
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
ครั้งท่ี  4/2550 

วันพุธท่ี  6  มิถุนายน   2550  
ณ  หองประชุมสารสิน  ช้ัน 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ  มหาวิทยาลยัขอนแกน 

------------------------------------------- 
 
ผูมาประชุม 
   1.  พลตํารวจเอกเภา  สารสิน   นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน    ประธาน 
   2.  นางผาณิต  นิติทัณฑประภาศ  อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

3.  ศ.เกียรติคณุ เกษม วัฒนชัย   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
   4.  ศ.กนก  วงษตระหงาน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
   5.  ศ.เชิดชัย  รัตนเศรษฐากุล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
          6.  นายเตช  บุนนาค    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

7.  นายทองใบ  ทองเปาด   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
8.  นางสาวพรพิมล  รัตนพทิักษ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
9.  นายรอม  หิรัญพฤกษ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
10. นายปานชัย  บวรรัตนปราณ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

          11. นายวสันต  วรรณวโรทร   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
12. นายเฉลิมชัย  วงษนาคเพ็ชร   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

          13. รศ.สุมนต  สกลไชย    อธิการบดี 
14. นายอภิสิทธิ์  รุจิเกียรติกําจร    ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน 
15. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร   รองอธิการบดีฝายบริหาร 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนรองอธิการบดี 
16. ศ.วิรุฬห เหลาภัทรเกษม    คณบดีคณะแพทยศาสตร  
                                                        กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี 
17. ศ.ละออศรี  เสนาะเมือง   คณบดีคณะวิทยาศาสตร  

       กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี 
18. รศ.มันทนา  สามารถ    คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
       กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี 
19. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี 
20. รศ.สมาน  ลอยฟา     ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ  
       (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู)  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนผูอํานวยการ 
21. รศ.ศจี  สัตยุตม                                  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารยประจํา 
22. ศ.บวรศิลป  เชาวนชื่น            กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารยประจํา  
23. รศ.นิสันต  สัตยาศัย              กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารยประจํา 
24. รศ.กิ่งฟา  สินธุวงษ             กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารยประจํา 
25. รศ.สมหมาย  ปรีเปรม           กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารยประจํา 

          26. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข                   รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
                     กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
              27. นางสังวาลย  ชางทอง   ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
ผูไมมาประชุม  (เนื่องจากติดราชการ  หรือภารกิจสําคญั) 
 1. นายณรงคชัย  อัครเศรณี   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
          2. นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

3. นายพิสิฐ  ลี้อาธรรม             กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
          4. นายสมศักย ทองเอี่ยม   รองประธานสภาคณาจารยชั่วคราว 
                                                                         ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาคณาจารยชั่วคราว 

5. นางบุบผา  ชอบใช        กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจาก 
                                                                             ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษา 
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ผูเขารวมประชุม   
1. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 
2. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา            รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล 
3. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชยั                          รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 
4. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง       รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
5. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธุ             รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 
6. นายวินัย  ใจขาน    รองอธกิารบดฝีายสังคมและชุมชนสัมพันธ 

 
เริ่มประชุมเวลา   11.05  นาฬิกา 
  เมื่อครบองคประชุมประธานไดดําเนินการไปตามระเบียบวาระดังนี้ 
      
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจงตอท่ีประชุม 
   -ไมมี- 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องที่เลขานุการแจงตอท่ีประชุม 
   -ไมมี- 
    
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  

    ครั้งท่ี 3/2550  เมื่อวันพุธท่ี   2  พฤษภาคม   2550 
  ที่ประชุมไดพจิารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัครั้งที่ 3/2550  เมื่อวันที่  2  
พฤษภาคม  2550   โดยไมมีการแกไข     

ทั้งนี้  ที่ประชุมมีมติใหเพิม่ขอสังเกตในมติวาระที่ 5.3  เรื่อง แนวทางการติดตามและประเมินผลงานของ
อธิการบดี ตามนโยบายและพันธกิจการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย วาควรมีการพจิารณาทบทวนเรื่องกรอบเวลาในการ
ประเมินผลงาน จากปละ 2 ครั้ง เปนปละครั้ง หรือครึ่งเทอมตอครั้ง   เพื่อใหอธิการบดีสามารถมีเวลาในการคิดพฒันา
มหาวิทยาลัย  แทนเวลาที่ตองใชในการจัดทําเอกสารประกอบการประเมิน 

 
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องสืบเน่ือง 

4.1   รายงานสถานภาพสินทรัพยและการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
           เพียงวันท่ี  17  พฤษภาคม 2550  

รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยขอรายงานสถานภาพสินทรัพย 
และการลงทุนของมหาวิทยาลัยและรายจายจากเงินรายไดเพียงวันที่  17  พฤษภาคม  2550  ดังนี้ 

1. สถานภาพสินทรัพยและการลงทุน 

 ประเภท จํานวนเงิน 
(บาท) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

สินทรัพย 4,938,013,261.99
   ก) ประเภทดอกผลใชได 4,567,442,503.30
   ข) ประเภทดอกผลมีขอกําหนด 370,570,758.69
การลงทุน 4,938,013,261.99
    เงินฝากธนาคาร/สถาบันการเงิน  2,782,273,261.99 2,782,273,261.99 
   ตราสารหนี ้ 1,845,740,000.00 
          พันธบัตร           1,124,980,000.00
          หุนกู (รวมบรรษัทเงนิทุน) 347,000,000.00
          อื่นๆ  283,760,000.00
   ตราสารทุน 400,000,000.00* 
          หุนสามัญ - 
             กองทุนรวมที่ลงทุนในหุน 400,000,000.00

* NAV  กองทุนรวมวายุภักษ  ณ วันที่  11   พฤษภาคม 2550  = 10.76 บาท 
  ราคาปดตลาดหลักทรัพย ณ วันที่  17   พฤษภาคม  2550  กองทุนรวมวายุภกัษ =  9.05 บาท  

      ทําใหมูลคาตามตลาดของกองทุนรวมที่ลงทุนในหุนมีมูลคา  เปนเงิน   362,000,000  บาท 

2. รายได 
     2.1 ดอกเบ้ียรับปงบประมาณ 2550 ( 1 ต.ค. 2549 –  17  พ.ค.  2550 )     78,324,433.51 บาท 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี  4/2550  เมื่อวันท่ี  6  มิถุนายน  2550 

ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที 5/2550  เมื่อวันที่  4  กรกฎาคม  2550  เรียบรอยแลว 
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3.   รายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลยั ในปงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 - 17 พฤษภาคม 2550) 
 3.1 งบบุคลากร         45,980,092.56     บาท 

3.2 งบดําเนินงาน             1,096,377,959.01     บาท 
3.3 งบลงทุน         90,987,055.18     บาท 

 3.4 งบเงินอุดหนุน                439,271,151.48     บาท 
 3.5 รายจายอื่นๆ                 109,614,425.89     บาท 
      รวม            1,782,230,684.12    บาท  

4.  สหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยขอนแกน 
มหาวิทยาลัยขอนแกนใหกูยืมเงินจํานวน 150,000,000.00 บาท 
ณ วันที่  17  พฤษภาคม  2550  เงินตนคงเหลือจํานวน  70,000,000.00 บาท 
มข. ไดรับดอกเบี้ยจากสหกรณออมทรัพยแลว จํานวน 22 งวด (ก.ค. 2548 – เม.ย 2550)  
      เปนเงิน  8,395,377.37  บาท 
 
 สําหรับในสวนของการเสนอรายงานดานการเงิน เกี่ยวกับงบแสดงฐานะทางการเงินของมหาวิทยาลัย

ในภาพรวมทัง้ระบบงบประมาณเงินรายไดและงบประมาณแผนดิน ในรอบ 6 เดือน นั้น จะขอนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
ในเดือนกรกฎาคม 2550 ตอไป เนื่องจากขณะนี้อยูระหวางดําเนินการปรับระบบบัญชีทั้งระบบเปนลักษณะบัญชีเกณฑ
คงคาง ใหสอดคลองกับแนวทางของกรมบัญชีกลางและระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส 
(GFMIS)  ซึ่งตองมีการตรวจสอบความถูกตอง 

 รศ.นิสันต สัตยาศัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารยประจํา ใหขอเสนอแนะ
เพิ่มเติมวา การรายงานสถานภาพสินทรัพยนี้แสดงตัวเลขจํานวนเงินคอนขางมาก ควรพิจารณาจดัทํารายละเอียด
เพิ่มเติม ที่แสดงใหเห็นชัดเจนวาเงินสวนใดที่เปนยอดสะสม และสวนใดที่นําไปใชในการบริหารจัดการ 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  และมีขอคิดเห็นใหมหาวิทยาลัยสรุปเรื่องที่มาและผลตอบแทนของ
เงินลงทุนในกองทุนวายุภักษ  เสนอใหสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบในการรายงานสถานะทางการเงินใน
ภาพรวม ท่ีจะดําเนินการตอไปดวย 
    

