
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
ครั้งท่ี  2/2550 

วันพุธท่ี  4   เมษายน  2550  
ณ  หองหนาเมือง  ช้ัน 3  โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส  จังหวัดขอนแกน 

 
------------------------------------------- 

 
ผูมาประชุม 
   1.  พลตํารวจเอกเภา  สารสิน   นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน    ประธาน 
   2.  นางผาณิต  นิติทัณฑประภาศ  อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
   3.  ศ.เชิดชัย  รัตนเศรษฐากุล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

4.  นายทองใบ  ทองเปาด   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
          5.  นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

6.  นางสาวพรพิมล  รัตนพทิักษ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
7.  นายรอม  หิรัญพฤกษ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
8.  นายปานชัย  บวรรัตนปราณ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
9.  นายเฉลิมชัย  วงษนาคเพ็ชร   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

          10. รศ.สุมนต  สกลไชย    อธิการบดี 
11. นายอภิสิทธิ์  รุจิเกียรติกําจร    ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน 
12. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร   รองอธิการบดีฝายบริหาร 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนรองอธิการบดี 
13. ศ.วิรุฬห เหลาภัทรเกษม    คณบดีคณะแพทยศาสตร  
                                                        กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี 
14. ศ.ละออศรี  เสนาะเมือง   คณบดีคณะวิทยาศาสตร  

       กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี 
15. รศ.มันทนา  สามารถ    คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
       กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี 
16. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี 
17. รศ.สมาน  ลอยฟา     ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ  
       (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู)  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนผูอํานวยการ 
18. รศ.ศจี  สัตยุตม                                  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารยประจํา 
19. ศ.บวรศิลป  เชาวนชื่น            กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารยประจํา  
20. รศ.นิสันต  สัตยาศัย              กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารยประจํา 
21. รศ.กิ่งฟา  สินธุวงศ             กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารยประจํา 
22. รศ.สมหมาย  ปรีเปรม           กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารยประจํา 
23. นางบุบผา  ชอบใช        กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจาก 

                                                                             ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษา 
          24. นายสมศักย ทองเอี่ยม   รองประธานสภาคณาจารยชั่วคราว 
                                                                         ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาคณาจารยชั่วคราว 
          25. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข                   รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
                     กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
              26. นางสังวาลย  ชางทอง   ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
ผูไมมาประชุม  (เนื่องจากติดราชการ  หรือภารกิจสําคญั) 
        1. ศ.เกียรติคุณ เกษม วัฒนชัย   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
   2. ศ.กนก  วงษตระหงาน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
 3. นายณรงคชัย  อัครเศรณี   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
          4. นายเตช  บุนนาค    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

5. นายพิสิฐ  ลี้อาธรรม             กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
          6. นายวสันต  วรรณวโรทร   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
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ผูเขารวมประชุม   
1. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา            รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล 
2. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 
3. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชยั                          รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 
4. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง       รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
5. ผศ. วิชัย  ณีรัตนพันธุ             รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 
6. นายวินัย  ใจขาน    รองอธกิารบดฝีายสังคมและชุมชนสัมพันธ 
7. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก                         รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 

 
เริ่มประชุมเวลา   11.05  นาฬิกา 
  เมื่อครบองคประชุมประธานไดดําเนินการไปตามระเบียบวาระดังนี้ 
      
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจงตอท่ีประชุม 
   - ไมมี – 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องที่เลขานุการแจงตอท่ีประชุม 

2.1 รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหาร 
  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่ รองศาสตราจารยกติติชัย ไตรรัตนศิริชัย 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ซึ่งไดรับเลือกเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหาร (คณบดี) ไดรับการ
แตงตั้งใหดาํรงตําแหนงรองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี จึงพนจากการเปนกรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ประเภทผูแทนผูบริหาร (คณบดี) ดวย ที่ประชุมผูบริหาร เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2550 ไดพิจารณาเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหาร แทนตําแหนงที่วางลง ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย หลักเกณฑ
และวิธีการเลอืกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท ผูแทนผูบริหาร พ.ศ. 2541  ปรากฏวา  ผูชวยศาสตราจารยเกษม นันทชัย 
คณบดีคณะเทคโนโลย ี เปนผูไดรับเลือกใหเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหารแทนตําแหนงที่วางลง 
และไดประกาศผลเรียบรอยแลว ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 297/2550) ลงวันที่ 8 มีนาคม 2550    
  นอกจากนี้ ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกน คราวประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2550  
ไดมีมติใหรองประธานสภาคณาจารย(ชั่วคราว) ทําหนาที่แทน ประธานสภาคณาจารย (ชั่วคราว)  นั้น  อาจารยสมศักย ทองเอี่ยม 
รองประธานสภาคณาจารยชั่วคราว จึงเปนผูทําหนาที่แทน ประธานสภาคณาจารยชั่วคราว 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และขอแนะนํา ผูชวยศาสตราจารยเกษม นันทชัย และ       
อาจารยสมศักย   ทองเอี่ยม ตอที่ประชุม 
  ท่ีประชุมรับทราบและปรบมือใหการตอนรับ 
    
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  

    ครั้งท่ี 1/2550  เมื่อวันพุธท่ี   7   มีนาคม  2550 
  ที่ประชุมไดพจิารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัครั้งที่ 1/2550  เมื่อวันที่  7  
มีนาคม 2550   โดยมีการแกไข ดังนี้ 

1. หนา 1  ตาํแหนงผูไมมาประชุมหมายเลข 4  แกไขเปน “ ประธานสภาคณาจารย (ชั่วคราว)” 
2. หนา 7 วาระที่ 5.3 คําวา “บุคลากร” แกไขเปน “พนักงาน” 
3. หนา 11 มติวาระที่ 5.10  ขอ 1 คําวา “...เดน” แกไขเปน “จุดเดน” และ ขอ 3 ใหวงเลบ็ภาษาอังกฤษ 

และเพิม่ภาษาไทย เปน “...ดานจริยธรรม (Ethical)  กับ ดานเทคนิค(Technical)” 
 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องสืบเน่ือง 
4.1   รายงานสถานภาพสินทรัพยและการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

           เพียงวันท่ี  15   มีนาคม   2550  
รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยขอรายงานสถานภาพสินทรัพย 

และการลงทุนของมหาวิทยาลัยและรายจายจากเงินรายไดเพียงวันที่  15   มีนาคม  2550  ดังนี้ 
 

 

 

 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี  2/2550  เมื่อวันท่ี  4  เมษายน  2550 

ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที 3/2550  เมือวันที  2  พฤษภาคม  2550  เรียบรอยแลว 
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1. สถานภาพสินทรัพยและการลงทุน 

 
 ประเภท จํานวนเงิน 

(บาท) 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
สินทรัพย 4,858,269,658.38
   ก) ประเภทดอกผลใชได 4,497,948,728.10
   ข) ประเภทดอกผลมีขอกําหนด 360,320,930.28
การลงทุน 4,858,269,658.38
    เงินฝากธนาคาร/สถาบันการเงิน  2,667,529,658.38 2,667,529,658.38
   ตราสารหนี ้ 1,845,740,000.00
          พันธบัตร           1,124,980,000.00
          หุนกู (รวมบรรษัทเงนิทุน) 372,000,000.00
          อื่นๆ  293,760,000.00
   ตราสารทุน 400,000,000.00*
          หุนสามัญ - 
             กองทุนรวมที่ลงทุนในหุน 400,000,000.00

* NAV  กองทุนรวมวายุภักษ  ณ วันที่  9   มีนาคม 2550  = 10.726 บาท 
  ราคาปดตลาดหลักทรัพย ณ วันที่  14   มีนาคม  2550  กองทุนรวมวายุภักษ =  8.76 บาท  

      ทําใหมูลคาตามตลาดของกองทุนรวมที่ลงทุนในหุนมีมูลคา  เปนเงิน   351,600,000  บาท 
 
2. รายได 

     2.1 ดอกเบ้ียรับปงบประมาณ 2550 ( 1 ต.ค. 2549 –  15  มีนาคม 2550 )   76,488,663.11 บาท 
 

3.   รายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลยั ในปงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 - 16 มีนาคม 2550) 
 3.1 งบบุคลากร         31,427,975.98     บาท 

3.2 งบดําเนินงาน                722,285,984.99     บาท 
3.3 งบลงทุน         43,276,206.63     บาท 

 3.4 งบเงินอุดหนุน                331,925,197.92     บาท 
 3.5 รายจายอื่นๆ                   80,888,057.38     บาท 
      รวม            1,209,803,422.95    บาท  
 
4.  สหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มหาวิทยาลัยขอนแกนใหกูยืมเงินจํานวน 150,000,000.00 บาท 
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2550  เงินตนคงเหลือจํานวน  80,000,000.00 บาท 
มข. ไดรับดอกเบี้ยจากสหกรณออมทรัพยแลว จํานวน 20 งวด (ก.ค. 2548 – ก.พ. 2550)  
      เปนเงิน  7,909,418.47  บาท 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  และมีมติใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการการเงิน มหาวิทยาลย  

ชุดใหม  เพื่อทําหนาท่ีบริหารเงินงบประมาณแผนดินและเงินรายไดของมหาวิทยาลัย รวมทั้งพิจารณา 
นําเงินรายไดไปฝากหรือลงทุนฯ  ตามระเบียบมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวย คณะกรรมการการเงินของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. 2546  ประกอบดวย 

1. นายณรงคชัย  อัครเศรณี          เปน ประธานกรรมการ 
2. นายเฉลิมชัย  วงศนาคเพ็ชร  เปน กรรมการ 
3. ประธานสภาคณาจารย   เปน กรรมการ 
4. ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เปน กรรมการ 
5. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ            เปน กรรมการ 
6. รศ.นิสันต  สัตยาศัย   เปน กรรมการ 
7. รองอธิการบดีฝายบริหาร   เปน กรรมการและเลขานุการ 

