
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
คร้ังที่  8/2549

วันพุธที่  6 กันยายน  2549
ณ  หองประชุมสารสนิ  ช้ัน 2   อาคารแกนกลัปพฤกษ

มหาวทิยาลัยขอนแกน
-------------------------------------------

ผูมาประชุม
  1. พลต ํารวจเอกเภา  สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน   ประธาน
  2. นางผาณิต  นิตทิัณฑประภาศ           อปุนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
  3. พล.ต.อ.สมชาย  ไชยเวช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  4. นายทองใบ  ทองเปาด กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  5. นายสมพร  กลิ่นพงษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  6. นายเตช  บนุนาค         กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  7. นายสุชาติ  เมืองแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  8. รศ.ศกัรินทร  ภูมิรัตน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  9. นางสาวนวพร  เรืองสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
 10. นายเฉลิมชัย  วงษนาคเพ็ชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
 11. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกํ าจร ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
 12. รศ.สมุนต   สกลไชย                               อธิการบดี
 13. ผศ.พิศิษฐ  โจทยกิ่ง ประธานสภาคณาจารย
 14. รศ.ด ํารงค  หอมดี          รองอธิการบดีฝายบริหาร

กรรมการสภามหาวทิยาลยัจากผูแทนรองอธกิารบดี
 15. รศ.ประจักษ  พัวเพ่ิมพูลศิริ  คณบดคีณะสัตวแพทยศาสตร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
 16. รศ.สลุดัดา  ลอยฟา คณบดคีณะศึกษาศาสตร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
 17. รศ.กติตชิัย  ไตรรัตนศิริชัย        คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
 18. ศ.วรุิฬห  เหลาภัทรเกษม คณบดีคณะแพทยศาสตร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
 19. รศ.จิตเจริญ  ไชยาคํ า ผูอ ํานวยการศูนยบริการวิชาการ

กรรมการสภามหาวทิยาลยัจากผูแทนผูอ ํานวยการ
 20. รศ.กิง่ฟา  สินธุวงษ        กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง

จากคณาจารยประจํ า
 21. รศ.วนัเพ็ญ  วิโรจนกูฏ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง

จากคณาจารยประจํ า
 22. รศ.มนตรี  บุญเสนอ        กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง

จากคณาจารยประจํ า
 23. นายบุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย               กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
                                                                         จากขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
 24. รศ.กลุธดิา  ทวมสุข                 รองอธกิารบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

              กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 25. นางสังวาลย  ชางทอง                                 ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูไมมาประชุม  (เน่ืองจากติดราชการ  หรือภารกิจสํ าคัญ)
  1. นายเจตน  ธนวัฒน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  2. ศ.จีระ  หงสลดารมภ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  3. ศ.กนก  วงษตระหงาน    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  4. นายพิสิฐ  ลีอ้าธรรม                    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  5. ศ.ปยะวัติ  บุญ-หลง               กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  6. ศ.เมธา  วรรณพัฒน                                    กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
                                                                  จากคณาจารยประจํ า
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ผูเขารวมประชุม
 1. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
 2. รศ.พิศาล  ศิริธร รองอธิการบดีฝายวิจัย
 3. ผศ.ลขิิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
 4. ผศ.วชิัย  ณีรัตนพันธ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
 5. ผศ.วนัชัย  สุมเล็ก รักษาราชการแทนรองอธกิารบดฝีายวทิยาเขตหนองคาย

เร่ิมประชุมเวลา   09.10  นาฬิกา
เม่ือครบองคประชุมประธานไดดํ าเนินการไปตามระเบียบวาระดังน้ี

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจงตอที่ประชุม
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองที่เลขานุการแจงตอที่ประชุม
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
    คร้ังที่ 7/2549 เมือ่วันพุธที่   2  สิงหาคม  2549
ทีป่ระชมุไดพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังที่ 7/2549  เม่ือ

วันที่  2 สงิหาคม  2549  โดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองสืบเน่ือง
4.1  รายงานสถานภาพสนิทรัพยและการลงทนุของมหาวทิยาลัยขอนแกน
       เพียงวันที่  18  สิงหาคม   2549

รองอธกิารบดฝีายบริหารเสนอตอทีป่ระชมุวา มหาวทิยาลยัขอรายงานสถานภาพสนิทรัพยและ
การลงทนุของมหาวิทยาลัย และรายจายจากเงินรายไดเพียงวันที่  18   สงิหาคม 2549  ดังน้ี
1. สถานภาพสินทรัพยและการลงทุน

ประเภท จํ านวนเงิน
(บาท)

จํ านวนเงิน
(บาท)

สินทรัพย 4,398,107,749.00
   ก) ประเภทดอกผลใชได 4,064,051,090.90
   ข) ประเภทดอกผลมีขอกํ าหนด 334,056,658.10
การลงทุน 4,398,107,749.00
    เงินฝากธนาคาร/สถาบนัการเงิน 2,172,367,749.00 2,172,367,749.00
   ตราสารหนี้ 1,845,740,000.00
          พันธบัตร 1,124,980,000.00
          หุนกู (รวมบรรษัทเงินทนุ) 372,000,000.00
          อื่นๆ 328,760,000.00
   ตราสารทุน 400,000,000.00*
          หุนสามัญ -
             กองทนุรวมทีล่งทนุในหุน 400,000,000.00

* NAV ณ วนัที่  18  สงิหาคม 2549  = 10.72  บาท
  ราคาปดตลาดหลกัทรัพย ณ วนัที ่ 21  สงิหาคม  2549  กองทนุรวมวายภัุกษ =  8.66 บาท

      ท ําใหมูลคาตามตลาดของกองทนุรวมทีล่งทนุในหุนมีมูลคา  เปนเงิน   346,400,000  บาท
2. รายได

     2.1 ดอกเบีย้รับปงบประมาณ 2549 ( 1 ต.ค. 2548 – 18  ส.ค.  2549 )    99,337,784.33 บาท

3. รายจายจากเงินรายไดของมหาวทิยาลยั ในปงบประมาณ 2549 (1 ตลุาคม 2548 -18  สงิหาคม 2549)
3.1 งบบุคลากร  104,212,994.89     บาท
3.2 งบดํ าเนินงาน             914,566,883.37     บาท
3.3 งบลงทุน    82,245,144.14     บาท
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3.4 งบเงินอุดหนุน             921,289,368.87     บาท
3.5 รายจายอื่นๆ             437,095,640.64     บาท

รวม          2,459,410,031.91     บาท

4.  สหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวทิยาลัยขอนแกนใหกูยืมเงินจํ านวน 150,000,000.00 บาท
ณ วันที่ 18 สงิหาคม 2549  เงินตนคงเหลือ 115,000,000.00 บาท
มข. ไดรับดอกเบีย้จากสหกรณออมทรัพยแลว จํ านวน 13 งวด (ก.ค. 2548 – ก.ค. 2549)
      เปนเงิน  5,727,739.73  บาท

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ

4.2  สรุปสาระส ําคัญจากการประชุมคณะกรรมการดานวิชาการและวิจัยฯ
                    เกีย่วกบัทศิทางการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ตามทีส่ภามหาวิทยาลัยไดมี
ขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยกํ าหนดนโยบายและกรอบทิศทางในการผลิตบัณฑิตในอนาคตซึ่งจะนํ าไปสูการ
พัฒนาหลกัสตูรทีต่อบสนองความตองการของสังคมและการพัฒนาประเทศ และการกํ าหนดจํ านวนนักศึกษา
สงูสดุทีม่หาวทิยาลยัพึงมีและสามารถบริหารจัดการไดภายใตปจจัยเง่ือนไขดานทรัพยากรและศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยน้ัน คณะกรรมการดานวิชาการและวิจัย ในคณะกรรมการดานตางๆของสภามหาวิทยาลัย ไดมีการ
ประชุมคร้ังที่ 1/2549  เม่ือวนัที่ 28 กรกฎาคม 2549   โดยฝายวชิาการไดรวบรวมขอมูลกรอบนโยบายและ
ทศิทางการผลติบณัฑิตของมหาวิทยาลัย ที่เสนอไวในแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย (พ.ศ.2546-2549) รวม
ทัง้ขอมูลทีร่วบรวมจากคณะเกี่ยวกับกรอบทิศทางการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาหลักสูตรของคณะใน 3 ปขาง
หนา  เสนอใหทีป่ระชมุเพ่ือพิจารณาใหความเห็นและเสนอแนะในการจัดทํ านโยบายและกรอบทิศทางในการ
ผลติบณัฑิตในอนาคตดงักลาว ซ่ึงที่ประชุมมีมติและขอคิดเห็นเสนอแนะ สรุปไดดังน้ี

1) มหาวทิยาลยัตองทบทวนวิสัยทัศนดานการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย กํ าหนด
positioning ใหมใหมีความเดนชัด หรือมีเอกลักษณ หรือมีความแตกตาง ที่จะทํ าให
สามารถพฒันาไปสูความเปนเลิศและแขงขันในระดับชาติและนานาชาติได

2) มหาวทิยาลยัตองทบทวนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ใหสามารถสะทอนเอกลักษณ
ของบณัฑิตมหาวทิยาลัยขอนแกน และมีคุณลักษณะเฉพาะตามจุดเนนของแตละสาขาวิชา
หลกัสตูรแตละหลักสูตรควรมีลักษณะเฉพาะตัว (identity)

3) การพฒันาหลกัสตูร ควรมีการศึกษาวิเคราะหอยางเปนระบบ ทั้งความจํ าเปนและความ
ตองการในสาขาวิชา ศักยภาพและความพรอมของทรัพยากรตางๆ ทั้งบุคคล สิ่งสนับสนุน
และงบประมาณ

4) หลกัสตูรและการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ควร
ตองใหความสํ าคัญกับองคประกอบ 3 อยางคือ  Excellence, Relevance, และ Moral

