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  9. ผศ.พิศิษฐ  โจทยกิ่ง                  ประธานสภาคณาจารย
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ผูเขารวมประชุม  
1. รศ.พิศาล  ศิริธร รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
2. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา

เริ่มประชุมเวลา        09.00  นาฬิกา
 ประธานกลาวเปดประชุมและดํ าเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้ คือ

ระเบียบวาระที่ 1    เรื่องที่ประธานแจงตอที่ประชุม
- ไมมี –

ระเบียบวาระที่ 2    เรื่องที่เลขานุการแจงตอที่ประชุม
2.1  การขอลาออกจากตํ าแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

                 ของ นายจีระ  ไตรถวิล
ประธานใหกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวย นายจีระ

ไตรถวิล นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน  ไดขอลาออกจากตํ าแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ตั้งแตวันท่ี 27 เมษายน 2547 เปนตนไป เนื่องจากหมดวาระในการด ํารงต ําแหนงนายกสมาคม
ศษิยเกามหาวทิยาลัยขอนแกน ในการนี ้มหาวทิยาลัยจะไดด ําเนนิการเพือ่ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ แตงตัง้
นายสารกจิ  ถวลิประวตั ินายกสมาคมศษิยเกามหาวทิยาลัยขอนแกนคนใหม เปนกรรมการสภามหาวทิยาลัย
ผูทรงคณุวฒิุแทน นายจรีะ  ไตรถวลิ ตอไป ตามขอบงัคับมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหานายกสภา
มหาวทิยาลัยและกรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคณุวฒิุ พ.ศ. 2541 และฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2547
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จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ท่ีประชุมรับทราบ

2.2 การขอลาออกจากตํ าแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารย
                      และกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแกนของ รศ.ชูชาติ  อารีจิตรานุสรณ

ประธานใหกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมความวา ตามที่
รศ.ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ ไดรับการแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย ตั้งแตวันท่ี 6
มีนาคม 2547  นั้น บัดนี้ รศ.ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ ไดมีหนังสือขอลาออกจากตํ าแหนง กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารย  และตํ าแหนงคณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ตามคํ าส่ังสภามหาวิทยาลัยขอนแกนท่ี 12/2546)  รวมทั้ง ประธานอนุกรรมการการเงินมหาวิทยาลัย
(ตามคํ าส่ังมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ี 2901/2546)  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 6 มีนาคม 2547 เปนตนไป
ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะไดดํ าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารยประจํ าแทน
ตํ าแหนงท่ีวางลงดังกลาวตอไป

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3    การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
                         ครั้งที่ 2/2547  เม่ือวันที่  25  กุมภาพันธ  2547

ท่ีประชุมมีมติใหแกไขดังนี้
1.  หนา 4 ใหใสเครื่องหมาย – ค่ันระหวาง  Input – Process - Output
2.  หนา 8  วาระที่ 5.1 ขอ 1.1(3) บรรทัดท่ี 2  ตัดคํ าวา “เฉพาะดานในสาขานั้นๆ” ออก
3. หนา 12  ขอ 1.14.1 บรรทัดท่ี 2 ใหเวนวรรคระหวางคํ าวา “จํ านง” และ“ท้ังนี้”
4. หนา  13 ขอ 1.17  (2) ปรับแกไขคํ าวา “…แบนลง” เปน “…เปนแนวราบมากขึ้น”

เม่ือแกไขเรียบรอยแลว ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกลาว

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องสืบเน่ือง
4.1 รายงานสถานภาพเงินรายได ของมหาวิทยาลัยขอนแกน  เพียงวนัที ่ 15  มีนาคม 2547

ประธานใหรองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอท่ีประชุมความวา สถานภาพเงินรายได
มหาวิทยาลัยขอนแกนเพียงวันท่ี 15  มีนาคม 2547 มหาวิทยาลัยขอนแกน มียอดเงินฝากรวม
2,838,548,612.10 บาท   โดยแยกฝาก ดังนี้

-   ฝากธนาคาร/สถาบนัการเงนิ (ฝากรวมสวนกลาง)  2,257,730,218.58 บาท คิดเปน 79.54 %
    (อัตราดอกเบี้ยเฉล่ีย 4.10%)
-  ฝากธนาคาร/สถาบันการเงิน ท่ีใชชื่อบัญชีเฉพาะ  477,891,230.50 บาท คิดเปน 16.84 %
-  ฝากธนาคารเพือ่ค้ํ าประกนัเงนิกูเพือ่การเคหะสงเคราะห  102,927,163.02 บาท  คิดเปน  3.63 %
เพ่ิมขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ 2547  เปนเงนิ  22,383,954.40 บาท  มีดอกเบีย้รบัปงบประมาณ

2547  จ ํานวน 44,762,801.94 บาท ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
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รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอความคืบหนาในเรื่องท่ีสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราว
ประชุมครั้งท่ี 1/2547 เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2547  ไดอนุมัติใหมหาวิทยาลัยนํ าเงินรายไดท่ีครบกํ าหนด
ฝาก ไปลงทุนซ้ือหุนกูบริษัทปูนซีเมนตไทย จํ ากัด (มหาชน) จํ านวน 100 ลานบาทนั้น  มหาวิทยาลัยไดรับแจง
จากสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) วา ไมสามารถขายหุนกูดังกลาวให
กับมหาวิทยาลัยขอนแกนได เนื่องจากไมถือวามหาวิทยาลัยขอนแกนเปนผูลงทุนประเภทบุคคล ซ่ึงทาง ก.ต.ล.
จะไดคืนเงินลงทุนจํ านวนดังกลาวใหแกมหาวิทยาลัยขอนแกนตอไป

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และจากการประชุมกรรมการการเงินมหาวิทยาลัย
ขอนแกน เม่ือเชาวันท่ี 31 มีนาคม 2547 นี้ ท่ีประชุมมีความเห็นวาควรนํ าเงินรายไดของมหาวิทยาลัยใน
สวนที่เหลือจากการสํ ารองจายแลว ประมาณ 150 ลานบาท ไปลงทุนในกลุมกองทุนรวมกลุมการเงินการ
ธนาคาร เชน MFC (กระทรวงการคลัง) SCB (ไทยพาณิชย จํ ากัด บลจ.) BBL (บัวหลวงจํ ากัด บลจ.)
หรืออื่นๆ  ท่ีเปนหุนท่ีมีสภาพคลองสูง และมีความเส่ียงนอย ซ่ึงมหาวิทยาลัยอาจจะขอเขาไปมีสวนในการ
บริหารเงินลงทุนดวยหากมีจํ านวนเงินลงทุนมากพอ

ที่ประชุมรับทราบ  และเห็นชอบในหลักการที่จะนํ าเงินรายไดไปลงทุนจํ านวน 150
ลานบาท  แตมีขอคิดเห็นดังน้ี

1. มหาวิทยาลัยควรเชิญผูแทนแตละกองทุนมานํ าเสนอเรื่องเง่ือนไขและผลประโยชนของแตละ
กองทุนเพ่ือพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป  โดยควรพิจารณากระจายการ
ลงทุนเปนหลายแหงเพ่ือลดความเสี่ยง

2. สํ าหรับเรื่องการตีความของ ก.ล.ต. วามหาวิทยาลัยมิใชผูลงทุนประเภทบุคคลน้ัน เห็นควรทํ า
หนังสือเสนอขอแยงไปยังเลขาธิการ ก.ล.ต. เพ่ือพิจารณาดวย  เน่ืองจาก ก.ล.ต. เคยขายหุนกู
ใหกับมหาวิทยาลัยขอนแกนแลว

4.2 รายงานความกาวหนาในการดํ าเนินงานของคณะกรรมการดานการกํ ากับ
       นโยบายและการประเมิน

ประธานให รศ.สายหยุด นิยมวิภาต ในฐานะประธานกรรมการดานการกํ ากับนโยบายและการ
ประเมินเสนอตอท่ีประชุมความวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยคราวประชุมครั้งท่ี 2/2547 เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ
2547  ไดมอบใหคณะกรรมการดานการก ํากบันโยบายและการประเมนิพจิารณาเรือ่งการประเมนิสภามหาวทิยาลัย
นั้น คณะกรรมการฯไดประชุมหารือในเรื่องดังกลาวแลว มีความเห็นวา การประเมินสภามหาวิทยาลัยควร
ดํ าเนินการในภาพรวม ท้ังในดานบริหารและผลงาน ไมควรประเมินไปถึงตัวบุคคล โดยไมควรใชคํ าวา
“ประเมิน…” แตใหใชคํ าวา “ประชาสัมพันธผลงานของสภามหาวิทยาลัย”    และควรแตงตั้งคณะทํ างานเพื่อ
ติดตามผลงานการดํ าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยและรวบรวมผลงานของสภามหาวิทยาลัยดวย

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบตามที่คณะกรรมการดานกํ ากับนโยบายและการ

