
  
 
 
 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี  8/2550  เมื่อวันท่ี  3  ตุลาคม  2550 

ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งท่ี 9/2550  เมื่อวันที  7  พฤศจิกายน  2550  เรียบรอยแลว 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
ครั้งท่ี  8/2550 

วันพุธท่ี  3   ตุลาคม   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.เชิดชัย  รัตนเศรษฐากุล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
5.  นายทองใบ  ทองเปาด   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
6.  นายณรงคชัย  อัครเศรณี   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

  7.  นายเตช  บุนนาค    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
8.  นางสาวพรพิมล  รัตนพทิักษ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
9.  นายปานชัย  บวรรัตนปราณ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
10. นายพิสิฐ  ลี้อาธรรม   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
11. นายรอม  หิรัญพฤกษ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
12. นายเฉลิมชัย  วงษนาคเพ็ชร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
13. รศ.สุมนต  สกลไชย   อธิการบดี 
14. นายอภิสิทธิ์  รุจิเกียรติกําจร   ประธานกรรมการสงเสรมิกิจการมหาวิทยาลยัขอนแกน 
15. อาจารยพรรณวดี  ตันติศิรินทร                 ประธานสภาคณาจารย 
16. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร  รองอธิการบดีฝายบริหาร 
                                                          กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนรองอธิการบดี    
17. ศ.วิรุฬห เหลาภัทรเกษม    คณบดีคณะแพทยศาสตร  

                                                     กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี 
  18. ศ.ละออศรี  เสนาะเมือง   คณบดีคณะวิทยาศาสตร  
      กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี 
  19. รศ.มันทนา  สามารถ   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  

      กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี 
20. ผศ.เกษม  นันทชัย   คณบดีคณะเทคโนโลยี 
                                                            กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี 

  21. รศ.สมาน  ลอยฟา    ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ  
      (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู)  
                                                    กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนผูอํานวยการ 

22. ศ.บวรศิลป  เชาวนชื่น            กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารยประจํา 
23. รศ.นิสันต  สัตยาศัย              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.  ศ.กนก  วงษตระหงาน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
2.  นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
3.  นายวสันต  วรรณวโรทร   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
4.  รศ.ศจี  สัตยุตม                                  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารยประจํา  
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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.ชูชาต ิกมลเลิศ              ผูชวยอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 
                                       แทนรองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 
 6. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 
 
เริ่มประชุมเวลา   8.30  นาฬิกา 
                       
  เมื่อครบองคประชุมประธานไดดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้  
 
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจงตอท่ีประชุม 
   - ไมมี - 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องที่เลขานุการแจงตอท่ีประชุม 

- ไมมี - 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  
    ครั้งท่ี 7/2550  เมื่อวันพุธท่ี   5   กันยายน   2550 

  ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2550  
เมื่อวันที่  5 กันยายน 2550  โดยไมมีการแกไข  
 
ระเบียบวาระที่  4  เรื่องสืบเน่ือง 
 4.1   รายงานสถานภาพสินทรัพยและการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
         เพียงวันท่ี  18  กันยายน   2550 

รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยขอรายงานสถานภาพ 
สินทรัพยและการลงทุนของมหาวิทยาลัย และรายจายจากเงินรายไดเพียงวันที่  18 กันยายน 2550  ดังนี้ 
 

1. สถานภาพสินทรัพยและการลงทุน 
 

 ณ  17  ส.ค. 50 ณ  18 ก.ย. 50 
ประเภท จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน 

สินทรัพย  5,529,020,610.73 
   ก) ประเภทดอกผลใชได 5,011,307,334.13   5,216,297,923.38 
   ข) ประเภทดอกผลมี  
       ขอกําหนด 

315,639,447.54      312,722,687.35 

การลงทุน  5,529,020,610.73 
    เงินฝากธนาคาร/สถาบันการเงิน  2,815,806,781.67   2,720,880,610.73    2,720,880,610.73 
   ตราสารหนี ้     2,377,740,000.00 
          พันธบัตร           1,414,980,000.00   1,666,980,000.00 
          หุนกู  447,000,000.00      447,000,000.00 
          อื่นๆ  268,760,000.00      263,760,000.00 
   ตราสารทุน       430,400,000.00* 
          หุนสามัญ - - 
            กองทนุรวมที่ลงทุนในหุน 430,000,000.00      430,400,000.00 
หมายเหต ุ รายละเอียดประกอบสําหรับกองทุนรวมวายุภักษ  

1. มูลคาหุนตาม NAV  ณ วันที่  14 กันยายน 2550 = 10.76 บาท 
2. ราคาหุน ณ ราคาปดตลาด วันที่ 18  กันยายน 2550  = หุนละ  9.62 บาท 
3. จากมติคณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแกนเห็นชอบใหคิดมูลคาตาม NAV  
 

 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี  8/2550  เมื่อวันท่ี  3  ตุลาคม  2550 
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2. รายได 
     2.1 ดอกเบ้ียรับปงบประมาณ 2550 ( 1 ต.ค. 2549 –  18 ก.ย.  2550 )   175,459,153.62  บาท 

3.   รายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลยั ในปงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 - 17 กันยายน 2550) 
 3.1 งบบุคลากร        102,673,748.54     บาท 

3.2 งบดําเนินงาน              1,730,062,276.44     บาท 
3.3 งบลงทุน        167,204,642.11     บาท 

 3.4 งบเงินอุดหนุน                 658,044,932.15      บาท 
 3.5 รายจายอื่นๆ                  163,688,324.19     บาท 
      รวม            2,821,673,923.43    บาท  
4.  สหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มหาวิทยาลัยขอนแกนใหกูยืมเงินจํานวน 150,000,000.00 บาท 
(ณ วันที่  18  กันยายน  2550  เงินตนคงเหลือจํานวน  50,000,000.00 บาท) 
มข. ไดรับดอกเบี้ยจากสหกรณออมทรัพยแลว จํานวน 26 งวด (ก.ค. 2548 – ส.ค. 2550)  
      เปนเงิน  9,184,932.17  บาท 
 

