
 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

ครั้งท่ี  2/2551 
วันพุธท่ี  6  กุมภาพันธ   2551  

ณ  หองประชุมสารสิน  ช้ัน 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ  มหาวิทยาลยัขอนแกน 
------------------------------------------- 

 
ผูมาประชุม 
  1.  พลตํารวจเอกเภา  สารสิน   นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน    ประธาน 

2.  นางผาณิต  นิติทัณฑประภาศ  อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
3.  ศ.เชิดชัย  รัตนเศรษฐากุล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
4.  นายณรงคชัย  อัครเศรณี   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
5.  นายเตช  บุนนาค    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
6.  นายทองใบ  ทองเปาด   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
7.  นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
8.  นายปานชัย  บวรรัตนปราณ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
9.  นางสาวพรพิมล  รัตนพทิักษ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
10. นายพิสิฐ  ลี้อาธรรม   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
11. นายวสันต  วรรณวโรทร                         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. รศ.ศจี  สัตยุตม                                  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารยประจํา  
23. ศ.บวรศิลป  เชาวนชื่น            กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารยประจํา 
24. รศ.นิสันต  สัตยาศัย              กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารยประจํา  
25. รศ.สมหมาย  ปรีเปรม                กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารยประจํา  
26. นางบุบผา  ชอบใช        กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจาก 

                                                     ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
27. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข                   รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

             กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
  28. นางสังวาลย  ชางทอง   ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
ผูไมมาประชุม  (เนื่องจากติดราชการ  หรือภารกิจสําคญั) 

1. ศ.เกียรติคุณ เกษม วัฒนชัย   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
2. ศ.กนก  วงษตระหงาน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
3. นายรอม  หิรัญพฤกษ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
4. รศ.สุทธิพงศ อุริยะพงศสรรค       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.วิชัย  ณีรัตนพันธุ            รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 
 6. รศ.ชูชาติ  กมลเลิศ                       ผูชวยอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 
       แทนรองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 
 7. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 
 
เริ่มประชุมเวลา   8.30  นาฬิกา 
                       
  เมื่อครบองคประชุมประธานไดดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้  
 
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจงตอท่ีประชุม 
   -  ไมมี  -     
 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องที่เลขานุการแจงตอท่ีประชุม 
 2.1  รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  
                 ระหวางเดือนกุมภาพันธ – ธันวาคม 2550  
  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา  ตามที่สภามหาวิทยาลัย
ไดขอใหมหาวิทยาลัยรายงานความคืบหนาในการดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ภายใน 3 เดือน
หลังจากที่สภามหาวิทยาลัยมีมติไปแลวนั้น ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจึงขอเสนอรายงานผลการ
ดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  ระหวางเดือนกุมภาพนัธ – ธันวาคม 2550   ซึ่งประกอบ 
ดวย ขอมูลสถิติเกี่ยวกับการประชุม  ขอมูลการอนุมัติเรื่องตางๆของสภามหาวิทยาลัย  ไดแก  คําสั่ง  
ระเบียบ ขอบังคับตางๆ   รวมทั้ง เรื่องที่เปนหลักการ การดําเนินการตางๆที่สําคัญดานการเงินงบประมาณ  
ดานการจัดทาํแผน ดานการบริหารงานบุคคล   การอนุมัติแผนและโครงการ   การอนุมัติหลักสูตร  การ
อนุมัติตําแหนงทางวิชาการ  การอนุมัติปริญญา   และรายงานความกาวหนาผลการดําเนินการตามความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งมีหลายเรื่องที่จะไดนําเสนอความกาวหนาในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ดวยแลว   ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  

    ครั้งท่ี 1/2551  เมื่อวันพุธท่ี   9  มกราคม   2551 
  ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2551  
เมื่อวันที่  9   มกราคม  2551  โดยไมมกีารแกไข 
 
ระเบียบวาระที่  4  เรื่องสืบเน่ือง   

     4.1   รายงานสถานภาพสินทรัพยและการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
         เพียงวันท่ี  17   มกราคม   2551  
  รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยขอรายงานสถานภาพ
สินทรัพยและการลงทุนของมหาวิทยาลัย และรายจายจากเงินรายไดเพียงวันที่  17  มกราคม 2551  ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี  2/2551  เมื่อวันท่ี   6 กุมภาพันธ  2551 

ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งท่ี 3/2551  เมื่อวันที  5  มีนาคม  2551  เรียบรอยแลว 
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1. สถานภาพสินทรัพยและการลงทุน 
 

 ณ  19  ธ.ค. 50 ณ  17  ม.ค. 51 
ประเภท จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน 

สินทรัพย  6,127,223,496.29
   ก) ประเภทดอกผลใชได 5,348,894,620.28   5,673,565,409.44 
   ข) ประเภทดอกผลมี  
       ขอกําหนด 

442,318,718.94      453,658,086.85 

การลงทุน  6,127,223,496.29
    เงินฝากธนาคาร/สถาบันการเงิน  3,185,333,339.22   3,466,327,674.38    3,466,327,674.38 
   ตราสารหนี ้     2,230,095,821.91 
          พันธบัตร           1,566,980,000.00   1,616,980,000.00 
          หุนกู  447,000,000.00      447,000,000.00 
          อื่นๆ  161,100,000.00      166,115,821.91 
   ตราสารทุน       430,800,000.00 
          หุนสามัญ - - 
            กองทนุรวมที่ลงทุนในหุน 430,800,000.00      430,800,000.00 
หมายเหต ุ รายละเอียดประกอบสําหรับกองทุนรวมวายุภักษ  

1. มูลคาหุนตาม NAV  ณ วันที่  11  มกราคม 2551 = 10.77 บาท (จํานวน 40 ลานหุน) 
2. ราคาหุน ณ ราคาปดตลาด วันที่ 18  มกราคม 2551  =  หุนละ  9.70 บาท 
3. จากมติคณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแกนเห็นชอบใหคิดมูลคาตาม NAV  

2. รายได 
     2.1 ดอกเบ้ียรับปงบประมาณ 2551 ( 1 ต.ค. –  17 ม.ค.  2551 )      26,049,157.20       บาท 
 

3.   รายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลยั ในปงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม  - 17 มกราคม 2551) 
 3.1 งบบุคลากร          40,600,291.64     บาท 

3.2 งบดําเนินงาน                 233,162,212.20     บาท 
3.3 งบลงทุน          13,930,355.34     บาท 

 3.4 งบเงินอุดหนุน                 144,641,412.48      บาท 
 3.5 รายจายอื่นๆ                    33,288,756.84     บาท 
      รวม               465,623,028.50    บาท  
 

4.  สหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยขอนแกน 
มหาวิทยาลัยขอนแกนใหกูยืมเงินจํานวน 150,000,000.00 บาท 
(ณ วันที่  17  มกราคม  2551  เงินตนคงเหลือจํานวน  30,000,000.00 บาท) 
มข. ไดรับดอกเบี้ยจากสหกรณออมทรัพยแลว จํานวน 30 งวด (ก.ค. 2548 – ธ.ค. 2550)  
      เปนเงิน  9,835,788.33  บาท 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

 มต ิ  ท่ีประชุมรับทราบ และมีขอเสนอแนะใหฝายบริหารเสนอขอมูลจํานวนเงินฝากในแตละ
ธนาคาร/สถาบันการเงินเพิ่มเติมในรายงานสถานภาพสินทรัพยฯ คราวประชุมครั้งตอๆไปดวย
  
 4.2  รายงานความคืบหนาการดําเนินงานของคณะกรรมการการเงินของ  
         มหาวิทยาลัยขอนแกน 
   นายณรงคชัย  อัครเศรณี  ในฐานะประธานคณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัย 
ขอนแกน   และ รองอธิการบดีฝายบริหาร ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการเงินฯเสนอตอ
ที่ประชุมวา คณะกรรมการการเงินฯ ไดดําเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงนิของ
มหาวิทยาลัยตามหนาที่ที่ไดรับจากสภามหาวิทยาลัย มีการประชุมแลว 4 ครั้ง    จึงขอรายงานผลการ
ดําเนินการ และ การดําเนินการจัดการเงนิรายไดมหาวทิยาลัยเพื่อการลงทุนหาผลประโยชน ดังนี้ 
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  4.2.1 ผลการดําเนินงาน 

   1. การจัดการเงินรายไดมหาวิทยาลัยเพื่อการลงทุนหาผลประโยชน 
      การจัดสรรนําเงินรายไดไปลงทุนโดยจัดตั้งเปนกองทุนสวนบุคคลของมหาวิทยาลัย
และจัดจางบริษัทจัดการกองทุนบริหารการลงทุน   คณะกรรมการไดพิจารณาแนวทางในการนําเงินรายไดของ 
มหาวิทยาลัยไปลงทุนเพื่อใหไดรับผลตอบแทนสูงขึ้น โดยเห็นชอบเสนอใหจัดสรรเงินรายไดของมหาวิทยาลยั 
ที่ไมมีภาระจัดตั้งเปนกองทุนสวนบุคคลของมหาวิทยาลัย และในการบริหารกองทุนใหดําเนินการคัดเลือก
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนที่ไดรับอนุญาตเพื่อจัดจางเปนบริษัทจัดการกองทุนเพื่อใหไดรับผลประโยชน 
ตอบแทนทางการเงินสูงกวาอัตราตอบแทนทางการเงินทีจ่ะไดรับจากอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํของธนาคาร
พาณิชย โดยเห็นควรจัดสรรวงเงินเพื่อจัดตั้งเปนกองทุนประมาณ 800 ลานบาท และกําหนดนโยบายการ
ลงทุนที่ตองใหผลตอบแทนไมต่ํากวารอยละ 6 ตอป โดยมีรูปแบบการจัดการเปนกองทุนผสม (Balanced 
Funds) ซึ่งคณะกรรมการฯ ไดดําเนินการแลวเสร็จและมีขอสรุปเสนอสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ ในวาระ
ยอยที่ 4.2.2  

  2. การดําเนินการเพื่อการเพิ่มรายไดของมหาวิทยาลัย 
       1) การดําเนินการเพื่อเพิ่มรายไดจากเงินบริจาค    คณะกรรมการไดพจิารณา
เพื่อเสนอแนวทางปรับปรุงระบบและกลไกของวิธีการที่จะทําใหเงินบริจาคของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นโดย 
เฉพาะการดําเนินการที่จะทําใหศิษยเกาเขามามีสวนรวมและใหความสําคัญในการพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย 
โดยการบริจาคเงินทุนให โดยเสนอใหมีการปรับปรุงศักยภาพการจัดการและ/หรือบุคลากรใหมีความเปน
มืออาชีพมคีวามชํานาญดานนี้โดยตรง และเห็นควรใหจัดหนวยงานเฉพาะ ที่มีหนาที่หลักในการนี้ โดยได
มอบหมายใหฝายบริหารไดประสานเพื่อการสนับสนุนฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ ซึ่งเปนสวนงาน
ดานนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมกับหนวยศิษยเกาสัมพันธซึ่งเปนสวนปฏิบัติการใหมีการปรับระบบใหมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการพิจารณาเกีย่วกับการจัดสรรอัตราเพื่อใหมีบุคลากรเฉพาะ ทั้งนี้ขอใหเรง
ดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว และใหฝายบริหารติดตามผลเพื่อรายงานคณะกรรมการเพื่อพิจารณาสนับ 
สนุนและรายงานสภามหาวิทยาลัย 
    2) การจัดการใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชยจากพื้นท่ีของมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการไดพิจารณาในการที่จะเพิ่มรายไดของมหาวิทยาลัยโดยการลงทุนในพื้นที่ที่ดินของมหาวิทยาลัย 
ในเขตพื้นที่ที่ไมไดใชประโยชนในกิจการดานวิชาการ วิจัยและหรือการบริการวิชาการเพื่อนําไปใชลงทุนเพื่อ
ประโยชนเชิงพาณิชยที่เหมาะสมที่สามารถเพิ่มรายไดซึ่งจะทําใหมหาวิทยาลัยมีความมั่นคงและยั่งยืนทาง
การเงินและงบประมาณ อยางไรก็ตาม ในขณะนี้มหาวิทยาลัยยังไมสามารถกําหนดเขตพื้นที่ที่ชัดเจนที่จะ
นําไปดําเนินการเพื่อประโยชนดังกลาว โดยจากขอมูลจากคณะกรรมการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ที่
แจงเปนการเบื้องตนวาคณะผูวิจัยเพื่อกาํหนดผังแมบทและการใชประโยชนพื้นที่ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
อยูระหวางการดําเนินงาน ซึ่งคณะผูวิจัยฯ ไดนําเสนอขอมูลเบ้ืองตนของการศึกษาเพื่อกําหนดผังแมบทของ
มหาวิทยาลัยขอนแกนแลว 2 ครั้ง ซึ่งมีผลเบื้องตนของกรอบแนวคิดเพื่อกําหนดเขตพื้นที่ที่จะสามารถ
นําไปลงทุนเพื่อประโยชนเชิงการพาณิชยไดบางแลว และคาดวาในการประชุมคราวตอไปของคณะ 
กรรมการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลัยจะมีความชัดเจนมากขึ้นที่อาจจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
ทั้งนี้ คณะกรรมการการเงนิไดขอใหมีการรายงานถึงเขตพื้นที่ที่จะนําไปพัฒนาเพื่อลงทุนใหเกิดรายไดให 
แกมหาวิทยาลัยโดยเร็วหากมีขอสรุปที่ชัดเจนแลว เพื่อจะไดพิจารณาถึงวิธีการของการดําเนินการเพื่อการ
ลงทุนตอไป 

