
- 1 - 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัขอนแก่น ครั้งที่ 7/2561 วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแกน่ ครั้งที่ 8/2561 วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 7/2561 

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

ผู้มาประชุม 
1. รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดี       ประธาน 
2. รศ.สมหมาย ปรีเปรม  รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน   กรรมการ 
3. ผศ.ลิขิต อมาตยคง  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล    กรรมการ 
4. ศ.ศุภชัย ปทุมนากุล  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  กรรมการ 
5. รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์  กรรมการ 
6. รศ.เพียรศักดิ์ ภักด ี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กรรมการ 
7. ผศ.พนมชัย วีระยุทธศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน   กรรมการ 
8. ผศ.เกียรติ แสงอรุณ  รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย    กรรมการ 
9. ศ. พจน์ชวิทย์ อภินิเวศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์   กรรมการ 

แทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ 
10. ผศ.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ  กรรมการ 

แทนรองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ 
11. ผศ.สุทิน เวียนวิวัฒน์  ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กรรมการ 
12. รศ.มนต์ชัย ดวงจินดา  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์     กรรมการ 
13. ผศ.อโนมา รัตนะเจริญธรรม  รองคณบดีฝ่ายบริหาร      กรรมการ 

     แทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
14. รศ.พัชรี เจียรนัยกูร   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์    กรรมการ 
15. รศ.พรเทพ ถนนแก้ว  คณบดีคณะเทคโนโลยี     กรรมการ 
16. อ.วรวิทย์ ไชยตา  รักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดี    กรรมการ 

แทนคณบดีคณะนิติศาสตร์ 
17. อ.สุพัตรา สร้อยเพ็ชร์  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ    กรรมการ 

แทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
18. ผศ.พักตรว์ิไล ศรีแสง  รองคณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการ  กรรมการ 

แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
19. รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์     กรรมการ 
20. รศ.กรแก้ว จันทภาษา  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ   กรรมการ 

แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
21. ผศ.สุขุม วสุนธราโสภิต รองคณบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 

แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
22. รศ.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี   กรรมการ 
23. ผศ.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์     กรรมการ 
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24. ผศ.นงราม เหมือนฤทธิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
25. ผศ.ชัยยันต์ จันทร์ศิริ  รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ  กรรมการ 

แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
26. รศ.นิยม วงศ์พงษ์ค า  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์    กรรมการ 
27. รศ.พงศ์ศรัญ เมธากาญจนศักดิ ์ รองคณบดี      กรรมการ 

แทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์  
28. รศ.สุวรี ฤกษ์จารี  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     กรรมการ 

แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์  
29. ศ.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์     กรรมการ 
30. รศ.ชูพงษ์ ทองค าสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    กรรมการ 
31. รศ.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ  คณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ    กรรมการ 
32. รศ.ชูชาติ กมลเลิศ  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์    กรรมการ 
33. ผศ.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์    กรรมการ 
34. ศ.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     กรรมการ 
35. ดร.ณรนิทร์ เจริญทรัพยานนท ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา    กรรมการ 

แทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
36. รศ.สุมาลี  ชัยเจริญ  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน    กรรมการ 

แทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  
37. ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้   รองคณบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 

    แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
38. อ.กิตติ์ เธียรธโนปจัย  ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ   กรรมการ 
39. ผศ.รักพงษ์ เพชรค า  ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ    กรรมการ 
40. รศ.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ  กรรมการ 
41. ผศ.เด่นพงษ์ สุดภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร   กรรมการและเลขานุการ 
42. นางเพียงเพ็ญ ภาคอุทัย ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี      ผู้ช่วยเลขานุการ 
43. นางสุภารัตน์ มูลศรี  ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 
1. รศ.วนิดา แก่นอากาศ  ผู้อ านวยการส านักหอสมุด     กรรมการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายภัทรศักดิ์ ธรรมศิริรักษ์ ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์ 
2. น.ส.สุนิภา ไสวเงิน  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.10 นาฬิกา   

ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 



- 3 - 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัขอนแก่น ครั้งที่ 7/2561 วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแกน่ ครั้งที่ 8/2561 วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งต่อท่ีประชุม 
1.1 เรื่องที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 4/2561 เม่ือวันที่ 4

เมษายน 2561 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง 
 กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 มีระเบียบวาระที่ได้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และมติที่ยัง
ไม่ได้รับการรับรอง ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

1.2 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินเปิดอาคารอุทยาน
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Science Park) 
 ประธาน เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วย ส านักพระราชวัง มีหนังสือแจ้งว่าสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชด าเนินมาทรงเปิดอาคารอุทยาน
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Science Park) ในวันที่ 12 กันยายน 2561 ซึ่งเดิมก าหนดการดังกล่าวจะ
เป็นช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2561 ในเดือน
ธันวาคม 2561 ในการนี้ จึงขอแจ้งเพ่ือทราบและเรียนเชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในวัน ดังกล่าวด้วย 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 
กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ดังรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

