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วันพุธที่  7  ธันวาคม  2548
ณ  หองประชุมสารสิน  อาคารแกนกัลปพฤกษ
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-------------------------------------------

ผูมาประชุม
  1. พลตํ ารวจเอกเภา  สารสิน    นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน     ประธาน
  2. นางผาณิต  นิติทัณฑประภาศ           อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
                                                             และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  3. นายเจตน  ธนวัฒน                             กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  4. นายเตช  บุนนาค         กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  5. นายสมพร  กล่ินพงษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  6. ศ.กนก  วงษตระหงาน    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  7 . นายอภิสิทธ์ิ  รุจิเกียรติกํ าจร ประธานกรรมการสงเสรมิกจิการมหาวทิยาลัยขอนแกน
 8. รศ.สุมนต   สกลไชย                               อธิการบดี
 9. ผศ.พิศิษฐ  โจทยกิ่ง ประธานสภาคณาจารย
 10. รศ.ดํ ารงค   หอมดี          รองอธิการบดีฝายบริหาร
                 กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากผูแทนรองอธกิารบดี
 11. รศ.ประจักษ  พัวเพิ่มพูลศิริ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร

      กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
12. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย        คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
       กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
 13. รศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ คณบดีคณะเกษตรศาสตร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
 14. รศ.เชิดชัย  ตันติศิรินทร                           กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
                                                                   จากคณาจารยประจํ า
 15. ศ.เมธา  วรรณพัฒน                                    กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
                                                                  จากคณาจารยประจํ า
 16. รศ.กิ่งฟา  สินธุวงษ                กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง

จากคณาจารยประจํ า
17. รศ.วันเพ็ญ  วิโรจนกูฏ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
                                                                        จากคณาจารยประจํ า
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18. รศ.มนตรี  บุญเสนอ               กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
                       จากคณาจารยประจํ า

 19. นายบุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย               กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
                     จากขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย

 20. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข                 รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
              กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

 21. นางสังวาลย  ชางทอง                                 ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูไมมาประชุม  (เนื่องจากติดราชการ  หรือภารกิจสํ าคัญ)
 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  ล้ีอาธรรม                    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
 7. นางสาวนวพร  เรืองสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
 8. รศ.สุลัดดา ลอยฟา        คณบดีคณะศึกษาศาสตร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
9. รศ.จิตเจริญ  ไชยาคํ า ผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ

กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากผูแทนผูอ ํานวยการ

 ผูเขารวมประชมุ
  1. ผศ. อารมย ตัตตะวะศาสตร                                       รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
 2. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
 3. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ

เริม่ประชมุเวลา        09.00  นาฬกิา
ประธานกลาวเปดประชุมและดํ าเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงตอที่ประชุม
   -ไมมี –
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องที่เลขานุการแจงตอที่ประชุม
2.1  กํ าหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสํ าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย

                          ขอนแกน   ประจํ าปการศึกษา 2547
    กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมวา ตามที่พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯให สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระ
ราชดํ าเนินแทนพระองคพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสํ าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจํ าป
การศกึษา 2547  ณ อาคารศนูยประชมุอเนกประสงคกาญจนาภเิษก  มหาวทิยาลัยขอนแกน ในวนัพฤหสับดีที่
22 ธันวาคม 2548  นั้น บัดนี้มหาวิทยาลัยไดรับทราบกํ าหนดการเสด็จพระราชดํ าเนินเรียบรอยแลว  ท้ังนี้
จะทรงเสด็จฯพระราชดํ าเนินทรงวางศิลาฤกษ อาคารอเนกประสงคและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแกน
กอน ในเวลา 9.25 น.  แลวจึงเสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตร ในเวลา  9.50 น. และเสด็จฯกลับเวลา
15.30 น.  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม นอกจากท่ี ในเวลา 17.30 – 20.00 น.
มหาวิทยาลัยไดจัดงานงานเล้ียงแสดงความยินดีแกผูไดรับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
รางวัลศิษยเกาดีเดน และรางวัลศรีมอดินแดง ท่ีโรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส  ดวย ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยใครขอ
เรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานรวมงานพิธีดังกลาว โดยจะไดจัดสงบัตรเชิญเพื่อพิจารณาแจง
ความประสงคในการเขารวมตอไป

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

2.2 นายสารกิจ  ถวิลประวัติ ขอลาออกจากตํ าแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมวา ดวยนายสารกิจ  ถวิลประวัติ

ไดขอลาออกจากตํ าแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ตั้งแตวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2548 ท่ีผาน
มา เนื่องจากพนจากตํ าแหนงนายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกนแลว  ท้ังนี้ สมาคมศิษยเกา
มหาวิทยาลัยขอนแกนไดมีการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน ประจํ าป 2548 –2550
และไดผูดํ ารงตํ าแหนงนายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน คนใหมเรียบรอยแลว คือ นายเฉลิมชัย
วงษนาคเพ็ชร   ซ่ึงขณะนี้มหาวิทยาลัยอยูระหวางการดํ าเนินเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯแตงตั้งเปน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ตอไป

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

2.3  แนะนํ าผูรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิทยาเขตหนองคาย
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัย

ขอนแกน คราวประชุมครั้งท่ี 7/2548 เม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม 2548 อนุมัติใหเพิ่มตํ าแหนงรองอธิการบดีฝาย
วิทยาเขตหนองคายนั้น  บัดนี้ มหาวิทยาลัยไดแตงตั้ง  ผูชวยศาสตราจารยวันชัย สุมเล็ก เปนผูรักษาราชการ
แทนรองอธิการบดีฝายวิทยาเขตหนองคาย แลว ตั้งแตวันท่ี 17 ตุลาคม 2548  จึงใครขอแนะนํ า
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ผูชวยศาสตราจารยวันชัย สุมเล็ก   ผูรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิทยาเขตหนองคาย   ตอท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัย

ท่ีประชุมรับทราบ และแสดงความยินดี

2.4 ขาวการเสียชีวิตของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร
อธิการบดีไดเสนอท่ีประชุมวา ตามที่หนังสือพิมพไดลงขาวการเสียชีวิตของนักศึกษาคณะ

วิศวกรรมศาสตร ท่ีกระโดดตึกหอพักเสียชีวิตเนื่องจากเกิดความเครียดจากการเรียนที่ตกตํ่ านั้น
มหาวิทยาลัยรูสึกเสียใจตอเหตุการณท่ีเกิดขึ้นอยางย่ิง  ท้ังนี้มหาวิทยาลัยและ คณะวิศวกรรมศาสตรได
พจิารณาดํ าเนินการหามาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการหาแนวทางจัดระบบใหคํ าแนะนํ า
ปรึกษาท่ีเหมาะสม รวดเร็วเพื่อลดปญหาความเครียดของนักศึกษาดวยแลว

สํ าหรับขาวคนงานตกลงมาจากตึกศรีนครินทรนุสรณ เสียชีวิต ในเวลาใกลเคียงกันนั้น  ไม
ไดอยูในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย เนื่องจากเปนคนงานของบริษัทท่ีรับเหมากอสราง

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ และมีขอคิดเห็นเสนอแนะดังน้ี
1. มหาวิทยาลัยควรไดทบทวนระบบที่ปรึกษาใหมท้ังหมด โดยมองในภาพกวาง เม่ือออก

นอกระบบราชการ  มหาวิทยาลัยจะอยูไดดวยผูกพันและเกื้อกูลของนักศึกษาท่ีจบไป
แลว ซ่ึงเกิดจากการไดรับประสบการณท่ีดีตลอดชวงเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย
ตลอดจนการหางานใหทํ าเม่ือสํ าเร็จการศึกษา

