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รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 19/2548

เม่ือวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2548
ณ  หองประชุมสารสิน ชั้น 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ

         ******************************************
ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต  สกลไชย อธิการบดี    ประธาน
2. รศ.ดํ ารงค  หอมดี รองอธิการบดีฝายบริหาร
3. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
4. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
5. รศ.รังสรรค  เนียมสนทิ รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร
6. รศ.สมหมาย  ปรีเปรม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
7. รศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ คณบดีคณะเกษตรศาสตร
8. ผศ.ธนากร  วงศวัฒนาเสถียร รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ

แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
9. นส.ทัศนีย  อารยะตระกูลลิขิต รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา

แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร
10. รศ.สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
11. ศ.วิรุฬห  เหลาภัทรเกษม คณบดีคณะแพทยศาสตร
12. ผศ.วิไลวรรณ  สมโสภณ รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
13. รศ.ชูชาติ  อารีจิตรานุสรณ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
14. ผศ.วีระศักดิ์  ชายผา คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
15. รศ.อินทรพล  หอวิจิตร คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
16. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย คณบดีคณะเภสัชศาสตร
17. ผศ.เกษม  นันทชัย คณบดีคณะเทคโนโลยี
18. รศ.ประจักษ  พัวเพิ่มพูลศิริ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
19. นายพรณรงค  ชาญนุวศ รองคณบดีฝายวิจัย วางแผนและพัฒนา

แทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
20. รศ.สุเมธ  แกนมณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
21. นายพยุงศิลป  เปศรี รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา

แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
22. รศ.สมาน  ลอยฟา ผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ

(สํ านักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู)
23. รศ.ชรัตน  มงคลสวัสดิ์ รักษาราชการแทนผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร
24. รศ.สมภพ  พระธานี ผูอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
25. รศ.จิตเจริญ  ไชยาคํ า ผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ
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26. ผศ.สุกิจจา  จันทะชุม ผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล
(สํ านักบริหารและพัฒนาวิชาการ)

27. นางพรรณวดี  ตันติศิรินทร ประธานสภาคณาจารย คนท่ี 1
แทนประธานสภาคณาจารย

28. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
เลขานุการท่ีประชุม

ผูไมมาประชุม เน่ืองจากติดราชการ หรือภารกิจสํ าคัญ
1.  รศ.พิศาล  ศิริธร รองอธิการบดีฝายวิจัย และรักษาราชการแทน

ผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
2.  ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
3.  รศ.สุลัดดา  ลอยฟา คณบดีคณะศึกษาศาสตร
4.  นางสังวาลย  ชางทอง หัวหนาสํ านักงานอธิการบดี

ผูชวยเลขานุการท่ีประชุม

ผูเขารวมประชุม
1.  ผศ.วันชัย  สุมเล็ก ผูอํ านวยการวิทยาเขตหนองคาย
2.  นางณัฐสมล  ธนกูลรังสฤษด์ิ ผูชวยผูอํ านวยการ

แทนผูอํ านวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
3.  นางบุปผา  ชอบใช รองประธานสภาขาราชการและลูกจาง คนท่ี 2

แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง

เริ่มประชุมเวลา 09.45 นาฬิกา

ประธานไดกลาวเปดประชุมและด ําเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระดงัตอไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ไดนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 7/2548
      เม่ือวันที่ 5 ตุลาคม 2548 และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง
เลขานกุารท่ีประชมุในฐานะกรรมการและเลขานกุารสภามหาวิทยาลัยขอนแกนเสนอตอท่ีประชมุวา

ดวยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกนครั้งท่ี 7/2548 เม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม 2548  มีเรื่องท่ีไดนํ าเสนอสภา
มหาวิทยาลัย และมติท่ียังไมไดรับการรับรอง  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 18/2548 เม่ือวันที่ 12 ตุลาคม 2548
ท่ีประชมุมีมตริบัรองรายงานการประชมุครัง้ท่ี 18/2548 เม่ือวนัพธุท่ี 12 ตลุาคม 2548 โดยไมมีขอแกไข
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน
3.1  กองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพสํ าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งท่ี 7/2548

