รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
ครั้งที่ 5/2549
วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2549
ณ หองปฏิบต
ั ก
ิ ารการโรงแรม อาคารเรียนรวมฯ วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย
------------------------------------------ผูมาประชุม
1. พลตํารวจเอกเภา สารสิน
2. นางผาณิต นิตท
ิ ัณฑประภาศ
3. นายสมพร กลิ่นพงษา
4. ศ.จีระ หงสลดารมภ
5. รศ.ศักรินทร ภูมิรัตน
6. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกําจร
7. รศ.สุมนต สกลไชย
8. ผศ.พิศษ
ิ ฐ โจทยกิ่ง
9. รศ.ดํารงค หอมดี
10. รศ.ประจักษ พัวเพิ่มพูลศิริ
11. รศ.สุลด
ั ดา ลอยฟา
12. รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
13. ศ.วิรฬ
ุ ห เหลาภัทรเกษม
14. รศ.จิตเจริญ ไชยาคํา
15. รศ.กิง่ ฟา สินธุวงษ
16. รศ.วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ
17. รศ.มนตรี บุญเสนอ
18. นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย
19. รศ.กุลธิดา ทวมสุข
20. นางสังวาลย ชางทอง

นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ประธาน
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
อธิการบดี
ประธานสภาคณาจารย
รองอธิการบดีฝายบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแ
 ทนรองอธิการบดี
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
คณบดีคณะแพทยศาสตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
ผูอ
 านวยการศู
ํ
นยบริการวิชาการ
 ทนผูอ
 านวยการ
ํ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูช
 ว ยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูไ
 มมาประชุม (เนือ
่ งจากติดราชการ หรือภารกิจสําคัญ)
1. นายเจตน ธนวัฒน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
2. พล.ต.อ.สมชาย ไชยเวช
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
3. นายเตช บุนนาค
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
4. นายทองใบ ทองเปาด
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
5. นายสุชาติ เมืองแกว
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
6. นายพิสิฐ ลีอ
้ าธรรม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
7. ศ.กนก วงษตระหงาน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
8. ศ.ปยะวัติ บุญ-หลง
9. นางสาวนวพร เรืองสกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
10. นายเฉลิมชัย วงษนาคเพ็ชร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
11. ศ.เมธา วรรณพัฒน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารยประจํา

2
ผูเ ขารวมประชุม
1. ผศ.อารมย ตัตตะวะศาสตร
2. รศ.พิศาล ศิริธร
3. ผศ.ลิขต
ิ อมาตยคง
4. รศ.รังสรรค เนียมสนิท
5. ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธ
6. ผศ.วันชัย สุมเล็ก

รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
รองอธิการบดีฝายวิจัย
รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
รักษาราชแทนรองอธิการบดีฝายวิทยาเขตหนองคาย

เริม
่ ประชุมเวลา 14.00 นาฬิกา
ระเบียบวาระที่ 1 เรือ
่ งที่ประธานแจงตอที่ประชุม
-ไมมีระเบียบวาระที่ 2 เรือ
่ งที่เลขานุการแจงตอที่ประชุม
-ไมมีระเบียบวาระที่ 3 เรือ
่ งรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
ครั้งที่ 4/2549 เมือ
่ วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2549
ทีป
่ ระชุมไดพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2549 เมือ
่ วันที่ 3
เมษายน 2549 แลว มีมติใหแกไข หนา 11 บรรทัดที่ 4 จากทาย ใหตด
ั คําวา“ซําๆ
้ ” ออก และหนา 12 บรรทัด
สุดทาย คําวา “ผูกพันธ” แกไขเปน “ผูกพัน”
และเมือ
่ แกไขแลวที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกลาว
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานผลการดําเนินงานของวิทยาเขตหนองคาย
ผศ.วันชัย สุม
 เล็ก รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิทยาเขตหนองคาย ไดนําเสนอ
รายงานผลการดําเนินงานของวิทยาเขตหนองคาย ประกอบดวยภาพรวมของวิทยาเขตหนองคายในดาน
ตางๆ ศักยภาพของวิทยาเขต มาตรฐานการจัดการการศึกษา การสงเสริมและความชวยเหลือดานทุนการ
ศึกษา การบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก กิจกรรมเสริมหลักสูตร และผลการดําเนินงานประจําปงบ
ประมาณ 2549 ( 2 ไตรมาส ) ตลอดจนสภาพปญหาและการพัฒนาในอนาคต ซึ่งมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม
ทีป
่ ระชุมรับทราบและมีขอคิดเห็นเสนอแนะวา มหาวิทยาลัยควรจัดหางบประมาณ
เพือ
่ นํามาใชในการจัดโอนที่ดิน 3 พันไรที่ไดรับบริจาคจากเอกชน และกั้นรั้วอาณาเขตใหเสร็จสิ้น
เรียบรอย และหากมีปญ
 หาโตแยงกับ อบต.ในเรื่องการใชที่ดิน ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทํา
แผนเพื่อจัดการปญหาดังกลาวตอไป
4.2 รายงานสถานภาพสินทรัพยและการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแกน
เพียงวันที่ 18 พฤษภาคม 2549
รองอธิการบดีฝา ยบริหารเสนอตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยขอรายงานสถานภาพสินทรัพย
และการลงทุนของมหาวิทยาลัย และรายจายจากเงินรายไดเพียงวันที่ 18 พฤษภาคม 2549 ดังนี้
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1. สถานภาพสินทรัพยและการลงทุน
ประเภท