2. บทบาทของอาจารยท่ีปรึกษามีความสํ าคัญอยางมาก ควรทํ างานท่ีเปน Pro- act มาก
กวา Re- act

3. ควรพิจารณาปรับส่ิงแวดลอม บรรยากาศ และสภาพความเปนอยูภายในมหาวิทยาลัย
ใหเอือ้ตอการเรยีนรู และทํ ากจิกรรมทีเ่ปนประโยชน เพือ่ลดความเครยีดของนกัศกึษาดวย

4. อาจพิจารณาใหมีการพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับทักษะชีวิต ใหนักศึกษาเรียนรูดวย

2.5 กํ าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมวา  ตามที่สภามหาวิทยาลัยได

กํ าหนดใหมีการประชุมเปนประจํ าในวันพุธแรกของเดือน นั้น   สํ าหรับการประชุมครั้งตอไปในป 2549 จะ
ตรงกับวันท่ี 4 มกราคม 2549  ซ่ึงใกลกับเทศกาลขึ้นปใหม  ประกอบกับมหาวิทยาลัยยังไมมีวาระการ
พิจารณาเรงดวน  จึงไดเรียนหารือนายกสภามหาวิทยาลัยแลว เห็นควรงดการประชุมในเดือนมกราคม
2549  โดยกํ าหนดการประชุมครั้งตอไปเปน วันท่ี 2 กุมภาพันธ 2549   แตท้ังนี้ อาจมีการเชิญประชุมเปน
การเรงดวน หากมีความคืบหนาของรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํ ากับ ท่ีมหาวิทยาลัยจํ าเปนตองขอ
ความคิดเห็นจากสภามหาวิทยาลัย

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
   ครั้งที่  8/2548  เม่ือวันที่   2  พฤศจิกายน  2548
ท่ีประชุมมีมติใหแกไข ดังนี้
- หนา 1  ผูมาประชมุ หมายเลข 1  “ประธานสภามหาวทิยาลัย” แกไขเปน “นายกสภามหาวทิยาลัย”
- หนา 8 มติวาระที่ 5.2   ใหเพิ่มชื่อกรรมการ 2 ทาน คือ  ศ. เมธา วรรณพัฒน และ

รศ.วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ
เม่ือแกไขเรียบรอยแลว ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งท่ี 8/2548 เม่ือวันท่ี  2  พฤศจิกายน  2548

4.1  รายงานสถานภาพสินทรัพยและการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแกน
          เพียงวันที่ 17  พฤศจิกายน  2548

รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอท่ีประชุมวา มหาวิทยาลัยขอรายงานสถานภาพสินทรัพย
และการลงทุนของมหาวิทยาลัย และรายจายจากเงินรายไดเพียงวันท่ี  17  พฤศจิกายน 2548  ดังนี้
 1. สถานภาพสินทรัพยและการลงทุน

ประเภท จํ านวนเงิน
(บาท)

จํ านวนเงิน
(บาท)

สินทรัพย 4,072,494,145.46
   ก) ประเภทดอกผลใชได 3,790,002,068.12
   ข) ประเภทดอกผลมีขอกํ าหนด 282,492,077.34
การลงทุน 4,072,494,145.46
    เงนิฝากธนาคาร/สถาบนัการเงนิ 1,756,754,145.46 1,756,754,145.46
   ตราสารหนี้ 1,915,740,000.00

พันธบัตร 1,129,980,000.00
หุนกู (รวมบรรษทัเงนิทุน) 322,000,000.00
อื่นๆ 463,760,000.00

   ตราสารทุน 400,000,000.00*
หุนสามัญ -
กองทุนรวมทีล่งทุนในหุน 400,000,000.00

* NAV ณ วนัท่ี 17 พฤศจกิายน  2548  = 10.648  บาท
  ราคาปดตลาดหลักทรพัยกองทุนรวมวายภัุกษ = 9.09  เปนเงนิ 363,600,000.-บาท

2. รายได
     2.1 ดอกเบีย้รบัปงบประมาณ 2549 ( 1 ต.ค.2548 – 17 พ.ย. 2548 ) = 6,203,170.89 บาท
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3.  รายจายจากเงนิรายไดของมหาวทิยาลัย ในปงบประมาณ 2549 (1 ตลุาคม  -17 พฤศจกิายน 2548)
3.1 งบบุคลากร  4,740,052.50 บาท
3.2 งบดํ าเนินงาน           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

มหาวิทยาลัยขอนแกนใหกูยืมเงินจํ านวน 150,000,000.00 บาท
มหาวิทยาลัยไดรับดอกเบี้ยจากสหกรณออมทรัพยแลว จํ านวน 4 งวด (ก.ค.- ต.ค. 2548)
        เปนเงิน  1,849,315.07  บาท

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
อนึ่ง  ในชวงเดือนท่ีผานมหาวิทยาลัยไดขออนุมัติกรรมการการเงินมหาวิทยาลัยนํ าเงินไปลงทุนใน

หุนกูของ ปตท. จํ านวน  100 ลานบาท มีดอกเบี้ยท่ี 6.7% ตอป อายุหุนกู 6 ป โดยไดขออนุมัติทาง
โทรศัพทตอกรรมการการเงินมหาวิทยาลัย 3 ทาน ตามแนวปฏิบัติซ่ึงเปนมติเดิมของกรรมการการเงินแลว
จึงใครขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหสัตยบรรณ การอนุมัติเงินไปลงทุนในหุนกูปตท. จํ านวน
100 ลานบาท ดังกลาว

มติ ที่ประชุมรับทราบและมีขอคิดเห็นวา การเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือใหสัตยบรรณ  หรือ
การขอนุมัติยอนหลังน้ัน ควรหลีกเลี่ยงเพ่ือใหเปนไปตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี  ดังน้ัน แนว
ปฏิบัติที่กํ าหนดเปนหลักเกณฑอยูแลว ควรนํ าไปจัดทํ าเปนระเบียบปฏิบัติรองรับการดํ าเนินงานใหถูก
ตองตอไปและสํ าหรับตัวเลขเงินกองทุนตางๆ ควรมีรายละเอียดแสดงเพ่ิมเติมใหเขาใจไดชัดเจนยิ่งขึ้น

5.1  รางระเบียบฯ วาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. …
รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอท่ีประชุมวา เพื่อใหการบริหารเงินรายไดของมหาวิทยาลัย

เปนไปดวยความเรียบรอยและสอดคลองกบัระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานและแผนการบรหิารราชการ
แผนดนิของมหาวทิยาลัย จงึเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบฯวาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2540 ใน
ขอ 20 และ ขอ 26   โดยขอ 20 เปนการปรับปรุงการแบงหมวดเงินงบประมาณรายจายเงินรายได จากเดิม
แบงออกเปน 3 หมวด ขอปรับปรุงเปน 5 งบรายจาย และขอ 26 เปนการปรับปรุงเรื่องการอนุมัติการใชจาย
เงินเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการดํ าเนินงานมากยิ่งขึ้น   ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม ท้ังนี้ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งท่ี 20/2548 เม่ือวันท่ี  9
พฤศจิกายน 2548  แลว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบรางระเบียบฯ วาดวยเงินรายไดของ

มหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. …   ตามที่เสนอ โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
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1. ขอ 26 วรรค 3 ของระเบียบเกา “การอนุมัติเงินตามวรรแรก ผูอนุมัติจะตองลงลายมือชื่อ
…” ควรพิจารณานํ ามาใสไวในระเบียบฯ ใหมเพ่ิมเติมหรือไม

