
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
ครั้งท่ี  7/2550 

วันพุธท่ี  5  กันยายน   2550  
ณ  หองประชุมสารสิน  ช้ัน 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ  มหาวิทยาลยัขอนแกน 

------------------------------------------- 
 
ผูมาประชุม 
  1.  พลตํารวจเอกเภา  สารสิน   นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน    ประธาน 

2.  นางผาณิต  นิติทัณฑประภาศ  อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
3.  ศ.เกียรติคณุ เกษม วัฒนชัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
4.  ศ.กนก  วงษตระหงาน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
5.  ศ.เชิดชัย  รัตนเศรษฐากุล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
6.  นายทองใบ  ทองเปาด   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
7.  นายณรงคชัย  อัครเศรณี   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
8.  นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
9.  นายปานชัย  บวรรัตนปราณ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
10. นายพิสิฐ  ลี้อาธรรม   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
11. นายรอม  หิรัญพฤกษ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
12. นายเฉลิมชัย  วงษนาคเพ็ชร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
13. รศ.สุมนต  สกลไชย   อธิการบดี 
14. นายอภิสิทธิ์  รุจิเกียรติกําจร   ประธานกรรมการสงเสรมิกิจการมหาวิทยาลยัขอนแกน 
15. อาจารยพรรณวดี  ตันติศิรินทร                 รักษาราชการแทนประธานสภาคณาจารย 
16. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร  รองอธิการบดีฝายบริหาร 
                                                          กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนรองอธิการบดี    
17. ศ.วิรุฬห เหลาภัทรเกษม    คณบดีคณะแพทยศาสตร  

                                                     กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี 
  18. ศ.ละออศรี  เสนาะเมือง   คณบดีคณะวิทยาศาสตร  
      กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี 
  19. รศ.มันทนา  สามารถ   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  

      กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี 
20. ผศ.เกษม  นันทชัย   คณบดีคณะเทคโนโลยี 
                                                            กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี 

  21. รศ.สมาน  ลอยฟา    ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ  
      (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู)  
                                                    กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนผูอํานวยการ 

22. รศ.ศจี  สัตยุตม                                  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารยประจํา  
23. ศ.บวรศิลป  เชาวนชื่น            กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารยประจํา 
24. รศ.นิสันต  สัตยาศัย              กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารยประจํา  
25. รศ.กิ่งฟา  สินธุวงษ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารยประจํา         
26. รศ.สมหมาย  ปรีเปรม                กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารยประจํา  
27. นางบุบผา  ชอบใช        กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจาก 

                                                     ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
28. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข                   รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

             กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
  28. นางสังวาลย  ชางทอง   ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
ผูไมมาประชุม  (เนื่องจากติดราชการ  หรือภารกิจสําคญั) 
  1.  นายเตช  บุนนาค    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

2.  นางสาวพรพิมล  รัตนพทิักษ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
3.  นายวสันต  วรรณวโรทร   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี  7/2550  เมื่อวันท่ี  5 กันยายน  2550 
ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งท่ี 8/2550  เมื่อวันที  3  ตุลาคม  2550  เรียบรอยแลว 
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ผูเขารวมประชุม   
 1. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 
 2. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา            รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล 
 3. ผศ.ดารณี หอมดี                     ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 

                                            แทนรองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอด  
                                                 เทคโนโลยี 

 4. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง       รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
 5. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธุ             รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 
 6. นายวินัย  ใจขาน                                    รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 
 
เริ่มประชุมเวลา   8.30  นาฬิกา 
                       
  เมื่อครบองคประชุมกอนเขาสูการประชุมตามระเบียบวาระไดมีพิธีมอบรางวัลใหแกผูชนะเลิศ
การนําเสนอผลงานในงาน KKU Show and Share 2007 โดยอธิการบดีไดกลาวรายงานวา มหาวิทยาลัยขอนแกน 
โดยคณะกรรมการจัดการความรู ไดจัดกิจกรรมการนําเสนอผลงานของผูปฏิบัติงานในงาน KKU  Show and Share 
2007 ขึ้นในวันที่ 3 กันยายน 2550  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแสดงผลงานการปฏิบัติงานที่ดี เปนแบบอยางของ
ผูปฏิบัติงานจากคณะ/หนวยงาน ไดนําผลงานจากการปฏิบัติงานประจําจนมีผลสําเร็จมานําเสนอและแลกเปลี่ยน
เรียนรู ประสบการณ ความสําเร็จ ความภาคภูมิใจของผูปฏิบัติงานของคณะ/หนวยงาน ตลอดจนเสริมสราง
บรรยากาศการทํางานรวมและเครือขายกันดวย  บัดนี้งานดังกลาวไดสําเร็จตามวตัถุประสงคแลว มีจํานวนผลงานที่
นํามารวมกิจกรรม จํานวน 52 ผลงาน จาก  24  คณะ/หนวยงาน  จึงขอใหผูไดรับรางวัลเขารับเกียรติบัตรและรางวัล 
จากนายกสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. รางวัลชนะเลิศ       ไดรับเกียรติบัตรและเงินรางวัลจํานวน  30,000  บาท 
ไดแกผลงาน การจัดการองคความรูกลุมงานธุรการภาควิชาและคลังเลือดกลาง 
   คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
   เปนโครงการที่จัดทําระบบคูมือการปฏิบัติงานดานธุรการไดอยาง 

ครบถวน  มีการพัฒนางานและประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ 
จากหัวหนางานอยางตอเนื่อง 

เจาของผลงานคือ กลุมผูปฏิบัติงานภาควิชาคลินิก  ปรีคลินิกและคลังเลือดกลาง 
 

2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่  1  ไดรับเกียรติบัตรและเงินรางวัลจํานวน  20,000  บาท 
ไดแกผลงาน สานสายใยเพื่อสุขภาพหัวใจดี 
   ศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   เปนโครงการที่มีเครือขายการประสานความรวมมือกับองคกรภาค 

ประชาชน  กิจกรรมที่ใหบรกิารลงสูประชาชน  ชุมชนและครอบครัว 
อยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน 

เจาของผลงานคือ นางวิไลวรรณ  นุชศรี  ศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่  2  ไดรับเกียรติบัตรและเงินรางวัลจํานวน  10,000  บาท 
ไดแกผลงาน ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร   

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
   เปนโครงการที่มีระบบคนหาขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารที่สําคัญ 

ภายในคณะไดรวดเรว็มีประสิทธิภาพ  มีการวางแผนระบบงานใหกับผูใช 
งานไดอยางเหมาะสมกับความตองการ 

     เจาของผลงานคือ คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

และหลังเสร็จส้ินพิธีมอบรางวัลประธานไดดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจงตอท่ีประชุม 

