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รายงานการประชุมคณบดี 
ครั้งท่ี 17/2550 

เมื่อวันศุกรท่ี 19 ตุลาคม 2550 
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ 

                                              
 
1. รศ.สุมนต  สกลไชย    อธิการบดี    ประธาน 
2. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร   รองอธิการบดีฝายบริหาร 
3. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา    รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล 
4. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 
5. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศริิชัย   รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี  
6. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
7. ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธ    รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 
8. นายวินัย  ใจขาน    รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 
9. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก    รองอธิการบดีฝายวิทยาเขตหนองคาย 
10. รศ.นิวัฒ  เสนาะเมือง   รองคณบดีฝายบริหาร 

แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร 
11. รศ.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
12. ศ.ละออศรี  เสนาะเมือง   คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
13. นายชาญณรงค  เฮียงราช   รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ 
      แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร 
14. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
15. รศ.สัญญา  รอยสมมุติ    รองคณบดีฝายบริหาร 

แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร 
16. ผศ.วิรัช  วงศภินันทวัฒนา   รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
      แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
17. รศ.ชูชาติ  อารีจิตรานุสรน   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 
18. รศ.พิษณุ  อุตตมะเวทิน   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
19. รศ.อินทรพล  หอวิจิตร   คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 
20. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย   คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
21. ผศ.เกษม นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี  
22. รศ.สมบูรณ  แสงมณีเดช    รองคณบดีฝายบริหาร 
      แทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 
23. รศ.ธาดา  สุทธิธรรม    คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
24. รศ.มันทนา  สามารถ   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
25. นายพยุงศิลป  เปศรี    รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
      แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 
26. นายสมศักย  ทองเอี่ยม   แทนคณบดีคณะนิติศาสตร 
27. นางณัฐสมล  ธนกูลรังสฤษฏ   แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจดัการ 
28. รศ.ศุภวัฒนากร  วงศธนวสุ   รองคณบดีฝายวิชาการ 
      แทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 
29. นางวลัยลักษณ  แสงวรรณกูล  รองผูอํานวยการฝายบริการวิชาการ 
      แทนผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 
      (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 
30. ศ.สุทธิพันธ  จิตพิมลมาศ   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
31. ผศ.อนัตต  เจาสกุล    ผูอํานวยการศนูยคอมพิวเตอร 
32. ผศ.ชูศักดิ์  คุปตานนท   ผูอํานวยการศนูยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
33. รศ.อินทรชิต  หอวิจิตร   รองผูอํานวยการฝายแผนและสารสนเทศ  

แทนผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 
34. รศ.พีระศักดิ์  ศรีฤาชา   ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 

(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
35. รศ.พิพัฒน  ศรีเบญจลักษณ   รองประธานสภาคณาจารย คนที่สอง 
      แทนประธานสภาคณาจารย 
36. นางบุบผา  ชอบใช    ประธานสภาขาราชการและลูกจาง 
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37. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
      เลขานุการที่ประชุมคณบดี 
38. นางสังวาลย  ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 

 
ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 
1. รศ.ลําปาง  แมนมาตย   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
เริ่มประชุมเวลา 11.00 นาฬิกา 
 

 เมื่อครบองคประชุมแลว ประธานไดกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้  
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงตอท่ีประชุม    

1.1 เรื่องที่ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งท่ี 8/2550  เมื่อวันท่ี 3 ตุลาคม 
2550  และมตท่ีิยังไมไดรับการรับรอง 

เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา ดวยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  ครั้งที่ 
8/2550 เมื่อวันที่ 3  ตุลาคม 2550 มีเรื่องที่ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง  ซึ่งมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งท่ี  16/2550 เมื่อวันท่ี 14 กันยายน  2550 
  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 16/2550 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2550 โดยมีการแกไข  ดังนี้ 
   - หนา 4 วาระที่ 4.3  
    - ประมาณการงบประมาณรายรับ และประมาณการงบประมาณรายจาย หลังขอความ          
“ขอตั้งเพิ่ม” ตัดคําวา “เปน” ออก  
    - ประมาณงบประมาณรายจาย ขอตั้งเพิ่ม “18,000,000 บาท” แกไขเปน “11,800,000 บาท”  
   - หนา 10 วาระที่ 5.10 ชื่อวาระ คําวา “พันธุกรรมกรรม” แกไขเปน “พันธุกรรม”  
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน   -ไมม-ี 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   

4.1  ขอเสนอแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ผูอํานวยการศนูยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเสนอที่ประชุมวา  ดวยคณะกรรมการประจําศนูยฯ 

ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 24/2547 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2547 ไดครบวาระการดํารงตําแหนงแลว 
เพื่อใหเปนไปตามขอ 8 แหงขอบังคับมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารศูนยหวัใจสิริกิติ ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     
พ.ศ.2547 ที่กําหนดใหมีคณะกรรมการอาํนวยการ จํานวนไมเกิน 15 คน ซึ่งแตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ในการนี้ 
ศูนยฯ จึงขอเสนอแตงตั้งคณะกรรมการอาํนวยการศูนยฯ ประกอบดวย 

1.  อธิการบดี     เปนประธานกรรมการ 
2.  รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย  เปนกรรมการ 
3.  คณบดีคณะแพทยศาสตร   เปนกรรมการ 
4.  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร   เปนกรรมการ 
5.  คณบดีคณะเภสัชศาสตร   เปนกรรมการ 
6.  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร  เปนกรรมการ 
7.  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย  เปนกรรมการ 
8.  ศ.บุญชอบ  พงษพาณิชย   เปนกรรมการ 
9.  รศ.กิติพันธ  สุทธารมย   เปนกรรมการ 
10. พลอากาศตรีบรรหาร  กออนันตกูล  เปนกรรมการ 
11. นายชลิต  เชียรวิชัย    เปนกรรมการ 
12. นายปานชัย  บวรรัตนปราณ   เปนกรรมการ 
13. นายปย  มาลากุล ณ อยุธยา   เปนกรรมการ 
14. นายจุลนพ  ทองโสภิต   เปนกรรมการ 
15. ผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ  เปนกรรมการและเลขานุการ 
พรอมนี้ ไดแนบประวัติผูทรงคุณวุฒิขางตน ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพจิารณาตอไป 
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   4.2  รายงานผลการกลั่นกรองอุทธรณโทษทางวินัยนักศึกษา (ตามรายละเอียดเอกสารลับ) 
   
  4.3  ขอหารือนโยบายและแนวทางการดําเนินงานสถานีทดลองและฝกอบรมเกษตรกรรม 
          เขื่อนจฬุาภรณ 
  รองผูอํานวยการฝายแผนและสารสนเทศ ผูแทนผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการเสนอที่ประชุมวา 
ศูนยบริการวิชาการไดหารือรวมกันกับคณะเกษตรศาสตร เกี่ยวกับ การจัดตั้งศูนยวิจยัและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม
และพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยการปรับภารกิจของสถานีทดลองและฝกอบรมเกษตรกรรมเขื่อนจุฬา
ภรณ  ทั้งนี้ คณะเกษตรศาสตร โดยที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คราวประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 16 
สิงหาคม 2550 ไดมีมติในเรื่องดังกลาว ดังนี้ 

1. ใหความเห็นชอบในการเปลี่ยนภารกิจของสถานีทดลองและฝกอบรมเกษตรกรรมเขื่อนจุฬาภรณ 
เปน ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอมและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยอยูใน
ความควบคุมดูแลของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีคณะ/หนวยงานที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการ
บริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการ 

2. คณะเกษตรศาสตรตองไดรบัสิทธิในการใชประโยชนที่สถานีฯเขื่อนจุฬาภรณ เพื่อการฝกงาน
นักศึกษา งานวิจัย และกิจกรรมของคณะเกษตรศาสตร ตามสมควร 

3. อาคารสถานที่และครุภัณฑทั้งหมดใหตัดโอนไปอยูในความดูแลของมหาวิทยาลัย 
4. บุคลากรที่สมัครใจอยูที่สถานีฯเขื่อนจุฬาภรณ ใหตัดโอนตั้งตัวบุคคลและอัตราไปสังกัด

มหาวิทยาลัย สําหรับบุคลากรที่มีความประสงคจะยายกลับมาอยูที่จังหวัดขอนแกน ใหกลับมา
อยูคณะเกษตรศาสตร 

ในการนี้ จึงขอหารือนโยบายและแนวทางการดําเนินงานศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม 
และพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทําแผนการดําเนินงานตอไป 
  ที่ประชุมมีขอสังเกตวา ควรพิจารณาการดําเนินการพื้นที่ของเขื่อนจุฬาภรณในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน และควรมีขอมูลพื้นฐานประกอบการพิจารณาที่เพียงพอ นอกจากนี้ ควรพิจารณาเสนอ
โครงการที่มีความเหมาะสมในระยะยาวดวย และอาจมีการศึกษาพื้นที่อื่นๆ ที่มีความเหมาะสมและมีความเปนไปได
ในการลงทุนในเชิงพาณิชยดวย 
  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา  
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี 
  - มอบใหรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศรับไปจัดคณะทํางานเพื่อสํารวจพื้นท่ีและ
ศึกษาความเปนไปไดในการบริหารจัดการพื้นท่ีเพื่อประโยชนทางการศึกษา วิจัย และหรือพัฒนาเชิงพาณิชย 
ประกอบดวย  
  1. รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 
  2. รองอธิการบดีฝายวิทยาเขตหนองคาย  

3. คณบดีคณะเกษตรศาสตร 
  4. คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
  5. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
  6. ผูอํานวยการศูนยบริการวชิาการ  
  - มอบใหคณะเกษตรศาสตรตรวจสอบวาไดมีการทําความตกลงกับการไฟฟาสวนภูมิภาค 
เปนลายลักษณอักษรเก่ียวกับการอนุญาตใหมหาวิทยาลัยขอนแกนสามารถใชพื้นท่ีเขื่อนจุฬาภรณ ใน
บริเวณดังกลาวหรือไม รวมทั้ง การกําหนดเงื่อนไขตางๆ ในการใชพื้นที่ 
 
