รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
ครั้งที่ 7/2547
วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2547
ณ หองประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแกนกัลปพฤกษ
มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน
------------------------------------------ผูมาประชุม
1. พลตํารวจเอกเภา สารสิน
2. ศ.(เกียรติคุณ)น.ต.กําจร มนุญปจุ ร.น.
3. ศ.สิปปนนท เกตุทัต
4. รศ.สายหยุด นิยมวิภาต
5. นายสุนทร อรุณานนทชัย
6. นายสมพร กลิ่นพงษา
7. นายพีรพงศ จิระวงศประภา
8. นายเจตน ธนวัฒน
9. นายสารกิจ ถวิลประวัติ
10. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกําจร
11. รศ.สุมนต สกลไชย
12. ผศ.พิศิษฐ โจทยกิ่ง
13. รศ.ดํารงค หอมดี
14. รศ.อัศนี ปาจีนบูรวรรณ
15. ผศ.สุชาติ อารีมิตร
16. รศ.สมหมาย ปรีเปรม
17. ผศ.ศรีปญญา ใจใหญ
18. รศ.จิตเจริญ ไชยาคํา
19. รศ.เชิดชัย ตันติศิรินทร
20. รศ.สุภาพ ณ นคร

นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ประธาน
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน
อธิการบดี
ประธานสภาคณาจารย
รองอธิการบดีฝายบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแ ทนรองอธิการบดี
คณบดีคณะเกษตรศาสตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
คณบดีคณะแพทยศาสตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนผูอํานวยการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารยประจํา
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21. รศ.กิ่งฟา สินธุวงษ
22. รศ.มนตรี บุญเสนอ
23. นายกิตติพงษ วงศวิชิต
24. รศ.กุลธิดา ทวมสุข
25. นางสังวาลย ชางทอง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝา ยวิชาการและวิเทศสัมพันธ
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูไมมาประชุม (เนื่องจากติดราชการ หรือภารกิจสําคัญ)
1. ศ.เกษม วัฒนชัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
2. ศ.วิจารณ พานิช
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
3. นายชัยวัฒน วงศวัฒนศานต
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
4. นางผาณิต นิติทัณฑประภาศ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
5. นายสุชาติ เมืองแกว
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
6. นายพรชัย นุชสุวรรณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
7. ศ.เมธา วรรณพัฒน
จากคณาจารยประจํา
ผูเ ขารวมประชุม
1. รศ.พิศาล ศิริธร
2. ผศ.ลิขิต อมาตยคง
3. ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธ
เริม่ ประชุมเวลา

รองอธิการบดีฝายวิจัย
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ

09.20 นาฬิกา
ประธานกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้ คือ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงตอที่ประชุม
- ไมมีระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจงตอที่ประชุม
2.1 รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหาร
ประธานใหกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมความวา ตามที่
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแ ทนผูบ ริหาร ชุดปจจุบนั จะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่ 16 ตุลาคม 2547
มหาวิทยาลัยไดดาเนิ
ํ นการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแ ทนผูบ ริหาร ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 7/2547 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2547
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วาดวย หลักเกณฑและวิธกี ารเลือกตัง้ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแ ทนผูบ ริหาร พ.ศ. 2541 เสร็จเรียบรอยแลว
ปรากฎวาบุคคลผูมีรายชื่อดังตอไปนี้เปนผูไดรับเลือก คือ
1. รองศาสตราจารยดํารงค หอมดี
รองอธิการบดีฝายบริหาร
2. รองศาสตราจารยประจักษ พัวเพิ่มพูลศิริ
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
3. รองศาสตราจารยสุลัดดา ลอยฟา
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
4. รองศาสตราจารยกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
5. รองศาสตราจารยอัศนี ปาจีนบูรวรรณ
คณบดีคณะเกษตรศาสตร
6. รองศาสตราจารยจิตเจริญ ไชยาคํา
ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ
ซึ่งมหาวิทยาลัยไดประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหารเรียบรอยแลว
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
2.2 กําหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2546
ประธานใหกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมความวา ดวยสํานักราช
เลขาธิการพระบรมมหาราชวังไดแจงวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯให สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองคมาพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2546 ในวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2547 สําหรับรายละเอียดกําหนดการจะได
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป
ที่ประชุมรับทราบ
2.3 แนะนําตัวกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนผูบริหารทานใหม
ประธานใหกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมความวา ดวยในคราว
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2547 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2547 ไดแจงผลการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทผูแทนผูบริหาร แทน รศ.วินิต ชินสุวรรณ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ซึง่ ครบวาระการดํารง
ตําแหนงคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร และ ผูชวยศาสตราจารยศรีปญ
 ญา ใจใหญ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร เปนผูไดรับเลือกนั้น ในการนี้ใครขออนุญาตแนะนําตัวบุคคลตอที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบและแสดงความยินดีตอนรับ
ระเบียบวาระที่ 3 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
ครั้งที่ 6/2547 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2547
ทีป่ ระชุมมีมติรบั รองรายงานการประชุมครัง้ ดังกลาวโดยไมมกี ารแกไข
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานสถานภาพเงินรายได ของมหาวิทยาลัยขอนแกน เพียงวันที่ 16 สิงหาคม 2547
และขออนุมัตินําเงินรายไดไปลงทุนซื้อพันธบัตรรัฐบาล
ประธานใหรองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมความวาสถานภาพเงินรายไดมหาวิทยาลัย
ขอนแกนเพียงวันที่ 16 สิงหาคม 2547 มหาวิทยาลัยขอนแกน มียอดเงินฝากรวม 3,017,600,822.28 บาท
โดยแยกฝาก ดังนี้
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 7/2547 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2547
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- ฝากธนาคาร/สถาบันการเงิน (ฝากรวมสวนกลาง) 2,328,954,319.90 บาท คิดเปน 77.18 %
(อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.96%)
- ฝากธนาคาร/สถาบันการเงิน ที่ใชชื่อบัญชีเฉพาะ 585,706,608.57 บาท คิดเปน 19.41 %
- ฝากธนาคารเพือ่ คําประกั
้ นเงินกูเ พือ่ การเคหะสงเคราะห 102,939,893.81 บาท คิดเปน 3.41 %
ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2547 เปนเงิน 7,341,066.32 บาท มีดอกเบี้ยรับปงบประมาณ 2547
จํานวน 62,469,756.48 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
และประธานไดให นายสุนทร อรุณานนทชัย ในฐานะประธานคณะกรรมการการเงินมหาวิทยาลัย
ขอนแกน เสนอตอที่ประชุมความวา เนื่องจากในเดือนกรกฎาคม 2547 ไมมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย แตเพื่อ
ใหการนําเงินไปลงทุนของมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการไดทันเวลาและไดผลประโยชนตอบแทนสูงสุด คณะ
กรรมการการเงินฯจึงไดนําเงินไปลงทุนซื้อพันธบัตรรัฐบาล 10 ป จํานวน 300 ลานบาท แตสามารถซื้อไดจริง
เพียง 195 ลานบาท ซึง่ จะไดดอกเบีย้ ในอัตรา 5.9 % ในการนีจ้ งึ ใครขออนุมตั สิ ภามหาวิทยาลัยนําเงินไปลงทุนซือ้
พันธบัตร จํานวนไมเกิน 250 ลานบาท
