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ผูเขารวมประชุม
 1. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
 2. รศ.พิศาล  ศิริธร รองอธิการบดีฝายวิจัย
 3. ผศ.ลขิิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
 4. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท รองอธกิารบดีฝายพัฒนาบุคลากร
 5. ผศ.วชิัย  ณีรัตนพันธ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
 6. ผศ.วนัชัย  สุมเล็ก รักษาราชแทนรองอธิการบดีฝายวิทยาเขตหนองคาย

เร่ิมประชุมเวลา   14.00  นาฬิกา

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจงตอที่ประชุม
-ไมมี-

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองที่เลขานุการแจงตอที่ประชุม
-ไมมี-

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
    คร้ังที่ 4/2549 เมือ่วันพุธที่  3   พฤษภาคม  2549
ทีป่ระชมุไดพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังที่ 4/2549  เม่ือวันที่ 3

เมษายน  2549 แลว มีมตใิหแกไข    หนา 11  บรรทดัที ่4  จากทาย  ใหตดัค ําวา“ซ้ํ าๆ ” ออก    และหนา  12 บรรทดั
สดุทาย ค ําวา “ผูกพันธ”  แกไขเปน “ผูกพัน”

และเมือ่แกไขแลวที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคร้ังดังกลาว

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองสืบเน่ือง
4.1  รายงานผลการดํ าเนินงานของวิทยาเขตหนองคาย

ผศ.วนัชยั สุมเลก็  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิทยาเขตหนองคาย ไดนํ าเสนอ
รายงานผลการด ําเนินงานของวิทยาเขตหนองคาย ประกอบดวยภาพรวมของวิทยาเขตหนองคายในดาน
ตางๆ  ศกัยภาพของวทิยาเขต  มาตรฐานการจัดการการศึกษา  การสงเสริมและความชวยเหลือดานทุนการ
ศกึษา  การบริการและสิ่งอํ านวยความสะดวก กิจกรรมเสริมหลักสูตร  และผลการดํ าเนินงานประจํ าปงบ
ประมาณ 2549  ( 2 ไตรมาส ) ตลอดจนสภาพปญหาและการพัฒนาในอนาคต  ซ่ึงมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม

ทีป่ระชุมรับทราบและมีขอคิดเห็นเสนอแนะวา มหาวิทยาลัยควรจัดหางบประมาณ
เพือ่นํ ามาใชในการจัดโอนที่ดิน 3 พันไรที่ไดรับบริจาคจากเอกชน และกั้นร้ัวอาณาเขตใหเสร็จส้ิน
เรียบรอย  และหากมปีญหาโตแยงกับ อบต.ในเร่ืองการใชที่ดิน ใหมหาวิทยาลัยดํ าเนินการจัดทํ า
แผนเพื่อจัดการปญหาดังกลาวตอไป

4.2  รายงานสถานภาพสนิทรัพยและการลงทนุของมหาวทิยาลัยขอนแกน
                 เพียงวันที่  18  พฤษภาคม   2549
                      รองอธกิารบดฝีายบริหารเสนอตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยขอรายงานสถานภาพสินทรัพย
และการลงทุนของมหาวิทยาลัย และรายจายจากเงินรายไดเพียงวันที่  18  พฤษภาคม 2549  ดังน้ี
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 1. สถานภาพสินทรัพยและการลงทุน

ประเภท จํ านวนเงิน
(บาท)

จํ านวนเงิน
(บาท)

สินทรัพย 4,319,506,508.83
   ก) ประเภทดอกผลใชได 4,003,794,619.04
   ข) ประเภทดอกผลมีขอกํ าหนด 315,711,889.79
การลงทุน 4,319,506,508.83
    เงินฝากธนาคาร/สถาบนัการเงิน 2,073,766,508.83 2,073,766,508.83
   ตราสารหนี้ 1,845,740,000.00
           พันธบัตร 1,129,980,000.00
           หุนกู (รวมบรรษัทเงินทนุ) 372,000,000.00
           อืน่ๆ 343,760,000.00
   ตราสารทุน 400,000,000.00*
           หุนสามัญ -
             กองทนุรวมทีล่งทนุในหุน 400,000,000.00

* NAV ณ วนัที่  17  พฤษภาคม 2549  = 10.768  บาท
 ราคาปดตลาดหลักทรัพย ณ. วนัที่  18  พฤษภาคม 2549  กองทุนรวมวายุภักษ  = 8.95
 เปนเงิน   358,000,000.- บาท
2. รายได

     2.1 ดอกเบีย้รับปงบประมาณ 2549 ( 1 ต.ค.2548 – 18  พ.ค. 2549 )    76,661,315.99 บาท
3. รายจายจากเงินรายไดของมหาวทิยาลยั ในปงบประมาณ 2549 (1 ตลุาคม 2548 -18 พฤษภาคม  2549)

3.1 งบบุคลากร  65,237,889.28     บาท
3.2 งบดํ าเนินงาน           425,512,396.49     บาท
3.3 งบลงทุน  56,944,646.43     บาท
3.4 งบเงินอดุหนุน           689,582,204.13     บาท
3.5 รายจายอื่นๆ           261,773,742.25    บาท

รวม        1,499,050,878.58    บาท

4. สหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวทิยาลัยขอนแกนใหกูยืมเงินจํ านวน 150,000,000.00 บาท
ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2549  เงินตนคงเหลือ 130,000,000.00 บาท
มข. ไดรับดอกเบี้ยจากสหกรณออมทรัพยแลว จํ านวน 10 งวด (ก.ค.2548 – เม.ย. 2549)
เปนเงิน  4,546,232.88  บาท

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
 ทีป่ระชุมรับทราบ

4.3  รายงานความคืบหนาการแกไขปญหาเกี่ยวกับสถานบันเทิง
                   และสถานบริการรอบรั้วมหาวิทยาลัย