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 จากเงินทุนสํ ารองสะสมมหาวิทยาลัยขอนแกน
                เพ่ือการปรับปรุงหอพักนักศึกษา

รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชุมวา หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย
ขอนแกน ซ่ึงเปนอาคารที่มีการกอสรางและใหบริการนักศึกษามาเปนเวลายาวนานกวา 30 ป ทํ าใหปจจุบัน
สภาพอาคารหอพักและวัสดุ-ครุภัณฑภายในหอพักมีการชํ ารุดและเส่ือมสภาพจากการใชงานตามกาลเวลา
มหาวิทยาลัยไดกํ าหนดนโยบายใหมีการปรับปรุงซอมแซมหอพักนักศึกษารวมทั้งส่ิงอํ านวยความสะดวกแก
นกัศกึษาท่ีพกัอาศยัในหอพกั เพือ่เพิม่คณุภาพชวีติของนกัศกึษาท่ีพกัอาศยัในหอพกันกัศกึษาของมหาวทิยาลัย

จากการสํ ารวจอาคารหอพักนักศึกษาพบวา อาคารหอพักแตละหลังมีสภาพทรุดโทรม ไม
เหมาะกับการพักอาศัยของนักศึกษา  และบางหอมีสภาพของโครงสรางอาคารแตกราวและชํ ารุดอยางมาก
ซ่ึงไดพิจารณาแลวเห็นวาอาคารหอพักท่ีมีสภาพชํ ารุดหลายหอพักจํ าเปนตองทํ าการปรับปรุงซอมแซมเปน
การเรงดวน เพือ่สามารถใหบรกิารนกัศกึษาและนกัศกึษาไดรบัความสะดวกสบายปลอดภยัในหอพกันกัศกึษา
โดยมีหอพักนักศึกษาท่ีตองดํ าเนินการปรับปรุงซอมแซมทั้งอาคาร คือ หอพักท่ี 5, 6, 7, 14 และ 18  นอก
จากนี้  ปจจุบันหอพักนักศึกษาชายไมมีรั้วลอมรอบทํ าใหประสบปญหามีบุคคลภายนอกเขาหอพัก โดยไมได
รับอนุญาต เกิดปญหาการลักทรัพยภายในหอพักทํ าใหนักศึกษาท่ีพักในหอพักเกิดความไมปลอดภัย  ดังนั้น
จึงเห็นควรใหมีการกอสรางรั้วหอพักนักศึกษาชาย เพื่อเปนการปองกันปญหาดังกลาว โดยจัดระบบความ
ปลอดภัยภายในหอพักนักศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียดโครงการตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ในการนี้
จงึขออนมัุตงิบประมาณจากเงนิทุนสํ ารองสะสมมหาวทิยาลัยขอนแกน ในวงเงิน 43,929,534 บาท (ส่ีสิบสาม
ลานเกาแสนสองหมืน่เกาพนัหารอยสามสบิส่ีบาทถวน)  เพื่อดํ าเนินการโครงการดังกลาว

ท้ังนี้ ท่ีประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งท่ี 1/2548  เม่ือวันท่ี 12 มกราคม 2548 ไดให
ความเห็นชอบในหลักการโครงการและวงเงินในการปรับปรุงซอมแซมหอพักดังกลาวแลว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบประมาณในการดํ าเนินการโครงการปรับปรุง

หอพกันักศกึษา  จากเงินทนุส ํารองสะสมมหาวทิยาลยัขอนแกน ในวงเงิน 43,929,534 บาท  ตามทีเ่สนอ
ทัง้น้ี มหาวทิยาลยัจะจดัใหกรรมการสภามหาวทิยาลยัไดเยีย่มชมหอพกัมหาวทิยาลยัในโอกาสตอไปดวย
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5.3  รางระเบียบฯ วาดวยเงินกองทนุสงเคราะหผูปวยปากแหวงเพดานโหวและผูปวยทีมี่
                    ความพกิารของใบหนาและกะโหลกศรีษะ คณะทนัตแพทยศาสตร พ.ศ. ...

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมวา เพื่อเปนการสงเคราะหคา
รักษา จัดหาวัสดุอุปกรณ และคาเดินทาง คาท่ีพัก ใหกับผูปวยปากแหวงเพดานโหว และผูปวยท่ีมีความ
พิการของใบหนาและกะโหลกศีรษะท่ีมีรายไดนอย   และสงเสริมกิจกรรม การพัฒนาการเรยีนการสอนของ
คณะทันตแพทยศาสตร  และเพือ่ใหการด ําเนนิการเกีย่วกบัเงนิกองทุนดงักลาวด ําเนนิไปดวยความเรยีบรอย
คณะทันตแพทยศาสตรจึงขอเสนอรางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยเงินกองทุนสงเคราะหผูปวยปาก
แหวงเพดานโหวและผูปวยท่ีมีความพิการของใบหนาและกะโหลกศีรษะ คณะทันตแพทยศาสตร พ.ศ. ...
ซ่ึงรางระเบียบดังกลาวเปนการปรับปรุงจากระเบียบฯ วาดวยเงินกองทุนสงเคราะหผูปวยปากแหวงเพดาน
โหว คณะทันตแพทยศาสตร พ.ศ.2544 เพื่อใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการรางระเบียบมหาวิทยาลัยฯ วาดวย

เงินกองทุนสงเคราะหผูปวยปากแหวงเพดานโหวและผูปวยทีมี่ความพกิารของใบหนา และกะโหลกศรีษะ
คณะทนัตแพทยศาสตร  พ.ศ. … ตามที่เสนอโดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะใหพิจารณาวงเงินที่กํ าหนดไวใน
ระเบียบขอ 6  โดยเปรียบเทียบกับการใชจายจริงที่ผานมาวาเพียงพอแลวหรือไมอยางไร

5.4  การสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร
อธิการบดีไดเสนอตอท่ีประชุมวา ดวย รองศาสตราจารยอัศนี  ปาจีนบูรวรรณ จะครบวาระ

การดํ ารงตํ าแหนงคณบดีคณะเกษตรศาสตร ในวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2549  เพื่อใหการดํ าเนินการสรรหา
คณบดคีณะเกษตรศาสตร เปนไปตามขอบงัคับมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวยการสรรหาคณบดี  พ.ศ. 2542
และ ฉบับท่ี 2  พ.ศ. 2543  จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะเกษตรศาสตร  ตามนัยแหงขอบังคับดังกลาว ประกอบดวย

1.  อธิการบดี
2.  กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  จํ านวน 2 คน
3.  กรรมการสภามหาวทิยาลัยประเภทผูแทนคณบด ีซ่ึงมิไดสังกดัคณะท่ีทํ าการสรรหา จ ํานวน  2 คน
4.  กรรมการสภามหาวทิยาลัย ประเภทผูแทนคณาจารย ซ่ึงมิไดสังกดัคณะท่ีทํ าการสรรหา จ ํานวน  1 คน
5. ประธานสภาคณาจารย

อนึ่ง นอกจากนี้ คณบดีคณะพยาบาลศาสตรไดขอลาออกจากตํ าแหนงคณบดี ตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม 2549
เพื่อสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา  จึงควรมีการสรรหาคณบดีในชวงเวลานี้ 2 ทาน  และในป 2549
จะมีคณบดีท่ีจะหมดวาระการดํ ารงตํ าแหนงเพิ่มอีก 4 คณะ  แตเนื่องจากขณะนี้ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัย
ขอนแกนในกํ ากับ ใกลจะเสร็จส้ินการพิจารณาทุกขั้นตอนแลว คาดวาจะมีผลใชบังคับในเวลาไมนานนี้  จึง
ขอเรียนหารือสภามหาวิทยาลัยวาในระหวางท่ี พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยขอนแกนฉบับใหมยังไมมีผลบังคับใช
ควรที่จะชะลอการสรรหาคณบดีคณะตางๆท่ีใกลจะครบวาระการดํ ารงไปกอนหรือไม เนื่องจากการดํ ารง