5) แนวคดิในการพฒันาหลักสูตรเพ่ือสรางความเปนเอกลักษณทางวิชาการของ มข. อาจ
พิจารณาจากมุมมอง 3 มิติคือ
• มิตทิี ่1 Proficiency – ความรูความสามารถของบัณฑิต ประกอบดวย Basic

disciplines/Foundation courses ความรูพ้ืนฐานที่ตองมี ซ่ึงควรผสมผสานทั้งวิทยา
ศาสตร มนุษยศาสตร และสังคมศาสตร ; Core courses ความรูหลักหรือแกนของความรู
ทีบ่ณัฑิตในสาขานัน้ตองมี ไมวาจะศึกษาที่ใด ไปทํ างานที่ใดตองมีความรูในเร่ืองน้ี;
Application tools เคร่ืองมือและอุปกรณหลักที่ตองมีและใชใหเปน

• มิตทิี ่2 Experiences – ประสบการณของบัณฑิต ตองเปน Scientific คือมีระบบและวิธี
การทีป่ฏิบตัไิด เปนรูปธรรม และ Practically คือถูกฝกใหสามารถปฏิบัติไดในสถาน
การณหลากหลาย รวมถึงสถานการณภายใตขอจํ ากัดตางๆดวย

• มิตทิี ่3 Morality – คุณธรรม และจริยธรรม รวมทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพ เปนสิ่งสํ าคัญที่
ตองมีในทุกหลักสูตร

6) การจัดการหลกัสตูรสาขาวิชารวม ตองพัฒนาทั้งระบบ และใหความสํ าคัญกับโครงสรางพ้ืน
ฐานและระบบสนับสนุนที่จะตองมีเพ่ือใหสามารถจัดการหลักสูตรได

7) การประเมนิผลการจัดการหลักสูตร ตองเนนที่ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร (result-based) ไม
ควรเนนกระบวนการ (process-based)
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ทัง้น้ี เหน็ควรใหมหาวิทยาลัยดํ าเนินการจัดประชุมสัมมนา ระดมสมองผูที่เกี่ยวของเพ่ือกํ าหนด
นโยบายและกรอบทิศทางการผลิตบัณฑิต ทั้งระยะสั้นและระยะยาวตอไป

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
มติ ทีป่ระชุมรับทราบ

4.3  การเปลีย่นแปลงคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
อธกิารบดเีสนอตอที่ประชุมวา ตามคํ าสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 14/2549 ลงวันที่ 3

กรกฎาคม 2549 แตงตัง้ ศาสตราจารยจีระ หงสลดารมภ  เปนคณะกรรมการสรรหาคณบดคีณะสตัวแพทยศาสตร
ปรากฎวาใน    ข้ันตอนการสัมภาษณผูไดรับการเสนอชื่อฯ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2549  ศาสตราจารยจีระ
หงสลดารมภ ตดิภารกิจสํ าคัญไมอาจรวมเปนคณะกรรมการสัมภาษณได  และตามขอบังคับการสรรหาคณบดี
ฯ  คณะกรรมการสรรหาจะตองดํ าเนินการใหแลวเสร็จจนถึงข้ันการเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัย ภายใน 60
วนั (ครบ 31 สงิหาคม 2549)  นับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง ดังน้ัน จึงมีความจํ าเปนเรงดวนที่จะตองแตงตั้ง
กรรมการแทนบคุคลดงักลาว  เพ่ือใหสามารถดํ าเนินงานไดทัน ตามกํ าหนดเวลา  อธิการบดีจึงไดทาบทาม
นายเฉลิมชัย  วงษนาคเพ็ชร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
สตัวแพทยศาสตร แทน   ศาสตราจารยจีระ  หงสลดารมภ   และไดเรียนเสนอขอความเห็นชอบจากนายกสภา
มหาวทิยาลยั  เพ่ือเปลีย่นแปลงคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร  และไดออกเปนคํ าสั่งสภา
มหาวทิยาลัยขอนแกน ที่ 20/2549  ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2549 เรียบรอยแลว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
มติ ทีป่ระชุมรับทราบ

4.4 รายงานการดํ าเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
อปุนายกสภามหาวทิยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีขอรายงาน

ความคบืหนาในการดํ าเนินการสรรหาอธิการบดี ดังน้ี

1.  กระบวนการดํ าเนินงาน
ลํ าดับ วัน/เดือน/ป กจิกรรม

1 31 กรกฎาคม  2549 สภามหาวทิยาลยัแตงตัง้คณะกรรมการสรรหาอธกิารบดตีามค ําสัง่สภา
มหาวิทยาลัยขอนแกน  ที่  15/2549

2 4  สงิหาคม  2549 2.1 สภามหาวิทยาลัยออกประกาศ  3  ฉบบั  คือ
     (1) นโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย
          (พ.ศ. 2550 - 2554)

(2)  คณุสมบตัแิละคณุลกัษณะของอธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
(3)  แนวทางการติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีตามนโยบาย

          และพันธกจิในการบริหารและพฒันามหาวทิยาลยั (พ.ศ. 2550-2554)

3 5  สงิหาคม  2549 3.1 ประชมุคณะกรรมการสรรหาฯ  คร้ังที ่ 1
3.2 ออกประกาศการเสนอชือ่ผูสมควรด ํารงต ําแหนงอธกิารบดโีดยมีสาระส ําคญั

คอื
 (1)  ก ําหนดองคกรที่มีสิทธิ์เสนอชื่อ  32  องคกร

(2)  ใหแตละองคกรเสนอชื่อผูสมควรดํ ารงตํ าแหนงอธิการบดี ตามแบบ
ทีก่ ําหนดองคกรละไมเกิน 2 ชือ่ เรียงลํ าดับตามพยัญชนะ

 (3)   ก ําหนดการไดมาซ่ึงชือ่ใหด ําเนินการโดยเปดเผย โปรงใส  และเปด
โอกาสใหสมาชกิในองคกรที่มีสิทธิ์เสนอชื่อมีสวนรวมอยางกวาง
ขวาง

3.3  ออกประกาศก ําหนดการสรรหาฯ ซ่ึงก ําหนดเวลาทีส่ ําคญัคอื
     (1)  วนัที ่ 9  สงิหาคม  - 1  กนัยายน  2549  องคกรเสนอชือ่
     (2)  วนัที ่ 7 – 8  กนัยายน 2549  ผูไดรับการเสนอชือ่ตอบรับการเสนอชือ่ฯ
     (3)  วนัที ่ 2-3  ตลุาคม 2549  คณะกรรมการสมัภาษณผูตอบรับการเสนชือ่ฯ
     (4)  วนัที ่ 4  ตลุาคม  2549  เสนอชือ่ผูสมควรด ํารงต ําแหนงอธกิารบดี

           ตอทีป่ระชมุสภามหาวทิยาลยั
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ลํ าดับ วนั/เดือน/ป กจิกรรม
4 7  สงิหาคม  2549 4.1  ออกหนังสอืเชญิองคกรที่มีสิทธิ์เสนอชื่อใหมารวมรับฟงการชี้แจงข้ัน

ตอน  หลกัเกณฑและวิธีการเสนอชื่อผูสมควรดํ ารงตํ าแหนงอธิการบดี
4.2  แตงตัง้คณะอนุกรรมการประสานงานและดํ าเนินงานทั่วไป และคณะ

อนุกรรมการ  ประชาสัมพันธการสรรหาอธิการบดี
4.3  คณะอนุกรรมการประชาสมัพันธ ด ําเนินการประชาสมัพันธการสรรหาอธกิารบดี

5 9  สงิหาคม  2549 ประชมุชีแ้จงข้ันตอน หลกัเกณฑ  และวธิกีาร เสนอชื่อตอหัวหนาองคกร
ทั้ง  32  องคกร

6   9  สงิหาคม –
  1  กนัยายน  2549

ก ําหนดให  32  องคกร  เสนอชือ่ผูสมควรด ํารงต ําแหนงอธกิารบดโีดยให
ด ําเนินการตามประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ   เร่ืองการเสนอชื่อฯ

7   1 กนัยายน  2549
  เวลา  16.30 น.

7.1  การเสนอชื่อฯ สงครบทั้ง  32  องคกร
7.2  ประชมุคณะอนุกรรมการประสานงานและดํ าเนินงานทั่วไป  เพ่ือ

พิจารณา  รายชื่อที่ไดรับการเสนอผลปรากฏวามีจํ านวนทั้งสิ้น10 ทาน
เรียงตามพยัญชนะ  ดังน้ี
(1) รองศาสตราจารยเชิดชัย  ตันติศิรินทร
(2) รองศาสตราจารยนิวัตร  จันทรเทวี
(3) รองศาสตราจารยปริญญา  จินดาประเสริฐ
(4) ศาสตราจารยพลศักดิ์  จีระวิพูลวรรณ
(5) รองศาสตราจารยรังสรรค  เนียมสนิท
(6) รองศาสตราจารยวินิต  ชินสุวรรณ
(7) ศาสตราจารยศิริพร  จิรวัฒนกุล
(8) ผูชวยศาสตราจารยสุชาติ  อารีมิตร
(9) รองศาสตราจารยสุมนต  สกลไชย
(10) รองศาสตราจารยอัศนี  ปาจีนบูรวรรณ

7.3 ออกหนังสอืเชญิผูไดรับการเสนอชือ่ทัง้  10  ทาน  ใหมารวมรับฟงการ
     ชีแ้จงหลกัเกณฑการจัดท ําเอกสาร  การทาบทามความสมคัรใจ  และ
     รายละเอียดอื่น ๆ  ในวันที่  6  กนัยายน  2549  เวลา  14.00 น.

8 6 กนัยายน  2549
 เวลา  13.00 น.
เวลา  14.00 น.

8.1  ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ  คร้ังที่ 2
8.2  ประชมุผูไดรับการเสนอชื่อจากองคกรตาง ๆ

9 2-3  ตลุาคม  2549 คณะกรรมการสรรหาฯ  สัมภาษณผูตอบรับเขาสูกระบวนการสรรหาฯ

10 4  ตลุาคม  2549 คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอผูสมควรดํ ารงตํ าแหนงอธิการบดีตอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยขอนแกน

2.  การเปลีย่นแปลงเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ
ตามทีส่ภามหาวทิยาลัยไดแตงตั้งรองศาสตราจารยกิ่งฟา สินธุวงษ เปนเลขานุการคณะ

กรรมการสรรหาอธิการบดี  น้ัน  เน่ืองจากบางชวงเวลาบุคคลดังกลาวไมอาจปฏิบัติหนาที่เลขานุการไดอยาง
ตอเน่ือง คณะกรรมการสรรหาฯ จึงไดทาบทามรองศาสตราจารยสลุดัดา ลอยฟา เปนเลขานกุารคณะกรรมการ
สรรหาอธกิารบด ีแทน  ตัง้แตวนัที ่6 กนัยายน 2549  เปนตนไป  และโดยทีก่ารแตงตัง้เลขานุการคณะกรรมการ
สรรหาฯ  คร้ังน้ีไดรับความเหน็ชอบจากสภามหาวิทยาลัย  ดังน้ัน  จึงใครขอความเห็นชอบสภามหาวิทยาลัย
ในการเปลี่ยนแปลงเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ  ดงักลาว
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3.  การพจิารณาผูสมควรดํ ารงตํ าแหนงอธิการบดี
ตามขอบงัคบัมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวยการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.