 3.  การงบประมาณ คณะกรรมการไดพจิารณาในแนวทางที่จะทําใหการงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัยมีความมัน่คงที่จะสามารถสรางการพัฒนาการที่ยั่งยืนใหมหาวิทยาลัยได โดยเสนอให
การจัดกรอบงบประมาณไดพิจารณาในการที่จะใหมีการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยโดยรวม มีสัดสวน
ของการลงทุนที่เหมาะสมซึ่งไมควรจะต่าํกวารอยละ 25 โดยไดขอใหฝายแผนและสารสนเทศ ซึง่รับผิดชอบ  
ในการจัดทํางบประมาณ นําขอมูลเสนอเพื่อคณะกรรมการฯ จะไดชวยพิจาณาใหขอคิดเห็นของการจัดสรร
งบประมาณที่จะเปนประโยชนตอการพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป 
  4. การพิจารณากําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําธนาคารอาคารสงเคราะห 
ของโครงการสวัสดิการเคหะสงเคราะห มหาวิทยาลัยขอนแกน  คณะกรรมการไดพิจารณาเพื่อเสนอ
สภามหาวิทยาลัยในดานการเงินที่เกี่ยวของกับโครงการสวัสดิการเคหะสงเคราะหมหาวิทยาลัยขอนแกน 
ดังนี้ 
  1) เห็นชอบใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินกองทุนฯ เปนจํานวน 
100 ลานบาท (เดิมมีวงเงิน 53 ลานบาท) และใหความเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยจําแนกประเภทสําหรับ
การบริหารกองทุนฯ ออกเปน 2 สวน คือ กองทุนสําหรับบุคลากรสายผูสอน และกองทุนสําหรับบุคลากร
สายสนับสนุน 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี  2/2551  เมื่อวันท่ี   6 กุมภาพันธ  2551 

ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งท่ี 3/2551  เมื่อวันที  5  มีนาคม  2551  เรียบรอยแลว 
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  2) เห็นชอบใหเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหแกไขขอตกลงกับธนาคารอาคารสงเคราะหใน
สวนที่เกี่ยวของกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของเงินกองทุน โดยใหกําหนดอัตราดอกเบี้ยที่จะไดรับเปนต่ํา
กวาอัตราดอกเบี้ยปกติของเงินฝากประจําของธนาคารรอยละ 0.5 และคณะกรรมการการเงินโดยประธาน
กรรมการไดประสานเจรจากับธนาคารอาคารสงเคราะหในการคิดอัตราคาบริการของธนาคารใหต่ํากวาปกติ 
ซึ่งธนาคารไดแจงตอบโดยยินดีคิดคาบริการในอัตรารอยละ 1.5 เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดรับ
ประโยชนในการที่จายเงินกูในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํากวาเดิม 

3) เห็นชอบใหเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการขยายสิทธิประโยชนของโครงการฯให 
ครอบคลุมประเภทบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหมากขึ้น รวมทั้งขยายสิทธิ์ผูกูที่เปนบุคลากรมหาวิทยาลัย
ที่ปฏิบัติงานประจําสังกัดหนวยงานทั้งในเขตจังหวัดขอนแกนและนอกเขตจังหวัดขอนแกน 
  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยไดมีมติเห็นชอบเรียบรอยแลวในคราวประชุมครั้งที่  9/2550  เมื่อ
วันที่  7 พฤศจิกายน 2550 นั้น  ขณะนี้มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจดัทําสัญญาใหมเนื่องจากมหาวิทยาลัย
ไดขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขยายสิทธิผูที่จะไดรับสิทธิในสวัสดิการ การเคหะสงเคราะหโดยเพิ่มพนักงาน
มหาวิทยาลัย ใหไดรับสิทธิของโครงการนี้ดวย 
 

4.2.2 การดําเนินการจัดการเงินรายไดมหาวิทยาลัยเพื่อการลงทุนหาผลประโยชน 
 คณะกรรมการฯ ไดพิจารณากําหนดแนวทางการนําเงินรายไดของมหาวิทยาลัยไปลงทุน

เพื่อใหไดรับผลตอบแทนสูงขึ้น โดยเห็นชอบใหพิจารณาจัดสรรเงินรายไดของมหาวิทยาลัยที่ไมมีภาระจัดตั้ง
เปนกองทุนสวนบุคคลมหาวิทยาลัยขอนแกน และในการบริหารกองทุนใหดําเนินการคัดเลือกบริษัทหลักทรัพย 
จัดการกองทุนที่จดทะเบียนและไดรับอนญุาตใหประกอบธุรกิจหลกัทรัพยประเภทจดัการกองทุน สวนบุคคล
ตามกฎหมายวาดวยหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพยเพือ่จัดจางเปนบริษัทจัดการกองทุนบริหารกองทุนใหได 
รับผลประโยชนตอบแทนทางการเงินสูงกวาอัตราตอบแทนทางการเงินที่จะไดรับจากอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากประจําของธนาคารพาณิชย โดยเสนอจัดสรรวงเงินเพื่อจัดตั้งเปนกองทุนประมาณ 800 ลานบาท 
กําหนดนโยบายการลงทุนที่ตองใหผลตอบแทนไมต่ํากวารอยละ 6 ตอป และใหมีรูปแบบการจัดการเปน
กองทุนผสม (Balanced Funds) ทั้งนี้ใหจัดทําขอกําหนดขอบเขตงานของการบริหารและการลงทุนของ
กองทุนเพื่อใหบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนไดจัดทําขอเสนอตามที่กําหนดใหคณะกรรมการฯพิจารณา 
ตัดสินคัดเลือก    และในการดําเนินการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุน คณะกรรมการฯไดดําเนินการ ดังนี้  
       1. การคัดเลือกเบื้องตน เพื่อกําหนดบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนสําหรับการเชิญให
นําเสนอขอมูลการบริหารและการลงทุนของกองทุนมหาวิทยาลัยที่จะใหไดประโยชนตอบแทนตามที่
กําหนดในขอกําหนดขอบเขตงาน คณะกรรมการฯ มีมติเลือกบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนจํานวนสาม
บริษัท ไดแก 1) บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกสิกรไทย จํากัด  2) บริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุนไทยพาณิชย จํากัด  3) บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนทิสโก จํากัด โดยพิจาณาจาก
คุณสมบัติและความสามารถ โดยขอมูลผลประกอบการ ขอมูลการรายงานดานการบริหารจัดการบริษัท
หลักทรัพยที่ดี ขอมูลการจัดอันดับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนของสวนงานที่ทําหนาที่กํากับประกอบ
ในการคัดเลือก 
      2. กําหนดขอบเขตของงาน เพื่อการพิจารณาคัดเลือกตัดสิน และเพื่อใหบริษัทนําไปเปน
กรอบจัดทําขอเสนอ ซึ่งมีหลักการและสาระสําคัญ ดังนี้ 

 ก. การจัดตั้งกองทุน ประเภทกองทุนและนโยบายการลงทุนของกองทุน 
  มหาวิทยาลัยจะจัดสรรเงินตั้งเปนกองทุน ซึ่งใหการบริหารกองทุนอยูภายใตนโยบายของ
คณะกรรมการการเงินมหาวทิยาลัยขอนแกนที่ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน และให
การลงทุนของกองทุนจะตองดําเนินการภายใตกรอบที่กําหนดโดยกฎหมาย กองทุนมีหลักการและนโยบาย 
ที่สําคัญดังนี้ 
    วงเงินของกองทุน : 800,000,000 บาท (แปดรอยลานบาท) 
    ประเภทกองทุน : กําหนดเปนประเภทกองทุนผสม (Balanced Funds) 
    นโยบายการลงทุนของกองทุน : ใหมีการจัดการลงทุนที่สามารถใหผลประโยชนตอบแทน 
ทางการเงินสุทธิไมต่ํากวารอยละหกตอป 
    รูปแบบการลงทุน (Mandate) : การลงทุนหรือมีไวซึ่งเงินฝาก ตั๋วเงิน ตั๋วเงินคลัง 
พันธบัตรรัฐบาล หุนกู ตราสารหนี้อื่นๆ และตราสารทุนหรือตราสารอนุพันธ  
    ระยะเวลาการวาจาง : ระยะเวลาของสัญญาจางบริหารกองทุนไมเกิน 1 ป แตทั้งนี้ 
มหาวิทยาลัยอาจบอกเลิกสัญญากอนครบกําหนดได หากการจัดการกองทุนไมเปนไปตามขอกําหนดและ
เง่ือนไขในสัญญาจาง 
  ข. ขอบเขตและความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ  บริษัทจัดการตองปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครัด ตองปฏิบัติตามแผนการลงทุนและขอกําหนดในสัญญาวาจาง โดยมี
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ความรับผิดชอบตอการตัดสินใจลงทุนที่ไมเปนไปตามตามกฎหมายและแผนการลงทุนและขอกําหนดใน
สัญญาวาจาง และตองปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณที่กําหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 
  ค. ขอกําหนดและรายละเอียดการยื่นขอเสนอ กําหนดใหบริษัทที่ไดรับเชิญตอง
จัดทําขอเสนอ 2 สวน ไดแก ขอเสนอทางเทคนิค (Technical Proposal) และขอเสนอทางราคา 
(Financial Proposal) โดยนําสงแยกตางหากจากกัน มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ขอเสนอทางเทคนิค (Technical Proposal) ประกอบดวยขอมูลรายละเอียดประวัติ
ความเปนมาและการดําเนินงานของบริษัท ปรัชญาการบริหารองคกร นโยบายหรือแนวทางในการดําเนิน
ธุรกิจ นโยบายการจางงานบุคลากรและผลตอบแทน วิสัยทัศนขององคกร ความสามารถในการบริหาร
กองทุนทั้งปจจุบันและอดีตยอนหลัง 3 ป ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับ benchmark ของกองทุนตรา
สารหนี้ กองทุนตราสารทุน กองทุนผสม (Balanced Fund) (ขอมูลยอนหลัง 3 ปไมรวมกองทุนที่ตั้งขึ้นใหม)  
  บริษัทตองนําเสนอแนวทางการจัดการการลงทุน การออกแบบกองทุนผสม (Balanced 
Fund) ที่เหมาะสมกับนโยบายและรูปแบบการลงทุนของกองทุนมหาวทิยาลัยขอนแกน โดยจดัทํา  portfolio 
model ที่ระบุสินทรัพยและกําหนดสัดสวนการลงทุนในตราสารทุนที่เหมาะสมในรูปแบบตางๆ รวมทั้งเสนอ
ขอจํากัดที่ควรพิจารณา โดยที่จะตองใหผลตอบแทนการลงทุนไมต่ํากวาที่กําหนดและที่มีระดับความเสี่ยง 
ที่เหมาะสมและมหาวิทยาลัยยอมรับได 

2.  ขอเสนอทางราคา (Financial Proposal) ประกอบดวยขอมูลประมาณการคาธรรมเนียม
การจัดการกองทุน (Fee) คาธรรมเนียมบริษัทรับฝากหลักทรัพย และหรือคาธรรมอื่นที่จะมี 

