รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
ครั้งที่ 9/2548
วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2548
ณ หองประชุมสารสิน อาคารแกนกัลปพฤกษ
มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน
------------------------------------------ผูมาประชุม
1. พลตํารวจเอกเภา สารสิน
2. นางผาณิต นิติทัณฑประภาศ
3. นายเจตน ธนวัฒน
4. นายเตช บุนนาค
5. นายสมพร กลิ่นพงษา
6. ศ.กนก วงษตระหงาน
7 . นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกําจร
8. รศ.สุมนต สกลไชย
9. ผศ.พิศิษฐ โจทยกิ่ง
10. รศ.ดํารงค หอมดี
11. รศ.ประจักษ พัวเพิ่มพูลศิริ
12. รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
13. รศ.อัศนี ปาจีนบูรวรรณ
14. รศ.เชิดชัย ตันติศิรินทร
15. ศ.เมธา วรรณพัฒน
16. รศ.กิ่งฟา สินธุวงษ
17. รศ.วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ

นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ประธาน
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน
อธิการบดี
ประธานสภาคณาจารย
รองอธิการบดีฝายบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแ ทนรองอธิการบดี
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
คณบดีคณะเกษตรศาสตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารยประจํา
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18. รศ.มนตรี บุญเสนอ
19. นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย
20. รศ.กุลธิดา ทวมสุข
21. นางสังวาลย ชางทอง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูไมมาประชุม (เนื่องจากติดราชการ หรือภารกิจสําคัญ)
1. นายทองใบ ทองเปาด
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
2. นายสุชาติ เมืองแกว
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
3. ศ.ปยะวัติ บุญ-หลง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
4. ศ.จีระ หงสลดารมภ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
5. รศ.ศักรินทร ภูมิรัตน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
6. นายพิสิฐ ลี้อาธรรม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
7. นางสาวนวพร เรืองสกุล
8. รศ.สุลัดดา ลอยฟา
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
9. รศ.จิตเจริญ ไชยาคํา
ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแ ทนผูอ านวยการ
ํ
ผูเ ขารวมประชุม
1. ผศ. อารมย ตัตตะวะศาสตร

รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ

2. ผศ.ลิขิต อมาตยคง
3. ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธ

รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ

เริม่ ประชุมเวลา

09.00 นาฬิกา
ประธานกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงตอที่ประชุม
-ไมมี –
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจงตอที่ประชุม
2.1 กําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ขอนแกน ประจําปการศึกษา 2547
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯให สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระ
ราชดําเนินแทนพระองคพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป
การศึกษา 2547 ณ อาคารศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแกน ในวันพฤหัสบดีที่
22 ธันวาคม 2548 นั้น บัดนี้มหาวิทยาลัยไดรับทราบกําหนดการเสด็จพระราชดําเนินเรียบรอยแลว ทั้งนี้
จะทรงเสด็จฯพระราชดําเนินทรงวางศิลาฤกษ อาคารอเนกประสงคและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแกน
กอน ในเวลา 9.25 น. แลวจึงเสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตร ในเวลา 9.50 น. และเสด็จฯกลับเวลา
15.30 น. ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม นอกจากที่ ในเวลา 17.30 – 20.00 น.
มหาวิทยาลัยไดจัดงานงานเลี้ยงแสดงความยินดีแกผูไดรับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
รางวัลศิษยเกาดีเดน และรางวัลศรีมอดินแดง ที่โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส ดวย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยใครขอ
เรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานรวมงานพิธีดังกลาว โดยจะไดจัดสงบัตรเชิญเพื่อพิจารณาแจง
ความประสงคในการเขารวมตอไป
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
2.2 นายสารกิจ ถวิลประวัติ ขอลาออกจากตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ดวยนายสารกิจ ถวิลประวัติ
ไดขอลาออกจากตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ตั้งแตวันที่ 3 พฤศจิกายน 2548 ที่ผาน
มา เนื่องจากพนจากตําแหนงนายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกนแลว ทั้งนี้ สมาคมศิษยเกา
มหาวิทยาลัยขอนแกนไดมีการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป 2548 –2550
และไดผูดํารงตําแหนงนายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน คนใหมเรียบรอยแลว คือ นายเฉลิมชัย
วงษนาคเพ็ชร ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยอยูระหวางการดําเนินเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯแตงตั้งเปน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ตอไป
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ทีป่ ระชุมรับทราบ

2.3 แนะนําผูรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิทยาเขตหนองคาย
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัย
ขอนแกน คราวประชุมครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2548 อนุมัติใหเพิ่มตําแหนงรองอธิการบดีฝาย
