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เริม่ ประชุมเวลา

09.15 นาฬิกา
เนื่องจากนายกสภามหาวิทยาลัยปวยจึงขอลาประชุม และมอบหมายใหอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย ทําหนาที่ประธานการประชุมแทน และประธานไดกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมไป
ตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงตอที่ประชุม -ไมมี-
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจงตอที่ประชุม -ไมมีระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
ครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2548
- หนา 22 วาระที่ 7.1 บรรทัดที่ 7 คําวา “…ขอคิดเห็น….” แกไขเปน “…ขอคิดเห็น…”
เมื่อแกไขแลว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2548
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2548
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานสถานภาพเงินฝากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยขอนแกน
รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยขอรายงานสถานภาพสินทรัพย
และการลงทุนของมหาวิทยาลัย และรายจายจากเงินรายไดเพียงวันที่ 15 กันยายน 2548 ดังนี้
1. สถานภาพสินทรัพยและการลงทุน
ประเภท

จํานวนเงิน (บาท)

จํานวนเงิน (บาท)
3,749,952,909.12

สินทรัพย
ก) ประเภทดอกผลใชได
3,475,397,055.57
ข) ประเภทดอกผลมีขอกําหนด
274,555,853.55
การลงทุน
3,749,952,909.12
เงินฝากธนาคาร/สถาบันการเงิน
1,409,212,909.12 1,409,212,909.12
1,940,740,000.00
ตราสารหนี้
พันธบัตร
1,129,980,000.00
หุนกู (รวมบรรษัทเงินทุน)
474,660,000.00
อื่นๆ
336,100,000.00
ตราสารทุน
400,000,000.00*
หุนสามัญ
กองทุนรวมทีล่ งทุนในหุน
400,000,000.00
* NAV ณ วันที่ 15 กันยายน 2548 = 10.649 บาท
2. รายได
2.1 ดอกเบีย้ รับปงบประมาณ 2548 ( 1 ต.ค.2547 – 15 ก.ย. 2548 ) = 111,454,958.49 บาท
3. รายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ในปงบประมาณ 2548 (1 ตุลาคม 2547-15 กันยายน2548)
3.1 เงินอุดหนุนคาจางชั่วคราว
98,118,419.42
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
858,288,705.86
3.3 เงินอุดหนุนทั่วไป
196,607,364.62
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3.4 เงินทุน
3.5 รายจายอื่นๆ
รวม

176,982,857.83
492,707,530.68
1,822,704,878.41

4. สหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกนใหสหกรณออมทรัพยฯกูยืมเงินจํานวน 150,000,000.00 บาท
ไดรบั ดอกเบีย้ จากสหกรณออมทรัพยแลวจํานวน 2 งวด (ก.ค. – ส.ค. 2548) เปนเงิน 909,246.57 บาท
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ และมอบใหคณะกรรมการการเงินมหาวิทยาลัยรับไปพิจารณา
กําหนดวิธีการรายงานเงินกองทุนรวมใหมีมูลคาสินทรัพยที่เปลี่ยนแปลงตามราคาตลาด
4.2 แผนการดําเนินงานของผูไ ดรบั การสรรหาใหดารงตํ
ํ าแหนงคณบดีคณะแพทยศาสตร
อธิการบดีเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกนวา ในคราวประชุมครั้งที่
6/2548 เมื่อวันที่ 7 กันยายน ไดมติเห็นชอบใหแตงตั้ง ศาสตราจารยวิรุฬห เหลาภัทรเกษม ดํารง
ตําแหนงคณบดีคณะแพทยศาสตร ตั้งแตวันที่ 6 ตุลาคม 2548 เปนตนไป ตามที่คณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะแพทยศาสตรเสนอ โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมใหคณะกรรมการสรรหาฯเสนอแผน
การดําเนินงาน ของผูไดรับการคัดเลือกใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานทราบ นั้น ในการนี้จึงขอ
เสนอแผนการดําเนินงานซึ่งไดจัดทําเปนเอกสาร แนวคิดในการแกปญหาและแนวทางการบริหาร คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2548 –2552 ของ ศาสตราจารยวิรุฬห เหลาภัทรเกษม
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
4.3 การจัดสรรงบประมาณเงินรายไดเพื่อสนับสนุนการวิจัย
ศ.เมธา วรรณพัฒน เสนอตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
6/2548 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2548 ในวาระที่ 5.2 เรื่องการขออนุมัติงบประมาณเงินรายไดประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2549 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีขอคิดเห็นสวนหนึ่งใหมหาวิทยาลัยพิจารณาปรับตัวเลขทั้งใน
เปาหมายของตัวชีว้ ดั และตัวเลขงบประมาณ เพือ่ ใหไดขอ มูลทีถ่ กู ตองเหมาะสม และหากมีการเปลีย่ นแปลง
ตัวเลขใหแจงใหสภามหาวิทยาลัยทราบดวยนั้น ใครขอเสนอใหมหาวิทยาลัยรายงานความคืบหนาในการ
ดําเนินการดังกลาว เชนในเรือ่ งของงบประมาณดานการวิจยั ไดมกี ารปรับและจัดสรรเพิม่ แลวหรือไมอยางไร
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแลว มีขอ เสนอแนะใหคณะกรรมการการเงินพิจารณาเกีย่ วกับ