 4.2  ขอขยายเวลาการสรรหาผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
  อธิการบดีเสนอตอที่ประชุมวา ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 21/2550 ลงวันที่ 20 เมษายน 
2550 แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นั้น คณะกรรมการสรรหาฯ 
จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จถึงขั้นตอนการเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัย ภายในกําหนดไมเกิน 60 วัน คือ วันที่ 18 
มิถุนายน 2550 ตามขอ 9 วรรคสอง ของขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหา ผูอํานวยการ สถาบัน 
สํานัก ศูนย และสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2542  ซึ่งคณะกรรมการฯ ไมอาจ
ดําเนินการสรรหาฯ ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดได จึงขอขยายเวลาในการสรรหาฯ ออกไปอีก 16 วัน ถึง
วันที่ 4 กรกฎาคม 2550  ซึ่งเปนอํานาจของสภามหาวิทยาลัย

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการขอขยายเวลาการสรรหาผูอํานวยการศูนยหัวใจ
สิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามที่เสนอ

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการขอขยายเวลาการสรรหาผูอํานวยการศูนยหัวใจ
สิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามที่เสนอ

  
4.3 การแตงตั้งคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน  
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลยัขอนแกน ใน

คราวประชุมครัง้ที่ 3/2550 เมื่อวันที่  2  พฤษภาคม 2550  ไดมีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา
มหาวิทยาลัยขอนแกน  ประกอบดวย  
  1. นางสาวพรพิมล  รัตนพิทักษ    เปน  ประธาน 
  2. นายสุวรรณ  ชนะสงคราม   เปน  กรรมการ 
  3. นายขจร จิตสุขุมมงคล   เปน  กรรมการ 
  4. นางสาวเสาวนี  ตรีทอง   เปน  กรรมการ  
  5. รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล  เปน  กรรมการ 
  6. คณบดีคณะเทคนิคการแพทย   เปน  กรรมการ 
  7. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร  เปน  กรรมการ 
  8. คณบดีคณะนิติศาสตร    เปน  กรรมการ 
  9. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  เปน  กรรมการ 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี  4/2550  เมื่อวันท่ี  6  มิถุนายน  2550 

ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที 5/2550  เมื่อวันที่  4  กรกฎาคม  2550  เรียบรอยแลว 
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  10. รศ.นิสันต  สัตยาศัย    เปน  กรรมการ 
  11. รศ. ศจี  สัตยุตม    เปน  กรรมการ 
  12. นางบุบผา  ชอบใช     เปน  กรรมการ 
  13. ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่   เปน  กรรมการและเลขานุการ 
  14. หัวหนางานวินัยและนิติการ        เปน  ผูชวยเลขานุการ 
  15. นิติกรในงานวินัยและนิติการ    เปน  ผูชวยเลขานุการ 
เพื่อใหเกิดความเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ประธานฯจึงขอเสนอเปลี่ยนแปลง
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ลําดับที่ 4   นางสาวเสาวนี   ตรีทอง  เปน  นายปรีชา  นิศารัตน  ผูอํานวยการสํานักพิทักษ
ระบบคุณธรรม  สํานักงาน กพ.   ซึ่งมหาวิทยาลัยไดดําเนินการเปลี่ยนแปลงและเสนอแตงตั้งเรียบรอยแลว ตามคําสั่ง
สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 22/2550  ลงวันที่ 22  พฤษภาคม 2550 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
  มต ิท่ีประชุมรับทราบ 
 
 4.4 ขอคิดเห็นเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินการพิจารณาผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์   
                   ประจําป 2550 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ตามมติสภามหาวิทยาลยัขอนแกน ในคราวประชุมครัง้ที่ 
2/2550 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2550 ไดแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป 2550 
และจากการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 24  พฤษภาคม 2550 ที่ประชุมไดมี
ขอคิดเห็นเสนอแนะตอมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการดําเนินการพิจารณาผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์  ประจําป 2550 ดังนี้ 
  1. การถวายปริญญากิตติมศักดิ์แกพระราชวงศ : เนื่องดวยในปพุทธศักราช 2550 นี้ ถือเปนปมหา
มงคล จึงเห็นสมควรเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยทูลเกลาฯถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด  

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช เพื่อเปนการเฉลิมพระเกยีรติเนื่อง
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550                                 

 สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร เนื่องใน
โอกาสที่เจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2550 

ทั้งนี้การจะทูลเกลาฯถวายปริญญากิตติมศักดิ์สาขาวิชาใดนั้น ขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ
พิจารณารวมกันกับคณะกอน 
  2. เพื่อใหบุคคลที่ไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยเกิดความภาคภูมิใจ และมีความมุงหวัง
ในการเขามาใหการสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมตางๆเพื่อประโยชนใหกับมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น จึงเห็นควรใหมีการ
จัดแสดงปาฐกถาพิเศษ เพื่อเปนการแสดงภูมิปญญาของบุคคลนั้น และเปนการสรางแรงจูงใจและเปนแบบอยางที่ดีแก
นักศึกษาปจจบัุน โดยอาจจดัในชวงเวลาที่เหมาะสมหลังจากทีไ่ดรับพระราชทานปริญญาบัตรแลว ณ คณะสาขาวิชานั้นๆ 
  3. ตามที่ไดกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาผูสมควรไดรับรางวัลปริญญากิตติมศักดิ์วา โดยประเพณี
ขอมหาวิทยาลัยการเสนอชื่อบุคคลผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ มีเจตนารมณในการปลอดจากอํานาจตางๆ เพื่อ
ดํารงความเปนอิสระ นั้น ควรมีการส่ือสารใหผูมีสิทธิ์เสนอชื่อทราบ เพื่อมิใหเสนอชื่อบุคคลในขายดังกลาวมาแลวเกิด
ปญหาในภายหลัง  
  4. การดําเนินการเสนอชื่อผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ผูมีสิทธิเสนอชื่อควรดําเนินการอยาง
รอบคอบและเปนความลับ และไมควรใหผูที่ถูกเสนอชื่อทราบลวงหนา และในขั้นตอนการพิจารณาจะมีการเรยีนเชิญ  
ผูเสนอชื่อมาใหขอมูลเพิ่มเติมดวยเพื่อใหการพิจารณามีความสมบูรณ ถูกตองมากที่สุด 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  และพิจารณาใหขอคิดเห็นเพิม่เติม 
  มต ิท่ีประชุมรับทราบ และเห็นชอบตามขอคิดเห็นเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรอง 
ผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป 2550    
  
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1  ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได ป 2550 เพิ่มเติม   
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ดวยมีคณะ/หนวยงานมีความจําเปนตองตั้ง 

งบประมาณเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เพิ่มเติม ดังนี้  
 1. คณะวิศวกรรมศาสตร ขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติม 2,680,000 บาท โดยเปนรายรับจากคาสนับสนุน

การวิจัยและการฝกอบรม ประชุม สัมมนา เงินทุนการศึกษา เงินทุนวิจัย และขอใชเงินทุนสํารองสะสมของคณะ ซึ่ง
ปจจุบันคณะมีเงินทุนสํารองสะสม 44,004,748.43 บาท (สิ้นปงบประมาณ 2550 จะมีเงินทุนสํารองสะสมเพิ่มข้ึนอีก 
5,434,250 บาท จากเงินทุนสํารองที่ตั้งไวในปงบประมาณ) และคณะไดจัดสรรงบประมาณที่ขออนุมัติเพิ่มเตมิเพื่อจัด
โครงการอบรมสัมมนา และจัดหาวัสดุวิทยาศาสตรการแพทยเพื่อเพิ่มประสิทธิการเรียนการสอน ซึ่งโครงการ/กิจกรรม
ดังกลาวยังไมไดกําหนดไวในแผนงบประมาณประจําปของหนวยงาน 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี  4/2550  เมื่อวันท่ี  6  มิถุนายน  2550 

ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที 5/2550  เมื่อวันที่  4  กรกฎาคม  2550  เรียบรอยแลว 
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ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 คณะวิศวกรรมศาสตร ไดรับอนุมัติงบประมาณเงินรายไดแลว 87,032,200 บาท 
ขออนุมัติตั้งงบประมาณเพิ่มเติมครั้งนี้ 2,680,000 บาท เพิ่มขึ้นอีกรอยละ 3.08 ของงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ 

2. ศูนยบริการวิชาการ ขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติม 8,668,830 บาท โดยเปนรายรับจาก 
คาสนับสนุนการวิจัยและการฝกอบรม ประชุม สัมมนา และงบประมาณที่ขออนุมัติเพิ่มเติมดังกลาวศูนยบริการวิชาการ
ไดจัดสรรเพื่อใชในการดําเนินงานโครงการอบรม จํานวน 3 โครงการ 

