
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
ครั้งท่ี  1/2551 

วันพุธท่ี  9  มกราคม   2551  
ณ  หองประชุมสารสิน  ช้ัน 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ  มหาวิทยาลยัขอนแกน 

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

2.  นางผาณิต  นิติทัณฑประภาศ  อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
3.  ศ.กนก  วงษตระหงาน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
4.  ศ.เชิดชัย  รัตนเศรษฐากุล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
5.  นายณรงคชัย  อัครเศรณี   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
6.  นายเตช  บุนนาค    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
7.  นายทองใบ  ทองเปาด   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
8.  นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
9.  นางสาวพรพิมล  รัตนพทิักษ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
10. นายรอม  หิรัญพฤกษ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
11. นายเฉลิมชัย  วงษนาคเพ็ชร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
12. รศ.สุมนต  สกลไชย   อธิการบดี 
13. อาจารยพรรณวดี  ตันติศิรินทร                 ประธานสภาคณาจารย 
14. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร  รองอธิการบดีฝายบริหาร 
                                                          กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนรองอธิการบดี    
15. ศ.วิรุฬห เหลาภัทรเกษม    คณบดีคณะแพทยศาสตร  

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

      กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี 
18. ผศ.เกษม  นันทชัย   คณบดีคณะเทคโนโลยี 
                                                            กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี 

  19. รศ.สมาน  ลอยฟา    ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ  
      (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู)  
                                                    กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนผูอํานวยการ 

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

                                                     ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
26. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข                   รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

             กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
  27. นางสังวาลย  ชางทอง   ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
ผูไมมาประชุม  (เนื่องจากติดราชการ  หรือภารกิจสําคญั) 

1.  ศ.เกียรติคณุ เกษม วัฒนชัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
2.  นายปานชัย  บวรรัตนปราณ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
3.  นายพิสิฐ  ลี้อาธรรม   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
4.  นายวสันต  วรรณวโรทร   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
5.  นายอภิสิทธิ์  รุจิเกียรติกําจร   ประธานกรรมการสงเสรมิกิจการมหาวิทยาลยัขอนแกน 
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ผูเขารวมประชุม   
 1. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 
 2. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา            รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล 
 3. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย                      รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 
 5. รศ.ธีระ  ฤทธิรอด             ผูชวยอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 
                                                               แทนรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 
 6. อาจารยวินัย ใจขาน                       รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 
 7. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 
 
เริ่มประชุมเวลา   8.30  นาฬิกา 
                       
  เมื่อครบองคประชุมประธานไดดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้  
 
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจงตอท่ีประชุม 
  ประธานกลาวอวยพรปใหมแกกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหประสบแตความสุขความ
เจริญ ทํางานรวมกันอยางมีความสุข 
       
 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องที่เลขานุการแจงตอท่ีประชุม 

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา  ตามวาระเรื่องเสนอ 
เพื่อทราบ วาระที่  6.2  บันทึกขอตกลงโครงการปรับปรุงและบํารุงรักษาโครงขายโทรศัพทภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแกน  เนื่องจากมีประเด็นที่ควรตองไดรับความเหน็ชอบจากสภามหาวิทยาลัยดวย      
จึงขอเสนอปรับวาระดังกลาว เปนวาระเพื่อพิจารณา  วาระที่ 5.11 
           จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 

 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  
    ครั้งท่ี 9/2550  เมื่อวันพุธท่ี   7   พฤศจิกายน   2550 

  ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2550  
เมื่อวันที่  7 พฤศจิกายน 2550  โดยแกไขคําผิด ในหนา 14 ขอ 3  คําวา “ใมหาวิทยาลัย” เปน  “ในมหาวิทยาลัย” 
 
 
ระเบียบวาระที่  4  เรื่องสืบเน่ือง   

   4.1   รายงานสถานภาพสินทรัพยและการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
         เพียงวันท่ี  19  ธันวาคม   2550   

รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมวามหาวิทยาลัยขอรายงานสถานภาพสินทรัพย
และการลงทุนของมหาวิทยาลัย และรายจายจากเงินรายไดเพียงวนัที่  19  ธันวาคม 2550  ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี  1/2551  เมื่อวันท่ี   9  มกราคม  2551 

ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งท่ี 2/2551  เมื่อวันที  6  กุมภาพันธ  2551  เรียบรอยแลว 
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1. สถานภาพสินทรัพยและการลงทุน 
 ณ  19 พ.ย. 50 ณ  19 ธ.ค. 50 

ประเภท จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน 
สินทรัพย  5,791,213,339.22
   ก) ประเภทดอกผลใชได 5,437,963,659.18   5,348,894,620.28 
   ข) ประเภทดอกผลมี  
       ขอกําหนด 

371,530,132.49      442,318,718.94 

การลงทุน  5,791,213,339.22
    เงินฝากธนาคาร/สถาบันการเงิน  3,212,553,791.67   3,185,333,339.22    3,185,333,339.22 
   ตราสารหนี ้     2,175,080,000.00 
          พันธบัตร           1,566,980,000.00   1,566,980,000.00 
          หุนกู  447,000,000.00      447,000,000.00 
          อื่นๆ  151,760,000.00      161,100,000.00 
   ตราสารทุน       430,800,000.00 
          หุนสามัญ - - 
            กองทนุรวมที่ลงทุนในหุน 431,200,000.00      430,800,000.00 
หมายเหต ุ รายละเอียดประกอบสําหรับกองทุนรวมวายุภักษ  

1. มูลคาหุนตาม NAV  ณ วันที่  7 ธันวาคม 2550 = 10.77 บาท (จํานวน 40 ลานหุน) 
2. ราคาหุน ณ ราคาปดตลาด วันที่ 18  ธันวาคม 2550  =  หุนละ  9.45 บาท 
3. จากมติคณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแกนเห็นชอบใหคิดมูลคาตาม NAV  

2. รายได 
     2.1 ดอกเบ้ียรับปงบประมาณ 2551 ( 1 ต.ค. –  19 ธ.ค.  2550 )              22,444,950.56       บาท 
 

3.   รายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลยั ในปงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม  - 17  ธันวาคม 2550) 
 3.1 งบบุคลากร          27,159,715.07     บาท 

3.2 งบดําเนินงาน                 137,960,543.38     บาท 
3.3 งบลงทุน            8,956,680.59     บาท 

 3.4 งบเงินอุดหนุน                   97,432,985.64      บาท 
 3.5 รายจายอื่นๆ                    27,947,985.54     บาท 
      รวม               299,457,910.22    บาท  
 

4.  สหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยขอนแกน 
มหาวิทยาลัยขอนแกนใหกูยืมเงินจํานวน 150,000,000.00 บาท 
(ณ วันที่  19   ธันวาคม  2550  เงินตนคงเหลือจํานวน  35,000,000.00 บาท) 
มข. ไดรับดอกเบี้ยจากสหกรณออมทรัพยแลว จํานวน 29 งวด (ก.ค. 2548 – พ.ย. 2550)  
      เปนเงิน  9,724,315.73  บาท 

  
 อนึ่ง จากที่สภามหาวิทยาลัยไดมีขอคําถาม กรณีการลงทุนในตราสารหุนกูดอยสิทธิ์ ในบรรษัท
เงินทุนอุตสาหกรรมฯ 50 ลานบาท  นั้น ขณะนี้มหาวิทยาลัยมีรายไดจากดอกผลเปนมูลคา  5,500,000 
บาท ซึ่งจะครบกําหนด 60 เดือน สามารถคืนไดในวันที่   14  ตุลาคม 2551  นี้ 
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 4.2  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกํากับติดตามและ 
                   ประเมินผลงานอธิการบดี 
  นางผาณิต นิติทัณฑประภาศ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ในฐานะประธานคณะกรรมการ
กํากับติดตามและประเมินผลงานอธิการบดี ตามนโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 
เสนอตอที่ประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกนไดแตงตั้งคณะกรรมการกํากับติดตามและประเมินผล
งานอธิการบดี ตามนโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ตามคําสั่งสภา
มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 23/2550 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 และคณะกรรมการฯ ไดรายงาน
ความกาวหนาโดยสรุปของการดําเนินงานของคณะกรรมการกํากับติดตามและประเมินผลงานอธิการบดี ตาม
นโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 1 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี  1/2551  เมื่อวันท่ี   9  มกราคม  2551 

ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งท่ี 2/2551  เมื่อวันที  6  กุมภาพันธ  2551  เรียบรอยแลว 
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สิงหาคม 2550  และสภามหาวิทยาลัยไดเห็นชอบใหกําหนดรอบของการติดตามและประเมินผลงาน
อธิการบดี ประจําปงบประมาณ 2550 จํานวน 1 รอบ ซึ่งมีระยะเวลารวม 8 เดือน (กุมภาพันธ ถึง กันยายน 
2550)  คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมายโดยไดมีการประชุมรวม 6 ครั้ง   จึงขอเสนอ
รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
   

คณะกรรมการกํากับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีตามนโยบายและพันธกิจในการ
บริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ไดดําเนินการตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 5/2549 
เรื่องแนวทางการติดตามและประเมินผลงานอธิการบดี ตามนโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2550-2554) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบผลการ
ปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรคในการบริหารงาน และสามารถใชเปนขอมูลในการสนับสนุนสงเสริมและ
เสนอแนะเพื่อการพัฒนาการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  ในการกําหนดรูปแบบและกรอบการ
ติดตามและประเมินผลครั้งนี้ไดประยุกตใช CIPP Evaluation Model (Stufflebeam, 2003) และ 
Responsive Evaluation Model (Stake, 2004) มีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ ดังนี้  

1   การวิเคราะหเอกสาร  
      1.1  เอกสารสําหรับใชในการติดตามและประเมินผล ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดให

อธิการบดีจัดสงคณะกรรรมการฯ เปนเอกสารที่ใชเปนขอมูลและสารสนเทศที่สําคัญ ในการติดตามและ
ประเมินผลครั้งนี้ประกอบดวย รายงานผลการติดตามงาน (Program Monitoring Report) และรายงานการ
ประเมินตนเอง (Self-Appraisal Report) รวมทั้ง รายงานสรุปผลการดําเนินงานมหาวิทยาลัยขอนแกน 
ประจําปงบประมาณ 2550 ที่อธิการบดีจัดทําขึ้นเพิ่มเติมเพื่อเสนอตอคณะกรรมการฯ  

  1.2  เอกสารอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยไดรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําป 2550     ตอ
หนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550  

