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ประเภท 
ณ. 17  มิ.ย. 52 ณ. 17  ก.ค. 52  เพ่ิม / (ลด)  

หมายเหต ุ
จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน 

1. เงินฝากธนาคาร     
เงินฝากออมทรพัย 
เงินฝากประจาํ 
เงินฝากออมทรพัย 
เงินฝากประจํา 

     1.1 เพ่ือสภาพคลอง 627,248,658.32 376,213,740.20 (251,034,918.12) 
     1.2 เพ่ือเปนสวสัดิการ 188,666,755.15 188,666,755.15  
     1.3 เพ่ือใชตามวัตถุประสงคเฉพาะ    198,442,936.02    241,751,805.42  43,308,869.40) 
                    รวม 1,014,358,349.49   806,632,300.77 (207,726,048.72) 

ประเภท ณ. 17  มิ.ย. 52 ณ. 17  ก.ค. 52  เพ่ิม / (ลด)  หมายเหต ุ
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 จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน 
2. เงินลงทุน     
     2.1 เงินฝากธนาคาร /  
          สถาบันการเงิน 

  

           2.1.1 เงินฝากเพื่อลงทุน 
                  และเงินฝากประจํา 

1,209,485,577.99 1,322,697,854.15 113,212,276.16 
  

     2.2 ตราสารหนี ้       
           2.2.1 พันธบัตรรฐับาล 1,264,980,000.00 1,264,980,000.00 -  
           2.2.2 หุนกูที่ออกโดย 
                   บริษัทหรือภาคเอกชน 

745,000,000.00 745,000,000.00 -  

           2.2.3 ตั๋วแลกเงิน /หุนกู /  
                   ตราสารหนี ้

1,439,630,958.90 1,439,653,589.37  22,630.47  
  

รวม  4,659,096,536.89  4,772,331,443.52 113,234,906.63  
     2.3 ตราสารทุน       
           2.3.1 กองทุนรวมวายภุักษ 430,400,000.00 429,600,000.00 (800,000.00)   

     2.4 กองทุนสวนบุคคล ณ.31 พ.ค. 52 ณ.30 มิ.ย. 52     
           2.4.1 มูลคาสนิทรพัยสทุธิ 1,185,869,667.69 1,212,924,156.54 27,054,488.85   มูลคาทรัพยสิน

ประเดิม 1,200 ลาน
บาท 

     2.5  เงินใหกู       
           2.5.1 เงินใหสหกรณ 
                   ออมทรัพยกู 

225,000,000.00 205,000,000.00    (20,000,000.00)   

รวม  1,841,269,667.69  1,847,524,156.54       6,254,488.85   
 รวมสินทรัพยประเภทเงินฝากธนาคาร

และเงินลงทุน 7,514,724,554.07    7,426,487,900.83    (88,236,653.24)  

หมายเหต ุ 1. รายละเอียดประกอบสําหรับกองทุนรวมวายุภักษ  1 
   1.1  มูลคาหุนตาม  NAV  ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2552  = 10.74 บาท (จํานวน 40 ลานหุน) 2 
    1.2  ราคาหุน  ซ่ึงเปนราคาปดตลาด  ณ วนัที่ 17 กรกฎาคม 2552  =  หุนละ  9.80 บาท 3 
2. รายละเอียดประกอบสําหรับกองทุนสวนบุคคล 4 
    2.1  มูลคาสินทรัพยสุทธิตาม NAV ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 = 1,212,924,156.54 บาท 5 
3. จากมติคณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแกนเห็นชอบใหคิดมูลคาตาม  NAV  6 

• รายได 7 
       ดอกเบี้ยรับปงบประมาณ 2552 (1 ต.ค. 2551 - 17 ก.ค. 2552)      =  145,037,450.08   บาท 8 

• รายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ในปงบประมาณ 2552  (1 ต.ค. 2551 - 17 ก.ค. 9 
2552) 10 
 -  งบบุคลากร                       170,379,498.92   บาท 11 

       -  งบดําเนินงาน                    1,373,900,821.73   บาท 12 
       -  งบลงทุน              79,575,218.64    บาท 13 

       -  งบเงินอุดหนุน                      715,418,639.15    บาท 14 
        -  รายจายอื่นๆ                         16,425,414.27    บาท 15 
      รวม                 2,355,699,592.71    บาท  16 
 17 

2.  รายงานกระแสเงินสดรับ – จาย ปงบประมาณ 2552 ประจําเดือนมิถุนายน 2552 18 
     2.1 กระแสเงินสดรับ  จํานวนเงินรวม 943,034,406,.99 บาท  ประกอบดวย 19 
 1.1 เงินรับจากการจัดการศึกษา (คาธรรมเนียมการศึกษา)  395,002,671.68   บาท 20 
 1.2 เงินรับจากการใหบริการรักษาพยาบาล            377,867,966.36   บาท 21 
 1.3 เงินรับจากการใหบริการวิชาการ ทุนวิจัย              53,754,000.47   บาท 22 
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 1.4 เงินรับจากการบริหารสินทรัพย  หนวยงานในกํากับ      9,196,120.18   บาท             1 
       (โรงพิมพ) คาธรรมเนียมสาธารณูปโภค   2 
           1.5 เงินรับจากหนวยงานอื่นสนับสนุน/บริจาค     35,443,548.83   บาท 3 
 1.6 เงินรับจากเงินรับฝาก เงินกองทุน                20,140,968.93   บาท 4 
 1.7 เงินรับอื่น ๆ เชน คาจําหนายผลผลิตการเรียนการสอน       11,662,137.49   บาท 5 
            คาปรับ 6 
 1.8 เงินรับชําระคืนเงินยืมทดรองราชการ      12,063,486.92   บาท 7 
 1.9 เงินรับชําระคืนเงินยืมกองทุนและเงินใหยืม     27,903,505.83   บาท 8 
       รวม       943,034,406.69   บาท   9 
    2.2 กระแสเงินสดจาย  จํานวนเงิน 435,739,893.56 บาท  ประกอบดวย 10 
 2.1 จายเงินยืมทดรองราชการ      43,462,332.37    บาท 11 
 2.2 จายเงินยืมกองทุน         1,973,518.00    บาท 12 
 2.3 รายจายอื่น ๆ (การจายเงินทุกประเภทท่ีนอกเหนือจาก    390,304,043.19    บาท 13 
       (การจายเงินตาม 2.1 และ 2.2)                                                  14 
       รวม       435,739,893.56   บาท 15 
    2.3  เดือนมิถุนายน 2552 มหาวิทยาลัยมีกระแสเงินสดรับสูงกวากระแสเงินสดจาย        16 
          507,294,513.43  บาท  เนื่องจากในเดือนมิถุนายน 2552  มีการรับเงินคาลงทะเบียน  17 
          นักศึกษา โดยสรุปแลว ปงบประมาณ 2552 ในชวงเวลา 9 เดือน (ต.ค. 2551 – มิ.ย.2552)   18 
           มหาวิทยาลัยมีกระแสเงินสดรับสูงกวากระแสเงินสดจาย จํานวน 557,801,625.29  บาท   19 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 20 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 21 

  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 22 
 23 

4.2 รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการการเงินมหาวิทยาลัยขอนแกน  24 
         : ขอเสนอกรอบนโยบายการบริหารและการจัดการการเงินเพื่อการลงทุน                 25 
 ใหเกิดรายไดหรือมูลคาเพิ่มขึ้น 26 
 รองอธิการบดีฝายทรัพยสินในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการเงินมหาวิทยาลัย 27 

ขอนแกนเสนอที่ประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีนโยบายการบริหารการเงิน ใหมีการบริหารเงินรายไดเพื่อ28 
การลงทุนที่จะใหมหาวิทยาลยัไดรับผลประโยชนที่ดีและเหมาะสม โดยไดมอบอํานาจและหนาที่ใหคณะกรรมการ 29 
การเงินมหาวทิยาลัยขอนแกนพิจารณาเสนอกรอบนโยบายการบริหารและการจัดการการเงินเพื่อการลงทุนใหเกิด 30 
รายไดหรือมูลคาเพิ่มขึ้น ตามนัยที่กําหนดไวใน ขอ 7.2 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยคณะกรรมการ 31 
การเงินมหาวทิยาลัยขอนแกน พ.ศ.2552 และคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ 28/2552 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการ 32 
การเงินมหาวิทยาลัยขอนแกน นั้น  ในการประชุมคณะกรรมการการเงินมหาวทิยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 2/2552 เมื่อ33 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2552 ไดมีมติเห็นชอบในแนวทางการบริหารจัดการการเงินเพื่อการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแกน 34 
ที่ฝายเลขานุการคณะกรรมการการเงินฯเสนอ  และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ35 
กําหนดเปนนโยบายการบริหารและจัดการเงินรายไดเพือ่ใหเกิดรายไดหรือมูลคาเพิ่มขึ้นตอไป    36 

 ในปจจุบันมหาวิทยาลัยมีวงเงินและหลักทรัพยที่จะสามารถบริหารการเงินเพื่อการลงทุน 37 
รวมเปนมูลคาประมาณ 7,000 ลานบาท  เพื่อใหการจัดการการเงินเกิดประโยชนตอบแทนที่ดีและเหมาะสม38 
แกมหาวิทยาลัย จึงขอเสนอแนวทางการบริหารจัดการการเงินเพื่อการลงทุนของมหาวิทยาลัย   ซึ่ง39 
มีสาระสําคัญ ดังนี้ 40 

1.  ใหมีการปรับปรุงระบบและกระบวนงานทางการบัญชีการเงินของมหาวิทยาลัย 41 
(Financial Accounting)  เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีเม็ดเงินที่จะสามารถบริหารและนําไปลงทุนที่ให42 
ผลตอบแทนที่สูงกวาเดิมไดเพิ่มขึ้น โดยขอความเห็นชอบใหมหาวิทยาลัย (กองคลัง) ดําเนินการเสนอการ43 
ปรับปรุงระบบและกระบวนงานทางการบัญชีการเงิน (Financial Accounting) โดยอาศัยหลักการในการจัดการ 44 
บัญชีเงินคงคลังของกรมบัญชีกลาง (ตามแนวทางของระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวของของกรมบัญชีกลาง) 45 
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กลาวคือ จัดตั้งบัญชีการเงินรับและบัญชีการเงินจายประจําปงบประมาณ และกําหนดวางผังบัญชีลักษณะ1 
กองทุนเพื่อใหสามารถรองรับสวนเงินรายไดที่เปนสวนเงินทุนหรือเงินกองทุนตางๆ (ซึ่งในปจจุบันมีการ2 
ดําเนินการโดยนําเงินฝากธนาคารพาณิชยในประเภทออมทรัพยที่ใหผลตอบแทนต่ํา)  ทั้งนี้ใหมีการดําเนินการ 3 
จัดการใหมีขอมูลทางการเงินใหเปนปจจุบันที่สามารถรายงานทางการเงินในสวนของเงินทุนและเงินกองทุน4 
ตางๆ และใหนําเสนอรายงานตอคณะกรรมการการเงินฯและสภามหาวิทยาลัยทุกรายเดือนหรือตามงวดบัญชี5 
ของมหาวิทยาลัย 6 