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 9/2548  วันที่  7  ธันวาคม  2548

9

ตํ าแหนงคณบดีคณะท่ีสรรหาใหมอาจจะมีชวงเวลาที่ส้ันมาก เพราะจะหมดวาระลงทันท่ี พ.ร.บ. ฉบับใหมมี
ผลบังคับใช

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นควรใหมหาวิทยาลัยดํ าเนินการตามกฏหมาย ขอบังคับที่

มีอยูเดิม โดยใหผูมีสวนเก่ียวของรบัทราบผลลพัธ หรอืผลทีจ่ะตามมาภายหลงัที ่พ.ร.บ. ฉบับใหมมีผลใชบังคบั
แลวดวย โดยใหแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดคีณะเกษตรศาสตร   และคณะพยาบาลศาสตร ดังน้ี

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 รุจิเกียรติกํ าจร  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 จํ านวน  1  หลักสูตร
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยคณะในสังกัดได

เสนอขออนุมัติหลักสูตรซ่ึงเปนหลักสูตรปรับปรุง ประเภทปรับปรุงเล็กนอย และไดผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรเพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย เรียบรอยแลวจํ านวน 1 หลักสูตร ซ่ึง
มีรายละเอียดการจํ าแนกหลักสูตรตามประเภทหลักสูตร ระดับปริญญา  คณะ   และประเภทการเปดสอน
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติใหความเห็นชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขา

วิชาเศรษฐศาสตร  ฉบับป พ.ศ. 2547  (ประเภทปรับปรุงเล็กนอย) ตามที่เสนอ
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5.6  เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษา    
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมวา ดวยคณะตางๆในสังกัดโดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํ าคณะไดเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษาโดยรับรองวา
ไดตรวจสอบรหัสประจํ าตัวนักศึกษา  ชื่อ-ชื่อสกุล รายวชิา  สาขาวชิา และคะแนนเฉลีย่สะสม ถกูตองเรยีบรอย
แลว มหาวทิยาลัยจงึน ําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตามอํ านาจตามความในมาตรา 16 (3)
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541   จํ านวน  49  คน   ประกอบดวย

-  ระดบัปรญิญาเอก           1 คน
- ระดับปริญญาโท                 45 คน
- ระดับปริญญาตรี                   3 คน

ซ่ึงมีรายละเอยีดสรปุการจ ําแนกผูสํ าเรจ็การศกึษาตามคณะ   ระดบัหลักสูตร  ชือ่ปรญิญา ตามเอกสารประกอบ
วาระการประชมุ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติปริญญาใหผูสํ าเร็จการศึกษาตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 สรุปผลการประชุมระดมความคิด เรื่องทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

                          การอุดมศึกษา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมวา สํ านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาไดมีหนังสือท่ี ศธ 0506(3)/ว 1521 ลงวันท่ี 28 ตุลาคม 2548 แจงสรุปผลการประชุมระดม
ความคิด เรื่องทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา    ซ่ึงจัดขึ้นเม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม
2548  ณ สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อใหสภามหาวทิยาลัยและผูบริหารสถาบันอุดมศึกษารับ
ทราบ เพื่อใชประโยชนในการพฒันานโยบายของสถาบนัตอไป  ซ่ึงการประชมุดงักลาวไดเชิญผูทรงคุณวุฒิทาง
การศึกษา (Key Person) มาใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพและมาตร
ฐานการอุดมศึกษา เพื่อใชเปนขอมูลในการจัดทํ า Roadmap ดานการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดม
ศึกษา    ซ่ึงแนวทางการพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการอดุมศกึษาจากสรปุผลการประชมุดงักลาว ใหพจิารณา
กลไกการดํ าเนนิงานทัง้ระบบ ท้ังในระดบันโยบาย ระดบัสถาบนัอดุมศกึษา รวมทัง้หนวยงานทีเ่กีย่วของ โดยมี
แนวทางการด ําเนนิงาน  ดงันี ้1) การพฒันามาตรฐานการอดุมศกึษา 2) พฒันาระบบสภาสถาบนัอดุมศกึษา 3)
พฒันาระบบบรหิารงานของสถาบนัอดุมศกึษา 4) พฒันาความรวมมอืระหวางหนวยงานทีเ่กีย่วของ  5) จดั
ประเภทสถาบนัอดุมศกึษา  6)พฒันาบทบาทและกลไกการปฏบิตังิานของสํ านกังานคณะกรรมการการอดุม
ศกึษา  ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
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6.2 ความคืบหนาของการพิจารณารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. …
                  อธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมวา ขณะนี้ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับมหาวิทยาลัยใน
กํ ากับไดผานขั้นตอนของคณะกรรมการรวมกันแลว  และไดนํ าเขาสูท่ีประชุมของวุฒิสภาฯ เม่ือวันท่ี 6
ธันวาคม 2548  ซ่ึงอธิการบดีไดรับเชิญไปรวมชี้แจง ดวย  หลังเสร็จส้ินการอภิปราย ท่ีประชุมมีมติไมเห็น
ชอบราง ดวยคะแนน 65 : 47   ท้ังนี้งดออกเสียง 9 คน  อยางไรก็ดี รัฐบาลไดยืนยันท่ีจะสงรางท่ีผาน
กรรมมาธิการรวมกันไปท่ีสภาผูแทนราษฎร ซ่ึงไดรับการบรรจุวาระเรียบรอยแลว  และหากสภาผูแทน
เห็นชอบก็สามารถมีผลบังคับใชไดตามกฎหมายเชนกัน

ในขณะทีร่าง พรบ.ดงักลาวอยูในระหวางการพจิารณาของคณะกรรมาธกิารรวมกนัของสภาผูแทนราษฎร
และวฒิุสภาเพือ่พจิารณารางพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลัยขอนแกน ซ่ึงไดมีการประชมุพจิารณาราง พ.ร.บ มาแลว
4 ครัง้ และไดมีการพจิารณาไปแลวครบทกุรายมาตรา และในคราวประชมุวนัพฤหัสบดท่ีี 3 พฤศจกิายน 2548
ไดมีมตท่ีิจะใหทํ าการทบทวนในทกุรายมาตราของราง พ.ร.บ.  โดยมปีระเดน็พจิารณา  และความเหน็ของ
มหาวทิยาลัยในคราวประชมุคณบดคีรัง้ท่ี 22/2548 เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจกิายน 2548 เสนอไปดงันี้

-รางมาตรา 20 ซ่ึงเกี่ยวกับการบัญญัติใหมหาวิทยาลัยดํ าเนินการในการใหไดมาซ่ึงนายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ท่ีไดมีการเสนอพิจารณาปรับแกไขและยัง
ไมไดมีมติเปนขอสรุป และท่ีประชุมคณะกรรมาธิการรวมกันฯ ไดมอบหมายใหคณะทํ างาน ท่ี
ประกอบดวยผูแทนจากมหาวิทยาลัยขอนแกน สํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ านักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษาและสํ านักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ไปดํ าเนินการวิเคราะหผลดีผล
เสียท่ีเปนผลจากรางท่ีจะใหปรับแกไขและอาจกระทบตอการบริหารจัดการและการดํ าเนินภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย ในเสนอพิจารณาแกไขรางมาตรา 20 ซ่ึง มาตรา 20 นั้นไดผานการพิจารณา
เห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเรียบรอยแลว มีรายละเอียดดังนี้

