํารองสะสมเปนลําดับตอมา 

2. กรณีที่คณะ/หนวยงาน จัดทํางบประมาณเงินรายไดจากเงินสํารองสะสม มากกวา 7% ของวงเงิน
งบประมาณเงินรายไดประจําปของตนเอง เมื่อผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีแลวให
นําเสนอตอคณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัยพิจารณากอนนําเสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบตอไป 

3. กรณีอื่นนอกเหนือจากนี้ รวมทั้งกรณีการตั้งงบประมาณเพิ่มเติมจากรายรับที่เพิ่มข้ึน ซึ่งไมไดตั้ง
งบประมาณไว ใหดําเนินการตามขั้นตอนปกติ ทั้งนี้ ใหกองแผนงานปรับปรุงแบบฟอรม
รายละเอียดการจัดทํางบประมาณเงินรายได เปนคูมือประกอบการปฏิบัติงานใหชัดเจนยิ่งขึ้น  

ทั้ง 3 กรณีขางตน ใหแจงใหคณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัยทราบและใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมดวย  
ทั้งนี้ หลักการนี้ ใหถือปฏิบัติตั้งแตปงบประมาณ 2551 เปนตนไป 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหลกัการการขออนุมัติงบประมาณเงินรายได 

ระหวางปงบประมาณ 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ     
ในหลักการ เพื่อถือปฏิบัติ ดังน้ี 

1.  ใหคณะ/หนวยงาน จัดทํางบประมาณเงินรายได จากเงินสํารอง 7% เปนลําดับแรก และ 
จากเงินสํารองสะสมเปนลําดับตอมา โดยการจัดทํางบประมาณเงินรายไดจากเงินสํารอง 7% ใหจัดทํา
รายละเอียดเสนอขอความเห็นชอบตอท่ีประชุมคณบดี อีกครั้ง 

2. กรณีท่ีคณะ/หนวยงานจัดทํางบประมาณเงินรายไดจากเงินสํารองสะสม มากกวา 10%  
ของวงเงินงบประมาณเงินรายไดประจําปของตนเอง เมื่อผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีแลว ให
นําเสนอตอคณะกรรมการการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแกน พิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความ
เห็นชอบตอไป 
  3.  กรณีอื่นนอกเหนือจากนี้ รวมทั้งกรณีการตั้งงบประมาณเพิ่มเติมจากรายไดท่ีเพิ่มขึ้น ซึ่ง
ไมไดตั้งงบประมาณไว ใหดําเนินการตามขั้นตอนปกติ ท้ังน้ี ใหกองแผนงานปรับปรุงแบบฟอรมรายละเอียด
การจัดทํางบประมาณเงินรายได เปนคูมือประกอบการปฏิบัติงานใหชัดเจนยิ่งขึ้น  
  ท้ังกรณีท่ี 1.  2. และ 3.  ใหแจงใหคณะกรรมการเงินรายไดของมหาวิทยาลัยขอนแกนทราบ
และใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม (ถามี) ดวย 
  หลักการน้ี ใหถือปฏิบัติตั้งแตปงบประมาณ 2551 (1 ตลุาคม 2550 – 30 กันยายน 2551) เปนตนไป 

 
   6.4  ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย การเบิกจายเงินรางวัลสําหรับผูบริหารและสําหรับ 
                                       หนวยงานเพื่อจายใหแกขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานของรัฐ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2550 
  ประธานเสนอที่ประชุมวา กรมบัญชีกลางไดมีหนังสือแจงวา กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง   
ไดกําหนดระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย การเบิกจายเงินรางวัลสําหรับผูบริหารและสําหรับหนวยงานเพื่อจายใหแก
ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานของรัฐ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2550 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและ
งานทั่วไป เลม 124 ตอนพิเศษ 63 ง วันที่ 25 พฤษภาคม 2550  มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2547 ซึ่งมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม และสามารถดูขอมูลไดจากเว็บไซต http://www.cgd.go.th
   รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอที่ประชุมเพิ่มเติมวา  ขณะนี้ มหาวิทยาลัยไดรับเงินรางวัลจากการ
ประเมินการปฏิบัติราชการของป พ.ศ.2548 เรียบรอยแลว ซึ่งจะไดจัดสรรตอไป และจากผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 ที่มหาวิทยาลัย
ไดรับคะแนนการประเมินเทากับ 4.4205 และมหาวิทยาลัยไดขออุทธรณผลการดําเนินการไปยังสํานักงาน 
ก.พ.ร. จํานวน 2 ตัวชี้วัด คือ 1) ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(3.0000)  และ2) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากรและ
หลักสูตร (1.0000) นั้น ไดรับทราบผลการพิจารณาดังกลาวอยางไมเปนทางการวา มหาวิทยาลัยไดรับคาคะแนน
เพิ่ม 1 ตัวชี้วัด ไดคะแนนเต็ม 5 สงผลใหไดรับคาคะแนนรวมเพิ่มขึ้นเปนประมาณ 4.6  

