
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
ครั้งท่ี  3/2551 

วันพุธท่ี  5  มีนาคม   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.  นายปานชัย  บวรรัตนปราณ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
10. นางสาวพรพิมล  รัตนพทิักษ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
11. นายพิสิฐ  ลี้อาธรรม   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
12. นายวสันต  วรรณวโรทร   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
13. นายเฉลิมชัย  วงษนาคเพ็ชร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
14. รศ.สุมนต  สกลไชย   อธิการบดี 
15. นายอภิสิทธิ์  รุจิเกียรติกําจร   ประธานกรรมการสงเสรมิกิจการมหาวิทยาลยัขอนแกน 
16. อาจารยพรรณวดี  ตันติศิรินทร                 ประธานสภาคณาจารย 
17. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร  รองอธิการบดีฝายบริหาร 
                                                          กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนรองอธิการบดี    
18. ศ.วิรุฬห เหลาภัทรเกษม    คณบดีคณะแพทยศาสตร  

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

      กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี 
21. ผศ.เกษม  นันทชัย   คณบดีคณะเทคโนโลยี 
                                                            กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี 

  22. รศ.สมาน  ลอยฟา    ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ  
      (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู)  
                                                    กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนผูอํานวยการ 

23. รศ.ศจี  สัตยุตม                                  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารยประจํา  
24. ศ.บวรศิลป  เชาวนชื่น            กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารยประจํา 
25. รศ.นิสันต  สัตยาศัย              กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารยประจํา  
26. รศ.สมหมาย  ปรีเปรม                กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารยประจํา  
27. รศ.สุทธิพงศ อุริยะพงศสรรค       กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารยประจํา  
28. นางบุบผา  ชอบใช        กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจาก 

                                                     ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
  29. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย                    รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 

      ปฏิบัติหนาที่แทนกรรมการและเลขานุการสภามหาวทิยาลยั 
  30. นางสังวาลย  ชางทอง   ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
ผูไมมาประชุม  (เนื่องจากติดราชการ  หรือภารกิจสําคญั) 

1.  ศ.เกียรติคณุ เกษม วัฒนชัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
2.  นายรอม  หิรัญพฤกษ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
3.  รศ.กุลธิดา  ทวมสุข                   รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

             กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
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ผูเขารวมประชุม   
 1. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 
 2. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา            รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล 
 3. ผศ.อนุชา  นิลประพันธ       ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
      แทนรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
 4. รศ.ธีระ  ฤทธิรอด             ผูชวยอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 
      แทนรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 
 5. อาจารยวินัย ใจขาน                       รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 
 6. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 
 
เริ่มประชุมเวลา   8.30  นาฬิกา 
                       
  เมื่อครบองคประชุมประธานไดดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้  
 
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจงตอท่ีประชุม 
  ประธานแจงตอที่ประชุมวา เนื่องจาก รศ.กุลธิดา  ทวมสุข  กรรมการและเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย  ขอลาประชุมเนื่องจากเดินทางไปราชการตางประเทศ  อธิการบดีจึงไดมอบหมายให           
รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศริิชัย  รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี ทําหนาที่แทนกรรมการและ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   
  ท่ีประชุมรับทราบ     
 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องที่เลขานุการแจงตอท่ีประชุม 

- ไมมี - 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  
    ครั้งท่ี 2/2551  เมื่อวันพุธท่ี   6   กุมภาพันธ   2551 

  ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2551  
เมื่อวันที่  6  กุมภาพันธ 2551  โดยไมมีการแกไข 
  
ระเบียบวาระที่  4  เรื่องสืบเน่ือง   

   4.1   รายงานสถานภาพสินทรัพยและการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
         เพียงวันท่ี  17  กุมภาพันธ   2551   

รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยขอรายงานสถานภาพ 
สินทรัพยและการลงทุนของมหาวิทยาลัย และรายจายจากเงินรายไดเพียงวันที่  17  กุมภาพันธ  2551  
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี  3/2551  เมื่อวันท่ี   5   มีนาคม  2551 

ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งท่ี 4/2551  เมื่อวันที่  2  เมษายน  2551  เรียบรอยแลว 
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1. สถานภาพสินทรัพยและการลงทุน 
 

 ณ  17  ม.ค. 51 ณ  17 ก.พ. 51 
ประเภท จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน 

สินทรัพย  6,080,372,157.07
   ก) ประเภทดอกผลใชได 5,673,565,409.44   5,711,142,923.26 
   ข) ประเภทดอกผลมี  
       ขอกําหนด 

453,658,086.85      369,229,233.81 

การลงทุน  6,080,372,157.07
    เงินฝากธนาคาร/สถาบันการเงิน  3,466,327,674.38   3,425,292,157.07    3,425,292,157.07 
   ตราสารหนี ้     2,225,080,000.00 
          พันธบัตร           1,616,980,000.00   1,616,980,000.00 
          หุนกู  447,000,000.00      447,000,000.00 
          อื่นๆ  166,115,821.91      161,100,000.00 
   ตราสารทุน       430,000,000.00 
          หุนสามัญ - - 
            กองทนุรวมที่ลงทุนในหุน 430,800,000.00      430,000,000.00 
หมายเหต ุ รายละเอียดประกอบสําหรับกองทุนรวมวายุภักษ  

1. มูลคาหุนตาม  NAV ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ  2551 = 10.75 บาท (จํานวน 40 ลานหุน) 
2. ราคาหุน  ณ ราคาปดตลาด วันที่ 17  กุมภาพันธ 2551 =  หุนละ  9.81 บาท 
3. จากมติคณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแกนเห็นชอบใหคิดมูลคาตาม  NAV  

2. รายได 
     2.1 ดอกเบ้ียรับปงบประมาณ 2551 ( 1 ต.ค.2550  –  17  ก.พ. 2551 )          59,917,025.42      บาท 
 

3.   รายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลยั ในปงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม  - 17  กุมภาพันธ 2551) 
 3.1 งบบุคลากร          56,682,569.63     บาท 

3.2 งบดําเนินงาน                 372,213,579.23     บาท 
3.3 งบลงทุน          19,506,554.73     บาท 

 3.4 งบเงินอุดหนุน                 201,169,872.50      บาท 
 3.5 รายจายอื่นๆ                    46,937,634.86     บาท 
      รวม               696,510,210.95    บาท  
 

4.  สหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยขอนแกน 
มหาวิทยาลัยขอนแกนใหกูยืมเงินจํานวน 150,000,000.00 บาท 
(ณ วันที่  17  กุมภาพันธ  2551  เงินตนคงเหลือจํานวน  25,000,000.00 บาท) 
มข. ไดรับดอกเบี้ยจากสหกรณออมทรัพยแลว จํานวน 31 งวด (ก.ค. 2548 – ม.ค. 2551)  
      เปนเงิน  9,931,336.28  บาท 
 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ  
  
 4.2 รายงานผลการดําเนินการของคณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 นายณรงคชัย อัครเศรณี ในฐานะประธานคณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแกน  
และ รองอธิการบดีฝายบริหาร  เสนอตอที่ประชุมวาคณะกรรมการการเงินฯขอรายงานผลการดําเนินการ 
ดังนี้ 

1. การดําเนินการจัดจางบริษัทจัดการกองทุน 
 ตามที่ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติใหดําเนินจัดการทางการเงินเพื่อการลงทุนหาประโยชน
โดยเห็นชอบใหจัดตั้งกองทุนสวนบุคคลมหาวิทยาลัยขอนแกน 2 กองทุนๆ ละ 600 ลานบาท  และ
เห็นชอบใหดําเนินการเลือก  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกสิกรไทย จํากัด และ บริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุนไทยพาณิชย จํากัด  เปนผูจัดการกองทุน นั้น  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเพื่อเตรียมการ
จัดจางบริษัทจัดการกองทุน (โดยไดรายงานตอคณะกรรมการเงินของมหาวิทยาลัยในคราวประชุมเมื่อวัน
อังคารที่ 4 มีนาคม 2551 )  ดังนี้ 
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1) จัดเตรียมวงเงินรายไดในวงเงิน 1,200 ลานบาท  จากเงินรายไดที่ไมมีภาระรายจายโดย
ดําเนินการประสานกับธนาคารทั้งสองแหงขอเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษที่ให
ผลตอบแทนดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 2.75  เพื่อรวบรวมวงเงินใหครบตามเปาหมาย
ภายในระยะเวลากอนสิ้นเดือนมีนาคม (ไมเกิน 45 วัน)   โดยอัตราผลตอบแทนรอยละ 
2.75  นี้ เปนอัตราเฉพาะในชวงที่อยูระหวางการดําเนินการจัดตั้งกองทุนเทานั้น 

2) จัดเตรียมการทําสัญญาโดยฝายบริหารของมหาวิทยาลัย ไดประสานขอรางสัญญาจาก
บริษัททั้งสองแหงเพื่อการพิจารณาขอสัญญา ทั้งนี้ไดขอใหนิติกรมหาวิทยาลัยพิจารณา
ใหความเห็นเพื่อการปรับปรุงและใชในการลงนามจัดจางบริษัทตอไป 