จํานวนเงิน
(บาท)

จํานวนเงิน
(บาท)
4,319,506,508.83

สินทรัพย
ก) ประเภทดอกผลใชได
4,003,794,619.04
ข) ประเภทดอกผลมีขอกําหนด
315,711,889.79
การลงทุน
4,319,506,508.83
เงินฝากธนาคาร/สถาบันการเงิน
2,073,766,508.83
2,073,766,508.83
ตราสารหนี้
1,845,740,000.00
พันธบัตร
1,129,980,000.00
หุนกู (รวมบรรษัทเงินทุน)
372,000,000.00
อืน
่ ๆ
343,760,000.00
ตราสารทุน
400,000,000.00*
หุนสามัญ
กองทุนรวมทีล
่ งทุนในหุน

400,000,000.00
* NAV ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2549 = 10.768 บาท
ราคาปดตลาดหลักทรัพย ณ. วันที่ 18 พฤษภาคม 2549 กองทุนรวมวายุภักษ = 8.95
เปนเงิน 358,000,000.- บาท
2. รายได
2.1 ดอกเบีย
้ รับปงบประมาณ 2549 ( 1 ต.ค.2548 – 18 พ.ค. 2549 ) 76,661,315.99 บาท
3. รายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ในปงบประมาณ 2549 (1 ตุลาคม 2548 -18 พฤษภาคม 2549)
3.1 งบบุคลากร
65,237,889.28
บาท
3.2 งบดําเนินงาน
425,512,396.49
บาท
3.3 งบลงทุน
56,944,646.43
บาท
3.4 งบเงินอุดหนุน
689,582,204.13
บาท
3.5 รายจายอื่นๆ
261,773,742.25 บาท
รวม
1,499,050,878.58 บาท
4. สหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกนใหกูยืมเงินจํานวน 150,000,000.00 บาท
ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2549 เงินตนคงเหลือ 130,000,000.00 บาท
มข. ไดรบ
ั ดอกเบี้ยจากสหกรณออมทรัพยแลว จํานวน 10 งวด (ก.ค.2548 – เม.ย. 2549)
เปนเงิน 4,546,232.88 บาท
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ทีป
่ ระชุมรับทราบ
4.3 รายงานความคืบหนาการแกไขปญหาเกี่ยวกับสถานบันเทิง
และสถานบริการรอบรั้วมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝา ยพัฒนานักศึกษาเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราว
ประชุมครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2549 ไดพจ
ิ ารณาใหขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา
จากเหตุการณทน
ี่ ก
ั ศึกษามหาวิทยาลัยถูกยิงเสียชีวิต นั้น มหาวิทยาลัยจึงขอรายงานความคืบหนาการแกไข
ปญหาทีเ่ กีย
่ วกับสถานบันเทิงและสถานบริการบริเวณรอบรั้วมหาวิทยาลัย ดังนี้
- เมือ
่ วันที่ 4 พฤษภาคม 2549 อธิการบดีไดเขาพบนายสมชาย สุนทรวัฒน รักษาการรัฐมนตรีชว ยวาการ
กระทรวงมหาดไทย ในฐานะที่ไดดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรายงาน
สภาพปญหาและผลที่เกิดขึ้นจากการเปนสถานประกอบการผิดกฎหมายหรือการเปดเกินเวลาของรานคา
บริเวณตลาดนอกเขตมหาวิทยาลัยทีเ่ ปนปญหามายาวนาน และขอความชวยเหลือในการแกปญหาเนื่องจาก
ตนเหตุและการกํากับดูแลสวนใหญอยูนอกเหนืออํานาจของมหาวิทยาลัย ซึ่งทานรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงมหาดไทย รับที่จะดูแลและใหความชวยเหลือ
- วันที่ 9 พฤษภาคม 2549 รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาไดจัดประชุมนายกองคการนักศึกษา
ประธานสภานักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษาทุกคณะเพื่อชี้แจงขอเท็จจริงจากขอเสนอของนักศึกษาที่อาจ
จะเขาใจคลาดเคลือ
่ น เชนกรณีความรับผิดชอบตอการเสียชีวิตของนักศึกษา ผลกระทบในการปด เปดประตู
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เขาออกมหาวิทยาลัย การจัดสรรงบประมาณเพื่อสรางหอพักนักศึกษา เปนตน รวมทั้งสรุปประเด็นปญหา
เพือ
่ ขอความรวมมือในการแกปญหาจากผูวาราชการจังหวัดขอนแกน
ในวันเดียวกันนี้ ผูว าราชการจังหวัดไดจัดประชุมผูมีสวนเกี่ยวของจากสวนราชการ/หนวยงานตางๆ
ประมาณ 80 คน เพือ
่ บูรณาการการแกไขปญหาซึ่งผูว า ราชการจังหวัดไดมอบนโยบายใหหนวยงานที่เกีย
่ วของ
 หาอยางเขมงวด เรงดวนและตอเนือ
่ ง และมหาวิทยาลัยไดแตงตัง้ คณะกรรมการ
ไปกําหนดมาตรการแกปญ
ดํ าเนินงานเพื่อกํ ากับดูแลและคุมครองสวัสดิภาพนักศึกษาและบุคลากร
และอธิการบดีไดประชุมปรึกษาหารือรวมกับรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ รองอธิการบดีฝาย
พัฒนานักศึกษา ผูช
 ว ยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา โดยไดกําหนด
มาตรการ/กลไกในการกํากับดูแลเบื้องตน
- วันที่ 10 พฤษภาคม ฝายพัฒนานักศึกษา ขอความรวมมือทุกคณะจัดกิจกรรมรณรงค สงเสริมให
นักศึกษาหางไกลอบายมุข ตลอดจนมอบหมายอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอนในทุกรายวิชาซึ่งมีความ
ใกลชด
ิ และมีโอกาสพบปะกับนักศึกษาอยางสมํ่าเสมอไดใหคําปรึกษาแนะนํากระตุนเตือนใหหางไกล
อบายมุขและพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
- มหาวิทยาลัยฯ ออกคําสั่งที่ 1649/2549 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานเพือ
่ กํากับดูแลและคุมครองสวัสดิภาพ ซึ่งประกอบดวยหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ และใหคณะ
กรรมการปองกันและแกไขปญหาอบายมุขของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนที่มีอยูแลวมาเปนคณะ
กรรมการในชุดนีด
้ ว ย ทั้งนี้ไดมีการกําหนดมาตรการ การดําเนินการทางวินัยทั้งบุคลากรและนักศึกษา ใน
กรณีฝา ฝนหรือผิดกฎหมาย จัดกิจกรรมสงเสริม/รณรงคใหนักศึกษาหางไกลอบายมุข รวมทั้งมอบหมาย
หนาที่ใหกรรมการ/หนวยงานที่เกี่ยวของชัดเจน
สําหรับในสวนของทางจังหวัดก็ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดระเบียบสังคมจังหวัดขอนแกนขึ้น
และไดดาเนิ
ํ นงานตามนโยบายจัดระเบียบสังคม พรอมทั้งสรุปผลการดําเนินงานดังกลาวแจงใหมหาวิทยาลัย