การจัดสรรงบประมาณเงินรายไดเพิม่ เติมเพือ่ สนับสนุนงานวิจัยวาควรมีแนวทางอยางไร และให
มหาวิทยาลัยกําหนดหลักการเกี่ยวกับ Research Funding Model ใหมีความชัดเจนตอไปดวย
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 รางงบประมาณประจําป 2549 ของสถานจัดการและอนุรักษพลังงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วา
ดวย การบริหารสถานจัดการและอนุรักษพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541
ขอ 14 กําหนดใหในแตละปกอ นเริม่ งบประมาณ ใหผอู านวยการจั
ํ
ดทํารางงบประมาณรายรับ- รายจาย
ประจําป เสนอคณะกรรมการอํานวยการเพือ่ พิจารณา ใหความเห็นชอบกอนเสนอสภามหาวิทยาลัย นัน้
บัดนี้ สถานจัดการและอนุรกั ษพลังงานไดจดั ทํารางงบประมาณประจําป 2549 (ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม
2548 – 30 กันยายน 2549 ) ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากกรรมการอํานวยการแลว ในคราวประชุมครั้งที่
2/2548 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2548 และที่ประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งที่ 14/2548 เมื่อวันที่
10 สิงหาคม 2548 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบพรอมทั้งมีขอเสนอแนะใหจัดทํารายละเอียดเพิ่มเติม
ประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยดวยแลว
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมตั งิ บประมาณประจําป 2549 ของสถาน
จัดการและอนุรกั ษพลังงานฯ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมตั งิ บประมาณประจําป 2549 ของสถานจัดการและ
อนุรกั ษพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ตามที่เสนอโดยมีขอคิดเห็น ดังนี้
- ขอใหสรุปผลการดําเนินการในไตรมาศแรก ทั้งดานการเงิน และการจัดการ
เชนการสรางองคความรูตางๆ ใหสภามหาวิทยาลัยรับทราบดวย
- สถานจัดการและอนุรักษพลังงานฯ ควรพิจารณาทําวิจัยหรือพัฒนาองคความรูใน
เรือ่ งเกีย่ วกับพลังงานทีเ่ ปนทีส่ นใจของสังคม เชน การใชพลังงานจากแกสโซฮอลล
สบูดํา หรืออื่นๆ เพื่อหาแนวทางทําใหเกิดประโยชนตอสังคม และสอดคลองกับ
มาตรการการประหยัดพลังงานของรัฐ ในฐานะที่เปนหนวยงานของมหาวิทยาลัย
- การเสนอขออนุมัติงบประมาณ หรือเรื่องอื่นๆของแตละหนวยงาน ควรมีขอมูล
ประกอบการพิจารณาที่สามารถใหอํานาจในการวิเคราะหของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยอยางเพียงพอ ทั้งนี้ ขอใหอธิการบดีรับไปพิจารณาโดยอาจจัดให
มีการประชุมหารือกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เปนบุคคลภายในนอกวาระการ
ประชุม เพื่อกําหนดแนวปฏิบัติในการเสนอขอมูลประกอบการพิจารณาของสภา
มหาวิทยาลัยเกีย่ วกับการเสนองบประมาณ
5.2 ขอปรึกษาหารือเรื่องกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
อธิการบดีเสนอตอทีป่ ระชุมวา ปจจุบนั มหาวิทยาลัยขอนแกน มีบคุ ลากรหลายประเภท ไดแก
1) ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2) ลูกจางประจํา 3) พนักงานมหาวิทยาลัยซึง่ จางจากงบประมาณ
แผนดิน 4) พนักงานมหาวิทยาลัยจางจากเงินรายได 5) พนักงานองคกรในกํากับ 6) ลูกจางชั่วคราว
ซึง่ ในดานสวัสดิการเพือ่ เปนหลักประกันเมือ่ เกษียณอายุราชการหรือเมือ่ ลาออกจากราชการนั้น ขณะนี้มีดังนี้
1. กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) ซึ่งเปนระบบกลางสําหรับขาราชการ
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พลเรือนทุกประเภท รวมทั้งขาราชการของมหาวิทยาลัยขอนแกน
2. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพของลูกจางประจํา (กสจ.) ซึ่งเปนระบบกลางสําหรับลูกจาง
ประจํา รวมทั้งลูกจางประจําของมหาวิทยาลัยขอนแกนดวย
อยางไรก็ตามยังมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยอีกจํานวนไมนอยกวา 1,500 คน (ประมาณ
30% ของบุคลากรทั้งหมด) ไดแก พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจางชั่วคราว รวมทั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
เมื่อเปนมหาวิทยาลัยในกํากับในอนาคตอันใกล ยังไมมีสวัสดิการในลักษณะดังกลาวขางตน ดังนัน้ เพือ่
เปนหลักประกันความมั่นคงของผูปฏิบัติงาน อันจะสงผลใหจูงใจผูมีความสามารถเขามาปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยหรืออยูไดในระบบ ประกอบกับพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปดโอกาสใหจัดตั้ง
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพได มหาวิทยาลัยจึงขอเรียนปรึกษาหารือสภามหาวิทยาลัยเรื่องการจัดตั้งกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ ดังกลาว
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและขอเรียนปรึกษา ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยขอนแกน ควรจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับบุคลากรที่ไมมีระบบ