และมอบใหคณะกรรมการชุดดังกลาว พิจารณาเสนอคณะกรรมการจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก อีก 1 ชุด  
เพื่อเปนท่ีปรึกษาเก่ียวกับการนําเงินรายไดไปลงทุนเพื่อใหเกิดผลประโยชนสูงสุดตอไป       สําหรับการ
รายงานทางการเงินและรายงานประจําป ฝายบริหารจะรับไปปรับใหสามารถรายงานทุก  3 เดือน ตอไป   
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4.2  รายงานผลพิจารณาการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะ   
        เกษยีณอายุราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2550   

  อุปนายกสภามหาวิทยาลัยในฐานะประธานคณะกรรมการเพือ่พิจารณาการตอเวลาราชการของขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ที่จะเกษียณอายุราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2550  เสนอตอที่ประชมุวา เนื่องจากตามประกาศ  
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ  และเงื่อนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษา  พ.ศ. 2550  
และกําหนดใหสภามหาวิทยาลัยดําเนินการตอเวลาราชการใหแลวเสรจ็กอนที่ขาราชการผูนั้นจะเกษียณอายุราชการไมนอยกวา 
6 เดือน ภายในวันที่  1 เมษายน 2550  และสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  ในคราวการประชุมครั้งที ่ 1/2550  เมือ่วันที่  7  
มีนาคม  2550  จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษา  ที่จะ
เกษียณอายรุาชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2550  โดยใหมีหนาที่พิจารณานําแผนอตัรากําลังระยะ 4 ป (หรือกวานั้น)  ซึง่
มหาวิทยาลัยและหรอืคณะกาํลังดําเนินการเพื่อประกอบในการวเิคราะหความตองการคณาจารยเปนรายสาขาวิชา  และพิจารณา
ตอเวลาราชการใหแกคณาจารยที่ผานการพจิารณาตอเวลาราชการแทนสภามหาวทิยาลยัแลวรายงานผลใหสภามหาวทิยาลัย
ทราบ  คณะกรรมการฯ  ไดประชุมเพื่อพจิารณาการตอเวลาราชการแลว 2 ครั้ง เมื่อวนัที่ 23  และวนัที่  28  มีนาคม  2550  
สรุปผลการพิจารณา   ดังนี ้

1. การพิจารณาผลการตอเวลาราชการของขาราชการตามหลักเกณฑ  วิธีการ และเงื่อนไขการขยายเวลา 
ราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการขยายเวลา
ราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550  และประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  (ฉบับที่  1/2549)  
ลงวันที่  1  มีนาคม  พ.ศ. 2549  เรื่อง  หลักเกณฑ  และวิธีการขยายเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน 

2. แผนอัตรากําลงัระยะ 5 ป  เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังไมมีแผนอัตรากําลัง 5 ป คณะกรรมการฯจึงใชแผน 
กําลังระยะ 5 ป  ของทั้ง 3  คณะ  เปนกรอบในการประกอบการพิจารณา 

3. ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2550  คณะไดเสนอเหตผุลและความจาํเปนที่ตองขอตอเวลาราชการใหแกขาราชการ
ที่จะเกษียณอายุราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2550  จํานวน  4  ราย  ดังนี้ 
 คณะแพทยศาสตร  จํานวน  2  ราย 
  1.  รองศาสตราจารยสุมิตร  สุตรา สาขาวิชากุมารเวชศาสตร 
  2.  ผูชวยศาสตราจารยสุชาติ  อารีมิตร สาขาวิชาศัลยศาสตร 
          (ขาดคุณสมบัติตามขอ 5 (1)   แหงประกาศ  ก.พ.อ.  ลงวันที่  4  มกราคม  2550) 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จํานวน  1  ราย 
  3.  รองศาสตราจารยสมศักดิ์  ศรีสันติสุข สาขาวิชาสังคมศาสตร 
 คณะวิทยาศาสตร จํานวน 1 ราย 
  4.  รองศาสตราจารยชรัตน  มงคลสวัสดิ์ สาขาวิชาการรับรูระยะไกล (GIS) 
 4.   ผลการพจิารณาของคณะกรรมการเห็นสมควรตอเวลาราชการใหขาราชการทีม่ีคุณสมบัติ ครบถวนทั้ง 3 ราย  
ไดแกลําดับที ่ 1, 3 และ 4 โดยพิจารณาจากความขาดแคลนตามสาขาวชิาและความจาํเปนในการรักษาความเชีย่วชาญเฉพาะดาน
ของผูขอตอเวลาราชการ  ซึ่งมีรายละเอียดสรุปตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  สําหรับกรณีการตอเวลาราชการของผูชวยศาสตราจารยสุชาติ อารีมิตร สาขาวิชาศัลยศาสตร คณะ
กรรมการฯ  ไดพิจารณาแลวเห็นวา  ผูชวยศาสตราจารยสุชาติ  อารีมิตร  ขาดคุณสมบัติเบ้ืองตน  ตามขอ 5 (1) แหงประกาศ   
ก.พ.อ. ฯ  กลาวคือ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่จะไดรับการพิจารณาใหตอเวลาราชการ จะตองเปนผูดํารง
ตําแหนงศาสตราจารยหรือตําแหนงรองศาสตราจารยอยูกอนหรือ ณ วันที่ 31 มีนาคม ของป ที่เกษียณอายุราชการ 
หากดํารงตําแหนงหลังจากนี้ใหสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณารับเขาปฏิบัติงานตอในแนวทางอื่นๆ อยางไรก็ตาม
ผูชวยศาสตราจารยสุชาติ  อารีมิตร  ไดยื่นขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารยตั้งแตวันที่  26  กันยายน  2549    แต
อยูในระหวางรอผลการพิจารณาผลงานจากผูทรงคุณวุฒิตามขั้นตอน  แหงประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการ
พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  พ.ศ. 2549  ลงวันที่ 
31  มีนาคม  พ.ศ. 2549  สงผลใหกระทบตอกระบวนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการเปลี่ยนแปลงไปโดยตองใชเวลา
ดําเนินการมากขึ้น จึงทําใหไมสามารถประเมินผลงานทางวิชาการของ ผูชวยศาสตราจารยสุชาติ  อารีมิตร ใหแลว
เสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2550 และทําใหผูชวยศาสตราจารยสุชาติ อารีมิตร ขาดคุณสมบัติเบ้ืองตนตามขอ 5 (1) 
ดังกลาวขางตน และโดยที่เรื่องนี้เปนปญหาสืบเนื่องมาจากประกาศ ก.พ.อ.ฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม จึงเห็นสมควร
หารือไปยัง ส.ก.อ เพื่อรักษาประโยชนของอาจารยของมหาวิทยาลัยในภาพรวมตอไปดวย 
  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอตอที่ประชุมเพิ่มเติมวา เนื่องจากกระบวนการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการของผูชวยศาสตราจารยสุชาติ อารีมิตร ยังไมสิ้นสุดโดยสมบูรณที่จะทําใหชี้ขาดคุณสมบัติเบ้ืองตนตาม
ขอ 5 (1) หรือไม มหาวิทยาลัยไดมีหนังสือราชการดวนที่สุดที่ ศธ 0514.3.7/2246 ลงวันที่ 29  มีนาคม 2550 ถึงเลขาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องขอหารือการพิจารณาการตออายุราชการของ ผูชวยศาสตราจารยสุชาติ  อารีมิตร 
แลว  สวนผลการพิจารณาตําแหนงทางราชการนั้น ขณะนี้อยูในขั้นตอนการรอผลการพิจารณาจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่ง
ไดรับผลตอบกลับมาแลว   2 ทาน เหลืออีก 1 ทาน และเมื่อไดรับผลครบแลว มหาวทิยาลัยจะดําเนินการตามขั้นตอนตอไป 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี  2/2550  เมื่อวันท่ี  4  เมษายน  2550 
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  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
มติ   ท่ีประชุมรับทราบ รวมทั้งมีขอเสนอแนะวามหาวิทยาลัยและคณะแพทยศาสตรสามารถ

ดําเนินการจางดวยวิธีอื่นได  
  

4.3  ระบบเงินเดือนและคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย  
รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราว 

ประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2550 ไดมีขอเสนอแนะใหมีการพิจารณาโครงสรางเงินเดือน คาตอบแทน
ทั้งของบุคลากรและผูบริหารใหเหมาะสมยิ่งขึ้น... นั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยขอเสนอระบบบัญชีเงินเดือนและ
คาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยคาตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน 
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2543  ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2543 ซึ่งไดกําหนดคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ออกเปน 4 ชนิด คือ 1) อัตราเงินเดือนพื้นฐาน 2) คาตอบแทนการปฏิบัติงานเพิ่ม 3) คาตอบแทนดานสวัสดิการ และ      
4) คาตอบแทนพิเศษอื่นๆ ภายใตหลักการและแนวคิด ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณาใหขอคิดเห็น 

มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลว มีขอเสนอแนะวา เน่ืองจากจํานวนพนักงานมหาวิทยาลัยจะมี 
ปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังน้ันเพื่อใหมหาวิทยาลัยสามารถสรางแรงจูงใจและรักษาพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมี
คุณภาพไวได  จึงควรพิจารณาทบทวนระบบบัญชีเงินเดือนและคาตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัย โดย
คํานึงถึงปจจัยการดํารงชีพ ความไดเปรียบ เสียเปรยีบในดานสวัสดิการ และคาตอบแทนตางๆ และความ
สอดคลองกับประโยชนท่ีมหาวิทยาลัยจะไดรับ โดยอาจพิจารณาเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยอื่นดวย และ
ประธานฯ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคล รับไปพิจารณาดําเนินการตามขอเสนอของที่ประชุม 
และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้งตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1  ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได ป 2550 เพิ่มเติม   
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ดวยมีคณะ/หนวยงานมีความจําเปนตอง 

ตั้งงบประมาณเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เพิ่มเติม  รวมเปนเงินทั้งส้ิน 326,391,793 บาท จึงขอ 
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 