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  11/2550  ณ  วันศุกรท่ี  15 มิถุนายน  2550 
หมายเหต ุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 12/2550 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2550 เรียบรอยแลว 
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 6.5  ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการเบิกจายคารักษาพยาบาลในสวัสดิการ 

        รักษาพยาบาลขาราชการ 
  ประธานใหคณบดีคณะแพทยศาสตรเสนอที่ประชุมวา กรมบัญชีกลางไดมีหนังสือแจงใหสวนราชการ
รับทราบแนวปฏิบัติการเบิกจายคารักษาพยาบาลในสวัสดิการ รักษาพยาบาลขาราชการ กรณีการเบิกจายคา
รักษาพยาบาลประเภทผูปวยในสถานพยาบาลของทางราชการ ใหใชวิธีการเบิกจายตามกลุมวินิจฉัยโรครวม (DRG) 
โดยการดําเนินการดังกลาว เปนการเบิกจายคารักษาพยาบาลประเภทผูปวยใน ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ระหวาง
สถานพยาบาลของทางราชการกับกรมบัญชีกลาง โดยไดเริ่มดําเนินการวางระบบเครือขาย การสงขอมูล การพัฒนา
โปรแกรมตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2545 เปนตนมา  และจะดําเนินการเต็มระบบในวันที่ 1 กรกฎาคม 2550 ทั้งนี้ การ
ดําเนินการดังกลาวทั้งหมด มิไดเปลี่ยนแปลงสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของขาราชการ ลูกจางประจํา ผูรับเบี้ยหวัด/
บํานาญ รวมท้ังบุคคลในครอบครัวแตอยางใด จึงขอความรวมมือใหแจงใหขาราชการ ลูกจางประจํา ผูรับเบ้ียหวัด/
บํานาญในสังกัดไดรับทราบดวย 