 อนึ่ง ในชวงสิ้นปงบประมาณ 2550 มหาวิทยาลัยไดดาํเนินการจัดทําบัญชีงบดุลเพื่อรายงานตอ
สภามหาวิทยาลัย และสํานักงาน ก.พ.ร. ซึ่งหากรายงาน ก.พ.ร.ไดภายในเดือนตุลาคมนี้ มหาวิทยาลัยจะ
ไดคาคะแนนในเรื่องนี้ 5 คะแนนเต็ม  ซึ่งมหาวิทยาลัยจะไดเสนอที่ประชุมคณบดีรับรอง เพื่อเสนอให 
ก.พ.ร. ภายในเวลาที่กําหนด และจะไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมเดือนพฤศจิกายน 2550 ตอไป 

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
            ท่ีประชุมรับทราบ 

 
 4.2  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
                   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549  เพิ่มเติม 
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแกน
ไดรายงานการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ดวยตนเอง 
(Self-Assessment Report) ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ตามมิติการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 4 มิติ และ
ไดรับผลการประเมินการปฏิบัติราชการ เทากับ 4.6638 ไดรับจัดสรรเงินรางวัลทั้งส้ิน 18,472,407.42  บาท
(สิบแปดลานสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่รอยเจ็ดบาทสี่สิบสองสตางค) นั้น 
  บัดนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. ไดแจงผลการจัดสรรเงินรางวลัเพิ่มเติมรอบสุดทาย เปนจํานวน
เงินทั้งส้ิน 3,091,378.57 บาท (สามลานเกาหมืน่หนึ่งพันสามรอยเจ็ดสิบแปดบาทหาสิบเจ็ดสตางค) 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับจัดสรรเงินรางวัลในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 
21,563,785.99 บาท (ยี่สิบเอ็ดลานหาแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดรอยแปดสิบหาบาทเกาสิบเกาสตางค)  
ซึ่งเงินรางวัลที่ไดรับการจัดสรรจํานวนดังกลาวนี้ ยังไมรวมเงินรางวัลที่จะไดรับสมทบรอยละ 30 จากเงิน
เพิ่มพิเศษของผูบริหาร ซึ่งอยูระหวางการคํานวณและการตรวจสอบจากสวนราชการ ซึ่งสํานักงาน ก.พ.ร. 
จะไดแจงใหทราบตอไป นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. ไดซักซอมความเขาใจกับสวนราชการวา การ
ประกาศขอมูลในครั้งแรกเปนชั้นความลับแตขอมูลนี้สามารถนําไปเผยแพรประชาสัมพันธไดโดยขอใหแต
ละมหาวิทยาลัยระบุขอความวา “เปนผลจากการขับเคลื่อนของทุกคนที่เกิดจากการรวมแรงรวมใจกัน
ทํางานภายใตขอจํากัดที่มีอยู” และผลคะแนนเปนการทาทายศักยภาพของตนเอง จึงไมควรนําไป
เปรียบเทียบหรือจัดอันดับ และเมื่อเปนขอมูลสาธารณะแลว สํานักงาน ก.พ.ร.จะไดนําขอมูลคะแนนผล
การปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ทั้งหมด ทั้งในสวนของกรม จังหวัดและสถาบัน 
อุดมศึกษา เปดเผยเปนขอมูลสาธารณะตอไป  
  สรุปผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ และเงินรางวัลมหาวิทยาลัยขอนแกน 
ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2547-2549 ดังนี้  

เงินรางวัล ปงบประมาณ คะแนน 
ครั้งท่ี 1 ครั้งที 2 รวม 

2547 4.1186 19,140,714.87 2,631,689.63 21,772,404.50 
2548 4.5877 28,025,020.37 1,417,913.54 29,442,933.91 
2549 4.6638 18,472,407.42 3,091,378.57 21,563,785.99 

 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
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 4.3   การจัดทําคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                   ของมหาวิทยาลัยขอนแกน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา  ตามมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ขอนแกน  คราวประชุมครั้งที่ 7/2550 วันที่  5  กันยายน  2550  เห็นชอบในหลักการเรื่อง
การจัดทําคํารบัรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2551  ดังนี้ 
  1.  เห็นชอบใหใชแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามแผนยุทธศาสตรการบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550 – 2553  เปนหลักในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ     
พ.ศ. 2551  ครั้งนี้  โดยอาจจัดกลุมกลยุทธ งาน/โครงการใหสอดคลองกับตัวชี้วัดและคาเปาหมายของ
โครงการตามที่ ก.พ.ร. กําหนด 
  2. มอบหมายกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิประกอบดวย อุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย  ศ.เชิดชัย  รัตนเศรษฐากุล  และนายเฉลิมชัย  วงษนาคเพ็ชรและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยภายในมหาวิทยาลัยทั้งหมดรวมเปนกรรมการเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ 2551 
  3.ใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีดําเนินการหรือมอบหมาย
ผูรับผิดชอบดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  รวมทั้งจัดทําและเจรจา
ตัวชี้วัด  น้ําหนัก  คาเปาหมายและเกณฑการใหคะแนนความสําเร็จของการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
  บัดนี้    การดําเนินการดังกลาวมีความคืบหนากลาวคือ  มหาวิทยาลัยขอนแกนโดย             
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยจัดทํา   (1) แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และ (2)  
(ราง) เอกสารประกอบการเจรจาตัวชี้วัด  น้ําหนัก  คาเปาหมาย  และเกณฑการใหคะแนนความสําเร็จของ
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  เรียบรอยแลว   โดย 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  ดําเนินงานตามลําดับดังนี้ 
  22 สิงหาคม  2550      : ประชุมรับฟงความชี้แจงการจัดทําคํารับรองและการ 

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ  2551 

30 สิงหาคม  2550 : จัดประชุมชี้แจงการจัดทําคํารับรองฯ  ในระดับ  
                                       มหาวิทยาลัย และคณะ/หนวยงาน 
 5  กันยายน  2550 : นําเสนอขอความเห็นชอบการจัดทําคํารับรองฯ  
                                      จากสภามหาวิทยาลัย 
13  กันยายน 2550 : นําเสนอผลการจัดทําคํารับรองฯ ตอผูแทนคณะ/ 

  หนวยงาน 
ตลอดจนผูสนใจทั่วไปและกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผูทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายพิจารณาให 
ความเห็นชอบ 

14  กันยายน 2550 : สงแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  ใหแกสํานักงาน 
 ก.พ.ร. 

