
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
ครั้งที่  7/2547

วันพุธที่  25 สิงหาคม 2547
ณ  หองประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแกนกัลปพฤกษ

มหาวิทยาลัยขอนแกน  จังหวัดขอนแกน
-------------------------------------------

ผูมาประชุม
  1. พลตํ ารวจเอกเภา  สารสิน                  นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน     ประธาน
  2. ศ.(เกียรติคุณ)น.ต.กํ าจร  มนุญปจุ ร.น.              อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
                                         และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  3. ศ.สิปปนนท  เกตุทัต                                  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  4. รศ.สายหยุด  นิยมวิภาต            กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  5. นายสุนทร   อรุณานนทชัย                               กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  6. นายสมพร  กล่ินพงษา         กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  7. นายพีรพงศ  จิระวงศประภา                             กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  8. นายเจตน  ธนวัฒน               กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  9. นายสารกิจ  ถวิลประวัติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
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1. รศ.พิศาล  ศิริธร รองอธิการบดีฝายวิจัย
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3. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ

เริม่ประชมุเวลา        09.20  นาฬกิา
 ประธานกลาวเปดประชุมและดํ าเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้ คือ

ระเบียบวาระที่ 1    เรื่องที่ประธานแจงตอที่ประชุม
- ไมมี-

ระเบียบวาระที่ 2    เรื่องที่เลขานุการแจงตอที่ประชุม
2.1   รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหาร
ประธานใหกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมความวา ตามที่

กรรมการสภามหาวทิยาลัย ประเภทผูแทนผูบรหิาร ชดุปจจบุนัจะครบวาระการด ํารงต ําแหนงในวนัท่ี 16 ตลุาคม 2547
มหาวทิยาลัยไดด ําเนนิการเลอืกกรรมการสภามหาวทิยาลัย ประเภทผูแทนผูบรหิาร ตามขอบงัคับมหาวทิยาลัยขอนแกน
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วาดวย หลักเกณฑและวธีิการเลือกตัง้กรรมการสภามหาวทิยาลัย ประเภทผูแทนผูบรหิาร พ.ศ. 2541  เสรจ็เรยีบรอยแลว
ปรากฎวาบุคคลผูมีรายชื่อดังตอไปนี้เปนผูไดรับเลือก คือ

1. รองศาสตราจารยดํ ารงค  หอมดี รองอธิการบดีฝายบริหาร
2. รองศาสตราจารยประจักษ  พัวเพิ่มพูลศิริ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
3. รองศาสตราจารยสุลัดดา  ลอยฟา คณบดีคณะศึกษาศาสตร
4. รองศาสตราจารยกิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
5. รองศาสตราจารยอัศนี  ปาจีนบูรวรรณ คณบดีคณะเกษตรศาสตร
6. รองศาสตราจารยจิตเจริญ  ไชยาคํ า ผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ

ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหารเรียบรอยแลว
จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

2.2 กํ าหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจํ าปการศึกษา 2546
ประธานใหกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยสํ านักราช

เลขาธิการพระบรมมหาราชวังไดแจงวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯให สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองคมาพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสํ าเร็จการศึกษา
มหาวทิยาลัยขอนแกน ประจ ําปการศกึษา 2546 ในวนัพธุท่ี 22 ธันวาคม 2547   สํ าหรบัรายละเอยีดก ําหนดการจะได
เสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อทราบตอไป

ที่ประชุมรับทราบ

2.3 แนะนํ าตัวกรรมการสภามหาวิทยาลยัประเภทผูแทนผูบริหารทานใหม
ประธานใหกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยในคราว

ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 6/2547 เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2547 ไดแจงผลการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทผูแทนผูบริหาร แทน รศ.วินิต ชินสุวรรณ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ซ่ึงครบวาระการดํ ารง
ตํ าแหนงคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร   และ ผูชวยศาสตราจารยศรปีญญา ใจใหญ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร เปนผูไดรับเลือกนั้น  ในการนี้ใครขออนุญาตแนะนํ าตัวบุคคลตอท่ีประชุม

ที่ประชุมรับทราบและแสดงความยินดีตอนรับ

ระเบียบวาระที่ 3    การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
                         ครั้งที่ 6/2547  เม่ือวันที่  30  มิถุนายน 2547

     ท่ีประชมุมีมตริบัรองรายงานการประชมุครัง้ดงักลาวโดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องสืบเน่ือง

4.1 รายงานสถานภาพเงินรายได ของมหาวิทยาลัยขอนแกน เพียงวันที่  16  สิงหาคม  2547
                และขออนุมัตินํ าเงินรายไดไปลงทุนซื้อพันธบัตรรัฐบาล

ประธานใหรองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอท่ีประชุมความวาสถานภาพเงินรายไดมหาวิทยาลัย
ขอนแกนเพียงวันท่ี  16  สิงหาคม 2547 มหาวทิยาลัยขอนแกน มียอดเงินฝากรวม  3,017,600,822.28 บาท  
โดยแยกฝาก ดังนี้
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-   ฝากธนาคาร/สถาบนัการเงนิ (ฝากรวมสวนกลาง)  2,328,954,319.90 บาท คิดเปน 77.18 %
    (อัตราดอกเบี้ยเฉล่ีย 3.96%)
-  ฝากธนาคาร/สถาบันการเงิน ท่ีใชชื่อบัญชีเฉพาะ  585,706,608.57 บาท คิดเปน 19.41 %
-  ฝากธนาคารเพือ่ค้ํ าประกนัเงนิกูเพือ่การเคหะสงเคราะห  102,939,893.81 บาท  คิดเปน  3.41 %
ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2547  เปนเงิน  7,341,066.32 บาท  มีดอกเบี้ยรับปงบประมาณ 2547

จํ านวน 62,469,756.48 บาท ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
และประธานไดให นายสุนทร อรุณานนทชัย ในฐานะประธานคณะกรรมการการเงินมหาวิทยาลัย

ขอนแกน เสนอตอท่ีประชุมความวา เนื่องจากในเดือนกรกฎาคม 2547 ไมมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย แตเพื่อ
ใหการนํ าเงินไปลงทุนของมหาวิทยาลัยสามารถดํ าเนินการไดทันเวลาและไดผลประโยชนตอบแทนสูงสุด  คณะ
กรรมการการเงินฯจึงไดนํ าเงินไปลงทุนซ้ือพันธบัตรรัฐบาล 10 ป จํ านวน 300 ลานบาท แตสามารถซื้อไดจริง
เพียง 195 ลานบาท ซ่ึงจะไดดอกเบีย้ในอัตรา 5.9 % ในการนีจ้งึใครขออนมัุตสิภามหาวทิยาลัยน ําเงนิไปลงทุนซ้ือ
พนัธบตัร จ ํานวนไมเกนิ 250 ลานบาท

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมีมตอินุมัติใหนํ าเงินรายไดไปลงทนุซือ้พันธบัตรไดจํ านวนไมเกิน

250 ลานบาท

4.2 รายงานความกาวหนาในการด ําเนินงานของคณะกรรมการดานการก ํากับนโยบายและการประเมนิ
ประธานให รศ.สายหยุด นิยมวิภาต ในฐานะประธานคณะกรรมการดานการกํ ากับนโยบายและ

การประเมนิฯ เสนอตอท่ีประชมุความวา คณะกรรมการฯ ไดจดัทํ ารายงานผลการวเิคราะหรายงานการประเมนิตนเอง
ของอธิการบดี และรองอธิการบดี  ครั้งท่ี 2  ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม  2546 – 31 มีนาคม 2547  เสร็จเรียบรอย
แลว ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   โดยจากรายงานการประเมินตนเองของอธิการบดีและ
รองอธิการบดีท่ีเสนอมาเปนการรายงานกิจกรรมที่อยูในสายงานที่รับผิดชอบ  งานท่ีใหความสํ าคัญสวนใหญยังคง
เปนงานประจํ า แตเนื่องจากคณะกรรมการฯไมมี TOR ของรองอธิการบดี ทํ าใหไมสามารถสะทอนผลการปฏิบัติ
งานของรองอธิการบดีเปนรายบุคคลได   สํ าหรับการประเมินอธิการบดีควรประเมินตาม KPI  ของมหาวิทยาลัย
แตในขณะท่ีทํ าการประเมิน มหาวิทยาลัยยังจัดทํ า KPI ไมแลวเสร็จ จึงไมมีขอมูลพอท่ีจะสะทอนสมรรถนะการ
ทํ างานของอธิการบดีได
ขอเสนอแนะ

1. การประเมินผลงานของอธิการบดีควรจะตองมี KPI ของมหาวิทยาลัยเปนบรรทัดฐานในการประเมิน  โดย
KPI จะตองมีความชัดเจน กระชับ จํ านวนไมมาก และสามารถติดตามไดงาย โดยสามารถสะทอนความ
สํ าเร็จของภารกิจหลักและภารกิจท่ีเปนจุดเนนของมหาวิทยาลัย ดังนั้นเพื่อท่ีจะใหการประเมินครั้งตอไป
เปนไปตามหลักการประเมิน คณะกรรมการฯเห็นควรใหจัดประชุมเชิงปฏิบัติการรวมระหวางผูบริหาร
มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการฯเพื่อคัดเลือก  KPI จํ านวนหนึง่สํ าหรบัการประเมนิอธิการบด ี และ
มหาวทิยาลัย ในกระบวนการคดัเลือก KPI จะเชญิผูเชีย่วชาญดานการประเมินมาใหความรู และรวมใหคํ า
แนะนํ าในการคัดเลือก KPI

ท้ังนี้ คณะกรรมการฯไดแนะนํ าใหเรียนเชิญ ดร.นิธินาถ เตลาน  มาชวยใหคํ าแนะนํ าผูบริหาร
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ระดับสูงในการจัดทํ า KPI โดยจัดลํ าดับความสํ าคัญสูงสุดตามภารกิจ กํ าหนดเปาหมายชัดเจน คัดเลือก
KPI ท่ีสอดคลอง เพือ่ใชในการประเมนิครัง้ตอไป  ซ่ึงประธานคณะกรรมการฯไดประสานหารอืเรือ่งนีก้บั
อธิการบดแีลว และขณะนี้มหาวิทยาลัยอยูระหวางดํ าเนินการเรื่องดังกลาว