มติ ที่ประชุมมีมติให้แก้ไข หน้า 13 บรรทัดที่ 34 แก้ไขข้อความจากเดิม “...2 ชั้นปี
เท่ากัน” เป็น “...2 ชั้นปีเท่านั้น” หลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องหรือค้างการพิจารณา 

3.1 ติดตามความคืบหน้าแนวทางช่วยเหลือบุตรบุคลากรประเภทสวัสดิการที่ไม่มีรายชื่อเข้าศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นอนุบาล 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 วาระเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา เรื่อง 
แนวทางการช่ วย เหลื อบุ ตรบุ คลากรประ เภทสวั สดิ การที่ ไ ม่ มี ร ายชื่ อ เข้ าศึ กษา โ ร ง เ รี ยนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นอนุบาล 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 ที่ประชุมมีมติรับทราบการด าเนินงานที่ผ่านมา 
และผลการประชุมหารือตามบันทึกข้อความ ที่ ศธ 0514.1.14/34 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 โ ดยในส่วนของ
มหาวิทยาลัยจะมีการด าเนินการโดยเร็วที่สุดนั้น ทั้งนี้ ในการประชุมสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 
4/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 มีมติขอให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พิจารณาเป็น
วาระสืบเนื่องแนวทางการช่วยเหลือบุตรบุคลากรประเภทสวัสดิการ ขอติดตามความคืบหน้าของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
และขอให้มหาวิทยาลัยก าหนดแนวทางที่ชัดเจนด้วย รวมทั้ง การแจ้งข้อสังเกตของที่ประชุมที่ผ่านมาให้คณะ
ศึกษาศาสตร์ได้รับทราบด้วย 
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ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า การรายงานตัวเข้าศึกษาของ
บุตรบุคลากรประเภทสวัสดิการในภาคการศึกษาที่ 1 มีการสละสิทธิ์จ านวนประมาณ 15 คน ซึ่งกลุ่มผู้ปกครอง
บางส่วนต้องการให้บุตรได้เข้าศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 1 และบางส่วนสามารถรอเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 
จึงมผีู้ปกครองแจ้งความประสงค์ให้บุตรเข้ารับการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 จ านวน 20 คน  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน เสนอต่อที่ประชุมให้ทราบความคืบหน้าในการก่อสร้าง

อาคารเรียนชั่วคราว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่า  แบบก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวได้รับอนุมัติ
เรียบร้อยแล้ว และอยู่ในขั้นตอนการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จะลงนามสัญญานับจากนี้ 45 วัน โดยใช้
ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 2 เดือน คาดว่าจะแล้วเสร็จเทอมแรกในเดือนกันยายน 2561  

ประธาน เสนอต่อที่ประชุมว่า จากประมาณการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่นดังกล่าว อาคารจะใช้ได้ภาคการศึกษาที่ 2 

ที่ประชุมมีข้อซักถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุมว่า ควรให้ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 37 คน  

มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ และประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เพ่ือหาข้อตกลงในการรับนักเรียน 15 คน หรือ 20 คน ว่าใครจะเข้าศึกษาก่อนหรือหลัง และพิจารณาเหตุผลว่า
ใครมีความจ าเป็นมากน้อย กรณ ีแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องห้องเรียนในภาคการศึกษาท่ี 1 มีหลายคณะที่สามารถ
ใช้เป็นห้องเรียนชั่วคราวได้ เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และ คณะนิติศาสตร์ แต่จะมี
ปัญหาเรื่องอาจารย์ที่จะต้องแยกมาสอน 

2. ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้สอบถามที่ประชุมเรื่องการประกาศผลสอบ
นักเรียนเข้าศึกษาในชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 262 คน แต่เมื่อจัดห้องเรียน
แล้วพบว่ามีรายชื่อนักเรียนเพิ่มขึ้นมาอีก จ านวน 2 คน  รวมทั้งสิ้น 264 คน 

ในการนี้ ประธาน แจ้งให้ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ท าหนังสือสอบถาม
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เพ่ือชี้แจงเหตุผลจ านวนนักเรียนที่เพ่ิมขึ้นมา จ านวน 2 คน ดังกล่าว ซึ่งคณะ
ศึกษาศาสตร์ อาจมีแนวปฏิบัติอยู่แล้ว และขอให้แจ้งข้อสังเกตของที่ประชุมที่ผ่านมาให้คณะศึกษาศาสตร์ได้
รับทราบด้วย 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมอบหมายให้ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปรึกษากับคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ในการด าเนินการเพื่อเป็นแนวทางในการช่วยเหลือบุตรบุคลากรที่ไม่มี
รายช่ือเข้าศึกษาในชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2561  ดังนี้ 