1.1 รศ.ก่ิงฟา  สินธุวงษ  ครบวาระเกษียณอายุราชการ 
    ประธานไดแจงตอที่ประชุม เนื่องในโอกาสที่ รศ.กิ่งฟา  สินธุวงษ  ซึ่งดํารงตําแหนง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารย ติดตอกันมาหลายสมัย จะครบวาระเกษียณอายุราชการ 
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2550  นี้ ดังนั้น จึงรวมการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้เปนครั้งสุดทาย   
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ในการนี้ จึงขอถือโอกาสขอบคุณ รศ.กิ่งฟา สินธุวงษ  ที่ไดทุมเทความสามารถสรางคุณประโยชน ใหแก
มหาวิทยาลัยมาโดยตลอด   และ รศ.กิ่งฟา สินธุวงษ  ไดกลาวขอบคุณตอบตอ นายกสภามหาวิทยาลัย 
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทาน  
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

1.2 แนะนํากรรรมการสภามหาวิทยาลัย ท่ีมารับตําแหนงใหม 
               ประธานใหอธิการบดีแนะนํากรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ไดรับการแตงตั้งโดยตําแหนง 2 
ทาน ดังนี้ 
 1. อาจารยพรรณวดี  ตันติศิรินทร   ผูไดรับการเลือกตั้งเปน ประธานสภาคณาจารย ในการประชุม
เพื่อเลือกตั้งกรรมการบริหารสภาคณาจารย เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2550  ในการนี้ มหาวิทยาลัยไดเสนอ
แตงตั้งเปนผูรักษาราชการแทนประธานสภาคณาจารย เพื่อใหสามารถเขารวมการประชุมสภามหาวิทยาลัย   
ในครั้งนี้ได 
 2. นายเฉลิมชัย  วงษนาคเพ็ชร   ผูไดรบัการเลือกตั้งเปน นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัย 
ขอนแกน ซึ่งคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน จะครบกําหนดวาระการปฏิบัติ
หนาที่ ในวันที่ 27 กันยายน 2550  และสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน ไดเลือกตั้งนายกสมาคม
ศิษยเกาฯขึ้น เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2550  ผลปรากฏวา นายเฉลิมชัย  วงษนาคเพ็ชร ไดรับเลอืกตั้งให 
เปนนายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป พ.ศ. 2550 -2552 อีกวาระ 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
  ท่ีประชุมรบัทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องที่เลขานุการแจงตอท่ีประชุม 

2.1 กําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา 
        จากมหาวิทยาลัยขอนแกน   ประจําปการศึกษา 2549 

  กรรมการและเลขาน ุการสภามหาว ิทยาล ัย เสนอตอที ่ป ร ะช ุมว า  ดวยสําน ัก
พระราชวังไดมีหนังสือแจงมายังมหาวิทยาลัยแลววา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯให สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค
พระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2549  ณ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ในชวงระหวางวันท่ี  17- 19 ธันวาคม  2550   ซึ่งมหาวิทยาลัยไดกราบบังคม
ทูลเชิญใหทรงเปดอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร และอาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนีอนุสรณ โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ในโอกาสที่เสด็จ
พระราชดําเนินแทนพระองค มาพระราชทานปริญญาบัตรฯ นี้ดวย  สําหรับวันที่แนนอนนั้น จะไดประสาน
และแจงใหมหาวิทยาลัยทราบตอไป  จึงใครขอเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบเปนการเบื้องตน  และเมื่อ
มหาวิทยาลัยไดรับทราบกําหนดการเสด็จพระราชดําเนินที่แนนอนแลว จะไดเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง  
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และขอเรียนเชิญรวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ดังกลาว ซึ่งมหาวิทยาลัยจะไดมีหนังสือเรียนเชิญตอไป 
      ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  

    ครั้งท่ี 6/2550  เมื่อวันพุธท่ี   1   สิงหาคม   2550 
  ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2550  
เมื่อวันที่  1 สิงหาคม 2550  โดยใหเพิ่มเติมขอความในมติการประชุม  วาระที่ 6.1   ขอ 3    ในหนา 8   
วา “ 4) ใหมหาวิทยาลัยเปนตัวอยางในการปลูกตนไมเพื่อชวยดดูซับกาซคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศ เพื่อ
ชวยแกไขปญหาภาวะโลกรอน  และจัดทําเปนประกาศฯประชาสัมพันธบทบาทดังกลาวเพื่อเปนตัวอยางแกสังคม” 
 
ระเบียบวาระที่  4  เรื่องสืบเน่ือง 
 4.1   รายงานสถานภาพสินทรัพยและการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
         เพียงวันท่ี  17  สิงหาคม   2550 

รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยขอรายงานสถานภาพ 
สินทรัพยและการลงทุนของมหาวิทยาลัย และรายจายจากเงินรายไดเพียงวันที่  17 สิงหาคม 2550  ดังนี้ 
 

 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี  7/2550  เมื่อวันท่ี  5 กันยายน  2550 

ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งท่ี 8/2550  เมื่อวันที  3  ตุลาคม  2550  เรียบรอยแลว 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%94%E0%B9%8C
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1. สถานภาพสินทรัพยและการลงทุน 
 

 ณ  18  ก.ค. 50 ณ  17 ส.ค. 50 
ประเภท จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน 

สินทรัพย  5,326,946,781.67
   ก) ประเภทดอกผลใชได 5,017,611,810.73 5,011,307,334.13 
   ข) ประเภทดอกผลมี  
       ขอกําหนด 

313,018,751.58    315,639,447.54 

การลงทุน  5,326,946,781.67
    เงินฝากธนาคาร/สถาบันการเงิน  2,862,890,562.15 2,815,806,781.67 2,815,806,781.67 
   ตราสารหนี ้  1,845,740,000.00 
          พันธบัตร           1,414,980,000.00 1,464,980,000.00 
          หุนกู  347,000,000.00    347,000,000.00 
          อื่นๆ  273,760,000.00    268,760,000.00 
   ตราสารทุน     430,400,000.00* 
          หุนสามัญ - - 
            กองทนุรวมที่ลงทุนในหุน 432,000,000.00    430,400,000.00 
หมายเหต ุ รายละเอียดประกอบสําหรับกองทุนรวมวายุภักษ  

1. มูลคาหุนตาม NAV  ณ วันที่  10   สิงหาคม  2550    = 10.76 บาท 
2. ราคาหุน ณ ราคาปดตลาด วันที่ 17  สิงหาคม 2550       = หุนละ  9.11 บาท 
3. จากมติคณะกรรมการการเงนิของมหาวิทยาลัยขอนแกนเห็นชอบใหคิดมูลคาตาม NAV  

2. รายได 
     2.1 ดอกเบ้ียรับปงบประมาณ 2550 ( 1 ต.ค. 2549 –  17 ส.ค. 2550 )     104,785,787.51 บาท 

3.   รายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลยั ในปงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 - 18 กรกฎาคม 2550) 
 3.1 งบบุคลากร           88,305,459.42     บาท 

3.2 งบดําเนินงาน               1,526,151,800.29     บาท 
3.3 งบลงทุน         146,729,457.99     บาท 