วิทยาเขตหนองคายนั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยไดแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยวันชัย สุมเล็ก เปนผูรักษาราชการ
แทนรองอธิการบดีฝายวิทยาเขตหนองคาย แลว ตั้งแตวันที่ 17 ตุลาคม 2548 จึงใครขอแนะนํา
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ผูชวยศาสตราจารยวันชัย สุมเล็ก ผูรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิทยาเขตหนองคาย ตอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย
ที่ประชุมรับทราบ และแสดงความยินดี
2.4 ขาวการเสียชีวิตของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร
อธิการบดีไดเสนอที่ประชุมวา ตามที่หนังสือพิมพไดลงขาวการเสียชีวิตของนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร ที่กระโดดตึกหอพักเสียชีวิตเนื่องจากเกิดความเครียดจากการเรียนที่ตกตํ่านั้น
มหาวิทยาลัยรูสึกเสียใจตอเหตุการณที่เกิดขึ้นอยางยิ่ง ทั้งนี้มหาวิทยาลัยและ คณะวิศวกรรมศาสตรได
พิจารณาดําเนินการหามาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการหาแนวทางจัดระบบใหคําแนะนํา
ปรึกษาที่เหมาะสม รวดเร็วเพื่อลดปญหาความเครียดของนักศึกษาดวยแลว
สําหรับขาวคนงานตกลงมาจากตึกศรีนครินทรนุสรณ เสียชีวิต ในเวลาใกลเคียงกันนั้น ไม
ไดอยูในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย เนื่องจากเปนคนงานของบริษัทที่รับเหมากอสราง
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ และมีขอคิดเห็นเสนอแนะดังนี้
1. มหาวิทยาลัยควรไดทบทวนระบบที่ปรึกษาใหมทั้งหมด โดยมองในภาพกวาง เมื่อออก
นอกระบบราชการ มหาวิทยาลัยจะอยูไดดวยผูกพันและเกื้อกูลของนักศึกษาที่จบไป
แลว ซึ่งเกิดจากการไดรับประสบการณที่ดีตลอดชวงเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย
ตลอดจนการหางานใหทําเมื่อสําเร็จการศึกษา
2. บทบาทของอาจารยที่ปรึกษามีความสําคัญอยางมาก ควรทํางานที่เปน Pro- act มาก
กวา Re- act
3. ควรพิจารณาปรับสิ่งแวดลอม บรรยากาศ และสภาพความเปนอยูภายในมหาวิทยาลัย
ใหเอือ้ ตอการเรียนรู และทํากิจกรรมทีเ่ ปนประโยชน เพือ่ ลดความเครียดของนักศึกษาดวย
4. อาจพิจารณาใหมีการพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับทักษะชีวิต ใหนักศึกษาเรียนรูดวย
2.5 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยได
กําหนดใหมีการประชุมเปนประจําในวันพุธแรกของเดือน นั้น สําหรับการประชุมครั้งตอไปในป 2549 จะ
ตรงกับวันที่ 4 มกราคม 2549 ซึ่งใกลกับเทศกาลขึ้นปใหม ประกอบกับมหาวิทยาลัยยังไมมีวาระการ
พิจารณาเรงดวน จึงไดเรียนหารือนายกสภามหาวิทยาลัยแลว เห็นควรงดการประชุมในเดือนมกราคม
2549 โดยกําหนดการประชุมครั้งตอไปเปน วันที่ 2 กุมภาพันธ 2549 แตทั้งนี้ อาจมีการเชิญประชุมเปน
การเรงดวน หากมีความคืบหนาของรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํากับ ที่มหาวิทยาลัยจําเปนตองขอ
ความคิดเห็นจากสภามหาวิทยาลัย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
ครั้งที่ 8/2548 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2548
ที่ประชุมมีมติใหแกไข ดังนี้
- หนา 1 ผูม าประชุม หมายเลข 1 “ประธานสภามหาวิทยาลัย” แกไขเปน “นายกสภามหาวิทยาลัย”
- หนา 8 มติวาระที่ 5.2 ใหเพิ่มชื่อกรรมการ 2 ทาน คือ ศ. เมธา วรรณพัฒน และ
รศ.วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ
เมื่อแกไขเรียบรอยแลว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 8/2548 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2548
4.1 รายงานสถานภาพสินทรัพยและการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแกน
เพียงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548
รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยขอรายงานสถานภาพสินทรัพย
และการลงทุนของมหาวิทยาลัย และรายจายจากเงินรายไดเพียงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548 ดังนี้
1. สถานภาพสินทรัพยและการลงทุน
ประเภท

จํานวนเงิน
(บาท)

จํานวนเงิน
(บาท)
4,072,494,145.46

สินทรัพย
ก) ประเภทดอกผลใชได
3,790,002,068.12
ข) ประเภทดอกผลมีขอกําหนด
282,492,077.34
การลงทุน
4,072,494,145.46
เงินฝากธนาคาร/สถาบันการเงิน
1,756,754,145.46 1,756,754,145.46
ตราสารหนี้
1,915,740,000.00
พันธบัตร
1,129,980,000.00
หุนกู (รวมบรรษัทเงินทุน)
322,000,000.00
อื่นๆ
463,760,000.00
ตราสารทุน
400,000,000.00*
หุนสามัญ
กองทุนรวมทีล่ งทุนในหุน
400,000,000.00
* NAV ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2548 = 10.648 บาท
ราคาปดตลาดหลักทรัพยกองทุนรวมวายุภกั ษ = 9.09 เปนเงิน 363,600,000.-บาท
2. รายได
2.1 ดอกเบีย้ รับปงบประมาณ 2549 ( 1 ต.ค.2548 – 17 พ.ย. 2548 ) = 6,203,170.89 บาท
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3. รายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ในปงบประมาณ 2549 (1 ตุลาคม -17 พฤศจิกายน 2548)
3.1 งบบุคลากร
4,740,052.50
บาท
3.2 งบดําเนินงาน
34,878,213.40
บาท
3.3 งบลงทุน
3,628,713.52
บาท
3.4 งบเงินอุดหนุน
1,979,269.44
บาท
3.5 รายจายอื่นๆ
28,877,783.02
บาท
รวม
74,104,031.88
บาท
4. สหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกนใหกูยืมเงินจํานวน 150,000,000.00 บาท
มหาวิทยาลัยไดรับดอกเบี้ยจากสหกรณออมทรัพยแลว จํานวน 4 งวด (ก.ค.- ต.ค. 2548)
เปนเงิน 1,849,315.07 บาท
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
อนึ่ง ในชวงเดือนที่ผานมหาวิทยาลัยไดขออนุมัติกรรมการการเงินมหาวิทยาลัยนําเงินไปลงทุนใน
หุนกูของ ปตท. จํานวน 100 ลานบาท มีดอกเบี้ยที่ 6.7% ตอป อายุหุนกู 6 ป โดยไดขออนุมัติทาง