ในชวงระหวางปงบประมาณ ศูนยบริการวชิาการไดรับมอบหมายจากหนวยงานตาง  ๆ ภายนอกมหาวิทยาลยั 
ใหเปนผูประสานงานในการจัดอบรมใหแกบุคลากรในสังกัด ไดแก กรมสรรพากร สมาคมขาราชการพลเรือนแหงประเทศไทย 
กรมสรรพสามติ และศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งโครงการ/กิจกรรมดังกลาวยังไมไดกําหนดไวในแผนงบประมาณประจําป
ของหนวยงาน จึงจําเปนตองตั้งงบประมาณเพิ่มเติมเพือ่จะไดดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมตามที่ไดรับมอบหมาย  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ศูนยบริการวิชาการ ไดรับอนุมัติงบประมาณเงินรายไดแลว 5,525,000 บาท 
ขออนุมัติตั้งงบประมาณเพิ่มเติมครั้งนี้ 8,668,830 บาท เพิ่มขึ้นอีกรอยละ 156.90 ของงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ 

 ทั้งนี้ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี คราวประชมุครั้งที่ 9/2550  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2550  
ดวยแลว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 อนึ่ง สําหรับขอสังเกตของสภามหาวิทยาลยั ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2550  เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2550  
เกี่ยวกับการเสนอขออนุมัติงบประมาณเงินรายไดระหวางปนั้น  มหาวิทยาลัยจะไดพิจารณาวางกลไก ใหเกิดความ
รอบคอบและยืดหยุนตอความตองการ และเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบประมาณเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  

เพิ่มเติม ของคณะวิศวกรรมศาสตร และ ศูนยบริการวิชาการตามที่เสนอ และมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ
เพิ่มเติมวา การวางกลไกระบบงบประมาณเงินรายไดควรกําหนดหลักเกณฑ สัดสวนรายรับ-รายจายให
เหมาะสมไมจําเปนตองเหมือนกัน ควรยืดหยุนกับบริบทของคณะ/หนวยงานดวย 

 
5.2 ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ...   

  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา เพื่อใหการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
เปนไปอยางถูกตองตามมาตรฐานมีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูง สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และเพื่อเปนการใหโอกาสในการศึกษาแกนักศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอเสนอ
ปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548     ตาม รางระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. ...   ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2550  วันที่ 11 พฤษภาคม 2550  เรียบรอยแลว 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในหลักการตาม รางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน  วาดวย  

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ...  โดยใหแกไขปรับปรุงรายละเอียดในประเด็นตางๆดังตอไปน้ี   
ขอ 2   “ปการศึกษา 2548...”  ใหแกเปน  “ปการศึกษา 2550...” 
ขอ 3   ขอความวรรคสุดทาย “ในภาควิชาหรือสายวิชาเดียวกัน” ใหแกเปน  “ในสาขาวิชา 
           เดียวกัน” 
ขอ 5   ตามที่ใหยกเลิกความในขอ 31.4  โดยใหออกเปนประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยน้ัน  
           เห็นควรใหระบุในขั้นตอนการอนุมัติการลงทะเบียนนอยกวาหรือมากกวากําหนดไวใน 

                                 ประกาศดวยวา ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ 
                                 บณัฑิตวิทยาลัย 

ขอ 6   ขอความวรรคสุดทาย “ในกรณีท่ีผูสอบวิทยานิพนธไมเห็นดวยกับผลการสอบ 
สามารถยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการอุทธรณของมหาวิทยาลัยได ท้ังน้ีให 
เปนไปตามประกาศเกี่ยวกับการอุทธรณของมหาวิทยาลัย” น้ัน ใหทบทวนการ 
เขียนขอความนี้ใหม โดยอาจตัดขอความ “ในกรณีท่ีผูสอบวิทยานิพนธไมเห็นดวย 
กับผลการสอบ” ออก เน่ืองจากอาจเปนการชี้นํา และขอความ “คณะกรรมการอุทธรณ
ของมหาวิทยาลัย” อาจทําใหเขาใจผิดเน่ืองจากชื่อซ้ําซอนกับคณะกรรมการอุทธรณ
ของมหาวิทยาลัย  ท่ีแตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 

ขอ 7  ขอความในวรรค 2 “...ภายใน 90 วัน นับตั้งแตวันท่ีมีการบังคับใชระเบียบน้ี”   
          ใหแกเปน  “...ภายใน 90 วัน นับตั้งแตวันท่ีประกาศใชระเบียบน้ี”   

และเมื่อแกไขเรียบรอยแลว ขอใหสงระเบียบใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยทราบตอไป 
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 5.3 รางระเบียบฯ วาดวย การบริหารสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     
                  มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550  
  รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยีเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัย  
คราวประชุมครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 ไดมีมติเห็นชอบใหจัดตั้งสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร    
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน ขึ้น เพื่อทําหนาที่เปนหนวยงานกลางในการประสานงานกับคณะวิชา 
หรือหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่เกี่ยวของกับภารกิจของอุทยานวิทยาศาสตร สํานักงานอุทยาน
วิทยาศาสตร ไดแก การบริการรับจางวิจัยและพัฒนา/รวมวิจัยและพัฒนา  การใหบริการจัดหาผูเชี่ยวชาญ และการ
บริการใหปรึกษาทางเทคนิค  การใหบริการวิเคราะหทดสอบ การถายทอดเทคโนโลยี  การใหบริการในดานสถานที่ 
อุปกรณและเครื่องมือวิจัย การพัฒนากําลังคน ตลอดจนเปนศูนยกลางการถายทอดเทคโนโลยี การสงเสริมใหเกิด
ธุรกิจที่ใชเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลคาใหกบัสินคาและผลักดันใหผลงานวิจัยและพัฒนาไปสูเชิงพาณิชย สงผลใหมีการ
สรางงานเพิ่มขึ้น และสอดคลองกับยุทธศาสตรการพฒันาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ   โดยกลุม
อุตสาหกรรมเปาหมาย ไดแก 1)อุตสาหกรรมหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP)  2) อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 
(Agro-industry)  3) อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุงหม และแฟชั่น  4) อุตสาหกรรมซอฟตแวร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ   5)อุตสาหกรรมอื่นๆ โดยสํานักงานดังกลาวฯมีรูปแบบการบริหารงานแบบองคกรในกํากับมหาวิทยาลัย 
การบริหารงานอยูในรูปของคณะกรรมการอํานวยการและกรรมการบริหารงาน     มีรายไดจากการสนับสนุนจาก
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยขอนแกน และจากการดําเนินการ
ภายใตโครงการตางๆ  สําหรับสถานที่ตั้งของสํานักงานจะใชพื้นที่ของศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
(KKUBI) ณ บริเวณชั้น 1 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร ซึ่งมีความพรอมทัง้ดานสถานที่ บุคลากร อุปกรณ
สํานักงานอยูแลว    และเพื่อใหการบริหารสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน เปนไปดวยความเรียบรอย สอดคลองกับภารกิจหนาที่  จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาราง
ระเบียบฯวาดวย การบริหารสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550  
ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2550 วันที่ 11 พฤษภาคม 2550  เรียบรอยแลว 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติดังนี้ 
1. เห็นชอบในหลักการ รางระเบียบฯ วาดวย การบริหารสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550  โดยใหแกไขปรับปรุงดังน้ี   
-   ใหมีการเกริ่นนําในวรรคแรกของระเบียบฯ เกี่ยวกับความเปนมาของการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร   
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  รวมทั้งความรวมมือกับมหาวิทยาลัยตางๆ 
-   ขอ 4 และ ขอ 5  ใหรวมไวดวยกันและปรับแกไขเปน  “ ใหสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร          
มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษวา  “ Science Park Khon Kaen University”  มีฐานะเปนองคกรในกํากับ
มหาวิทยาลัย ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยองคกรในกํากับ 

    มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 และมีการบริหารจัดการเปนอิสระจากระบบราชการ (โดยอาจไดรับการ 
    สนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐและพึ่งตนเอง) อยูภายใตการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ 
    ใหมีการดําเนินงานภายใตกรอบนโยบายที่เห็นชอบจากมหาวิทยาลัย 
-   ขอ 6   ใหสลับขอความ จาก (4) มาเปน (3)  และ  จาก (3) มาเปน (4) 