 ง. แนวทางและหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก 
  คณะกรรมการพิจารณาขอเสนอเปนการภายในจากขอมูลตางๆ ที่เห็นวาเหมาะสม ตาม
หลักเกณฑที่กําหนด รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวของกับจรรยาบรรณและความขัดแยงทางผลประโยชนตางๆ 
ตลอดจนขอเสนอทางราคา คาธรรมเนียม และมหาวิทยาลัยสามารถเจรจาตอรองคาธรรมเนียมกบับริษัท
จัดการที่ไดรับคะแนนรวมสูงสุดในขั้นตอนสุดทาย โดยไมจําเปนตองเจรจากับบริษัทจัดการทุกราย 
  มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ในการอางอิงและพิจารณาคาธรรมเนียมการจัดการกองทุนที่
เหมาะสม ตามขอกฎหมาย ขอกําหนด หรือนโยบาย ตลอดจนหลักเกณฑเง่ือนไขของมหาวิทยาลัย และ
ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาใดราคาหนึ่ง หรือราคาที่เสนอทั้งหมด และมหาวิทยาลัย
อาจจะยกเลิกการคัดเลือกโดยไมพิจารณาจัดจางก็ไดทั้งนี้เพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัยขอนแกนเปน
เด็ดขาด โดยผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได การตัดสินของมหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการ 
การเงินของมหาวิทยาลัยขอนแกนถือเปนที่สุด 
  คณะกรรมการฯ กําหนดใหบริษัทนําสงเอกสารตามกําหนดของขอกําหนดขอบเขตงาน
และกําหนดใหมานําขอมูลในการจัดการและการลงทุนตอคณะกรรมการการเงิน ในวันจันทรที่ 4 กุมภาพันธ 
2551 ณ หองประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อพิจารณาตัดสินใน
การประชุมคณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัยในวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ 2551 เพื่อนําเสนอผลการ
ดําเนินการและขออนุมัติสภามหาวิทยาลัย 
  คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาเพื่อตัดสินเลือกบริษัทจัดการกองทุนจากเอกสารขอเสนอ
ทางเทคนิค ขอเสนอทางราคาและการนําเสนอการบริหารและการลงทุนของทั้งสามบริษัท เห็นวาบริษัท
ทั้งสาม มีความสามารถที่จะบริหารและจัดการการลงทุนของกองทุนไดดี และมีความแตกตางกันไมมาก
โดยทั้งสามบริษัทไดเสนอการออกแบบกองทุนผสม (Balanced Fund) portfolio model ในสัดสวนการ
ลงทุนในตราสารทุนที่ใกลเคียงกัน คือไมเกินรอยละ 30 ซึ่งเปนความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยจะยอมรับได 
ภายใตนโยบายการลงทุนที่ตองไดประโยชนตอบแทนไมนอยกวารอยละ 6  และจากการพิจารณาถึงการมี
สวนใหการสนับสนุนในกิจกรรมของมหาวทิยาลัย คณะกรรมการฯ ไดมีมติตัดสินคัดเลือกบริษัทเรียงลําดับ
ดังนี้ ลําดับที่ 1 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกสิกรไทย จํากัด และลําดับที่ 2 บริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุนไทยพาณิชย จํากัด และมีมติสรุปเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาดังตอไปนี้ 

1. อนุมัติการดําเนินการนําเงินรายไดของมหาวิทยาลัยไปลงทุนโดยจัดตั้งเปนกองทุนสวน
บุคคลมหาวิทยาลัยขอนแกน 

2. อนุมัติการดําเนินนโยบายการบริหารกองทุนตามที่คณะกรรมการการเงินกําหนด 
3. อนุมัติใหบริหารกองทุนโดยการจัดจางบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ที่จดทะเบียนและ

ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทจัดการกองทุนสวนบุคคลตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเพื่อจัดจางเปนบริษัทจัดการกองทุนเพื่อการบริหารและการลงทุนของ
กองทุน 

4. อนุมัติการดําเนินการเพื่อใหไดบริษัทจัดการกองทุนดวยวิธีการคัดเลือกตามกระบวนการ
และวิธีการดําเนินการของคณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้โดยเปนการอนุมัติใหยกเวนการ
ปฏิบัติตามระเบียบราชการที่เกี่ยวของ 
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5. เพื่อใหเปนประโยชนแกมหาวิทยาลัยในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินรายได
สําหรับการลงทุนโดยจัดตั้งเปนกองทุนตามนัยของขอเสนอพิจารณาขอ 1 คณะกรรมการฯ ขอเสนอ
พิจารณาอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนสวนบุคคลมหาวิทยาลัยขอนแกนจํานวนสองกองทุน แตละกองมี
จํานวนเงินไมต่ํากวาหกรอยลานบาท โดยใหมหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรจากเงินรายไดที่ไมมีภาระทาง
หนี้หรือเปนรายจายประจําในการดําเนินงาน กิจกรรมในภารกิจของมหาวิทยาลัย 

6. อนุมัติใหมหาวิทยาลัยจัดจางบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนที่ไดรับการตัดสินคัดเลือก 
ใหเปนผูไดรับการจัดจางเพื่อเปนบริษัทจัดการกองทุนสวนบุคคลมหาวิทยาลัยขอนแกน ทั้งนี้ให
คณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัยไดมีการเจรจาตอรองคาธรรมเนียมตางๆ รวมทั้งการกําหนด
รายละเอียดของการลงทุนเพื่อการจัดทําสัญญาการจางตอไป 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และพิจารณา  

 มต ิ  ท่ีประชุมมีมติดังนี้ 
 1. รับทราบผลการดําเนินงานตามที่เสนอ   
 2. อนุมัติการดําเนินการจัดการเงินรายไดมหาวิทยาลัยเพื่อการลงทุนหาผลประโยชน  

ตามที่คณะกรรมการการเงินฯ เสนอ โดยใหจัดสรรเงินรายไดท่ีไมมีภาระทางหนี้หรือเปนรายจาย 
ประจําในการดําเนินงาน กิจกรรมในภารกิจของมหาวิทยาลัย จํานวน 1,200 ลานบาท เพื่อจัดตั้ง 
กองทุนสวนบุคคลมหาวิทยาลัยขอนแกน  2 กองทุน ใหบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกสิกรไทย 
จํากัด และบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนไทยพาณิชย จํากัด  เปนผูจัดการกองทุน  บริษัทละ 
หน่ึงกองทุน กองทุนละ 600 ลานบาท  โดยตองมีผลตอบแทนไมต่ํากวารอยละหกตอป 
 
 4.3  รายงานผลการดําเนินการของคณะกรรมการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 

            นายอภิสิทธิ์  รุจิเกียรติกําจร ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย เสนอตอที่ประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกนไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย  ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกนที่ 36/2550   ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 
2550  โดยมีหนาที่พิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการใชทรัพยสินหรือที่ดินที่จะเปนประโยชนตอ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร และการลงทุนเพื่อสรางรายไดใหแกมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชนตอ
สวนรวม  และไดกําหนดใหคณะกรรมการดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 3 เดือน  นั้น คณะกรรมการบริหาร
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย  ไดมีการประชุมแลว 2 ครั้ง เมื่อ วันที่ 17 ธันวาคม 2550 และ วันที่ 15 
มกราคม 2551  จึงขอรายงานผลการดําเนินการตอสภามหาวิทยาลัยดังนี้ 

 คณะกรรมการฯไดขอใหคณะศึกษาวิจัยและออกแบบผังแมบท มหาวิทยาลัยขอนแกน  
ซึ่งไดเริ่มทําการศึกษาวิจัยผังแมบทการใชพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแกน มาตั้งแตป 2550  นําเสนอ
การศึกษาและวิจัยในกรอบแนวความคิดการจัดทําผังแมบทตามหลักวิชาการโดยจะมีการกําหนดเขตพื้นที่
การใชประโยชนของมหาวิทยาลัยขอนแกนจําแนกตามลักษณะการใชงาน เชน เขตพื้นที่การศึกษา  พื้นที่
พักผอน และนันทนาการ  พื้นที่พักอาศัย  พื้นที่สีเขียว/อนุรักษธรรมชาติ พื้นที่เกษตร พื้นที่การหารายได
เพื่อการพึ่งตนเอง  เปนตน  โดยคณะกรรมการฯไดพิจารณาและเสนอความคิดเห็นอยางกวางขวาง และ
ในเบื้องตน เห็นชอบในหลักการของการกําหนดเขตพื้นที่การใชประโยชนพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแกน 
เชน  การใชที่ดินที่เปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรโดยการจัดใหมีพื้นที่สําหรับที่พัก
อาศัย พื้นที่พักผอน และนันทนาการ พื้นที่สีเขียว/อนุรักษธรรมชาติ และคณะกรรมการไดใหขอเสนอแนะ
อื่นๆ ใหคณะศึกษาวิจัยไดรับขอมูลไปพิจารณาประกอบการดําเนินการศึกษา  ประกอบกับคณะศึกษาวิจัย
ไดดําเนินการใกลจะแลวเสร็จซึ่งจะทําใหไดความชัดเจนในเขตพื้นที่ตางๆ ของมหาวิทยาลัยรวมถึงพื้นที่
สําหรับการลงทุนเพื่อสรางรายไดใหแกมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชนตอสวนรวม  โดยที่ทางเลือกในการ
ลงทุนจะขึ้นอยูกับการกําหนดพื้นที่ที่ชัดเจน  ซึ่งอาจมีรูปแบบในลักษณะตางๆ เชน  การลงทุนที่เชื่อมโยง
หรือบูรณาการกับการวิจัยและนวัตกรรมทางวิชาการ  มีศูนยการสัมมนา  ศูนยการประชุม  ศูนยการจัด
นิทรรศการ  ศูนยการพาณิชยครบวงจร  ศูนยเทคโนโลยีขอมูลขาวสาร  เปนตน 

 ดังนั้น  เพื่อใหการดําเนินการบรรลุผลสําเร็จตามที่ไดรับมอบหมาย  คณะกรรมการบริหาร
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยขอนแกน  จึงเห็นควรเสนอขอขยายเวลาของการดําเนินการออกไปอีก 2  เดือน   

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณา 
 มติ  ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานที่ผานมา  และพิจารณาใหความ

เห็นชอบการขอขยายเวลาในการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ ออกไปอีก  2  เดือน ตามเสนอ 
   
 4.4  โครงการพัฒนาสวนศึกษาธรรมชาติดานพืชและสัตว 
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยคราว
ประชุมครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2550 เสนอใหมีสวนสัตวภายในมหาวิทยาลัย  ซึ่ง
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มหาวิทยาลัยก็ไดเล็งเห็นความสําคัญดังกลาว จึงแตงตั้งคณะทํางานศึกษาความเปนไปไดในการจะจัดให
มีสวนสัตวในมหาวิทยาลัยขอนแกน  และคณะทํางานไดประชุมรวมกัน 3 ครั้ง  เพื่อศึกษาพื้นที่ ความ
เปนไปได และมีความเหน็รวมกันวา มีความเปนไปไดและพรอมที่จะดําเนินการ แตเสนอใหปรับเปน 
“โครงการพัฒนาสวนศึกษาธรรมชาตดิานพืชและสัตว”  โครงการนี้จะดําเนินการอยางยั่งยืน และใหเปน
โครงการและพื้นที่สําหรับการเรียนการสอน การวิจัย  ทั้งดานพืช สัตว  รวมกันจากคณะที่เกี่ยวของ  และ
ยังเปนการสงเสริมการอนุรกัษธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมดวย  โดยคณะทํางานฯเห็นชอบใหนักศึกษาคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรไปศึกษาวิเคราะหและออกแบบพื้นที่โครงการดังกลาว ซึ่งไดดําเนินการเสร็จ
เรียบรอยแลว ฝายแผนและสารสนเทศจึงขอเสนอโครงการพัฒนาสวนศึกษาธรรมชาตดิานพืชและสัตว 
ตอสภามหาวิทยาลัย   ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ  โดยขออนญุาตให    รศ.ดร.วิโรจน   
ภัทรจินดา  คณะเกษตรศาสตร และอาจารยสัญชัย สันติเวช คณะสถาปตยกรรมศาสตร  นําเสนอโครงการ
และการออกแบบพื้นที่โครงการดังกลาว มีสาระสําคัญดังนี้ 
1. วัตถุประสงคของโครงการ 
     1. เพื่อเปนศูนยศึกษาและวิจัยดานธรรมชาติดานสัตวปาและพืชเชิงอนุรักษ 
     2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนของมหาวิทยาลัยแบบคูขนานกับการเปนศูนยกลางศึกษาธรรมชาต ิ
     3. เพื่อพัฒนาเปนแหลงพักผอน และจุดทองเที่ยวเชิงอนุรกัษแหงใหมของมหาวิทยาลัย  
2. ขอบเขตโครงการ/ สถานที่ดําเนินการ 
 พื้นที่เขตฟารมสัตวปา ภาควิชาสัตวศาสตร  คณะเกษตรศาสตร  พืน้ที่ขั้นตน 40 x 380  เมตร 
     โดยศูนยศกึษาและวิจัยดานธรรมชาต ิจะประกอบดวย 
       - สัตวปาหายากของไทย เชน วัวแดง วัวพื้นเมือง แกง ไกฟาพญาลอ ฯ 
       - สัตวเศรษฐกิจใหม เชน กวาง นกกระจอกเทศ  อูฐ   กระบือนมมูราห ฯ 
       - พันธุไมหายาก  พันธุไมหอม  พันธุไมสมุนไพรฯ 
3. รูปแบบการนําเสนอเปนลักษณะสวนสัตวเปด  
 - สามารถเดินชมภายในบริเวณ และศึกษาความเปนธรรมชาติของสัตว พืช มีสื่อปาย  
    แผนโปสเตอรที่แสดงประวัติ และองคความรูของกจิกรรมนั้นๆ  
 - เปนที่พักผอนแหงใหมที่ความสวยงาม บรรยายธรรมชาติที่ดีตอสุขภาพชาวมข.  
   - เปนแหลงจําหนายผลิตภณัฑอาหารปลอดภัย หรือผลผลิตจากคณะตางๆโดยตรง  
4. วิธีการดําเนินการ 