รองอธกิารบดฝีายพัฒนานักศึกษาเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราว
ประชุมคร้ังที่ 4/2549 เม่ือวันที่  3 พฤษภาคม 2549  ไดพิจารณาใหขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา
จากเหตกุารณทีนั่กศกึษามหาวิทยาลัยถูกยิงเสียชีวิต น้ัน มหาวิทยาลัยจึงขอรายงานความคืบหนาการแกไข
ปญหาทีเ่กีย่วกบัสถานบันเทิงและสถานบริการบริเวณรอบร้ัวมหาวิทยาลัย ดังน้ี
 - เม่ือวนัที ่4 พฤษภาคม 2549  อธกิารบดไีดเขาพบนายสมชาย สนุทรวฒัน รักษาการรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงมหาดไทย ในฐานะที่ไดดํ าเนินโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือรายงาน
สภาพปญหาและผลที่เกิดข้ึนจากการเปนสถานประกอบการผิดกฎหมายหรือการเปดเกนิเวลาของรานคา
บริเวณตลาดนอกเขตมหาวทิยาลยัทีเ่ปนปญหามายาวนาน และขอความชวยเหลือในการแกปญหาเน่ืองจาก
ตนเหตแุละการก ํากบัดแูลสวนใหญอยูนอกเหนืออํ านาจของมหาวิทยาลัย ซ่ึงทานรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงมหาดไทย รับที่จะดูแลและใหความชวยเหลือ
          - วันที่ 9 พฤษภาคม 2549 รองอธกิารบดฝีายพัฒนานักศึกษาไดจัดประชุมนายกองคการนักศึกษา
ประธานสภานกัศกึษา นายกสโมสรนักศึกษาทุกคณะเพ่ือชี้แจงขอเท็จจริงจากขอเสนอของนักศึกษาที่อาจ
จะเขาใจคลาดเคลือ่น เชนกรณีความรับผิดชอบตอการเสียชีวิตของนักศึกษา ผลกระทบในการปด เปดประตู
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เขาออกมหาวิทยาลัย  การจัดสรรงบประมาณเพื่อสรางหอพักนักศึกษา เปนตน รวมทั้งสรุปประเด็นปญหา
เพ่ือขอความรวมมือในการแกปญหาจากผูวาราชการจังหวัดขอนแกน

ในวนัเดยีวกนัน้ี ผูวาราชการจังหวัดไดจัดประชุมผูมีสวนเกี่ยวของจากสวนราชการ/หนวยงานตางๆ
ประมาณ 80 คน เพ่ือบูรณาการการแกไขปญหาซ่ึงผูวาราชการจงัหวดัไดมอบนโยบายใหหนวยงานที่เกีย่วของ
ไปก ําหนดมาตรการแกปญหาอยางเขมงวด เรงดวนและตอเน่ือง และมหาวทิยาลยัไดแตงตัง้คณะกรรมการ
ดํ าเนินงานเพื่อกํ ากับดูแลและคุมครองสวสัดภิาพนักศึกษาและบุคลากร

และอธกิารบดไีดประชุมปรึกษาหารือรวมกับรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ รองอธิการบดีฝาย
พัฒนานักศกึษา  ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา โดยไดกํ าหนด
มาตรการ/กลไกในการกํ ากับดูแลเบื้องตน

- วนัที ่10 พฤษภาคม ฝายพัฒนานักศึกษา ขอความรวมมือทุกคณะจัดกิจกรรมรณรงค สงเสริมให
นักศกึษาหางไกลอบายมุข ตลอดจนมอบหมายอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอนในทุกรายวิชาซ่ึงมีความ
ใกลชดิและมโีอกาสพบปะกับนักศึกษาอยางสมํ่ าเสมอไดใหคํ าปรึกษาแนะนํ ากระตุนเตือนใหหางไกล
อบายมุขและพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค

- มหาวทิยาลยัฯ ออกคํ าสั่งที่ 1649/2549 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 แตงตั้งคณะกรรมการ
ด ําเนินงานเพือ่ก ํากบัดูแลและคุมครองสวัสดิภาพ ซ่ึงประกอบดวยหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ และใหคณะ
กรรมการปองกนัและแกไขปญหาอบายมุขของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนที่มีอยูแลวมาเปนคณะ
กรรมการในชดุน้ีดวย   ทั้งน้ีไดมีการกํ าหนดมาตรการ การดํ าเนินการทางวินัยทั้งบุคลากรและนักศึกษา ใน
กรณีฝาฝนหรือผิดกฎหมาย จัดกิจกรรมสงเสริม/รณรงคใหนักศึกษาหางไกลอบายมุข รวมทั้งมอบหมาย
หนาที่ใหกรรมการ/หนวยงานที่เกี่ยวของชัดเจน

ส ําหรับในสวนของทางจังหวัดก็ไดมีคํ าสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดระเบียบสังคมจังหวัดขอนแกนข้ึน
และไดด ําเนินงานตามนโยบายจัดระเบียบสังคม พรอมทั้งสรุปผลการดํ าเนินงานดังกลาวแจงใหมหาวิทยาลัย
ไดรับทราบ  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ  และมีขอคิดเห็นเสนอแนะวา ชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัยดาน

ศูนยอาหารหนองแวง ซอยบาดาล จะมีความเจริญเพิ่มข้ึนในอนาคตอันใกลจากการมีถนนวงแหวน
รอบในตดัผาน    จึงควรพิจารณาจัดระเบียบการเขาออกตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป  เพื่อปองกันปญหาที่
อาจจะเกดิข้ึน  โดยขอใหมหาวิทยาลัยรับไปพิจารณาดํ าเนินการ

ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 ขออนุมติัต้ังงบประมาณเงินรายไดประจํ าป   2549   เพิม่เติม
รองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ เสนอขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติมจากเงินผลประโยชนการบริการรักษาพยาบาล 26,150,000 บาท
และเงินทุนสํ ารองสะสม 57,267,400 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น  83,417,400  บาท ผลประโยชนการบริการ
รักษาพยาบาล 26,150,000 บาท และเงินทุนสํ ารองสะสม 57,267,400 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น
83,417,400  บาท โดยตัง้เปนงบประมาณรายจาย งบดํ าเนินการและงบลงทุน สํ าหรับรองรับการขยายการ
ใหบริการรักษาพยาบาลของศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ เน่ืองจากในปงบประมาณ 2549 ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ มีการขยาย
การใหบริการรักษาพยาบาลอยางตอเน่ือง จํ าเปนตองเพ่ิมงบประมาณเก่ียวกับครุภัณฑและงบประมาณ
ส ําหรับการด ําเนินงาน แตไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดินอยางจํ ากัด จึงจํ าเปนตองจัดหางบประมาณ
จากสวนอื่นเพ่ือนํ ามาสนับสนุนการด ําเนินงาน โดยจะมรีายไดเพ่ิมข้ึนจากการขยายการใหบริการรักษาพยาบาล
ทัง้น้ี ไดรับความเหน็ชอบ จากทีป่ระชมุคณบดคีราวประชมุคร้ังที ่10/2549  วนัที ่10 พฤษภาคม 2549 เรียบรอยแลว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมีมติอนุมัติงบประมาณเงินรายได ป 2549 เพิม่เติม