 2   การสัมภาษณเชิงลึก อธิการบดี ตัวแทนคณบดี  ตัวแทนผูอํานวยการศูนย/สถาบัน/สํานัก 
ตัวแทนคณาจารย  และการสนทนากลุม สภาคณาจารย สภาขาราชการและลูกจาง      สภานักศึกษา  
องคการนักศึกษา   เปนการเก็บขอมูลเพื่อยืนยันผลการวิเคราะหที่ไดจากเอกสารและหาขอมูลเพิ่มเติม 
โดยเฉพาะดานปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกนใหมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการฯ กําหนดใหอานสรุปรายงานผลการดําเนินงานของ
อธิการบดี ตามวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ประเด็นยุทธศาสตร และเปาหมายหลัก ตามแผนยุทธศาสตร
การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550-2553 (ในรอบ 8 เดือน : กุมภาพันธ-กันยายน 2550) กอน
ใหขอมูล 
 3  สํารวจขอมูล ขอเสนอแนะ และความพึงพอใจ  ของประชาคมมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการ
บริหารงานมหาวิทยาลัยขอนแกนของอธิการบดี ผานทางเว็บไซต ที่ออกแบบใหผูใหขอมูลและ
ขอเสนอแนะตามการรับรูในสภาพจริงและจากการอานรายงานการติดตามงานและรายงานการประเมิน
ตนเองของอธิการบดี ที่ปรากฏอยูในเมนูของเว็บไซต   
 4  รายงานขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2550   เมื่อ
วันที่  7 พฤศจิกายน  2550 เกี่ยวกับรายงานสรุปผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป
งบประมาณ 2550  

ในการวิเคราะหขอมูลที่ไดทั้งขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเทียบเคียงผลการดําเนินงาน
กับเปาหมายป 2550 และระดับความสําเร็จ/ความพึงพอใจ ดวยการแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) ตามลําดับ แลวประเมินผลการ
ดําเนินงานเปน 3 ระดับ คือ สําเร็จตามเปาหมายอยางดี (ระดับ 3) สําเร็จตามเปาหมายแตตองการ
ปรับปรุงพัฒนา (ระดับ 2) และไมสําเร็จตามเปาหมาย (ระดับ 1)  

 
ผลการติดตามและประเมินผลงานอธิการบดีฯ 

ผลการติดตามและประเมินผลงานอธิการบดีฯ ตามนโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ.2550 รอบ 8 เดือน (กุมภาพันธ – กันยายน 2550)   โดยสรุปมีดังนี้ 
 1  ดานบริบท (Context)  ในภาพรวมแผนยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ.  
2550 -2553 มีความสอดคลองและสนองตอบนโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 
(พ.ศ.2550-2554) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 3/2549 ยกเวน นโยบายขอ 6 ดานการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ยังขาดกลยุทธรองรับพันธกิจขอ 5   การสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของ
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มหาวิทยาลัยพัฒนาองคความรูโดยการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาผสมผสานกับองคความรูทางวิชาการใน
มหาวิทยาลัย เพื่อใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน  
 2  ดานปจจัย (Input) แผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550-2553 สวนใหญมี
ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550-2553 แตคาเปาหมาย
ของตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตรฯ และแผนปฏิบัติการฯ กําหนดในภาพรวม 4 ป ไมไดกําหนดเปนรายปหรือ
ราย 6 เดือน ในขณะที่แผนปฏิบัติการฯ ที่มีการแจกแจงเปนรายปแตก็ยังไมมีคาเปาหมายในแตละป
เชนเดียวกัน อยางไรก็ดี ในระหวางการติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการฯ ไดมีการสะทอนผลการ
วิเคราะหเอกสารกับอธิการบดีเปนระยะๆ จึงไดมีการปรับแผนปฏิบัติการฯ ใหมีคาเปาหมายในป 2550 แลว 
ทั้งนี้ การถายทอดนโยบาย กลยุทธของแผนยุทธศาสตรฯ และแผนปฏิบัติการฯ ไปสูคณะและหนวยงาน
ตางๆ ไดรับการตอบสนองในระดับที่แตกตางกัน ซึ่งมหาวิทยาลัยไดทราบขอจํากัดในเรื่องนี้ และได
ปรับปรุงวิธีการบริหารงาน โดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารงานบุคคล การกําหนดกรอบงบประมาณ
รายจาย การสนับสนุนทรัพยากรในดานตางๆ และการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ และ
หลักการบริหารการจัดการที่ดี 
 3  ดานกระบวนการ (Process)  การบริหารงานในระดับนโยบายของอธิการบดีเปนไปตาม
โครงสรางที่ไดกําหนดไว โดยไดมอบหมายใหรองอธิการบดีรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตรที่
เกี่ยวของ มีการบริหารงบประมาณและทรัพยากร ที่เอื้อตอการบริหารงานใหบรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติการฯ  การบริหารจัดการที่ดีตามระบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม ตลอดจนไดรับการ
ประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับที่ดี แตยังมีกระบวนการบริหารงานบางสวนที่สมควรตอง
ปรับปรุงใหเหมาะสม ชัดเจน และทันสมัยย่ิงขึ้น โดยเฉพาะกระบวนการบริหารใหเกิดความเชื่อมโยงและ
บูรณาการในระหวางประเด็นยุทธศาสตร ความชัดเจนเกี่ยวกับโครงสรางการบริหารงานของแตละคณะที่มี
ความหลากหลาย การจัดการเรื่องรองเรียนและการเปดเผยขอมูลขาวสารเพื่อความโปรงใสในการ
บริหารงาน 

4  ดานผลผลิต (Product)  
 4.1   การบรรลุเปาหมายในแตละประเด็นยุทธศาสตร 

   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มุงสงเสริมศักยภาพ
ใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค ดําเนินการครบทั้ง 52 โครงการ (รอยละ 100) โดยสวนใหญ 43 โครงการ 
(รอยละ82.69) ดําเนินการแลวเปนไปตามแผนและเปาหมาย อีก 9 โครงการ  (รอยละ 17.31) ดําเนินการ
แลวแตยังไมบรรลุเปาหมาย ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองปฏิบัติราชการฯ ในมิติดานประสิทธิผล
ดานแผนการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 4.1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิตมีคาคะแนนผลการประเมินตนเอง
เต็ม 3 ตัวชี้วัดจาก 5 ตัวชี้วัด และมีระดับความพึงพอใจของประชาคมในมหาวิทยาลัยอยูในระดับดี โดย
สรุปผลการดําเนินงานสําเร็จตามเปาหมายอยางดี แตยังตองการใหมีการพัฒนาคณุภาพและคุณลักษณะ
ของบัณฑิตเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะความสามารถทางดานภาษาอังกฤษ ภาวะการไดงานทํา/ประกอบอาชีพ
อิสระและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรมในการดาํรงชีวิต 
            ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาที่สรางองคความรูใหเพิ่มศักยภาพและ
ขีดความสามารถในการแขงขัน ดําเนินการเปนไปตามแผนและเปาหมายครบทั้ง 39 โครงการ (รอยละ 
100) มีผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองปฏิบัติราชการ ฯ ในมิติดานประสิทธิผลดานแผนการปฏิบัติ
ราชการ ตัวชี้วัดที่ 4.2 มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค  มีคาคะแนนผลการประเมินตนเองเต็มทั้ง 
5 ตัวชี้วัด และมีระดับความพึงพอใจของประชาคมในมหาวิทยาลัยอยูในระดับดี โดยสรุปผลการ
ดําเนินงานสําเร็จตามเปาหมายอยางดี แตผลงานวิจัยยังสงผลกระทบตอสังคมไมมากนัก และการเผยแพร
ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติยังมีไมมากเทาที่ควร โดยเฉพาะในกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  

     ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การบริการวิชาการที่เสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน ดําเนินการ
ครบทั้ง 24 โครงการ (รอยละ 100) โดยสวนใหญ 21 โครงการ (รอยละ 87.50) ดําเนินการแลวเปนไป
ตามแผนและเปาหมาย ดําเนินการแลว แตยังไมบรรลุเปาหมายอีก  3 โครงการ (รอยละ 12.50) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองปฏิบัติราชการ ฯ ในมิติดานประสิทธิผลดานแผนการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 
4.3 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ มีคาคะแนนผลการประเมินตนเองเต็มทั้ง 3 ตัวชี้วัด และมีระดับความ
พึงพอใจของประชาคมในมหาวิทยาลัยอยูในระดับดี โดยสรุปผลการดําเนินงานสําเร็จตามเปาหมายอยาง
ดี แตผลกระทบจากงานบริการวิชาการยังลงถึงชุมชนไมมากนัก และการใหบริการวิชาการแกชุมชนยัง
เปนไปในลักษณะตั้งรับ  

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การอนุรักษ พัฒนา ถายทอดและฟนฟูขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดําเนินการครบทั้ง 17 โครงการ (รอยละ 100) โดยสวน
ใหญ 15 โครงการ (รอยละ 88.24) ดําเนินการแลว เปนไปตามแผนและเปาหมาย  ดําเนินการแลว แตยัง
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ไมบรรลุเปาหมายอีก 2 โครงการ (รอยละ 11.76) ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองปฏิบัติราชการฯ  ใน
มิติดานประสิทธิผลดานแผนการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 4.4 มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม มีคาคะแนนผลการประเมินตนเองเต็มทั้ง 3 ตัวชี้วัด และมีระดับความพึงพอใจของประชาคมใน
มหาวิทยาลัยอยูในระดับดี โดยสรุปผลการดําเนินงานสําเร็จตามเปาหมายแตยังตองการพัฒนาเพื่อให
บรรลุผลในเชิงคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้มีปญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนบุคลากรรับผิดชอบดานนี้ รวมถึง
การไดรับงบประมาณสนับสนุนคอนขางจํากัด  

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5  การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ ดําเนินการ
ครบทั้ง 58 โครงการ (รอยละ 100) โดยสวนใหญ 56 โครงการ (รอยละ 96.55)ดําเนินการแลว เปนไป
ตามแผนและเปาหมาย ดําเนินการแลวแตยังไมบรรลุเปาหมายอีก  2 โครงการ (รอยละ 3.45) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองปฏิบัติราชการฯ มีคาคะแนนผลการประเมินตนเอง ในมิติดานคุณภาพ 4.47 
มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 2.99 (ยังไมรวมคะแนนในบางตัวชี้วัดที่ ก.พ.ร.มอบให
หนวยงานกลางรับผิดชอบ)และมิติดานการพัฒนาองคกร 4.30 ตามลําดับ จากคะแนนเต็ม 5 คะแนนและ
มีระดับความพึงพอใจของประชาคมในมหาวิทยาลัยอยูในระดับดี แสดงใหเห็นวาอธิการบดีมีความ
พยายามในการดําเนินงานเพื่อใหทันหรือสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ยังคงมีปญหาบางเรื่อง 
เชน บุคลากรบางสวนยังไมเขาใจในความจําเปนในการเปลี่ยนแปลง การจัดสภาพแวดลอมที่สงเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะดานจราจรซึ่งเปนปญหาที่ตองแกไขโดยดวน โดยสรุปผลการดําเนินงานใน
ประเด็นยุทธศาสตรนี้ สําเร็จตามเปาหมายแตยังตองการพัฒนาเพื่อใหบรรลุผลในเชิงคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