1. ปรับพื้นที่ดานหนาของบริเวณโซนที่จะจัดทําตามแผน Landscape 
2. ปรับแตงภูมิทัศนฟารมใหมลีักษณะเปนศูนยศึกษาธรรมชาต ิ
3. จัดทําสวนแสดงการเลี้ยงสัตวและโชวกิจกรรมแบบธรรมชาติหรือสวนสัตวเปด 
4. จัดทําปายแสดงความรูและภูมิทัศน ในบริเวณใกลเคียงอื่นๆที่สอดคลองกัน 
5. จัดสรางอาคารแสดงความรูดานการอนุรักษสัตวปาและโชวรูมกิจกรรม 

5. ระยะเวลาทําการและแผนการดําเนินการตลอดโครงการ    
 ป 2551  โครงการศึกษาธรรมชาติดานสตัว   
 ป 2552 - 2553  โครงการปรับภูมิทัศนและสรางสวนปา 
6. ผลสําเร็จของโครงการและประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหมหาวิทยาลัยมีแหลงศึกษาธรรมชาติดานสัตวปาและพันธพืชหายาก 
2. ทําใหมหาวิทยาลัยมีแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และจุดแวะพักของผูเขามาเที่ยวชม 
3. ทําใหประชากรมหาวิทยาลัยมีแหลงพักผอนแบบธรรมชาติแหงใหม 
4. ทําใหมีแหลงซื้อผลิตภัณฑเกษตรธรรมชาต ิ
5. ทําใหมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม และมีการจัดทําการบริหารพื้นที่อยาง  
    มีประสิทธิภาพ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ทั้งนี้ จะไดเรงดําเนินการใหเสร็จภายใน 1 ป และจะไดเห็นความคืบหนาจากนี้ไปอีก 6 เดือน 

  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณาใหขอเสนอแนะ 
  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะดังนี้ 
 1. เพื่อใหสามารถเปนสวนสัตวที่สามารถเลี้ยงตนเองไดในอนาคต ควรขยายพื้นที่โครงการให
เหมาะสมกับรูปแบบที่นําเสนอ ใหสัตวไดอยูสบาย  และสอดคลองกับพื้นที่สีเขียวในผังแมบทของ
มหาวิทยาลัย  
 2. ควรมีการสรุปประเภทของสัตวที่จะนํามาเลี้ยงอีกครัง้ โดยเฉพาะสวนที่จะจัดเปนสวน     
สัตวเปด และควรพิจารณาเรื่องภาระคาใชจายในการลงทุนและการดูแลหากนําสัตวเศรษฐกิจมาเลี้ยง 
 3. การตั้งเปาหมายเรื่องการเปนศูนยอนุรักษธรรมชาติ และการใหคนเขามาเที่ยวชม  อาจจะมี 
ความขัดแยงกัน  ควรกําหนดแนวคิดใหชัดเจน 
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 4. ควรพิจารณานําเงินที่เหลือจากที่บริษัท ปตท.จํากัด สนับสนุน 2 ลานบาทในการ ดําเนิน  
กิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอมภายใตโครงการสวนรุกขชาติ มาใชประโยชนในโครงการนี้และอาจพิจารณา
ปลูกตนกัลปพฤกษซึ่งเปนสัญลักษณของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ และใหมหาวิทยาลัยรับขอคิดเห็นเสนอแนะไปพิจารณา 
โดยหารือกับ  นายอภิสิทธ  รุจิเกียรติกําจร  ประธานคณะกรรมการบริหารทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย 
   
 4.5   การเสนอขอเปลี่ยนแปลงกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย 
  อธิการบดีเสนอตอที่ประชุมวา ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  ที่  38/2550  ลง
วันที่  7 ธันวาคม พ.ศ. 2550 แตงตั้ง นายอภิสิทธิ์  รุจิเกียรติกําจร  เปนคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
เทคนิคการแพทย ปรากฏวา ในขั้นตอนการสัมภาษณผูไดรับการเสนอชื่อฯ  ในวันที่  4  กุมภาพันธ  2551  
นายอภิสิทธิ์   รุจิเกียรติกําจร  ติดภารกิจสําคัญไมอาจรวมเปนคณะกรรมการสัมภาษณได   และตาม
ขอบังคับการสรรหาคณบดีฯ   คณะกรรมการสรรหาฯ   จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จจนถึงขั้นการเสนอชื่อ
ตอสภามหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน (ครบ 4  กุมภาพนัธ  2551)  นับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง  และเพื่อให
การสรรหาฯ แลวเสร็จ สามารถนําผลเสนอสภามหาวิทยาลัยในวันที่  6  กุมภาพันธ  2551 ได   ดังนั้น  
จึงจําเปนตองแตงตั้งกรรมการสรรหาฯ แทนบุคคลดังกลาว และเพื่อใหดําเนินการไดทันตามกําหนดเวลา  
มหาวิทยาลัยจึงไดทาบทาม  นายเฉลิมชัย  วงษนาคเพ็ชร   กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   
เปนกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย   แทน   และไดเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม
คําสั่งแตงตั้งเรียบรอยแลว  ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 1/2551  ลงวันที่ 25 มกราคม 2551 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 5.1  ขอความเห็นชอบสถานที่ตั้งโครงการอาคารที่พักอาศัยบุคลากร 
            อธิการบดีเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยไดเสนอโครงการกอสรางและบริหาร
อาคารชุดพักอาศัยบุคลากรเพื่อเปนสวัสดิการของขาราชการพนักงานและลูกจางมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตอสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2549 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2549 เพื่อใหบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยขอนแกนมีที่พักอาศัยในมหาวิทยาลัยขอนแกนเพิ่มขึ้น  และสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
ในคราวประชุมดังกลาวไดใหความเห็นชอบหลักการโครงการกอสรางและบริหารอาคารชุดพักอาศัยซึ่งมี
สาระสําคัญคือ มหาวิทยาลัยจัดพื้นที่บริเวณแปลงสาธิตคณะเกษตรศาสตรดานทิศเหนือฝงตรงขามหอพัก
นักศึกษาขนาดประมาณ  30 ไร  เพื่อใหผูประกอบการเอกชนกอสรางอาคารชุดพกัอาศัยตามรายละเอียดที่
มหาวิทยาลัยกําหนด และมหาวิทยาลัยอนุญาตใหผูประกอบการเปนผูบริหารจัดการอาคารชุดพักอาศัยเปน
ระยะเวลา 25 ป  ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีเปาหมายกอสรางที่พักอาศัยจํานวน 1,000 
หนวย ในระยะที่ 1 และอีก 1,000  หนวยในระยะที่ 2  รวมเปน  2,000 หนวย  ทั้งนี้ ในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยครั้งดังกลาวไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา จัดทําแบบสัญญา
และ TOR  และใหนําเสนอแบบสัญญาและ  TOR  ตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง 
  หลังจากที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกนมีมติดังกลาว  มหาวิทยาลัยไดนําไปสูการปฏิบัติแต
ติดขัดกรณีปญหาเกี่ยวกับพื้นที่ที่จะใชกอสราง มหาวทิยาลัยไดพิจารณาปญหาดงักลาวโดยคาํนึงถึง
บรรยากาศในการอยูรวมกันและสถานการณที่เปนอยูในขณะนั้น  จึงไดชะลอการดําเนินการมาระยะหนึ่ง  
จนกระทั่งขณะนี้มีการศึกษาผังแมบทการใชพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยชัดเจนยิ่งข้ึนในระดับที่มีการกําหนด 
พื้นที่เพื่อการอยูอาศัย (Residential Areas) แลว จึงเห็นควรดําเนินการโครงการดังกลาวตอไป  โดยได
พิจารณาเห็นวา  พื้นที่วางบริเวณดานหลังของศูนยอาหารหนองแวงเปนบริเวณที่เหมาะสม  เปนบริเวณที่
มีอาคารอยูอาศัยของบุคลากรอยูกอนแลว  และเปนบริเวณที่จัดไวเปนเขตที่อยูอาศัย  (Residential 
Areas)  สมควรที่จะเปนที่ตั้งของพื้นที่กอสรางโครงการอาคารชุดพักอาศัยบุคลากรเพื่อสวัสดิการ  จึงขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงตําแหนงพื้นที่กอสรางอาคารจากเดิมเปน 
พื้นที่บริเวณดานหลังของศูนยอาหารหนองแวงขนาดพื้นที่ไมเกิน  20  ไร  (เดิมอนุมัติไว  30  ไร)  และ
มหาวิทยาลัยไดกําหนดปฏิทินการดําเนินการของโครงการดังกลาวแลวซึ่งหากไดรับความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยก็จะสามารถดําเนินการตามขั้นตอนตางๆไดตอไป  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชมุ 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหคณะกรรมการบริหารทรัพยสินฯรับไปพจิารณา 
ความเหมาะสมของสถานที่ตั้งของโครงการอาคารชุดท่ีพักอาศัยบุคลากรเพื่อสวัสดิการ
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มหาวิทยาลัยขอนแกน  โดยคํานึงถึงประโยชนโดยสวนรวม และความสอดคลองกับแนวทาง 
การใชพื้นท่ีมหาวิทยาลัยในอนาคต  และระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
ทรัพยสินฯ ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทํา TOR ไปพรอมๆกันได   
 
 5.2   ขออนุมัติงบประมาณเพื่อใชจายในการโอนสิทธ์ิการเชาอาคารของ  
                    โครงการจัดตั้งศูนยบริการประชาชน  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
  รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยีเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัย 
ขอนแกนไดใชพื้นที่บริเวณหางบิ๊กซีขอนแกนเปนศูนยบริการประชาชน แตก็มีขอจํากัดในเรื่องการขยาย
พื้นที่และที่ตั้งที่ไมเหมาะสม ทําใหมหาวิทยาลัยไมสามารถใหบริการที่หลากหลายแกประชาชนได  ดังนั้น
เพื่อใหการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเขาถึงประชาชนมากยิ่งข้ึน จึงไดดําเนินการศึกษาความ
เหมาะสมของสถานที่ในการจัดตั้งศูนยบริการประชาชนแหงใหมของมหาวิทยาลัยขอนแกน ในเขตพื้นที่
เทศบาลนครขอนแกน ซึ่งจากผลการศึกษาของคณะนกัวิจัยไดขอสรปุวา พื้นที่อาคารโครงการโฮมออฟฟช 
ของบริษัทคิวออฟฟช จํากัด ซึ่งตั้งอยู ณ ถนนอํามาตย อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  ซึ่งเปนอาคาร
พาณิชย  3  ชั้น จํานวน 10 คูหา เปนพื้นที่ที่มีศักยภาพในภาพรวมมากที่สุด การมีพื้นที่ตั้งบนถนน
อํามาตยซึ่งเปนถนนที่เชื่อมระหวางถนนกลางเมืองและถนนหลังเมือง การเดินไปยังบริเวณดังกลาวสะดวก 
สบาย สามารถเดินทางเขาถึงไดงาย อยูในยานธุรกิจ ใกลกับโรงเรียนขอนแกนวิทยายน สถานีรถปรับอากาศ 
มีรถประจําทางวิ่งผานหลายสาย ซึ่งโครงการดังกลาวเปนโครงการที่ดําเนินการอยูบนพื้นที่การดูแลของ
สํานักงานธนารักษพื้นที่ขอนแกน   ซึ่งไดรบัความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 16/2550  
เมื่อวันที่  14  กันยายน 2550 ใหใชสถานที่ดังกลาวเปนสถานที่จัดตั้งศูนยบริการประชาชนฯ แลว 
           ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานของโครงการจัดตั้งศูนยบริการประชาชน มหาวิทยาลัย 
ขอนแกนสําเร็จลุลวงตามวตัถุประสงคที่กําหนดไว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ 
และอนุมัติงบประมาณเพื่อใชจายในการโอนสิทธิ์การเชาอาคารของโครงการจัดตั้งศูนยบริการประชาชน 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ในวงเงิน 36,000,000 บาท  (สามสิบหกลานบาทถวน) ซึ่งสิทธิการเชามีกําหนด 
30 ป และชําระคาเชารายเดือนใหแกกรมธนารักษฯ โดยจายครั้งละ 1 ป  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
   มต ิ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติมอบใหคณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัยไป
พิจารณา  
 