ของศูนยหัวใจสิริกิต์ิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามที่เสนอ
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5.2  โครงการกอสรางและบริหารอาคารชุดพักอาศัยบุคลากร เพื่อเปน
                   สวสัดิการของขาราชการ พนักงานและลูกจาง มหาวิทยาลัยขอนแกน

รองอธกิารบดฝีายบริหารเสนอตอที่ประชุมวา ปจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแกนมีที่พักอาศัยให
บคุลากรจํ านวน 2,963 หนวย และมีอายุการใชงานมากกวา 30 ป มีสภาพทรุดโทรม และไมเพียงพอกบัความ
ตองการ มหาวทิยาลยัไดตะหนักถงึความส ําคญัจํ าเปนเรงดวน ในการที่จะผลักดันและเรงรัดใหมีการจัดสรางที่
พักอาศัย และบริหารทีพั่กอาศยัของมหาวทิยาลยั ใหเปนไปตามแผนกลยทุธและแผนปฏบิตักิารการบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2546 – 2550  ซ่ึงการมทีีพั่กอาศัยที่มีสภาพดี ปลอดภัยเปนปจจัยสํ าคัญที่จะ
ดงึดดูใหบคุลากร ทุมเทความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน และจะทํ าใหผลผลิตโดยรวมขององคกรมี
ประสทิธภิาพ คณุภาพ และบรรลุวัตถุประสงค มหาวิทยาลัยจึงมีความจํ าเปนอยางย่ิงที่จะตองเพ่ิมจํ านวนที่
พักอาศยัใหเพียงพอตอความตองการของบุคลากร และไดพิจารณาทางเลือก 3 ทางเลือก ไดแก 1) เสนอ
ตัง้งบประมาณแผนดินเพ่ือกอสรางที่พักอาศัย  2) มหาวทิยาลยัใชเงินรายไดมหาวิทยาลัยกอสรางที่พัก
อาศัยและบริหาร  3) ใหเอกชนมาลงทนุและบริหาร   ซ่ึงเห็นวา วิธีการใหเอกชนกอสรางและบริหารเปนวิธีที่
เปนไปได และเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน โดยใหอยูภายใตการกํ ากับดูแลของมหาวิทยาลัย

ทัง้น้ี มหาวทิยาลยัจะจัดพ้ืนที่บริเวณแปลงสาธิตคณะเกษตรศาสตร ดานทิศเหนือฝงตรงขามกับหอ
พักนักศึกษา ขนาดประมาณ 30 ไร เปนเขตทีพั่กอาศัยตามโครงการนี้ เพ่ือใหผูประกอบการดํ าเนินการจัด
สรางอาคารชดุพักอาศัยของบุคลากรตามรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยกํ าหนด และมหาวทิยาลยัอนุญาตใหผู
ประกอบการเปนผูบริหารจดัการอาคารชดุทีพั่กอาศยัตามเง่ือนไขทีม่หาวทิยาลยัก ําหนด เปนระยะเวลา 25 ป
นับแตวนัสงมอบอาคาร  โดยมหาวิทยาลัยสามารถซื้อคืนในสวนการบริหารจัดการอาคารชุดพักอาศัยจาก
ผูบริหารจัดการอาคารชุดพักอาศัยได    ซ่ึงในระยะที่ 1 ก ําหนดเพิ่มจํ านวนที่พักอาศัยจํ านวน 1,000 หนวย
โดยแบงเปนอาคารชุดพักอาศัยประเภทแฟลตโสด  จํ านวน 600 หนวย และอาคารชุดที่พักอาศัยประเภท
แฟลตครอบครัว 400 หนวย ซ่ึงเม่ือรวมกับที่พักที่มีอยูเดิมจะมีจํ านวนทั้งสิ้น 3,963 หนวย  และในระยะที่ 2
จะด ําเนินการเพิ่มที่พักอาศัยอีกจํ านวน 1,000 หนวย  โดยเม่ือสิ้นสุดโครงการแลว มหาวิทยาลัยจะมีที่พัก
อาศัยทั้งสิ้น 4,963 หนวย คิดเปนรอยละ 52 ของจํ านวนบคุลากร ซ่ึงจะสามารถสนองตอบความตองการที่
พักอาศยัของบุคลากรไดอยางเต็มที่   โดยแผนปฏิบัติการระยะที่ 1  จะเสร็จพรอมใหบุคลากรเขาอยูไดภาย
ในเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2551   ซ่ึงบคุลากรทีพั่กอาศยัตองชํ าระคาที่พักในอัตราที่มหาวิทยาลัยกํ าหนดดวย
ทัง้น้ี ทีป่ระชมุคณบดคีราวประชมุคร้ังที ่5/2549 เม่ือวนัที ่20 เมษายน  2549  ไดเหน็ชอบในหลกัการโครงการ
โดยมีขอคดิเหน็เสนอแนะเพิ่มเติม ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
 มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการกอสรางและบริหาร

อาคารชดุพกัอาศัยบุคลากรฯ   ทั้งน้ี ขอใหมหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดทํ า
แบบสัญญาและ TOR  โดยเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิรวมเปนคณะกรรมการฯ
ดวย   และ ใหนํ าเสนอแบบสัญญาและ TOR ตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกคร้ัง  ทั้งน้ี ที่ประชุมมี
ขอคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติม ดังน้ี