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ํ นรายไดไปลงทุนซือ้ พันธบัตรไดจานวนไม
ํ
เกิน
ทีป่ ระชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมตั ใิ หนาเงิ
250 ลานบาท
4.2 รายงานความกาวหนาในการดําเนินงานของคณะกรรมการดานการกํากับนโยบายและการประเมิน
ประธานให รศ.สายหยุด นิยมวิภาต ในฐานะประธานคณะกรรมการดานการกํากับนโยบายและ
การประเมินฯ เสนอตอทีป่ ระชุมความวา คณะกรรมการฯ ไดจดั ทํารายงานผลการวิเคราะหรายงานการประเมินตนเอง
ของอธิการบดี และรองอธิการบดี ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2546 – 31 มีนาคม 2547 เสร็จเรียบรอย
แลว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม โดยจากรายงานการประเมินตนเองของอธิการบดีและ
รองอธิการบดีที่เสนอมาเปนการรายงานกิจกรรมที่อยูในสายงานที่รับผิดชอบ งานที่ใหความสําคัญสวนใหญยังคง
เปนงานประจํา แตเนื่องจากคณะกรรมการฯไมมี TOR ของรองอธิการบดี ทําใหไมสามารถสะทอนผลการปฏิบัติ
งานของรองอธิการบดีเปนรายบุคคลได สําหรับการประเมินอธิการบดีควรประเมินตาม KPI ของมหาวิทยาลัย
แตในขณะที่ทําการประเมิน มหาวิทยาลัยยังจัดทํา KPI ไมแลวเสร็จ จึงไมมีขอมูลพอที่จะสะทอนสมรรถนะการ
ทํางานของอธิการบดีได
ขอเสนอแนะ
1. การประเมินผลงานของอธิการบดีควรจะตองมี KPI ของมหาวิทยาลัยเปนบรรทัดฐานในการประเมิน โดย
KPI จะตองมีความชัดเจน กระชับ จํานวนไมมาก และสามารถติดตามไดงาย โดยสามารถสะทอนความ
สําเร็จของภารกิจหลักและภารกิจที่เปนจุดเนนของมหาวิทยาลัย ดังนั้นเพื่อที่จะใหการประเมินครั้งตอไป
เปนไปตามหลักการประเมิน คณะกรรมการฯเห็นควรใหจัดประชุมเชิงปฏิบัติการรวมระหวางผูบริหาร
มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการฯเพื่อคัดเลือก KPI จํานวนหนึง่ สําหรับการประเมินอธิการบดี และ
มหาวิทยาลัย ในกระบวนการคัดเลือก KPI จะเชิญผูเ ชีย่ วชาญดานการประเมินมาใหความรู และรวมใหคํา
แนะนําในการคัดเลือก KPI
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯไดแนะนําใหเรียนเชิญ ดร.นิธนิ าถ เตลาน มาชวยใหคําแนะนําผูบริหาร
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ระดับสูงในการจัดทํา KPI โดยจัดลําดับความสําคัญสูงสุดตามภารกิจ กําหนดเปาหมายชัดเจน คัดเลือก
KPI ที่สอดคลอง เพือ่ ใชในการประเมินครัง้ ตอไป ซึง่ ประธานคณะกรรมการฯไดประสานหารือเรือ่ งนีก้ บั
อธิการบดีแลว และขณะนี้มหาวิทยาลัยอยูระหวางดําเนินการเรื่องดังกลาว
2. การประเมินอธิการบดีและมหาวิทยาลัยโดยสภามหาวิทยาลัยจะเนนเฉพาะสวนที่สําคัญ เพื่อทราบแนวโนม
ที่จะกอใหเกิดผลสําเร็จ และหรือ ความสําเร็จของงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย สําหรับงานประจํามี
ระบบการประเมินเปนระดับชั้นตามสายงานอยูแลว ทางมหาวิทยาลัยไมจําเปนตองจัดทํารายละเอียดสงให
สภามหาวิทยาลัย
3. การประเมินผลงานของรองอธิการบดีควรใหอธิการบดีเปนผูประเมิน เพราะอธิการบดีเปนผูมอบหมาย
งานใหรองอธิการบดี โดยใหเลือก KPI ที่เหมาะสมกับงานที่มอบหมายตามกรอบ KPI ของมหาวิทยาลัย
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และพิจารณา
มติ ที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบตามที่คณะกรรมการดานการกํากับนโยบายและการ
ประเมินเสนอ
4.3 รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามมติ
สภามหาวิทยาลัย และรวบรวมผลงานของสภามหาวิทยาลัย
ประธานให รศ.สุภาพ ณ นคร ในฐานะประธานคณะทํางานเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามมติ
สภามหาวิทยาลัยฯเสนอตอที่ประชุมความวา คณะทํางานฯไดติดตามผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย
ขอนแกน ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2547 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2547 เรียบรอยแลว ซึ่งมีสรุปรายงาน
การติดตามผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ในการนี้ คณะทํางานฯมีขอคิดเห็นเสนอแนะบางประเด็น ใครขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณามอบหมายใหมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการ ดังนี้
1. การจัดทําดัชนีชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยไดจัดทําเอกสาร KPI เสนอใหคณะ หนวยงานตางๆไดรับทราบเพื่อใหเปนแนวทาง
ปฏิบัติและพิจารณาดําเนินการปรับใชใหเหมาะสมกับคณะ หนวยงาน ในปงบประมาณ 2547 ไปแลว แตในป
งบประมาณ 2548 มหาวิทยาลัยควรมีกระบวนการในการจัดทํา KPI โดยคํานึงถึงเรื่องตางๆ ดังนี้
1) การมีสว นรวม
2) ความพรอมของมหาวิทยาลัย
3) ทิศทางที่มีเปาหมายของมหาวิทยาลัย 4) ความสอดคลองกับภารกิจของคณะวิชา
5) การเรียงลําดับ KPI ทีจ่ ะนําไปสูเ ปาหมาย 6) ระยะเวลาการปฏิบตั กิ าร และเกณฑชวี้ ดั ทีช่ ดั เจน
2. การดําเนินการแกไขปญหาการกอสรางอาคารฯ
สภามหาวิทยาลัยควรมีมาตรการใหมหาวิทยาลัยดําเนินการแกไขปญหาการกอสรางในอนาคตอยางชัดเจน
เนื่องจากคณะ/หนวยงานที่ไดรับงบประมาณกอสรางอาคารศรีนครินทรานุสรณ คณะแพทยศาสตร
อาคารเรียนรวมคณะวิทยาศาสตร และอาคารศูนยสารสนเทศ ซึง่ กอสรางยังไมแลวเสร็จ แตไดรบั งบประมาณเพือ่
ั ฑ IT และครุภณ
ั ฑทางการศึกษาอืน่ ๆ โดยไดจดั ซือ้ ครุภณ
ั ฑ
จัดซือ้ ครุภณ
ั ฑประจําอาคาร เชน เครือ่ งมือแพทย ครุภณ
ดังกลาวเสร็จแลว แตยังไมไดใชประโยชน เนื่องจากอาคารสรางยังไมเสร็จ มหาวิทยาลัยควรแตงตัง้ คณะกรรมการ
ขึน้ มาเพือ่ พิจารณาดําเนินการนําครุภัณฑไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
3. การผลิตบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตรโดยใหความสําคัญกับสหกิจศึกษา
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรมีแผนกลยุทธที่ชัดเจนที่จะทําใหบัณฑิตของคณะวิศวกรรมศาสตร มี
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 7/2547 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2547

6
คุณสมบัติที่พึงประสงค ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยตองใชกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน (Internal Quality
Assessment, IQA) เปนระยะๆและรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ
4. การทบทวนกระบวนการ กําหนดกลไกที่ชัดเจน ในการแกไขปญหาความผิดพลาดในการเสนอขอ
อนุมัติปริญญา
สํานักทะเบียนและประมวลผลไดจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาระบบทะเบียนและ
ประมวลผล แกเจาหนาที่ผูที่เกี่ยวของ ระหวางวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2547 จึงเห็นควรใหมหาวิทยาลัยรายงานผล
การสัมมนาและแนวทางทีจ่ ะนําไปสูก ารปฏิบตั ิ เพือ่ แกไขปญหาและขอผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ รวมทัง้ การปองกันปญหาดังกลาว
ในอนาคต ใหสภามหาวิทยาลัยรับทราบดวย
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณา
ที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบตามที่คณะทํางานฯเสนอ
4.4 การจัดตั้งสถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิงในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานใหรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษเสนอตอที่ประชุมความวา ตามที่ที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2546 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2546 ไดพิจารณาเห็นชอบใน
หลักการ การจัดตั้งสถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิงภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน ในลักษณะสวัสดิการ และใหบริษัท
ปตท.จํากัด (มหาชน) เปนผูกอสรางสถานีนํ้ามันเชื้อเพลิงดังกลาว โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะใหพิจารณาราย
ละเอียดการดําเนินการในเชิงธุรกิจเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง ดังนี้
ํ้ นฯ
1. ควรมีความชัดเจนเรือ่ งผูบ ริหารสถานีนามั
2. ควรตองคํานึงถึงประโยชนและรายรับทีจ่ ะเกิดขึน้ โดยคิดเปนองครวมธุรกิจทัง้ ในระยะสัน้
และระยะยาว โดยใหพจิ ารณาใหละเอียดรอบคอบเกีย่ วกับการกําหนดหลักเกณฑ วิธกี ารตางๆ
บัดนี้ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามขอคิดเห็นเสนอแนะดังกลาวเรียบรอยแลว โดยไดดาเนิ
ํ นการ
้ น ปตท. และ ไดรบั ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมคณบดี
ศึกษาความเปนไปไดในการบริหารจัดการสถานีบริการนํามั