 
 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดกําหนดเวลาใหมีการลงนามจัดจางบริษัทภายในสิ้นเดือนมีนาคม ศกนี้ 
 

2. ขออนุมัติงบประมาณเพื่อใชจายในการโอนสิทธิการเชาอาคารของโครงการจัดตั้ง     
ศูนยบริการประชาชนมหาวิทยาลัยขอนแกน 
ตามมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2551  ได

มอบใหคณะกรรมการการเงินพิจารณาในประเด็นงบประมาณเพื่อจายในการโอนสิทธิการเชาอาคารของ
โครงการจัดตั้งศูนยบรกิารประชาชน มหาวิทยาลัยขอนแกน นั้น 

คณะกรรมการการเงินไดพิจารณาขอมูลเบ้ืองตนที่ไดมีการนําเสนอแลวมีความจําเปนตองการ
ทราบขอมูลเพิ่มเติม จึงไดมีมติใหผูรับผิดชอบเสนอขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

1) ขอมูลของภาระคาใชจายที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด ตลอดระยะเวลาเชา อาทิ คาตกแตงภายใน 
คาอุปกรณเครื่องมือตางๆ ที่เกี่ยวของ คาโอนสิทธิ์เชาอาคาร คาเชา คาบํารุงรักษา      
คาโสหุย เปนตน 

2) ขอมูลประเมินจากการดําเนนิการตามวัตถปุระสงคของโครงการซึ่งจะเกิดการจัดเก็บ
รายไดจากหนวยงานตางๆ ที่รวมโครงการและเปนผูเขาใชอาคาร 

   
3. รายงานการเงินมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไตรมาส 1 

 มหาวิทยาลัยขอนแกน ขอเสนอรายงานการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไตรมาส 1  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน งบรายไดและคาใชจาย และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ตามรายละเอียดรายงานการเงินที่นําเสนอ ทั้งนี้ไดผานที่ประชุมคณะกรรมการการเงิน
ของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมวันอังคารที่ 4 มีนาคม 2551 แลว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม สาระสําคัญสรุปได ดังนี้ 

3.1 งบแสดงฐานะการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแกน (รายละเอียดตามงบแสดงสินทรัพย
ของมหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยมีสินทรัพยหมุนเวียน 4,251,635,002.39 บาท และสินทรัพยไม
หมุนเวียน 5,631,529,482.63 บาท  

    ในสวนของหนี้สินและทุน มหาวิทยาลัยมีหนี้สินโดยรวมเปน 1,183,074,082.60 บาท และ
ฐานะทางการเงิน มหาวิทยาลัยมีสินทรัพยโดยรวมเปนมูลคา 9,883,164,485.02 บาท จําแนกเปนสวน
ของทุน 8,700,090,402.42 บาท   

   ทั้งนี้ โดยการเปรียบเทียบสถานะทางการเงินพบวามหาวิทยาลัยมีสัดสวนของทุนตอหนี้สิน
เปน 7.3 เทา และมีสัดสวนของทรัพยสินตอหนี้สินเปน 8.3 เทา 

3.2 งบรายไดและคาใชจาย (รายละเอียดตามงบรายได – คาใชจาย) มหาวิทยาลัยมี
รายไดทางบัญชีทั้งจากงบประมาณแผนดินและรายไดจากดําเนินภารกิจดานตางๆ โดยรวมเปนเงิน 
1,570,718,826.05 บาท โดยมีคาใชจายที่เกิดจากการดําเนินงานเปนเงิน 1,236,856,345.80 บาท โดย
มีรายไดสูงกวาคาใชจายสุทธิ (คาใชจายทั้งหมดรวมรายไดแผนดินที่ตองนําสงคลังและเงินกันเบิกเหลื่อม
ป) เปนเงิน 337,209,272.09 บาท 

   ในการเปรียบเทียบเบื้องตนพบวา มหาวิทยาลัยมีรายจายคิดเปน รอยละ 70 ของรายรับซึ่ง
แสดงใหเห็นถึงการมีประสิทธิภาพในการควบคุมคาใชจายไดในระดับดีพอใช 

    สรุปคาใชจายท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัยปงบประมาณ พ.ศ. 2550 (รายละเอียดตามงบ
รายไดและคาใชจาย และหมายเหตุประกอบรายงานการเงิน) ดังนี้  

(1)  คาใชจายบุคลากร (รายละเอียดดังหมายเหตุประกอบรายงานการเงินที่ 13)  
มหาวิทยาลัยมีคาใชจายบุคลากรทั้งส้ิน 589,848,741.43 บาท คิดเปนรอยละ 40.0 ของ

คาใชจายโดยรวม และรอยละ 30.0 ของรายรับโดยรวม โดยมีคาใชจายดานพัฒนาบุคลากร (ดานการ
ฝกอบรม) ในรอบไตรมาสแรก (ตุลาคม – ธันวาคม) ทั้งส้ิน 9,185,700.31 บาท  
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(2)  คาใชจายการดําเนินงาน : คาตอบแทน คาวัสดุและคาใชสอย (รายละเอียดดัง
หมายเหตุประกอบรายงานการเงินที่ 14) 

มหาวิทยาลัยมีรายจายสําหรับการดําเนินงาน ไดแก คาตอบแทน คาวัสดุและ คาใชสอย 
รวมทั้งส้ิน 391,063,040.12 บาท คิดเปนรอยละ 30.0 ของคาใชจายโดยรวม และรอยละ 20.0 ของ
รายรับโดยรวม 

(3) คาสาธารณูปโภค (รายละเอียดดังหมายเหตุประกอบรายงานการเงินที่ 15) 
มหาวิทยาลัยมีคาสาธารณูปโภคประกอบดวยรายจายคาไฟฟา คาน้ําประปา คาโทรศัพท 

และอื่นๆ รวมทั้งส้ิน 34,464,251.53 บาท (รวมเพียง 2 เดือนเฉพาะเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน) 
คิดเปนรอยละ 2.78 ของคาใชจายโดยรวม และรอยละ 2.19 ของรายรับโดยรวม 
   3.3 รายละเอียดประกอบงบการเงิน  ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีสําคัญ  คือ 

    3.3.1 หมายเหตุที่ 1   
    1) นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

1.1) หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน 
 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามเกณฑคงคาง ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดในหลักการ
และนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 
2546 การจัดประเภทและการแสดงรายการในงบการเงิน ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 
0410.2/ว. 180 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 

1.2) ขอบเขตของขอมูลในรายงาน 
 รายการที่ปรากฏในงบการเงิน รวมถึงสินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย 
เปนของรัฐบาลในภาพรวม โดยไดจัดสรรใหมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนผูรับผิดชอบดูแลรักษาและบริหาร
จัดการใหแกรัฐบาลภายใตอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย  และรวมถึง สินทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจาย
ที่เปนของมหาวิทยาลัยเพื่อใชประโยชนในการดําเนินงานไมวารายการดังกลาวจะเปนรายการที่เกิดจาก
เงินงบประมาณแผนดินหรือเงินนอกงบประมาณ (งบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัย) 

1.3) การรับรูรายได 
 รายไดจากเงินงบประมาณรับรูเมื่อไดรับอนุมัติคําขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง  
รายไดเงินนอกงบประมาณรับรูเมื่อเกิดรายได  รายไดแผนดินรับรูเมื่อไดรับเงินรายไดแผนดินโดยแสดง
เปนรายการตางหากจากรายไดและคาใชจายของกิจกรรมปกติของมหาวิทยาลัยในงบรายไดและ
คาใชจาย 

1.4) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
 มูลคาทางบัญชีของอาคารแสดงในราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม - อุปกรณ 
แสดงในราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม 

1.5) สินทรัพยไมมีตัวตน 
    มูลคาทางบัญชีแสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม 

1.6) คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 
    คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย คํานวณจากราคาทุนของอาคารและอุปกรณ 
และสินทรัพยไมมีตัวตน โดยวิธีเสนตรง ตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพย 
 

2) ขอจํากัดของงบการเงิน  
ขอคลาดเคลือ่นและขอจํากัดตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญ ซึ่งทําใหงบการเงินไมแสดงขอมูล

โดยถูกตองสมบูรณ มีดังนี้ 
2.1) รายการประเภทวัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแกน เลือกบันทึกเปนคาใชจายทันทีที่ 
       เกิดรายการ 
2.2) สินทรัพยไมหมุนเวียน ประเภทรายการอาคารและอุปกรณ สินทรัพยโครงสราง 
       พื้นฐานสินทรัพยไมมีตัวตน 

   2.2.1) เงินงบประมาณแผนดิน บันทึกเฉพาะสินทรัพยที่ไดมาตั้งแต  
          ปงบประมาณ 2546 
   2.2.2) เงินรายไดมหาวิทยาลัย บันทึกเฉพาะสินทรัพยที่ไดมาตั้งแต   
             ปงบประมาณ 2549 