และแจงตอที่ประชุมเพิ่มเติมวา โรงพยาบาลศรีนครินทร จะยกเลิกการใชใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ 
การรักษาพยาบาลแทนการจายเงินสด (ใบเหลือง) ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2550 เปนตนไป  จึงขอประชาสัมพันธให
บุคลากรที่ยังไมไดขึ้นทะเบียนจายตรงใหดําเนินการ โดยทางโรงพยาบาลฯ ไดขยายเวลาการใหบริการขึ้นทะเบียนจาย
ตรง ในชวงวันที่  11  มิถุนายน  -  31  กรกฎาคม  2550 ในวันราชการ ใหบริการตั้งแตเวลา 08.30-18.00 น. 
วันหยุดราชการ ใหบริการเฉพาะวันเสาร เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ที่ทําการใหม งานเวชระเบียนและสถิติ อาคาร
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอนุสรณ (อาคาร 3 ชั้น ตรงขามหนวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน) หากตองการขอมูล
เพิ่มเติม หรือมีขอสงสัย โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่หมายเลขโทรศัพท 63678  และ  63712  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  6.6  ผลการไกลเกลี่ยคดีสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด กรณี คดีดํา ท่ี1301/2548 
  ดวยศาลจังหวัดขอนแกน ไดมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยในฐานะสวนราชการตนสังกัด ทําหนาที่
เปนตัวกลางในการไกลเกลี่ยคดี กรณีคดีสหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด ทั้งนี้ เพื่อเปนการลดความ
ขัดแยง ซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่ง มหาวิทยาลัย จึงไดนัดคูกรณีในคดีดําที่ 1301/2548  ประกอบดวย โจทก ไดแก
อดีตกรรมการดําเนินการของสหกรณฯ ชุดที่ 24 จํานวน 3 คน  จําเลยที่ 1  สหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยขอนแกน 
จํากัด และ จําเลยที่ 2-11 ไดแก อดีตกรรมการดําเนินการของสหกรณฯ ชุดที่ 25  เขารวมการไกลเกลี่ยคดีดังกลาว   
ในวันศุกรที่ 27 เมษายน 2550 ณ หองประชุม 1 สํานักงานอธิการบดี อาคาร 2  โดยมี รศ.สุมนต  สกลไชย เปนประธาน  
สาระสําคัญของคดีนี้คือ โจทกไดยื่นฟองเรียกคาเสียหายเปนเงินจํานวน 22 ลานบาท โดยอางวา จําเลย ไดรวมกัน 1) 
นําเอาเอกสารการสอบสวนคดีทุจริตในสหกรณฯ  ของพนักงานสอบสวน สถานีตํารวจภูธร อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 
ออกไปเผยแพรทําใหโจทกไดรับความเสียหาย เส่ือมเสียชื่อเสียง และ 2) จําเลยไดรวมกันนําเอากรณีการถูกใหออก
จากการเปนสมาชิกของจําเลยที่ 1 (สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด) เขาไปหารือในที่ประชุมใหญ 
โดยที่โจทกไมไดมีการยื่นอุทธรณแตอยางใด ซึ่งเปนการทําใหโจทกไดรับความเสียหาย  
  ในการไกลเกลี่ยคดีครั้งนี้ โจทกไดยื่นขอเสนอ คือ  ใหจําเลยที่ 1 โดยคณะกรรมการดําเนนิการ
ชุดปจจุบัน (ชุดที่ 28) พิจารณารับโจทกกลับเขาเปนสมาชิก โดยใหถือเสมือนวาโจทกไมเคยถูกใหออกจากการ
เปนสมาชิกของจําเลยที่ 1 คือ ใหมีการนับอายุสมาชิกตอเนื่องตั้งแตวันที่ถูกใหออกจากการเปนสมาชิก (5 
สิงหาคม 2547) ตลอดจนใหคืนสิทธิพึงมีพึงไดของโจทกกลับคืนทั้งหมด ไมวาจะเปนเงินปนผลในทุนเรือนหุน 
สิทธิในการรับบําเหน็จหรือสวัสดิการอื่นๆ หากจําเลยที่ 1 ยอมรับโจทกกลับเปนสมาชิก โจทกจะถอนฟองใน
คดีอาญา ที่หมายเลขดํา 1202/2549 ในคดีที่โจทกฟองสหกรณออมทรัพย มหาวทิยาลัยขอนแกน จํากัด เปน
จําเลยที่ 1 และกรรมการดาํเนินการ ชุดที่ 26 เปนจําเลยที่ 2-17 ฟองฐานที่ไมยอมคืนทุนเรือนหุนคืนให ภายหลัง
ที่ใหโจทกออกจากการเปนสมาชิกของจําเลยที่ 1 
  ที่ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที่ 28 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2550 ไดพิจารณาขอเสนอ
ดังกลาวแลว ไมสามารถรับขอเสนอของโจทกได เนื่องจากไดพิจารณาแลวเห็นวา คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 25  
ที่ไดมีมติใหโจทกออกจากการเปนสมาชิกนั้น เปนไปตามระเบียบและขอบังคับของสหกรณ จึงไมสามารถยกเลิกมติ
ดังกลาวได  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
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  6.7  เสนอรายชื่อคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน  
                              ประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
  คณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน เสนอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามขอ 9 
วรรคสอง แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2550  
ที่กําหนดไววา “ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวนไมเกินสองคน เปนกรรมการอํานวยการ 
โดยมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละไมเกินสองป แตจะดํารงตําแหนงเกินกวาสองวาระติดตอกันมิได” ในการนี้ จึงขอ
เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรวมเปนกรรมการดังกลาว ดังนี้ 
  1.  นายเสรี  พิจิตรศิร ิ  อดีตรองผูวาราชการจังหวัดขอนแกน 
  2.  รศ.พิชญ  สมพอง  ที่ปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 
 