คราวประชุมครัง้ ที่ 12/2547 เมือ่ วันที่ 7 กรกฎาคม 2547 แลว ซึง่ มีรายละเอียดประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการจัดตั้งสถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิงใน
มหาวิทยาลัยขอนแกน ในลักษณะสวัสดิการ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหจัดตั้งสถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิงในมหาวิทยาลัย
ขอนแกน ในลักษณะสวัสดิการ
4.5 การรับโอนพัสดุครุภัณฑและทรัพยสินและการเริ่มดําเนินการของมูลนิธิสถาบันความรวมมือ
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุมนํ้าโขง
ประธานใหอธิการบดีเสนอตอทีป่ ระชุมความวา ตามทีส่ ภามหาวิทยาลัยขอนแกน เห็นชอบในหลักการ
ใหดําเนินการเปลี่ยนสถานภาพของสถาบันความรวมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุมนํ้าโขง และมหาวิทยาลัยขอนแกน
รวมกับสถาบันฯไดดาเนิ
ํ นการตามขัน้ ตอนตางๆมาเปนลําดับ จนกระทัง่ สภามหาวิทยาลัยขอนแกนไดยกเลิกระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยสถาบันความรวมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุมนํ้าโขง พ.ศ. 2540 แลว โดยมีผลตั้งแต
วันที่ 1 กรกฎาคม 2547 นัน้ ประกอบกับสถาบันฯ ไดปรับเปลีย่ นสถานภาพทางกฎหมายเปนมูลนิธสิ ถาบันความรวม
้
ว
ในสวนของการโอนเงินและทรัพยสนิ ไมถาวรของสถาบันฯ ใหเปนเงินทุน
มือเพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจลุม นําโขงแล
ประเดิมของรัฐบาลไทยเพือ่ จัดตัง้ มูลนิธขิ องสถาบันความรวมมือเพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจลุม นําโขง
้
นัน้ สภามหาวิทยาลัย
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ขอนแกน ในคราวประชุมครัง้ ที่ 4/2546 เมือ่ วันที่ 30 เมษายน 2546 เคยใหความเห็นชอบหลักการแลว และ
มหาวิทยาลัยไดเสนอเรือ่ งดังกลาวตอคณะรัฐมนตรี ซึง่ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมือ่ วันที่ 18 พฤษภาคม 2547 ให
ความเห็นชอบการโอนทรัพยสนิ ทีเ่ ปนเงินสดของสถาบันฯ ใหเปนเงินทุนประเดิมของรัฐบาลไทยเพือ่ กอตัง้ มูลนิธติ อไป
โดยเงินทุนประเดิมใหคดิ ตามมูลคาทีม่ อี ยูจ ริง ณ วันโอนตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ
และเนือ่ งจากพัสดุ ครุภณ
ั ฑ ทรัพยสนิ ตางๆทีจ่ ะโอนนัน้ เปนพัสดุ ครุภณ
ั ฑ ทรัพยสนิ ทีม่ ไิ ดมาจากงบ
ประมาณแผนดิน แตมาจากการบริจาคและจากเงินชวยเหลือจากรัฐบาลนิวซีแลนด ซึง่ ถือเปนเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
ซึง่ เปนอํานาจของสภามหาวิทยาลัยทีจ่ ะกําหนดหลักเกณฑในการโอนทรัพยสนิ แกหนวยงานอืน่ ทีม่ ใิ ชหนวยงานราชการได
และเนือ่ งจากในการดําเนินการกอนเสนอคณะรัฐมนตรี สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครัง้ ที่ 4/2546 เมือ่ วันที่ 30
เมษายน 2546 ไดมมี ติเห็นชอบใหโอนทรัพยสนิ ใหแกมลู นิธแิ ลวเพือ่ เปนเงินทุนประเดิมในนามรัฐบาลไทย นอกจาก
นั้นเพื่อใหสอดคลองกับประกาศสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2/2547) ใหมผี ลยกเลิกสถานภาพเดิมตัง้ แตวนั ที่ 1
กรกฎาคม 2547 และเริม่ ดําเนินการอยางเปนทางการเต็มรูปแบบในวันที่ 1 กรกฎาคม 2547
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบในการโอนพัสดุ ครุภณ
ั ฑ และทรัพยสนิ ทีไ่ มใชที่
ดินและสิง่ กอสรางแกมลู นิธฯิ ตัง้ แตวนั ที่ 1 กรกฎาคม 2547 โดยมีรายการเงินสดครุภณ
ั ฑ และทรัพยสนิ ทีจ่ ะขอโอน
เปนมูลคารวม 32,243,701.84 บาท ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการโอนพัสดุ ครุภัณฑ และทรัพยสินใหแกมูลนิธิฯ
ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ตามที่เสนอ
4.6 รายงานความกาวหนาการกอสรางศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ
ประธานใหรองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมความวา มหาวิทยาลัยอยูระหวางการดําเนิน
การบอกเลิกสัญญาการกอสรางอาคารศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ และจัดจางผูรับจางรายใหม หลังจากสัญญาสิ้นสุดเมื่อวัน
ที่ 7 กรกฎาคม 2547 ไดมีการแจงใหบริษัทที่ปรึกษาหยุดงานการควบคุมงาน แจงบอกเลิกสัญญาและสงวนสิทธิ์
ปรับไปยังบริษัทเทพอินทนนทจํากัด แจงการริบหลักประกันสัญญา และหลักประกันเงินคาจางลวงหนาไปยังบริษทั
บริหารสินทรัพย สุขมุ วิท จํากัด และใหบริษัทที่ปรึกษารายใหม ทําการสํารวจงานในสวนที่เหลือ ประเมินและจัดทํา
ํ นการ ไดแตงตัง้ คณะกรรมการกําหนดราคากลาง
รายการกอสรางในสวนทีไ่ ดดาเนิ
ํ นการแลวและสวนทีย่ งั ไมไดดาเนิ
และคณะกรรมการจัดจางและกําหนดเงือ่ นไขผูร บั แบบรูป เพือ่ จะจัดหาผูร บั จางรายใหม โดยวิธพี เิ ศษ ซึง่ มหาวิทยาลัย
จะไดสรุปเรือ่ งสง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงบประมาณเพือ่ ขออนุมตั คิ ณะรัฐมนตรี ใหเสร็จสิน้
ภายใน 30 กันยายน 2547 นี้ ซึง่ มีขนั้ ตอนตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
ทีป่ ระชุมรับทราบ และมีขอ คิดเห็นเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยพิจารณาเรือ่ งการจายเงินคาจางให
ผูร บั เหมาชวงโดยตรงเพือ่ ลดปญหาการดําเนินการกอสรางในอนาคต
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ขออนุมัติตั้งงบประมาณรายได ป 2547 เพิ่มเติม ของ ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะพยาบาลศาสตร
ประธานใหอธิการบดีเสนอตอที่ประชุมความวา ดวยมีคณะ หนวยงาน เสนอขอตั้งงบประมาณเงิน
รายได ป 2547 เพิ่มเติม ดังนี้
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1. ศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอตั้งงบประมาณรายรับเพิ่มเติม จากเงินคาบริการรักษา
พยาบาล จํานวน 18,950, 600 บาท เพื่อตั้งงบประมาณรายจายในงานบริการรักษาพยาบาล เปนรายจายใน
หมวดเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 16,478,800 บาท และหมวดเงินทุน (เงินทุนสํารอง เงินกองทุนรวม
และเงินสมทบจายคาสาธารณูปโภค) 2,471,800 บาท
2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอตั้งงบประมาณรายรับเพิ่มเติมจากเงินคาธรรมเนียมการ
ศึกษา จํานวน 500,000 บาท และจากทุนสํารองสะสม จํานวน 4,405,100 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4,905,100
บาท และตั้งงบประมาณรายจายในงานจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร และงานสนับสนุนการจัดการศึกษา เปนราย
จายในหมวดเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนคาจางชั่วคราว เงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) และหมวดเงิน
ทุน เพื่อเปนคาใชจายในการจัดการศึกษา โครงการพัฒนา/สัมมนา และการดําเนินงานของหนวยงาน
ปจจุบัน
คณะฯ มีเงินทุนสํารองสะสมทั้งสิ้น 26,544,083.14 บาท ขออนุมัติใชครั้งนี้ 4,405,100 บาท คิดเปนรอยละ
16.60 ของเงินทุนสํารองสะสมที่มี และในสิ้นปงบประมาณ 2547 ประมาณการวาจะมีเงินทุนสํารองที่จะโอนเขา
เปนเงินทุนสํารองสะสม 2,049,800 บาท
3. คณะพยาบาลศาสตร ขอตัง้ งบประมาณรายรับเพิม่ เติม จากเงินคาธรรมเนียมการศึกษา จํานวน
1,117,800 บาท เพือ่ ตัง้ งบประมาณรายจายในงานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรสขุ ภาพ (ระดับบัณฑิตศึกษา ภาค
พิเศษ) เปนรายจายในหมวดเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 950,130 บาท และหมวดเงินทุน (เงินทุนสํารอง
เงินกองทุนรวม และเงินสมทบจายคาสาธารณูปโภค) 167,670 บาท
ทั้งนี้ ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งที่ 12/2547 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2547
และครั้งที่ 13/2547 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2547 เรียบรอยแลว
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการขอตั้งงบประมาณรายไดป 2547 เพิ่มเติม ของ
ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะพยาบาลศาสตร ตามที่เสนอ
5.2 รางงบประมาณประจําป 2548 ของสถานจัดการและอนุรักษพลังงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร
ประธานใหรองอธิการบดีฝา ยบริหารเสนอตอทีป่ ระชุมความวา ดวยสถานจัดการและอนุรกั ษพลังงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร ไดเสนอรางงบประมาณประจําป 2548 ซึ่งมีการประมาณการภาครายรับเทากับประมาณ