เม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม 2548 ไดมีมติเห็นชอบในหลักการใหมีการจัดตั้งกองทุนสํ ารองเล้ียงชีพสํ าหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ีไมมีระบบกองทุนบํ าเหน็จบํ านาญขาราชการ (กบข.) หรือ กองทุนสํ ารองเล้ียงชีพของลูก
จางประจํ า (กสจ.) ในการนี้ จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแนวทางและหลักการ
การจัดตั้งกองทุนสํ ารองเล้ียงชีพดังกลาว

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
 ที่ประชุมพิจารณาแลวเสนอแตงต้ังบุคคลตอไปน้ี เปนคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแนวทาง

และหลักการการจัดตั้งกองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพ
1.  รองอธิการบดีฝายบริหาร
2.  รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร
3.  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
4.  คณบดีคณะแพทยศาสตร หรือผูแทน
5.  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
6.  คณบดีคณะเทคโนโลยี
7.  ผูแทนสภาขาราชการและลูกจาง

3.2 การวิเคราะห สังเคราะหขอมูล เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป
ผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากที่ไดเสนอแนะในที่ประชุมคณบดี

คราวประชุมครั้งท่ี 18/2548 เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม 2548 วามหาวิทยาลัยควรมีการวิเคราะห สังเคราะหขอมูลจาก
รายงานสรุปขาวมหาวิทยาลัยจากหนาหนังสือพิมพ วารสาร ส่ือมวลชน เพื่อนํ าไปสูการจัดการความรู และพัฒนา
มหาวิทยาลัยในดานตางๆตอไป   และขอความรวมมือคณะ/หนวยงาน นํ าเสนอผลงานในงานแสดงเทคโนโลยแีละ
นวตักรรม ประจํ าป 2549 นั้น ในการนี้ ศูนยบริการวิชาการจะดํ าเนินการรวบรวมขอมูล เพื่อนํ ามาจัดการความรู
ในองคกร และจะประสานขอความรวมมือคณะ/หนวยงานใหพิจารณาจัดสงขาวประชาสัมพันธ และขอมูลตางๆ ให
ศนูยบริการวิชาการตอไป

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ และมีขอคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมวา มหาวิทยาลัยควรพิจารณาการนํ า

เสนอขาวประชาสัมพันธเพ่ือนํ าไปสูภาพลักษณที่ดีขององคกร ซึ่งประธานไดมอบใหฝายกิจการพิเศษรับไป
พิจารณาดํ าเนินการ

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1  พิจารณาแตงต้ังคณบด/ีผูแทน รวมเปนกรรมการในคณะกรรมการบรกิารวชิาการแกสงัคม
        มหาวทิยาลยัขอนแกน ประจ ําปงบประมาณ 2550
ผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการเสนอตอท่ีประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยมีคํ าส่ัง ท่ี 3406/2548

ลงวันท่ี 4 ตุลาคม 2548 แตงตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจํ าปงบ
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ประมาณ 2550 นั้น ในการนี้ จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาแตงตั้งคณบดี/ผูแทน จากกลุมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ และ กลุมสังคมศาสตร เพื่อรวมเปนกรรมการในคณะกรรมการดังกลาว

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมีมติเสนอคณบดรีวมเปนกรรมการในคณะกรรมการบรกิาร

วชิาการแกสงัคม มหาวทิยาลยัขอนแกน ประจ ําปงบประมาณ 2550  ดังน้ี
1. กลุมวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไดแก

-  คณบดคีณะเกษตรศาสตร
-  คณบดคีณะสถาปตยกรรมศาสตร

2. กลุมวทิยาศาสตรสขุภาพ  ไดแก
-  คณบดคีณะทนัตแพทยศาสตร
-  คณบดคีณะสาธารณสขุศาสตร

3. กลุมสงัคมศาสตร ไดแก
-  คณบดคีณะวทิยาการจดัการ
-  คณบดคีณะศกึษาศาสตร
-  คณบดคีณะศลิปกรรมศาสตร

4.2 การปรบัโครงสรางการแบงสวนราชการ คณะเภสชัศาสตร
คณบดีคณะเภสัชศาสตรเสนอตอท่ีประชุมวา คณะเภสัชศาสตรขอเสนอปรับโครงสรางการแบง

สวนราชการใหม มีรายละเอียด ดังนี้
โครงสรางเดิม โครงสรางใหม

1. สํ านักงานคณบดี
    1.1 กลุมงานการพัฒนา
    1.2 กลุมงานจัดการศึกษา วิจัย บริการวิชาการและ
          จัดการทั่วไป
    1.3 กลุมงานบริหารทรัพยสิน
2. ภาควิชา
    2.1 ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก
    2.2 ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตรและเภสัชวินิจฉัย
    2.3 ภาควิชาเภสัชเคมี
    2.4 ภาควิชาพิษวิทยา
    2.5 ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
    2.6 ภาควิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร

ก ําหนดรูปแบบบริหารจัดการแบบ รายโครงการ
(Project) รายวิชา (Subject) รายหลักสูตร
(Curriculum) และดํ าเนินการบนฐานของตัวชี้วัดของผล
สัมฤทธิ์ (Key  Performance Indicator : KPI) และ
Key  Success Factor(KSF orientation) โดยจัดรูป
แบบโครงสราง ดังนี้
1. สํ านักงานบริการและบริหารจัดการ
    1.1 กลุมภารกิจสนับสนุนการพัฒนา
    1.2 กลุมภารกิจสนับสนุนการจัดการ
    1.3 กลุมภารกิจสนับสนุนการบริหารทรัพยสิน
2. สํ านักงานวิชาการ
    อาศัยหลักเกณฑมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา สอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและ
คณะฯ กํ าหนดรูปแบบบริหารแบบคณะกรรมการ รับ
ผิดชอบ กํ ากับ ดูแล

ท้ังนี้ คณะฯไดมีการประชุมบุคลากรภายในคณะฯเรียบรอยแลว ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม
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ประธานเสนอตอท่ีประชุมเพิ่มเติมวา เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะทํ างาน เพื่อ
พจิารณาแนวทางการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการ สํ านักงานคณบดี เพื่อใหมีกรอบภาระงานที่เชื่อมโยงกับ
ภาระงานของสํ านักงานอธิการบดี  ดังนั้น จึงเห็นควรใหรอเรือ่งการปรับโครงสรางการบริหารงานของสํ านักงาน
คณบดีไวกอน  ท้ังนี ้ใหคณะฯด ําเนนิการเปนการภายในตามทีเ่สนอไปกอนได

รองอธกิารบดีวชิาการและวเิทศสัมพนัธ แจงตอท่ีประชมุเพิม่เตมิวา ฝายเลขานกุารสภามหาวทิยาลัย
ก ําลังดํ าเนินการจัดทํ าประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่องการปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการของคณะที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแลว เพื่อใหการบริหารเฉพาะสวนท่ีเกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนเปน
ไปดวยความเรียบรอย

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมีมตเิหน็ชอบการปรบัโครงสรางการแบงสวนราชการ คณะเภสชัศาสตร

ในสวนการจดัการเรยีนการสอนตามทีเ่สนอ และใหนํ าเสนอสภามหาวทิยาลยัเพ่ือพิจารณาตอไป

4.3  รางสัญญาโครงการกอสรางหอพักสวัสดิการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอตอท่ีประชุมวา มหาวิทยาลัยไดมีคํ าส่ังท่ี 2493/2548