 5.3   (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการบริหารศูนยหัวใจสิริกิติ์  
                    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. ... 
  อธิการบดีเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งที ่
1/2548  เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2548  เห็นชอบใหปรับปรุงการแบงสวนราชการของศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ออกเปนกลุมภารกิจ 4 กลุม  คือ  1) กลุมภารกิจสนับสนุนทั่วไป   2) กลุมภารกิจ
เฉพาะกิจ  3)  กลุมภารกิจบริการวิชาการ   4) กลุมภารกิจวางแผนการคลังและทรัพยสิน  ตามประกาศ
สภามหาวิทยาลัยขอนแกน  ฉบับที่ 4/2548  ลงวันที่  28  มีนาคม 2548  และมหาวิทยาลัยไดสงให
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  เพื่อดําเนินการออกเปนประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  แต
กระบวนการดังกลาวยังไมแลวเสร็จ จึงจําเปนตองยกเลิกขอบังคับฯ วาดวยการบริหารศูนยหัวใจฯ   (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2548 และเพิ่มเติมขอบังคับฯ วาดวยการบริหารศูนยหัวใจฯ  พ.ศ. 2547  โดยเพิ่มบทนิยามคําวา 
หัวหนาฝายใหหมายถึงหัวหนากลุมภารกิจ หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นของศูนยหัวใจฯ  ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย การแบงสวนราชการในมหาวทิยาลัยขอนแกน และเพิ่มเติมสวนที่
เกี่ยวของ ในองคประกอบคณะกรรมการประจําของ  ขอ  10  (6)   ทั้งนี้  เพื่อใหการบริหารงานของศูนย
หัวใจฯ  ดําเนินไปไดอยางตอเนื่องทั้งในปจจุบัน   และเมื่อกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศการปรับปรุงการแบง
สวนราชการใหมแลว  จึงขอเสนอ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการบริหารศูนยหัวใจ
สิริกิติ์ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ฉบับที่ 3) พรอมทั้งประเด็นพิจารณาเพื่อแกไขขอบังคับฯ ดังกลาว ซึ่งมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
             มติ    ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน  
วาดวย การบริหารศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. ...    ตามเสนอ 
และใหมหาวิทยาลัยกํากับดูแลใหมีการสื่อสารทําความเขาใจกับบุคลากรในศูนยฯเก่ียวกับ
กระบวนการปรับปรุงเปลีย่นแปลงการบริหารตางๆของศูนยฯดวย 
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 5.4   (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การดูแลระบบคอมพิวเตอร 
          และการใชบริการคอมพิวเตอร พ.ศ. ... 

   รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากพระราชบญัญัติ 
วาดวย การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550  ไดมีการประกาศใชเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 
2550  แลว  ดังนั้น เพื่อใหมหาวิทยาลัยขอนแกนสามารถบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหแก
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไปไดอยางมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลดีตอทางราชการ  
สอดคลองกับพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550   และประกาศ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร 
ของผูใหบริการ พ.ศ. 2550  จึงขอเสนอ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การดูแลระบบ
คอมพิวเตอรและการใชบริการคอมพิวเตอร พ.ศ. ... ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
ทั้งนี้ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งที่ 1/2551  เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2551  
เรียบรอยแลว 

   จีงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
   รศ.นิสันต  สัตยาศัย เสนอแนะใหเพิ่มประสิทธิภาพการปองกันไวรัสในระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยดวย ซึ่งรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศแจงวากําลังดําเนินการใน
เรื่องดังกลาว 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 
วาดวย การดูแลระบบคอมพิวเตอรและการใชบริการคอมพิวเตอร  พ.ศ. ... ตามที่เสนอ 

  
 5.5  หารือทิศทางนโยบาย  มหาวิทยาลัยขอนแกน ครบรอบ 60 ป 
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยคราว
ประชุมครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2550 ไดมีขอเสนอแนะวา มหาวิทยาลัยควรกําหนดทศิทางการ 
พัฒนาในอนาคตที่ชัดเจน (เชน แผนกลยุทธระยะยาว 10 ป หรือครบรอบ 50 ปของมหาวิทยาลัย) และ
จัดทําทั้งแผนดานวิชาการ  แผนดานการเงิน  แผนดานกายภาพ   และแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับ
การพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  และผลักดันสูทิศทางใหมใหสามารถยืนหยัดและแขงขันได
อยางทันการณและเหมาะสม รวมทั้งเปนกรอบทิศทางและแผนแมบทในการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ
ยาว    ที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่ 18/2550  เมื่อวันที่ 9  พฤศจิกายน 2550   จึงมีมติเห็นชอบ
ใหดําเนินการจัดทําแผนระยะยาวมหาวิทยาลัยขอนแกน “มข. 60 ป (พ.ศ. 2553 – 2567)    ประกอบกับ
ที่สํานักงานคณะกรรมการอดุมศึกษาไดจดัทํา “แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป  ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2551 – 
2565)  เพื่อเปนกรอบแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา และจากแผน
ดังกลาว มหาวิทยาลัยไดเห็นความสําคัญและจําเปนที่ตองวางกรอบแนวทางในชวงอีก  15  ปขางหนา  
เชนเดียวกัน  จึงใหมี  “โครงการจัดทําแผนระยะยาวมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2553 – 2567”  หรือ 
“มข. 60 ป” ขึ้น  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ 6.1  สรุปสาระสําคัญไดดังนี้  
 
แผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2533-2547) ไดสิ้นสุดลงแลว กระทรวงศึกษาธิการโดย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จึงไดดําเนินการจัดทํากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ขึ้น ซึ่งผานความเห็นชอบจาก ครม. แลวเมื่อ 15 มกราคม 2551 
ซึ่งกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ออกแบบโดยคํานึงถงึมิติบูรณาการ
และองครวมของการพัฒนาอุดมศึกษาเพื่อกาํหนดทิศทางยุทธศาสตร  (Strategic direction) ประกอบดวย 2 สวน 
 
สวนที่ 1  ภาพอนาคตที่จะมีผลกระทบตอโลก ประเทศและอุดมศึกษา มี 7 ประเด็น  ประกอบดวย  

1) ความเปลี่ยนแปลงดานประชากร   
2) พลังงานและสิ่งแวดลอม   
3) การมีงานทําและตลาดแรงงานในอนาคต   
4) การกระจายอํานาจการปกครอง   
5) การจัดการความขัดแยงและความรุนแรง   
6) เยาวชน นักศึกษา และบัณฑิตในอนาคต  
7) เศรษฐกิจพอเพียง  

สวนที่ 2 ประเด็น  ทิศทาง และนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มี 9 ประเด็น ประกอบดวย 
1) รอยตอกับการศึกษาระดบัอื่น ๆ  
2) การแกปญหาอุดมศึกษาในปจจุบัน   

          3)  ธรรมาภิบาลและการบริหารจดัการอุดมศึกษา  
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4) บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ   
5) การเงินอุดมศึกษา 
6) การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา  
7) เครือขายอุดมศึกษา  
8) การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต   
9) โครงสรางพื้นฐานการเรยีนรู  

 
 เปาหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) เมื่อสิ้นสุดแผนใน
ป พ.ศ.2565 คือ  

• พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
• ไมควรสนับสนุนใหมีการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพิ่มขึ้นอีก  
• ควรสนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจัดการศึกษาในสาขาวิชาที่เปนความเชี่ยวชาญ
เฉพาะ และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจัดการศึกษาในสาขาวิชาที่ตองมีการลงทุนสูงและเปน
ความตองการของ ประเทศ 

• สถาบันอุดมศึกษาเปนสวนสําคัญในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ 
• จัดตั้งและพัฒนากองทุนเพื่อสงเสริมการพัฒนาอุดมศกึษาของประเทศ 
• การประสานงานความรวมมอืระหวางหนวยงานและงบประมาณในการนํากรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ  

 
ทิศทางมหาวิทยาลัยขอนแกน 60 ป ท่ีขอเสนอ 
วิสัยทัศน 
“ มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของเอเชีย ที่มีความเปนเลิศทางวิชาการ เปนชุมชน 
วิชาการ และเปนขุมปญญาของอีสานและสังคม” 
พันธกิจ 
“ พันธกิจของมหาวิทยาลัยขอนแกน คือ  การผลิตบัณฑิตที่กอปรดวยวิทยา จริยา และปญญา การวิจัย 
การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม  เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน 
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศโดยรวม” 
วัตถุประสงค 

• คุณภาพและมาตรฐานการศกึษา การกระจายโอกาสการศึกษา (Quality-Equity) 
• ขีดความสามารถทางดานวิจัยและการบริการวิชาการ (Research-Responsive) 
• ความเปนสากลและการมีบทบาทในการพัฒนาอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (International  Regional) 
• ประสิทธิภาพและความโปรงใสของการบริหารจัดการ (Efficiency-Accountability) 
• ขีดความสามารถในการพึ่งตนเอง (Self Reliance) 
• สภาพแวดลอมภายในมหาวทิยาลัย (Environment) 

 
ตัวอยาง วิสัยทัศน จุฬาฯ 100 ป    “จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนแหลงความรูและแหลงอางอิงของ
แผนดิน เพื่อเสริมสรางคนและสังคมไทยใหพึ่งพาตนเองได แขงขันได และรวมมือไดอยางทัดเทียมและ
ยั่งยืนในประชาคมโลก มีมาตรฐานในระดบันานาชาติ มุงเนนการผสมผสานการวิจัยเขากับการเรียนการ
สอน และมุงเนนการสรางองคความรูใหม” 
 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดจัดประชุมสัมมนา รับฟงและระดมความคิดเหน็การจัดทําแผนระยะยาวมหาวิทยาลัย 
ขอนแกน  “มข. 60 ป”  ในวันศุกรที่ 8 กุมภาพันธ 2551 นี้ดวยแลว  ซึ่งมีการบรรยายพิเศษในหัวขอ         
“ภาพอนาคตมหาวิทยาลัย” โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน ผูอํานวยการคลังสมองของชาติ และการเสวนา
ในหัวขอ “ ประสบการณทรงคุณคาเพื่อนําพาอนาคตที่งดงาม”  โดยอดีตอธิการบดี 4 ทาน มารวมเสวนา 
ผูเขารวมสัมมนาไดแกผูบริหารมหาวิทยาลัย คณบดี ผูอํานวยการ  และผูสนใจ  จึงขอเรียนหารือสภา
มหาวิทยาลัย เรื่องทิศทางนโยบายมหาวิทยาลัยขอนแกน 60 ป  ดังกลาว 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
  มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นควรใหจัดสัมมนาผูบริหารรวมกับกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเรื่องดังกลาวโดยเฉพาะ โดยเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีสนใจ
รวมใหขอคิดเห็นเสนอแนะ 
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 5.6   เสนอแตงตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
 รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลเสนอตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัย 

ขอนแกน วาดวยจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. 2550  ขอ 16  กําหนดใหสภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ  ซึ่งมีองคประกอบ ดังนี้ 

(1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ 
(2) ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจํานวนสี่คนเปนกรรมการ 
(3) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนคณาจารยประจํา จํานวนหนึ่งคนเปน

กรรมการ 
(4) ผูบริหาร จํานวนหนึ่งคนเปนกรรมการ 
(5) ผูแทนอาจารย จํานวนสี่คนเปนกรรมการ 
(6) ผูแทนขาราชการ จํานวนสี่คนเปนกรรมการ 

โดยกรรมการตามขอ (1)  (2) และ (3) ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้ง  
  จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาดังนี้ 

1. ขอใหพิจารณากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 1 คน เพื่อเปนประธานกรรมการ 
2. ขอเสนอผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน 4 คน เพื่อเปนกรรมการ ดังนี้ 

          1) ศาสตราจารยนายแพทยวันชัย  วัฒนศัพท    
      2) รองศาสตราจารยระจิต  ตรีพุทธรัตน 
    3) รองศาสตราจารย ดร.ยุพิน  เตชะมณี 
    4) นายสมพร   ภูประเสริฐ 
      ซึ่งมีประวัติโดยสรุปประกอบการพิจารณาดวยแลว 

3. ขอใหพิจารณากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารยประจํา  จํานวน 1 คน เพื่อ
เปนกรรมการ 

สวนกรรมการตาม (4)  (5) และ (6)  อยูในระหวางดําเนินการเลือกตามขอบังคับฯ 
   จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
    มต ิ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ ดังนี้ 
 1.   มอบให  ศ.เชิดชัย  รัตนเศรษฐากุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   
                  เปนประธานกรรมการ 

2. ใหความเห็นชอบและอนุมัติใหแตงตั้ง ผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน 4 คน เพื่อเปน
กรรมการ ตามที่เสนอ 

3. มอบให  ศ.บวรศิลป  เชาวนช่ืน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารย
ประจํา  เปนกรรมการ 