ไดรบ
ั ทราบ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ทีป
่ ระชุมรับทราบ และมีขอคิดเห็นเสนอแนะวา ชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัยดาน
ศูนยอาหารหนองแวง ซอยบาดาล จะมีความเจริญเพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกลจากการมีถนนวงแหวน
รอบในตัดผาน จึงควรพิจารณาจัดระเบียบการเขาออกตั้งแตบัดนี้เปนตนไป เพื่อปองกันปญหาที่
อาจจะเกิดขึ้น โดยขอใหมหาวิทยาลัยรับไปพิจารณาดําเนินการ
ระเบียบวาระที่ 5 เรือ
่ งเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ขออนุมต
ั ิตั้งงบประมาณเงินรายไดประจําป 2549 เพิม
่ เติม
รองอธิการบดีฝา ยแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ เสนอขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติมจากเงินผลประโยชนการบริการรักษาพยาบาล 26,150,000 บาท
และเงินทุนสํารองสะสม 57,267,400 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 83,417,400 บาท ผลประโยชนการบริการ
รักษาพยาบาล 26,150,000 บาท และเงินทุนสํารองสะสม 57,267,400 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น
83,417,400 บาท โดยตัง้ เปนงบประมาณรายจาย งบดําเนินการและงบลงทุน สําหรับรองรับการขยายการ
ใหบริการรักษาพยาบาลของศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ เนื่องจากในปงบประมาณ 2549 ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ มีการขยาย
การใหบริการรักษาพยาบาลอยางตอเนื่อง จําเปนตองเพิ่มงบประมาณเกี่ยวกับครุภัณฑและงบประมาณ
สําหรับการดําเนินงาน แตไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดินอยางจํากัด จึงจําเปนตองจัดหางบประมาณ
่ ขึน
้ จากการขยายการใหบริการรักษาพยาบาล
จากสวนอื่นเพื่อนํามาสนับสนุนการดําเนินงาน โดยจะมีรายไดเพิม
ทัง้ นี้ ไดรบ
ั ความเห็นชอบ จากทีป
่ ระชุมคณบดีคราวประชุมครัง้ ที่ 10/2549 วันที่ 10 พฤษภาคม 2549 เรียบรอยแลว
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ทีป
่ ระชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบประมาณเงินรายได ป 2549 เพิม
่ เติม
ของศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามที่เสนอ
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5.2 โครงการกอสรางและบริหารอาคารชุดพักอาศัยบุคลากร เพื่อเปน
สวัสดิการของขาราชการ พนักงานและลูกจาง มหาวิทยาลัยขอนแกน
รองอธิการบดีฝา ยบริหารเสนอตอที่ประชุมวา ปจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแกนมีที่พักอาศัยให
บุคลากรจํานวน 2,963 หนวย และมีอายุการใชงานมากกวา 30 ป มีสภาพทรุดโทรม และไมเพียงพอกับความ
ตองการ มหาวิทยาลัยไดตะหนักถึงความสําคัญจําเปนเรงดวน ในการที่จะผลักดันและเรงรัดใหมีการจัดสรางที่
พักอาศัย และบริหารทีพ
่ ก
ั อาศัยของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารการบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2546 – 2550 ซึง่ การมีทพ
ี่ ก
ั อาศัยที่มีสภาพดี ปลอดภัยเปนปจจัยสําคัญที่จะ
ดึงดูดใหบค
ุ ลากร ทุม
 เทความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน และจะทําใหผลผลิตโดยรวมขององคกรมี
ประสิทธิภาพ คุณภาพ และบรรลุวัตถุประสงค มหาวิทยาลัยจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเพิ่มจํานวนที่
พักอาศัยใหเพียงพอตอความตองการของบุคลากร และไดพิจารณาทางเลือก 3 ทางเลือก ไดแก 1) เสนอ
ตัง้ งบประมาณแผนดินเพื่อกอสรางที่พักอาศัย
2) มหาวิทยาลัยใชเงินรายไดมหาวิทยาลัยกอสรางที่พัก
อาศัยและบริหาร 3) ใหเอกชนมาลงทุนและบริหาร ซึ่งเห็นวา วิธีการใหเอกชนกอสรางและบริหารเปนวิธีที่
เปนไปได และเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน โดยใหอยูภายใตการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย
ทัง้ นี้ มหาวิทยาลัยจะจัดพื้นที่บริเวณแปลงสาธิตคณะเกษตรศาสตร ดานทิศเหนือฝงตรงขามกับหอ
พักนักศึกษา ขนาดประมาณ 30 ไร เปนเขตทีพ
่ ก
ั อาศัยตามโครงการนี้ เพื่อใหผูประกอบการดําเนินการจัด
สรางอาคารชุดพักอาศัยของบุคลากรตามรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยกําหนด และมหาวิทยาลัยอนุญาตใหผู
ประกอบการเปนผูบ
 ริหารจัดการอาคารชุดทีพ
่ ก
ั อาศัยตามเงือ
่ นไขทีม
่ หาวิทยาลัยกําหนด เปนระยะเวลา 25 ป
นับแตวน
ั สงมอบอาคาร
โดยมหาวิทยาลัยสามารถซื้อคืนในสวนการบริหารจัดการอาคารชุดพักอาศัยจาก
ผูบ
 ริหารจัดการอาคารชุดพักอาศัยได
ซึ่งในระยะที่ 1 กําหนดเพิ่มจํานวนที่พักอาศัยจํานวน 1,000 หนวย
โดยแบงเปนอาคารชุดพักอาศัยประเภทแฟลตโสด จํานวน 600 หนวย และอาคารชุดที่พักอาศัยประเภท
แฟลตครอบครัว 400 หนวย ซึง่ เมื่อรวมกับที่พักที่มีอยูเดิมจะมีจํานวนทั้งสิ้น 3,963 หนวย และในระยะที่ 2
จะดําเนินการเพิ่มที่พักอาศัยอีกจํานวน 1,000 หนวย โดยเมื่อสิ้นสุดโครงการแลว มหาวิทยาลัยจะมีที่พัก
อาศัยทั้งสิ้น 4,963 หนวย คิดเปนรอยละ 52 ของจํานวนบุคลากร ซึ่งจะสามารถสนองตอบความตองการที่
พักอาศัยของบุคลากรไดอยางเต็มที่ โดยแผนปฏิบัติการระยะที่ 1 จะเสร็จพรอมใหบุคลากรเขาอยูไดภาย
ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551
ซึง่ บุคลากรทีพ
่ ก
ั อาศัยตองชําระคาที่พักในอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนดดวย
ทัง้ นี้ ทีป
่ ระชุมคณบดีคราวประชุมครัง้ ที่ 5/2549 เมือ