      และขอความวรรคสุดทายปรับเปน “รายไดของสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตรถือเปนรายไดของ  
                         มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยจะตองใชเพื่อประโยชนตามวัตถุประสงคของสํานักงานอุทยาน 
                         วิทยาศาสตร หรือตามวัตถุประสงคที่ผูมอบใหกําหนด” 
  -   ขอ 8 (2) แกไขเปน “รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย จํานวน 2 คน เปนรองประธานกรรมการ” 
  -    ขอ 12  และ ขอ 13  วรรคแรก คําวา “ผูอํานวยการสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร”  แกไขเปน  
       “ผูอํานวยการ” 
  -    ขอ 18  ขอความ  “...ตอคณะกรรมการอํานวยการใหความเห็นชอบ และนําเสนอ...”   แกไขเปน  
                            “...เสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการอํานวยการ และนําเสนอ...”   
  -   ขอ 19  ควรตัดออก และนําไปเขียนรวมในขอ 20  
  -   ขอ 20 ทายขอความ “...เปนไปตามระเบียบนี้” ใหเพิ่ม  “และมีอํานาจออกคําสั่งหรือแนวทาง 
                         ปฏิบัติที่ไมขัดตอระเบียบนี้”   
และ เอกสารโครงการและรางระเบียบฯ มีความสับสนในชื่อของ อุทยานวิทยาศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับ 
สํานักงานอุทยานวิทยาศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้น ชื่อของสํานักงานไมควรใสคําวา “ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”  
  2. กรรมการฯ มีขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัยวา การพัฒนามหาวิทยาลัยโดยการวิจัยและ
ถายทอดเทคโนโลยีในปจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการที่รวดเร็วและทันสมัยมาก ตัวอยางเชน  
มหาวิทยาลัยในประเทศจนีสามารถจัดตั้งบริษัททําธุรกรรม หรือแมแตใหอาจารยหรือนักวิจัยของมหาวทิยาลัย
จัดตั้งบริษัททําธุรกรรม เพื่อนําเอาองคความรู และผลงานวิจัยไปสรางสรรคเปนนวัตกรรมและขยายสูเชิง
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พาณิชยได ดังนั้น แนวทางที่มหาวิทยาลัยขอนแกนดําเนินการโดยมีการจัดตั้งหนวยงานหลายหนวยงาน 
และภารกิจกระจัดกระจายไปตามหนวยงานตางๆ อาจจะยังไมเหมาะสมเพียงพอ ควรมีการทบทวนกิจกรรม
ดานการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย รวมทั้งภารกิจของหนวยงานตางๆ ท่ีดําเนินการ
เก่ียวกับเรื่องน้ีในมหาวิทยาลัย เพื่อลดความซ้ําซอนและใหมีการติดตามผลการดําเนินการอยางจริงจัง 
นอกจากนี้ควรพิจารณากําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนางานวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีของ
มหาวิทยาลัยในอนาคตใหเปนรูปธรรม ซึ่งอาจสงผลตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคกรและรูปแบบการ
ดําเนินงานตางๆ ในปจจุบันดวย ซึ่งที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบตามขอเสนอของกรรมการฯ และใหแตงตั้ง
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาตามขอเสนอแนะดังกลาวขางตน ประกอบดวย  
    1.  ศ.กนก  วงษตระหงาน   เปน ประธาน 

   2.  ศ.เกียรติคุณ เกษม วัฒนชัย  เปน กรรมการ 
              3.  นายเตช  บุนนาค    เปน กรรมการ 

   4.  นายรอม  หิรัญพฤกษ   เปน กรรมการ 
   5.  นายอภิสิทธ์ิ  รุจิเกียรติกําจร   เปน กรรมการ 
  6.  ศ.บวรศิลป  เชาวนช่ืน   เปน กรรมการ 
   7.  คณบดีคณะเทคโนโลยี   เปน กรรมการ 
   8.  รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี   เปนกรรมการและเลขานุการ 

 
 5.4 ราง ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้ง 
        ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น  พ.ศ. 2550   

รองอธกิารบดีฝายทรพัยากรบคุคลเสนอตอทีป่ระชุมวา ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดออก
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให
ดํารงตําแหนงสูงขึ้น ฉบับลงวันที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 เพื่อใหสภาสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการออก
ขอบังคับตามมาตรา 20 และมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
2547 และในกรณีที่มหาวิทยาลัยยังมิไดดําเนินการออกขอบังคับและประกาศแตไดมีการดําเนินการกําหนดระดับ
ตําแหนงและแตงตั้งขาราชการใหดํารงตาํแหนงสูงขึ้น  จะมีผลใหการดําเนินการและคําสั่งดังกลาวมิชอบดวยกฎหมาย  
มหาวิทยาลัยจะตองเพิกถอนคําสั่งและแกไขใหถูกตอง นั้น เนื่องจากการจัดทําขอบังคับสภามหาวิทยาลัยและประกาศ
ตามนัยดังกลาว จะตองใชเวลาในการดําเนินการพอสมควร  
  ดังนั้น เพื่อมิใหมีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของขาราชการในระหวางที่จัดทําขอบังคับสภา
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให
ดํารงตําแหนงสูงขึ้นและประกาศที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด  
มหาวิทยาลัยจึงไดยกรางขอบังคับสภามหาวิทยาลัย วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2550 เพื่อใชเปนการชั่วคราว  ซึ่งไดรบัความเห็นชอบจาก 
ที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 9/2550  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2550  เรียบรอยแลว โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม   
     จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  

 มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบหลักการ ราง ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ใหดํารงตําแหนง
สูงขึ้น   พ.ศ. 2550   โดยใหปรับแกไข ดังนี้ 

ขอ 2  ใหเพิม่ขอความทายวา “ใหมีผลใชบังคับ ไมเกิน 180 วัน นับแตวันใชขอบังคับน้ี”  
โดยใหตัดขอความทาย ขอ 4  “ ท้ังนี้ ไมเกิน 180 วัน” ออก 
  ขอ 6  “7-8”   แกไขเปน  “ ระดับ 7-8” 
 

5.5 เสนอแตงตั้งคณบดีคณะศึกษาศาสตร และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
  อธิการบดีเสนอตอที่ประชุมวา ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกนที่ 14/2550  และที่ 15/2550 ลง
วันที่ 26 มีนาคม 2550  ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
ตามลําดับนั้น  บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาคณบดีทั้งสองคณะ ไดดําเนินการสรรหาผูสมควรไดรับการพิจารณาแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงคณบดีคณะศึกษาศาสตร และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการ
สรรหาคณบดี พ.ศ. 2542 และ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2543  เสร็จเรียบรอยแลว ปรากฏวา   ผูชวยศาสตราจารยไพศาล  
สุวรรณนอย  เปนผู สมควรได รับการพิจารณาแต งตั้ ง ใหดํ า รงตํ าแหนงคณบดีคณะศึกษาศาสตร  และ        
รองศาสตราจารยสมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์  เปนผูสมควรไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร  ซึ่งมีรายละเอียดประวัติและผลงาน ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
   

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี  4/2550  เมื่อวันท่ี  6  มิถุนายน  2550 

ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที 5/2550  เมื่อวันที่  4  กรกฎาคม  2550  เรียบรอยแลว 
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  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบและอนุมัติใหแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยไพศาล  
สุวรรณนอย  ดํารงตําแหนงคณบดีคณะศึกษาศาสตร และ รองศาสตราจารยสมนึก ธีระกุลพิศุทธ์ิ        
ดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร  ตามเสนอ  ท้ังน้ี ตั้งแต วันท่ี 7 มิถุนายน  2550 เปนตนไป 
 

5.6 การเสนอแตงตั้งขาราชการผูดํารงตําแหนงศาสตราจารย ระดับ 10 เขาสูตําแหนงศาสตราจารย
ระดับ  11 

  อธิการบดีเสนอตอที่ประชุมวา  ดวยในการเสนอแตงตั้งขาราชการผูดาํรงตําแหนงศาสตราจารย ระดับ 
10 เขาสูตําแหนงศาสตราจารยระดับ 11  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ยังไมไดมอบอํานาจใหสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้ง  ดังนั้น  การพิจารณาเขาสูตําแหนงศาสตราจารย  ระดับ  11  จึงตองดําเนินการไปตามวิธีการ
เดิม  ซึ่งตามวิธีการเดิมในขั้นตอนของมหาวทิยาลัยจะตองไดรับความเห็นชอบจาก อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยกอน  แลวจึงสงให
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา  แตปจจุบันไมมี อ.ก.ม. มหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัย    ได
แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) ทําหนาที่เชนเดียวกับ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัย  ยกเวนการพิจารณากําหนด
ตําแหนงทางวชิาการ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการพจิารณาตําแหนงทางวิชาการ 
ดําเนินการตามหลักเกณฑใหมที่ ก.พ.อ. และขอบังคับของมหาวิทยาลัยกาํหนดวาดวยการนี้  ซึ่งยังไมครอบคลุมถึง
การพิจารณาเขาสูตําแหนงศาสตราจารย  ระดับ  11   

ดังนั้น  เพื่อใหการพิจารณาเสนอแตงตั้งขาราชการผูดํารงตําแหนงศาสตราจารย   ระดับ  10  เขาสู
ตําแหนงศาสตราจารย  ระดับ  11  เปนไปดวยความรอบคอบ  และเกิดประโยชนตอทางราชการ    จึงขอใหสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาเพิ่มอํานาจหนาที่ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงวิชาการตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  ที่  
24/2549  ลงวันที่  3  ตุลาคม  2549  ใหมีหนาที่พิจารณาการเสนอแตงตั้งศาสตราจารย  ระดับ  10   เขาสูตําแหนง
ศาสตราจารย   ระดับ  11   กอนสงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาดวย 