2549  ขอ  10  กํ าหนดใหคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกใหไดผูสมควรดํ ารงตํ าแหนงอธิการบดี  อยางนอย
2 ชือ่  แตไมเกิน  3  ชือ่ เรียงตามตวัอกัษร  พรอมทัง้ประวตัแิละผลงาน พรอมขอมูลทีจํ่ าเปนในการดํ าเนินงาน
และการตัดสินใจ    ของคณะกรรมการใหสภามหาวทิยาลยัประกอบการพจิารณาดวย  ซ่ึงตามก ําหนดการสรรหาฯ
คณะกรรมการสรรหาฯ  จะสมัภาษณผูตอบรับเขาสูกระบวนการสรรหาฯ ในวนัที ่ 2 – 3 ตลุาคม 2549  และในวนัที่
4  ตลุาคม  2549 จะเสนอชือ่ผูสมควรด ํารงตํ าแหนงอธิการบดีตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลยั

เน่ืองจาก  ในการสรรหาอธิการบดีคร้ังที่แลว ไดใหผูที่ไดรับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการ
สรรหาฯ  นํ าเสนอนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ ตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  คนละ  20  นาที  ไมรวมเวลา
ตอบขอซักถาม     จึงใครขอหารือที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย   ดังน้ี

(1) ในกระบวนการพจิารณาตัดสินผูสมควรดํ ารงตํ าแหนงอธิการบดีของสภามหาวิทยาลัย น้ัน
จะสมควรใหผูทีไ่ดรับเสนอชือ่จากคณะกรรมการสรรหาฯ นํ าเสนอนโยบาย วสิยัทศัน พันธกจิ ตอสภามหาวทิยาลยั
หรือไมประการใด

(2) เม่ือคณะกรรมการสรรหาฯ เสนอชือ่ผูสมควรด ํารงต ําแหนงอธกิารบดตีอสภามหาวทิยาลยัแลว
จะถอืวาสิน้สดุภาระหนาทีใ่นการสรรหาฯ จะมีสทิธิอ์อกเสยีงลงมตใินการพจิารณาของสภามหาวทิยาลยัหรือไม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบและพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบและพิจารณาแลวมีมติดังน้ี

 1. เห็นชอบให รศ. สุลัดดา ลอยฟา เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี แทน
รศ. กิ่งฟา สินธุวงษ
            2. ใหผูทีไ่ดรับเสนอช่ือจากคณะกรรมการสรรหาฯ นํ าเสนอนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ
ตอสภามหาวิทยาลัย ในวนัที่มีการลงมติเสนอช่ืออธิการบดี

3. ใหคณะกรรมการสรรหาฯมีสิทธิ์ออกเสียงลงมติเสนอช่ืออธิการบดีในการพิจารณาของ
สภามหาวิทยาลัยได

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ขออนุมติัรายช่ือหลักสูตรใหมบรรจุแผนฯ ที่จะเปดเพิ่มเติมในปการศึกษา 2550

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวาดวยคณะ/หนวยงานไดเสนอขอ
อนุมัตปิรับปรุงแผนการเปดหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงคณะกรรมการดานวิชาการและวิจัย ของสภา
มหาวทิยาลัยในคราวประชุมเม่ือวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 ไดพิจารณาเห็นชอบเฉพาะหลักสูตรที่จะขอเปด
ใหมในปการศึกษา 2550 กอน เน่ืองจากกระบวนการในการจัดทํ าเอกสารหลักสูตรและข้ันตอนการพิจารณาจะ
ตองใชเวลาลวงหนาอยางนอย 6 เดอืน หากไมเร่ิมดํ าเนินการตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป อาจไมทันในปการศึกษา
2550 ประกอบกบัหลกัสตูรทีเ่สนอขออนุมัติสวนใหญเปนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเฉพาะทางใน
สาขาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตรสุขภาพ และหลักสูตรที่มีความจํ าเปนและเหมาะสมที่จะ
เปดสอนในมหาวทิยาลยั ทั้งน้ีใหมหาวิทยาลัยพิจารณาตัดหลักสูตรที่มีซ้ํ าซอนและหลักสูตรที่มีเปดสอนอยู
แลวออกไปกอนดวย สวนหลกัสูตรที่จะเปดตั้งแตปการศึกษา 2551 เปนตนไป เห็นควรใหชะลอไวกอน
และใหมหาวทิยาลยัพิจารณาวเิคราะหและทบทวนหลกัสตูรทัง้หมดทีเ่ปดสอนในมหาวทิยาลยั รวมทัง้หลกัสตูร
ทีไ่ดรับอนุมัติใหบรรจุในแผนฯ 9 แลวแตยังไมไดดํ าเนินการใดๆ และใหกํ าหนดกรอบหลักเกณฑและทิศทาง
การพฒันาหลกัสูตรของมหาวิทยาลัยใหมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวตอไป

ส ําหรับรายชือ่หลกัสตูรใหมทีข่ออนุมัตเิปดเพ่ิมเตมิในปการศกึษา 2550 มีจํ านวนทัง้สิน้ 19 หลกัสตูร มี
รายละเอียดดังน้ี
• จํ าแนกตามกลุมสาขาวิชา เปนหลักสูตรในกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 6 หลกัสตูร  วิทยา

ศาสตรสุขภาพ 10 หลกัสตูร และมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3 หลกัสูตร
• จํ าแนกตามระดบัการศกึษา เปนหลกัสตูรในระดบัปริญญาตรี 3 หลกัสตูร ประกาศนยีบตัรบณัฑิต 1 หลกัสตูร

ปริญญาโท 3 หลกัสตูร ประกาศนียบัตรชั้นสูง 8 หลกัสตูร และปริญญาเอก 4 หลกัสูตร
• จํ าแนกตามประเภทหลกัสตูร เปนหลกัสตูรปกต ิ(ศกึษาเปนภาษาไทย) 17 หลกัสตูร  และหลกัสตูรนานาชาติ

2 หลกัสูตร
ซ่ึงมีรายละเอยีดรายชื่อหลักสูตรใหมที่ขออนุมัติเปดเพ่ิมเติมในปการศึกษา 2550 และ รายชื่อหลักสูตรใหมที่
ไดรับอนุมัตใิหบรรจุในแผนการศกึษาระดบัอดุมศกึษา (พ.ศ. 2547-2551)  ตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ
ทัง้น้ีไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการดานวชิาการและวิจัย ในคณะกรรมการดานตางๆ ของสภา
มหาวทิยาลัยเรียบรอยแลว ในการประชุมคร้ังที่ 1/2549 เม่ือวันที่ 28 กรกฎาคม 2549
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จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติรายชือ่หลกัสูตรใหมบรรจุแผนฯ ที่จะเปดเพ่ิม
เตมิในปการศึกษา 2550  

มติ  ทีป่ระชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติรายช่ือหลักสูตรใหมบรรจุแผนการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา (พ.ศ. 2547-2551)  ทีจ่ะเปดเพิ่มเติมในปการศึกษา 2550  จ ํานวน ทั้งส้ิน 19 หลักสูตร
ตามทีเ่สนอ  และมีขอเสนอแนะวาในหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร ขอใหมีการประสานรวมกันระหวาง
คณะทีเ่กีย่วของทั้งหมดไดแก วิทยาศาสตร แพทยศาสตร  และเภสัชศาสตร ดวย

5.2  เสนอรายช่ือผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักด์ิ และรางวัลพระธาตุพนมทองคํ า
                   ประจํ าป 2549

อปุนายกสภามหาวทิยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ตามคํ าสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ที่
12/2549 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2549 ไดแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผูสมควรไดรับปริญญากิตติศักดิ์
ประจํ าป 2549 เพ่ือด ําเนินการสรรหาและหรือเพ่ือพิจารณากลั่นกรองรายชื่อบุคคลผูมีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอ
ตอสภามหาวทิยาลยั เพ่ือพิจารณาอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ พรอมทั้งใหมีภาระและอํ านาจหนาที่พิจารณาและ
ด ําเนินการครอบคลุมถึงผูสมควรไดรับรางวัลพระธาตุพนมทองคํ าดวยน้ัน

จากการประชมุคณะกรรมการกลัน่กรองผูสมควรไดรับปริญญากติตมิศกัดิ ์ประจํ าป 2549 คร้ังที่
2/2549 เม่ือวันที่ 15 สงิหาคม 2549 ไดมีมตขิอเสนอชือ่ผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลพระธาตุ
พนมทองคํ า ประจํ าป 2549 ดงัน้ี

1. ผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักด์ิ ประจํ าป 2549
- เหน็สมควรทลูเกลาฯถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขา
    วชิาชีวเคมี แด ศาสตราจารย ดร.สมเดจ็พระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ   
    อคัรราชกุมารี
-   เหน็สมควรทลูเกลาฯถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์    
   สาขาวชิาสงเสริมการเกษตร แด มกฎุราชกุมารจิกมี เคเซอร นัมเกล วังซุก
  แหงราชอาณาจักรภูฎาน
- เหน็สมควรใหปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

แก นายสุนทร  อรุณานนทชัย
     -    เหน็สมควรใหปริญญาศกึษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการ
          ศกึษา แก รองศาสตราจารยระจิต  ตรีพุทธรัตน
2. ผูสมควรไดรับรางวัลพระธาตุพนมทองคํ า ประจํ าป 2549
 - ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยเกษม วัฒนชัย
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
มติ ทีป่ระชุมไดพจิารณาแลวมีมติอนุมัติปริญญากิตติมศักด์ิและรางวัลพระธาตุพนม