 
 4.2  การบรรลุเปาหมายรวม พันธกิจ และวิสัยทัศน  
  4.2.1 บรรลุเปาหมายรวมที่กําหนดใหมหาวิทยาลัยไดรับการรับรองคุณภาพและ
การจัดอันดับในระดับชาติและระดับสากล (Accreditation and ranking) และมีภาพลักษณที่ดีและ
ชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ (Image and reputation) โดยไดรับการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองปฏิบัติราชการฯ ไดคาคะแนน 4.6638 และไดรับการจัดอันดับ 
โดย Times Higher Education และ Webometrics ตลอดจนบรรลุเปาหมายรวมที่กําหนดใหเปนองคกร
ที่บริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาล (Good governance) โดยมีผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองปฏิบัติ
ราชการฯ ป 2550  ในมิติดานการพัฒนาองคกร มีคาคะแนนผลการประเมินตนเอง 4.30 สูงกวาคา
เปาหมายที่กําหนดไว (ไมต่ํากวา 4.00) 
  4.2.2 บรรลุพันธกิจในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม การ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหเปนที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากลที่มุงการพัฒนาชุมชนและสังคมให
เขมแข็ง โดยมีผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองปฏิบัติราชการฯ ป 2550 ในมิติดานประสิทธิผลตาม
แผนการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 4 การบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของสถาบันอุดมศึกษาในดาน
คุณภาพบัณฑิต ดานการวิจัยและงานสรางสรรค ดานการบริการวิชาการ และดานการทํานุบํารุงศิลปและ
วัฒนธรรม มีคาคะแนนผลการประเมินตนเอง 4.75 สูงกวาคาเปาหมายที่กําหนดไว (ไมต่ํากวา 4.00) 
  4.2.3 บรรลุวิสัยทัศนใหมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของ
ภูมิภาคอาเซียน โดยเปนมหาวิทยาลัยแหงการเรียนรู มหาวิทยาลัยแหงการวิจัย มหาวิทยาลัยแหง
คุณภาพ มหาวิทยาลัยแหงการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ และเปนมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่
ดี โดยมหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับการจัดอันดับ 17 ของสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคอาเซียน โดย 
Times Higher Education ปลาสุด บรรลุเปาหมายที่กําหนด (มหาวิทยาลัยไดรับการจัดอันดับระดับสากล 
50 อันดับแรกของสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคอาเซียน) 
 

4.3 ความพึงพอใจของประชาคมมหาวิทยาลัยตอผลการบริหารงานของ    
         อธิการบดี 

ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแกน ตอผลการบริหารงาน
ของอธิการบดี ผานเว็บไซตของมหาวิทยาลัย ปรากฏวา การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกนของ
อธิการบดีในภาพรวมอยูในระดับดี และในทุกรายการ (15 รายการ) ที่คณะกรรมการฯ สํารวจ มีความพึง
พอใจในระดับดี ผลการประเมินสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก ความสามารถในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร  
การจัดสรรงบประมาณตามแผน และการควบคุมติดตามเพื่อใหงานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย และมี
ความพึงพอใจในภาวะผูนําของอธิการบดี ทุกรายการ (10 รายการ) อยูในระดับดี โดยมีความพึงพอใจ
สูงสุดใน 3 อันดับแรก ไดแก การเปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ความสามารถในการสื่อสาร และ การ
เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง กลาตัดสินใจ 

 
 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี  1/2551  เมื่อวันท่ี   9  มกราคม  2551 

ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งท่ี 2/2551  เมื่อวันที  6  กุมภาพันธ  2551  เรียบรอยแลว 
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4.4  งานสําคัญท่ีอธิการบดีตองการทําใหสําเร็จในอีก 6 เดือนขางหนา 
   4.4.1 การปรับปรุงโครงสรางองคกรสํานักงานอธิการบดี 
   4.4.2 การปรับปรุงระบบบริหารงานขององคกรในกํากับ 
   4.4.3 การกําหนดมาตรการและแนวทางเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการเบิกจาย
งบประมาณ 

4.4.4 การจัดระบบการติดตามการปฏิบัติงานที่สะทอนความคุมคาและความเหมาะสม
ในการใชงบประมาณ 

4.4.5 การกําหนดมาตรการและนโยบายเพื่อผลักดันตัวชี้วัดหลัก ของการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยโลกใหไดเปาหมายตามที่กําหนด 

4.4.6 การจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ และการผลักดันใหมีหลักสูตรนานาชาติมากขึ้น
รวมทั้งการจัดกลไกภายในมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนงานนี้ 

4.4.7 การผลักดันและดํา เนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่ งแวดลอมของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน เชน อาคารที่พักอาศัยของบุคลากร ที่จอดรถ ระบบจราจรและระบบขนสงมวลชน 
เปนตน  

4.4.8 การวางแผนงานเพื่อดําเนินการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย เพื่อสนับสนุนการ
พึ่งตนเองในระยะยาว 

4.4.9 การวางแผนงานเพื่อดําเนินการจัดทําแผนระยะยาว 15 ป มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน (มข.60 ป) ที่สอดคลองกับแผนระยะยาว 15 ป ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
จุดเดนของการดําเนินงานตามนโยบายและพันธกิจฯ 
 1   แผนยุทธศาสตร ฯ ของอธิการบดีสามารถตอบสนองนโยบายและพันธกิจในการบริหาร
มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2550-2554) ของสภามหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติการฯ เปนไปตามแผนยุทธศาสตร ฯ  
 2   กระบวนการบริหารงานในรอบปงบประมาณ 2550 ที่ผานมาสะทอนภาพที่ชัดเจนถึงความ
พยายามของผูบริหารมหาวิทยาลัย ในการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรฯ และแผนปฏิบัติการฯ และ
สงผลใหในภาพรวมผลการปฏิบัติงานเปนไปตามแผน แสดงใหเห็นวาอธิการบดีไดดําเนินการตาม
นโยบายที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด อีกทั้งไดพยายามปรับปรุงและพัฒนาผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับตัวชี้วัดระดับสากลทั้งในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และกลุมสาขาวิชา  
 3 ภาพรวมของผลการดําเนินงานภายใตประเด็นยุทธศาสตรทั้ง 5 ดาน ตามแผนยุทธศาสตรฯ 
มหาวิทยาลัยไดดําเนินโครงการและกิจกรรมตางๆ ไปแลว และไดผลการดําเนินงานเปนไปตามแผนและ
เปาหมาย คิดเปนรอยละ 91.58 ของจํานวนโครงการทั้งหมด ซึ่งถือวาอยูในระดับสําเร็จบรรลุตาม
เปาหมาย โดยเฉพาะประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาที่สรางองคความรูใหเพิ่มศักยภาพและ
ขีดความสามารถในการแขงขัน เปนไปตามแผนและเปาหมายทั้งหมด   
 4 ความพึงพอใจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกนของอธิการบดี อยูในระดับดี 
โดยเฉพาะความพึงพอใจดานความความสามารถในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร และภาวะผูนําของ
อธิการบดีในการเปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรค  

ปจจัยเก้ือหนุนท่ีสําคัญในการดําเนินงานไดสําเร็จตามเปาหมายเปนอยางดี ไดแก 
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสภามหาวิทยาลัยขอนแกน และแผนยุทธศาสตรการ
บริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2550-2553 ศักยภาพของบุคลากรและความรวมมือของคณะ/
หนวยงาน 

 
ขอเสนอแนะที่สําคัญเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

1  ควรมีการกําหนดคาเปาหมายแตละป ในแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550-
2553 และควรมีแผนปฏิบัติงานแตละป ที่สอดคลองและตอบสนองตอแผนปฏิบัติการ ฯ 4 ป และใน
รายงานผลการดําเนินงานประจําป ควรมีเอกสารเพียงเลมเดียวหรือมีการจัดทําฐานขอมูล (Data-base) ที่
มีเนื้อหาสาระครบถวน สามารถใชประโยชนในการกํากับตดิตามและประเมินผลของสภามหาวิทยาลัย และ
รองรับการประเมินจากหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนมีการนําผลการประเมินไปใชในการบริหารงาน
ในปตอไปใหบรรลุเปาหมาย ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ อยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

2  ควรมีกลไกการถายทอดนโยบายและแผนปฏิบัติการฯ จากระดับมหาวิทยาลัยสูระดับคณะและ
หนวยงานตางๆ จนถึงระดับผูปฏิบัติใหมีความสัมพันธเชื่อมโยงกันและสรางบรรยากาศการมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการ เพื่อใหเกิดความรวมมือเปนพลังขับเคลื่อนอยางเต็มศักยภาพ ในการดําเนินงานให
เปนไปตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี  1/2551  เมื่อวันท่ี   9  มกราคม  2551 

ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งท่ี 2/2551  เมื่อวันที  6  กุมภาพันธ  2551  เรียบรอยแลว 
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3  ควรมีการกําหนดโครงสรางการบริหารในระดับคณะใหชัดเจนและเปนระบบ โดยเฉพาะกรณีที่
จําเปนตองมีหลายรูปแบบ ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงประโยชนสูงสุดตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัยเปน
สําคัญ  

4  ควรกําหนดแผนการบริหารงบประมาณ แผนการบริหารทรัพยากร และแผนการบริหารรายได
ของมหาวิทยาลัยจากทรัพยากรที่มีอยู ตลอดจนมีระบบและกลไกการกํากับ ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานดังกลาวที่คํานึงถึงความคุมคา และประหยัด เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุด 
สําหรับรองรับการเปลี่ยนแปลงในการพึ่งพาตนเองและการพัฒนามหาวิทยาลัย 

5  ควรปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการองคกรใหเกิดผลเชิงรูปธรรมมากขึ้น นําองคกรใหทันตอ
การบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการสงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาและเลื่อนตําแหนง เพื่อให
การปฏิบัติงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

6  ควรมีระบบและกลไกจากสวนกลางในการกํากับ ติดตาม ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของ
หลักสูตรตางๆ อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการประเมินหลักสูตร การยุบ/รวม/จัดทําหลักสูตรใหม การจัดทํา
หลักสูตรแบบสหสาขาวิชาและหลักสูตรนานาชาติที่สอดคลองกับนโยบายทิศทางของมหาวิทยาลัยและ
ตอบสนองความตองการของสังคม ตลอดจนควรมีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการคิดภาระงาน
ของบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ในสวนกลาง เพื่อสงเสริมการบูรณาการหลักสูตรระหวางคณะ ที่ตอง
ดําเนินการในลักษณะของหนวยงานกลางดวย  