  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเพิ่มอํานาจหนาท่ีใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงวิชาการ
ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  ท่ี  24/2549  ลงวันท่ี  3  ตุลาคม  2549  พจิารณาการเสนอแตงตั้ง
ศาสตราจารย  ระดับ  10   เขาสูตําแหนงศาสตราจารย   ระดับ  11   กอนสงใหสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาพิจารณา  แลวใหรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบดวย 

 
5.7 ขออนุมัติแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ดวยคณะกรรมการพจิารณาตําแหนง
ทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2550  มีมติใหความเห็นชอบผูเสนอขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการที่มีคณุสมบัติเขาขายตามเกณฑการพิจารณาที่ประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ. 2549 กําหนด ที่จะไดรับ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 6 ราย และดํารงตําแหนง รองศาสตราจารย จํานวน 3 ราย ไดแก 

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  จํานวน 6 ราย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ชื่อ – สกุล ในสาขาวิชา คณะ 
1. นายศิริพงษ  สิทธิสมวงศ ศัลยศาสตรชองปากและ 

แม็กซิลโลเฟเซียล 
คณะทันตแพทยศาสตร 

2. นายสัญญา  เรืองสิทธิ์ ศัลยศาสตรชองปากและ 
แม็กซิลโลเฟเซียล 

คณะทันตแพทยศาสตร 

3. นางภัทรมน  รัตนาพันธุ ศัลยศาสตรชองปาก 
และแม็กซิลโลเฟเซียล 

คณะทันตแพทยศาสตร 

4. นายเอกสิทธิ์  อุตรวิเชียร ศัลยศาสตรชองปาก 
และแม็กซิลโลเฟเซียล 

คณะทันตแพทยศาสตร 

5. นายสมเกียรติ  เหลืองไพรินทร ชีววิทยาชองปาก คณะทันตแพทยศาสตร 
6. นางสาวสภัทรพร สิทธิสมวงศ ปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร 

ตําแหนงรองศาสตราจารย  จํานวน 3 ราย 
 ชื่อ – สกุล สาขาวิชา  คณะ 

1. นายสุชาติ  อารีมิตร กุมารศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร 
2. นายสุรชัย  แซจึง ออรโธปดิกส คณะแพทยศาสตร 
3. นายวิชัย  ศรีบุญลือ วิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี  4/2550  เมื่อวันท่ี  6  มิถุนายน  2550 

ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที 5/2550  เมื่อวันที่  4  กรกฎาคม  2550  เรียบรอยแลว 
 

 



 9

  กรรมการและเลขานุการไดเสนอตอที่ประชุมเพิ่มเติมวา สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คราวประชุม ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2550 ไดมีมติเห็นชอบการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ที่จะเกษียณอายุราชการในปงบประมาณ 2550 ตามที่คณะกรรมการเพื่อพิจารณาการตอเวลา
ราชการฯ เสนอ จํานวน 3 ราย สวนกรณีของนายสุชาติ  อารีมิตร ยังไมสามารถอนุมัติใหตอเวลาราชการได เนือ่งจาก
ขาดคุณสมบัติการดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย ซึ่งขณะนั้นยงัอยูในกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการตางๆ 
ตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย บัดนี้ นายสุชาติ  อารีมิตร ไดรับอนุมตัิใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยแลว จึงใครขอ
สงชื่อนายสุชาติ  อารีมิตร เปนผูไดรับอนุมัติใหตอเวลาราชการฯ ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพิ่มเตมิอีก 1 ราย 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีอนุมัติใหแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 9  ราย 
และอนุมัติใหสงชื่อนายสุชาติ  อารีมิตร ไปยัง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพิ่มเติมตามที่เสนอ  
 

5.8 การพิจารณาเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย เปนประธานกรรมการ 
                  และกรรมการจรรยาบรรณ  มหาวิทยาลัยขอนแกน  แทนตําแหนงท่ีวางลง 
    รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลเสนอตอที่ประชุมวา ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ 
2451/2549  ลงวันที่ 6 กรกฎาคม  พ.ศ. 2549  ไดแตงตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยให 
นายสมพร  กลิน่พงษา  กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคณุวุฒิ เปนประธานกรรมการ   และรองศาสตราจารยมนตรี  บุญเสนอ  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารยประจํา เปนกรรมการ นั้น  เนื่องจาก นายสมพร  กลิ่นพงษา   และ     
รองศาสตราจารยมนตรี  บุญเสนอ  ไดครบวาระการดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย แลว จึงทําใหตําแหนง
ประธานกรรมการ และกรรมการวางลง 
  ดังนั้น เพื่อใหองคประกอบของคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยขอนแกน  ตามขอ 4(1) และ 
(2)  แหงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 670/2549) ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2549  ครบถวน มหาวิทยาลัยจึงขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน 1 คน เพื่อแตงตั้งเปน
ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารยประจํา  จํานวน 1 คน เพื่อ
แตงตั้งเปนกรรมการจรรยาบรรณ แทนตําแหนงที่วางลง  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
                 มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเสนอ   ศ. เชิดชัย  รัตนเศรษฐากุล เปนประธานกรรมการ
และ ศ.บวรศิลป  เชาวนช่ืน เปนกรรมการจรรยาบรรณ  มหาวิทยาลัยขอนแกน     
 
 5.9  การพิจารณาเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย รวมเปนคณะกรรมการ 
                   ดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย 
  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธเสนอตอที่ประชุมวา ตามขอ 21  แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ. 2550 กําหนดใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการดาํเนินการเลือกตัง้ 
โดยมีผูแทนของกรรมการสภามหาวิทยาลัยรวมเปนกรรมการ จํานวน 1  คน    จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
เสนอชื่อกรรมการสภามหาวทิยาลัย จํานวน 1 คน เพื่อแตงตั้งเปนกรรมการดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสภา
คณาจารย   ตามขอบังคับดังกลาว  
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเสนอ  รศ.นิสันต  สัตยาศัย  เปนกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง
คณะกรรมการสภาคณาจารย    
    

5.10   ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน   8 หลักสูตร   
 กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ดวยคณะในสังกัดไดเสนอขออนุมัติ

หลักสูตร ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร   และไดเสนอใหกรรมการผูทรงคณุวุฒิ
พิจารณาหลักสูตรตามมติสภามหาวทิยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่  2/2549  เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549 พิจารณาใหความ
เห็นชอบแลวจํานวน  8  หลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียดการจําแนก หลักสูตรตามประเภทหลักสูตร  ระดับปริญญา  คณะ   
และประเภทการเปดสอน ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรตามที่เสนอ 
                    มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบหลักสูตรตามที่เสนอ  8  หลักสูตร ไดแก  
  - หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550  จํานวน 1 หลักสูตร 

  1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550  จํานวน 7 หลักสูตร 
  1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี  4/2550  เมื่อวันท่ี  6  มิถุนายน  2550 

ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที 5/2550  เมื่อวันที่  4  กรกฎาคม  2550  เรียบรอยแลว 
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3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
4. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) 
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) สาขาวิชาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

  7. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ท้ังน้ี  มีขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา  ในการเสนอขออนุมัติหลักสูตรครั้งตอไป ขอให สํานักบริหารและพัฒนา
วิชาการ  สรุปดวยวาแตละหลักสูตรไดผานกระบวนการพิจารณาจากคณะกรรมการชุดตางๆ เมื่อใด              
ในเอกสารที่สงถึงกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ดวย 

 
5.11  เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา   

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมความวา ดวยมีคณะตางๆในสังกัด 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะไดเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษาโดยรับรองวา 
ไดตรวจสอบรหัสประจําตัวนักศึกษา  ชื่อ-ชื่อสกุล รายวชิา  สาขาวชิา  และคะแนนเฉลี่ยสะสม ถูกตองเรยีบรอยแลว 
มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตามอํานาจตามความในมาตรา 16 (3) แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2541   จํานวน   225      คน   ประกอบดวย 
  -  ระดับปริญญาเอก                     5     คน 
  -  ระดับปริญญาโท                    97  คน 
  -  ประกาศนียบัตรบัณฑิต              8      คน 
   -  ระดับปริญญาตรี                   115  คน 

ซึ่งมีรายละเอียดสรุปการจําแนกผูสําเร็จการศึกษาตามคณะ   ระดับหลักสูตร  ชื่อปริญญา  
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณา 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติปริญญาใหผูสําเร็จการศึกษา ตามทีเ่สนอ 
 
ระเบียบวาระที่  6   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

6.1 ผลการปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแกน  
      ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่ มหาวิทยาลัยขอนแกนไดจัดทําคํา 
รับรองการปฏิบัติราการตอเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549  และไดรายงานผล
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 ดวยตนเอง (Self-Assessment 
Report) ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ตามมิติการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 4  มิติแลว นั้น 
 

บัดนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. ไดแจงผลการประเมินการปฏิบัติราชการดังกลาวในเบื้องตนแลว จึงขอเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ “ผลการปฏิบัติราชการ  ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2549”   ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับคะแนนการประเมิน เทากับ  4.4205  จากคะแนนเต็ม 5  
(คิดเปนรอยละ 88.41)   มีคาคะแนนตามมิติการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 4 มิติ ดังนี้ 