 
 5.7 ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการตอเวลาราชการของ 
                  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะเกษียณอายุราชการใน      
        ปงบประมาณ พ.ศ.2551 

     รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลเสนอตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 19 และมาตรา 72  ไดบัญญัติใหขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีตําแหนงวิชาการตั้งแตระดับรองศาสตราจารยขึ้นไป เมื่ออายุครบหกสิบ
ปบริบูรณในสิ้นปงบประมาณ อาจใหรับราชการเพื่อทําหนาที่สอนหรือวิจัยตอไปได จนถึงส้ินปงบประมาณ
ที่ผูนั้นมีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณ   และ ก.พ.อ. ไดประกาศหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการตอเวลา
ราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550  แลว   ซึ่งมหาวิทยาลัยจะตอง
ดําเนินการสําหรับผูเกษียณอายุในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑฯ ที่จะตอ
เวลาราชการ ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 1 เมษายน 2551 

    มหาวิทยาลัยจึงไดดําเนินการโดยใหคณะวิชา วิเคราะหความตองการคณาจารยเปนราย
สาขาวิชาและความจําเปนที่ตองรักษาคณาจารยใหปฏิบัติงานตอภายหลังเกษียณอายุราชการแลว ซึ่งมี
คณะวิชาตาง ๆ ประสงคจะขอตอเวลาราชการใหผูเกษียณอายุราชการจํานวน 5  ราย จากผูเกษียณอายุ
ราชการที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารยและรองศาสตราจารยและอยูระหวางขอกําหนดตําแหนงเปน       
รองศาสตราจารย  จํานวน 24 ราย   ดังนั้น  เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง 
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 
ขอ  6  (1)  มหาวิทยาลัย  จึงเสนอขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการตอ
เวลาราชการประกอบดวย   

1.  นางผาณิต   นิติทัณฑประภาศ  เปนประธานกรรมการ 
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2.  อธิการบดี     เปนรองประธานกรรมการ 
3.  รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ เปนกรรมการ 
4.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร   เปนกรรมการ 
5.  คณบดีคณะเทคโนโลยี   เปนกรรมการ 
6.  รองศาสตราจารยสมหมาย  ปรีเปรม  เปนกรรมการ 
7.  รองศาสตราจารยนิสันต   สัตยาศัย  เปนกรรมการ 
8.  รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล  เปนกรรมการและเลขานุการ 

โดยคณะกรรมการมีหนาที่ดังนี้   
1. พิจารณากําหนดจํานวนและตัวบุคคลที่จะเกษียณอายุราชการและจะใหปฏิบัติราชการตอ 
2. พิจารณาอนุมัติตอเวลาราชการใหแกคณาจารยที่ผานการพิจารณาตามขอ 1 แทนสภา

มหาวิทยาลัย แลวรายงานผลใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
   มต ิท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะเกษียณอายุ
ราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2551  ตามที่เสนอ 

 
5.8  เสนอแตงตั้งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย   และคณบดีวิทยาลัยการปกครอง 
        ทองถ่ิน   

  อธิการบดีเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคนิค
การแพทย ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 38/2550  ลงวันที่  7  ธันวาคม  พ.ศ. 2550  และ ที่ 
1/2551  ลงวันที่  25  มกราคม  พ.ศ. 2551 นั้น บัดนี้คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการสรรหาผูสมควรไดรับ
การพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคนิคการแพทย ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน 
วาดวยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2542 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543  เสร็จเรียบรอยแลว  ปรากฏวา         
รองศาสตราจารยเกรียงไกร  กิจเจริญ  เปนผูสมควรไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณบดี
คณะเทคนิคการแพทย     และตามคําสั่งคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น  ที่ 
1/2550  ลงวันที่  15  พฤศจิกายน  2550  แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการปกครอง
ทองถิ่น แลวนั้น  บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ไดดําเนินการสรรหาผูสมควรไดรบัการพิจารณาแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงคณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยการ
ปกครองทองถิ่น ฉบับที่ 1/2550  เรื่อง การสรรหาคณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2550  เสร็จ
เรียบรอยแลว  ปรากฏวา รองศาสตราจารยพีรสิทธิ์  คํานวณศิลป  เปนผูสมควรไดรับการพิจารณาแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงคณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 
           จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 
  มต ิ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบและอนุมัติใหแตงตั้ง รองศาสตราจารย
เกรียงไกร  กิจเจริญ  ดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคนิคการแพทย   ตั้งแตวันท่ี 6 มีนาคม 2551   
เปนตนไป และ รองศาสตราจารยพีรสิทธ์ิ  คํานวณศิลป   ใหดํารงตําแหนงคณบดีวิทยาลัยการ
ปกครองทองถ่ิน   ตั้งแตวันท่ี 7 กุมภาพันธ  2551   เปนตนไป 
  
 5.9  ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน   3  หลักสูตร 

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ดวยคณะในสังกัดไดเสนอ
ขออนุมัติหลกัสูตร ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กลั่นกรองหลักสูตร และไดเสนอใหกรรมการ 
ผูทรงคุณวุฒพิิจารณาหลักสูตรตามมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 
2549 พิจารณาใหความเห็นชอบแลวจํานวน  3  หลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียดการจําแนก หลักสูตรตาม
ประเภทหลักสูตร  ระดับปริญญา  คณะ   และประเภทการเปดสอน ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบหลักสูตรตามที่เสนอ  3 หลักสูตร  ดังนี้ 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ  (หลักสูตรใหม 
พ.ศ. 2551)  

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก 
สาขาวิชาออรโธปดิกส  (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551)  

3. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก 
สาขาวิชาอายุรศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551)  
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 5.10  ขออนุมัติแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ตามรายละเอียดเอกสารลับ)  
 
 
 5.11  เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา 

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ดวยมีคณะตางๆในสังกัด 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะไดเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษาโดย
รับรองวาไดตรวจสอบรหัสประจําตัวนักศึกษา  ชื่อ-ชื่อสกุล รายวิชา  สาขาวิชา  และคะแนนเฉลี่ยสะสม 
ถูกตองเรียบรอยแลว มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตามอํานาจตามความ
ในมาตรา 16 (3) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541  จํานวน   45    คน   ประกอบดวย 
  -  ระดับปริญญาเอก                      5     คน 
  -  ระดับปริญญาโท                     36  คน 
  -  ระดับปริญญาตรี                4     คน 
ซึ่งมีรายละเอียดสรุปการจําแนกผูสําเร็จการศึกษาตามคณะ ระดับหลักสูตร  ชื่อปริญญา ตามเอกสารประกอบ 
วาระการประชุม   
  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณาอนุมัต ิ
  มติ  ท่ีประชมุพิจารณาแลวมีมติอนุมัติปริญญาใหผูสําเร็จการศึกษา ตามทีเ่สนอ 
 
ระเบียบวาระที่  6   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 6.1   แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2  (พ.ศ. 2551 – 2565) 
               รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาไดจัดทํา “แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) เพื่อเปนกรอบแนวทาง 
การพัฒนามหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาระดับอุดมศกึษานั้น  จากแผนดังกลาว มหาวิทยาลัยไดเห็น
ความสําคัญและจําเปนที่ตองวางกรอบแนวทางในชวงอีก  15  ปขางหนา  เชนเดียวกัน  จึงใหมี  
“โครงการจัดทําแผนระยะยาวมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2553 – 2567”  หรือ “มข. 60 ป” ขึ้น 
  ฝายแผนและสารสนเทศ จึงขอเสนอ  “แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2  (พ.ศ.  
2551 – 2565)”  และ  “โครงการจัดทําแผนระยะยาว มหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. 2553 – 2567”  ตอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 

6.2 รายงานความคืบหนาโครงการออกแบบผังแมบทมหาวิทยาลัยขอนแกน 
                    รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยไดจัดโครงการศึกษาวิจัยและ
ออกแบบผังแมบทมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีวัตถปุระสงคเพื่อวิเคราะหปญหาของการใชพื้นที่และผัง
แมบทของมหาวิทยาลัยขอนแกนในสภาพปจจุบันและที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ศึกษาและจัดทําผัง
แมบทฉบับใหม  เพื่อใชเปนแผนผังชี้นําการพัฒนาใหสอดคลองกับแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของ
มหาวิทยาลัยและสอดคลองกับเมืองขอนแกนและชุมชนรอบมหาวิทยาลัย และเพื่อเปนแนวทางการจัดทํา
แผนและการจัดทําการพัฒนาพื้นที่ในรายละเอียดของหนวยงานที่เกี่ยวของในมหาวิทยาลัยใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยคณะผูดําเนินงานวิจัยจะทบทวนวิสัยทัศน ยุทธศาสตร นโยบาย แผนงาน/โครงการที่
เกี่ยวของ เพื่อเปนกรอบกําหนดแนวความคิดสําหรบัการบูรณาการจัดทําผังแมบทในการพัฒนาพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยจะครอบคลุมวิสัยทัศน ยุทธศาสตร นโยบาย แผนงาน/โครงการ ตางๆ ที่
เกี่ยวของ และขออนุญาตให ผศ.พนกฤษณ คลังบุญครอง  และ ผศ.มนสิชา เพชรานนท ในฐานะ 
คณะผูวิจัยนําเสนอโครงการฯตอสภามหาวิทยาลัย   ซึ่งมีสาระสําคัญดังนี้ 
               กรอบแนวทางในการพัฒนาผงัแมบทมหาวิทยาลัยขอนแกน  

• นโยบาย วิสัยทัศน และยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกน 
• นโยบาย วิสัยทัศน และยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครขอนแกน 
• นโยบาย วิสัยทัศน และยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดขอนแกน 
• นโยบาย วิสัยทัศน และยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด “รอย แกน สาร” 
• แผนงาน/โครงการดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
• แผนงาน/โครงการเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเมืองนาอยู 
• แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวของกับการผังเมือง/การใชประโยชนที่ดิน การจราจรและขนสง 
และสิ่งแวดลอมของเมืองขอนแกนและชุมชนรอบ ๆ  
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• บทบาทของมหาวิทยาลัยตอชุมชนเมืองและพื้นที่รอบ ๆ 
 
 ซึ่งแนวทางในการพัฒนาผังแมบทมหาวิทยาลัยขอนแกนจะตองใหไดมาตรฐานตามหลัก
วิชาการในการออกแบบและวางผังมหาวิทยาลัย (Campus Design) และยึดหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน 
(Sustainable Development) ทั้งดานการใชประโยชนที่ดินและการขนสงรวมกับหลักการการพัฒนาเมือง
ใหเปน “เมืองนาอยู”  (Livable City) โดยอาศัยกรอบและแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 

• การจัดทําผังแมบทมหาวิทยาลัยขอนแกนใหไดมาตรฐานตามหลักวชิาการในการ
ออกแบบและวางผังมหาวิทยาลัยจะครอบคลุมองคประกอบตาง ๆ ดังนี้ 
- วิสัยทัศน นโยบาย และแผนของมหาวิทยาลัย (University’s Academic Mission) 
- หลักสูตร / โครงการดานวชิาการ (Academic Program) 
- การออกแบบชุมชนของมหาวิทยาลัย (Urban Design) 
- การใชที่ดินในอนาคต (Future Land Use) 

 ที่พักอาศัย (Housing / Residential Elements) 
 พื้นที่นันทนาการและพื้นที่โลงวาง (Recreation and Open Space) 
 พื้นที่เพื่อสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure Uses) 
 พื้นที่เพื่อการคมนาคมสัญจรภายในมหาวทิยาลัย (Transportation Uses) 
 พื้นที่อนุรักษ (Conservation Uses) 

- แนวทางการออกแบบทางสถาปตยกรรม (Architectural Design Guidelines) 
• การพัฒนาระบบการใชที่ดินและการจราจรและขนสงที่ยั่งยืน ประกอบดวย 

- การใชประโยชนที่ดิน โดยมองในภาพรวมและแนวโนมการพัฒนาที่ดินในอนาคต 
- การขนสงแบบหลากหลาย โดยเนนการประหยัดตนทุนทางเศรษฐกิจของการขนสง 
และการลงทุนต่ํา เชน การเดินเทา การใชรถจักรยาน และการใชบริการรถขนสง
สาธารณะทดแทนการใชรถนั่งสวนบุคคล 

- ความปลอดภัยในการเดินทาง โดยเนนคนเดินถนน ซึ่งเปนกลุมคนที่ถูกละเลยและมี
ความเสี่ยงตออุบัติเหตุมากที่สุด รวมทั้งการสรางความเขาใจและการปลูกจิตสํานึก
เรื่องความปลอดภัย  โดยเฉพาะกลุมเด็กและเยาวชน 