  6.8  ขอยายสถานที่ดําเนินโครงการ  KKU NIGHT PLAZA 
  ประธานเสนอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากที่องคกรนักศึกษา โดยสภานักศึกษาและองคการนักศึกษา 
รวมทั้งสโมสรนักศึกษาทั้ง 16 คณะ ไดทําปฏิญญารวมกัน เสนอขอใหมหาวิทยาลัยแกไขปญหาแหลงอบายมุข 
ในชุมชนรอบมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยจึงไดดําเนินโครงการ KKU NIGHT PLAZA ณ บรเิวณโรงอาหาร 2 โดยมี
รานอาหารเปนหลัก มีรานเสื้อผา และอื่นๆประกอบ เปดใหบริการตั้งแตเวลา 17.00 น.เปนตนไป เพื่ออํานวยความ
สะดวกใหนักศึกษา ไมตองออกไปนอกมหาวิทยาลัย เปนการลดความเสี่ยงตอชีวิตและทรัพยสินของนักศึกษา  
ซึ่งไดดําเนินโครงการดังกลาวมาระยะหนึ่งแลว สํานักบริหารจัดการทรัพยสินไดประเมินผลการดําเนินโครงการและ 
สรุปผลจากแบบสอบถาม วเิคราะหแลวพบวา นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป รอยละ 93 เห็นดวยและพอใจ  
ในโครงการดังกลาว และพบวามีผลกระทบกับหนวยงานที่อยูใกลโครงการ  มีปญหาการจราจร ภูมิทัศน ระบบไฟฟา 
ที่ยังเปนระบบชั่วคราว และปญหาขยะ คณะกรรมการศึกษาสถานที่ในการจัดตั้งโครงการ KKU NIGHT PLAZA  จึงได
ประชุมพิจารณาสถานที่และการดําเนินงานเพื่อพัฒนาโครงการใหดีขึ้น มีขอสรุป ดังนี้ 
  -  สถานที่ใหใชพื้นที่ดานหลังศูนยอาหารและบริการ บริเวณถนนทางเขางานประปาและ
สุขาภิบาลและโรงอาหาร 3  
  -  ควรเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก และทําระบบระบายน้ํา ระบบไฟฟาใชงานและระบบไฟฟา 
แสงสวางใหเปนการถาวร 
  -  บริเวณชวงกลางพื้นที่ของโครงการไมควรกอสรางหลังคาเพื่อใหเปนธรรมชาติของตลาดเปด 
อาจจะใชรมกนัฝนและแดดได และควรเปนรูปแบบเดียวกัน หากไมใชสามารถพับเก็บได 
  -  ควรมีระบบการจัดการจราจรที่ดีและจัดพื้นที่การจอดรถของผูประกอบการ ผูใชบริการ และ
รถจักรยานยนตอยางชัดเจน โดยเพิ่มจํานวนเจาหนาที่จัดการจราจรรวมทั้งเจาหนาที่ที่ตองอํานวยการจราจรใน
ศูนยอาหารและบริการดวย 
  -  มีศูนยอํานวยการและเพิ่มทางเขาออกโดยพิจารณาทางดานงานประปา ซึ่งสามารถทะลุผาน
ถนนขางหอ 3 
  -  จัดพื้นที่การขายอาหารหรือสินคาไมใหสงผลกระทบตอนักศึกษาในหอพักนักศึกษา 
  ทั้งนี้ ไดจัดทําขอมูลเปรียบเทียบพื้นที่ตั้งโครงการปจจุบัน และพื้นที่ใหม รวมทั้งแผนผังแสดง
โครงการ การจัดการจราจร การจัดพื้นที่ประเภทอาหารและสินคา มาเพื่อเปนขอมลูประกอบการพิจารณา 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในการยายสถานที่ดําเนินโครงการ KKU NIGHT 
PLAZA จากบริเวณโรงอาหาร 2 เปนบริเวณถนนทางเขางานประปาและสุขาภิบาลและโรงอาหาร 3   
ตามที่เสนอ โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังน้ี 