ประเมินเสนอ  และมอบหมายใหอธิการบดีรับไปพิจารณาดํ าเนินการเกี่ยวกับการแตงต้ังคณะทํ างานเพ่ือ
ติดตามผลการดํ าเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยและรวบรวมผลงานของสภามหาวิทยาลัยตอไป
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4.3 สรุปผลการดํ าเนินการเสนอคํ ารับรองการพัฒนาการปฏิบัติราชการในระดับทาทาย
                มหาวิทยาลัยขอนแกน

   ประธานใหอธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมความวา ตามทีม่หาวทิยาลัยขอนแกนเขารวมการ
พฒันาการปฏิบตัริาชการ กลุมท่ี 2 (ระดบัทาทาย)  และไดดํ าเนินการตามแนวทางของคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) กํ าหนดเรียบรอยแลว   ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

และบดันี ้รฐัมนตรวีาการกระทรวงศกึษาธิการ ไดจดัใหมีพธีิลงนามค ํารบัรองการปฏบิตัิ
ราชการในกลุมทาทายของกลุมสถาบนัอดุมศกึษา จ ํานวน 9 สถาบนั รวมกบัสํ านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา
เรยีบรอยแลว เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2547 ซ่ึงในการลงนามรวมกนันี ้เลขาธกิารคณะกรรมการการอดุมศกึษา
ลงนามในฐานะผูรับคํ ารับรอง อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาลงนามในฐานะหัวหนาสวนราชการ (ผูทํ าคํ า
รบัรอง) และรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรวมลงนามดวย  ซ่ึงมหาวทิยาลัยจะไดด ําเนนิการปฏิบตัใิหบรรลุ
เปาหมายของตวัชีว้ดัท่ีไดลงนามในค ํารบัรองไวตอไป

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

4.4 การนํ าแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน
     พ.ศ. 2546 –2550 สูการปฏิบัติ (Implementation)

ประธานใหอธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมความวา ตามที่สภามหาวทิยาลัยในคราวประชมุครัง้ท่ี
9/2546 เม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2546 ไดเห็นชอบใหมหาวทิยาลัยด ําเนนิการตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2546 – 2550 ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอนั้น บัดนี้ ใครขอเสนอการ
ดํ าเนินการเพื่อนํ าแผนกลยุทธและแผนปฏิบตักิาร การบรหิารมหาวทิยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2546 –2550 สูการ
ปฏิบตั ิ(Implementation) โดยไดจัดทํ าวิธีการ ขั้นตอนการจัดทํ าแผนปฏิบัติการ โดยมีการประสานกับหนวยงาน
ตางๆ เพื่อใหการดํ าเนินการเปนไปตามการพัฒนาการปฏิบัติราชการในระดับทาทาย ตามแนวทางของคณะ
กรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)   พรอมท้ังไดจัดทํ าปฏิทินการจัดทํ าแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2548 –
2551 และงบประมาณประจํ าป พ.ศ. 2548  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

4.5 สาระที่เปลี่ยนแปลงในรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน
      ฉบับที่ผานการตรวจพิจารณาจากสํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแลว

ประธานใหอธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมความวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราว
ประชุมครั้งท่ี 2/2547 เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2547 ไดรับทราบขอสังเกตของคณะทํ างานพิจารณารางพระ
ราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. … ฉบับท่ีผานการตรวจพิจารณาจากสํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แลว และมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมใหมีการเปรียบเทียบรายละเอียดแตละมาตรา ดวยนั้น ประกอบกับสภา
คณาจารยไดเสนอขอคิดเห็นมาเพิ่มเติม ซ่ึงมหาวิทยาลัยขอนํ าไปหารือในคณะทํ างานฯกอนนั้น
บัดนี้ คณะทํ างานไดพิจารณารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. … ไดพิจารณาแลวมีความเห็นสรุป
ดังนี้
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1. ขอเสนอแนะและขอสังเกต
1.1 ขอเสนอแนะเกีย่วกบัการพมิพเชน ถอยค ําตกหลน หรอืพมิพผิดนัน้ เห็นสมควรแจงให

สํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแกไข
1.2 ขอสังเกตตางๆ ตามมาตรา 43 วรรคแรก  มาตรา 54  มาตรา 76 วรรคสาม  มาตรา

88 และบทเฉพาะกาลนั้น เห็นสมควรเสนอเปนขอสังเกตตอสํ านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเพื่อพิจารณา

2. ขอเสนอแนะ / ขอคิดเห็น ของสภาคณาจารย ตามตารางเปรียบเทียบของรางพระราช
บัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. … (ฉบับวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2544) กับฉบับราง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. … (ฉบับสํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2546) นั้น เห็นสมควรแจงยืนยันตามฉบับรางของ
สํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได  เพราะตามมาตราตางๆ ท่ีเสนอใหพิจารณานั้น

     การแกไขของสํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีเหตุผลดังนี้ คือ
2.1 ยึดภารกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัยเปนหลัก
2.2 ไมตองการใหกระทบตอกฎหมายหลักท่ีเปนกฎหมายแมบท
2.3 ตองการใหเปนหลักการหรือเปนแนวทางปฏิบัติเดียวกันในทุกๆมหาวิทยาลัยของรัฐท่ี

เปนสวนราชการอยูเดิม
จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

4.6 ดัชนีชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ 2547
ประธานใหอธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมความวา ตามที่คณะกรรมการดานการกํ ากับนโยบาย

และการประเมิน มีความประสงคใหมหาวิทยาลัยกํ าหนดดัชนีชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
มหาวทิยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ 2547 (ตลุาคม 2546 – กนัยายน 2547) นัน้  มหาวทิยาลัยไดมอบหมาย
ใหสํ านักงานประเมินและประกันคุณภาพพิจารณาดํ าเนินการ  ซ่ึงบัดนี้ไดดํ าเนินการเรียบรอยแลว โดยรวบรวม
จากดัชนีชี้วัดท่ีเกี่ยวของท่ีสํ าคัญจาก 3 แหลง คือ 1) การพัฒนาการปฏิบัติราชการตามแนวทางของสํ านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  2) แผนกลยทุธการบรหิารมหาวทิยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2547 –
2550  และ 3) กรอบแนวทางการประเมนิคณุภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ของสํ านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) และไดประยุกตเขากับหัวขอตางๆ ของผลลัพธดานผลการดํ าเนิน
งานขององคกร ตามแนวทางของเกณฑคุณภาพการศกึษาเพือ่การด ําเนนิงานทีเ่ปนเลิศ 2546 ของสํ านกัมาตรฐาน
และประเมนิผลอดุมศกึษา สํ านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา  ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชมุ

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และพิจารณาใหขอคิดเห็น
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มติ  ที่ประชุมรับทราบและมีขอคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติม ดังน้ี
1. การจัดทํ าดัชนีชี้วัดโดยรวบรวมทั้ง 3 แหลงเปนแนวคิดที่ดี ควรจะพยายามบูรณาการใหได

ตัวชี้วัดที่เหมาะสมโดยยึดผลลัพธของงานตามเปาหมายเปนหลัก ไมควรแตกรายละเอียดจน
ทํ าใหมีตัวชี้วัดจํ านวนมากเกินไป จะกอใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติ

2. ควรมีรายละเอียดเก่ียวกับเปาหมายและผลลัพธที่ตองการใหเกิดดวย
3. ดัชนีชี้วัดดานการวิจัยที่รวมอยูในสวนของนักศึกษา ควรแยกสวนที่เปนของอาจารยมารวมอยู

ในขอ 4

4.7 รางแผนการประเมินคณบดี ผูอํ านวยการ และบุคลากรระดับปฏิบัติการ
ประธานใหอธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมความวา ตามที่คณะกรรมการดานการกํ ากับนโยบาย

และการประเมินของสภามหาวิทยาลัยไดเสนอผลการประเมินผูบริหารของมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัยใน
คราวประชุมครั้งท่ี 1/2547 เม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2547 ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยไดเห็นชอบแลว และ
มหาวิทยาลัยจะตองดํ าเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป  คือ

1. การประเมินบุคลากรระดับปฏิบัติการ  คณะกรรมการดานการกํ ากับนโยบายและการ
ประเมนิไดมีความเห็นไววา “การประเมนิบุคลากรระดบัปฏิบตักิาร เปนการประเมนิศกัยภาพของบุคลากรแตละ
คนเพื่อวัดความสามารถเฉพาะกิจและความสามารถในการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ตามภารกิจ เปาหมาย
ใหเปนความรับผิดชอบของผูบริหารทุกระดับท่ีจะตองประเมินบุคลากรระดับปฏิบัติการทุกคน”

2. ประธานคณะกรรมการดานการกํ ากับนโยบายและการประเมินไดมีบันทึกขอความที่
ศธ 0514.1.1.2/078 ลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2547 ถึงอธิการบดี โดยไดแจงใหอธิการบดีจัดทํ ารายละเอียด
เกี่ยวกับวิธีการและแผนการประเมินคณบดี และผูอํ านวยการศูนย สถาบัน สํ านัก เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย”

ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอรางแผนการประเมินดังกลาว ประกอบดวย
ก. รางแผนการประเมินคณบดี ผูอํ านวยการศูนย สถาบัน สํ านัก ดังรายละเอียดปรากฏใน

เอกสารภาคผนวกที่ 1
ข. รางแผนการประเมินบุคลากรระดับตางๆ ดังรายละเอียดในเอกสารภาคผนวกที่ 2

ท้ังนี้ รางแผนการประเมินท้ังสองกรณี ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี ในคราวประชุมครั้งท่ี
6/2547 เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2547 แลว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ และพิจารณาใหขอคิดเห็น
มติ  ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมีมตเิหน็ชอบในหลกัการ รางแผนการประเมนิคณบด ีผูอ ํานวยการ

และบุคลากรระดับปฏิบัติการ ตามที่เสนอ และมีขอคิดเห็นเสนอแนะใหพิจารณาปรับปรุง ดังน้ี
1. ควรพิจารณาใหมีหนวยงานที่ทํ าหนาที่ในการบริหารจัดการขอมูลที่เกิดจากผลการประเมิน ใน

ประเด็นสํ าคัญๆ ซึ่งจะมีประโยชนอยางมากตอการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
2. ขอคํ าถามในแบบรายงานการประเมินตนเอง  ควรปรับเพ่ิมเติมเพ่ือใหสามารถนํ าเอาขอมูลมา

ประมวล และมหาวิทยาลัยสามารถนํ าไปใชในการปรับปรุงและพัฒนางานรวมทั้งแลกเปลี่ยน
เรียนรูซึ่งกันและกันได ดังน้ี
2.1 งานที่ทํ าไดดี และภาคภูมิใจ
2.2 การดํ าเนินการที่จะเกิดผลในระยะยาว และมีความตอเน่ือง
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ลักษณะคํ าถามควรเปดกวาง ใหสามารถตอบหรืออธิบายในภาพรวมได
3.  พิจารณาปรับแกไขเอกสารดังน้ี

- ขอ 1 ในแบบรายงานการประเมินตนเอง ตามเอกสารแนบ 2  จาก “ในรอบ 8 เดือน…”
     เปน “ในรอบ 6 เดือน…”
- ขอ 7 ในภาคผนวกที่ 2   ผูอํ านวยการกอง ควรจะเปนผูรับผิดชอบการประเมิน

บุคลากรอื่นๆดวย คงมิใชประเมินเฉพาะหัวหนางานเทาน้ัน

4.8 แผนการพัฒนาผูบริหาร
ประธานใหอธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมความวาตามท่ีประธานคณะกรรมการดานการกํ ากับ

นโยบายและการประเมิน ไดขอใหอธิการบดีสงแผนการพัฒนาผูบริหาร  นั้น  ในการนี้ อธิการบดีขอเสนอแผน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สายบริหารและสายสนับสนุน ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดดํ าเนินการไปบางสวนกอนแลว
โดยการพัฒนาผูบริหารจะเปนสวนหนึ่งในแผนนี้  จึงขอเสนอเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังนี้

1. แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สายบริหารและสายสนับสนุน ประจํ าป 2547 –2548
2. ปฏิทินการจัดโครงการฝกอบรม/สัมมนาประจํ าป 2547
3. ปฏิทินการจัดโครงการฝกอบรม/ สัมมนาประจํ าป 2548
4. หนงัสือประมวลหลกัสูตรการพฒันาบคุลากรมหาวทิยาลัยขอนแกน ประจ ําป 2547 -2548 
จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณาใหขอคิดเห็น
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  และมีขอคิดเห็นเสนอแนะวา มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเพิ่มเติม

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม  เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรมีความรักในองคกร  มี
คุณธรรม จริยธรรม

4.9  นโยบายการจัดตั้งหนวยงานราชการใหมในมหาวิทยาลัย/สถาบัน
       ในสังกัดสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ประธานใหอธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได
มีหนังสือตามบันทึกท่ี ศธ 0503 (3)/ว.216 ลงวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2547 ชี้แจงนโยบายการจัดตั้งหนวยงาน
ราชการในมหาวิทยาลัย/สถาบันในสังกัดสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีสาระโดยสรุปคือ แมวามติ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องการชะลอการจัดตั้งหนวยงานใหมไดส้ินสุดลงในปงบประมาณ 2546 ตามมติคณะ
รัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม 2543 แตกระนั้นแนวความคิดในการจัดตั้งหนวยงานใหมีประสิทธิภาพและการ
ประหยัดงบประมาณยังคงมีอยู ซ่ึงจะตองเปนไปตามกรอบแนวทางของการปฏิรูประบบราชการที่เนนเรื่องการ
จัดตั้งหนวยงานวา ไมควรเพิ่มอัตรากํ าลังและเพิ่มงบประมาณจากเกณฑปกติ    การจัดตั้งหนวยงานที่แบง
สวนราชการใหมควรคํ านึงถึงการบริหารจัดการเมื่อมหาวิทยาลัยเปล่ียนสถานภาพมหาวิทยาลัยในกํ ากับของรัฐ
ซ่ึงขณะนี้ รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํ ากับของรัฐจะมีผลบังคับใชในอนาคตอันใกลนี้ ฉะนั้น ควรชะลอ
การจัดตั้งหนวยงานใหมออกไปกอน ตามนโยบายดานการเงินและงบประมาณรวมทั้งเปนไปตามมติคณะ
กรรมการปฏิรูประบบราชการ  หากมหาวิทยาลัยจํ าเปนจะตองเรงดํ าเนินการก็ใหจัดเปนหนวยงานภายใน
ยกเวนการยุบรวมหนวยงานหรือการเปล่ียนชื่อหนวยงานเดิมสามารถกระทํ าไดโดยผานความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยกอน แลวจึงนํ าเสนอสํ านักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษาพจิารณาเสนอตอรฐัมนตรวีาการกระทรวง
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ศกึษาธิการตอไป ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ     และสํ าหรบัการปรบัโครงสรางการแบงสวน
ราชการในมหาวิทยาลัยขอนแกนตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2547 เม่ือวันท่ี 25
กุมภาพันธ 2547 ไดเห็นชอบในหลักการแลวนั้น  มิไดมีประเด็นปญหาใดในการดํ าเนินการตามนโยบายนี้

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

4.10 รายงานความกาวหนาการกอสรางศูนยหัวใจสิริกิต์ิฯ
ประธานใหรองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอท่ีประชุมความวา ขอรายงานความกาวหนาในการ

กอสรางศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ ดังนี้
1. มีการจัดทํ าขอตกลงในการปรับงวดงาน  3 งวดงานตอไป และใหรับเงินไดตามจํ านวนที่ผูรับเหมา

ไดดํ าเนินไปแลวตามจริง
2. การแบงงวดงาน ซ่ึงมีท้ังหมด 80 งวดงาน ดํ าเนินการไปแลว 70 งวดงาน เหลืออีก 10 งวดงาน

ซ่ึงไดดํ าเนินการแบงยอยงวดงานออกไปอีก เปน 22 งวดงาน เพื่อเสริมสภาพคลองใหแก
ผูรับเหมากอสราง

3. มีการทํ าสัญญาเพิ่มลดงานบางสวนตามที่ศูนยหัวใจฯตองการ เพื่อใหชั้นลางของศูนยหัวใจฯ
     เปดดํ าเนินการไดกอน

จงึน ําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพือ่ทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
อธิการบดีไดเรียนหารือท่ีประชุมเกี่ยวกับปญหาสัญญาการกอสรางอาคารตางๆในมหาวิทยาลัย 

ซ่ึงขณะนี้มีแนวโนมท่ีจะเลิกสัญญาคอนขางชัดเจน 3 อาคาร ไดแก 1) อาคาร 19 ชั้น คณะแพทยศาสตร
2) อาคารสารสนเทศ  3) อาคารคณะวิทยาศาสตร     ซ่ึงจะกอใหเกิดผลกระทบตอทางราชการ และแก
ผูเกี่ยวของหลายฝาย
 จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความคิดเห็น

มติ ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมอบหมายใหมหาวทิยาลยัปรกึษากับ ทานผาณิต นิติทณัฑประภาศ
เพ่ือใหคํ าแนะนํ าและหาแนวทางแกไขปญหาดังกลาวตอไป

4.11 สรปุผลการประชมุคณะกรรมการพจิารณาการปรบัโครงสรางการบรหิารงานของบณัฑติ
                   วิทยาลัยและหนวยงานที่เก่ียวของกับบัณฑิตศึกษา

ประธานใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมความวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยใน
คราวประชุมครั้งท่ี 2/2547 เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2547 ในวาระการเสนอปรับปรุงโครงสรางการแบงสวน
ราชการในมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดมอบหมายใหมีคณะกรรมการพจิารณาการปรบัโครงสรางการบรหิารงานของ
บณัฑติวทิยาลัยและหนวยงานท่ีเกีย่วของกบับณัฑติศกึษานัน้ บดันี ้ขอรายงานสรปุผลการประชมุของคณะกรรมการฯ
ครัง้ท่ี 1/2547 เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2547  ดงันี้