  4.4  ผลการดําเนินงานดานสารสนเทศของมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามปงบประมาณ พ.ศ.2550 
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอที่ประชุมวา เพื่อใหการดําเนินงานดานสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนไปดวยความเรียบรอย และสอดคลองกับทิศทางและนโยบายของมหาวิทยาลัย ฝาย
แผนและสารสนเทศ จึงขอรายงานผลการปฏิบัติการดานสารสนเทศ ตามปงบประมาณ พ.ศ. 2550 มีรายละเอียด  ดังนี้ 
  การดําเนินงานดานสารสนเทศ ตามปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ไดดําเนินการ ตามโครงการ ที่ไดรับ
อนุมัติและตามความจําเปนดังนี้ 
  1. การสงขอมูลใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามตัวชี้วัด ที่ 17 และ 18 ในปนี้ ไดให
มหาวิทยาลัยสงขอมูล นักศึกษา หลักสูตร บุคลากร และภาวะการหางานทําของบัณฑิต ซึ่งกองแผนงาน   ไดตั้ง
คณะกรรมการและสงขอมูล นักศึกษา หลักสูตร บุคลากร ใหกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแลว สําหรับขอมูล
ภาวะการหางานทําของบัณฑิต เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลื่อนการดําเนินการให
มหาวิทยาลัยไดรวบรวมขอมูลชวงรับปริญญาได  จึงอยูในระหวางประสานงานกับ คณะกรรมการจัดงานรับปริญญา  
เพื่อดําเนินการใหบัณฑิตกรอกแบบสอบถามและนําขอมูลสงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตอไป 
  2.  โครงการบูรณาการฐานขอมูลเปนการสรางระบบสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ  ที่มีอยู
ในมหาวิทยาลัยในหลายหนวยงานเขาดวยกัน  เพื่อสรางความสัมพันธระหวางขอมูลตรวจสอบขอมูลระหวางกัน
และออกรายงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเพื่อเปนขอมูลในการบริหารงาน  โครงการนี้เปนโครงการตอเนื่อง
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จากปที่แลวเนื่องจากความลาชาในการศึกษาระบบทําใหไดขอกําหนดในการสรางระบบลาชา มีผลทําใหการสราง
ระบบในปนี้ลาชาออกไปเชนกัน อยางไรก็ตามไดดําเนินการจัดจางและเริ่มดําเนินการพัฒนาระบบแลว มีกําหนด
แลวเสร็จในเดือนกันยายน 2551 ในภาพรวม ระบบนี้จะสามารถรายงานขอมูลตัวชี้วัดเชิงปริมาณของ สกอ. และ 
สมศ. รวมถึงขอมูลสถิติมหาวิทยาลัยขอนแกนไดจากจุดเดียว 
  3. โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล  เปนระบบเพื่อใชในการรวบรวมและประมวลผล
ขอมูลบุคลากร ซึ่งสรางขึ้นใหมเพื่อทดแทนระบบเกาและเพิ่มความสามารถของระบบ โดยจะมีการเชื่อมโยงกับ
ระบบการทํางานของฝายบุคคลมากขึ้นลดความซ้ําซอนฯในการทํางาน เชื่อมโยงกับระบบ DPIS ของสํานักงาน กพ. 
และเพิ่มความสามารถดานการประเมินบุคลากร  ทั้งนี้เนื่องจากความซับซอนของระบบทําใหขอกําหนดเกิดความ
ลาชาไดดําเนินการจัดจางและเซ็นสัญญาพัฒนาระบบแลว มีกําหนดแลวเสร็จในเดือนกันยายน 2551 ในภาพรวม
บุคลากรสามารถรายงานผลงาน (การเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ สําหรับอาจารย เปนตน) ผาน web page  
สามารถปอนแบบประเมินและผูบังคับบัญชาสามารถประเมินบุคลากรรายบุคคลผาน web ไดเชนกัน  
  4. โครงการปรับปรุงระบบ KKU-MIS  เปนระบบ การเงิน การคลัง และ พัสดุ รวมถึง งานแผนงาน
งบประมาณและงานประเมินผล ของมหาวิทยาลัย ซึ่งไดเริ่มใชงานตั้งแตป พ.ศ. 2548 นั้น เพื่อใหการทํางาน
เปนไปตามความตองการของผูใชมากยิ่งขึ้นและแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะพบเมื่อใชงานจริง  จึงไดตั้ง
คณะทํางานและ call center เพื่อปรับปรุงระบบและแกปญหา ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการและมีการแกปญหาตางๆ 
ไดแลวเสร็จจํานวนหนึ่ง และไดผลักดันใหใชงานในสวนตางๆของโปรแกรมเพิ่มขึ้น 
  5. โครงการปรับปรุง ระบบทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชเปนเครื่องบริการ ของ
ระบบทะเบียน ในปจจุบันรองรับการทํางานการลงทะเบียนไดจํากัด จึงไดเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอรบริการให
ทันสมัยและมีความสามารถสูงขึ้นและเปลี่ยนโปรแกรมฐานขอมูลเปนรุนใหม ซึ่งจะรองรับการทํางานไดมากขึ้น  
ขณะนี้อยูในระหวางดําเนินการถายโอนระบบ จากระบบเกาเปนระบบใหม 
  6. มหาวิทยาลัยไดจัดหาซอฟแวร เพื่อใชงานรวมกัน ไดแก ระบบปฏิบัติการของ Microsoft และ 
Microsoft Office รวมถึงโปรแกรม Trend Micro สําหรับปองกัน Virus โดยบุคลากรและนักศึกษา สามารถ 
download โปรแกรมผาน web ของศูนยคอมพิวเตอรมาติดตั้งได  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาใหขอคิดเห็นเสนอแนะตอไป 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบและขอความรวมมือใหแตละคณะจัดเจาหนาท่ีรับผิดชอบเรื่องการให
บัณฑิตกรอกขอมูลภาวะการหางานทําของบัณฑิตในชวงรับปริญญา  เพื่อใหไดขอมูลครบถวน ท้ังน้ี สําหรับ
เรื่องการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
รอบระยะเวลา 12 เดือน เห็นควรจัดประชุมคณบดีวาระพิเศษเพื่อพิจารณาตัวชี้วัดท่ีมีคาคะแนนนอยกวา
ท่ีกําหนด  เพื่อเพิ่มเติมขอมูลใหครบถวนสมบูรณยิ่งขึ้น ท้ังน้ี มอบใหรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
กําหนดเวลาที่เหมาะสมตอไป 
 
  4.5  การปรับอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากร 
  รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลเสนอที่ประชุมวา ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติปรับอัตราเงินเดือน
ขาราชการและลูกจางประจํา ตั้งแตวันที่ 5 มิถุนายน 2550 และไดมีพระราชกฤษฎีกา การปรับอัตราเงินเดือนของ
ขาราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2550 นั้น ในการนี้ เพื่อ
ความเหมาะสมและสงเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลยั จึงขอเสนอใหพิจารณาเพื่อปรับ
บัญชีเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางจากงบประมาณแผนดิน โดยเบิกจายจากเงินงบประมาณแผนดิน 
หมวดคาใชจายบุคลากร ในสัดสวนที่เพิ่มขึ้นที่ขาราชการไดรับ 
  สวนพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางจากเงินรายได และลูกจางชั่วคราวซึ่งใชเงินจากงบประมาณเงิน
รายไดของแตละหนวยงาน เห็นควรไดรับการพิจารณาในหลักการเดียวกัน ทั้งนี้ กระทรวงการคลังไดปรับอัตราคาจาง
ลูกจางของสวนราชการ โดยในสวนของลูกจางชั่วคราวใหปรับอัตราคาจางในอัตรารอยละ 4 โดยเริ่มตั้งแต วันที่ 1 
ตุลาคม 2550 เปนตนไป แลวเชนกัน ซึ่งมีรายละเอียดตามวาระที่ 5.3  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหปรับอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางชั่วคราว
และพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งเบิกจากเงินรายได เพิ่มขึ้นรอยละ 4 เชนเดียวกับขาราชการและลูกจางประจํา 
และ รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศใหขอคิดเห็นวา ควรใชโอกาสนี้ปรับระบบการประเมินของลูกจาง
ช่ัวคราวและพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งเบิกจากเงินรายได ใหมีความใกลเคียงกัน  
 

4.6 การอุทธรณคําพิพากษาตอศาลปกครองสูงสุด ของนายไพศาล  แสงสุวรรณ กับพวก
รวม 310 คน (สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด) คดี
หมายเลขดําท่ี อ. 176/2549 

  ประธานเสนอที่ประชุมวา ดวยนายไพศาล แสงสุวรรณ กับพวกรวม 310 คน (สมาชิกสหกรณออม
ทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด) ผูฟองคดี ไดยื่นคาํรองอุทธรณคําพิพากษาศาลปกครองขอนแกน กลาวอางวา 
ที่ประชุมคณบดีมีมติในการประชุมคณบดีครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2548  และคําสั่งของมหาวิทยาลัย 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 205/2548 เรื่องยกเลิกการหักเงินเดือน ลงวันที่ 20 เมษายน 2548 ขัด
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ตอจรรยาบรรณของผูบริหารที่มีตอผูใตบังคับบัญชา ขัดตอพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เปนการกระทําละเมิดตอพวกผูฟองคดี ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ พ.ศ.2539 และผูบริหารของมหาวิทยาลัยไดออกคําสั่งทางปกครองโดยไมชอบดวยกฎหมายตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เปนคดีหมายเลขดําที่ 46/2548 คดีหมายเลขแดงที่ 
22/2549 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหองคประชุมคณบดีท่ีมีรายชื่อเปนผูถูกฟองในคดี
หมายเลขดําท่ี อ.176/2549 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2550 มอบอํานาจใหอธิการบดีเปนผูจัดทําคําใหการแก
คําฟองตอศาลปกครองสูงสุด โดยจัดทําเปนลายลักษณอักษร และหากมีประเด็นหรือขอเสนอแนะที่จะเปน
ประโยชนตอคดี ขอใหแจงมาที่อธิการบดีดวย 
 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ    
  5.1   รายงานสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
          ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 
  ประธานเสนอที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยไดเขารวมการพัฒนาการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 และสํานักงาน ก.พ.ร. ไดแจงผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ และการจัดสรรเงินรางวัล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 ไปแลวนั้น  บัดนี้ 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่ปรึกษาดานการประเมินผลของสํานักงาน 
ก.พ.ร. ไดจัดทํารายงานสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2549 ของมหาวิทยาขอนแกนเสร็จเรียบรอยแลว มีรายงานสรุป ดังนี้  
 สรุปภาพรวมผลคะแนนจาการประเมินการปฏิบัติราชการ อยูในระดับดีมาก มีคาคะแนนในแตละมิติดังนี้ 

