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2. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ

เริ่มประชุมเวลา        09.10  นาฬิกา
 ประธานกลาวเปดประชุมและดํ าเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้ คือ

ระเบียบวาระที่ 1    เรื่องที่ประธานแจงตอที่ประชุม
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 2    เรื่องที่เลขานุการแจงตอที่ประชุม
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 3    การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
                         ครั้งที่ 7/2547  เม่ือวันที่  25  สิงหาคม 2547

ท่ีประชุมมีมติใหแกไขดังนี้
1. หนา 3 วาระที ่2.3  บรรทดัสุดทาย ใหเพิม่ขอความเปน “ท่ีประชมุรบัทราบและแสดงความยนิดตีอนรบั”



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี  8/2547 เม่ือวันท่ี  29  กันยายน 2547

3

2. หนา 9 วาระที ่5.4 บรรทดัท่ี 10 คํ าวา “…ตตภูิมิ”  แกไขเปน  “…ตตยิภมิู”
3. หนา 11 และ 14  มตวิาระที ่5.6 และ 5.12  คํ าวา “…เห็นชอบหลกัการ…” แกไขเปน “…เห็นชอบในหลกัการ…”
4. หนา  16  วาระที ่ 5.16  บรรทดัท่ี  4  คํ าวา  “…พจิารณาอนมัุตติามอ ํานาจ…” แกไขเปน “…พจิารณาอนมัุตโิดย

ใชอ ํานาจ…”
เม่ือแกไขเรยีบรอยแลว ท่ีประชมุมีมตริบัรองรายงานการประชมุครัง้ดงักลาว

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องสืบเน่ือง
4.1  รายงานสถานภาพเงินรายได ของมหาวิทยาลัยขอนแกน  เพียงวนัที ่ 15  กันยายน 2547

ประธานใหรองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอท่ีประชุมความวา สถานภาพเงินรายได
มหาวิทยาลัยขอนแกนเพียงวันท่ี 15  กันยายน 2547 มหาวิทยาลัยขอนแกน มียอดเงินฝากรวม
2,998,378,142.26 บาท   โดยแยกฝาก ดังนี้

-   ฝากธนาคาร/สถาบนัการเงนิ (ฝากรวมสวนกลาง)  2,524,485,725.00 บาท คิดเปน 84.20%
    (อัตราดอกเบี้ยเฉล่ีย 4.05%)
-  ฝากธนาคาร/สถาบันการเงิน ท่ีใชชื่อบัญชีเฉพาะ  370,892,852.90 บาท คิดเปน 12.37 %
-  ฝากธนาคารเพือ่ค้ํ าประกนัเงนิกูเพือ่การเคหะสงเคราะห  102,999,564.36 บาท  คิดเปน  3.44 %
ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2547  เปนเงิน  19,222,680.02  บาท  มีดอกเบี้ยรับปงบประมาณ

2547  จํ านวน 84,702,874.58 บาท ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
ประธานให นายสุนทร  อรุณานนทชัย ในฐานะประธานคณะกรรมการเงินรายไดเสนอตอท่ี

ประชุมเพิ่มเติมวา ขณะนี้เงินรายไดของมหาวิทยาลัยท้ังหมด ลงทุนอยูในพันธบัตรรัฐบาล  และหุนกูบริษัท
ตางๆ ซ่ึงเปนการลงทุนระยะยาว 60 %   สวนอีก 40 % เปนการลงทุนระยะสั้น  ฐานะทางการเงินท่ีผานมา
มีเงินท่ีสามารถนํ ามาลงทุนในระยะยาวไดอีกประมาณ 600 ลานบาท   ขณะนี้มหาวิทยาลัยไดรับดอกเบี้ยจาก
การลงทุน ประมาณปละ 85 ลานบาท  แตแนวโนมการเปล่ียนแปลงดานการเงินในประเทศ มีเพิ่มมากขึ้น
ดังนั้นในอนาคตมหาวิทยาลัยอาจหารายไดจากดอกเบีย้ไดประมาณ  150 – 200 ลานบาทตอป  หากสามารถ
พจิารณาวางแผนทศิทางการลงทนุในระยะยาว ไดอยางเหมาะสม