การภาครายจาย เปนเงิน 19,290,000 บาท โดยรายไดเกือบทั้งหมดมาจากการใหบริการวิชาการดานการอนุรักษ
พลังงานตามบทบาทหนาที่ของสถานฯ ในภาครายจายนั้น มีการกันงบประมาณไวเพื่อเปนทุนสํารอง จัดสรรให
คณะวิศวกรรมศาสตรและมหาวิทยาลัย จัดสรรเขากองทุนพัฒนาครุภณ
ั ฑ กองทุนวิจยั และพัฒนาวิศวกรรมพลังงาน
และเพื่อพัฒนาบุคลากร ทั้งสิ้น 23 % ของรายไดจากคาบริการ ทั้งนี้ ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี
คราวประชุมครั้งที่ 14/2547 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2547 แลว
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบรางงบประมาณประจําป 2548 ของสถานจัดการ
และอนุรักษพลังงาน ฯ ตามที่เสนอ
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5.3 บทบาท ภารกิจ และโครงสรางการบริหารงานสํานักบริหารการวิจยั
ประธานใหรองอธิการบดีฝายวิจัยเสนอตอที่ประชุมความวาตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ใน
คราวประชุมครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2547 ไดใหความเห็นชอบโครงสรางการแบงสวนราชการของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีสานั
ํ กบริหารการวิจยั เปนหนวยงานกลางในการจัดการและสนับสนุนการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยขอนแกนนั้น บัดนี้ ฝายวิจัยไดจัดทํารายละเอียดของสํานักบริหารการวิจัย อันประกอบดวย บทบาท
ภารกิจ และโครงสรางการบริหารงาน กลาวคือมีบทบาทในการประสานสงเสริม และสนับสนุนภารกิจการวิจยั ของ
มหาวิทยาลัย มีภารกิจกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตรและงบประมาณ พัฒนาระบบการวิจัยของมหาวิทยาลัย ประสาน
และเชือ่ มโยงงานวิจยั นักวิจยั และผูม สี ว นไดเสียกับแหลงทุน สรางและพัฒนาศักยภาพนักวิจยั รวบรวมวิเคราะหและ
สังเคราะหงานวิจยั ตรวจสอบและติดตามและประเมินผลโครงการวิจยั พัฒนาระบบฐานขอมูลการวิจยั และประชาสัมพันธ
เผยแพรผลงานวิจัย ตลอดจนการขยายผลและถายทอดองคความรูจากงานวิจัยสูสาธารณะ โดยจัดโครงสรางการ
บริหารงานเปน 4 กลุม งาน ไดแก กลุม งานสงเสริมและพัฒนาการวิจยั กลุม งานบริหารการวิจยั กลุม งานสารสนเทศ
และธุรกิจการวิจยั กลุม งานอํานวยการ ซึง่ มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทัง้ นี้ ไดผา นความเห็นชอบ
จากทีป่ ระชุมคณบดี คราวประชุม ครัง้ ที่ 13/2547 เมือ่ วันที่ 16 กรกฎาคม 2547 เรียบรอยแลว
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการการบริหารงานของสํานักบริหารการวิจัย
ตามทีเ่ สนอ สวนรายละเอียดบทบาท ภารกิจ ใหคณะกรรมการดานหลักสูตร วิชาการ และวิจยั ของสภามหาวิทยาลัย
พิจารณากอนประกาศใชตอไป
5.4 โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร
ประธานใหอธิการบดีเสนอตอที่ประชุมความวา ปจจุบันโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทย
ศาสตร ดําเนินการเปนหนวยงานภายในคณะฯเทียบเทาภาควิชา มีการดําเนินงานในรูปแบบโรงพยาบาล โดยให
บริการรักษาพยาบาลดานทันตกรรม และเปนหนวยสนับสนุนการเรียนการสอน การฝกปฏิบัติงานทางคลินิกของ
นักศึกษาทันตแพทย และตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 25462550 มีเปาหมายใหมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนศูนยกลางการใหบริการวิชาการ การบริการรักษาพยาบาล เพื่อ
สนองความตองการของทองถิ่น ภูมิภาค ประเทศ และประเทศในภูมิภาคลุมนํ้าโขง โดยการพัฒนาคุณภาพคนใหมี
ความรู เพื่อเพิ่มภูมิคุมกัน ยกระดับคุณภาพชีวิต การศึกษาและระบบสุขภาพ พัฒนาใหคณะตางๆ ในสาขาวิทยา
ศาสตรสุขภาพ เปนศูนยกลางบริการสุขภาพชั้นเลิศ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเนนการบริการรักษาพยาบาล
ในระดับตติยภูมิ และพัฒนาระบบการใหบริการรักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเปาหมายทีต่ งั้ ไว
จึงไดเสนอใหมกี ารตัง้ “โรงพยาบาลทันตกรรม” คณะทันตแพทยศาสตร เพือ่ ดําเนินภารกิจใหบรรลุเปาหมายทัง้ ใน
ระดับมหาวิทยาลัยและคณะ โดยใหมกี ารแบงสวนราชการทีช่ ดั เจน ซึง่ มีรายละเอียดโครงการจัดตัง้ โรงพยาบาล
ทันตกรรมฯ ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่
15/2547 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2547 แลว
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันต
แพทยศาสตร ตามทีเ่ สนอ โดยขอใหเพิม่ ภารกิจการเปนศูนยกลางการคนควาวิจยั ในสาขาวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
วามีความเปนไปไดมากนอยเพียงใด เพราะจะครอบคลุมหลายสาขาวิชามาก นอกเหนือจากสาขาวิชาทันต
แพทยศาสตร
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 7/2547 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2547
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5.5 โครงการจัดสรางและบริหารหอพักนักศึกษากลุมหอพักที่ 6 เพื่อสวัสดิการของนักศึกษา
ประธานรองอธิการบดีฝา ยบริหารเสนอตอทีป่ ระชุมความวา ดวยหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ปจจุบนั ไมเพียงพอกับจํานวนนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน อีกทัง้ ยังอยูใ นสภาพทีช่ ารุ
ํ ดทรุดโทรมหลายหลัง โดย
นักศึกษาในปจจุบนั มีจานวนประมาณ
ํ
21,000 คน พักในหอพักของมหาวิทยาลัยรอยละ 45 ของนักศึกษาทัง้ หมด
สวนทีเ่ หลือพักในหอพักเอกชนและพักกับบิดามารดา หรือญาติในจังหวัดขอนแกน ดังนัน้ มหาวิทยาลัยจึงไดเสนอ
โครงการจัดสรางและบริหารหอพักนักศึกษากลุม หอพักที่ 6 เพือ่ สวัสดิการของนักศึกษา โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ เพิม่
จํานวนหอพักนักศึกษาใหสามารถรองรับการขยายตัวเพิม่ ขึน้ ของนักศึกษา เปนสวัสดิการแกนกั ศึกษา โดยมหาวิทยาลัย
จะจัดพืน้ ทีข่ องมหาวิทยาลัยประมาณ 160 x 250 เมตร และทีว่ ทิ ยาเขตหนองคายประมาณ 80x120 เมตร เปนเขตหอพัก
นักศึกษาตามโครงการนี้ และใหเอกชนมีสว นรวมในการจัดสรางและบริหารจัดการหอพักนักศึกษา ตามรายละเอียดที่
มหาวิทยาลัยกําหนด เปนเวลา 25 ป และมหาวิทยาลัยอาจพิจารณาซือ้ คืนในสวนการบริหารจัดการหอพักไดในชวงระยะ
เวลา 25 ป ดังกลาว ลักษณะหอพักทีจ่ ะสรางนัน้ ประกอบดวย หอพักจํานวน 8- 12 หลัง ผูพ กั อาศัย 2 คน/หอง
จํานวนหองรวมประมาณ 1,000 หอง สามารถรองรับนักศึกษาไดจานวนประมาณ
ํ
2,000 คน สําหรับมหาวิทยาลัย
ขอนแกน และหอพักจํานวน 4-6 หลัง ผูพ กั อาศัย 2 คน/หอง จํานวนหองรวมประมาณ 500 หอง ทีว่ ทิ ยาเขตหนองคาย
โดยจะกอสรางในชวงแรกกอนจํานวนหนึง่ ในทัง้ สองแหง และกําหนดแลวเสร็จพรอมใหนกั ศึกษาเขาพักไดภายในเดือน
พฤษภาคม 2548 ซึง่ มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทัง้ นี้ ไดรบั ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุม
คณบดี คราวประชุมครัง้ ที่ 15/2547 เมือ่ วันที่ 11 สิงหาคม 2547 แลว
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการดังกลาว
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบหลักการโครงการจัดสรางและบริหารหอพักนักศึกษา
กลุม หอพักที่ 6 เพือ่ สวัสดิการของนักศึกษา ตามทีเ่ สนอ โดยมีขอ คิดเห็นเสนอแนะเพิม่ เติมใหพจิ ารณาหาวิธี
ดําเนินการอยางรอบคอบและโปรงใส ไมขดั กับ พ.ร.บ รวมลงทุนฯ และใหดาเนิ
ํ นการในรูปของคณะกรรมการ
5.6 รางขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย สํานักงานสภามหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2547
ประธานใหกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมความวา ตามที่สภา
มหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2546 ไดรับทราบความเห็นของที่
ประชุมคณบดีเกี่ยวกับการจัดตั้งสํานักงานสภามหาวิทยาลัย (ซึ่งเห็นวา ไมควรใหเกิดการทํางานที่ซํ้าซอนกับภาระ
หนาที่ของมหาวิทยาลัย โดยควรเปนสํานักงานเพื่อการติดตอประสานงานและรองรับงานดานธุรการของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย) และใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมวา ควรพิจารณาความเชื่อมโยงของงานสภามหาวิทยาลัยกับงานดาน
บริหารใหเอื้อและสนับสนุนกันได สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ควรทําหนาที่สนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการ
หรือคณะทํางานทีส่ ภาฯ แตงตัง้ ขึน้ ดวย และควรพิจารณาอํานาจหนาทีข่ องสภามหาวิทยาลัยทีก่ าหนดไว
ํ
ในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแกนฉบับใหมดว ย และไดมอบหมายใหอธิการบดีนากลั
ํ บไปพิจารณา และอธิการบดี ไดทบทวนบทบาท
ภารกิจของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ตามขอคิดเห็นของทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 2/2546 และนําเสนอราง
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรือ่ งการจัดตัง้ สํานักงานสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครัง้ ที่
ํ กงานสภามหาวิทยาลัยมีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ
3/2546 เมือ่ วันที่ 26 มีนาคม 2546 โดยในรางประกาศกําหนดใหสานั
เกีย่ วกับการประชุมสภามหาวิทยาลัย การดําเนินการสนับสนุนการประชุมของคณะกรรมการหรือคณะทํางานทีส่ ภา
มหาวิทยาลัยแตงตัง้ และการจัดทํารางประกาศและคําสัง่ ของสภามหาวิทยาลัย
ทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 3/2546 ไดมมี ติใหชะลอเรือ่ งการจัดตัง้ สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ไวกอ น และเมือ่ พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยขอนแกนฉบับใหมมผี ลบังคับใชแลว เห็นควรใหคณะกรรมการจัดเตรียม
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 7/2547 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2547
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ระบบบริหารและขอบังคับประกอบพระราชบัญญัติฯ เปนผูจัดทํารางขอบังคับฯ วาดวยการจัดตั้งสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อเสนอมาพิจารณาใหมภายหลัง
และโดยที่สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2547 ไดให
ความเห็นชอบในหลักการการปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัย ตามขอเสนอของอธิการบดี
โดยไดมีมติในสวนที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงโครงสรางหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัยที่ใหบริการดานตางๆ และ
มีหนาที่เฉพาะ ซึ่งมี “สํานักงานสภามหาวิทยาลัย” เปนหนวยงานหนึ่งในหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัยนั้น
ประกอบกับในปจจุบนั สภามหาวิทยาลัยมีภารกิจดานตางๆมากขึน้ ทัง้ ในเชิงนโยบาย และกํากับติดตามการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีความจําเปนตองแตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานดานตางๆ เพือ่ ทําหนาทีก่ ลัน่ กรอง
และนําเสนอขอคิดเห็นตอสภาฯ ตลอดจนการดําเนินงานตามหนาทีท่ สี่ ภาฯมอบหมายในเรือ่ งสําคัญๆ หลายดาน เพื่อให
มีหนวยงานสนับสนุนการดําเนินงานของสภาฯ มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงขอเสนอใหมีการจัดตั้งสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย ตามรายละเอียดในรางขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย สํานักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 12/2547
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2547 เรียบรอยแลว
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาใหความเห็นชอบ
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการรางขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 ตามที่เสนอ โดยใหตัดคําวา “ประสานงาน” ในขอ 4 วรรค 1 ออก
และเพิ่มบทบาทเกี่ยวกับการจัดการงบประมาณในขอ 4 ดวย
5.7 รางขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คณะกรรมการประจําสํานักทีม่ ฐี านะเทียบเทาคณะ
พ.ศ. 2547 และรางขอบังคับฯ วาดวย การสรรหาผูอ านวยการสํ
ํ
านักทีม่ ฐี านะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2547
ประธานใหอธิการบดีเสนอตอที่ประชุมความวา ตามทีส่ ภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุม
ครัง้ ที่ 2/2547 เมือ่ วันที่ 25 กุมภาพันธ 2547 ไดใหความเห็นชอบในหลักการปรับปรุงโครงสรางการแบงสวน
ราชการของมหาวิทยาลัย ตามขอเสนอของอธิการบดี โดยไดมมี ติในสวนทีเ่ กีย่ วของกับการปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน
สนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 3 หนวยงาน ไดแก ศูนยคอมพิวเตอร สํานักวิทยบริการ และสํานักทะเบียน
และประมวลผล ดังนี้
ใหศนู ยคอมพิวเตอร สํานักวิทยบริการ และสํานักทะเบียนและประมวลผลซึง่ ปรับเปลีย่ นภารกิจหนาที่
และใชชอื่ ใหม มีสถานภาพเปนหนวยงานเทียบเทาคณะเชนเดิม และใหปรับระบบบริหารในหนวยงานเหลานี้
ใหเอือ้ ตอการนํานโยบายของมหาวิทยาลัยไปสูก ารปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ปรับองคประกอบของคณะกรรมการประจําหนวยงาน ใหอธิการบดีเปนประธาน และ
มีกรรมการโดยตําแหนง ประกอบดวย รองอธิการบดีทเี่ กีย่ วของตามลักษณะงาน
และผูแ ทนจากคณบดี
2. ปรับวิธกี ารไดมาซึง่ ผูอ านวยการ
ํ
โดยใหอธิการบดีเปนผูเ สนอชือ่ ตอสภามหาวิทยาลัย
เพือ่ พิจารณาแตงตั้ง
3. ปรับระบบงบประมาณใหผนวกรวมกับมหาวิทยาลัย
เพือ่ ใหการปรับปรุงโครงสรางและระบบบริหารจัดการของ 3 หนวยงานดังกลาวเปนไปตามมติสภา
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย จึงเสนอขอความเห็นชอบรางขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คณะกรรมการประจํา
ํ
านัก
สํานักทีม่ ฐี านะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2547 และรางขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสรรหาผูอ านวยการสํ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 7/2547 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2547
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ทีม่ ฐี านะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2547 ทัง้ นี้ รางขอบังคับดังกลาวทัง้ 2 ฉบับ ไดรบั ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมคณบดี
คราวประชุมครัง้ ที่ 12/2547 เมือ่ วันที่ 7 กรกฎาคม 2547 เรียบรอยแลว
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติใหความเห็นชอบ รางขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
คณะกรรมการประจําสํานักทีม่ ฐี านะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2547 และรางขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
การสรรหาผูอ านวยการสํ
ํ
านักทีม่ ฐี านะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2547 ตามทีเ่ สนอ
5.8 การปรับปรุงสิทธิของพนักงาน และ รางขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย สิทธิของพนักงาน
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2547
ประธานใหอธิการบดีเสนอตอที่ประชุมความวา ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเกี่ยวกับการยกเลิก
ตําแหนงและอัตราตั้งใหมของขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย และใหเริ่มระบบการจางบุคลากรแบบใหม คือ
“พนักงานมหาวิทยาลัย” ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2542 เปนตนมา ปจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแกนไดบรรจุ และ
แตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 641 อัตรา และปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานตางๆ และโดยเหตุที่ในหนวยงาน
ตางๆนั้น มีขาราชการและบุคลากรประเภทอื่นปฏิบัติงานอยูดวย การที่พนักงานมหาวิทยาลัยไดรับสิทธิประโยชน
ขางตนนอยกวาขาราชการ และไมมีสิทธิบางดานเหมือนที่ขาราชการมี กอใหเกิดปญหาในการปฏิบัติงานและ
กระทบตอขวัญและกําลังใจของพนักงานมหาวิทยาลัยตางๆ อาทิ สิทธิในการเสนอชือ่ ผูบ ริหาร สิทธิในการรับการแตงตัง้
เปนหัวหนาหนวยงาน และผูบริหารของหนวยงาน สิทธิในการใชสวัสดิการบางประเภท สิทธิในการใชงบประมาณ
เงินรายไดและงบประมาณแผนดินบางประเภท เปนตน ประกอบกับการออกระเบียบและประกาศตางๆ ในอดีตนัน้
กําหนดประเภทบุคลากรไดเพียงขาราชการ เนื่องจากในขณะนั้นยังไมมีระบบพนักงานมหาวิทยาลัย นอกจากนั้น
จากการประชุมรับฟงความคิดเห็นจากพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2547 พนักงานมหาวิทยาลัย
สวนใหญเสนอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการแกไขเรื่องดังกลาว เวนแตกรณีที่ตองหามตามกฎหมาย และระเบียบที่
ทางราชการกําหนดเปนการเฉพาะ
ดังนัน้ มหาวิทยาลัยจึงใครขอเสนอปรับปรุงสิทธิประโยชนของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยอยูบ นพืน้ ฐานของ