ผลการประเมนิแยกตามมิติ น้ําหนัก คาคะแนนที่ได คะแนนถวงน้ําหนัก 

มิติที่ 1  มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ 55 4.7454 2.6100 
มิติที่ 2  มิติดานคุณภาพการใหบริการ 15 4.9700 0.7455 
มิติที่ 3  มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 10 3.3330 0.3333 
มิติที่ 4  มิติดานการพัฒนาองคกร 20 4.8750 0.9750 
           รวมทุกมิติ 100  4.6638 

 สรุปประเด็นสําคัญของผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
1. ผลการประเมนิการปฏิบัติราชการ 
 มหาวิทยาลัยขอนแกนมีผลการดําเนินงานที่สูงกวาเปาหมายของการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง

การปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 โดยมีผลการประเมินในระดับดีมาก (4.6638) เมื่อพิจารณาราย
มิติ พบวามีผลการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไวในทุกมิติ แบงเปน มิติที่มีผลการปฏิบัติงานสูงกวาเปาหมาย
ในระดับดีมาก 3 มิติ คือ มิติที่ 1 มิติที่ 2 และมิติที่ 4 และมิติที่มีผลการประเมินในระดับพอใช  1 มิติ คือ มิติที่ 3 

 เมื่อพิจารณารายละเอียดตามตัวชี้วัด พบวา มหาวิทยาลัยขอนแกน มีตัวชี้วัดที่เขารับการประเมิน
จํานวนทั้งส้ิน 16 ตัวชี้วัด มีผลการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายทั้งส้ิน 14 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 87.50 ตัวชี้วัดที่
โดดเดนซึ่งมีผลการปฏิบัติงานสูงกวาเปาหมายในระดับดีมาก ไดรับผลการประเมินคะแนนเต็ม 5.0000 ทั้งส้ิน 8 ตัวชี้วัด 
คิดเปนรอยละ 50 ไดแก ตัวชี้วัดที่ 6,7,10,12,13,14,15 และ 17 นอกนั้นเปนตัวชี้วัดที่มีผลการปฏิบัติงานสูงกวา
เปาหมายในระดับดีมาก ที่ไดคะแนนรองลงมา 4 ตัวชี้วดั และตัวชี้วดัที่มีผลการปฏบัิติงานสูงกวาเปาหมายในระดับด ี 
2 ตัวชี้วัด 

 สวนตัวชี้วัดที่มีผลการปฏิบัติงานไมบรรลตุามเปาหมาย มี 2 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 12.5 คือ 
ตัวชี้วัดที่ 8 และ 9  

2. จุดเดน 
 มหาวิทยาขอนแกนเปนมหาวิทยาลัยมาตรฐานคุณภาพ สมศ.และเปนมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเดน

เปนอยางมากในดานคุณภาพการใหบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
ระบบราชการและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย (Professional Ethics) ของสถาบัน นอกจากนี้ในดาน 
ประสิทธิภาของการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยประสบความสําเร็จในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการของสถาบันอุดมศึกษา และการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต สวนในดานการพัฒนาองคกร มหาวิทยาลัยมีผล
การดําเนินงานที่โดดเดนในระดับดีมากดวยกันหลายดาน ไดแก การจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร  
การบริการจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา การพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา 
บุคลากร และหลักสูตร และการดําเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

3. จุดที่ควรพัฒนา 
 แมวามหาวิทยาลัยขอนแกนจะมีผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จตามเปาหมายในทุกมิติ แตในดาน

ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของการปฏิรูประบบราชการกลบัมีผลการดําเนินงานไมดีเทาที่ควร 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  17/2550  ณ  วันศุกรท่ี 19 ตุลาคม 2550 
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ทั้งนี้ ตองพัฒนาในดานการควบคุมอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน ควบคูกับการประหยัดพลังงานของสถาบัน 
การที่สถาบันสามารถพฒันาประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการใหดีขึ้นได จะสงผลใหการปฏิบัติงานในดานอื่นพฒันาขึ้น
ตามไปดวย 

4. ขอสังเกต 
4.1 มหาวิทยาลัยมีความสามรถในการนํางานวิจัยและสรางสรรคไปจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา

ไดเปนจํานวนมากถึง 16 ชิ้นงาน ซึ่งในหลายสถาบันยังมีปญหากับการดําเนินงานในเรื่องนี้  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน นาจะเปนตัวอยางที่ดีในการปฏิบัติงานใหกับมหาวิทยาลัยอื่นๆตอไป 

4.2 ผลการดําเนินงานดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ซึ่งอยูในระดับพอใช ไมสอดคลองกับผล
การปฏิบัติตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาซึ่งอยูในระดับดีมาก ทั้งนี้ อาจเปนเพราะ
มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนมหาวิทยาลัยในระบบราชการ รวมทั้งขอจํากัดของการปฏิบัติราชการ
ตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การประเมินผลการประหยัดพลังงานอาจไมเหมาะกับสถาบันอุดมศึกษา 

5. ขอเสนอแนะ 
5.1 มหาวิทยาลัยมีจํานวนงานวิจัยและสรางสรรคที่มีคุณภาพเปนจํานวนมาก แตในดานโครงการวิจัย

เพื่อถายทอดเทคโนโลยี ควรมีการติดตามกํากับใหงานวิจัยแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดมากขึ้น 
เพื่อใหประสิทธิภาพในการทําวิจัยของมหาวิทยาลัยมีความสมบูรณครอบคลุมในทุกดาน 

5.2 เนื่องจากมหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางความรูของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเปนแหลง  
ภูมิปญญาพื้นบาน และศิลปวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณ จึงควรที่จะทําการบูรณาการภูมิปญญา
เหลานี้ เขากับความเชี่ยวชาญโดดเดนดานการทําวิจัยของมหาวิทยาลัย จะชวยใหอัตลักษณ
ของสถาบันชัดเจนขึ้น และสามารถชวยสืบทอดใหภูมิปญญาทองถิ่นเหลานี้คงอยูอยางยั่งยืน 

5.3 มหาวิทยาลัยควรปรับสถานภาพใหพรอมเปนมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐ นาจะทําให
มหาวิทยาลัยพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยในมาตรฐานสากลอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและขอความรวมมือใหคณะ/หนวยงานที่ยังไมสงขอมูลประกอบการ
กํากับติดตามและประเมินผลงานอธิการบดีใหเรงสง ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2550 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  5.2  การกํากับติดตามและประเมินผลงานอธิการบดี ประจําปงบประมาณ 2550  
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอที่ประชุมวา คณะกรรมการกํากับติดตามและประเมินผลงาน
อธิการบดี ตามนโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย กําหนดใหรวมการพิจารณาการดําเนินงาน
ระหวาง เดือนกุมภาพันธถึงกันยายน พ.ศ.2550 ไวในรอบเดียวกัน เพื่อใหการดําเนินงานการกํากับติดตามและ
ประเมินผลงานอธิการบดี ประจําปงบประมาณ 2550 สามารถดําเนินงานไปอยางมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 
คณะกรรมการฯ จึงแจงแนวทางการกํากับติดตามและประเมินผลงานฯ ประจําปงบประมาณ 2550 ดังนี้ 
  1.  ใหอธิการบดีจัดทําเอกสารเสนอตอคณะกรรมการฯ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2550 ประกอบดวย 
   1)  รายงานผลการติดตามงาน (Program Monitoring Report) โดยจัดทํารายละเอียด
ของรายงานตามแผนกลยุทธที่อธิการบดีเสนอตอสภามหาวิทยาลัยภายใตกรอบและนโยบายและพันธกิจที่สภา
มหาวิทยาลัยกําหนด มีขอมูลของเปาหมาย ดัชนีชี้วัดโครงการและกิจกรรมและผลการดําเนินงานเมือเทียบเคียงกับ
เปาหมาย พรอมทั้งปญหาและอุปสรรค หรือขอเสนอแนะเพื่อปรับเปลีย่นกลวิธีการทาํงาน (Strategic Adjustment) 
ทั้งนี้ รูปแบบของรายงานใหอธิการบดีพิจารณาจัดทําตามที่เห็นสมควร 
   2)  รายงานการประเมินตนเอง (Self-Appraisal Report) ใหจัดทําตามแบบที่ 
คณะกรรมการฯกําหนด ซึ่งมีรายละเอียดแบบฟอรมตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  2.  ใหอธิการบดีสงเอกสารใหคณะกรรมการฯภายในวันศุกรที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2550 เพื่อใชเปน 
ขอมูลและสารสนเทศพื้นฐานในการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม ประกอบดวย 
   1) รายงานผลการติดตามและประเมินผลงานของผูบริหารและระดับหัวหนาหนวยงาน 
(ตามประกาศ มข. ฉบับที่ 648/2550) 
   2) รายงานประจําปที่เปนการประเมินตนเองภายใตระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
มหาวิทยาลัยและเอกสารที่รายงานตอ กพร. สกอ. และ สมศ. 
  3.  การเก็บขอมูลภาคสนามใหเปนไปตามแผนการเก็บขอมูลภาคสนาม เพื่อการกาํกับติดตามและ
ประเมนิผลงานอธิการบดี ประจําปงบประมาณ 2550 ซึง่มีรายละเอียดแบบฟอรมตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และขอความรวมมือใหคณะ/หนวยงานที่ยังไมสงขอมูลประกอบการ
กํากับติดตามและประเมินผลงานอธิการบดี ใหเรงสงภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2550 นี้ดวย 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  5.3  การปรับอัตราคาจางลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ 
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอที่ประชุมวา กระทรวงการคลังไดปรับอัตราคาจางลูกจาง
ของสวนราชการ โดยในสวนของลูกจางชั่วคราวใหปรับอัตราคาจางลูกจางชั่วคราวรายเดือน รายวัน และรายชัว่โมง เพิม่ขึน้
จากอัตราคาจางขั้นต่ําของตําแหนงในอัตรารอยละ 4 และใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550 เปนตนไป 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  17/2550  ณ  วันศุกรท่ี 19 ตุลาคม 2550 
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และเพื่อใหสอดคลองกับการปรับอัตราคาจางลูกจางของสวนราชการดังกลาวขางตน ในกรณีลูกจางชั่วคราวซึ่ง
เบิกจายคาจางจากเงินนอกงบประมาณปรับอัตราคาจางเพิ่มขึ้นจากอัตราคาจางขั้นต่ําของตําแหนงในอัตรารอยละ 
4 เชนกัน ทั้งนี้ สวนราชการจะตองมีเงินนอกงบประมาณเพียงพอที่จะปรับได โดยใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 
ตุลาคม 2550 เปนตนไป 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและถือปฏิบัติตอไป 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  5.4  สาระสําคัญในการปรับปรุงพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน  
  ดวยมหาวิทยาลัยไดรับความอนุเคราะหจากสํานักงาน ก.พ. จัดสงหนังสือสาระสําคญัในการปรับปรงุ
พระราชบัญญัติขาราชการพลเรือนฉบับใหม เพื่อใหมหาวิทยาลัยพจิารณาใชประโยชนในดานการพฒันาระบบงานที่
เกี่ยวของ รวมท้ังเพื่อการสรางความเขาใจ ของระบบการบรหิารขาราชการที่จะมกีารเปลี่ยนแปลง  ทั้งนี้ ฝายบริหาร 
ไดจดัสงหนังสือดังกลาวใหกับคณะ/หนวยงานละ 1 เลม เพื่อใชประโยชนและมอบหมายใหสวนงานที่รับผิดชอบได
ศึกษา เผยแพรและใชประโยชนตามเจตนารมณของสํานกังาน ก.พ.ตอไป 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  5.5  รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
  ประธานเสนอที่ประชุมวา ดวยคณะรัฐมนตรีไดเสนอ (ราง) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ    
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ตอสภานิติ
บัญญัติแหงชาติแลว ทั้งนี้ (ราง) พระราชบัญญัติฉบับนี้ หากผานความเห็นชอบจะมีผลตอมหาวิทยาลัยขอนแกนดวย 
เชน ในเรื่องของการยกเลิกระบบซี การพิจารณาบัญชีเงินเดือน ซึ่งทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
จะไดหารือกับกรมบัญชีกลางตอไป 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  5.6  พระราชบัญญัติเพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัย 
  ประธานเสนอที่ประชุมวา ดวยในชวงเวลา 2 เดือนที่ผานมา จนกระทั่งถึงวันที่ 27 กันยายน 2550 
สภานิติบัญญัติแหงชาติไดเห็นชอบ รางพระราชบัญญัติซึ่งเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยไปเปนมหาวิทยาลัย
ในกํากับ จํานวน 4 ฉบับ เรียบรอยแลว และมีผลบังคับเปนกฎหมายเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ไดแก  