1.  กําหนดเวลาใหบริการ  เปนชวงเวลา 16.30-22.00 น. 
2.  ใหมีการกํากับดูแลเรื่องระบบการระบายน้ําเสีย  การกําจัดขยะ และระบบการจราจร ใหเรียบรอยดวย  

 
  6.9  ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได ป 2550 เพิ่มเติม 
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ดวยสํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและ
ทรัพยากรการเรียนรู) มีความจําเปนตอง ตั้งงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 เพิ่มเติม จากเงินทุน
สํารองสะสม 2,517,500 บาท เพื่อจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑและปรับปรุงอาคารสถานที่ สําหรับอาคารสํานักวิทยบริการหลัง
เดิม และอาคารสารสนเทศ อาคารใหม ทั้งนี้ ในปงบประมาณ 2550 สํานักวิทยบริการไดรับอนุมัติงบประมาณเงินรายได
แลว 12,842,400 บาท ขออนุมัติตั้งงบประมาณครั้งนี้เพิ่มข้ึนรอยละ 20.02 ของงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่พิจารณาตอไป 
 
 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  11/2550  ณ  วันศุกรท่ี  15 มิถุนายน  2550 
หมายเหต ุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 12/2550 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2550 เรียบรอยแลว 
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  6.10  สรุปขอมูลหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2550 
  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยมีหอพักที่สามารถรองรับนักศึกษา
ไดจํานวน 11,051 ที่  และหอพักที่วิทยาเขตหนองคายสามารถรองรับไดจํานวน 984 ที่ ในปการศึกษา 2550 มี
นักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด 22,451 คน (ไมรวมนักศึกษาวิทยาเขตหนองคาย) เขาพักในหอพักของมหาวิทยาลัย
จํานวน 9,617 คน คิดเปนรอยละ 42.84  เฉพาะนักศึกษาชั้นปที่ 1 มีจํานวน 7,450 คน พักในหอพักของมหาวิทยาลัย
จํานวน 4,826 คน คิดเปนรอยละ 64.78 สําหรับวิทยาเขตหนองคาย มีนักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 681 คน เขาพักใน
หอพักที่วิทยาเขตฯ จํานวน  668 คน  คิดเปนรอยละ 98  

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ   

 
  6.11  รายงานผลการแกปญหาการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2549  
                                ของนักศึกษาท่ีกู กรอ. 
  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากที่คณะรัฐมนตรี ไดมีมติใหยกเลกิ
กองทุน กรอ. และที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2550 ไดมีมติใหชวยเหลือนักศกึษา
โดยใหผอนผันการชาํระเงินภาคฤดรูอน ปการศึกษา 2549 ไปจนถึงชวงกอนสอบปลายภาค ภาคตน ปการศึกษา 2550 และให
ประชาสัมพันธใหนักศึกษาไดรับทราบในวงกวาง โดยการนําเสนอบน website นั้น กองกิจการนักศึกษาไดดําเนินการ
ประชาสัมพันธการผอนผันการลงทะเบียนเรียนทางwebsite http://studentloan.kku.ac.th แลว ขณะนี้มีนักศึกษา 
ไดติดตอขอผอนผันการลงทะเบียนเรียนแลว จํานวน 165 ราย คิดเปนเงินจํานวน 1,325,250 บาท และชําระเอง จํานวน 
1,045 ราย เปนเงินจํานวน 4,944,650 บาท 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ   
 
6.12  กําหนดการพิธีไหวครู มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2550 
รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอที่ประชุมวา องคการนักศึกษาไดมีหนังสือขอเรียนเชิญ 

ผูบริหาร และคณาจารย รวมพิธีไหวครู ประจําปการศึกษา 2550 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2550 ระหวาง
เวลา 08.15-11.30 น. ณ ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก ซึ่งมีรายละเอียดกําหนดการตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ   