1. เห็นควรใหยังคงมี “บณัฑติวทิยาลัย” เปนหนวยงานกลางทีร่บัผดิชอบการศกึษาระดบับณัฑติ
ศกึษาของมหาวทิยาลัย
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2. เห็นควรใหปรบับทบาทหนาท่ีของบณัฑติวทิยาลัย โดยเนนใหมีบทบาทเชงินโยบาย เนนการ
ด ําเนนิงานเชงิรกุท่ีพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาใหมากขึน้ โดย
บณัฑติวทิยาลัยควรมบีทบาทหนาท่ีสํ าคัญ 4 ดานดงันี้
2.1 ดานนโยบายและแผนพฒันาบณัฑติศกึษา
2.2 ดานการจดัการหลกัสูตรสาขาวชิารวม
2.3 ดานการพฒันาคณุภาพการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา
2.4 ดานการรกัษามาตรฐานและคณุภาพบณัฑติศกึษา
โดยในการด ําเนนิภารกจิตามบทบาทขางตน ไมจ ําเปนตองใชเจาหนาท่ีประจ ําจ ํานวนมาก ควร
ใชอาจารยและผูทรงคณุวฒิุเปนหลัก

3. การบรหิารจดัการบณัฑติศกึษาในระดบัคณะ ไมควรใหแตละคณะมี  Graduate School ควร
เปนการบรหิารแบบ Graduate Program ตามเดมิ

และไดมอบหมายใหคณบดบีณัฑติวทิยาลัยจดัทํ ารายละเอยีดของภารกจิแตละดานตามขอ 2 น ํา
เสนอในการประชมุคณะกรรมการฯ ครัง้ตอไปในวนัท่ี 31 มีนาคม 2547

จงึน ําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพือ่ทราบและพจิารณาใหขอคิดเห็น
มติ ที่ประชุมรับทราบและมีขอคิดเห็นเสนอแนะดังน้ี
1. บัณฑิตวิทยาลัยควรเนนบทบาทเชิงรุก เพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่จะเปนเลิศในการวิจัย

โดยจัดลํ าดับความสํ าคัญของการวิจัยที่ตองการใหสํ าเร็จตามเปาหมาย
2. บัณฑิตวิทยาลัยควรเนนบทบาทการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ โดยมุงใหเกิดการ

วิจัยที่ใชองคความรูจากศาสตรตางๆ  ดังน้ันบัณฑิตวิทยาลัยจึงตองหารือกับคณะที่
เก่ียวของเพ่ือพัฒนาและสรางความเขมแข็งของงานวิจัยลักษณะดังกลาว รวมทั้งมีวิธี
การจัดหาทุนเพ่ือจูงใจใหคนเกงๆเขามาศึกษา

3. ภาพรวมของบณัฑติศกึษาเปนลกัษณะโครงการพเิศษหรอืภาคพเิศษเปนสวนมาก
ซึง่ผูเรยีนสวนใหญจะไมไดมาเรยีนเต็มเวลา ท ําใหมีขอจํ ากัดในเรือ่งการสรางองคความรู
ใหม  บัณฑิตวิทยาลัยควรกํ าหนดทิศทางการพัฒนาบัณฑิตศึกษาโดยเนนเรื่องคุณภาพ
ใหมากขึ้น

4. บัณฑิตวิทยาลัยควรมีบทบาทในการเชื่อมโยงงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
กับแผนกลยุทธการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ขออนุมัติกํ าหนดจํ านวนตํ าแหนงรองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี เพ่ิม
ประธานใหอธิการบดเีสนอตอท่ีประชมุความวา ตามทีส่ภามหาวทิยาลัยขอนแกน ในคราวประชมุ

ครัง้ท่ี 2/2546 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ 2546 ไดเห็นชอบตามขอเสนอของอธกิารบด ีใหแตงตัง้รองอธกิารบดฝีาย
ตางๆ จ ํานวน 5 คน ไดแก  1) รองอธกิารบดฝีายบรหิาร  2) รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสัมพนัธ
3) รองอธกิารบดฝีายวจิยัและบรกิารวชิาการ  4)  รองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศ  และ 5) รองอธิการบดี
ฝายพฒันานกัศกึษา นัน้ บดันี ้การด ําเนนิงานของมหาวทิยาลัยภายใตคณะผูบรหิารชดุปจจบุนั ไดผานระยะเวลา 1 ป
แลว เพือ่ใหการบรหิารงานของมหาวทิยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึน้ และสามารถสนองตอบตอยุทธศาสตรและ
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กลยุทธท่ีไดรบัอนมัุติจากสภามหาวทิยาลัยไดรวดเรว็และเห็นผลมากขึน้ ตลอดจนใหสามารถสนองตอการเปล่ียนแปลง
การบรหิารจดัการของภาครฐัไดอยางทันกาลและมีประสิทธิภาพ  จงึใครขออนมัุตหิลักการใหมีรองอธกิารบด ีและผู
ชวยอธิการบดเีพิม่ขึน้อกีอยางละ 1 ต ําแหนง  ไดแก รองอธกิารบดฝีายกจิการพเิศษ และผูชวยอธิการบดฝีาย
กจิการพเิศษ  เพือ่ทํ าหนาท่ีรบัผดิชอบในการเชือ่มโยงและประสานกบัองคกรท้ังภาครฐัและเอกชน รวมทัง้ศษิยเกา
และรบัผดิชอบในการน ํากลยุทธของมหาวทิยาลัยในดานความเชือ่มโยงกับชมุชนทองถิน่ไปปฏิบตัใิหบรรลผุล  โดยที่
ปรมิาณงานในดานนีมี้เพิม่ขึน้มากในปท่ีผานมา  ซ่ึงผลจากการมีผูรบัผดิชอบโดยตรง จะทํ าใหมหาวทิยาลัยสามารถ
รองรบังานตางๆ ดงักลาวขางตนไดทันการและมปีระสิทธิภาพมากขึน้ ซ่ึงมีรายละเอยีดหนาท่ีตามเอกสารประกอบ
วาระการประชมุ

การอนุมัตกิํ าหนดตํ าแหนงรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีเปนอํ านาจของสภามหาวิทยาลัย
ซ่ึงในชวงการบริหารของผูบริหารชุดท่ีผานมามีตํ าแหนงรองอธิการบดีจํ านวน 8 ตํ าแหนง และมหาวิทยาลัยของ
รฐัในประเทศไทยมจี ํานวนต ําแหนงรองอธกิารบดตีัง้แต 3 ถงึ 16 คน ตามขนาดและภารกจิของแตละมหาวทิยาลัย

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติกํ าหนดตํ าแหนงรองอธิการบดี และผูชวย
อธิการบดี เพิ่มขึ้นจากเดมิอีกอยางละ 1 ตํ าแหนง ไดแก รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ และ
ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ เพื่อทํ าหนาท่ีตามที่เสนอ

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติใหกํ าหนดจํ านวนตํ าแหนงรองอธิการบดี  และ
ผูชวยอธิการบดี เพ่ิมขึ้นอีกอยางละ 1 ตํ าแหนง ตามที่เสนอ

5.2 รางระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย การบรหิารงานของวทิยาเขตหนองคาย พ.ศ. 2547
ประธานใหอธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยวิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัย

ขอนแกน ไดดํ าเนินการเปดรับนักศึกษารุนแรกตั้งแตปการศึกษา 2541  โดยมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดเสนอ
รางพระราชกฤษฎีกาเพื่อจัดตั้งวิทยาเขตหนองคายเปนสวนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแกน เม่ือประมาณป
2541 แตไมสามารถดํ าเนินการตอได เนือ่งจากมมีตคิณะรฐัมนตร ีหามการจดัตัง้สวนราชการใหม การด ําเนนิการ
ของวทิยาเขตหนองคายทีผ่านมาจึงไมมีระเบียบรองรับ ท้ังในดานสถานภาพของสวนราชการ และระบบการ
บริหารงานซึ่งสงผลใหเกิดปญหาตางๆ ตามมาหลายดาน ท้ังในดานการบรหิารวชิาการ การบรหิารงานบคุคล และการ
บรหิารงบประมาณ มหาวิทยาลัยจึงมีแนวทางในการแกไขปญหาของวิทยาเขตหนองคาย โดยเสนอใหมีสถานะ
เปนหนวยงานของมหาวิทยาลัยซ่ึงจดัตัง้โดยมตสิภามหาวทิยาลัย และมีการบรหิารงานทีก่ ําหนดโดยระเบยีบของ
มหาวทิยาลัย ในการนี ้จงึไดเสนอรางระเบยีบมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวยการบรหิารงานของวทิยาเขตหนอคาย
พ.ศ. 2547 ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบระเบยีบวาระการประชมุ  ท้ังนีไ้ดผานความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุ
คณบด ีในคราวประชมุครัง้ท่ี 5/2547  เม่ือวนัท่ี  3 มีนาคม  2547 แลว