 3.4 งบเงินอุดหนุน                 585,195,656.68      บาท 
 3.5 รายจายอื่นๆ                  151,267,960.10     บาท 
      รวม            2,497,650,334.48    บาท  
4.  สหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มหาวิทยาลัยขอนแกนใหกูยืมเงินจํานวน 150,000,000.00 บาท 
(ณ วันที่  17  สิงหาคม  2550  เงินตนคงเหลือจํานวน  55,000,000.00 บาท) 
มข. ไดรับดอกเบี้ยจากสหกรณออมทรัพยแลว จํานวน 25 งวด (ก.ค. 2548 – ก.ค. 2550)  
      เปนเงิน  9,009,760.94  บาท 
อนึ่ง สําหรับขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยในเรื่องใหบริษัทเอกชนเขามาวิเคราะหเสถียรภาพ 

ทางการเงินของมหาวิทยาลัย นั้น ฝายบริหารอยูระหวางการเตรียมการที่จะดําเนินการดังกลาวตอไป 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

            ท่ีประชุมรับทราบ 
 

 4.2   รายงานสถานภาพเงินกองทุน ฯพณฯ พจน สารสิน   
                    ณ วันท่ี 18 กรกฎาคม 2550 
  รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมวา กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ไดรายงาน
สถานภาพเงินกองทุนฯพณฯ พจน สารสิน ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2550 มียอดคงเหลือเปนเงิน 
6,552,978.49 บาท (หกลานหาแสนหาหมื่นสองพันเการอยเจ็ดสิบแปดบาทสี่สิบเกาสตางค) ซึ่งมี
ยอดเงินต่ํากวาที่แจงตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 
2550 จํานวน 1,019,990 บาทนั้น  เกิดจากการบันทึกยอดรายรับครั้งสุดทายซ้ํากัน 2 ครั้ง  ตอมาไดมีการ
ตรวจสอบยอดเงินอีกครั้ง จึงมีเงินคงเหลือ จํานวน 6,552,978.49 บาท  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  
  ท่ีประชุมรับทราบ 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี  7/2550  เมื่อวันท่ี  5 กันยายน  2550 

ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งท่ี 8/2550  เมื่อวันที  3  ตุลาคม  2550  เรียบรอยแลว 
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 4.3    (ราง) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารขาราชการ 
                     พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ... 
  รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยไดเสนอ          
(ราง) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ... และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวการประชุมครั้งที ่
6/2550  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2550  ไดพิจารณาและมีขอคิดเห็นใหพิจารณาปรับปรุงแกไข แลวนั้น  
มหาวิทยาลัยไดแกไขตามความเห็นของสภามหาวิทยาลัย และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล ในคราวการประชุมครั้งที่ 5/2550  เมื่อวันที่  7 สิงหาคม 2550  ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลมีความเหน็ตามเหตุผลประกอบการแกไขรางขอบังคับฯ   และมหาวิทยาลัยไดแกไข (ราง) 
ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ...  เรียบรอยแลว  จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารางขอบังคับ
ดังกลาวพรอมเหตุผลประกอบการแกไข  รวมทั้งรายละเอียดกลุมสายงานและชื่อตําแหนง ตําแหนง
ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ตามที่ ก.พ.อ. กําหนด ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 
                      จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
                      ที่ประชุมพิจารณาแลว มีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ขอบังคับฯ ในหนา 3 ขอ 3.3  ขอความวา “และผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ตาม
ขอ 7.3 จํานวน 2 คน และตองไมเปนผูบริหาร” ควรตดัคําวา “ประเภททั่วไป” ออก 
เพื่อใหเขาใจไดชัดเจนขึ้น 

2. กรณีการเขารวมประชุมของคณะกรรมการอุทธรณรองทุกขฯ ตามองคประกอบขอ 
5.2   (8) ประธานสภาขาราชการและลูกจาง  หากเปนบุคคลคนเดียวกันกับ  (6) 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนขาราชการ    ควรใหจัดทําเปนหนังสือ
มอบหมายรองประธานสภาขาราชการและลูกจางหรือผูแทนเขารวมประชุมแทนเปน
คราวๆได 

3. การจัดทํากฎหมายลูก ควรพิจารณาใหครอบคลุมประเด็นสาระสําคัญ  เรื่องการ
อุทธรณรองทุกข  การลงโทษทางวินัย  การคลี่คลายความคับของใจของบุคลากร 
รวมทั้ง  การพิทักษระบบคุณธรรม  ใหครบถวน 

                      มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบหลักการ (ราง) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัย 
ขอนแกน วาดวย การบริหารขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ...  
ตามที่เสนอ  และนําขอคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชมุไปพิจารณาปรับแกไขหรือดําเนินการตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพือ่พิจารณา 
 5.1   การจัดทําคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ 
                    มหาวิทยาลัยขอนแกนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ดวยสํานักงาน ก.พ.ร. 
โดยที่ปรึกษา  คือ  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  กําหนดปฏิทินการ
จัดทําคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  ประจําปงบประมาณ  2551  
มีประเด็นสําคัญที่มหาวิทยาลัยจะตองดําเนินการภายในกําหนด  คือ 

1.  จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  2551  ที่มีคุณภาพ มาตรฐานตาม
หลักเกณฑที่กําหนดและผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  เพื่อสงให สมศ.ภายในวันที่  14  
กันยายน  2550   

2.  เสนอตัวชี้วัด  น้ําหนัก  คาเปาหมายและเกณฑการใหคะแนนความสําเร็จของการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองปฏิบัติราชการฯ  ภายในวันที่  21  กันยายน  2550  และเจรจาความเหมาะสม
ในขอเสนอดังกลาวในวันที่  10  ตุลาคม  2550 

3. สงคํารับรองการปฏิบัติราชการที่อธิการบดีลงนามแลวใหสํานักงานคณะกรรมการ      
การอุดมศึกษา  ภายในวันที่  30  พฤศจิกายน  2550 

ซึ่งมหาวิทยาลัยไดเตรียมการและดําเนินงาน  ดังนี้ 
                        1. ใชแผนปฏิ บัติการมหาวิทยาลัยขอนแกนตามแผนยุทธศาสตรการบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550-2553 ฉบับผานความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราว
ประชุมครั้งที่  1/2550  วันที่  7  มีนาคม  2550  เปนหลักในการดําเนินงานขอใหคณะ/หนวยงาน  จัดทํา 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  2551 ในสวนที่เกี่ยวของตามแบบฟอรมที่กําหนด  จัดสง

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี  7/2550  เมื่อวันท่ี  5 กันยายน  2550 

ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งท่ี 8/2550  เมื่อวันที  3  ตุลาคม  2550  เรียบรอยแลว 
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มหาวิทยาลัยภายในวันที่  10  กันยายน  2550  กอนรวบรวมและประมวลสาระสําคัญในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย 
                        2. ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  2551  และเตรียมการ     
ในประเด็นที่เกี่ยวของเพื่อนําเสนอขอความเห็นชอบตอที่ประชุมคณบดี  และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ตามลําดับ 

