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เนื่องจากนายกสภามหาวิทยาลัยปวยจึงขอลาประชุม และมอบหมายใหอุปนายกสภา

มหาวิทยาลัย ทํ าหนาท่ีประธานการประชุมแทน และประธานไดกลาวเปดประชุมและดํ าเนินการประชุมไป
ตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงตอที่ประชุม  -ไมมี-
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจงตอที่ประชุม  -ไมมี-

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
   ครั้งที่  6/2548  เม่ือวันที่  7  กันยายน 2548
 - หนา 22 วาระที่ 7.1 บรรทัดท่ี 7 คํ าวา “…ขอคิดเห็น….” แกไขเปน “…ขอคิดเห็น…”
เม่ือแกไขแลว ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2548

เม่ือวันท่ี  7  กันยายน  2548

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องสืบเน่ือง
4.1  รายงานสถานภาพเงินฝากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยขอนแกน

รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอท่ีประชุมวา มหาวิทยาลัยขอรายงานสถานภาพสินทรัพย
และการลงทุนของมหาวิทยาลัย และรายจายจากเงินรายไดเพียงวันท่ี  15 กันยายน 2548  ดังนี้
1. สถานภาพสินทรัพยและการลงทุน

ประเภท จํ านวนเงิน (บาท) จํ านวนเงิน (บาท)
สินทรัพย 3,749,952,909.12
   ก) ประเภทดอกผลใชได 3,475,397,055.57
   ข) ประเภทดอกผลมีขอกํ าหนด 274,555,853.55
การลงทุน 3,749,952,909.12
    เงนิฝากธนาคาร/สถาบนัการเงนิ 1,409,212,909.12 1,409,212,909.12
ตราสารหนี้ 1,940,740,000.00

พันธบัตร 1,129,980,000.00
หุนกู (รวมบรรษทัเงนิทุน) 474,660,000.00
อื่นๆ 336,100,000.00

   ตราสารทุน 400,000,000.00*
หุนสามัญ -
กองทุนรวมทีล่งทุนในหุน 400,000,000.00

* NAV ณ วนัท่ี 15 กนัยายน 2548  = 10.649 บาท
2. รายได

     2.1 ดอกเบีย้รบัปงบประมาณ 2548 ( 1 ต.ค.2547 – 15 ก.ย. 2548 ) = 111,454,958.49 บาท
3.  รายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ในปงบประมาณ 2548 (1 ตลุาคม 2547-15 กนัยายน2548)

3.1 เงินอุดหนุนคาจางชั่วคราว   98,118,419.42
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ            858,288,705.86
3.3 เงินอุดหนุนท่ัวไป            196,607,364.62
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3.4 เงินทุน  176,982,857.83
3.5 รายจายอื่นๆ            492,707,530.68

รวม           1,822,704,878.41
4. สหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยขอนแกน

มหาวิทยาลัยขอนแกนใหสหกรณออมทรัพยฯกูยืมเงินจํ านวน 150,000,000.00 บาท
ไดรบัดอกเบีย้จากสหกรณออมทรพัยแลวจ ํานวน 2 งวด (ก.ค. – ส.ค. 2548) เปนเงนิ  909,246.57 บาท
ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ และมอบใหคณะกรรมการการเงินมหาวิทยาลัยรับไปพิจารณา

กํ าหนดวิธีการรายงานเงินกองทุนรวมใหมีมูลคาสินทรัพยที่เปลี่ยนแปลงตามราคาตลาด

4.2  แผนการด ําเนินงานของผูไดรบัการสรรหาใหดํ ารงต ําแหนงคณบดคีณะแพทยศาสตร
อธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกนวา ในคราวประชุมครั้งท่ี

6/2548  เม่ือวันท่ี 7 กันยายน ไดมติเห็นชอบใหแตงตั้ง ศาสตราจารยวิรุฬห เหลาภัทรเกษม  ดํ ารง
ตํ าแหนงคณบดีคณะแพทยศาสตร  ตั้งแตวันท่ี 6 ตุลาคม 2548 เปนตนไป ตามที่คณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะแพทยศาสตรเสนอ  โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมใหคณะกรรมการสรรหาฯเสนอแผน
การดํ าเนินงาน ของผูไดรับการคัดเลือกใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานทราบ นั้น  ในการนี้จึงขอ
เสนอแผนการดํ าเนินงานซึ่งไดจัดทํ าเปนเอกสาร แนวคิดในการแกปญหาและแนวทางการบริหาร คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2548 –2552  ของ ศาสตราจารยวิรุฬห  เหลาภัทรเกษม
ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

4.3 การจัดสรรงบประมาณเงินรายไดเพ่ือสนับสนุนการวิจัย
ศ.เมธา วรรณพัฒน เสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี

6/2548 เม่ือวันท่ี 7 กันยายน 2548 ในวาระที่ 5.2 เรื่องการขออนุมัติงบประมาณเงินรายไดประจํ าปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2549  ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยมีขอคิดเห็นสวนหนึ่งใหมหาวิทยาลัยพิจารณาปรับตัวเลขทั้งใน
เปาหมายของตวัชีว้ดั และตัวเลขงบประมาณ เพือ่ใหไดขอมูลท่ีถกูตองเหมาะสม และหากมีการเปล่ียนแปลง
ตัวเลขใหแจงใหสภามหาวิทยาลัยทราบดวยนั้น ใครขอเสนอใหมหาวิทยาลัยรายงานความคืบหนาในการ
ด ําเนนิการดงักลาว เชนในเรือ่งของงบประมาณดานการวจิยัไดมีการปรบัและจดัสรรเพิม่แลวหรอืไมอยางไร

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ระชมุพิจารณาแลว มีขอเสนอแนะใหคณะกรรมการการเงนิพิจารณาเกีย่วกับ

การจดัสรรงบประมาณเงนิรายไดเพ่ิมเตมิเพ่ือสนับสนุนงานวิจัยวาควรมีแนวทางอยางไร  และให
มหาวิทยาลัยกํ าหนดหลักการเก่ียวกับ Research Funding Model ใหมีความชัดเจนตอไปดวย
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ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องเพ่ือพิจารณา
5.1  รางงบประมาณประจํ าป 2549 ของสถานจัดการและอนุรักษพลังงาน

                 คณะวิศวกรรมศาสตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรเสนอตอท่ีประชุมวา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วา

ดวย การบริหารสถานจัดการและอนุรักษพลังงาน คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541
ขอ 14 ก ําหนดใหในแตละปกอนเริม่งบประมาณ ใหผูอ ํานวยการจดัทํ ารางงบประมาณรายรบั- รายจาย
ประจ ําป เสนอคณะกรรมการอ ํานวยการเพือ่พจิารณา ใหความเห็นชอบกอนเสนอสภามหาวทิยาลัย นัน้
บดันี ้สถานจดัการและอนรุกัษพลังงานไดจดัทํ ารางงบประมาณประจํ าป 2549  (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม
2548 – 30 กันยายน 2549 )  ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากกรรมการอํ านวยการแลว ในคราวประชุมครั้งท่ี
2/2548   เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2548  และท่ีประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งท่ี 14/2548 เม่ือวันท่ี
10 สิงหาคม 2548  ไดพิจารณาใหความเห็นชอบพรอมท้ังมีขอเสนอแนะใหจัดทํ ารายละเอียดเพิ่มเติม
ประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยดวยแลว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนมัุตงิบประมาณประจ ําป 2549 ของสถาน
จดัการและอนรุกัษพลังงานฯ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบประมาณประจ ําป 2549 ของสถานจดัการและ
อนุรกัษพลงังาน คณะวิศวกรรมศาสตร  ตามที่เสนอโดยมีขอคิดเห็น ดังน้ี

-   ขอใหสรุปผลการดํ าเนินการในไตรมาศแรก ทั้งดานการเงิน และการจัดการ
     เชนการสรางองคความรูตางๆ ใหสภามหาวิทยาลัยรับทราบดวย
- สถานจัดการและอนุรักษพลังงานฯ ควรพิจารณาทํ าวิจัยหรือพัฒนาองคความรูใน

เรือ่งเก่ียวกับพลงังานทีเ่ปนทีส่นใจของสงัคม เชน การใชพลงังานจากแกสโซฮอลล
สบูดํ า หรืออื่นๆ  เพ่ือหาแนวทางทํ าใหเกิดประโยชนตอสังคม และสอดคลองกับ
มาตรการการประหยัดพลังงานของรัฐ ในฐานะที่เปนหนวยงานของมหาวิทยาลัย

- การเสนอขออนุมัติงบประมาณ หรือเรื่องอื่นๆของแตละหนวยงาน ควรมีขอมูล
ประกอบการพิจารณาที่สามารถใหอํ านาจในการวิเคราะหของกรรมการสภา

     มหาวิทยาลัยอยางเพียงพอ   ทั้งน้ี ขอใหอธิการบดีรับไปพิจารณาโดยอาจจัดให
     มีการประชุมหารือกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เปนบุคคลภายในนอกวาระการ
     ประชุม เพ่ือกํ าหนดแนวปฏิบัติในการเสนอขอมลูประกอบการพจิารณาของสภา
      มหาวทิยาลยัเก่ียวกับการเสนองบประมาณ

5.2 ขอปรึกษาหารือเรื่องกองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพ
อธิการบดเีสนอตอท่ีประชมุวา ปจจบุนัมหาวทิยาลัยขอนแกน มีบคุลากรหลายประเภท ไดแก

1) ขาราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา  2) ลูกจางประจ ํา  3) พนกังานมหาวทิยาลัยซ่ึงจางจากงบประมาณ
แผนดิน  4) พนักงานมหาวทิยาลัยจางจากเงินรายได  5) พนักงานองคกรในกํ ากับ  6) ลูกจางชั่วคราว
ซ่ึงในดานสวสัดกิารเพือ่เปนหลักประกนัเม่ือเกษียณอายุราชการหรอืเม่ือลาออกจากราชการนั้น  ขณะนี้มีดังนี้

1. กองทุนบํ าเหน็จบํ านาญขาราชการ (กบข.) ซ่ึงเปนระบบกลางสํ าหรับขาราชการ
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     พลเรือนทุกประเภท รวมทั้งขาราชการของมหาวิทยาลัยขอนแกน
2. กองทุนสํ ารองเล้ียงชีพของลูกจางประจํ า (กสจ.) ซ่ึงเปนระบบกลางสํ าหรับลูกจาง

ประจํ า รวมทั้งลูกจางประจํ าของมหาวิทยาลัยขอนแกนดวย
อยางไรก็ตามยังมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยอีกจํ านวนไมนอยกวา 1,500 คน (ประมาณ

30% ของบุคลากรทั้งหมด) ไดแก พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจางชั่วคราว รวมทั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
เม่ือเปนมหาวิทยาลัยในกํ ากับในอนาคตอันใกล  ยังไมมีสวัสดิการในลักษณะดังกลาวขางตน ดงันัน้ เพือ่
เปนหลักประกันความมั่นคงของผูปฏิบัติงาน อันจะสงผลใหจูงใจผูมีความสามารถเขามาปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยหรืออยูไดในระบบ ประกอบกับพระราชบัญญัติกองทุนสํ ารองเล้ียงชีพ เปดโอกาสใหจัดตั้ง
กองทุนสํ ารองเล้ียงชีพได   มหาวิทยาลัยจึงขอเรียนปรึกษาหารือสภามหาวิทยาลัยเรื่องการจัดตั้งกองทุน
สํ ารองเล้ียงชีพ ดังกลาว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและขอเรียนปรึกษา ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยขอนแกน  ควรจัดตั้งกองทุนสํ ารองเล้ียงชีพสํ าหรับบุคลากรท่ีไมมีระบบ

กบข. หรือ กสจ. หรือไม
2. คํ าแนะนํ าหรือขอเสนอแนะในการจัดตั้งและการบริหารกองทุนเปนอยางไร
3. หากสภามหาวิทยาลัยขอนแกนเห็นควรในหลักการใหจัดตั้งกองทุนสํ ารองเล้ียงชีพ ขอ

อนุญาตใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการจัดตั้งกองทุนสํ ารองเล้ียงชีพ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการใหมีการจัดตั้งกองทุนสํ ารองเลี้ยง

ชีพสํ าหรับบุคลากรที่ไมมีระบบ กบข. หรือ กสจ. โดยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี
1. มอบใหอธิการบดีแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาแนวทางและหลักการการจัดตั้ง

กองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพสํ าหรับบุคลากรที่ไมมีระบบ กบข. หรือ กสจ. โดยใหหารือ
ที่ประชมุคณบดแีละผูเก่ียวของภายในมหาวทิยาลยั ทัง้น้ีมอบให ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
นางสาวนวพร เรืองสกุล และ ศ.กนก วงษตระหงาน เปนที่ปรึกษาใหกับคณะ
กรรมการฯ ดังกลาว

2. การพิจารณาควรมองถึงอนาคตดวยวา เม่ือบุคคลเหลาน้ีเกษียณอายุราชการไป
แลว มหาวิทยาลัยยังมีตนทุนเพียงพอที่จะรองรับการดูแลคนกลุมน้ีตอไปไดหรือ
ไมอยางไร   ทั้งน้ี ควรมีมาตรการในการวางแผนกํ าหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเพ่ือ
ใหบุคลากรสามารถวางแผนชีวิตของตนเองหลังเกษียณอายุได

5.3  เสนอแตงต้ังคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน
รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอท่ีประชุมวาดวยคณะกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดดํ ารงตํ าแหนงครบวาระ 3 ป   เม่ือวันท่ี  28  กันยายน 2548    เพื่อใหเปนไป
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.
2536   ขอ 10   ซ่ึงกํ าหนดใหอธิการบดีพิจารณานํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งประธาน
กรรมการและกรรมการ… ”       จึงขอเสนอ นายอภิสิทธิ์   รุจิเกียรติกํ าจร   เปนประธานกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน อีกวาระหนึ่ง พรอมท้ังคณะกรรมการอีกจํ านวน 28 คน ซ่ึงมี
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รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ท้ังนี้ ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีคราว
ประชุมครั้งท่ี 17/2548  เม่ือวันท่ี 21  กันยายน 2548  ดวยแลว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการแตงตั้งประธานและคณะ
กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการใหแตงต้ังประธานและคณะ
กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตามที่เสนอ  โดยใหมหาวิทยาลัยดํ าเนินการตามขอคิดเห็นของ
ที่ประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งที่ 17/2548 เม่ือวันที่ 21 กันยายน 2548 ที่ใหมีการปรับแกไข
ขอบังคับฯ วาดวย คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน  และ  การจัดสัมมนาปรับ
บทบาททิศทางการทํ างานรวมกันระหวาง มหาวิทยาลัย คณะกรรมการสงเสริมฯ และสมาคมศิษยเกา
มหาวิทยาลัยขอนแกนดวย   ทั้งน้ี คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยควรเปนบุคคลหลาก
หลายสาขาอาชีพ และมีบทบาทในการใหคํ าแนะนํ าและสงเสริมมหาวิทยาลัยตามเปาหมายและ
ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

5.4  เสนอแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอํ านวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา
       การจัดการ

กรรมการและเลขานุการเสนอตอท่ีประชุมวา ตามขอ 10  แหงระเบียบมหาวิทยาลัย
ขอนแกน วาดวยโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2546  กํ าหนดให
การดํ าเนินงานในวิทยาลัย ใหมีคณะกรรมการอํ านวยการ ประกอบดวย รองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมาย
และผูแทนท่ีประชุมคณบดี 2 คน เปนกรรมการโดยตํ าแหนง ผูอํ านวยการเปนกรรมการและเลขานุการ
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิอีกไมนอยกวา 5 คน แตไมเกิน 7 คน โดยใหอธิการบดีพิจารณาเสนอชื่อ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้ง

บัดนี้ กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอํ านวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
ตามคํ าส่ังสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี 21/2546 ไดส้ินสุดวาระการดํ ารงตํ าแหนงเม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม
2548    จึงเสนอแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิชุดเดิมดํ ารงตํ าแหนงอีกวาระประกอบดวย

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการอํ านวยการ
1.  ดร.ณรงคชัย  อัครเศรณี
2.  นายทวี บุตรสุนทร

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอํ านวยการ
1.  นายสุนทร  อรุณานนทชัย
2.  ศาสตราจารยเกียรติคุณ น.ต. ดร.กํ าจร  มนุญปจุ ร.น.
3.  นายชัยณรงค  อินทรมีทรัพย
4.  ดร.วีรวัฒน  กาญจนดุล
5.  รองศาสตราจารย ดร.ปริญญา  จินดาประเสริฐ
6.  ศาสตราจารย ดร.กนก  วงศตระหงาน
7. ดร.สุวรรณ  วลัยเสถียร
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ท้ังนี ้ไดรบัความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุคณบดคีราวประชมุครัง้ท่ี 17/2548 เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2548 แลว
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะ

กรรมการอํ านวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ตามที่เสนอ

5.5 ขออนุมัติหลักการแตงต้ังรองอธิการบดีเพ่ิม
อธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ไดอนุมัติแตงตั้ง

รองอธิการบดีฝายตางๆ จํ านวน 7 คนไดแก 1) รองอธกิารบดฝีายบรหิาร  2) รองอธิการบดฝีายแผนและ
สารสนเทศ  3)รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวิเทศสัมพันธ  4) รองอธิการบดีฝายวิจัย  5) รองอธิการบดี
ฝายพัฒนานักศึกษา  6)รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ  และ 7) รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร
แลวนั้น