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
มต ิ ทีป่ระชมุพิจารณาแลวเหน็ชอบในหลกัการรางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการ

บริหารงานของวิทยาเขตหนองคาย พ.ศ. 2547   โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังน้ี
1.  ขอ 3  ค ําวา  “หวัหนาส ํานักงาน”  ควรแกไขเปน  “หวัหนาส ํานักงานวทิยาเขต”

       2.  ขอ 8 วรรค 4  ขอความ “คณุสมบติัของผูอ ํานวยการ … และวธิกีารไดมาของต ําแหนงผูอ ํานวยการ
           ใหจัดท ําเปนประกาศมหาวทิยาลยั” ใหแกไขเปน  “…  ประกาศสภามหาวทิยาลยั ”
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      3. ขอ 10  ขอความ “…รองอธกิารบดแีละหรอืผูชวยอธกิารบดจํี านวน 2 คน” แกไขเปน
     “…รองอธกิารบดแีละหรอืผูชวยอธกิารบด ีรวมกนัไมเกินจํ านวน 2 คน”
4. ขอ 12  คณะกรรมการตางๆ ควรเขยีนใหชดัเจนมากขึน้
5. ขอ 31 วรรค 2  ควรตดัค ําวา “อนุโลม” ออก
6. หมวด 6  การควบคมุ   ควรตดัออก เน่ืองจากขอ 32 มีการควบคมุอยูในสวนตางๆ ของระเบยีบฯแลว

      สวนขอ 33 ให ตัดค ําวา “โดยทัว่ไป” ออก และยายขอ 33 ไปไวในขอ 9 ทีเ่ก่ียวกับหนาทีข่อง
           ผูอ ํานวยการ
    7.  ควรเพิม่ขอความทายระเบยีบฯอกี 1 ขอ ใหอธกิารบดเีปนผูรกัษาการตามระเบยีบน้ี

5.3 รางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คาธรรมเนียมการศึกษาขั้นปริญญาตรี
      สํ าหรับนักศึกษาชาวตางประเทศ พ.ศ. 2547

ประธานใหกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมความวา ตามมติท่ี
ประชุมคณบดีครั้งท่ี 8/2546 เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2546 ไดมอบหมายใหคณะทํ างานตามคํ าส่ังมหาวิทยาลัย
ขอนแกน ท่ี 1463/2546 ใหมีหนาท่ีศึกษาและปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีเกี่ยวของการเก็บ
คาธรรมเนียมการศึกษาสํ าหรับนักศึกษาชาวตางประเทศ ท้ังระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา นั้น บัดนี้
คณะทํ างานไดดํ าเนินการปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมสํ าหรับระดับปริญญาตรีเรียบรอยแลว จึงนํ าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบ รางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คาธรรมเนียมการศึกษาขั้น
ปริญญาตรี สํ าหรับนักศึกษาชาวตางประเทศ  พ.ศ. 2547 ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม ท้ังนี้ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 6/2547 เม่ือวันท่ี  10 มีนาคม 2547
เรียบรอยแลว

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่พจิารณาใหความเห็นชอบ
มติ ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมีมตเิห็นชอบในหลักการรางระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน

วาดวยคาธรรมเนียมการศึกษาขั้นปริญญาตรี สํ าหรับนักศึกษาชาวตางประเทศ พ.ศ. 2547  โดยให
พิจารณาเพิม่ขอความ “ใหยกเลิกระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยการศกึษาส ําหรบันักศกึษาชาวตาง
ประเทศ พ.ศ. 2536”  ในขอ 3  และมีขอคดิเหน็เสนอแนะเพิม่เตมิ ดังน้ี

1. ควรพจิารณาเกีย่วกับการเก็บคาธรรมเนียมการศกึษาส ําหรบัชาวตางประเทศที่ไมไดมีสัญชาติ
ไทย แตมีภมิูล ําเนาอยูในประเทศไทย หรอืพํ านักอยูในประเทศไทยเปนเวลานาน โดยศึกษา
วธิกีารทีส่ถาบนัอืน่ปฏบัิติเพ่ือประกอบการพิจารณา

2. ควรพจิารณาเกีย่วกับการเกบ็คาธรรมเนียมการศกึษาส ําหรบันักศกึษาจากกลุมประเทศเพือ่นบาน
โดยอาจใหลดหยอนหรอืยกเวนได เพ่ือสนองนโยบายการสรางความสัมพันธและการสนับสนุน
การพฒันาบุคลากรของประเทศเพือ่นบาน  ทัง้น้ีใหทํ าเปนโครงการแยกตางหาก

3. ควรมแีนวทางในการจดัการทนุการศกึษาแกชาวตางประเทศ เพ่ือใหสามารถใชเปนกลยุทธใน
การดงึคนทีมี่ความรูความสามารถจากประเทศอืน่ๆเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัย
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5.4 ขออนุมัติโครงการขยายโอกาสทางการศกึษาใหแกนักเรยีนเขตจงัหวดัใกลเคยีง  5 จังหวดั
            ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดหนองคาย  อุดรธานี หนองบัวลํ าภู นครพนม
                และ จังหวดัเลย) เขาศกึษาในวทิยาเขตหนองคาย มหาวทิยาลยัขอนแกน โดยวธิพิีเศษ

ประธานใหกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมความวา วิทยาเขต
หนองคายขอเสนอโครงการการขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกนักเรียนเขตจังหวัดใกลเคียง 5 จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดหนองคาย  อุดรธานี หนองบัวลํ าภู นครพนม และ จงัหวดัเลย ) เขาศึกษาใน
วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยวิธีพิเศษ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาแก
นักเรียนโครงการนํ ารอง ในเขตอีสาน 5 จังหวัดใกลเคียง และเพื่อผลิตนักวิชาการท่ีมีทักษะดานวิชาชีพออกไป
ปฏิบัติงานและพัฒนาทองถิ่นท่ีตนมีภูมิลํ าเนาอยู  โดยมีเปาหมายจํ านวนรับ ไมนอยกวา 50 คน ตอปการศกึษา
กระจายตามสาขาตางๆท่ีมีความพรอม โดยเริม่ตั้งแตปการศึกษา 2547 เปนตนไป ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม ท้ังนี ้ไดผานความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุคณบด ีคราวประชมุครัง้ท่ี 5/2547 เม่ือวนัท่ี 3
มีนาคม 2547 เรียบรอยแลว

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบหลักการโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาใหแก

นักเรียนเขตจังหวัดใกลเคียง 5 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯตามที่เสนอ โดยมีขอเสนอแนะให
พิจารณาเพิ่มจังหวัดมุกดาหาร ในโครงการดังกลาวดวย

5.5 การออกใบปริญญาบัตรสํ าหรับผูสํ าเร็จการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
                และหลักสูตรที่ศึกษาเปนภาษาอังกฤษ และสํ าหรับชาวตางประเทศ

ประธานใหกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยใน
ปจจุบัน มหาวิทยาลัยขอนแกนไดเปดสอนหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรท่ีศึกษาเปนภาษาอังกฤษ
จํ านวนหลายหลักสูตร มีนักศึกษาท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศที่สํ าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรดังกลาว
แลวจํ านวนหลายรุน ท้ังระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ตามแนวปฏิบัติท่ีผานมา เม่ือนักศึกษา
สํ าเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัย โดยสํ านักทะเบียนและประมวลผลจะออกใบปริญญาบัตรฉบับภาษาไทยให
กบัผูสํ าเร็จการศึกษาทุกคน จํ านวน 1 ฉบับ และจะไดรับใบปริญญาบัตรอยางเปนทางการในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ซ่ึงจัดขึ้นประมาณกลางเดือนธันวาคมของทุกป หากไมสามารถเขารวมพิธีได ก็สามารถขอ
รับใบปริญญาบัตรไดในภายหลัง นอกจากนี้ หากผูสํ าเร็จการศึกษาตองการใบปริญญาบัตรฉบบัภาษา
องักฤษ กใ็หย่ืนค ํารองขอเอกสารฉบบัแปลไดท่ีสํ านกัทะเบยีนและประมวลผล โดยเสียคาธรรมเนยีมการแปล
ในขณะท่ีมหาวิทยาลัยมีแผนยุทธศาสตร ท่ีจะขยายหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรท่ีศึกษาเปนภาษา
อังกฤษและพัฒนาระบบบริการนักศึกษาชาวตางประเทศใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีความเปนสากล
ประกอบกับมหาวิทยาลัยไดรับคํ าชี้แนะจากผูสํ าเร็จการศึกษาท่ีเปนชาวตางประเทศวา ควรปรับปรุงการ
ออกใบปริญญาบัตรใหเปนสากลมากขึ้น เหมาะแกการนํ าไปใชประโยชนในเชิงของเอกสารหลักฐานและ
ทันตอการใชงาน  ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ จึงขอเสนอความเห็นชอบในการออกใบปริญญาบัตร
สํ าหรับผูสํ าเร็จการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรท่ีศึกษาเปนภาษาอังกฤษ และสํ าหรับชาวตาง
ประเทศ ดังนี้
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1. ใหออกใบปรญิญาบตัรฉบบัจรงิท่ีเปนภาษาองักฤษ (มีลายมือชือ่จรงิของนายกสภา
มหาวทิยาลัย และอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน) แทนฉบับภาษาไทย ใหกับผูสํ าเร็จการศึกษาหลักสูตร
นานาชาติ และหลักสูตรท่ีศึกษาเปนภาษาอังกฤษทุกคน และผูสํ าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรปกติ ท่ีเปน
ชาวตางประเทศ