1. คณะแพทยศาสตร  ขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติม 297,000,000 บาท โดยเปนรายรับจากเงินผลประโยชนจากการ
รักษาพยาบาล และงบประมาณที่ขออนุมัติเพิ่มเติมดังกลาวคณะไดจัดสรรเพื่อดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมดานการบริหารทั่วไป 
การบริการรักษาพยาบาล และการวิจัย ผลการดําเนินงานชวง 4 เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2550 (ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 
2549 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2550) คณะมีรายรับจริงจากงบประมาณเงินรายได จํานวน 637,153,490 บาท เฉลี่ย 159.07 ลาน
บาท/เดือน แตในแผนงบประมาณเงินรายไดคณะแพทยศาสตรไดประมาณรายรับจากเงินผลประโยชนฯ และเงินคาธรรมเนียม
การศึกษา ไวเพียง 1,609,574,000 บาท เฉลี่ย 132.589 ลานบาท/เดือน ดังนั้นเมื่อส้ินปงบประมาณจะมีรายรับมากกวารายรบั
ที่ตั้งไวตามแผนฯ  320.386 ลานบาท  และจากผลการดําเนินงาน คณะมีรายรับเพิ่มขึ้นและทําใหมีภาระคาใชจายตาง  ๆเพิ่มขึ้น
ดวย ซึ่งงบประมาณที่ไดรับอนุมัติตามแผนงบประมาณไมเพียงพอที่จะดําเนินงาน จึงตองเพิ่มเติมงบประมาณสําหรับภาระงาน
และและภาระคาใชจายที่เพิ่มขึ้น และเปนคาใชจายในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

2. คณะพยาบาลศาสตร ขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติม 10,529,660 บาท โดยเปนรายรับจากเงินผลประโยชนจาก 
การดําเนินงานของคณะ 7,790,800 บาท และขอใชเงินทุนสํารองสะสม 2,738,860 บาท ซึ่งปจจุบันคณะมีเงินทุนสํารองสะสม 
44,873,430.38 บาท (สิ้นปงบประมาณ 2550 จะมีเงินทุนสํารองสะสมเพิ่มขึ้นอีก 3,000,570 บาท จากเงินทุนสํารองที่ตั้งไวใน
ปงบประมาณ) และงบประมาณที่ขออนุมัติเพิ่มเติมดังกลาวคณะไดจัดสรรเพื่อดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมการฝกอบรมและการ
ปรับปรุงการใหบริการ ผลการดําเนินงานชวงตนปงบประมาณ คณะพยาบาลศาสตรมีโครงการใหมที่ไมไดกําหนดไวในแผน
งบประมาณ 7 โครงการ ประกอบดวยโครงฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 5 โครงการ และโครงการบริการวิชาการแกสังคม 2 โครงการ 
ทําใหมีภาระคาใชจายตาง  ๆ เพิ่มขึ้น ประกอบกับคณะมีการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ซึ่งงบประมาณที่
ไดรับอนุมัติตามแผนงบประมาณไมเพียงพอที่จะดําเนินงาน จึงตองเพิ่มเติมงบประมาณสําหรับการดําเนนิงานดังกลาว  

3. คณะสัตวแพทยศาสตร ขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติม 4,612,133 บาท โดยขอใชเงินทุนสํารองสะสมของ
คณะ ซึ่งปจจุบันคณะมีเงินทุนสํารองสะสม 28,017,514 บาท (สิ้นปงบประมาณ 2550 จะมีเงินทุนสํารองสะสมเพิ่มข้ึน
อีก 1,763,720 บาท จากเงินทุนสํารองที่ตั้งไวในปงบประมาณ) และงบประมาณที่ขออนุมัติเพิ่มเติมดังกลาวคณะได
จัดสรรเพื่อดําเนินงานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ซึ่งงบประมาณที่ไดรับอนุมัติตามแผน
งบประมาณไมเพียงพอที่จะดําเนินงาน จึงตองตั้งงบประมาณเพิ่มเติมสําหรับการดําเนินงานดังกลาว 

4. สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ (สํานักทะเบียนและประมวลผล) ขอตั้งงบประมาณเพิ่มเตมิ 14,250,000 
บาท ซึ่งเปนรายรับจากเงินคาธรรมเนียมการศึกษา และงบประมาณที่ขออนุมัติเพิ่มเตมิดงักลาวสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
ไดจดัสรรเพือ่ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมการสอบคัดเลอืกบุคคลเขาศกึษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน  ผลการดาํเนนิงานชวง
ตนปงบประมาณ สํานักบริหารและพฒันาวชิาการไดดําเนินงานตามนโยบายและวิธีการรบับุคคลในมหาวิทยาลัยขอนแกนโดย

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี  2/2550  เมื่อวันท่ี  4  เมษายน  2550 

ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที 3/2550  เมือวันที  2  พฤษภาคม  2550  เรียบรอยแลว 
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วิธีรับตรง ประจําปงบประมาณ 2550 ซึ่งมหาวิทยาลัยตองจัดสอบเองทําใหมรีายรับและรายจายเพิม่ขึ้นเนื่องจากเปนกิจกรรมที่
ไมไดกําหนดไวในแผนงบประมาณป 2550 จงึตองตั้งงบประมาณเพิ่มเติมสําหรับการดําเนินงานดังกลาว  

ทั้งนี้ ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2550  
ดวยแลว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอเพื่อพิจารณา 
มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบประมาณเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  

เพิ่มเติม ตามที่เสนอ 
 
5.2 รางงบประมาณประจาํป 2550 ของศูนยวิจัยรวมเฉพาะทางดานสวนประกอบฮารดดิสกไดรฟ   

รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอทีประชุมวา ศูนยวิจัยรวมเฉพาะทางดานสวนประกอบ 
ฮารดดิสกไดรฟ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งเปนองคกรในกํากับมหาวิทยาลัย ไดเสนอขออนุมัติ
รางงบประมาณประจําป 2550 โดยศูนยฯ มีนโยบายเพื่อกอใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพทางดานการ
ออกแบบ การผลิต และการประกอบชิ้นสวนฮารดดิสกไดรฟของอุตสาหกรรมฮารดิสกไดรฟในประเทศ และรวมถึงการ
สนับสนุนทางดานเทคโนโลยีเพื่อรองรับการขยายตวัของอุตสาหกรรมและโซอุปทานของอุตสาหกรรมฮารดดสิกไดรฟ 
นอกจากนี้ ยังมีเปาหมาย ในการผลิตผูเชี่ยวชาญและถายทอดผลงานวิจัยดังกลาวแกภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และ
ชุมชนตางๆ เพื่อให I/UCRC in HDD component เปนศูนยกลางการวิจัยวิศวกรรมฮารดดิสกไดรฟดานสวนประกอบ
ของฮารดดิสกไดรฟของประเทศไทยและภูมิภาพเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ดังนั้น จึงไดจัดทํารางงบประมาณเพื่อให
สอดคลองกับนโยบายของศูนยฯ โดยมีงบประมาณรายรับเปนงบประมาณสนับสนุนจาก NECTEC/สวทช. เปนเงิน
จํานวน 27,167,839 บาทและมีประมาณการรายจาย 19,626,839 บาท  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม    ทั้งนี้ ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่  9 มีนาคม 2550 
เรียบรอยแลว 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบประมาณประจําป 2550 ของศูนยวิจัยรวมเฉพาะ 

ทางดานสวนประกอบฮารดดิสกไดรฟ  ตามเสนอ 
 
 5.3 ประมาณการรายรับ-รายจาย ประจําปงบประมาณ 2550  

       ของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแกน   
รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธเสนอตอที่ประชุมวา สถานีวิทยุกระจายเสียง 

มหาวิทยาลัยขอนแกนไดเสนอประมาณ การรายรับ-รายจาย ประจําปงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 – 30 
กันยายน  2550) ของสถานวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยประมาณการรายรับเปนเงินจํานวน 
5,132,000.96 บาท ประมาณการรายจายเปนเงินจํานวน 4,510,000.00 บาท ประมาณการกําไรสุทธิเปนเงินจํานวน 
77,400.91 บาท สําหรับปงบประมาณ 2550 สถานีฯไดรับผลกระทบตอเนื่องจากปงบประมาณ 2549 จากการเกิดวิทยุ
ชุมชน สงผลใหมีรายไดลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณที่ผานมา ดังนั้น งบประมาณสวนใหญของป 2550 มิได
เปนการพัฒนาอุปกรณใดๆ เปนเพียงคาใชจายในการบริหารจัดการและจัดหาอุปกรณกระจายเสียงสํารองที่จําเปน
เทานั้น จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณ ตามประมาณการรายรับรายจายประจําป
งบประมาณ 2550  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี
คราวประชุมครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่  19 กุมภาพันธ 2550 เรียบรอยแลว 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบประมาณ ตามประมาณการรายรับ-รายจาย  
ประจําปงบประมาณ 2550  ของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแกน    ท่ีเสนอ  โดยมีขอคิดเห็น
เสนอแนะ ดังน้ี 
  1.  ควรพิจารณาจัดเวลาใหคณะนิติศาสตรไดนําเสนอรายการที่ใหความรูดานกฎหมายแก
ประชาชน เพื่อใหสอดคลองกับการที่คณะรัฐมนตรีไดมอบใหกระทรวงศึกษาธิการขอความรวมมือจาก
สถาบันการศึกษา ใหความรูเก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 
  2.  ควรนําขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนท่ีสถานีวิทยุเผยแพรขึ้นเว็บไซต เพื่อเปนแหลง
ความรูในวงกวางขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยมีความพรอมในดานเทคโนโลยีอยูแลว  
 

5.4 ขออนุมัติกรอบอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550   
  รองอธกิารบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยไดรับจดัสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 งบเงินอุดหนุนทั่วไป: คาใชจายบุคลากร เพื่อจางบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
เรียบรอยแลว และตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2542 เรื่อง การจดัสรรงบประมาณเพื่อจาง

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี  2/2550  เมื่อวันท่ี  4  เมษายน  2550 

ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที 3/2550  เมือวันที  2  พฤษภาคม  2550  เรียบรอยแลว 
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บุคคลแทนอตัราขาราชการ ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0605/11757 ลงวันที่ 6 กันยายน 2542 มี
มติใหมหาวิทยาลัยกําหนดจํานวนบุคคลที่จะจาง และอัตราคาจางไดภายในวงเงินที่ไดรับจัดสรรโดยความเห็นชอบ ของ
สภามหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และ
เปนไปตามระเบียบและมติคณะรัฐมนตรี จึงขออนุมัติกรอบพนักงานมหาวิทยาลัย    ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550  มี
รายละเอียดดงันี้ 

1. อนุมัติงบประมาณอัตราใหมตามเกณฑคณะกรรมการกาํหนดเปาหมายและนโยบาย กําลังคน
ภาครัฐ (คปร.) ดังนี้ 

1.1 มหาวิทยาลัย/สถาบันที่จัดตั้งขึ้นใหม หมายถึง มหาวิทยาลัย/สถาบัน ซึ่งยังไมเปน
ตามแผนแมบทที่ไดรับอนุมัติไว 

1.2 มหาวิทยาลัย/สถาบันที่อยูระหวางการพฒันาหมายถึง 
1) วิทยาเขตที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติใหดําเนินการซึง่ไดรับงบ ลงทุนแลว 
2) หนวยงานที่รับผิดชอบการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานและสาขา  ขาดแคลนตาม

มติคณะรัฐมนตรีและเปดรับนักศึกษายังไมครบชั้นป 
1.3 หนวยงานบริการพิเศษ เชน โรงพยาบาลซึ่งพรอมดําเนินการ และเปนหนวยสนับสนุน  
          การเรียนการสอนในภาคปฏิบัติ 

2. อนุมัติอัตราใหม สําหรับนักเรียนทุน เชน 
2.1   นักเรียนทุนผูกพันตามสัญญา (ประเภทบุคคลทั่วไป) เชน นักเรียนทุนตามโครงการ  
          พัฒนาอาจารย นักเรียนทุนตามโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย เปนตน 
2.2 นักศึกษาผูใหสัญญาชดใชทุน 

3. อนุมัติอัตราใหมเพื่อทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการและเกษียณอายุราชการกอนกําหนด 
(สํานักงบประมาณจะพิจารณาเปนกรณีไปในแตละปงบประมาณ) 

  ในปงบประมาณ พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัย ไดรับจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไป : คาใชจาย
บุคลากร เพื่อจางบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 295,535,500 บาท ประกอบดวย 
  1.  อัตราเดิม  จํานวน  1,577  อัตรา 
  2.  อัตราใหม  จํานวน    366 อัตรา 
     รวมทั้งส้ิน 1,943  อัตรา 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยอัตราใหม    ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 
จํานวนทั้งส้ิน 366 อัตรา วงเงินงบประมาณ  52,255,100 บาท  เพื่อมหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
มหาวิทยาลัยขอนแกน จะไดดําเนินการบริหารและจัดสรรใหแกคณะ/หนวยงาน ตามนโยบายและหลักเกณฑการ
จัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยตอไป  ทั้งนี้ ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งที่ 6/2550 
เมื่อวันที่  16  มีนาคม  2550  เรียบรอยแลว 
     จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

   มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2550  ตามที่เสนอ   ท้ังนี้  ในการพิจารณาจัดสรรอัตราใหแกคณะ/หนวยงาน โดยคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ขอใหคํานึงถึงลําดับความสําคัญและการใชทรัพยากรรวมกันดวย  

 
5.5 ขออนุมัติจัดตั้งวิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแกน 

อธิการบดีเสนอตอที่ประชุมวาตามที่สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 2  
กุมภาพันธ  2548 ใหความเห็นชอบโครงการความรวมมือทางวิชาการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตและรัฐ
ประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น ระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกนและกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรโดยเฉพาะการยกระดับความรูความสามารถใหมี
ความพรอมในการรองรับการกระจายอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยปจจุบันไดดําเนินการจัดการเรียนการ
สอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1 รุน ณ ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนและหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  3 รุน โดยมีการศึกษาจํานวน 13 ศูนย ซึ่งผูเรียนเปนบุคลากรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่ไดรับการอนุมัติและสนับสนุนคาธรรมเนียมการศึกษาจากองคกรปกครอง สวนทองถิ่นที่ตนสังกัด และในภาค
ตน ปการศึกษา 2550 มีแผนจะเปดหลักสูตรในสาขาอื่นๆ อีกจํานวน 6 หลักสูตร ตามความตองการของกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ไดแก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ชางและผังเมือง  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง  และหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  โดยในชวงแรกการบริหาร
จัดการโครงการอยูภายใตการดําเนินงานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  และดวยภารกิจและจํานวนนักศึกษา
ที่เพิ่มมากขึ้นตลอดจนลักษณะการจัดการที่มีความแตกตางจากระบบปกติจึงไดพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการมาอยู
ภายใตหนวยงานภายในของมหาวิทยาลัย คือ สํานักงานโครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกน และกรม

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี  2/2550  เมื่อวันท่ี  4  เมษายน  2550 

ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที 3/2550  เมือวันที  2  พฤษภาคม  2550  เรียบรอยแลว 
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สงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2549  ตอมาการขยายขอบเขตการผลิต
บัณฑิตในสาขาอื่นๆ มีความเกี่ยวของกับคณะหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย ขอนแกนหลายคณะ ไดแก คณะ
วิศวกรรมศาสตร  คณะวิทยาการจัดการ  คณะสาธารณสุขศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร  คณะพยาบาลศาสตร  คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตร  คณะศิลปกรรมศาสตร และสํานักวัฒนธรรม จึงมีความจําเปนตอง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อเอื้อใหสามารถจัดหลักสูตรในลักษณะบูรณาการ หลายสาขาวิชาได และเปน
รูปแบบที่คณะท่ีเกี่ยวของมีสวนรวมในการบริหารดวย  ดังนั้น ที่ประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 9 
กุมภาพันธ 2550 ไดใหความเห็นชอบในการเสนอรูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรภายใตโครงการความรวมมือ 
ระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกนและกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยใหหนวยงานมีสถานะเปน
องคกรในกํากับตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย องคกรในกํากับของมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2539 
โดยมีฐานะเทียบเทาคณะและใชชื่อวา “วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น” โดยมีระบบการบริหารงานภายใตระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย วิทยาลัยการปกครองทองถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งผลจากการปรับปรุงรูปแบบการ
บริหารนี้จะทําใหการจัดการหลักสูตรภายใตโครงการความรวมมือฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเอื้อตอการสนองนโยบาย
การพัฒนาบุคลากรของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทยและสนองตอนโยบายของมหาวิทยาลัยใน
การมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น จึงขอเสนอขออนุมัติจัดตั้งวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และขอความเห็นชอบรางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน 
พ.ศ. 2550 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติจัดตั้งวิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และใหความเห็นชอบรางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน พ.ศ. 2550  โดยมีขอเสนอแนะเพื่อแกไขเพิ่มเติมและเพื่อดําเนินการของวิทยาลัย ดังนี้ 
  1) เพิ่มขอความในขอ 9 วรรคสาม ระบุเพิ่ม ใหกรรมการดํารงตําแหนงเกินกวา สองวาระ
ติดตอกันมิได 
  2) เพิ่มขอความในขอ 13 วรรคทาย ตอจากขอความ “...และอาจไดรับการแตงตั้งใหมอีก   
ก็ได...” ใหระบุเพิ่มวา “...แตตองไมเกินสองวาระตอเนื่องกัน...” 
   3) ปรับแกขอความในขอ 20 จากเดิม เปน “การจัดสรรผลประโยชนของวิทยาลัยใหเปนไป
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือตามระเบียบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด สําหรับองคกรในกํากับ” 
  4) เพิ่มขอความในขอ 22 วรรคแรก ดังนี้ “ท้ังน้ี ใหดําเนินการภายใน 180 วัน นับแตวันท่ี 
ระเบียบน้ี ใชบังคับ 
  5) ใหมหาวิทยาลัยควบคุม กํากับเรื่องมาตรฐานหลักสูตร และมาตรฐานการจัดการศึกษา 
และกํากับติดตามผลการดําเนินการของวิทยาลัยใหเปนไปดวยความเหมาะสมตามมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัย 
  เมื่อดําเนินการแกไขปรับปรุงรางระเบียบมหาวิทยาลัยฯ เรียบรอยแลว ขอใหสงใหกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยท่ีตั้งขอสังเกตในประเด็นตางๆ อานอีกครั้งหนึ่ง กอนเสนอลงนามตอไป  
 