1. ควรพจิารณาสวนประกอบอื่นๆของโครงการการกอสรางอาคารชุดพักอาศัยฯ   เชน
โรงอาหาร โรงรถ และสิทธิประโยชนอ่ืนๆ ที่ควรจดัเพื่ออํ านวยความสะดวกใหแก
บคุลากรผูพักอาศัย  ซึ่งควรตองกํ าหนดไวใน TOR ใหชัดเจน

2. ควรมองในองครวม   การสนับสนุนใหบุคลากรออกไปซื้อที่พักอาศัยภายนอกเปนของ
ตนเองโดยมหาวทิยาลัยจดัระบบสนับสนุนบางสวน  นาจะเปนทางเลอืกอีกวธิกีารหน่ึงได

3. เพือ่ใหการจัดการมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ควรส ํารวจความตองการ  และสิทธิเร่ืองคาเชา
ของบุคลากร ควบคูประกอบดวย

4. บานพกัมหาวทิยาลัยในบางพื้นที่มีสภาพเกามาก   ควรพิจารณารื้อถอนและจัดสรางที่
พกัอาศัยใหมเพื่อประโยชนที่คุมคากวา

5.3  รางขอบงัคับมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหาอธกิารบดี  พ.ศ. 2549
                   และข้ันตอนและกระบวนการดํ าเนินการสรรหาอธิการบดี

กรรมการและเลขานกุารสภามหาวทิยาลยัเสนอตอทีป่ระชมุวา ตามประกาศส ํานักนายกรัฐมนตรี
ลงวนัที ่ 6  มีนาคม 2546   มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตัง้ นายสุมนต  สกลไชย ใหดํ ารงตํ าแหนง
อธกิารบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน ตั้งแตวันที่ 6 กมุภาพันธ 2546 น้ัน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ. 2541  มาตรา 21 ก ําหนดใหอธกิารบดมีีวาระการด ํารงต ําแหนง 4 ป  ดงัน้ันจึงมีผลให นายสมุนต สกลไชย
จะครบวาระการดํ ารงต ําแหนงในวนัที ่5 กมุภาพันธ 2550 จากรายงานการด ําเนินการสรรหาอธกิารบดเีม่ือป
พ.ศ. 2545 ซ่ึงเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2541 ใชเวลา
ด ําเนินการตัง้แตข้ันตอนการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากํ าหนดพันธกิจและนโยบายการบริหารและการ



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่  5/2549  เม่ือวันที่  7   มิถุนายน  2549

6

พัฒนามหาวิทยาลัย เม่ือเดือนกรกฎาคม 2545 จนถงึข้ันตอนการเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือมีมติ
อนุมัต ิเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2545 รวมเวลาประมาณ 5 เดอืน และมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯแตงตั้ง
ในเดือนมีนาคม 2546 ใชเวลาอีกประมาณ 4 เดอืน รวมระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ 9 เดอืนจึงแลวเสร็จ

เน่ืองจากในการสรรหาอธิการบดีเม่ือ พ.ศ. 2545 คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีตามคํ าสั่ง
สภามหาวทิยาลยั ที ่ 16/2545 ไดรวบรวมและเสนอความคดิเหน็และขอเสนอแนะเกีย่วกบัการสรรหาอธิการบดี
รวมถงึการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 8/2545 เม่ือวันที่ 28 สงิหาคม 2545 กไ็ดมีขอสังเกต
เกี่ยวกับการขยายระยะเวลาการดํ าเนินการไว ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจึงไดรวบรวมขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะดงักลาวมาพจิารณาเพ่ือเปนแนวทางในการแกไขปรับปรุงขอบงัคบัมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
การสรรหาอธกิารบด ีพ.ศ. 2541 และขอบงัคบัมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2541 ใหเหมาะสมยิง่ข้ึน และนํ าเสนอตอที่ประชุมคณบดีเพ่ือพิจารณา ในการประชุมคณบดีคร้ังที่
6/2549 เม่ือวันที่ 10 พฤษภาคม 2549 โดยมีสาระส ําคัญตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

บดัน้ี ฝายเลขานกุารสภามหาวิทยาลัย ไดดํ าเนินการแกไขปรับปรุงขอบังคับฯ ตามมติที่
ประชมุคณบดคีร้ังที ่6/2549 ดงัปรากฏใน (ราง) ขอบงัคบัมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย การสรรหาอธิการบดี
พ.ศ. 2549 และปฏทินิข้ันตอนและกระบวนการดํ าเนินการสรรหาอธิการบดี เพ่ือเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณา   ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม และหากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เหน็ชอบตามปฏิทินที่เสนอ  ใครขอเสนอใหพิจารณาแตงตั้ง “คณะกรรมการพิจารณาเสนอแนวทางกํ าหนด
พันธกจิและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย” ดวย    ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยไดนํ า (ราง) ขอบงัคบั
มหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2549  เวยีนใหบคุลากรไดมีสวนรวมในการแสดง
ความคดิเหน็ผานทางเวบ็ไซตมหาวทิยาลยัและจดหมายอเิลก็โทรนิกส   ซ่ึงประธานสภาขาราชการและลกูจาง
ไดเสนอความคดิเหน็มาตามรายละเอียดบันทึกที่ ศธ 0514.1.1.4.2/346 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2549

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพิจารณาแลวมีมติดังน้ี

1. เห็นชอบในหลกัการ (ราง) ขอบงัคับมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหาอธกิารบดี
พ.ศ. 2549  โดยใหปรับแกไขดังน้ี

- ขอ 4  นิยามของคํ าวา “คณะ” ควรมีความชัดเจนวา หนวยงานเทียบเทาคณะที่ต้ังโดย
      มติสภามหาวิทยาลัย หรือ โดยระเบียบมหาวิทยาลัย มีหนวยงานใดบาง     
- วรรคสดุทายของขอ 5  ใหเพิ่มขอความ “และกํ าหนดแนวทางการประเมินผลของ
อธกิารบดีที่ชัดเจน”

- ขอ 6  ควรกํ าหนดใหมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 1 ทาน เปน
รองประธานกรรมการสรรหาฯ   และเพิม่กรรมการสรรหาฯ ในสวนของกรรมการสภา
มหาวทิยาลัยจากผูแทนคณาจารย จาก 1 คน เปน  2  คน