2.ใหสามารถออกใบปรญิญาบตัรฉบบัจรงิใหกบัผูสํ าเรจ็การศกึษาท่ีเปนชาวตางประเทศได
โดยไมตองรอเขารบัในพธีิพระราชทานปรญิญาบตัร ท้ังนี ้จะตองมีการย่ืนค ํารองและด ําเนนิการขอใบปรญิญาบตัร
ตามขัน้ตอนทีม่หาวทิยาลัยก ําหนด

ท้ังนี้ ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 6/2547 เม่ือวันท่ี 10
มีนาคม 2547 เรียบรอยแลว โดยที่ประชุมคณบดีมีขอคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมวา มหาวิทยาลัยควร
พิจารณาถึงการออกใบปริญญาบัตรท่ีมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษในใบเดียวกันดวย

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการออกใบปริญญาบัตรสํ าหรับผูสํ าเร็จการศึกษา

หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรที่ศึกษาเปนภาษาอังกฤษ และสํ าหรับชาวตางชาติตามที่เสนอ  สํ าหรับการ
ออกใบปริญญาบัตรที่มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษในใบเดียวกันน้ันเห็นวาไมเหมาะสม   ในกรณีที่ผู
สํ าเร็จการศึกษาอื่นๆประสงคจะขอรับใบปริญญาบัตรเปนภาษาอังกฤษฉบับจริง ก็ขอใหมีแนวปฏิบัติที่จะ
สามารถดํ าเนินการได

5.6  ขออนุมัติดํ าเนินการโครงการสรางเครอืขายเพ่ือเปนศนูยกลางการศกึษาแกประเทศเพือ่นบาน
      (โครงการจดัตัง้สถาบนัพัฒนาทนุมนุษยลุมน้ํ าโขง ( MeKong Human Capital Institute))

ประธานใหกรรมการและเลขานกุารสภามหาวทิยาลัยเสนอตอท่ีประชมุความวา ดวยมหาวทิยาลัย
ขอนแกน ไดเสนอโครงการสรางเครอืขายเพือ่เปนศนูยกลางการศกึษาแกประเทศเพือ่นบาน (โครงการจัดตั้ง
สถาบันพัฒนาทุนมนุษยลุมนํ้ าโขง ( MeKong Human Capital Institute))ภายใตยุทธศาสตรการพฒันาขีด
ความสามารถในการแขงขันของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ซ่ึงเปนแนวทางในการเรงพัฒนาและสงเสริมสถาบัน
การศึกษาในภูมิภาคใหมีความพรอมในการใหบริการ เพื่อเปนศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาคอินโดจีนใน
อนาคต ซ่ึงขณะนี้มหาวิทยาลัยไดรับหนังสือแจงจากสํ านักงานพฒันาเศรษฐกจิและสังคมภาคตะวนัออก
เฉียงเหนอืแลววา  ครม.ในคราวประชุมอยางเปนทางการนอกสถานที่ ท่ีจังหวัดนครพนม เม่ือวันท่ี  22
กุมภาพันธ 2547 เห็นชอบยุทธศาสตรการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคตะวันออกเฉียงเหนอื
และเห็นชอบในหลักการแผนงาน/โครงการภายใตยุทธศาสตร 5 ยุทธศาสตร จ ํานวน 34 โครงการ ในจํ านวนนี้มี
โครงการภายใตยุทธศาสตรฯท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนเสนอ จํ านวน 3 โครงการ ไดแก 1) โครงการบริการตรวจ
วิเคราะหรับรองคุณภาพเพือ่ยกระดบัมาตรฐานสนิคา OTOP  2) โครงการสรางเครือขายเพื่อเปนศูนยกลางการ
ศกึษาแกประเทศเพื่อนบาน  3) โครงการสรางกระบวนการเรียนรูดวยตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต   และ
สํ าหรับโครงการสรางเครือขายเพื่อเปนศูนยกลางการศึกษาแกประเทศเพื่อนบาน  ใหมหาวิทยาลัยเสนอแผน
การใชจายงบประมาณ เพื่อขออนุมัติงบประมาณกลางป 2547  และป 2548  ตอไป
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ในการนี ้มหาวทิยาลัยจงึขออนมัุตดิ ําเนนิการโครงการสรางเครอืขายเพือ่เปนศนูยกลางการศกึษา
แกประเทศเพือ่นบาน (โครงการจดัตัง้สถาบนัพฒันาทุนมนษุยลุมนํ ้าโขง ( MeKong Human Capital Institute))
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาใหมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาคอินโดจีน โดยเฉพาะ
อยางย่ิงประเทศในอนุภูมิภาคลุมนํ้ าโขง เพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาท่ีจะสงเสริมใหเกิดความเขาใจอันดี
ตอประเทศเพื่อนบาน โดยเฉพาะอยางย่ิง หลักสูตรภูมิภาคศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม เพื่อใหความชวยเหลือ
แกประเทศเพื่อนบานในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยการสนับสนุนทุนการศึกษาท้ังระดับปริญญา และ
การศึกษาอบรมหลักสูตรระยะสั้นตางๆ และเพื่อสงเสริมใหเกิดการถายทอดและแลกเปล่ียนความรูทางวิชาการ
และวัฒนธรรมกับประชากรประเทศเพื่อนบาน ซ่ึงจะกอใหเกิดความเขาใจซ่ึงกันและกัน และกระชับความ
สัมพันธใหดีย่ิงขึ้น ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ท้ังนี้ไดผานความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 5/2547 เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 2547 เรียบรอยแลว

จงึน ําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพือ่พจิารณาอนมัุตใิหด ําเนนิการโครงการสรางเครอืขายเพือ่เปน
ศนูยกลางการศกึษาแกประเทศเพือ่นบาน (โครงการจดัตัง้สถาบนัพฒันาทุนมนษุยลุมนํ ้าโขง (MeKong Human
Capital Institute))

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติหลกัการใหดํ าเนินการโครงการฯ ตามทีเ่สนอ โดยมี
ขอคดิเหน็เสนอแนะดงัน้ี

1. ชื่อ “สถาบันพัฒนาทุนมนุษยลุมน้ํ าโขง” ใหตัดคํ าวา “พัฒนา” ออกใหสอดคลองกับภาษา
อังกฤษ

2. การดํ าเนินโครงการนี้ควรมีวิธีการใหบรรลุเปาหมาย  2 ทาง  คือ 1) สรางความเขมแข็งให
กลุมประเทศเพื่อนบาน   2) หาทางใชประโยชนจากโครงการนี้ใหไดคนที่มีศักยภาพสูงจาก
ประเทศเพื่อนบานมาศึกษาและวิจัย เพ่ือกระตุนใหเกิดความเขมแข็งทางวิชาการ

3. การดํ าเนินการโครงการไมควรซํ้ าซอนกับการดํ าเนินงานของสถาบันเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจลุม
     น้ํ าโขง แตควรเชื่อมโยงและสนับสนุนซึ่งกันและกัน

5.7 รางขอบังคบัมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย หลกัเกณฑและวธิกีารพจิารณา
         กํ าหนดต ําแหนงและเงินประจ ําต ําแหนงทางวชิาการของพนกังานมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2547

ประธานใหกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543 ขอ 8 และ ขอ 10 กํ าหนดใหพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายผูสอน มีสิทธิดํ ารงตํ าแหนงทางวิชาการระดับตางๆ ตามคุณสมบัติและหลักเกณฑท่ี อ.ก.ม.
มหาวิทยาลัยขอนแกนกํ าหนด ไดแก ตํ าแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย  สวนการ
กํ าหนดตํ าแหนงอัตราเงินเดือนและเงินประจํ าตํ าแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามที่สภา
มหาวิทยาลัยกํ าหนด  บัดนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอ รางขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย หลักเกณฑ
และวิธีการพิจารณากํ าหนดตํ าแหนงและเงินประจํ าตํ าแหนงทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547
ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ท้ังนี้ ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุม อ.ก.ม.
มหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2547 เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2547 เรียบรอยแลว

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบรางขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการพิจารณากํ าหนดตํ าแหนงและเงินประจํ าตํ าแหนงทางวิชาการของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547  ตามที่เสนอ

5.8 เสนอแตงต้ังคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
ประธานใหอธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมความวาตามคํ าส่ังสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี

2/2547  ลงวันท่ี 10 กุมภาพันธ  2547  แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร นั้น บัดนี้
คณะกรรมการสรรหาฯ ไดดํ าเนินการสรรหาผูสมควรไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงคณบดีคณะ
ศิลปกรรมศาสตร  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสรรหาคณบดี  พ.ศ. 2542  และ ฉบับท่ี 2
พ.ศ. 2543  เสร็จเรียบรอยแลว ปรากฏวา  ผูชวยศาสตราจารยรุง  ธีระพิจิตร ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8
ประจํ าภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนผูสมควรไดรับ
การพิจารณาแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติและเห็นชอบใหแตงต้ัง ผูชวยศาสตราจารยรุง

ธรีะพจิิตร เปนคณบดคีณะศลิปกรรมศาสตร ตามทีเ่สนอ โดยใหมหาวทิยาลยัดํ าเนินการขออนุมัติตัวบุคคล
จากตนสงักัด และระหวางด ําเนินการใหแตงต้ังผูรกัษาราชการในต ําแหนงคณบดคีณะศลิปกรรมศาสตรไป
พลางกอน

5.9  เสนอแตงต้ังผูอํ านวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
ประธานใหอธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมความวาตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย

โครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2546  ขอ 14 กํ าหนดใหมีผูอํ านวยการ
คนหนึ่งเปนผูรับผิดชอบการบริหารงานของวิทยาลัย และเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบการบริหารงานของ
วิทยาลัย โดยพิจารณาแตงตั้งจากผูมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการอํ านวยการกํ าหนด ฯ    และใหอธิการบดี
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอํ านวยการ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแตงตั้งหรือถอดถอนผูอํ านวยการ

บดันี ้คณะกรรมการอ ํานวยการวทิยาลัยบณัฑติศกึษาการจดัการ และคณะกรรมการทีป่รกึษา
วทิยาลัยฯ คราวประชมุเม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2547 มีมตเิห็นชอบใหเสนอชือ่ ดร.สาธิมา ปฐมวิริยะวงศ  เปน
ผูสมควรดํ ารงตํ าแหนงผูอํ านวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  และเห็นควรใหจัดทํ าสัญญาจางครั้งแรก
เปนเวลา 2 ป  และใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานในปแรก และประเมินผลเพื่อตอสัญญาจางในปท่ีสอง

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติและเห็นชอบใหแตงต้ัง ดร.สาธิมา ปฐมวิริยะวงศ

ดํ ารงตํ าแหนง ผูอํ านวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  โดยใหจัดทํ าสัญญาจางครั้งแรกเปนเวลา
2 ป ตามที่เสนอ
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5.10   ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน จํ านวน  16  หลักสูตร
ประธานใหกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยมีคณะวิชา

ในสังกัดไดเสนอขออนุมัติหลักสูตร ซ่ึงไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร   และคณะ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรไดพิจารณาและแนะนํ าใหแกไขขอความตางๆซ่ึงผูรับผิดชอบหลักสูตร
ไดดํ าเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ เรียบรอยแลว   จํ านวน  16  หลักสูตร ซ่ึงมีรายละเอียด
การจํ าแนกหลักสูตร ตามคณะ  ระดับปริญญา  ประเภทหลักสูตร  และประเภทการเปดสอน ตามเอกสาร
ประกอบวาระ สรุปไดดังนี้

1. คณะแพทยศาสตร
1.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต      สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย

        (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547)
     1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย

                      (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547)
 1.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย

                         (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2547)
         1.4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย

                        (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2547)
1.5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา

                         (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2547)
1.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย

          (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547)
2. คณะวิทยาศาสตร

2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
           (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2547)

                    3. คณะศึกษาศาสตร
3.1 หลักสูตร Bachelor of Education in Teaching English to Speakers of Other

          Languages (International Program/New Program 2004)
         3.2  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาสังคมศึกษา 

      (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547)
     3.3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
                (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547)
     3.4 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

                           (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547)
            3.5 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
                                (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547)

     3.6 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาพลศึกษา
               (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547)
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      3.7 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาศิลปศึกษา
                                   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547)

     3.8 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุน
                (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2547)
     3.9 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
                (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2547)

    จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหดํ าเนินการตอไปได และอุปนายกสภา

มหาวิทยาลัยไดมีขอเสนอแนะวา เน่ืองจากชวงน้ีใกลระยะเวลาเปดภาคการศึกษาปการศึกษาใหม จึงมี
หลักสูตรที่เรงรัดเขาสูการพิจารณาจํ านวนมาก มหาวิทยาลัยควรดํ าเนินการใหคณะ/หนวยงานเตรียมการ
เสนอหลักสูตรแตเน่ินๆ เพ่ือใหสามารถทยอยเสนอหลักสูตรเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการผูทรง
คุณวุฒิพิจารณาหลักสูตร แทนที่จะมาเรงรัดในชวงเวลาสั้นๆ

5.11 เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษา    
ประธานใหกรรมการและเลขานกุารสภามหาวทิยาลัยเสนอตอท่ีประชมุความวา ดวยมคีณะตางๆ

ในสังกดัโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการประจ ําคณะไดเสนอขออนมัุตปิรญิญาใหแกผูสํ าเรจ็การศกึษาโดย
รบัรองวาไดตรวจสอบรหสัประจ ําตวันกัศกึษา ชือ่-สกลุ  รายวชิา  สาขาวชิา และคะแนนเฉลีย่สะสม ถกูตอง
เรยีบรอยแลว มหาวทิยาลัยจงึน ําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพือ่พจิารณาอนมัุตติามอ ํานาจตามความในมาตรา 16 (3) 
แหงพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541  จํ านวน  2,069  คน  ซ่ึงมีรายละเอยีดสรปุการจ ําแนกผู
สํ าเรจ็การศกึษาตามคณะ ระดบัหลักสูตร  สาขาวชิา ตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ  สรปุไดดงันี้

-  ระดับปริญญาโท                     7    คน
-  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต   19    คน
-  ระดับปริญญาตรี            2,043   คน
จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 รายงานผลการด ําเนินงาน และรายงานผลการตรวจสอบบญัช ีประจ ําปงบประมาณ 2546
      ของ สถานจดัการและอนรุกัษพลงังาน คณะวศิวกรรมศาสตร  มหาวทิยาลยัขอนแกน

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารสถานจัดการและอนุรักษพลังงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541  ขอ 10  ไดกํ าหนดวา ทุกรอบปงบประมาณใหสถาน
จดัการและอนรุกัษพลังงาน จดัทํ ารายงานสรปุผลการด ําเนนิงานในดานตางๆ เพือ่เสนอสภามหาวทิยาลัย โดยให
อธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินการดํ าเนินงานของสถานจัดการฯ กอนเสนอรายงาน
ประจํ าปตอสภามหาวิทยาลัย  ประกอบกับขอ 21 แหงระเบียบดังกลาวกํ าหนดใหมีผูสอบบัญชีรับอนุญาต ซ่ึง
ไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการอํ านวยการ ทํ าหนาท่ีตรวจสอบบัญชีประจํ าปของสถานจัดการฯและทํ ารายงาน
ผลการตรวจสอบบญัชตีอคณะกรรมการอ ํานวยการเพือ่น ําเสนอสภามหาวทิยาลัย อยางชาภายในก ําหนด 120 วนั
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นบัตัง้แตวนัส้ินสุดปงบประมาณ  บดันี ้ไดด ําเนนิการดงักลาวเรยีบรอยแลว จงึขอเสนอรายงานผลการด ําเนนิงาน
และรายงานผลการตรวจสอบบญัชปีระจ ําปงบประมาณ 2546 ของ สถานจดัการและอนรุกัษพลังงาน
คณะวศิวกรรมศาสตร  มหาวทิยาลัยขอนแกน ซ่ึงไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี ในคราวประชุมครั้งท่ี
5/2547 เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 2547 แลว   โดยมรีายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.2  รายงานการเงนิประจ ําปของสถานปฏบัิติการเภสชักรรมชมุชน  คณะเภสชัศาสตร
       ณ  วนัที ่ 30 กันยายน 2546

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการบริหารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
คณะเภสัชศาสตร พ.ศ. 2538 ขอ 23 กํ าหนดใหมีรายงานการเงินประจํ าป ซ่ึงมีการตรวจสอบบัญชี โดยหนวย
ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย หรือโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตในวันส้ินป  เพื่อรายงานสภามหาวิทยาลัย ซ่ึง
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนไดดํ าเนินการใหมีการตรวจสอบบัญชี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2546  โดยผู
สอบบัญชีรับอนุญาตเรียบรอยแลว และไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งท่ี
5/2547 เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 2547 แลว  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.3 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษา
ดวยในเดือนมีนาคม 2547 มีนักศึกษาท่ีสํ าเร็จการศึกษาเปนจํ านวนมาก เพื่อเปนการเอื้อ