1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัมหิดล 
2. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
3. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัทักษิณ 
4. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลยับูรพา 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  5.7  รางพระราชบัญญัติลางมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช 
          ทรงมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. ... 
  ดวยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือดวนที่สุด ที่ นร 0503/ว(ล) 15152 ลงวันที่ 31 
สิงหาคม 2550 แจงวา คณะรัฐมนตรีไดลงมติ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2550 รับทราบสรุปผลการประชุม
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ ซึ่งใหเสนอรางพระราชบัญญัติลางมลทิน ในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. ... ตอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติพิจารณา ซึ่งสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดเสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาวไปเพื่อสภานิติบัญญัติ
แหงชาติพิจารณาตอไปแลว  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
   
  5.8  รายงานหลักกฎหมาย วาดวย ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 
  ประธานเสนอที่ประชุมวา สํานักงานกฎหมายไดรายงานหลักการพิจารณาสัดสวนความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาที่ กรณี เจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติหนาที่โดยประมาทเลินเลออยางรายแรง ตองรับผิดตาม
พระราชบัญญัติ วาดวย ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539 ซึ่งเปนหลักที่สํานักงานความรับผิดทาง
แพง กรมบัญชีกลาง วางหลักไวเพื่อเปนแนวทางในการพิจารณาวินิจฉัยสํานวนสอบสวน มีสาระโดยสรุป ดังนี้  
  1. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 เริ่มมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 15  
พฤศจิกายน  2539  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติ ฯ นี้  เพื่อชวยเหลือหรือเพื่อชวยคุมครองการปฏิบัติ
หนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐที่ตองรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงานในหนาที่  เฉพาะเมื่อเปนการจงใจใหเกิดความ