ลงวันท่ี 27 กรกฎาคม 2548 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณารางสัญญาโครงการกอสรางหอพักสวัสดิการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะกรรมการฯไดเชญิผูลงทุนกอสรางคือ หางหุนสวนจ ํากดั วรนทัิศน และบรษิทัก ําจรกจิกอสราง
จ ํากดั เพือ่พจิารณารางสัญญาเมือ่วนัท่ี 11 ตลุาคม 2548 ผูแทนของผูลงทุนกอสรางเสนอขอปรับปรุงแกไขขอสัญญา
บางขอ ซ่ึงสํ านักงานอัยการสูงสุดไดตรวจสอบรางสัญญาดังกลาวแลว และงานวินัยและนิติการไดพิจารณาตรวจ
สอบ และใหความเห็นในแตละประเด็นท่ีผูแทนผูลงทุนเสนอขอปรับปรุงแกไขแลว ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ทีป่ระชมุพิจารณาแลวเหน็ควรพจิารณารางสญัญาดงักลาว โดยละเอยีดรอบคอบ  จึงแตงต้ัง

คณะกรรมการเพือ่พิจารณาใหขอคดิเหน็เสนอแนะประกอบการพจิารณารางสัญญาดังกลาว  กอนนํ าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป  ประกอบดวย

1. รองอธิการบดีฝายบริหาร
2. รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
3. คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
4. ผูอํ านวยการวิทยาเขตหนองคาย
5. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
6. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
7. หัวหนางานวินัยและนิติการ
8. ผูอํ านวยการกองอาคารและสถานที่
และทีป่ระชมุมีขอคดิเหน็ เสนอแนะเพิม่เตมิ ดังน้ี
1.  ขอ 3.4.7 เพ่ิมเติมขอความ “ตลอด 24 ชั่วโมง” ตอทายขอความเดิม
2.  ควรระบุในสัญญาใหชัดเจน โดยใหครอบคลุมถึงเรื่องการบริหารจัดการหอพักในดาน
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ตางๆดวย เชน การรักษาสภาพหองพักและสภาพแวดลอมที่ดี ความปลอดภัย ความเหมาะสมของราคาหอง
พักและคุณภาพเพื่อใหสามารถแขงขันกับหอพักเอกชนภายนอกมหาวิทยาลัยได และสัญญาน้ันจะตองเอื้อ
ประโยชนตอนักศึกษาและมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1  ผลการพิจารณาโครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประธานเสนอตอท่ีประชมุวา  มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมกับมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออก-

เฉียงเหนือ ไดเสนอโครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน
ความคืบหนาในเรื่องดังกลาวคือ คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 คราวประชุมครั้งท่ี
1/2548 เม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม 2548 ไดมีมติเห็นชอบในหลักการในการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ในวงเงิน 3,869 ลานบาท และอนุมัติใหดํ าเนินกิจกรรมในระยะที่ 1 ในป 2549-2551 โดยกิจกรรม
ระยะที่ 1 จะประกอบไปดวย การปรับโครงสรางพื้นฐานจากการสรางและเสริมอุตสาหกรรมโดยการบมเพาะ
เทคโนโลยี ใหคํ าปรึกษาและแกไขปญหาใหกับภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาระบบการบริหารจดัการเทคโนโลยี
งบประมาณดํ าเนินการในวงเงิน 353 ลานบาท  ซ่ึงในปงบประมาณ 2549 สํ านักงบประมาณไดจัดสรรงบประมาณ
ใหกับสํ านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติแลว จํ านวน 93 ลานบาท สํ าหรับการดํ าเนินกิจกรรมใน
ระยะที่ 2 ในป 2552-2554 จะเปนระยะดํ าเนินงานเต็มรูปแบบและมีการลงทุนโครงสรางพื้นฐานในวงเงิน 3,516
ลานบาท