- ขอ 8 (1) และ (2)  การกํ าหนดวิธีการการไดมาซึ่งช่ือของผูสมควรไดรับการคัดเลือก
เปนอธกิารบดี โดย คณะ สถาบนั สํ านัก ศูนย วทิยาลัย  สํ านักงานอธกิารบดี ใหมหีลักการ
และกระบวนการที่คลายคลึงกัน
และขอความทาย (3)  “ควรเปดโอกาสใหมสีวนรวม” แกไขเปน “ตองเปดโอกาสใหมสีวนรวม”

- ขอ 10  วรรค 2 “การกลั่นกรองและเฟนหาบุคคล ใหคณะกรรมการกํ าหนดวิธีการตาม
ทีเ่ห็นสมควร …” แกไขเปน “ใหกรรมการกํ าหนดและประกาศเกณฑการกลั่นกรองและ
เฟนหาบุคคล …”
วรรค 3  เพิ่มขอความทายประโยค “พรอมขอมูลที่จํ าเปนในการดํ าเนินการและการ
ตัดสินใจของกรรมการ ใหสภามหาวิทยาลัยประกอบการพิจารณาดวย”

2.  เห็นชอบปฏิทินข้ันตอนและกระบวนการดํ าเนินการสรรหาอธิการบดี  ตามที่เสนอ
3.  เห็นชอบใหแตงต้ัง “คณะกรรมการพิจารณาเสนอแนวทางกํ าหนดพันธกิจและนโยบาย
     ใน การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย” ประกอบดวย    

1. นางผาณิต  นิติทัณฑประภาศ เปน ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารยจีระ  หงสลดารมภ เปน กรรมการ
3. นายสมพร  กลิ่นพงษา เปน กรรมการ
4. รองศาสตราจารยศักรินทร  ภูมิรัตน เปน กรรมการ
5. นายอภิสิทธิ์  รุจิเกียรติกํ าจร เปน กรรมการ
6. ผูชวยศาสตราจารยพิศิษฐ  โจทยกิ่ง เปน กรรมการ
7. รองศาสตราจารยกิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย เปน กรรมการ
8. รองศาสตราจารยจิตเจริญ  ไชยาคํ า เปน กรรมการ
9. รองศาสตราจารยมนตรี  บญุเสนอ เปน กรรมการ
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10. นายบุญญฤทธิ์  สมบตัิหลาย เปน กรรมการ
11. รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข เปน กรรมการและเลขานุการ
12. นางสงัวาลย  ชางทอง เปน ผูชวยเลขานุการ
13. นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์ เปน ผูชวยเลขานุการ

      โดยใหกรรมการดังกลาวมีหนาที่ในการทบทวนและวิเคราะหจุดออนจุดแข็งของ
มหาวทิยาลัย  ก ําหนดพนัธกจิและนโยบายในการบรหิารและพฒันามหาวทิยาลัย ตลอดจนคณุสมบติั
และคุณลักษณะของอธิการบดีที่พึงประสงค  และแนวทางการประเมินผลงานของอธิการบดี เพื่อ
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป  ทั้งน้ี ใหดํ าเนินการใหแลวเสร็จภายในเวลา 2 เดือน

5.4  การเลอืกต้ังซอมกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทนตํ าแหนงที่วาง
อธกิารบดเีสนอตอที่ประชุมวา ตามที่ รองศาสตราจารยเชิดชัย  ตันติศิรินทร   กรรมการสภา

มหาวทิยาลยั ประเภทผูแทนคณาจารย ไดรับอนุญาตใหลาออกจากราชการตั้งแตวันที่ 16 มีนาคม 2549
เพ่ือไปสมคัรสมาชกิวฒิุสภา ท ําใหกรรมการสภามหาวทิยาลยัวางลง 1 ต ําแหนง  และมหาวทิยาลยัไดแตงตัง้
คณะกรรมการเลอืกตัง้ฯ ตามค ําสัง่มหาวทิยาลยัขอนแกน ที ่1429/2549 ลงวนัที ่28  เมษายน พ.ศ. 2549
และคณะกรรมการฯ ไดดํ าเนินการเลือกตั้งโดยเปดรับสมคัร ตามประกาศคณะกรรมการด ําเนินการเลอืกตัง้
กรรมการสภามหาวทิยาลยั ประเภทผูแทนคณาจารยประจํ า (แทนต ําแหนงทีว่าง) (ฉบบัที ่1/2549) ก ําหนดรับ
สมัครเลอืกตัง้ฯ ในระหวางวนัที ่18 -25 พฤษภาคม 2549  ซ่ึงเม่ือสิน้สดุเวลาการรับสมคัรแลว   ปรากฎวาไมมี
ผูสมัคร    ซ่ึงมีสาเหตจุากกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดปจจุบัน จะหมดวาระลงในวันที่  16  ตลุาคม 2549
ดงัน้ัน จะเหลอืเวลาการปฏิบัติหนาที่อีกประมาณ 4 เดือน จึงทํ าใหไมมีผูสนใจสมัคร  ในการนี้ ใครขอหารือ
สภามหาวทิยาลยัวาจะใหดํ าเนินการเปดรับสมัครตอไป หรือ ใหรอการเลอืกตัง้กรรมการสภามหาวทิยาลยัชดุ
ใหมในคราวเดยีว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมไดพจิารณาแลวมีมติวา เน่ืองจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุด

ปจจบุนัเหลอืวาระการดํ ารงตํ าแหนงอีกเพียง 4 เดือน  และไมมีผูมาสมัคร จึงเห็นควรใหรอการ
เลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหมในคราวเดียว

5.5  การพจิารณาแตงต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักด์ิ
        ประจํ าป 2549
  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ดวยมหาวิทยาลัยขอนแกน