กบข. หรือ กสจ. หรือไม
2. คําแนะนําหรือขอเสนอแนะในการจัดตั้งและการบริหารกองทุนเปนอยางไร
3. หากสภามหาวิทยาลัยขอนแกนเห็นควรในหลักการใหจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ขอ
อนุญาตใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการใหมีการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพสําหรับบุคลากรที่ไมมีระบบ กบข. หรือ กสจ. โดยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. มอบใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางและหลักการการจัดตั้ง
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับบุคลากรที่ไมมีระบบ กบข. หรือ กสจ. โดยใหหารือ
ที่ประชุมคณบดีและผูเ กีย่ วของภายในมหาวิทยาลัย ทัง้ นีม้ อบให ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
นางสาวนวพร เรืองสกุล และ ศ.กนก วงษตระหงาน เปนที่ปรึกษาใหกับคณะ
กรรมการฯ ดังกลาว
2. การพิจารณาควรมองถึงอนาคตดวยวา เมื่อบุคคลเหลานี้เกษียณอายุราชการไป
แลว มหาวิทยาลัยยังมีตนทุนเพียงพอที่จะรองรับการดูแลคนกลุมนี้ตอไปไดหรือ
ไมอยางไร ทั้งนี้ ควรมีมาตรการในการวางแผนกําหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อ
ใหบุคลากรสามารถวางแผนชีวิตของตนเองหลังเกษียณอายุได
5.3 เสนอแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน
รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมวาดวยคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดดํารงตําแหนงครบวาระ 3 ป เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2548 เพื่อใหเปนไป
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.
2536 ขอ 10 ซึ่งกําหนดใหอธิการบดีพิจารณานําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งประธาน
กรรมการและกรรมการ… ”
จึงขอเสนอ นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกําจร เปนประธานกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน อีกวาระหนึ่ง พรอมทั้งคณะกรรมการอีกจํานวน 28 คน ซึ่งมี
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รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีคราว
ประชุมครั้งที่ 17/2548 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2548 ดวยแลว
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการแตงตั้งประธานและคณะ
กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามที่เสนอ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการใหแตงตั้งประธานและคณะ
กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตามที่เสนอ โดยใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตามขอคิดเห็นของ
ที่ประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งที่ 17/2548 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2548 ที่ใหมีการปรับแกไข
ขอบังคับฯ วาดวย คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน และ การจัดสัมมนาปรับ
บทบาททิศทางการทํางานรวมกันระหวาง มหาวิทยาลัย คณะกรรมการสงเสริมฯ และสมาคมศิษยเกา
มหาวิทยาลัยขอนแกนดวย ทั้งนี้ คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยควรเปนบุคคลหลาก
หลายสาขาอาชีพ และมีบทบาทในการใหคําแนะนําและสงเสริมมหาวิทยาลัยตามเปาหมายและ
ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
5.4 เสนอแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา
การจัดการ
กรรมการและเลขานุการเสนอตอที่ประชุมวา ตามขอ 10 แหงระเบียบมหาวิทยาลัย
ขอนแกน วาดวยโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2546 กําหนดให
การดําเนินงานในวิทยาลัย ใหมีคณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย
และผูแทนที่ประชุมคณบดี 2 คน เปนกรรมการโดยตําแหนง ผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการ
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิอีกไมนอยกวา 5 คน แตไมเกิน 7 คน โดยใหอธิการบดีพิจารณาเสนอชื่อ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้ง
บัดนี้ กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 21/2546 ไดสิ้นสุดวาระการดํารงตําแหนงเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม
2548 จึงเสนอแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิชุดเดิมดํารงตําแหนงอีกวาระประกอบดวย
ที่ปรึกษาคณะกรรมการอํานวยการ
1. ดร.ณรงคชัย อัครเศรณี
2. นายทวี บุตรสุนทร
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอํานวยการ
1. นายสุนทร อรุณานนทชัย
2. ศาสตราจารยเกียรติคุณ น.ต. ดร.กําจร 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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ทัง้ นี้ ไดรบั ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมคณบดีคราวประชุมครัง้ ที่ 17/2548 เมือ่ วันที่ 21 กันยายน 2548 แลว