1. การยืนยันรับนักเรียน จ านวน 37 คน โดยอาจจะท าเป็นประกาศ  
2. พิจารณาหาข้อสรุปที่ชัดเจนในการรับนักเรียนว่าใครจะเข้าศึกษาก่อนหรือหลัง โดยให้

ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 37 ท่าน มีส่วนร่วมในการเจรจาหาข้อสรุปด้วย 
 

3.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การบริหารหน่วยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์
ของส่วนงาน และ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารหน่วยงานวิสาหกิจของส่วนงาน 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ระเบียบ
วาระที่ 4.2 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การบริหารหน่วยงาน
สนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ของส่วนงาน และ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหาร
หน่วยงานวิสาหกิจของส่วนงาน ที่ประชุมได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
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พิจารณารับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการแก้ไข และเมื่อด าเนินการเรียบร้อย
แล้ว ขอให้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกครั้ง นั้น ในการนี้ ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอด
เทคโนโลยี ส านักงานอธิการบดี กองกฎหมาย กองคลัง กองทรัพยากรบุคคล ประกอบกับข้อเสนอแนะจากที่
ประชุมผู้บริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี)ได้ด าเนินการปรับปรุง แก้ไขเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การ
บริหารหน่วยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ของส่วนงาน และพิจารณากลั่นกรอง (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารหน่วยงานวิสาหกิจของส่วนงาน 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การบริหารหน่วยงานสนับสนุนภารกิจและ

ยุทธศาสตร์ของส่วนงาน 
(1) ให้ตัดขอ้ 3 ออก โดยน าข้อความดังกล่าวไปเขียนเพ่ิมเติมไว้ในท้าย ข้อ 10  
(2) หน้า 5 ข้อ 21 แก้ไขข้อความจากเดิม “ข้อ 21 ให้ผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารหน่วยงาน

ตามข้อ 21 ...” เป็น “ข้อ 21 ให้ผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารหน่วยงานตามข้อ 13 ...” 
(3) ข้อ 9.2 (2) หัวหน้าส่วนงาน เป็นกรรมการโดยต าแหน่งมิใช่ตัวบุคคล กรณีคณบดีติด

ภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้รองคณบดีมาร่วมประชุมแทนได้ 
2. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารหน่วยงานวิสาหกิจของส่วนงาน 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เสนอต่อที่ประชุมว่า หน่วยงานวิสาหกิจ
เป็นหน่วยงานสังกัดส่วนงาน ที่สนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ บางหน่วยงานจะเป็นหน่วยงานในก ากับเดิม 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หน่วยงานในก ากับ พ.ศ. 2555 บางหน่วยงานจัดตั้งใหม่ หน่วยงานนี้
อาจเป็นการเริ่มต้น เป็นโครงการน าร่อง (Pilot Project) เพ่ือเป็นการร่วมลงทุนได้เมื่อมีความพร้อมส าหรับการ
เปลี่ยนสถานภาพของหน่วยงานในก ากับเดิม ตามข้อบังคับ ว่าด้วย หน่วยงานในก ากับ พ.ศ. 2555 ให้ส่วนงาน
ด ารงสถานภาพไว้ได้ แต่หากไม่ต้องการเป็นหน่วยงานวิสาหกิจให้แจ้งความจ านงด้วยว่าจะปรับสถานะใหม่ไม่เป็น
หน่วยงานวิสาหกิจ และหากเป็นหน่วยงานวิสาหกิจให้บริหารตามระเบียบนี้ 

ที่ประชุมร่วมกันเสนอความเห็น ดังนี้ 
1. ค่าตอบแทนและเงินเดือนของพนักงาน เป็นค่าตอบแทนและเงินเดือนที่เป็นการจ้าง

ประจ า ต้องไม่เกินร้อยละ 40 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของหน่วยงาน โดยไม่รวมการจ้างลูกจ้างรายโครงการ การ
จ้างอ่ืนๆ หากค่าตอบแทนและเงินเดือนที่เป็นการจ้างประจ า สูงกว่าร้อยละ 40 ให้ขออนุมัติ ขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการนโยบายวิสาหกิจ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ 

2. การก าหนดจ านวนพนักงานของหน่วยงานวิสาหกิจ ควรมีการก าหนดโดยมหาวิทยาลัย 
หากมีการด าเนินการโดยอิสระ อาจท าให้การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานมีความเสี่ยงมาก 

3. ควรปรับจากระเบียบเป็นข้อบังคับ เพราะต้องขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในการ
บริหารด้านการเงินและบริหารบุคคลเป็นอีกหนึ่ งระบบของมหาวิทยาลัย และต้องยกเลิกข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 เนื่องจากมีความเกี่ยวเนื่องกัน
ด้านการบริหารการเงินและบุคคล 