โทรศัพทตอกรรมการการเงินมหาวิทยาลัย 3 ทาน ตามแนวปฏิบัติซึ่งเปนมติเดิมของกรรมการการเงินแลว
จึงใครขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหสัตยบรรณ การอนุมัติเงินไปลงทุนในหุนกูปตท. จํานวน
100 ลานบาท ดังกลาว
มติ ที่ประชุมรับทราบและมีขอคิดเห็นวา การเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหสัตยบรรณ หรือ
การขอนุมัติยอนหลังนั้น ควรหลีกเลี่ยงเพื่อใหเปนไปตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี ดังนั้น แนว
ปฏิบัติที่กําหนดเปนหลักเกณฑอยูแลว ควรนําไปจัดทําเปนระเบียบปฏิบัติรองรับการดําเนินงานใหถูก
ตองตอไปและสําหรับตัวเลขเงินกองทุนตางๆ ควรมีรายละเอียดแสดงเพิ่มเติมใหเขาใจไดชัดเจนยิ่งขึ้น
5.1 รางระเบียบฯ วาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. …
รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมวา เพื่อใหการบริหารเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
เปนไปดวยความเรียบรอยและสอดคลองกับระบบงบประมาณแบบมุง เนนผลงานและแผนการบริหารราชการ
แผนดินของมหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบฯวาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2540 ใน
ขอ 20 และ ขอ 26 โดยขอ 20 เปนการปรับปรุงการแบงหมวดเงินงบประมาณรายจายเงินรายได จากเดิม
แบงออกเปน 3 หมวด ขอปรับปรุงเปน 5 งบรายจาย และขอ 26 เปนการปรับปรุงเรื่องการอนุมัติการใชจาย
เงินเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม ทั้งนี้ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งที่ 20/2548 เมื่อวันที่ 9
พฤศจิกายน 2548 แลว
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบรางระเบียบฯ วาดวยเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. … ตามที่เสนอ โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
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1. ขอ 26 วรรค 3 ของระเบียบเกา “การอนุมัติเงินตามวรรแรก ผูอนุมัติจะตองลงลายมือชื่อ
…” ควรพิจารณานํามาใสไวในระเบียบฯ ใหมเพิ่มเติมหรือไม
2. ควรปรับแกไข หมวด 6 การจายคาจางลูกจางชั่วคราว ของระเบียบฯ ป พ.ศ. 2540 ให
สอดคลองและครอบคลุมคาใชจาย ตาม ขอ 20.1 งบบุคลากร … ในระเบียบฯใหมดวย
3. พิจารณาปรับแกไข ขอความ ขอ 26.2 “สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ” หรือ “สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติและเห็นชอบ” ควรเขียนใหเหมือนกัน

5.2 ขออนุมัติงบประมาณ จากเงินทุนสํารองสะสมมหาวิทยาลัยขอนแกน
เพื่อการปรับปรุงหอพักนักศึกษา
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย
ขอนแกน ซึ่งเปนอาคารที่มีการกอสรางและใหบริการนักศึกษามาเปนเวลายาวนานกวา 30 ป ทําใหปจจุบัน
สภาพอาคารหอพักและวัสดุ-ครุภัณฑภายในหอพักมีการชํารุดและเสื่อมสภาพจากการใชงานตามกาลเวลา
มหาวิทยาลัยไดกําหนดนโยบายใหมีการปรับปรุงซอมแซมหอพักนักศึกษารวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกแก
นักศึกษาทีพ่ กั อาศัยในหอพัก เพือ่ เพิม่ คุณภาพชีวติ ของนักศึกษาทีพ่ กั อาศัยในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
จากการสํารวจอาคารหอพักนักศึกษาพบวา อาคารหอพักแตละหลังมีสภาพทรุดโทรม ไม
เหมาะกับการพักอาศัยของนักศึกษา และบางหอมีสภาพของโครงสรางอาคารแตกราวและชํารุดอยางมาก
ซึ่งไดพิจารณาแลวเห็นวาอาคารหอพักที่มีสภาพชํารุดหลายหอพักจําเปนตองทําการปรับปรุงซอมแซมเปน
การเรงดวน เพือ่ สามารถใหบริการนักศึกษาและนักศึกษาไดรบั ความสะดวกสบายปลอดภัยในหอพักนักศึกษา
โดยมีหอพักนักศึกษาที่ตองดําเนินการปรับปรุงซอมแซมทั้งอาคาร คือ หอพักที่ 5, 6, 7, 14 และ 18 นอก
จากนี้ ปจจุบันหอพักนักศึกษาชายไมมีรั้วลอมรอบทําใหประสบปญหามีบุคคลภายนอกเขาหอพัก โดยไมได
รับอนุญาต เกิดปญหาการลักทรัพยภายในหอพักทําใหนักศึกษาที่พักในหอพักเกิดความไมปลอดภัย ดังนั้น
จึงเห็นควรใหมีการกอสรางรั้วหอพักนักศึกษาชาย เพื่อเปนการปองกันปญหาดังกลาว โดยจัดระบบความ
ปลอดภัยภายในหอพักนักศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดโครงการตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ในการนี้
จึงขออนุมตั งิ บประมาณจากเงินทุนสํารองสะสมมหาวิทยาลัยขอนแกน ในวงเงิน 43,929,534 บาท (สีส่ บิ สาม
ลานเกาแสนสองหมืน่ เกาพันหารอยสามสิบสีบ่ าทถวน) เพื่อดําเนินการโครงการดังกลาว
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2548 ไดให
ความเห็นชอบในหลักการโครงการและวงเงินในการปรับปรุงซอมแซมหอพักดังกลาวแลว
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบประมาณในการดําเนินการโครงการปรับปรุง
หอพักนักศึกษา จากเงินทุนสํารองสะสมมหาวิทยาลัยขอนแกน ในวงเงิน 43,929,534 บาท ตามทีเ่ สนอ
ทัง้ นี้ มหาวิทยาลัยจะจัดใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดเยีย่ มชมหอพักมหาวิทยาลัยในโอกาสตอไปดวย
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5.3 รางระเบียบฯ วาดวยเงินกองทุนสงเคราะหผปู ว ยปากแหวงเพดานโหวและผูป ว ยทีม่ ี
ความพิการของใบหนาและกะโหลกศีรษะ คณะทันตแพทยศาสตร พ.ศ. ...
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา เพื่อเปนการสงเคราะหคา
รักษา จัดหาวัสดุอุปกรณ และคาเดินทาง คาที่พัก ใหกับผูปวยปากแหวงเพดานโหว และผูปวยที่มีความ
พิการของใบหนาและกะโหลกศีรษะที่มีรายไดนอย และสงเสริมกิจกรรม การพัฒนาการเรียนการสอนของ
คณะทันตแพทยศาสตร และเพือ่ ใหการดําเนินการเกีย่ วกับเงินกองทุนดังกลาวดําเนินไปดวยความเรียบรอย
คณะทันตแพทยศาสตรจึงขอเสนอรางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยเงินกองทุนสงเคราะหผูปวยปาก
แหวงเพดานโหวและผูปวยที่มีความพิการของใบหนาและกะโหลกศีรษะ คณะทันตแพทยศาสตร พ.ศ. ...