2. การประเมินอธิการบดีและมหาวิทยาลัยโดยสภามหาวิทยาลัยจะเนนเฉพาะสวนท่ีสํ าคัญ เพื่อทราบแนวโนม
ท่ีจะกอใหเกิดผลสํ าเร็จ และหรือ ความสํ าเร็จของงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย สํ าหรับงานประจํ ามี
ระบบการประเมินเปนระดับชั้นตามสายงานอยูแลว ทางมหาวิทยาลัยไมจํ าเปนตองจัดทํ ารายละเอียดสงให
สภามหาวิทยาลัย

3. การประเมินผลงานของรองอธิการบดีควรใหอธิการบดีเปนผูประเมิน เพราะอธิการบดีเปนผูมอบหมาย
งานใหรองอธิการบดี โดยใหเลือก KPI ท่ีเหมาะสมกับงานที่มอบหมายตามกรอบ KPI ของมหาวิทยาลัย

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และพิจารณา
มติ  ที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบตามที่คณะกรรมการดานการกํ ากับนโยบายและการ

ประเมินเสนอ

4.3 รายงานผลการดํ าเนินงานของคณะทํ างานเพ่ือติดตามผลการดํ าเนินงานตามมติ
                สภามหาวิทยาลัย และรวบรวมผลงานของสภามหาวิทยาลัย

ประธานให รศ.สุภาพ ณ นคร ในฐานะประธานคณะทํ างานเพื่อติดตามผลการดํ าเนินงานตามมติ
สภามหาวิทยาลัยฯเสนอตอท่ีประชุมความวา  คณะทํ างานฯไดติดตามผลการดํ าเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย
ขอนแกน ในคราวประชุม ครั้งท่ี 5/2547 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม 2547  เรียบรอยแลว ซ่ึงมีสรุปรายงาน
การติดตามผลการดํ าเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ในการนี้ คณะทํ างานฯมีขอคิดเห็นเสนอแนะบางประเด็น ใครขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณามอบหมายใหมหาวิทยาลัยพิจารณาดํ าเนินการ ดังนี้

1. การจัดทํ าดัชนีชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยไดจัดทํ าเอกสาร KPI เสนอใหคณะ หนวยงานตางๆไดรับทราบเพื่อใหเปนแนวทาง

ปฏิบัติและพิจารณาดํ าเนินการปรับใชใหเหมาะสมกับคณะ หนวยงาน ในปงบประมาณ 2547 ไปแลว แตในป
งบประมาณ 2548  มหาวิทยาลัยควรมีกระบวนการในการจัดทํ า KPI โดยคํ านึงถึงเรื่องตางๆ ดังนี้

1) การมีสวนรวม    2) ความพรอมของมหาวทิยาลัย
3) ทิศทางท่ีมีเปาหมายของมหาวิทยาลัย 4) ความสอดคลองกับภารกิจของคณะวิชา

      5)   การเรยีงลํ าดบั KPI ท่ีจะน ําไปสูเปาหมาย 6) ระยะเวลาการปฏบิตักิาร และเกณฑชีว้ดัท่ีชดัเจน
2. การดํ าเนินการแกไขปญหาการกอสรางอาคารฯ

สภามหาวทิยาลัยควรมมีาตรการใหมหาวทิยาลัยด ําเนนิการแกไขปญหาการกอสรางในอนาคตอยางชดัเจน
เนื่องจากคณะ/หนวยงานที่ไดรับงบประมาณกอสรางอาคารศรีนครินทรานุสรณ คณะแพทยศาสตร
อาคารเรียนรวมคณะวทิยาศาสตร และอาคารศนูยสารสนเทศ ซ่ึงกอสรางยังไมแลวเสรจ็ แตไดรบังบประมาณเพือ่
จดัซ้ือครภัุณฑประจ ําอาคาร เชน เครือ่งมือแพทย ครภัุณฑ IT และครภัุณฑทางการศกึษาอืน่ๆ โดยไดจดัซ้ือครภัุณฑ
ดงักลาวเสร็จแลว แตยังไมไดใชประโยชน เนื่องจากอาคารสรางยังไมเสร็จ  มหาวทิยาลัยควรแตงตัง้คณะกรรมการ
ขึน้มาเพือ่พจิารณาดํ าเนินการนํ าครุภัณฑไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด

3. การผลิตบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตรโดยใหความส ําคัญกับสหกิจศึกษา
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรมีแผนกลยุทธท่ีชัดเจนที่จะทํ าใหบัณฑิตของคณะวิศวกรรมศาสตร มี
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คุณสมบัติท่ีพึงประสงค ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยตองใชกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน  (Internal Quality
Assessment, IQA) เปนระยะๆและรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ

4. การทบทวนกระบวนการ กํ าหนดกลไกที่ชัดเจน ในการแกไขปญหาความผิดพลาดในการเสนอขอ
อนุมัติปริญญา

    สํ านักทะเบียนและประมวลผลไดจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาระบบทะเบียนและ
ประมวลผล แกเจาหนาท่ีผูท่ีเกี่ยวของ ระหวางวันท่ี 8-10 กรกฎาคม 2547 จึงเห็นควรใหมหาวทิยาลัยรายงานผล
การสัมมนาและแนวทางทีจ่ะน ําไปสูการปฏิบตั ิเพือ่แกไขปญหาและขอผิดพลาดทีเ่กดิขึน้ รวมทัง้การปองกนัปญหาดงักลาว
ในอนาคต ใหสภามหาวทิยาลัยรบัทราบดวย

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณา
ที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบตามที่คณะทํ างานฯเสนอ

4.4  การจัดตั้งสถานีบริการน้ํ ามันเชื้อเพลิงในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานใหรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษเสนอตอท่ีประชุมความวา ตามที่ท่ีประชุมสภา

มหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งท่ี 9/2546  เม่ือวันท่ี  24 กันยายน 2546 ไดพิจารณาเห็นชอบใน
หลักการ การจัดตั้งสถานีบริการนํ้ ามันเชื้อเพลิงภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน ในลักษณะสวัสดิการ และใหบริษัท
ปตท.จํ ากัด (มหาชน) เปนผูกอสรางสถานีนํ้ ามันเชื้อเพลิงดังกลาว  โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะใหพิจารณาราย
ละเอียดการดํ าเนินการในเชิงธุรกิจเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง ดังนี้

1.  ควรมีความชดัเจนเรือ่งผูบรหิารสถานนีํ ้ามันฯ
2.  ควรตองคํ านงึถงึประโยชนและรายรบัท่ีจะเกดิขึน้โดยคดิเปนองครวมธรุกจิท้ังในระยะสัน้

และระยะยาว โดยใหพจิารณาใหละเอยีดรอบคอบเกีย่วกบัการก ําหนดหลักเกณฑ วธีิการตางๆ
บัดนี้ มหาวิทยาลัยไดดํ าเนินการตามขอคิดเห็นเสนอแนะดังกลาวเรียบรอยแลว  โดยไดด ําเนนิการ

ศกึษาความเปนไปไดในการบรหิารจดัการสถานบีรกิารนํ ้ามัน ปตท. และ ไดรบัความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุคณบดี
คราวประชมุครัง้ท่ี 12/2547 เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2547 แลว  ซ่ึงมีรายละเอยีดประกอบวาระการประชมุ

    จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการจัดตั้งสถานีบริการนํ้ ามันเชื้อเพลิงใน
มหาวิทยาลัยขอนแกน ในลักษณะสวัสดิการ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหจัดตั้งสถานีบริการน้ํ ามันเชื้อเพลิงในมหาวิทยาลัย
ขอนแกน ในลักษณะสวัสดิการ

4.5 การรับโอนพัสดุครุภัณฑและทรัพยสินและการเริ่มดํ าเนินการของมูลนิธิสถาบันความรวมมือ
                เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจลุมน้ํ าโขง

ประธานใหอธิการบดเีสนอตอท่ีประชมุความวา ตามทีส่ภามหาวทิยาลัยขอนแกน เห็นชอบในหลกัการ
ใหดํ าเนินการเปล่ียนสถานภาพของสถาบันความรวมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุมนํ้ าโขง  และมหาวิทยาลัยขอนแกน
รวมกบัสถาบนัฯไดด ําเนนิการตามขัน้ตอนตางๆมาเปนลํ าดบั จนกระทัง่สภามหาวทิยาลัยขอนแกนไดยกเลิกระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยสถาบันความรวมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุมนํ้ าโขง พ.ศ. 2540 แลว โดยมีผลตั้งแต
วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2547 นัน้ ประกอบกบัสถาบนัฯ ไดปรบัเปล่ียนสถานภาพทางกฎหมายเปนมูลนธิิสถาบนัความรวม
มือเพือ่พฒันาเศรษฐกจิลุมนํ ้าโขงแลว  ในสวนของการโอนเงนิและทรพัยสินไมถาวรของสถาบนัฯ ใหเปนเงนิทุน
ประเดมิของรฐับาลไทยเพือ่จดัตัง้มูลนธิิของสถาบนัความรวมมอืเพือ่พฒันาเศรษฐกจิลุมนํ ้าโขง นัน้ สภามหาวทิยาลัย
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ขอนแกน ในคราวประชมุครัง้ท่ี 4/2546 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2546 เคยใหความเห็นชอบหลักการแลว และ
มหาวทิยาลัยไดเสนอเรือ่งดงักลาวตอคณะรฐัมนตร ีซ่ึงคณะรฐัมนตรใีนคราวประชมุเม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2547 ให
ความเห็นชอบการโอนทรพัยสินท่ีเปนเงนิสดของสถาบนัฯ ใหเปนเงนิทุนประเดมิของรฐับาลไทยเพือ่กอตัง้มูลนธิิตอไป
โดยเงนิทุนประเดมิใหคิดตามมลูคาท่ีมีอยูจรงิ ณ วนัโอนตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ
                   และเนือ่งจากพสัด ุครภัุณฑ ทรพัยสินตางๆท่ีจะโอนนัน้ เปนพสัด ุครภัุณฑ ทรพัยสิน ท่ีมิไดมาจากงบ
ประมาณแผนดนิ แตมาจากการบรจิาคและจากเงนิชวยเหลือจากรฐับาลนวิซีแลนด ซ่ึงถอืเปนเงนิรายไดของมหาวทิยาลัย
ซ่ึงเปนอ ํานาจของสภามหาวทิยาลัยท่ีจะก ําหนดหลักเกณฑในการโอนทรพัยสินแกหนวยงานอืน่ท่ีมิใชหนวยงานราชการได
และเนือ่งจากในการด ําเนนิการกอนเสนอคณะรฐัมนตร ี สภามหาวทิยาลัยในคราวประชมุครัง้ท่ี 4/2546 เม่ือวนัท่ี 30
เมษายน 2546 ไดมีมตเิห็นชอบใหโอนทรพัยสิน ใหแกมูลนธิิแลวเพือ่เปนเงินทุนประเดิมในนามรัฐบาลไทย  นอกจาก
นั้นเพื่อใหสอดคลองกับประกาศสภามหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 2/2547) ใหมีผลยกเลิกสถานภาพเดมิตัง้แตวนัท่ี 1
กรกฎาคม 2547 และเริม่ด ําเนนิการอยางเปนทางการเตม็รปูแบบในวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2547