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะ
กรรมการอํานวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ตามที่เสนอ
5.5 ขออนุมัติหลักการแตงตั้งรองอธิการบดีเพิ่ม
อธิการบดีเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ไดอนุมัติแตงตั้ง
รองอธิการบดีฝายตางๆ จํานวน 7 คนไดแก 1) รองอธิการบดีฝา ยบริหาร 2) รองอธิการบดีฝา ยแผนและ
สารสนเทศ 3)รองอธิการบดีฝา ยวิชาการและวิเทศสัมพันธ 4) รองอธิการบดีฝายวิจัย 5) รองอธิการบดี
ฝายพัฒนานักศึกษา 6)รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ และ 7) รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร
แลวนั้น
โดยที่ปจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแกน มีวิทยาเขตหนองคาย ซึ่งตั้งอยูที่จังหวัดหนองคาย
ไดจดั การเรียนการสอนทีจ่ งั หวัดหนองคาย รวม 4 หลักสูตร 7 สาขาวิชา ไดแก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชา
เทคโนโลยีอาหาร และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร นักศึกษาผูสําเร็จการศึกษาในปการ
ศึกษา 2547 มีจํานวน 167 คน จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 854 คน มีบุคลากรทั้งหมด 119 คน จําแนก
เปนสายผูสอน 62 คน สนับสนุนวิชาการ 55 คน ขาราชการชวยราชการ 2 คน ไดรับงบประมาณ
สนับสนุนจากรัฐบาลปละประมาณ 40 ลานบาท มีอาคารรวมทั้งสิ้น 9 หลัง
เพื่อใหการบริหารงานของวิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถตอบสนองตอยุทธศาสตรและกลยุทธที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
แลวไดรวดเร็วและเห็นผลมากขึ้น ตลอดจนใหสามารถสนองตอการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการของ
ภาครัฐไดอยางทันกาลและมีประสิทธิภาพ ซึง่ ตามมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ใหมีรองอธิการบดีแตละวิทยาเขตได จึงใครขออนุมัติหลักการใหมี
รองอธิการบดีเพิม่ ขึน้ อีก 1 ตําแหนง ไดแก รองอธิการบดีฝา ยวิทยาเขตหนองคาย เพือ่ ทําหนาทีร่ บั ผิดชอบ
การบริหารงานของวิทยาเขตหนองคาย เชื่อมโยงและประสานกับองคการทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในจังหวัด
หนองคายและจังหวัดใกลเคียงและรับผิดชอบในการนํากลยุทธของมหาวิทยาลัยในดานความเชือ่ มโยงกับ
ชุมชนทองถิน่ ไปปฏิบตั งิ านใหบรรลุวตั ถุประสงค ซึง่ มีรายละเอียดหนาทีต่ ามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติจํานวนตําแหนงรองอธิการบดีเพิ่มอีก
1 ตําแหนง เพื่อแตงตั้งเปนรองอธิการบดีฝายวิทยาเขตหนองคาย ตามที่เสนอ และเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยอยูในระหวางการดําเนินการปรับเปลี่ยนไปสูการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับใหม จึงอนุมัติในหลักการใหรองอธิการบดีฝายวิทยาเขต
หนองคาย เปนผูรักษาราชการผูอํานวยการวิทยาเขตหนองคาย ดวย
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5.6 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 2 หลักสูตร
กรรมการและเลขานุการเสนอตอทีป่ ระชุมวา ดวยมหาวิทยาลัยและคณะในสังกัดไดเสนอขอ
อนุมตั หิ ลักสูตร ซึง่ ไดผา นความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลัน่ กรองหลักสูตร และคณะกรรมการผูท รงคุณวุฒิ
ํ นการแกไขตามขอ
พิจารณาหลักสูตรไดพจิ ารณาและแนะนําใหแกไขขอความตางๆ ผูร บั ผิดชอบหลักสูตรไดดาเนิ
เสนอแนะของผูท รงคุณวุฒเิ รียบรอยแลว จํานวน 2 หลักสูตร ซึง่ มีรายละเอียดการจําแนกหลักสูตรตามประเภท
หลักสูตร ระดับปริญญา คณะ และประเภทการเปดสอน ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบหลักสูตรตามที่เสนอ 2 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตรชอ งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548)
2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548)
5.7 เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา
กรรมการและเลขานุการเสนอตอทีป่ ระชุมวา ดวยคณะตางๆในสังกัดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําคณะไดเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษาโดยรับรองวาไดตรวจสอบรหัส
ประจําตัวนักศึกษา ชื่อ-ชื่อสกุล รายวิชา สาขาวิชา และคะแนนเฉลีย่ สะสม ถูกตองเรียบรอยแลว
มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตามอํานาจตามความในมาตรา 16 (3) แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 จํานวน 130 คน ประกอบดวย
37 คน
- ระดับปริญญาเอก
1 คน - ระดับปริญญาโท
- ระดับปริญญาตรี
92 คน
ซึง่ มีรายละเอียดสรุปการจําแนกผูส าเร็