โดยเหตุที่คณะ/หนวยงาน และมหาวิทยาลัยมีกิจกรรมตาง ๆ ที่ตองเรงดําเนินการ
และเรงรัดการเบิกจายงบประมาณตามมติ ครม.  กอปรกับปฏิทินการดําเนินงานของ สมศ. มีความกระชั้น
ชิด  ไมสอดคลองกับกําหนดการประชุมของสภามหาวิทยาลัย  ในวันที่  5  กันยายน  และ  3  ตุลาคม  
2550  ตามลําดับ  จึงขออนุญาตนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบในประเด็นตางๆ ดังนี้ 

1. ใหใชแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยขอนแกน  ตามแผนยุทธศาสตรการบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. 2550 -2553  เปนหลักในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2551  ครั้งนี้  โดยอาจจัดกลุมกลยุทธ  งาน/โครงการใหสอดคลองกับตัวชี้วัดและคาเปาหมายของ
โครงการตามที่ ก.พ.ร. กําหนด 

และขอเสนอใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบดวย  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวนหนึ่ง  และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากภายใน
มหาวิทยาลัยทั้งหมด  เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  2551  ซึ่งตอง
ดําเนินการใหแลวเสร็จและทันสง สมศ.ในวันที่  14  กันยายน  2550 

2. ใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีดําเนินการหรือมอบหมาย
ผูรับผิดชอบดําเนินการ 

2.1  จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2551 
2.2 จัดทําและเจรจาตัวชี้วัด  น้ําหนัก  คาเปาหมายและเกณฑการใหคะแนน

ความสําเร็จของการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2551 

   ทั้งนี้  ใหรายงานผลการดําเนินการดังกลาวใหสภามหาวิทยาลัยทราบในโอกาสตอไปดวย 

                        จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

                        ศ.บวรศิลป  เชาวนชื่น ไดมีขอคิดเห็นเสนอแนะวา ในปตอๆไป แผนปฏิบัติการประจําป
ควรมีกรอบการดําเนินงานใหแลวเสร็จประมาณ 2 เดือนกอนเริ่มปงบประมาณใหม   และควรนําผลงาน
ของปที่ผานมา มาวิเคราะหจัดทําโครงการใหมดวย    

 มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบใหใชแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยขอนแกน  ตามแผนยุทธศาสตร
การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. 2550 -2553  เปนหลักในการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2551  ครั้งน้ี  โดยอาจ
จัดกลุมกลยุทธ  งาน/โครงการใหสอดคลองกับตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย
ของโครงการตามที่ ก.พ.ร. กําหนด 

2. มอบหมายกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิประกอบดวย  อุปนายก
สภามหาวิทยาลัย   ศ. เชิดชัย  รัตนเศรษฐากุล   และ นายเฉลิมชัย      
วงษนาคเพ็ชร และกรรมการสภามหาวิทยาลัยภายในมหาวิทยาลัยท้ังหมด 
รวมเปนกรรมการเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ  2551   

3. ใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีดําเนินการหรือ
มอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ   พ.ศ. 2551  รวมทั้งจัดทําและเจรจาตัวช้ีวัด  นํ้าหนัก             
คาเปาหมายและเกณฑการใหคะแนนความสําเร็จของการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2551  

                            โดยใหรายงานผลการดําเนินการดังกลาวใหสภามหาวิทยาลัยทราบตอไป     

 
 5.2  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารจัดการ  
                 คลินิกทันตกรรมพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร พ.ศ. ... 
              รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมวา เพื่อใหการดําเนินงานของคลินิกทันตกรรม
พิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนไปดวยความเรียบรอย คณะทันตแพทยศาสตร 
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จึงขอเสนอ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารจัดการ คลินิกทันตกรรมพิเศษ คณะ
ทันตแพทยศาสตร  พ.ศ. ...โดย ยกเลิก ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คาตอบแทนในการให 
บริการนอกเวลาราชการปกติที่คลินิกทันตกรรมพิเศษ  คณะทันตแพทยศาสตร พ.ศ. 2539   
            ทั้งนี้ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครัง้ที่ 15/2550  เมื่อวันที่ 17 
สิงหาคม 2550  เรียบรอยแลว 
                    จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
            มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย 
ขอนแกน วาดวย การบริหารจัดการคลินิกทันตกรรมพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร พ.ศ. ...  
ตามที่เสนอ 
  
      5.3  แนวปฏิบัติในการทําความตกลงรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกน 
                  กับสถาบันตางประเทศ 
  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา  ตาม  ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  แนวทางความตกลงรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับ
สถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ.2550  ลงวันที่ 23 มีนาคม 2550  โดยอางถึงขอ 5.2 ตามประกาศฯ 
“การดําเนินการความตกลงทางวิชาการใดๆ ตองไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยตอง
แจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ ภายในระยะเวลา 30 วัน” และตามขอ 7 แหงประกาศฯดังกลาว
กําหนดวา “ใหสถาบันอุดมศึกษาไทยเสนอสภาสถาบันพิจารณาทบทวนสถานะความตกลงรวมมือทาง
วิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศซึ่งไดลงนามกอนประกาศมีผลบังคับใช หากปรากฏวาความตก
ลงความรวมมือนั้นไมไดมีการดําเนินการใดๆ ภายในระยะเวลา 3 ป นับจากวันลงนาม ใหถือวาความตกลง
รวมมือดังกลาวสิ้นสุดลง”  
  ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธไดดําเนินการรวบรวม และวิเคราะหสถานะของขอตกลง
ความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกนกับสถาบันตางประเทศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2550 
แลว โดยแบงสถานะออกเปน 5 กลุมตามขอบเขตความรวมมือที่กําหนดในขอ 6.1-6.6 ของประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการขางตน เรียบรอยแลว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ในการนี้ 
เพื่อใหการดําเนินการจัดทําขอตกลงความรวมมือกับสถาบันตางประเทศของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
เปนไปตามที่กําหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  มีประสิทธิภาพ ยืดหยุน  และคลองตัว    
มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอแนวทางในการจัดทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศ เพื่อขอ
อนุมัติหลักการจากสภามหาวิทยาลัยตอไป ดังนี้ 

1. สําหรับขอตกลงความรวมมือที่มีอยูในปจจุบันจนถึงส้ินสุดเดือนสิงหาคม 2550 ซึ่ง
จํานวนทั้งส้ิน 191 ฉบับ ใหปฏิบัติดังนี้ 
• ขอตกลงความรวมมือในกลุมที่ 1 (ยังไมหมดอายุ และยังคงมีกิจกรรม) กลุมที่ 2 

(หมดอายุ แตยังคงมีกิจกรรม) และกลุมที่ 3 (ยังไมหมดอายุ ยังไมไดดําเนิน
กิจกรรม) รวมจํานวน 144  ฉบับ ใหดําเนินการตอไปได  