5.6 ขออนุมัติจัดตั้งศูนยสัตวทดลอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
  รองฯ ฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยีเสนอตอที่ประชุมวา เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2542 สภา
วิจัยแหงชาติไดกําหนดใหมี “จรรยาบรรณการใชสัตว” ขึ้น ทั้งนี้เพื่อเปนหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติสําหรับผูใช
สัตวทดลองสําหรับงานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ ในเชิงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทุกสาขา 
และเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีมาตรฐานบนพื้นฐานของจริยธรรม คุณธรรม มนุษยธรรม และหลักวิชาการที่
เหมาะสม ปจจุบันในมหาวิทยาลัยขอนแกนมีการเลี้ยงสัตวทดลองเพื่องานสอน งานวิจัย และงานทดสอบของคณะ 
หนวยงานตางๆเปนจํานวนมาก แตหลายหนวยงานยังไมมีสถานที่เลี้ยงสัตวที่ไดมาตรฐานและไมสามารถปรับปรุง
แกไขใหไดมาตรฐานสากลได  ประกอบกับสถานที่เลี้ยงกระจัดกระจายไปตามคณะตางๆ ทําใหยากตอการปรับใหได
มาตรฐานเดียวกัน ดังนั้น เพื่อเปนการลดความซ้ําซอนและประหยัดงบประมาณ และไดมาตรฐานภายใตกรอบ Good 
Laboratory Practice (GLP) จึงจําเปนอยางยิ่งที่มหาวิทยาลัยจะมีการจัดตั้งศูนยสัตวทดลองขึ้น โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อ 1)  ใหบริการสัตวทดลองแกหนวยงานภายในและภายนอกโดยเฉพาะในเขตภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  2) 
เพื่อพัฒนาการผลิตและการเลี้ยงสัตวทดลองขนาดเล็กทั่วไป รวมทั้งสัตวทดลองสายพันธุพิเศษ ใหมีสายพันธุและ
จํานวนเพียงพอตอการใชงานในคณะตางๆ  3) เพื่อเปนสถานที่วิจัยดานสัตวทดลองที่ไดมาตรฐานแกนักวิจัย และ 4) 
เพื่อเปนสถานที่ใหการศึกษา ฝกอบรม และฝกงานดานมาตรฐานการใชสัตวทดลองดานตางๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  จึงขอเสนออนุมัติจัดตั้งศูนยสัตวทดลอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน มีสถานะเปน
หนวยงานภายใน สังกัดสํานักงานอธิการบดี ภายใตการกํากับดูแลของฝายวิจัย โดยใชงบประมาณแผนดิน และ
งบประมาณเงินรายไดในการบริหารงาน มีรายไดจากการเรียกเก็บคาใชบริการจากคาสัตวทดลองและคาบริการจาก
หนวยงาน และโครงการวิจัยที่ขอใชบริการ มีการบริหารจัดการในลักษณะของคณะกรรมการ   มีผูจัดการ และ

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี  2/2550  เมื่อวันท่ี  4  เมษายน  2550 

ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที 3/2550  เมือวันที  2  พฤษภาคม  2550  เรียบรอยแลว 
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เจาหนาที่ฝายสนับสนุนเทาที่จําเปน  พรอมนี้ไดเสนอแผนกลยุทธ แผนอัตรากําลัง แผนงบประมาณ ซึ่งมีรายละเอียด
โครงการขออนุมัติจัดตั้งศูนยฯ ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    ทั้งนี้ ไดรับความเห็นชอบในหลักการจากที่
ประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่  16   มีนาคม  2550  โดยมีขอแนะนําใหปรับปรุงแกไขดวยแลว 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวอนุมัติหลักการใหจัดตั้งศูนยสัตวทดลอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  โดยใหเพิ่ม คณบดีคณะเกษตรศาสตร รวมเปนคณะกรรมการบริหาร  ศูนยสัตวทดลองฯ 
ดวย 

 
5.7 (ราง) ระเบียบฯ วาดวย กองทุนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแกน   
       พ.ศ. 2550  

รองอธิการบดฝีายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธเสนอตอที่ประชุมวา เพื่อสงเสริมใหมหาวิทยาลัย 
ขอนแกน มีการบริหารงาน โดยมีการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เปนเครื่องมือในการดําเนินการพัฒนาการเรียนการสอน  
สงเสริมการอนุรักษ เผยแพร และการพัฒนาดานศิลปวฒันธรรม เปนไปอยางมีประสิทธภิาพและสอดคลองกับยุทธศาสตรดาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น  และความตองการของชุมชน สังคม โดยรวม  มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรให
มีกองทุนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถิ่น  โดยใชเงินทุนสํารองสะสมของมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนเงินทุน
ประเดิม 10,000,000 บาท  จึงขอเสนอ รางระเบียบฯ วาดวย กองทุนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น 
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550   ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ไดรับความเหน็ชอบ
จากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2550 แลว 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบ (ราง)ระเบียบฯ วาดวย กองทุนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปญญาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. 2550  โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแกไข ดังนี้ 
  -  ขอ 3 ปรับแกไขเปน “บรรดาขอบังคับ ระเบียบหรือประกาศอื่นใด ท่ีกําหนดไวแลวใน
ระเบียบน้ี หรือขัดแยงกับระเบียบน้ี ใหใชระเบียบน้ีแทน” 
                      -  เพิ่ม ขอ 5.5 ผลประโยชนท่ีเกิดขึ้นจากกองทุน 
  - ขอ 6 วรรคแรก ปรับแกไข เปน “วัตถุประสงคในการใชเงินกองทุน มีดังตอไปนี้” 
  - ขอ 7.2  ปรับแกไขเปน  “ผูแทนคณบดี เสนอโดยที่ประชุมคณบดีไมเกิน 4 คน เปน
กรรมการ โดยมีสัดสวนเปน คณบดี  3 คน และผูอํานวยการ/ศูนยสถาบัน/สํานัก/ 1 คน” 
  - ขอ 7.4 ปรบัแกไขเปน “ผูชวยอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย 1 คน เปนกรรมการ
เลขานุการ” 
  - ขอ 7.5 ตดัคําวา “ทําหนาท่ี” ออก 

 - ขอ 8.3  ขอความ “ออกประกาศเงินกองทุนแก...” แกไขเปน “จัดสรรเงินกองทุนใหแก...” 
และคําวา “…เปนองคประกอบ…”  แกไขเปน “…เปนหลัก...” 
  - ขอ 9  แกไขเปน “ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี และใหมีอํานาจในการวินิจฉัย 
ตีความ หรือพิจารณาปญหาการปฏิบัติตามระเบียบน้ี ท้ังน้ี ใหคําวินิจฉัยช้ีขาดของอธิการบดีถือเปนท่ีสิ้นสุด” 
 

5.8 (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยพิเศษ   
                   รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ พ.ศ. 2550   
  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน 
พ.ศ. 2541 มาตรา 40 และมาตรา 41 กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งผูซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิไดเปน
อาจารยประจําของมหาวิทยาลัยเปน ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษไดโดย
คุณสมบัติและหลักเกณฑในการแตงตั้งใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

       สภามหาวิทยาลัย ไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การแตงตั้งศาสตราจารยพิเศษ  
พ.ศ. 2540 ซึ่งไมไดครอบคลุมการแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และรองศาสตราจารยพิเศษ ประกอบกับ ก.พ.อ. 
ไดออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดาํรงตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย  
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2549  ซึ่งมีหลักเกณฑและวิธีการที่เปลี่ยนแปลงไปจากเกณฑ ก.ม. เดิม 
       อนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ที่แตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
1/2549 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2549 ที่ประชุมมีความเห็นวา การแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยพเิศษ รองศาสตราจารย
พิเศษ และศาสตราจารยพเิศษ หากจะใชหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาโดยใชตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2549 
ทั้งหมด อาจไมเหมาะสมและมีปญหาในทางปฏิบัติได เนื่องจากผูที่จะไดรับการพิจารณาแตงตั้ง จะไมใชอาจารย
ประจําของมหาวิทยาลัย ดังนั้น หลักเกณฑการพิจารณานาจะเนนประสบการณและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ 
เปนหลัก สวนผลงานทางวิชาการอาจพิจารณาตามความเหมาะสมและความจําเปน ประกอบการพิจารณาแตงตั้งกรณีนี้ 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี  2/2550  เมื่อวันท่ี  4  เมษายน  2550 

ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที 3/2550  เมือวันที  2  พฤษภาคม  2550  เรียบรอยแลว 
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นาจะขึ้นอยูกับความจําเปนของคณะและมหาวิทยาลัยจึงเห็นควรใหฝายบริหารมหาวิทยาลัยโดยที่ประชุมคณบดีเปนผู
พิจารณา 
  เพื่อเปนการปรับปรุงขอบังคับฯ พ.ศ. 2540 ใหครอบคลุมการแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และ
รองศาสตราจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยจึงไดเสนอ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การแตงตั้งผูชวย
ศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ พ.ศ. 2550 ตอที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้ง
ที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2550 ซึ่งที่ประชุมคณบดีมีมติเห็นชอบในหลักการรางขอบังคับตามที่เสนอ โดยมี
ขอเสนอแนะใหปรับปรุงรางขอบังคับขอ 5 ใหกําหนดเกณฑคุณสมบัติดานประสบการณ ความชํานาญหรือเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาที่เสนอแตงตั้ง โดยตําแหนง ผศ. พิเศษ รศ.พิเศษ และ ศ.พิเศษ ควรมีเกณฑตั้งตนไมเทากัน และให
พิจารณาจากประสบการณ ความชํานาญหรือเชี่ยวชาญในงาน และความมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาและ
วิชาชีพ เปนองคประกอบ  บัดนี้ มหาวิทยาลัย ไดดําเนินการแกไขปรับปรุงรางขอบังคับฯ ตามมติที่ประชุมคณบดี
เรียบรอยแลว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
                 มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย   
การแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ  พ.ศ. 2550   ตามที่
เสนอ โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแกไขถอยคําเก่ียวกับคุณสมบัติ ในขอ 5 ใหชัดเจนยิ่งขึ้นจากคําวา  “จะตอง...” 
เปน “ตอง...” 
 