ํ จการศึกษาตามคณะ ระดับหลักสูตร ชือ่ ปริญญาตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม อนึง่ เนือ่ งจากในการตุลาคมนี้ จะมีนกั ศึกษาสําเร็จการศึกษาเปนจํานวนมาก เพือ่ เอือ้ ประโยชนให
นักศึกษาสามารถเขารับพระราชทานปริญญาบัตรไดทันในเดือนธันวาคม 2548 นี้ จึงใครขอเวียนหนังสือ
ขออนุมัติปริญญาใหผูสําเร็จการศึกษาในเดือน ตุลาคม 2548 เพิ่มขึ้นอีก 1 รอบ รวมเปน 2 รอบ
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติปริญญาใหผูสําเร็จการศึกษาตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 รายงานการประเมินผลองคกรในกํากับสถาบันสันติศึกษาปงบประมาณ 2547
รองอธิการบดีฝา ยบริหารเสนอตอทีป่ ระชุมวา ดวยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
การดําเนินงานองคกรในกํากับ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 2559/47 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2547
ไดดําเนินการประเมินผลจากงบการดําเนินงานปงบประมาณ 2547 ของสถาบันสันติศึกษา สรุปไดวา
สถาบันสันติศึกษามีโครงการ 5 โครงการ มีรายไดสนับสนุนจํานวน 6,127,570.36 บาท รายจายโครงการ
จํานวน 4,389,306.88 บาท รายจายดําเนินงานและบริหารจํานวน 1,092,894.05 บาท รายจายจัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑเปนงบลงทุนจํานวน 73,402.25 บาท มีรายไดมากกวารายจาย จํานวน 253,526.06 บาท มีรายได
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รับลวงหนา 2 โครงการ จํานวน 944,039.82 บาท และมีคาใชจายคางจายจํานวน 45,181.62 บาท มี
เงินคงเหลือ จํานวน 2,740,706.90 บาท มีทุนสะสมยกไปจํานวน 2,167,785.31 บาท การจัดทําบัญชี
ใชเกณฑคงคางผลการดําเนินโครงการ 5 โครงการ มีโครงการที่ยังไมแลวเสร็จ 2 โครงการ ซึ่งจะดําเนิน
การตอเนื่องในป 2548 สถาบันสันติศึกษาเปนองคกรในกํากับของมหาวิทยาลัยขอนแกน แตยังไมเคยจัด
ํ ดสรรเปนคาสาธารณูปโภคสวนรวม
สรรผลประโยชนในสวนทีค่ วรสงใหมหาวิทยาลัยขอนแกน เพือ่ สมทบใหนาไปจั
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ และมีขอคิดเห็นเสนอแนะดังนี้
1. การรายงานการประเมินผลองคกรในกํากับ ควรรายงานผลการประเมินการดําเนินงาน
ดานการจัดการที่ไมใชตัวเงินดวย และทุกหนวยงานที่เปนองคกรในกํากับควรเสนอ
รายงานผลการดําเนินงานทัง้ ในสวนของงบประมาณและการบริหารจัดการมาพรอมกันเพือ่
ใหเห็นภาพรวมทัง้ หมด
2. มหาวิทยาลัยควรกําหนดหลักเกณฑใหทุกหนวยงานที่เปนองคกรในกํากับตองจัดสรร
ผลประโยชนใหมหาวิทยาลัยเพื่อสมทบเปนคาสาธารณูปโภคสวนรวมเหมือนกัน
6.2 สรุปการรายงานการติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการและ
การประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่อธิการบดีไดลงนาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการกับเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2548
ตามหนังสือที่ ศธ 0510/ว 684 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2548 มหาวิทยาลัยดําเนินการตามแนวทางที่
สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดไว ซึ่งในขณะนี้อยูในสวนของการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ โดยมหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินการ ณ ปจจุบันในประเด็น
สําคัญ ดังนี้
1. รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํ ารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
ขอนแกน (SAR) รอบ 9 เดือน ( 1 ตุลาคม 2547 – 30 มิถุนายน 2548 )
2. การประชุมเพื่อหามาตราการเพิ่มคาคะแนนตัวชี้วัดที่ตองพิจารณาเปนพิเศษ : คาคะแนนการ
ประเมินตนเองตํ่ากวา 3ตามผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน (SAR) รอบ 9 เดือน
3. การเตรียมการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2548 รอบ 12 เดือน
4. การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดและรายละเอียดตัวชี้วัดที่มีการเปลี่ยนแปลงตามคูมือการประเมินผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย/สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 สํานักงาน ก.พ.ร.
5. การเตรียมความพรอมในการติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ครั้งที่ 2 (Site Visit II)
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
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จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
6.3 รายงานสรุปโครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกนกับองคกร สถาบันตางๆ
อธิการบดีเสนอตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยขอนแกน ขอรายงานสรุปความรวมมือ
ระหวางมหาวิทยาลัยกับองคกร สถาบันตางๆ ในชวงเดือนที่ผานมา ดังนี้
1. การเจรจาความรวมมือทางวิชาการกับรัฐบาลประเทศภูฏาน