 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ นํ้าหนัก 

 
   ผลการดําเนินงาน 

 (รอยละ) คาคะแนนที่ได คะแนนถวงน้ําหนัก
มิติท่ี 1 มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ 55 4.7454 2.6100 
มิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ 15 4.9700 0.7455 
มิติท่ี 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 10 2.9000 0.2900 
มิติท่ี 4 มิติดานการพัฒนาองคกร 20 3.8750 0.7750 
  คาคะแนนที่ได 4.4205 

 และเมื่อวิเคราะหคะแนนที่ไดของแตละตัวชี้วัดทั้งหมด  43  ตัวชี้วัด  สรุปได ดังนี้ 
1. ตัวชี้วัดท่ีไดคะแนนเต็ม  มีจํานวน  32 ตัว (คิดเปนรอยละ 74.4 ของจํานวนตัวชี้วัด) 

ไดแก 
1.1 ระดับความสํ า เ ร็ จของรอยละเฉลี่ ยถ วงน้ํ าหนักในการบรรลุ เป าหมายตามยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยขอนแกน (รวม 11 ตัวชี้วัดยอย)  

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี  4/2550  เมื่อวันท่ี  6  มิถุนายน  2550 

ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที 5/2550  เมื่อวันที่  4  กรกฎาคม  2550  เรียบรอยแลว 
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1.2 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 3-12 เดือน
หลังสําเร็จการศึกษา 

1.3 รอยละของอาจารยที่ไดรับทุนไปศึกษาตอทั้งในและตางประเทศตออาจารยประจํา 
1.4 รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโท/เอกที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

ตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโท/เอก 
1.5 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารย

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

ประเทศชาติตออาจารยประจํา 
1.11 รอยละของอาจารยประจําที่เปนผูทรงคุณวุฒิที่ปรึกษา กรรมการวิชาการ/วิชาชีพ กรรมการสอบ หรือ

กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา 
1.12 ระดับความสําเร็จของประสิทธิผลของการใหบริการวิชาการ และวิชาชีพตาม    พันธกิจของสถาบัน 
1.13 รอยละของกิจกรรมในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา    ภาคปกติเต็มเวลา

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

สถาบันอุดมศึกษา 
1.18 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

ของสถาบันอุดมศึกษา 
1.19 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 
1.20 ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 
1.21 ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา 
1.22 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
2. ตัวชี้วัดท่ีไดคะแนนสูงกวา 4.0000  แตไมถึง 5.0000  มีจํานวน 7 ตัวชี้วัด  

                   (คิดเปนรอยละ  16.3  ของจํานวนตัวชี้วัด)  ไดแก 
2.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการของ

กระทรวงศึกษาธิการ (4.74720) 
2.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (4.3280) 
2.3 รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามเอกสารงบประมาณรายจาย 

(4.4146) 
2.4 รอยละของอาจารยประจําวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกตออาจารยประจํา (4.3120) 
2.5 ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน (4.2750) 
2.6 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (4.9440) 
2.7 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล (4.0000) 

3.  ตัวชี้วัดท่ีไดคะแนนตั้งแต 3.0000 ลงมา มีจํานวน  3  ตัวชี้วัด  (คิดเปนรอยละ 7.0  
                    ของจํานวนตัวชี้วัด)  ไดแก 

3.1 ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (3.0000) 
3.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา  (2.0000)  
3.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา  บุคลากรและหลักสูตร 

(1.0000) 
 

4. ตัวชี้วัดท่ียังรอผลการประเมินโดยใชขอมูลจากหนวยงานกลาง จํานวน 1 ตัวชี้วัด  
                   (คิดเปนรอยละ 2.3  ของจํานวนตัวชี้วัด)  คือ 

4.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน  
(NA = 1.0000) 

 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี  4/2550  เมื่อวันท่ี  6  มิถุนายน  2550 
ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที 5/2550  เมื่อวันที่  4  กรกฎาคม  2550  เรียบรอยแลว 
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จากผลการปฏิบัติราชการดังกลาวขางตน  มหาวิทยาลัยไดขออุทธรณผลการดําเนินการไปยังสํานักงาน 
ก.พ.ร.   จํานวน 2  ตัวชี้วัด  คือ 

1. ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (3.0000)   
2. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา  บุคลากรและหลักสูตร 

(1.0000)  เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับแจงผลการประเมินจากหนวยงานกลางซึ่งเปนผูซึ่ง
ไดรับมอบหมายจากสํานักงาน ก.พ.ร. คือ  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแลวคือ คาคะแนน 
5.0000 (หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ที่ ศธ 0501(4) /1403  ลงวันที่  6 ตุลาคม  
2549 ) 

 สํานักงาน ก.พ.ร. แจงเงินรางวัลที่มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับเบื้องตน  จํานวนประมาณ  17,251,556.95 บาท 
(สิบเจ็ดลานสองแสนหาหมื่นหนึ่งพันหารอยหาสิบหกบาทเกาสิบหาสตางค) เพื่อนําไปจัดสรรเปนเงินรางวัลใหแก
ขาราชการและลูกจางประจํา  ซึ่งจํานวนเงินรางวัลดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดหากสํานักงาน ก.พ.ร. ตรวจสอบ
ผลการยืนยันคะแนนผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการแหงใดแหงหนึ่ง 
 
ขั้นตอนตอไป 

(1) เตรียมการจัดสรรเงินรางวัลใหแกขาราชการและลูกจางประจําตามหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินรางวัล
ของสํานักงาน ก.พ.ร. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549  ตอไป 

(2) เตรียมการวิเคราะหผลลัพธจากตัวชี้วัด เพื่อปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป 
 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 ท่ีประชุมรับทราบ และมีขอเสนอแนะในเรื่องตัวช้ีวัดเรื่องการประหยัดพลังงาน มหาวิทยาลัย 

ควรพิจารณากําหนดนโยบายใหชัดเจน 
 

 6.2  การกําหนดมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา  
  ดวยคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ไดพิจารณากําหนดมาตรฐาน
ของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีใน
สถาบันอุดมศึกษา ตามความในมาตรา 14 (9) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
2547 ปรากฏตามสําเนาประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 
2550 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

6.3 การทําความตกลงรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับ 
       สถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ 

  ดวยปรากฏวาไดมีสถาบันอุดมศึกษาบางแหงดําเนินการความตกลงรวมมือทางวิชาการกับ
สถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ  ในลักษณะใหสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศมาจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให
ปริญญาโดยที่สถาบันอุดมศึกษาของไทยใหใชสถานที่หรือดําเนินการบริหารจัดการอื่นๆ ไมไดบริหารจัดการหลักสูตร
การเรียนการสอนรวมกันและเสนอหลักสูตรตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อพิจารณารับทราบ/รับรอง
หลักสูตรตามความรวมมือดวย การดําเนินการในลักษณะเชนนี้ ทําใหสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศตามโครงการความ
รวมมือเปนเสมือนการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย โดยมิไดขออนุญาตจัดตั้ง ตามมาตรา 10 แหง
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546   คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อ
วันที่ 1 มีนาคม 2550 ไดพิจารณากรณีขางตนแลว จึงมีมติเห็นสมควรใหแจงสถาบันอุดมศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชน
ในสังกัดและในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาทบทวนวา ไดมีการดําเนินการความตกลงรวมมือกับ
สถาบันอุดมศึกษาตางประเทศในลักษณะดังกลาวหรือไม หากมีก็เห็นสมควรใหยุติการดําเนินการเนื่องจากจะเปนการ
กระทําที่ขัดตอขอกฎหมาย โดยสถาบันอุดมศึกษาไทยจะมีสวนเกี่ยวของดวย  ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจึงขอใหสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาดําเนินการโครงการความตกลงรวมมือทางวิชาการกับ
สถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ โดยเฉพาะเรื่องการจัดการเรียนการสอนรวมกัน โดยศึกษาขอกฎหมายและหลักเกณฑ
เกี่ยวของใหชัดเจน เพราะหากดําเนินการโดยขัดตอขอกฎหมาย นอกจากจะกอใหเกิดความเสียหายตอ
สถาบันอุดมศึกษาภายใตพันธะขอตกลงแลว ยังสงผลกระทบตอผูบริโภค(นักศึกษา)ดวย เนื่องจากปริญญาจาก
สถาบันอุดมศึกษาตางประเทศที่ไดรับจากการดําเนินการในลักษณะดังกลาวจะเปนปริญญาจากการดําเนินการจัดการศึกษา
ที่ไมถูกตองตามกฎหมาย ดังนั้น ผูไดรับจึงไมสามารถใชปริญญาเพื่อการใดๆ ตามศักดิ์และสิทธิ์แหงปริญญานั้นได  
 
 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี  4/2550  เมื่อวันท่ี  6  มิถุนายน  2550 

ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที 5/2550  เมื่อวันที่  4  กรกฎาคม  2550  เรียบรอยแลว 
 