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  17/2550  ณ  วันศุกรท่ี 19 ตุลาคม 2550 
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เสียหายหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงเทานั้น  และแบงแยกความรับผิดของแตละคนมิใหนําหลักลูกหนี้รวมมา
ใชบังคับ   ทั้งนี้  เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของรัฐ  คณะรัฐมนตรีจึงได
วางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  พ.ศ. 
2539  มีผลใชบังคับวันที่  16  พฤศจิกายน  2539  เพื่อใหหนวยงานของรัฐยึดถือและปฏิบัติ 
  2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่  พ.ศ. 2539  ไดกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบ ฯ ไวดังนี้   
  เมื่อเกิดความเสียหายตอหนวยงานของรัฐแหงใดไมวาเจาหนาที่ของรัฐแหงนั้น  จะเปนผูกระทําหรือ
เจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐแหงอื่นเปนผูกระทําจนทําใหเกิดความเสียหายขึ้น  ใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของแจง
ผูบังคับบัญชาโดยไมชักชาโดยใหรายงานตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงหัวหนาหนวยงานของรัฐแหงนั้น     ตาม
นัยขอ  7  แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ฯ  ใหหัวหนาสวนราชการของรัฐแหงนั้น (หมายถึงหัวหนาหนวยงานของรัฐที่
เปนเจาของทรัพยสินที่ไดรับความเสียหาย) แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดที่เกิดขึ้น   
  หากหัวหนาหนวยงานของรัฐที่ทรัพยสินไดรับความเสียหายไมแตงตั้งคณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด หรือใชดุลพินิจที่สอไปในทางไมสุจริต  หัวหนาหนวยงานของรัฐแหงนั้น ตอง
รับผิดชอบตอผลเสียหายที่เกิดข้ึนแกทางราชการในภายหลัง  ตัวอยาง กรณีที่จะตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริง  เชน  เจาหนาที่ทุจริตเงินหรือยักยอกทรัพยสิน  เจาหนาที่ไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ  มี
คนรายโจรกรรม หรือทรัพยสินสูญหาย  อาคารสถานที่ถูกเพลิงไหม  ยานพาหนะเกิดอุบัติเหตุ  (หรือในกรณีที่มี
การฟองหนวยงานของรัฐเปนคดีตอศาลและคดีถึงที่สุดแลวหนวยงานของรัฐเปนฝายแพคดี  ตองชดใชคาเสียหาย
ใหแกฝายชนะคดี ถือวาหนวยงานของรัฐไดรับความเสียหายแลว  และอายุความกําหนด  2 ป  เริ่มนับตั้งวันที่
หนวยงานของรัฐไดชําระหนี้ตามคําพิพากษา  แตในทางกลับกัน หากคดียังไมถึงที่สุดมีการอุทธรณ หรือฎีกา     
ยังไมถือวามีความเสียหายเกิดข้ึนเพราะศาลฎีกาอาจมีคําพิพากษาที่แตกตางไปจากศาลชั้นตน)  
  3. การแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
  โดยหลักแลว  การดําเนินการเมื่อหนวยงานของรัฐเกิดความเสียหาย  ใหรายงานตอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับ  ผูบังคับบัญชามีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงเบื้องตน  หากมีเหตุอันควรเชื่อวาความเสียหาย
เกิดจากการกระทําของเจาหนาที่  ใหมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  ทั้งนี้  
คณะกรรมการ ฯ  ไมควรเกิน  5  คน  และกรรมการคนใดคนหนึ่งไมควรเปนผูมีสวนไดเสียในความเสียหายดังกลาว
หรือเปนบุคคลผูมีความสัมพันธกับผูตองสงสัยวากระทําละเมิด  ระยะเวลาในการแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง  
ใหแตงตั้งภายในระยะอันสมควรโดยใหพิจารณาถึงอายุความการเรียกรองใหชดใชคาเสียหายตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิด ฯ  และควรสงสํานวนสอบสวนรายงานตอกรมบัญชีกลางพิจารณากอนครบกําหนดอายุความ  6  เดือน 
  4. การพิจารณาของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
  ในระหวางการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คณะกรรมการ ฯ ตองเปดโอกาสใหแกเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของหรือผูเสียหายไดชี้แจงขอเท็จจริงและโตแยงแสดงพยานหลักฐานของตนอยางเพียงพอและเปนธรรม  ไมวา
จะเปนการโตแยงแสดงพยานหลักฐานของตน  หรืออนุญาตใหนําทนายความเขารวมรับฟงในระหวางการสอบสวน ฯ  ได 
  หลักในการพิจารณาถึงสัดสวนความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ (ปจจุบันกรมบัญชีกลางอยูใน
ระหวางดําเนินการออกหนังสือเวียนเพื่อแจงใหหนวยงานของรัฐทราบ) โดยพิจารณาจากเจาหนาที่ผูปฏิบัติหนาที่ที่
ใกลชิดกับเหตุที่กอใหเกิดความเสียหายมากที่สุดกอน  วาไดปฏิบัติหนาที่โดยประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือไม   
   4.1  เจาหนาที่ทุจริตเงินหรือยักยอกทรัพยสินของทางราชการ  หากกรรมการสอบสวน  
พิจารณาเห็นวามีผูตองรับผิด แยกพิจารณาสัดสวนความรับผิด  ดังนี้   
    (1)  เจาหนาที่ทุจริตคนเดียว  ตองรับผิด  100%  ของความเสียหาย 
    (2)  ผูบังคับบัญชา หรือบุคคลอื่นมีสวนเกี่ยวของดวย เชน  ทราบการกระทํา
ความผิดแลวไมไดแจงผูบังคับบัญชา  หรือ พอจะทราบแตมิไดวางมาตรการปองกันการทุจริต ผูบังคับบัญชา หรือ
ผูที่มีสวนเกี่ยวของ มีสวนตองรับผิด  40%  ของความเสียหาย  ทั้งนี้  พิจารณาดูจากพฤติการณเปนเรื่อง ๆ ไป 
   4.2  เจาหนาที่ไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ  (กฎหมาย ระเบียบ  มติคณะรัฐมนตรี 
ขอบังคับและคําสั่งที่เกี่ยวของ)   
    (1)  การกําหนดราคากลางสูงกวาราคาคากอสราง  ทําใหหนวยงานของรัฐตอง
จางในราคาที่สูงกวาปกติ  ถือวาหนวยงานของรัฐไดรับความเสียหาย  โดยหลักแลว คณะกรรมการกําหนดราคา
กลาง ตองรับผิด 100%  ของความเสียหายทั้งหมด  (กรรมการสอบ ฯ จะพิจารณาความรับผิดจาก รายละเอียด
แสดงวิธีคํานวณหาคาแฟคเตอรเอฟ (ถามี)  แหลงที่มาของราคาวัสดุที่กําหนดเปนราคากลาง  ราคาวัสดุแยกเปน
ประเภทชนิดพรอมราคา)  ผูบังคับบัญชาหรือหัวหนาสวนราชการไมตองรับผิดดวย  เวนแตราคากลางที่สูงขึ้นนั้น  
สามารถตรวจสอบไดงาย  หรือพฤติการณบงชี้โดยชัดวาผิดปกติ  แตผูบังคับบัญชาไมไดตรวจสอบ  ผูบังคับบัญชา
มีสวนตองรับผิด  50%  ของความเสียหาย 
    (2)  การตรวจสอบราคากลางผิด  ทําใหหนวยงานของรัฐไดรับความเสียหาย 
คณะกรรมการพิจารณาราคากลางมีสวนตองรับผิด  75% เจาหนาที่พัสดุมีสวนตองรับผิด 15%  ผูบังคับบัญชาหรือ
ผูมีอํานาจอนุมัติมีสวนตองรับผิด 10% ของความเสียหายทั้งหมด 
    (3)  กรรมการตรวจรับพัสดุ  กรรมการตรวจการจาง  ตรวจรับไมถูกตองตามแบบ
รูปหรือรายการหรือสัญญา  ทําใหหนวยงานของรัฐไดรับความเสียหาย  กรรมการตรวจการจางมีสวนตองรับผิด 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  17/2550  ณ  วันศุกรท่ี 19 ตุลาคม 2550 
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40%  ผูควบคุมงานกอสราง     (ถามี)  มีสวนตองรับผิด  60%  ของความเสียหายทั้งหมด  กรรมการตรวจรับพัสดุ
ตองรับผิด 100% ของความเสียหายทั้งหมด  
    (4)  กรณีการแกไขสัญญาจางหรือสัญญาจัดซื้อตาง ๆ  ซึ่งโดยหลักแลวตาม
ระเบียบพัสดุ ฯ  ขอ 136 กําหนด  ถาสัญญาจัดซื้อจัดจางที่ลงนามแลวหามแกไขหรือเปลี่ยนแปลง เวนแตการ
แกไขหรือเปลี่ยนแปลง นั้นจะเปนความจําเปนโดยไมทําใหทางราชการตองเสียประโยชน  หากการแกไขสัญญา
ดังกลาวราชการไดรับความเสียหาย ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจอนุมัติมีสวนตองรับผิด  90 %  เจาหนาที่พัสดุมี
สวนตองรับผิด  10%  ของความเสียหายทั้งหมด  แตทั้งนี้  พิจารณาเปนเรื่อง ๆ ไป  แลวแตพฤติการณ  
    (5)  แตถาการอนุมัติแกไขสัญญา  เกิดจากผูควบคุมงาน  กรรมการตรวจการจาง  
หรือเจาหนาที่พัสดุ เปนผูเสนอขออนุมัติแกไขและสาเหตุแหงการแกไขตรวจสอบไดโดยงายแตผูบังคับบัญชามิได
ตรวจสอบ ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจอนุมัติมีสวนตองรับผิด  50%  เจาหนาที่พัสดุมีสวนตองรับผิด  20%  
กรรมการตรวจการจางมีสวนตองรับผิด 15%  ผูควบคุมงานมีสวนตองรับผิด 15%  ของความเสียหายทั้งหมด  แต
ถาสาเหตุแหงการแกไขสัญญาตรวจสอบไดโดยยากและผูบังคับบัญชาไดตรวจสอบและใชความระมัดระวัง
พอสมควรแลว  ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจอนุมัติมีสวนตองรับผิด 30%  เจาหนาที่พัสดุมีสวนตองรับผิด 30% 
กรรมการตรวจการจางมีสวนตองรับผิด  20%  ผูควบคุมงานมีสวนตองรับผิด  20%  ของความเสียหายทั้งหมด 
    (6)  กรณีผูมีอํานาจลงนามในเช็คส่ังจายเงิน  หากเกิดความเสียหายตอราชการ  
เชน จายเงินตามเช็คโดยไมมีการจายจริง  จายเงินผิดตัว   ผูมีอํานาจลงลายมือชื่อในเช็คตองรับผิด  100%  ของ
ความเสียหาย แตถาปรากฏวา  เลขานุการ หรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ  เสนอเอกสารหรือรายการเหตุผลการจายเงิน
ที่แนบมาพรอมเช็คไมครบถวน  หรือเสนอใหพิจารณาลงลายมือชื่อเฉพาะเช็ค  ผูมีอํานาจลงลายมือชื่อในเช็คมี
สวนตองรับผิด  50%  เจาหนาที่ที่รับผิดชอบมีสวนตองรับผิด 50% ของความเสียหายทั้งหมด 
   4.3  มีคนรายโจรกรรม หรือทรัพยสินสูญหาย   เจาหนาที่ที่มีหนาที่รักษาความปลอดภัย  
หรือเจาหนาที่ที่มีหนาที่ดูแลทรัพยสินที่สูญหายตองรับผิด 100%  แตทั้งนี้  พิจารณาตามพฤติการณเปนเรื่อง ๆ 
ไป  (กรณีทรัพยสินสูญหาย  โดยผูกระทําความผิดใชกุญแจเปดหรือไขเขาไปโจรกรรมทรัพยสิน เจาหนาที่ผูมี
หนาที่ถือกุญแจทุกคนรับผิดเปนสัดสวนเทากัน  ยกเวนการโจรกรรมเกิดจากการทุบ  งัด  หรือแงะเขาไปโจรกรรม)   
   4.4  อาคารสถานที่ถูกเพลิงไหม  พิจารณาจากขอเท็จจริงทั่วไป  วันเวลาสถานที่เกิด
เพลิงไหม  บุคคลที่เกี่ยวของ  เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย  หรือผูที่เขาทํางานหรือปฏิบัติหนาที่เปนประจํา หรือ
ผูอาศัยในอาคารกอนเกิดเหตุ  มาตรการในการปองกันเพลิง  หากเปนเพราะเจาหนาที่ประมาทเลินเลอตองรับผิด  
100% ของความเสียหายทั้งหมด 
   4.5 ยานพาหนะเกิดอุบัติเหตุ  พิจารณาจากขอเท็จจริงทั่วไป  วันเวลาสถานที่เกิดเหตุ  
สภาพของรถกอนใช  สภาพพื้นที่  ผูบาดเจ็บ ระเบียบขอบังคับในการใชรถ  นํารถไปใชในราชการหรือไม  
ใบอนุญาตขับขี่  สภาพจิตใจ  เชน  เมาสุรา  และสภาพแวดลอมตาง ๆ   โดยรวม  หากยานพาหนะเกิดอุบัติเหตุ
เพราะดื่มสุราจนเมาตองรับผิด 100% ของความเสียหายทั้งหมด 
  5. การใชมาตรการบังคับทางปกครอง 
  การใชมาตรการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  
นั้น  หนวยงานของรัฐสามารถดําเนินการยึดหรืออายัดทรัพยสินของเจาหนาที่ผูตองรับผิดขายทอดตลาดไดเอง 
โดยไมตองแจงเจาพนักงานบังคับคดีหรือกรมบังคับคดีเพื่อดําเนินการ  โดยนําวิธีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง  มาบังคับโดยอนุโลม  ดวยวิธีออกคําสั่งทางปกครองเรียกใหชําระคาเสียหาย  ตามมาตรา  12  แหง
พระราชบัญญัติความรับผิด ฯ  และดําเนินการเรียกใหชําระคาเสียหายจนเสร็จส้ินภายในอายุความ 10 ป  แตทั้งนี้  
หามมิใหฟองผูตองรับผิดทางละเมิดเปนคดีลมละลาย   
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ  ท่ีประชุมรับทราบและมอบใหสํานักงานกฎหมายเชิญเจาหนาท่ีพัสดุและผูท่ีเก่ียวของ
เพื่อช้ีแจงและทําความเขาใจการกําหนดมาตรฐานการจัดซื้อ ตอไป 
 

5.9  หนังสือขอบคุณจากอดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดร.กฤษณพงศ  กีรติกร 
อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดร.กฤษณพงศ  กีรติกร ไดครบกําหนดเกษียณอายุราชการ 

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2550 จึงไดมีหนังสือขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ไดใหความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษามาโดยตลอด  พรอมกับแนะนํา ดร.สุเมธ  แยมนุน ผูดํารงตําแหนงเลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาคนปจจุบัน 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  5.10  ขอหารือในประเด็นเก่ียวกับวิธีการนับระยะเวลาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย  
            การพัสดุดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 
  กรมบัญชีกลางไดมีหนังสือที่ กค (กวพอ) 0408.4/22638 ลงวันที่ 12 กันยายน 2550 ตอบขอหารือ
ในประเด็นเกี่ยวกับวิธีการนับระยะเวลา กรณีที่มหาวิทยาลัยขอนแกนไดแจงวา ไดประกาศประกวดราคางานจาง
กอสรางปรับปรุงระบบทอน้ําเย็นเมนตไปยังอาคารเรียนรวม ปรากฏวาหางหุนสวนจํากัด ขอนแกนชัยเสรี ไมผาน

