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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
ครั้งท่ี  6/2550 

วันพุธท่ี  1  สิงหาคม   2550  
ณ  หองประชุมสารสิน  ช้ัน 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ  มหาวิทยาลยัขอนแกน 

------------------------------------------- 
 
ผูมาประชุม 
  1.  พลตํารวจเอกเภา  สารสิน   นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน    ประธาน 

2.  นางผาณิต  นิติทัณฑประภาศ  อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
3.  ศ.เกียรติคณุ เกษม วัฒนชัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
4.  ศ.กนก  วงษตระหงาน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
5.  ศ.เชิดชัย  รัตนเศรษฐากุล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

  6.  นายเตช  บุนนาค    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
7.  นายทองใบ  ทองเปาด   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
8.  นางสาวพรพิมล  รัตนพทิักษ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
9.  นายรอม  หิรัญพฤกษ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
10. นายวสันต  วรรณวโรทร   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
11. นายเฉลิมชัย  วงษนาคเพ็ชร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
12. รศ.สุมนต  สกลไชย   อธิการบดี 
13. นายอภิสิทธิ์  รุจิเกียรติกําจร   ประธานกรรมการสงเสรมิกิจการมหาวิทยาลยัขอนแกน 
14. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร  รองอธิการบดีฝายบริหาร 
                                                          กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนรองอธิการบดี    
15. ศ.วิรุฬห เหลาภัทรเกษม    คณบดีคณะแพทยศาสตร  

                                                     กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี 
  16. ศ.ละออศรี  เสนาะเมือง   คณบดีคณะวิทยาศาสตร  
      กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี 
  17. รศ.มันทนา  สามารถ   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  

      กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี 
18. ผศ.เกษม  นันทชัย   คณบดีคณะเทคโนโลยี 
                                                            กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี 

  19. รศ.สมาน  ลอยฟา    ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ  
      (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู)  
                                                     กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนผูอํานวยการ 

20. รศ.ศจี  สัตยุตม                                  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารยประจํา  
21. ศ.บวรศิลป  เชาวนชื่น            กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารยประจํา 
22. รศ.นิสันต  สัตยาศัย              กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารยประจํา  
23. รศ.กิ่งฟา  สินธุวงษ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารยประจํา         
24. รศ.สมหมาย  ปรีเปรม                กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารยประจํา  
25. นางบุบผา  ชอบใช        กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจาก 

                                                     ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
26. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข                   รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

             กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
  27. นางสังวาลย  ชางทอง   ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
ผูไมมาประชุม  (เนื่องจากติดราชการ  หรือภารกิจสําคญั) 

1. นายณรงคชัย  อัครเศรณี   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
2. นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
3. นายปานชัย  บวรรัตนปราณ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
4. นายพิสิฐ  ลี้อาธรรม    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
5. นายสมศักย ทองเอี่ยม   รองประธานสภาคณาจารยชั่วคราว 

                                                               ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาคณาจารยชั่วคราว 
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ผูเขารวมประชุม   
 1. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 
 2. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา            รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล 
 3. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย                 รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 
 4. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง       รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
 5. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธุ             รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 
 6. นายวินัย  ใจขาน                                    รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 
 7. ผศ.วันชัย สุมเล็ก       รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 
 
เริ่มประชุมเวลา   8.30  นาฬิกา 
  เมื่อครบองคประชุมประธานไดดําเนินการไปตามระเบียบวาระดังนี้ 
      
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจงตอท่ีประชุม 
   -ไมมี- 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องที่เลขานุการแจงตอท่ีประชุม 
   2.1 เรียนเชิญรวมพิธีมอบเงินรางวัลพระธาตุพนมทองคํา ประจําป 2549   
                   กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดเสนอตอที่ประชุมวา ดวยในวันพุธที่  5 กันยายน 2550 
เวลา 10.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยจะไดจัดปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทนักศึกษากับการรังสรรคสังคมตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดย ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม  วัฒนชัย ผูไดรับพระราชทาน
รางวัล “พระธาตุพนมทองคํา ประจําป 2549” เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ หองประชุมสายสุรีย จุติกุล คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรเกียรติคุณและเชิดชูเกียรตผิูไดรับ
พระราชทานรางวัล “พระธาตุพนมทองคํา” ใหเปนที่ตระหนักในหมูนักศึกษาและประชากรมหาวทิยาลัยขอนแกน   
และเพื่อมอบเงินรางวัลใหแกผูไดรับพระราชทานรางวัล “พระธาตุพนมทองคํา” ตามมติสภามหาวิทยาลัย  และ
ใหผูไดรับพระราชทานรางวัลฯไดนําเสนอองคความรู ภมูิปญญาประสบการณและแนวคิดในหัวขอหรือประเด็นที่
ผูไดรับรางวัลเชี่ยวชาญหรือปฏิบัติ หรือเปนแบบอยางที่ดี ซึ่งจะเปนประโยชนตอนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน 
และผูสนใจ  ในการนี้ จะมีพิธีมอบเงินรางวัลพระธาตุพนมทองคํา ประจําป 2549 แดศาสตราจารยเกียรติคุณ 
นายแพทยเกษม วัฒนชัย โดยทานนายกสภามหาวิทยาลัย จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวทิยาลัยทุกทาน
เพื่อทราบและเรียนเชิญรวมพิธีดังกลาว ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะไดมีหนงัสือพรอมบัตรเชิญเรียนเชิญกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยทุกทานอีกครั้ง 
    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
     ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  

    ครั้งท่ี 5/2550  เมื่อวันพุธท่ี   4   กรกฎาคม   2550 
  ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2550  เมื่อ
วันที่  4  กรกฎาคม   2550  โดยใหแกไข ดังนี้  

-  หนา 4    มติ วาระที่ 4.2  ใหตัดขอความวา  “เสนอแนะเพิ่มเติม” ออก 
-  หนา 7   ใหเพิ่มมติ วาระที ่ 5.3   ในตอนทายวา “ ทั้งนี้ ขอใหมหาวิทยาลัยแจงผลกระทบที่จะ 
   เกิดขึ้นตามระเบียบฯนี้  ใหบุคลากรไดรับทราบโดยทั่วกันดวย” 
-  หนา 9  ทายมติวาระที่ 5.5  ขอ 3 ใหเพิม่ขอความวา “เพื่อใหมีการนาํเงินรายไดเขามหาวิทยาลัย” 
-  หนา  13  วาระที่  6.1  บรรทัดที่ 22  ขอความ  “ และบทบาทในการรับฟงปญหาของบุคลากร 
   ของมหาวิทยาลัย”  แกไขเปน  “ และบทบาทในการเปนที่พึ่งพิงของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
   เพื่อใหเกิดธรรมาภิบาล” 
 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องสืบเน่ือง
 4.1   รายงานสถานภาพสินทรัพยและการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
                   เพียงวันท่ี  18  กรกฎาคม   2550 

รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมความวา มหาวิทยาลัยขอรายงานสถานภาพ 
สินทรัพยและการลงทุนของมหาวิทยาลัย และรายจายจากเงินรายไดเพียงวันที่  18  กรกฎาคม  2550   
ดังนี้ 
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1.สถานภาพสินทรัพยและการลงทุน 
 

 ณ  19  มิ.ย. 50 ณ  18  ก.ค. 50 
ประเภท จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน 

สินทรัพย  5,330,630,562.31
   ก) ประเภทดอกผลใชได 4,957,916,273.86 5,017,611,810.73 
   ข) ประเภทดอกผลมี  
       ขอกําหนด 

379,627,521.29    313,018,751.58 

การลงทุน  5,330,630,562.31
    เงินฝากธนาคาร/สถาบัน
การเงิน  

2,996,803,795.15 2,862,890,562.31 2,862,890,562.31 

   ตราสารหนี ้  1,845,740,000.00 
          พันธบัตร           1,314,980,000.00 1,414,980,000.00 
          หุนกู (รวมบรรษัท
เงินทุน) 

347,000,000.00    347,000,000.00 

          อื่นๆ  278,760,000.00    273,760,000.00 
   ตราสารทุน     432,000,000.00* 
          หุนสามัญ - - 
            กองทนุรวมที่ลงทุนในหุน 430,400,000.00    432,000,000.00 
หมายเหต ุ รายละเอียดประกอบสําหรับกองทุนรวมวายุภักษ  

1. มูลคาหุนตาม NAV  ณ วันที่  13   กรกฎาคม  2550  = 10.80 บาท 
2. ราคาหุน ณ ราคาปดตลาด วันที่ 18 กรกฎาคม 2550  = หุนละ  9.83 บาท 
3. จากมติคณะกรรมการการเงนิของมหาวิทยาลัยขอนแกนเห็นชอบใหคิดมูลคาตาม NAV  

2. รายได 
     2.1 ดอกเบ้ียรับปงบประมาณ 2550 ( 1 ต.ค. 2549 –  18  ก.ค.  2550 )     104,785,787.51 บาท 

3.   รายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลยั ในปงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 - 18 กรกฎาคม 2550) 
 3.1 งบบุคลากร           74,230,393.50     บาท 

3.2 งบดําเนินงาน               1,382,381,385.18     บาท 
3.3 งบลงทุน         135,848,803.47     บาท 

 3.4 งบเงินอุดหนุน                 525,259,497.94      บาท 
 3.5 รายจายอื่นๆ                  133,297,156.61     บาท 
      รวม            2,251,017,236.70    บาท  
4.  สหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มหาวิทยาลัยขอนแกนใหกูยืมเงินจํานวน 150,000,000.00 บาท 
(ณ วันที่  18  กรกฎาคม  2550  เงินตนคงเหลือจํานวน  60,000,000.00 บาท) 
มข. ไดรับดอกเบี้ยจากสหกรณออมทรัพยแลว จํานวน 24 งวด (ก.ค. 2548 – มิ.ย. 2550)  
      เปนเงิน  8,818,665.05  บาท 

  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
             มต ิท่ีประชุมรับทราบ และมีขอแนะนําวา เน่ืองจากในอนาคตมหาวิทยาลัยจะตองระดม
เงินทุนดวยตนเอง  ตามระบบการเงินท่ีไดพัฒนามาระยะหนึ่งแลว จึงควรใหสถาบันการเงินมาประเมิน
ระบบเสถียรภาพทางการเงิน (Credit Rating) ของมหาวิทยาลัยวา การเงินของมหาวิทยาลัยมีความ
เขมแข็งเพียงใด มีอาการภายในอยางไร  เพื่อเสรมิ หรือปรับปรุงใหเขมแข็งยิ่งขึ้น 

 
 4.2   รายงานความกาวหนาการดําเนินงานของคณะกรรมการกํากับติดตาม 
                   และประเมินผลฯ  
  อุปนายกสภามหาวิทยาลัยในฐานะประธานคณะกรรมการกํากับติดตามและประเมินผลงาน
อธิการบดี ตามนโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยไดเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่สภา
มหาวิทยาลัยขอนแกนไดแตงตั้งคณะกรรมการกํากับติดตามและประเมินผลงานอธิการบดี ตามนโยบายและ
พันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 23/2550 ลงวันที่ 22 
พฤษภาคม 2550 นั้น คณะกรรมการฯ ขอเสนอความกาวหนาโดยสรุปของการดําเนินงานของคณะกรรมการ
กํากับติดตามและประเมินผลงานอธิการบดี ตามนโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้    
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  1. สภามหาวิทยาลัยขอนแกนไดมีคําสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 23/2550  ลงวันที่ 22 
พฤษภาคม พ.ศ. 2550 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการกํากับติดตามและประเมินผลงานอธิการบดี ตามนโยบายและ
พันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย โดยใหคณะกรรมการดังกลาวทําการวิเคราะหและสรุปผลตาม
รายงานที่อธิการบดีเสนอ แลวรายงานผลการประเมินพรอมทั้งขอเสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัย และให
คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการหรือมอบหมายใหบุคคลปฏิบัติหนาที่ใดๆ ภายใตขอบเขตหนาที่
ของคณะกรรมการฯ 
  2. คณะกรรมการฯ ไดประชุม ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2550 ไดกําหนดกรอบ
การกํากับติดตามและประเมินผลงานอธิการบดีฯ ใหเปนไปตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 
5/2549 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2549 เรื่อง แนวทางการติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีตามนโยบายและ
พันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2550-2554) และไดพิจารณา (ราง) คูมือการติดตามและ
ประเมินผลงานของอธิการบดีฯ และรูปแบบของรายงานการประเมินตนเอง (Self-Appraisal Report)  
  3. เนื่องจากอธิการบดีเพิ่งรับตําแหนงเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2550 ทําใหมีระยะเวลาในการที่
จะไดรับการประเมินเพียง 2 เดือน ประกอบกับเปนการเริ่มตนในการทํางานในการเขาดํารงตําแหนงวาระนี้ ดังนั้น 
คณะกรรมการฯ จึงเห็นวาควรประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีเฉพาะในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 รวมกัน 
ในรอบที่ 1 (กุมภาพันธ – มีนาคม 2550) และ รอบที่ 2 (เมษายน – กันยายน 2550) รวม 8 เดือน โดยกําหนดให
อธิการบดีจัดทําเอกสาร ประกอบดวย รายงานผลการปฏิบัติงาน(Program Monitoring Report) โดยจัดทํา
รายละเอียดของรายงานตามแผนกลยุทธที่อธิการบดีเสนอตอสภามหาวิทยาลัย ภายใตกรอบนโยบายและพันธกิจ
ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด แสดงขอมูลของเปาหมาย ดัชนีชี้วัด โครงการและกิจกรรม และผลการดําเนินงาน
เมื่อเทียบเคียงกับเปาหมาย พรอมทั้ง ปญหา อุปสรรค หรือขอเสนอเพื่อปรับเปลี่ยนกลวิธีการทํางาน (strategic 
adjustment) และรายงานการประเมินตนเอง (Self-Appraisal Report) เสนอตอคณะกรรมการฯ ภายในเดือน
ตุลาคม ทั้งนี้ คณะกรรมการฯไดวางแผนจะทําการวิเคราะห และสรุปผลภายใน 60 วัน และจะนําเสนอผลการ
ประเมินพรอมทั้งขอเสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  
                     มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ และ ศ.บวรศิลป เชาวนช่ืน มีขอคิดเห็นเสนอแนะวา ตามมติสภา
มหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งท่ี 1/2550 เมื่อวนัท่ี 7 มีนาคม 2550 ไดมีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร
ในการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550-2553 โดยมขีอเสนอแนะ 8 ประเด็น เพื่อใหมีการ
พัฒนาแผนฯ ใหมีความชัดเจนมากขึ้น น้ัน เพื่อใหสอดคลองกับระบบ Good Governance ในสวน
ของบทบาทสภามหาวิทยาลัยในการสนับสนุนการดําเนินงานของอธิการบดี  คณะกรรมการฯ จะมีการ
นําเสนอในดานอื่นๆ ท่ีนอกจากการดําเนินงานของคณะกรรมการฯในรอบการประเมินผลงาน
อธิการบดีหรือไม เพื่อใหสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบและมีสวนในการสนับสนุนการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ท้ังน้ี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยในฐานะประธานคณะกรรมการฯ รับไปพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 5.1  ขออนุมัติใชเงินรายได เพื่อจัดซื้อลิฟทท่ีมีคําพิพากษาของศาลใหคืนแก 
                   บริษัทผูฟองคดี/โจทก 

      อธิการบดีเสนอตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากกรณีการกอสรางอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะ
วิทยาศาสตร (SC.08) ไมแลวเสร็จตามสัญญา มหาวิทยาลัยจึงไดบอกเลิกสัญญากับบริษัทไตรยูเนี่ยน จํากัด ที่
รับกอสรางอาคารฯ  และเปนผลใหบริษัทไทยลิฟทอินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) ซึ่งรับติดตั้งลิฟทในอาคาร
ดังกลาว ไดเปนโจทกฟองคดีแพงเรียกรองขอลิฟทคืน ซึ่งศาลแพงไดพิพากษาคด ีเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2550 
ใหมหาวิทยาลัยคืนลิฟทพรอมอุปกรณในสภาพเรียบรอยใหแกโจทก  คณะวิทยาศาสตร จึงมีความจําเปนตอง
ขออนุมัติใชเงินรายได  เพื่อจัดซื้อลิฟท ประจําอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร ดังกลาว จํานวน 1 
ระบบ เปนเงิน 3,800,000 บาท (สามลานแปดแสนบาทถวน)  
       ทั้งนี้ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 13/2550  เมื่อวันที่ 20 
กรกฎาคม 2550  เรียบรอยแลว 
   จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
      มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติเงินรายได เพื่อจัดซื้อลิฟทท่ีมีคําพิพากษาของ
ศาลใหคืนแกบริษัทผูฟองคดี /โจทก  ตามที่เสนอ 
  
 5.2   (ราง) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารขาราชการพลเรือน 
                   ในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน   พ.ศ. ... 

   รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลเสนอตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547   ใหสภามหาวทิยาลัยออกขอบังคับตามรายมาตราตางๆ ซึ่งตอง
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สอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข ที่ ก.พ.อ. กําหนด และเนื่องจาก ก.พ.อ. ไดออกประกาศ ก.พ.อ. 
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข บางมาตราเพือ่ใหสภามหาวิทยาลัยใชเปนแนวทางในการออกขอบังคับ
แลว จึงจําเปนตองเรงออกขอบังคับสภามหาวิทยาลัยเพื่อรองรับ มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอ (ราง) ขอบังคับสภา
มหาวิทยาลัย ขอนแกน วาดวย การบรหิารขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศกึษามหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ...   
ซึ่งรางขึ้นโดยคํานึงถึงสาระหลักในการบริหารขาราชการใหครบถวน  รวมทั้งบรรจุหลักเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด
แลวและเปนสาระหลักไวในรางขอบังคับ สวนหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการนําไปสูการปฏิบัติตามขอ
ตางๆ ในรางขอบังคับฯมีรายละเอียดเปนจํานวนมาก เพื่อความสะดวกในการดําเนินงาน จะนําไปออกเปน
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย  นอกจากหมวดวินัย การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ 
การดําเนินการทางวินัย  การอุทธรณและรองทุกขจะนําไปออกเปนระเบียบสภามหาวิทยาลัยตอไป  ราง
ขอบังคับฯประกอบดวย 9 หมวด ดังนี้ 
  หมวดที่ 1  คณะกรรมการ 
  หมวดที่ 2  การกําหนดตําแหนง การสรรหา การบรรจแุละการแตงตั้ง 
                     หมวดที่ 3  การเลื่อนระดับ การใหไดรบัเงินเดือน และการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
                     หมวดที่ 4  การลาและสิทธิประโยชน 
  หมวดที่ 5  การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และเสริมสรางแรงจูงใจการปฏิบัติราชการ 
  หมวดที่ 6  วินัย การรักษาวินัย และจรรยาบรรณ 
  หมวดที่ 7  การดําเนินการทางวินัย 
  หมวดที่ 8  การออกจากราชการ 
  หมวดที่ 9  การอุทธรณ และรองทุกข   
ทั้งนี้ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งที่ 13/2550 เมื่อวันที่  20  กรกฎาคม 2550  
เรียบรอยแลว 
               จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
    มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว  มีขอคิดเห็น ดังนี้ 
 1.  การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ควรเปนเรื่องความรับผิดชอบของฝายบริหาร ซึ่ง 
                 เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล และหลักการของการบริหาร ท่ีตองใหผูรับผิดชอบเขามาดแูล 
                 มากที่สุด  ดังน้ัน ควรทบทวนขอ 5.1.1 (2) ท่ีกําหนดใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย   
                 ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 คน เปนกรรมการ  วามีความจําเปนหรือไม 
 2.  คณะกรรมการ ตามขอ 5  ควรเพิ่มองคประกอบ 