จงึน ําเสนอสภามหาวทิยาลัยพจิารณาใหความเห็นชอบในการโอนพสัด ุครภัุณฑ และทรพัยสินท่ีไมใชท่ี
ดนิและส่ิงกอสรางแกมูลนธิิฯ ตัง้แตวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2547 โดยมรีายการเงนิสดครภัุณฑ และทรพัยสินท่ีจะขอโอน
เปนมูลคารวม 32,243,701.84 บาท ตามรายละเอยีดในเอกสารประกอบวาระการประชมุ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการโอนพัสดุ ครุภัณฑ และทรัพยสินใหแกมูลนิธิฯ
ต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ตามที่เสนอ

4.6  รายงานความกาวหนาการกอสรางศูนยหัวใจสิริกิต์ิฯ
                 ประธานใหรองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอท่ีประชุมความวา มหาวิทยาลัยอยูระหวางการดํ าเนิน
การบอกเลิกสัญญาการกอสรางอาคารศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ และจัดจางผูรับจางรายใหม  หลังจากสัญญาส้ินสุดเม่ือวัน
ท่ี 7 กรกฎาคม 2547 ไดมีการแจงใหบริษัทท่ีปรึกษาหยุดงานการควบคุมงาน   แจงบอกเลิกสัญญาและสงวนสิทธ์ิ
ปรับไปยังบริษัทเทพอินทนนทจํ ากัด  แจงการรบิหลักประกนัสัญญา และหลักประกนัเงนิคาจางลวงหนาไปยังบรษิทั
บรหิารสินทรพัย สุขมุวทิ จ ํากดั และใหบริษัทท่ีปรึกษารายใหม ทํ าการสํ ารวจงานในสวนท่ีเหลือ ประเมินและจัดทํ า
รายการกอสรางในสวนทีไ่ดด ําเนนิการแลวและสวนทียั่งไมไดด ําเนนิการ    ไดแตงตัง้คณะกรรมการก ําหนดราคากลาง
และคณะกรรมการจดัจางและก ําหนดเงือ่นไขผูรบัแบบรปู เพือ่จะจดัหาผูรบัจางรายใหม โดยวธีิพเิศษ  ซ่ึงมหาวทิยาลัย
จะไดสรปุเรือ่งสง สํ านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา และสํ านกังบประมาณเพือ่ขออนมัุตคิณะรฐัมนตร ี ใหเสรจ็ส้ิน
ภายใน 30 กนัยายน 2547  นี ้ซ่ึงมีขัน้ตอนตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ

จงึน ําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพือ่ทราบ
ทีป่ระชมุรบัทราบ และมขีอคดิเหน็เสนอแนะใหมหาวทิยาลยัพิจารณาเรือ่งการจายเงินคาจางให

ผูรบัเหมาชวงโดยตรงเพือ่ลดปญหาการด ําเนินการกอสรางในอนาคต

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ขออนุมัติต้ังงบประมาณรายได ป 2547 เพ่ิมเติม  ของ ศูนยหัวใจสิริกิต์ิฯ

                คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  และคณะพยาบาลศาสตร
ประธานใหอธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยมีคณะ หนวยงาน เสนอขอตั้งงบประมาณเงิน

รายได ป 2547 เพิ่มเติม ดังนี้
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 1. ศูนยหัวใจสิริกิต์ิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอตั้งงบประมาณรายรับเพิ่มเติม จากเงินคาบริการรักษา
พยาบาล จํ านวน 18,950, 600 บาท เพื่อตั้งงบประมาณรายจายในงานบริการรักษาพยาบาล เปนรายจายใน
หมวดเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 16,478,800 บาท และหมวดเงินทุน (เงินทุนสํ ารอง เงินกองทุนรวม
และเงินสมทบจายคาสาธารณูปโภค)  2,471,800 บาท

2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอตั้งงบประมาณรายรับเพิ่มเติมจากเงินคาธรรมเนียมการ
ศึกษา จํ านวน 500,000 บาท และจากทุนสํ ารองสะสม จํ านวน 4,405,100 บาท รวมเปนเงินท้ังส้ิน 4,905,100
บาท และตั้งงบประมาณรายจายในงานจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร และงานสนับสนุนการจัดการศึกษา เปนราย
จายในหมวดเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนคาจางชั่วคราว เงินอุดหนุนท่ัวไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) และหมวดเงิน
ทุน เพื่อเปนคาใชจายในการจัดการศึกษา โครงการพัฒนา/สัมมนา และการดํ าเนินงานของหนวยงาน       ปจจุบัน
คณะฯ มีเงินทุนสํ ารองสะสมท้ังส้ิน 26,544,083.14 บาท ขออนุมัติใชครั้งนี้ 4,405,100 บาท คิดเปนรอยละ
16.60 ของเงินทุนสํ ารองสะสมท่ีมี และในส้ินปงบประมาณ 2547 ประมาณการวาจะมีเงินทุนสํ ารองท่ีจะโอนเขา
เปนเงินทุนสํ ารองสะสม 2,049,800 บาท

3. คณะพยาบาลศาสตร  ขอตัง้งบประมาณรายรบัเพิม่เตมิ จากเงนิคาธรรมเนยีมการศกึษา จ ํานวน
1,117,800 บาท เพือ่ตัง้งบประมาณรายจายในงานจดัการศกึษาดานวทิยาศาสตรสุขภาพ (ระดบับณัฑติศกึษา ภาค
พเิศษ)  เปนรายจายในหมวดเงนิอดุหนนุ (เงนิอดุหนนุเฉพาะกจิ) 950,130 บาท และหมวดเงนิทุน (เงนิทุนสํ ารอง
เงนิกองทุนรวม และเงนิสมทบจายคาสาธารณปูโภค)  167,670 บาท

ท้ังนี้ ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งท่ี 12/2547 เม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม 2547
และครั้งท่ี 13/2547 เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2547 เรียบรอยแลว

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการขอตั้งงบประมาณรายไดป 2547 เพ่ิมเติม ของ

ศูนยหัวใจสิริกิต์ิฯ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะพยาบาลศาสตร ตามที่เสนอ

5.2  รางงบประมาณประจํ าป 2548 ของสถานจัดการและอนุรักษพลังงาน
                 คณะวิศวกรรมศาสตร

ประธานใหรองอธกิารบดฝีายบรหิารเสนอตอท่ีประชมุความวา ดวยสถานจดัการและอนรุกัษพลังงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร  ไดเสนอรางงบประมาณประจํ าป 2548  ซ่ึงมีการประมาณการภาครายรับเทากับประมาณ
การภาครายจาย เปนเงิน 19,290,000 บาท โดยรายไดเกือบท้ังหมดมาจากการใหบริการวิชาการดานการอนุรักษ
พลังงานตามบทบาทหนาท่ีของสถานฯ ในภาครายจายนั้น มีการกันงบประมาณไวเพื่อเปนทุนสํ ารอง จัดสรรให
คณะวศิวกรรมศาสตรและมหาวทิยาลัย จดัสรรเขากองทุนพฒันาครภัุณฑ  กองทุนวจิยัและพฒันาวศิวกรรมพลงังาน
และเพื่อพัฒนาบุคลากร ท้ังส้ิน 23 % ของรายไดจากคาบริการ ท้ังนี้ ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี
คราวประชุมครั้งท่ี 14/2547 เม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม 2547  แลว

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบรางงบประมาณประจํ าป 2548 ของสถานจัดการ

และอนุรักษพลังงาน ฯ ตามที่เสนอ
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5.3 บทบาท ภารกิจ และโครงสรางการบรหิารงานส ํานักบรหิารการวจัิย
ประธานใหรองอธิการบดีฝายวิจัยเสนอตอท่ีประชุมความวาตามท่ีสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ใน

คราวประชุมครั้งท่ี 2/2547 เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2547 ไดใหความเห็นชอบโครงสรางการแบงสวนราชการของ
มหาวทิยาลัยขอนแกน  โดยมสํี านกับรหิารการวจิยัเปนหนวยงานกลางในการจัดการและสนับสนุนการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยขอนแกนนั้น บัดนี้ ฝายวิจัยไดจัดทํ ารายละเอียดของสํ านักบริหารการวิจัย อันประกอบดวย บทบาท
ภารกิจ และโครงสรางการบรหิารงาน  กลาวคอืมีบทบาทในการประสานสงเสรมิ และสนบัสนนุภารกจิการวจิยัของ
มหาวทิยาลัย  มีภารกจิก ําหนดทิศทาง ยุทธศาสตรและงบประมาณ พัฒนาระบบการวิจัยของมหาวิทยาลัย ประสาน
และเชือ่มโยงงานวจิยั นกัวจิยั และผูมีสวนไดเสียกบัแหลงทุน  สรางและพฒันาศกัยภาพนกัวจิยั รวบรวมวเิคราะหและ
สังเคราะหงานวจิยั ตรวจสอบและตดิตามและประเมนิผลโครงการวจิยั พฒันาระบบฐานขอมูลการวจิยั และประชาสัมพนัธ
เผยแพรผลงานวิจัย ตลอดจนการขยายผลและถายทอดองคความรูจากงานวิจัยสูสาธารณะ   โดยจัดโครงสรางการ
บรหิารงานเปน 4 กลุมงาน ไดแก กลุมงานสงเสรมิและพฒันาการวจิยั กลุมงานบรหิารการวจิยั  กลุมงานสารสนเทศ
และธุรกจิการวจิยั  กลุมงานอ ํานวยการ ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ ท้ังนี ้ไดผานความเหน็ชอบ
จากท่ีประชมุคณบด ีคราวประชมุ ครัง้ท่ี 13/2547 เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2547 เรียบรอยแลว