รางเดิม
“มาตรา 20  ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จากบุคคลภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
และจากบัญชีรายชื่อของคณะกรรมการการอุดมศึกษา

จํ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา อํ านาจและหนาท่ีของคณะกรรมการตาม
วรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ กรรมการสรรหาไมมีสิทธิไดรับการเสนอชื่อใหดํ ารง
ตํ าแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ”

รางที่เสนอแกไข
“มาตรา 20  ขอบังคับของมหาวิทยาลัยวาดวยการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนนายกสภา

มหาวิทยาลัยตามมาตรา 19 วรรคสาม ตองกํ าหนดใหสภามหาวิทยาลัยตองเลือกจากบัญชีรายชื่อท่ีคณะ
กรรมการสรรหาเสนอใหพิจารณา และตองกํ าหนดวิธีการสรรหาใหเปนไปโดยโปรงใส มีการเสนอชื่อท่ีเปด
กวางและคัดสรรผูสมควรแกตํ าแหนงอยางมีหลักเกณฑ มีคํ าอธิบายถึงความเหมาะสมแกตํ าแหนงอยางชัด
แจงครบถวนทุกหลักเกณฑในรายงานที่เสนอตอสภามหาวิทยาลัยและรัฐมนตรี”

“มาตรา 20/1  ใหมีคณะบุคคลผูมีอํ านาจหนาท่ีสรรหาและคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิเพื่อจะได
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯแตงตั้งเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเปนจํ านวนสามคณะ ดังนี้
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(1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 19 (4) และ (5) รวมกันเปนคณะกรรมการ
สรรหาและเสนอชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํ านวนหกคน

(2) กรรมการสภาการศึกษาและกรรมการการอุดมศึกษา รวมกันเปนคณะกรรมการสรรหา
และเสนอชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํ านวนส่ีคน

(3) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีกํ าหนดในขอ
บังคับของมหาวิทยาลัย ผูแทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดและผูแทนหอการคาจังหวัดจากจังหวัดท่ีกํ าหนดใน
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย รวมกันเปนคณะกรรมการสรรหาและเสนอชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํ านวนส่ีคน

คุณสมบัติกลาง และคุณสมบัติเฉพาะของกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีไดจากการคัดเลือกของ
คณะกรรมการสรรหาตางๆ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย

วิธีการเสนอชื่อและคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิในแตละคณะใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยโดยตองกํ าหนดใหเปนไปโดยโปรงใส และคัดสรรผูสมควรแกตํ าแหนงอยางมีหลักเกณฑมีคํ า
อธิบายถึงความเหมาะสมแกตํ าแหนงอยางชัดแจงครบถวนในรายงานที่เสนอตอสภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมาธิการรวมกันฯ จะมีประชุมพิจารณาในรายละเอียดของมาตรา 20 อีกครั้ง เม่ือ
วันท่ี 10 พฤศจิกายน ผานมา

ท่ีประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งท่ี 22/2548 เม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2548 ไดรับ
ทราบผลการพิจารณาของกรรมาธิการไดรวมกันดังกลาว  และพิจารณาในรายละเอียดรวมทั้งผลท่ีอาจ
กระทบตอการดํ าเนินภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในอนาคตที่มหาวิทยาลัยขอนแกนตองเรงพัฒนา
คุณภาพและศักยภาพ การดํ าเนินงานใหสามารถสรางบัณฑิตท่ีมีคุณภาพสูงท่ีมีระดับคุณภาพทัดเทียมกับ
สากล และยังคงมีคุณลักษณะเปนบัณฑิตท่ีพึงประสงคของสังคมตอการท่ีมีความสํ านึกรับผิดชอบตอชุมชน
สังคมและประเทศ  ตลอดจนการที่มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนมหาวิทยาลัยของประเทศที่ตองพัฒนาและ
สรางองคความรู และเทคโนโลยีท่ีจํ าเปนดวยการวิจัยและนํ าถายทอด เพื่อลดภาระงบประมาณของประเทศที่
ตองใชไปสํ าหรับ   การซ้ือและนํ าเขาองคความรูและเทคโนโลยี นั้นคือการท่ีตองสรางมหาวิทยาลัยใหมีความ
เปนเลิศในทุกดานเพื่อเสริมสรางคามเขมแข็งในการแขงขันของประเทศ และสรางความมีดุลยภาพของชุมชน
และสังคม   กลยุทธท่ีสํ าคัญประการหนึ่งคือการท่ีตองมีองคกรสูงสุดท่ีเปนสวนกํ าหนดนโยบาย วิสัยทัศน
และทิศทาง ตองมีคุณภาพและเขาใจในบริบทของการอุดมศึกษา การบริหารจัดการที่มุงเนนความเปนเลิศ
และเขาใจถึงความตองการของสังคม ภูมิภาคที่มหาวิทยาลัยตั้งอยูเพื่อบูรณาการใหเกิดเปนกลยุทธท่ีมีดุลย
ภาพ ภายใตความมีอิสระทางวิชาการโดยมีความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย ผูบริหารและบุคลากรทุกๆ
สวนรวมกัน

โดยที่ประชุมคณบดีไดมีความเห็นรวมกันคือ เห็นชอบรวมกับคณะกรรมาธิการรวมกนั ท่ีให
ความสํ าคัญตอกระบวนการสรรหาผูท่ีสมควรไดรับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตง
ตัง้ใหเปนนายกสภามหาวทิยาลัยและกรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคณุวฒิุ โดยหลักการท่ีใหเกดิธรรมาภบิาล
มีความโปรงใสและหลักการมีสวนรวมของประชาคมภายในมหาวิทยาลัยซ่ึงเปนวิธีการปฏิบัติท่ี
มหาวิทยาลัยขอนแกนดํ าเนินการอยูในปจจุบัน และการมีสวนรวมของผูท่ีมีสวนไดเสียโดยการท่ีจะใหมีหนวย
งานกลางท่ีรับผิดชอบนโยบายดานการศึกษาและอุดมศึกษาในภาพรวมของประเทศและหนวยงาน
หรือองคกรภายนอกที่เปนตัวแทนภาคสังคมและเอกชนที่มีสวนเกี่ยวของหรือสัมพันธกับมหาวิทยาลัย
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ไดมีสวนเขามาชวยในมหาวิทยาลัย  โดยที่ยังคงใหการดํ าเนินการดังกลาวมีความสมดุลย  การบริหารจัดการ
และการดํ าเนินภารกิจการอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกนยังคงมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มีความยืด
หยุนและคงความมีอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการตามเจตนารมณของสภานิติบัญญัติและของรัฐบาล จึง
ไดมีมติ ดังนี้

1) เสนอขอใหคงตามรางเดิมของมาตรา 20 ท่ีผานการพิจารณาเห็นชอบจากสภา
ผูแทนราษฎรและวุฒิสภาแลว โดยอาจพิจารณาแกไขในวรรคสอง โดยเพิ่มความเปนดังนี้ “จํ านวน คุณ
สมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา อํ านาจและหนาท่ีของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามขอ
บังคับของมหาวิทยาลัยท่ีตองใหบุคลากรมหาวิทยาลัยมีสวนรวมและมีการดํ าเนินการดวยความโปรงใส ท้ังนี้
กรรมการสรรหาไมมีสิทธิไดรับการเสนอชื่อใหดํ ารงตํ าแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ”