ซึง่ รางระเบียบดังกลาวเปนการปรับปรุงจากระเบียบฯ วาดวยเงินกองทุนสงเคราะหผูปวยปากแหวงเพดาน
โหว คณะทันตแพทยศาสตร พ.ศ.2544 เพื่อใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการรางระเบียบมหาวิทยาลัยฯ วาดวย
เงินกองทุนสงเคราะหผปู ว ยปากแหวงเพดานโหวและผูป ว ยทีม่ คี วามพิการของใบหนา และกะโหลกศีรษะ
คณะทันตแพทยศาสตร พ.ศ. … ตามที่เสนอโดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะใหพิจารณาวงเงินที่กําหนดไวใน
ระเบียบขอ 6 โดยเปรียบเทียบกับการใชจายจริงที่ผานมาวาเพียงพอแลวหรือไมอยางไร

5.4 การสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร
อธิการบดีไดเสนอตอที่ประชุมวา ดวย รองศาสตราจารยอัศนี ปาจีนบูรวรรณ จะครบวาระ
การดํารงตําแหนงคณบดีคณะเกษตรศาสตร ในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2549 เพื่อใหการดําเนินการสรรหา
คณบดีคณะเกษตรศาสตร เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2542
และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2543 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะเกษตรศาสตร ตามนัยแหงขอบังคับดังกลาว ประกอบดวย
1. อธิการบดี
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 2 คน
ํ
จํานวน 2 คน
3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแ ทนคณบดี ซึง่ มิไดสงั กัดคณะทีท่ าการสรรหา
4. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแ ทนคณาจารย ซึง่ มิไดสงั กัดคณะทีท่ าการสรรหา
ํ
จํานวน 1 คน
5. ประธานสภาคณาจารย
อนึ่ง นอกจากนี้ คณบดีคณะพยาบาลศาสตรไดขอลาออกจากตําแหนงคณบดี ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2549
เพื่อสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา จึงควรมีการสรรหาคณบดีในชวงเวลานี้ 2 ทาน และในป 2549
จะมีคณบดีที่จะหมดวาระการดํารงตําแหนงเพิ่มอีก 4 คณะ แตเนื่องจากขณะนี้ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัย
ขอนแกนในกํากับ ใกลจะเสร็จสิ้นการพิจารณาทุกขั้นตอนแลว คาดวาจะมีผลใชบังคับในเวลาไมนานนี้ จึง
ขอเรียนหารือสภามหาวิทยาลัยวาในระหวางที่ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยขอนแกนฉบับใหมยังไมมีผลบังคับใช
ควรที่จะชะลอการสรรหาคณบดีคณะตางๆที่ใกลจะครบวาระการดํารงไปกอนหรือไม เนื่องจากการดํารง
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ตําแหนงคณบดีคณะที่สรรหาใหมอาจจะมีชวงเวลาที่สั้นมาก เพราะจะหมดวาระลงทันที่ พ.ร.บ. ฉบับใหมมี
ผลบังคับใช
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นควรใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตามกฏหมาย ขอบังคับที่
มีอยูเ ดิม โดยใหผม ู สี ว นเกีย่ วของรับทราบผลลัพธ หรือผลทีจ่ ะตามมาภายหลังที่ พ.ร.บ. ฉบับใหมมผี ลใชบงั คับ
แลวดวย โดยใหแตงตัง้ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร และคณะพยาบาลศาสตร ดังนี้
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร ประกอบดวย
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
เปน ประธานคณะกรรมการ
2. นางผาณิต นิติทัณฑประภาศ
เปน กรรมการ
3. นายสมพร กลิ่นพงษา
เปน กรรมการ
4. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
เปน กรรมการ
5. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
เปน กรรมการ
6. รองศาสตราจารยเชิดชัย ตันติศิรินทร
เปน กรรมการ
7. ประธานสภาคณาจารย
เปน กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร ประกอบดวย
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
เปน ประธานคณะกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกําจร
เปน กรรมการ
3. นางสาวนวพร เรืองสกุล
เปน กรรมการ
4. คณบดีคณะเกษตรศาสตร
เปน กรรมการ
5. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
เปน กรรมการ
6. ศาสตราจารยเมธา วรรณพัฒน
เปน กรรมการ
7. ประธานสภาคณาจารย
เปน กรรมการ
5.5 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 1 หลักสูตร
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมความวา ดวยคณะในสังกัดได
เสนอขออนุมัติหลักสูตรซึ่งเปนหลักสูตรปรับปรุง ประเภทปรับปรุงเล็กนอย และไดผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรเพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย เรียบรอยแลวจํ านวน 1 หลักสูตร ซึ่ง
มีรายละเอียดการจําแนกหลักสูตรตามประเภทหลักสูตร ระดับปริญญา คณะ และประเภทการเปดสอน
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติใหความเห็นชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาเศรษฐศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2547 (ประเภทปรับปรุงเล็กนอย) ตามที่เสนอ
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5.6 เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ดวยคณะตางๆในสังกัดโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะไดเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษาโดยรับรองวา
ไดตรวจสอบรหัสประจําตัวนักศึกษา ชื่อ-ชื่อสกุล รายวิชา สาขาวิชา และคะแนนเฉลีย่ สะสม ถูกตองเรียบรอย
แลว มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตามอํานาจตามความในมาตรา 16 (3)
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 จํานวน 49 คน ประกอบดวย
- ระดับปริญญาเอก
1
คน
- ระดับปริญญาโท
45
คน
- ระดับปริญญาตรี
3
คน
ซึง่ มีรายละเอียดสรุปการจําแนกผูส าเร็
ํ จการศึกษาตามคณะ ระดับหลักสูตร ชือ่ ปริญญา ตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติปริญญาใหผูสําเร็จการศึกษาตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 สรุปผลการประชุมระดมความคิด เรื่องทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การอุดมศึกษา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาไดมีหนังสือที่ ศธ 0506(3)/ว 1521 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2548 แจงสรุปผลการประชุมระดม
ความคิด เรื่องทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม
2548 ณ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อใหสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารสถาบันอุดมศึกษารับ
ทราบ เพื่อใชประโยชนในการพัฒนานโยบายของสถาบันตอไป ซึง่ การประชุมดังกลาวไดเชิญผูทรงคุณวุฒิทาง
การศึกษา (Key Person) มาใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพและมาตร
ฐานการอุดมศึกษา เพื่อใชเปนขอมูลในการจัดทํา Roadmap ดานการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดม
ศึกษา ซึง่ แนวทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาจากสรุปผลการประชุมดังกลาว ใหพจิ ารณา
กลไกการดําเนินงานทัง้ ระบบ ทัง้ ในระดับนโยบาย ระดับสถาบันอุดมศึกษา รวมทัง้ หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ โดยมี
แนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 1) การพัฒนามาตรฐานการอุดมศึกษา 2) พัฒนาระบบสภาสถาบันอุดมศึกษา 3)
พัฒนาระบบบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา 4) พัฒนาความรวมมือระหวางหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ 5) จัด
ประเภทสถาบันอุดมศึกษา 6)พัฒนาบทบาทและกลไกการปฏิบตั งิ านของสํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษา ซึง่ มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
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6.2 ความคืบหนาของการพิจารณารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. …
อธิการบดีเสนอตอที่ประชุมวา ขณะนี้ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับมหาวิทยาลัยใน
กํากับไดผานขั้นตอนของคณะกรรมการรวมกันแลว และไดนําเขาสูที่ประชุมของวุฒิสภาฯ เมื่อวันที่ 6
ธันวาคม 2548 ซึ่งอธิการบดีไดรับเชิญไปรวมชี้แจง ดวย หลังเสร็จสิ้นการอภิปราย ที่ประชุมมีมติไมเห็น
ชอบราง ดวยคะแนน 65 : 47 ทั้งนี้งดออกเสียง 9 คน อยางไรก็ดี รัฐบาลไดยืนยันที่จะสงรางที่ผาน
กรรมมาธิการรวมกันไปที่สภาผูแทนราษฎร ซึ่งไดรับการบรรจุวาระเรียบรอยแลว และหากสภาผูแทน
เห็นชอบก็สามารถมีผลบังคับใชไดตามกฎหมายเชนกัน
ในขณะทีร่ า ง พรบ.ดังกลาวอยูใ นระหวางการพิจารณาของคณะกรรมาธิการรวมกันของสภาผูแ ทนราษฎร
และวุฒสิ ภาเพือ่ พิจารณารางพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยขอนแกน ซึง่ ไดมกี ารประชุมพิจารณาราง พ.ร.บ มาแลว
4 ครัง้ และไดมกี ารพิจารณาไปแลวครบทุกรายมาตรา และในคราวประชุมวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2548
ไดมมี ติทจี่ ะใหทาการทบทวนในทุ
ํ
กรายมาตราของราง พ.ร.บ. โดยมีประเด็นพิจารณา และความเห็นของ
มหาวิทยาลัยในคราวประชุมคณบดีครัง้ ที่ 22/2548 เมือ่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2548 เสนอไปดังนี้
-รางมาตรา 20 ซึ่งเกี่ยวกับการบัญญัติใหมหาวิทยาลัยดําเนินการในการใหไดมาซึ่งนายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ที่ไดมีการเสนอพิจารณาปรับแกไขและยัง
ไมไดมีมติเปนขอสรุป และที่ประชุมคณะกรรมาธิการรวมกันฯ ไดมอบหมายใหคณะทํางาน ที่
ประกอบดวยผูแทนจากมหาวิทยาลัยขอนแกน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษาและสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ไปดําเนินการวิเคราะหผลดีผล
เสียที่เปนผลจากรางที่จะใหปรับแกไขและอาจกระทบตอการบริหารจัดการและการดําเนินภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย ในเสนอพิจารณาแกไขรางมาตรา 20 ซึ่ง มาตรา 20 นั้นไดผานการพิจารณา
เห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเรียบรอยแลว มีรายละเอียดดังนี้
รางเดิม
“มาตรา 20 ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จากบุคคลภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
และจากบัญชีรายชื่อของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการตาม
วรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ กรรมการสรรหาไมมีสิทธิไดรับการเสนอชื่อใหดํารง
ตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ”
รางที่เสนอแกไข
“มาตรา 20 ขอบังคับของมหาวิทยาลัยวาดวยการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนนายกสภา
มหาวิทยาลัยตามมาตรา 19 วรรคสาม ตองกําหนดใหสภามหาวิทยาลัยตองเลือกจากบัญชีรายชื่อที่คณะ
กรรมการสรรหาเสนอใหพิจารณา และตองกําหนดวิธีการสรรหาใหเปนไปโดยโปรงใส มีการเสนอชื่อที่เปด
กวางและคัดสรรผูสมควรแกตําแหนงอยางมีหลักเกณฑ มีคําอธิบายถึงความเหมาะสมแกตําแหนงอยางชัด
แจงครบถวนทุกหลักเกณฑในรายงานที่เสนอตอสภามหาวิทยาลัยและรัฐมนตรี”
“มาตรา 20/1 ใหมีคณะบุคคลผูมีอํานาจหนาที่สรรหาและคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิเพื่อจะได
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯแตงตั้งเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเปนจํานวนสามคณะ ดังนี้
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(1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 19 (4) และ (5) รวมกันเปนคณะกรรมการ
สรรหาและเสนอชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนหกคน
(2) กรรมการสภาการศึกษาและกรรมการการอุดมศึกษา รวมกันเปนคณะกรรมการสรรหา
และเสนอชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คน
(3) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดในขอ
บังคับของมหาวิทยาลัย ผูแทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดและผูแทนหอการคาจังหวัดจากจังหวัดที่กําหนดใน
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย รวมกันเปนคณะกรรมการสรรหาและเสนอชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คน
คุณสมบัติกลาง และคุณสมบัติเฉพาะของกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ไดจากการคัดเลือกของ
คณะกรรมการสรรหาตางๆ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
วิธีการเสนอชื่อและคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิในแตละคณะใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยโดยตองกําหนดใหเปนไปโดยโปรงใส และคัดสรรผูสมควรแกตําแหนงอยางมีหลักเกณฑมีคํา
อธิบายถึงความเหมาะสมแกตําแหนงอยางชัดแจงครบถวนในรายงานที่เสนอตอสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมาธิการรวมกันฯ จะมีประชุมพิจารณาในรายละเอียดของมาตรา 20 อีกครั้ง เมื่อ
วันที่ 10 พฤศจิกายน ผานมา
ที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่ 22/2548 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2548 ไดรับ
ทราบผลการพิจารณาของกรรมาธิการไดรวมกันดังกลาว และพิจารณาในรายละเอียดรวมทั้งผลที่อาจ
กระทบตอการดําเนินภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในอนาคตที่มหาวิทยาลัยขอนแกนตองเรงพัฒนา
คุณภาพและศักยภาพ การดําเนินงานใหสามารถสรางบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงที่มีระดับคุณภาพทัดเทียมกับ
สากล และยังคงมีคุณลักษณะเปนบัณฑิตที่พึงประสงคของสังคมตอการที่มีความสํานึกรับผิดชอบตอชุมชน
สังคมและประเทศ ตลอดจนการที่มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนมหาวิทยาลัยของประเทศที่ตองพัฒนาและ
สรางองคความรู และเทคโนโลยีที่จําเปนดวยการวิจัยและนําถายทอด เพื่อลดภาระงบประมาณของประเทศที่
ตองใชไปสําหรับ การซื้อและนําเขาองคความรูและเทคโนโลยี นั้นคือการที่ตองสรางมหาวิทยาลัยใหมีความ
เปนเลิศในทุกดานเพื่อเสริมสรางคามเขมแข็งในการแขงขันของประเทศ และสรางความมีดุลยภาพของชุมชน
และสังคม กลยุทธที่สําคัญประการหนึ่งคือการที่ตองมีองคกรสูงสุดที่เปนสวนกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน
และทิศทาง ตองมีคุณภาพและเขาใจในบริบทของการอุดมศึกษา การบริหารจัดการที่มุงเนนความเปนเลิศ