- 5.1.1 (6) ผูแทนบุคลากร  เปน 4  คน    
- 5.2.1 (5) และ (6) เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารย และ

ผูแทนขาราชการฯ  รวม 5 คน 
           3.  ตรวจสอบการใชช่ือเรียกโดยยอของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย  
                วา  “ก.บ.บ.” หรือ  “ก.บ.ม.”     
 4.  ขอ 5.1.2 (3)  และ 5.2.2 (2) ควรตัดขอความ “ซึ่งองคประชุมประกอบดวย อธิการบดี      
                 รองอธิการบดี  คณบดี  และประธานคณาจารย ” ออก  
 5.  ขอ 5.2.4  (1) (1.1) (1.2) (1.3) ควรพิจารณาปรับวิธีการเขียนเรียงลําดับใหมใหชัดเจน   
 6.  ขอ 41  คําวา “คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข ...” แกไขเปน “คณะกรรมการอุทธรณ  
                 รองทุกข และพิทักษระบบคุณธรรม” 
 7. ขอ 43  ควรแยกเรื่องของการสั่งลงโทษ  กับการสอบสวน  ออกจากกัน  และปรับการใช 
                ถอยคําใหชัดเจนขึ้น 
 
  เน่ืองจากขอคิดเห็นตอขอบังคับฯ ดังกลาวมีความหลากหลาย  และสภามหาวิทยาลัย
ตองออกขอบังคับตามรายมาตราตางๆ  ใหสอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีการและเงือ่นไข ท่ี ก.พ.อ. 
กําหนด จึงเห็นควรใหมหาวิทยาลัยศึกษาเปรียบเทียบเพื่อเรียนรูจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ   วาขอคิดเห็น
ท่ีไดเสนอขางตน สิ่งใดควรทํา หรือไมควรทํา ดวยเหตุใด  และใหยกรางเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาใหมอีกครั้ง   ท้ังน้ีสภามหาวิทยาลัยมีมติใหขยายเวลาการเสนอขอบังคับฯ วาดวยการบริหาร
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษาฯ ไปจนถึง วันท่ี  30 กันยายน  2550 
 
 5.3  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน  วาดวย การแตงตั้งใหบุคคลดํารง  
                   ตําแหนงและรักษาราชการตําแหนงผูบริหารในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 
  รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การ
แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงบริหารในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 ซึ่งกาํหนดเกี่ยวกับการแตงตั้งผูบริหาร การแตงตั้ง
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ผูรักษาราชการแทน และการอนุมัติใหลาออกจากตําแหนงบริหารไดใชมาระยะหนึ่งแลว แตในสถานการณปจจุบันมี
การเพิ่มหนวยงาน ประเภทตางๆ และมีการกําหนดตําแหนงผูบริหารเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนดังกลาวไมครอบคุลมถึง 
นอกจากนั้น การแตงตั้งผูรักษาราชการแทนยังไมครอบคลุมถึงตาํแหนงอื่นที่กําหนดในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน และระเบียบ ขอบังคับอื่นของมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรแกไขปรับปรุงใหเหมาะสมยิ่งข้ึน  
มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอ (ราง)ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงและรักษา
ราชการตําแหนงผูบริหารในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... โดยมีสาระสําคัญของการปรับปรุงแกไข ดังนี้  

1. ปรับปรุงนิยามใหครอบคลุมทุกกรณี 
2. เพิ่มเติมรายละเอียดใหครอบคลุมการแตงตั้งผูบริหารหนวยงานที่เพิ่มขึ้น 
3. เพิ่มเติมการแตงตั้งการรักษาราชการแทนในตําแหนงตามการปรับโครงสรางใหม  
4. เพิ่มเติมการแตงตั้งการรักษาราชการตําแหนงบริหารในสํานักงานอธิการบดีใหชัดเจนยิ่งขึ้น  
5. เพิ่มเติมการแกปญหากรณีที่ระเบียบครอบคลุมไมถึง 

ทั้งนี้ ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่ 12/2550  เมื่อวันที่  13  กรกฎาคม 2550  เรียบรอยแลว 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  
      มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน  วาดวย 
การแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงและรักษาราชการตําแหนงผูบริหารในมหาวิทยาลัย พ.ศ. … ตามเสนอ     
 
 5.4  ขออนุมัติแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
                   (รายละเอียดปรากฏในเอกสารลับ) 
  
 5.5  เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา 

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ดวยมีคณะตางๆในสังกัดโดย 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะไดเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษาโดยรับรองวาได
ตรวจสอบรหัสประจําตัวนักศึกษา  ชื่อ-ชื่อสกุล รายวิชา  สาขาวิชา  และคะแนนเฉลี่ยสะสม ถูกตองเรียบรอย
แลว มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตามอํานาจตามความในมาตรา 16 (3) แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2541   จํานวน   97    คน   ประกอบดวย 
  -  ระดับปริญญาเอก                     3     คน 
  -  ระดับปริญญาโท                    59  คน 
  -  ประกาศนียบัตรบัณฑิต              4      คน 

 -  ระดับปริญญาตรี                     31  คน   
ซึ่งมีรายละเอียดสรุปการจําแนกผูสําเร็จการศึกษาตามคณะ ระดับหลักสูตร  ชื่อปริญญา ตามเอกสารประกอบ 
วาระการประชุม   
  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณา 
  มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา ตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระที่  6   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
            6.1  ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ 
                   พ.ศ. 2549  (ผลจากการอุทธรณคาคะแนน) 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 ดวยตนเอง (Self-Assessment Report) ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ตามมิติการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 4  มิติ  นั้น  

         สํานักงาน ก.พ.ร. ไดแจงผลจากการอุทธรณของมหาวิทยาลัยขอนแกน (ตามหนังสือลับ ที่ นร 
1201/2673 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2550) ไดคะแนน  4.6638   ไดรับจัดสรรเงินรางวัลทั้งส้ิน  18,472,407.42  บาท  
(ไมรวมเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูบริหาร)  ดังนี้  

         สรุปผลการปฏิบัติราชการที่ไดรับการยืนยันจากสํานักงาน ก.พ.ร. 
                          ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549    