ทองคํ า ประจํ าป 2549  ตามที่เสนอ

5.3   ผลการพจิารณาการแตงต้ังศาสตราจารยเกียรติคุณ สาขาวิชาพืชไร
อธกิารบดเีสนอตอทีป่ระชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่ 4/2549 เม่ือวันที่

3  พฤษภาคม 2549   เห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการแตงตั้งบุคคลเปนศาสตราจารยเกียรติคุณ
ในสาขาวชิาพชืไร  และไดมีคํ าสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 11/2549 ลงวันที่  19  มิถุนายน 2549  แตงตั้งคณะ
กรรมการดงักลาวแลวน้ัน  บัดน้ี คณะกรรมการไดประชุมพิจารณาผลงานของ ศาสตราจารยอารันต พัฒโนทัย
ซ่ึงคณะเกษตรศาสตรไดเสนอแตงตั้งใหเปน ศาสตราจารยเกียรติคุณ  แลว มีมติดังน้ี

1. หลกัเกณฑทีใ่ชในการพจิารณา ใหถือตามเกณฑคุณสมบัติที่กํ าหนดไวในขอบังคับ มหาวิทยาลัย
ขอนแกน วาดวย คุณสมบัติและหลักเกณฑในการแตงตั้งศาสตราจารยเกียรติคุณ พ.ศ. 2549  ขอ
4 และเพ่ิมเตมิ ดงัน้ี “ ตองเปนบุคคลที่ไดทํ ากิจกรรมทางวิชาการในสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญ
และเกีย่วของกบัต ําแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณที่เสนอขอ หลังออกจากราชการไปแลวไมนอย
กวา 3 ป”

2. จากการตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของ ศาสตราจารยอารันต พัฒโนทัย แลว
คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นวา ศาสตราจารยอารันต  พัฒโนทัย มีคุณสมบัติครบถวนตามที่
ก ําหนด มีความรูความสามารถและความชํ านาญเปนพิเศษในสาขาวิชาพืชไร อีกทั้งอุทิศตนที่เปน
ประโยชนในดานวชิาการสาขาพืชไร ใหกับมหาวิทยาลัยขอนแกนอยางตอเน่ืองมาแลวไมนอย
กวา 3 ป คณะกรรมการฯ จึงมีมติเห็นสมควรเสนอใหศาสตราจารยอารันต พัฒโนทัย ไดรับการ
แตงตัง้เปน ศาสตราจารยเกียรติคุณ ในสาขาวิชาพืชไร
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จึงเสนอสภามหาวทิยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบการแตงตั้ง ศาสตราจารยอารันต
พัฒโนทยั  เปนศาสตราจารยเกียรติคุณ ในสาขาวิชาพืชไร

มติ  ทีป่ระชุมไดพจิารณาแลว มมีติเห็นชอบการแตงต้ังศาสตราจารยอารันต  พฒัโนทยั
เปนศาสตราจารยเกียรติคุณ ในสาขาวิชาพืชไร  ตามที่คณะกรรมการฯเสนอ

5.4  การดํ าเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณา
                   แตงต้ังบุคคลใหดํ ารงตํ าแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
                   ศาสตราจารย พ.ศ. 2549

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ดวยคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ไดออกประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลกัเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลให
ด ํารงต ําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2549 เพ่ือใหสภาสถาบันอุดม
ศกึษาใชเปนแนวทางในการออกขอบังคับตามมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 โดยในการพิจารณา   แตงตัง้บคุคลใหดํ ารงตํ าแหนงทางวิชาการในแตละ
สถาบันตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบบัน้ี จะเร่ิมใชกับผูเสนอขอกํ าหนดตํ าแหนงตั้งแตวันที่ 1 ตลุาคม 2549 (วันที่
สภาสถาบันรับเร่ือง ซ่ึง มข. ก ําหนดใหเปนวันที่กองการเจาหนาที่รับเร่ือง)  เปนตนไป

ดงัน้ัน เพ่ือใหการดํ าเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เปนไปดวยความเรียบรอย มหาวิทยาลัยจึงใครขอ
เสนอเอกสารที่เกี่ยวของกับ “การด ําเนินการตามประกาศ ก.พ.อ.” ดงักลาวขางตน ซ่ึงจะตองไดรับความเห็น
ชอบจากสภามหาวิทยาลัยดังน้ี

1. (ราง) ขอบงัคบัมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวย หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลให
ด ํารงต ําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2549

2. การแตงตัง้คณะกรรมการพจิารณาต ําแหนงทางวชิาการ  ตาม (ราง) ขอบงัคบัฯ ขอ 6(1) และ 6(2)
ทัง้น้ีไดเสนอเอกสารประกอบการพิจารณา ดังน้ี

เอกสารหมายเลข 1  (ราง) ขอบงัคบัมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย หลักเกณฑและวิธีการ
                              พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํ ารงตํ าแหนงผูชวยศาสตราจารย
                              รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2549
เอกสารหมายเลข 2 ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลกัเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลให
                               ด ํารงต ําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
                               พ.ศ. 2549
เอกสารหมายเลข 3 ขอบงัคบัมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย หลักเกณฑและวิธีการพิจารณา

ก ําหนดต ําแหนงและเงินประจ ําต ําแหนงทางวชิาการของพนกังานมหาวทิยาลยั
พ.ศ. 2547

เอกสารหมายเลข 4 การแตงตัง้คณะกรรมการพิจารณาตํ าแหนงทางวิชาการ ตาม (ราง)
ขอบังคับฯ ขอ 6(1) และ 6(2)

ซ่ึงเอกสารหมายเลข 1 และหมายเลข 4 ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีคราวประชุมคร้ังที่
11/2549 เม่ือวนัที่ 22 สิงหาคม 2549  ดวยแลว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี

1. เห็นชอบ (ราง) ขอบงัคับมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวย หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ัง
บคุคลใหดํ ารงตํ าแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ.2549
โดยใหแกไขขอความใน ขอ 9 ใหระบรุายละเอียดคุณสมบัติ องคประกอบและอํ านาจหนาที่ของ
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ลงในขอบังคับใหชัดเจน สวนการดํ าเนินการที่จะใหคณะ
รับผิดชอบประเมินผลการสอนอยางไรน้ัน เห็นควรใหคณะกรรมการพิจารณาตํ าแหนงทางวิชา
การทีส่ภามหาวทิยาลัยจะแตงต้ังเปนผูพิจารณา กํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการและออกเปน
ประกาศมหาวิทยาลัยตอไป

2. การแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาตํ าแหนงทางวิชาการ มีมติแตงต้ังให อุปนายกสภา
มหาวทิยาลัย เปนประธานคณะกรรมการ สวนผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ดํ ารงตํ าแหนง
ศาสตราจารยที่จะแตงต้ังเปนกรรมการตามขอ 6(2) น้ัน มมีติเห็นชอบผูทรงคุณวุฒิตามรายช่ือ
ทีม่หาวทิยาลัยเสนอและไดผานความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดีเรียบรอยแลวทั้ง 14 คน ทั้งน้ี
ใหมหาวทิยาลัยติดตอทาบทามผูทรงคุณวุฒิในแตละกลุมสาขาวิชา เรียงตามลํ าดับรายช่ือใน
เอกสาร และเสนอใหสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังเพียงกลุมสาขาวิชาละ 3 คน รวมกรรมการตามขอ
6(2) มจีํ านวนทั้งส้ิน 9 คน
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รศ. มนตรี  บญุเสนอ  ไดเสนอตอที่ประชุมเพ่ิมเติมวา เพ่ือใหสามารถแกไขปญหาดานการ
ก ําหนดต ําแหนงทางวชิาการที่เคยไดมีการรวบรวมปญหาและอุปสรรคจากคณาจารยทั้งมหาวิทยาลัย โดย
เฉพาะอยางย่ิง ในเร่ืองการก ําหนดต ําแหนงทางวชิาการ ระดบั ศาสตราจารยระดบั 10 และศาสตราจารยระดบั 11
จึงขอเสนอใหมีแตงตั้งคณะกรรมการ Mentoring Committee โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
1 ทาน เปนกรรมการ และมีผูทรงคุณวุฒิภายนอกในสาขาตางๆ รวมเปนกรรมการรวมทั้งการชวยเหลือในการ
หาแหลงทนุเพ่ือการท ําวิจัย และในการเขียนบทความทางวิชาการที่จะตีพิมพในวารสารตางประเทศดวย

          จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหมี Mentoring Committee  โดยให

ประธานเปนผูทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย     ทั้งน้ีขอมอบใหมหาวิทยาลัยรับไปพิจารณา

5.5  การเสนอผูทรงคุณวุฒิเพื่อแตงต้ังเปนคณะกรรมการประจํ าบัณฑิตวิทยาลัย
อธกิารบดเีสนอตอทีป่ระชุมวา ตามขอ 6  แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การจัด

ระบบการบริหารบณัฑิตวิทยาลัย  พ.ศ. 2548  กํ าหนดใหมีคณะกรรมการประจํ าบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบดวย
6.1  อธกิารบดี  เปนประธานกรรมการ
6.2  รองอธกิารบดทีีอ่ธิการบดีมอบหมาย จํ านวน 1 คน  เปนกรรมการ
6.3  ผูทรงคุณวุฒิ จํ านวนไมเกิน 6 คน เปนกรรมการ
6.4  คณบดบีณัฑิตวิทยาลัย เปนกรรมการและเลขานุการ

โดย กรรมการตามขอ 6.3 ใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดีเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาแตงตั้ง

เน่ืองจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 2 คน
คือ   รศ.ลําปาง แมนมาตย  กรรมการผูทรงคุณวุฒิกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และ
ผศ.อัญชลี ตัตตะวะศาสตร กรรมการผูทรงคุณวุฒิกลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรสขุภาพ ไดรับแตงตัง้ใหดํารง
ตาํแหนง คณบดบีณัฑิตวิทยาลัย และรองคณบดีฝายวชิาการ บณัฑิตวิทยาลัย ตามลําดับ  จึงทําใหสิน้สดุ
วาระการดาํรงตาํแหนงกรรมการผูทรงคณุวฒิุประจําบณัฑิตวทิยาลยั ตามคาํสัง่มหาวทิยาลยัขอนแกน ที่
3108/2548    ดงัน้ัน เพ่ือใหเปนไปตามขอ 6 แหงขอบงัคบัมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การจัดระบบการ
บริหารบณัฑิตวทิยาลัย พ.ศ. 2548    ที่ประชุมคณบดีคราวประชุมคร้ังที่ 9/2549  เม่ือวันที่  19 กรกฎาคม
2549 ไดพิจารณาแลว มีมติใหเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งเปน กรรมการผูทรง
คณุวฒิุในคณะกรรมการประจํ าบัณฑิตวิทยาลัย แทนตํ าแหนงที่วาง  ดังน้ี