2.  กรอบสัดสวนเงินรายไดและแนวทางการจัดการเพื่อการลงทุน 7 
 สวนท่ี 1 จัดสรรเงินเพื่อสภาพคลองของการบริหารมหาวิทยาลัย กําหนดสัดสวนประมาณ8 

รอยละ 8 หรือไมนอยกวาภาระรายจายประจําเดือนของมหาวิทยาลัย วงเงินรวมประมาณ 560 ลานบาท 9 
ใหมีการจัดการทางการเงิน โดยนําฝากธนาคารพาณิชยเปนประเภทออมทรัพย หรือลงทุน   10 

ระยะสั้นในหนวยลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ําและใหสภาพคลองใกลเคียงกับเงินฝากประเภทออมทรัพย และให11 
ผลตอบแทนที่สูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ไดแก การลงทุนในกองทุนเปดที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแหงหนี้12 
ที่ดําเนินการโดยสถาบันการเงินหรือบริษัทหลักทรัพยที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือสูงไมต่ํากวา A+  13 

 สวนท่ี 2  จัดสรรเงินเพื่อจัดเปนเงินลงทุนในตราสารแหงหนี้หรือในหลักทรัพยที่มีคุณภาพ 14 
ที่ใหผลตอบแทนที่สูง  กําหนดสัดสวนประมาณรอยละ 50 วงเงินรวมประมาณ 3,500 ลานบาท ซึ่งเปน15 
สัดสวนเงินลงทุนที่ใกลเคียงกับปจจุบัน  16 

ใหมีการบริหารการลงทุน ดังนี ้17 
1) กําหนดสัดสวนไมนอยกวารอยละ 80 ของเงินสวนนี้ วงเงินรวมประมาณ 2,800 ลานบาท 18 

ใหจัดการลงทุนในตราสารแหงหนี้ ไดแก พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินกระทรวงการคลัง ตั๋วแลกเงิน หุนกูธนาคาร19 
พาณิชยที่ใหผลตอบแทนสูงและธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินที่มีความมั่นคงและไดรับการจัดอันดับ20 
ความนาเชื่อถือสูงไมต่ํากวา A+  โดยเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยโดยรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหนาที่ที่เกี่ยวของ21 
ในการจัดการดานการเงินและทรัพยสินเปนผูพิจารณาวงเงินของการจัดซื้อนําเสนออธิการบดีเพื่อขออนุมัติ22 
จากคณะกรรมการการเงินฯ ทั้งนี้ ในกรณทีี่เปนการเรงดวนที่ตองตดัสินใจในการจัดการ การจองหรือการส่ังซื้อ 23 
ใหมหาวิทยาลัยโดยรองอธิการบดีที่รับผิดชอบพิจารณาและนําเสนอขอมูลใหอธิการบดีพิจารณาใหความ24 
เห็นชอบในการดําเนินการและเสนอขออนุมัติตอประธานคณะกรรมการการเงินโดยตรง และใหนําผลที่ได25 
ดําเนินการแลวเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินในคราวตอไป 26 

2) กําหนดสัดสวนไมเกินกวารอยละ 20 ของเงินสวนนี้ วงเงินรวมประมาณ 700 ลานบาท 27 
ใหจัดการลงทุนในหลักทรัพยหรือหนวยลงทุนที่ใหผลตอบแทนสูง  28 

ในการบริหารใหคณะกรรมการการเงินฯ พิจารณาหลักทรัพยที่จะลงทุนตองเปน29 
หลักทรัพยที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือสูงไมต่ํากวา A+ และเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความ30 
เห็นชอบ เชน การลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพยที่เปนเจาของกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ (Freehold)  31 

    สวนท่ี 3 จัดสรรเงินในสัดสวนประมาณรอยละ 40 เพื่อการเงินลงทุนระยะยาว วงเงินรวม32 
ประมาณ 2,800 ลานบาท เพื่อสรางความมั่นคงดานการเงินและการคลังใหแกมหาวิทยาลัยในระยะยาว 33 
ไดแก การลงทุนในลักษณะกองทุนสวนบุคคล หรือการลงทุนรูปแบบอื่นที่จะใหผลตอบแทนที่สูงโดยมี  34 
ความเสี่ยงในระดับที่สามารถรับได  35 

    ในการบริหารใหคณะกรรมการการเงินฯ พิจารณาและเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ   36 
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 37 

  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการเงิน38 
เพื่อการลงทุนของมหาวิทยาลัย เพื่อกําหนดเปนนโยบายการบริหารและจัดการเงินรายไดเพื่อการลงทุนให39 
เกิดรายไดหรือมูลคาเพิ่มขึ้น ตามที่คณะกรรมการการเงินฯเสนอ 40 

  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 41 
1) ฝายเลขานุการของคณะกรรมการการเงินฯควรมอบหมายใหมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ42 

ดูแลติดตามขอมูลความเคลือ่นไหว ทําความเขาใจในรายละเอียดตางๆในเรื่อง        43 
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การลงทุนของมหาวิทยาลัยเต็มเวลา อยางนอย 1 คน ซึ่งอาจพฒันาตอไปเปนหนวยงาน1 
ที่ทําหนาที่ดูแลเรื่องการลงทุนของมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 2 

2) หากคณะกรรมการการเงินฯคาดหวังวาจะมีผลตอบแทนจากการจัดสรรเงินลงทุนระยะยาว 3 
วงเงินรวมประมาณ 2,800 ลานบาท โดยเฉลี่ยปละ 5 %  ก็ควรถือเอาผลตอบแทนที่4 
คาดหวังดังกลาว เปนคา benchmark ผลตอบแทนการลงทุน ซึ่งมหาวิทยาลัยหรือ5 
ประชากรของมหาวิทยาลัยควรรอดูผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวดังกลาว      6 
ดวยความเขาใจรวมกัน โดยไมตองมีการติดตามอยางใกลชิด   เพื่อไมใหคณะกรรมการ7 
การเงินฯเกิดแรงกดดันในการพิจารณาลงทุน  ซึ่งคณะกรรมการการเงินฯมีโครงการที่จะ8 
จัดทําเว็บไซตเพื่อรายงานการเงินและการลงทุนใหประชากรที่สนใจรับทราบขอมูล9 
ความเคลื่อนไหวทางการเงินและการลงทุนของมหาวิทยาลัยดวยแลว 10 

3) สภามหาวิทยาลัยอาจใหมีการพิจารณาทบทวนนโยบายการลงทุนระยะยาวไดทุกป  11 
4) ควรมีการจัดสรรเงินรายไดสวนหนึ่งชวยเหลือขาราชการลูกจางที่เดือดรอน โดยอาจ12 

พิจารณาใหเปนเงินกูยืม และใหคณะกรรมการการเงินฯกํากับดูแล  13 
5) การระดมทุนกับศิษยเกา ควรตองเริ่มดําเนนิการอยางจริงจัง โดยสํานักงานบริหารกิจการ14 

ศิษยเกาที่ไดจัดตั้งแลว ควรดําเนินการใหเห็นผลเปนรูปธรรมในระยะเวลา 1-2 ป  15 
6) มหาวิทยาลัยควรนําเสนอรายงานการเงิน/ทรัพยสินที่ไดรับบริจาคจากศิษยเกา ทั้งที่ได16 

มีการบริจาคผานคณะและมหาวิทยาลัยใหเปนระบบเดียวกัน และควรรณรงคสงเสริมให17 
ศิษยเกาบริจาคกับมหาวิทยาลัยใหมากขึ้น เพื่อสามารถนํามาใชพัฒนามหาวิทยาลัย  18 
ในภาพรวม 19 

  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหความเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการเงิน20 
เพื่อการลงทุนของมหาวิทยาลัย เพื่อกําหนดเปนนโยบายการบริหารและจัดการเงินรายไดเพื่อการ21 
ลงทุนใหเกิดรายไดหรือมูลคาเพิ่มขึ้น ตามที่คณะกรรมการการเงินฯเสนอ โดยใหรับขอคิดเห็น22 
เสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการตอไป     ท้ังน้ี ขอใหมหาวิทยาลัยเรงดําเนินการเรื่อง23 
การระดมทุนจากศิษยเกาโดยเร็ว 24 
 25 

4.3 รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดทําเสนทางพัฒนา 26 
        สูความสําเร็จ (Road Map) ของศูนยหัวใจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  27 

 ศาสตราจารยกนก วงษตระหงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการเพื่อพจิารณาจัดทําเสนทาง 28 
พัฒนาสูความสําเร็จ (Road Map) ของศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เสนอที่ประชุมวา ตามที่29 
คณะกรรมการฯไดดําเนินงานมาครบ 3 เดือน ตามกรอบเวลาที่กําหนด โดยไดไปพบกับผูเกี่ยวของในสวนงาน30 
ตางๆ ซึ่งไดรบัทราบขอมูล แนวความคิด และขอจํากัดตางๆที่เปนประโยชนในการพิจารณาของคณะกรรมการ31 
อยางมาก   ในการนี้ จึงขอเสนอรายงานผลการดําเนินงาน โดยขอเชิญ ดร.นิธินาถ  สินธุเดชะ   ที่ปรึกษา 32 
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดทําเสนทางพัฒนาสูความสําเร็จฯ และศาสตราจารยบวรศิลป เชาวนชื่น 33 
กรรมการและเลขานุการฯ เปนผูเสนอผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตอที่ประชุม    34 
 ดร.นิธินาถ  สินธุเดชะ    เสนอตอที่ประชุมวา   คณะกรรมการฯไดพิจารณาจัดทําโครงการ35 
พัฒนาศักยภาพองคกรสูการเปนศูนยแหงความเปนเลิศ  Roadmap to Center of Excellence  ของ      36 
ศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน  จึงไดนําเสนอผลการวิเคราะหและ37 
ขอเสนอในเบื้องตนเกี่ยวกับการพัฒนาศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯสูศูนยแหงความเปนเลิศ ดังนี้  38 
 39 
วัตถุประสงค  40 

1) กําหนดกลยุทธเพื่อนําไปสูการเปนศูนยแหงความเปนเลิศ (Center of Excellence) 41 

2) ทบทวนและกําหนดบทบาท และ Positioning ของศูนยหัวใจฯ เพื่อความสําเร็จในระยะยาว 42 

3) กําหนดแนวทางและแผนในการพัฒนาศักยภาพที่สําคัญขององคกรสําหรับการบรรลุเปาหมายการ43 

เปนศูนยแหงความเปนเลิศ (Center of Excellence) 44 

 45 

 46 

กรอบแนวคิดการศึกษา (Framework) 47 
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กรอบแนวคิดของโครงการอยูบนพื้นฐานของการมีคนไขและประชาชนที่ตองการการบริการทาง1 

การแพทยเปนศูนยกลาง  โดยคํานึงถึงหนวยงานหลักที่เกี่ยวของทางดานการแพทยของมหาวิทยาลัย 2 