มิติการประเมนิผล น้ําหนัก (รอยละ) ผลการประเมนิ ครั้งที่ 2 
มิติที่ 1  มติิดานประสิทธผิลตามยทุธศาสตร        55 4.7454 
มิติที่ 2  มติิดานคุณภาพการใหบริการ        15 4.9700 
มิติที่ 3  มติิดานประสิทธภิาพของการปฏิบตัิราชการ 10 3.3330 
มิติที่ 4  มติิดานการพัฒนาองคกร 20 4.8750 

รวม 100 4.6638 
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สรุปผลการประเมินตามคํารบัรองการปฏิบัติราชการ และเงินรางวัลมหาวิทยาลัยขอนแกน 
ตั้งแต ปงบประมาณ พ.ศ. 2547-2549   

ปงบประมาณ คะแนน เงินรางวัล (บาท) 
2547 4.1186 21,772,404.50 
2548 4.5877 28,025,020.37 
2549 4.6638 18,472,407.42 

 หมายเหตุ: จํานวนเงินรางวัลที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ 2549 นอยลง เนื่องจากมีสวนราชการ     
ที่เขารับการประเมินและไดรับเงินรางวัลมากขึ้น 

ผลการวิเคราะหคะแนนที่ไดของแตละตัวชี้วัดทั้งหมด 43  ตัวชี้วัด  สรุปได ดังนี้ 
1.ตัวชี้วัดที่ไดคะแนนเต็ม  มีจํานวน 33 ตัว (คิดเปนรอยละ 75 ของจํานวนตัวชี้วัด)ไดแก 

1.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน (รวม 11 ตัวชี้วัดยอย)  

1.2 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 3-12 
เดือนหลังสําเร็จการศึกษา 

1.3 รอยละของอาจารยที่ไดรับทุนไปศึกษาตอทั้งในและตางประเทศตออาจารยประจํา 
1.4 รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโท/เอกที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโท/เอก 
1.5 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ

อาจารยประจํา 
1.6 จํานวนเงินวิจัยจากภายในและภายนอกตออาจารยประจํา 
1.7 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยจากภายในและภายนอกตออาจารยประจํา 
1.8 รอยละของอาจารยประจําที่นําเสนอผลงานทางวิชาการตออาจารยประจํา 
1.9 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 
1.10 รอยละของกิจกรรมโครงการบริการทางวิชาการที่ตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน 

ประเทศชาติตออาจารยประจํา 
1.11 รอยละของอาจารยประจําที่เปนผูทรงคุณวุฒิที่ปรึกษา กรรมการวิชาการ/วิชาชีพ กรรมการสอบ 

หรือกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา 
1.12 ระดับความสําเร็จของประสิทธิผลของการใหบริการวิชาการ และวิชาชีพตามพันธกิจของสถาบัน 
1.13 รอยละของกิจกรรมในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษาภาคปกติเต็มเวลา

เทียบเทา 
1.14 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการดานระบบการประกันคุณภาพภายใน 
1.15 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 
1.16 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาระบบราชการ 
1.17 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย(Professional Ethics) ของ

สถาบันอุดมศึกษา 
1.18 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติ

ราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
1.19 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 
1.20 ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 
1.21 ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา 
1.22 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา  บุคลากรและ

หลักสูตร (1.0000) 
1.23 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
2. ตัวชี้วัดที่ไดคะแนนสูงกวา 4.0000  แตไมถึง 5.0000  มีจํานวน 7 ตัวชี้วัด (คิดเปนรอยละ   
    16  ของจํานวนตัวชี้วัด)  ไดแก 

2.1   ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการ 
       ของกระทรวงศึกษาธิการ (4.74720) 
2.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ 
       ราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (4.3280) 
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2.3 รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามเอกสารงบประมาณ
รายจาย (4.4146) 

2.4 รอยละของอาจารยประจําวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกตออาจารยประจํา (4.3120) 
2.5 ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน (4.2750) 
2.6 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (4.9440) 
2.7 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 

(4.0000) 
3. ตัวชี้วัดที่ไดคะแนนตั้งแต 3.0000 ลงมา มีจํานวน  3  ตัวชี้วัด  (คิดเปนรอยละ 9 ของจํานวน  
    ตัวชี้วัด)  ไดแก 

3.1 ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (3.0000) 
3.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา  

(2.0000)  
3.3 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย

ลงทุน  (2.4430) 
 

   การดําเนินการในขั้นตอนตอไปของมหาวิทยาลัย 
  - สงรายละเอียดหลักเกณฑการจัดสรรเงินรางวัลประจําป และผลการจัดสรรเงินรางวัลใหแก
ขาราชการและลูกจางประจําของมหาวิทยาลัยขอนแกน ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ภายใน 15 สิงหาคม 2550 
  - รอเงินรางวัลที่จะไดรับสมทบอีกรอยละ 30 จากเงินเพิ่มพิเศษผูบรหิาร 
  - จัดงาน Show & Share    ซึ่งเปนงานชื่นชมยินดี ผลการปฏิบัติงานประจําป  ในวันที่  3 
กันยายน 2550     

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ   มีขอคิดเห็นเสนอแนะ  ดังนี้ 
 1. ผลคะแนนการประเมินตามตัวชี้วัดท่ีมหาวิทยาลัยได เปนเรื่องที่นาช่ืนชมยินดี  แตควรตอง
พิจารณาถึง  ผลลัพธ (Outcome) ท่ีเกิดขึ้นจริง เชน คุณภาพบัณฑิต  ผลงานวิจัยท่ีชวยแกไขปญหา
ของประเทศ    และอื่นๆที่เปนเปาหมายหลักของมหาวิทยาลัย   ควรตองคํานึงวาตัวชี้วัดดังกลาวมี
ความสัมพันธกับผลลัพธท่ีจะนําไปสูความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยดวย   
 2. สําหรับตัวช้ีวัดท่ีไดคะแนนต่ํากวา 3   มหาวิทยาลัยควรพิจารณาวางแผนและกลไกเพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพในเรื่องดังกลาวอยางจริงจัง   
 3. สภามหาวิทยาลัยกําหนดใหเรื่องการประหยัดพลังงาน เปนนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการในเรื่องดังกลาวอยางจริงจัง  โดยมแีนวทางใหมหาวิทยาลัยดําเนินการดังน้ี 
  1)  พิจารณาทั้งระบบวามหาวิทยาลัยใชพลังงานอยางไร  คํานวณการใชพลังงาน  
และการลงทุนเพื่อเปลี่ยนอุปกรณตางๆใหม  ใหสามารถประหยัดพลังงานไดอยางคุมคากับการลงทุน  
รวมทั้งการจัดการดานการเงินในการลงทุน  และเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ 
  2)  รวบรวมความรู เทคโนโลยีท่ีเก่ียวกับการประหยัดพลังงาน  และนําความรูมา
จัดการในมหาวิทยาลัยใหเปนตัวอยาง ใหความรูผานสื่อตางๆ  รวมทั้งการสรางองคความรูจากการ
วิจัย   โดยใชภูมิสังคมของภาคอีสานเปนฐาน   และมหาวิทยาลัยควรเปนองคกรหลักในการใหความรู
และถายทอดเทคโนโลยีในเรื่องดังกลาวทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอาจรวมถึงภมูิภาคอินโดจนี    
  3)  พิจารณาจัดหลักสูตร  หรือสงอาจารย ไปศึกษาตอเพิ่มเติม เพื่อสรางทุนความรู
ทางดานน้ี   และอาจพิจารณาใหมีหนวยจัดการความรูเพื่อเผยแพร 
  4) ใหมหาวิทยาลัยเปนตัวอยางในการปลูกตนไมเพื่อชวยดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด
ในบรรยากาศ เพือ่ชวยแกไขปญหาภาวะโลกรอน  และจัดทําเปนประกาศฯประชาสัมพันธบทบาทดังกลาวเพื่อ
เปนตัวอยางแกสังคม 
  ท้ังน้ีมอบใหอธิการบดีไปพิจารณาเสนอแตงตั้งคณะกรรมการในระดับนโยบาย โดยให                       
ศ. กนก วงษตระหงาน เปนประธานกรรมการ และ นายรอม  หิรัญพฤกษ  รวมเปนกรรมการ 
 