21  กันยายน 2550  : สงรางเอกสารประกอบการเจรจาตัวชี้วัด  น้ําหนัก 
          คาเปาหมายและเกณฑการใหคะแนนความสําเร็จของ 
          การปฏิบัติราชการตามคํารับรองปฏิบัติราชการฯให 
 ส.ม.ศ. 

การดําเนินงานขั้นตอไป 
5  ตุลาคม  2550 : สํานักงาน ก.พ.ร. แจงความเห็นในแผนปฏิบัติราชการฯ          

ใหมหาวิทยาลัยทราบ   เพื่ อปรับปรุ งแกไขตาม
 ขอเสนอแนะ 

10 ตุลาคม  2550 : เจรจาตกลงเรื่องตัวชี้วัด  ในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
9  พฤศจิกายน  2550 : ส งแผนปฏิ บัติ ร าชการฯ  ฉบับปรับปรุ งแก ไขให  

 สํานักงาน ก.พ.ร. 
30 พฤศจิกายน 2550 : สงคํารับรองการปฏิบัติราชการที่อธิการบดีลงนามให  
  ส.ก.อ. 
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จึงขอรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบและขอความเห็นชอบ ดังนี้ 
1. แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2551  ฉบับนําเสนอตอสํานักงาน 

ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2550 
2. ตัวชี้วัด น้ําหนัก คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตามความสําเร็จของการปฏิบัติราชการ

ตามคํารับรองปฏิบัติราชการฯ ตามรางเอกสารประกอบการเจรจา ฉบับนําเสนอตอสํานักงาน 
ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2550 

  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณา  
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ และพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติ
ราชการของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2551 ฉบับนําเสนอตอสํานักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันท่ี 
14  กันยายน  2550        และ ตัวชี้วัด นํ้าหนัก คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตาม
ความสําเร็จของการปฏิบัติราชการตามคํารับรองปฏิบัติราชการฯ ตามรางเอกสารประกอบการ
เจรจา ฉบับนําเสนอตอสํานักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันท่ี  21 กันยายน 2550   ตามที่เสนอ  และหลงัจากมี
การเจรจาตกลงเรื่องตัวชี้วัดในคํารับรองการปฏิบัติราชการแลวมีขอยุติอยางไร ใหนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยทราบอีกครั้ง 

 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพือ่พิจารณา 
 

 5.1 ขออนุมัติงบประมาณรายจายงบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
                  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551  
มหาวิทยาลัยขอนแกนไดจัดตั้งงบประมาณเพื่อการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  จํานวน 
7,746.0848  ลานบาท  เปนงบประมาณแผนดิน  3,210.5241  ลานบาท  และงบประมาณเงินรายได  
4,535.5607 ลานบาท   โดยในปการศึกษา พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยมีภาระงานตามพันธกิจเพิ่มขึ้น คือ 
นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา โครงการวิจัย การใหบริการวิชาการ การใหบริการ
รักษาพยาบาล การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และมุงเนนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การ
ดําเนินภารกิจดังกลาวจะใชงบประมาณจากเงินรายได โดยมีคําของบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2551 สรุปดังนี้  
 ภาครายรับ จํานวน 4,535.5607 ลานบาท โดยแบงตามหมวดรายรบั ดังนี้ 1) เงินผลประโยชน 
2,985.4444 ลานบาท (65.82%)   2) เงินคาธรรมเนยีมการศึกษา 1,071.5902 ลานบาท ( 23.63%)   
3) เงินทุนการศึกษา  เงินทุนวิจัย  และเงินบริจาคอื่น ๆ  273.1805 ลานบาท ( 6.02%)  4) เงินรับฝาก  
79.8850  ลานบาท (1.76%)  5) เงินทุนสํารองสะสม  125.4606 ลานบาท (2.77%)    
 ภาครายจาย งบประมาณรายจายที่ขออนุมัติใช เสนอจากรายรับที่ประมาณการไวเพียง 85%   
รายรับที่เหลืออีก 15%    แบงเปนเงินสํารองสะสม 7%  และเปนงบกลางและบริหารดานกายภาพ 8%  
 งบประมาณรายจายนี้ใชในโครงการ กิจกรรมตามประเด็นยุทธศาสตร ของแผนกลยุทธการบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550 -2553  ดังนี้  
 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1   การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษา จํานวน 1,424.4818 ลานบาท 
(31.41%) 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2   การวิจัยและการพัฒนาองคความรู  จํานวน 298.4850 ลานบาท  
(6.58%) 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3   การบริการวิชาการที่เสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน จํานวน 
2,147.1465 ลานบาท (47.34%) 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การอนุรักษ พัฒนา ถายทอดและฟนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีและ
วัฒนธรรม จํานวน  5.9600 ลานบาท (0.13%) 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5   การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ จํานวน  659.4873  
ลานบาท (14.54%)   

 ผลผลิต มหาวิทยาลัยขอนแกนจะไดผลผลิตจากการดําเนินงาน จํานวน 7 ผลผลิต และมีการใช
จายงบประมาณจากเงินรายได ดังนี้ 1) ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 
920.9531 ลานบาท (20.31%)    2) ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 657.4037 ลาน
บาท (14.49%)    3) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร จํานวน 505.6125 ลานบาท(11.15%)        
4) ผลงานการใหบริการวิชาการ จํานวน 5.9616 ลานบาท (0.13%)  5) ผลงานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม จํานวน 5.9600 ลานบาท (0.13%)  6) ผลงานการใหบริการรักษาพยาบาล จํานวน 
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2,141.1849 ลานบาท (47.21%)   7) ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู จํานวน 298.4850 ลานบาท 
(6.58%)    
 งบรายจาย แบงเปน 5 งบ  ไดแก งบบุคลากร จํานวน 251.4534 ลานบาท (5.54%)   งบ
ดําเนินงาน จํานวน 2,304.1843 ลานบาท (50.80%)  งบลงทุน จํานวน 533.0790 ลานบาท (11.75%) 
งบอุดหนุน จํานวน 1,070.9970 ลานบาท (23.61%)  งบรายจายอื่น จํานวน 375.8470 ลานบาท 
(8.29%) 
 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณบดี คราวประชุมครั้งที่  16/2550  เมือ่วันที่  14 กันยายน 2550  แลว 
      จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 