โดยที่ปจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแกน มีวิทยาเขตหนองคาย ซ่ึงตั้งอยูท่ีจังหวัดหนองคาย
ไดจดัการเรยีนการสอนทีจ่งัหวดัหนองคาย รวม 4 หลักสูตร 7 สาขาวชิา ไดแก หลักสูตรบรหิารธรุกจิบณัฑติ
สาขาวิชาการเงิน  สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการทองเท่ียว  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชา
เทคโนโลยีอาหาร  และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร นักศึกษาผูสํ าเร็จการศึกษาในปการ
ศึกษา 2547 มีจํ านวน 167 คน จํ านวนนักศึกษาท้ังหมด  854 คน  มีบุคลากรท้ังหมด 119 คน จํ าแนก
เปนสายผูสอน  62 คน  สนับสนุนวิชาการ  55 คน  ขาราชการชวยราชการ  2 คน ไดรับงบประมาณ
สนับสนุนจากรัฐบาลปละประมาณ 40 ลานบาท  มีอาคารรวมทั้งส้ิน 9 หลัง

เพื่อใหการบริหารงานของวิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถตอบสนองตอยุทธศาสตรและกลยุทธท่ีไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
แลวไดรวดเร็วและเห็นผลมากขึ้น ตลอดจนใหสามารถสนองตอการเปล่ียนแปลงการบริหารจัดการของ
ภาครฐัไดอยางทันกาลและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงตามมาตรา 27 แหงพระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการพลเรอืน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ใหมีรองอธิการบดีแตละวิทยาเขตได จึงใครขออนุมัติหลักการใหมี
รองอธกิารบดเีพิม่ขึน้อกี 1 ต ําแหนง ไดแก รองอธิการบดฝีายวทิยาเขตหนองคาย เพือ่ทํ าหนาท่ีรบัผดิชอบ
การบริหารงานของวิทยาเขตหนองคาย เชื่อมโยงและประสานกับองคการท้ังภาครัฐและเอกชนท้ังในจงัหวดั
หนองคายและจงัหวดัใกลเคียงและรบัผดิชอบในการน ํากลยุทธของมหาวทิยาลัยในดานความเชือ่มโยงกับ
ชมุชนทองถิน่ไปปฏิบตังิานใหบรรลวุตัถปุระสงค  ซ่ึงมีรายละเอยีดหนาท่ีตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติจํ านวนตํ าแหนงรองอธิการบดีเพ่ิมอีก

1 ตํ าแหนง เพ่ือแตงต้ังเปนรองอธิการบดีฝายวิทยาเขตหนองคาย ตามที่เสนอ  และเน่ืองจาก
มหาวิทยาลัยอยูในระหวางการดํ าเนินการปรับเปลี่ยนไปสูการเปนมหาวิทยาลัยในกํ ากับของรัฐตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับใหม  จึงอนุมัติในหลักการใหรองอธิการบดีฝายวิทยาเขต
หนองคาย เปนผูรักษาราชการผูอํ านวยการวิทยาเขตหนองคาย ดวย
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5.6   ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน จํ านวน  2  หลักสูตร
กรรมการและเลขานกุารเสนอตอท่ีประชมุวา ดวยมหาวทิยาลัยและคณะในสังกดัไดเสนอขอ

อนมัุตหิลักสูตร ซ่ึงไดผานความเหน็ชอบจากคณะกรรมการกลัน่กรองหลักสูตร และคณะกรรมการผูทรงคณุวฒุิ
พจิารณาหลักสูตรไดพจิารณาและแนะน ําใหแกไขขอความตางๆ ผูรบัผดิชอบหลกัสูตรไดด ําเนนิการแกไขตามขอ
เสนอแนะของผูทรงคณุวฒิุเรยีบรอยแลว จ ํานวน 2 หลักสูตร ซ่ึงมีรายละเอยีดการจ ําแนกหลักสูตรตามประเภท
หลักสูตร ระดบัปรญิญา  คณะ   และประเภทการเปดสอน ตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบหลักสูตรตามที่เสนอ  2 หลักสูตร  ดังน้ี
1. หลกัสตูรประกาศนียบัตรบณัฑติ สาขาวชิาศลัยศาสตรชองปากและแมก็ซลิโลเฟเชยีล

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548)
2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548)

5.7  เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษา    
กรรมการและเลขานกุารเสนอตอท่ีประชมุวา ดวยคณะตางๆในสังกัดโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการประจํ าคณะไดเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษาโดยรับรองวาไดตรวจสอบรหัส
ประจํ าตัวนักศึกษา  ชื่อ-ชื่อสกุล รายวชิา  สาขาวชิา  และคะแนนเฉลีย่สะสม ถกูตองเรยีบรอยแลว
มหาวทิยาลัยจงึน ําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตามอํ านาจตามความในมาตรา 16 (3) แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541   จํ านวน  130  คน   ประกอบดวย

-  ระดบัปรญิญาเอก     1 คน       - ระดับปริญญาโท         37 คน
- ระดับปริญญาตรี         92 คน

ซ่ึงมีรายละเอยีดสรปุการจ ําแนกผูสํ าเรจ็การศกึษาตามคณะ   ระดบัหลักสูตร  ชือ่ปรญิญาตามเอกสารประกอบวาระ
การประชมุ    อนึง่ เนือ่งจากในการตลุาคมนี ้จะมีนกัศกึษาสํ าเรจ็การศกึษาเปนจ ํานวนมาก เพือ่เอือ้ประโยชนให
นักศึกษาสามารถเขารับพระราชทานปริญญาบัตรไดทันในเดือนธันวาคม 2548 นี้ จึงใครขอเวียนหนังสือ
ขออนุมัติปริญญาใหผูสํ าเร็จการศึกษาในเดือน ตุลาคม 2548 เพิ่มขึ้นอีก 1 รอบ รวมเปน 2 รอบ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติปริญญาใหผูสํ าเร็จการศึกษาตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่  6   เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 รายงานการประเมินผลองคกรในกํ ากับสถาบันสันติศึกษาปงบประมาณ 2547