1. รศ.กิ่งฟา สินธุวงษ       เปน   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  กลุมสาขามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร
2. รศ.สรุศักดิ์ วงศรัตนชีวิน เปน  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ   กลุมสาขาวทิยาศาสตรสุขภาพ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมีมติเห็นชอบการเสนอขอแตงต้ัง กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการประจํ าบัณฑิตวิทยาลัย  2  ทาน ตามที่เสนอ

5.6 เสนอแตงต้ังคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร  คณะสาธารณสุขศาสตร  และ
                  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

อธกิารบดไีดเสนอตอที่ประชุมวา ตามคํ าสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกนที่ 14/2549 ลงวันที่ 3
กรกฎาคม 2549 แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร และคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  แลวน้ัน บัดน้ี คณะกรรมการสรรหาฯ ไดดํ าเนินการสรรหาผูสมควรไดรับการ
พิจารณาแตงตัง้ใหด ํารงตํ าแหนงคณบดีคณะดังกลาวขางตน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวย การ
สรรหาคณบด ีพ.ศ. 2542 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 เสร็จเรียบรอยแลว  จึงขอเสนอชื่อผูสมควรไดรับการ
พิจารณาแตงตัง้ใหดํ ารงตํ าแหนงคณบดีคณะตางๆ และวันที่แตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนง ดังน้ี

1. คณะสัตวแพทยศาสตร   ไดแก  รศ.สุณีรัตน  เอ่ียมละมัย  ต้ังแตวันที่ 5 ตุลาคม
2549 เปนตนไป

2. คณะสาธารณสุขศาสตร ไดแก  รศ.พิษณุ  อุตตมะเวทิน  ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม
2549 เปนตนไป

3. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแก  ผศ.เยาวลักษณ  อภิชาติวัลลภ  ต้ังแต
วนัที ่1 ตุลาคม 2549 เปนตนไป
ซ่ึงมีรายละเอยีดประวัติและผลงานของแตละทานตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
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มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมีมติเห็นชอบและอนุมัติใหแตงต้ังคณบดีคณะสัตวแพทย
ศาสตร  คณะสาธารณสุขศาสตร  และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตามที่เสนอ และมีขอ
สังเกตเพิ่มเติม ดังน้ี

1. ควรมกีารสรุปขอมูล เหตุผลสนับสนุนการพิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการ
     สรรหาฯ ใหสภามหาวิทยาลัยทราบดวย
2. ขอมลูการสมัภาษณและการประชุมของคณะกรรมการสรรหาฯควรถอืเปนความลบั

5.7 ขออนุมติัจัดต้ังศูนยวิจัยรวมดานสวนประกอบฮารดดิสกไดรฟ
คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตรเสนอตอทีป่ระชมุวา คณะวศิวกรรมศาสตรเสนอขอจดัตัง้ศนูยวจัิย

รวมดานสวนประกอบฮารดดสิกไดรฟ (Industry-University Cooperation Research Center in HDD
Component)  เน่ืองจากศนูยเทคโนโลยีอเิลก็ทรอนิกสและคอมพวิเตอรแหงชาต ิ  ไดด ําเนินการจดัท ําโครงการ
เสริมสรางความแขง็แกรงใหแกอตุสาหกรรมฮารดดสิกไดรฟ และอตุสาหกรรมสนบัสนุนทีเ่กีย่วของของประเทศ
ไทย รวมทัง้ไดมีโครงการจดัตัง้สถาบนั Disk storage ซ่ึงไดจัดตัง้ศนูยวจัิยรวมระหวางภาคอตุสาหกรรมกบั
มหาวทิยาลยัเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของอตุสาหกรรมฮารดดสิกไดรฟในประเทศ โดยแบงออกเปน 3 ศนูย
ซ่ึงศนูยเทคโนโลยีอเิลก็ทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ ไดเชิญใหคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน ด ําเนินการจดัตัง้ศนูยวจัิยรวมดานสวนประกอบฮารดดสิกไดรฟ ในอนัทีจ่ะสรางความเขมแข็งในเชงิวชิาการ
และวจัิย เพ่ือนํ าไปสูการวจัิยเชงิพาณิชยและกอใหเกดิองคความรูทีส่ามารถน ําไปใชในการพฒัาบคุลากร และ
นักศกึษาทัง้ระดบัปริญญาตรีและระดบับณัฑิตศกึษา ของสถาบนัการศกึษาทีเ่กีย่วของในประเทศไทย โดยจะเปน
การยกระดบัประเทศไทยจาก ประเทศทีรั่บผลติ เปนประเทศทีมี่ความเชีย่วชาญในการผลติ ในอนาคต และเปน
ประเทศทีส่งออกฮารดดสิกไดรฟอนัดบั 1 ของโลก   ดงัน้ัน การจัดตัง้ศนุยวจัิยฯดงักลาวจงึมีวตัถปุระสงคเพ่ือ

1.  เปนศนูยวจัิยรวมดานสวนประกอบฮารดดิสกไดรฟ ที่ใหการสนับสนุนทางดานเทคโนโลยี
และเพ่ิมศกัยภาพทางดานการออกแบบ การผลิต และการประกอบชิ้นสวนฮารดดิสกไดรฟของอุตสาหกรรม
ฮารดดิสกไดรฟในประเทศ

2.  สนับสนุนทางดานเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมและโซอุปทานของ
อตุสาหกรรมฮารดดิสกไดรฟ

3.  เพ่ือกอใหเกดิความรวมมือระหวางบุคลากรในดานตางๆ รวมถึงผูเชี่ยวชาญในภาค
อตุสาหกรรม  ภาคการศึกษา และหนวยงานวิจัยของประเทศ

4.  เพ่ือสงเสริมการผลติผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาน้ี ซ่ึงเปนที่ตองการของประเทศและ ทัว่โลก
5.  เพ่ือเปนการเผยแพรองคความรูดานน้ีในระดับนานาชาติและระดับชาติ

โดยศนูยวจัิยรวมดงักลาว จะมีสถานะเปนองคกรในกํ ากับของมหาวิทยาลัย ภายใตการกํ ากับดูแลของ
คณะวศิวกรรมศาสตร โครงสรางหลักของศูนย ประกอบดวย คณะกรรมการอํ านวยการศูนยฯ มีคณบดีคณะ
วศิวกรรมศาสตรเปนประธานโดยตํ าแหนง ทํ าหนาที่กํ ากับดูแลการดํ าเนินงานของศูนยฯ และมีผูอํ านวยการ
เปนผูบริหารงาน โดยการบริหารงานเปนไปตาม ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย ศูนยวิจัยรวมดานสวน
ประกอบฮารดดิสกไดรฟ คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2549  งบประมาณในการดํ าเนิน
การระยะ 5 ปแรก คาดวาจะมีรายรับจากการสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ จากศูนย
เทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ ( NECTEC: National Electronics and Computer
Technology Center) ภายใตโครงการเสริมสรางความแข็งแกรงใหแกอุตสาหกรรมฮารดดิสกไดรฟ (HDD
Cluster) และกลุมอตุสาหกรรมฮารดดิสกไดรฟ ในการรับจางทํ าวิจัยและบริการวิชาการ

พรอมน้ี ไดเสนอโครงการจัดตั้งศูนยวิจัยรวมดานสวนประกอบฮารดดิสกไดรฟ คณะวิศวกรรม
ศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน  และรางระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย ศนูยวจัิยรวมดานสวนประกอบ
ฮารดดสิกไดรฟ คณะวศิวกรรมศาสตร  มหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2549   ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม  ทัง้น้ี ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังที่ 11/2549  เม่ือวันที่
22 สงิหาคม 2549 ดวยแลว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมีมติใหความเห็นชอบการจัดต้ังศูนยวิจัยรวมดานสวน

ประกอบฮารดดิสกไดรฟฯ และรางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย ศูนยวิจัยรวมดานสวน
ประกอบฮารดดิสกไดรฟ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2549 ตามที่เสนอ
โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติม ดังน้ี

1. ใหเปล่ียนช่ือเปน ศูนยวิจัยรวมเฉพาะทางดานสวนประกอบฮารดดิสกไดรฟ ใหสอดคลอง
     กบัช่ือภาษาอังกฤษ
2.  ใหตรวจแกไขคํ าผิด และปรับขอความในระเบียบฯ ดังน้ี
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- ขอ 9 (2) “...สถานจัดการ...” แกไขเปน “...ศูนยฯ...”
- ขอ 10 วรรคทายสุดใหตัดขอความวา “ โดยคํ าแนะนํ าของผูรักษาการในตํ าแหนง

                          ผูอํ านวยการออก”
- ขอ 17 และขอ 18  ใหรวมเปนขอเดียวกัน และเขียนใหม เปน
   “ ขอ 17  ใหอธกิารบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี และใหมีอํ านาจออก
                   ประกาศ  คํ าส่ัง หรือแนวทางปฏิบัติที่ไมขัดตอระเบียบน้ี

   ในกรณทีีม่ปีญหาการตีความเกี่ยวกับระเบียบน้ี ใหคณะกรรมการ
        อํ านวยการเปนผูวินิจฉัยและเสนออธิการบดี เพื่อใหความเห็นชอบ”

5.8  รางสญัญา และ TOR โครงการกอสรางและบรหิารอาคารชดุพกัอาศัยบคุลากร
                     เพือ่เปนสวสัดิการของขาราชการ พนักงานและลกูจางมหาวทิยาลัยขอนแกน