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ
6.1  ขอหารือเรื่องการนํ าเงินรายไดมหาวิทยาลัยไปลงทุน
รองอธิการบดฝีายบรหิารเสนอตอท่ีประชมุวา ขอหารอืเรือ่งการน ําเงนิรายไดของมหาวทิยาลัย

ไปลงทุน โดย ณ วนัท่ี 15 กนัยายน 2548 มหาวทิยาลัยมีสินทรพัยจ ํานวน 3,749,952,909.12 บาท และบรหิารสิน
ทรพัยดงักลาวโดยการลงทนุใน 3 ประเภทดวยกนั มีรายละเอยีด ดงันี้

ประเภท จ ํานวนเงิน รอยละ
1 เงนิฝากธนาคาร/สถาบนัการเงนิ 1,409,212,909.12 37.58%
2 ตราสารหนี้

พนัธบตัร 1,129,980,000.00 30.13%
หุนกู (รวมบรรษทัเงนิทุน)    474,660,000.00 12.66%
อืน่ๆ    336,100,000.00 8.96%

3 ตราสารทนุ 400,000,000.00 10.67%
                                รวม 3,749,952,909.12

ท้ังนี ้คณะกรรมการการเงนิมหาวทิยาลัยขอนแกนชดุเดมิ (ตามคํ าส่ังสภามหาวทิยาลัยท่ี 12/2546)  ไดพจิารณาใหขอ
คิดเห็นวาควรศกึษาการลงทนุในตราสารทนุเพิม่เตมิ เพือ่ใหมหาวทิยาลัยมีดอกผลเพิม่ขึน้ ซ่ึงคณะกรรมการการเงนิฯ ชดุ
ปจจบุนั (ตามคํ าส่ังสภามหาวทิยาลัยขอนแกนท่ี 10/2548) ไดน ําขอคิดเห็นเสนอแนะของคณะกรรมการการเงนิชดุเดมิ
มาพจิารณาแลว  เห็นวาการพจิารณาลงทนุในตราสารทนุนัน้ มีความเส่ียง จงึเห็นควรใหมหาวทิยาลัยพจิารณาเรือ่งนีโ้ดย
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ละเอยีดรอบคอบ จงึน ําเสนอท่ีประชมุเพือ่พจิารณา เพือ่ใหการบรหิารสินทรพัยของมหาวทิยาลัยมีประสิทธิภาพและคุม
ประโยชนในการลงทนุ โดยเสนอรปูแบบการลงทนุเพือ่พจิารณา 2 รปูแบบดวยกนั ดงันี้
รปูแบบที ่1

ประเภท จ ํานวนเงิน รอยละ หมายเหตุ
1 เงนิฝากธนาคาร/สถาบนัการเงนิ 1,109,212,909.12 29.58% น ําไปลงทุนหุนกู  300 ลานบาท
2 ตราสารหนี้

พนัธบตัร 1,129,980,000.00 30.13%
หุนกู (รวมบรรษทัเงนิทุน)    774,660,000.00 20.66% ลงทุนหุนกูเพิม่ 300 ลานบาท
อืน่ๆ    336,100,000.00 8.96%

3 ตราสารทนุ 400,000,000.00 10.67%
                                รวม 3,749,952,909.12

รปูแบบที ่2
ประเภท จ ํานวนเงิน รอยละ หมายเหตุ

1 เงนิฝากธนาคาร/สถาบนัการเงนิ 1,009,212,909.12 26.91% น ําไปลงทุนตราสารทนุ  400 ลานบาท
2 ตราสารหนี้

พนัธบตัร 1,129,980,000.00 30.13%
หุนกู (รวมบรรษทัเงนิทุน)    474,660,000.00 12.66%
อืน่ๆ    336,100,000.00 8.96%

3 ตราสารทนุ 800,000,000.00 21.33% ลงทุนตราสารทนุเพิม่  400 ลานบาท
                              รวม 3,749,952,909.12

ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ
จงึเสนอท่ีประชมุเพือ่พจิารณา
ทีป่ระชมุพิจารณาแลวเหน็ชอบการลงทนุตามรปูแบบที ่1 เพ่ือลดความเสีย่งในการลงทนุ

โดยมขีอคดิเหน็เสนอแนะวา เพ่ือใหการบรหิารสนิทรพัยของมหาวทิยาลยัมีประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ เพ่ือรองรบัการ
เปนมหาวทิยาลยัในก ํากับของรฐัในอนาคต มหาวทิยาลยัควรจางบรษัิททีป่รกึษาเพือ่การลงทนุเพ่ิมเตมิ และศกึษา
รปูแบบการลงทนุอืน่ๆ เพ่ิมเตมิ เชน การลงทนุในหุนกูระยะสัน้ แบบก ําหนดอตัราดอกเบีย้ตายตวั
(fix rate) เปนตน

6.2 เสนอแตงต้ังคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิประจํ าศูนยบริการวิชาการ
ผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการเสนอตอท่ีประชุมวา คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิประจํ า

ศูนยบริการวิชาการ ตามคํ าส่ังมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี 2826/2546 ลงวันท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ.2546 และ คํ าส่ัง
ท่ี 3171/2546 ลงวันท่ี 18 กันยายน 2546 ไดครบวาระการดํ ารงตํ าแหนงแลว และท่ีประชุมคณบดี คราวประชุม
ครั้งท่ี 18/2548 เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม 2548 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบการเสนอแตงตั้งคณะกรรมการผูทรง
คุณวุฒิประจํ าศูนยบริการวิชาการ ไปแลว จํ านวน 5 คน คือ 1) รศ.สุนีย  สินธุเดชะ 2) นายจีระ  ไตรถวิล 3) นาย
พีระพล  พัฒนพีระเดช 4) นายสุรพล  ทวีแสงสกุลไทย  และ 5) นางชนัดดา  แฮรรีส  เพื่อใหการบริหารงานของ
ศูนยฯ เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอเสนอแตงตั้ง นายชวน  ศิรินันทพร ผูวาราชการจังหวัดมหาสารคาม รวม
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เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิประจํ าศูนยบริการวิชาการ เพิ่มเติมอีก 1 คน ซ่ึงไมเกินจํ านวนที่กํ าหนดไวในขอบังคับฯ
วาดวย คณะกรรมการประจํ าศูนยบริการวิชาการ พ.ศ.2546 และไดแนบประวัติของบุคคลดังกลาวมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมีมตเิหน็ชอบตามทีเ่สนอ

6.3  การเสนอเรื่องการปรับโครงสรางการบริหารงานของศูนยบริการวิชาการ
ผูอ ํานวยการศูนยบริการวิชาการเสนอตอท่ีประชุมวา ศูนยบริการวิชาการไดเสนอเรื่องการปรับ

โครงสรางการบริหารศูนยบริการวิชาการ โดยเปล่ียนชื่อจาก “ศูนยบริการวิชาการ” เปน “สํ านักบริการวิชาการ”
ไปยังสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเม่ือตนป พ.ศ.2548 และยังไมไดรับแจงจาก สกอ. แตอยางใด
จึงขอสอบถามความคืบหนาในเรื่องดังกลาว

ประธานไดแจงตอท่ีประชมุวา   เนือ่งจากปจจบุนัรางพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลัยในก ํากบั
ของมหาวทิยาลัยตางๆอยูระหวางการพิจารณา ดังนั้น สกอ.จึงชะลอเรื่องการปรับโครงสรางการบริหารงานของ
หนวยงานไวกอน จนกวาพระราชบัญญัติฉบับใหมจะประกาศใช

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 11.50  นาฬิกา

      ลงชื่อ            กุลธิดา  ทวมสุข
             (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)

                  รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
                   เลขานุการท่ีประชุมคณบดี

นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน  มูลศรี
ผูบันทึกรายงานการประชุม
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