หลักการทีว่ า พนักงานมหาวิทยาลัยควรไดรบั สิทธิไมนอ ยกวาขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย เวนแตกรณีทกี่ ฎหมาย
และระเบียบของหนวยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วของระบุ และหากเห็นชอบตามหลักการดังกลาว เห็นควรดําเนินการ ดังนี้
1. ในสวนที่กําหนดเปนขอบังคับ หรือระเบียบมหาวิทยาลัย หรือมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกนไวแลว ให
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทําการแกไข โดยออกเปนขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน และระเบียบมหาวิทยาลัย
ขอนแกน ตามรางขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย สิทธิของพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2547 ทีเ่ สนอ
ประกอบระเบียบวาระการประชุม
2. ในสวนที่กําหนดเปนประกาศมหาวิทยาลัย หรือมติที่ประชุมคณบดี ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการโดยออก
เปนประกาศมหาวิทยาลัย
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาใหความเห็นชอบหลักการปรับปรุงสิทธิประโยชนของพนักงาน
มหาวิทยาลัย และรางขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย สิทธิของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 ตามทีเ่ สนอ
ทัง้ นี้ ไดผา นความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมคณบดี คราวประชุมครัง้ ที่ 12/2547 เมือ่ วันที่ 7 กรกฎาคม 2547 เรียบรอยแลว
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบหลักการปรับปรุงสิทธิประโยชนของพนักงานมหาวิทยาลัย
และรางขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย สิทธิของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 ตามทีเ่ สนอ
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5.9 รางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2547
ประธานใหรองอธิการบดีฝา ยพัฒนานักศึกษาเสนอตอทีป่ ระชุมความวา ตามทีม่ หาวิทยาลัยขอนแกน
มีนโยบายทีจ่ ะสงเสริมการศึกษาและชวยเหลือดานสวัสดิการของนักศึกษา จึงไดจดั ใหมเี งินทุนการศึกษา และเพือ่ ใหการ
ดําเนินงานในเรือ่ งดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับการรับเงินทุนการศึกษาทัง้ ภาครัฐ
และเอกชน ซึง่ มีมากยิง่ ขึน้ จึงไดเสนอราง ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ. 2547 ขึน้ โดยขอยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย ทุนการศึกษาและเงินยืมฉุกเฉินนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2521 ทีใ่ ชอยูเ ดิม ทั้งนี้ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งที่
12/2547 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2547 เรียบรอยแลว
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาใหความเห็นชอบ
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบหลักการรางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยทุนการ
ศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2547 ตามที่เสนอ โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะใหปรับแกไข ดังนี้
1) เพื่อความชัดเจนควรปรับชื่อรางระเบียบฯ เปน “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยทุนการ
ศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2547”
2) ขอ 3 ควรตัดขอความ “ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ และประกาศอื่นใดที่มีขอความขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ ใหใชระบียบนี้แทน” ออก
5.10 รางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 2)
แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2547
ประธานใหกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมความวา ดวยบัณฑิตวิทยาลัยได
เสนอขอแกไขระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2544 โดยขอแกไขใน 2
ประเด็น คือ 1) เกี่ยวกับการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการ
ศึกษาอิสระ (Advisor) และ 2) ขอขยายเวลาการศึกษาของนักศึกษาที่อยูระหวางรอการยอมรับการตีพิมพวิทยา
นิพนธ เนื่องจากไมสามารถกําหนดเวลาที่ชัดเจนได จึงไดเสนอ รางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 2) แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2547 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม ทั้งนี้ ไดรบั ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมคณบดี คราวประชุมครัง้ ที่ 13/2547 เมือ่ วันที่ 16 กรกฎาคม
2547 เรียบรอยแลว
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบรางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 2) แกไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2547 ตามทีเ่ สนอ และมีขอ คิดเห็นเพิม่ เติม
วาหลักการพิจารณาใหผทู รงคุณวุฒภิ ายนอกเปนอาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ ควรพิจารณาจากผลงานวิจยั ทีม่ ี
การตีพมิ พอยางตอเนือ่ งดวย
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5.11 รางพระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และ ครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. …
ประธานใหกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมความวา เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดเปดสอนหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร และสาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง เพิ่มขึ้น
กอปรกับ มาตรา 45 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 บัญญัติวา การกําหนดให
สาขาใดมีปริญญาชั้นใด และจะใชอักษรยอสําหรับสาขาวิชานั้นอยางไร ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา จึงไดเสนอ
(ราง) พระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และ
ครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. … เพือ่ รองรับการเปดสอนสาขาวิชาทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังกลาว
ซึง่ มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทัง้ นี้ ไดผา นความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมคณบดี คราวประชุมครัง้ ที่
13/2547 เมือ่ วันที่ 16 กรกฎาคม 2547 เรียบรอยแลว
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาขาวิชา
อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. … ตามที่เสนอ และใหดําเนินการตามขั้นตอนตอไป
5.12 โครงการวิทยาศาสตรบัณฑิต – ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต- แพทยศาสตรบัณฑิต
ประธานใหกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมความวา ดวยคณะ
แพทยศาสตรไดเสนอโครงการวิทยาศาสตรบัณฑิต-ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต – แพทยศาสตรบัณฑิต เพือ่ เปดโอกาสให
นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ที่มศี กั ยภาพและมีความสนใจในวิทยาศาสตรการแพทย ไดศกึ ษาในหลักสูตร
3 ปริญญา คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต และแพทยศาสตรบัณฑิต โดยนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิตที่ศึกษารายวิชาในชั้นปที่ 1-3 ครบตามเกณฑของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการ
แพทย โดยศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 39 หนวยกิต หมวดวิชาเฉพาะสาขา/วิชาชีพ 89 หนวยกิต หมวดวิชาเลือก
เสรีไมนอยกวา 6 หนวยกิต และหนวยกิตรวมไมนอยกวา 134 หนวยกิต โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมตํ่ากวา
เกณฑตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หากมีความประสงคจะเขาศึกษาใน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สามารถขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย เพื่อเขา
ศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที่เปดสอนในคณะแพทยศาสตร ซึ่งปจจุบันมีทั้งสิ้น 7 สาขาวิชา ไดแก สาขา
วิชากายวิภาคศาสตร จุลชีววิทยาทางการแพทย ชีวเคมีทางการแพทย ปรสิตวิทยา พยาธิชีววิทยา เภสัชวิทยา
สรีรวิทยาทางการแพทย และหลักสูตรทีจ่ ะเปดในอนาคต เชน ประสาทวิทยาศาสตร และเมือ่ ศึกษาจนจบหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตหรือไมสามารถศึกษาจบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตก็สามารถเขาศึกษาตอในชั้นคลินิกของ