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2548 อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน พรอมดวยรองอธิการบดี
ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ คณบดีคณะเกษตรศาสตร คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร และผูอํานวยการ
ศูนยเกษตรนานาชาติ คณะเกษตรศาสตร ไดเขาพบ ฯพณฯ Lyonpo Sangay Ngedup นายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร และ ฯพณฯ Jigmy Singay รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขแหง
ประเทศภูฏาน (Bhutan) เพื่อเจรจาความรวมมือทางวิชาการและวิจัยทางดานการเกษตรและสาธารณสุข
ซึ่งจัดเปนสาขาที่สําคัญที่ประเทศภูฏานตองการพัฒนามากที่สุด
ผลจากการหารือในเบื้องตนรัฐบาลประเทศภูฏานจะจัดสงเจาหนาที่ระดับสูงจํานวน 3 คน
มาศึกษาขอมูล ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน และรวมกับคณาจารยที่เกี่ยวของของมหาวิทยาลัยขอนแกนใน
การรางเอกสารโครงการความรวมมือ โดยเฉพาะอยางยิง่ ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศภูฏานที่
สอดคลองกับความตองการของประเทศภูฏาน และความพรอมและศักยภาพของมหาวิทยาลัยขอนแกน
เพื่อเสนอตอกระทรวงการตางประเทศของไทยตอไป
แนวทางความรวมมือมีดังนี้
1) การพัฒนาบุคลากรทั้งในรูปแบบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และการอบรมเฉพาะ
เรื่องตามความตองการของรัฐบาลภูฏาน
2) การแลกเปลี่ยนบุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อพัฒนางานวิจัยทาง
ดานการเกษตรและสาธารณสุข
3) การเปนที่ปรึกษาทางวิชาการใหกับหนวยงานของรัฐบาลภูฏาน ทางดานการเกษตร
และสาธารสุข
4) การสนับสนุนการจัดตั้งศูนยการสอนภาษาไทย ณ ประเทศภูฏาน
2. ความรวมมือดานทรัพยสินทางปญญา ระหวาง กรมทรัพยสินทางปญญา
กระทรวงพาณิชย กับมหาวิทยาลัยขอนแกน
เมือ่ วันที่ 15 กันยายน 2548 มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรว มลงนามความรวมมือดาน
ทรัพยสนิ ทางปญญา กับกรมทรัพยสนิ ทางปญญา โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ใหเกิดความรวมมือกันในการ พัฒนา
ทรัพยสนิ ทางปญญา โดยเฉพาะของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา พัฒนาการสรางสรรคและใชประโยชนใน
เชิงพาณิชยเกีย่ วกับทรัพยสนิ ทางปญญา เผยแพรความรูด า นทรัพยสนิ ทางปญญาสูส าธารณชน และพัฒนาระบบ
บริหารจัดการทรัพยสนิ ทางปญญาของมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา โดยมีสาระของความรวมมือ ดังนี้
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1) การสรางสรรคทรัพยสินทางปญญาครอบคลุมถึงหลักสูตรดานทรัพยสินทางปญญาทั้ง
ที่มีและไมมีปริญญา
2) การนําทรัพยสินทางปญญาไปใชประโยชนเชิงพาณิชย ครอบคลุมถึงการจัดตั้งสํานัก
งานบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา
3) การคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา โดยชวยสนับสนุนการยื่นคําขอ และการ
ตรวจสอบคําขอ
4) การบังคับใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญา ครอบคลุมถึงการไกลเกลี่ย การเสนอขอ
คิดเห็น และการเผยแพร
3. โครงการสรางภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ระหวางสถาบัน
วิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)
เมือ่ วันที่ 22 กันยายน 2548 มหาวิทยาลัยขอนแกนไดลงนามขอตกลงความรวมมือ
ตามโครงการการสรางภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอกระหวางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) โครงการดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความรวมมือระหวาง “วว.”
กับ “มข.” ในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทและเอก ซึ่งประกอบดวยการเปนอาจารยที่ปรึกษา/อาจารย
ทีป่ รึกษารวม โดยการกํากับดูแล ใหคาปรึ
ํ กษาในการทําวิทยานิพนธ และแนะนําการทํางานวิจัยอยางเปนระบบ
ตามมาตรฐานสากล รวมทั้งการใชหองปฏิบัติการเพื่อเรียนรูและทํางานวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหได
ปริมาณและคุณภาพที่สอดคลองกับความตองการของประเทศเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและชุมชน
กรอบแนวทางความรวมมือมีดังนี้
1) รวมมือในการผลิตและพัฒนาบัณฑิตระดับปริญญาโทและเอก ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2) รวมมือในโครงการวิจัยและพัฒนาของ “วว.” และ “มข.”
3) แลกเปลี่ยนนักวิจัยและผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4) รวมมือในการใชประโยชนจากขอมูล ขอสนเทศ เครื่องมือ อุปกรณ สถานที่ ตลอดจนปจจัยที่
เกี่ยวของกับการวิจัยและพัฒนา เพื่อใหการดําเนินงานในโครงการตางๆบรรลุเปาหมาย
5) รวมจัดสัมมนาและเผยแพรผลงานโครงการภายใตเครือขายการสรางภาคีบัณฑิต
4. ความรวมมือระหวางสํานักงานคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย (สอน.)
และมหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลไทย
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2548 มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรวมลงนามความรวมมือ
กับสํานักงานคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย (สอน.) โดยที่ทั้งสองหนวยงานเห็นถึงความสําคัญของ
การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อนําไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทรายของประเทศไทยให
เติบโตอยางยั่งยืน มีเสถียรภาพ และสรางความมั่นคงใหกับเกษตรกรชาวไรออยและโรงงานนํ้าตาล ซึ่งสอด
คลองกับพันธกิจการสงเสริมและพัฒนาการผลิตและการใชประโยชนจากออยและนํ้าตาลทรายของสํานัก
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งานคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย และพันธกิจการวิจัยเพื่อนําไปสูการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีสาระสําคัญของความรวมมือ ดังนี้
1) รวมมือในการสนับสนุนและสงเสริมการศึกษา การวิจัย และการพัฒนาองคความรูดานการ
ผลิต การใชประโยชนจากอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทราย และอุตสาหกรรมตอเนื่อง
2) รวมมือในการสนับสนุนและสงเสริมการถายทอดเทคโนโลยี การบริการวิชาการ สารสนเทศ
และการประยุกตองคความรูเพื่อพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแขงขันของ
อุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทรายไทย
3) รวมมือในการสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาบุคลากรในการศึกษา การวิจัย และการพัฒนา
องคความรูแบบบูรณาการเพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ และมีความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการความรวมมือทางวิชาการ
กับมหาวิทยาลัย/สถาบันตางประเทศ วา มหาวิทยาลัยควรกําหนดยุทธศาสตรในการดําเนินการดานนี้ให
ชัดเจน เพื่อใหเกิดผลที่เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยอยางแทจริง
6.4 รายงานความคืบหนาการดําเนินงานของสถาบันยุทธศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร ในฐานะผูอํานวยการสถาบันยุทธศาสตรภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน เสนอตอที่ประชุมวา สถาบันยุทธศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดตั้ง
เปนองคกรในกํากับตามมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม
2548 โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เปนหนวยประสานงานกลางระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกนและสถาบันอุดมศึกษาเครือขายกับ
สํานักงาน ก.พ.ร. กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพือ่ การวางแผน
กําหนดกลยุทธ และกิจกรรมการดําเนินงาน ในการสนับสนุนการพัฒนาระบบราชการ
2. เปนหนวยประสานงานกลางภายในมหาวิทยาลัยขอนแกนตามแผนงาน โครงการ
กิจกรรมที่จะดําเนินการตามขอ 1
3. เปนหนวยงานสนับสนุน ติดตาม ประเมินผล และแกปญหาในการบริหารจัดการ
จังหวัดบูรณาการและหนวยงานอื่นๆ
4. เปนแหลงขอมูล ความรู ในเรื่องยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการและการ
บริหารจัดการองคกรสมัยใหม
5. เปนหนวยเลขานุการและสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการรวมภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ
6. อื่นๆ ตามขอตกลงระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกนกับ สํานักงาน ก.พ.ร. กระทรวง
มหาดไทย และจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขณะนี้ สถาบันฯไดดําเนินงานมาระยะหนึ่งแลว จึงขอเสนอรายงานความคืบหนาการ
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ดําเนินงานใหสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.5 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา
กรรมการและเลขานุการเสนอตอที่ประชุมวา ในช วงที่ไมมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ขอนแกน มหาวิทยาลัยไดจัดทําหนังสือเวียนเสนอตอกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 1 ครั้ง ตามหนังสือมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว.6196 และ
ตามบันทึก ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว. 459 ลงวันที่ 20 กันยายน 2548 โดยครบรอบการเวียนหนังสือใน
วันที่ 27 กันยายน 2548 และเมื่อถึงวันที่ครบกําหนดการเวียนหนังสือแลวปรากฏวาไมมขี อ ทักทวงแต
ประการใด จึงถือวาสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมตั ิ โดยเปนนักศึกษาระดับปริญญาโททัง้ หมด จํานวน 30 คน
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
6.6 สรุปกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวาง 16 สิงหาคม - 15 กันยายน 2548
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษเสนอตอที่ประชุมวา ดวยในชวงวันที่ 16 สิงหาคม – 15
กันยายน 2548 มหาวิทยาลัยไดดําเนินกิจกรรมที่สําคัญๆ ในดานการพัฒนาวิชาการและผลิตบัณฑิต
การวิจัย การบริการวิชาการ การสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม การพัฒนานักศึกษา การพัฒนาระบบ
บริหารและบุคลากร และการจัดกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ซึ่งมีรายละเอียดบันทึกในซีดี
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
6.7 รายงานสรุปขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน
เดือน กันยายน 2548
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษเสนอตอที่ประชุมวา ดวยฝายกิจการพิเศษ และงานประชา
สัมพันธ ไดรวบรวมรายงานขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน ประจํา