6.2 การจัดทําขอมูลสําหรับการจัดลําดับมหาวิทยาลัยโลก ของ Times Higher  
       Education (THE)  

  กรรมการและเลขานุการเสนอตอที่ประชุมวา  ดวยผูจัดพิมพวารสาร Times Higher Education 
(THE)  ซึ่งเปนผูดําเนินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (Times World University Ranking)  ไดแจงให
มหาวิทยาลัยขอนแกนรวมสงขอมูลผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  ในป  2549  เพื่อนําไปประมวลผลและ
จัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกประจําป  ค.ศ. 2007  โดยกําหนดวันสุดทายของการสงขอมูลเมื่อวันที่  15  กรกฎาคม  2550 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี  6/2550  เมื่อวันท่ี  1  สิงหาคม  2550 

ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งท่ี 7/2550  เมื่อวันที  5  กันยายน  2550  เรียบรอยแลว 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%94%E0%B9%8C


 9

  ในป  ค.ศ. 2006  มหาวิทยาลัยขอนแกน  ไมไดรับเชิญใหสงขอมูล  อยางไรก็ตาม THE ไดใช
ขอมูลจากแหลงตางๆ ที่มีปรากฏในระบบออนไลน  ซึ่งทําใหมหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับการจัดอันดับอยูใน
อันดับที่  475  ในการนี้มหาวิทยาลัยเห็นความจําเปนในการจัดสง/กรอกขอมูลให THE ตามคําเชิญ  ซึ่งได
ดําเนินการสงขอมูลเรียบรอยแลวตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
ท่ีประชุมรับทราบ  และมีขอคิดเห็นวามหาวิทยาลัยอาจใชประโยชนจากระบบการ

ประเมินตางๆ ท่ีดําเนินการอยูแลว มาชวยเสริมในการจัดทําขอมูลดวย 
 

6.3   การสมทบกองทุนการศึกษา ฯพณฯ พจน  สารสิน 
  อธิการบดีเสนอตอที่ประชุมวา ดวยในวันที่ 18 กรกฎาคม 2550  เปนวันคลายวันเกิดทานนายก
สภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี เห็นควรสมทบเงินเขากองทุน 
การศึกษา ฯพณฯ พจน สารสิน เปนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาทถวน) ซึ่งมหาวิทยาลัยโดยอธิการบดี
ไดมอบแกทานนายกสภามหาวิทยาลัยแลว เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 ณ โรงแรมดุสิตธานี และใน         
วันเดียวกันนี้ ผูมีจิตศรัทธาไดมอบเงินแกทานนายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อสมทบกองทุนดังกลาวจํานวน 50,000 บาท 
(หาหมื่นบาทถวน) อีกดวย และ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2550  กองทุนการศึกษา ฯพณฯ พจน  สารสิน  มียอดเงิน
จํานวน 5,502,968.49 บาท (หาลานหาแสนสองพันเการอยหกสิบแปดบาทสี่สิบเกาสตางค) เมื่อรวมเงินที่
สมทบในวันที่ 18 กรกฎาคม 2550  รวมเปนเงินทั้งส้ิน  7,572,968.49 บาท  

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
ท่ีประชุมรับทราบ และประธานไดกลาวขอบคุณมหาวิทยาลัยท่ีสมทบทุนน้ี เพื่อให 

ทุนการศึกษานักศึกษาท่ียากจน 
 

6.4   การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา 
ในชวงที่ไมมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยไดจัดทําหนังสือเวียน 

เสนอตอกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา ตามหนังสือมหาวิทยาลัย ที่ 
ศธ 0514.1.1.2/ว.5374 และตามบันทึก ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว.412   ลงวันที่ 16  กรกฎาคม 2550 โดยครบรอบ
การเวียนหนังสือในวันที่  23  กรกฎาคม  2550   และเมื่อถึงวันที่ครบกําหนดการเวียนหนังสือแลวปรากฏวาไมมี
ขอทักทวงแตประการใด จึงถือวาสภามหาวิทยาลัย  มีมติอนุมัต ิ ดังนี้ 
  -  ระดับปริญญาเอก      2       คน 
  -  ระดับปริญญาโท                    18        คน 
  -  ระดับประกาศนียบัตร               1        คน 
  -  ระดับปริญญาตรี                   25        คน 
               รวม         46       คน 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

ท่ีประชุมรับทราบ 
 
6.5   สรุปกิจกรรมตางๆของมหาวิทยาลัยขอนแกน และรายงานสรุปขาวมหาวิทยาลัย 

                   ขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน ประจําเดือนกรกฎาคม 2550 
  ในเดือนกรกฎาคม 2550 มหาวิทยาลัยไดดาํเนินกิจกรรมที่สําคัญๆ ในดานการพัฒนาวชิาการและ
ผลิตบัณฑิต  การวิจัย การบริการวิชาการ  การพัฒนานักศึกษา  การตางประเทศ  การพัฒนาระบบบริหารและ
บุคลากร   การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการจัดกิจกรรมพิเศษ  และนอกจากนี้งานประชาสมัพันธยังได
รวบรวมรายงานสรุปขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ ประจําเดือนกรกฎาคม  2550    ซึ่งมีรายละเอียด
บรรจุในแผนซีดี 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