5.9  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหาหัวหนาภาควิชา พ.ศ. 2550 
  รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่ไดมีการปรับโครงสรางการแบงสวน
ราชการภายในคณะบางคณะเปนสายวิชาหรือสํานักวิชา แตขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหาหัวหนา
ภาควิชา พ.ศ. 2541  ยังไมสอดรับกับการปรับโครงสรางดังกลาว  มหาวิทยาลัยจึงไดยกรางขอบังคมัหาวิทยาลัย
ขอนแกน วาดวยการสรรหาหัวหนาภาควชิา พ.ศ. 2550  ใหครอบคลุมและสอดรับกับการปรับโครงสรางดังกลาว  
ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี ในคราวการประชุมครั้งที่ 18/2549  เมื่อวันที่ 15  ธันวาคม 2549  เรียบรอยแลว 
จึงขอเสนอ(ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหาหัวหนาภาควิชา พ.ศ. 2550  พรอมทั้งตาราง
เปรียบเทียบขอบังคับฯ พ.ศ. 2541 และรางขอบังคับฯ พ.ศ. 2550 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ รางขอบังคับฯ วาดวย การสรรหาหัวหนา 
ภาควิชา พ.ศ. 2550   โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะใหปรับปรุงแกไข  ดังนี้ 
  -  ขอ 6.1  ควรเพิ่มขอความ “มีความเปนผูนําทางวิชาการหรือดานวิจัยสาขาวิชาน้ัน”ดวย 
                          เพื่อใหเกิดการพัฒนาในดานวิชาการ   

-  ขอ 6.1.1 ควรกําหนดใหชัดเจนวา  “... ในกรณีท่ีมีความจําเปน  นายกสภามหาวิทยาลัย  
    หรือ อธิการบดี  อาจเปนผูแตงตั้งผูดํารงตําแหนงอาจารยเปนคราวๆ ไป”  
-  ขอ 6.2.1 ควรขยายความการบริหาร ใหครอบคลุมถึงการกําหนดเปาหมาย  วางแผน 
    ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ 
-  ขอ 6.2.2 และ 6.2.3 เขยีนใหชัดเจนวา “ใหรับผิดชอบในภารกจิประจําในการบริหารจัดการ” 

  -  ขอ 7.  ควรระบุกรอบเวลาใหชัดเจน เชน อยางนอย 60 วัน กอนสิ้นสุดวาระของผูดํารง 
                          ตําแหนงหัวหนาภาควิชาในขณะนั้น  หรือภายใน 60 วัน หลังจาก จัดตั้งภาควิชาใหม  

 -  ขอ 7  (3)  ตัดคําวา “หรือไมมีภาควิชา”ออก 
  -  ขอ 7  (4)   ปรับเพิ่มถอยคําใหมใหชัดเจน กรณีท่ีมาของคณาจารยภายนอกภาควิชาท่ี 
                          จะสรรหา  จํานวน 2 คน 
  -  ขอ 12 ควรกําหนดกรอบเวลาใหสามารถดําเนินการไดอยางชัดเจนขึ้น  และเพิ่มเติมกรณี 
                          ตั้งภาควิชาใหม ดวย   

-  ขอ 15 ปรับแกไขเปน “กรณีท่ีมิอาจสามารถหาหัวหนาภาควิชาตามขอบังคับน้ีได   
    อธิการบดีอาจกําหนดวิธีการดําเนินการสรรหาวิธีใดวิธีหน่ึง เปนกรณีไป”   

    
5.10   เสนอแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป 2550    

 กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ดวยมหาวิทยาลัยขอนแกน จะตอง 
ดําเนินการสรรหาผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลพระธาตุพนมทองคาํ ใหเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การใหปริญญากิตติมศักดิ์  พ.ศ. 2539  และขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยรางวัล
พระธาตุพนมทองคํา พ.ศ. 2549   จึงเสนอขอแตงตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ ์ประจําป 
2550 ตามขอ 8.1 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2539  โดยกรรมการชุด
นี้มีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการสรรหา และหรือพิจารณากลั่นกรองรายชื่อบุคคลผูมี คุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอ

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี  2/2550  เมื่อวันท่ี  4  เมษายน  2550 

ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที 3/2550  เมือวันที  2  พฤษภาคม  2550  เรียบรอยแลว 
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ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ตอไป ซึ่งการดําเนินการครอบคลมุถึงผูสมควรไดรับรางวัล
พระธาตุพนมทองคําดวย  
              ที่ประชุมคณบดี  คราวประชุมครั้งที่ 6/2550  เมื่อวันที่ 16   มีนาคม 2550  ไดมีมติเสนอ  คณบดีคณะ
ทันตแพทยศาสตร  คณบดคีณะวิทยาศาสตร  และ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  รวมเปนกรรมการ  
มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ     

จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
                    มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผูสมควรไดรับปริญญา
กิตติมศักดิ์ ประจําป 2550  ประกอบดวย 
  1. นางผาณิต  นิติทัณฑประภาศ   เปนประธานกรรมการ 

 2. ศาสตราจารยกนก  วงษตระหงาน   เปนกรรมการ 
 3. นายอภิสิทธ์ิ  รุจิเกียรติกําจร              เปนกรรมการ 
 4. อธิการบดี      เปนกรรมการ 
 5. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร   เปนกรรมการ 
            6. คณบดีคณะวิทยาศาสตร    เปนกรรมการ 
            7. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  เปนกรรมการ 

  8. รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  เปนกรรมการและเลขานุการ 
 

5.11 การพิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการสรรหาผูสมควรไดรับรางวัลพระธาตุพนมทองคํา 
ประจําป 2550 และกรอบหลักเกณฑการพิจารณาผูสมควรไดรับรางวัลพระธาตุพนมทองคํา 
ประจําป 2550  
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน  

วาดวย รางวัลพระธาตุพนมทองคํา พ.ศ. 2549   ขอ 6 และ ขอ 8 ไดกําหนดใหมหาวิทยาลัยดําเนินการแตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหาผูสมควรไดรับรางวัลพระธาตุพนมทองคํา โดยใหมีหนาที่ดําเนินการสรรหาผูที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมสมควรไดรับการพจิารณาใหไดรบัรางวัลพระธาตุพนมทองคํา เพื่อเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองผูสมควร
ไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ที่แตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป นั้น 

ที่ประชุมคณบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2550 ไดมีมติเสนอชื่อ
คณะกรรมการสรรหาผูสมควรไดรับรางวัลพระธาตุพนมทองคํา ประจําป 2550 ประกอบดวย  

1.  ศาสตราจารยปริญญา  จินดาประเสริฐ  เปน  ประธานกรรมการ 
2. นายอภิสิทธิ์  รุจิเกียรติกําจร   เปน  กรรมการ 
3. นายเฉลิมชัย  วงษนาคเพ็ชร   เปน  กรรมการ 
4. กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

จากผูแทนคณาจารยประจํา   เปน  กรรมการ 
5. คณบดีคณะเทคนิคการแพทย  เปน  กรรมการ 
6. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   เปน  กรรมการ 
7. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  เปน  กรรมการ 
8. รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ เปนกรรมการและเลขานุการ 
ในการนี้ ขอเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อพิจารณาเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู 

แทนคณาจารยประจํา จํานวน 1 ทาน รวมเปนคณะกรรมการสรรหาผูสมควรไดรบัรางวัลพระธาตุพนมทองคํา ประจําป 
2550 และกําหนดกรอบหลักเกณฑการพิจารณาผูสมควรไดรับรางวลัพระธาตุพนมทองคํา ประจําป 2550  
ทั้งนี้ ไดเสนอหลักเกณฑการพิจารณาผูสมควรไดรับรางวัลพระธาตุพนม ประจาํป 2549 มาประกอบการพจิารณาดวยแลว 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
  มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ ดังนี้ 
         1.  มอบให  รศ. ก่ิงฟา สินธุวงษ  รวมเปนคณะกรรมการสรรหาผูสมควรไดรับรางวัลพระธาตุ 
                        พนมทองคํา 

2. เห็นชอบใหกําหนดกรอบหลักเกณฑการพิจารณาผูสมควรไดรับรางวัลพระธาตุพนมทองคํา 
    ประจําป 2550  ตามหลักเกณฑการพิจารณาผูสมควรไดรับรางวัลฯประจําป  2549 
    เชนเดิม  โดยใหเพิ่มคําวา “หรือ” หนาประโยคใน ขอ 2 ดวย และใหคณะกรรมการสรรหาฯ 
    พิจารณากําหนดกรอบหลักเกณฑเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม 

 
5.12  การสรรหาผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

อธิการบดีเสนอตอที่ประชุมวา รองศาสตราจารยสมภพ  พระธานี  ผูอํานวยการศนูยหัวใจสิริกิติ ์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จะครบวาระการดาํรงตําแหนงผูอาํนวยการฯ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2550 นี้  เพื่อใหเปนไปตาม

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี  2/2550  เมื่อวันท่ี  4  เมษายน  2550 

ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที 3/2550  เมือวันที  2  พฤษภาคม  2550  เรียบรอยแลว 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสรรหาผูอาํนวยการสถาบัน สํานัก ศูนย และสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่
มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2542  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการ
ศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามขอ  6 แหงขอบังคับดังกลาว ทั้งนี้ ที่ประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งที่ 
3/2550 เมื่อวันที่  9  กุมภาพันธ  2550 ไดพิจารณาแลวเสนอ คณบดีคณะแพทยศาสตร และ  ผูอํานวยการสํานัก
บริหารและพัฒนาวิชาการ   รวมเปนกรรมการสรรหาผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
       มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหแตงตั้งกรรมการสรรหา ผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาค
ตะวันออก เฉยีงเหนือ ประกอบดวย 

        1.  อธิการบดี            เปน  ประธานกรรมการ 
       2. ศาสตราจารยเชิดชัย  รัตนเศรษฐากุล  เปน  กรรมการ 
               กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
        3. รองอธิการบดีฝายบริหาร    เปน  กรรมการ 
        4. คณบดีคณะแพทยศาสตร      เปน  กรรมการ 
        5. ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล เปน  กรรมการ 
                 (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
   6. นางบุบผา ชอบใช     เปน  กรรมการ 
                 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 
5.13 เสนอแตงตั้งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

อธิการบดีเสนอตอที่ประชุมวา รศ.ดํารงค  หอมดี ซึ่งเปนกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสงเสริม 
กิจการ มหาวทิยาลัย ไดหมดวาระการดาํรงตําแหนงรองอธิการบดี ตั้งแตวันที่ 5 กุมภาพันธ 2550 ในการนี้ เพื่อให
เปนไปตามขอบังคับฯ วาดวยคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวทิยาลัยขอนแกน พ.ศ.2536 ขอ 5.2 ที่ประชุมคณะ
ผูบริหารไดมอบหมายให ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธุ รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ เปนกรรมการ
และเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมฯ แทน รศ.ดํารงค  หอมดี จึงขอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลยัขอนแกน เพิ่มเติมดังนี ้
  1. รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ เปน กรรมการและเลขานุการ 
  2. ผูชวยอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ  เปน ผูชวยเลขานุการ 
ทั้งนี้ ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2550 เรียบรอยแลว  