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  17/2550  ณ  วันศุกรท่ี 19 ตุลาคม 2550 
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การคัดเลือกเบ้ืองตน คณะกรรมการประกวดราคา ไดแจงผลการคัดเลือกเบ้ืองตน ตามหนังสือลงวันที่ 25 เมษายน 
2550 โดยหางฯ รับหนังสือแจงเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2550 ตอมาวันที่ 30 เมษายน 2550 หางฯได
อุทธรณผลการคัดเลือกเบ้ืองตน มหาวิทยาลัยมีหนังสือลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2550 แจงไมรับพิจารณาคําอุทธรณ 
เนื่องจากไมอุทธรณภายใน 3 วันนับแตวันรับแจง เนื่องจากวันครบกําหนดยื่นอุทธรณเปนวันหยุดราชการ ดงันั้น 
มหาวิทยาลัยฯ จึงขอหารือในประเด็นการนับระยะเวลาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย การพัสดุดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 ขอ 9 (3) มีหลักเกณฑการนับอยางไร นับวันหยุดราชการรวมดวยหรือไม  
กรมบัญชีกลางไดตอบขอหารือดังกลาว ดังนี้  
  คณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (กวพ.อ.) พิจารณาแลวเห็นวา กรณี
ขอหารือของมหาวิทยาลัยขอนแกนมีประเด็นที่จะตองพิจารณารวม 2 ประเด็น ดังนี้ 
  ประเด็นที่ 1 การนับระยะเวลาตามระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย การพัสดุดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 มีวิธีการนับอยางไร 
  เนื่องจากระเบียบฯ ขอ 9(3) กําหนดใหผูประสงคจะคัดคานผลการพิจารณาใหยื่นอุทธรณตอ
หัวหนาหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุไดภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดรับแจง ทั้งระเบียบฯมิไดใชคําวา 3 วันทําการ ดังนั้น 
ระยะเวลา 3 วัน จึงตองนับวันหยุดราชการรวมดวย 
  ประเด็นที่ 2  กรณีวันสิ้นสุดของระยะเวลาการยื่นอุทธรณตรงกับวันหยุดราชการผูจะคัดคานผลการ
พิจารณาจะปฏิบัติอยางไร 
  เนื่องจากระเบียบฯพ.ศ.2549 มิไดกําหนดเรื่องนี้ใชเปนการเฉพาะ ดังนั้น จึงตองถือปฏิบัติตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 193/3 เมื่อปรากฏขอเท็จจริงวา หางฯไดรับแจงผลการพิจารณา
คัดเลือกเบื้องตนเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 โดยใหเริ่มนับวันแรกในวันที่ 27 เมษายน 2550 จะไปครบในวันที่ 29 
เมษายน 2550 ซึ่งเปนวันอาทิตย ทั้งนี้ ตามหลักกฎหมายหากวันสุดทายของระยะเวลาเปนวันหยุดราชการ และ
มิไดกําหนดเรือ่งการนับระยะเวลาไวเปนอยางอื่น ใหถือเอาวันเปดทําการวันแรกเปนวันสุดทายแหงระยะเวลา 
ดังนั้น วันสุดทายที่หางฯ มีสิทธิยื่นอุทธรณไดคือวันที่ 30 เมษายน 2550 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  5.11  สําเนาหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตอบขอหารือการเสนอขอพระราชทาน 
             เครือ่งราชอิสริยาภรณ 
  ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีหนังสือ ที่ ศธ 0509(5)/ว 1204 ลงวันที่ 17 
กันยายน 2550 เรื่อง หารือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ สรุปสาระสําคัญคือ มหาวิทยาลัยบูรพา
ไดขอหารือกรณีขาราชการไดกระทําความผิดทางอาญาตามกฎหมายตางประเทศ และถูกศาลตางประเทศสั่ง
ลงโทษจําคุกเปนเวลา 2 ป และมหาวิทยาลัยบูรพาใหออกจากราชการไวกอน เพื่อรอฟงผลการสอบถาม ตั้งแต
วันที่ 1 พฤษภาคม 2548 เมื่อคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแลวปรากฏวาขาราชการกระทําผิดวินัยไมรายแรง 
และไมมีกรณีที่จะตองออกจากราชการจงึใหลงโทษตัดเงินเดือนรอยละ 5 เปนเวลา 3 เดือน และใหกลับเขารับ
ราชการตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2550 จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกบุคคลดังกลาวได
หรือไม และถาเสนอขอพระราชทานฯไดตองนับเวลาราชการไมนอยกวา 5 ปบริบูรณใชหรือไม ในการนี้ สํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดตอบขอหารือดังกลาว ดังนี้ 
  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดพิจารณาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย การขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎ
ไทย พ.ศ.2536 แลว ดังนี้ 

1. ประเด็นพิจารณาเกี่ยวกับคุณสมบัติอันเนื่องมาจากการไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาของ 
      ศาลตางประเทศ 

1.1 ตามระเบียบฯพ.ศ.2536 ขอ 10(3) ซึ่งกําหนดใหผูที่จะไดรับการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ “ตองไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก” 
นั้น หมายความถึง การไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาของศาลประเทศไทยเทานั้น 

1.2 อยางไรก็ตาม โดยที่เครื่องราชอิสริยาภรณเปนเครื่องหมายแหงเกียรติยศ ซึ่ง
พระมหากษัตริยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานแกผูกระทําความดี
ความชอบเปนประโยชนแกราชการหรือสาธารณชน เพื่อเปนบําเหน็จความชอบและ
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติอยางสูงแกผูไดรับพระราชทานและผูที่สมควรไดรับการ
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณตองมีคุณสมบัติตามระเบียบฯ พ.ศ.
2536 ขอ 10(2) กลาวคือ ตองเปนผูประพฤติดีดวย ดังนั้น หากการกระทําที่เปน
เหตุใหรับโทษจําคุกในตางประเทศและถูกคําสั่งใหออกจากราชการนั้น เปนการ
กระทําที่กฎหมายของประเทศไทยถือเปนความผิดดวย ก็ไมอาจถือไดวาบุคคล
ดังกลาวเปนผูมีความประพฤติดี และยอมถือไดวาเปนผูขาดคุณสมบัติที่จะเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ตามระเบียบฯ พ.ศ.2536 ขอ 10(2) แตหากการ
กระทําความผิดนั้น กฎหมายของประเทศไทยไมถือเปนความผิดและสวนราชการ

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  17/2550  ณ  วันศุกรท่ี 19 ตุลาคม 2550 
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ตนสังกัด รวมทั้งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ
พิจารณาแลวเห็นวา  บุคคลดังกลาวเปนผูมีความประพฤติดีและมีคุณสมบัติอื่น
ค รบถ ว นต าม ร ะ เ บี ย บฯ  พ .ศ . 2 5 36  ก็ ส าม า ร ถ เ สนอขอพร ะ ร าชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณใหได 

2. ประเด็นการนับระยะเวลารับราชการ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแก
ขาราชการที่กลับเขารับราชการตองมีระยะเวลารับราชการติดตอกันไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ 
นับแตวันกลับเขารับราชการ 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  5.12  ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุนท่ี 10 
  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไดใหทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) 
แกมหาวิทยาลัยขอนแกน ตั้งแตรุนที่ 1- รุนที่ 9 (ป 2541-2549) รวมจํานวน 110  ทุน และสําหรับรุนที่ 10 
มหาวิทยาลัยไดรับอนุมัติทุน จํานวน 33 ทุน โดยมีรายนามอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หลักสูตรปรญิญาเอก 
แบงตามกลุมสาขาวิชา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 

5.13  รายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต         
         (ตอเนื่อง) ประจําป 2549 

  ผูตรวจสอบบัญชีหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) ประจําปงบประมาณ 2549 ตาม
คําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ 32/2550 ไดตรวจสอบงบดุล งบรายรับ-รายจาย สําหรับปสิ้นสุดเพียงวันที่ 30 
กันยายน 2549 กับบัญชี เอกสาร และหลักฐานตางๆ การปฏิบัติและทดสอบรายการอื่นๆที่เห็นวาจําเปนตามหลัก
วิชาการบัญชีแลว เห็นวา งบการเงินของโครงการพิเศษนี้ แสดงผลการดําเนินงานโดยถูกตองตามที่ควร และไดทํา
ขึ้นตามหลักบัญชีที่ใชโดยทั่วไป การบันทึกบัญชีใชเกณฑคงคาง (Accrual Basis) สําหรับเงินทุนสํารองสะสม 7% 
ไดฝากรวมไวกับคณะสาธารณสุขศาสตร สวนในเรื่องการดําเนินงานมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 
  คณะฯไดเปดสอนนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(ตอเนื่อง) โครงการพิเศษ ทั้งหมด 
2 ศูนยการศึกษา คือ ศูนยขอนแกน และศูนยยโสธร โดยจัดการเรยีนการสอนในวันเสาร-อาทิตย เปนระบบชุดวิชา
โดยเริ่มตั้งแตภาคตน ปการศึกษา 2547  
  ศูนยขอนแกน เปดรับนักศึกษาตั้งแตภาคปลาย ปการศึกษา 2544 รับนักศึกษาเขามาศึกษาแลว
จํานวน 6 รุน ปจจุบันมีนักศึกษาจํานวนทั้งหมด 593 คน  
  ศูนยยโสธร เปดรับนักศึกษาตั้งแตภาคตน ปการศึกษา 2547 รับนักศึกษาเขามาศึกษาแลวจํานวน 
2 รุน ปจจุบันมีนักศึกษาจํานวนทั้งหมด 129 คน  
  จากการดําเนินการเปดหลักสูตร ณ ศูนยยโสธร ไดมีการสํารวจและประเมินจํานวนบุคลากรที่
ตองการสมัครเขาเรียนมีแนวโนมลดลง ประกอบกับคาใชจายในการดําเนินงานคอนขางสูง หากมีจํานวนนักศึกษา
นอยก็จะทําใหเปดปญหาในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(ตอเนื่อง) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอํานวยการ และคณะกรรมการประจํา
คณะฯ จึงมีมติใหหยุดรับนักศึกษาโดยเริ่มตั้งแตปการศึกษา 2548 เปนตนไป 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 