2) ในกรณีท่ีตองใหมีการแกไขนั้น เสนอขอใหคณะกรรมาธิการรวมกันฯ ไดพิจารณา
กํ าหนดใหคณะกรรมการสรรหาเปนองคคณะเดียวโดยไมแยกคณะ เพื่อทํ าหนาท่ีรวมกันพิจารณาคัดสรรผูท่ี
มีความรูความเชี่ยวชาญในดานตางๆ ท่ีจํ าเปนตอการบริหารจัดการอุดมศึกษาปจจุบันและสมควรไดรับการ
เสนอชื่อเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง ดังนี้

“มาตรา 20 ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา 19(2) ขึ้นคณะหนึ่งจากบุคคลภายในมหาวิทยาลัยและ
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ประกอบดวย ผูแทนบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ผูแทนคณะกรรมการสภาการ
ศึกษา ผูแทนคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย ผูแทนหอการคาไทย และผูแทนสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน ท้ังนี้ จะตองมีกรรมการ
แตละกลุมอยางนอยกลุมละหนึ่งคน

ใหคณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ง ทํ าหนาท่ีสรรหาบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยจํ านวน
ไมนอยกวาสองเทาของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา 19
(2) และจัดทํ าบัญชรีายชื่อผูท่ีไดรับการเสนอชื่อใหเปนนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเรียงตามตัวอักษร ตามความรู ความเชี่ยวชาญแตละสาขาวิชาพรอมรายละเอียด
ประวัติสวนตัว และประวัติการทํ างานท่ีใชประกอบการพิจารณาเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือก

จํ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมาของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไป
ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย

หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อท่ีคณะกรรมการสรรหาเสนอ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย ท่ีตองให
บุคลากรมหาวิทยาลัยมีสวนรวมและมีการดํ าเนินการดวยความโปรงใส

กรรมการสรรหาไมมีสิทธิไดรับการเสนอชื่อใหดํ ารงตํ าแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ”

ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมธิการรวมกันไดพิจารณาแลว เห็นชอบดวยเพียงในบางประเด็นท่ี มหาวิทยาลัย
ขอนแกนเสนอ และไดปรับแกไข  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสาร รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน
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พ.ศ. … (ฉบับผานความเห็นชอบของคณะกรรมาธิการรวม 2 สภา) เม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน  2548 ตามที่
เสนอประกอบวาระการประชุม

โดยมีสาระสํ าคัญในเรื่องของสภามหาวิทยาลัย ในหมวดที่ 2 การดํ าเนินการ ดังนี้
มาตราที่ 19 ใหมีสภามหาวิทยาลัย ประกอบดวย
(1) นายกสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯแตงตั้ง
(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํ านวนสิบส่ีคน ซ่ึงจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
      แตงตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
(3) อธิการบดี
(4) นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน  ประธานสภาวิชาการ  ประธานกรรมการสงเสริม

กิจการมหาวิทยาลัย และประธานสภาพนักงาน
(5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํ านวนเจ็ดคน ซ่ึงเลือกจากคณาจารยประจํ าจํ านวนสามคน หัวหนา

สวนงานตามมาตรา 10 จํ านวนสามคน และเลือกตั้งจากพนักกงานมหาวิทยาลัยท่ีมิใช
คณาจารยประจํ าจํ านวนหนึ่งคน

นายกสภามหาวิทยาลัยจะเปนนายกสภามหาวิทยาลัยอื่นไดอีกไมเกินกวาหนึ่งแหงในขณะเดียวกัน
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (5) ใหเปนไปตามขอ
บังคับของมหาวิทยาลัย …
มาตราที ่20 ใหสภามหาวทิยาลัยแตงตัง้คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวทิยาลัยตามมาตรา 19(1)

และกรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคณุวฒิุตามมาตรา 19(2) ขึน้คณะหนึง่ ประกอบดวย ผูแทนสภามหาวทิยาลัย
ตามมาตรา 19 (5) ผูแทนคณะกรรมการสภาการศกึษา ผูแทนคณะกรรมการอดุมศกึษา    ผูแทนองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ ผูแทนสภาอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย ผูแทนหอการคาไทย และผูแทนสมาคมศษิยเกา
มหาวทิยาลัยขอนแกน ท้ังนี ้จะตองมีกรรมการสรรหาแตละกลุมอยางนอยกลุมละหนึง่คน

ใหคณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึง่ ทํ าหนาท่ีสรรหาบคุคลภายนอกมหาวทิยาลัยจ ํานวนไมนอยกวา
สองเทาของนายกสภามหาวทิยาลัยและกรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคณุวฒิุตามมาตรา 19(2) และจดัทํ าบญัชี
รายชือ่ผูท่ีไดรบัการเสนอชือ่ใหเปนนายกสภามหาวทิยาลัยและกรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคณุวฒิุเรยีงตามตวั
อกัษร ตามความรู ความเชีย่วชาญแตละสาขาวชิาพรอมรายละเอยีด ประวตัสิวนตวั และประวตักิารทํ างานท่ีใช
ประกอบการพจิารณาเสนอสภามหาวทิยาลัยพจิารณาคดัเลือก

จ ํานวน คุณสมบตั ิหลักเกณฑและวธีิการไดมาของคณะกรรมการสรรหา ใหเปนไปตามขอบงัคับของ
มหาวทิยาลัย

คุณสมบตั ิหลักเกณฑและวธีิการคดัเลือกนายกสภามหาวทิยาลัย และกรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรง
คุณวฒิุจากบญัชรีายชือ่ท่ีคณะกรรมการสรรหาเสนอ ใหเปนไปตามขอบงัคับของมหาวทิยาลัยท่ีตองใหบคุลากร
มหาวทิยาลัยมีสวนรวมและมีการด ําเนนิการดวยความโปรงใส

กรรมการสรรหาไมมีสิทธิไดรบัการเสนอชือ่ใหด ํารงต ําแหนงนายกสภามหาวทิยาลัยและกรรมการสภา
มหาวทิยาลัยผูทรงคณุวฒิุ
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มาตรา 21 นายกสภามหาวทิยาลัยและกรรมการสภามหาวทิยาลัยตองไมกระทํ ากจิการใดทีมี่ประโยชนได
เสียหรอืขดัแยงกบักจิการของมหาวทิยาลัยไมวาโดยทางตรงหรอืทางออม เวนแตเปนผูถอืหุน เพือ่ประโยชนแหง
การลงทุนตามปกติ

มาตรา 22 นายกสภามหาวทิยาลัยและกรรมการสภามหาวทิยาลัยตามมาตรา 19 (2) และ (5) มีวาระ
การด ํารงต ําแหนงคราวละสามป แตจะทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ แตงตัง้หรอือาจไดรบัเลือกหรอืไดรบัเลือกตัง้
ใหมอกีได แตจะด ํารงต ําแหนงตดิตอกนัเกนิสองวาระไมได

อนึง่มหาวทิยาลัยไดจดัใหมีการสัมมนา เรือ่ง “การจดัทํ าระบบงานรองรบัพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลัย
ขอนแกน เม่ือเปนมหาวทิยาลัยในก ํากบัของรฐั” เม่ือวนัท่ี 25 –26 พฤศจกิายน 2548  ณ โรงแรมอนิเตอร
รสีอรท  อ ําเภอหนองแสง โดยผูเขารวมสัมมนาประกอบดวย อธิการบด ีรองอธกิารบด ีคณบด ีผูอ ํานวยการศนูย/
สถาบนั/สํ านกั ผูแทนสภาคณาจารย ผูแทนสภาขาราชการและลกูจาง ชมรมลกูจาง เลขานกุารคณะ/หนวยงาน
ผูอ ํานวยการกอง หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน นายกและอปุนายกองคการนกัศกึษา จ ํานวนกวา 80 คน  โดย
อธิการบดไีดน ําเสนอประเดน็สํ าคัญเรงดวน 2 เรือ่ง ตามพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลัยขอนแกน ฉบบัผานการ
พจิารณาของคณะกรรมาธกิารรวมกนั   ไดแก