 3 

“ Patient Centric Model” 4 
 5 

 6 
 7 

นิยามของศูนยแหงความเปนเลิศ (Center of Excellence Definition) 8 

 The US Joint  Forces Command ใหคําจาํกัดความและคําอธิบายของ Center of Excellence ไวดงันี้: 9 

 “Institutions possessing special knowledge or expertise in a particular area of concern 10 

and incorporated into the collaborative environment to facilitate development of the 11 

products supporting (key) functions and operations 12 

Why have such diverse groups, many with life or death implications, leveraged COEs? Because the COE 13 

concept can  bring diverse people and groups together to solve difficult problems. When the knowledge of 14 

individuals is combined, the result is a stronger whole. All of these groups are seeking new ways to look at 15 

the same problems, new approaches for others to learn from.  A center of excellence is about sharing 16 

information, sharing workload, and producing a result that the individuals themselves would not 17 

have been able to accomplish within a reasonable time or for a reasonable cost.” 18 
 19 
องคประกอบท่ีสําคัญของ Center of Excellence (COE) 20 

• Definition: คํานิยามที่ชัดเจนของหนวยงาน เหตุผลของการดํารงอยู ขอบเขตหนาที่              21 

ความรับผิดชอบหลัก และผลลัพธที่พึงจะเกิดจากการมีหนวยงานนั้นๆ 22 

• Goals: เปาหมายที่หนวยงานควรผลักดนัใหเกิดความสําเร็จ อันเกี่ยวเนื่องกับบทบาทและเหตุผล23 

ของการเกิดขึ้นของหนวยงาน รวมทั้งภารกิจที่ไดกําหนดไว  ซึ่งส่ิงเหลานี้คือทิศทางสําหรับผูบริหาร24 

ของหนวยงานในการบริหารจัดการใหเกดิผลสําเร็จ 25 

• Measurements: ตองมีการวัดผล  เพื่อใหรูวาหนวยงานดําเนินไปสูทิศทางที่ถูกตอง และบรรลุซึ่ง26 

ผลสําเร็จที่ตั้งไวหรือไม  การวัดผลสวนมากจะเห็นไดจากการกําหนดตัวชี้วัด 27 

   
 
 
ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ 

คณะแพทยศาสตร

 
 
 
 

รพ.ศรีนครินร          
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• Process linkages: การเชือ่มโยงของกระบวนการ (Process) ในการปฏิบัติงานของหนวยงานกับ1 

หนวยงานอื่นๆ  ซึ่ง COE จะตองรับรูและเขาใจกระบวนการที่เกี่ยวของ  แมจะไมไดอยูภายใต   2 

ความรับผิดชอบของตน  แตอยางไรก็ตามการแบงขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนเปนสิ่งจําเปน3 

มาก  COE จําเปนตองทํางานประสานไดดีกับหนวยงานตางๆ ที่มีกระบวนการที่เกี่ยวของ และเชื่อมโยง4 

กับตน  มิฉะนั้นจะมีลักษณะเปนแบบหนวยงานเดี่ยว (Silo)  ซึ่งจะไมเกิดประโยชนตอภาพรวม 5 

• Incentives: ผลตอบแทนและแรงจูงใจควรตองมีการกําหนดอยางชัดเจนตอบุคลากร  เพื่อใหมีระบบ6 

ในการเชื่อมโยงกับผลสําเร็จของงาน 7 

• Key processes: การจัดระบบกระบวนการและการวางขั้นตอนการทํางานที่ชัดเจน รวมทั้งผูรับผิดชอบ8 

สําคัญมากสําหรับการดาํเนินงานของ COE  เพราะจะสงผลตอผลสําเร็จและประสิทธิภาพของหนวยงาน 9 

     •    Competencies: ตองมีการกําหนดทักษะ ความรู ความสามารถ ที่จําเปนและเปนที่ตองการในการ10 

 ดําเนินและปฏิบัติงานของ COE  เพื่อที่จะไดจัดสรรและบริหารบุคลากรใหตรงกับความตองการ 11 

     •    Tools/technology: อุปกรณ เทคโนโลยีที่จําเปนตอการปฏิบัติงานของ COE เปนสิ่งสําคัญ เพื่อทําใหเกิด12 

 ผลลัพธที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งควรมีการกําหนดและวางแผนใหสอดคลองกับเปาหมายการดาํเนินงานของ COE 13 
 14 
เปาหมายและกลยุทธหลัก 15 

Aspiration

Right Role & 
Positioning

“Heart Center of Excellence”

บทบาทและ 
Positioning  ของศูนย
หัวใจฯ

• การเป นผูใหบริการ
ทางการแพทย

• การสรางและพัฒนา
บ ุคคลากรทางการแพทย
เฉพาะทาง

• R&D

Right Structure

โครงสรางท ี่สนับสนุนการ
เป น COE

•โครงสรางการกํากับ
ดูแลและบริหารจัดการ
(Governance 
structure)

•โครงสรางองคกร

(Organizational 
structure)

Right Operations

ประส ิทธิภาพในการบริหาร
และดําเนินการ
• กระบวนการในการ
ปฏ ิบ ัติงาน

• การบริหารและพัฒนา
บุคคลากร

• เทคโนโลยี
• การบริหารผลการปฏ ิบ ัติ  
งาน

Right Network

เครือขายที่สนับสนุน
บทบาทและเปาหมาย
ของ COE

•การประสานสัมพันธ  
ความรวมมือและ  
Synergy กับองคกร
ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย

 16 
บทบาทและตําแหนงท่ีถูกตอง (Right Role and Positioning) 17 

 การกําหนดบทบาท ขอบเขตความรับผิดชอบ รวมทั้ง positioning ของศูนยโรคหัวใจฯ มี18 

ความสําคัญมากตอการกําหนดศักยภาพที่จําเปนเพื่อนําไปสูผลลัพธที่เปนเลิศ 19 

   
ศูนยโรคหัวใจสิริกิติ ์ฯ 

           

 

• Excellent Medical Provider 

• Excellent Expert Developer 

• Excellent Academic Contributor 

• Excellent R&D Center 

• Excellent Public Educator and 

Contributor 

• Excellent KKU Member 

 

 

 
Excellent Outcomes 
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โครงสรางการบริหารท่ีถูกตอง    (Right Structure: Governance Structure) 1 

 ควรตองมีคณะกรรมการ 3 ระดับ  ไดแก   1. คณะกรรมการที่ปรึกษา  (Board)   2. คณะกรรมการ2 

อํานวยการ ( Executive Committee)   3. คณะกรรมการบรหิาร (management Committee)  เพื่อดําเนินการ ดังนี้ 3 

1. Board 2. Executive C ommittee (1) 3. Mana gement Committee

• กําหนดทิศทางและเปาหมายในระยะยาว

• กําหนดวิสัยทัศนและแนวทางในการ
กํากับดูแล

• อนุมัติแผนกล ยุทธและงบประมาณ
• กําหนดและกํากับดูแลผลการดําเนินการ
โดยรวม

• ตัดสินใจในประเด็นสําคัญ  (2)

• กํากับดูแลการปฏิบัติตาม
แผนและการใชงบประมาณ

• กําหนดเปาหมายและจัดทําแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติงาน

• กํากับดูแลการปฏิบัติงานและการเง ิน  และ
การใชงบประมาณเพ่ือใหเปนตามเปาหมาย

• หารือและเสนอความเห็นตอ  Executive 
Committee

(1)ประกอบดวยคณะกรรมการท่ีไมไดเปนกรรมการบอร ด
(2)การลง ทุนหร ือคาใชจ าย > Baht XXX million; การแตงตั้งผูบร ิหารระดับสูง
(3)การลง ทุนหร ือคาใชจ าย < Baht XXX million; การแตงตั้งผูบร ิหารระดับปฏิบัติการ

• กําหนดและกํากับดูแลการ
ปฏิบัติงาน   ( o peration al 
performance)

• ตัดสินใจในประเด็นสําคัญ  (3)

“บทบาทอง
Managemen t"

“บทบาทของ  Board”

ประธาน

กรรมการบอร ด
ประธาน  Executive 
Committee

หัวหนา
ฝาย

หัวหนาทีมปฏิบัติงาน

ผอ.ศูนยหัวใจฯ
ผอ.ศูนยหัวใจฯ

ประชุมรายไตรมาส

สนับสนุนโดย “advisory 
committee”, audi t and 
remuneration committee

• ใหความเห็นในฐานะผูเช่ียวชาญ
• ไมเปนกรรมการของบอร ดแตประชุม
ร วมกับบอร ดสองคร ั้งตอป

ผูเชี่ยวชาญ
การเง ิน

คณบดีแพทย

ประชุมรายเดือน ประชุมรายอาทิตย

ผอ.รพ.ศรีนคร ินทร  

 4 
 5 

การดําเนินการที่ถูกตอง  (Right Operations) 6 

ทศิทางเละเปาหมายเชิงกลยุทธ
Strategic Direction

กระบวนการในการปฏิบัติงาน
(Operational Processes)

กระบวนการในการตัดสินใจ
(Decision Making Process)

กระบวนการในการวางแผน
(Planning Process)

การบริหารผลการปฏิบัติงาน
(Performance Management)

การบริหารและพัฒนาบุคลากร
(Human Resources Management & Development)

Management Information Technology

เทคโนโลยีทางการแพทยและการวิจัย
(Medical and Research Technology)

 การเช่ือมโยงกับ
กระบวนการอื่น
นอกศูนยหัวใจฯ

Operational Excellence
 7 

เครือขายท่ีถูกตอง  ( Right Network)   8 
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ศูนยโรคหัวใจสิริกิต์ิ

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ความสอดคลองและการประสานทางนโยบาย

“Policy Synchronization and Coordination”

โรงพยาบาลศรีนครินทร
ความรวมมือและการประสานทางการ
ใหบริการทางการแพทยและการวิจัย
“Medical Care and Research 
Synergy, Collaboration and 
Coordination”

คณะแพทยศาตร
ความรวมมือทางการศึกษาวิจัย
“Academic and Research 
Collaboration”

องคกรทางดานสาธารณสุขและการบริการทางการแพทย / ชุมชน
ความรวมมือทางดานสาธารณสุขและการบริการทางการแพทย

“Medical Care and Public Health Collaboration and Coordination”

 1 
เสนทางสูเปาหมาย 2 
            การแกไขปญหาและการพัฒนาองคกรศูนยโรคหัวใจไปสูเปาหมายของการเปน Center of 3 
Excellence ตองอาศัยการพัฒนาเปนระยะ (phasing) อยางตอเนื่อง  4 
 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
“stabilize” 

Set Governance Structure 

• ทบทวนและกําหนดบทบาท 

ขอบเขตและ positioning 

• กําหนดและใชโครงสรางการ

กํากับดูแล เพ่ือรักษาระดบัผล

การปฏิบัติงานใหอยูในระดับที่ด ี

• สรางความชัดเจนใน

ขอบเขตในการปฏิบัติงาน

และการตัดสินใจทีท่ําใหเกิด

ประสทิธิภาพในการทํางาน 

• สรางการมสีวนรวมของทุก

ฝายที่มีสวนเกีย่วของ 

 
 