่ วันที่ 20 เมษายน 2549 ไดเห็นชอบในหลักการโครงการ
โดยมีขอ
 คิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ทีป
่ ระชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการกอสรางและบริหาร
อาคารชุดพักอาศัยบุคลากรฯ ทั้งนี้ ขอใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดทํา
แบบสัญญาและ TOR โดยเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิรวมเปนคณะกรรมการฯ
ดวย และ ใหนําเสนอแบบสัญญาและ TOR ตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ ที่ประชุมมี
ขอคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ควรพิจารณาสวนประกอบอื่นๆของโครงการการกอสรางอาคารชุดพักอาศัยฯ เชน
โรงอาหาร โรงรถ และสิทธิประโยชนอื่นๆ ที่ควรจัดเพื่ออํานวยความสะดวกใหแก
บุคลากรผูพักอาศัย ซึ่งควรตองกําหนดไวใน TOR ใหชัดเจน
2. ควรมองในองครวม การสนับสนุนใหบุคลากรออกไปซื้อที่พักอาศัยภายนอกเปนของ
ตนเองโดยมหาวิทยาลัยจัดระบบสนับสนุนบางสวน นาจะเปนทางเลือกอีกวิธก
ี ารหนึง
่ ได
3. เพือ
่ ใหการจัดการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ควรสํารวจความตองการ และสิทธิเรื่องคาเชา
ของบุคลากร ควบคูประกอบดวย
4. บานพักมหาวิทยาลัยในบางพื้นที่มีสภาพเกามาก ควรพิจารณารื้อถอนและจัดสรางที่
พักอาศัยใหมเพื่อประโยชนที่คุมคากวา
5.3 รางขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2549
และขัน
้ ตอนและกระบวนการดําเนินการสรรหาอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอทีป
่ ระชุมวา ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
ลงวันที่ 6 มีนาคม 2546 มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตัง้ นายสุมนต สกลไชย ใหดํารงตําแหนง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน ตั้งแตวันที่ 6 กุมภาพันธ 2546 นัน
้ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ. 2541 มาตรา 21 กําหนดใหอธิการบดีมวี าระการดํารงตําแหนง 4 ป ดังนัน
้ จึงมีผลให นายสุมนต สกลไชย
่ ป
จะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่ 5 กุมภาพันธ 2550 จากรายงานการดําเนินการสรรหาอธิการบดีเมือ
พ.ศ. 2545 ซึ่งเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2541 ใชเวลา
ดําเนินการตัง้ แตขั้นตอนการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากําหนดพันธกิจและนโยบายการบริหารและการ
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พัฒนามหาวิทยาลัย เมื่อเดือนกรกฎาคม 2545 จนถึงขัน
้ ตอนการเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อมีมติ
อนุมต
ั ิ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2545 รวมเวลาประมาณ 5 เดือน และมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯแตงตั้ง
ในเดือนมีนาคม 2546 ใชเวลาอีกประมาณ 4 เดือน รวมระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ 9 เดือนจึงแลวเสร็จ
เนือ
่ งจากในการสรรหาอธิการบดีเมื่อ พ.ศ. 2545 คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีตามคําสั่ง
สภามหาวิทยาลัย ที่ 16/2545 ไดรวบรวมและเสนอความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกีย
่ วกับการสรรหาอธิการบดี
รวมถึงการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 8/2545 เมือ
่ วันที่ 28 สิงหาคม 2545 ก็ไดมีขอสังเกต
เกี่ยวกับการขยายระยะเวลาการดํ าเนินการไว ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจึงไดรวบรวมขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะดังกลาวมาพิจารณาเพือ
่ เปนแนวทางในการแกไขปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
การสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2541 และขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2541 ใหเหมาะสมยิง่ ขึน
้ และนําเสนอตอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา ในการประชุมคณบดีครั้งที่
6/2549 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2549 โดยมีสาระสําคัญตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
บัดนี้ ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดดําเนินการแกไขปรับปรุงขอบังคับฯ ตามมติที่
ประชุมคณบดีครัง้ ที่ 6/2549 ดังปรากฏใน (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหาอธิการบดี
พ.ศ. 2549 และปฏิทน
ิ ขัน
้ ตอนและกระบวนการดําเนินการสรรหาอธิการบดี เพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา ซึง่ มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม และหากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบตามปฏิทินที่เสนอ ใครขอเสนอใหพิจารณาแตงตั้ง “คณะกรรมการพิจารณาเสนอแนวทางกําหนด
พันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย” ดวย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดนํา (ราง) ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2549 เวียนใหบค
ุ ลากรไดมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นผานทางเว็บไซตมหาวิทยาลัยและจดหมายอิเล็กโทรนิกส ซึง่ ประธานสภาขาราชการและลูกจาง
ไดเสนอความคิดเห็นมาตามรายละเอียดบันทึกที่ ศธ 0514.1.1.4.2/346 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2549
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ทีป