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
 มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการการบริหารงานของสํ านักบริหารการวิจัย

ตามทีเ่สนอ สวนรายละเอยีดบทบาท  ภารกจิ ใหคณะกรรมการดานหลกัสตูร วชิาการ และวจัิยของสภามหาวทิยาลยั
พิจารณากอนประกาศใชตอไป

5.4  โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร
ประธานใหอธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมความวา ปจจุบันโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทย

ศาสตร ดํ าเนินการเปนหนวยงานภายในคณะฯเทียบเทาภาควิชา มีการดํ าเนินงานในรูปแบบโรงพยาบาล โดยให
บริการรักษาพยาบาลดานทันตกรรม และเปนหนวยสนับสนุนการเรียนการสอน การฝกปฏิบัติงานทางคลินิกของ
นักศึกษาทันตแพทย  และตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2546-
2550 มีเปาหมายใหมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนศูนยกลางการใหบริการวิชาการ การบริการรักษาพยาบาล เพื่อ
สนองความตองการของทองถิ่น ภูมิภาค ประเทศ และประเทศในภูมิภาคลุมนํ้ าโขง โดยการพัฒนาคุณภาพคนใหมี
ความรู เพื่อเพิ่มภูมิคุมกัน ยกระดับคุณภาพชีวิต การศึกษาและระบบสุขภาพ พัฒนาใหคณะตางๆ ในสาขาวิทยา
ศาสตรสุขภาพ เปนศูนยกลางบริการสุขภาพชั้นเลิศ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงเนนการบริการรักษาพยาบาล
ในระดับตติยภูมิ และพัฒนาระบบการใหบริการรักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเปาหมายทีต่ัง้ไว
จงึไดเสนอใหมีการตัง้ “โรงพยาบาลทนัตกรรม” คณะทันตแพทยศาสตร เพือ่ด ําเนนิภารกจิใหบรรลุเปาหมายทัง้ใน
ระดบัมหาวทิยาลัยและคณะ โดยใหมีการแบงสวนราชการทีช่ดัเจน  ซ่ึงมีรายละเอยีดโครงการจดัตัง้โรงพยาบาล
ทันตกรรมฯ ตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ ท้ังนี้ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี
15/2547 เม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2547 แลว

จงึน ําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพือ่พจิารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันต

แพทยศาสตร  ตามทีเ่สนอ  โดยขอใหเพ่ิมภารกจิการเปนศนูยกลางการคนควาวจัิยในสาขาวทิยาศาสตรสขุภาพ
วามีความเปนไปไดมากนอยเพียงใด เพราะจะครอบคลุมหลายสาขาวิชามาก นอกเหนือจากสาขาวิชาทันต
แพทยศาสตร
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5.5  โครงการจัดสรางและบริหารหอพักนักศึกษากลุมหอพักที่ 6 เพ่ือสวัสดิการของนักศึกษา
ประธานรองอธกิารบดฝีายบรหิารเสนอตอท่ีประชมุความวา ดวยหอพกันกัศกึษาของมหาวทิยาลัย

ปจจบุนัไมเพยีงพอกบัจ ํานวนนกัศกึษามหาวทิยาลัยขอนแกน  อกีท้ังยังอยูในสภาพท่ีช ํารดุทรดุโทรมหลายหลงั  โดย
นกัศกึษาในปจจบุนัมีจ ํานวนประมาณ 21,000 คน พกัในหอพกัของมหาวทิยาลัยรอยละ 45  ของนกัศกึษาท้ังหมด
สวนท่ีเหลือพกัในหอพกัเอกชนและพกักบับดิามารดา หรอืญาตใินจงัหวดัขอนแกน  ดงันัน้ มหาวทิยาลัยจงึไดเสนอ
โครงการจดัสรางและบรหิารหอพกันกัศกึษากลุมหอพกัท่ี 6 เพือ่สวสัดกิารของนกัศกึษา  โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่เพิม่
จ ํานวนหอพกันกัศกึษาใหสามารถรองรบัการขยายตวัเพิม่ขึน้ของนกัศกึษา  เปนสวสัดกิารแกนกัศกึษา โดยมหาวทิยาลัย
จะจดัพืน้ท่ีของมหาวทิยาลัยประมาณ 160 x 250 เมตร  และท่ีวทิยาเขตหนองคายประมาณ 80x120 เมตร เปนเขตหอพกั
นกัศกึษาตามโครงการนี ้และใหเอกชนมีสวนรวมในการจดัสรางและบรหิารจดัการหอพกันกัศกึษา ตามรายละเอยีดที่
มหาวทิยาลัยก ําหนด เปนเวลา 25 ป และมหาวทิยาลัยอาจพจิารณาซ้ือคืนในสวนการบรหิารจดัการหอพกัไดในชวงระยะ
เวลา 25 ป ดงักลาว  ลักษณะหอพกัท่ีจะสรางนัน้ ประกอบดวย หอพกัจ ํานวน 8- 12 หลัง ผูพกัอาศยั 2 คน/หอง
จ ํานวนหองรวมประมาณ 1,000 หอง  สามารถรองรบันกัศกึษาไดจ ํานวนประมาณ 2,000 คน สํ าหรบัมหาวทิยาลัย
ขอนแกน   และหอพกัจ ํานวน 4-6 หลัง ผูพกัอาศยั 2 คน/หอง จ ํานวนหองรวมประมาณ 500 หอง ท่ีวทิยาเขตหนองคาย
โดยจะกอสรางในชวงแรกกอนจ ํานวนหนึง่ในท้ังสองแหง และก ําหนดแลวเสรจ็พรอมใหนกัศกึษาเขาพกัไดภายในเดอืน
พฤษภาคม 2548      ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ ท้ังนี ้ไดรบัความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุ
คณบด ีคราวประชมุครัง้ท่ี 15/2547 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2547 แลว

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการดังกลาว
มต ิ ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมีมตเิหน็ชอบหลกัการโครงการจดัสรางและบรหิารหอพกันักศกึษา

กลุมหอพกัที ่6 เพ่ือสวสัดกิารของนกัศกึษา  ตามทีเ่สนอ โดยมขีอคดิเหน็เสนอแนะเพิม่เตมิใหพิจารณาหาวธิี
ดํ าเนินการอยางรอบคอบและโปรงใส ไมขดักับ พ.ร.บ รวมลงทนุฯ  และใหดํ าเนินการในรปูของคณะกรรมการ

5.6 รางขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย สํ านักงานสภามหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2547
ประธานใหกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมความวา  ตามที่สภา

มหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2546 เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2546 ไดรับทราบความเห็นของท่ี
ประชุมคณบดีเกี่ยวกับการจัดตั้งสํ านักงานสภามหาวิทยาลัย (ซ่ึงเห็นวา ไมควรใหเกิดการทํ างานท่ีซ้ํ าซอนกับภาระ
หนาท่ีของมหาวิทยาลัย โดยควรเปนสํ านักงานเพื่อการติดตอประสานงานและรองรับงานดานธุรการของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย) และใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมวา ควรพิจารณาความเชื่อมโยงของงานสภามหาวิทยาลัยกับงานดาน
บริหารใหเอื้อและสนับสนุนกันได สํ านักงานสภามหาวิทยาลัย ควรทํ าหนาท่ีสนับสนุนการทํ างานของคณะกรรมการ
หรอืคณะทํ างานท่ีสภาฯ แตงตัง้ขึน้ดวย และควรพจิารณาอ ํานาจหนาท่ีของสภามหาวทิยาลัยท่ีก ําหนดไวในพระราชบญัญตัิ
มหาวทิยาลัยขอนแกนฉบบัใหมดวย และไดมอบหมายใหอธิการบดนี ํากลับไปพจิารณา   และอธิการบด ีไดทบทวนบทบาท
ภารกจิของสํ านกังานสภามหาวทิยาลัย ตามขอคิดเห็นของทีป่ระชมุสภามหาวทิยาลัย ครัง้ท่ี 2/2546 และน ําเสนอราง
ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน เรือ่งการจดัตัง้สํ านกังานสภามหาวทิยาลัยขอนแกน ในการประชมุสภามหาวทิยาลัยครัง้ท่ี
3/2546 เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2546 โดยในรางประกาศก ําหนดใหสํ านกังานสภามหาวทิยาลัยมีหนาท่ีและความรบัผดิชอบ
เกีย่วกบัการประชมุสภามหาวทิยาลัย การด ําเนนิการสนบัสนนุการประชมุของคณะกรรมการหรอืคณะทํ างานท่ีสภา
มหาวทิยาลัยแตงตัง้ และการจดัทํ ารางประกาศและค ําส่ังของสภามหาวทิยาลัย
             ท่ีประชมุสภามหาวทิยาลัย ครัง้ท่ี 3/2546 ไดมีมตใิหชะลอเรือ่งการจดัตัง้สํ านกังานสภามหาวทิยาลัย
ไวกอน และเม่ือพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลัยขอนแกนฉบบัใหมมีผลบงัคับใชแลว เห็นควรใหคณะกรรมการจดัเตรยีม
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ระบบบริหารและขอบังคับประกอบพระราชบัญญัติฯ เปนผูจัดทํ ารางขอบังคับฯ วาดวยการจัดตั้งสํ านักงานสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อเสนอมาพิจารณาใหมภายหลัง