 
  6.13  การเชื่อมตอพื้นท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนกับทางหลวงชนบทที่กอสรางใหม 
  กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ไดกอสรางถนนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและ
เพื่อชวยบรรเทาปญหาการจราจรติดขัดในเขตเมืองขอนแกน โดยเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 4 ชองจราจร 
เชื่อมระหวางทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) บรเิวณซอยบาดาล กับทางหลวงหมายเลข 12 (ถนนมะลวิลัย) 
ระยะทาง 3.761 กิโลเมตร โดยถนนสายนี้ จะตัดขนานแนวเขตพื้นที่มหาวิทยาลัย ซึ่งมีรายละเอียดรูปภาพตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม ปจจุบันไดทําการกอสรางเกือบจะแลวเสร็จ คาดวาจะเปดใหบริการไดในเดือน
มิถุนายน 2550 ซึ่งเมื่อถนนทางหลวงชนบทสายนี้เปดใหบริการ จะทําใหถนนสายนี้เปนถนนสายหลัก การสัญจร
มีความสะดวกคลองตัว สงผลใหมีผูใชถนนสายนี้จํานวนเพิ่มมากขึ้น  ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งที่มหาวิทยาลัย
จะตองมีมาตรการควบคุมการเชื่อมตอถนนมหาวิทยาลัยขอนแกน กับถนนทางหลวงชนบทสายนี้ใหเปนลําดับชั้น 
และใหมีความเหมาะสม ไมควรอนุญาตใหมีการเชื่อมตออยางไมมีระเบียบ เพื่อปองกันปญหาการจราจรติดขัด  
ลดจุดขัดแยง ลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุจราจรที่อาจจะเกิดข้ึน โดยเสนอใหมีเสนทางที่เชื่อมระหวางถนนทาง
หลวงชนบทกับพื้นที่มหาวิทยาลัยบริเวณประตูกังสดาลใหถูกตองตามหลักวิศวกรรมการจราจร และเสนอใหปด
จุดเชื่อมตออืน่ๆ ที่เชื่อมตอกับถนนทางหลวงชนบทเพราะลวนแตเปนสายยอยหรือซอย ซึ่งผานยานชุมชน ที่พัก
อาศัย ไมเหมาะที่จะใหยานพาหนะจํานวนมากสัญจรไปมา 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบขอมูลในเบื้องตน ทั้งนี้ ฝายบริหารจะไดเชิญประชุมคณบดี วาระ
พิเศษ เพื่อหารือในการดําเนินการในเรื่องดังกลาวตอไป  

มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  และมอบใหฝายบริหารพิจารณาเชิญประชุมคณบดี วาระพิเศษ  
ในโอกาสที่เหมาะสมตอไป 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  11/2550  ณ  วันศุกรท่ี  15 มิถุนายน  2550 
หมายเหต ุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 12/2550 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2550 เรียบรอยแลว 

http://studentloan.kku.ac.th/
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6.14  การสัมมนาระบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน 
         ของบคุลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน 
รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล เสนอที่ประชุมวา ฝายทรัพยากรบุคคล และกองการเจาหนาที่  

กําหนดจัดการสัมมนาระบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน ขึ้น 
จํานวน 2 รุน ในระหวางวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2550 และ ระหวางวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2550 ณ หองสัมมนา 1 
ชั้น 9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร และ โรงแรมอินเตอรรสีอรท จ.อุดรธานี ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญ 
ผูบริหารระดับ คณบดี ผูอํานวยการ รองคณบดี รองผูอํานวยการ หัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชา และผูบริหาร
ระดับตน เขารวมการสัมมนาตามวันดังกลาว  

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาใหบุคลากรในสังกัดเขารวมการสัมมนาดังกลาวดวย 
มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ   

   
 
เลิกประชุมเวลา 13.00  นาฬิกา 
 
 
 
              รังสรรค   เนียมสนิท 

        (รองศาสตราจารยรังสรรค  เนียมสนิท) 
                       รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 

                                        ปฏิบัติหนาที่เลขานุการที่ประชุมคณบดี 
 
 
 
นางสุภารัตน  มูลศรี 
ผูบันทึกรายงานการประชุม  

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  11/2550  ณ  วันศุกรท่ี  15 มิถุนายน  2550 
หมายเหต ุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 12/2550 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2550 เรียบรอยแลว 
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