จะตองด ําเนินการสรรหาผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์  และรางวัลพระธาตุพนมทองคํ า  ใหเปนไปตาม
ขอบงัคบัมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การใหปริญญากติตมิศกัดิ ์  พ.ศ. 2539  และขอบงัคบัมหาวทิยาลยั
ขอนแกน วาดวยรางวลัพระธาตพุนมทองค ํา  พ.ศ. 2549   จึงเสนอขอแตงตั้ง คณะกรรมการกลั่นกรองผูสมควร
ไดรับปริญญากิตติมศักดิ์  ประจํ าป 2549 ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การให
ปริญญากติตมิศกัดิ ์ พ.ศ. 2539  โดยกรรมการชดุน้ีมีอํ านาจหนาที่ในการดํ าเนินการสรรหา และหรือพิจารณา
กลัน่กรองรายชือ่บคุคลผูมี คุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติปริญญา
กติตมิศักดิ์ตอไป  ซ่ึงการด ําเนินการครอบคลุมถึงผูสมควรไดรับรางวัลพระธาตุพนมทองคํ าดวย
             ทีป่ระชมุคณบด ี คราวประชมุคร้ังที่ 6/2549  เม่ือวนัที ่10  พฤษภาคม 2549  ไดมีมตเิสนอ
คณบดคีณะพยาบาลศาสตร  คณบดคีณะเกษตรศาสตร  และ คณบดคีณะสถาปตยกรรมศาสตร  รวมเปนกรรมการ
จึงขอเสนอสภามหาวทิยาลยัเพ่ือพิจารณาแตงตัง้คณะกรรมการตาม ตามองคประกอบขอ 8.1 แหงขอบงัคบั
มหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยการใหปริญญากติตมิศกัดิ์ พ.ศ. 2539   ทัง้น้ี กรรมการสภาวทิยาลยัผูทรงคณุวฒิุ
และกรรมการโดยต ําแหนง ทีไ่ดรับแตงตัง้ใหเปนกรรมการกลัน่กรองผูสมควรไดรับปริญญากติตมิศกัดิแ์ลวตาม
ค ําสัง่สภามหาวทิยาลยัที ่  18/2548 ลงวนัที ่ 9 มิถนุายน 2549 ยังคงเปนกรรมการอยูตามต ําแหนงน้ันๆ

  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมีมติใหแตงต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองผูสมควรไดรับ

ปริญญากิตติมศักด์ิ ประจํ าป 2549  ประกอบดวย
1. นางผาณิต   นิตทิัณฑประภาศ  เปน ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารยจีระ   หงสลดารมภ                เปน กรรมการ
3. ศาสตราจารยกนก  วงษตระหงาน เปน กรรมการ
4. อธกิารบดี เปน กรรมการ
5. คณบดคีณะพยาบาลศาสตร เปน กรรมการ

        6. คณบดคีณะเกษตรศาสตร เปน กรรมการ
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        7. คณบดสีถาปตยกรรมศาสตร เปน กรรมการ
8. รองอธกิารบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ เปน กรรมการและเลขานุการ

 5.6  การสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร
         และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
  อธกิารบดเีสนอตอที่ประชุมวา ดวยคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร และคณะสัตวแพทย

ศาสตร จะครบวาระการดํ ารงตํ าแหนงในวันที่ 30 กนัยายน 2549 และวันที่ 4 ตลุาคม 2549 ตามล ําดับ และ
คณบดคีณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจะพนจากตํ าแหนงเน่ืองจากเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตลุาคม
2549 ตามขอบงัคบัมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2542  ขอ 10  ใหอธกิารบดีเสนอ
สภามหาวทิยาลยัเพ่ือแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีกอนการสิ้นสุดวาระของ  ผูดํ ารงตํ าแหนงคณบดีไม
นอยกวา 90 วนั หรือในกรณีทีผู่ด ํารงตํ าแหนงคณบดี พนจากตํ าแหนงดวยเหตุอื่นกอนครบวาระใหอธิการบดี
เสนอแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาภายใน 60 วนั ดงัน้ัน เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับฯ จึงขอเสนอสภา
มหาวทิยาลยัพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร
และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตามขอ 6 แหงขอบังคับดังกลาว
                    จึงเสนอสภามหาวทิยาลยัเพ่ือพิจารณา

         มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมีมติใหแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีทั้ง 3 คณะ  ดังน้ี
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
1. อธกิารบดี เปน  ประธานคณะกรรมการ
2. นางผาณิต  นิติทัณฑประภาศ  เปน  กรรมการ
3. นายสมพร  กลิ่นพงษา      เปน  กรรมการ
4. คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร  เปน  กรรมการ
5. คณบดีคณะแพทยศาสตร เปน  กรรมการ
6. รองศาสตราจารยมนตรี  บญุเสนอ  เปน  กรรมการ

                     7. ประธานสภาคณาจารย เปน  กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
1. อธกิารบดี เปน  ประธานคณะกรรมการ
2. ศาสตราจารยจีระ  หงสลดารมภ  เปน  กรรมการ
3. รองศาสตราจารยศักรินทร  ภูมิรัตน           เปน  กรรมการ
4. คณบดคีณะศึกษาศาสตร  เปน  กรรมการ
5. คณบดีคณะแพทยศาสตร เปน  กรรมการ
6. รองศาสตราจารยวันเพ็ญ  วโิรจนกูฏ  เปน  กรรมการ

                     7. ประธานสภาคณาจารย เปน  กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1. อธกิารบดี เปน  ประธานคณะกรรมการ
2. นางผาณิต  นิติทัณฑประภาศ  เปน  กรรมการ
3. นายอภิสิทธิ์  รุจิเกียรติกํ าจร เปน  กรรมการ
4. คณบดคีณะสัตวแพทยศาสตร เปน  กรรมการ
5. คณบดคีณะศึกษาศาสตร เปน  กรรมการ
6. รองศาสตราจารยกิ่งฟา  สนิธุวงษ เปน  กรรมการ
7. ประธานสภาคณาจารย เปน  กรรมการ

5.7  การพจิารณาแตงต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัย เปนคณะกรรมการ
                  จรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแกน

รองอธกิารบดฝีายพัฒนาบุคลากรเสนอตอที่ประชุมวา ดวยมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดออก
ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่670 /2549) ลงวนัที ่1 มิถนุายน 2549  เร่ือง คณะกรรมการจรรยาบรรณ
มหาวทิยาลยัขอนแกน  เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยจรรยาบรรณของขาราช
การและอาจารย มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2549   และเน่ืองจากองคประกอบของคณะกรรมการจรรยา
บรรณ มหาวทิยาลัยขอนแกน จะประกอบดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังน้ี

- กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอก เปนประธาน
- กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนคณาจารยประจํ าจํ านวน 1 คน

เปนกรรมการ
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ดงัน้ัน จึงใครขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งกรรมการจรรยาบรรณ
มหาวทิยาลัยขอนแกน ตามองคประกอบขางตน

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมีมติใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย รวมเปนกรรมการ

จรรยาบรรณ ฯ  ดังน้ี
1.  นายสมพร  กล่ินพงษา    เปน ประธาน
2.  รองศาสตราจารยมนตรี  บุญเสนอ เปน กรรมการ

5.8   ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน จํ านวน  9  หลักสูตร
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยและคณะใน

สงักัดไดเสนอขออนุมัติหลักสูตร ซ่ึงไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และ
กรรมการผูทรงคณุวฒิุพิจารณาหลกัสตูร ตามมตสิภามหาวทิยาลยั ในคราวประชมุคร้ังที ่2/2549 เม่ือวนัที ่1
มีนาคม 2549 ไดพิจารณาและแนะน ําใหแกไขขอความตางๆ ผูรับผดิชอบหลกัสตูรไดด ําเนินการแกไขตามขอ
เสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิเรียบรอยแลว จํ านวน 5 หลกัสตูร ซ่ึงมีรายละเอียดการจํ าแนกหลักสูตรตาม
ประเภทหลักสูตร ระดับปริญญา  คณะ   และประเภทการเปดสอน ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมีมติเห็นชอบหลักสูตร จํ านวน  9  หลักสูตร   ดังน้ี

1. ระดับปริญญาเอก จํ านวน 3 หลักสูตร
1.1 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวชิาการพยาบาล หลักสูตรนานาชาติ

(หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2549)
1.2 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวชิาคณิตศาสตรศึกษา

(หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2549)
1.3 หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร หลักสูตรนานาชาติ

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)
2. ระดับปริญญาโท จํ านวน 3 หลักสูตร

2.1 หลกัสตูรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการพยาบาล  หลกัสตูรนานาชาติ
(หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2549)

2.2 หลกัสตูรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาหลกัสตูรและการสอน
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)

2.3 หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวศิวกรรมสิ่งแวดลอม
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)

3. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํ านวน  2   หลักสูตร
3.1 หลกัสตูรประกาศนยีบตัรบณัฑิต   สาขาวชิาระบบเกษตรเชิงชีวภาพ
      หลกัสตูรนานาชาติ (หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2549)
3.2 หลกัสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวชิาเภสัชบํ าบัด  (หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2549)

4. ระดับปริญญาตรี  จํ านวน 1 หลักสูตร
4.1 หลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิารังสีเทคนิค (ตอเน่ือง)

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)

5.9  เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษา
    กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา  คณะตางๆในสังกัดโดยความ
เหน็ชอบของคณะกรรมการประจํ าคณะไดเสนอขออนมัุตปิริญญาใหแกผูส ําเร็จการศกึษาโดยรับรองวาไดตรวจ
สอบรหสัประจ ําตวันักศกึษา ชือ่ -ชือ่สกลุ รายวชิา  สาขาวชิา  และคะแนนเฉลีย่สะสม ถกูตองเรียบรอยแลว
มหาวทิยาลยัจึงนํ าเสนอสภามหาวทิยาลยั เพ่ือพิจารณาอนุมัติตามอํ านาจตามความในมาตรา 16 (3) แหงพระ
ราชบญัญตัิมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541   จ ํานวน    250  คน   ประกอบดวย

- ระดบัปริญญาเอก     16 คน
- ระดับปริญญาโท                    105 คน
- ระดับประกาศนียบัตรบณัฑิต      1 คน
- ระดับปริญญาตรี                     128 คน

ซ่ึงมีรายละเอยีดสรุปการจ ําแนกผูส ําเร็จการศกึษาตามคณะ   ระดบัหลกัสตูร  ชือ่ปริญญา ตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ
จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมีมติอนุมัติปริญญาใหผูสํ าเร็จการศึกษาตามที่เสนอ
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ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ

6.1 กองทุน 40 ป มข.เพือ่เยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ตามทีส่ภามหาวทิยาลยัขอนแกน ในคราวประชมุ คร้ังที ่11/2546 เม่ือวนัที ่12 พฤศจิกายน 2546
และ คร้ังที ่4/2547 เม่ือวนัที ่28 เมษายน 2547 ไดเหน็ชอบใหจัดตัง้กองทนุ 40 ป มข. เพ่ือเยาวชนภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือ โดยมีวตัถปุระสงคเพ่ือสนับสนุนปจจัยดานการเงินแกนักเรียน /นักศกึษาทีผ่ลการเรียนดแีตขาดแคลน
ทนุทรัพย และเพ่ือเพ่ิมโอกาสใหนักเรียน/นักศกึษาทีมี่ผลการเรียนดแีตขาดแคลน  ทนุทรัพยไดเขาศกึษาตอใน
มหาวทิยาลยัขอนแกน น้ัน มหาวทิยาลยัไดเร่ิมจัดสรรทนุการศกึษาในปการศกึษา 2548  ใหแกนักเรียนระดบัมัธยม
ศกึษาตอนปลายในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือใน 19 จังหวดั ๆละ 9 ทนุๆละ 5,000 บาท (ม.4, ม.5, ม.6 ระดบั
ละ 3 ทนุ )  ซ่ึงฝายพัฒนานักศึกษาไดสรุปผลการดํ าเนินงานกองทุน 40 ป มข. เพ่ือเยาวชนภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ปการศกึษา 2548 แลวซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

6.2 รายงานผลการดํ าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ชวงป 2545 –2549
ดวย รศ.สมหมาย ปรีเปรม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ไดครบวาระการดํ ารงตํ าแหนง

ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2549  บณัฑิตวทิยาลยั จึงไดรวบรวมขอมูลการบริหาร และผลการดํ าเนินงานที่เกิด
ข้ึนในชวงระยะ 4 ป (2545 –2549)  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