7 ควรมีการพัฒนาฐานขอมูลที่แสดงถึงศักยภาพของอาจารย/นักศึกษา โดยเฉพาะในระดับ
บัณฑิตศึกษา เพื่อเอื้อตอการจัดอาจารยที่ปรึกษาและการสรางเครือขายความรวมมือในการผลิตบัณฑิตและ
การวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

8 ควรกําหนดทิศทางการวิจัยและการใหบริการทางวิชาการ  ใหสอดคลองกับความตองการของ
ประเทศโดยเนนการวิจัยและการใหบริการทางวิชาการที่มีผลเพิ่มศักยภาพและขีดความ สามารถในการ
แขงขัน มีผลกระทบตอสังคมหรือชุมชนโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  รวมทั้งใหมีการบูรณาการ
เชื่อมโยงกับการผลิตบัณฑิตดวย ตลอดจนสนับสนุนใหกลุมสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรทํางาน
วิจัยและงานบริการวิชาการที่มีจํานวนและคุณภาพเพิ่มข้ึน อีกทั้งควรจัดสรรงบประมาณงานวิจัยและงาน
บริการวิชาการใหคณะโดยตรง ในสวนที่เปนพันธกิจของคณะ สําหรับงานที่บูรณาการแบบสหวิทยาการที่
ไมใชพันธกิจของคณะโดยตรงจึงใหหนวยงานกลางเปนผูเสนองบประมาณและประสานงานระหวางคณะ 

9  ควรสงเสริมการอนุรักษ พัฒนา ถายทอด และฟนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะดานบุคลากรที่รับผิดชอบ รวมถึงการจัดงบประมาณ
สนับสนุนในดานนี้ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 

10 ควรพัฒนาระบบและแนวทางการบริหารการจัดการที่ดีใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการ
เปดเผยขอมูลขาวสาร และความโปรงใสที่พรอมรับการตรวจสอบ
 
สรุปผลการติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี 

คณะกรรมการฯ เห็นวาผลการบริหารงานของอธิการบด ี ตามนโยบายและพันธกจิในการบริหารและ
พัฒนามหาวิทยาลัยในรอบ 8 เดือน (กมุภาพันธ ถึง กันยายน 2550) สวนใหญสําเรจ็ตามเปาหมายเปนอยาง
ดี และหากไดมีการดําเนินโครงการที่ยังไมบรรลเุปาหมาย และงานสาํคัญที่อธิการบดีตองการทําใหสําเรจ็ใน
อีก 6 เดือนขางหนา ตลอดจนพัฒนามหาวิทยาลัยตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ โดยไดรับการ
สนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกนในสวนที่เกี่ยวของแลว จะทําใหการบรหิารงานของอธกิารบดตีาม
วาระ เปนไปตามแผนยุทธศาสตรฯ ไดอยางครบถวน มปีระสิทธิผล เปนไปตามนโยบาย พันธกจิ เปาหมาย ที่
สภามหาวิทยาลัยขอนแกนกําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทําใหประชาคมมหาวิทยาลยัขอนแกนมี
ความพึงพอใจมากยิ่งข้ึน  
 
 อนึ่ง คณะกรรมการมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการบริหารของ
อธิการบดี รวม 2 ประการ ดังนี้  
  1. สภามหาวิทยาลัยควรกําหนดแนวทางการประเมินตนเอง เพื่อประกอบการประเมิน
ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. เกี่ยวกับระดับคุณภาพการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย ที่มหาวิทยาลัยจะตอง
ไดรับการประเมิน ในแตละปงบประมาณ 
  2. ควรปรับปรุงชวงเวลาของการประเมินแตละปงบประมาณ จากรอบ 6 เดือน เปนรอบ 1 ป 
เพื่อใหสามารถนําขอมูลและผลการประเมินของหนวยงานภายนอกมาใชประโยชนในการกํากับติดตามและ
ประเมินผลงานของอธิการบดี 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณา 
(หมายเหตุ   ผูบริหาร  ประกอบดวยอธิการบดี และรองอธิการบดีไมไดอยูในที่ประชุม) 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี  1/2551  เมื่อวันท่ี   9  มกราคม  2551 

ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งท่ี 2/2551  เมื่อวันที  6  กุมภาพันธ  2551  เรียบรอยแลว 
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  ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 1.  ความพยายามที่ผูบริหารจะผลักดันมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา ถือเปนจุดเดนของ
มหาวิทยาลัย  ผลการเปลี่ยนแปลงอาจยังเห็นไมชัดเจนทั้งหมดในขณะนี้ จําเปนตองใชเวลาในบางเรื่อง  
แตการผลักดันมหาวิทยาลัยไปขางหนาอยางเร็วและแรง  อาจเกิดผลกระทบที่จะกอใหเกิดปญหาได หาก
โครงสรางการบริหารจัดการภายในไมเขมแข็งเพียงพอ  นอกจากระบบการประเมินโดย กพร. และ สมศ. 
แลว  มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณานําระบบของ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
หรือ Thailand Quality Award (TQA) มาใชเพื่อใหเกิดความยั่งยืนของผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 2. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาใหความสําคัญและทําในสิ่งที่เปนพื้นฐาน ดังนี้ 
  1) การพัฒนานักศึกษาโดยใหความสําคญักับทักษะการทํางานและทัศนคติที่ดีตอการ
ทํางาน   การสรางความผูกพันระหวางนักศึกษากับอาจารยหรือมหาวทิยาลัย      และควรมีการสอบถาม
นักศึกษาวา มีความรูอะไร  ทําอะไรเปนบาง  สามารถนําความรูไปประกอบอาชีพไดหรือไม 
  2) การสรางเสริมใหอาจารยมีความรูสึกที่ดีตอมหาวิทยาลัย โดยตองสรางแรงบันดาลใจ
เพื่อใหอาจารยมีผลงานที่ดี   มีความผูกพันตอมหาวิทยาลัย  
  3) การทําใหงานวิจัยและงานการเรียนการสอนมีความสอดคลองกัน สามารถแกไขปญหา
ไดจริง  ซึ่งตองจัดใหมีความรวมมือขามสาขาวิชาอยางเปนรูปธรรม    
  4) การบริหารจัดการทรัพยสินใหเกิดมูลคา  (Value) 
  5) การบริหารจัดการที่สามารถตอบสนองตอปญหาภายในที่รวดเร็วซึ่งโครงสรางการบริหาร
จัดการตองเขมแข็ง 
  6) การบริหารบรรยากาศในการอยูรวมกัน  ใหมีการถอยทีถอยอาศัย ไววางใจซึ่งกันและ
กัน  เสียสละประโยชนสวนตัวเพื่อสวนรวม  มีการส่ือสารทําความเขาใจใหเกิดบรรยากาศที่ดีทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 
 3. ควรมีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนมากขึ้น 
 4. ขอใหมหาวิทยาลัยรายงานผลการดําเนินงานภายหลังสภามหาวิทยาลัยมีมติใหดําเนินการแลว 
3 เดือน  โดยขอใหฝายเลขานุการทบทวนรายงานการประชุม และประสานผูรับผิดชอบใหรายงานสภา
มหาวิทยาลัยทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกํากับติดตาม
และประเมินผลงานอธิการบดีตามที่เสนอ  และมีมติเห็นชอบการสนับสนุนการบริหารของ
อธิการบดี ดังน้ี 
  1. ใหสภามหาวิทยาลัยกําหนดแนวทางการประเมินตนเอง เพื่อประกอบการ 
      ประเมินตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. เก่ียวกับระดับคุณภาพการกํากับดูแลของสภา
      มหาวิทยาลัย ท่ีมหาวิทยาลัยจะตองไดรับการประเมิน ในแตละปงบประมาณ 
  2. ใหปรับปรุงชวงเวลาของการประเมินแตละปงบประมาณ จากรอบ 6 เดือน   
      เปนรอบ 1 ป เพื่อใหสามารถนําขอมูลและผลการประเมินของหนวยงานภายนอก
      มาใชประโยชนในการกํากับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี 
  3. ใหอธิการบดีรับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยในการประชุม 
ครั้งน้ีไปประกอบการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิง่ขึ้นตอไป 
    
  นอกจากนั้น หากกรรมการสภามหาวิทยาลัยทานใด มีขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ
ประการใดเพิ่มเติม ขอใหเสนอเปนลายลักษณอักษรตออุปนายกสภามหาวิทยาลัย ประธานคณะ 
กรรมการฯพิจารณาโดยตรง 
 
 4.3  การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย 
    กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่คณบดีคณะ
เทคนิคการแพทย จะครบวาระในการดํารงตําแหนงในวันที่ 5 มีนาคม 2551  ซึ่งตามขอ 10 แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2542 กําหนดใหอธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อแตงตั้งกรรมการสรรหาฯกอนสิ้นสุดวาระไมนอยกวา 90 วัน นั้น และเพื่อใหการแตงตั้งกรรมการสรรหาฯ
เปนไปตามขอบังคับฯ  และเนื่องจากไมมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยในเดือนธันวาคม ฝายเลขานุการได
เรียนหารือการพิจารณารายชือ่กรรมการสรรหาฯในสวนของผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนคณบดี และผูแทนคณาจารย 
ตามองคประกอบของกรรมการสรรหาฯแลว  และไดรับความเห็นชอบจากนายกสภามหาวิทยาลัยใหเวียน
หนังสือพิจารณาขอความเห็นชอบจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยในเรื่องดังกลาวดวยแลว  ตามหนังสือ
มหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว.8218   และตามบันทึก ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว.604  ลงวันที่  15  
พฤศจิกายน 2550  และเมื่อครบรอบการเวียนหนังสือในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 ปรากฏวาไมมีผู
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ทักทวงแตประการใด จึงถือวาสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะเทคนิคการแพทยตามที่เสนอ  ซึ่งฝายเลขานุการฯไดนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามคําสั่ง
แตงตั้งแลว ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยที่   38/2550  ลงวันที่  7 ธันวาคม 2550     
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  5   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 5.1  (ราง) นโยบายในการจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552    
         ของมหาวิทยาลัยขอนแกน และ (ราง) ปฏิทินการจัดทําแผนงบประมาณประจําป     
         งบประมาณ พ.ศ. 2552 
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา เพื่อใหการเตรียมการ
ดําเนินงานใหสอดคลองกับกระบวนการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552      
ฝายแผนและสารสนเทศ ขอเสนอ (ราง) นโยบายในการจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552  มหาวิทยาลัยขอนแกน และ (ราง) ปฏิทินการจัดทําแผนงบประมาณประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552  เพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  และใชเปนนโยบายในการ
จัดทํางบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  ดังนี้ 
  1. (ราง) นโยบายในการจัดทํางบประมาณรายจาย   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  แบงเปน 
  1.1 นโยบายทั่วไป 