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ตอไปได โดยจะเริ่มรับนักศึกษาเขาโครงการ
ตัง้ แตปก ารศึกษา 2547 เปนตนไป ซึง่ มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทัง้ นีไ้ ดผา นความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งที่ 11/2547 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2547 แลว
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการวิทยาศาสตรบัณฑิต – ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
- แพทยศาสตรบัณฑิต ตามที่เสนอ โดยขอใหคณะแพทยศาสตรจัดทํารายละเอียดการเปรียบเทียบและ
ความเชื่อมโยงของหลักสูตรทัง้ 3 หลักสูตรดังกลาว เสนอตอประธานคณะกรรมการผูท รงคุณวุฒพิ จิ ารณาหลักสูตร
เพือ่ พิจารณาดวย
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5.13 การเสนอชื่อผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลพระธาตุพนมทองคํา
ประจําปการศึกษา 2546
- ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ขอถอนวาระ 5.14 เสนอแตงตั้งคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ประธานใหอธิการบดีเสนอตอที่ประชุมความวา ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ที่
18/2547 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2547 แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ไดดําเนินการสรรหาผูสมควรไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณบดีคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2542 และ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2543 เสร็จเรียบรอยแลว ปรากฏวา รองศาสตราจารยธาดา สุทธิธรรม เปนผูสมควรไดรับการพิจารณา
แตงตั้งใหดํารงตําแหนง คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและแตงตั้งตอไป
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบและอนุมตั ใิ หแตงตัง้ รองศาสตราจารยธาดา สุทธิธรรม
เปน คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร ตามเสนอ และมีขอ คิดเห็นเสนอแนะวา ในการสรรหาคณบดี ผูอ านวยการ
ํ
ศูนย สถาบัน สํานักครัง้ ตอๆ ไป ควรใหผถ ู กู เสนอชือ่ เปนผูส มควรไดรบั การแตงตัง้ โดยคณะกรรมการสรรหาไดมา
แสดงวิสยั ทัศนในทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัยดวย ทัง้ นี้ ขอใหมหาวิทยาลัยรับไปพิจารณา
5.15 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 5 หลักสูตร
ประธานใหกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอทีป่ ระชุมความวา ดวยมีคณะวิชาใน
สังกัดไดเสนอขออนุมตั หิ ลักสูตร ซึง่ ไดผา นความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลัน่ กรองหลักสูตร และคณะกรรมการ
ผูท รงคุณวุฒพิ จิ ารณาหลักสูตรไดพจิ ารณาและแนะนําใหแกไขขอความตางๆซึง่ ผูร บั ผิดชอบหลักสูตรไดดาเนิ
ํ นการแกไข
ตามขอเสนอแนะของผูท รงคุณวุฒิ เรียบรอยแลว จํานวน 5 หลักสูตร ซึง่ มีรายละเอียดการจําแนกหลักสูตร ตามคณะ
ระดับปริญญา ประเภทหลักสูตร และประเภทการเปดสอน ตามเอกสารประกอบวาระ สรุปไดดงั นี้
1. คณะเทคโนโลยี
1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2547)
และเปดสอนเปนหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษดวย
2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2.1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547)
3. คณะสถาปตยกรรมศาสตร
3.1 หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2547)
4. คณะเภสัชศาสตร
4.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรความงามและสุขภาพ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2547)
4.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรความงามและสุขภาพ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2547)
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรตามที่เสนอ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหดําเนินการตอไปได
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5.16 เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา
ประธานใหกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมความวา ดวยมีคณะตางๆ
ในสังกัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะไดเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษาโดยรับ
รองวาไดตรวจสอบรหัสประจําตัวนักศึกษา ชื่อ-ชื่อสกุลรายวิชา สาขาวิชา และคะแนนเฉลีย่ สะสม ถูกตองเรียบรอย
แลว มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยใชอํานาจตามความในมาตรา 16 (3) แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 จํานวน 57 คน ประกอบดวย
- ระดับปริญญาโท
53 คน
- ระดับปริญญาตรี
4 คน
ซึง่ มีรายละเอียดสรุปการจําแนกผูส าเร็
ํ จการศึกษาตามคณะ ระดับหลักสูตร ชือ่ ปริญญา ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
มติ ที่ประชุมพิจารณามีมติอนุมัติปริญญาใหผูสําเร็จการศึกษาตามที่เสนอ
5.17 ขอความเห็นชอบชื่อตนไมประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานใหรองอธิการบดีฝา ยกิจการพิเศษ เสนอตอทีป่ ระชุมความวา ดวยมหาวิทยาลัยขอนแกนไดรบั คํา
ถามและขอทวงติงเกีย่ วกับชือ่ ตนไมประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน และในการติดตอกับสวนราชการอืน่ ทีต่ อ งเกีย่ วของ
กับตนไม และชือ่ ตนไมดงั กลาวมักจะเกิดความสับสนกันอยูเ สมอ เนือ่ งจากครัง้ สุดทายมติทปี่ ระชุมคณบดีในคราว
ประชุมครัง้ ที่ 6/2538 เมือ่ วันที่ 15 มีนาคม 2538 ใหใชชอื่ “กาลพฤกษ” เปนชือ่ ทีใ่ ชในทางราชการ ดังนัน้ เพือ่ ใหได
ขอยุตเิ รือ่ งดังกลาวทีเ่ หมาะสม มหาวิทยาลัยไดมหี นังสือสอบถามเรือ่ งการเรียกชือ่ ภาษาไทยของตนไมประจํามหาวิทยาลัย
ขอนแกนจากราชบัณฑิตสถานและไดรบั หนังสือตอบ ที่ รถ 0003/1559 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2547 เรือ่ ง ขอมูล
เกีย่ วกับตนไมประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน ซึง่ ราชบัณฑิตยสถานไดชแี้ จง ดังนี้
1. ชื่อเรียกภาษาไทยที่ถูกตองของพรรณไม Cassia bakeriana Craib คือ “กัลปพฤกษ”
2. ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดเก็บคํา “กัลปพฤกษ” ในความหมายของตนไมไว ดังนี้
“กัลปพฤกษ น. ชื่อตนไมชนิด Cassia bakeriana Craib ในวงศ Leguminosae มีมากทางภาคอีสาน และ
ภาคเหนือ ดอกสีชมพูออ น ออกเปนชอในระหวางทิง้ ใบหรือผลิใบใหม ฝกมีขนนุม ” สวนคําวา “กาลพฤกษ” นั้น
ราชบัณฑิตยสถานไมไดเก็บคํานี้ไว เนื่องจากไมมีพรรณไมชื่อดังกลาว
3. ไมสามารถใชคํา “กาลพฤกษ” เรียก Cassia bakeriana Craib แทนคํา “กัลปพฤกษ” ได
ที่ประชุมคณบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2547 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2547 ไดพิจารณา
แลวเห็นวา ควรเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแกนเพื่อมีมติและออกเปนประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกนและมี
ความเห็นวาชื่อตนไมประจํามหาวิทยาลัยซึ่งมีลักษณะเห็นไดทั่วไปชัดเจนและสื่อไดถึงชื่อทางวิทยาศาสตรวา Cassia
bakeriana Craib นั้น ควรใชชื่อที่เปนทางการซึ่งไดรับการยอมรับจากองคกรของรัฐที่มีหนาที่นั้น ๆ ซึ่งในกรณีนี้
คือราชบัณฑิตยสถาน จึงเห็นควรเสนอใหใชคําวา “กัลปพฤกษ” เปนชื่อทางการที่ใชในราชการ และใชคําวา
“กาลพฤกษ” หรือ “กัลปพฤกษ” เปนชื่อทั่วไปได โดยออกเปนประกาศสภามหาวิทยาลัยตอไป
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหใชชื่อตนไมประจํามหาวิทยาลัย วา “กัลปพฤกษ”
ตามที่กําหนดโดยราชบัณฑิตยสถานเปนชื่อทางการที่ใชทั้งในราชการ และโดยทั่วไป
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ระเบียบวาระที่ 6 เรือ่ งเสนอเพือ่ ทราบ
6.1 รายงานการตรวจสอบบัญชีประจําปงบประมาณเงินรายได พ.ศ. 2546
ประธานใหรองอธิการบดีฝา ยบริหารเสนอตอทีป่ ระชุมความวา ดวยหนวยตรวจสอบภายในไดทาการ
ํ
ตรวจสอบบัญชีกบั หลักฐานและทะเบียนตางๆ ประจําปงบประมาณเงินรายได ป 2546 สิน้ สุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2546
ํ น ปรากฏวาไดจดั ทําบัญชีเชนเดียวกันกับปทผี่ า นมา และมียอดคงเหลือถูกตอง
เรียบรอยแลว โดยวิธที ดสอบทางบัญชีเทาทีจ่ าเป