 
 
“Get Healthy” 

 Get the Basic Right 

• กําหนดทิศทางและ      

แผนกลยุทธที่เกิดจากการมี

สวนรวมของทกุฝาย 

• พัฒนาปรับปรุงกระบวนการ

ในการปฏิบัติงานและ

ศักยภาพทีส่ําคญัตอการ

ไปสูการเปน Center of 

Excellence 

• พัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการที่เชื่อมโยงกับ

องคกรและหนวยงานอื่น 
 

“Run at Speed” 

 Follow the Aspiration 

• เสริมสรางความเชื่อมโยง

ของบทบาทของศูนยกับ

หนวยงานอื่นใหเขมแข็งมากขึ้น 

• พัฒนาศักยภาพที่สาํคัญตอ

การเปน Center of 

Excellence อยางตอเนื่อง 

           ทบทวนแนวทางและกลยุทธ 

           ในการไปสูเปาหมาย 

• เสริมสรางความเชื่อมโยง

ของบทบาทของศูนยกับ

หนวยงานอื่นใหเขมแข็งมากขึน้ 

• พัฒนาศักยภาพที่สาํคัญตอ

การเปน Center of 

Excellence อยางตอเนื่อง 

• ทบทวนแนวทางและกลยุทธ

ในการไปสูเปาหมายของการ

เปน Center of Excellence 

เพ่ือใหม่ันใจวาจะไปถึง

เปาหมายอยางแทจริง 
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 ประธานคณะกรรมการฯ ไดกลาวเสริมวา จากผลการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ ที่ได1 
รับทราบขอมลูตางๆและนาํมาพจิารณาวเิคราะหหาแนวทางการพฒันาศักยภาพของศูนยหัวใจสิรกิิติ์ฯ แลวนั้น 2 
เห็นวาแนวทางการบริหารงานศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ ตามมติสภามหาวิทยาลัยที่ผานมานั้น ถือเปนแนวทางที่3 
ถูกตองและเหมาะสมแลว  4 
 ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเพิ่มเตมิ ดังนี้ 5 
 1. ควรพิจารณาวามีเง่ือนไขอะไรในการดําเนินการสูเปาหมาย ที่เปนปจจัยสําคัญดวย 6 
 2. ควรพิจารณาองคกรเครือขายของศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ ดวยวาจะตองมีสวนในการปรับปรุง7 
พัฒนาเรื่องใดเพื่อใหการพฒันาศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯเปนไปตามวัตถุประสงค   8 
 ประธานคณะกรรมการฯ ไดเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้ 9 
 1. ขอความเห็นชอบกรอบแนวทางการพัฒนาศักยภาพองคกรสูการเปนศูนยแหงความเปน10 
เลิศ (roadmap to center of Excellence)  ของศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามที่เสนอ   11 
 2. ขอความเห็นชอบใหคณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดทําเสนทางพัฒนาสูความสําเร็จ   12 
(Road Map) ของศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ชุดเดิมทําหนาที่ตอไปอีก 3 เดือน เพื่อเปนคนกลาง 13 
ที่จะดําเนินการในรายละเอียดตามกรอบแนวทางการพัฒนาฯที่สภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบ โดยขอ14 
เพิ่มกรอบเวลาในการดําเนนิการตอไปอีก 3 เดือน 15 
 มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี 16 
 1. เห็นชอบกรอบแนวทางการพัฒนาศักยภาพองคกรสูการเปนศูนยแหงความเปนเลิศ 17 
(roadmap to center of Excellence) ของศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (approach) 18 
ตามที่คณะกรรมการฯเสนอ   19 
 2. ใหคณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดทําเสนทางพัฒนาสูความสําเร็จ (Road Map) 20 
ของศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชุดเดิมทําหนาท่ีตอไปอีก 3 เดือน เพื่อเปนคนกลาง 21 
ดําเนินการในรายละเอียดตามกรอบแนวทางการพัฒนาฯที่สภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบ  22 
 23 
 4.4  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาดําเนินการตามผล  24 
                   การรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน 25 
                    นายเฉลิมชัย วงษนาคเพ็ชร ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาดําเนินการตามผลการ26 
รับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน เสนอที่ประชุมวา  ตามทีไ่ดเคยรายงานผล27 
การดําเนินงานของคณะกรรมการฯตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่  5/2552  เมื่อวันที่  6 28 
พฤษภาคม  2552 ซึ่งประกอบดวยผลการดําเนินงานของ  1)  คณะอนุกรรมการศกึษาผลการดําเนินงานของ29 
มหาวิทยาลัยทีเ่ปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  2) คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงแกไขรางพระราชบัญญัติ 30 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  3)  คณะอนุกรรมการฝายประชาสัมพันธในการดําเนินการตามผลการรับฟงความคิดเห็น31 
เกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. .... เพื่อไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  .... และ 32 
4)คณะอนุกรรมการประสานงานและดําเนินงานทั่วไปในการดําเนินการตามผลการรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับ33 
รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. ....  แลวนั้น   ในการนี้  ขอรายงานความคืบหนาในสวนของการ34 
ปรับปรุงแกไขรางพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. .... ซึ่งไดนําผลตามขอเสนอแนะจากประชาคม35 
บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ไดจากการรับฟงความคิดเห็นในหลายชองทาง  ไป36 
พิจารณาปรับปรุงแกไขรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัขอนแกน พ.ศ. .... ฉบับที่ผานความเห็นชอบจาก37 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแลว เมื่อ พ.ศ. 2547  ซึง่มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  38 
นอกจากนี้ไดเสนอเอกสารเปรียบเทียบ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 13 แหง (โดยที่ประชุม       39 
นักกฎหมายมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ) มาประกอบการพิจารณาดวย    40 
 สําหรับขอเสนอแนะเพื่อปรับแกไขรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ไดรับจากประชาคม 41 
สามารถสะทอนผลได ดังนี้            42 
 1)  ความไมเขาใจ  เชน  ขอเสนอแนะในมาตรา 51   ในเรื่องผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัย  43 
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 2)  ความไมไววางใจ  เชน ขอเสนอแนะในมาตรา 33  ในเรื่องการเสนอโปรดเกลาฯแตงตั้งอธิการบดี 1 
 3)  ความไมชัดเจน  เชน ในเรื่องประเภทของบุคลากร  2 
 4)  ขอเสนอแนะบางประเด็นเปนประโยชนในการปรับแกไขอยางมาก  เชน ขอเสนอแนะใน 3 
                มาตรา 53  เรื่องการเผยแพรรายงานผลการสอบบัญชี  และมาตรา 60  ในเรื่องการแตงตั้ง  4 
                รองศาสตราจารยพิเศษ หรือผูชวยศาสตราจารยพิเศษ 5 
 อนึ่ง  ในการจัดทําเอกสารปรับแกไขรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. .... ตาม6 
รายงานการรบัฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. .... เพื่อไปเปน7 
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ฉบับเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551 ที่ไดเสนอประกอบวาระประชุมในครั้งนี้นั้น  8 
ไดรับความคดิเห็นเพิ่มเติมจากประชากร วายังไมไดสะทอนความคิดเห็นไวทั้งหมดอยางครบถวน ซึ่งคณะ9 
กรรมการฯจะไดรับไปพิจารณาปรับแกไขเพิ่มเติม โดยจะนําขอมูลที่คณะกรรมการไดศึกษาจากมหาวิทยาลัย10 
อื่นๆมาใชประกอบดวย และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งในคราวประชุมครั้งตอไปในเดือนกันยายน  11 
        จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และพิจารณาใหขอคิดเห็น  12 
         ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะและขอสังเกต ดังนี้ 13 

1. ปญหาความไมเขาใจของประชากรจะลดนอย หรือมีความเขาใจชัดเจนขึ้น หากไดเห็น14 
กฎหมายลูก ซึ่งเปนรายละเอียด ระเบียบ ขอบังคับ รองรับการบริหารจดัการในแตละเรื่อง 15 

2. สภามหาวิทยาลัยควรแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณารางพระราชบญัญัติฯ 16 
3. ควรนํารางพระราชบัญญัติฯเผยแพรบนเว็บไซตมหาวิทยาลัย และเปดโอกาสให17 

ประชาคมแสดงความคิดเหน็ 18 
4. มีขอสังเกตเพื่อนําไปพิจารณาการเขียนรางพระราชบัญญัติฯ ใหชัดเจน ดังนี้   19 
7) มาตรา 10  และ 11  ในเรื่องของสวนงานจะมีภาควิชาหรือไม  20 
8) มาตรา 24 สภาวิชาการ อนุญาตใหขาราชการ  พนักงาน หรือบุคลากรภายนอกเขา21 

มารวมหรือไม 22 
9) มาตรา 25 สภาพนักงาน   ไมควรมีสภาขาราชการซ้ําอีก  แตควรมีบทเฉพาะกาล หรือ23 

ขอบังคับฯใหขาราชการเขามาอยูในสภาพนักงาน  และอาจเปนประธานได 24 
10) มาตรา 28  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งองคประกอบในสวนของรองอธิการบดี 25 

กําหนดไวไมเกินสามคน มีวัตถุประสงคอยางไร  ควรเปนรองอธิการบดีทุกคนหรือไม 26 
11) มาตรา 76  78  และ 79 การโอนมาเปนพนักงานควรเขียนใหมีทางออกในการใหมี27 

คนทํางานไดโดยไมเกิดปญหา โดยเฉพาะผูบริหารในระดับคณะ  และในสํานักงาน28 
อธิการบดี 29 