• ขอตกลงความรวมมือในกลุมที่ 4 (หมดอายุ และไมมีการดําเนินกิจกรรม) และกลุม
ที่ 5 (ไมระบุวันหมดอายุ และไมมีการดําเนินกิจกรรม) รวมจํานวน 47 ฉบับ ใหยุติ
และ/หรือยกเลิก 

2. สําหรับขอตกลงความรวมมือที่จะมีการลงนามกับสถาบันตางประเทศตั้งแตเดือน
กันยายน 2550 เปนตนไป  มหาวิทยาลัยขออนุมัติหลักการดังนี้ 
• ขอตกลงความรวมมือที่มีขอบเขตตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการขอ 6.1.1, 6.2 

- 6.6 ซึ่งเปนความรวมมือทางดานการเรียนการสอน การวิจัย การถายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยี การใหบริการทางวิชาการ กิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม 
และกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ ซึ่งไมมีผลตอการจัดการหลักสูตรรวมเพื่อใหปริญญา 
ใหมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการพิจารณาลงนามในขอตกลงความรวมมือได  
และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

• ขอตกลงความรวมมือที่มีขอบเขตตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการขอ 6.1.2, 
6.1.3, 6.1.4 ซึ่งเปนความรวมมือดานการเรียนการสอนที่จะมีสวนเกี่ยวของหรือมี
ผลผูกพันเกี่ยวกับการจัดหลักสูตร/การเรียนการสอนรวมกันเพื่อใหปริญญา 
มหาวิทยาลัยจะตองนําเสนอขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัยกอนพิจารณาลงนามใน
ขอตกลงความรวมมือ 
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ทั้งนี้ ขอเสนอแนะขางตนไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธของมหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2550  เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2550  และไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณบดี คราวประชุมครั้งที่ 15/2550  เมื่อวันที่  17  สิงหาคม 2550 เรียบรอยแลว 
  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
                     ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยควรพิจารณากําหนดแนวปฏิบัติหรือระบบในการจัดทําขอตกลงฯ ใหมี
กรอบหลักการที่ชัดเจนวา ขอตกลงความรวมมอืฯนั้นจะเกิดผลกระทบที่สําคัญอยางไร 
ใหประโยชนในเรื่องใด ซึ่งจะเชื่อมโยงกับการเดินทางไปตางประเทศซึ่งควรเปนไป
ดวยความรอบคอบ และมีเปาหมายชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อใหการทําความตกลงความรวมมือ 
ทางวิชาการเกิดประโยชนสูงสุดและคุมคา และผูลงนามความรวมมอืฯ ควรเปนระดับ
อธิการบดี 

2. การจัดทําขอตกลงความรวมมือ ควรพิจารณาจัดทําในเชิงรุก  สอดคลองกับกลยุทธ 
ของมหาวิทยาลัย  และเนนความเปนเลิศในระดับภูมิภาคอาเซียนโดยอาจพิจารณา
ประเทศจีน  และประเทศอินเดีย  ซึ่งจะมีบทบาทมากในอนาคตอันใกล 

3. การจัดทําความรวมมือทางดานหลักสูตร  การเรียนการสอนที่มีผลตอการอนุมัติปริญญา  
     ควรเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบหลักการขอตกลงฯกอนลงนาม  
     ความรวมมือ  
4.   มหาวิทยาลัยควรพิจารณาวิเคราะหกจิกรรมความรวมมือทางวิชาการตามขอ 6.1 – 
      ขอ  6.6  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการฯ โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมความ 
     รวมมือและประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อเปนขอมูลในการวางแผนจัดทําโครงการ  
     ความรวมมือในอนาคต   และสําหรับขอตกลงฯที่ไมมีการดําเนินกจิกรรม ก็ควรจะ 
     วิเคราะหวาเกิดจากสาเหตุหรือปญหาใด เพื่อปองกนัไมใหเกิดปญหาซ้ํา 
5.  ขอตกลงความรวมมือที่ไมมีกิจกรรมในชวงเวลา 3 ปที่ผานมาควรยุติทั้งหมดตามที ่
     ประกาศกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

                     มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติหลักการแนวปฏิบัติในการทําความตกลง
รวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกนกับสถาบันตางประเทศ ตามที่เสนอ  โดยใหนํา
ขอคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการตอไป 
 
 5.4  เสนอรายชื่อผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ 
                  และรางวัลพระธาตุพนมทองคํา ประจําป  2550 
  อุปนายกสภามหาวิทยาลัยในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองผูสมควรไดรับปริญญา
กิตติมศักดิ์  ประจําป  2550  เสนอตอที่ประชุมวา ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกนที่  20/2550  ลง
วันที่  20  เมษายน  2550  ไดแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์  ประจําป  
2550  เพื่อดาํเนินการสรรหาและหรือเพื่อพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์และใหมีภาระและอํานาจหนาที่พิจารณาและ
ดําเนินการครอบคลุมถึงผูสมควรไดรับรางวัลพระธาตุพนมทองคําดวยนั้น  
   จากการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์  ประจําป 2550  
ในคราวประชุมครั้งที่  2/2550  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม  2550  ไดมีมตขิอเสนอชื่อผูสมควรไดรับปริญญา
กิตติมศักดิ์และรางวัลพระธาตุพนมทองคํา  ประจําป  2550  ดังนี้ 

1. ผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์  ประจําป  2550 
- เห็นสมควรทูลเกลาฯ ถวายปริญญาสัตวแพทยศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชา

สัตวแพทยศาสตร แดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
- เห็นสมควรทูลเกลาฯ ถวายปรญิญาวิทยาศาสตรดุษฏบัีณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาเคมี

แด  สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 
- เห็นสมควรใหปริญญาแพทยศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาแพทยศาสตร  แก  

ศาสตราจารยแพทยหญิงคาเรน โอลเนสส (Professor Karen OLNESS,MD) 
- เห็นสมควรใหปริญญาบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แก 

นายวันชัย  จิราธิวัฒน 
2. ผูสมควรไดรับรางวัลพระธาตุทองคํา  ประจําป  2550 

-  พระอาจารยอินทรถวาย  สันตุสสโก 
ซึ่งมีรายละเอียดประวัติและผลงานตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี  7/2550  เมื่อวันท่ี  5 กันยายน  2550 

ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งท่ี 8/2550  เมื่อวันที  3  ตุลาคม  2550  เรียบรอยแลว 
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(หมายเหตุ   ศ. กนก  วงษตระหงาน ขออนุญาตออกจากที่ประชุม เนื่องจากเปนผูมีสวนไดสวนเสีย กับผูที่
ไดรับการเสนอชื่อใหไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ในครั้งนี้) 
           จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
           มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบรายชื่อผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์
และรางวัลพระธาตุพนมทองคํา ประจําป 2550  ตามที่เสนอ 
 