รองอธกิารบดฝีายบรหิารเสนอตอท่ีประชมุวา ดวยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผล
การด ําเนนิงานองคกรในกํ ากับ ตามคํ าส่ังมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี 2559/47 ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม 2547
ไดดํ าเนินการประเมินผลจากงบการดํ าเนินงานปงบประมาณ 2547 ของสถาบันสันติศึกษา สรุปไดวา
สถาบันสันติศึกษามีโครงการ 5 โครงการ มีรายไดสนับสนุนจํ านวน 6,127,570.36 บาท รายจายโครงการ
จํ านวน 4,389,306.88 บาท รายจายดํ าเนินงานและบริหารจํ านวน 1,092,894.05 บาท รายจายจัดซ้ือ
ครภัุณฑเปนงบลงทนุจ ํานวน 73,402.25 บาท มีรายไดมากกวารายจาย จ ํานวน 253,526.06 บาท มีรายได
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รับลวงหนา 2 โครงการ จํ านวน 944,039.82 บาท และมีคาใชจายคางจายจํ านวน 45,181.62 บาท มี
เงินคงเหลือ จํ านวน 2,740,706.90 บาท มีทุนสะสมยกไปจํ านวน 2,167,785.31 บาท การจัดทํ าบัญชี
ใชเกณฑคงคางผลการดํ าเนินโครงการ 5 โครงการ มีโครงการที่ยังไมแลวเสร็จ 2 โครงการ ซ่ึงจะดํ าเนิน
การตอเนื่องในป 2548  สถาบันสันติศึกษาเปนองคกรในกํ ากับของมหาวิทยาลัยขอนแกน แตยังไมเคยจัด
สรรผลประโยชนในสวนทีค่วรสงใหมหาวทิยาลัยขอนแกน เพือ่สมทบใหน ําไปจดัสรรเปนคาสาธารณปูโภคสวนรวม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ และมีขอคิดเห็นเสนอแนะดังน้ี

1. การรายงานการประเมินผลองคกรในกํ ากับ ควรรายงานผลการประเมินการดํ าเนินงาน
     ดานการจัดการที่ไมใชตัวเงินดวย   และทุกหนวยงานที่เปนองคกรในกํ ากับควรเสนอ
     รายงานผลการดํ าเนินงานทัง้ในสวนของงบประมาณและการบรหิารจดัการมาพรอมกันเพ่ือ
      ใหเหน็ภาพรวมทัง้หมด
2. มหาวิทยาลัยควรกํ าหนดหลักเกณฑใหทุกหนวยงานที่เปนองคกรในกํ ากับตองจัดสรร
     ผลประโยชนใหมหาวิทยาลัยเพ่ือสมทบเปนคาสาธารณูปโภคสวนรวมเหมือนกัน

6.2 สรุปการรายงานการติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคํ ารับรองการปฏิบัติราชการและ
      การประเมนิผลการปฏบัิติราชการ มหาวทิยาลยัขอนแกน  ประจ ําปงบประมาณ  พ.ศ. 2548
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชุมวา ตามที่อธิการบดีไดลงนาม

คํ ารับรองการปฏิบัติราชการกับเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี  22  เมษายน 2548
ตามหนังสือท่ี ศธ 0510/ว 684 ลงวันท่ี 10 พฤษภาคม 2548 มหาวิทยาลัยดํ าเนินการตามแนวทางที่
สํ านักงาน ก.พ.ร. กํ าหนดไว ซ่ึงในขณะนี้อยูในสวนของการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
คํ ารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ โดยมหาวิทยาลัยไดมีการดํ าเนินการ ณ ปจจุบันในประเด็น
สํ าคัญ ดังนี้

1. รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํ ารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
ขอนแกน (SAR) รอบ 9 เดือน ( 1 ตุลาคม 2547 – 30 มิถุนายน  2548 )

2. การประชุมเพื่อหามาตราการเพิ่มคาคะแนนตัวชี้วัดท่ีตองพิจารณาเปนพิเศษ : คาคะแนนการ
ประเมินตนเองตํ่ ากวา 3ตามผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํ ารับรองการปฏิบัติราชการ
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน (SAR) รอบ 9 เดือน

3. การเตรียมการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํ ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจํ าปงบประมาณ 
พ.ศ. 2548  รอบ 12 เดือน

4.  การเปล่ียนแปลงตัวชี้วัดและรายละเอียดตัวชี้วัดท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามคูมือการประเมินผลการ
     ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํ ารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย/สถาบัน
     เทคโนโลยีราชมงคล ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2548 สํ านักงาน ก.พ.ร.
5.  การเตรียมความพรอมในการติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการตามคํ ารับรองการปฏิบัติ
     ราชการ ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ครั้งท่ี 2 (Site Visit II)

ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
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จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.3 รายงานสรปุโครงการความรวมมือระหวางมหาวทิยาลยัขอนแกนกับองคกร สถาบนัตางๆ
อธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมวา มหาวิทยาลัยขอนแกน ขอรายงานสรุปความรวมมือ

ระหวางมหาวิทยาลัยกับองคกร สถาบันตางๆ ในชวงเดือนท่ีผานมา  ดังนี้
1. การเจรจาความรวมมือทางวิชาการกับรัฐบาลประเทศภูฏาน
เม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2548 อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน พรอมดวยรองอธิการบดี

ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ คณบดีคณะเกษตรศาสตร คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร และผูอํ านวยการ
ศูนยเกษตรนานาชาติ คณะเกษตรศาสตร ไดเขาพบ ฯพณฯ Lyonpo Sangay Ngedup นายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร และ ฯพณฯ Jigmy Singay รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขแหง
ประเทศภูฏาน (Bhutan) เพื่อเจรจาความรวมมือทางวิชาการและวิจัยทางดานการเกษตรและสาธารณสุข
ซ่ึงจัดเปนสาขาท่ีสํ าคัญท่ีประเทศภูฏานตองการพัฒนามากท่ีสุด