5.14  การขออนุมัติเปดหลักสูตร 
ดวยคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ 

การเสนอขออนุมัติเปดหลักสูตร จํานวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 

หนวยงานรับผิดชอบ ช่ือหลักสูตรและสาขาวิชา 
 

1.หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 
1.1ระดับปริญญาโท 
(1) หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบรหิาร 

 
 
คณะเภสัชศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัย

(2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะเทคโนโลยีและบัณฑิตวิทยาลัย 
2.หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550 
2.1ระดับปริญญาตรี 
(1) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบ
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   

 
 
วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  17/2550  ณ  วันศุกรท่ี 19 ตุลาคม 2550 
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จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  
 
  5.15  ผลการประชุมเพื่อแกไขปญหานักเรียน/นักศึกษาเดินทางไปกับโครงการ  Work and travel 
  สืบเนื่องจากที่กระทรวงตางประเทศไดเคยมีหนังสือที่ กต 0302/ว 21620 ลงวันที่ 3 กันยายน 2550 
ขอใหชวยประชาสัมพันธตักเตือนนักเรียน/นักศึกษาใหระมัดระวัง ตรวจสอบความนาเชื่อถือของบริษัทดําเนินการ กอน
ตัดสินใจเดินทางไปกับโครงการ Work and travel ในสหรัฐอเมริกานั้น ในการนี้ กระทรวงการตางประเทศไดเชิญหนวยงาน
ที่เกี่ยวของประกอบดวย กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิชย สํานักงาน ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค เขารวมประชุม
ปรึกษาหารือ เกี่ยวกับเรื่องดังกลาว ที่กรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2550 ที่ผานมา ซึ่งที่
ประชุมไดรวมกันพิจารณาหาแนวทางและมาตรการในการแกไขปญหาแลว มีมติ ดังนี้ 
  มาตรการระยะสั้น 

1. ขอใหสถาบันการศึกษาชวยกันรณรงค ประชาสัมพันธ เผยแพรขอมลูที่ถูกตองเกี่ยวกับโครงการ
ในลักษณะ Work and travel ใหผูปกครองและนักเรียน/นักศึกษาทราบและระมดัระวังมิใหตก
เปนเหยื่อของขบวนการมิจฉาชีพ หรือบรษัิทที่มีพฤติกรรมไมเหมาะสม เอารดัเอาเปรียบและ
ขาดความรับผดิชอบหรือไรประสิทธิภาพในการบริหารจดัการตามที่โฆษณาชวนเชื่อ 

2. ผูบริหารสถาบันการศึกษา ควรมีการดําเนินมาตรการที่เขมงวดและรัดกุมในการกลั่นกรอง 
ตรวจสอบการอนุญาตใหบริษัท หรือกลุมบุคคลที่ประกอบธุรกิจดังกลาว ซึ่งประสงคจะเขาไป
ใชพื้นที่สถาบันการศึกษาโฆษณา ประชาสัมพันธ เพื่อเปนการสกัดกั้นมิใหบริษัทที่ไม
นาเชื่อถือหลอกลวงนักเรียน/นักศึกษา 

3. การจัดการปฐมนิเทศ (Orientation) แกนักเรียน นักศึกษากอนการเดินทางนั้น สํานักงาน 
ก.พ.นาจะเปนหนวยงานที่อยูในฐานะหรือมีศักยภาพมากที่สุดในการพัฒนาหลักสูตรการ
อบรมดังกลาว ซึ่งตองอาศัยความรวมมือประสานงานจากหนวยงานที่เกี่ยวของอื่นดวย ทั้งนี้ 
ควรมีการจดัการอบรมในระดับภูมิภาคดวย ซึ่งกระทรวงการตางประเทศจะหารือกับกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยในเรื่องนี้ตอไป 

4. การทําสัญญาเขารวมโครงการ ซึ่งเปนสัญญาที่ผูปกครองหรือนักเรยีน/นักศึกษาตองทํากับ
บริษัทผูดําเนินโครงการนั้น ที่ประชุมเห็นควรใหมีการพัฒนา ปรับปรุงเปนสัญญามาตรฐานที่
ใชไดในทุกกรณี โดยอาจใชสัญญามาตรฐานที่กระทรวงแรงงานใชสาํหรับการจางแรงงาน
เปนรูปแบบอยาง โดยนํามาปรับใชใหเหมาะสมตอไป 

5. ทั้งนี้  กอนหนานี้ กระทรวงการตางประเทศไดพยายามรณรงคประชาสัมพันธปญหานี้ผานสื่อ
ตางๆและไดยกเรื่องขึ้นปรึกษาหารือกับฝายสหรัฐอเมริกา อยางใกลชิด เพื่อขอใหทางการ
สหรัฐอเมริกา เพิ่มความระมัดระวังในการตรวจลงตรา (VISA) ใหแกนักเรียน/นักศึกษาที่เขา
รวมในโครงการนี้ และหามาตรการลงโทษบริษัททําผิดสัญญาหรือมีพฤติกรรมและการ
ดําเนินงานที่ไมเหมาะสมตอไป 

มาตรการระยะยาว 
ที่ประชุมเห็นพองกันที่จะใหมีการตั้งคณะทํางานขึ้น เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการจัดระเบียบ 

เพื่อควบคุมดูแลและมีรางมาตรฐานที่เหมาะสมในการประกอบธุรกิจดังกลาว เพื่อใหเกิดประโยชนแกนักเรียน/
นักศึกษาไทยอยางสูงสุด และปองกันมิใหเกิดปญหาขึ้นอีกในอนาคต 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 

5.16  วารสารวิจัย มข. ปท่ี 12 ฉบับท่ี 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2550) 
กองบรรณาธิการวารสารวิจัย มข. ไดจัดพิมพวารสารวิจยั มข. ปละ 4 ฉบับ เพื่อเผยแพรบทความ 

ประเภทตางๆ ของคณาจารยในมหาวิทยาลัย รวมทั้งผลงานวชิาการจากนักวชิาการภายนอกมหาวิทยาลัยดวย บัดนี้ 
ไดดาํเนินการจัดพิมพวารสารวิจัย มข. ปที่ 12 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2550) เรียบรอยแลว ซึ่งมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  

 
 5.17  สรปุกิจกรรมตางๆของมหาวิทยาลยัขอนแกน และรายงานสรุปขาวมหาวิทยาลัยขอนแกน 

       ในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน  ประจําเดือนกันยายน 2550 
  ในเดือนกันยายน 2550 มหาวิทยาลัยไดดําเนินกิจกรรมที่สําคัญๆ ในดานการพัฒนาวชิาการและผลิต
บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การสงเสริมศิลปะวัฒนธรรม การพัฒนานักศึกษา การพัฒนาระบบบริหารและ
บุคลากร และการจัดกิจกรรมพิเศษ ซึ่งมีรายละเอียดบรรจุในแผนซีดีประกอบวาระการประชุม  นอกจากนี้ ยังไดรวบรวม
รายงานขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน ประจําเดือนกันยายน 2550    โดยแยก

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  17/2550  ณ  วันศุกรท่ี 19 ตุลาคม 2550 
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ประเภทเปนขาวดานตางๆ ไดแก ขาวพัฒนาวิชาการและผลิตบัณฑิต  การวิจัย การบริการวิชาการ และกิจกรรมพิเศษ 
ซึ่งมีรายละเอียดบรรจุในแผนซีดีประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  

 
5.18  แจงรายชื่อศิษยเกาดีเดน ประจําป 2550 
สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน ไดพิจารณาคดัเลือกศิษยเกาดีเดน ประจําป 2550  

เรียบรอยแลว โดยคณะกรรมการคัดเลือกศิษยเกาดีเดนไดพิจารณาคัดเลือกให นายระพินทร  จารุดล ศษิยเกา
มหาวิทยาลัยขอนแกน รุนที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร รุนที่ 4 เปนศิษยเกาดีเดน เพื่อเขารับพระราชทานโลรางวัล
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป พ.ศ. 2550 และไดแนบประวัติและผลงานของบุคคลดังกลาวมาพรอมนี้ 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 

 
5.19  แผนปฏิบัติการวาดวยการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหวางไทยกับอินเดีย        
          ระหวางป พ.ศ. 2550 -2552 
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับแจงจากกระทรวงตางประเทศวารัฐบาลแหง

ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐอินเดีย ไดรวมลงนามแผนปฏิบัติการวาดวย การแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรมระหวางไทยกับอินเดียระหวางป พ.ศ. 2550-2552 (Executive Programme of Culture Exchange 
between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Republic of India 
for the Year 2007-2009) ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2550 โดยรองปลัดกระทรวง
การตางประเทศ (นางชลชินีพันธุ  ชีวานนท) และปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (Mr. Badal K. Das) เปนผูลงนาม  

ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นวา แผนปฏิบัติการฯ ดังกลาวอาจจะเปน
ประโยชนตอหนวยงานในสวนที่เกี่ยวของโดยเฉพาะความรวมมือและการสงเสริมความสัมพันธของทั้งสองประเทศ 
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ 

6.1  การแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการสถาบันภาษา 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา อางถึงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยสถาบันภาษา 
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2548 ขอ 7 การบริหารงานสถาบันภาษา ใหอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
อํานวยการซึ่งอธิการบดีเปนผูแตงตั้ง โดยมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ ดังคําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 3531/2548 เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการสถาบันภาษา ส่ัง ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2548 ซึ่งตามระเบียบฯ ขอ 7 กรรมการตาม
ขอ (3) และ (4) มีวาระ 2 ป และอาจไดรับการแตงตั้งใหมอีกได ตามคําแนะนําของที่ประชุมคณบดี  
  ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงานของสถาบันภาษาเปนไปดวยความเรียบรอย โดยความเห็นชอบในที่
ประชุมของคณะกรรมการอาํนวยการสถาบันภาษา ครั้งที่ 4/2550 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2550 จึงขอเสนอที่ประชุม
คณบดีเพื่อพิจารณาเสนอกรรมการ ดังนี้  
  1. กรรมการตามขอ 7(3) จํานวน 4 คน 
  2. กรรมการตามขอ 7 (4) จํานวน 3 คน  ขอเสนอ ดังนี้  