ตามงบรับ – จาย โดยมีขอ สังเกตวา บางคณะ/หนวยงานมีเงินเหลือจายสุทธิไมเพียงพอเพือ่ สมทบจายเขาเงินกองทุน 7% ซึง่
ทีป่ ระชุมคณบดี คราวประชุมครัง้ ที่ 14/2547 เมือ่ วันที่ 4 สิงหาคม 2547 ไดรบั ทราบ และมีขอ คิดเห็นเสนอแนะใหสานั
ํ ก
ทะเบียนและประมวลผลพิจารณาดําเนินการเรือ่ งการแจงยอดรายรับจากคาลงทะเบียนของนักศึกษาใหแตละคณะเร็วขึน้ เพือ่
ใหคณะสามารถทราบตัวเลขรายรับทีแ่ ทจริงจากคาธรรมเนียมการศึกษาตางๆ ซึง่ จะเปนประโยชนตอ การบริหารจัดการ
งบประมาณของคณะยิง่ ขึน้ และไมสง ผลกระทบตอการหักเงินสมทบจายเขากองทุน 7%
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
ทีป่ ระชุมรับทราบ
6.2 สรุปผลการดําเนินงานและรายงานการตรวจสอบบัญชีประจําปงบประมาณ 2546
ของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
ประธานใหรองอธิการบดีฝา ยบริหารเสนอตอทีป่ ระชุมความวา ดวยวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ได
รายงานสรุปผลการดําเนินงานและรายงานผูส อบบัญชีรบั อนุญาตปงบประมาณ 2546 เพือ่ ใหเปนไปตาม ขอ 7 แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย องคกรในกํากับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 และ ขอ 19 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วา
ดวยโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2546 และมหาวิทยาลัยไดแตงตัง้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของวิทยาลัยแลว ซึง่ มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
ทีป่ ระชุมรับทราบ
6.3 ผลการเวียนเสนอขออนุมตั ปิ ริญญาใหแกผสู าเร็
ํ จการศึกษา
ดวยในชวงทีไ่ มมกี ารประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยไดจดั ทําหนังสือเวียนเสนอตอ
ํ จการศึกษา จํานวน 3 ครัง้ และเมือ่ ถึงวันที่ครบกําหนด
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุมตั ปิ ริญญาใหแกผสู าเร็
การเวียนหนังสือแลวปรากฏวาไมมขี อ ทักทวงแตประการใด จึงถือวาสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมตั ิ ดังนี้
ครัง้ ที่ 1 ตามหนังสือมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว.4646 และตามบันทึก ที่ ศธ
0514.1.1.2/ว.402 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2547 โดยครบรอบการเวียนในวันที่ 19 กรกฎาคม 2547
- ระดับอนุปริญญา
1 คน
- ระดับปริญญาตรี
65 คน
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต 6 คน
- ระดับปริญญาโท
26 คน
รวม 98 คน
ครัง้ ที่ 2 ตามหนังสือมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว.5030 และตามบันทึก ที่ ศธ
0514.1.1.2/ว.461 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2547 โดยครบรอบการเวียนในวันที่ 4 สิงหาคม 2547
- ระดับปริญญาตรี 65 คน
- ระดับปริญญาโท 76
คน
- ระดับปริญญาเอก 2
คน
รวม 143 คน
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ครัง้ ที่ 3 ตามหนังสือมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว.5307 และตามบันทึก
ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว.478 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2547 โดยครบรอบการเวียนในวันที่ 16 สิงหาคม 2547
- ระดับปริญญาตรี
6 คน
- ระดับปริญญาโท
53 คน
- ระดับปริญญาเอก
2 คน
รวม 61 คน
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
ทีป่ ระชุมรับทราบ
6.4 รายงานการปฏิบตั งิ านของอธิการบดี ประจําเดือนมิถนุ ายน และกรกฎาคม 2547
ประธานใหอธิการบดีเสนอตอทีป่ ระชุมความวา ดวยในเดือนมิถนุ ายน และกรกฎาคม 2547 อธิการบดี
ไดปฏิบตั ภิ ารกิจตางๆประกอบดวย งานประจําทัว่ ไป กิจกรรมทีเ่ กีย่ วของกับตางประเทศ/วิเทศสัมพันธ การเปนวิทยากร
บรรยายหรืออภิปราย และอืน่ ๆ ซึง่ มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
ทีป่ ระชุมรับทราบ
6.5 สรุปกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวาง 16 มิถนุ ายน – 15 สิงหาคม 2547
ํ นกิจกรรม
ดวยในชวงระหวางวันที่ 16 มิถนุ ายน – 15 สิงหาคม 2547 มหาวิทยาลัยไดดาเนิ
ในดานการพัฒนาวิชาการและผลิตบัณฑิต การวิจยั การบริการวิชาการ การสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม การพัฒนา
นักศึกษา การตางประเทศ การพัฒนาสิง่ แวดลอม การพัฒนาระบบบริหารและบุคลากร การพัฒนาเทคโนโลยี และการ
จัดกิจกรรมพิเศษอืน่ ๆ ซึง่ มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ทีป่ ระชุมรับทราบ
6.6 รายงานสรุปขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน
เดือน มิถุนายน และกรกฎาคม 2547
ดวยฝายกิจการพิเศษ และงานประชาสัมพันธ ไดรวบรวมรายงานขาวมหาวิทยาลัยขอนแกน
ในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน ประจําเดือนมิถุนายน และกรกฎาคม 2547 โดยแยกประเภทเปนขาว
ดานตางๆ ไดแก วิชาการ บุคคล วิจัย กิจกรรม ทั่วไป และชุมชน รวมทั้งสิ้น 66 ขาวในเดือนมิถุนายน และ
89 ขาว ในเดือนกรกฎาคม 2547 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ทีป่ ระชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 7 เรือ่ งอืน่ ๆ
7.1 ขอมูลผลงานวิจยั ทีต่ พี มิ พ
ประธานใหอปุ นายกสภามหาวิทยาลัยเสนอตอทีป่ ระชุมความวา เพือ่ ใหสามารถเห็นภาพรวมการวิจยั ของ
มหาวิทยาลัยชัดเจนขึน้ จึงประสงคขอทราบขอมูลงานวิจยั ทีไ่ ดตพี มิ พ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกนยอนหลัง 5 ป
ขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการใหขอ มูลดวย
ทีป่ ระชุมรับทราบ และมอบใหรองอธิการบดีฝา ยวิจยั รับไปพิจารณาดําเนินการ
7.2 การใหปริญญาเกียรตินยิ มสําหรับผูส าเร็
ํ จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ทีศ่ กึ ษาตอเนือ่ ง
ประธานใหอปุ นายกสภามหาวิทยาลัยเสนอตอทีป่ ระชุมความวา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยขอนแกน
สามารถใหปริญญาเกียรตินยิ ม สําหรับผูส าเร็
ํ จการศึกษาหลักสูตรทีเ่ ปนการศึกษาตอเนือ่ ง หรือภาคสมทบ ไดหรือไมอยางไร
ขอใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบดวย
รองอธิการบดีฝา ยวิชาการและวิเทศสัมพันธ ไดชแี้ จงวา การใหปริญญาเกียรตินยิ มของมหาวิทยาลัย เปน
ไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาขัน้ ปริญญาตรี พ.ศ. 2542 ซึง่ มีขอ กําหนดชัดเจน โดยในขอกําหนด
ไมไดระบุวา การใหปริญญาเกียรตินยิ มใหกบั ผูส าเร็
ํ จการศึกษาหลักสูตรประเภทใด แตจะไมใหกบั ผูท เี่ ขาศึกษา โดยไดรบั การ
ยกเวนรายวิชาตางๆในหลักสูตร ซึง่ ถาผูส าเร็
ํ จการศึกษาไมไดรบั การยกเวนรายวิชาใดๆ ก็สามารถไดปริญญาเกียรตินยิ ม
ตามระเบียบฯดังกลาว
ทีป่ ระชุมรับทราบ
ํ
ยงยืน
7.3 ปญหาเรือ่ งการใชทดี่ นิ โครงการของคณะเกษตรศาสตร ทีอ่ าเภอเชี
ประธานให นายสมพร กลิน่ พงษา เสนอตอทีป่ ระชุมความวา ตามทีโ่ ครงการของคณะเกษตรศาสตรที่
อําเภอเชียงยืน มีปญ
 หาการใชทดี่ นิ ในการดําเนินการ จากองคกรบริหารงานสวนทองถิน่ ระดับตําบล และอําเภอนัน้ เทาทีไ่ ด
ตรวจสอบมหาวิทยาลัยไมไดดาเนิ
ํ นการใดทีข่ ดั ตอกฎหมาย เห็นควรใหอธิการบดีพจิ ารณาประสานหารือในระดับรัฐมนตรี
เพือ่ ใหโครงการดังกลาว ดําเนินตอไปได
ที่ประชุมรับทราบ และมอบใหอธิการบดีรับไปพิจารณา
7.4 การแกไขภัยนํ้าทวม และภัยแลง
ประธานไดเสนอตอที่ประชุมความวา เนื่องจากจังหวัดขอนแกน และภาคอีสาน จะมีปญหาจาก
ภัยนํ้าทวม และภัยแลงคอนขางมาก มหาวิทยาลัยควรศึกษาหาวิธีการแกไขปญหาดังกลาว เนื่องจากเปนแหลงรวม
นักวิชาการ นายเจตน ธนวัฒน ผูว า ราชการจังหวัดขอนแกน ไดกลาวเสริมวา ทางจังหวัดไดรบั อนุมตั งิ ประมาณใน
การดําเนินการศึกษาและแกไขปญหาภัยนําท
้ วม จํานวน 20 ลานบาท ซึง่ จะจัดทําเปนโครงการบูรณาการ ในการนี้
จังหวัดยินดีจะเชิญอาจารยจากมหาวิทยาลัยเปนที่ปรึกษาทางดานวิชาการเพื่อแกไขปญหาทั้งระบบ รวมทั้งการ
จัดการแหลงนํ้าเพื่อชวยภัยแลงดวย
ที่ประชุมรับทราบ และมอบใหมหาวิทยาลัยประสานกับผูวาราชการจังหวัดขอนแกนตอไป
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เลิกประชุมเวลา 11.45 นาฬิกา

(รองศาสตราจารยกุลธิดา ทวมสุข)
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน

นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน มูลศรี
ผูจดรายงานการประชุม
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