ผลจากการหารือในเบื้องตนรัฐบาลประเทศภูฏานจะจัดสงเจาหนาท่ีระดับสูงจํ านวน 3 คน 
มาศึกษาขอมูล ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน และรวมกับคณาจารยท่ีเกี่ยวของของมหาวิทยาลัยขอนแกนใน
การรางเอกสารโครงการความรวมมอื โดยเฉพาะอยางย่ิงดานการพฒันาทรพัยากรมนษุยของประเทศภฏูานท่ี
สอดคลองกับความตองการของประเทศภูฏาน  และความพรอมและศักยภาพของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
เพื่อเสนอตอกระทรวงการตางประเทศของไทยตอไป

แนวทางความรวมมือมีดังนี้
1) การพัฒนาบุคลากรท้ังในรูปแบบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และการอบรมเฉพาะ

เรื่องตามความตองการของรัฐบาลภูฏาน
2) การแลกเปล่ียนบุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อพัฒนางานวิจัยทาง

ดานการเกษตรและสาธารณสุข
3) การเปนท่ีปรึกษาทางวิชาการใหกับหนวยงานของรัฐบาลภูฏาน ทางดานการเกษตร

และสาธารสุข
4) การสนับสนุนการจัดตั้งศูนยการสอนภาษาไทย ณ ประเทศภูฏาน

2.  ความรวมมือดานทรัพยสินทางปญญา ระหวาง กรมทรัพยสินทางปญญา
     กระทรวงพาณิชย กับมหาวิทยาลัยขอนแกน

เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2548 มหาวทิยาลัยขอนแกนไดรวมลงนามความรวมมือดาน
ทรพัยสินทางปญญา กบักรมทรพัยสินทางปญญา โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่ใหเกดิความรวมมอืกนัในการ พฒันา
ทรพัยสินทางปญญา โดยเฉพาะของมหาวทิยาลัยและสถาบนัการศกึษา  พฒันาการสรางสรรคและใชประโยชนใน
เชงิพาณชิยเกีย่วกบัทรพัยสินทางปญญา เผยแพรความรูดานทรพัยสินทางปญญาสูสาธารณชน และพฒันาระบบ
บรหิารจดัการทรพัยสินทางปญญาของมหาวทิยาลัยและสถาบนัอดุมศกึษา โดยมสีาระของความรวมมอื ดงันี้
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1) การสรางสรรคทรัพยสินทางปญญาครอบคลุมถึงหลักสูตรดานทรัพยสินทางปญญาท้ัง
ท่ีมีและไมมีปริญญา

2) การนํ าทรัพยสินทางปญญาไปใชประโยชนเชิงพาณิชย ครอบคลุมถึงการจัดตั้งสํ านัก
งานบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา

3) การคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา โดยชวยสนับสนุนการย่ืนคํ าขอ และการ
ตรวจสอบคํ าขอ

4) การบังคับใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญา ครอบคลุมถึงการไกลเกล่ีย การเสนอขอ
คิดเห็น และการเผยแพร

3.  โครงการสรางภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ระหวางสถาบัน
วิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)

เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2548  มหาวทิยาลัยขอนแกนไดลงนามขอตกลงความรวมมอื
ตามโครงการการสรางภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอกระหวางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)  โครงการดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความรวมมือระหวาง “วว.”
กับ “มข.”  ในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทและเอก ซ่ึงประกอบดวยการเปนอาจารยท่ีปรึกษา/อาจารย
ท่ีปรกึษารวม โดยการก ํากบัดแูล ใหคํ าปรกึษาในการท ําวทิยานพินธ และแนะนํ าการทํ างานวิจัยอยางเปนระบบ
ตามมาตรฐานสากล  รวมทั้งการใชหองปฏิบัติการเพื่อเรียนรูและทํ างานวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหได
ปริมาณและคุณภาพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและชุมชน

กรอบแนวทางความรวมมือมีดังนี้
1) รวมมือในการผลิตและพัฒนาบัณฑิตระดับปริญญาโทและเอก ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2) รวมมือในโครงการวิจัยและพัฒนาของ “วว.” และ “มข.”
3) แลกเปล่ียนนักวิจัยและผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4) รวมมือในการใชประโยชนจากขอมูล ขอสนเทศ เครื่องมือ อุปกรณ สถานท่ี ตลอดจนปจจัยท่ี
     เกี่ยวของกับการวิจัยและพัฒนา เพื่อใหการดํ าเนินงานในโครงการตางๆบรรลุเปาหมาย
5) รวมจัดสัมมนาและเผยแพรผลงานโครงการภายใตเครือขายการสรางภาคีบัณฑิต

4. ความรวมมือระหวางสํ านักงานคณะกรรมการออยและน้ํ าตาลทราย (สอน.)
    และมหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมออยและน้ํ าตาลไทย

เม่ือวันท่ี 14 กันยายน 2548  มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรวมลงนามความรวมมือ
กับสํ านักงานคณะกรรมการออยและนํ้ าตาลทราย  (สอน.)  โดยที่ท้ังสองหนวยงานเห็นถึงความสํ าคัญของ
การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อนํ าไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรมออยและนํ้ าตาลทรายของประเทศไทยให
เติบโตอยางย่ังยืน มีเสถียรภาพ และสรางความมั่นคงใหกับเกษตรกรชาวไรออยและโรงงานนํ้ าตาล ซ่ึงสอด
คลองกับพันธกิจการสงเสริมและพัฒนาการผลิตและการใชประโยชนจากออยและนํ้ าตาลทรายของสํ านัก



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 7/2548  วันที่  5  ตุลาคม 2548

13

งานคณะกรรมการออยและนํ้ าตาลทราย และพันธกิจการวิจัยเพื่อนํ าไปสูการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน   โดยมีสาระสํ าคัญของความรวมมือ ดังนี้

1) รวมมือในการสนับสนุนและสงเสริมการศึกษา การวิจัย และการพัฒนาองคความรูดานการ
ผลิต การใชประโยชนจากอุตสาหกรรมออยและนํ้ าตาลทราย และอุตสาหกรรมตอเนื่อง