ประโยชนใหนักศึกษาไดมีหลักฐานการสํ าเร็จการศึกษาไปดํ าเนินการในเรื่องตางๆไดอยางรวดเร็วและทันเวลา
มหาวทิยาลัยไดจดัทํ าหนงัสือเวยีนเสนอตอกรรมการสภามหาวทิยาลัยเพือ่พจิารณาอนมัุติปรญิญาใหแกผูสํ าเรจ็การ
ศกึษา จ ํานวน 2 ครัง้ และเม่ือถึงวันท่ีครบกํ าหนดการเวียนหนังสือแลวปรากฏวาไมมีขอทักทวงแตประการใด
จงึถอืวาสภามหาวทิยาลัยมีมตอินมัุต ิ สรุปไดดังนี้

ครั้งท่ี 1   ตามหนังสือมหาวิทยาลัยขอนแกน  ท่ี ศธ 0514.1.1.2/ว. 1602 และตาม
บนัทึก ท่ี ศธ 0514.1.1.2/ว.188 ลงวนัท่ี  9 มีนาคม  2547 โดยครบรอบการเวยีนในวนัท่ี   16   มีนาคม 2547

-  ระดับปริญญาตรี      76   คน  
-  ระดับปริญญาโท       4    คน

        รวม      80   คน
ครัง้ท่ี 2   ตามหนงัสือมหาวทิยาลัยขอนแกน  ท่ี ศธ 0514.1.1.2/ว. 1875  และตาม

บนัทึก ท่ี ศธ 0514.1.1.2/ว.139 ลงวนัท่ี  19 มีนาคม  2547 โดยครบรอบการเวยีนในวนัท่ี   26   มีนาคม 2547
-  ระดับปริญญาตรี    452    คน  -  ระดับปริญญาโท      29    คน
-  ระดับปริญญาเอก       2   คน

        รวม     483    คน
จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
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6.4 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี  ประจํ าเดือนกุมภาพันธ 2547
ดวยในเดอืนกมุภาพนัธ 2547 อธิการบดไีดปฏิบตัภิารกจิตางๆประกอบดวย  งานประจ ําท่ัวไป   

กิจกรรมที่เกี่ยวของกับตางประเทศ/วิเทศสัมพันธ  การเปนวิทยากรบรรยายหรืออภิปราย  และอื่นๆ  ซ่ึงมี
รายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.5 สรุปกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวาง 16  กุมภาพนัธ   – 15  มีนาคม 2547
ดวยในชวงวันท่ี 16 กุมภาพันธ – 15  มีนาคม 2547 มหาวิทยาลัยไดดํ าเนินกิจกรรมที่

สํ าคัญๆ ในดานการพัฒนาวิชาการ  การผลิตบัณฑิต  การวิจัย  การบริการวิชาการ   การสงเสริมศิลปะและ
วฒันธรรม  การพัฒนานักศึกษา  การตางประเทศ  การพัฒนาระบบบริหารและบุคลากร    และการจัดกิจกรรม
พิเศษอื่นๆ  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.6 รายงานสรุปขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน
      เดือน กุมภาพันธ 2547
         ดวยฝายอํ านวยการ และงานประชาสัมพันธ ไดรวบรวมรายงานขาวมหาวิทยาลัยขอนแกน

ในหนาหนังสือพิมพ วารสาร ส่ือมวลชน  ประจํ าเดือนกุมภาพันธ 2547  โดยแยกประเภทเปนขาวดานตางๆ
ไดแก วิชาการ บุคคล วิจัย กิจกรรม  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7  เรื่องอื่นๆ
7.1 ขอขยายระยะเวลาในการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร

ประธานใหอธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมความวา ตามคํ าส่ังสภามหาวิทยาลัยขอนแกนท่ี
3/2547 ลงวันท่ี 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2547 แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร และ
ใหคณะกรรมการสรรหาฯ ปฏิบตัหินาท่ีในการสรรหาคณบด ีตามทีก่ ําหนดไวในขอบงัคับมหาวทิยาลัยขอนแกน
วาดวยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2542 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2543 ทุกประการ นั้น ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาฯ
จะตองดํ าเนินการใหแลวเสร็จจนถึงขั้นการเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัย ภายในกํ าหนดไมเกิน 60 วัน คือ วันท่ี
9 เมษายน 2547 ตามขอ 1 วรรคสอง ของขอบงัคับฯ แตเนือ่งจากในเดอืนเมษายน 2547 นัน้ มีวนัหยุดนกัขตัฤกษ
เปนจํ านวนมาก จงึทํ าใหการด ําเนนิการสรรหาฯ ขาดความตอเนือ่ง คณะกรรมการสรรหาฯ จึงขอขยายระยะเวลา
ในการสรรหาฯ ออกไปอกี 19  วนั ถึงวนัที ่ 28 เมษายน 2547  ซ่ึงเปนอ ํานาจของสภามหาวทิยาลัย

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการขอขยายเวลาในการสรรหาฯ ตามที่เสนอ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติใหขยายเวลาในการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรม

ศาสตรไดจนถึงวันที่ 28 เมษายน 2547
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7.2 การเชิดชูเกียรติใหกับผูที่ผลงานดีเดนดานวิจัย ที่ไดลงตีพิมพในวารสาร Acta Tropica
ประธานใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมความวา ตามที่นักวิจัยของมหาวิทยาลัย

ขอนแกนมีผลงานวิจัยดานพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้ าดี ท่ีไดรับการตีพิมพในวารสาร “Acta
Tropica” Volume 88 ท้ังฉบับ ซ่ึงวารสารดังกลาวเปนวารสารชั้นนํ าระดับโลกดานโรคเขตรอน และเปน
ท่ียอมรับของนานาชาตินั้น ถือวาเปนผลงานที่ดีเดนมาก และสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2547
เม่ือวันท่ี  25 กุมภาพันธ 2547 ไดเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยจัดเชิดชูเกียรตินักวิจัยดังกลาวแลวนั้น ไดมีการ
ดํ าเนินการแลวหรือไมอยางไร

อธิการบดีชี้แจงวา มหาวิทยาลัยไดจัดงานเชิดชูเกียรติผูมีผลงานดีเดนดานตางๆไปแลว แตไม
ไดเปนการเฉพาะสํ าหรับกรณีนี้  และคณะแพทยศาสตรก็ไดจัดงานแถลงขาวตอส่ือมวลชนแลว ซ่ึงอธิการบดีก็
ไดเขารวมในการแถลงขาวดังกลาว

ที่ประชุมรับทราบ และขอใหอธิการบดีพิจารณาดํ าเนินการเชิดชูเกียรตินักวิจัยสํ าหรับกรณี
น้ีเปนการเฉพาะดวย เน่ืองจากมีผลงานไดรับการตีพิมพในวารสารระดับโลก ถือวาไดสรางชื่อเสียงใหกับ
มหาวิทยาลัยอยางมาก

7.3 โครงการอบรมเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ
ประธานไดเสนอตอท่ีประชุมความวา สํ านักงานตํ ารวจแหงชาติไดจัดโครงการอบรมใหความรู

เกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงของประเทศ ซ่ึงเปนโครงการที่ดีมาก จัดมาแลว 3-4 ป มีการเชิญตํ ารวจจากประเทศ
ตางๆมาเปนวิทยากรบรรยาย  ซ่ึงมหาวิทยาลัยขอนแกนอาจพิจารณาสงบุคลากรไปรวมอบรมได

ที่ประชุมรับทราบ

7.4 การสัมมนาเก่ียวกับเรื่องโครงการบานเมืองใสสะอาด ของจังหวัดขอนแกน
ประธานให รศ.เชิดชัย ตันติศิรินทร เสนอตอท่ีประชุมความวา ทางจังหวัดไดจัดใหมีการ

สัมมนาเกี่ยวกับเรื่องโครงการบานเมืองใสสะอาด โดยไดเชิญ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล มาเปนวิทยากร
มหาวิทยาลัยขอนแกนควรมีสวนรวมในโครงการดังกลาวดวย เพื่อดํ าเนินการใหเกิดการฟนจิตสํ านึกของ
บุคลากร และนักศึกษา ใหบานเมืองใสสะอาด
 ที่ประชุมรับทราบ

7.5 การจัดสอนศีลธรรมและจริยธรรมใหแกนักเรียน
ประธานเสนอตอท่ีประชุมความวา ควรใหโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน เนนเรื่องการ

สอนศีลธรรมและจริยธรรมใหแกนักเรียนดวย เนื่องจากสังคมปจจุบันไมคอยใหความสํ าคัญกับเรื่องนี้ โรงเรียน
จึงควรมีบทบาทสงเสริมและกระตุนดวย เพื่อสรางจิตสํ านึกท่ีถูกตองเหมาะสมใหกับเยาวชนตอไป

ที่ประชุมรับทราบ
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เลิกประชุมเวลา    11.45  นาฬิกา

(รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)
                                                                  รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
     กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน

นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน  มูลศรี
ผูจดรายงานการประชุม
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