1. งบประมาณดานการบริการรักษาพยาบาลตั้งไวสูงถึง 47.21 %  ควรพิจารณาใหสัมพันธกัน
กับเปาหมายเชิงยุทธศาสตร  และแผนปฏิบัติราชการ    โดยควรพิจารณาวานโยบายของ
รัฐบาลในเรื่องการรักษาพยาบาล  มีผลกระทบตอคณะแพทยศาสตร  และตอมหาวิทยาลัยใน
การบริหารจัดการอยางไร  ควรมีการนําเสนอขอมูลตัวเลขที่ชัดเจน เพื่อพิจารณาวาจะบริหาร
จัดการอยางไรในอนาคต  ทั้งนี้ ขอใหมหาวิทยาลัยนําขอมูลผลกระทบจากโครงการ 30 บาท
รักษาทุกโรค  รวมทั้งการพิจารณาประเมินครุภัณฑทางการแพทย     และเทคโนโลยีใหมๆที่
จําเปนตองหามาเพิ่มเติมหรอืทดแทน  มานําเสนอสภามหาวิทยาลัยเปนวาระเชิงนโยบาย 

2. เนื่องจากแนวโนมการไดรับการสนับสนุนงบประมาณแผนดินจะลดนอยลงเรื่อยๆ  ดังนั้น
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเพิ่มศักยภาพในการหารายได   รวมทั้งการใชทรัพยากรที่มีอยู
อยางคุมคาและประหยัด   เพื่อสรางความเขมแข็งในการกาวสูมหาวทิยาลัยชั้นนําในอาเซียน  

3. ควรพิจารณาประเมินครุภัณฑทางการศึกษาของคณะตางๆ ที่มีอยูวาตองมีการลงทุนจัดซื้อใหม
หรือไมเพื่อเพิม่ศักยภาพของมหาวิทยาลยั โดยอาจจัดตัง้คณะทํางานประเมินฯ ทั้งมหาวิทยาลัย     

          4.   ในการเรียนการสอนของคณะตางๆในสายวิทยาศาสตรสุขภาพ  มีทั้งรายวิชาศึกษาทั่วไป  
                พื้นฐานวิชาชีพ  และวิชาชีพ    ซึ่งโดยทั่วไปคณะแพทยศาสตรจะเปนผูรับผิดชอบจัดการ 
                เรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพดานปรีคลินิกนั้น ควรมีการวิเคราะหผลดีผลเสีย  
    หากจะแยกกลุมภาควิชาทางดานปรีคลินิกออกมาเปนหนวยงานตางหาก เพื่อสรางความ 
                เปนเลิศเฉพาะทาง และพฒันานักวิทยาศาสตรปรคีลินิกเพื่อปอนสถาบันตางๆ   สําหรับคณะ 
    แพทยศาสตรควรเปนศูนยความเปนเลิศเฉพาะทางดานการใหการรักษาพยาบาลระดับตติยภูมิ 
                ดังนั้นศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ ซึ่งเปนศูนยเฉพาะทางและมีภารกิจดานการรกัษาพยาบาล จึงควรจะ 
         รวมอยูกับคณะแพทยศาสตร  เพราะโดยหลักการการรักษาพยาบาลเฉพาะทางดานตางๆควร  
            รวมอยูในคณะแพทยศาสตรทั้งหมด    

5. นอกเหนือจากสินทรัพยดานการเงินที่มหาวิทยาลัยไดรายงานสภามหาวิทยาลัยรับทราบทุก
เดือนแลว  ขอใหฝายเลขานกุารของคณะกรรมการการเงนิของมหาวิทยาลัย พิจารณารวบรวม
ขอมูลสินทรัพยดานกายภาพของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม รวมทั้งที่ดิน อาคาร   เพื่อพิจารณาการ
จัดสรรพื้นที่เพื่อหารายได ใหมากกวาทีไ่ดรับอยูเดมิเพือ่เตรียมการรับสถานการณอนาคต    

6. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาใหมีหนวยงานของมหาวิทยาลัยที่ทําหนาที่ติดตอประสานงาน
ศิษยเกา ขอรับบริจาคเงินเพื่อเปนรายไดเขามหาวิทยาลัย เปนทุนการศึกษา หรือสนับสนุน
กิจการอื่นๆของมหาวิทยาลัย   โดยอาจใหมีศิษยเกาฯเขามารวมเปนคณะกรรมการในการ
จัดหาและใชจายเงิน  แตมหาวิทยาลัยควรตองมีองคกรและระบบการบริหารจัดการรองรับ 

7. งบประมาณรายจายดานการวิจัยสรางองคความรู  การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมยังมีสัดสวนนอย เมื่อเทียบกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย    

8. มหาวิทยาลัยควรกําหนดทศิทางการพัฒนาในอนาคตที่ชัดเจน (เชน แผนกลยุทธระยะยาว 
10 ป หรือครบรอบ 50 ปของมหาวิทยาลัย) และจัดทําทั้งแผนดานวิชาการ  แผนดานการเงิน  
แผนดานกายภาพ   และแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการพัฒนาดังกลาว  

      มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบประมาณรายจายงบประมาณเงินรายได 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551  มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามที่เสนอ  เพื่อใหมหาวิทยาลัยใชเปน
แผนการปฏิบัติงาน แผนงบประมาณประจําป พ.ศ. 2551    และใหมหาวิทยาลัยนําขอคิดเห็น
เสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาหรือศึกษาความเปนไปไดตอไป 
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 5.2  รางงบประมาณประจําป 2551 ของสถานจัดการและอนุรักษพลังงาน 
                    คณะวิศวกรรมศาสตร 
     รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
ขอนแกน วาดวย การบริหารสถานจัดการและอนุรักษพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
พ.ศ. 2541  ขอ 14  กําหนดใหในแตละปกอนเริ่มปงบประมาณใหผูอํานวยการจัดทํารางงบประมาณ
รายรับ - รายจายประจําปเสนอคณะกรรมการอํานวยการเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกอนเสนอสภา
มหาวิทยาลัย  ในการนี้ สถานจัดการและอนุรักษพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร จึงขอเสนอรางงบประมาณ
ประจําป 2551 ของสถานจัดการและอนุรักษพลังงาน โดยประมาณการรายรับเปนเงิน 15,000,000 บาท  
และทั้งหมดจัดสรรเปนคาใชจายในการดําเนินงาน  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
    ทั้งนี้ ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการสถานจัดการและอนุรักษพลังงาน 
ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2550  และที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 
16/2550  เมื่อวันที่  14  กันยายน 2550 เรียบรอยแลว 
     จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
               มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบประมาณประจําป 2551 ของสถาน
จัดการและอนุรักษพลังงาน   คณะวิศวกรรมศาสตร ตามที่เสนอ  
   
 5.3  (ราง) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย จรรยาบรรณของบุคลากร  
                    มหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. ... 
     รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลเสนอตอที่ประชุมวา ดวยคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดยกรางขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย จรรยาบรรณของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ... เพื่อใหสอดคลองกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึง
มีในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2550  เพื่อเปนการประมวลความประพฤติ และ
หลักปฏิบัติใหบุคลากรยึดเปนอุดมการณในการทํางานเพื่อธํารงไวซึ่งศักดิ์ศรี ชื่อเสียง เกียรติคุณ สถานะ
ของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่ 15/2550  เมื่อวันที่ 17 
สิงหาคม 2550  และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) ในคราวประชมุครัง้ที่ 6/2550  เมื่อ
วันที่ 4 กันยายน 2550 ไดใหความเห็นชอบ ในหลักการและเสนอแนะใหปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ ได
ดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัย โดยวิธีการสงอีเมล ใหแกบุคลากรทุกทาน
ใหความเห็นเพื่อประกอบการปรับปรุง ซึ่งไดดําเนินการยกรางขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย 
จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ...  ตามขอเสนอแนะและความเห็นดังกลาว
เรียบรอยแลว   ประกอบดวย  6 หมวด  ไดแก   
 หมวด 1   จรรยาบรรณ   
 หมวด 2   การประพฤติผิดจรรยาบรรณ 
 หมวด 3   การสงเสริมและควบคุมใหเปนไปตามจรรยาบรรณ 
 หมวด 4   วิธีการพิจารณา 
 หมวด 5   การอุทธรณโทษจรรยาบรรณ 
 หมวด 6   บทเฉพาะกาล  
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
     จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
     ที่ประชุมพิจารณาแลว มีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ควรพิจารณาวา ในขอ 9 โทษทางจรรยาบรรณ   (3) การประณาม  จะมีวิธีการอยางไร ที่จะ
ทําใหการประณาม นั้นกอใหเกิดการปรับตัวหรือประพฤติตัวใหม  

2. ควรพิจารณาเขียนเพิ่มในเรื่องวิธีการไมใหเกิดการมีผลประโยชนขัดแยง  หรือผลประโยชน
ทับซอน  ใหชัดเจน 

3. ขอ 6.3 (1) ควรพิจารณาเพิม่ ประเด็นที่ผูบังคับบัญชา มีธรรมมาภิบาล ประพฤติเปนสุจริตชน 
4. ขอ 8 (4) ขอความ  “โดยมิชอบกอใหเกิด...” ควรปรับเปน “ โดยมิชอบ และกอใหเกิด...” 
5. ขอ 16 (3) ควรเปน “เมื่อกรรมการตามขอ 15 (1) (2) และ (3)” ควรแกไขเปน “เมื่อ

กรรมการตามขอ 15 (1) (3) และ (4)” 
6. ขอ 18 (4)  ขอความ “ ไดรับการยองยองเชิดชูเกียรติ...” ควรแกไขเปน” “ และหรือไดรับ

การยกยองเชิดชูเกียรติ...” 
7. ขอ 19 ควรพิจารณาเขียนใหชัดเจนวา คณุสมบัติของกรรมการฯตามที่กาํหนดไวนั้น ใชในการ

พิจารณาเมื่อใด  
8. ขอ 20  ควรพิจารณาเพิ่มประเด็นมาตรการการสงเสริมจรรยาบรรณ  
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      มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหความเห็นชอบหลักการ (ราง) ขอบังคับสภา
มหาวิทยาลัย ขอนแกน วาดวย จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ...  ตามที่
เสนอ และนําขอคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาปรับแกไขหรือดําเนินการตอไป 
 
 5.4  การเปลี่ยนแปลงสถานภาพของสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน  

      รองอธิการบดีฝายวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่สภา
มหาวิทยาลัยไดมีมติอนุมัตใิหจัดตั้งสถาบันสันติศึกษาขึ้นเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2538  เพื่อใหทําหนาที่
บริการวิชาการ จัดการฝกอบรม เก็บรวบรวมขอมูล และศึกษาวิจัยที่เปนประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ   มีการดําเนินงานในลักษณะองคกรในกํากับของมหาวิทยาลัย  มีการบริหาร
จัดการภายใตระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 
2540 โดยมี ศาสตราจารยวันชัย วฒันศัพท ดาํรงตําแหนงผูอํานวยการสถาบนัเปนคนแรก และตอมา     
รองศาสตราจารยสุวิทย เลาหศิริวงศ ไดรับแตงตั้งใหทําหนาที่รักษาการผูอํานวยการและผูอํานวยการใน
ระยะเวลาตอมาตั้งแตป พ.ศ. 2542 จนถึงปจจุบัน  