2) รวมมือในการสนับสนุนและสงเสริมการถายทอดเทคโนโลยี การบริการวิชาการ สารสนเทศ
และการประยุกตองคความรูเพื่อพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแขงขันของ
อุตสาหกรรมออยและนํ้ าตาลทรายไทย

3) รวมมือในการสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาบุคลากรในการศึกษา การวิจัย และการพัฒนา
องคความรูแบบบูรณาการเพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ และมีความเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับโครงการความรวมมือทางวิชาการ

กับมหาวทิยาลยั/สถาบนัตางประเทศ วา มหาวทิยาลยัควรก ําหนดยทุธศาสตรในการด ําเนินการดานน้ีให
ชัดเจน เพ่ือใหเกิดผลที่เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยอยางแทจริง

6.4 รายงานความคืบหนาการดํ าเนินงานของสถาบันยุทธศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร ในฐานะผูอํ านวยการสถาบันยุทธศาสตรภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน เสนอตอท่ีประชุมวา สถาบันยุทธศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดตั้ง
เปนองคกรในกํ ากับตามมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2548 เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม
2548  โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้

1. เปนหนวยประสานงานกลางระหวางมหาวทิยาลัยขอนแกนและสถาบนัอดุมศกึษาเครอืขายกบั
สํ านกังาน ก.พ.ร. กระทรวงมหาดไทย และจงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื เพือ่การวางแผน
ก ําหนดกลยุทธ และกจิกรรมการด ําเนนิงาน ในการสนบัสนนุการพฒันาระบบราชการ

2. เปนหนวยประสานงานกลางภายในมหาวิทยาลัยขอนแกนตามแผนงาน โครงการ
     กิจกรรมที่จะดํ าเนินการตามขอ 1
3. เปนหนวยงานสนับสนุน ติดตาม ประเมินผล และแกปญหาในการบริหารจัดการ

จังหวัดบูรณาการและหนวยงานอื่นๆ
4. เปนแหลงขอมูล ความรู ในเรื่องยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการและการ

บริหารจัดการองคกรสมัยใหม
5. เปนหนวยเลขานุการและสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการรวมภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ
6. อื่นๆ ตามขอตกลงระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกนกับ สํ านักงาน ก.พ.ร. กระทรวง

มหาดไทย และจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขณะนี้ สถาบันฯไดดํ าเนินงานมาระยะหนึ่งแลว จึงขอเสนอรายงานความคืบหนาการ
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ดํ าเนินงานใหสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบ  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

                    ที่ประชุมรับทราบ

6.5 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษา
กรรมการและเลขานุการเสนอตอท่ีประชุมวา ในชวงท่ีไมมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ขอนแกน มหาวิทยาลัยไดจัดทํ าหนังสือเวียนเสนอตอกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษา จํ านวน 1 ครั้ง ตามหนงัสือมหาวทิยาลัย ท่ี ศธ 0514.1.1.2/ว.6196  และ
ตามบนัทึก ท่ี ศธ 0514.1.1.2/ว. 459  ลงวันท่ี  20  กันยายน  2548  โดยครบรอบการเวียนหนังสือใน
วันท่ี  27  กันยายน  2548 และเม่ือถึงวันท่ีครบก ําหนดการเวยีนหนงัสือแลวปรากฏวาไมมีขอทักทวงแต
ประการใด จงึถอืวาสภามหาวทิยาลัยมีมตอินมัุต ิโดยเปนนกัศกึษาระดบัปรญิญาโททัง้หมด  จ ํานวน  30  คน

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.6 สรุปกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวาง 16  สงิหาคม  -  15 กันยายน 2548
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษเสนอตอท่ีประชุมวา ดวยในชวงวันท่ี 16 สิงหาคม – 15

กันยายน  2548  มหาวิทยาลัยไดดํ าเนินกิจกรรมที่สํ าคัญๆ ในดานการพัฒนาวิชาการและผลิตบัณฑิต
การวิจัย  การบริการวิชาการ   การสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  การพัฒนานักศึกษา   การพัฒนาระบบ
บริหารและบุคลากร    และการจัดกิจกรรมพิเศษอื่นๆ  ซ่ึงมีรายละเอียดบันทึกในซีดี

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.7 รายงานสรุปขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน
      เดือน กันยายน 2548

 รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษเสนอตอท่ีประชุมวา ดวยฝายกิจการพิเศษ และงานประชา
สัมพันธ ไดรวบรวมรายงานขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร ส่ือมวลชน  ประจํ า
เดือนกันยายน 2548   โดยแยกประเภทเปนขาวดานตางๆ เชน ขาวงานวิจัย  บริการวิชาการ  กิจกรรม  
ท่ัวไป  บริการชุมชน  บุคคล  เปนตน ซ่ึงมีรายละเอียดบันทึกในซีดี

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.8 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี  ประจํ าเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2548
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อธิการบดเีสนอตอท่ีประชมุวา ดวยในเดอืนกรกฎาคม - กนัยายน 2548  อธิการบดไีด
ปฏิบตัภิารกจิตางๆประกอบดวย  งานประจํ าท่ัวไป  กิจกรรมที่เกี่ยวของกับตางประเทศ/วิเทศสัมพันธ  การ
เปนวิทยากรบรรยายหรืออภิปราย  และอื่นๆ  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่  7   เรื่องอื่นๆ
7.1 การรายงานผลการดํ าเนินงานของมหาวิทยาลัยขอนแกน