ที่ประชุมขอแก้ไข ดังนี้ 
(1) หน้า 5 ข้อ 16 ปรับเป็นข้อ 15 และให้ตรวจสอบแก้ไขการเรียงล าดับข้อใหม่ 
(2) ข้อ 23 ตัดข้อความ “รายรับประจ าปีที่ได้รับจากองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย”ออก 
(3) แก้ไขข้อความ หน้า 6 ข้อ 30 แก้ไขข้อความจากเดิม “ข้อ 30 ให้ผู้ด ารงต าแหน่ง

หัวหน้าหน่วยงานตามข้อ 31 ...” เป็น “ข้อ 30 ให้ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตามข้อ 13 ...” 
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(4) ข้ อ  17  คว ร เ ขี ยน ให้ เ หมื อนข้ อ  23  คื อ  จะต้ องผ่ านความ เห็ นชอบของ
คณะกรรมการนโยบายวิสาหกิจ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบหลักการ ดังนี้ 
1. เห็นชอบหลักการตาม (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การบริหารหน่วยงาน

สนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ของส่วนงาน ตามที่เสนอ และขอให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอด
เทคโนโลยี รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา ก่อนเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 

2. เห็นชอบหลักการ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารหน่วยงาน
วิสาหกิจของส่วนงาน ตามที่เสนอ โดยให้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมว่าจะออกเป็นข้อบังคับ 
หรือ ประกาศ และขอให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของท่ีประชุมไปพิจารณาด้วย 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนวิจัยในระดับคณะ (ฉบับท่ี 2) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนวิจัยในระดับคณะ พ.ศ. 2561 ลง
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรของคณะให้ท าการวิจัยและ
ผลิตผลงานทางวิชาการมากข้ึน นั้น ในการนี้ เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินกองทุนวิจัยของคณะครอบคลุมไปยังเครือข่าย
ความร่วมมือทั้งภายในและต่างประเทศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอด
เทคโนโลยี จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณากลั่นกรอง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุน
วิจัยในระดับคณะ (ฉบับที่ 2) ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะว่า ควรเพ่ิมให้นักศึกษาเป็นผู้มีสิทธิขอใช้จ่าย

เงินกองทุนนี้ด้วย 
ที่ ป ร ะชุ ม ตั้ ง ข้ อ สั ง เ กต ว่ า  กา รออกข้ อบั ง คั บที่ ผ่ า น ม าจะ อ้ า งพร ะร าชบัญญั ติ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 การออกระเบียบจะอ้างตามอ านาจสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งควรมีความ
แตกต่ า ง กันระหว่ า งข้ อบั งคับกับระ เบี ยบ  ข้ อบั งคั บคว รจะ เป็ นสิ่ งที่ ร ะบุ ไ ว้ ในพระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 แต่หากสิ่งใดไม่ได้ระบุในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 
ให้ออกเป็นระเบียบ โดยอาศัยอ านาจสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  

อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติก าหนดว่าสิ่งใดส าคัญให้ออกเป็นข้อบังคับ แต่มิได้ห้ามว่าหากเห็น
อย่างอ่ืนส าคัญเทียบเท่าจะออกเป็นข้อบังคับมิได้ ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีอ านาจออกข้อบังคับ 
ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ส่วนกรณีการออกระเบียบดังกล่าวนี้จะอ้างอิงข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย 
การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 ซึ่งจะมีค าว่ากองทุนอยู่ 

ความหมายของค าว่า ข้อบังคับ หมายถึง รายการที่บังคับให้ปฏิบัติ ระเบียบ หมายถึง วิธีการ
ให้ปฏิบัติตาม ประกาศ หมายถึง สิ่ง/รายการ ที่แจ้งให้ทราบโดยทั่วไป  

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบหลักการตาม (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย 
กองทุนวิจัยในระดับคณะ (ฉบับที่ 2) ตามที่เสนอ และขอให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาแก้ไข ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบต่อไป 
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4.2 ขอความเห็นชอบการแก้ไขระเบียบและประกาศการใช้บริการ และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ
ห้องสมุด  

4.2.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การใช้ห้องสมุด  
กรรมการและเลขานุการ น าเสนอต่อที่ประชุมแทนผู้อ านวยการส านักหอสมุด ดังนี้ ตามที่ 

ส านักหอสมุด ได้เสนอขอปรับปรุงแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การใช้ห้องสมุด เพ่ือให้มีความ
เหมาะสมกับบริการต่างๆ ของห้องสมุดที่เพ่ิมมากข้ึน ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
ส านักหอสมุด ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 และครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 
และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ในการนี้ 
ส านักหอสมุด จึงขอเสนอปรับปรุงแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การใช้ห้องสมุด ดังรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
    จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณากลั่นกรอง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การใช้
ห้องสมุด  