รองอธกิารบดฝีายบริหาร เสนอตอที่ประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกน คราวประชุม
คร้ังที่ 5/2549 เม่ือวันที่  7 มิถุนายน 2549 ไดเหน็ชอบในหลักการโครงการกอสรางและบริหารอาคารชุดพัก
อาศยับคุลากร  โดยมอบใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดทํ าแบบสัญญาและ TOR  โดย
เชญิกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวฒิุรวมเปนคณะกรรมการฯดวย และใหนํ าเสนอแบบสญัญาและ TOR
ตอสภามหาวทิยาลยัเพ่ือพิจารณา อกีคร้ังน้ัน  บัดน้ี มหาวิทยาลัยขอนแกนไดมีคํ าสั่งที่ 2310/2549  ลงวันที่
27 มิถุนายน 2549 แตงตัง้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดทํ าแบบสัญญาและ TOR โครงการกอสรางและ
บริหารสญัญาอาคารชุดพักอาศัยบุคลากร  มหาวิทยาลัยขอนแกน  และคณะกรรมการฯ ไดดํ าเนินการจัดทํ า
รางสัญญาและ TOR โครงการฯ ดงักลาว เสร็จเรียบรอยแลว ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชมุ  และเน่ืองจากคณะเกษตรศาสตร ไดมีหนังสือถึงอธิการบดีขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาการกํ าหนดพื้น
ทีก่อสรางโดยอาคารชดุที่พักบุคลากรในโครงการนี้ โดยเสนอวาคณะเกษตรศาสตรไดรับผลกระทบอยางมาก
ตอการด ําเนินงานดานการศึกษา และวิจัย  ซ่ึงรายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0514.3.1/404  ลงวันที่ 21
กรกฎาคม 2549  อน่ึง คณะเกษตรศาสตรมีพ้ืนทีท่ีส่ามารถด ําเนินการดานการศกึษาและวจัิย ภายนอกวทิยาเขต
ทีจั่งหวดัรอยเอ็ด อยูดวยแลวจํ านวน  3  แปลง

จึงเสนอสภามหาวทิยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบหรือขอคิดเห็นเสนอแนะตอ ราง
สญัญาและ TOR โครงการกอสรางและบริหารสญัญาอาคารชดุพักอาศยับคุลากรเพือ่เปนสวสัดกิารของขาราชการ
พนักงานและลูกจางมหาวิทยาลัยขอนแกน    รวมทัง้พ้ืนทีก่อสรางอาคารชุดพักอาศัยฯ ดังกลาว

มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมีมติเห็นชอบตอ รางสัญญาและ TOR โครงการกอสราง
และบริหารสญัญาอาคารชุดพกัอาศัยบคุลากรเพือ่เปนสวสัดิการของขาราชการ พนักงานและ ลูกจาง
มหาวิทยาลัยขอนแกนตามเสนอ โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะดังน้ี

1. ควรมกีารระบุรายละเอียดใน TOR เพิม่เติมใหชัดเจนในเรื่องดังน้ี
- อุปกรณทีใ่ชเนนในเรื่องการประหยัดพลังงาน เชน ไฟฟา  สุขภัณฑ
- ระบบการดูแลรักษาความปลอดภัย
- การซอมแซมบํ ารุงรักษาอาคารใหผูประกอบการเปนผูรับผิดชอบ
- การเกบ็คาเชาใหผูประกอบการเปนผูรับผิดชอบ

 2. ขอใหมหาวทิยาลัยพิจารณาเรื่องปญหาที่จอดรถบริเวณที่พัก   โรงพยาบาล หรืออ่ืนๆ ที่
อาจเกดิปญหาวิกฤตในอนาคต  ขอใหอยูในแผนแมบทของมหาวิทยาลัย  ซึ่งอยูระหวางการปรับปรุง
ใหมน้ีดวย

3. สํ าหรับพืน้ทีท่ี่ใชในการกอสรางอาคารชุดพักอาศัยฯ ดังกลาว ขอใหมหาวิทยาลัยนํ าเสนอ
ทีป่ระชุมคณบดีพิจารณา

5.9  รางงบประมาณประจํ าป 2550 ของสถานจัดการและอนุรักษพลังงาน
                   คณะวิศวกรรมศาสตร

คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
การบริหารสถานจัดการและอนุรักษพลังงาน คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2541  ขอ 14
ก ําหนดใหในแตละปกอนเร่ิมงบประมาณ ใหผูอ ํานวยการจดัท ํารางงบประมาณรายรบั- รายจายประจ ําป เสนอคณะ
กรรมการอ ํานวยการเพือ่พิจารณา ใหความเหน็ชอบกอนเสนอสภามหาวทิยาลยั  บดัน้ี สถานจดัการและอนรัุกษ
พลงังานไดจัดท ํารางงบประมาณประจํ าป 2550  (ระหวางวันที่ 1 ตลุาคม 2549 – 30 กนัยายน 2550 )  ซ่ึงมี
ประมาณการรายรับเปนเงิน 6,200,000 บาท  โดยทั้งหมดจัดสรรเปนคาใชจายในการดํ าเนินงาน  ซ่ึงมีราย
ละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ทั้งน้ีไดรับความเห็นชอบจากกรรมการอํ านวยการ  คร้ังที่
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4/2549 เม่ือวันพุธที่ 9 สงิหาคม 2549  และทีป่ระชุมคณบดีคราวประชุมคร้ังที่ 11/2549 เม่ือวันที่ 22
สงิหาคม 2549  เรียบรอยแลว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมีมติใหความเห็นชอบรางงบประมาณประจํ าป 2550 ของ

สถานจดัการและอนุรักษพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร  ตามที่เสนอ

5.10   เร่ืองเสนอจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนคณาจารย
   - การสรุปผลงานของสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
รศ. กิง่ฟา สนิธวุงษ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารย เสนอตอที่ประชุม

วา  สบืเน่ืองจากการที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน จะหมดวาระลงในเดือนตุลาคม 2549
ประกอบกบัไดมีการปรึกษาพูดคุยกันอยางไมเปนทางการเกี่ยวกับการสรุปผลการทํ างานของสภามหาวิทยาลัย
ตลอดระยะเวลาประมาณ 2 ปที่ผานมา (2548-2549) เพ่ือแสดงใหเห็นผลงานอยางมีหลักฐานประกอบกับใน
การด ําเนินการตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยและการกํ ากับติดตามการดํ าเนินงานของการบริหารงาน
มหาวิทยาลัย

ขอมูลของสรุปผลดงักลาวอาจชีใ้หเหน็ลกัษณะ วธิกีาร กระบวนการฯ ทีก่อใหเกดิประสทิธภิาพ
ของการบริหารงานที่ดีของมหาวิทยาลัย รวมทั้งประเด็นที่ควรพิจารณาแกไขปรับปรุงและพัฒนา ใหการบริหาร
งานมหาวทิยาลยัมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงจะนํ าไปสูขอเสนอแนะที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดปจจุบันอาจ
นํ าเสนอใหกบักรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดตอไปใชเปนแนวในการบบริหารงานในอนาคต

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความคิดเห็น
มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลว มีมติเห็นชอบใหมีการจัดทํ าสรุปผลงานของสภามหา

วทิยาลัยขอนแกน  โดยขอให รศ.กิ่งฟา  สินธุวงษ  รศ.สุลัดดา ลอยฟา  รศ. วันเพ็ญ  วิโรจนกูฎ
รศ.มนตรี  บญุเสนอ  และกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย พิจารณารวมกันในเรื่องรูปแบบ
การสรุปผลงานดังกลาว ทั้งน้ี  ไมควรมีรายละเอียดมากเกินไป

5.11   ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน จํ านวน  2  หลักสูตร
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ดวยมหาวิทยาลัยและคณะ

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

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมีมติเห็นชอบหลักสูตรตามที่เสนอ 2 หลักสูตร  คือ

1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549)           
2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549)

5.12  เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ดวยคณะตางๆในสังกัดโดย

ความเหน็ชอบของคณะกรรมการประจํ าคณะโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํ าคณะไดเสนอขอ
อนุมัตปิริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษาโดยรับรองวาไดตรวจสอบรหัสประจํ าตัวนักศึกษา  ชื่อ-ชือ่สกุล รายวชิา
สาขาวชิา  และคะแนนเฉลีย่สะสม ถกูตองเรียบรอยแลว มหาวทิยาลยัจึงนํ าเสนอสภามหาวทิยาลยัเพ่ือพิจารณา
อนุมัตติามอ ํานาจตามความในมาตรา 16 (3) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541   จ ํานวน
30  คน   ประกอบดวย

-  ระดบัปริญญาเอก      4 คน
-  ระดับปริญญาโท          19     คน
-  ระดบัปริญญาตรี            7     คน
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ซ่ึงมีรายละเอยีดสรุปการจํ าแนกผูส ําเร็จการศกึษาตามคณะ   ระดบัหลกัสตูร  ชือ่ปริญญา ตามเอกสารประกอบ
วาระการประชมุ

จึงเสนอสภามหาวทิยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติปริญญาใหผูสํ าเร็จการศึกษาตามที่เสนอ
มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมีมติอนุมัติปริญญาใหผูสํ าเร็จการศึกษาตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ

6.1 แผนปฏิบัติราชการ /แผนยทุธศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อการจัดทํ าคํ ารับรอง
                  การปฏบิติัราชการ ประจํ าปงบประมาณ  พ.ศ. 2550

รองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุม คร้ังที่ 7/2549 เม่ือวันที่  2  สงิหาคม  2549  ไดรับทราบในกรอบและแนวทางการจัดทํ าคํ ารับรองการ
ปฏิบตัิราชการ ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ส ําหรับสถาบันอุดมศึกษา  โดยส ํานักงานพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.) และมมีตใิหมหาวิทยาลัยดํ าเนินการจัดทํ าแผนปฏิบัติราชการ/แผนยุทธศาสตร  ประจํ าปงบประมาณ
พ.ศ. 2550  โดยใหแตงตั้งคณะกรรมการที่ประกอบดวย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยและกรรมการจากที่
ประชมุคณบด ี ท ําหนาที่ทบทวนและจัดทํ าแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2550
เพ่ือเปนแผนปฏบิตัริาชการสํ าหรับการจัดทํ าคํ ารับรองการปฏิบัติราชการระดับมหาวิทยาลัย ประจํ าป พ.ศ.
2550  ใหแลวเสร็จ และทันตอเวลาที่ ก.พ.ร. ก ําหนด  บดัน้ี มหาวิทยาลัยไดดํ าเนินการตามหลักการของมติ
สภามหาวทิยาลยัแลวเสร็จ  รวมทั้งไดจัดสงเอกสารแผนปฏิบัติราชการดังกลาวใหสํ านักงาน ก.พ.ร.  เพ่ือการ
ด ําเนินการเจรจาความเหมาะสมในประเด็นการประเมินผล  ตัวชี้วัด  และคาคะแนนการประเมินผล เพ่ือการลง
นามในค ํารับรองการปฏิบัติราชการ  ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2550  ของมหาวิทยาลัยในวันที่  7  กนัยายน
2550  เรียบรอยแลว มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอผลการดํ าเนินการจัดทํ าแผนปฏิบัติราชการ/แผนยุทธศาสตร
มหาวทิยาลัยขอนแกน ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2550  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

         จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ  และมีขอคิดเห็นเสนอแนะใหพิจารณาปรับแกไขคํ าผิด และถอยคํ า

ในเอกสารแผนฯใหถกูตองเหมาะสมยิง่ข้ึน  เชน  คํ าวา  student center ควรเปน student-centered
learning

6.2 สรุปรายงานผลการดํ าเนินงาน มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2546 - 2549
รองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ตามทีม่หาวทิยาลัย ไดดํ าเนินงาน

ตามภารกจิหลกัของมหาวิทยาลัย ภายใตแผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2546-2549  ซ่ึงเปนยุทธ
ศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ  ทีส่ภามหาวทิยาลยัไดใหความเห็นชอบ สํ าหรับการดํ าเนินงานในชวงรอบระยะ
เวลา 4 ป และจะสิ้นสุดแผนปฏิบัติราชการในสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2549 น้ี   นอกจากน้ันในชวงระยะเวลาป
งบประมาณ พ.ศ. 2547 - 2548  มหาวทิยาลยัไดเขาสูระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยการจัดทํ า
ค ํารับรองการปฏบิัติราชการ ประจํ าปงบประมาณ ตามกรอบแนวทางและเกณฑที่กํ าหนด  โดยสํ านักงาน
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  รวมทั้งในปการศึกษา 2549  มหาวทิยาลัยไดรับการตรวจประเมินคุณภาพภาย
นอก (รอบสอง)  จากส ํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (สมศ.)  องคการมหาชน โดยการ
ประเมนิคณุภาพคร้ังน้ี เปนการประเมนิคณุภาพมหาวทิยาลยัดวย    ไดมีผลการดํ าเนินการสิ้นสุด ทั้งสามประการ
ขางตนเรียบรอยแลว  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ และมีขอคิดเห็นเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยมองภาพอนาคต เทียบ

เคียงกบัสถาบันอ่ืนทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนาศักยภาพใหดีย่ิงๆข้ึนตอไป

6.3 รายงานผลการดํ าเนินงาน ดานการผลิตบัณฑิต และวิเทศสัมพันธ ป (2546 – 2549)
กรรมการและเลขานกุารสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

ไดจัดท ํารายงานผลการดํ าเนินงาน ดานการผลิตบัณฑิตและวิเทศสัมพันธ ป (2546 – 2549)  ซ่ึงประกอบดวย
ผลการด ําเนินงาน ดานการพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการศึกษา  ดานการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต  ดาน
การพฒันาสูความเปนสากล  การปรับปรุงและจัดตั้งหนวยงานดานการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต  ขอมูลสถิติ
ดานการผลติบัณฑิต ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ
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6.4 ช้ีแจงขอกลาวหาวาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกนกระทํ าผิดวินัยรายแรง
 รองอธกิารบดฝีายกจิการพิเศษเสนอตอที่ประชุมวา ดวยมีสํ าเนาหนังสือและขาวซ่ึงลงใน

หนังสอืพิมพเกีย่วกบัการกลาวหาวา รองศาสตราจารยสุมนต  สกลไชย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
กระทํ าผิดวินัยอยางรายแรง ดังน้ี

1. ส ําเนาหนงัสอืลงวนัที ่ 16 สงิหาคม 2549 ลงนามโดย นายวรนนัท บนุนาค นักวจัิย ระดบั 7
สงักดัสถาบนัวจัิยและพัฒนา ถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
กระท ําผดิวนัิยรายแรง สํ าเนาหนังสือดังกลาวเผยแพรภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกนตั้งแตวันที่ 17 สงิหาคม
2549 ณ บริเวณใกลกับอาคารกิจกรรมนักศึกษาและบริเวณคณะแพทยศาสตรเม่ือวันที่ 21 สงิหาคม 2549

2. หนังสอืพิมพคม ชัด ลึก ฉบับที่ 1773 วนัจันทรที่ 28 สงิหาคม 2549 ไดลงพาดหัวขาวใน
หนา 2 และหนา 13 วา “ฉุนอธิการบดี มข. ปดูขาว นศ. ขายตัว เสนอ ศธ. เอาผดิ เจาตัวชี้การเมือง”

3. ส ําเนาหนังสือลงวันที่ 21 สงิหาคม 24559 ลงนามโดยนายมะหะ มุด ปาทาน ตํ าแหนง
บหิลัน่ มัสยิดดนูรูลฮติายะฮี คุมหนองคู ตํ าบลในเมือง อํ าเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ถึงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศกึษาธิการ มีเน้ือหาสาระคลายคลึงกับขอ 1 เผยแพรในมหาวิทยาลัยขอนแกน ตั้งแตวันที่ 28
สงิหาคม 2549

ภายหลงัจากมีหนังสือเผยแพรตามขอ 1. มหาวทิยาลยัขอนแกนไดดํ าเนินการตรวจสอบทันที
และไดขอใหองคกรที่มีสวนเกี่ยวของไดพิจารณาและตรวจสอบดวย ซ่ึงปรากฏวาผล  ดังน้ี

ขอ 1. งานวนัิยและนิตกิร โดยการมอบหมายจากรองอธกิารบดฝีายกจิการพิเศษซ่ึงรับผดิชอบ
ดานการประชาสัมพันธ ไดทํ าการตรวจสอบแลว และมีหนังสือที่ ศธ 0514.1.3.4/466 ลงวันที่ 18 สงิหาคม
2549  เรียนรองอธกิารบดฝีายกจิการพิเศษ สรุปความวาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกนมิไดเปนผูกลาวถอย
ค ําตามทีป่รากฏในหนังสือของนายวรนันทฯ ขอความที่นายวรนันทฯ ระบุน้ัน ปรากฏในเอกสารปฏญิญารวม
องคกรนักศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน ซ่ึงองคกรนักศกึษาย่ืนตอนายกสภามหาวทิยาลยัขอนแกน ในวันที่ 3
พฤษภาคม 2549

ขอ 2. สภาขาราชการและลูกจางไดประชุมเม่ือวันที่ 22 สงิหาคม 2549 เพ่ือพิจารณาในกรณี
ทีน่ายวรนนัทฯ กลาวหาอธิการบดีเน่ืองจากนายวรนันทฯ ระบุในหนังสือในฐานะประธานกรรมาธิการฝาย
วชิาการสภาขาราชการและลูกจางมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ประชุมสภาขาราชการและลูกจาง มีมติวาการ
กระท ําของนายวรนันท ฯ เปนการกระทํ าสวนตัว โดยไมเกี่ยวของกับสภาขาราชการและลูกจางแตประการใด
และขอความในหนังสือดังกลาวสภาขาราชการและลูกจางไมเคยทราบเร่ืองมากอน

ขอ 3. สภานักศกึษามหีนังสอืลงวนัที ่ 22  สงิหาคม 2549 ลงนามโดยนายมงคล พรศกัดิห์าญ
ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนถึงรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาชี้แจงวัตถุประสงคการจัดท ํา
ปฏิญญารวมองคกรนักศกึษามหาวิทยาลัยขอนแกน สรุปความไดวา ขอความในหนังสือที่ นายวรนันทฯ
กลาวหาอธกิารบดมีหาวทิยาลัยขอนแกนน้ัน มาจากเอกสารสรุปวิเคราะหประเด็นปญหาแหลงอบายมุขรอบร้ัว
มหาวิทยาลัยขอนแกนประกอบการลงนามปฏิญญารวมองคกรนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนที่ย่ืนตอสภา
มหาวทิยาลยัขอนแกน ในวนัที ่3 พฤษภาคม 2549 และไมเกีย่วของกบัผูบริหารมหาวทิยาลยัขอนแกนแตอยางใด

ขอ 4. ทีป่ระชุมคณบดีในคราวประชุมคร้ังที่ 11/2459  เม่ือวันที่ 22 สงิหาคม 2549 ได
พิจารณาเร่ืองทีน่ายวรนันท ฯ กลาวหาอธิการบดี โดยไดพิจารณาจากผลการตรวจสอบของงานวินัยและ นิตกิร
ประกอบกบัการชีแ้จงใหขอมูลดวยตนเองตอทีป่ระชมุของนักศกึษา 3 คน ไดแก นายชดิชยั ไขไพรวนั       นายก
องคการนักศกึษา  นายมงคล พรศักดิ์หาญ ประธานสภานักศึกษา และนายวิวัฒน ภัทรธีรกานต อดีตประธาน
สภานักศึกษา ปการศึกษา 2548  ซ่ึงสรุปไดวาขอความที่กลาวหาอธิการบดีน้ัน เปนขอความจากเอกสารสรุป
การวิเคราะหประเด็นปญหาแหลงอบายมุขรอบร้ัวมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ไดจากการประชุมพิเศษของคณะ
กรรมการสงเสริมจริยธรรมและพิทักษสิทธิประโยชนนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน เม่ือ วันที่ 30 เมษายน
2549 การกลาวหาวาอธกิารบดีเปนผูกลาววานักศึกษาขายตัวจึงไมเปนความจริง

ขอ 5. ภายหลงัจากทีข่าวลงเผยแพรในหนังสือพิมพคม ชัด ลึก ฉบับที่ 1773 ลงวันที่ 28
สงิหาคม 2549 มหาวทิยาลัยไดดํ าเนินการดังตอไปน้ี