่ ระชุมพิจารณาแลวมีมติดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหาอธิการบดี
พ.ศ. 2549 โดยใหปรับแกไขดังนี้
- ขอ 4 นิยามของคําวา “คณะ” ควรมีความชัดเจนวา หนวยงานเทียบเทาคณะที่ตั้งโดย
มติสภามหาวิทยาลัย หรือ โดยระเบียบมหาวิทยาลัย มีหนวยงานใดบาง
- วรรคสุดทายของขอ 5 ใหเพิ่มขอความ “และกําหนดแนวทางการประเมินผลของ
อธิการบดีที่ชัดเจน”
- ขอ 6 ควรกําหนดใหมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 1 ทาน เปน
รองประธานกรรมการสรรหาฯ และเพิม
่ กรรมการสรรหาฯ ในสวนของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผูแทนคณาจารย จาก 1 คน เปน 2 คน
- ขอ 8 (1) และ (2) การกําหนดวิธีการการไดมาซึ่งชื่อของผูสมควรไดรับการคัดเลือก
เปนอธิการบดี โดย คณะ สถาบัน สํานัก ศูนย วิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี ใหมห
ี ลักการ
และกระบวนการที่คลายคลึงกัน
และขอความทาย (3) “ควรเปดโอกาสใหมส
ี ว นรวม” แกไขเปน “ตองเปดโอกาสใหมส
ี ว นรวม”
- ขอ 10 วรรค 2 “การกลั่นกรองและเฟนหาบุคคล ใหคณะกรรมการกําหนดวิธีการตาม
ทีเ่ ห็นสมควร …” แกไขเปน “ใหกรรมการกําหนดและประกาศเกณฑการกลั่นกรองและ
เฟนหาบุคคล …”
วรรค 3 เพิ่มขอความทายประโยค “พรอมขอมูลที่จํ าเปนในการดํ าเนินการและการ
ตัดสินใจของกรรมการ ใหสภามหาวิทยาลัยประกอบการพิจารณาดวย”
2. เห็นชอบปฏิทินขั้นตอนและกระบวนการดําเนินการสรรหาอธิการบดี ตามที่เสนอ
3. เห็นชอบใหแตงตั้ง “คณะกรรมการพิจารณาเสนอแนวทางกําหนดพันธกิจและนโยบาย
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 รุจเิ กียรติกําจร
เปน กรรมการ
6. ผูช
 วยศาสตราจารยพิศิษฐ โจทยกิ่ง
เปน กรรมการ
7. รองศาสตราจารยกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
เปน กรรมการ
8. รองศาสตราจารยจิตเจริญ ไชยาคํา
เปน กรรมการ
9. รองศาสตราจารยมนตรี บุญเสนอ
เปน กรรมการ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2549

7
10. นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย
เปน กรรมการ
11. รองศาสตราจารยกุลธิดา ทวมสุข
เปน กรรมการและเลขานุการ
12. นางสังวาลย ชางทอง
เปน ผูชวยเลขานุการ
13. นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์
เปน ผูชวยเลขานุการ
โดยใหกรรมการดังกลาวมีหนาที่ในการทบทวนและวิเคราะหจุดออนจุดแข็งของ
มหาวิทยาลัย กําหนดพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ตลอดจนคุณสมบัติ
และคุณลักษณะของอธิการบดีที่พึงประสงค และแนวทางการประเมินผลงานของอธิการบดี เพื่อ
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป ทั้งนี้ ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเวลา 2 เดือน
5.4 การเลือกตัง
้ ซอมกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทนตําแหนงที่วาง
อธิการบดีเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่ รองศาสตราจารยเชิดชัย ตันติศิรินทร กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนคณาจารย ไดรับอนุญาตใหลาออกจากราชการตั้งแตวันที่ 16 มีนาคม 2549
เพือ
่ ไปสมัครสมาชิกวุฒส
ิ ภา ทําใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยวางลง 1 ตําแหนง และมหาวิทยาลัยไดแตงตัง้
คณะกรรมการเลือกตัง้ ฯ ตามคําสัง่ มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 1429/2549 ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2549
และคณะกรรมการฯ ไดดําเนินการเลือกตั้งโดยเปดรับสมัคร ตามประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกตัง้
 ทนคณาจารยประจํา (แทนตําแหนงทีว่ า ง) (ฉบับที่ 1/2549) กําหนดรับ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแ
สมัครเลือกตัง้ ฯ ในระหวางวันที่ 18 -25 พฤษภาคม 2549 ซึง่ เมือ
่ สิน
้ สุดเวลาการรับสมัครแลว ปรากฎวาไมมี
ผูส
 มัคร ซึง่ มีสาเหตุจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดปจจุบัน จะหมดวาระลงในวันที่ 16 ตุลาคม 2549
ดังนัน
้ จะเหลือเวลาการปฏิบัติหนาที่อีกประมาณ 4 เดือน จึงทําใหไมมีผูสนใจสมัคร ในการนี้ ใครขอหารือ
สภามหาวิทยาลัยวาจะใหดําเนินการเปดรับสมัครตอไป หรือ ใหรอการเลือกตัง้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยชุด
ใหมในคราวเดียว
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ทีป
่ ระชุมไดพจ
ิ ารณาแลวมีมติวา เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุด
ปจจุบน
ั เหลือวาระการดํารงตําแหนงอีกเพียง 4 เดือน และไมมีผูมาสมัคร จึงเห็นควรใหรอการ
เลือกตัง
้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหมในคราวเดียว
5.5 การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์
ประจําป 2549
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ดวยมหาวิทยาลัยขอนแกน
จะตองดําเนินการสรรหาผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลพระธาตุพนมทองคํา ใหเปนไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2539 และขอบังคับมหาวิทยาลัย
ขอนแกน วาดวยรางวัลพระธาตุพนมทองคํา พ.ศ. 2549 จึงเสนอขอแตงตั้ง คณะกรรมการกลั่นกรองผูสมควร
ไดรบ
ั ปริญญากิตติมศักดิ์
ประจําป 2549 ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การให
ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2539 โดยกรรมการชุดนี้มีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการสรรหา และหรือพิจารณา