เดือนกันยายน 2548 โดยแยกประเภทเปนขาวดานตางๆ เชน ขาวงานวิจัย บริการวิชาการ กิจกรรม
ทั่วไป บริการชุมชน บุคคล เปนตน ซึ่งมีรายละเอียดบันทึกในซีดี
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
6.8 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจําเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2548
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อธิการบดีเสนอตอทีป่ ระชุมวา ดวยในเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2548 อธิการบดีได
ปฏิบตั ภิ ารกิจตางๆประกอบดวย งานประจําทั่วไป กิจกรรมที่เกี่ยวของกับตางประเทศ/วิเทศสัมพันธ การ
เปนวิทยากรบรรยายหรืออภิปราย และอื่นๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 การรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานสภาคณาจารยเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดจัดใหมีการสัมมนา
ผูบริหารระดับสูง หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพขั้นสูงในการทํางานและการสรางภาวะผูนํา ในเดือน
ตุลาคมนี้ ที่กรุงเทพฯ เปนเวลา 5 วัน นั้น ใครขอเรียนหารือวามีความเปนไปไดหรือไมที่จะจัดใหมีการ
ประชุมตอเนือ่ ง เพือ่ ใหมหาวิทยาลัยรายงานการดําเนินงานเรือ่ งการผลิตบัณฑิต การวิจยั บริการวิชาการ
รายไดรายจายของมหาวิทยาลัย ระบบการบริหารมหาวิทยาลัย ทิศทางมหาวิทยาลัย ใหกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยใหทราบและขอความคิดเห็นจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร แจงตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยไดจัดหลักสูตรเพิ่มขีด
ความสามารถและสรางทีมงานโดยมุงที่ ผูบริหารระดับสูง ในชวงเดือน ตุลาคม 2 ชวงคือ ในวันที่ 8
ตุลาคม 2548 โดยเชิญคุณบดินทร วิจารณ มาบรรยายเรื่อง “การบริหารการเปลี่ยนแปลงสูความเปนเลิศ”
และชวงทีส่ อง จัดหลักสูตร “COVEY’S 7 HABIT WORKSHOP” 5 วันตามขอเสนอของ ศ.จีระ หงสลดารมภ
ประธานคณะกรรมการดานการพัฒนาบุคลากร ซึ่งขณะนี้มีแนวโนมวาอาจจะมาจัดสัมมนาที่ขอนแกน และ
ขอเสนอของประธานสภาคณาจารยควรแยกเปนอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมีความเปนไปได ทั้งนี้ ฝายพัฒนาบุคลากร
ขอรับไปพิจารณาหากําหนดการที่เหมาะสมตอไป
ที่ประชุมรับทราบ
7.2 การประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ BSAS-AHAT Animal Science Conference
ศ.เมธา วรรณพัฒน เสนอตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากที่เคยไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 6/2547 วันที่ 30 มิถุนายน 2547 ใหไดรับทราบเรื่องที่ The British Society of
Animal Science (BSAS) รวมกับสมาคมสัตวบาลแหงประเทศไทย จะจัดใหมีการประชุมสัมมนาวิชาการ
ปศุสัตว ระดับนานาชาติ (Animal Science International Conference) ภายใตหัวขอเรื่อง “ระบบการผลิต
แบบผสมผสานปศุสัตว-พืช เพื่อใหพอเพียงกับความทาทายของโลกาภิวัตน” ในระหวางวันที่ 14-18
พฤศจิกายน 2548 ณ โรงแรมโซฟเทล ราชา ออคิด และมหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน แลวนั้น
บัดนี้ทางคณะกรรมการ ซึ่งมี ศ.เมธา วรรณพัฒน เปนประธานคณะกรรมการดําเนินงานระดับประเทศ ได
เตรียมความพรอมของการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว มีนักวิชาการ และผูประกอบการเชิงพานิชยจากทั่ว
โลกเขารวมสัมมนา และมีงานวิจัยสาขาวิชาการผลิตปศุสัตวและสาขาที่เกี่ยวของ รวมนําเสนอในครั้งนี้มาก
กวา 300 เรื่อง และคณะกรรมการจัดงานไดเรียนเชิญ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี มาเปนเกียรติเปดงานและ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 7/2548 วันที่ 5 ตุลาคม 2548
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บรรยายพิเศษในการประชุมในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2548 นี้ดวย ซึ่งขณะนี้ยังอยูระหวางการรอผลการ
พิจารณาตอบรับ นอกจากนี้ไดจัดใหผูเขารวมประชุมรวมประเพณีงานลอยกระทง ในวันที่ 16 พฤศจิกายน
2548 ณ ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแกน
จึงนําเสนอที่สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทาน
รวมเปนเกียรติในงานการประชุมสัมมนานานาชาติดงั กลาว
ที่ประชุมรับทราบ

7.3 การไปศึกษาหลักสูตร วปอ. ของอธิการบดี
รศ.เชิดชัย ตันติศริ นิ ทร ไดเสนอตอทีป่ ระชุมวา ตามทีไ่ ดรบั ทราบอยางไมเปนทางการ
วา อธิการบดีมกี าหนดจะไปศึ
ํ
กษาหลักสูตร วปอ. ในเร็ววันนี้ จึงขอทราบขอเท็จจริงในเรือ่ งดังกลาว
ทั้งนี้ เห็นวาอธิการบดีควรจะไดปฏิบัตหิ นาที่เต็มเวลา
รองอธิการบดีฝายบริหาร และอธิการบดีไดแจงวา การไปศึกษาหลักสูตร วปอ. ถือเปน
การไปปฏิบัติหนาที่อยางหนึ่ง ซึ่งไดดําเนินเรื่องผานการพิจารณาและอนุมัติจาก สกอ. เรียบรอยแลว
เหตุที่ตองไปในปนี้ เนื่องจากมีขอจํากัดเรื่องอายุ โดยอธิการบดีจะสามารถเขาศึกษาไดในปนี้เปนปสุดทาย
สําหรับการเตรียมการในเรื่องการบริหารมหาวิทยาลัยนั้น ไดมีการปรึกษาหารือรวมกันกับคณะผูบริหาร
ระดับรองอธิการบดีเรียบรอยแลว ซึ่งรองอธิการบดีสามารถปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีไดในภารกิจหลัก
ที่รองอธิการบดีฝายนั้นๆรับผิดชอบอยูแลว สวนอธิการบดีจะยังคงปฏิบัติงาน โดยใชสถานที่ทํางานของ
มหาวิทยาลัย ที่กรุงเทพฯ คือ งานประสานงานมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งตั้งอยูที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และจะมาที่ขอนแกนเพื่อปฏิบัติภารกิจที่สําคัญๆ อยางสมํ่าเสมอดวย
ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
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