2.3) เงินงบประมาณ การบันทึกบัญชีผิดพลาด ซึ่งระบบบันทึกใหอัตโนมัติและ
 มหาวิทยาลัยไมสามารถดําเนินการแกไขได 
   2.3.1)  บัญชีเจาหนี้หนวยงานภายนอก 
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 ยอดยกมาจากป  พ.ศ. 2548 รายการจายตรงที่ยกเลิกแลวแตระบบไม
 หักลางเจาหนี้จํานวนเงิน 30,012.10 บาท 

 2.3.2)  บัญชีใบสําคัญคางจาย 
 ยอดยกมาจากปงบประมาณ พ.ศ. 2548  รายการขอมูลคูขนาน
 กรมบัญชีกลางไมประมวลผลใหจึงไมสามารถทํารายการจายและหักลาง
 ใบสําคัญจายได จํานวนเงิน  554,073.80  บาท 

  2.3.3)  บัญชีคางรับจากกรมบัญชีกลาง 
 ยอดคงเหลือ ดานเครดิต จํานวน 7,915,896.73 บาท เปนรายการที่ยก
 มาจากปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ซึ่งกรมบัญชีกลางรับผิดชอบบันทึกบัญชีให 

3.3.2 หมายเหตุประกอบงบการเงินอื่นๆ  
 - หมายเหตุที่ 2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด       
 - หมายเหตุที่ 3 ลูกหนี้ระยะสั้น   - หมายเหตุที่ 4 เงินลงทุนระยะสั้น  
 - หมายเหตุที่ 5 ลูกหนี้ระยะยาว  - หมายเหตุที ่   6 เงินลงทุนระยะยาว
 - หมายเหตุที่ 7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ(ส ุทธิ)  - หมายเหตุที่ 8  สินทรัพยโครงสราง 
               พื้นฐาน 
 - หมายเหตุที่ 9 สินทรัพยไมมีตัวตน  - หมายเหตุที่ 10 เงินประกัน  
 - หมายเหตุท ี    11 เงินรับฝากระยะยาว  - หมายเหตุที่ 12 รายไดจากการรับโอน 
 - หมายเหตุที 13 คาใชจายบุคลากร  - หมายเหตุท ี   14 คาตอบแทน คาวัสดุ
           และคาใชสอย 
 - หมายเหตุที่ 15 คาสาธารณูปโภค  - หมายเหตุที 16 คาเสื่อมราคาและคา
           ตัดจําหนาย 

ทั้งนี้ นับเปนครั้งแรกของมหาวิทยาลัยที่สามารถรายงานการเงินเปนรายไตรมาส ที่แสดงฐานะการเงิน 
และรายไดรายจาย  ที่ชัดเจน  ถือเปนประโยชนอยางยิ่งตอทุกฝาย 
                    ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการการเงินฯ ไดเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยเพิ่มรายไดโดยการรับ
บริจาคเงิน  และลดรายจายโดยการปรับวิธีการจัดซื้อพัสดุ    ใชสาธารณูปโภคอยางประหยัด   
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณาใหการรับรองรายงานการเงิน
มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไตรมาส 1 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานฯ  และใหการรับรองรายงาน
การเงินมหาวิทยาลัยขอนแกน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไตรมาส 1 ตามที่เสนอ     
 

4.3  การขอความเห็นชอบสถานที่ตั้งโครงการอาคารที่พักอาศัยบุคลากร จาก
คณะกรรมการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลัย   และรายงานความคืบหนาใน       
การดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 
นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกําจร ในฐานะประธานบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลัย เสนอตอที่

ประชุมวา ดวยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2551 อธิการบดีได
เสนอขอความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงตําแหนงพื้นที่กอสรางอาคารโครงการอาคารที่พักอาศัย
บุคลากรจากเดิมคือ พื้นที่บริเวณแปลงทดลองของคณะเกษตรศาสตร บริเวณดานทิศเหนือฝงตรงขาม
หอพักนักศึกษา (หอ 9 หลัง) ขนาดพื้นที่ประมาณ 30 ไร เปนพื้นที่บริเวณดานหลังของศูนยอาหารหนอง
แวง ขนาดพื้นที่ไมเกิน 20 ไร และสภามหาวิทยาลัยไดมติใหคณะกรรมการบริหารทรัพยสินฯ รับไป
พิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ตั ้งของโครงการอาคารชุดที ่พักอาศัยบุคลากรเพื ่อสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยคํานึงถึงประโยชนโดยสวนรวม และความสอดคลองกับแนวทางการใช
พื้นที่มหาวิทยาลัยในอนาคต และระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารทรัพยสินฯ ใหมหาวิทยาลัย
ดําเนินการจัดทํา TOR ไปพรอมๆ กันได นั้น   

เนื่องจากอธิการบดีไดเสนอขอความเห็นชอบกําหนดที่ตั้งของโครงการชุดที่พักอาศัย
บุคลากรตอประธานคณะกรรมการบริหารทรัพยสินฯในบริเวณเขตที่พักอาศัยของ     ผังแมบทพื้นที่ RS 4, 
5 และ 6  โดยมีพื้นที่ประมาณ 20 ไร  ไวดวยแลว ตามบันทึกที่ ศธ 0514.1.9/057  ลงวันที่ 25 มกราคม 
2551 และคณะกรรมการบริหารทรัพยสินฯ ไดพิจารณาแลวเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 6 
กุมภาพันธ 2551 ไดมีมติเห็นชอบในหลักการของการใชพื้นที่สําหรับโครงการกอสรางอาคารชุดที่พัก
อาศัยบุคลากร ทั้งนี้ ขอใหมหาวิทยาลัยไดพิจารณาถึงจํานวนหนวยที่พักบุคลากร ใหมีปริมาณที่เหมาะสม
เทาที่มีความจําเปน และควรพิจารณาจัดสรรเปนสวนที่พักสําหรับรองรับบุคลากรในกลุมของสาขา
วิทยาศาสตรสุขภาพ สวนที่พักบุคลากรอื่นๆ ใหพิจารณาถึงที่ตั้งในเขตพื้นที่ที่พักอาศัยดานทิศเหนือของ
มหาวิทยาลัย  
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อนึ่ง คณะกรรมการบริหารทรัพยสินฯไดมีการประชุมรวมกันกับคณะทํางานจัดทําผังแมบทของ
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551 โดยไดมีการพิจารณาหลักการแนวคิดในการจัดทําผังแมบท ที่
คณะทํางานจัดทําผังทําแมบทเสนอคือ ใหมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนมหาวิทยาลัยที่นาอยูและมีการพัฒนา
อยางยั่งยืน (Livable campus & Sustainable campus) รูปแบบการพัฒนาในระยะ 20 ป ไดพิจารณาเลือก
แนวทางเพิ่มความหนาแนนโดยเพิ่มความสูงอาคารเปน 7 – 10 ชั้น สําหรับอาคารในสวนของการศึกษา     
โดยใชพื้นที่เดิม  แทนการขยายพื้นที่ไปยังที่แหงอื่น     ซึ่งปจจุบันมหาวิทยาลัยมีพื้นที่ประมาณ 5,472  ไร  
มีสัดสวนการใชพื้นที่ ดังนี้ 
 

เขตการใชที่ดิน ผังแมบทในปจจุบัน 
 จํานวนเนื้อที่ (ไร)           % 
1) พื้นที่สวนการศึกษาวิจัย 542.20 9.91 
2) พื้นที่สนับสนุนเพื่อการศึกษา 354.44 6.48 
3) พื้นที่พักอาศัย 990.33 18.10 
4) พื้นที่พักผอนและนันทนาการ 1,306.64 23.88 
5) พื้นที่การเกษตรและปศุสัตว 1,683.16 30.76 
6) พื้นที่บริการและหาผลประโยชน 5.14 0.09 
7) พื้นที่เพื่องานระบบสาธารณูปโภค 430.97 7.88 
8) พื้นที่เพื่อระบบการสัญจร 10.96 0.20 
9) พื้นที่เพื่อประโยชนสาธารณะดาน
ศิลปวัฒนธรรม 

147.87 2.70 

 
กระบวนการในการจัดทําผังแมบทในอนาคต ไดมีการสัมมนารับฟงความคิดเห็นจากประชาคม
มหาวิทยาลัย 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2551 มีผูเขารวมสัมมนา 389 คน และเมื่อวันที่ 29 
กุมภาพันธ 2551 มีผูเขารวมสัมมนา 91 คน โดยผังแมบทที่นําเสนอตอประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแกน 
ในครั้งที่ 2 และนําเสนอคณะกรรมการบริหารทรัพยสนิฯ เปนดังนี้ 
 

เขตการใชที่ดิน ผังแมบทในอนาคต 
 จํานวนเนื้อที่ (ไร)          % 
1) พื้นที่สวนการศึกษาวิจัย 606.00 11.17 
2) พื้นที่สนับสนุนเพื่อการศึกษา 115.00 2.13 
3) พื้นที่สนับสนุน-ศูนยกลางการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