 และโดยที่สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2547 เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2547 ไดให
ความเห็นชอบในหลักการการปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัย ตามขอเสนอของอธิการบดี 
โดยไดมีมติในสวนท่ีเกี่ยวของกับการปรับปรุงโครงสรางหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัยท่ีใหบริการดานตางๆ และ
มีหนาท่ีเฉพาะ  ซ่ึงมี  “สํ านักงานสภามหาวิทยาลัย”  เปนหนวยงานหนึ่งในหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัยนั้น
ประกอบกบัในปจจบุนั สภามหาวทิยาลัยมีภารกจิดานตางๆมากขึน้ ท้ังในเชงินโยบาย และก ํากบัตดิตามการบรหิารงาน
ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีความจํ าเปนตองแตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํ างานดานตางๆ เพือ่ทํ าหนาท่ีกล่ันกรอง
และน ําเสนอขอคิดเห็นตอสภาฯ ตลอดจนการด ําเนนิงานตามหนาท่ีท่ีสภาฯมอบหมายในเรือ่งสํ าคัญๆ หลายดาน เพื่อให
มีหนวยงานสนับสนุนการดํ าเนินงานของสภาฯ มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงขอเสนอใหมีการจัดตั้งสํ านักงานสภา
มหาวทิยาลัย ตามรายละเอยีดในรางขอบงัคับมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวย สํ านกังานสภามหาวทิยาลัย พ.ศ. 2547
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 12/2547
เม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม  2547 เรียบรอยแลว

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่พจิารณาใหความเหน็ชอบ
มต ิ ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมีมตเิหน็ชอบในหลกัการรางขอบังคบัมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย

ส ํานักงานสภามหาวทิยาลยั พ.ศ. 2547  ตามที่เสนอ  โดยใหตัดคํ าวา “ประสานงาน”  ในขอ 4 วรรค 1 ออก
และเพ่ิมบทบาทเกี่ยวกับการจัดการงบประมาณในขอ 4 ดวย

5.7 รางขอบังคบัมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย คณะกรรมการประจ ําส ํานักทีมี่ฐานะเทยีบเทาคณะ
      พ.ศ. 2547 และรางขอบังคบัฯ วาดวย การสรรหาผูอ ํานวยการส ํานักทีมี่ฐานะเทยีบเทาคณะ  พ.ศ. 2547

ประธานใหอธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมความวา ตามทีส่ภามหาวทิยาลัยขอนแกน ในคราวประชุม
ครัง้ท่ี 2/2547 เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ 2547 ไดใหความเห็นชอบในหลกัการปรับปรุงโครงสรางการแบงสวน
ราชการของมหาวทิยาลัย ตามขอเสนอของอธกิารบด ีโดยไดมีมตใินสวนทีเ่กีย่วของกบัการปรบัปรงุโครงสรางหนวยงาน
สนบัสนนุภารกจิหลักของมหาวทิยาลัย 3 หนวยงาน ไดแก ศนูยคอมพวิเตอร สํ านกัวทิยบรกิาร และสํ านกัทะเบยีน
และประมวลผล ดงันี้

ใหศนูยคอมพวิเตอร สํ านกัวทิยบรกิาร และสํ านกัทะเบยีนและประมวลผลซึง่ปรบัเปล่ียนภารกจิหนาท่ี
และใชชือ่ใหม มีสถานภาพเปนหนวยงานเทยีบเทาคณะเชนเดมิ และใหปรบัระบบบรหิารในหนวยงานเหลานี้
ใหเอือ้ตอการน ํานโยบายของมหาวทิยาลัยไปสูการปฏิบตั ิ ดงันี้

1.  ปรบัองคประกอบของคณะกรรมการประจ ําหนวยงาน ใหอธิการบดเีปนประธาน และ
     มีกรรมการโดยต ําแหนง ประกอบดวย รองอธกิารบดท่ีีเกีย่วของตามลกัษณะงาน
     และผูแทนจากคณบดี

    2.  ปรบัวธีิการไดมาซ่ึงผูอ ํานวยการ โดยใหอธิการบดเีปนผูเสนอชือ่ตอสภามหาวทิยาลัย
                          เพือ่พจิารณาแตงตั้ง

3. ปรบัระบบงบประมาณใหผนวกรวมกบัมหาวทิยาลัย
                   เพือ่ใหการปรบัปรงุโครงสรางและระบบบรหิารจดัการของ 3 หนวยงานดงักลาวเปนไปตามมตสิภา
มหาวทิยาลัยมหาวทิยาลัย จงึเสนอขอความเหน็ชอบรางขอบงัคับมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวย คณะกรรมการประจ ํา
สํ านกัท่ีมีฐานะเทยีบเทาคณะ พ.ศ. 2547 และรางขอบงัคับมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวยการสรรหาผูอ ํานวยการส ํานกั
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ท่ีมีฐานะเทยีบเทาคณะ พ.ศ. 2547 ท้ังนี ้รางขอบงัคับดงักลาวท้ัง 2 ฉบบั ไดรบัความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุคณบดี
คราวประชมุครัง้ท่ี 12/2547 เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2547 เรยีบรอยแลว

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติใหความเห็นชอบ รางขอบังคบัมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย

คณะกรรมการประจ ําส ํานักทีมี่ฐานะเทยีบเทาคณะ พ.ศ. 2547 และรางขอบังคบัมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
การสรรหาผูอ ํานวยการส ํานักทีมี่ฐานะเทยีบเทาคณะ พ.ศ. 2547  ตามทีเ่สนอ

5.8 การปรับปรุงสิทธิของพนักงาน และ รางขอบังคบัมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย สทิธขิองพนักงาน
       มหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2547

ประธานใหอธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมความวา ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเกี่ยวกับการยกเลิก
ตํ าแหนงและอัตราตั้งใหมของขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย และใหเริ่มระบบการจางบุคลากรแบบใหม คือ
“พนักงานมหาวิทยาลัย” ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2542 เปนตนมา   ปจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแกนไดบรรจุ และ
แตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย จํ านวน 641 อัตรา และปฏิบัติหนาท่ีในหนวยงานตางๆ และโดยเหตุท่ีในหนวยงาน
ตางๆนั้น มีขาราชการและบุคลากรประเภทอื่นปฏิบัติงานอยูดวย การท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยไดรับสิทธิประโยชน
ขางตนนอยกวาขาราชการ และไมมีสิทธิบางดานเหมือนท่ีขาราชการมี กอใหเกิดปญหาในการปฏิบัติงานและ
กระทบตอขวญัและก ําลังใจของพนกังานมหาวทิยาลัยตางๆ อาทิ สิทธิในการเสนอชือ่ผูบรหิาร สิทธิในการรบัการแตงตัง้
เปนหัวหนาหนวยงาน และผูบริหารของหนวยงาน สิทธิในการใชสวัสดิการบางประเภท สิทธิในการใชงบประมาณ
เงนิรายไดและงบประมาณแผนดนิบางประเภท เปนตน ประกอบกบัการออกระเบยีบและประกาศตางๆ ในอดตีนัน้
กํ าหนดประเภทบุคลากรไดเพียงขาราชการ เนื่องจากในขณะนั้นยังไมมีระบบพนักงานมหาวิทยาลัย นอกจากนั้น
จากการประชุมรับฟงความคิดเห็นจากพนักงานมหาวิทยาลัย เม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน 2547  พนักงานมหาวิทยาลัย
สวนใหญเสนอใหมหาวิทยาลัยดํ าเนินการแกไขเรื่องดังกลาว เวนแตกรณีท่ีตองหามตามกฎหมาย และระเบียบที่
ทางราชการกํ าหนดเปนการเฉพาะ

ดงันัน้ มหาวทิยาลัยจงึใครขอเสนอปรบัปรงุสิทธิประโยชนของพนกังานมหาวทิยาลัย โดยอยูบนพืน้ฐานของ
หลักการท่ีวาพนกังานมหาวทิยาลัยควรไดรบัสิทธิไมนอยกวาขาราชการพลเรอืนในมหาวทิยาลัย เวนแตกรณท่ีีกฎหมาย
และระเบยีบของหนวยงานของรฐัท่ีเกีย่วของระบ ุและหากเห็นชอบตามหลกัการดงักลาว เห็นควรด ําเนนิการ ดงันี้

1.  ในสวนท่ีกํ าหนดเปนขอบังคับ หรือระเบียบมหาวิทยาลัย หรือมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกนไวแลว ให
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทํ าการแกไข โดยออกเปนขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน และระเบียบมหาวิทยาลัย
ขอนแกน ตามรางขอบงัคับมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวย สิทธิของพนกังานมหาวทิยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2547 ท่ีเสนอ
ประกอบระเบยีบวาระการประชมุ

2. ในสวนท่ีกํ าหนดเปนประกาศมหาวิทยาลัย หรือมติท่ีประชุมคณบดี ใหมหาวิทยาลัยดํ าเนินการโดยออก
เปนประกาศมหาวิทยาลัย

จงึน ําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพือ่พจิารณาใหความเหน็ชอบหลกัการปรบัปรงุสิทธิประโยชนของพนกังาน
มหาวทิยาลัย    และรางขอบงัคับมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวย สิทธิของพนกังานมหาวทิยาลัย พ.ศ. 2547 ตามทีเ่สนอ
ท้ังนี ้ไดผานความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุคณบด ีคราวประชมุครัง้ท่ี 12/2547  เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2547 เรยีบรอยแลว

มติ ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมีมตเิหน็ชอบหลกัการปรบัปรงุสทิธปิระโยชนของพนักงานมหาวทิยาลยั
และรางขอบังคบัมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย สทิธขิองพนกังานมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2547 ตามทีเ่สนอ



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี  7/2547 เม่ือวันท่ี  25  สิงหาคม 2547

13

5.9 รางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. 2547
ประธานใหรองอธิการบดฝีายพฒันานกัศกึษาเสนอตอท่ีประชมุความวา  ตามทีม่หาวทิยาลัยขอนแกน