- ใหความสําคัญกับผลกระทบสิ่งแวดลอมเปนอันดับแรก โดยคํานึงถึงตนทุนทางดาน
สิ่งแวดลอมเปนสําคัญไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะประเภทที่ไม
สามารถนํากลับมาใชไดอีก และโบราณวัตถุและการกอสรางทางหลวงทุกสายใหมี
การปลูกตนไมควบคูไปดวย 

• การพัฒนาเมอืงใหเปน “เมอืงนาอยู” จะดําเนินการอยางเปนระบบ เชน   
- การจัดรูปแบบเมืองใหชัดเจน โดยแยกแหลงกิจกรรมตาง ๆ ใหเปนสัดสวน เชน 
แหลงบันเทิง แหลงอุตสาหกรรม แหลงที่อยูอาศัย เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหที่อยูอาศัย
ของประชาชนมีความสงบและนาอยู 

- สนับสนุนการใชระบบขนสงที่ยั่งยืน 
- การอนุรักษวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของเมือง 
- การจัดเตรียมเรื่องบําบัดน้ําเสียและกําจัดส่ิงปฏิกูลของเมืองไวลวงหนา 
- การจัดหาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภคของชุมชน 

โดย คณะผูดําเนินการวิจัยจะทบทวนการจัดทําผังแมบทมหาวิทยาลัยขอนแกนในอดีตและโครงการศึกษา
ที่ เกี่ยวของกับการวางผังแมบทที่ผ านมา  เพื่อใช เปนแนวทางในการจัดทําผังแมบทสําหรับ
มหาวิทยาลัยขอนแกนตอไป    ซึ่งมีรายละเอียดโครงการตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
     จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 

6.3   รายงานความคืบหนาระบบขนสงมวลชน มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมวา ดวยมหาวิทยาลัยขอนแกนมีการพัฒนาและ

เจริญเติบโตในภารกิจตางๆ อยางตอเนื่อง  รวมทั้งมีกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอยางมากมาย ทําใหมีการ
เดินทางขนสงภายในมหาวิทยาลัยขอนแกนมากขึ้นตามจํานวนกิจกรรมที่เกิดขึ้น แนวโนมการใช
ยานพาหนะสวนบุคคลในมหาวิทยาลัยมีปริมาณสูงข้ึน  ทําใหเกิดปญหาตางๆ ไดแก อุบัติเหตุจาก
รถจักรยานยนต  บุคลากรและนักศึกษาไมนิยมใชรถประจําทาง  ปญหาที่จอดรถสวนบุคคลไมเพียงพอ  
ปญหามลภาวะทางเสียงและอากาศ เปนตน  และจากการที่ไมมีการควบคุมการเขาออกในพื้นที่ศึกษา  
ทําใหเกิดปญหาการโจรกรรม มิจฉาชีพ  ในสภาพปจจุบันการใชบริการรถขนสงสาธารณะในเขตพื้นที่
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ศึกษามีแนวโนมลดลง  ทั้งนี้เกิดจากหลายสาเหตุ  เชน  ความลาชาในการใหบริการ  ความปลอดภัยใน
การใชบริการ  ปญหาเรื่องความสะดวกสบาย  ความแออัดในชั่วโมงเรงดวน  สิ่งเหลานี้เปนสาเหตุใหความ
นิยมในการใชบริการรถโดยสารนอยลง   
 มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงไดกําหนดใหมีการศึกษาระบบขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกนขึ้น
เพื่อศึกษาความตองการเดินทาง  เสนทางเดินรถและรูปแบบของระบบขนสงมวลชน สําหรับนําไปสูการ
วางแผนและปรับปรุงระบบขนสงสาธารณะภายในมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยตองการให
มีการลดจํานวนการใชรถยนตและรถจักรยานยนตสวนบุคคลใหนอยลง  โดยมีเปาหมายสงเสริมให
นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแกนเปลี่ยนมาใชระบบขนสงสาธารณะใหมากขึ้นอยางยั่งยืน  
ฝายบริหาร  จึงขอรายงานความคืบหนาการศึกษาและการจัดการระบบขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน  
สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1. วัตถุประสงค 

เพื่อศึกษาการเดินทางและวิเคราะหปริมาณผูโดยสาร  ในโครงขายระบบขนสงของมหาวิทยาลัยขอนแกน  
เพื่อใชเปนขอมูลในการศึกษาความเหมาะสม ของเสนทางและเสนอแนะระบบขนสงที่มีประสิทธิผล 

 
2. ขอบเขตพื้นท่ีการศึกษา 

พื้นที่การศึกษา  จะครอบคลุมพื้นที่ของมหาวิทยาลัยขอนแกน  โดยใหความสนใจเรื่องการเดินทาง
ของประชากรในมหาวิทยาลัย ในแนวเสนทางเดิมที่มีอยูเพื่อที่จะปรับปรุงระบบขนสงสาธารณะใหสามารถ
เขาถึงพื้นที่ตางๆ และเสนอจุดจอดขึ้นลงที่เหมาะสม 
 
3. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

3.1 ผลจากการศึกษาจะทําใหทราบแนวเสนทางที่สําคัญและควรมีการพัฒนาระบบขนสง 
3.2 ผลจากการศึกษาจะทําใหทราบปริมาณความตองการในการเดินทางของประชากรในมหาวิทยาลัย 
3.3 ผลจากการศึกษาจะทําใหทราบแผนการเดินรถในระบบเพื่อรองรับการเดินทางของประชากรใน

มหาวิทยาลัย 
 

4. กรอบความตองการเพื่อการออกแบบเบื้องตนระบบขนสงมวลชนในรูปแบบของรถไฟฟา
ระบบขับเคลื่อนแบบลอยกลางอากาศ ประกอบดวย 
4.1  กรอบความตองการในงานออกแบบระบบไฟฟา (System Performance Criteria) 

สถานีไฟฟายอยที่จายใหระบบการเดินรถควรอยูใกลกับศูนยซอมบํารุง  จะรับไฟระบบแรงดัน
กลาง 24 KV 3 Phase 50 Hz จายเขาตูหลักแลวแบงแยกออกเปนสองสวน  ที่เปนไฟสําหรับระบบ
ขับเคลื่อนรถไฟฟาและไฟฟาในอาคารและศูนยซอมบํารุง 

ระบบไฟฟาขับเคลื่อนแบบลอยกลางอากาศ จะมีระบบแปลงไฟจากกระแสสลับเปนกระแสตรง
อยูที่อูซอม  พรอมอุปกรณตัดตอวงจรและอุปกรณตัดตอเพื่อความปลอดภัยและอุปกรณปองกันตางๆ ตาม
มาตรฐาน 

ระบบไฟฟาทั่วไป  จะแยกออกจากไฟฟาระบบขับเคลื่อนหลังแปลงไฟฟาแรงต่ําดานทุติยภูมิ
ของหมอแปลง  จะจายใหแกอาคารและศูนยซอมบํารุง  ระบบจะตองออกแบบใหเหมาะสม  ตามความ
ตองการของอาคารและศูนยซอมบํารุง  ทั้งนี้ ตองเปนไปตามมาตรฐานการไฟฟาและสากล 

ระบบไฟฟาฉุกเฉินแบบตอเนื่อง (UPS) ระบบไฟฟาฉุกเฉินจะตองออกแบบใหกับอุปกรณไฟฟาที่
จําเปนเทานั้น  กรณีไฟดับระบบสามารถที่จะจายใหอุปกรณที่จําเปน  อยางนอยไมต่ํากวา 2 ชั่วโมง  
อุปกรณที่จําเปนเชน ระบบสัญญาณ ไฟสองสวาง ปาย ระบบดับเพลิง ระบบเตือนภัย ระบบอัคคีภัย ระบบ 
โทรคมนาคม   

 
4.2  กรอบการออกแบบสถานี (Design Criteria) 

โดยทั่วไปการออกแบบสถานี  จะตองสอดคลองและไมขัดกับ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
และ พ.ศ. 2535  หรือกฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ 
และชรา พ.ศ. 2548 รวมทั้งกฎหมายควบคุมอาคารฉบับอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

 
 
 
   4.3  กรอบการออกแบบบริเวณจอดแลวจร (Building Design Criteria) 

1) แนวเสนทาง 
จากการศึกษาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยขอนแกน  การเดินทางสวนใหญจะอยูบริเวณพื้นที่สวน

การศึกษาที่มีจํานวนนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเขา-ออกพื้นที่เปนจํานวนมากโดยเฉพาะชวง
เที่ยง  เชาและเย็น ไดแก  พื้นที่ยอย ที่ 1 2 3 4 และ 6 ที่เปนพื้นที่เขตการศึกษา  พื้นที่ยอยที่ 10 ที่เปน
โรงอาหารกลางใหมมีความตองการเดินทางเขา-ออกพื้นที่สูงสุด  ซึ่งแนวเสนทางสวนใหญจะอยูบนถนน
เสนเดิม โดยแบงออกเปน 3 เสนทาง ดังนี้ 
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(1) แนวเสนทาง-สายสีแดง 
แนวเสนทางสายนี้จะวิ่งจากประตู 2 ถนนมิตรภาพ ไปกลับหอพัก 9 หลัง ระยะทางประมาณ 

2.925 กิโลเมตร (ปายแรกถึงปายสุดทาย) เริ่มตนจากหอพัก 9 หลัง ประตู 9 ตรงไปสนามกีฬา โรง
อาหารชาย คณะเกษตรศาสตร  โรงอาหารใหม  สํานักวิทยบริการ และเลี้ยวซายปลายทางที่คณะทันต
แพทยศาสตร  อาคารขวัญมอ จากนั้นจึงวนกลับในแนวเสนทางเดิมไปสุดทายปลายทางที่ หอพัก 9 หลัง 
หลังประตู 9  

(2) แนวเสนทาง-สายสีนํ้าเงิน 
แนวเสนทางจะวิ่งเปนวงกลม บริเวณพื้นที่เขตการศึกษา และที่พักอาศัย จากประตู 7 หอพัก

ชายไปกลับประตู 8 แฟลตพยาบาล ระยะทางประมาณ 4.705 กิโลเมตร (ปายแรกถึงปายสุดทาย) โดย
แนวเสนทางแบงออกเปน 2 สาย 

สายแรก  (วนขวา) จากประตู 7 หอพักชาย เลี้ยวซายคณะเกษตรศาสตร ผานหนาโรง
อาหารใหมเลี้ยวขวาผานบัณฑิตวิทยาลัย คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะเภสัชศาสตร เลี้ยวขวาผานคณะ
เทคนิคการแพทย เลี้ยวขวาผานคณะพยาบาลศาสตร เลี้ยวซายผานคณะวิศวกรรมศาสตร คณะ
เทคโนโลยี และเลี้ยวซายและขวาปลายทางที่หอพักชายประตู 7 

สายที่สอง (วนซาย) จากประตู 8 แฟลตพยาบาล คณะทันตแพทยศาตร ตรงมาคณะเภสัช
ศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย  คณะมนุษยศาสตร   เลี้ยวซายฝงตรงขามหนาโรงอาหาร 
ใหมคณะเกษตรศาสตร  เลี้ยวซายผานคณะเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร  เลี้ยวขวาผานคณะ
พยาบาลศาสตร  เลี้ยวซายผานคณะเทคนิคการแพทย  และเลี้ยวขวาปลายทางที่คณะทันตแพทยศาสตร  
แฟลตพยาบาล ประตู 8 

(3) แนวเสนทาง-สายสีเขียว 
แนวเสนทางจะวิ่งเปนวงกลมเชนเดียวกับสายสีน้ําเงิน  แตเปนถนนรอบนอกและทําการเดิน

รถในทิศทางเดียววนขวาตลอด ระยะทางรวม 4.395 กิโลเมตร (ปายแรกถึงปายสุดทาย) เริ่มตนทาง
สํานักงานอธิการบดี และคณะศิลปกรรมศาสตรตรงไปผานสนามกีฬา และเลี้ยวขวาผานคณะ
เกษตรศาสตร  ตรงไปผานหนาโรงอาหารใหม เลี้ยวขวาผานบัณฑิตวิทยาลัย  คณะสถาปตยกรรมศาสตร  
คณะเภสัชศาสตร  เลี้ยวขวาผานคณะเทคนิคการแพทย ตรงไปผานหอพักหนองแวงหมูบานศูนยแพทย 
อพักพยาบาล และปลายทางที่สํานักงานอธิการบดี และคณะศิลปกรรมศาสตร ห

 
2)  ประมาณการคากอสราง 
จากผลการศึกษาระบบขนสงมวลชนในมหาวิทยาลัยขอนแกนดานแนวเสนทางเดินรถ ปริมาณ

ผูโดยสาร แผนการเดินรถและรูปแบบของระบบขนสงมวลชน ประมาณการคากอสรางเบื้องตน ณ เวลาที่
เปดใหบริการ สามารถแบงเปนกลุมได ดังนี้ 