ท่ีประชุมรับทราบ 
 

6.6 รายงานผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจําเดือนมิถุนายน 2550  
  อธิการบดีเสนอที่ประชุมวา ในเดือนมิถุนายน 2550  อธิการบดไีดปฏบัิติภารกจิตางๆประกอบดวย 
งานประจําทั่วไป  กิจกรรมที่เกี่ยวของกับตางประเทศ/วิเทศสัมพันธ  และอื่นๆ  การดําเนินงานที่ผานมาไดรับ
ความรวมมือเปนอยางดีจาก กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผูบริหารมหาวิทยาลยั ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

ท่ีประชุมรับทราบ 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี  6/2550  เมื่อวันท่ี  1  สิงหาคม  2550 

ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งท่ี 7/2550  เมื่อวันที  5  กันยายน  2550  เรียบรอยแลว 
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ระเบียบวาระที่ 7  เรื่องอืน่ๆ 
7.1 ความคืบหนาของสถาบันความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจลุมนํ้าโขง               
            นายเตช บุนนาค ไดเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่  

5/2550 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2550 ไดใหความเห็นชอบรางขอตกลงระหวางรัฐบาลไทยและสถาบันความ
รวมมือพัฒนาเศรษฐกิจลุมน้ําโขง  แลวนั้น ขณะนี้ รางขอตกลงฯดังกลาวไดผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
เรียบรอยแลว ตั้งแตวันที่ 17 กรกฎาคม 2550  ซึ่งจะตองรอเสนอตอรัฐสภาตอไป ทางสถาบันฯ ขอขอบคุณ   
ในความรวมมอืของมหาวิทยาลัย  และ นายเตช บุนนาค จะสิ้นสุดวาระการดํารงตาํแหนงประธานคณะมนตรี
สถาบันฯ  ในวนัที่ 6  สิงหาคม 2550  นี้  โดย นายเฮือง เวียดกัง  ซึ่งมตีําแหนงเทียบเทาอธิบดีกรมวิเทศสหการ 
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  จะมาทําหนาที่ประธานฯ คนใหมแทน มีวาระการดํารงตําแหนง  2 ป 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 7.2  การเยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรม 
  นายเตช บุนนาค ไดเสนอตอที่ประชุมความวา  เมื่อวันที่  19 -20 กรกฎาคม 2550 ที่ผานมา 
สถาบันความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจลุมน้ําโขง ไดจัดการประชุมใหญระหวางประเทศ  MI Stakeholder Consultative 
Meeting เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางของสถาบันฯ ในอีก  10 ปขางหนา  มีผูเขารวมประชุมประมาณ 
60 คน   โดยไดจัดใหคณะผูติดตามฯ เขาเยี่ยมชมหอศลิปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลยัขอนแกน  ซึ่งโดยภาพรวม
สิ่งที่นํามาแสดงในหอศลิปฯ ถือวาดมีาก สามารถสรางภาพลักษณเชดิชูมหาวิทยาลัยไดเปนอยางดี หากแตยัง
ขาดการบํารุงรักษาใหดีเทาที่ควร  จึงขอเสนอใหมหาวิทยาลัยมีการจัดการเกี่ยวกบัการดูแลบํารุงรักษา ครุภัณฑ 
สภาพแวดลอมตางๆของหอศิลปฯใหอยูในสภาพดี  สรางความประทับใจของผูเขาชมตลอดเวลา 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ และประธานขอใหมหาวิทยาลัยรับไปพิจารณาปรับปรุง 
   

7.3  การสงเสริมกิจกรรมความสัมพันธไทย - ลาว 
นายเตช บุนนาค ไดเสนอตอที่ประชุมความวา  ขอชื่นชมกับหนังสือ มรดกลานชาง   และ 

สารวัฒนธรรม ที่ไดแจกใหกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งสํานักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกนไดจัดทํา
ขึ้น  และในโอกาสตอไป หากมหาวิทยาลัยตองการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทําสิ่งพิมพ  ซึ่งเปนสวนหนึ่งใน
การเสริมสรางความสัมพันธไทยลาว   สามารถเสนอขอไดจากสมาคมไทย - ลาวเพื่อมิตรภาพ  กระทรวงการ
ตางประเทศ  ยินดีจะใหความชวยเหลือในเรื่องดังกลาว 
  มต ิท่ีประชุมรับทราบ 
 

7.4 การติดตามมติของสภามหาวิทยาลัย   
รศ.นิสันต  สัตยาศัย เสนอตอที่ประชุมวา  มหาวิทยาลัยควรมีระบบการติดตามงานตามมติสภามหาวิทยาลัย

จากฝายบริหารโดยมีกรอบระยะเวลาการตดิตาม  และมีระบบการรายงานผลใหสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบ 
  มต ิท่ีประชุมรับทราบ 
 
 7.5 การจัดระบบจราจรในมหาวิทยาลัย 
  รศ.นิสันต  สัตยาศัย เสนอตอที่ประชุมวา   ขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องระบบการจราจร
ภายในมหาวิทยาลัย ทั้งในเรื่อง สัญญานไฟจราจร ที่จอดรถ  เพื่อปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น  ซึ่งมหาวิทยาลัย
อาจมีแผนการดําเนินงานอยูแลว  
  มต ิท่ีประชุมรับทราบ 

 
7.6 การศึกษาเชิงวิจัย เก่ียวกับการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 

  รศ.กิ่งฟา  สินธุวงษ ไดเสนอตอที่ประชุมวา ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยคราวประชุม  
ครั้งที่ 5/2550 วาระที่ 6.1  สรุปสาระสําคัญที่ไดจากการประชุมนานาชาติ “An International Workshop on 
University Governance” นั้น ไดมีขอเสนอวาควรจะมกีารศึกษาวิจัยอยางละเอียดตามแนวทางที่กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารยนําเสนอในการประชุมนั้น  จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาวาจะ
ดําเนินการในเรื่องดังกลาวอยางไร 

 มต ิท่ีประชุมมอบใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณาจารย รับไปพิจารณา 
 

7.7  ขอเสนอแนะตอผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
                     นางบุบผา ชอบใช เสนอตอที่ประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 5/2550 
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2550 ไดใหความเห็นชอบการแตงตั้งผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออก     
เฉียงเหนือ รวมทั้งเห็นชอบขอเสนอแนะ เพื่อใหผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ ที่ไดรับแตงตั้งนําไปปฏิบัติ 
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ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ 4 ขอนั้น ขอรับทราบความคืบหนาในการดําเนนิการเรื่องดังกลาว รวมทั้งการ
ติดตามประเมนิผล 
          อธิการบดีไดแจงวา เรื่องดังกลาวเปนหนาที่ของฝายบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งไดดําเนินการแจง
ผูอํานวยการศนูยหัวใจสิริกิติ์ฯ คนใหมตามมติสภามหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว  สําหรับการติดตามประเมินผล 
มหาวิทยาลัยจะใชระบบการประเมินหัวหนาหนวยงานเปนกลไกการติดตามประเมนิผล เชนเดียวกับหนวยงานอื่น 
  มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 7.8 การจัดใหมีสวนสัตวภายในมหาวิทยาลัย 

 ประธานไดเสนอตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยขอนแกนควรจัดใหมีสวนสัตวเล็กๆภายใน 
มหาวิทยาลัย เพื่อใหนักศึกษา บุคลากรไดใกลชิดธรรมชาติ  เกิดความรูสึกรักและเมตตาตอสัตว คณบดีคณะ
วิทยาศาสตรไดเสนอเพิ่มเตมิวา  คณะวิทยาศาสตรมีพพิิธภัณฑวิทยาศาสตร โดยมีพื้นที่ในการจัดแสดง
นิทรรศการ 3 สวน คือ พิพิธภัณฑสัตวที่ไมมีชีวิต พิพิธภัณฑพืช และหองสัมผัสกับวิทยาศาสตรหรือ Discovery 
Room  ซึ่งเปดใหเขาเยี่ยมชมไดเมื่อมีผูแจงความจํานงมาที่พิพิธภัณฑในวันและเวลาราชการ และขณะนี้คณะ
วิทยาศาสตรมีแนวคิดที่จะปรับปรุงใหม  ประกอบกับมหาวิทยาลัยไดรับการสนับสนุนจาก ปตท. โดยจัดสรร
งบประมาณ 2 ลานบาทใหดําเนินโครงการสวนรุกขชาติ หากนําโครงการสวนสัตวไปผนวกกับโครงการดังกลาว
ดวยนาจะมีประโยชนตอการศึกษาคนควาและเปนแหลงเรียนรูของนักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป จึง
ใครขอเสนอโครงการรวมกบัโครงการสวนสัตวดวย โดยจะขอหารือกับคณะเกษตรศาสตร เพื่อเสนอโครงการ
สวนสัตว รวมทั้งพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร ซึ่งจะเอื้อประโยชนตอการศึกษาดวย    
  มติ ท่ีประชุมเห็นชอบตามที่เสนอ และใหอธิการบดีนําไปพิจารณาตามความเหมาะสมตอไป 
 
 7.9  การวางผังกายภาพ ของทั้งมหาวิทยาลัย       
                    อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ไดเสนอตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยควรจัดการวางผังกายภาพ การ
ใชพื้นที่ของทั้งมหาวิทยาลัย ใหมีผลออกมาโดยเร็ว  ซึ่ง รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศไดชี้แจงวา 
ขณะนี้  ศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ  รับเรื่องการวางผังมหาวิทยาลัยทั้งระบบไปพิจารณา ทั้งในเรื่องการโซนนิ่ง
พื้นที่  ขนาดที่เหมาะสม  การจราจรขนสง  รวมทั้งไดมีการระดมความคิดเห็นจากภาคสวนตางๆดวย ขณะนี้งาน
ไดลุลวงไปแลวประมาณ 80 เปอรเซ็นต  เมื่อดําเนินการเรียบรอยแลวจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
  มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
เลิกประชุม   11.15  น. 
 
 
 
 
        (ลงชื่อ)        กุลธิดา  ทวมสุข 

(รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 
                                                                รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
                            กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
 
 
นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์ 
ผูจดรายงานการประชุม 
 
 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี  6/2550  เมื่อวันท่ี  1  สิงหาคม  2550 

ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งท่ี 7/2550  เมื่อวันที  5  กันยายน  2550  เรียบรอยแลว 


	รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
	ผู้มาประชุม 
	  19. รศ.สมาน  ลอยฟ้า    ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ  
	      (สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้)  
	                                                     กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนผู้อำนวยการ 
	ผู้เข้าร่วมประชุม   
	 1. รศ.รังสรรค์  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ 
	 2. รศ.สุลัดดา  ลอยฟ้า            รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
	 3. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย                 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 


	  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2550  เมื่อวันที่  4  กรกฎาคม   2550  โดยให้แก้ไข ดังนี้  
	ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องสืบเนื่อง 
	 4.1   รายงานสถานภาพสินทรัพย์และการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
	รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเสนอต่อที่ประชุมความว่า มหาวิทยาลัยขอรายงานสถานภาพ 
	สินทรัพย์และการลงทุนของมหาวิทยาลัย และรายจ่ายจากเงินรายได้เพียงวันที่  18  กรกฎาคม  2550   
	ดังนี้ 
	ณ  18  ก.ค. 50
	ประเภท
	สินทรัพย์
	   ก) ประเภทดอกผลใช้ได้
	   ข) ประเภทดอกผลมี  
	       ข้อกำหนด
	การลงทุน
	    เงินฝากธนาคาร/สถาบันการเงิน 
	   ตราสารหนี้
	          พันธบัตร          
	          หุ้นกู้ (รวมบรรษัทเงินทุน)
	          อื่นๆ 
	   ตราสารทุน
	          หุ้นสามัญ
	            กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้น
	3.   รายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 - 18 กรกฎาคม 2550) 
	  เนื่องจากข้อคิดเห็นต่อข้อบังคับฯ ดังกล่าวมีความหลากหลาย  และสภามหาวิทยาลัยต้องออกข้อบังคับตามรายมาตราต่างๆ  ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ที่ ก.พ.อ. กำหนด จึงเห็นควรให้มหาวิทยาลัยศึกษาเปรียบเทียบเพื่อเรียนรู้จากมหาวิทยาลัยอื่นๆ   ว่าข้อคิดเห็นที่ได้เสนอข้างต้น สิ่งใดควรทำ หรือไม่ควรทำ ด้วยเหตุใด  และให้ยกร่างเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหม่อีกครั้ง   ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ขยายเวลาการเสนอข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาฯ ไปจนถึง วันที่  30 กันยายน  2550 
	ซึ่งมีรายละเอียดสรุปการจำแนกผู้สำเร็จการศึกษาตามคณะ ระดับหลักสูตร  ชื่อปริญญา ตามเอกสารประกอบ 
	วาระการประชุม   

	  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ตามที่เสนอ 

	ระเบียบวาระที่  6   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
	            6.1  ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 
	                   พ.ศ. 2549  (ผลจากการอุทธรณ์ค่าคะแนน) 