30.00 0.56 

4) พื้นที่พักอาศัย 471.00 8.68 
5) พื้นที่พักผอนและนันทนาการ 475.00 8.75 
6) พื้นที่การเกษตรและปศุสัตว 1,793.00 33.03 
7) พื้นที่บริการและหาผลประโยชน 254.00 4.68 
8) พื้นที่ศูนยรวมกิจกรรม 68.00 1.26 
9) พื้นที่เพื่องานระบบสาธารณูปโภค 194.00 3.58 
10) พื้นที่อนุรักษ/พื้นที่สงวน 655.00 12.06 
11) พื้นที่สีเขียว-พื้นที่กันชน 269.00 4.96 
12) พื้นที่กิจกรรมพิเศษ 496.00 9.14 

 
ซึ่งมีรายละเอียดการใชที่ดินตามแผนที่ผังแมบทตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยสินฯไดพิจารณาแลว เห็นควรใหมีการปรับปรุงพื้นที่เพื่อ

การหารายไดมหาวิทยาลัย และพื้นที่รองรับการขยายตัวเพื่อการหารายไดตามมีรายละเอียดการใชที่ดินใน
พื้นที่ตางๆ ตามผังที่ไดเสนอประกอบวาระการประชุม และไดมีมติใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาดังนี้ 

1) ยายโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตรไปรวมกับโรงเรียนสาธิตมอดินแดง โดยมหาวิทยาลัยตอง
ใหการสนับสนุนการยายดังกลาวในทุกๆ ดานอยางเต็มที่ 

2) กําหนดรูปแบบพื้นที่หารายไดมหาวิทยาลัยในสวนที่พักอาศัยดานทิศเหนือใหเปนพื้นที่หา
รายไดเพื่อตอบสนองกิจกรรมและความตองการพื้นฐานแกบุคลากรและนักศึกษา 

3) เพิ่มพื้นที่รองรับการขยายตัวของพื้นที่หารายไดของมหาวิทยาลัย จากพื้นที่ที่กําหนดไวใน
ผังไปยังพื้นที่ตอเนื่องทางทิศใต 
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4) จัดเตรียมพื้นที่ไวสําหรับการขยายตัว เพื่อรองรับพื้นที่หารายไดหรือพื้นที่สวนการศึกษา
ศิลปวัฒนธรรมที่อาจตองการเพิ่มในอนาคต โดยกําหนดขอบเขตพื้นที่เปนเสนประเอาไว โดยขอให
มหาวิทยาลัยประสานงานกับหนวยงานที่เปนเจาของพื้นที่ 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณา 
 

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 
1) มหาวิทยาลัยควรกําหนดยุทธศาสตรหลัก (Strategic Direction) ของการใชพื้นที่อยาง

ชัดเจน 
2) ควรมีขอมลูความตองการใชพื้นที่ตามหนาที่ความรบัผิดชอบของหนวยงานที่เกี่ยวของ

ประกอบการพิจารณาการจัดพื้นที่เพื่อหารายได เพื่อใหมีขอมูลการตดัสินใจที่สมบูรณ 
3) ควรพิจารณาระบบโครงสรางพื้นฐานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคตางๆ

รวมไปดวยเพือ่ใหไดภาพในเชิงยุทธศาสตรที่ชัดเจน 
4) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดทําแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลงอยางเปนรูปธรรม เพื่อ

สรางความเขาใจกับผูไดรับผลกระทบ 
 
รองอธิการบดีฝายบริหารชี้แจงวา ในการจัดทําผังแมบท มหาวิทยาลัยไดพิจารณารวมกับ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร ซึ่งจะไดเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรองทั้งระบบตอไป
การเสนอครั้งนี้เปนการเสนอตามที่คณะกรรมการบริหารทรัพยสินไดรับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัยให
พิจารณาในเรือ่งการใชทรัพยสินหรือที่ดินที่จะเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร และ
การลงทุนเพื่อสรางรายไดใหแกมหาวิทยาลัย 

มต ิ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ ดังนี้ 
1. รับทราบการใหความเห็นชอบสถานท่ีตั้งโครงการอาคารที่พักอาศัยบุคลากร

ของคณะกรรมการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลัย     
2. เน่ืองจากมหาวิทยาลัยตองพึ่งพาตนเองเพื่อไปสูการเปนมหาวิทยาลัยแหงการ

วิจัย  จึงจําเปนตองจัดหารายไดเพิม่  ดังน้ัน สภามหาวิทยาลัย จึงเห็นชอบให
มหาวิทยาลัยดําเนินการ ดังนี้  
1) ใหใชพื้นท่ี 20% ของที่มีอยูท้ังหมด หรือประมาณ 1,000 ไร เพื่อการ

จัดหารายได เพื่อสรางความมั่นคงทางการเงินในอนาคต 
2) ในเบื้องตนใหมหาวิทยาลัยนําพื้นท่ีทางดานสีฐาน (ดานทิศใตของ

มหาวิทยาลัย) บริเวณพื้นท่ี C และ S1 ตามแผนที่ผังแมบทท่ีคณะกรรมการ 
บริหารทรัพยสินฯ เสนอ ไปดําเนินการจัดหารายไดได สําหรับพื้นท่ีอื่นๆ 
ใหมหาวิทยาลัยรับไปปรึกษาหารือหรือสรางความเขาใจรวมกันกับคณะ /
หนวยงานท่ีเก่ียวของถึงแนวทางการใชประโยชนท่ีดินตอไป 

3) ใหมหาวิทยาลัยดูแลคณะ / หนวยงานท่ีไดรับผลกระทบจากการนําเอา
พื้นท่ีไปใชเพื่อการหารายไดอยางสมเหตุสมผล 

  
 4.4   การดําเนินการโครงการอาคารชุดท่ีพักอาศัยบุคลากรเพื่อสวัสดิการ 

อธิการบดีเสนอตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยไดรับนโยบายจากสภา
มหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2549 ซึ่งมีมติเห็นชอบใน
หลักการโครงการกอสรางและบริหารอาคารชุดพักอาศัยบุคลากรเพื่อสวัสดิการ เพื่อใหมีที่พักอาศัยที่มี
สภาพดี ปลอดภัย เปนปจจัยสําคัญที่จะดึงดูดใหบุคลากร ทุมเทความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน  
มหาวิทยาลัยจึงมีความจําเปนที่จะตองจัดหาที่พักอาศัยเพิ่มขึ้น โดยจะจัดพื้นที่ประมาณ 20 ไร เปนเขตที่
พักอาศัยตามโครงการนี้ เพื่อใหผูประกอบการจัดสรางอาคารชุดพักอาศัยของบุคลากร และมหาวิทยาลัย
อนุญาตใหผูประกอบการเปนผูบริหารจัดการอาคารชุดที่พักอาศัยเปนระยะเวลา 25 ป นับแตวันลงนามใน
สัญญาบริหารจัดการ โดยมหาวิทยาลัยสามารถรับโอนสิทธิการบริหารจัดการอาคารชุดพักอาศัยจาก
ผูประกอบการไดโดยจายคาชดเชยให โครงการดังกลาวแบงเปนชุดพักอาศัยประเภทเดี่ยวจํานวน 500 
หนวย ประเภทครอบครัวจํานวน 500 หนวย รวม 1000 หนวย 

เพื่อใหเปนไปตามมติของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงไดแตงตั้งคณะกรรมการยกราง
ขอบเขตของงานโครงการอาคารชุดพักอาศัยบุคลากรเพื่อสวัสดิการ ตามคําสัง่มหาวิทยาลัยขอนแกนที่  
297/2551 ลงวันที่ 18 มกราคม 2551 และแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาขอบเขตของงานและแบบ
สัญญาโครงการอาคารชุดพกัอาศัยบุคลากรเพื่อสวัสดิการ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกนที่  443/2551  

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี  3/2551  เมื่อวันท่ี   5   มีนาคม  2551 

ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งท่ี 4/2551  เมื่อวันที่  2  เมษายน  2551  เรียบรอยแลว 
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ลงวันที่ 25 มกราคม 2551 ตอมามหาวทิยาลัยไดออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนฉบับที่ 148/2551 ลง
วันที่ 28 มกราคม 2551 เชิญชวนผูประกอบการ มารับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางขอบเขตของงานโครงการ  
รางสัญญากอสรางและสัญญาการบริหารจัดการโครงการ และจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบการ 
คณะกรรมการพิจารณาขอบเขตของงานและแบบสัญญาโครงการ ฯ  และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เมื่อ
วันที่ 6 กุมภาพันธ 2551 และในวันที่ 11 กุมภาพันธ 2551 ไดประชมุคณะกรรมการ พจิารณาขอบเขตของ
งานและแบบสัญญาโครงการ ฯ เรียบรอยแลว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ  

1)  หลักการโครงการอาคารชุดพักอาศยับุคลากรเพื่อสวัสดกิารมหาวิทยาลัยขอนแกน   
2)  รางขอบเขตของงาน โครงการอาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากรเพื่อสวัสดิการ  

มหาวิทยาลัยขอนแกน  
3)  รางสัญญากอสรางโครงการอาคารชดุพักอาศัยบุคลากรเพื่อสวัสดิการ

มหาวิทยาลัยขอนแกน   
4)  รางสัญญาการบริหารและดาํเนินกิจการโครงการอาคารชดุพักอาศัยบุคลากรเพือ่

สวัสดิการ มหาวิทยาลัยขอนแกน   
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ ทั้งนี้ ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุม

คณบดีคราวประชุม  ครั้งที่ 4/2551  เมื่อวนัที่  22 กุมภาพันธ 2551 เรยีบรอยแลว 
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่พิจารณา 

 
ที่ประชุมพจิารณาแลวมีขอคดิเห็นเสนอแนะ  ดังนี้ 
1. ควรพิจารณาปรับรางขอบเขตของงาน  

-  หนา 9 ขอ 3.2.11  ควรกําหนดใหการบรกิารที่ผูประกอบการเสนอเปนการ               
บริการที่เหมาะสมกับสถานศึกษาดวย 

-  หนา 13  ยอหนาแรก และยอหนาที่ 2 แกไขคําวา “ผูรับจาง” เปน “ผูประกอบการ” 
2. ขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคที่จะรองรับโครงการดังกลาวทั้ง

ระบบในอนาคตดวยวาใครตองเปนผูรับผดิชอบการลงทนุ หรือจะมีการจดัการดูแล
อยางไร ทั้งระบบไฟฟา ประปา และอื่นๆ ทั้งนี้ ควรคาํนึงถึงการใชพลงังานอยางประหยดั
ในอนาคต และควรใหผูประกอบการเสนอทางเลือกการประหยดัพลังงานใหมหาวิทยาลัย
พิจารณาดวย 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหความเห็นชอบหลักการโครงการอาคารชุดพัก
อาศัยบุคลากรเพื่อสวัสดิการมหาวิทยาลัยขอนแกน รางขอบเขตของงาน รางสัญญากอสราง 
และรางสัญญาการบริหารและดําเนินกิจการของโครงการอาคารชุดพักอาศัยบุคลากรเพื่อ
สวัสดิการมหาวิทยาลัยขอนแกน  ตามที่เสนอ โดยใหมหาวทิยาลัยรับขอคิดเห็นเสนอแนะของที่
ประชุมไปพจิารณาตอไป      

ท้ังน้ี  มหาวทิยาลัยควรพิจารณาจัดสวัสดิการเพือ่สงเสริมใหบุคลากรมีท่ีอยูเปนของ
ตนเองในระยะยาว ซึ่งนอกเหนือจากสวัสดิการเงินกูเพื่อท่ีอยูอาศัยแลว อาจจัดใหมีโครงการ
จัดสรรที่ดิน หรือบานจัดสรร ท่ีมุงใหเปนสวัสดิการแกบุคลากรเปนสําคัญดวย 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1  การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป 
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ดวยสํานักงบประมาณไดแจง

กําหนดการเตรียมการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2552 สรุปความวาคณะรัฐมนตรจีะจัดทํา
แผนการบริหารราชการแผนดินและใหความเห็นชอบภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2551 และสวนราชการจะ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําปใหสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน
ดังกลาวใหรัฐมนตรีใหความเห็นชอบภายในวันที่ 21 มีนาคม 2551 และคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาใหความ
เห็นชอบในนโยบายยุทธศาสตรการจัดสรรและกรอบวงเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2552 ในวันที่ 4 มีนาคม 2551 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 

มหาวิทยาลัยขอนแกนกําหนดการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นในการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552-2555)  และแผนปฏิบัติราชการประจําป และขอความเห็นชอบตอสภามหาวิทยาลัย 
ขอนแกน ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2551 ซึ่งไมสามารถเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาไดทันในคราวประชุม 
ครั้งที่ 3/2551 วันที่  5  มีนาคม  2551 นี้ 

จึงขอเสนออนุมัติหลักการตอสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
4 ป (พ.ศ. 2552-2555) และแผนปฏิบัติราชการประจําปเพื่อเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากอนนําเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการตอไป  โดยในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี  3/2551  เมื่อวันท่ี   5   มีนาคม  2551 

ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งท่ี 4/2551  เมื่อวันที่  2  เมษายน  2551  เรียบรอยแลว 
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และแผนปฏิบัติราชการประจําปของมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหใชแนวทางตามนโยบายและพันธกิจในการ
บริหารและพฒันามหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550-2554 ของสภามหาวิทยาลัยขอนแกน แผนยุทธศาสตร 
การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550-2554 ของอธิการบดี แผนการบริหารราชการแผนดิน  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ตลอดจนแผนพัฒนาดานตางๆ
ของประเทศที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ใหคํานึงถึงผลการดําเนินงานในรอบปตางๆ ที่ผานมาดวย 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

 1. ใหความเห็นชอบในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2552-2555) และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปเพื่อเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากอนนําเสนอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวง ศึกษาธิการตอไป 

2. อนุมัติหลักการในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน  ใหใชแนวทางตามนโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 
ขอนแกน พ.ศ. 2550 -2554 ของสภามหาวิทยาลัยขอนแกน แผนยุทธศาสตรการบริหารมหาวทิยาลัย 
ขอนแกน พ.ศ. 2550 -2554 ของอธิการบดี  แผนการบริหารราชการแผนดิน  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ตลอดจนแผนพัฒนาดานตางๆของประเทศที่เกี่ยวของ 
ทั้งนี้ใหคํานึงถึงผลการดําเนินงานในรอบปตางๆ ที่ผานมาดวย 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบและอนุมัติหลักการในการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2552-2555) และแผนปฏิบัติราชการประจําปของมหาวิทยาลัย 
ขอนแกน ตามที่เสนอ 
 

5.2   (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย วินัยนักศึกษา  พ.ศ. ...  
ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอตอที่ประชุมวา เพื่อใหขอบังคับมหาวิทยาลยั 

ขอนแกน วาดวยวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน มีความเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน และเพื่อให
การดําเนินงานดานวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนไปดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพและ
มีมาตรฐานเดยีวกันในการลงโทษทางวินัยนักศึกษา และโดยที่ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2543  ไดใชในการดาํเนินการทางวินัยกับนักศึกษาที่กระทําผิดมาระยะหนึ่งจนถึง
ปจจุบัน ซึ่งจากการดําเนินงานที่ผานมาไดพบปญหาบางประการที่อาจทําใหการดาํเนินงานดานวินัย
นักศึกษาไมบรรลุตามวตัถุประสงค ตามขอบังคับฯเทาที่ควร ดังนั้น จึงเห็นสมควรปรับปรุงแกไขขอบังคับฯ
ดังกลาว เพื่อใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ฝายพัฒนานักศึกษา จึงขอเสนอราง
ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย วินัยนักศึกษา พ.ศ. ...  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชมุ ทั้งนี้ ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 18  
มกราคม 2551  ดวยแลว 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 
1. นิยาม “นักศึกษา” ที่หมายรวมถึง  ผูรับผดิชอบองคกรที่จัดตั้งข้ึนตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย กิจกรรมนักศึกษา ดวยนั้น ควรมีการกําหนดบทลงโทษสําหรับผูรับผิดชอบ
องคกรฯที่กระทําผิดดวยวาดําเนินการอยางไร 

2. หากหอพักนักศึกษาของวิทยาเขตหนองคาย ถือเปนหอพักที่อยูในความดูแลของ
มหาวิทยาลัยดวย ควรเขียนเพิ่มเติมนิยาม “หอพัก” ใหชัดเจน 

3. นิยาม “สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ” ควรพิจารณาปรับชื่อหนวยงานใหสอดคลอง
กับที่มีกฎหมายรองรับ 

มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน 
วาดวย วินัยนักศึกษา พ.ศ. ...   ตามที่เสนอ  โดยใหรับขอคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุมไป
พิจารณาปรับแกไขดวย 
 

5.3   ขออนุมัติการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแกน และขอความ
เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยวิทยาลัยนานาชาติ      
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2551  
อธิการบดีเสนอตอที่ประชุมวา ในภาวะโลกาภิวัตนซึ่งมีความเจริญกาวหนาทางวิชาการ

และเทคโนโลยีแบบกาวกระโดด มีการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบทั่วโลก
แบบไรพรมแดน และนโยบายการเปดการคาเสรีของประเทศ ทําใหมหาวิทยาลัยขอนแกนตองตกอยูใน
สภาวการณการแขงขันเชนเดียวกันกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ  แตด วยสถานะและศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยขอนแกนในปจจุบัน มีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองพัฒนาตนเองจากมหาวิทยาลัยชั้นนําของ

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี  3/2551  เมื่อวันท่ี   5   มีนาคม  2551 

ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งท่ี 4/2551  เมื่อวันที่  2  เมษายน  2551  เรียบรอยแลว 



 11

ภูมิภาคและประเทศ ไปสูมหาวิทยาลัยชั้นนําของภูมิภาคอาเซียน บนพื้นฐานของความรับผิดชอบในการ
สรางองคความรูใหมที่ใชในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยเนนความรับผิดชอบการเปน
ศูนยรวมทางความคิดและสติปญญาของสังคม และเปนศูนยรวมทางการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง และภูมิภาคอาเซียน ดังนั้น เปาหมายของการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกนในป 
พ.ศ. 2550-2553 คือการกาวไปสูการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัยและเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําในภูมิภาค
อาเซียน 

มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดยุทธศาสตรการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติไวในแผนยุทธศาสตร
การบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550-2553 และออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 907/2550) 
ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2550 เรื่อง โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแกน และคําสั่ง
มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 3209/2550 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2550 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ ใหคณะกรรมการเตรียมการเกี่ยวกับการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ และมี
อํานาจหนาที่ในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตรของโครงการ ออกระเบียบ ประกาศและ
คําสั่งเกี่ยวกับการบริหารโครงการ รวมทั้งบริหารและกํากับดูแลงานดานตางๆของโครงการ ทั้งดาน
งบประมาณ บุคลากร และการจัดทําหลักสูตรและแผนการจัดการศึกษาของวิทยาลัย  

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแกน จะจัดตั้งขึ้นในลักษณะเปนองคกรในกํากับ
ของมหาวิทยาลัย ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย องคกรในกํากับมหาวิทยาลัยขอนแกน 
พ.ศ. 2539 มีระบบบริหารเปนอิสระจากระบบราชการ พึ่งตนเองได และขึ้นอยูภายใตการกํากับดูแลของ
มหาวิทยาลัย การบริหารวิทยาลัยใหมีคณบดีรับผิดชอบ ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการ
อํานวยการวิทยาลัย มีการแบงสวนราชการในวิทยาลัยออกเปน 2 กลุมภารกิจคือ กลุมภารกิจสนับสนุนการ
บริหาร มีหนาที่รับผิดชอบในการบริหารงานธุรการ งานสารบรรณ การงบประมาณ การเงิน การคลัง การ
พัสดุ การบริหารงานบุคคล และงานสนับสนุนการบริหารอื่นๆ และกลุมภารกิจสนับสนุนวิชาการ มีหนาที่
รับผิดชอบในการสนับสนุนบริหารหลักสูตร การจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร การ
บริการวิชาการ และความรวมมือกับตางประเทศ กลุมภารกิจขางตนนี้อาจมีหนาที่และความรับผิดชอบอื่นๆ
เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการอํานวยการมอบหมายได  

ภารกิจหลักของวิทยาลัยนานาชาติ ประกอบดวย (1) การบริหารหลักสูตร การจัดการ
ศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ ในสาขาวิชาที่ตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย ในการขยายการศึกษาและวิชาการสูระดับนานาชาติ (2) การสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 
(General Education Courses) สําหรับหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรที่ศึกษาเปนภาษาอังกฤษ ของ
มหาวิทยาลัย และ (3) การบริการวิชาการ และการรวมมือทางวิชาการดานการจัดการศึกษาหลักสูตร
นานาชาติกับสถาบันการศึกษาและหนวยงานอื่น ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและตางประเทศ ในป
การศึกษา 2551 วิทยาลัยมีแผนการเปดหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีจํานวน 2 หลักสูตรคือ 
Bachelor of Business Administration (Global Business) และ Bachelor of Arts (International 
Affairs) รับนักศึกษาหลักสูตรละ 100 คน การบริหารวิทยาลัยนานาชาติในระยะแรก จะไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากมหาวิทยาลัย จนกวาจะสามารถพึ่งตนเองไดและจัดสรรเงินใหกับมหาวิทยาลัยตาม
ขอกําหนดขององคกรในกํากับของมหาวิทยาลัย 

เพื่อใหการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ ดําเนินการไดตามวัตถุประสงค จึงขอเสนออนุมัติการ
จัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแกน และขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย ขอนแกน 
วาดวย วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2551 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม ทั้งนี้ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีคราวประชมุครั้งที่ 3/2551 เมื่อวนัที่ 15 กุมภาพันธ 
2551 เรียบรอยแลว   

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ใหคณะวิทยาการจัดการซึ่งจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจอยูแลว 

สามารถเปดสอนหลักสูตรนานาชาติในคณะได เนื่องจากวิทยาลัยนานาชาติกับคณะวิทยาการจัดการมี
นักศึกษากลุมเปาหมายตางกัน 

2. การกําหนดคุณสมบัติอาจารยของวิทยาลัยฯ ควรใชหลักเกณฑเดียวกันกับคณะอื่นๆ 
ซึ่งเปนไปตามที่กรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (กบม.) กําหนด ดังนั้น จึงควรกําหนดคุณวุฒิ
ปริญญาโทเปนอยางต่ํา 

3. ใหพิจารณาปรับแกไขระเบียบฯ ดังนี้ 
-  ขอ 8  ตัดองคประกอบขอ (4) (5) และ (6) ออก และกําหนดใหเปน            

“(4) ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน  เปนกรรมการ” แทน 
-  ขอ 18 (2) ตัดคําวา “และมหาวิทยาลัย” ทายขอความออก 
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มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน และใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2551 ตามที่เสนอ    โดยใหรับขอคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไป
พิจารณาปรับแกไขดวย 
 

 5.4   (ราง) ระเบียบฯ วาดวยสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. 2551 
รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยีเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่สภา

มหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชมุ ครัง้ที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2550 ไดเห็นชอบการปรับเปลี่ยน
สถานภาพของสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน จากการเปนองคกรในกํากับ มาเปนหนวยงานใน
สงักัดสํานักงานอธิการบดี และอยูภายใตการดูแลและรบัผิดชอบของฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 
โดยใหมหาวทิยาลัยดาํเนินการแกไขระเบยีบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย สถาบันสันติศึกษามหาวิทยาลัย 
ขอนแกน พ.ศ. 2540 ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของสถาบันฯ ดวยนั้น  เพื่อใหเปนไป 
ตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกลาว ฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อ
พิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน พ.ศ. 2551 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ไดรบัความเหน็ชอบจากที่
ประชุมคณบดคีราวประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 15 กมุภาพันธ 2551 ดวยแลว    

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ (ราง) ระเบียบฯ วาดวยสถาบันสันติศึกษา 

มหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. 2551  ตามที่เสนอ 
 

5.5   (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย หลักเกณฑและวิธีการพิจารณา    
การอุทธรณผลการพิจารณาการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2551 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ

เสนอตอที่ประชุมวา ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 หมวดที่ 3 
“กรณีที่ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไมอยูในเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด ผูขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการอาจยื่นอุทธรณผลการพิจารณานั้นได โดยยื่นอุทธรณตอสภาสถาบันอุดมศึกษาได
ภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่รับทราบมติ เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษา ไดรับเรื่องอุทธรณแลว ใหสง
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการพิจารณาคําอุทธรณ เมื่อมีความเห็นประการใดใหเสนอตอ
สภาสถาบันอุดมศึกษาวินิจฉัย และใหคําวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษาถือเปนที่สุด” 

 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2551 ไดมีมติให 
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการมีหนาที่ในการพิจารณาอุทธรณการขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการของบุคลากรสายผูสอน ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินการในการพิจารณาอุทธรณเปนไปดวยความ
เรียบรอย มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย หลักเกณฑและวิธีการ
พิจารณาการอุทธรณผลการพิจารณาการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2551 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2551 และที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งที่ 4/2551 
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2551 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว  

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน  

วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการพิจารณาการอุทธรณผลการพิจารณาการแตงตั้งบุคคลใหดํารง
ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2551  ตามที่เสนอ 
 

5.6   (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวย สวัสดกิารเงินกูเพื่อการ
เคหะสงเคราะห (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. ... 
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ดวยมหาวิทยาลัยประสงคจะจัด

สวัสดิการเงินกูเพื่อการเคหะสงเคราะหใหครอบคลุมถึงพนักงานมหาวิทยาลัยที่จางดวยเงินรายได ซึ่งมี
การจัดทําสัญญาจางเชนเดียวกันกับพนักงานมหาวิทยาลัยที่จางดวยเงินงบประมาณประกอบกับมีการ
ประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  ซึ่งมี
ผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 6 กุมภาพันธ 2551 แลว ซึ่งในพระราชบัญญัติดังกลาวกําหนดใหมีพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งหมายถึงบุคคลที่ไดรับการจางตามสัญญาจางใหทํางานในสถาบันอุดมศึกษา โดย

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี  3/2551  เมื่อวันท่ี   5   มีนาคม  2551 

ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งท่ี 4/2551  เมื่อวันที่  2  เมษายน  2551  เรียบรอยแลว 
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ไดรับคาจางหรือคาตอบแทนจากเงินงบประมาณแผนดินหรือเงินรายไดของสถาบันอุดมศึกษา  ดังนั้น 
เพื่อใหการจัดสวัสดิการเงินกูเพื่อการเคหะสงเคราะหของมหาวิทยาลัยขอนแกนครอบคลุมบุคลากรที่จะ
เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติดังกลาว และพนักงานมหาวทิยาลัยที่มีอยูเดิมดวย  จึงจาํเปนตองแกไขระเบียบ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยสวัสดิการเงินกูเพื่อการเคหะสงเคราะห (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ในสวนของ
นิยาม “ผูขอกู” และ “ผูกู” ใหสอดรับกัน จงึขอเสนอ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย สวัสดิการ
เงินกูเพื่อการเคหะสงเคราะห (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
ทั้งนี้ ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีคราวประชุม ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2551  
เรียบรอยแลว   