1. การไดมาและองคประกอบของคณะกรรมการ
(1) สภามหาวทิยาลัย               ( 2) สภาวชิาการ
(3) สภาพนกังาน  (4) คณะกรรมการสงเสรมิกจิการมหาวทิยาลัย
( 5) การสรรหาอธกิารบด ี (6) การสรรหาหวัหนาสวนงาน
(7) คณะกรรมการประจ ําสวนงาน

2. ระบบบคุลากร เงนิเดอืน คาตอบแทนและสวสัดกิาร
     (1)  ประเภทของบคุลากรและผูปฏิบตังิานในมหาวทิยาลัย   1)  ขาราชการ  (ระบบราชากร)

 2) ลูกจางประจ ํา (ระบบราชการ)    3) ลูกจาง (ระบบใหม)      4) พนกังานมหาวทิยาลัย
                (2)  หลักการและวธีิคิดอตัราเงนิเดอืน คาตอบแทน สวสัดกิาร ประโยชนเกือ้กลู กองทุนบ ําเหนจ็
บ ํานาญกองทนุเงนิทดแทน  กองทุนสํ ารองเลีย้งชพี   กองทุนประกนัสังคม และอืน่ๆ ท่ีเกีย่วของ ท้ังนีใ้หศกึษา
วเิคราะหขดีความสามารถในการหารายได วธีิการหารายไดประกอบการพจิารณาการจดัทํ าระบบเงนิเดอืน
คาตอบแทน และสวสัดกิารตอไป
           ผลจากการประชมุสัมมนามหาวทิยาลัยจะน ําไปจดัทํ ารายละเอยีด และยกรางขอบงัคับ ระเบยีบและ
ประกาศเตรยีมน ําเสนอเพือ่รบัฟงความคดิเห็นจากผูปฏิบตังิานในมหาวทิยาลัยตอไป

จงึน ําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพือ่ทราบ และพจิารณาใหขอคิดเห็น  ท้ังนี ้จะมีการยกรางขอบงัคับรองรบั
พ.ร.บ. ใหม ท้ังหมดกวา  50  ฉบบั  ซ่ึงตามบทเฉพาะกาล มาตรา 74 ใหนายกสภามหาวทิยาลัย อปุนายกสภา
มหาวทิยาลัย และกรรมการสภามหาวทิยาลัย ตามพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 ซ่ึงด ํารง
ต ําแหนงอยูในวนัท่ีพระราชบญัญตันิีใ้ชบงัคับ  เปนนายกสภามหาวทิยาลัย อปุนายกสภามหาวทิยาลัย และ
กรรมการสภามหาวทิยาลัยตามพระราชบญัญตันิีจ้นกวาจะมีสภามหาวทิยาลัยตามพระราชบญัญตันิี ้ซ่ึงตองไมเกนิ
หนึง่รอยแปดสบิวนันบัแตวนัท่ีพระราชบญัญตํนิีใ้ชบงัคับ  และมาตรา 88 ก ําหนดวา การออกขอบงัคับ ระเบยีบ
และประกาศ หรอืการก ําหนดหลักเกณฑและวธีิการเพือ่ปฏิบตักิารตามพระราชบญัญตันิี ้ใหคํ านงึถงึการรบัฟง
ความคดิเห็นของผูปฏิบตังิานมหาวทิยาลัยดวย ท้ังนี ้ตองด ําเนนิการใหแลวเสรจ็ภายในสองปนบัแตวนัท่ีพระราช
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บญัญตันิีใ้ชบงัคับ …      ดงันัน้ มหาวทิยาลัยจะมชีวงเวลาด ําเนนิการเกีย่วกบัการจดัทํ าขอบงัคับคอนขางจ ํากดัมาก
จงึขอเสนอใหสภามหาวทิยาลัยพจิารณาแตงตัง้กรรมการชดุยอยเพือ่พจิารณากล่ันกรองรางขอบงัคับกอน น ําสูการ
พจิารณาของสภามหาวทิยาลัย

มต ิ ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมีมตใิหอธกิารบดรีบัขอคดิเหน็เสนอแนะจากทีป่ระชมุไป
พิจารณาด ําเนินการดงัน้ี

1. ขอบังคบัทีจ่ะท ําควรท ําเทาทีจํ่ าเปน ทีเ่หลอืใหสภามหาวทิยาลยัชดุใหมท ํา
2. ขอใหตีความองคประกอบของคณะมาตรา 20 ใหชดัเจน กอนทีจ่ะมกีารด ําเนินการ  โดยเฉพาะ

ในเรือ่งของผูแทนองคกรปรกครองสวนทองถิน่
3. การออกระเบยีบขอบังคบัจุดทีเ่ปนอนัตรายหนึง่ คอืความคดิเหน็อยางอสิระ มีมุมมองหลาก

หลาย อาจท ําใหเกิดความล ําบากตอการบรหิารจดัการในอนาคต สภามหาวทิยาลยัตองกํ าหนด
หลกัใหชดักอนวา เจตนาของการม ีพ.ร.บ.ในกํ ากับน้ัน มหาวทิยาลยัตองการอะไร   ทศิทาง หรอื
วสิยัทศันคอือะไร  ใหผูมีสวนเก่ียวของเหน็ใหตรงกนัในเรือ่งน้ีกอน  เพ่ือเปนแนวทางในการออก
กฎระเบียบ   หลกัการตองชดั และสามารถหาขอยติุไดเม่ือเกิดปญหา ประกนัไดในเรือ่งของการ
บรหิารจดัการทีดี่

4. เม่ือมหาวทิยาลยัไดกํ าหนดกรอบหลกัการ และแนวทางไวแลว ควรเปดรบัอาสาสมคัรจาก
อาจารย นักวชิาการ มารวมพิจารณาใหขอคดิเหน็

5. ในเวลาทีจํ่ ากัด ควรพจิารณาขอมูลการจดัการตางๆจากมหาวทิยาลยัในก ํากับ ทีไ่ดดํ าเนินการ
ไปกอนหนาน้ีแลว

6. เรือ่งของเงินเดือน และผลประโยชนของขาราชการทีจ่ะไดรบั ควรตองกํ าหนดใหเขาใจชดัเจนวา
จะเพิ่มอะไร สวนไหน  อยางไร   และควรเปน 1.5 เทาของเงินเดือนและผลประโยชนที่ได
รับทั้งหมด

6.3 รายงานความคืบหนาของการดํ าเนินโครงการจัดตั้งสถานีบริการน้ํ ามันเชื้อเพลิง
                         เพ่ือสวัสดิการ

รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ เสนอตอท่ีประชุมวาตามท่ีสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ใน
คราวประชุมครั้งท่ี 7/2547 เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2547  ไดใหความเห็นชอบในการดํ าเนินโครงการจัดตั้ง
สถานีนํ้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ แลวนั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัย โดยฝายกิจการพิเศษไดดํ าเนินโครงการดัง
กลาวจนกระทั่งการกอสราง ตกแตงและติดตั้งอุปกรณในสถานีบริการนํ้ ามันเชื้อเพลิงไดเสร็จส้ินและสามารถ
เปดใหบริการไดแลว ตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2548   จึงขอนํ าเสนอรายงานความเปนมาและรายละเอียดโดย
สรุปการดํ าเนินโครงการจัดตั้งสถานีบริการนํ้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
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6.4 ผลการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน
อธิการบดเีสนอตอท่ีประชมุวา ดวยสมาคมศษิยเกามหาวทิยาลัยขอนแกน ไดเลือกตัง้นายก