กลัน
่ กรองรายชือ
่ บุคคลผูม
 ี คุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญา
กิตติมศักดิ์ตอไป ซึง่ การดําเนินการครอบคลุมถึงผูสมควรไดรับรางวัลพระธาตุพนมทองคําดวย
ี ติเสนอ
ทีป
่ ระชุมคณบดี คราวประชุมครัง้ ที่ 6/2549 เมือ
่ วันที่ 10 พฤษภาคม 2549 ไดมม
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร คณบดีคณะเกษตรศาสตร และ คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร รวมเปนกรรมการ
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ
่ พิจารณาแตงตัง้ คณะกรรมการตาม ตามองคประกอบขอ 8.1 แหงขอบังคับ
 รงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2539 ทัง้ นี้ กรรมการสภาวิทยาลัยผูท
และกรรมการโดยตําแหนง ทีไ่ ดรบ
ั แตงตัง้ ใหเปนกรรมการกลัน
่ กรองผูส
 มควรไดรบ
ั ปริญญากิตติมศักดิแ
์ ลวตาม
คําสัง่ สภามหาวิทยาลัยที่ 18/2548 ลงวันที่ 9 มิถน
ุ ายน 2549 ยังคงเปนกรรมการอยูต
 ามตําแหนงนัน
้ ๆ
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ทีป
่ ระชุมพิจารณาแลวมีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผูสมควรไดรับ
ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป 2549 ประกอบดวย
1. นางผาณิต นิตท
ิ ัณฑประภาศ
เปน ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารยจีระ หงสลดารมภ
เปน กรรมการ
3. ศาสตราจารยกนก วงษตระหงาน
เปน กรรมการ
4. อธิการบดี
เปน กรรมการ
5. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
เปน กรรมการ
6. คณบดีคณะเกษตรศาสตร
เปน กรรมการ
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7. คณบดีสถาปตยกรรมศาสตร
8. รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

เปน กรรมการ
เปน กรรมการและเลขานุการ

5.6 การสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร
และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
อธิการบดีเสนอตอที่ประชุมวา ดวยคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร และคณะสัตวแพทย
ศาสตร จะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่ 30 กันยายน 2549 และวันที่ 4 ตุลาคม 2549 ตามลําดับ และ
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจะพนจากตําแหนงเนื่องจากเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม
2549 ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2542 ขอ 10 ใหอธิการบดีเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพือ
่ แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีกอนการสิ้นสุดวาระของ ผูดํารงตําแหนงคณบดีไม
นอยกวา 90 วัน หรือในกรณีทผ
ี่ ด
ู ารงตํ
ํ
าแหนงคณบดี พนจากตําแหนงดวยเหตุอื่นกอนครบวาระใหอธิการบดี
้ เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับฯ จึงขอเสนอสภา
เสนอแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาภายใน 60 วัน ดังนัน
มหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร
และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตามขอ 6 แหงขอบังคับดังกลาว
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ
่ พิจารณา
มติ ทีป
่ ระชุมพิจารณาแลวมีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีทั้ง 3 คณะ ดังนี้
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
1. อธิการบดี
เปน ประธานคณะกรรมการ
2. นางผาณิต นิติทัณฑประภาศ
เปน กรรมการ
3. นายสมพร กลิ่นพงษา
เปน กรรมการ
4. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
เปน กรรมการ
5. คณบดีคณะแพทยศาสตร
เปน กรรมการ
6. รองศาสตราจารยมนตรี บุญเสนอ
เปน กรรมการ
7. ประธานสภาคณาจารย
เปน กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
1. อธิการบดี
เปน ประธานคณะกรรมการ
2. ศาสตราจารยจีระ หงสลดารมภ
เปน กรรมการ
3. รองศาสตราจารยศักรินทร ภูมิรัตน
เปน กรรมการ
4. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
เปน กรรมการ
5. คณบดีคณะแพทยศาสตร
เปน กรรมการ
6. รองศาสตราจารยวันเพ็ญ วิโรจนกูฏ
เปน กรรมการ
7. ประธานสภาคณาจารย
เปน กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1. อธิการบดี
เปน ประธานคณะกรรมการ
2. นางผาณิต นิติทัณฑประภาศ
เปน กรรมการ
3. นายอภิสิทธิ์ รุจเิ กียรติกําจร
เปน กรรมการ
4. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
เปน กรรมการ
5. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
เปน กรรมการ
6. รองศาสตราจารยกิ่งฟา สินธุวงษ
เปน กรรมการ
7. ประธานสภาคณาจารย
เปน กรรมการ
5.7 การพิจารณาแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย เปนคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแกน
รองอธิการบดีฝา ยพัฒนาบุคลากรเสนอตอที่ประชุมวา ดวยมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดออก
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 670 /2549) ลงวันที่ 1 มิถน
ุ ายน 2549 เรือ
่ ง คณะกรรมการจรรยาบรรณ
มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยจรรยาบรรณของขาราช
การและอาจารย มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2549 และเนือ
่ งจากองคประกอบของคณะกรรมการจรรยา
บรรณ มหาวิทยาลัยขอนแกน จะประกอบดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
- กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอก เปนประธาน
- กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนคณาจารยประจําจํานวน 1 คน
เปนกรรมการ
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ดังนัน
้ จึงใครขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งกรรมการจรรยาบรรณ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามองคประกอบขางตน
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ทีป
่ ระชุมพิจารณาแลวมีมติใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย รวมเปนกรรมการ
จรรยาบรรณ ฯ ดังนี้
1. นายสมพร กลิ่นพงษา
เปน ประธาน
2. รองศาสตราจารยมนตรี บุญเสนอ
เปน กรรมการ
5.8 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 9 หลักสูตร
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยและคณะใน
สังกัดไดเสนอขออนุมัติหลักสูตร ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และ
กรรมการผูท
 รงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณาหลักสูตร ตามมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครัง้ ที่ 2/2549 เมือ
่ วันที่ 1
มีนาคม 2549 ไดพจ
ิ ารณาและแนะนําใหแกไขขอความตางๆ ผูร บ
ั ผิดชอบหลักสูตรไดดาเนิ
ํ นการแกไขตามขอ
เสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิเรียบรอยแลว จํานวน 5 หลักสูตร ซึง่ มีรายละเอียดการจําแนกหลักสูตรตาม
ประเภทหลักสูตร ระดับปริญญา คณะ และประเภทการเปดสอน ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ทีป
่ ระชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบหลักสูตร จํานวน 9 หลักสูตร ดังนี้
1. ระดับปริญญาเอก จํานวน 3 หลักสูตร
1.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล หลักสูตรนานาชาติ
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549)
1.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549)
1.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร หลักสูตรนานาชาติ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)
2. ระดับปริญญาโท จํานวน 3 หลักสูตร
2.1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล หลักสูตรนานาชาติ
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549)
2.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)
2.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)
3. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 2 หลักสูตร
3.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบเกษตรเชิงชีวภาพ
หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549)
3.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชบําบัด (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549)
4. ระดับปริญญาตรี จํานวน 1 หลักสูตร
4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (ตอเนื่อง)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)
5.9 เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา คณะตางๆในสังกัดโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะไดเสนอขออนุมต
ั ป
ิ ริญญาใหแกผส
ู าเร็
ํ จการศึกษาโดยรับรองวาไดตรวจ
่ สกุล รายวิชา สาขาวิชา และคะแนนเฉลีย
่ สะสม ถูกตองเรียบรอยแลว
สอบรหัสประจําตัวนักศึกษา ชือ
่ -ชือ
มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพือ
่ พิจารณาอนุมัติตามอํานาจตามความในมาตรา 16 (3) แหงพระ
ราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 จํานวน 250 คน ประกอบดวย
- ระดับปริญญาเอก
16 คน
- ระดับปริญญาโท
105 คน
1 คน
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
- ระดับปริญญาตรี
128 คน
ซึง่ มีรายละเอียดสรุปการจําแนกผูส
 าเร็
ํ จการศึกษาตามคณะ ระดับหลักสูตร ชือ
่ ปริญญา ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ทีป
่ ระชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติปริญญาใหผูสําเร็จการศึกษาตามที่เสนอ
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ระเบียบวาระที่ 6 เรือ
่ งเสนอเพื่อทราบ
6.1 กองทุน 40 ป มข.เพือ
่ เยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามทีส
่ ภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุม ครัง้ ที่ 11/2546 เมือ
่ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2546
และ ครัง้ ที่ 4/2547 เมือ
่ วันที่ 28 เมษายน 2547 ไดเห็นชอบใหจด
ั ตัง้ กองทุน 40 ป มข. เพือ
่ เยาวชนภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ โดยมีวต
ั ถุประสงคเพือ
่ สนับสนุนปจจัยดานการเงินแกนก
ั เรียน /นักศึกษาทีผ
่ ลการเรียนดีแตขาดแคลน
ทุนทรัพย และเพือ
่ เพิม
่ โอกาสใหนก
ั เรียน/นักศึกษาทีม
่ ผ
ี ลการเรียนดีแตขาดแคลน ทุนทรัพยไดเขาศึกษาตอใน
่ จัดสรรทุนการศึกษาในปการศึกษา 2548 ใหแกนก
ั เรียนระดับมัธยม
มหาวิทยาลัยขอนแกน นัน
้ มหาวิทยาลัยไดเริม
ศึกษาตอนปลายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน 19 จังหวัด ๆละ 9 ทุนๆละ 5,000 บาท (ม.4, ม.5, ม.6 ระดับ
ละ 3 ทุน ) ซึง่ ฝายพัฒนานักศึกษาไดสรุปผลการดําเนินงานกองทุน 40 ป มข. เพือ
่ เยาวชนภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ปการศึกษา 2548 แลวซึง่ มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ทีป
่ ระชุมรับทราบ