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบหลักการตาม (ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย 
การใช้ห้องสมุด ตามที่เสนอ  

4.2.2  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การใช้บริการและอัตราค่าธรรมเนียม
การให้บริการของส านักหอสมุด 

กรรมการและเลขานุการ น าเสนอต่อที่ประชุมแทนผู้อ านวยการส านักหอสมุด ดังนี้ ตามที่ 
ส านักหอสมุด ได้เสนอขอปรับปรุงแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การใช้บริการและอัตรา
ค่าธรรมเนียมการให้บริการของส านักหอสมุด เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับบริการต่างๆ ของห้องสมุดที่เพ่ิมมากขึ้น 
ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักหอสมุด ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 
และครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ ครั้งที่ 
6/2561 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 โดยมีหลักการและสรุปภาพรวมการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

1. หลักการ 
1.1 ปรับแยกค่าธรรมเนียมเพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่น คล่องตัว สามารถปรับปรุงแก้ไขให้

สอดคล้องกับสภาวการณ์ รวดเร็วทันการณ์ 
1.2 สถิติการเข้าใช้บริการของกลุ่มบุคคลภายนอกมากยิ่งขึ้น 
1.3 ความต้องการใช้ทรัพยากรของผู้รับบริการมีมากข้ึนและหลากหลาย 
1.4 ปรับปรุงแนวทางการใช้ห้องสมุดให้เกิดความยืดหยุ่น ตามแต่ละกลุ่มผู้ใช้งาน 
1.5 ห้องสมุดในไทยและต่างประเทศปรับกลไกการให้บริการที่สามารถตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น 
2. สรุปภาพรวมการเปลี่ยนแปลง 

2.1 ปรับแยกแนวปฏิบัติการใช้และอัตราค่าธรรมเนียมออกจากกัน 
2.2 ปรับปรุงและขยายกลุ่มสมาชิกกลุ่มบุคคลภายนอก 
2.3 เพ่ิมความรับผิดชอบของกลุ่มบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2.4 ปรับปรุงแนวทางการสมัครสมาชิก 
2.5 ปรับปรุงค่าธรรมเนียมการสมัครบัตรสมาชิก 
2.6 ปรับปรุงจ านวนในการยืมคืน 
2.7 ปรับปรุงระยะเวลาในการยืมคืน 
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โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบการปรับปรุงแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับเดิม 
(ฉบับที่ 730/2553) ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 เรื่อง การใช้บริการและอัตราค่าธรรมเนียมห้องสมุด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2553 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณากลั่นกรอง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การใช้
บริการและอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการของส านักหอสมุด 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบหลักการตาม (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เรื่อง การใช้บริการและอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการของส านักหอสมุด ตามที่เสนอ 

 
4.3 ขอความเห็นชอบการแบ่งหน่วยงาน และหน่วยงานย่อยภายในส่วนงาน ดังนี้ 

  4.3.1 การแบ่งหน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ ผู้แทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ เสนอต่อ

ที่ประชุมว่า ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้เสนอขอปรับโครงสร้างใหม่  เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการจัดตั้งการรวม การยุบเลิก การแบ่งส่วนงาน และหน่วยงานกับหน่วยงานย่อย
ของส่วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560 และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2388/2560) 
เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งหน่วยงาน และหน่วยงานย่อย ตามหนังสือที่ ศธ 0514.19.1.3/1850 ลงวันที่ 1 
ธันวาคม 2560 และหนังสือที่ ศธ 0514.19.13/702 ลงวันที่ 26 เมษายน 2561 โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 และครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 25 
เมษายน 2561 โดยมีสาระส าคัญสรุป ดังนี้ 
การแบ่งหน่วยงาน และหน่วยงานย่อยภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ปรับโครงสร้างใหม่ 

1. การแบ่งหน่วยงานภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีดังนี้ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แบ่งหน่วยงานภายในเป็น  กองบริหารงานคณะ ทั้งนี้ การบริหารวิชาการ

แบ่งเป็นสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ผังเมือง และการออกแบบ 

2. การแบ่งหน่วยงานย่อยภายในกองบริหารงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
กองบริหารงานคณะ (จ านวน 42 คน) แบ่งหน่วยงานย่อยเป็น งาน ดังนี้ 1) งานบริหารและธุรการ         

2) งานแผนและงบประมาณ  3) งานวิชาการและวิจัย  
ผังโครงสร้างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่ปรับโครงสร้างใหม่ 

 
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการแบ่งหน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายใน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบการแบ่งหน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายในคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ตามที่เสนอ 
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4.3.2 การแบ่งหน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายในส านักหอสมุด 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ ผู้แทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ เสนอต่อ