 30 
          มติ   ท่ีประชุมรับทราบ และพิจารณาแลวมีมติใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ31 
พิจารณารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. .... เพื่อไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 32 
ชุดใหม   โดยใชฉบับท่ีคณะกรรมการพิจารณาดําเนินการตามผลการรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับราง33 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน จะเสนอสภามหาวิทยาลัยในเดือนกันยายน น้ี  และใหมี34 
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นอีกรอบหนึ่ง เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทํารางพระราชบัญญัติฯ35 
ของคณะกรรมการฯ   กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป  โดยใหจัดทํารางหรือหลักการกฎหมายลูก36 
ท่ีสําคัญในบางเรื่อง  คูขนานกันไปได 37 
  ท้ังน้ี ใหแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ....38 
เพื่อไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ประกอบดวย 39 
 1. นายชูเกียรติ  รัตนชัยชาญ      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 40 
 2. นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 41 
 3. นางสาวพรพิมล  รัตนพิทักษ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 42 
 4. ศาสตราจารยศาสตรี  เสาวคนธ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 43 
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 5. ศาสตราจารยสุรินทร  พงศศุภสมิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 1 
 6. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารย  ทุกทาน 2 
 7. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 3 
 8. ผูแทนคณบดี  ผูอํานวยการ  จํานวน 3 ทาน 4 
 9. ประธานสภาคณาจารย 5 
 10. ประธานสภาขาราชการและลูกจาง 6 
 11. ประธานชมรมพนักงาน 7 
 12. นายเฉลิมชัย  วงษนาคเพ็ชร 8 
 13. นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน 9 
     ทั้งนี้  คณะกรรมการฯอาจมอบหนาที่ในการระดมความคิดเห็นใหประธานสภาคณาจารย และ10 
ประธานสภาขาราชการและลูกจาง  เปนผูดําเนินการ 11 
 12 
 4.5  แผนปฏิบัติการปองกันและปรามปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยขอนแกน  13 
                   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555 ฉบับสมบูรณ 14 
                      รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอที่ประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกนใน15 
คราวประชุมครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ไดเห็นชอบ (ราง) แผนปฏิบัติการปองกันและ16 
ปราบปรามการทุจริต มหาวทิยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555 ตามกรอบยุทธศาสตร17 
ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตของสํานักงานคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริต18 
แหงชาติ (ป.ป.ท.) แลวนั้น   บัดนี้ มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปรามปรามการทุจริต 19 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555 ฉบับสมบูรณ เสร็จเรียบรอยแลว และจัดสง20 
ใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจรติแหงชาติ (ป.ป.ท.) ดวยแลว และมหาวิทยาลัยจะได21 
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกลาวตอไป ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  22 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 23 
  มต ิท่ีประชุมรับทราบ 24 
 25 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 26 
           5.1  ขอเสนอเชิงหลักการการปรับแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  27 

  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอที่ประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกนใน28 
คราวประชุมครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552 ไดมีขอคิดเหน็เสนอแนะวา เนื่องจากสถานการณโลก29 
ปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนวิเคราะหแผนยุทธศาสตรและ30 
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปอีกครั้ง เพื่อใหสอดรับสถานการณโลก ภูมิภาค และประเทศอยางแทจริง และไดมี31 
คําสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 13/2552 ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2552 แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อ32 
วิเคราะหและจัดทําขอเสนอการปรับแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมี ศาสตราจารยกนก 33 
วงษตระหงาน เปนประธาน  นั้น   34 

  คณะกรรมการเพื่อวิเคราะหและจัดทาํขอเสนอการปรับแผนยุทธศาสตร 35 
มหาวิทยาลัยขอนแกนไดเสนอกรอบแนวคิดขอเสนอการปรับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกนโดย36 
กลาวถึง พลวัตรใหมของโลก (New Global Dynamism) ทําใหมหาวิทยาลัยขอนแกนตองปรับเปลี่ยนบทบาท37 
มาเปนผูนําในการขับเคลื่อนของประเทศ (Driving Force) ที่ควรจะอยูในรูปแบบของความรวมมือทางวิชาการใน38 
ลักษณะของคูความรวมมือ (Equal Partner) ในระดับ Global ความรวมมือควรอยูในรูปแบบ Partnership 39 
ในระดับ Regional อยูในรูปแบบ Leadership  ในระดับ Local อยูในรูปแบบ Capacity Building /Enhancing 40 
โดยมหาวิทยาลัยตองมีขีดความสามารถในการกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง (On Trend Capacity) ซึ่งกระแส41 
การเปลี่ยนแปลงของโลกมีประเด็นสําคัญที่ควรพิจารณา คือ อาหาร เกษตรกรรม และสุขภาพ 42 
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(Food/Agriculture/Health) สุขภาวะและ Agro-Health Science  ในมติิพื้นที่มหาวิทยาลัยตองมุงเนนประเด็น1 
ที่เกี่ยวของกับชุมชน (Local Community) หัวขอของการวิจัย (Research Agenda) ตองเปนความตองการ2 
ของผูมีสวนไดสวนเสีย (Demand Pull) นอกจากนี้  ยังมีศักยภาพในการเปนแหลงใหความรวมมือกับประเทศ3 
เพื่อนบานในอนุภูมิภาคลุมน้าํโขง (Mekong Sub-Region) ทั้งในดานเศรษฐกจิ การทองเที่ยวและเทคโนโลยี  4 
ดังนั้นเพื่อสนองตอบกรอบแนวคิดขอเสนอในการปรับแผนยุทธศาสตรดังกลาว มหาวิทยาลัยขอนแกนจึงวิเคราะห 5 
และไดจัดทําขอเสนอเชิงหลักการปรับแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยใชกรอบแนวคิดขอเสนอการ6 
ปรับแผนยุทธศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกนตามที่คณะกรรมการฯเสนอ  ซึ่งผานความเห็นชอบและให7 
ขอคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุมตาง ๆ คือ ที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 8 
2552  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมเพื่อวิเคราะหและจัดทํา9 
ขอเสนอเชิงหลักการในการปรับแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อวันที่ 17 และ 20  มิถุนายน 2552  10 
ที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมวาระพิเศษ เมื่อวันที่  25  มิถุนายน  2552 และประธานคณะกรรมการเพื่อ11 
วิเคราะหและจัดทําขอเสนอการปรับแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนเห็นชอบใหนําเสนอตอสภา12 
มหาวิทยาลัยขอนแกนเพื่อพิจารณา  ดังนี้ 13 
 14 
ขอเสนอเชิงหลักการในการปรับแผนยทุธศาสตร 15 
 1.  วัตถุประสงคของการจัดทําขอเสนอเชิงหลักการในการปรับแผนยุทธศาสตร 16 
   1.1  พิจารณาและทบทวนประเด็นสําคัญในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552-2555 17 
มหาวิทยาลัยขอนแกน และกรอบแผนระยะยาว มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2552-2567 คัดเลือกและนํามา18 
ใหเกิดการขับเคลื่อนใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม  19 
   1.2  เพื่อวางตําแหนงและบทบาทของมหาวิทยาลัยขอนแกนใหเปนผูนําในเชิงวิชาการ    20 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง กอนขับเคลื่อนสูระดับอาเซียน เอเชีย และระดับโลก 21 
ตามลําดับ 22 
   2.  เปาหมายหรือโจทยในระดับพื้นท่ีควรนํามาเปนประเด็นขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตรในระยะแรก 23 

2.1 การแกไขปญหาสุขภาวะของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและขยายผลไปสู  24 
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขงได 25 

2.2 การเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันทางดานเกษตร อุตสาหกรรม และ               26 
การบริการ 27 

2.3 การแกไขปญหาและพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและมัธยมศึกษา 28 
2.4 การแกไขปญหาทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดลอม 29 

  3.  การดําเนินการใหบรรลุเปาหมายดังกลาว ตองเกิดจาก 30 
                   3.1   การผนึกกําลังของคณาจารย นักศึกษา และการบูรณาการศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของให31 
เชื่อมโยงกับเรื่อง การเรียนการสอน การวิจัยและการแกไขปญหาในพื้นที่จริง  32 
                   3.2   การวางระบบและกลไกของหนวยสนับสนุนที่ดีและพอเพียง 33 
 4.  กลยุทธท่ีใช 34 
    เพื่อใหมหาวิทยาลัยขอนแกนสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตรเปนไปตามเปาหมายดังกลาว 35 
จําเปนตองมีกลยุทธที่ใชในการดําเนินการดังกลาวอยางนอย 2 กลยุทธ ไดแก กลยุทธคลัสเตอร  และ     36 
กลยุทธมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  ดังรายละเอียดเชิงหลักการ ดังนี้ 37 
      1)  กลยุทธคลัสเตอร 38 
     เสนอใหมีการจัดตั้งคลัสเตอร จํานวน  5  คลัสเตอร ไดแก 39 

1) อาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ  40 
2) สุขภาพ 41 
3) พลังงานและพลังงานทดแทน 42 
4) ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับพื้นฐาน 43 
5) การจัดการน้ําและสิ่งแวดลอม   44 

         หลักการบริหารจัดการคลัสเตอร 45 
                   คลัสเตอร คือ  การรวมกลุมทีมงานคณาจารยและนักวิจัยระหวางศาสตรตางๆ จากหนวยงาน46 
ภายในมหาวิทยาลัย (คณะ/สาขาวิชา/ศูนยวิจัยเฉพาะทาง) และอาจมีหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย    47 
รวมดวย เชน สกว. สสส. วช. และภาคประชาสังคม เปนตน  48 
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  -  การทํางานของคลัสเตอรเปนลักษณะบูรณาการ มีเปาหมายที่ชัดเจนในแตละคลัสเตอร 1 
ประกอบดวยทีมตาง ๆ ที่เปน Value chain (ตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา) ที่เชื่อมโยงเรื่องการเรียนการสอน การวิจัย 2 
และการแกไขปญหาในพื้นที่ตลอดจนผลกัดันใหมีการนําผลงานของคลัสเตอรไปสูการนําไปใชประโยชน  3 
  - ผูบริหารคลสัเตอรอยูภายใตการกํากับเชิงนโยบายของคณะกรรมการบริหารคลสัเตอร    4 
ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยสภามหาวิทยาลัย 5 
  - ผูบริหารแตละคลัสเตอร เรียกวา ผูอํานวยการ มีหนาที่บริหารคลัสเตอรใหเปนไปตาม6 
นโยบายและเปาหมายที่กําหนด โดยมีผูจัดการทีมตาง ๆ ในแตละคลัสเตอรเปนผูรวมบริหารโครงการ 7 
                   - ผูบริหารคลัสเตอร ผูจัดการทีมอาจเปนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยหรือเปนชาว8 
ตางประเทศก็ได  ถาสามารถเปนจุดขาย มีความนาเชื่อถือหรือมีศักยภาพในการดึงดูดแหลงทุน 9 
                   -  เปาหมายหลักหรือผลลัพธของแตละคลัสเตอร คือ โจทยที่ไดรับมอบหมาย เชน          10 
การแกไขปญหาสุขภาวะของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะที่สามารถมีผลลัพธรวมหรือ       11 
ผลพลอยไดสําคัญ เชน การรวมผลิตบัณฑิต  การตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย  เปนตน 12 
  - งบประมาณที่ใชตลอดโครงการอยางตอเนื่อง 4-5 ป ประกอบดวย 13 

 งบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัยประมาณ 1,000 ลานบาท 14 
 งบประมาณเงินแผนดินของมหาวิทยาลัย 15 
 งบประมาณจากแหลงทุนอื่น ทั้งองคกรภาครัฐและภาคเอกชน  16 
 งบประมาณรวมตลอดโครงการ 2,000 – 3,000 ลานบาท  17 

 18 
แผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2556 19 
 20 

กิจกรรม 2553 2554 2555 2556 
1. อาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ     
• ศึกษาความเปนไปได (ก.ค. 52 เปนตนไป)     
• บริหารโครงการ     
2. สุขภาพ     
•     ศึกษาความเปนไปได (ก.ค. 52 เปนตนไป)     
• บริหารโครงการ     
3.พลังงานและพลังงานทดแทน     
• ศึกษาความเปนไปได     
• บริหารโครงการ     
4. ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับพื้นฐาน     
• ศึกษาความเปนไปได     
• บริหารโครงการ     
5.การจัดการนํ้าและสิ่งแวดลอม       
• ศึกษาความเปนไปได     
• บริหารโครงการ     
6. การกํากับดูแล ติดตามและประเมินผล     