6.3 รายงานการดํ าเนินงานประจํ าป 2548 และรายงานการตรวจสอบบัญชี
       สถานปฏบิัติการเภสัชกรรมชุมชน  คณะเภสัชศาสตร

สถานปฏบิตักิารเภสชักรรมชมุชน ซ่ึงเปนองคกรในก ํากบัของคณะเภสชัศาสตร ไดจัดท ํารายงาน
การด ําเนินงาน ประจํ าป 2548  และรายงานของผูสอบบญัช ีณ วนัที ่30 กนัยายน 2548  ซ่ึงมีรายละเอยีดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชมุ   โดยสรุปสถานปฏบิตักิารเภสชักรรมชมุชน คณะเภสชัศาสตร  มีก ําไรสทุธปิ
2548  เปนเงิน  466,582.22  บาท

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

6.4 รายงานผลเกี่ยวกับการปลูกตนไมในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตามทีก่รรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิไดเสนอแนะใหมหาวิทยาลัย ด ําเนินการปลูก

ตนไมใหมากข้ึนอยางตอเน่ืองน้ัน มหาวิทยาลัยไดมอบใหฝายกิจการพิเศษ เปนผูรับผิดชอบดํ าเนินการใน
เร่ืองดงักลาว  ซ่ึงฝายกิจการพิเศษไดรายงานผลการดํ าเนินการที่ผานมา และแผนงานทีจ่ะด ําเนินการตอไป
ใหสภามหาวทิยาลยัไดรับทราบ ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ  และมขีอคิดเห็นเสนอแนะวา มหาวทิยาลัยควรปลกูตนไมเชิงพาณชิย

ตามแนวคิดของ นางสาวนวพร  เรืองสกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ โดยอาจนํ าไม
เน้ือออนมาปลกู  และควรมแีผนทีจ่ะปลูกทัง้ในพืน้ทีม่หาวทิยาลัยขอนแกน  และ ทีว่ทิยาเขตหนองคาย

6.5  ผลการเวยีนเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษา
ในชวงที่ไมมีการประชุมสภามหาวทิยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยไดจัดทํ าหนังสือเวยีน

เสนอตอกรรมการสภามหาวทิยาลยัเพ่ือพิจารณาอนุมัตปิริญญาใหแกผูส ําเร็จการศกึษา ตามหนังสอืมหาวทิยาลยั ที่
ศธ 0514.1.1.2/ว.3027 และตามบนัทกึ ที ่ศธ 0514.1.1.2/ว.592 ลงวันที่ 16  พฤษภาคม 2549 โดยครบรอบ
การเวียนหนังสือในวันที่  22  พฤษภาคม  2549  และเมื่อถงึวนัทีค่รบก ําหนดการเวยีนหนังสอืแลวปรากฏวา
ไมมีขอทกัทวงแตประการใด จึงถอืวาสภามหาวทิยาลัย  มีมติอนุมัติ  ดงัน้ี

- ระดับปริญญาโท                 12            คน
- ระดับปริญญาตรี                     2            คน
           รวม        14         คน
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ
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6.6  สรุปกจิกรรมตางๆของมหาวทิยาลัยขอนแกน และรายงานสรปุขาวมหาวทิยาลัยขอนแกน
       ในหนาหนังสือพมิพ วารสาร ส่ือมวลชน  ประจ ําเดือนพฤษภาคม  2549

ในเดอืนพฤษภาคม 2549 มหาวทิยาลยัไดด ําเนินกจิกรรมทีส่ ําคญัๆ ในดานการพฒันาวชิาการ
และผลติบณัฑิต การวจัิย การบริการวชิาการ การสงเสริมศลิปะวฒันธรรม การพัฒนานักศกึษา การพัฒนาสิง่แวด
ลอม การพัฒนาระบบบริหารและบคุลากร การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการจดักจิกรรมพเิศษ  และนอก
จากน้ีฝายกจิการพเิศษ และงานประชาสมัพันธยังไดรวบรวมรายงานขาวมหาวทิยาลยัขอนแกนในหนาหนังสอืพิมพ
วารสาร สือ่มวลชน ประจํ าเดอืนพฤษภาคม 2549    โดยแยกประเภทเปนขาวดานตางๆ ไดแก ขาวพฒันาวชิาการ
และผลติบณัฑิต  การวจัิย การบริการวชิาการ และกจิกรรมพิเศษ ซ่ึงมีรายละเอยีดบรรจุในแผนซีดี

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่  7  เร่ืองอื่นๆ

7.1  ขอเพกิถอนการอนุมัติปริญญาแกนักศึกษาคณะเทคโนโลยี
 กรรมการและเลขานกุารสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยใน

คราวประชุมคร้ังที่ 3/2549 เม่ือวันที่  5  เมษายน 2549 ไดอนุมัตปิริญญาใหผูสํ าเร็จการศึกษา จํ านวน
1,391 คน   ซ่ึงในจํ านวนนี้เปนผูสํ าเร็จการศึกษาจากคณะเทคโนโลย ี 75 คน ตอมาภายหลงัคณะเทคโนโลยี
พบวา มีความคลาดเคลือ่นในการตรวจสอบผูส ําเร็จการศกึษา 1 ราย  คอื นายอนิรุทธิ ์ วนัด ี รหสั 453160063-4
ซ่ึงยังเรียนไมครบรายวชิาตามหลกัสตูร  แตคณะไดด ําเนินการเสนอขออนมัุตใิหเปนผูส ําเร็จการศกึษาหลกัสตูร
วทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาเทคโนโลยีการอาหาร  ไปแลว

 ในการนี้  จึงใครขอเพิกถอนปริญญาบัตรของ นายอนิรุทธิ์  วันดี   สวนการดํ าเนินการ
ตรวจสอบความผดิพลาดทีเ่กดิข้ึน  ไดมอบหมายใหคณะเทคโนโลยีดํ าเนินการแลว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
 มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลวอนุมติัการขอเพกิถอนปริญญาบตัร ของ นายอนิรุทธิ ์ วนัดี

ตามทีเ่สนอ

เลิกประชุม   16.00 น.

(ลงชื่อ)           กลุธดิา  ทวมสุข
(รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)

                                                                รองอธกิารบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
                      กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน

นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน  มูลศรี
ผูจดรายงานการประชุม
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