  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหความเห็นชอบแตงตั้งกรรมการสงเสริมกิจการ 

มหาวิทยาลัย เพิ่มเติม ตามเสนอ  
 

5.14  การพิจารณากรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อเปนกรรมการอํานวยการของสถานีวิทยุ 
                      กระจายเสยีงมหาวิทยาลยัขอนแกน   

รองอธกิารบดฝีายศิลปวฒันธรรมและศิษยเกาสัมพันธเสนอตอที่ประชมุวา ตามขอ 7 แหงระเบียบ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2544 กําหนดใหมีผูแทน 
จากสภามหาวิทยาลัยหนึ่งทานเปนกรรมการในคณะกรรมการอํานวยการสถานีฯ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ 2548 มีมติเห็นชอบให ศาสตราจารยเมธา วรรณพฒัน เปน
ผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเขารวมเปนกรรมการอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแกน 
เนื่องจากบัดนี้ ศาสตราจารยเมธา  วรรณพัฒน  พนจากตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยแลว  จึงทําใหกรรมการ
อํานวยการสถานีวิทยุ จากผูแทนสภามหาวิทยาลัยวางลง  จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเลือกกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย รวมเปนกรรมการอํานวยการสถานีแทนตอไป 
                     จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมอบให นางบุบผา  ชอบใช  เปนผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
เขารวมเปนกรรมการอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแกน  
 

5.15 การแกไขขอกําหนดในการกอสรางหอพักสวัสดิการนักศึกษาสําหรับนักศึกษา 
                    มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย   

         รองอธิการบดีฝายวิทยาเขตหนองคายเสนอตอที่ประชุมวา ดวยคณะกรรมการอํานวยการวิทยาเขต
หนองคาย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2550  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ  2550  ไดมีมติเห็นควรใหแกไขขอกําหนดในการ
กอสรางหอพักสวัสดิการนักศึกษาสําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย และแกไขเอกสารการ
คัดเลือกผูลงทุนกอสรางหอพักสวัสดิการนักศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1309/2549) เรื่อง 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี  2/2550  เมื่อวันท่ี  4  เมษายน  2550 

ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที 3/2550  เมือวันที  2  พฤษภาคม  2550  เรียบรอยแลว 
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เชิญชวนลงทุนกอสรางหอพักสวัสดิการนักศึกษา เพือ่ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดการขอปรับปรุงแกไข
และตารางเปรียบเทียบฯ ตามเอกสารประกอบวาระ  ทั้งนี้  ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งที่  
5 /2550  เมื่อวันที่  9  มีนาคม 2550  เรียบรอยแลว   

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการแกไขขอกําหนดในการกอสรางหอพัก 

สวัสดิการนักศึกษาสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย   
 

5.16  การตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา  
   รองอธิการฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีมติใหสภา
สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบประจําสถาบันอุดมศึกษาขึ้น โดยทําหนาที่และความ
รับผิดชอบในการจัดวางระบบและดําเนินการปองกันความเสี่ยง โดยใหมรีะบบการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน 
และการบริหารความเสี่ยง  เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารนโยบายกํากับดูแล   เชิงนโยบายตามบทบาทและภารกิจให
เหมาะสมกับสภาพการณของแตละสถาบันอุดมศึกษา  โดยไดกําหนดขอบเขตของการดําเนินงาน ดังนี้ 
 1.  ระบบการดําเนินการ 

1.1  ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  
 โดยใหความสําคัญในการตรวจสอบการดําเนินงานมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากการตรวจสอบดานการเงิน 

การบัญชี และการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่มีอยูแลว 
1.2  ระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)  มีองคประกอบ ดังนี้ 

 1.2.1  สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment)  
 1.2.2  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)   
 1.2.3  กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  
 1.2.4  สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
 1.2.5  การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation)  

1.3  ระบบการประเมินและการบริหารความเสี่ยง ซึ่งแยกลักษณะและประเภทของความเสี่ยงไดดังนี้ 
1.3.1  ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) 
1.3.2  ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operation Risk) 
1.3.3  ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) 
1.3.4  ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk) 

1.4  ระบบการตรวจสอบการบริหารจัดการ (Management  Audit)  
ใหมีการตรวจสอบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในระดับสภาสถาบันอุดมศึกษา ระดับ

สถาบันอุดมศึกษา  ระดับผูบริหาร  และหนวยงานภายใน  โดยการตรวจสอบการบริหารงาน ของสถาบันอุดมศึกษา  
วามีระบบการบริหารจัดการในระดับตางๆที่เหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจหรือไม  และเปนไปตามหลักการจัดการ
และการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good  Governance)  หรือไม  

 
 2.  โครงสรางคณะกรรมการตรวจสอบประจําสถาบันอุดมศึกษา   

องคประกอบของคณะกรรมการ 
- กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา  และผูทรงคุณวุฒิภายนอก  จํานวน 3-5  คน 
- สํานักงานตรวจสอบภายใน  ทําหนาที่เปนเลขานุการ และปฏิบัติงานดานธุรการ 

อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ 
จัดวางระบบและดําเนินการตรวจสอบภายใน ทั้งในการตรวจสอบการดําเนินงาน การเงินและบัญชีการ

ควบคุมภายใน  การประเมินและบริหารความเสี่ยง  รวมทั้งอาจทําหนาที่ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามมติ
ของสภาสถาบันอุดมศึกษาในบางเรื่องที่สภาสถาบันอุดมศึกษา มอบหมาย  ทั้งนี้  คณะกรรมการตรวจสอบประจํา
สถาบันอุดมศึกษาไมมีอํานาจสั่งการในทางบริหาร จัดการใดๆ แตตองรับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติงานตอ
สถาบันอุดมศึกษาอยางสม่ําเสมอทุกๆ ระยะเวลาที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด  

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้  
1. เห็นชอบใหมีคณะกรรมการตรวจสอบประจําสถาบันอุดมศึกษา  
2. องคประกอบของคณะกรรมการฯ  

1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  1 ทาน 
                2) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก 3-5 ทาน 
                     3) สํานักงานตรวจสอบภายใน เปนเลขานุการคณะกรรมการ 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหมีคณะกรรมการตรวจสอบประจํา 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี  2/2550  เมื่อวันท่ี  4  เมษายน  2550 

ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที 3/2550  เมือวันที  2  พฤษภาคม  2550  เรียบรอยแลว 
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สถาบันอุดมศึกษา โดยมอบให  นายอภิสิทธ์ิ  รุจิเกียรติกําจร  เปนประธานกรรมการ และใหประธาน
กรรมการเปนผูพิจารณาเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิรวมในกรรมการชุดน้ีตอไป  
 

5.16 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน  7 หลักสูตร   
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา คณะในสังกัดไดเสนอขออนุมัติ

หลักสูตร ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และกรรมการผูทรงคณุวุฒิพิจารณา
หลักสูตรตามมติสภามหาวทิยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549 ไดพิจารณาและแนะนําให
แกไขขอความตางๆ ผูรับผิดชอบหลักสูตรไดดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิเรียบรอยแลว จํานวน 
7 หลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียดการจําแนก หลักสูตรตามประเภทหลักสูตร  ระดับปริญญา  คณะ   และประเภทการเปด
สอน ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบหลักสูตรตามที่เสนอ  7 หลักสูตร  ดังนี้ 
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550)   
2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาจีนเปนภาษาตางประเทศ (หลักสูตรใหม 
พ.ศ. 2550)  

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)   
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)   
5. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรชองปาก ฉบับป พ.ศ. 2546  
      (ประเภทปรับปรุงเล็กนอย)   
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร              

(หลักสูตรโครงการพิเศษ)  
7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรโครงการพิเศษ)   

 
5.17 เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา   

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมความวา ดวยมีคณะตางๆในสังกัด 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะไดเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษาโดยรับรองวา 
ไดตรวจสอบรหัสประจําตัวนักศึกษา  ชื่อ-ชื่อสกุล รายวชิา  สาขาวชิา  และคะแนนเฉลี่ยสะสม ถูกตองเรยีบรอยแลว 
มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตามอํานาจตามความในมาตรา 16 (3) แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2541   จํานวน    938    คน ประกอบดวย 
  -  ระดับปริญญาเอก                     1    คน 
  -  ระดับปริญญาโท                    32 คน 
  -  ประกาศนียบัตรบัณฑิต            38    คน 
   -  ระดับปริญญาตรี                   867  คน 

ซึ่งมีรายละเอียดสรุปการจําแนกผูสําเร็จการศึกษาตามคณะ   ระดับหลักสูตร  ชื่อปริญญา  
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณา 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติปริญญาใหผูสําเร็จการศึกษา ตามทีเ่สนอ 
 
ระเบียบวาระที่  6   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

6.1 สรุปผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร   
คณบดีคณะแพทยศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา คณะแพทยศาสตรขอเสนอผลการปฏิบัติงานของ 

คณะแพทยศาสตร ประจําป 2549 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร รายงานประจําป 2549 คณะแพทยศาสตรประกอบ
วาระการประชมุ  

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
  ท่ีประชุมรับทราบ  

 
6.2 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

ดวยสํานักนายกรัฐมนตรี ไดมีหนังสือที่ นร 0108/ว 1191 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2550 ถงึ นายกสภา 
มหาวิทยาลัย แจงวา รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดเสนอ
รายงานเกีย่วกบัการปฏิบัตติามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการประจาํป 2549 เพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ และพิจารณาใหความเห็นชอบแนวทางดําเนินการเพื่อใหหนวยงานของ
รัฐถือปฏิบัติตอไป ดังนี้  

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี  2/2550  เมื่อวันท่ี  4  เมษายน  2550 

ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที 3/2550  เมือวันที  2  พฤษภาคม  2550  เรียบรอยแลว 
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 1. ใหกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย นํามติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 
พ.ศ. 2547 ที่กําหนดใหหนวยงานของรัฐนําขอมูลขาวสารเกี่ยวกับประกาศประกวดราคาและสอบราคา รวมทั้งผลการ
พิจารณาการจดัซื้อจัดจางในรอบเดือนเผยแพรผานเว็บไซตของหนวยงาน รวมทั้งการนําเรื่องความโปรงใส เรื่องการ
เปดเผยขอมูลขาวสาร เรื่องการมีสวนรวมของประชาชน เปนเครื่องมือในการประเมินประสิทธิภาพของหนวยงานสวน
ทองถิ่นทุกแหง โดยเริ่มดําเนินการตั้งแตปงบประมาณ 2551 เปนตนไป  
 2. ใหหนวยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหลักเกณฑการรักษาหนังสือราชการ และการทําลายหนังสือราชการ ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 โดยเครงครัด หากเกดิความบกพรองของการไมเครงครัด
ในการปฏิบัติดังกลาว ใหดําเนินการทางวินัยแกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบและหากเกิดความเสียหายขึ้นหนวยงานของรัฐที่
เกี่ยวของตองรับผิดชอบและดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับ
ผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539  
 3. ใหกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาขอความรวมมือจากสถาบันการศึกษา ใหนําความรูเกี่ยวกบัการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และความรูเกี่ยวกับสิทธิของบุคคลใน
ครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง ความเปนอยูสวนตัว บรรจุเปนวิชาหนึ่งในหลักสูตรของสถาบันการศึกษาดวย  
 4. ใหหนวยงานของรัฐทุกแหงจัดทําสรุปผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 ไวในรายงานประจําปของหนวยงานดวย  
 คณะรัฐมนตรไีดลงมติเมื่อวนัที่ 20 กุมภาพันธ 2550 รับทราบและเห็นชอบแนวทางดําเนินการเพื่อให
หนวยงานของรัฐถือปฏิบัติตอไปตามที่รฐัมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เสนอ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชมุ 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

ท่ีประชุมรับทราบ 
 

6.3 รายงานผลการดําเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสยีงมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป 2549   
  ดวยสถานีวิทยกุระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดเสนอรายงานผลการดําเนินงานฯประจําป 2549 และ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานขององคกรในกํากับมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดตรวจสอบและประเมินผลการ
ดําเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียง  มหาวิทยาลัยขอนแกน  ประจําป 2549 เรียบรอยแลว สรุปผล ดังนี้ 
  ผลการดําเนินงานมีการพัฒนาระบบกระจายเสียงไดตามเปาหมายที่ตั้งไว โดยมีคาใชจายในการจัดหา
ครุภัณฑเพื่อดาํเนินการในการพัฒนาเปนไปตามที่ตั้งไว จํานวนเงิน 849,836.44 บาท 
  ผลประกอบการของสถานีวิทยุมี ดังนี้ 
     ประมาณการ (บาท)   เกิดข้ึนจริง (บาท) 
  รายได   8,271,112.68    6,905,266.94 
  รายจาย   7,648,696.71    4,571,000.81 
  รายไดสูงกวารายจาย       622,415.97    2,334,266.13 
  นําไปเปนทุนสํารองสะสม        233,426.61 
  คงเหลือกําไรสุทธิ      2,100,839.52 
  สถานีฯ ประกอบการไดต่ํากวาประมาณการ 16.51% และลดคาใชจายลงจากประมาณการได 
40.24% ผลการดําเนินงานเมื่อเทียบกับประมาณการถือวาทําไมไดตามเปาหมายแตผลกําไรมีมากกวาประมาณการ 
เนื่องจากลดคาใชจายลงไดมากและไดจัดสรรเงินใหมหาวิทยาลัยขอนแกน 5% ของรายไดไวแลว 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 6.4  การขออนุมัติยกเลิกการขอใชท่ีดินสาธารณประโยชน “โคกหนองคอง”   
  - ขอยกเลิกวาระ  โดยขอนําเขาที่ประชุมคณบดีพิจารณากอน- 
 

6.5 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา   
ในชวงที่ไมมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยไดจัดทําหนังสือเวียนเสนอตอ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศกึษา จาํนวน 2 ครัง้ และเมื่อถึงวันที่ครบ
กําหนดการเวยีนหนังสือแลวปรากฏวาไมมีขอทักทวงแตประการใด จึงถือวาสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ ดังนี้ 
  ครั้งท่ี 1 ตามหนังสือมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว 1836 และตามบันทึก ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว 232 
ลงวันที่  15  มีนาคม  2550  โดยครบรอบการเวียนหนังสือในวันที่  22  มีนาคม  2550 
  - ระดับปริญญาตร ี  99 คน 
  - ระดับปริญญาโท                    6 คน 
                รวม     105 คน 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี  2/2550  เมื่อวันท่ี  4  เมษายน  2550 

ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที 3/2550  เมือวันที  2  พฤษภาคม  2550  เรียบรอยแลว 
 

 



 16

ครั้งท่ี 2 ตามหนังสือมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว 2053 และตามบันทึก ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว 150   
ลงวันที่   22 มีนาคม 2550 โดยครบรอบการเวียนหนังสือในวันที่ 29 มีนาคม 2550 
 
  - ระดับประกาศนียบัตร  9 คน 
  - ระดับตร ี         906 คน 

- ระดับปริญญาโท  6 คน 
- ระดับปริญญาเอก  1 คน            

            รวม    922  คน 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

ท่ีประชุมรับทราบ 
 

6.5 สรุปกิจกรรมตางๆของมหาวิทยาลัยขอนแกน และรายงานสรุปขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนา 
หนังสือพิมพ วารสาร สือ่มวลชน ประจําเดือนมีนาคม 2550   

                      ในเดือนมีนาคม 2550 มหาวิทยาลัยไดดําเนินกจิกรรมที่สําคญัๆ ในดานการพัฒนาวิชาการและผลิต
บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การสงเสริมศิลปะวัฒนธรรม การพัฒนานักศึกษา การพัฒนาระบบบริหารและบุคลากร 
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดกิจกรรมพิเศษ และนอกจากนี้งานประชาสัมพันธยังไดรวบรวมรายงาน
ขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน ประจําเดือนมีนาคม 2550 โดยแยกประเภทเปนขาว
ดานตางๆ ไดแก ขาวพัฒนาวิชาการและผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ ขาวกิจกรรมนักศึกษา และกิจกรรมพิเศษ 
ซึ่งมีรายละเอียดบรรจุในแผนซีดีประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 7  เรื่องอืน่ๆ 

7.1  สหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด เชิญมหาวิทยาลัยขอนแกนสมัครเปนสมาชิก 
        สมทบ  

  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่สหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด ไดมีการจดัประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2549 และที่ประชุม
ไดมีมติใหแกไขขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด พ.ศ. 2542 ในสวนของสมาชิกสมทบ ที่เปด
โอกาสใหมหาวิทยาลัยขอนแกนหนวยงานสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกนและนิติบุคคลที่เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัยขอนแกน 
สามารถสมัครเปนสมาชิกสมทบได เหตุผลเพื่อเปนการเพิ่มจํานวนสมาชิก ซึ่งจะทําใหสหกรณ มีเงินทุนเรือนหุน และ
เงินฝากเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยสิทธิที่สมาชิกสมทบจะไดรับคือ สามารถฝากเงินกับสหกรณได โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่สูง
กวาสถาบันการเงินโดยทั่วไป และเพือ่เปนการสงเสริมใหสหกรณฯมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น และสามารถใหบริการ
ทางดานการเงินแกสมาชิกใหเกิดความคลองตัวและเอื้อประโยชนใหแกสมาชิกซึ่งเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแกน
มากที่สุด สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกนจํากัด จึงไดเชิญมหาวิทยาลัยขอนแกนสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบ 
  ที่ประชุมคณบดี คราวประชมุครั้งที่ 18/2549 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2549 ไดพิจารณาแลวเห็นควรให
จัดทําขอมูลเหตุผลความจาํเปนในการเขารวมเปนสมาชิกสมทบ พรอมสรุปประเด็นสถานภาพความมั่นคง ปญหา 
อุปสรรคในการดําเนินงานของสหกรณฯ เพื่อประกอบการพจิารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ซึ่งสหกรณออมทรัพย 
มหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด ไดดําเนินการชี้แจงเหตุผลความจําเปนในการขอใหมหาวิทยาลัยขอนแกน เขารวมเปน
สมาชิกสมทบสหกรณฯ  รวมทั้งสถานภาพความมั่นคงฯ มาเรียบรอยแลว ที่ประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งที่ 1/2550  
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2550  จึงไดมีมตใิหความเห็นชอบการเขารวมเปนสมาชิกสมทบสหกรณฯ และใหนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป และใหปรับแกไขขอความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยขอนแกน จํากัด 
พ.ศ. 2542 ในเรื่องสิทธิของสมาชิกสมทบใหมีความเหมาะสมตอไป  ซึ่งสหกรณออมทรัพยฯไดดําเนินการตามมติที่
ประชุมคณบดีเรียบรอยแลว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหความเห็นชอบการสมัครเปนสมาชิกสมทบสหกรณ 
ออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด  ของมหาวิทยาลัยขอนแกน  ตามที่เสนอ 
 

7.2 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี  ประจําเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม  2550 
อธิการบดีไดเสนอรายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี  ประจําเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม  2550 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี  2/2550  เมื่อวันท่ี  4  เมษายน  2550 

ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที 3/2550  เมือวันที  2  พฤษภาคม  2550  เรียบรอยแลว 
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เลิกประชุม   14.30  น. 

 
 
 

(ลงชื่อ)             กุลธิดา  ทวมสุข 
(รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 

                                                                รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
                            กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
 
 
 
นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์ 
นางสุภารัตน มูลศร ี
นางสาวลัลธริมา ประจง 
ผูจดรายงานการประชุม 
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