 21 
 โดยในปงบประมาณ พ.ศ.2553 ไดเลือกคลัสเตอรนํารองกอน 2 คลัสเตอร ไดแก  1) คลัสเตอร22 
อาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ   และ 2) คลัสเตอรสุขภาพ  ทั้งนี้กอนเริ่มการบริหารโครงการใหมี23 
การศึกษาความเปนไปไดที่ครอบคลุมถึง เรื่อง    24 

• การวางระบบบริหารคลัสเตอรในภาพรวม 25 
• วิเคราะห  Value Chain ของแตละ คลัสเตอรโดยละเอียด 26 
• บูรณาการ ทีมของแตละ Chain 27 
• การจัดลําดับความสําคัญของโครงการในระหวางทีม  28 
• การประเมินโครงการและงบประมาณที่ใช 29 

 30 
2) กลยุทธมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 31 
          1. การพัฒนาบุคลากร   32 

- โครงสรางเงินเดือน /คาตอบแทน/สวัสดิการ  เสนทางความกาวหนาของบุคลากร  33 
   การพฒันาสมรรถนะบุคลากร  ระบบหมุนเวียนบุคลากรโดยเฉพาะในสายสนับสนุน   34 
   การรักษา จูงใจและดึงดูดพนักงานเดิมและใหม 35 

2. การหารายได 36 
- แผนการลงทุนในพื้นที่ 20 %  ที่สภามหาวิทยาลัยมีมติไวแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ    37 
   การใชจายงบประมาณ เชน การประหยัด การรวมซื้อกระจายสง   38 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี  8/2552  เมื่อวันที่   5  สิงหาคม  2552 

ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังท่ี 9/2552 เมื่อวันที่ 2 กันยายน  2552 เรียบรอยแลว 
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3. โครงสรางพื้นฐาน 1 
      - การพัฒนาระบบฐานขอมูลและโครงขาย /MIS Outsourcing กับภาคสวนภายนอก 2 
      - สรางเมืองมหาวิทยาลัยใหมที่ดูแลสวัสดิการของบุคลากรไดอยางทั่วถึง มีคุณภาพ  3 
        ชีวิตที่ดี 4 
 5 

กิจกรรม 2552 
 

2553 

ก.ค. -ส.ค. ก.ย. –ต.ค. พ.ย.-ธ.ค. ม.ค. 
1.  สรุปประเด็น/ ตอบปญหาและขอกังวลของ    
     ประชาคม 

    

2. จัดทํา/ปรับปรุง  กฎหมายลูกที่เก่ียวของกับ  
     พรบ.มหาวิทยลัยขอนแกน 

    

3. พิจารณา พ.ร.บ. มหาวิทยลัยขอนแกน 
     ในภาพรวม 

    

4. เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา     
 

 6 
 โดยผูรับผิดชอบหลัก คือ สภาคณาจารยและสภาขาราชการและลูกจาง ซึ่งจะดําเนินการตาม7 
กิจกรรมขางตน รวมกับคณะกรรมการพิจารณาดําเนินการตามผลรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติ8 
มหาวิทยาลัยขอนแกน โดย นายเฉลิมชัย  วงษนาคเพ็ชร เปนประธานกรรมการฯ ซึ่งอาจมีผูแทนจาก     9 
ภาคสวนตางๆ เชน กรรมการสภามหาวิทยาลัย  คณบดี  นักศึกษา เขามามีสวนรวมในการดําเนนิการดวย 10 
 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบในขอเสนอเชิงหลักการการปรับ11 
แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยใหมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการใหเปนไปตามกิจกรรม12 
และปฏิทินการดําเนินงานตอไป  และพิจารณาใหความเห็นชอบใหปรับ “คณะกรรมการเพื่อวิเคราะหและ13 
จัดทําขอเสนอการปรับแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน” เปน “คณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการตาม14 
แผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน” ซึ่งเปนคณะกรรมการในระดับสภามหาวทิยาลัยที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร 15 
และกํากับดูแลใหเปนไปตามแผนระยะยาวแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ตลอดจนแผนปฏิบัติราชการประจําป 16 
ตามลําดับ  โดยองคประกอบของคณะกรรมการใหมหาวทิยาลัยเพิ่มเตมิผูเกี่ยวของตามความเหมาะสมตอไป 17 
     จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 18 
  มต ิ   ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติดังน้ี   19 
  1. เห็นชอบในขอเสนอเชิงหลักการการปรับแผนยุทธศาสตร20 
มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยใหมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการใหเปนไปตามกิจกรรมและปฏิทิน21 
การดําเนินงานตอไป 22 
  2. เห็นชอบใหปรับ “คณะกรรมการเพื่อวิเคราะหและจัดทําขอเสนอการปรับ      23 
แผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน” เปน “คณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการตาม24 
แผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน”  ซึ่งเปนคณะกรรมการในระดับสภามหาวิทยาลัย            25 
ท่ีจะขับเคลื่อนยุทธศาสตร  และกํากับดูแลใหเปนไปตามแผนระยะยาว  แผนปฏิบัติราชการ 4 ป  26 
ตลอดจนแผนปฏิบัติราชการประจําป ตามลําดับ  โดยองคประกอบของคณะกรรมการ             27 
ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาเพิ่มเติมผูเก่ียวของตามความเหมาะสมตอไป 28 
 29 
             5.2   (ราง) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยจรรยาบรรณของ  30 
                      บุคลากร  มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. .... 31 
              อธิการบดีเสนอที่ประชุมวา ฝายทรัพยากรบุคคลเห็นควรใหมีการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ32 
สภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวทิยาลัยขอนแกน พ.ศ.2550   เพื่อให33 
เหมาะสมและสอดคลองกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา  ฉบับลง34 
วันที่  24  มิถุนายน พ.ศ. 2551  ที่ไดแกไขใหม ใหไดมาตรฐานตามที่ ก.พ.อ. กําหนด  จึงขอเสนอ (ราง) 35 
ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยจรรยาบรรณของบุคลากร  มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. .... ซึ่งมี36 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   ทั้งนี้ ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีในคราวประชุม 37 
ครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2552  ดวยแลว  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 38 
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ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังท่ี 9/2552 เมื่อวันที่ 2 กันยายน  2552 เรียบรอยแลว 
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   จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 1 
   ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 2 

1. ขอ 7.4 (2) ควรปรับแกไขขอความเปน  “พึงละเวนการใชอํานาจหนาที่ในการหา3 
ประโยชนโดยมิชอบจากนักเรียน นักศึกษา และผูรับบริการ” 4 

2. ขอ 11 วรรคสาม คําวา “กระทรวงศึกษา...” ควรแกไขเปน “กระทรวงศึกษาธิการ...” 5 
3.   ขอ 13 (2) ขอความ “การรองทุกขการสั่ง...”  ควรแกไขเปน “การรองทุกขคําสั่ง...”   6 
4.   เหตุผลในการแกไขขอบังคับฯ  ขอความ “ เนื้อหาคงเดิม แตเปลี่ยนเลขขอ”     7 
      ควรแกไขเปน “ เนื้อหาคงเดิม แตแกไขเลขขอ”  ใหเหมือนกัน  8 

           มต ิ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบงัคับสภามหาวทิยาลัยขอนแกน 9 
วาดวยจรรยาบรรณของบุคลากร  มหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. .... ตามที่เสนอ และใหรับขอคิดเห็น 10 
เสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาตอไปดวย 11 
  12 
 5.3   ขออนุมัติแกไข ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คาธรรมเนียม  13 
                    การศึกษาสําหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2549 14 
  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัย ไดรับ15 
หนังสือดวนที่สุดที่ กค 0422.3/ว226 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2552 จากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 16 
เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร โดยในหนังสือดังกลาวไดระบุวา “คาใชจายเกี่ยวกับ17 
การบริหารและการดําเนินงานของสถานศึกษา ซึ่งเปนคาใชจายที่ไมสามารถนํามาเบิกจายเงินสวัสดิการ18 
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจากทางราชการได ไดแก คาปรับพื้นฐาน คาธรรมเนียมพิเศษ คาสนับสนุน/19 
อุดหนุนการศึกษา คาพัฒนาดานวิชาการ คาขึ้นทะเบียนบัณฑิต/ปริญญา คาคูมือนักศึกษา คาจางบุคลากร20 
ของสถานศึกษา คาเอกสาร/วารสาร/ใบรับรอง/คาปรับตางๆ การลงทะเบียนซ้ําเพื่อปรับผลการเรียน (รีเกรด) 21 
คาขอยาย คาใชจายสวนตัว เชน คาทําบัตรประจําตัวนักศึกษา คาเครื่องแบบนักศึกษา เปนตน            22 
คาหองเรียนปรับอากาศ คาบํารุงมหาวิทยาลัย คาบํารุงสโมสรนักศึกษา คาบํารุงกิจกรรม คากิจกรรม      23 
ซึ่งไมไดกําหนดไวในโครงสรางหลักสูตร คาวัสดุเครื่องใชสํานักงาน คาบํารุงครุภณัฑ คาคืนสภาพกลับเขา24 
เปนนักศึกษา และคาสาธารณูปโภค” นั้น  25 

 นับตั้งแตปการศึกษา 2549 เปนตนมา มหาวิทยาลัยไดปรับปรุงหลักการการจัดเก็บคาธรรมเนียม26 
การศึกษา โดยใหจัดเก็บเปนอัตราเหมาจาย เพื่อใหการจัดเก็บคาธรรมเนียมมีความเปนระบบและเปนสากล      27 
ไมตองเรียกเกบ็หลายรายการ เอื้อตอการนําไปเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาของบุตร และการตดิตอกับแหลงทุน 28 
ทั้งภายในและตางประเทศในการใหทุนการศึกษา โดยไดออกระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คาธรรมเนียม 29 
การศึกษาสําหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2549 เพื่อใหบังเกิดผลตามเจตนารมณดังกลาว อยางไร30 
ก็ตาม การใหคํานิยามและการเขียนขอความเกี่ยวกับคาธรรมเนียมการศึกษาในระเบียบฯ เมื่อพิจารณาตามหนังสือ31 
ดวนที่สุดของกรมบัญชีกลางที่ กค 0422.3/ว226 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ดังกลาวขางตน ปรากฏวามีสาระที่32 
จะทําใหขาราชการไมสามารถนําไปเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได   33 

 เพื่อเปนการเอือ้ประโยชนตอนักศึกษาและเปนไปตามเจตนารมณของมหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควร 34 
ใหขอเสนอแกไข ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาขั้น35 
ปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2549    โดยประเด็นหลักที่จะขอแก คือ แกไขขอ 4 36 