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน    

วาดวยสวัสดิการเงินกูเพื่อการเคหะสงเคราะห (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2551 ตามที่เสนอ 
 

5.7   รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2550 และแผนงบประมาณป 
2551 ของศนูยวิจัยรวมเฉพาะทางดานสวนประกอบฮารดดิสกไดรฟ  
รองอธกิารบดฝีายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยเีสนอตอที่ประชมุวา ศูนยวิจัยรวมเฉพาะ

ทางดานสวนประกอบฮารดดิสกไดรฟ ซึ่งมีสถานะเปนองคกรในกํากับของมหาวิทยาลัย ไดรับงบประมาณ
หลักจากศูนยเทคโนโลยีอเิลก็ทรอนคิสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) และไดรับงบประมาณสนับสนุน 
ทั้งดานการวิจัยและดานการสรางเครือขายความรวมมือและการถายทอดเทคโนโลยีจากภาคอุตสาหกรรม 
ไดเสนอรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2550 โดยสรุปในดานการวิจัย ศูนยฯ ไดรับอนุมัติ
โครงการวิจัยจํานวนทั้งหมด 11 โครงการ และขณะนี้ยังอยูในระหวางดําเนินการ จึงยังไมสามารถผลิต
จํานวนบทความหรอืสิทธิบัตรได ในดานการพัฒนาบุคลากร มีจํานวนโครงการวิจัยเพื่อการศกึษา (ทุนการศึกษา) 
ที่ใหการสนับสนุนในระดับปริญญาตรี จํานวน 19 โครงการ ระดับปริญญาโท 10 โครงการ ระดับปริญญา
เอก  1  โครงการ และมีโครงการที่อยูในระหวางการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิในระดับปริญญาโทจํานวน  
3 โครงการ และระดับปริญญาเอก 1 โครงการ ซึ่งหากโครงการเหลานี้ไดรับการพิจารณาอนุมัติ จํานวน
โครงการในระดับปริญญาโทและเอก ก็จะไดจํานวนสูงกวาหรือเทากับเปาหมายของปจจัยชี้วัดความสําเร็จ 
แตอยางไรก็ตาม จํานวนโครงการในระดับปริญญาตรีนั้นยังต่ํากวาเปาหมายของปจจัยชี้วัดความสําเร็จ 
สําหรับปญหาการดําเนินงานและแนวทางการแกปญหาของงานดานการวิจัยและสนับสนุนงานวิจัย และ
ดานการพัฒนาบุคลากรนั้น มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  

พรอมนี้ศูนยฯไดขอเสนอแผนงบประมาณประจําป 2551 (1 ตุลาคม 2550– 30 
กันยายน 2551) โดยแผนการใชงบประมาณดังกลาวจัดทําขึ้นใหสอดคลองกับแผนการดําเนินงานของ
ศูนยตามพันธกิจหลัก 3 ดาน คือ ดานการวิจัยและสนับสนุนการวิจัย ดานพัฒนาบุคลากร ดานการสราง
เครือขายความรวมมือและถายทอดเทคโนโลยี โดยมีงบประมาณรายรับรวม 48,506,996.33 บาท  ซึ่ง
เปนงบผูกพันจากงบประมาณป 2550 จํานวน 19,973,596.33 บาท มีงบประมาณรายจายรวม 
41,156,996.33 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ไดรับความเหน็ชอบจาก
ที่ประชุมคณบดีคราวประชมุครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2551 ดวยแลว 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณา 
มต ิท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2550 และใหความ

เห็นชอบ แผนงบประมาณป 2551 ของศูนยวิจัยรวมเฉพาะทางดานสวนประกอบฮารดดิสกไดรฟ   
ตามที่เสนอ 
 

5.8   ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 4 หลักสูตร 
รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยีทําหนาที่แทนกรรมการและ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ดวยคณะในสังกัดไดเสนอขออนุมัติหลักสูตร ซึ่งไดผาน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กลั่นกรองหลักสูตร และไดเสนอใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณา
หลักสูตรตามมติสภามหาวทิยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2549 เมือ่วันที่ 1 มีนาคม 2549 พิจารณาให
ความเห็นชอบแลวจํานวน 4 หลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียดการจําแนก หลักสูตรตามประเภทหลักสูตร ระดับ
ปริญญา คณะ และประเภทการเปดสอน ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหความเห็นชอบหลักสูตรตามที่เสนอ 4 หลักสูตร  

ดังนี้ 
1.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง  

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551) 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี  3/2551  เมื่อวันท่ี   5   มีนาคม  2551 

ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งท่ี 4/2551  เมื่อวันที่  2  เมษายน  2551  เรียบรอยแลว 
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2.  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทางเภสัชกรรม  
(หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2551) 

3.  หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทางเภสัชกรรม  
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2551) 

4.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ฉบับป  พ.ศ. 
2545 (ประเภทปรับปรุงเล็กนอย) 

  
5.9   ขออนุมัติแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ    

(ตามรายละเอียดเอกสารลับ) 
 

5.10   เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา 
รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยีทําหนาที่แทนกรรมการและเลขานุการ

สภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ดวยมีคณะตางๆในสังกัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจําคณะไดเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษาโดยรับรองวาไดตรวจสอบรหัสประจําตัว
นักศึกษา  ชื่อ-ชื่อสกุล รายวิชา สาขาวิชา และคะแนนเฉลี่ยสะสม ถูกตองเรียบรอยแลว มหาวิทยาลัย
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตามอํานาจตามความในมาตรา 16 (3) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัย ขอนแกน พ.ศ. 2541 จํานวน 1,000 คน ประกอบดวย 

-  ระดับปริญญาเอก                      2     คน 
-  ระดับปริญญาโท                     96  คน 
-  ระดับปริญญาตรี             902     คน 

ซึ่งมีรายละเอียดสรุปการจําแนกผูสําเร็จการศึกษาตามคณะ ระดับหลักสูตร  ชื่อปริญญา ตามเอกสารประกอบ 
วาระการประชุม   

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่พิจารณาอนุมัติ 
มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติปริญญาใหผูสําเร็จการศึกษา ตามทีเ่สนอ 

              
ระเบียบวาระที่  6   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

6.1   พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551                 
อธิการบดีเสนอตอที่ประชุมวา ดวยขณะนี้พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ไดประกาศบังคับใชแลว ตั้งแตวันที่ 6 กุมภาพันธ 2551 ซึ่ง
พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดมีการปรับปรุงการกําหนดระบบตําแหนงและประเภทตําแหนงใหเหมาะสมกับ
ลักษณะงาน โดยกําหนดใหมีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และปรับปรุงการกําหนดหลักเกณฑการตอ
เวลาราชการของผูดํารงตําแหนง วิชาการใหมใหการตอเวลาราชการเปนไปตามความจําเปนเพื่อประโยชน
แกการสอนหรือวิจัยและตามความตองการของสถาบันอุดมศึกษาเทานั้น นอกจากนี้ ยังไดเพิ่มเติม
บทบัญญัติเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของอธิการบดีและบทบัญญัติเพื่อรองรับการบริหารงานบุคคล
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาใหชัดเจนยิ่งขึ้น  
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

มต ิท่ีประชุมรับทราบ  และมีขอเสนอแนะใหนําพระราชบัญญัติดังกลาวเผยแพร
บนเว็บไซตของมหาวิทยาลัยดวย 
 

6.2    การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา 
ในชวงที่ไมมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยไดจัดทําหนังสือเวียน

เสนอตอกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา ตามหนังสือ
มหาวิทยาลัย ที่ ศธ  0514.1.1.2/ว.1350  และตามบันทึก ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว.121  ลงวันที่ 18  กุมภาพันธ 
2551 โดยครบรอบการเวียนหนังสือในวันที่  26  กุมภาพันธ  2551   และเมื่อถึงวันที่ครบกําหนดการเวียน
หนังสือแลวปรากฏวาไมมีขอทักทวงแตประการใด จึงถือวาสภามหาวิทยาลัย  มีมติอนุมัติ  ดังนี้ 
  -  ระดับปริญญาโท                 18        คน 
  -  ระดับปริญญาตรี                   1        คน 
  -  ระดับอนุปริญญา             1        คน 
               รวม       20    คน 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
  มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
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6.3   รายงานผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจําเดือนมกราคม  2551  
ในเดือนมกราคม 2551 อธิการบดไีดปฏิบัติภารกิจตางๆประกอบดวย งานประจําทั่วไป  

กิจกรรมดานวเิทศสัมพันธและความรวมมอืกับตางประเทศ  การเปนวิทยากรบรรยายพิเศษและอื่นๆ  ซึ่งมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 มต ิท่ีประชุมรับทราบ 

 
6.4    สรุปกิจกรรมตางๆของมหาวิทยาลัยขอนแกน และรายงานสรุปขาวมหาวิทยาลัย                   

ขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน ประจําเดือนกุมภาพันธ 2551 
 ในเดือนกุมภาพันธ 2551 มหาวิทยาลัยไดดําเนินกิจกรรมที่สําคัญๆ ในดานการพัฒนา

วิชาการและผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม การพัฒนานักศึกษา  
การตางประเทศ การพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาบุคลากร และการจดักิจกรรมพเิศษ และนอกจากนี้งาน
ประชาสัมพันธยังไดรวบรวมรายงานสรุปขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2551 ซึ่งมีรายละเอียดบรรจุในแผนซีดี 

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 มต ิท่ีประชุมรับทราบ 

  
ระเบียบวาระที่ 7   เรื่องอืน่ๆ 

7.1  ขออนุมัติยกเวนหลักเกณฑการตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย 
รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลเสนอตอที่ประชุมวา ตามขอ 6.1.1 แหงประกาศ  

อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1/2543) กําหนดวาการทําสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย สาย
ผูสอน ตําแหนงอาจารย กรณีมีวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก ใหมีระยะเวลาสูงสุดในการทําสัญญาจาง
รวมกันแลวไมเกิน 7 ป และจะตองไดรับการแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนงผูชวยศาสตราจารยจึงจะตอสญัญาจาง
ได แตปรากฏวามีพนักงานมหาวิทยาลัย ตาํแหนงอาจารย จํานวน 2 ราย คือ นายทรงวิทย  พิมพะกรรณ  
สังกัดคณะศลิปกรรมศาสตร  และ นายปยะศักดิ์  ปกโคทานัง สังกัดคณะศึกษาศาสตร ไดรับการตอสัญญา
จางครบ 7 ป ตามหลักเกณฑของประกาศ อ.ก.ม. ดังกลาวแลว แตยังไมไดยื่นขอตําแหนงทางวิชาการ 
ซึ่งตามขอ 9 ของประกาศ อ.ก.ม.ฉบับเดียวกันนี้ กําหนดวาหากไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดให
เสนอ อ.ก.ม. พิจารณา จึงใครเสนอขออนุมัติสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. ขออนุมัติหลักการใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
ทําหนาที่แทนอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (อ.ก.ม.) ตามประกาศดงักลาว   

2. ขออนุมัติยกเวนการปฏิบัติตามประกาศดงักลาวเปนกรณีพิเศษในการตอสัญญาจาง 
โดยขอตอสัญญาจางในปที่ 8  มีผลใชบังคับตั้งแตวันครบกําหนดสัญญาจางในแตละราย โดยพนักงาน
มหาวิทยาลัยทั้งสองรายจะตองยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ภายใน 90 วัน นับตั้งแตสภา
มหาวิทยาลัยมีมติ หากพนกําหนดนี้แลว ใหเลิกจางทันที กรณีพิจารณาตําแหนงทางวิชาการยังไมแลว
เสร็จภายใน 1 ป ใหตอสัญญาจางไดอีก 1 ป 

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 ประธานสภาคณาจารยไดเสนอขอคิดเห็นใหมหาวิทยาลัยพิจารณา TOR ของพนักงาน

สายผูสอน กรณีที่ไมผานวาจะมีมาตรการในการดําเนินการอยางไร  
 มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ ดังนี้ 
1. อนุมัติหลักการใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 

(ก.บ.ม.) ทําหนาท่ีแทนอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (อ.ก.ม.) ตามประกาศดังกลาว  และ
ประกาศอื่นๆ ดวย 

2. อนุมัติใหยกเวนการปฏิบัติตามประกาศดังกลาวเปนกรณีพิเศษ เฉพาะ
พนักงานทั้ง 2 รายน้ี ตามเสนอ ท้ังน้ีไมสามารถนํามากลาวอางในการขอยกเวนสําหรับรายอื่นๆ 
และมอบใหมหาวิทยาลัยดําเนินการใหคณะตางๆสํารวจพนักงานสายผูสอนทั้งหมดเมื่อครบ
สัญญาจางในปท่ี 6 และสนับสนุนหรือเรงรัดใหดําเนินการขอตําแหนงทางวิชาการ 
 

7.2   การรับมอบที่ดินเขตทหารที่ ตําบลทาพระ 
รศ.นิสันต  สัตยาศัย  เสนอตอที่ประชุมวา  ขอใหมหาวิทยาลัยติดตามเรื่องการขอมอบ

ที่ดินเขตทหารที่ตําบลทาพระ จังหวัดขอนแกน ใหแกมหาวิทยาลัยดวย 
มต ิท่ีประชุมรับทราบ 
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7.3   การประเมินผลสํานักวิชาศึกษาท่ัวไป 
 รศ.นิสันต  สัตยาศัย  เสนอตอที่ประชุมวา เนื่องจากไดรับทราบจากบุคลากรหลายทานวา

ไดรับผลกระทบในการดําเนินงานของสํานักวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยไดจัดตั้งขึ้น ดังนั้น เพื่อใหเกิด
ความเขาใจอันดี จึงขอเสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาประเมินผลการดําเนินงานของสํานักวิชาศึกษาทั่วไป
วามีผลกระทบตอการเรียนการสอนปกติอยางไรหรือไม   

มต ิท่ีประชุมรับทราบ 
 

7.4   รายงานฉบับสุดทาย สําหรับการรับฟงความคิดเห็นโดยการสนทนากลุมและ        
สัมภาษณเจาะลึก  
รศ.ศจี สัตยุตม ในฐานะประธานอนุกรรมการดําเนินการรบัฟงความคิดเห็นรางพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยขอนแกนและรองประธานคณะทํางานดําเนินการสนทนากลุม เสนอตอที่ประชุมวา ตามที่
คณะอนุกรรมการดําเนินงานรบัฟงความคิดเห็นฯ และคณะทํางานดําเนินการสนทนากลุม ไดรับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการดําเนินการรับฟงความคิดเหน็เกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัขอนแกน พ.ศ. … เพื่อไป
เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  ใหดําเนนิการรับฟงความคิดเห็นฯโดยวิธีการสนทนากลุมและการสัมภาษณ
เจาะลึกนั้น บัดนี้ ไดดําเนนิงานตามขั้นตอนตางๆ มาโดยลําดับ จนถึงขั้นตอนการจัดทํารางรายงานฉบับ
สุดทายเสร็จเรียบรอยแลว และไดสงรายงานฉบับนี้ใหแก ประธานคณะกรรมการดําเนินการรับฟงความคิดเห็นฯ 
เพื่อรวบรวมนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยตอไป พรอมทั้งไดเผยแพรรายงานดังกลาวสูสาธารณะและบนเว็บไซต 
ของคณะกรรมการดําเนินการรับฟงความคิดเห็นฯ ซึ่งเปนไปตามกระบวนการรับฟงความคิดเห็นที่ไดแจงตอ
ประชาคมไวแลวตั้งแตเริ่มตน  ผูสนใจทุกทานสามารถอานรายงานดังกลาวได ในการนี้ขอขอบคุณกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยขอนแกนทุกทานที่มีสวนรวมในการสนับสนุนและใหขอมูลการดําเนินงาน และขอยุติบทบาท
การรับฟงความคิดเห็นฯของคณะอนุกรรมการฯ เนื่องจากไดดําเนนิการมาจนครบกระบวนการตามที่ไดรับ
มอบหมายแลว ดังนั้นหากทานใดมีขอคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับรางรายงาน ขอใหเสนอตอประธาน 
คณะกรรมการดําเนินการรับฟงความคิดเหน็ฯ (นายเฉลิมชัย วงศนาคเพ็ชร) ไดโดยตรง    

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
7.5   เรื่องเสนอจากองคกรแพทยศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ 

ประธานสภาคณาจารยเสนอตอที่ประชุมวา ดวยไดรับเรือ่งจากองคกรแพทยศูนยหัวใจ
สิริกิติ์ฯ เกี่ยวกับปญหาโครงสรางการบรหิารงานของศนูยหัวใจสิริกิติฯ์ ที่ประชุมสภาคณาจารยมหาวิทยาลัย 
ขอนแกน ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551 ไดสรุปและใหนําเสนอในที่ประชุมสภามหาวทิยาลัย
โดยมีขอเสนอ ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยควรชะลอการบังคับใชขอบังคับฯวาดวย การบริหารศูนยหัวใจสิริกิติ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฉบับที่ 3  จนกวาจะมีความชัดเจนเรื่องการแบงสวนราชการ ตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ และใหมหาวิทยาลัยปรึกษาไปทางกฤษฎีกาเพื่อความถูกตองทางกฎหมาย 

2. เพื่อใหเกิดบรรยากาศการมสีวนรวมควรมกีารประเมินผลการบริหารศนูยหัวใจสิริกิติ์ฯ
ตามโครงสรางเดิมกอนที่จะมีการปรับเปลี่ยน โดยเสนอผานที่ประชุมคณบดีพิจารณาใหความคดิเห็น 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบและใหหารือกับผูบริหารมหาวิทยาลัยตอไป 
 
เลิกประชุมเวลา    11.30  น. 

 
 

(ลงชื่อ) กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย 
      (รองศาสตราจารยกิตติชัย  ไตรรัตนศริิชยั) 
                                                         รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 
              ปฏิบัติหนาที่แทนกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

 
นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์ 
ผูจดรายงานการประชุม      
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