(1) งานเดินระบบโดยสารไฟฟา (ผูประกอบการพิจารณาลงทุน) 
• ระบบโดยสารไฟฟา (22+2 คัน)    120,000,000 .- 
• อุปกรณสําหรับการเดินรถ                  5,000,000 .- 
• เครื่องจักรและอุปกรณสําหรับซอมบํารุง             15,000,000 .- 

รวม    140,000,000 .- 
(2) งานสาธารณูปโภค (มหาวิทยาลัยพิจารณาลงทุน) 

• อาคารสถานี รับ-สง ผูโดยสาร (จํานวน 19 สถานี)   12,500,000 .- 
• อาคารศูนยซอมบํารุงและศูนยควบคุมการเดินรถ    20,000,000 .- 
• ระบบจายไฟฟารวมถึงอาคารประกอบ     80,000,000 .- 

รวม   112,500,000 .- 
     รวมทั้งสิ้น    252,500,000 .- 
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ  และมีขอเสนอแนะวา หากมหาวิทยาลัยมีระบบขนสง
มวลชนภายในมหาวิทยาลัยท่ีสามารถอํานวยความสะดวกไดดีแลว อาจพิจารณาหาแนวทางให
นักศึกษาลดการใชรถจักรยานยนตตอไปได 
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 6.4 สรุปรายงานการวิเคราะหผลการประเมินผลงานของผูบริหาร 
                  ระดับหัวหนาหนวยงานมหาวิทยาลัยขอนแกน 
  รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่มหาวทิยาลัยไดกําหนดให
มีการติดตามและประเมินผลงานของผูบรหิารระดับหัวหนาหนวยงานของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตรการบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550 – 2553  ดังประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 648/2550  เรือ่ง แนวทาง 
การติดตามและประเมินผลงานของผูบริหารระดับหวัหนาหนวยงาน มหาวิทยาลัยขอนแกน ลงวันที่  28 พฤษภาคม 
2550 ขึ้นนั้น คณะกรรมการกํากับติดตามและประเมินผลงานของผูบริหารระดับหัวหนาหนวยงานมหาวิทยาลัย 
ขอนแกน ตามคําสั่งแตงตั้งที่ 3012/2550 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2550  ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการดําเนินงานของผูบริหารระดับหัวหนาหนวยงานรวมทั้งส้ิน 44 หนวยงาน ไดแก  

1. คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต/ศูนย/สถาบัน/สํานัก (เทียบเทาคณะวิชา) จํานวน  26  หนวยงาน 
2. ศูนย/ สถาบัน/สํานัก (อื่นๆ)           จํานวน 11  หนวยงาน 
3. กองและหนวยตรวจสอบภายใน  จํานวน  7  หนวยงาน  

 รายงานผลการประเมินผลงานแบงเปน 2 สวนคือ   
 สวนที่ 1  การประเมินขีดความสามารถ (Competency) มีสัดสวนรอยละ 40 สรุปผลการประเมิน
จาก 3 กลุม คือ  1) อธิการบดี   2) การประเมินตนเอง    3) การประเมินจากกลุมเพื่อนรวมงาน    
 สวนที่ 2  การวัดผลการปฏบัิติงาน มีสัดสวนรอยละ 60  ประกอบดวย 1) การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามการวัดผลสําเร็จการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ ซึ่งมี
สัดสวนรอยละ 30  และ  2) การประเมินจากรายงานผลการปฏิบัติงานประเมินตามแผนยุทธศาสตรของ
หนวยงานที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  (Program monitoring report) ซึ่งมี
สัดสวนรอยละ 30 

บัดนี้ การดําเนินการประเมินฯไดเสร็จเรียบรอยแลว ฝายทรัพยากรบุคคล จึงไดจัดทําและสรุป 
รายงานการประเมินผลงานของผูบริหารระดับหัวหนาหนวยงานมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  และมีขอเสนอแนะวาผลการประเมินผูบริหารระดับหัวหนา 

หนวยงาน  D6  และ  D7  มีผลการประเมินอยูในระดับคอนขางต่ําควรจะไดมีการพัฒนาขีด
ความสามารถตอไป    

 
6.5 พระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา  
       ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ และ ครุยประจําตําแหนง ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
       (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2550 

  ดวย สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดมีหนังสือที่  นร 0503/1880  วันที่  23  มกราคม 
2551  แจงวา พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา  อักษรยอสําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ 
เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนง  ของมหาวิทยาลัยขอนแกน  ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา  เลม  125   ตอนที่ 10 ก  วันที่ 15  มกราคม 2551  แลว   ซึ่งเหตุผลในการประกาศใช
พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแกนไดเปดสอนสาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง  
สาขาวิชานิติศาสตร  และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรเพิ่มขึ้น สมควรแกไขเพิ่มเติมการกําหนดปริญญา
ในสาขาวิชาและอักษรยอสําหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยขอนแกน  เพื่อกําหนดปริญญาในสาขาวิชา 
และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาของสาขาวิชาดังกลาว   
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 6.6  พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับท่ี 5)  พ.ศ. 2550  
  ดวยพระราชบญัญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2550  ได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เลม 125  ตอนที่ 5 ก  วันที่  9  มกราคม 2551  และมีผลใช
บังคับแลว ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือวันที่ 10  มกราคม 2551  เปนตนไป  
เหตผุลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
พ.ศ. 2535  ใชบังคับมาเปนเวลานานไมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน จึงไดปรับปรุงใหเกิดความ
คลองตัวในการดําเนินกิจการของกองทุนและเพื่อประโยชนของสมาชิกเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
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6.7 รายงานผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจําเดือนธันวาคม  2550  
  ในเดือนธันวาคม 2550  อธิการบดีไดปฏิบัติภารกิจตางๆประกอบดวย งานประจําทั่วไป  กิจกรรม 
ดานวิเทศสัมพนัธและความรวมมือตางประเทศ และอื่น  ๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

6.8   สรุปกิจกรรมตางๆของมหาวิทยาลัยขอนแกน และรายงานสรุปขาวมหาวิทยาลัย 
                   ขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน ประจําเดือนมกราคม 2551 
  ในเดือนมกราคม  2551  มหาวิทยาลัยไดดําเนินกิจกรรมที่สําคัญๆ ในดานการพัฒนา
วิชาการและผลิตบัณฑิต  การวิจัย การบริการวิชาการ  การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  การพัฒนานักศึกษา  
การตางประเทศ  การพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาบุคลากร   และการจัดกิจกรรมพิเศษ  และนอกจากนี้
งานประชาสัมพันธยังไดรวบรวมรายงานสรุปขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ ประจําเดือน
มกราคม  2551    ซึ่งมีรายละเอียดบรรจุในแผนซีดี 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

6.9  รายงานการจัดการแขงขันวิ่งขอนแกนมาราธอนนานาชาติ ครั้งท่ี 5 
 อธิการบดีเสนอตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมกับจังหวัดขอนแกน ไดจัดการ 

แขงขันวิ่งขอนแกนมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 5  เมื่อวันที่  27 มกราคม 2551  ที่ผานมา ซึ่งการจัดงาน
ดังกลาวประสบความสําเร็จอยางดี มีผูรวมการแขงขันแตละประเภทเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะชาวตางชาติ
ใหความสนใจรวมการแขงขันมากขึ้น ในปนี้มีจํานวนเกินกวา 400 คน  จากผูเขารวมการแขงขันทั้งหมด
ประมาณ 40,000 คน สรางชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยและจังหวดัขอนแกนมากยิ่งขึ้น จึงขอนําเสนอวิดิทัศน
ประมวลภาพการแขงขันวิ่งขอนแกนมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 5  ตอสภามหาวิทยาลัย 

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 

 
ระเบียบวาระที่ 7   เรื่องอืน่ๆ 
   - ไมมี -  
 
 
เลิกประชุมเวลา    11.45  น. 

 
 
 
 

   (ลงชื่อ)        กุลธิดา  ทวมสุข 
(รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 

                                                                รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
                          กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
 
 
 
 
นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์ 
ผูจดรายงานการประชุม            
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	      (สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้)  
	                                                    กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนผู้อำนวยการ 
	ผู้เข้าร่วมประชุม   
	 1. รศ.รังสรรค์  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ 
	 2. รศ.สุลัดดา  ลอยฟ้า            รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
	 3. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย                      รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 


	ระเบียบวาระที่  4  เรื่องสืบเนื่อง 
	     4.1   รายงานสถานภาพสินทรัพย์และการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
	  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเสนอต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยขอรายงานสถานภาพสินทรัพย์และการลงทุนของมหาวิทยาลัย และรายจ่ายจากเงินรายได้เพียงวันที่  17  มกราคม 2551  ดังนี้ 
	ณ  17  ม.ค. 51
	ประเภท
	สินทรัพย์
	   ก) ประเภทดอกผลใช้ได้
	   ข) ประเภทดอกผลมี  
	       ข้อกำหนด
	การลงทุน
	    เงินฝากธนาคาร/สถาบันการเงิน 
	   ตราสารหนี้
	          พันธบัตร          
	          หุ้นกู้ 
	          อื่นๆ 
	   ตราสารทุน
	          หุ้นสามัญ
	            กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้น
	3.   รายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม  - 17 มกราคม 2551) 
	แผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2533-2547) ได้สิ้นสุดลงแล้ว กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จึงได้ดำเนินการจัดทำกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ขึ้น ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก ครม. แล้วเมื่อ 15 มกราคม 2551 

	ซึ่งกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ออกแบบโดยคำนึงถึงมิติบูรณาการและองค์รวมของการพัฒนาอุดมศึกษาเพื่อกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์  (Strategic direction) ประกอบด้วย 2 ส่วน 
	 
	ส่วนที่ 1  ภาพอนาคตที่จะมีผลกระทบต่อโลก ประเทศและอุดมศึกษา มี 7 ประเด็น  ประกอบด้วย  
	1) ความเปลี่ยนแปลงด้านประชากร   
	2) พลังงานและสิ่งแวดล้อม   
	3) การมีงานทำและตลาดแรงงานในอนาคต   
	4) การกระจายอำนาจการปกครอง   
	5) การจัดการความขัดแย้งและความรุนแรง   
	6) เยาวชน นักศึกษา และบัณฑิตในอนาคต  
	7) เศรษฐกิจพอเพียง  
	1) รอยต่อกับการศึกษาระดับอื่น ๆ  
	2) การแก้ปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน   
	4) บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   

	5) การเงินอุดมศึกษา 
	6) การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา  
	7) เครือข่ายอุดมศึกษา  
	8) การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้   
	9) โครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้  
	 
	 เป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ.2565 คือ  
	• พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 
	• ไม่ควรสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพิ่มขึ้นอีก  
	• ควรสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจัดการศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะ และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจัดการศึกษาในสาขาวิชาที่ต้องมีการลงทุนสูงและเป็นความต้องการของ ประเทศ 
	• สถาบันอุดมศึกษาเป็นส่วนสำคัญในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ 
	• จัดตั้งและพัฒนากองทุนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศ 
	• การประสานงานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและงบประมาณในการนำกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  
	 
	ทิศทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น 60 ปี ที่ขอเสนอ 

	วิสัยทัศน์ 
	“ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของเอเชีย ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นชุมชน วิชาการ และเป็นขุมปัญญาของอีสานและสังคม” 

	พันธกิจ 
	“ พันธกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ  การผลิตบัณฑิตที่กอปรด้วยวิทยา จริยา และปัญญา การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม  เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศโดยรวม” 

	วัตถุประสงค์ 
	 คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การกระจายโอกาสการศึกษา (Quality-Equity) 
	 ขีดความสามารถทางด้านวิจัยและการบริการวิชาการ (Research-Responsive) 
	 ความเป็นสากลและการมีบทบาทในการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (International  Regional) 
	 ประสิทธิภาพและความโปร่งใสของการบริหารจัดการ (Efficiency-Accountability) 
	 ขีดความสามารถในการพึ่งตนเอง (Self Reliance) 
	 สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย (Environment) 
	    มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
	 1.   มอบให้  ศ.เชิดชัย  รัตนเศรษฐากุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   
	                  เป็นประธานกรรมการ 
	ซึ่งมีรายละเอียดสรุปการจำแนกผู้สำเร็จการศึกษาตามคณะ ระดับหลักสูตร  ชื่อปริญญา ตามเอกสารประกอบ 
	วาระการประชุม   

	  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปริญญาให้ผู้สำเร็จการศึกษา ตามที่เสนอ 

	ระเบียบวาระที่  6   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
	 6.1   แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2551 – 2565) 
	6.2 รายงานความคืบหน้าโครงการออกแบบผังแม่บทมหาวิทยาลัยขอนแก่น 