 5.5   เสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิเพื่อเปนกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ตามขอ 6 แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การจัดระบบการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย  พ.ศ. 2548   กําหนดให
อธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดีเสนอผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไมเกิน 6 คน  รวมเปน
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้ง และมีวาระการดํารง
ตําแหนง 2 ป แตอาจไดรับการแตงตั้งใหมอีกก็ได 
                       บัดนี้  กรรมการผูทรงคุณวุฒิประจําคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ที่ไดรับการ
แตงตั้งตามคําสั่งที่ 3108/2548  ลงวันที่ 14 กันยายน 2548 จะหมดวาระการดาํรงตําแหนงในวันที่  6 
กันยายน 2550 จํานวน 4 คน  ไดแก  
 1.   ศาสตราจารย ดร.ประนอม  จันทรโณทัย         กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2.   รองศาสตราจารย ดร.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์       กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
3. ศาสตราจารย ดร. ศิริพร จิรวฒันกุล                 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
4. รองศาสตราจารย ดร.สัมพันธ  พันธุพฤกษ        กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

บัณฑิตวิทยาลัย จึงไดเสนอรายชื่อ ผูทรงคุณวุฒิเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย แทน
กรรมการฯที่หมดวาระลง  ดังนี้ 

 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
1. ศาสตราจารย ดร.ประนอม  จันทรโณทัย 
2. รองศาสตราจารย ดร.กมล   เลิศรัตน 

            กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
1. ศาสตราจารย ดร. ศิริพร  จิรวัฒนกุล 

 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
1. รองศาสตราจารย ดร.สัมพันธ  พันธุพฤกษ 

ทั้งนี้ ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 15/2550 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2550 แลว 
      จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

       มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิท่ีเสนอจํานวน 4 
คน  เปนคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  แทนกรรมการที่หมดวาระลง ตามเสนอ 
 
 5.6  เสนอแตงตั้งกรรมการบริหารสภาคณาจารย  ชุดป พ.ศ. 2550 

      รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่
มหาวิทยาลัย ไดดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย สภา
คณาจารย พ.ศ. 2550  ไปเรียบรอยแลว  และเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2550  อธิการบดีไดเรียกประชุมและ
เลือกตั้งกรรมการบริหารสภาคณาจารยแลว ไดคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารย  ชุดป พ.ศ. 2550 
ประกอบดวย  

1. อาจารยพรรณวดี  ตันติศิรินทร   เปน ประธานสภาคณาจารย  
2. ผูชวยศาสตราจารยอนันต  หิรัญสาลี  เปน รองประธานสภาคณาจารยคนที่หนึ่ง 
3. รองศาสตราจารยพิพัฒน  ศรีเบญจลักษณ เปน รองประธานสภาคณาจารยคนที่สอง 
4. รองศาสตราจารยสุธา  ภูสิทธิศักดิ์  เปน เลขานุการสภาคณาจารย 
      ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานของสภาคณาจารยเปนไปดวยความเรียบรอย  จึงขอเสนอ

แตงตั้งคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารย  พ.ศ. 2550  ตามรายชื่อขางตน 
     อนึ่ง เพื่อใหการดาํเนินงานของสภาคณาจารยในระหวางการนาํเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
แตงตั้งคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารย  เปนไปดวยความเรียบรอยเกิดผลดีกับทางราชการ และผูไดรับ
เลือกตั้งเปนประธานสภาคณาจารยไดเขาประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2550  ใน
วันที่  5 กันยายน 2550 นี้ได มหาวิทยาลัยจึงไดเสนอแตงตั้ง อาจารยพรรณวดี  ตันติศิรินทร เปนผูรักษา
ราชการแทนประธานสภาคณาจารยมหาวิทยาลัย  ตั้งแตวันที่ 23 สิงหาคม 2550  เปนตนไปซึ่งไดรับ
ความเห็นชอบจากนายกสภามหาวิทยาลัย และไดลงนามคําสั่งแตงตั้งเรียบรอยแลว  ตามคําสั่งสภา

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี  7/2550  เมื่อวันท่ี  5 กันยายน  2550 

ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งท่ี 8/2550  เมื่อวันที  3  ตุลาคม  2550  เรียบรอยแลว 
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มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่  29 /2550   ลงวันที่  27  สิงหาคม  2550  จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณารับรอง 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา   
  มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหแตงตั้งกรรมการบริหารสภาคณาจารย 
ชุดป พ.ศ. 2550 ตามที่เสนอ และพิจารณาใหการรับรองการแตงตั้งผูรักษาราชการแทน
ประธานสภาคณาจารยมหาวิทยาลัย  ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี  29/2550         
ลงวันท่ี  27 สิงหาคม 2550  ตามที่เสนอ 
 
 5.7  ขออนุมัติแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ   (ตามรายละเอียดเอกสารลับ) 
 
 5.8  ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน   2  หลักสูตร 

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ดวยคณะในสังกัดไดเสนอ
ขออนุมัติหลักสูตร ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร   และไดเสนอให
กรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรตามมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่  2/2549  เมื่อวันที่ 
1 มีนาคม 2549 พิจารณาใหความเห็นชอบแลวจํานวน  2  หลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียดการจาํแนก หลกัสูตร ตาม
ประเภทหลักสูตร  ระดับปริญญา  คณะ   และประเภทการเปดสอน ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
                     จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรตามที่เสนอ 
                       มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบหลักสูตรตามที่เสนอ  2  หลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก 
สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค  (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550)  

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2550) 
 

 5.9  เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา 
กรรมการและเลขานกุารสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ดวยมีคณะตางๆในสังกัด 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะไดเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษาโดย
รับรองวาไดตรวจสอบรหัสประจําตัวนักศึกษา  ชื่อ-ชื่อสกุล รายวิชา  สาขาวิชา  และคะแนนเฉลีย่สะสม 
ถูกตองเรยีบรอยแลว มหาวทิยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตามอํานาจตามความใน
มาตรา 16 (3) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541   จํานวน   89    คน   ประกอบดวย 
  -  ระดับปริญญาเอก                     5     คน 
  -  ระดับปริญญาโท                    82  คน 

 -  ระดับปริญญาตรี                       2  คน  
ซึ่งมีรายละเอียดสรุปการจําแนกผูสําเร็จการศึกษาตามคณะ ระดับหลักสูตร  ชื่อปริญญา ตามเอกสารประกอบ 
วาระการประชุม   
  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณา 
  มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติปริญญาใหผูสําเร็จการศึกษา ตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระที่  6   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
            6.1  แผนกลยุทธดานการบริการวิชาการ และแผนกลยุทธดานการทํานุบํารุงศิลปะและ 
                    วัฒนธรรม   มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550 -2553   

 ฝายแผนและสารสนเทศรวมกับศูนยบริการวิชาการ และฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกา
สัมพันธ ไดรวมกันจัดทําแผนกลยุทธดานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550 -2553  และ
แผนกลยุทธดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550 -2553   โดยไดผานความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 14/2550 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2550 เรียบรอยแลว 