 



 13

  อนึ่ง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาแจงเพิ่มเติมวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดลงนามใน “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลง
รวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ   พ.ศ. 2550” เมื่อวันที่ 23 
มีนาคม 2550 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาไทยดําเนินการความตกลงรวมมือทางวิชาการ
กับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศอยางมีมาตรฐาน คุณภาพ อันจะนําไปสูการพัฒนาศักยภาพ ความเขมแข็ง และความ
เปนเลิศทางวิชาการ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม โดยประกาศฉบับนี้ จะใชแทนประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายและมาตรการการสงเสริมสนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศมาจัดการศึกษา
ในประเทศไทย พ.ศ.2542 โดยสาระยังคงหลักการเดมิ แตไดปรับปรุงใหทันสมัยกับพัฒนาการของการจัดการศึกษา
และแนวทางความรวมมือที่ขยายกรอบการดําเนินการมากขึ้น ทั้งนี้ เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว สํานักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษาจะไดแจงใหทราบตอไป 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  

 ท่ีประชุมรับทราบ 
 
6.4 รายงานประจําป  2549 ของสํานักงานสนับสนุนการวิจัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สสว.) 
     ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแกนไดจัดตั้งสํานักงานสนับสนุนการวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สสว.) เปน

หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อรองรบัการสนับสนุนการวิจัยจากหนวยงานและสวนราชการตางๆ ซึ่งปจจุบัน (สสว.) 
มีหนวยงานภายในจํานวน 6 เครือขาย คือ 1) สํานักงานเครือขายดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  2) สํานักงานเครือขายบริหารการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
3) สํานักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   4) ศูนยพัฒนาการกระจายอํานาจสูทองถิ่น 
มหาวิทยาลัยขอนแกน   5) สํานักงานเครือขายพัฒนาวิชาการและขอมูลยาเสพติด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  6) 
หนวยงานเครือขายพัฒนาศักยภาพหมูบาน/ชุมชน     บัดนี้ สสว. ไดรวบรวมผลการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ 
2549  ของเครือขายแลวเสร็จ  จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบผลการดําเนินงานดังกลาว 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

 ท่ีประชุมรับทราบ   
 

6.5 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา 
ในชวงที่ไมมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยไดจัดทําหนังสือเวียน 

เสนอตอกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา ตามหนังสือมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 
0514.1.1.2/ว.3406 และตามบันทึก ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว.258 ลงวันที่ 14  พฤษภาคม2550 โดยครบรอบการเวียน
หนังสือในวันที่  21  พฤษภาคม  2550   และเมื่อถึงวันที่ครบกําหนดการเวียนหนังสือแลวปรากฏวาไมมีขอทักทวงแต
ประการใด จึงถือวาสภามหาวิทยาลัย  มีมติอนุมัติ  ดังนี้ 
  -  ระดับปริญญาเอก      1       คน 
  -  ระดับปริญญาโท                    18        คน 
  -  ระดับปริญญาตรี                   13        คน 
               รวม         32       คน 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 

  
6.6  สรุปกิจกรรมตางๆของมหาวิทยาลัยขอนแกน และรายงานสรุปขาวมหาวิทยาลัยขอนแกน  
       ในหนาหนังสือพิมพ ประจําเดือนพฤษภาคม  2550  

  ในเดือนพฤษภาคม 2550 มหาวิทยาลัยไดดําเนินกิจกรรมที่สําคัญๆ ในดานการพัฒนาวิชาการและผลิต
บัณฑิต  การวิจัย การบริการวิชาการ  การพัฒนานักศึกษา  การตางประเทศ  การพัฒนาระบบบริหารและบุคลากร   การ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการจัดกิจกรรมพิเศษ  และนอกจากนี้งานประชาสมัพันธยังไดรวบรวมรายงานสรุปขาว
มหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ ประจําเดือนพฤษภาคม  2550    ซึ่งมีรายละเอียดบรรจุในแผนซีดี 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 

 
6.7 รายงานผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจําเดือนเมษายน 2550  

  ในเดือนเมษายน 2550  อธิการบดไีดปฏบัิติภารกจิตางๆประกอบดวย งานประจําทั่วไป  กิจกรรมที่
เกี่ยวของกับตางประเทศ/วิเทศสัมพันธ  และอื่นๆ  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
  ท่ีประชุมรับทราบ  

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี  4/2550  เมื่อวันท่ี  6  มิถุนายน  2550 

ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที 5/2550  เมื่อวันที่  4  กรกฎาคม  2550  เรียบรอยแลว 
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ระเบียบวาระที่ 7  เรื่องอืน่ๆ 
 7.1  ขออนุมัติและรับรองการแกไขปรับปรุงแบบรูปและรายละเอียดการกอสรางและการแกสัญญา 
                  โครงการหอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน และรับทราบความกาวหนาโครงการ 
  รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมวา  ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 7/2547 
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2547 ไดมีมติเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยดําเนินการปรับปรุงและจัดการใหมีหอพักนักศึกษา
เพิ่มเติมใหมคีณุภาพและจํานวนพอเพียงสามารถรองรับการขยายจํานวนนักศึกษา โดยใหมหาวิทยาลัยดําเนิน 
โครงการจัดสรางและบริหารหอพักนักศึกษาเพื่อสวัสดิการนักศึกษาซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มจํานวนหอพักนักศึกษาให
สามารถรองรับการขยายตัวเพิ่มขึ้นของนักศึกษาและเปนสวัสดิการแกนักศึกษา ดวยการใหเอกชนเขามามีสวนรวมใน
การจัดสรางและบริหารจัดการหอพักนักศึกษา ภายในพื้นที่ภายในของมหาวิทยาลัยที่เปนเขต(Zone)ที่พักนักศึกษา
ตามรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยมหาวิทยาลัยไดดําเนินการของโครงการจัดสรางและบริหารหอพัก
นักศึกษาเพื่อสวัสดิการนักศึกษาตามมติและขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทุกประการ ซึ่งมีผลสรุปการดําเนินการ 
เกี่ยวกับ การคัดเลือกเอกชนเพื่อรวมดําเนินโครงการ   การดําเนินการกอสราง   การกอสราง ตามรายละเอียดเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม  

  หางหุนสวนจํากัดวรนิทัศน ซึ่งเปนผูไดรับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยเพื่อรวมดําเนินโครงการไดเริ่ม
การกอสราง(เริ่มงานเสาเข็ม) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2549 ตามแบบรูปและรายละเอียดการกอสรางที่มหาวิทยาลัยไดให
ความเห็นชอบและอนุมัติใหกอสราง ในระหวางการดําเนินงานตามสัญญาฯ หางหุนสวนจํากัด วรนิทัศน 
คณะกรรมการตรวจและรับมอบงานและผูทรงคุณวุฒิทางดานออกแบบงานสถาปตยกรรม ไดรวมกันพิจารณารูปแบบและ
รายละเอียดการกอสราง และมีความเห็นร วมกันวาควรมีการปรับปรุงและแกไขแบบรูปอาคาร เพื่อใหมีความสวยงาม
เหมาะสมสอดคลองกับสภาพพื้นที่กอสรางและทิศทางการระบายอากาศของอาคาร หางหุนสวนจํากัด วรนิทัศนจึงไดทํา
การปรับปรุงแกไขแบบรูปและรายการกอสรางอาคารเพิ่มเติมในการเปลี่ยนแปลงแกไขรูปแบบของอาคาร โดยมีแนวคิด
และหลักการดังตอไปนี้ 

1) เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอนักศึกษาที่เขาพักอาศัยไดมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสงเสริมบรรยากาศ
ในการพักอาศัย (LEARNING AND CARING) 

2) เพื่อความสะดวกสบายของนักศึกษาผูพักอาศัยขยายขนาดหองพักใหใหญขึ้น 
3) เพื่อใหทางเดินภายในอาคารไมมืดทึบเนื่องจากเปนทางเดินภายในอาคารที่มีความยาว ใหทําการ

ขยายทางเดินใหกวางขึ้นและเวนชองวางระหวางหองพักบางชวงใหเปนชองเปดขนาดใหญสําหรับใหมีแสงสวางอยาง
พอเพียงและการระบายอากาศใหถายเทไดดี 

4) เพื่อความเปนระเบียบในการสัญจรภายในพื้นที่ของโครงการ ควรจัดการเสนทางสัญจรใหเปนแบบ
เดินรถทางเดียว และแยกสวนที่จอดรถจักรยานยนตไปไวดานขางของสวนพักอาศัยเพื่อหลีกเลี่ยงเสียงรบกวน 

5) ใหมีการจัดพื้นที่อาคารบริการกลางใหม เพื่อความเหมาะสมในการใชงานโดยแยกสวนที่เปน
อาคารซอมบํารุงออกจากสวนโรงอาหารและรานคาสวัสดิการ 

6) เพื่อเปนการสงเสริมใหเกิดกิจกรรมรวมกันของนักศึกษา จึงไดเพิ่มพื้นที่ของลานกิจกรรม และ
สนามกีฬา 