สมาคมศษิยเกามหาวทิยาลัยขอนแกน ประจํ าป 2548-2550 เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2548 ท่ีผานมา  ซ่ึงผล
การเลือกตั้ง นายเฉลิมชัย  วงษนาคเพ็ชร  ศิษยเกาคณะวิศวกรรมศาสตร รุนท่ี 13 ไดรับเลือกใหเปน
นายกสมาคมศิษยเกา มหาวิทยาลัยขอนแกน แทน นายสารกิจ  ถวิลประวัติ   ซ่ึงตามขอ  6.1 แหงขอบังคับ
ฯ วาดวย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.
2547 กํ าหนดให “อธิการบดีนํ ารายชื่อผูดํ ารงตํ าแหนงผูวาราชการจังหวัดขอนแกน และหรือนายกสมาคม
ศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน ดํ าเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู
ทรงคุณวุฒิและแจงใหท่ีประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัยทราบ” ซ่ึงขณะนี้มหาวิทยาลัย

จงึเสนอสภามหาวทิยาลัยเพือ่ทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.5 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมวา มหาวทิยาลัยไดจดัทํ าหนงัสือ

เวยีนเสนอตอกรรมการสภามหาวทิยาลัยเพือ่พจิารณาอนมัุตปิรญิญาใหแกผูสํ าเรจ็การศกึษา ตามหนังสือ
มหาวิทยาลัยขอนแกน  ท่ี ศธ 0514.1.1.2/ว.7744 และตามบันทึก ท่ี ศธ 0514.1.1.2/ว.568  ลงวันท่ี
14   พฤศจิกายน 2548 โดยครบรอบการเวียนในวันท่ี  21 พฤศจกิายน 2548  และเม่ือถงึวนัท่ีครบก ําหนด
การเวยีนหนงัสือแลวปรากฏวาไมมีขอทักทวงแตประการใด   จึงถือวาสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ   ดังนี้

- ระดับปริญญาตรี      74    คน
- ระดับปริญญาโท               7    คน

     รวม      81    คน
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.6 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี  ประจํ าเดือนตุลาคม 2548
อธิการบดเีสนอตอท่ีประชมุวา ในเดอืนตลุาคม 2548  อธิการบดไีดปฏิบตัภิารกจิตางๆ

ประกอบดวย งานประจํ าท่ัวไป  กิจกรรมที่เกี่ยวของกับตางประเทศ/วิเทศสัมพันธ  และอื่นๆ  ซ่ึงมีราย
ละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.7 สรุปกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวาง  16  ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2548
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ เสนอตอท่ีประชุมวาดวยในชวงวันท่ี 16 ตุลาคม – 15

พฤศจิกายน 2548  มหาวิทยาลัยไดดํ าเนินกิจกรรมที่สํ าคัญๆ ในดานการพัฒนาวิชาการและผลิตบัณฑิต
การวิจัย  การบริการวิชาการ   การสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม  การพัฒนานักศึกษา  การตางประเทศ  การ
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พัฒนาระบบบริหารและบุคลากร  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดกิจกรรมพิเศษอื่นๆ  ซ่ึงมีราย
ละเอียดบันทึกในแผนซีดี

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.8 รายงานสรุปขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน
      เดือน พฤศจิกายน 2548
          รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ เสนอตอท่ีประชุมวา ฝายกจิการพเิศษ และงานประชาสมัพนัธ

ไดรวบรวมรายงานขาวมหาวทิยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร ส่ือมวลชน  ประจํ าเดือน
พฤศจิกายน 2548   โดยแยกประเภทเปนขาวดานตางๆ เชน  ขาวพัฒนาวิชาการและผลิตบัณฑิต  งานวิจัย
บรกิารวิชาการ  การพัฒนาระบบบริหารและบุคลากร  กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมพิเศษ   เปนตน ซ่ึงมีราย
ละเอียดบันทึกในแผนซีดี

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่  7   เรื่องอื่นๆ
7.1  การจัดสัมมนาสภามหาวิทยาลัย และจัดงานปใหม

รองศาสตราจารยกิ่งฟา สินธุวงษ เสนอตอท่ีประชุมวา คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารยประจํ าขอเรียนหารือเรื่องการจัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตางๆท่ียังไมไดหารือกัน เชน การ
ประเมินมหาวิทยาลัย การพิจารณาดัชนีวัดผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย  การจัดทํ ารางขอบังคับ
รองรับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกนฉบับใหม  ตลอดจนการไดมีโอกาสอวยพร และจัดงานสังสรรค
ปใหม จึงขอเรียนหารือสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการจัดประชุมและจัดงานสังสรรคดังกลาว

มติ   ที่ประชุมไดพิจารณาแลว เห็นสมควรใหจัดสัมมนาสภามหาวิทยาลัย ที่กรุงเทพฯ
ในวันที่  18  มกราคม 2549  โดยเน้ือหาการสัมมนา จะเปนการ ทบทวนแนวทางหลักการและสาระ
ของรางขอบังคับ เพ่ือรองรับ พ.ร.บ. ใหม   โดยมอบใหรองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากรเปนผูรับผิด
ชอบการจัดสัมมนา   และใหมีการจัดงานสังสรรคปใหมในชวงคํ่ าวันที่ 18 มกราคม สํ าหรับสถานที่จะ
ไดแจงใหทราบในโอกาสตอไป

7.2 ความรวมมือกับสถาบันลุมน้ํ าโขง
นายเตช บุนนาค เสนอตอท่ีประชุมวา อธิการบดีไดไปรวมการประชุมคณะมนตรีสถาบันลุม

นํ้ าโขง ท่ีนครแว  เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2548 ท่ีผานมา ซ่ึงขณะนี้สถาบันลุมนํ้ าโขง ไดออกไปจาก
มหาวิทยาลัยขอนแกน  และเพื่อใหมีความสัมพันธในการดํ าเนินการท่ีดีในระยะยาว ระหวางมหาวิทยาลัย
ขอนแกน และสถาบันลุมนํ้ าโขง   ก็จะไดเสนอบันทึกความรวมมือ ฉบับใหม  เสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
ในเวลาอันควร
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จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

7.3 ขอขอบคุณในความรวมมือการสัมมนาวิชาการนานาชาติ
ศ. เมธา วรรณพัฒน เสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากที่เคยไดนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัย

เรื่องการประชุมสัมมนาวิชาการปศุสัตว ระดับนานาชาติ (Animal Science International Conference) ภาย
ใตหัวขอเรื่อง “ระบบการผลิตแบบผสมผสานปศุสัตว-พืช เพื่อใหพอเพียงกับความทาทายของโลกาภิวัตน”
ในระหวางวันท่ี 14-18 พฤศจิกายน 2548 ณ โรงแรมโซฟเทล ราชา ออคิด และมหาวิทยาลัยขอนแกน นั้น
บัดนี้ งานดังกลาวไดเสร็จส้ินเรียบรอยแลว ประสบความสํ าเร็จอยางดีย่ิง ไดรับความรวมมือทุกฝาย จึงขอ
ขอบคุณสภามหาวิทยาลัย และผูบริหารทุกทาน  ในความรวมมือ และสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ดวย

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา   12.00  น.

(ลงชื่อ)            กุลธิดา  ทวมสุข
(รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)

                                                                รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
                      กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน

นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน  มูลศรี
ผูจดรายงานการประชุม
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