ประธานสภาคณาจารยเสนอตอท่ีประชุมวา  ตามที่มหาวิทยาลัยกํ าหนดจัดใหมีการสัมมนา
ผูบริหารระดับสูง หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพขั้นสูงในการทํ างานและการสรางภาวะผูนํ า  ในเดือน
ตุลาคมนี้  ท่ีกรุงเทพฯ เปนเวลา 5 วัน นั้น  ใครขอเรียนหารือวามีความเปนไปไดหรือไมท่ีจะจัดใหมีการ
ประชมุตอเนือ่ง เพือ่ใหมหาวทิยาลัยรายงานการด ําเนนิงานเรือ่งการผลิตบณัฑติ การวจิยั บรกิารวชิาการ
รายไดรายจายของมหาวิทยาลัย ระบบการบริหารมหาวิทยาลัย ทิศทางมหาวิทยาลัย ใหกรรมการสภา
มหาวทิยาลัยใหทราบและขอความคิดเห็นจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร แจงตอท่ีประชุมวา มหาวิทยาลัยไดจัดหลักสูตรเพิ่มขีด
ความสามารถและสรางทีมงานโดยมุงท่ี ผูบริหารระดับสูง ในชวงเดือน ตุลาคม  2 ชวงคือ ในวันท่ี 8
ตุลาคม 2548 โดยเชิญคุณบดินทร วิจารณ มาบรรยายเรื่อง “การบริหารการเปล่ียนแปลงสูความเปนเลิศ”
และชวงท่ีสอง จดัหลักสูตร “COVEY’S 7 HABIT WORKSHOP”  5 วนัตามขอเสนอของ ศ.จรีะ หงสลดารมภ
ประธานคณะกรรมการดานการพฒันาบคุลากร  ซ่ึงขณะนี้มีแนวโนมวาอาจจะมาจัดสัมมนาที่ขอนแกน และ
ขอเสนอของประธานสภาคณาจารยควรแยกเปนอีกเรื่องหนึ่งซ่ึงมีความเปนไปได  ท้ังนี้ ฝายพัฒนาบุคลากร
ขอรับไปพิจารณาหากํ าหนดการท่ีเหมาะสมตอไป

ที่ประชุมรับทราบ

7.2 การประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ BSAS-AHAT Animal Science Conference  
ศ.เมธา วรรณพัฒน เสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากที่เคยไดนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัย

เม่ือคราวประชุมครั้งท่ี 6/2547 วันท่ี  30 มิถุนายน 2547  ใหไดรับทราบเรื่องท่ี The British Society of
Animal Science (BSAS) รวมกับสมาคมสัตวบาลแหงประเทศไทย  จะจัดใหมีการประชุมสัมมนาวิชาการ
ปศุสัตว ระดับนานาชาติ (Animal Science International Conference) ภายใตหัวขอเรื่อง “ระบบการผลิต
แบบผสมผสานปศุสัตว-พืช เพื่อใหพอเพียงกับความทาทายของโลกาภิวัตน”  ในระหวางวันท่ี 14-18
พฤศจิกายน 2548  ณ โรงแรมโซฟเทล ราชา ออคิด และมหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน แลวนั้น
บัดนี้ทางคณะกรรมการ ซ่ึงมี ศ.เมธา วรรณพัฒน เปนประธานคณะกรรมการดํ าเนินงานระดับประเทศ ได
เตรียมความพรอมของการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว มีนักวิชาการ และผูประกอบการเชิงพานิชยจากท่ัว
โลกเขารวมสัมมนา และมีงานวิจัยสาขาวิชาการผลิตปศุสัตวและสาขาท่ีเกี่ยวของ รวมนํ าเสนอในครั้งนี้มาก
กวา 300 เรื่อง  และคณะกรรมการจัดงานไดเรียนเชิญ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี มาเปนเกียรติเปดงานและ
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บรรยายพิเศษในการประชุมในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2548  นี้ดวย ซ่ึงขณะนี้ยังอยูระหวางการรอผลการ
พิจารณาตอบรับ นอกจากนี้ไดจัดใหผูเขารวมประชุมรวมประเพณีงานลอยกระทง ในวันท่ี 16 พฤศจิกายน
2548  ณ ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแกน

จึงนํ าเสนอท่ีสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทาน
รวมเปนเกียรติในงานการประชุมสัมมนานานาชาตดิงักลาว

ที่ประชุมรับทราบ

7.3 การไปศึกษาหลักสูตร วปอ. ของอธิการบดี
รศ.เชดิชยั ตนัติศรินิทร ไดเสนอตอท่ีประชมุวา ตามทีไ่ดรบัทราบอยางไมเปนทางการ

วา อธิการบดมีีก ําหนดจะไปศกึษาหลักสูตร วปอ. ในเรว็วนันี ้จงึขอทราบขอเท็จจรงิในเรือ่งดงักลาว
ท้ังนี้ เห็นวาอธิการบดีควรจะไดปฏิบัตหินาท่ีเต็มเวลา

รองอธิการบดีฝายบริหาร และอธิการบดีไดแจงวา การไปศึกษาหลักสูตร วปอ. ถือเปน
การไปปฏิบัติหนาท่ีอยางหนึ่ง ซ่ึงไดดํ าเนินเรื่องผานการพิจารณาและอนุมัติจาก สกอ. เรียบรอยแลว
เหตุท่ีตองไปในปนี้ เนื่องจากมีขอจํ ากัดเรื่องอายุ โดยอธิการบดีจะสามารถเขาศึกษาไดในปนี้เปนปสุดทาย
สํ าหรับการเตรียมการในเรื่องการบริหารมหาวิทยาลัยนั้น ไดมีการปรึกษาหารือรวมกันกับคณะผูบริหาร
ระดับรองอธิการบดีเรียบรอยแลว  ซ่ึงรองอธิการบดีสามารถปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีไดในภารกิจหลัก
ท่ีรองอธิการบดีฝายนั้นๆรับผิดชอบอยูแลว สวนอธิการบดีจะยังคงปฏิบัติงาน โดยใชสถานท่ีทํ างานของ
มหาวิทยาลัย ท่ีกรุงเทพฯ คือ งานประสานงานมหาวิทยาลัยขอนแกน  ซ่ึงตั้งอยูท่ีสํ านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และจะมาท่ีขอนแกนเพื่อปฏิบัติภารกิจท่ีสํ าคัญๆ อยางสม่ํ าเสมอดวย

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา   12.00  น.

(ลงชื่อ)            กุลธิดา  ทวมสุข
(รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)

                                                                รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
                      กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน

นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน  มูลศรี
นางสาวลัลธริมา ประจง
ผูจดรายงานการประชุม
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