มีนโยบายทีจ่ะสงเสรมิการศกึษาและชวยเหลือดานสวสัดกิารของนกัศกึษา จงึไดจดัใหมีเงนิทุนการศกึษา  และเพือ่ใหการ
ด ําเนนิงานในเรือ่งดงักลาวเปนไปดวยความเรยีบรอยและมีประสิทธิภาพ สอดคลองกบัการรบัเงนิทุนการศกึษาท้ังภาครฐั
และเอกชน ซ่ึงมีมากย่ิงขึน้   จงึไดเสนอราง ระเบยีบมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวย ทุนการศกึษามหาวทิยาลัยขอนแกน
พ.ศ. 2547  ขึน้  โดยขอยกเลกิระเบยีบมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวย ทุนการศกึษาและเงนิยืมฉุกเฉินนกัศกึษา
มหาวทิยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2521  ท่ีใชอยูเดมิ ท้ังนี้ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งท่ี
12/2547 เม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม 2547 เรียบรอยแลว

   จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่พจิารณาใหความเหน็ชอบ
   มต ิ ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมีมตเิหน็ชอบหลกัการรางระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยทนุการ

ศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน  พ.ศ. 2547 ตามที่เสนอ  โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะใหปรับแกไข ดังน้ี
1) เพ่ือความชัดเจนควรปรับชื่อรางระเบียบฯ เปน “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยทุนการ

ศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2547”
2) ขอ 3 ควรตัดขอความ “ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ และประกาศอื่นใดที่มีขอความขัดหรือแยงกับ

ระเบียบน้ี ใหใชระบียบน้ีแทน” ออก

5.10 รางระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยการศกึษาระดบับัณฑติศกึษา พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 2)
        แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2547
   ประธานใหกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยบัณฑิตวิทยาลัยได

เสนอขอแกไขระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2544 โดยขอแกไขใน 2 
ประเด็น คือ 1) เกี่ยวกับการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือการ
ศึกษาอิสระ (Advisor) และ 2) ขอขยายเวลาการศึกษาของนักศึกษาท่ีอยูระหวางรอการยอมรับการตีพิมพวิทยา
นิพนธ เนื่องจากไมสามารถกํ าหนดเวลาท่ีชัดเจนได  จงึไดเสนอ รางระเบยีบมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวย การศกึษา
ระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2544 (ฉบับท่ี 2) แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2547   ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม ท้ังนี้ ไดรบัความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุคณบด ีคราวประชมุครัง้ท่ี 13/2547 เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 
2547  เรยีบรอยแลว

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบรางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษา

ระดบับัณฑติศกึษา พ.ศ. 2544 (ฉบับที ่2) แกไขเพ่ิมเตมิ พ.ศ. 2547  ตามทีเ่สนอ  และมขีอคดิเหน็เพ่ิมเตมิ
วาหลกัการพจิารณาใหผูทรงคณุวฒุภิายนอกเปนอาจารยทีป่รกึษาวทิยานิพนธ ควรพจิารณาจากผลงานวจัิยทีมี่
การตพิีมพอยางตอเน่ืองดวย
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5.11 รางพระราชกฤษฎกีา วาดวยปรญิญาในสาขาวชิา อกัษรยอส ําหรบัสาขาวชิา ครยุวทิยฐานะ
          เข็มวิทยฐานะ และ ครุยประจํ าตํ าแหนงของมหาวิทยาลัยขอนแกน  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. …

ประธานใหกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมความวา เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดเปดสอนหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร และสาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง เพิ่มขึ้น
กอปรกับ มาตรา 45 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 บัญญัติวา การกํ าหนดให
สาขาใดมีปริญญาชั้นใด และจะใชอักษรยอสํ าหรับสาขาวิชานั้นอยางไร ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา   จึงไดเสนอ
(ราง) พระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสํ าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และ
ครยุประจ ําต ําแหนงของมหาวทิยาลัยขอนแกน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. …  เพือ่รองรบัการเปดสอนสาขาวชิาท่ีเพิม่ขึน้ดงักลาว
ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ ท้ังนี ้ไดผานความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุคณบด ีคราวประชมุครัง้ท่ี
13/2547 เม่ือวนัท่ี  16 กรกฎาคม 2547 เรยีบรอยแลว

       จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
       มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาขาวิชา

อกัษรยอสํ าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจํ าตํ าแหนงของมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. …  ตามที่เสนอ  และใหดํ าเนินการตามขั้นตอนตอไป

5.12 โครงการวทิยาศาสตรบณัฑติ – ปรชัญาดษุฎบัีณฑติ- แพทยศาสตรบณัฑติ
ประธานใหกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยคณะ

แพทยศาสตรไดเสนอโครงการวทิยาศาสตรบณัฑติ-ปรชัญาดษุฎีบณัฑติ – แพทยศาสตรบณัฑติ  เพือ่เปดโอกาสให
นกัศกึษาหลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑติ ท่ีมีศกัยภาพและมีความสนใจในวทิยาศาสตรการแพทย ไดศกึษาในหลักสูตร
3 ปรญิญา คือ วทิยาศาสตรบณัฑติ ปรชัญาดษุฎีบณัฑติ และแพทยศาสตรบณัฑติ  โดยนกัศกึษาหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิตท่ีศึกษารายวิชาในชั้นปท่ี 1-3 ครบตามเกณฑของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการ
แพทย โดยศึกษาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 39 หนวยกิต หมวดวิชาเฉพาะสาขา/วิชาชีพ 89 หนวยกิต หมวดวิชาเลือก
เสรีไมนอยกวา 6 หนวยกิต และหนวยกิตรวมไมนอยกวา 134 หนวยกิต โดยมีคาคะแนนเฉล่ียสะสม ไมตํ่ ากวา
เกณฑตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หากมีความประสงคจะเขาศึกษาใน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สามารถขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย เพื่อเขา
ศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตท่ีเปดสอนในคณะแพทยศาสตร ซ่ึงปจจุบันมีท้ังส้ิน 7 สาขาวิชา ไดแก สาขา
วิชากายวิภาคศาสตร  จุลชีววิทยาทางการแพทย  ชีวเคมีทางการแพทย  ปรสิตวิทยา  พยาธิชีววิทยา  เภสัชวิทยา
สรรีวทิยาทางการแพทย และหลักสูตรทีจ่ะเปดในอนาคต เชน ประสาทวทิยาศาสตร    และเม่ือศกึษาจนจบหลกัสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตหรือไมสามารถศึกษาจบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตก็สามารถเขาศึกษาตอในชั้นคลินิกของ
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ตอไปได  โดยจะเริ่มรับนักศึกษาเขาโครงการ
ตัง้แตปการศกึษา 2547 เปนตนไป ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ  ท้ังนีไ้ดผานความเหน็ชอบ
จากท่ีประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งท่ี 11/2547 เม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน 2547 แลว

        จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
       มติ ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมีมตเิหน็ชอบในหลกัการโครงการวทิยาศาสตรบณัฑติ – ปรชัญาดษุฎบัีณฑติ

- แพทยศาสตรบัณฑิต  ตามที่เสนอ  โดยขอใหคณะแพทยศาสตรจัดทํ ารายละเอียดการเปรียบเทียบและ
ความเชื่อมโยงของหลกัสตูรทัง้ 3 หลกัสตูรดงักลาว เสนอตอประธานคณะกรรมการผูทรงคณุวฒุพิิจารณาหลกัสตูร
เพ่ือพิจารณาดวย
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5.13 การเสนอชื่อผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักด์ิ และรางวัลพระธาตุพนมทองคํ า
                  ประจํ าปการศึกษา 2546

- ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ขอถอนวาระ -

5.14 เสนอแตงต้ังคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ประธานใหอธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมความวา  ตามคํ าส่ังสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี

18/2547  ลงวันท่ี 21 มิถุนายน 2547  แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร  นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ไดดํ าเนินการสรรหาผูสมควรไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงคณบดีคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2542 และ (ฉบับท่ี 2)
พ.ศ. 2543 เสร็จเรียบรอยแลว ปรากฏวา  รองศาสตราจารยธาดา สุทธิธรรม เปนผูสมควรไดรับการพิจารณา
แตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนง คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและแตงตั้งตอไป
มต ิ ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมีมตเิหน็ชอบและอนมัุติใหแตงต้ัง รองศาสตราจารยธาดา  สทุธธิรรม

เปน คณบดคีณะสถาปตยกรรมศาสตร ตามเสนอ  และมขีอคดิเหน็เสนอแนะวา ในการสรรหาคณบด ีผูอ ํานวยการ
ศนูย สถาบนั ส ํานักครัง้ตอๆ ไป  ควรใหผูถูกเสนอชือ่เปนผูสมควรไดรบัการแตงต้ังโดยคณะกรรมการสรรหาไดมา
แสดงวสิยัทศันในทีป่ระชมุสภามหาวทิยาลยัดวย  ทัง้น้ี ขอใหมหาวทิยาลยัรบัไปพจิารณา

5.15   ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน จํ านวน  5  หลักสูตร
ประธานใหกรรมการและเลขานกุารสภามหาวทิยาลัยเสนอตอท่ีประชมุความวา ดวยมคีณะวชิาใน

สังกดัไดเสนอขออนมัุตหิลักสูตร ซ่ึงไดผานความเหน็ชอบจากคณะกรรมการกลัน่กรองหลักสูตร   และคณะกรรมการ
ผูทรงคณุวฒิุพจิารณาหลักสูตรไดพจิารณาและแนะน ําใหแกไขขอความตางๆซ่ึงผูรบัผดิชอบหลกัสูตรไดด ําเนนิการแกไข
ตามขอเสนอแนะของผูทรงคณุวฒิุ เรยีบรอยแลว   จ ํานวน  5  หลักสูตร ซ่ึงมีรายละเอยีดการจ ําแนกหลักสูตร ตามคณะ
ระดบัปรญิญา  ประเภทหลกัสูตร  และประเภทการเปดสอน ตามเอกสารประกอบวาระ สรปุไดดงันี้

1. คณะเทคโนโลยี
1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต  (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2547)
      และเปดสอนเปนหลักสูตรในลกัษณะโครงการพเิศษดวย

2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
    2.1 หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวชิาสังคมวทิยาการพฒันา (หลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2547)

3. คณะสถาปตยกรรมศาสตร
3.1 หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2547)