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 
6.2  รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดลผานความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติฯ 
           อธิการบดีไดเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่คณะรัฐมนตรีไดเสนอรางพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ... เพื่อเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยมหิดลสวนราชการเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับ สภานิติบัญญัติแหงชาติในคราวประชุมครั้งที่ 13/2549 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2549 ไดลงมติรับ
หลักการรางพระราชบัญญัติดังกลาวและไดแตงตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญดังกลาวตอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติเพื่อพิจารณาในวาระที่ 2 และ 3  บัดนี้ สภานิติบัญญัติแหงชาติในคราวประชุมครั้งที่ 44/2550 เมื่อ

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี  7/2550  เมื่อวันท่ี  5 กันยายน  2550 

ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งท่ี 8/2550  เมื่อวันที  3  ตุลาคม  2550  เรียบรอยแลว 
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วันที่ 15 สิงหาคม 2550 ไดมีมติ เห็นชอบแลว ดังนั้น กระบวนการพิจารณารางพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหิดลถือวาสิ้นสุดแลว และอยูระหวางนําเสนอเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศในพระราช
กิจจานุเบกษาตอไป  ทั้งนี้ไดเสนอรางพระราชบัญญัติฯฉบับที่เสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติเมื่อวันที่ 15 
สิงหาคม 2550 มาดวยแลว  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   นอกจากนี้ ไดรับ
ทราบเพิ่มเติมภายหลังวา ขณะนี้ รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
ก็ไดผานความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแหงชาติแลวเชนกัน 

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

           6.3  รายงานผลการดําเนินงานประจําป 2549  ศูนยบมเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยขอนแกน 
  ตามขอ 16 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2548  ใหผูจัดการศูนยจัดทํารายงานสรุปและเสนอรายงานการดําเนินงาน
ของศูนยบมเพาะฯ ในทุกแผนงานตอคณะกรรมการบริหาร เพื่อพจิารณาเสนอสภามหาวิทยาลัย  บัดนี้ 
ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรายงานผลการดําเนินงานประจําป 2549  โดยไดผาน
การตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน
ของศูนยบมเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยขอนแกน เรียบรอยแลว ตามหนังสือที่ ศธ  0514.4.1.2/UBI/184  
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2550  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 6.4  รายงานการจัดตั้ง สํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
                   และการจัดตั้งสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
  ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี ไดเสนอตอที่ประชุมวา ฝายวิจัยฯ
ขอรายงานการจัดตั้งสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งขณะนี้อยูในระยะที่ 1    
(พ.ศ. 2549 -2551) ของการจัดตั้งซึ่งเปนการจัดตั้งหนวยบมเพาะธุรกิจเทคโนโลยี 4 แหงในอาคารที่มี
อยูแลวของมหาวิทยาลัยในเครือขาย เพื่อเริ่มดําเนินการบมเพาะผูประกอบการใหมทางเทคโนโลยี และ
เพื่อจัดใหมีบรกิารยกระดับเทคโนโลยีของผูประกอบการในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สําหรับการจัดตั้ง
สํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดใชงบประมาณเงินรายไดจํานวน 2,000,000 บาท 
ในการปรับปรุงสถานที่ ซึ่งไดขอใชพื้นที่บริเวณชั้นลางของอาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร เปน
สถานที่สําหรับจัดตั้งสํานักงาน นอกจากนี้ ยังไดรับงบประมาณแผนดินโดยผาน สวทช. จํานวน 
3,900,000 บาท ในป 2549  และอีกจํานวน 15,300,000 บาท ในป พ.ศ. 2550 เพื่อเปนคาใชจายในการ
เตรียมความพรอมของสํานักงานและการดําเนินการบมเพาะนักธุรกิจและดําเนินการตามแผนของสํานักงานฯ 
และเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2550 ที่ผานมา คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สภานิติบัญญัติแหงชาติ ไดเขาเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งไดรับการ    
ชื่นชมวามีผลงานคืบหนามากกวาที่คาดหมาย ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 6.5 ศิษยเกาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน สรางชื่อรับรางวัล  
                 “นักวิทยาศาสตรรุนใหม” ประจําป พ.ศ. 2550 
  อธิการบดีไดเสนอตอที่ประชุมวา มูลนิธิสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดีเดนในพระ
บรมราชูปถัมภ ไดประกาศผลรางวัลนักวิทยาศาสตรดีเดน ประจําป พ.ศ.2550 และรางวัล
นักวิทยาศาสตรรุนใหมประจําป พ.ศ. 2550  มีผูไดรับรางวัลรวม 8 ราย  โดยรางวัลนักวิทยาศาสตร
รุนใหมประจําป พ.ศ. 2550  มีจํานวน 6  ราย ซึ่งในจํานวนนี้มีศิษยเกาจากคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรบัรางวัลดังกลาวดวย 2 ราย คือ ผศ.ดร.สันติ แมนศิริ ปจจุบันเปนอาจารย
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีผลงานดีเดนทางดานนาโนเทคโนโลยี  และ          
ผศ.ดร.วินิช พรมอารักษ เปนอาจารยคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   มีผลงานดีเดน
ทางดานการพัฒนาสารอินทรียชนิดใหมเพื่อการประยุกตใชในอุปกรณไดโอดเรืองแสงอินทรีย ซึ่งมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี  7/2550  เมื่อวันท่ี  5 กันยายน  2550 

ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งท่ี 8/2550  เมื่อวันที  3  ตุลาคม  2550  เรียบรอยแลว 
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6.6   การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา 
ในชวงที่ไมมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยไดจัดทําหนังสือเวียน 

เสนอตอกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา ตามหนังสือ
มหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว.6106 และตามบันทึก ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว.473   ลงวันที่  14  สิงหาคม 
2550 โดยครบรอบการเวียนหนังสือในวันที่  21   สิงหาคม  2550   และเมื่อถึงวันที่ครบกําหนดการเวียน
หนังสือแลวปรากฏวาไมมีขอทักทวงแตประการใด จึงถือวาสภามหาวิทยาลัย  มีมติอนุมัติ  ดังนี้ 
  -  ระดับปริญญาโท                    32        คน 
  -  ระดับปริญญาตรี                     2        คน 
               รวม         34       คน 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

 ท่ีประชุมรับทราบ 
 
6.7   สรุปกิจกรรมตางๆของมหาวิทยาลัยขอนแกน และรายงานสรุปขาวมหาวิทยาลัย 

                   ขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน ประจําเดือนสิงหาคม 2550 
  ในเดือนสิงหาคม 2550  มหาวิทยาลัยไดดาํเนินกิจกรรมที่สําคัญๆ ในดานการพัฒนาวชิาการ
และผลิตบัณฑิต  การวิจัย การบริการวิชาการ  การพัฒนานักศึกษา  การตางประเทศ  การพัฒนาระบบบริหาร
และบุคลากร   การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการจัดกิจกรรมพเิศษ  และนอกจากนี้งานประชาสัมพันธ
ยังไดรวบรวมรายงานสรุปขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ ประจําเดือนสิงหาคม  2550    ซึ่งมี
รายละเอียดบรรจุในแผนซีดี 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