   - สอดคลองกับแผนระยะยาว แผนฯ 10 และแผนบริหารราชการแผนดนิ 
   - สอดคลองกับแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยขอนแกน 2550 - 2553 และ 
     แผนปฏิบัติราชการประจําป 2552 
   - มุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร 
   - ประหยัด คุมคา และมีประสิทธิภาพ 
   - บูรณาการและใชทรัพยากรรวมกัน 

  1.2 นโยบายงบประมาณแผนดิน 
   - ควบคุมรายจายประจํา และสอบทานการใชกําลังคน 
   - มีการรายงานและติดตามประเมินผลที่เปนระบบอยางตอเนื่อง 
   - ใชระบบขอตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) กับมหาวิทยาลัย 

  1.3 นโยบายงบประมาณเงินรายได 
   - พัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย 
   - ใหคณะ/หนวยงานจัดสรรวงเงินเพิ่มเตมิ ไมนอยกวารอยละ 10 หรอืกําหนดให  
       เหมาะสมตามศักยภาพ 
   - สนับสนุนการวิจัยสถาบันและจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   - ใหมีงบประมาณเพื่อการบํารุงดูแลรักษาอาคารและสภาพแวดลอมของคณะ/
     หนวยงาน 
   - เพิ่มความสามารถในการสรางรายได 
2.  (ราง) ปฏิทินการจัดทําแผนงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (งบประมาณแผนดินและ  
     งบประมาณเงินรายได)   ระยะเวลาเริ่มตั้งแต  15  ตุลาคม  2550  ถึง  กันยายน  2551  ดังนี้ 
  ขั้นเตรียมการ     ตุลาคม 2550 – มกราคม 2551 

  - ตรวจสอบผลดําเนินการ 
  - สัมมนาระดมความคิดเหน็ 
  - กําหนดนโยบาย 

  ขั้นจัดทํารายละเอียด    มกราคม 2551 – เมษายน 2551 
  - กําหนดวงเงินขั้นต่ํา 
  - จัดทําคําของบประมาณ 

  ขั้นการอนุมัติ     
  - รัฐสภา   มิถุนายน – กันยายน 2551  
  - สภามหาวิทยาลัย  กันยายน  2551 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีคราว
ประชุมครั้งที่ 18/2550  เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 แลว 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอเสนอแนะดังนี้ 
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1. ควรพิจารณางบลงทุน ในเรื่องเครื่องมือ และหองทดลองทางดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี    รวมทั้งการลงทุนเพื่อพัฒนาอาจารยในการศึกษาตอปริญญาเอก หรือ
ฝกอบรมในตางประเทศ   ซึ่งควรมีแนวทางในการลงทุน หรือระดมทุนที่ชัดเจน   
โดยเฉพาะการระดมทุนจากศิษยเกาซึ่งอยูระหวางการดําเนินการของมหาวิทยาลัย 

 2.  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาจัดใหผูรับผิดชอบเดินทางไปศึกษาดูงานในมหาวิทยาลัย
     ที่มีระบบการจัดการเรื่องการระดมทุนจากศิษยเกาไดดี เชน มหาวิทยาลัยฮารวารด   
      และนําแนวทาง วิธีการของมหาวิทยาลัยดังกลาวมาใชโดยอาจปรับใหเขากับวัฒนธรรมไทย 

  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ (ราง) นโยบายในการจัดทํางบประมาณ 
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของมหาวิทยาลัยขอนแกน และ (ราง) ปฏิทินการจัดทํา 
แผนงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552     ตามที่เสนอ 

 
  5.2 รางงบประมาณรายได - รายจาย ของโรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน  
                  ประจําป 2551 
            รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมวา โรงพิมพมหาวิทยาลยัขอนแกน ไดจัดทํา
ประมาณการรายได - รายจาย ของโรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป 2551 (1 มกราคม – 31 
ธันวาคม 2551)  ซึ่งไดประมาณรายไดจากการขายและบริการ  14,730,000.00 บาท    มีกําไรหลังหัก
คาใชจายในการดําเนินงาน 4,843,240.00 บาท และมีกําไรสุทธิ  4,633,240.00 บาท   ซึ่งมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ ไดผานความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพิมพฯ 
ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่  17  ตุลาคม 2550   ที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการโรงพิมพฯ ครั้งที่ 2/2550 
เมื่อวันที่  2 พฤศจิกายน  2550   และที่ประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งที่ 20/2550  เมื่อวันที่  14 ธันวาคม 
2550  ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว   จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตามขอ 27  แหง
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารงานโรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2534   
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบประมาณรายได – รายจาย ของโรงพิมพ
มหาวิทยาลัยขอนแกน  ประจําป 2551   ตามที่เสนอ   

 
 5.3   การขอปรับปรุงคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในระบบปกติ 
   กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
ขอนแกน วาดวยคาธรรมเนียมการสมัครเขาศึกษาและคาธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2543  ขอ 10  กําหนดใหมีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุงอัตราคาธรรมเนยีมการศึกษาเพื่อความ
เหมาะสมอยางนอย 2 ป ตอครั้งนั้น เนื่องจากคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ใชอยูในปจจุบัน
ไดปรับปรุงครั้งสุดทาย เมื่อป พ.ศ. 2545  ซึ่งปจจุบัน ราคาคาความเปนอยูตางๆ ไดเปลี่ยนแปลงไปมาก 
ประกอบกับอัตราเงินเฟอที่ไดปรับเปลี่ยนไป ทําใหคาใชจายในดานการเรียนการสอนแตละหลักสูตรสูงขึ้น
มาก คาธรรมเนียมการศึกษาที่จัดเก็บอยูในปจจุบันไมเพียงพอจนทําใหบางหลักสูตรตองจัดเก็บคาธรรมเนียม 
พิเศษ หรือ คาบํารุงการศึกษา  ดังนั้น เพื่อใหการจัดการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษาไดมีคาใชจายตามความ
เปนจริงเพียงพอที่จะสามารถจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพได บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอขอปรับปรุง
คาธรรมเนียมการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษาในระบบปกติ ตาม (ราง) ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน (ฉบับ
ที่.../2551)  เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติ พ.ศ. 2551 โดยการปรับปรุง
คาธรรมเนียมการศึกษา ไดยึดหลักการสําคัญคือ  

1. คาใชจายที่เปนจริงของหลักสูตรในปจจุบัน ซึ่งคาใชจายในสวนนี้จะคํานวณมาจาก 2 สวน คือ 
1.1 คาใชจายในสวนของการใชรวมกับผูอื่นซึ่งไดแก คาสาธารณูปโภค โครงสรางพื้นฐาน 

และบริการตางๆของมหาวิทยาลัยที่ใชรวมกัน รวมทั้งคาบริหารจัดการของมหาวิทยาลยั 
ซึ่งในสวนนี้คํานวณไมได จึงไดใชตวัเลขอัตราสวนของการจัดสรรเงินใหสวนกลาง 
และสวนคณะเปนตัวคํานวณ โดยอนุโลมวาตัวเลขที่จัดสรรเงินใหสวนกลางเปนคาใชจาย 
ทางดานคาสาธารณูปโภค โครงสรางพื้นฐาน และบริการที่ใชรวมกับผูอื่น 

1.2 คาใชจายในสวนของการจัดการเรียนการสอนภายในคณะ ซึ่งคํานวณจาก คาวัสดุ
อุปกรณ การเรียนการสอน การวิจัย คาที่ปรึกษาวิทยานิพนธ คาเดินทาง คาบรรยาย
ของวิทยากร หรืออาจารยพเิศษ คาสอน คาวัสดุตํารา คาใชจายอื่นๆที่เกิดข้ึน 

2. อัตราคาธรรมเนียมที่ปรับปรุงใหมตองอยูในวิสัยที่ผูเรียนจายได 
3. อัตราคาธรรมเนียมที่ปรับปรุงใหมตองอยูในอัตราที่แขงขันไดโดยดูเปรียบเทียบกับการจัดเก็บ

คาธรรมเนียมของมหาวิทยาลัยอื่นๆ 
4. การพิจารณาอัตราใหมตองพิจารณาจากฐานของอัตราคาธรรมเนียมที่จัดเก็บในปจจุบัน 
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ทั้งนี้ การปรับปรุงคาธรรมเนียมการศึกษาใหม ไดกําหนดเปนอัตราคงที่ แยกเปนกลุมยอยๆ  6  กลุม  
สําหรับหลักสูตรปกติ ระดับปริญญาโท/ประกาศนียบัตร  ปริญญาเอก/ประกาศนียบัตรชั้นสูง และหลักสูตร
นานาชาติและภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก แยกเปนสาขาวิชา โดยใหคณะพิจารณาวา
จะอยูกลุมใด ตามความเหมาะสมกับฐานคาใชจายจริง ดังนี้ 
 

ลักษณะการจัดหลักสูตร 
หลักสูตรปกติ หลักสูตรนานาชาติและภาษาอังกฤษ

 
กลุมที่ 

ปริญญาโท/ 
ประกาศนียบัตร 

ปริญญาเอก/ 
ประกาศนียบัตรชั้นสูง 

ปริญญาโท 
 

ปริญญาเอก 

1 15,000 20,000 30,000 50,000 

2 20,000 25,000 40,000 60,000 

3 20,000 25,000 40,000 60,000 

4 25,000 30,000 40,000 60,000 

5 30,000 50,000 50,000 80,000 

6 50,000 80,000 60,000 100,000 

  
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    ทั้งนี้ ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี ใน
คราวประชุมครั้งที่ 21/2550  เมื่อวันที่  21  ธันวาคม 2550 เรียบรอยแลว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงคาธรรมเนียมการศึกษา ตาม รางประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน 
(ฉบับที่.../2551) เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ในระบบปกติ พ.ศ. 2551  ดังกลาว 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะดังนี้ 
  1. การประกาศปรับปรุงคาธรรมเนียมการศึกษา ขอใหมีประเด็นที่ตองสื่อสารใหนักศึกษา 
และผูปกครองไดเขาใจอยางชัดเจนเกี่ยวกับ ฐานคิดในการพิจารณาปรับปรุงคาธรรมเนียม ใหเห็นหลักการ
ในเรื่องการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และนักศึกษาที่มีคุณภาพตองมีโอกาสในการเรียน  โดยไมคํานึงถึง
ฐานะทางเศรษฐกิจ 

2. อาจพิจารณาใหการปรับขึ้นคาธรรมเนียมการศึกษานี้เปนโอกาสในการพัฒนาคุณภาพ  
บัณฑิตศึกษาอยางเปนระบบ  โดยมีหลักการและแนวทางที่ชัดเจนในเรื่องทุนการศึกษา  ทุนวิจัย หรือทุน
ลักษณะอื่นๆ เพื่อเปนสวนสําคัญในการผลักดันใหมหาวิทยาลัยกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย 
  มติ  ท่ีไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหปรับปรุงคาธรรมเนียมการศึกษา ตาม ราง
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี.../2551) เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
ในระบบปกติ พ.ศ. 2551  ตามที่เสนอ    
  ท้ังน้ี สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักการ ใหมหาวิทยาลัยปรับขึ้นคาธรรมเนียม
การศึกษา 5 % ในทุก 2  ป ตามขอ 10  แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยคาธรรมเนียม
การสมัครเขาศึกษาและคาธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2543 
 