1) รองศาสตราจารย ดร.วรรณภา ศรีธัญรัตน รองศาสตราจารยระดับ 9 สังกัด                
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร 

2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไมตรี  อินทรประสิทธ  ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8            
สังกัด สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

3) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาวดี ภักดี ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8                               
สังกัด ภาควิชาสตัวศาสตร คณะเกษตรศาสตร 

     (เปลี่ยนแปลงจาก รองศาสตราจารย ดร.สุวิทย  เลาหศิริวงศ)  
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวเสนอชื่อแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการสถาบันภาษา ตาม
ขอ 7(3) ประกอบดวย  
  1. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
  2. คณบดีคณะเทคโนโลยี 
  3. คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
  4. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 
และเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการฯ ตามขอ 7(4) ตามที่เสนอ 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  17/2550  ณ  วันศุกรท่ี 19 ตุลาคม 2550 
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6.2 การแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการเครือขายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา 
  ประธานเสนอที่ประชุมวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดพิจารณาเห็นสมควรสงเสริม
สนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษารวมผนึกกําลังกันปฏิบัติภารกิจหลักในรูปแบบเครือขายความรวมมือที่มุงเนนการใช
ทรัพยากรและองคความรูรวมกันระหวางสถาบันอุดมศึกษา ผูประกอบการ และชุมชนทองถิ่น ซึ่งเปนกลยุทธการ
ทํางานที่สอดคลองกับสภาวการณของโลกยุคปจจุบัน ที่องคกรตางๆ เขารวมเปนพันธมิตรดําเนินการเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคและประโยชนรวมกัน ทั้งนี้ การดําเนินการเครือขายของสถาบันอุดมศึกษาจะกอใหเกิดการพัฒนาการ
อุดมศึกษาอยางรวดเร็วกวางขวางและตอบสนองตอภารกิจหลักของการอุดมศึกษาไดดียิ่งขึ้น  
  เพื่อใหการดําเนินงานดังกลาวบังเกิดประโยชนตอการอุดมศึกษา ตอสังคม และประเทศชาติ ตอไป 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการอํานวยการ
เครือขายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาขึ้น ประกอบดวย เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนประธานอนุกรรมการ 
ผูแทนจากสถาบันอุดมศึกษา อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาแมขายหรือผูแทน และองคกรภาครัฐ/เอกชนเปนอนุกรรมการ 
เพื่อทําหนาที่ถายทอดและผลักดันนโยบายเกี่ยวกับการอุดมศึกษาโดยมุงเนนการใชทรัพยากรและองคความรูรวมกัน
ระหวางสถาบันอุดมศึกษา ประกอบการ และชุมชนทองถิ่น และหนาที่อื่นๆ  ทั้งนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
ไดรับการแตงตั้งเปน อนุกรรมการ ดวย  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  เลขานุการที่ประชุมแจงขอมูลเพิ่มเติมวา คณะกรรมการอาํนวยการเครือขายเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาได
จัดประชุมนัดแรกเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2550 ที่ผานมา มีการแบงสถาบันอุดมศึกษาเปน 9 เครือขาย ซึ่งมหาวิทยาลัย 
ขอนแกน เปนสถาบันอุดมศึกษาแมขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และมีสถาบันเครือขาย 17 สถาบัน  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
  ท่ีประชุมรับทราบ 

 
6.3  การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจาํมหาวิทยาลยั (ก.บ.ม.) และคณะกรรมการ

อุทธรณรองทุกข และพิทักษระบบคุณธรรม (ก.อ.พ.ร.) 
  รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลเสนอที่ประชุมวา ดวยขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย 
การบริหารขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 
ตุลาคม 2550 เปนตนไป และขอ 5 แหงขอบังคับดังกลาว กําหนดใหมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํา
มหาวิทยาลัย เรียกโดยยอวา ก.บ.ม. และคณะกรรมกรอุทธรณรองทุกขและพิทักษระบบคุณธรรม ประจํา
มหาวิทยาลัย เรียกโดยยอวา ก.อ.พ.ร. ซึ่งแตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย และไดกําหนดวิธีการใหไดมาซึ่ง
คณะกรรมการ นั้น มหาวิทยาลัยไดดําเนินการโดยใหคณะ/สถาบัน/สํานัก/ศูนย/วิทยาลัย เสนอชื่อตามที่ขอบังคับ
กําหนดแลว จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการ ดังนี้  
 ก. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
      ขอ 5 ผูแทนผูบริหาร (9 คน)  เปนกรรมการ 
  5.1 ผูดํารงตําแหนงคณบดี จํานวน 6 คน 
  5.2 ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ/สถาบัน/สํานัก/ศูนย/วิทยาลัย จํานวน 2 คน 
  5.3 ผูดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารตามขอ 7.2 (7) ของขอบังคับฯ จํานวน 1 คน 
       (โดยพิจารณาจากรายชื่อตามเอกสารหมายเลข 1) 
      ขอ 6 ผูแทนบุคลากร (4 คน)  เปนกรรมการ 
  6.1 ผูดํารงตําแหนงวิชาการ ตามขอ 7.1 ของขอบังคับ จํานวน 2 คน  
                           (โดยพิจารณาจากรายชื่อตามเอกสารหมายเลข 2) 
  6.2 ผูดํารงตําแหนง ตามขอ 7.3 ของขอบังคับ จํานวน 2 คน  
                           (โดยพิจารณาจากรายชื่อตามเอกสารหมายเลข 3) 
 ข. คณะกรรมการอุทธรณรองทุกขและพิทักษระบบคุณธรรม ประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.พ.ร.) 
 (กรรมการ ก.อ.พ.ร. จะตองไมเปนบุคคลเดียวกับกรรมการ ก.บ.ม. เวนแตกรรมการตามขอ 3 และขอ 9) 
  4.1 ผูดํารงตําแหนงคณบดี จํานวน 2 คน  
  4.2 ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ/สถาบัน/สํานัก/ศูนย/วิทยาลัย จํานวน 1 คน 
 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเสนอรายชื่อคณะกรรมการ ดังนี้  
  ก. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
      ขอ 5 ผูแทนผูบริหาร (9 คน)  เปนกรรมการ 
  5.1 ผูดํารงตําแหนงคณบดี จํานวน 6 คน 
   1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
   2. คณบดีคณะแพทยศาสตร 
   3. คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
   4. คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
   5. คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 
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   6. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
  5.2 ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ/สถาบัน/สํานัก/ศูนย/วิทยาลัย จํานวน 2 คน 
   1. ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 
   2. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 
  5.3 ผูดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารตามขอ 7.2 (7) ของขอบังคับฯ จํานวน 1 คน 
   1.นายสาโรจน  ศิริขจรพันธ (เลขานุการคณะเกษตรศาสตร) 
      ขอ 6 ผูแทนบุคลากร (4 คน) เปนกรรมการ 
  6.1 ผูดํารงตําแหนงวิชาการ ตามขอ 7.1 ของขอบังคับ จํานวน 2 คน  
   1. ศาสตราจารยปริญญา  จินดาประเสริฐ 
   2. รศ.เกรียงศักดิ์  ศรีสุข 
  6.2 ผูดํารงตําแหนง ตามขอ 7.3 ของขอบังคับ จาํนวน 2 คน  
   1. นางสาวชูศรี  คูชัยสิทธ์ิ 
   2. นางสาวอุนเรือน  มงคลชัย 
 ข. คณะกรรมกรอุทธรณรองทุกขและพิทักษระบบคุณธรรม ประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.พ.ร.) 
  4.1 ผูดํารงตําแหนงคณบดี จํานวน 2 คน  
   1. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
   2. คณบดีคณะเกษตรศาสตร 
  4.2 ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ/สถาบัน/สํานัก/ศูนย/วิทยาลัย จํานวน 1 คน 
   1. ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

6.4   การพิจารณาการอุทธรณคําสั่งลงโทษนักศึกษาทุจริตการสอบกลางภาคของ       
ภาคปลาย ปการศึกษา 2549  (ตามรายละเอียดเอกสารลับ) 

 
 6.5  การปรับเว็บไซตและแนะนําของที่ระลึกของมหาวิทยาลัยขอนแกน  
 รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธเสนอที่ประชุมวา ไดดําเนินการปรับรูปแบบเว็บไซต
หนาหลักของมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังไดรวบรวมขาวเดนที่
ไดรับความสนใจจากสื่อตางๆ ที่เกิดข้ึนในชวงที่ผานมาโดยจัดทําเปนเมนู “ขาวเดน มข.” และไดจัดทําของที่ระลึก
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ดังนี้  

ลําดับ รายงานของที่ระลึก ราคา (บาท) 
1  ปากกามี USB ในดาม บรรจุในกลอง MATALLIC Sliver color model 019 (512mb) 950.- 
2  ที่คั้นหนังสือ 60.- 
3  คลิปเนคไท 120.- 
4  พวงกุญแจ 120.- 
5  เนคไท 350.- 
6  กลองผาไหม + คั่นหนังสือ + พวงกุญแจ 280.- 
7  กลองผาไหม + คั่นหนังสือ + คลิปเนคไท 280.- 
8  กลองผาไหม + เนคไท 450.- 
9  กลองผาไหมบรรจุที่คั่นหนังสือ + พวงกุญแจ ** (กลองเปลา) 100.- 
10  กลองผาไหมบรรจุที่คั่นหนังสือ + คลิปเนคไท ** (กลองเปลา) 100.- 
11  กลองผาไหมบรรจุเนคไท ** (กลองเปลา)  90.- 
12  เส้ือยืดโปโล แสด 200.- 

ซึ่งสามารถเขาชมรายละเอยีดไดที่ www.kku.ac.th   
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 12.30 นาฬิกา 
 
    (ลงชื่อ)          กุลธิดา  ทวมสุข 

        (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 
                  รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

                                               เลขานุการที่ประชุมคณบดี 
 
นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์ 
นางสาวลัลธริมา  ประจง 
ผูบันทึกรายงานการประชุม   
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