และเขาใจถึงความตองการของสังคม ภูมิภาคที่มหาวิทยาลัยตั้งอยูเพื่อบูรณาการใหเกิดเปนกลยุทธที่มีดุลย
ภาพ ภายใตความมีอิสระทางวิชาการโดยมีความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย ผูบริหารและบุคลากรทุกๆ
สวนรวมกัน
โดยที่ประชุมคณบดีไดมีความเห็นรวมกันคือ เห็นชอบรวมกับคณะกรรมาธิการรวมกัน ที่ให
ความสําคัญตอกระบวนการสรรหาผูที่สมควรไดรับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตง
ตัง้ ใหเปนนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ โดยหลักการทีใ่ หเกิดธรรมาภิบาล
มี ค วามโปร ง ใสและหลั ก การมี ส ว นร ว มของประชาคมภายในมหาวิ ทยาลั ยซึ่ ง เป น วิธีการปฏิบัติที่
มหาวิทยาลัยขอนแกนดําเนินการอยูในปจจุบัน และการมีสวนรวมของผูที่มีสวนไดเสียโดยการที่จะใหมีหนวย
งานกลางที่รับผิดชอบนโยบายดานการศึกษาและอุดมศึกษาในภาพรวมของประเทศและหนวยงาน
หรือองคกรภายนอกที่เปนตัวแทนภาคสังคมและเอกชนที่มีสวนเกี่ยวของหรือสัมพันธกับมหาวิทยาลัย
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ไดมีสวนเขามาชวยในมหาวิทยาลัย โดยที่ยังคงใหการดําเนินการดังกลาวมีความสมดุลย การบริหารจัดการ
และการดําเนินภารกิจการอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกนยังคงมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มีความยืด
หยุนและคงความมีอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการตามเจตนารมณของสภานิติบัญญัติและของรัฐบาล จึง
ไดมีมติ ดังนี้
1) เสนอขอใหคงตามรางเดิมของมาตรา 20 ที่ผานการพิจารณาเห็นชอบจากสภา
ผูแทนราษฎรและวุฒิสภาแลว โดยอาจพิจารณาแกไขในวรรคสอง โดยเพิ่มความเปนดังนี้ “จํานวน คุณ
สมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามขอ
บังคับของมหาวิทยาลัยที่ตองใหบุคลากรมหาวิทยาลัยมีสวนรวมและมีการดําเนินการดวยความโปรงใส ทั้งนี้
กรรมการสรรหาไมมีสิทธิไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ”
2) ในกรณีที่ตองใหมีการแกไขนั้น เสนอขอใหคณะกรรมาธิการรวมกันฯ ไดพิจารณา
กําหนดใหคณะกรรมการสรรหาเปนองคคณะเดียวโดยไมแยกคณะ เพื่อทําหนาที่รวมกันพิจารณาคัดสรรผูที่
มีความรูความเชี่ยวชาญในดานตางๆ ที่จําเปนตอการบริหารจัดการอุดมศึกษาปจจุบันและสมควรไดรับการ
เสนอชื่อเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง ดังนี้
“มาตรา 20 ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา 19(2) ขึ้นคณะหนึ่งจากบุคคลภายในมหาวิทยาลัยและ
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ประกอบดวย ผูแทนบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ผูแทนคณะกรรมการสภาการ
ศึกษา ผูแทนคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย ผูแทนหอการคาไทย และผูแทนสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน ทั้งนี้ จะตองมีกรรมการ
แตละกลุมอยางนอยกลุมละหนึ่งคน
ใหคณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ง ทําหนาที่สรรหาบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยจํานวน
ไมนอยกวาสองเทาของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา 19
(2) และจัดทําบัญชีรายชื่อผูที่ไดรับการเสนอชื่อใหเปนนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเรียงตามตัวอักษร ตามความรู ความเชี่ยวชาญแตละสาขาวิชาพรอมรายละเอียด
ประวัติสวนตัว และประวัติการทํางานที่ใชประกอบการพิจารณาเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือก
จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมาของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไป
ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย ที่ตองให
บุคลากรมหาวิทยาลัยมีสวนรวมและมีการดําเนินการดวยความโปรงใส
กรรมการสรรหาไมมีสิทธิไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ”
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมธิการรวมกันไดพิจารณาแลว เห็นชอบดวยเพียงในบางประเด็นที่ มหาวิทยาลัย
ขอนแกนเสนอ และไดปรับแกไข ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน
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พ.ศ. … (ฉบับผานความเห็นชอบของคณะกรรมาธิการรวม 2 สภา) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 ตามที่
เสนอประกอบวาระการประชุม
โดยมีสาระสําคัญในเรื่องของสภามหาวิทยาลัย ในหมวดที่ 2 การดําเนินการ ดังนี้
มาตราที่ 19 ใหมีสภามหาวิทยาลัย ประกอบดวย
(1) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯแตงตั้ง
(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวนสิบสี่คน ซึ่งจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
แตงตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
(3) อธิการบดี
(4) นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน ประธานสภาวิชาการ ประธานกรรมการสงเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย และประธานสภาพนักงาน
(5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนเจ็ดคน ซึ่งเลือกจากคณาจารยประจําจํานวนสามคน หัวหนา
สวนงานตามมาตรา 10 จํานวนสามคน และเลือกตั้งจากพนักกงานมหาวิทยาลัยที่มิใช
คณาจารยประจําจํานวนหนึ่งคน
นายกสภามหาวิทยาลัยจะเปนนายกสภามหาวิทยาลัยอื่นไดอีกไมเกินกวาหนึ่งแหงในขณะเดียวกัน
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (5) ใหเปนไปตามขอ
บังคับของมหาวิทยาลัย …
มาตราที่ 20 ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตัง้ คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 19(1)
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒติ ามมาตรา 19(2) ขึน้ คณะหนึง่ ประกอบดวย ผูแ ทนสภามหาวิทยาลัย
ตามมาตรา 19 (5) ผูแ ทนคณะกรรมการสภาการศึกษา ผูแ ทนคณะกรรมการอุดมศึกษา ผูแ ทนองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ ผูแ ทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ผูแ ทนหอการคาไทย และผูแ ทนสมาคมศิษยเกา
มหาวิทยาลัยขอนแกน ทัง้ นี้ จะตองมีกรรมการสรรหาแตละกลุม อยางนอยกลุม ละหนึง่ คน
ใหคณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึง่ ทําหนาทีส่ รรหาบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยจํานวนไมนอ ยกวา
สองเทาของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒติ ามมาตรา 19(2) และจัดทําบัญชี
รายชือ่ ผูท ไี่ ดรบั การเสนอชือ่ ใหเปนนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒเิ รียงตามตัว
อักษร ตามความรู ความเชีย่ วชาญแตละสาขาวิชาพรอมรายละเอียด ประวัตสิ ว นตัว และประวัตกิ ารทํางานทีใ่ ช
ประกอบการพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือก
จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธกี ารไดมาของคณะกรรมการสรรหา ใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย
คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธกี ารคัดเลือกนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รง
คุณวุฒจิ ากบัญชีรายชือ่ ทีค่ ณะกรรมการสรรหาเสนอ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยทีต่ อ งใหบคุ ลากร
มหาวิทยาลัยมีสว นรวมและมีการดําเนินการดวยความโปรงใส
กรรมการสรรหาไมมสี ทิ ธิไดรบั การเสนอชือ่ ใหดารงตํ
ํ าแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
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มาตรา 21 นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตองไมกระทํากิจการใดทีม่ ปี ระโยชนได
เสียหรือขัดแยงกับกิจการของมหาวิทยาลัยไมวา โดยทางตรงหรือทางออม เวนแตเปนผูถ อื หุน เพือ่ ประโยชนแหง
การลงทุนตามปกติ
มาตรา 22 นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 19 (2) และ (5) มีวาระ
การดํารงตําแหนงคราวละสามป แตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตัง้ หรืออาจไดรบั เลือกหรือไดรบั เลือกตัง้
ใหมอกี ได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได
อนึง่ มหาวิทยาลัยไดจดั ใหมกี ารสัมมนา เรือ่ ง “การจัดทําระบบงานรองรับพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัย
ขอนแกน เมือ่ เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ” เมือ่ วันที่ 25 –26 พฤศจิกายน 2548 ณ โรงแรมอินเตอร
รีสอรท อําเภอหนองแสง โดยผูเ ขารวมสัมมนาประกอบดวย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผูอ านวยการศู
ํ
นย/
สถาบัน/สํานัก ผูแ ทนสภาคณาจารย ผูแ ทนสภาขาราชการและลูกจาง ชมรมลูกจาง เลขานุการคณะ/หนวยงาน
ผูอ านวยการกอง
ํ
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน นายกและอุปนายกองคการนักศึกษา จํานวนกวา 80 คน โดย
อธิการบดีไดนาเสนอประเด็
ํ
นสําคัญเรงดวน 2 เรือ่ ง ตามพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับผานการ
พิจารณาของคณะกรรมาธิการรวมกัน ไดแก
1. การไดมาและองคประกอบของคณะกรรมการ
(1) สภามหาวิทยาลัย
( 2) สภาวิชาการ
(3) สภาพนักงาน
(4) คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
( 5) การสรรหาอธิการบดี
(6) การสรรหาหัวหนาสวนงาน
(7) คณะกรรมการประจําสวนงาน
2. ระบบบุคลากร เงินเดือน คาตอบแทนและสวัสดิการ
(1) ประเภทของบุคลากรและผูป ฏิบตั งิ านในมหาวิทยาลัย 1) ขาราชการ (ระบบราชากร)
2) ลูกจางประจํา (ระบบราชการ) 3) ลูกจาง (ระบบใหม) 4) พนักงานมหาวิทยาลัย
(2) หลักการและวิธคี ดิ อัตราเงินเดือน คาตอบแทน สวัสดิการ ประโยชนเกือ้ กูล กองทุนบําเหน็จ
บํานาญกองทุนเงินทดแทน กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ กองทุนประกันสังคม และอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ ทัง้ นีใ้ หศกึ ษา
วิเคราะหขดี ความสามารถในการหารายได วิธกี ารหารายไดประกอบการพิจารณาการจัดทําระบบเงินเดือน
คาตอบแทน และสวัสดิการตอไป
ผลจากการประชุมสัมมนามหาวิทยาลัยจะนําไปจัดทํารายละเอียด และยกรางขอบังคับ ระเบียบและ
ประกาศเตรียมนําเสนอเพือ่ รับฟงความคิดเห็นจากผูป ฏิบตั งิ านในมหาวิทยาลัยตอไป
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ และพิจารณาใหขอ คิดเห็น ทัง้ นี้ จะมีการยกรางขอบังคับรองรับ
พ.ร.บ. ใหม ทัง้ หมดกวา 50 ฉบับ ซึง่ ตามบทเฉพาะกาล มาตรา 74 ใหนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 ซึง่ ดํารง
ตําแหนงอยูใ นวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ชบงั คับ เปนนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตนิ จี้ นกวาจะมีสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ซึง่ ตองไมเกิน
หนึง่ รอยแปดสิบวันนับแตวนั ทีพ่ ระราชบัญญํตนิ ใี้ ชบงั คับ และมาตรา 88 กําหนดวา การออกขอบังคับ ระเบียบ
ํ งถึงการรับฟง
และประกาศ หรือการกําหนดหลักเกณฑและวิธกี ารเพือ่ ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ใหคานึ
ความคิดเห็นของผูป ฏิบตั งิ านมหาวิทยาลัยดวย ทัง้ นี้ ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสองปนบั แตวนั ทีพ่ ระราช
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บัญญัตนิ ใี้ ชบงั คับ … ดังนัน้ มหาวิทยาลัยจะมีชว งเวลาดําเนินการเกีย่ วกับการจัดทําขอบังคับคอนขางจํากัดมาก
จึงขอเสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตัง้ กรรมการชุดยอยเพือ่ พิจารณากลัน่ กรองรางขอบังคับกอน นําสูก าร
พิจารณาของสภามหาวิทยาลัย
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแลวมีมติใหอธิการบดีรบั ขอคิดเห็นเสนอแนะจากทีป่ ระชุมไป
พิจารณาดําเนินการดังนี้
1. ขอบังคับทีจ่ ะทําควรทําเทาทีจ่ าเป
ํ น ทีเ่ หลือใหสภามหาวิทยาลัยชุดใหมทาํ
2. ขอใหตคี วามองคประกอบของคณะมาตรา 20 ใหชดั เจน กอนทีจ่ ะมีการดําเนินการ โดยเฉพาะ
ในเรือ่ งของผูแ ทนองคกรปรกครองสวนทองถิน่
3. การออกระเบียบขอบังคับจุดทีเ่ ปนอันตรายหนึง่ คือความคิดเห็นอยางอิสระ มีมมุ มองหลาก
หลาย อาจทําใหเกิดความลําบากตอการบริหารจัดการในอนาคต สภามหาวิทยาลัยตองกําหนด
หลักใหชดั กอนวา เจตนาของการมี พ.ร.บ.ในกํากับนัน้ มหาวิทยาลัยตองการอะไร ทิศทาง หรือ
วิสยั ทัศนคอื อะไร ใหผมู สี ว นเกีย่ วของเห็นใหตรงกันในเรือ่ งนีก้ อ น เพือ่ เปนแนวทางในการออก
กฎระเบียบ หลักการตองชัด และสามารถหาขอยุตไิ ดเมือ่ เกิดปญหา ประกันไดในเรือ่ งของการ
บริหารจัดการทีด่ ี
4. เมือ่ มหาวิทยาลัยไดกาหนดกรอบหลั
ํ
กการ และแนวทางไวแลว ควรเปดรับอาสาสมัครจาก
อาจารย นักวิชาการ มารวมพิจารณาใหขอ คิดเห็น
5. ในเวลาทีจ่ ากั
ํ ด ควรพิจารณาขอมูลการจัดการตางๆจากมหาวิทยาลัยในกํากับ ทีไ่ ดดาเนิ
ํ นการ
ไปกอนหนานีแ้ ลว
6. เรือ่ งของเงินเดือน และผลประโยชนของขาราชการทีจ่ ะไดรบั ควรตองกําหนดใหเขาใจชัดเจนวา
จะเพิ่มอะไร สวนไหน อยางไร และควรเปน 1.5 เทาของเงินเดือนและผลประโยชนที่ได
รับทั้งหมด
6.3 รายงานความคืบหนาของการดําเนินโครงการจัดตั้งสถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิง
เพื่อสวัสดิการ
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ เสนอตอที่ประชุมวาตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ใน
คราวประชุมครั้งที่ 7/2547 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2547 ไดใหความเห็นชอบในการดําเนินโครงการจัดตั้ง
สถานีนํ้ามันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ แลวนั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัย โดยฝายกิจการพิเศษไดดําเนินโครงการดัง
กลาวจนกระทั่งการกอสราง ตกแตงและติดตั้งอุปกรณในสถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิงไดเสร็จสิ้นและสามารถ
เปดใหบริการไดแลว ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2548 จึงขอนําเสนอรายงานความเปนมาและรายละเอียดโดย
สรุปการดําเนินโครงการจัดตั้งสถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