    การบริหารงานในระยะแรกสถาบันฯ ไดรับการสนับสนุนจากองคกรวิเทศพัฒนาของ  ประเทศ
แคนาดา (Canadian International Development Agency : CIDA) ใหการฝกอบรม แกบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 5 คน ในดานการจัดการ ความขัดแยง การเจรจา ไกลเกลี่ย และไดเปน
จุดเริ่มตนของการรวมกันสัมมนาฝกอบรมใหกับเจาหนาที่ของรัฐของไทยจากกระทรวงและองคกรตางๆมา
ตลอดจนถึงปจจุบัน ซึ่งสถาบันฯไดสรางชื่อเสียงจนเปนที่ยอมรับทั้งในประเทศและตางประเทศ 

    ในชวงระยะเวลา 2-3 ปที่ผานมา สถาบันฯไดรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมจากหนวยงาน
ตางๆ ลดลงอยางตอเนื่อง กอปรกับ รองศาสตราจารยสุวิทย  เลาหศิริวงศ มีภารกิจดานการบริหารงานเปน
จํานวนมาก และปจจุบันไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลยันครพนม จึงทําใหไม
สามารถที่จะบริหารงานสถาบันฯไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสถาบันฯ ไมใชหนวยงานที่จะหาผลประโยชน 
เพื่อการพึ่งพาตนเองได มหาวิทยาลัยจึงไดพิจารณาที่จะปรับเปลี่ยนสถานภาพของสถาบันฯจากการเปน
องคกรในกํากับที่ตองพึ่งพาตนเอง ใหเปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี และอยูภายใตการดูแล
และรับผิดชอบของฝายวิจัยฯและใหดําเนินกิจการตอไป ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี  
คราวประชุมครั้งที่ 16/2550  เมื่อวันที่  14  กันยายน 2550  แลว  

       จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
        มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการปรับเปลี่ยนสถานภาพของสถาบัน
สันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน จากการเปนองคกรในกํากับของมหาวิทยาลัย มาเปน
หนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี และอยูภายใตการดูแลและรับผิดชอบของฝายวิจัยฯ  
โดยใหมหาวิทยาลัยดําเนินการแกไขระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย สถาบันสันติศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. 2540  ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของสถาบันฯ 
ดวย 

  

 5.5  ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน   4  หลักสูตร 
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ดวยคณะในสังกัดไดเสนอ

ขออนุมัติหลักสูตร ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร   และไดเสนอให
กรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรตามมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่  2/2549  เมื่อวันที่ 
1 มีนาคม 2549 พิจารณาใหความเห็นชอบแลวจํานวน  4  หลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียดการจาํแนก หลกัสูตร ตาม
ประเภทหลักสูตร  ระดับปริญญา  คณะ   และประเภทการเปดสอน ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
                     จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรตามที่เสนอ 
                       มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบหลักสูตรตามที่เสนอ  4  หลักสูตร ดังนี้ 
      (1) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก   
                สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา   (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550) 
      (2) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก 
                สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา  (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550) 
          (3)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  
                (ศึกษาเปนภาษาอังกฤษ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550) 
 (4) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  
                (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) 
 

 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี  8/2550  เมื่อวันท่ี  3  ตุลาคม  2550 
ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งท่ี 9/2550  เมื่อวันที  7  พฤศจิกายน  2550  เรียบรอยแลว 
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 5.6  ขออนุมัติแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ   (ตามรายละเอียดเอกสารลับ) 
 
 

 5.7  เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา 
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ดวยมีคณะตางๆในสังกัด 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะไดเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษาโดย
รับรองวาไดตรวจสอบรหัสประจําตัวนักศึกษา  ชื่อ-ชื่อสกุล รายวิชา  สาขาวิชา  และคะแนนเฉลีย่สะสม 
ถูกตองเรยีบรอยแลว มหาวทิยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตามอํานาจตามความใน
มาตรา 16 (3) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541   จํานวน   416    คน   ประกอบดวย 
  -  ระดับปริญญาเอก                     1     คน 
  -  ระดับปริญญาโท                  414  คน 
  -  ประกาศนียบัตรบัณฑิต              1      คน 
ซึ่งมีรายละเอียดสรุปการจําแนกผูสําเร็จการศึกษาตามคณะ ระดับหลักสูตร  ชื่อปริญญา ตามเอกสารประกอบ 
วาระการประชุม   
  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณา 
  มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติปริญญาใหผูสําเร็จการศึกษา ตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระที่  6   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
            6.1 การปรับงบประมาณประจําป 2550 ของสถานจัดการและอนุรักษพลังงาน 
                   คณะวิศวกรรมศาสตร 
  เนื่องจากผลการดําเนินงานระหวางปงบประมาณ 2550 (ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2549 – 30 
กันยายน 2550) ของสถานจัดการและอนุรักษพลังงานมีรายรับรายจายมากกวาที่ตั้งงบประมาณไว ดังนั้น 
เพื่อใหงบประมาณประจําป 2550 สอดคลองกับการบริหารงานการเงินของสถานจัดการฯ จึงควรปรับงบประมาณ
ประจําป 2550   จากประมาณการงบประมาณรายรับ  และประมาณการงบประมาณรายจาย  จากเดิม 
6,200,000 บาท  ขอตั้งเพิม่  11,800,000 บาท  รวมทัง้ส้ินเปน  18,000,000  บาท   ซึ่งมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม และตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารสถานจัดการและ
อนุรักษพลังงาน คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 ขอ 15 กําหนดวาในกรณีที่
จําเปนตองใชจายนอกเหนือจากที่ตั้งงบประมาณไว หรอืตั้งงบประมาณไวไมเพียงพอ ใหประธานกรรมการ
อํานวยการเปนผูอนุมัติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอํานวยการแลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ  
  ที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการสถานจัดการและอนุรักษพลังงาน ในคราวประชุมครั้งที่ 
3/2550 เมื่อ  วันที่ 17 สิงหาคม 2550 ไดพิจารณาเห็นชอบใหปรับงบประมาณประจําป 2550 (ระหวางวันที่ 
1 ตุลาคม 2549 – 30 กันยายน 2550) ของสถานจัดการและอนุรักษพลังงานแลว   
  จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
   มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