ที่ประชุมว่า ด้วย ส านักหอสมุด ได้เสนอขอปรับโครงสร้างการบริหารส านักหอสมุด เพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการจัดตั้ง การ
รวม การยุบเลิก การแบ่งส่วนงานและหน่วยงานกับหน่วยงานย่อยของส่วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560 
และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2388/2560) เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งหน่วยงาน  และหน่วยงานย่อย 
ตามหนังสือที่ ศธ 0514.12/965 ลงวันที่27 เมษายน 2561 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า
ส านักหอสมุด ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 โดยมีสาระส าคัญสรุป ดังนี้ 
การแบ่งหน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายในส านักหอสมุด ที่ปรับโครงสร้างใหม่  

1. การแบ่งหน่วยงานภายใน 
การแบ่งหน่วยงานภายในส านักหอสมุด แบ่งเป็น กองบริหารงานส านักหอสมุด 

2. การแบ่งหน่วยงานย่อยภายใน กองบริหารงานส านักหอสมุด   
กองบริหารงานส านักหอสมุด  มีบุคลากร จ านวน 99 คน แบ่งหน่วยงานย่อยออกเป็น 4 งาน ดังนี้ 1) งาน

บริหารและอ านวยการ มีบุคลากร จ านวน 15 คน 2) งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบุคลากร จ านวน 
24 คน 3) งานจัดการทรัพยากร สารสนเทศ มีบุคลากร จ านวน 17 คน 4) งานบริการ มีบุคลากร จ านวน 43 คน 

ผังโครงสร้างส านักหอสมุด ที่ปรับโครงสร้างใหม่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการแบ่งหน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายใน

ส านักหอสมุด 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบการแบ่งหน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายในคณะ

ส านักหอสมุดตามที่เสนอ 
 
4.4  การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
1006/2559 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ นั้น 
เนื่องจากกรรมการประเภทคณบดีและผู้ทรงคุณวุฒิได้หมดวาระการด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 
ดังนั้น เพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการประเภทคณบดีและประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ (แทนต าแหน่งที่ว่างลง) จึงขอเสนอต่อที่ประชุม 
เพ่ือพิจารณากำหนดจ านวนและรายชื่อของกรรมการตามองค์ประกอบข้อ 5แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ว่าด้วย คณะกรรมการประจ าสถาบัน ส านัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบัน ส านัก 
พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย 

ส านักหอสมุด 

กองบริหารงานส านักหอสมุด 

งานบริหารและอ านวยการ 

งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   

งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

งานบริการ 
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ข้อ 5 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการประจ า ประกอบด้วย 
(1) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 
(2) รองอธิการบดี     เป็นกรรมการ 
(3) คณบดี      เป็นกรรมการ 
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกินห้าคน   เป็นกรรมการ 
(5) ผู้อ านวยการ      เป็นกรรมการและเลขานุการ 
จ านวนและรายชื่อของกรรมการตาม (2) (3) และ (4) ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยขอนแก่นก าหนดและเลือกตามความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละส านัก 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณากำหนดจ านวนและรายชื่อของกรรมการประจ าส านักบริหารและ

พัฒนาวิชาการประเภทผู้แทนคณบดีและประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบและเลือกให้บุคคลดังต่อไปนี้ร่วมเป็นคณะกรรมการ

ประจ าส านักบริหารและพัฒนาวิชาการประเภทผู้แทนคณบดีและประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 
1. ประเภทรองอธิการบดี ตามข้อ 5 (2) จ านวน 1 คน ได้แก่ 

1.1 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร 
2. ประเภทคณบดี ตามข้อ 5 (3) จ านวน 3 คน ได้แก่ 

2.1 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
2.2 คณบดีคณะเทคโนโลยี 
2.3 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

3. ประเภทผู้ทรงคุณวุฒ ิตามข้อ 5 (4) จ านวน 3 คน ได้แก่ 
3.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรวิภา พูลผล 
3.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ 
3.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัธน์ เรืองแสง 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

5.1 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2560 ของวิทยาลัยนานาชาติ 
รศ.สุมาลี  ชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ผู้แทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เสนอ