จากเดิม “คาธรรมเนียมการศึกษา หมายถึง คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากนักศึกษา ประกอบดวย 37 
คาบํารุงมหาวทิยาลัย คาหนวยกิตรวมเปนเหมาจาย และคาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ           38 
ที่นักศึกษาจะตองชําระเปนรายภาคการศกึษา” 39 
แกเปน “คาธรรมเนียมการศึกษา หมายถึง คาธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจากนักศึกษาเปนอัตรา 40 
เหมาจายตอภาคการศึกษา” 41 

ทั้งนี้ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2552 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 ดวยแลว   42 
และขอเสนอ (ราง)  ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาขั้น43 
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ปริญญาตรีภาคปกติ พ.ศ. 2552  เพื่อแกไขประเด็นหลักดังกลาว   ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ1 
วาระการประชุม 2 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 3 
  มต ิ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหความเห็นชอบการขอแกไขระเบียบ4 
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี ภาคปกติ 5 
พ.ศ. 2549 และใหออก (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คาธรรมเนียมการศึกษา6 
สําหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2552  ตามที่เสนอ 7 
 8 
                5.4    (ราง) ระเบยีบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารงานโรงพิมพ  9 
                          มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 3)   พ.ศ. .... 10 
  รองอธิการบดฝีายทรพัยสินเสนอที่ประชุมวา เนื่องจากตามขอ 6 ของระเบียบมหาวิทยาลัย 11 
ขอนแกน วาดวย การบริหารงานโรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537   ไดกําหนดรอบ12 
ปงบประมาณของโรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน  “เริม่ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ส้ินสุด วันที่ 31  ธันวาคม  13 
ของปนั้น”   แตเพื่อใหสอดคลองกับระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย เงินรายไดมหาวิทยาลัยขอนแกน 14 
พ.ศ. 2540 และนโยบายดานการงบประมาณของมหาวิทยาลัย   โรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน จึงเสนอขอ15 
แกไขรอบปงบประมาณของโรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน   จากเดิม  เปน “เริ่มตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม และ16 
ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน ของปถัดไป”   จึงขอเสนอ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการ17 
บริหารงานโรงพิมพ มหาวทิยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ...  เพื่อแกไขประเด็นของรอบงบประมาณ18 
ดังกลาว เชนเดียวกับปงบประมาณดานการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ จะเริ่มใชบริหารตั้งแต19 
ปงบประมาณ 2553 เปนตนไป ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    ทั้งนี้ ไดรับความ20 
เห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 11/2552 ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2552 แลว 21 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่พิจารณา 22 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย 23 
ขอนแกน วาดวยการบริหารงานโรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ...  ตามที่เสนอ  24 
 25 
              5.5  ขอความเห็นชอบในการลงนามความรวมมือโครงการพิพิธภัณฑสัตวนํ้า  26 
                     จังหวัดหนองคาย 27 
  รองอธิการบดีฝายวิทยาเขตหนองคายเสนอที่ประชุมวา ดวยจังหวัดหนองคายไดดําเนินการ28 
โครงการพิพิธภัณฑสัตวน้ําจังหวัดหนองคาย   ณ สถานที่ตั้งภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขต29 
หนองคาย  วงเงินคากอสราง 179,390,000 บาท  (หนึ่งรอยเจ็ดสิบเกาลานสามแสนเกาหมื่นบาทถวน) ซึ่ง30 
ดําเนินการกอสรางและสงมอบงานงวดสุดทายแลวเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2552 โดยจังหวัดหนองคายไดมี31 
คําสั่งที่ 1886/2551 เรื่อง การบริหารจัดการโครงการพิพิธภัณฑสัตวน้ําจังหวัดหนองคาย และหนังสือที่ นค 32 
0016.2/5964 เรื่อง มอบอํานาจสั่งการโครงการพิพิธภัณฑสัตวน้ําจังหวัดหนองคาย เพื่อกําหนดกรอบทิศ33 
ทางการดําเนินการของพิพิธภัณฑสัตวน้ําจังหวัดหนองคาย และในเบื้องตนจังหวัดหนองคายไดจัดทําบันทึก34 
ขอตกลงโครงการพิพิธภัณฑสัตวน้ําจังหวัดหนองคายในที่ราชพัสดุ ระหวางกรมธนารักษ กระทรวงการคลัง 35 
กับ มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ   36 
  เพื่อใหการดําเนินงานของพิพิธภัณฑสัตวน้ําเปนไปตามวัตถุประสงคของการเปนแหลง37 
เ รี ยนรู  และเปนแหล งบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแกน   ตอบสนองตอพันธกิจของ38 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบในการลงนามความ39 
รวมมือโครงการพิพิธภัณฑสัตวน้ําจังหวัดหนองคาย  ดังกลาว  ทั้งนี้ ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุม40 
คณบดีคราวประชุมครั้งที่ 12/2552 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2552   ดวยแลว 41 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  42 
  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้  43 
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 1. ควรมีการศึกษาการบริหารจัดการงบประมาณ ในสวนของรายรับ – รายจาย อยางชัดเจน เพื่อที่จะ1 
ไดทราบวามหาวิทยาลัยจําเปนจะตองสนับสนุนงบประมาณในโครงการนี้ มากนอยเพียงใด  2 

2. ควรมีกระบวนการบริหารจัดการ ที่อาจตองมีความพิเศษแตกตางจากระบบปกติเพื่อใหสามารถ3 
ดําเนินการเชิงธุรกิจไดอยางคลองตัว 4 

3. มหาวิทยาลัยควรตองเตรียมพรอมในการสนับสนุนงบประมาณ อาจเปนในรูปของเงินอุดหนุนซึ่ง5 
อาจตองประสบปญหาการขาดทุน  แตทั้งนี้ควรคํานึงถึงประโยชนที่จะไดในการจัดใหเปนสถานที่ศึกษาของ6 
นักศึกษา ทั้งในสาขาการประมง การโรงแรมและการทองเที่ยว  รวมทั้งการบริหารจัดการ ดวย 7 
 4. ควรไดมีการศึกษาการบริหารจัดการพิพิธภัณฑสัตวน้ําแหงอื่นๆประกอบดวย  8 
 5. ควรมีการบริหารจัดการเชิงธุรกิจอยางมืออาชีพ ในบางสวนงานอาจวาจางบริษัทภายนอกที่มีความ9 
เชี่ยวชาญเปนผูดําเนินการให (outsourcing)  10 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวใหความเห็นชอบในการลงนามความรวมมือตามบันทึก11 
ขอตกลงโครงการพิพิธภัณฑสัตวนํ้า จังหวัดหนองคายในที่ราชพัสดุ ระหวาง กรมธนารักษ 12 
กระทรวงการคลัง กับ มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย ตามที่เสนอ  โดยใหรับขอคิดเห็น13 
เสนอแนะไปพิจารณาดวย 14 
 15 
ระเบียบวาระที่  6  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักทวง 16 
 6.1  ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน   3  หลักสูตร 17 

ดวยคณะในสงักัดไดเสนอขออนุมัติหลักสูตร ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 18 
กลั่นกรองหลักสูตร   และไดเสนอใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรตามมติสภามหาวทิยาลัย ใน19 
คราวประชุมครั้งที่ 2/2549  เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549    พิจารณาใหความเห็นชอบแลวจํานวน   3  20 
หลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียดการจําแนก หลักสูตรตามประเภทหลักสูตร  ระดับปริญญา  คณะ  และประเภทการ21 
เปดสอน ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  22 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรตามที่เสนอ 23 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบหลักสูตรตามที่เสนอ จํานวน 3 หลักสูตร 24 
ดังน้ี 25 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ 26 
    (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552)   27 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร 28 
    (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2552)   29 
3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร 30 

                         (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)  31 
 32 

 6.2  เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา 33 
ดวยมีคณะตางๆในสังกัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะไดเสนอขอ 34 

อนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษาโดยรับรองวาไดตรวจสอบรหัสประจําตัวนักศึกษา  ชื่อ-ชื่อสกุล 35 
รายวิชา  สาขาวิชา  และคะแนนเฉลี่ยสะสม ถูกตองเรียบรอยแลว มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภา36 
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตามอํานาจตามความในมาตรา 16 (3) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 37 
ขอนแกน พ.ศ. 2541   จํานวน    419     คน   ประกอบดวย 38 
  -   ระดับปริญญาเอก                       3        คน 39 
  -  ระดับปริญญาโท                393     คน   40 
  -  ระดับปริญญาตรี           23       คน 41 
ซึ่งมีรายละเอียดสรุปการจําแนกผูสําเร็จการศึกษาตามคณะ ระดับหลักสูตร  ชื่อปริญญา ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   42 
  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 43 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติปริญญาใหผูสําเร็จการศึกษา ตามทีเ่สนอ 44 
 45 
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 6.3 ขออนุมัติแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 1 
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 6/2552  เมื่อวันที่  18 2 

มิถุนายน 2552 และครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2552  มีมติใหความเห็นชอบผลการประเมิน 3 
ผลงานของ  ผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของผูทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการและ4 
จริยธรรมและจรรยาบรรณ ซึ่งเขาขายตามเกณฑการตัดสินที่ประกาศ ก.พ.อ.ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550  ให5 
ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  จํานวน  2 ราย     รองศาสตราจารย  จํานวน  1 ราย  และศาสตราจารย 6 
โดยวิธีปกติ  วิธีที่ 1 จํานวน 2 ราย  (ตามรายละเอียดเอกสารลับแนบทายรายงานการประชุม) 7 
  สําหรับตําแหนงศาสตราจารย เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแลว จะไดเสนอ ก.พ.อ.   8 
ใหความเห็น เพื่อเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูล9 
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯแตงตั้งตอไป  10 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่พิจารณาอนมุัติ 11 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวอนุมัติตามผลการประเมินผูเสนอขอกําหนดตําแหนง 12 
ทางวิชาการ  ท่ีคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเสนอ  13 
 14 
ระเบียบวาระที่ 7  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 15 
 7.1  รายงานผลการดําเนินการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง              16 
         มหาวิทยาลัยขอนแกน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 17 
   ตามที่ มหาวิทยาลัยขอนแกนไดดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวา18 
ดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 ในการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางระบบการ19 
ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเพื่อปรับปรุงการควบคุมภายในใหมีประสิทธิผล และเหมาะสมกับ20 
สภาพแวดลอมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ นั้น 21 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ22 
ราชการ  ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) : SP7 23 
กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาตองมีการจัดทําแนวทางการบริหารความเสี่ยงในระดับสถาบันที่ชัดเจนและ24 
สามารถนําไปประกอบการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในระดับคณะ/สํานักงาน โดยกําหนดใหมีการสรุปผล25 
การดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและนําเสนอผูบริหารไตรมาสละ 1 ครั้ง อยางนอย 2 ไตรมาส  นั้น 26 

 ฝายทรัพยสิน จึงขอรายงานผลการดําเนินการการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 27 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ซึ่งมีรายละเอียด28 
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ทั้งนี้ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 12/2552 29 
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 ดวยแลว  30 

     จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  31 
 มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 32 
 33 