  5.4   รางประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  เรื่อง การจัดระบบบริหารงานภายใน 
          คณะศิลปกรรมศาสตร 

   อธิการบดีเสนอตอที่ประชุมวา คณะศิลปกรรมศาสตรไดรับการแบงสวนราชการออกเปน
สํานักงานคณบดี ซึ่งไมมีการแบงออกเปนภาควิชา หรือสายวิชา  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง 
การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2549   ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ
ประกาศและงานทั่วไป เลม 123  ตอนที่ 101 ง  ลงวันที่ 28 กันยายน 2549 แลว   ดังนั้น เพื่อใหการจัด
ระบบงานภายในคณะศิลปกรรมศาสตร เกิดประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรและการบริหาร กอใหเกิดการ
พัฒนาหลักสูตรในเชิงบูรณาการหรือหลักสูตรใหมๆ อันจะนําไปสูความเขมแข็งและเพิ่มศักยภาพของคณะ
ทั้งดานการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และดําเนินงานเชิงรุกเพื่อ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหดียิ่งขึ้น  สอดคลองกับแผนกลยุทธการบริหารของมหาวิทยาลัยขอนแกน     
จึงขอเสนอ (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ .../2551)  เรื่อง การจัดระบบบริหารงาน
ภายในคณะศิลปกรรมศาสตร ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ    ซึ่งประกอบดวย 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี  1/2551  เมื่อวันท่ี   9  มกราคม  2551 

ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งท่ี 2/2551  เมื่อวันที  6  กุมภาพันธ  2551  เรียบรอยแลว 
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หมวดที่ 1   การแบงสวนราชการภายใน   หมวดที่ 2 การบริหารงานทั่วไป  หมวดที่ 3  การบริหารงาน
วิชาการ   และบทเฉพาะกาล   ซึ่งสาระสําคัญ อยูในขอ 4  ขอ 5  และขอ 7 มีดังนี้ 

 
 ขอ 4 ใหแบงสวนราชการภายในคณะออกเปนสํานักงานคณบดีและสายวิชา 

    4.1     สํานักงานคณบดี แบงสวนงานภายในออกเปน  3  กลุมงาน 
       4.1.1 กลุมงานการบริหารจัดการ มีภารกิจที่รับผิดชอบไดแก ดานบริหารและธุรการ 
           ดานบุคคล ดานการคลังและพัสดุ ดานจัดหารายไดและบริหารทรัพยสิน 
     ดานประชาสัมพันธและ ดานวิเทศสัมพันธและงานอื่นที่คณบดีมอบหมาย 
       4.1.2 กลุมงานวิชาการและวิจัย มีภารกิจที่รับผิดชอบไดแก ดานทะเบียนและ
     ประมวลผล ดานสงเสริมพัฒนาวิชาการ ดานวิจัย ดานพัฒนานักศึกษา 
     ดานสนับสนุนทํานุบํารุงสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ดานบริการวิชาการ และ
     ดานบัณฑิตศึกษาและงานอื่นที่คณบดีมอบหมาย 
       4.1.3 กลุมงานแผนและสารสนเทศ มีภารกิจที่รับผิดชอบไดแก ดานนโยบายและ
     แผน ดานงบประมาณและอัตรากําลัง ดานติดตามและประเมินผล ดาน
     พัฒนาระบบสารสนเทศ และ    ดานประกันคุณภาพ 
 4.2     สายวิชา  แบงออกเปน  3  สายวิชาดังนี้ 
       4.2.1 สายวิชาทัศนศิลป ประกอบดวยสาขาวิชาจิตรกรรม สาขาวิชา 
     ประติมากรรม สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา และสาขาวิชาภาพพิมพ 
       4.2.2 สายวิชาออกแบบนิเทศศิลป 
       4.2.3 สายวิชาดรุิยางคศิลป  ประกอบดวยสาขาวิชาดนตรีไทย  สาขาวิชาดนตรี
     สากล และสาขาวิชาดนตรีและการแสดงพื้นเมือง 

  ขอ  5   คุณสมบัติและการไดมาซึ่งหัวหนากลุมงานตามขอ  4.1  ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหาร 
งานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)  กําหนด หรอืตามขอบังคับ  ระเบียบ  และประกาศมหาวิทยาลัย 
ขอนแกน  โดยอนุโลม 
 ขอ  7 คุณสมบัติและการไดมาซึ่งหวัหนาสายวิชานั้นใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย 
ขอนแกน วาดวย  การสรรหาหัวหนาภาควิชาโดยอนุโลม  
  หัวหนาสายวิชาใหมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป และอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได แตจะ
ดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิไดการแตงตั้งหัวหนาสายวิชาและรองหัวหนาสายวิชา การรักษาราชการ 
แทน การพนจากตําแหนง นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลวใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ  และ
ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกนโดยอนุโลม  

 
 ทั้งนี้  ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี ในคราวประชุมครั้งที่  9/2550  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 

2550 แลว 
   จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
   มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการจัดระบบบริหารงานภายในคณะ

ศิลปกรรมศาสตร  ตามรางประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี .../2551)  เรื่อง   การจัด 
ระบบบริหารงานภายในคณะศิลปกรรมศาสตร  ท่ีเสนอ   
 
 5.5   เสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อแตงตั้งเปน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
         ในคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยีเสนอตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2548  ขอ 5 (5.3) 
กําหนดใหมี “กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายในและ/หรือภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งอธิการบดีแตงตั้งจากผูมี
ความรูความสามารถทางการวิจัยดานสังคมศาสตร ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และดานวิทยาศาสตร
สุขภาพ จํานวนไมนอยกวา 5 คน แตไมเกิน 9 คน โดยไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี และ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกใหเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบดวย” นั้น 
  เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับฯ ดังกลาว สถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินการเสนอชื่อ
ผูทรงคุณวุฒิ และไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 20/2550  เมื่อวันที่  14   
ธันวาคม 2550 เรียบรอยแลว จํานวน 6 คน  เปนผูทรงคุณวุฒิภายในจากผูแทนคณาจารยมหาวทิยาลัย 
ขอนแกน จากสาขาวิชาการตางๆ  3 คน   และผูทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่งมีความรู ความสามารถดานตางๆ
จาก นักวิชาการ ผูแทนองคกรภาครัฐ และผูแทนภาคธุรกิจเอกชน/ภาคประชาชน จํานวน 3  คน  จึงเสนอ

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี  1/2551  เมื่อวันท่ี   9  มกราคม  2551 

ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งท่ี 2/2551  เมื่อวันที  6  กุมภาพันธ  2551  เรียบรอยแลว 
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สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบรายชื่อผูทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อเสนอแตงตั้งเปน 
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา  ดังนี้ 

1.  ศ.จรัญ   จันทลักขณา    ขาราชการบํานาญ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
2.  นายวิม  รุงกรุต       ผูตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม 
3.  พระไพศาล  วิสาโล       เจาอาวาสวัดปาสุคะโต  ต.ทามะไฟหวาน  อ.แกงครอ  จ.ชัยภูมิ 

ซึ่งมีรายละเอียดประวัติ ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
     มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหความเห็นชอบรายชื่อผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
จํานวน  3  ทาน เพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา  ตามที่เสนอ 
 
 5.6   ขอเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่ รศ.กิ่งฟา  สินธุวงษ 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย (กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) 
ที่ไดรับการแตงตั้งตามคําสั่งที่ 3344/2549 ลงวันที่  8 กันยายน 2549  ไดเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 
30 กันยายน 2550 ที่ผานมา ดังนั้น เพื่อใหไดกรรมการผูทรงคุณวุฒิทดแทนกรรมการที่เกษียณอายุและ
เพื่อใหการเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการจัดระบบการบริหาร 
บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2548  ขอ 6.3 ซึ่งกําหนดใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดีเสนอ
ชื่อผูทรงคุณวุฒิ รวมเปนคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้ง   
ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ไดเสนอชื่อ  รศ. สุเมธ  แกนมณ ี 
เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒใินคณะกรรมการประจาํบัณฑิตวิทยาลยั  แทนผูทรงคุณวุฒิฯที่เกษียณอายุ   และ
ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 20/2550  เมื่อวันที่  14  ธันวาคม 2550  เรียบรอยแลว 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหความเห็นชอบการแตงตั้ง  รศ. สุเมธ  แกนมณี  
เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  ตามที่เสนอ 

 
  5.7   การสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร  
    อธิการบดีเสนอตอที่ประชุมวา  ดวย ผศ.รุง  ธีระพิจิตร คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร จะ
ครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่ 29 เมษายน 2551  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการ
สรรหาคณบดี พ.ศ. 2542  ขอ 10  ใหอธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณบดีกอนการสิ้นสุดวาระของผูดํารงตําแหนงคณบดีไมนอยกวา 90 วัน ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับฯ 
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดคีณะศลิปกรรมศาสตร ตามขอ 6 
แหงขอบังคับดังกลาว         
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
                   มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรม
ศาสตร  ประกอบดวย 

1. รองศาสตราจารยสุมนต  สกลไชย       เปน  ประธานคณะกรรมการ 
    อธิการบดมีหาวิทยาลัยขอนแกน 
2. ศาสตราจารยเชิดชัย  รัตนเศรษฐากุล   เปน  กรรมการ 
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
3. นางสาวพรพิมล  รัตนพิทักษ    เปน  กรรมการ 
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
4. ผูชวยศาสตราจารยเกษม  นันทชัย  เปน  กรรมการ 
    คณบดีคณะเทคโนโลยี 
5. รองศาสตราจารยมันทนา  สามารถ  เปน  กรรมการ 
    คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

  6. รองศาสตราจารยสมหมาย  ปรีเปรม  เปน  กรรมการ 
      กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณาจารย 

7. อาจารยพรรณวดี  ตันติศิรินทร   เปน  กรรมการ 
    ประธานสภาคณาจารย 
 
 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี  1/2551  เมื่อวันท่ี   9  มกราคม  2551 

ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งท่ี 2/2551  เมื่อวันที  6  กุมภาพันธ  2551  เรียบรอยแลว 
 



 15

 5.8  ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน   13 หลักสูตร 
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ดวยคณะในสังกัดไดเสนอ