ต่อที่ประชุมว่า เพ่ือให้การรายงานประจ าปี และรายงานทางการเงินประจ าปีงบประมาณ 2560 ของวิทยาลัย
นานาชาติ เป็นไปตามข้อ 29 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หน่วยงานในก ากับของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555 ของวิทยาลัยนานาชาติ จึงได้จัดท ารายงานประจ าปีงบประมาณ 2560 ซึ่งได้
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าของวิทยาลัยนานาชาติ ผ่านหนังสือเวียนที่ ศธ 0514.43.2/ว.35  
ลงวันที่ 30 เมษายน 2561 เรียบร้อยแล้ว โดยในปีงบประมาณ 2560 วิทยาลัยนานาชาติ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์
เป็น “วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยาลัยนานาชาติชั้นน าอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศไทย
และอันดับ 1 ใน 10 ของASEAN ในปี พ.ศ. 2563” โดยมุ่งเน้นรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานทั้งภาคทฤษฏี
และการท าวิจัย และการฝึกอาชีพในหลักสูตร เพ่ือให้นักศึกษาไทย จีน เกาหลี เวียดนาม ไต้หวันและประเทศ
อ่ืนๆ ในแถบภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
รวมทั้งการศึกษาดูงานและฝึกงานทั้งภายในและต่างประเทศ 

การด าเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา วิทยาลัยนานาชาติได้ด าเนินงานตามภารกิจหลัก ได้แก่ 
การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งได้เสนอข้อมูล
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 8 ประเด็นยุทธศาสตร์ เพ่ือใช้เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิง ก่อให้เกิดความเข้าใจ
ร่วมกันและเป็นประโยชน์ต ่อการบริหารงานของวิทยาลัยนานาชาติและมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 วิทยาลัยนานาชาติ มีสินทรัพย์ รวม 219,119,107.50 บาท มีหนี้สิน 
รวม 22,380,346.12 มีทุน 196,738,761.38 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
6.1 รายงานงบการเงินแยกตามส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามท่ี ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 
ได้เสนอเรื่อง รายงานทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อ สภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 และสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
มีมติพร้อมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ รายงานทางการเงินตามที่ได้น าเสนอถือเป็นเครื่องมือทางการบริหารที่มี
ประโยชน์มาก หากด าเนินการไปถึงระดับส่วนงาน จะช่วยให้ผู้บริหารได้น าไปวิเคราะห์ในระดับส่วนงานหรือ
หลักสูตรต่างๆ ได้ ดังนั้น เพ่ือให้การจัดรายงานทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประโยชน์ทางการบริหารส าหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่นมากยิ่งขึ้น ฝ่ายการคลังและ
ทรัพย์สิน จึงได้จัดท ารายงานทางการเงิน (แยกตามส่วนงาน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เพ่ือช่วยให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือน าไปวิเคราะห์ความคุ้มค่าในระดับส่วนงาน ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  

สรุป รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2560 
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โ ด ย ร าย ง าน งบ กา ร เ งิ น แยกตา มส่ ว น ง าน  ป ร ะจ า ปี ง บ ประมา ณ  พ . ศ .  2 56 0  

ประกอบด้วย 3 รายงาน ดังนี้ 
รายงานที่ 1 งบรายได้-ค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยขอนแกน่  
รายงานที่ 2 งบรายได้-ค่าใช้จ่ายคณะแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย 

1. ส านักงานคณบด ี
2. โรงพยาบาลศรีนครินทร ์

3. ศูนย์หัวใจสิริกติิ์ฯ 
4. สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินกิ 

รายงานที่ 3 งบรายได้-ค่าใช้จ่ายส่วนงานอืน่ๆ   
 3.1 ส่วนงานที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ประกอบด้วย  

1. คณะวิทยาศาสตร ์
2. คณะเกษตรศาสตร ์
3. คณะวิศวกรรมศาสตร ์
4. คณะศึกษาศาสตร ์
5. คณะพยาบาลศาสตร ์
6. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
7. คณะเทคนิคการแพทย ์
8. คณะสาธารณสุขศาสตร ์

15. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
16. คณะเศรษฐศาสตร์ 
17. วิทยาเขตหนองคาย  

    เป็นภาพรวมของการบริหารจดัการ ซึ่งประกอบด้วย 
17.1 ส านักงานวิทยาเขต 
17.2 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 
17.3 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 
17.4 คณะบริหารธุรกิจ 
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9. คณะทันตแพทยศาสตร์ 
10. คณะเภสัชศาสตร์ 
11. คณะเทคโนโลยี 
12. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
13. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
14. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

17.5 คณะศิลปศาสตร์ 
18. บัณฑิตวิทยาลัย 
19. คณะนิติศาสตร์ 
20. วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น 
21. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
22. วิทยาลัยนานาชาติ 

 3.2 ส่วนงานและหน่วยงานที่สนับสนนุภารกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
1. ส านักงานอธิการบด ี
2. ส านักหอสมุด 
3. ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ 
4. ส านักบริการวิชาการ 

5. ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
6. สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
7. สถาบันภาษา 
8. สถาบันขงจื๊อ 

 3.3  หน่วยงานสนับสนนุยุทธศาสตร์ด้านวิสาหกิจ ประกอบด้วย 
1. ศูนย์บริการสู่ชุมชน  
2. โรงพิมพ์ 
3. ศูนย์สื่อการเรียนรู ้