 7.2  รายงานผลการดําเนินงานดานจรรยาบรรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 34 
  ศาสตราจารยเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล ในฐานะประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ 35 
มหาวิทยาลัยขอนแกน เสนอที่ประชุมวา คณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแกนขอเสนอรายงาน36 
ผลการดําเนินงานดานจรรยาบรรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  ซึ่งประกอบดวย  37 
  สวนที่ 1 สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการจรรยาบรรณ   38 
  สวนที่ 2 สรุปผลการดําเนินงานดานจรรยาบรรณ ซึ่งประกอบดวย 1) ดานการสงเสริมและสนับสนุนให39 
บุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  2) ดานการกํากับ ติดตาม และประเมินผล ใหบุคลากรปฏบัิติตามจรรยาบรรณ   3) ดาน40 
การพิจารณาโทษทางจรรยาบรรณ  และ 4) ดานการวเิคราะห ทบทวน เพือ่หามาตรการปองกันการกระทาํผิดจรรยาบรรณ  41 
  สวนที่ 3  สรุปปญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานจรรยาบรรณ  42 
  สวนที่ 4  ภาคผนวก  43 
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  และจากผลการดําเนินงานดานจรรยาบรรณดังกลาว มหาวิทยาลัยไดรับการประเมินคะแนน1 
ความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา จากคณะกรรมการพัฒนา2 
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในระดับเกณฑคาคะแนน 4 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งมีรายละเอียดตาม3 
เอกสารประกอบวาระการประชุม 4 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 5 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 6 
 7 
 7.3  การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับแนวทางความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศ  8 
  คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2552 เห็นชอบตามที่กระทรวงการตางประเทศ9 
เสนอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2546 เรื่องการขอรับความชวยเหลือจากตางประเทศ 10 
และวันที่ 17 สิงหาคม 2547 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับความชวยเหลือจากตางประเทศ ในสวนที่11 
เกี่ยวของกับกระทรวงการตางประเทศ (ไมรวมความชวยเหลือทางการเงินและวิชาการที่ไมมีดอกเบ้ีย           12 
ซึ่งรับผิดชอบโดยกระทรวงการคลัง) โดยแนวทางความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศ รวม 3 ขอ ประกอบดวย 13 

1. แนวทางความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศ 14 
2. แนวทางการดําเนินงานความรวมมือทางวิชาการกับประเทศที่พัฒนาแลวและองคการ15 

ระหวางประเทศ 16 
3. แนวทางการดําเนินความรวมมือเพื่อการบูรณะฟนฟูหรือเหตุผลดานมนุษยธรรมในกรณี17 

เกิดพิบัติภัย  18 
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ซึ่งหากพิจารณาในภาพรวมแลว แนวทางความรวมมือ      19 
ทางวิชาการกับตางประเทศดังกลาวก็มิไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  20 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 21 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 22 
 23 
 7.4  รายงานผลการตรวจสอบบัญชีของโรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป 2551   24 
  โรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดเสนอรายงานผลการดําเนินงานประจําป 2551            25 
(1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2551) ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการบริหารงานโรงพิมพ26 
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2534 ขอ 42  ซึ่งไดผานการตรวจสอบงบดุลและงบกําไรขาดทุน    จากหนวย27 
ตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยขอนแกนเรียบรอยแลว  โดยสรุปมีกําไรสุทธิ 4,648,423.34 บาท ซึ่งมีรายละเอียด28 
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ทั้งนี้ ที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 10 29 
กรกฎาคม 2552  ไดรับทราบแลวและมีขอคิดเห็นเสนอแนะวา ควรพิจารณากําหนดเงินในสวนที่จัดสงให30 
มหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น เปนรอยละ 30-40 เนื่องจากเปนหนวยงานที่สามารถสรางรายได และในอนาคต31 
มหาวิทยาลัยอาจดําเนินการกับหนวยงานอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยที่ดําเนินงานในลักษณะธุรกิจเชนเดียวกับ32 
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ คือ ใหหนวยงานดังกลาวจัดสรรเงินใหมหาวิทยาลัยในสัดสวนที่สูง     โดยไมตองคํานึงถึง33 
คาใชจายที่เกิดขึ้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยเปนผูสนับสนุนการดําเนินการอยูแลว และอาจมีการคดิคาเชาพื้นที่34 
ดวย 35 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 36 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 37 
 38 
 7.5   การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา 39 

ในชวงที่ไมมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยไดจัดทําหนังสือเวียน 40 
เสนอตอกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา ตามหนังสือมหาวิทยาลัย    41 
ที่ ศธ  0514.1.1.2/ว.7304  และตามบันทึก ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว.482  ลงวันที่ 13  กรกฎาคม  2552        42 
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โดยครบรอบการเวียนหนังสือในวันที่  20  กรกฎาคม 2552   และเมื่อถึงวันที่ครบกําหนดการเวียนหนังสือ1 
แลวปรากฏวาไมมีขอทักทวงแตประการใด จึงถือวาสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ  ดังนี้ 2 
  -   ระดับปริญญาโท                15      คน 3 
  -   ระดับปริญญาตรี                  1        คน 4 
    รวม               16        คน 5 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 6 

  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 7 

 8 
7.6  สรุปกิจกรรมตางๆของมหาวิทยาลัยขอนแกนและรายงานสรุปขาวมหาวิทยาลัยขอนแกน 9 
         ในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน ประจําเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม  2552 10 

  ในเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2552 มหาวิทยาลัยไดดําเนินกิจกรรมที่สําคัญๆ ในดานการ11 
พัฒนาวิชาการและผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ  การพัฒนานักศึกษา  การตางประเทศ  การ12 
พัฒนาระบบบริหารและพัฒนาบุคลากร  การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ และการจัดกิจกรรมพิเศษ  13 
และนอกจากนี้งานประชาสัมพันธยังไดรวบรวมรายงานสรุปขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ 14 
ประจําเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2552   ซึ่งมีรายละเอียดบรรจุในแผนซีดี 15 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 16 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 17 
 18 

7.7 รายงานผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจําเดือนมิถุนายน  2552  19 
  ในเดือนมิถุนายน  2552  อธิการบดไีดปฏบัิติภารกจิตางๆประกอบดวย งานประจําทั่วไป  20 
กิจกรรมดานวิเทศสัมพันธและความรวมมือตางประเทศ และอื่น  ๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 21 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 22 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 23 

 24 
ระเบียบวาระที่ 8   เรื่องอืน่ๆ 25 
 8.1  เสนอแตงตั้งคณะกรรมการกํากับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี 26 
                  ตามนโยบายและพันธกิจการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 27 
  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุมวา เพื่อใหการกํากับติดตามและ28 
ประเมินผลงานของอธิการบดี    ตามนโยบายและพันธกิจการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย  (พ.ศ. 2550 – 2554 ) 29 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดรับกับแนวทางการติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีฯ ตามประกาศ30 
สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 5/2549    ลงวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2549  และ  ฉบับที่ 4/2551 ลงวันที่ 3 31 
กรกฎาคม  พ.ศ. 2551  มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอแตงตั้งคณะกรรมการกาํกับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี 32 
ตามนโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ชุดเดิมปฏิบัติหนาที่ตอไปอีกวาระ  ประกอบดวย   33 
 1. ศาสตราจารยกนก  วงษตระหงาน         เปน ประธานกรรมการ 34 
 2. ศาสตราจารยเชิดชัย  รัตนเศรษฐากุล     เปน กรรมการ 35 
 3. นางสาวพรพิมล   รัตนพิทักษ              เปน กรรมการ 36 
 4. นายอภิสิทธิ์   รุจิเกียรติกําจร            เปน กรรมการ 37 
 5. รองศาสตราจารยสัมพันธ  พันธุพฤกษ  เปน เลขานุการ 38 
  โดยใหคณะกรรมการดังกลาวทําการวิเคราะหและสรุปผลตามรายงานที่อธิการบดีเสนอแลว39 
ใหรายงานผลการประเมินพรอมขอเสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัย และใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้ง40 
ผูชวยเลขานุการหรือมอบหมายใหบุคคลปฏิบัติหนาที่ใดๆ ภายใตขอบเขตหนาที่ของคณะกรรมการได 41 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 42 
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  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการกํากับติดตามและ1 
ประเมินผลงานของอธิการบดี ตามนโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย   ตามที่2 
เสนอ 3 
 4 
 8.2  อาจารยของมหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับรางวัลนักวิทยาศาสตรดีเดน ประจําป 2552 5 
  อธิการบดีเสนอที่ประชุมวา ตามที่มูลนิธิสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในพระบรม6 
ราชูปถัมภ ไดประกาศรางวัลนักวิทยาศาสตรดีเดน ประจําป 2552 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 ที่ผานมา 7 
ผลปรากฎวา ศาสตราจารย ดร. อารันต พัฒโนทัย  จากคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  ไดรับ8 
รางวัลนักวิทยาศาสตรดีเดนสาขาวิทยาศาสตรเกษตร  วิจัยพัฒนาถั่วลิสงเมล็ดโตพันธุใหม คือ พันธุ มข. 60 9 
ปรับปรุงแปรรูปสรางเปนผลิตภัณฑ เผยแพรใหเกษตรกรนําไปผลิตเปนผลิตภัณฑสรางมูลคาเพิ่มเปนที่10 
ตองการของตลาดได 11 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 12 
  มต ิท่ีประชุมรับทราบ 13 
 14 
 8.3  อาจารยมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับคัดเลือกใหเปน “อาจารยดีเดนแหงชาติ”  15 
                  ของ ท่ีประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.) 16 
  ประธานสภาคณาจารยเสนอที่ประชุมวา  ตามที่ที่ประชุมประธานสภาอาจารยมหาวทิยาลัย17 
แหงประเทศไทย (ปอมท.) เห็นสมควรใหมีการเชิดชูเกยีรติอาจารยที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่มี18 
ความรู ความสามารถในเชิงวิชาการและการถายทอด ผลงานวิจัยดีเดน มีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ19 
อันดีเยี่ยม และอุทิศตนเปนประโยชนตอประเทศชาติ  ใหเปน “อาจารยดีเดนแหงชาติ”  จํานวน 4 สาขาวิชา 20 
คือ 1) สาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี  2) สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 3) สาขาสังคมศาสตร และ 4) สาขา21 
มนุษยศาสตรและศิลปศาสตร นั้น ผลปรากฏวา ศาสตราจารย ดร. เมธา วรรณพฒัน อาจารยประจําภาควิชา22 
สัตวศาสตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  ไดรับการคัดเลือกใหเปน  อาจารยดีเดนแหงชาติ 23 
สาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี ประจําป พ.ศ. 2551  24 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 25 
  มต ิท่ีประชุมรับทราบ 26 
 27 
 28 
เลิกประชุม   11.50  น. 29 

 30 
 31 
 32 
(ลงชื่อ)            กุลธิดา  ทวมสุข 33 

(รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 34 
                                                                  รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 35 
                           กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 36 
 37 
 38 
 39 
นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์ 40 
ผูจดรายงานการประชุม 41 