4. คณะเภสัชศาสตร
4.1 หลักสูตรประกาศนยีบตัรบณัฑติ   สาขาวชิาวทิยาศาสตรความงามและสขุภาพ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2547)
4.2 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตรความงามและสขุภาพ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2547)

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรตามที่เสนอ
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหดํ าเนินการตอไปได
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5.16 เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษา    
ประธานใหกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยมีคณะตางๆ

ในสังกัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํ าคณะไดเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษาโดยรับ
รองวาไดตรวจสอบรหัสประจํ าตัวนักศึกษา  ชื่อ-ชื่อสกุลรายวชิา  สาขาวชิา  และคะแนนเฉลีย่สะสม ถกูตองเรยีบรอย
แลว มหาวทิยาลัยจงึน ําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยใชอํ านาจตามความในมาตรา 16 (3) แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541   จํ านวน  57  คน   ประกอบดวย

- ระดับปริญญาโท                   53    คน
- ระดับปริญญาตรี                     4    คน

ซ่ึงมีรายละเอยีดสรปุการจ ําแนกผูสํ าเรจ็การศกึษาตามคณะ   ระดบัหลักสูตร  ชือ่ปรญิญา ตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ
จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
มติ    ที่ประชุมพิจารณามีมติอนุมัติปริญญาใหผูสํ าเร็จการศึกษาตามที่เสนอ

5.17  ขอความเห็นชอบชื่อตนไมประจํ ามหาวิทยาลัยขอนแกน    
ประธานใหรองอธกิารบดฝีายกจิการพเิศษ เสนอตอท่ีประชมุความวา ดวยมหาวทิยาลัยขอนแกนไดรบัค ํา

ถามและขอทวงตงิเกีย่วกบัชือ่ตนไมประจ ํามหาวทิยาลัยขอนแกน    และในการตดิตอกบัสวนราชการอืน่ท่ีตองเกีย่วของ
กบัตนไม  และชือ่ตนไมดงักลาวมักจะเกดิความสบัสนกนัอยูเสมอ  เนือ่งจากครัง้สุดทายมตท่ีิประชมุคณบดใีนคราว
ประชมุครัง้ท่ี 6/2538 เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2538 ใหใชชือ่ “กาลพฤกษ” เปนชือ่ท่ีใชในทางราชการ   ดงันัน้เพือ่ใหได
ขอยุตเิรือ่งดงักลาวท่ีเหมาะสม มหาวทิยาลัยไดมีหนงัสือสอบถามเรือ่งการเรยีกชือ่ภาษาไทยของตนไมประจ ํามหาวทิยาลัย
ขอนแกนจากราชบณัฑติสถานและไดรบัหนงัสือตอบ ท่ี รถ 0003/1559 ลงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2547 เรือ่ง ขอมูล
เกีย่วกบัตนไมประจ ํามหาวทิยาลัยขอนแกน  ซ่ึงราชบณัฑติยสถานไดชีแ้จง ดงันี้

1. ชื่อเรียกภาษาไทยที่ถูกตองของพรรณไม Cassia bakeriana Craib คือ “กัลปพฤกษ”
2. ในพจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542 ไดเกบ็ค ํา “กัลปพฤกษ” ในความหมายของตนไมไว ดงันี้
“กัลปพฤกษ  น. ชื่อตนไมชนิด Cassia bakeriana Craib ในวงศ Leguminosae มีมากทางภาคอสีาน และ

ภาคเหนอื ดอกสีชมพอูอน ออกเปนชอในระหวางท้ิงใบหรอืผลิใบใหม ฝกมีขนนุม” สวนค ําวา  “กาลพฤกษ” นั้น
ราชบัณฑิตยสถานไมไดเก็บคํ านี้ไว เนื่องจากไมมีพรรณไมชื่อดังกลาว

3. ไมสามารถใชคํ า “กาลพฤกษ” เรียก Cassia bakeriana Craib แทนคํ า “กัลปพฤกษ” ได
 ท่ีประชุมคณบดี  ในคราวประชุมครั้งท่ี 12/2547  เม่ือวันท่ี 7  กรกฎาคม  2547  ไดพิจารณา
แลวเห็นวา  ควรเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแกนเพื่อมีมติและออกเปนประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกนและมี
ความเห็นวาชื่อตนไมประจํ ามหาวิทยาลัยซ่ึงมีลักษณะเห็นไดท่ัวไปชัดเจนและส่ือไดถึงชื่อทางวิทยาศาสตรวา Cassia
bakeriana Craib  นั้น  ควรใชชื่อท่ีเปนทางการซึ่งไดรับการยอมรับจากองคกรของรัฐท่ีมีหนาท่ีนั้น ๆ   ซ่ึงในกรณีนี้
คือราชบัณฑิตยสถาน  จึงเห็นควรเสนอใหใชคํ าวา “กัลปพฤกษ”  เปนชื่อทางการท่ีใชในราชการ  และใชคํ าวา
“กาลพฤกษ” หรือ “กัลปพฤกษ”   เปนชื่อท่ัวไปได  โดยออกเปนประกาศสภามหาวิทยาลัยตอไป

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหใชชื่อตนไมประจํ ามหาวิทยาลัย วา  “กัลปพฤกษ”

ตามที่กํ าหนดโดยราชบัณฑิตยสถานเปนชื่อทางการที่ใชทั้งในราชการ และโดยทั่วไป
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ระเบียบวาระที่ 6  เรือ่งเสนอเพือ่ทราบ
6.1 รายงานการตรวจสอบบญัชปีระจ ําปงบประมาณเงนิรายได พ.ศ. 2546

ประธานใหรองอธกิารบดฝีายบรหิารเสนอตอท่ีประชมุความวา ดวยหนวยตรวจสอบภายในไดทํ าการ
ตรวจสอบบญัชกีบัหลักฐานและทะเบยีนตางๆ ประจ ําปงบประมาณเงนิรายได ป 2546 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2546 
เรยีบรอยแลว โดยวธีิทดสอบทางบญัชเีทาท่ีจ ําเปน ปรากฏวาไดจดัทํ าบญัชเีชนเดยีวกนักบัปท่ีผานมา และมียอดคงเหลอืถกูตอง
ตามงบรบั – จาย  โดยมขีอสังเกตวา บางคณะ/หนวยงานมเีงนิเหลือจายสุทธิไมเพยีงพอเพือ่สมทบจายเขาเงนิกองทุน 7%  ซ่ึง
ท่ีประชมุคณบด ีคราวประชมุครัง้ท่ี 14/2547 เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2547 ไดรบัทราบ และมีขอคิดเห็นเสนอแนะใหสํ านกั
ทะเบยีนและประมวลผลพจิารณาด ําเนนิการเรือ่งการแจงยอดรายรบัจากคาลงทะเบยีนของนกัศกึษาใหแตละคณะเรว็ขึน้ เพือ่
ใหคณะสามารถทราบตวัเลขรายรบัท่ีแทจรงิจากคาธรรมเนยีมการศกึษาตางๆ ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการบรหิารจดัการ
งบประมาณของคณะยิง่ขึน้ และไมสงผลกระทบตอการหักเงนิสมทบจายเขากองทุน 7%

จงึน ําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพือ่ทราบ
ทีป่ระชมุรบัทราบ

6.2 สรปุผลการด ําเนินงานและรายงานการตรวจสอบบญัชปีระจ ําปงบประมาณ 2546
       ของวทิยาลยับัณฑติศกึษาการจดัการ

ประธานใหรองอธิการบดฝีายบรหิารเสนอตอท่ีประชมุความวา ดวยวทิยาลัยบณัฑติศกึษาการจดัการ ได
รายงานสรปุผลการด ําเนนิงานและรายงานผูสอบบญัชรีบัอนญุาตปงบประมาณ 2546 เพือ่ใหเปนไปตาม ขอ 7 แหงขอบงัคับ
มหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวย องคกรในก ํากบัมหาวทิยาลัย พ.ศ. 2539 และ ขอ 19 แหงระเบยีบมหาวทิยาลัยขอนแกน วา
ดวยโครงการวทิยาลัยบณัฑติศกึษาการจดัการ มหาวทิยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2546  และมหาวทิยาลัยไดแตงตัง้คณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมนิผลการด ําเนนิงานของวทิยาลัยแลว  ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ

            จงึน ําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพือ่ทราบ
ทีป่ระชมุรบัทราบ

6.3 ผลการเวยีนเสนอขออนมัุติปรญิญาใหแกผูส ําเรจ็การศกึษา
ดวยในชวงท่ีไมมีการประชมุสภามหาวทิยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยไดจดัทํ าหนังสือเวียนเสนอตอ

กรรมการสภามหาวทิยาลัยเพือ่พจิารณาอนมัุตปิรญิญาใหแกผูสํ าเรจ็การศกึษา จ ํานวน 3  ครัง้ และเม่ือถงึวนัท่ีครบก ําหนด
การเวยีนหนงัสือแลวปรากฏวาไมมีขอทักทวงแตประการใด   จงึถอืวาสภามหาวทิยาลัยมีมตอินมัุต ิดงันี้

ครัง้ที ่ 1   ตามหนงัสือมหาวทิยาลัยขอนแกน  ท่ี ศธ 0514.1.1.2/ว.4646  และตามบนัทึก ท่ี ศธ
0514.1.1.2/ว.402  ลงวนัท่ี  12  กรกฎาคม  2547 โดยครบรอบการเวยีนในวนัท่ี  19  กรกฎาคม  2547

-  ระดบัอนปุรญิญา         1      คน -  ระดบัปรญิญาตร ี        65    คน
                        - ประกาศนยีบตัรบณัฑติ  6      คน -  ระดบัปรญิญาโท         26       คน
                         รวม   98      คน

ครัง้ที ่ 2   ตามหนงัสือมหาวทิยาลัยขอนแกน  ท่ี ศธ 0514.1.1.2/ว.5030  และตามบนัทึก ท่ี ศธ
0514.1.1.2/ว.461   ลงวนัท่ี  28  กรกฎาคม 2547 โดยครบรอบการเวยีนในวนัท่ี   4  สิงหาคม  2547