5.1 ออกขาวประชาสัมพันธประจํ าวัน ชี้แจงกรณีอธิการบดีถูกกลาวหา
5.2 มีหนังสอืถงึบรรณาธิการบริหารศูนยขาวเครือขายเดอะเนชั่นภาคอีสานชี้แจงขอ

เท็จจริงและขอใหแกไข
5.3 องคกรของนักศกึษา ประกอบดวย นายกองคการนักศกึษา ประธานสภานกัศกึษา

และนายกสโมสรระดับคณะไดประชุมปรึกษาหารือกันและไดออกแถลงการณองคกรนักศึกษามหาวิทยาลัย
ขอนแกน เร่ือง สนับสนุนแนวทางการแกไขปญหาของอธกิารบดเีร่ืองแหลงอบายมขุรอบร้ัวมหาวทิยาลยัขอนแกน
วันจันทรที่ 28 สงิหาคม 2549 ชีแ้จงสรุปความวาค ํากลาวที่ทํ าใหเขาใจวาอธิการบดีเปนผูพูดน้ัน เปนขอความ
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จากสรุปผลวเิคราะหประเดน็ปญหาแหลงอบายมขุรอบร้ัวมหาวทิยาลยัขอนแกนของคณะกรรมการสงเสริมคณุธรรม
และจริยธรรมเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2549 มิใชค ํากลาวอันเปนเท็จหรือใสความของอธกิารบด ีและสนับสนุนแนว
ทางการแกไขปญหาของมหาวทิยาลยักบัทัง้ประณามผูทีอ่าศยัเหตดุงักลาว เพ่ือแสวงประโยชนแกตน นอกจาก
น้ัน ไดแสดงความเสยีใจอยางสุดซ้ึงกับผูบริหารมหาวิทยาลัยที่ถูกรองเรียนและกลาวหาอยางไมชอบธรรม

ดงัน้ัน จากการตรวจสอบและแสดงความเห็นหรือแถลงการณขางตน  สรุปไดวา อธิการบดี
มหาวทิยาลยัขอนแกน มิไดเปนผูกลาวขอความที่นายวรนันท บนุนาค อางถึง  การมีเอกสารตางๆ ขางตน
เผยแพรภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งการที่หนังสือพิมพลงขาวน้ัน ยังสงผลกระทบตอภาพลักษณของนักศึกษา
และมหาวิทยาลัยขอนแกนดวย

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

6.5  ผลการเวยีนเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษา
ในชวงที่ไมมีการประชุมสภามหาวทิยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยไดจัดทํ าหนังสือเวยีนเสนอ

ตอกรรมการสภามหาวทิยาลยัเพ่ือพิจารณาอนุมัตปิริญญาใหแกผูส ําเร็จการศกึษา จํ านวน 1 คร้ัง ตามหนังสอื
มหาวทิยาลยั ที ่ศธ 0514.1.1.2/ว.5471  และตามบนัทกึ ที ่ศธ 0514.1.1.2/ว.799  ลงวันที่  16  สงิหาคม 2549
โดยครบรอบการเวียนหนังสือในวันที่  22  สงิหาคม 2549  และเมื่อถงึวนัทีค่รบก ําหนดการเวยีนหนังสอืแลว
ปรากฏวาไมมีขอทกัทวงแตประการใด จึงถอืวาสภามหาวทิยาลัยมีมติอนุมัติ  ดงัน้ี

- ระดบัปริญญาเอก                   2    คน
- ระดับปริญญาตรี                   45    คน
           รวม        47    คน
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

6.6   สรุปกจิกรรมตางๆของมหาวทิยาลัยขอนแกน และรายงานสรปุขาวมหาวทิยาลัยขอนแกน
       ในหนาหนังสือพิมพ วารสาร ส่ือมวลชน  ประจํ าเดือนสิงหาคม  2549

รองอธกิารบดฝีายกจิการพิเศษเสนอตอทีป่ระชมุวา ในเดอืนสงิหาคม 2549 มหาวทิยาลยัได
ด ําเนินกจิกรรมทีส่ ําคญัๆ ในดานการพฒันาวชิาการและผลติบณัฑิต การวจัิย การบริการวชิาการ การสงเสริมศลิปะ
วฒันธรรม การพัฒนานักศกึษา  การตางประเทศ การพัฒนาระบบบริหารและบุคลากร การพัฒนาเทคโนโลยีสาร
สนเทศ และการจดักิจกรรมพิเศษ  และนอกจากนี้ฝายกิจการพิเศษ และงานประชาสัมพันธยังไดรวบรวมราย
งานขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สือ่มวลชน ประจํ าเดอืนสงิหาคม 2549 โดยแยก
ประเภทเปนขาวดานตางๆ ไดแก ขาวการวจัิย  การบริการวชิาการ ขาวกจิกรรมนักศกึษา และกจิกรรมพิเศษ ซ่ึงมีราย
ละเอยีดบรรจุในแผนซีดปีระกอบวาระการประชมุ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7  เร่ืองอื่นๆ
7.1  การจดัลํ าดับเพื่อประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทย ป 2548

รองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา  มหาวิทยาลัยขอแจงผลการ
ประเมนิเพ่ือจัดอนัดบัมหาวิทยาลัยไทยโดยระบบฐานขอมูลออนไลนเพ่ือประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัย
ไทย ส ํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ดังน้ี
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ผลการจัดกลุมระดับมหาวิทยาลัย

   2. ดานการวิจัย (เรียงลํ าดับช่ือมหาวิทยาลัยตามตัวอักษร)

กลุมดัชนีช้ีวัดดานการวิจัย

งบประมาณ บคุลากร ผลงาน บณัฑิตศึกษา
ลํ าดับ
กลุมที่ มหาวิทยาลัย

20% 20% 45% 15%

จุฬาฯ 94.21 85.29 74.07 93.13

เชียงใหม 68.23 71.36 75.83 62.91

มหิดล 81.57 100.00 100.00 66.77

มทจ.ธนบรี 90.30 65.91 72.21 79.92

1
> 75%
: ดเีลิศ

ม.ทส. 76.72 65.33 70.69 100.00

เกษตรศาสตร 80.18 56.67 65.50 62.17

ขอนแกน 89.85 58.73 67.77 67.68

นเรศวร 100.00 100.00 89.78 100.00

2
74 - 75%
: ดีเย่ียม

นิดา 100.00 69.07 44.10 90.86

ซ่ึงมีรายละเอยีดการดํ าเนินการ และตัวบงชี้ดานการจัดอันดับ ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระ
การประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

               1. ดานการจัดการเรียนการสอน  (เรียงลํ าดับช่ือมหาวิทยาลัยตามตัวอักษร)

กลุมดัชนีช้ีวัดดานการเรียนการสอน

อัตราสวน
นักศึกษา
ตอ

อาจารย

บคุลากร งบประมาณ ความเปน
นานาชาติ

การไดรับ
รางวัล

ลํ าดับ
กลุมที่ มหาวิทยาลัย

20% 20% 20% 10% 10%

จุฬาฯ 85.81 81.99 97.31 65.09 63.86

ขอนแกน 70.23 67.38 76.57 60.51 100.00

เชียงใหม 73.28 76.80 76.92 62.00 71.23

1
> 75%
: ดเีลิศ

มหิดล 100.00 100.00 89.78 100.00 88.07

เกษตรศาสตร 63.40 64.55 86.92 57.34 76.36

มทจ.ธนบรี 70.23 67.38 76.57 60.51 100.00

ม.ทส. 73.28 76.80 76.92 62.00 71.23

2
74 - 75%
: ดีเย่ียม

มทร.กรุงเทพฯ 82.82 63.67 65.74 57.75 52.60
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7.2 ความคบืหนาในการดํ าเนินงานของคณะกรรมการดานการบริหารจัดการที่ดี
นายเตช บนุนาค  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิในฐานะประธานคณะกรรมการดาน

การบริหารจดัการที่ดี เสนอตอที่ประชุมวา  คณะกรรมการดานการบริหารจัดการที่ดี ไดมีการประชุมคร้ังที่
2/2549  เม่ือวนัที่ 5 กันยายน 2549  สรุปผลการประชุมไดดังน้ี

1.ทีป่ระชมุมีมตใิหมีการประชมุทกุ 2 เดอืน โดยก ําหนดเปนวนัองัคารกอนการประชมุสภามหาวทิยาลัย
1 วนั เวลา 15.00 น. ซ่ึงในการประชุมคร้ังตอไป จะเปนวันที่ 31 ตุลาคม 2549

2. (ราง) แนวทางการกํ ากับดูแลที่ดี (Corporate Governance) มหาวทิยาลัยขอนแกน ข้ึนตามกรอบ
แนวทางการก ํากับดูแลที่ดี ของกองทุนบํ าเหน็จบํ านาญขาราชการ (กบข.) ตามขอเสนอจากที่ประชุมคณะ
กรรมการดานการบริหารจัดการที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมคร้ังที่ 1  เม่ือวนัที่  6  ธันวาคม
2548  และทีป่ระชมุไดมีมติใหฝายเลขานุการดํ าเนินการแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปรับปรุงแกไขเอกสารให
สอดคลองกบัภารกจิของมหาวิทยาลัยขอนแกน และแจงเวียนใหคณะกรรมการทุกทานไดตรวจสอบและเสนอ
ขอคดิเหน็ภายใน 4-5 สัปดาห เพ่ือฝายเลขานุการจะไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ เพ่ือเสนอกรรมการ
พิจารณากอนนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบในการประชุมคร้ังตอไป

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

7.3 การเปดคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
ประธานไดเสนอตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยควรไดพิจารณาเกี่ยวกับการจัดตั้งคณะรัฐศาสตร

รัฐประศาสนศาสตรวาสามารถดํ าเนินการไดหรือไมอยางไร  เน่ืองจากมีผูสนใจเขาศึกษาเปนจํ านวนมาก นาจะ
มีการหารือความเปนไปไดรวมกันในที่ประชุมคณบดีตอไป

ทีป่ระชุมรับทราบ และอธิการบดีรับไปพิจารณา

เลิกประชุม   12.00 น.

(ลงชื่อ)        กลุธดิา  ทวมสุข
(รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)

                                                                รองอธกิารบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
                      กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน

นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์
นางสาวลลัธริมา  ประจง
ผูจดรายงานการประชุม
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