ขออนุมัติหลักสูตร ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และไดเสนอใหกรรมการ 
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรตามมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 
2549 พิจารณาใหความเห็นชอบแลวจํานวน  13  หลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียดการจําแนก หลักสูตรตาม
ประเภทหลักสูตร  ระดับปริญญา  คณะ   และประเภทการเปดสอน ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
   มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบหลักสูตรตามที่เสนอ  จํานวน  13  
หลักสูตร  โดยเปนหลักสูตรใหมท้ังหมด  ดังนี้ 
  1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี  3 หลักสูตร 
   1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชากิจการระหวางประเทศ 
                                    หลักสูตรนานาชาติ    (หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2551) 
   2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระดับโลก 
             หลักสูตรนานาชาติ    (หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2551) 
   3) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการระบบสาธารณสุข
       และสิ่งแวดลอม   (หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2551) 
  2. หลักสูตรระดับปริญญาโท  2 หลักสูตร 
    1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร  (หลักสูตรใหม 
       พ.ศ.  2551) 
    2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมฮารดดสิกไดรฟ   
            (หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2551) 
   3. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง  7 หลักสูตร 
     1)  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก 
                      สาขาวิชากุมารเวชศาสตร   (หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2551) 
     2) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก 
                      สาขาวิชาจิตเวชศาสตร   (หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2551) 
     3) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก 
                      สาขาวิชาจักษุวิทยา   (หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2551) 
    4) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก 
                     สาขาวิชาศัลยศาสตร  (หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2551) 
    5) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก 
                     สาขาวิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา  (หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2551) 
    6) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก 
                     สาขาวิชาเวชศาสตรฟนฟู  (หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2551) 
    7) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  สาขาวิชาศัลยศาสตรชองปาก 
        และแม็กซิลโลเฟเชียล  (หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2551) 
  4.  หลักสูตรระดับปริญญาเอก  1  หลักสูตร 
   1)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี   (หลักสูตรใหม  
                  พ.ศ. 2551) 
ท้ังน้ี  มีขอแนะนําใหมีการประชาสัมพันธหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมฮารดดิสกไดรฟ  ใหแพรหลายขึ้น เน่ืองจากมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนมหาวิทยาลัยเดียว
ในประเทศที่เปดสอนสาขาวิชาน้ี 
 
 5.9  ขออนุมัติแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  (ตามรายละเอียดเอกสารลับ) 
 
 5.10  เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา 

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ดวยมีคณะตางๆในสังกัด 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะไดเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษาโดย
รับรองวาไดตรวจสอบรหัสประจําตัวนักศึกษา  ชื่อ-ชื่อสกุล รายวิชา  สาขาวิชา  และคะแนนเฉลีย่สะสม 
ถูกตองเรยีบรอยแลว มหาวทิยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตามอํานาจตามความใน
มาตรา 16 (3) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541   จํานวน   29    คน   ประกอบดวย 
  -  ระดับปริญญาเอก               3   คน 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี  1/2551  เมื่อวันท่ี   9  มกราคม  2551 
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  -  ระดับปริญญาโท                 15 คน 
  -  ระดับปริญญาตรี         11  คน 
ซึ่งมีรายละเอียดสรุปการจําแนกผูสําเร็จการศึกษาตามคณะ ระดับหลักสูตร  ชื่อปริญญา ตามเอกสาร 
ประกอบวาระการประชุม   
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่พิจารณา 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา ตามที่เสนอ 
 
          5.11  บันทึกขอตกลงโครงการปรับปรุงและบํารุงรักษาโครงขายโทรศัพทภายใน  
                    มหาวิทยาลัยขอนแกน 

รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมวา  มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดประสานความ
รวมมือกับบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เพื่อขอรับการสนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพดานระบบสื่อสาร
และคอมพิวเตอร  โดยเฉพาะการปรับปรุงระบบและการบํารุงรักษาโครงขายโทรศัพทภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยวางเปาหมายใหมีการดําเนินการปรับปรุงระบบขายสายโทรศัพทจากการพาด
สายบนเสาไฟฟาเปนระบบขายสายใตดิน  และจัดใหมีระบบดูแลและบริหารโครงขายใหมีประสิทธิภาพ  
โดยมหา วิทยาลัยได เสนอใหบริ ษัท  ทีโอที จํากัด  (มหาชน) สนับสนุนดานงบประมาณ  และ
มหาวิทยาลัยขอนแกนจะมอบการบํารุงรักษาให บมจ.ทีโอทีเปนผูดูแลเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการ
ปรับปรุงและบํารุงรักษาโครงขายโทรศัพทภายใน มข. รวมทั้งแกไขปญหาดานโครงขายโทรศัพทของ
มหาวิทยาลัย  ในการดําเนินการที่ผานมาไดมีการประสานงานเพื่อกําหนดแนวทางความรวมมือของสอง
หนวยงานโดยคณะทํางานที่มาจากสองหนวยงาน ซึ่งไดรวมประชุมและมีความเห็นชอบเปนเบื้องตนของ
แนวทางในการจัดการที่ไดเห็นพองรวมกันวามีความเหมาะสม สอดรับกับความตองการและนโยบายดาน
การสื่อสารโทรคมนาคมของมหาวิทยาลัยในอนาคต    ในการนี้ จึงขอเสนอบันทึกขอตกลงโครงการ
ปรับปรุงและบํารุงรักษาโครงขายโทรศัพทภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน ขอตกลงความรวมมือกันดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมในภูมิภาค  รวมถึงผลประโยชนที่จะเกิดขึ้น หาก บมจ.
ทีโอทีจะพิจารณาลงทุนรวมกับมหาวิทยาลัยขอนแกนในอนาคต  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม และที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่ 21/2550  เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2550  ได
เห็นชอบในหลักการ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป   

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหความเห็นชอบการประสานความรวมมือกับ
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  ตามบันทึกขอตกลงโครงการปรับปรุงและบํารุงรักษาโครงขาย
โทรศัพท ภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ีเสนอ   โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะใหตอรองการ
กําหนดเวลาความรวมมือของสองหนวยงานไวเพียง  5 ป      และการออกแบบกอสรางขอให
ไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยดวย 
 
ระเบียบวาระที่  6   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 6.1 สถาบันขงจื้อ มข. ควารางวัลสถาบันขงจื้อแหงป 

 กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ระหวางวันที่ 10-12 
ธันวาคม 2550 รองศาสตราจารยสุมนต สกลไชย อธิการบดี พรอมดวย   รองศาสตราจารยกุลธิดา ทวมสุข 
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  ศาสตราจารยหวงเฉี่ยวหมิง ผูอํานวยการสถาบันขงจื๊อ  
(ฝายจีน) และผูชวยศาสตราจารยเยาวลักษณ อภิชาติวัลลภ รักษาการผูอํานวยการสถาบันขงจื๊อ      
(ฝายไทย) ไดรับเชิญจาก The Office of Chinese Language Council International (Hanban) ใหเขา
รวมประชุม The Second Confucius Institute Conference ที่จัดขึ้น ณ ศาลาประชาชน ( The Great 
Hall of the People) จตุรัสเทียนอันเหมิน โดยในโอกาสนี้ไดมีการมอบรางวัล Confucius Institute of 
The year 2007 แกสถาบันขงจื๊อ 20 แหงจาก 210 แหงทั่วโลก ซึ่งสถาบันขงจ๊ือ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ไดรับการประกาศเกียรติคุณเขารับรางวัลในครั้งน้ีดวย และถือเปนเพียงสถาบันขงจื๊อแหงเดียว
ในประเทศไทยที่ไดรับรางวัลดังกลาว อนึ่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับเลือกใหเปน
ประธานการประชุมกลุมยอย และเปนผูแทนนําเสนอผลการประชุมของกลุมสถาบันขงจื๊อในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตตอที่ประชุมใหญ   

ตอมาในวันที่ 13-16 ธันวาคม ผูอํานวยการสถาบันขงจื๊อฝายจีนและไทยทั้ง 2 ทาน ไดเขารวม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ The Workshop for Directors of Confucius Institutes ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อให
ผูอาํนวยการสถาบันขงจื๊อทุกแหงทั่วโลกไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการบริหารจัดการสถาบัน
ขงจื๊อ และนําเสนอแนวคิดในการพัฒนาการดําเนินงานของสถาบันในปตอๆ ไป 
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 รายชื่อสถาบันขงจื๊อ 20 แหงที่ไดรับรางวัลถาบันขงจื๊อแหงป 2007 (เรียงตามลําดับอักษรชื่อ
ประเทศ)  มีดังนี้ 
 1. Confucius Institute at the University of Western Australia, Australia 
 2. Confucius Institute at British Columbia Institute of Technology, Canada 
 3. Confucius Institute at Poiters University, France 
 4. Confucius Institute at the Free University of Berlin, Germany 
 5. Confucius Institute at the Eötvös Loránd University, Hungary 
 6. Confucius Institute on the UCD campus, Ireland 
 7. Confucius Institute at the University of Rome, Italy  
 8. Confucius Institute at Ritsumeikan, Japan 
 9. Confucius Institute at the University of Nairobi, Kenya   
 10. Confucius Institute at Chungnam National University, Korea 
 11. Confucius Institute at the University of Auckland, New Zealand 
 12.  Confucius Institute at National University of Modern Languages, Islamic Republic of    
                  Pakistan 
 13. Nordic Confucius Institute in Stockholm University, Sweden 
 14. Confucius Institute at Khon Kaen University, Thailand 
 15. Confucius Institute at the University of Edinburgh, UK 
 16. Confucius Institute in Chicago, USA 
 17. Confucius Institute at China Institute, NY, USA 
 18. Confucius Institute at the University of Kansas, USA 
 19. Confucius Institute at Michigan State University, USA 
 20. Confucius Institute in Tashkent, Uzbekistan 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
  ที่ประชุมไดมขีอเสนอแนะวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยเคยมีขอเสนอแนะ ใหประเทศจนีเปน
ประเทศเปาหมายทางยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยนั้น  ขณะนี้  มีนักศึกษาไทยไปศึกษาในสาขาวิชานิติศาสตร 
ที่ปกกิ่งจํานวนหนึ่ง  ซึ่งเปนเรื่องที่นาสนใจเนื่องจากประเทศจนีไดปรบัระบบกฎหมายใหม พฒันาไปจากเดมิ
มาก มหาวิทยาลัยควรดําเนินการติดตอขอขอมูลรายชือ่นักศึกษาเหลานี้ จากสถานทูตไทยในปกกิ่ง  เพื่อเชิญ
ชวนใหมาเปนอาจารยของมหาวิทยาลัย 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ  
 
 6.2  บันทึกขอตกลงโครงการปรับปรุงและบํารุงรักษาโครงขายโทรศัพทภายใน  
                   มหาวิทยาลัยขอนแกน 

- ปรับไปเปนเรื่องเพื่อพิจารณาวาระที่ 5.11 แลว – 
 

6.3  คําพิพากษาศาลปกครองกรณีคดีเลือกตั้งสภาคณาจารย 
สืบเนื่องจากการดําเนินการเพื่อการเลือกตัง้สมาชิกสภาคณาจารยชุดใหม (ที่ถูกตอง คือ 