ในการดําเนินการปรับปรุงแกไขแบบกอสราง หางหุนสวนจํากัด วรนิทัศน ไดดําเนินการจัดทําแบบรูป
และรายละเอียดกอสรางและสงมอบแบบรูปฉบับสมบูรณที่จะใชทําการกอสรางตอมหาวิทยาลัย(ผานคณะกรรมการ
ตรวจและรับมอบงานกอสรางโครงการรวมลงทุนกอสรางหอพักสวัสดิการนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน) เพื่อการ
พิจารณาอนุมัติ 

ในการปรับปรุงและแกไขแบบรูปและรายละเอียดการกอสรางดังกลาว มีมูลคาการลงทุนตามแบบรูป
และรายการกอสรางที่เปลี่ยนแปลง(เปรียบเทียบตามแบบรูปเดิม) โดยมีมูลคาการลงทุนที่เพิ่มข้ึนรวมเปนเงิน 
207,655,700 บาท (สองรอยเจ็ดลานหกแสนหาหมื่นหาพันเจ็ดรอยบาทถวน) ทั้งนี้ ในการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงและแกไขแบบรูปและรายการกอสรางของโครงการฯ หางหุนสวนจํากัด วรนิทัศน ไดแสดงเจตจํานงเปนราย
ลักษณอักษรไมขอเรียกรองเงินคาลงทุนหรือสิทธิอื่นๆ เพิ่มเติมจามหาวิทยาลัย 
  ซึ่งในการพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงแกไขแบบรูปและรายการกอสราง นั้น มหาวิทยาลัยไดให
ความเห็นชอบตามความเห็นตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจและรับมอบงานกอสรางโครงการรวมลงทุน
กอสรางหอพักสวัสดิการนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ไดพิจารณาในเหตุผลและความจําเปนของโครงการฯ ที่
ตองการใหมีหอพักที่มีคุณภาพบริการแกนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นและใหทันตอการเปดภาคการศึกษา โดยพิจารณาใหความ

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี  4/2550  เมื่อวันท่ี  6  มิถุนายน  2550 

ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที 5/2550  เมื่อวันที่  4  กรกฎาคม  2550  เรียบรอยแลว 
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เห็นชอบในหลักการและการดําเนินการกอสรางเมื่อคราวประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2550 ดังมี
รายละเอียดดังนี้ 

1) การปรับปรุงแกไขแบบกอสรางและรายละเอียดฯ เปนไปตามหลักการและเปาประสงคโครงการ 
2) แบบกอสรางและรายละเอียดฯ ใหมที่ปรับแกโดยสถาปนิกและวิศวกร มีความมั่นคง แข็งแรงดี 
3) เปนประโยชนตอสวนราชการ(มหาวิทยาลัย)และนักศึกษาเพิ่มขึ้น ไดแก 

- การแกไขเพิ่มจํานวนหองพักมากขึ้น ทําใหมหาวิทยาลัยสามารถเพิ่มจํานวนที่พักรองรับ
นักศึกษาไดมากขึ้น และยังทําใหมหาวิทยาลัยไดผลประโยชนตอบแทนจากการจัดเก็บคาธรรมเนียมหอพักเพิ่มขึ้น
(ตามขอ 16 ของสัญญา) 

- การปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่ลานกีฬาและลานกิจกรรม ทําใหเกิดความสวยงาม มีความ
เหมาะสม กอใหเกิดความสะดวกสบาย พรอมทั้งสงเสริมบรรยากาศและคุณภาพในการพักอาศัยใหแกนักศึกษามากขึ้น 

- เนื่องจากโครงการฯ นี้เมื่อทําการกอสรางแลวเสร็จ ผูลงทุนตองยกกรรมสิทธิ์ใหแก
มหาวิทยาลัย การแกไขฯ จะทําใหที่มีมูลคาการลงทุนสูงเพิ่มขึ้นเปนเงิน 207,655,700 บาท(สองรอยเจ็ดลานหกแสน
หาหมื่นหาพันเจ็ดรอยบาทถวน) และผูลงทุนไดระบุเปนรายลักษณอักษรที่ไมเรียกรองเงินคาลงทุนหรือสิทธิอื่นๆ 
เพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัย ดังนั้นจะทําใหมหาวิทยาลัยไดรับทรัพยสินที่มีมูลคาเพิ่มข้ึนโดยที่สิทธิประโยชนที่
มหาวิทยาลัยใหแกผูลงทุนยังคงเปนไปตามสัญญาฯ  

จากความเห็นของสํานักงานกฎหมายที่ไดเสนอความเห็นในขอกฎหมาย (บทสรุปสัญญาโครงการรวม 
ลงทุนกอสรางหอพักสวัสดิการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน สัญญาจางที่ สธ. 47/2549 ลงวันที่ 8 มีนาคม 
2549) วาการแกไขแบบรูปกอสรางฯ และการแกไขสัญญานั้นเปนไปตามขอกําหนดฯ และสัญญาฯ ไมไดเปลี่ยนแปลง
เง่ือนไขการบริหารจัดการหอพักตามที่กําหนดในสัญญา และไมไดทําใหระยะเวลาในสิทธิการบริหารจัดการหอพัก
เปลี่ยนแปลง ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถใหความเห็นชอบไดตามสัญญา(ขอ 4.8 ภายใตขอ 4 การลงทุน การดําเนินการ
กอสราง และกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ และขอ 11.2 ภายใตขอ 11 แบบรูปและรายละเอียดคลาดเคลื่อน งานพิเศษ 
และการแกไขงาน) อยางไรก็ตามในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายละเอียดการกอสรางไดทําใหมูลคาของการรวมลงทุน
เพิ่มขึ้นกวาที่สภามหาวิทยาลัยไดมีมติอนุมัติไว จึงเห็นควรนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

จากประเด็นขอเท็จจริงและความเห็นดังกลาวขางตน รวมทั้งเพื่อประโยชนของนักศึกษาที่จะไดรับ 
จากการที่มีหอพักนักศึกษาที่มีคุณภาพทันตอการเปดรับนักศึกษาและเปดภาคการศึกษามหาวิทยาลัยจึงขอเสนอตอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติและรับรองการแกไขแบบรูปและรายละเอียดการกอสรางของโครงการฯ และการ
แกไขสัญญาโครงการหอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน   รวมทั้งรับทราบความกาวหนาของโครงการ
หอพักสวัสดิการนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบความกาวหนาของโครงการฯ และมีมติดังน้ี 

1. อนุมัติและรับรองการแกไขปรับปรุงแบบรูปและรายละเอียดการกอสรางและการแก  
      สัญญาโครงการหอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน   
2. อนุมัติหลักการ กรณีการขออนุมัติแกไขปรับปรุงแบบรูปกอสรางซึ่งเปนประโยชนตอ

มหาวิทยาลัยและไมกระทบตอมูลคาการกอสราง ใหเปนอํานาจของอธิการบดี 
 

 
7.2 รายงานขอมูลการรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําภาคการศึกษาตน                

ปการศึกษา 2550  
  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธขอ
รายงานขอมูลการรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2550 โดยเปนขอมูล 
ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2550 มีนักศึกษารายงานตัวเขาศึกษาจํานวน ทั้งส้ิน 10,828 คน เปนระดับปริญญาตรี 7,450 คน 
(รอยละ 68.80) และระดับบัณฑิตศึกษา 3,378 คน (รอยละ 31.20) ดังนี้  
 

• ระดับปริญญาตรี ผูรายงานตัวเขาศึกษาจํานวนทั้งส้ิน 7,450 คน เปนนักเรียนที่สอบผานการ
คัดเลือกในระบบรับตรง (โควตาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 3,325 คน (รอยละ 44.63) สอบผาน
การคัดเลือกในระบบ Admission กลาง โดย สกอ. 2,218 (รอยละ 29.77) รับโดยวิธีรับพิเศษ 
ผานโครงการตางๆ ของมหาวิทยาลัย 238 คน (รอยละ 3.19) และรับเขาศึกษาในหลักสูตร
โครงการพิเศษ 1,669 คน (รอยละ 22.40) 
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• ระดับบัณฑิตศึกษา มีผูรายงานตัวเขาศึกษาจํานวนทั้งส้ิน 3,378 คน แบงเปนระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 55 คน (รอยละ 1.63) ระดับปริญญาโท 3,185 คน (รอยละ 94.29)   
และระดับปริญญาเอก   138 คน (รอยละ 4.08) 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  และจะขอเสนอรายงานการวิเคราะหขอมูลการรับเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหสภามหาวิทยาลัย
ไดรับทราบในการประชุมครั้งตอไป 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
เลิกประชุม   11.05  น. 
 

 
 

       (ลงชื่อ)               กุลธิดา  ทวมสุข 
 (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 

                                                                รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
                            กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
 
 
นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์ 
นางสุภารัตน มูลศร ี
นางสาวลัลธริมา  ประจง 
ผูจดรายงานการประชุม 
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