6.8  รายงานผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจําเดือนกรกฎาคม  2550  
  ในเดือนกรกฎาคม 2550  อธิการบดไีดปฏบัิติภารกจิตางๆประกอบดวย งานประจําทั่วไป  
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับตางประเทศ/วิเทศสัมพันธ  และอื่นๆ  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 7  เรื่องอืน่ๆ 

7.1 บุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับการโปรดเกลาฯแตงตั้งเปนอธิการบดี  
       มหาวิทยาลัยนครพนม 

                 อธิการบดีไดเสนอตอที่ประชุมวา รศ.ดร.สุวิทย  เลาหศิริวงศ บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน 
ตําแหนงรองศาสตราจารย ระดับ 9 คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับการโปรดเกลาฯ
แตงตั้ง ใหดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวทิยาลัยนครพนม  คนแรก   
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 7.2 วารสารขวัญมอดินแดง 
         รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธเสนอตอที่ประชุมวา ฝายศิลปะ 
วัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ ไดจัดทําวารสารขวัญมอดินแดง  ปที่ 1  ฉบับที่ 1 ประจําเดือนกันยายน – 
พฤศจิกายน 2550 ขึ้น เปนฉบับแรก โดยมีนโยบายที่จะออกเปนรายไตรมาส  เพื่อส่ือสารอัตตลักษณรวม
ของชาวมอดินแดง นับแตครั้งอดีต ที่เปนความประทับใจ  รวมถึงบรรยากาศสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ วิถี
ชีวิต เกียรติประวัติ ผลงานของมหาวิทยาลัยขอนแกน อีกทั้งภาพสะทอนของมหาวิทยาลัยขอนแกนที่มีตอ
ชุมชน สังคม   
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
  ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะวา มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดทําขาวประชาสัมพันธแก
สมาชิกของมหาวิทยาลัย ไดแก บุคลากร  ศิษยเกา  นักศึกษาใหอยูในเลมเดียวกัน เนนสิ่งที่นาภาคภูมิใจ 
ของมหาวิทยาลัยในทุกๆดาน  โดยจัดทําเปนขาวประชาสัมพันธสวนกลางที่ชัดเจน  ครบถวน สมบูรณ  
อาจออกเปนราย 3 เดือน  โดยประสานรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ 
  ท่ีประชุมรับทราบ  
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 7.3  การจัดงานวิ่งขอนแกนมาราธอนนานาชาติ 
  นายรอม  หิรัญพฤกษ เสนอตอที่ประชุมวา เนื่องจากมหาวิทยาลัยเปนเจาภาพจัดงานวิ่ง
ขอนแกนมารอนนานาชาติขึ้นทุกป ซึ่งจัดเปนงานที่สรางชื่อเสียงใหมหาวิทยาลัยอยางมาก   ดังนั้น ควร
จัดใหมีการประชาสัมพันธใหมาก   นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยควรพิจารณาสนับสนุนการจัดงานดังกลาว
อยางเปนระบบ บูรณาการรวมกับการวจิัยดานการใชเทคโนโลยี เชนจัดทําอุปกรณ RFID (Radio 
Frequency Identification) เพื่อใชในการแขงขัน  โดยอาจประสานความรวมมือกับ NECTEC  
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

7.4  ขอเสนอในการนําเสนอขอมูลบนเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 
   รศ.นิสันต สัตยาศัย  เสนอตอที่ประชุมวา การนําเสนอขอมูลบนเว็บไซตของมหาวิทยาลัย  
คอนขางมีปญหาในการเขาถึงขอมูล  เนื่องจากไมมีการนําเสนอขอมูลสําคัญตามความรับผิดชอบของแต
ละฝาย ซึ่งหากตองการขอมูลตองไปคนหาในสวนของกองการเจาหนาที่เทานั้น ดังนั้นควรพิจารณา
ปรับปรุงใหมีขอมูลที่สําคัญๆของมหาวิทยาลัยอยูในเว็บไซตของแตละฝายดวยเพื่อใหสะดวกตอการสืบคน  
นายรอม  หิรญัพฤกษ ไดเสริมวา  มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเนื้อหาในเว็บไซตของมหาวิทยาลัยวาควรจะ
ไดปรับปรุงหรือไมอยางไรเพื่อใหสามารถใชประโยชนไดอยางสมบูรณ ขอมูลที่สําคัญๆของมหาวิทยาลัย 
ควรนําเสนอเปนภาษาอังกฤษ  เพื่อรองรับการเปนมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ  นอกจากนี้
วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย ควรจัดพิมพเปนฉบับภาษาอังกฤษดวย 
           จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 7.5  ความคืบหนาในการออกนอกระบบราชการของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
  นายพิสิฐ ลี้อาธรรม เสนอตอที่ประชุมวา ขอทราบความคืบหนาในการออกนอกระบบ
ราชการของมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งอธิการบดีไดชีแ้จงวา รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐ ของมหาวิทยาลัยตางๆที่กําลังรอเขารับการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ในชวงนี้ ไดแก   
มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยทักษิณ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง ตามลําดับ  และไดรับทราบขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาวา ภายหลังจากวันที่ 17 สิงหาคม 2550 ไปแลว สกอ.จะไมรับการเสนอ (ราง)พระราชบัญญัติ
การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐเพื่อพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรี ตอไปอีก เนื่องจากระยะเวลาไม
เพียงพอกับกระบวนการพิจารณาของรัฐสภาในวาระนี้ ดังนั้น (ราง)พระราชบัญญัติการเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐของมหาวิทยาลัยขอนแกนคงไมสามารถดําเนินการไดทันอยางแนนอน  เนื่องจากยังอยูใน
กระบวนการของการรับฟงความคิดเห็นฯ 
                      นายเฉลิมชัย วงษนาคเพ็ชร ในฐานะประธานคณะกรรมการดาํเนินงานเพื่อรับฟงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ... เพื่อเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ได
เสนอตอที่ประชุมเพิ่มเติมวา ขณะนี้คณะกรรมการฯไดดําเนินการรับฟงความคดิเห็นจากผูเกีย่วของกลุม
ตางๆ ใกลจะเสร็จส้ินสมบูรณแลว  โดยการดําเนินการสนทนากลุมแตละครั้ง ไดพยายามใหเกิดบรรยากาศ
สมานฉันทน ซึ่งไดรับความคิดเห็นมากมาย โดยจะขอสรุปผลการดําเนินการทั้งหมดใหสภามหาวิทยาลัย
ไดรับทราบในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป ในเดือนตุลาคม 2550 
                     จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
  
เลิกประชุม   10.30  น. 

 
 
 

      (ลงชื่อ)  กุลธิดา  ทวมสุข 

(รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 
                                                                รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
                          กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
 
นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์ 
ผูจดรายงานการประชุม 
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