กรรมการสภาคณาจารย) เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2549 ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งไดออกประกาศ
ฉบับที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2549 ประกาศรายชื่อผูไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาคณาจารย แต
ตอมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกนไมออกคําสั่งแตงตั้งผูรับเลือกตั้งเปนกรรมการสภาคณาจารย 
เปนเหตุให ผูชวยศาสตราจารยพิศิษฐ  โจทยกิ่ง ซึ่งเปนหนึ่งในจํานวนผูไดรับการเลือกตั้งฟองคดีตอศาล
ปกครองขอนแกน เปนคดีหมายเลขดําที่ 544/2549 โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนผูถูกฟองคดีที่ 1 
และอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนผูถูกฟองคดีที่ 2  
  ผูชวยศาสตราจารยพิศิษฐ  โจทยกิ่ง ผูฟองคดี ขอใหศาลพิพากษาและมีคําสั่งดังนี้ (1) ให
ผูฟองคดีที่ 2 (อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน) ประกาศแตงตั้งผูไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาคณาจารย 
(ที่ถูกตองคือ กรรมการสภาคณาจารย) โดยดวนที่สุด และ (2) ใหศาลมีคําสั่งเพื่อกําหนดมาตรการหรือ
วิธีการเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราว เพื่อใหผูฟองคดีรักษาราชการในตําแหนงประธานสภาคณาจารยมหาวิทยาลัย 
ขอนแกนตอไป จนกวาจะมีคําสั่งแตงตั้งประธานสภาคณาจารยคนใหม  
  กรณีคําขอวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวตามขอ 2 นั้น ศาลปกครองขอนแกน
ไดมีคําสั่งเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2549 ไมรับคําขอดังกลาว 
  กรณีคําฟองตามคําขอขอ 1 นั้น ศาลปกครองขอนแกนไดวินิจฉัยในประเด็นตางๆ สรุปความ
ได ดังนี้  
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  1) การไดมาซึ่งกรรมการสภาคณาจารยตามประกาศที่ไดออกประกาศไปนั้น และเปนคดี
พิพาทนี้ไมชอบดวยกฎหมาย  
  2) การที่อธิการบดีไมออกคําสั่งแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยพิศิษฐ  โจทยกิ่ง ผูฟองคดี
เปนกรรมการสภาคณาจารย มิไดเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหปฏิบัติ 
  3) ประกาศคณะกรรมการดาํเนินการเลือกตั้ง ฉบับที่ 1/2549 เรื่อง กําหนดการรับสมัคร
และการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารยขอ 5.11.3 ซึ่งระบุวา “ถาผูสมัครไมเกินจํานวนตําแหนงสมาชิกให
ถือวา ผูสมัครดังกลาวเปนผูไดรับเลือกตั้งโดยไมตองลงคะแนน” นั้น เปนประกาศซึ่งไมมีผลใชบังคับ 
เนื่องจากขัดตอ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 และขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย 
สภาคณาจารย พ.ศ. 2545 
  4) การวินิจฉัยของอธิการบดี (ผูถูกฟองคดีที่ 2) ซึ่งวินิจฉัยวา การเลือกตั้งที่ผานมาไม
ครบกระบวนการและไมชอบดวยกฎหมายนั้น เปนการใชอํานาจตีความตามที่ขอบังคับใหอํานาจไว และ
ตอมาสภามหาวิทยาลัยขอนแกนไดวินิจฉัยแลว กรณีที่พิพาทจึงเปนเรื่องที่ไมอาจแตงตั้งผูฟองคดีได จึง
เปนไปโดยชอบดวยกฎหมายที่เกี่ยวของแลว  
  ศาลปกครองขอนแกน ไดอานคําพิพากษาเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550 โดยพิพากษา
ยกฟอง ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  นอกจากนี้ ในสวนคดีที่ฟองสภามหาวิทยาลัยขอนแกน กรณีออกขอบังคับมหาวิทยาลัย 
ขอนแกน วาดวย สภาคณาจารย พ.ศ. 2550 โดยมชิอบ นั้น ขณะนี้ศาลยังไมไดตดัสิน หากมคีวามคืบหนา
จะไดนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบตอไป 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 6.4   การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา 
  ในชวงที่ไมมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยไดจัดทําหนังสือเวียน
เสนอตอกรรมการสภามหาวทิยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศกึษา จํานวน 2 ครั้งและ
เมื่อถึงวันที่ครบกําหนดการเวียนหนังสือแลวปรากฏวาไมมีขอทักทวงแตประการใด จึงถือวาสภา
มหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ  ดังนี้  
 ครั้งท่ี 1 ตามหนังสือมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว.9399   และตามบันทึกที่ ศธ 0514.1.1.2/
ว.681  ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2550  โดยครบรอบการเวียนหนังสือในวันที่  26พฤศจิกายน  2550 
  - ระดับปริญญาเอก     3      คน 

- ระดับปริญญาโท                    12     คน 
- ระดับปริญญาตรี                     20     คน 

               รวม          35   คน 
ครั้งท่ี 2 ตามหนังสือมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว.9981   และตามบันทึก ที่ ศธ 0514.1.1.2/

ว.712  ลงวันที่   6  ธันวาคม 2550  โดยครบรอบการเวียนหนังสือในวันที่  13  ธันวาคม  2550   
  - ระดับปริญญาโท                     32     คน 

- ระดับปริญญาตรี                      16    คน 
               รวม          48    คน 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

6.5   สรุปกิจกรรมตางๆของมหาวิทยาลัยขอนแกน และรายงานสรุปขาวมหาวิทยาลัย 
                   ขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน ประจําเดือนพฤศจิกายน และ
         ธันวาคม 2550 
  ในเดือนพฤศจิกายน  และธันวาคม  2550  มหาวิทยาลัยไดดําเนินกิจกรรมที่สําคัญๆ ใน
ดานการพัฒนาวิชาการและผลิตบัณฑิต  การวิจัย การบริการวิชาการ  การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  การ
พัฒนานักศึกษา  การตางประเทศ  การพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาบุคลากร   และการจัดกิจกรรมพิเศษ  
และนอกจากนี้งานประชาสัมพันธยังไดรวบรวมรายงานสรุปขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ 
ประจําเดือนพฤศจิกายน  และธันวาคม    2550    ซึ่งมีรายละเอียดบรรจุในแผนซีดี 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
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6.6 รายงานผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจาํเดือนตุลาคม  และพฤศจิกายน 2550  
  ในเดือนตุลาคม และพฤศจกิายน 2550  อธิการบดไีดปฏบัิติภารกจิตางๆประกอบดวย    
งานประจําทั่วไป  กิจกรรมดานวิเทศสัมพันธและความรวมมือตางประเทศ และอื่นๆ  ซึ่งมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม 
   จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 มติ  ท่ีประชุมรับทราบ    
   
ระเบียบวาระที่ 7   เรื่องอืน่ๆ 

7.1 เรื่องเสนอจาก  นายรอม หิรัญพฤกษ 
 นายรอม  หิรัญพฤกษ เสนอตอที่ประชุมวา 1) เห็นดวยกับการที่มหาวิทยาลัยจะมีการ 

ลงทุนในเรื่องเครื่องมือทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  แตเครื่องมือเดิมบางชนิดก็อาจจะยังสามารถใช
งานไดดีหากอาจารยมีความเชี่ยวชาญ เชนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงบางแหงยังคงใชเครื่องมือสมัยเกา
ในการทํางาน   ซึ่ง รศ.นิสันต  สัตยาศัย ไดเสริมใหมกีารบันทึกขอมูลความถี่ในการใชเครื่องมือ เพื่อ
ประเมินความคุมคาในการใชงานดวย          2) ขณะนี้ไดยายที่ทํางานใหม มาเปน  ผูอํานวยการ
สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)  ซึ่งสํานักงานดังกลาวมีกิจกรรมหลายอยางที่
มหาวิทยาลัยจะไดประโยชน   และมีความยินดีหากจะไดมีการประสานความรวมมอืกันตอไป 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 

 
7.2 โครงการใหทุนการศึกษาแกนักเรียนเรียนดีท่ีดอยโอกาส 
 ประธานสภาคณาจารยเสนอตอที่ประชุมวา  ดวยมีนักศึกษาที่เรียนดีแตขาดโอกาสเขา

ศึกษาในมหาวิทยาลัยอีกมาก  จึงขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาโครงการนักศึกษาเรียนดีที่ดอยโอกาสอีก
ครั้ง   ซึ่งอธิการบดีไดชี้แจงวามหาวิทยาลัยไดดําเนินการอยูแลวจํานวน 120  ที่นั่ง  กระจายตามคณะ
ตางๆ รวมทั้งคณะพยาบาลศาสตร   ขณะนี้อยูในขั้นตอนการรับสมัครโดยเสนอชื่อผานโรงเรียน  และ
องคการบริหารสวนตําบล        

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มติ ท่ีประชุมรับทราบและมีขอเสนอใหเพิ่มชองทางใหมหาวิทยาลัยรับสมัคร
นักเรียนเรียนดีท่ีดอยโอกาสโดยตรงอีกทางหนึ่งดวย 

 
7.3 รายงานผลการดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย 

  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา  ขอรายงานสรุปความคืบหนา
ใน 2  เรื่อง  ซึ่งจะไดเสนอรายละเอียดใหสภามหาวทิยาลัยไดรับทราบในคราวประชุมครั้งตอไปอีกครั้ง ดังนี ้
  1.  การจัดใหมีสวนสัตวในมหาวิทยาลัย ขณะนี้ไดแตงตัง้คณะกรรมการโดยความเหน็ชอบ
จากที่ประชุมคณบดีแลว   มีสถานที่ตั้งแลว  และคณะกรรมการไดหารือรวมกับองคการสวนสัตวในเรื่อง
ของแนวทางการจัดการแลว   ซึ่งมหาวิทยาลัยจะใชชื่อเปนศูนยศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
รวมทั้งเปนสวนพฤกษศาสตรดวย 
  2. การจัดทําแผนระยะยาว  มข. 60  ป ขณะนี้ไดดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน  
ซึ่งจะจัดใหมีการสัมมนาระดมความคดิ โดยไดเชิญวิทยากรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลยัขอนแกน 3 ทาน  มาชวยในการใหขอคิดเห็นแลว   ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได
กําหนดใหการดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 2551  นี้ 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา    11.35  น. 
 
       (ลงชื่อ)         กุลธิดา  ทวมสุข 

 (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 
                                                                รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
                          กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์ 
ผูจดรายงานการประชุม         

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี  1/2551  เมื่อวันท่ี   9  มกราคม  2551 

ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งท่ี 2/2551  เมื่อวันที  6  กุมภาพันธ  2551  เรียบรอยแลว 
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