-  ระดบัปรญิญาตร ี      65        คน  - ระดบัปรญิญาโท      76         คน
                        - ระดบัปรญิญาเอก        2         คน

รวม    143    คน
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ครัง้ที ่ 3  ตามหนงัสือมหาวทิยาลัยขอนแกน  ท่ี ศธ 0514.1.1.2/ว.5307 และตามบนัทึก
ท่ี ศธ 0514.1.1.2/ว.478  ลงวนัท่ี  9  สิงหาคม 2547 โดยครบรอบการเวยีนในวนัท่ี  16 สิงหาคม 2547

-  ระดบัปรญิญาตร ี         6     คน  -  ระดบัปรญิญาโท         53    คน
-  ระดบัปรญิญาเอก         2     คน

                         รวม    61    คน
จงึน ําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพือ่ทราบ
ทีป่ระชมุรบัทราบ

6.4 รายงานการปฏบัิติงานของอธกิารบด ี ประจ ําเดอืนมิถุนายน และกรกฎาคม  2547
ประธานใหอธิการบดเีสนอตอท่ีประชมุความวา ดวยในเดอืนมิถนุายน และกรกฎาคม  2547 อธิการบดี

ไดปฏิบตัภิารกจิตางๆประกอบดวย  งานประจ ําท่ัวไป กจิกรรมทีเ่กีย่วของกบัตางประเทศ/วเิทศสัมพนัธ  การเปนวทิยากร
บรรยายหรอือภิปราย  และอืน่ๆ  ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ

จงึน ําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพือ่ทราบ
ทีป่ระชมุรบัทราบ

6.5 สรุปกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวาง 16  มิถุนายน – 15 สงิหาคม 2547
ดวยในชวงระหวางวนัท่ี  16  มิถนุายน – 15 สิงหาคม 2547 มหาวทิยาลยัไดด ําเนนิกจิกรรม

ในดานการพฒันาวชิาการและผลติบณัฑติ  การวจิยั  การบรกิารวชิาการ  การสงเสรมิศลิปะและวฒันธรรม  การพฒันา
นกัศกึษา  การตางประเทศ  การพฒันาส่ิงแวดลอม การพฒันาระบบบรหิารและบคุลากร  การพฒันาเทคโนโลย ี  และการ
จดักจิกรรมพเิศษอืน่ๆ  ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ทีป่ระชมุรบัทราบ

6.6 รายงานสรุปขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน
      เดือน มิถุนายน และกรกฎาคม  2547
         ดวยฝายกจิการพเิศษ และงานประชาสมัพนัธ ไดรวบรวมรายงานขาวมหาวทิยาลัยขอนแกน

ในหนาหนังสือพิมพ วารสาร ส่ือมวลชน  ประจํ าเดือนมิถุนายน และกรกฎาคม 2547   โดยแยกประเภทเปนขาว
ดานตางๆ ไดแก วิชาการ  บุคคล  วิจัย  กิจกรรม  ท่ัวไป  และชุมชน  รวมทั้งส้ิน 66 ขาวในเดือนมิถุนายน และ
89  ขาว ในเดือนกรกฎาคม 2547  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ทีป่ระชมุรบัทราบ



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี  7/2547 เม่ือวันท่ี  25  สิงหาคม 2547

19

ระเบียบวาระที ่7  เรือ่งอืน่ๆ
7.1  ขอมูลผลงานวจัิยทีตี่พิมพ

ประธานใหอปุนายกสภามหาวทิยาลัยเสนอตอท่ีประชมุความวา เพือ่ใหสามารถเห็นภาพรวมการวจิยัของ
มหาวทิยาลัยชดัเจนขึน้ จงึประสงคขอทราบขอมูลงานวจิยัท่ีไดตพีมิพ ของบคุลากรมหาวทิยาลัยขอนแกนยอนหลงั  5 ป
ขอใหมหาวทิยาลัยพจิารณาด ําเนนิการใหขอมูลดวย

ทีป่ระชมุรบัทราบ และมอบใหรองอธกิารบดฝีายวจัิยรบัไปพจิารณาด ําเนินการ

7.2  การใหปรญิญาเกียรตนิิยมส ําหรบัผูส ําเรจ็การศกึษาหลกัสตูรปรญิญาตร ีทีศ่กึษาตอเน่ือง
ประธานใหอปุนายกสภามหาวทิยาลัยเสนอตอท่ีประชมุความวา  ตามระเบยีบของมหาวทิยาลัยขอนแกน

สามารถใหปรญิญาเกยีรตนิยิม สํ าหรบัผูสํ าเรจ็การศกึษาหลักสูตรทีเ่ปนการศกึษาตอเนือ่ง  หรอืภาคสมทบ ไดหรอืไมอยางไร
ขอใหมหาวทิยาลัยตรวจสอบดวย

รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสัมพนัธ ไดชีแ้จงวา การใหปรญิญาเกยีรตนิยิมของมหาวทิยาลัย เปน
ไปตามระเบยีบมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวยการศกึษาขัน้ปรญิญาตร ีพ.ศ. 2542 ซ่ึงมีขอก ําหนดชดัเจน โดยในขอก ําหนด
ไมไดระบวุา การใหปรญิญาเกยีรตนิยิมใหกบัผูสํ าเรจ็การศกึษาหลักสูตรประเภทใด แตจะไมใหกบัผูท่ีเขาศกึษา โดยไดรบัการ
ยกเวนรายวชิาตางๆในหลักสูตร  ซ่ึงถาผูสํ าเรจ็การศกึษาไมไดรบัการยกเวนรายวชิาใดๆ กส็ามารถไดปรญิญาเกยีรตนิยิม
ตามระเบยีบฯดงักลาว

ทีป่ระชมุรบัทราบ

7.3 ปญหาเรือ่งการใชทีดิ่น โครงการของคณะเกษตรศาสตร ทีอ่ ําเภอเชยีงยนื
ประธานให นายสมพร  กล่ินพงษา เสนอตอท่ีประชมุความวา ตามทีโ่ครงการของคณะเกษตรศาสตรท่ี

อ ําเภอเชยีงยืน มีปญหาการใชท่ีดนิในการด ําเนนิการ  จากองคกรบรหิารงานสวนทองถิน่ระดบัต ําบล และอ ําเภอนัน้ เทาท่ีได
ตรวจสอบมหาวทิยาลัยไมไดด ําเนนิการใดทีข่ดัตอกฎหมาย เห็นควรใหอธิการบดพีจิารณาประสานหารอืในระดบัรฐัมนตรี
เพือ่ใหโครงการดงักลาว ด ําเนนิตอไปได

ที่ประชุมรับทราบ และมอบใหอธิการบดีรับไปพิจารณา

7.4 การแกไขภัยน้ํ าทวม และภัยแลง
ประธานไดเสนอตอท่ีประชุมความวา  เนื่องจากจังหวัดขอนแกน และภาคอีสาน จะมีปญหาจาก

ภัยนํ้ าทวม และภัยแลงคอนขางมาก มหาวิทยาลัยควรศึกษาหาวิธีการแกไขปญหาดังกลาว เนื่องจากเปนแหลงรวม
นกัวชิาการ    นายเจตน  ธนวฒัน ผูวาราชการจงัหวดัขอนแกน ไดกลาวเสรมิวา ทางจงัหวดัไดรบัอนมัุตงิประมาณใน
การด ําเนนิการศกึษาและแกไขปญหาภยันํ ้าทวม  จ ํานวน 20 ลานบาท  ซ่ึงจะจดัทํ าเปนโครงการบรูณาการ  ในการนี้
จังหวัดยินดีจะเชิญอาจารยจากมหาวิทยาลัยเปนท่ีปรึกษาทางดานวิชาการเพื่อแกไขปญหาท้ังระบบ  รวมทั้งการ
จัดการแหลงนํ้ าเพื่อชวยภัยแลงดวย

ที่ประชุมรับทราบ และมอบใหมหาวิทยาลัยประสานกับผูวาราชการจังหวัดขอนแกนตอไป
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เลิกประชุมเวลา    11.45  นาฬิกา

(รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)
                                                                  รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
     กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน

นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน  มูลศรี
ผูจดรายงานการประชุม


	รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
	ผู้มาประชุม
	ผู้เข้าร่วมประชุม
	เริ่มประชุมเวลา        09.20  นาฬิกา
	2.1   รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บ
	ประธานให้กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมคว



	ระเบียบวาระที่ 3    การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอ
	ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องสืบเนื่อง
	4.1 รายงานสถานภาพเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพียงวันที
	และขออนุมัตินำเงินรายได้ไปลงทุนซื้อพันธบัตรรัฐบาล
	ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเสนอต่อที่ประชุมความว่าสถานภา
	จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
	ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้นำเงินรายได้ไปลงทุนซื้อพั
	250 ล้านบาท


	4.2 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการด้านการกำกั
	4.3 รายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน
	สภามหาวิทยาลัย และรวบรวมผลงานของสภามหาวิทยาลัย


	เนื่องจากคณะ/หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารศรีนครินท
	อาคารเรียนรวมคณะวิทยาศาสตร์ และอาคารศูนย์สารสนเทศ ซึ่งก่อสร้
	4.4  การจัดตั้งสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในมหาวิทยาลัยขอนแก
	มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้จัดตั้งสถานีบริการน้ำมันเช
	ขอนแก่น ในลักษณะสวัสดิการ
	5.1 ขออนุมัติตั้งงบประมาณรายได้ ปี 2547 เพิ่มเติม  ของ ศูนย์
	5.2  ร่างงบประมาณประจำปี 2548 ของสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงา




	คณะวิศวกรรมศาสตร์
	มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบร่างงบประมาณประจำปี 254
	และอนุรักษ์พลังงาน ฯ ตามที่เสนอ
	5.4  โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
	5.5  โครงการจัดสร้างและบริหารหอพักนักศึกษากลุ่มหอพักที่ 6 เพ
	5.10 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิ
	แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2547



	5.15   ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน  5  หลักสูต
	มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการต่อไปได้
	ซึ่งมีรายละเอียดสรุปการจำแนกผู้สำเร็จการศึกษาตามคณะ   ระดับห



	เลิกประชุมเวลา    11.45  นาฬิกา