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6.4 ผลการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน
อธิการบดีเสนอตอทีป่ ระชุมวา ดวยสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน ไดเลือกตัง้ นายก
สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป 2548-2550 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2548 ที่ผานมา ซึ่งผล
การเลือกตั้ง นายเฉลิมชัย วงษนาคเพ็ชร ศิษยเกาคณะวิศวกรรมศาสตร รุนที่ 13 ไดรับเลือกใหเปน
นายกสมาคมศิษยเกา มหาวิทยาลัยขอนแกน แทน นายสารกิจ ถวิลประวัติ ซึ่งตามขอ 6.1 แหงขอบังคับ
ฯ วาดวย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2547 กําหนดให “อธิการบดีนํารายชื่อผูดํารงตําแหนงผูวาราชการจังหวัดขอนแกน และหรือนายกสมาคม
ศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน ดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู
ทรงคุณวุฒิและแจงใหที่ประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัยทราบ” ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัย
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
6.5 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยไดจดั ทําหนังสือ
ํ จการศึกษา ตามหนังสือ
เวียนเสนอตอกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุมตั ปิ ริญญาใหแกผสู าเร็
มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว.7744 และตามบันทึก ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว.568 ลงวันที่
14 พฤศจิกายน 2548 โดยครบรอบการเวียนในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2548 และเมือ่ ถึงวันทีค่ รบกําหนด
การเวียนหนังสือแลวปรากฏวาไมมขี อ ทักทวงแตประการใด จึงถือวาสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ ดังนี้
- ระดับปริญญาตรี
74 คน
- ระดับปริญญาโท
7 คน
รวม 81 คน
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
6.6 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจําเดือนตุลาคม 2548
อธิการบดีเสนอตอทีป่ ระชุมวา ในเดือนตุลาคม 2548 อธิการบดีไดปฏิบตั ภิ ารกิจตางๆ
ประกอบดวย งานประจําทั่วไป กิจกรรมที่เกี่ยวของกับตางประเทศ/วิเทศสัมพันธ และอื่นๆ ซึ่งมีราย
ละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
6.7 สรุปกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวาง 16 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2548
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ เสนอตอที่ประชุมวาดวยในชวงวันที่ 16 ตุลาคม – 15
พฤศจิกายน 2548 มหาวิทยาลัยไดดําเนินกิจกรรมที่สําคัญๆ ในดานการพัฒนาวิชาการและผลิตบัณฑิต
การวิจัย การบริการวิชาการ การสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม การพัฒนานักศึกษา การตางประเทศ การ
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พัฒนาระบบบริหารและบุคลากร การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ซึ่งมีราย
ละเอียดบันทึกในแผนซีดี
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
6.8 รายงานสรุปขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน
เดือน พฤศจิกายน 2548
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ เสนอตอที่ประชุมวา ฝายกิจการพิเศษ และงานประชาสัมพันธ
ไดรวบรวมรายงานขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน ประจําเดือน
พฤศจิกายน 2548 โดยแยกประเภทเปนขาวดานตางๆ เชน ขาวพัฒนาวิชาการและผลิตบัณฑิต งานวิจัย
บริการวิชาการ การพัฒนาระบบบริหารและบุคลากร กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมพิเศษ เปนตน ซึ่งมีราย
ละเอียดบันทึกในแผนซีดี
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 การจัดสัมมนาสภามหาวิทยาลัย และจัดงานปใหม
รองศาสตราจารยกิ่งฟา สินธุวงษ เสนอตอที่ประชุมวา คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารยประจําขอเรียนหารือเรื่องการจัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตางๆที่ยังไมไดหารือกัน เชน การ
ประเมินมหาวิทยาลัย การพิจารณาดัชนีวัดผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย การจัดทํารางขอบังคับ
รองรับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกนฉบับใหม ตลอดจนการไดมีโอกาสอวยพร และจัดงานสังสรรค
ปใหม จึงขอเรียนหารือสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการจัดประชุมและจัดงานสังสรรคดังกลาว
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว เห็นสมควรใหจัดสัมมนาสภามหาวิทยาลัย ที่กรุงเทพฯ
ในวันที่ 18 มกราคม 2549 โดยเนื้อหาการสัมมนา จะเปนการ ทบทวนแนวทางหลักการและสาระ
ของรางขอบังคับ เพื่อรองรับ พ.ร.บ. ใหม โดยมอบใหรองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากรเปนผูรับผิด
ชอบการจัดสัมมนา และใหมีการจัดงานสังสรรคปใหมในชวงคํ่าวันที่ 18 มกราคม สําหรับสถานที่จะ
ไดแจงใหทราบในโอกาสตอไป
7.2 ความรวมมือกับสถาบันลุมนํ้าโขง
นายเตช บุนนาค เสนอตอที่ประชุมวา อธิการบดีไดไปรวมการประชุมคณะมนตรีสถาบันลุม
นํ้าโขง ที่นครแว เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2548 ที่ผานมา ซึ่งขณะนี้สถาบันลุมนํ้าโขง ไดออกไปจาก
มหาวิทยาลัยขอนแกน และเพื่อใหมีความสัมพันธในการดําเนินการที่ดีในระยะยาว ระหวางมหาวิทยาลัย
ขอนแกน และสถาบันลุมนํ้าโขง ก็จะไดเสนอบันทึกความรวมมือ ฉบับใหม เสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
ในเวลาอันควร
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จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
7.3 ขอขอบคุณในความรวมมือการสัมมนาวิชาการนานาชาติ
ศ. เมธา วรรณพัฒน เสนอตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากที่เคยไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เรื่องการประชุมสัมมนาวิชาการปศุสัตว ระดับนานาชาติ (Animal Science International Conference) ภาย
ใตหัวขอเรื่อง “ระบบการผลิตแบบผสมผสานปศุสัตว-พืช เพื่อใหพอเพียงกับความทาทายของโลกาภิวัตน”
ในระหวางวันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2548 ณ โรงแรมโซฟเทล ราชา ออคิด และมหาวิทยาลัยขอนแกน นั้น
บัดนี้ งานดังกลาวไดเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว ประสบความสําเร็จอยางดียิ่ง ไดรับความรวมมือทุกฝาย จึงขอ
ขอบคุณสภามหาวิทยาลัย และผูบริหารทุกทาน ในความรวมมือ และสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ดวย
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ)
กุลธิดา ทวมสุข
(รองศาสตราจารยกุลธิดา ทวมสุข)
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน

นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน มูลศรี
ผูจดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 9/2548 วันที่ 7 ธันวาคม 2548