6.2   การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา 
ในชวงที่ไมมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยไดจัดทําหนังสือเวียน 

เสนอตอกรรมการสภามหาวทิยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศกึษา ตามหนังสือ
มหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว.7221  และตามบันทึก ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว.543  ลงวันที่  17 กันยายน 
2550 โดยครบรอบการเวียนหนังสือในวันที่  24   กันยายน  2550   และเมื่อถึงวันที่ครบกําหนดการเวียน
หนังสือแลวปรากฏวาไมมีขอทักทวงแตประการใด จึงถือวาสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ  ดังนี้ 
  -  ระดับปริญญาเอก    2 คน 
  -  ระดับปริญญาโท                24       คน 
  -  ระดับปริญญาตรี                    1      คน 
               รวม        27     คน 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

 มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
6.3   สรุปกิจกรรมตางๆของมหาวิทยาลัยขอนแกน และรายงานสรุปขาวมหาวิทยาลัย 

                   ขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน ประจําเดือนกันยายน 2550 
  ในเดือนกันยายน 2550  มหาวิทยาลัยไดดําเนินกิจกรรมที่สําคัญๆ ในดานการพัฒนา
วิชาการและผลิตบัณฑิต  การวิจัย การบริการวิชาการ  การพัฒนานักศึกษา  การตางประเทศ  การพัฒนา

 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี  8/2550  เมื่อวันท่ี  3  ตุลาคม  2550 
ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งท่ี 9/2550  เมื่อวันที  7  พฤศจิกายน  2550  เรียบรอยแลว 
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ระบบบริหารและบุคลากร   การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการจัดกิจกรรมพิเศษ  และนอกจากนี้
งานประชาสัมพันธยังไดรวบรวมรายงานสรุปขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ ประจําเดือน
กันยายน  2550    ซึ่งมีรายละเอียดบรรจุในแผนซีดี 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
  มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
 

6.4 รายงานผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจําเดือนสิงหาคม  2550  
  ในเดือนสิงหาคม 2550  อธิการบดไีดปฏบัิติภารกจิตางๆประกอบดวย งานประจําทั่วไป  
กิจกรรมดานวเิทศสัมพันธและความรวมมอืตางประเทศ และอื่นๆ  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชมุ 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
  มต ิท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 7   เรื่องอืน่ๆ 

7.1 พระราชบัญญัติเพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัย 
         อธิการบดีไดเสนอตอที่ประชุมวา ในชวงเวลา 2 เดือนที่ผานมา จนกระทั่งถึงวันที่  27 
กันยายน 2550 สภานิติบัญญัติแหงชาติไดเห็นชอบรางพระราชบัญญัติซึ่งเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัย 
ไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ จํานวน 4 ฉบับ เรียบรอยแลว และมีผลบังคับเปนกฎหมายเมื่อประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา ไดแก 

1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัมหิดล 
2. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
3. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัทักษิณ 
4. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลยับูรพา 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
นายเฉลิมชัย วงษนาคเพ็ชร  ในฐานะประธานคณะกรรมการดําเนินงานเพื่อรับฟงความ 

คิดเห็นเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ... เพื่อเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ได
เสนอตอที่ประชุมเพิ่มเติมวา  เนื่องจากรายงานการดําเนินงานเพื่อรับฟงความคิดเห็นฯ ยังไมแลวเสร็จ   
จึงขอเสนอผลการรับฟงความคิดเห็นโดยสรุปจากกลุมตางๆในเบื้องตน ดังนี้ 

1. กลุมนักศึกษา มีความกังวลใจเรื่องการขึ้นคาธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งจะสงผลกระทบตอการ
เสียโอกาสทางการศึกษาของนักศึกษาที่ยากจน 

2. กลุมบุคลากร มีความกังวลใจ เรื่องการไดมาซึ่งผูบริหาร  อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของ
ผูบริหาร   และความมั่นคงดานสวัสดิการ และสถานภาพการทํางาน  ความยุติธรรมในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  

3. กลุมบุคคลทั่วไป  มีความกังวลใจ เรื่องโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ      ความสัมพันธระหวางอาจารยกับศิษย   ความรับผิดชอบตอการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัย   

ซึ่งจะไดเสนอรายงานการรบัฟงความคิดเห็นฉบับสมบูรณใหที่ประชุมทราบตอไป     
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 

7.2  การดําเนินการกับขอมูลท่ีไดจากการรับฟงความคิดเห็น การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ 
  นางบุบผา  ชอบใช เสนอตอที่ประชุมวา เนื่องจากมหาวทิยาลัยเคยไดมีการรวบรวมขอมูล 
ความคิดเห็นในการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับมาสวนหนึ่งแลว   จะไดนําขอมูลในสวนที่มีอยูแลวมาใช
ประโยชนอยางไรหรือไม และขอมูลที่ไดจากการดําเนนิการรับฟงความคิดเห็นในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมี
แนวคิดที่จะนําไปดําเนินการอยางไรตอไปหรือไม 
  ศาสตราจารยเกียรติคุณ เกษม  วัฒนชัย ไดเสนอหลักคิดในการพิจารณาเรื่องดังกลาววา 
เพื่อใหสามารถพัฒนาขอมูลที่ไดมาใหเปน ขาวสาร ความรู และปญญาได  ขอใหใชวิธีวิเคราะหขอมูล ใน  
2 มิติ ดังนี้   