6.2 รายงานผลการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ชวงป 2545 –2549
ดวย รศ.สมหมาย ปรีเปรม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ไดครบวาระการดํารงตําแหนง
ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2549 บัณฑิตวิทยาลัย จึงไดรวบรวมขอมูลการบริหาร และผลการดําเนินงานที่เกิด
ขึ้นในชวงระยะ 4 ป (2545 –2549) ซึง่ มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ทีป
่ ระชุมรับทราบ
6.3 รายงานการดําเนินงานประจําป 2548 และรายงานการตรวจสอบบัญชี
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร
สถานปฏิบต
ั ก
ิ ารเภสัชกรรมชุมชน ซึง่ เปนองคกรในกํากับของคณะเภสัชศาสตร ไดจด
ั ทํารายงาน
การดําเนินงาน ประจําป 2548 และรายงานของผูส
 อบบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 ซึง่ มีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม โดยสรุปสถานปฏิบต
ั ก
ิ ารเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร มีกาไรสุ
ํ
ทธิป
2548 เปนเงิน 466,582.22 บาท
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ทีป
่ ระชุมรับทราบ
6.4 รายงานผลเกี่ยวกับการปลูกตนไมในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตามทีก
่ รรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิไดเสนอแนะใหมหาวิทยาลัย ดําเนินการปลูก
ตนไมใหมากขึน
้ อยางตอเนื่องนั้น มหาวิทยาลัยไดมอบใหฝายกิจการพิเศษ เปนผูรับผิดชอบดําเนินการใน
เรือ
่ งดังกลาว ซึ่งฝายกิจการพิเศษไดรายงานผลการดําเนินการที่ผานมา และแผนงานทีจ
่ ะดําเนินการตอไป
ใหสภามหาวิทยาลัยไดรบ
ั ทราบ ซึง่ มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ทีป
่ ระชุมรับทราบ และมีขอ
 คิดเห็นเสนอแนะวา มหาวิทยาลัยควรปลูกตนไมเชิงพาณิชย
ตามแนวคิดของ นางสาวนวพร เรืองสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ โดยอาจนําไม
เนือ
้ ออนมาปลูก และควรมีแผนทีจ
่ ะปลูกทัง
้ ในพืน
้ ทีม
่ หาวิทยาลัยขอนแกน และ ทีว
่ ท
ิ ยาเขตหนองคาย
6.5 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา
ในช ว งที่ ไ ม มี ก ารประชุ มสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยไดจัดทําหนังสือเวียน
เสนอตอกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพือ
่ พิจารณาอนุมต
ั ป
ิ ริญญาใหแกผส
 ู าเร็
ํ จการศึกษา ตามหนังสือมหาวิทยาลัย ที่
ศธ 0514.1.1.2/ว.3027 และตามบันทึก ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว.592 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 โดยครบรอบ
การเวียนหนังสือในวันที่ 22 พฤษภาคม 2549 และเมื่อถึงวันทีค
่ รบกําหนดการเวียนหนังสือแลวปรากฏวา
ี อ
 ทักทวงแตประการใด จึงถือวาสภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติ ดังนี้
ไมมข
- ระดับปริญญาโท
12
คน
- ระดับปริญญาตรี
2
คน
รวม
14
คน
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ทีป
่ ระชุมรับทราบ
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6.6 สรุปกิจกรรมตางๆของมหาวิทยาลัยขอนแกน และรายงานสรุปขาวมหาวิทยาลัยขอนแกน
ในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สือ
่ มวลชน ประจําเดือนพฤษภาคม 2549
ในเดือนพฤษภาคม 2549 มหาวิทยาลัยไดดาเนิ
ํ นกิจกรรมทีส
่ าคั
ํ ญๆ ในดานการพัฒนาวิชาการ
และผลิตบัณฑิต การวิจย
ั การบริการวิชาการ การสงเสริมศิลปะวัฒนธรรม การพัฒนานักศึกษา การพัฒนาสิง่ แวด
ลอม การพัฒนาระบบบริหารและบุคลากร การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดกิจกรรมพิเศษ และนอก
จากนีฝ
้ า ยกิจการพิเศษ และงานประชาสัมพันธยงั ไดรวบรวมรายงานขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ
วารสาร สือ
่ มวลชน ประจําเดือนพฤษภาคม 2549 โดยแยกประเภทเปนขาวดานตางๆ ไดแก ขาวพัฒนาวิชาการ
และผลิตบัณฑิต การวิจย
ั การบริการวิชาการ และกิจกรรมพิเศษ ซึง่ มีรายละเอียดบรรจุในแผนซีดี
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ทีป
่ ระชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 ขอเพิกถอนการอนุมัติปริญญาแกนักศึกษาคณะเทคโนโลยี
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยใน
คราวประชุมครั้งที่ 3/2549 เมือ
่ วันที่ 5 เมษายน 2549 ไดอนุมต
ั ป
ิ ริญญาใหผูสําเร็จการศึกษา จํานวน
1,391 คน ซึง่ ในจํานวนนี้เปนผูสําเร็จการศึกษาจากคณะเทคโนโลยี 75 คน ตอมาภายหลังคณะเทคโนโลยี
ุ ธิ์ วันดี รหัส 453160063-4
พบวา มีความคลาดเคลือ
่ นในการตรวจสอบผูส
 าเร็
ํ จการศึกษา 1 ราย คือ นายอนิรท
ซึง่ ยังเรียนไมครบรายวิชาตามหลักสูตร
แตคณะไดดาเนิ
ํ นการเสนอขออนุมต
ั ใิ หเปนผูส
 าเร็
ํ จการศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ไปแลว
ในการนี้ จึงใครขอเพิกถอนปริญญาบัตรของ นายอนิรุทธิ์ วันดี สวนการดํ าเนินการ
ตรวจสอบความผิดพลาดทีเ่ กิดขึ้น ไดมอบหมายใหคณะเทคโนโลยีดําเนินการแลว
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ทีป
่ ระชุมพิจารณาแลวอนุมต
ั ก
ิ ารขอเพิกถอนปริญญาบัตร ของ นายอนิรท
ุ ธิ์ วันดี
ตามทีเ่ สนอ

เลิกประชุม 16.00 น.

(ลงชื่อ)
กุลธิดา ทวมสุข
(รองศาสตราจารยกุลธิดา ทวมสุข)
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน

นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน มูลศรี
ผูจดรายงานการประชุม
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