4. อาคารขวัญมอ 
5. ส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร ์

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาวุธ ยิ้มแต้ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการ

จัดการ เสนอต่อที่ประชุมว่า รายรับที่ติดลบในปี 2560 ของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ เกิดจากการปิด
ส านักงานที่กรุงเทพมหานครฯ จึงมีค่าใช้จ่ายการปรับปรุงอาคารคืน จ านวนประมาณ 34 ล้านบาท หากค านวณ
รายไดว้ิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ศูนยข์อนแก่น จะมีรายได้จ านวนประมาณ 17 ล้านบาท  

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากคณะไม่พบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง แต่
ในตารางที่ 13 มีค่าเสื่อมราคา จ านวน 5.5 ล้านบาท ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ จึงขอให้ด าเนินการตรวจสอบ
ข้อมูลด้วย 

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เสนอที่ประชุมว่า คณะส่วนใหญ่งบประมาณติดลบ
เกิดจากค่าเสื่อมราคาการก่อสร้างอาคาร ซึ่งอาจเกิดจากคณะบันทึกสินทรัพย์ไม่ครบถ้วน กรณีซื้อสิ่งของ
ตรวจรับแล้วแต่ไม่ได้ท าการบันทึกในระบบ และในอนาคตงานคลังของคณะต้องท าบัญชีแยกส่วนงานของคณะได้ 
ซ่ึงจะได้เชิญหารือในระดับต่างๆ ต่อไป   

มหาวิทยาลัยต้องแยกเรื่องรายงานการเงิน และวิธีบริหารจัดการ โดยงบลงทุนจะมี 2 แบบ คือ 
ลงทุนเพื่อเก็บรักษา และการลงทุนเพ่ือสร้างสิ่งใหม่ ที่ return ได้ ซึ่งจะต้องมีแนวคิดในการบริหารจัดการ 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เสนอที่ประชุมว่า การตั้งงบเพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมจะกลายเป็น
สินทรัพย์และค่าเสื่อมราคาก็ต่อเมื่อสิ่งที่เราปรับปรุงนั้นยืดอายุการใช้งาน ถ้าปรับปรุงแล้วเท่าเดิมจะถือเป็น
งบด าเนินการ เดิมม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้ทรงคุณวุฒิและ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารการเงินและทรัพย์สิน  ไม่ต้องการให้มหาวิทยาลัยกันเงินร้อยละ 5 เท่ากับทุน
ส ารอง แต่ให้ตั้งงบประมาณร้อยละ 100 ส่วนการลงทุนให้ดูจากงบค่าเสื่อมราคา ซึ่งมหาวิทยาลัยยังไม่ได้
ด าเนินการ ในอนาคตคณะสามารถท าระบบบัญชี แต่ละคณะมีรายงานทางการเงินเป็นของตนเองและสามารถดู
ได ้และหากบญัชีไมต่รงตามเป้าสามารถลดรายจ่ายได้  

ประธาน เสนอต่อที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า มหาวิทยาลัยเคยเกิดเหตุการณ์การประเมินรายรับ
ผิดพลาด คณะติดลบ ต้องน าเงินในอนาคตมาชดเชย ซึ่งปี 2561 นี้การประเมินบัณฑิตศึกษาหายจากในระบบ
จ านวนมาก ท าให้ประเมินยากว่าระดับบัณฑิตศึกษาจะมีนักศึกษามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือไม่ ซึ่งระบบ
Thai University Center Admission System (TCAS) ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงว่าระบบนี้ดีจริงหรือไม่ 

http://campus.sanook.com/exam/admission/
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ที่ประชุมมีข้อสังเกตเกี่ยวกับวิธีการด าเนินงานงบประมาณ ว่า การเสนองบประมาณส่วนใหญ่
จะเสนอบนงบประมาณของภาครัฐ งบลงทะเบียนและรายได้ที่ท ามาหลักๆ หากไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
มหาวิทยาลัยจะด าเนินการอย่างไร หากไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมีการด าเนินงาน
เชิงรุกและหารือหน่วยงานวิสาหกิจ เพ่ือหารายได้ส่วนที่เหลือจะได้มาจากโครงการใดบ้าง เพ่ือเตรียมเสนอ
งบประมาณในเดือนตุลาคม 2561 ว่าสิ่งใดคืองบปกติ งบที่สามารถเพ่ิมรายได้ และเป้าหมายรายได้ต่อปีคือ
จ านวนเท่าใด 

มติ ที่ประชุมรับทราบการรายงานงบการเงินแยกตามส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ตามที่เสนอ และมอบฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์รับข้อสังเกตเกี่ยวกับวิธีการของงบประมาณไปพิจารณาด้วย  

 
เลิกประชุมเวลา 11.10 นาฬิกา 
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