1. ขอมูลที่ไดมามีสวนสัมพันธกับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับมากนอยเพียงใดหรือไม   
โดยอาจแบงเปน 3 ระดับ  ไดแก  มาก  ปานกลาง  นอย สวนขอมูลใดที่ไมมีสวน
สัมพันธใหตัดออกเนื่องจากไมอยูในประเด็นที่จะพิจารณา 
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  2.  ขอมูลที่ไดมาเกี่ยวของกับการไดประโยชนหรือเสียประโยชนในระดับตางๆอยางไร      
       ซึ่งแบงเปนระดับบุคคล ระดับองคกร (มหาวิทยาลัย)  ระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออก 
       เฉียงเหนือ)  และระดับประเทศ ทั้งนี้ เพื่อใหมีการคํานึงถึงเรื่องประโยชนสวนรวม 
                          มากกวาเรื่องประโยชนสวนตัว  
  มต ิ ท่ีประชุมขอใหมหาวิทยาลัยเรงรัดการดําเนินการตอไป 
 

7.3  วารสารวิจัย  มข. ปท่ี 12  ฉบับท่ี 3  
        รองอธิการบดีฝายวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี และ ศาสตราจารยละออศรี  เสนาะเมือง 

ในฐานะบรรณาธิการวารสารวิจัย มข. เสนอตอที่ประชุมวา กองบรรณาธิการวารสารวิจัย มข. ไดดําเนินการ
จัดพิมพวารสารวิจัย มข. ปละ  4  ฉบับ เพื่อเผยแพรบทความประเภทตางๆ ของคณาจารยภายในมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งพิมพเผยแพรผลงานวิชาการจากนักวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง โดยกองบรรณาธิการชุด
นี้ ไดเริ่มจัดพมิพตั้งแตปที่ 10  ฉบับที่ 1 เปนตนไปนั้น  บัดนี้ กองบรรณาธิการวารสารวิจัย มข. ไดดําเนินการ
จัดพิมพวารสารวิจัย มข. ปที่ 12  ฉบับที่ 3  เรียบรอยแลว โดยไดจัดพมิพเปนภาษาอังกฤษทั้งฉบับ  โดยได
นําผลงานวิจัยระดับนานาชาติมาตีพิมพ  เพื่อใหเปนสากลยิ่งข้ึน  ซึ่งในอนาคตจะไดยกระดับวารสารวิจัยของ
มหาวิทยาลัยใหมีมาตรฐานสงูข้ึน เปนวารสารวิจัยระดับนานาชาติ 
         จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
  มต ิท่ีประชุมรับทราบ 
 
 7.4  บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับมอบรางวัลบัณฑิตแพทยศาสตรและบัณฑิตทันต  
                   แพทยศาสตรดีเดน ประจําป 2550 

อธิการบดีเสนอตอที่ประชุมวา มูลนิธิมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรมบรมราชชนก ประกาศ
รางวัลบัณฑิตแพทยศาสตรและบัณฑิตทันตแพทยศาสตรดีเดน ประจําป 2550 ซึ่งผูที่ไดรับทั้งสองรางวัล
เปนบัณฑิตจากคณะแพทยศาสตรและคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยเปนการเสนอ
ชื่อจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ที่ผานมาผูที่ไดรับรางวัลเปนบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาใน
กรุงเทพฯ ปนี้เปนปแรกที่มหาวิทยาลัยขอนแกนมีบัณฑิตไดรับถึง 2 รางวัล ไดแก  

1. พญ.จาริญญ  จินดาประเสริฐ  บัณฑิตแพทยดีเดน เกรดเฉลี่ย 3.91 เกียรตินิยมอันดับ
หนึ่ง เหรียญทอง  

2. ทพญ. กุลธิดา  รักษศีลขันธุ บัณฑิตทันตแพทยดีเดน เกรดเฉลี่ย 3.97 เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง เหรียญทอง 

โดยไดมีพิธีมอบรางวัลไปแลวเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2550  
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

 มต ิท่ีประชุมรับทราบ 
 
7.5 การจัดการจราจรในมหาวิทยาลัย 
            ประธานเสนอตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยควรหาวิธีการจัดการดานการจราจร เพื่อลด 

ปญหาและเกิดความระเบียบ  ใหออกมาอยางเปนรูปธรรม  เชนการจัดใหมีรถรางหรือรถไฟฟา วิ่งภายใน
มหาวิทยาลัย  โดยอาจพิจารณาตั้งคณะกรรมการพิจารณา   รศ. นิสันต  สัตยาศัย ไดเสนอเพิ่มเติมเรื่อง
การแกไขขอขัดของระบบสัญญาณจราจรภายในมหาวิทยาลัย ที่บางจุดมีปญหาอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุได  
และขณะนี้มีการทําถนนดานประตูศาลเจาพอมอดินแดงควรพิจารณาจดัทําใหเรียบรอยกอนพิธีพระราชทาน 
ปริญญาบัตร เพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอการจราจรในชวงเวลาดังกลาว 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
  มติ ท่ีประชุมรับทราบ  และมหาวิทยาลัยรับไปพิจารณา 
 

7.6 การรายงานผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย 
 นางบุบผา  ชอบใช เสนอตอที่ประชุมวา  ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดมีมติใหมหาวิทยาลัย 

ดําเนินการในเรือ่งตางๆ ในคราวประชมุแตละครั้งนั้น ควรมีการตัง้กรอบเวลาใหมหาวทิยาลัยนําสิ่งที่ดําเนินการไป
แลวมารายงานใหสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบความคืบหนา ภายใน 3  เดือน หลังจากที่สภามหาวิทยาลัยมีมติ 

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  
            มติ ท่ีประชุมรับทราบ และประธานมอบใหฝายเลขานุการท่ีประชุมพิจารณา
ดําเนินการ  
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7.7 การติดตามเรื่องตามมติสภามหาวิทยาลัย 
 รองศาสตราจารยนิสันต  สัตยาศัย เสนอตอที่ประชุมวา ขอรับทราบความคืบหนาเรื่อง 

การพิจารณาโครงสรางเงินเดือน คาตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัย ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดมอบ
ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาในคราวประชุมครั้งที่ 2/2550  เมื่อวันที่  4  เมษายน 2550      
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
  มติ ท่ีประชุมรับทราบ  
 
 
เลิกประชุม   10.40  น. 
 

 
 
 

(ลงชื่อ)            กุลธิดา  ทวมสุข 
 (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 

                                                                รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
                          กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
 
 
 
 
นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์ 
ผูจดรายงานการประชุม 
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