ที่ประชุมรับทราบ และมอบใหอธิการบดีรับไปพิจารณา

4.2 สรปุรายงานการปฏบัิติงานของคณะกรรมการดานการก ํากับนโยบายและการประเมนิ
          ประธานให รศ.สายหยุด  นยิมวภิาต ในฐานะประธานคณะกรรมการดานการกํ ากับนโยบายและ

การประเมิน  เสนอตอท่ีประชุมความวา ตามคํ าส่ังสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี 13/2546  ลงวันท่ี 28
พฤษภาคม 2546 ไดแตงตั้งคณะกรรมการดานการกํ ากับนโยบายและการประเมิน เพื่อทํ าหนาท่ีในการประเมิน
ผลงานของมหาวิทยาลัย และผูบริหารมหาวิทยาลัย ระหวางป พ.ศ. 2546 - 2547 นั้น ขณะนี้การทํ าหนาท่ีของ
คณะกรรมการไดเสร็จส้ินตามวาระแลว จึงจัดทํ าสรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบ และ
สงตอใหคณะกรรมการฯ ชุดตอไป โดยมีสาระสํ าคัญของงานตางๆ ท่ีไดดํ าเนินการมาแลวดังนี้
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1. ผลงานตามแผนการดํ าเนินงาน
คณะกรรมการฯ ไดดํ าเนินการตามวัตถุประสงค และแผนการดํ าเนินงานที่กํ าหนดไว โดยมีงาน

ท่ีไดดํ าเนินงานไดตามแผนสรุปดังนี้
1.1 พัฒนาระบบการประเมินผลมหาวิทยาลัย และผูบริหารมหาวิทยาลัย
1.2 จัดทํ าเครื่องมือท่ีใชในการประเมิน

- Self appraisal report
- Program monitoring report
- KPI และ TOR

1.3  ไดดํ าเนินการประเมินผลผูบริหารมหาวิทยาลัย 2 ครั้ง
1.4  ไดจัดทํ าราง KPI สํ าหรับประเมินมหาวิทยาลัย และสงใหมหาวิทยาลัย
งานท่ียังไมสามารถดํ าเนินการไดตามแผน คือ การประเมินมหาวิทยาลัย และประเมินอธิการบดี

เพราะจะตองใช KPI ท่ีใชวัดสมรรถนะของมหาวิทยาลัยเปนกรอบการประเมิน ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยเพิ่งจัดสง
KPI มาเพื่อขอคํ าแนะนํ าในวันท่ี 8 กันยายน 2547 ซ่ึงเปนชวงท่ีคณะกรรมการฯจะหมดวาระ จึงไมสามารถ
ด ําเนินงานในสวนนี้ตามแผนการปฏิบัติงานได

2. ขอมูลสํ าหรับกรรมการดานการกํ ากับนโยบายและการประเมินชุดใหม
2.1  ผูบริหารมีการยอมรับระบบการประเมินตามลํ าดับชั้น
2.2 ยังไมมีความชัดเจนในการใชการบริหารเชิงกลยุทธในการปฏิบัติงาน ซ่ึงทํ าใหไมสามารถ

ประเมินผลการดํ าเนินงานตามแผนกลยุทธ ขาดการเชื่อมโยงจากแผนกลยุทธสูการปฏิบัติ
2.3 ยังไมมีการจัดทํ า TOR ของรองอธิการบดีแตละคน ทํ าใหไมสามารถระบุสมรรถนะเปนราย

บุคคล
2.4 ระบบการรายงานผลตอสภามหาวิทยาลัย ควรใหอธิการบดีกํ าหนดวิธีการประเมินในแตละ

ระดับใหชัดเจน จะไดมีเฉพาะสรุปท่ีสํ าคัญสงใหสภามหาวิทยาลัย
2.5 ในรายงานกระบวนการทํ างาน (Monitoring report) ควรใหมหาวิทยาลัยไดเพิ่มเติมขอมูล

ท่ีเกี่ยวของกับระยะเวลาและทรัพยากรท่ีใชและสมรรถนะของผูปฏิบัติงาน เพื่อจะไดมีขอมูลสํ าหรับพัฒนาคน
และวิธีการปฏิบัติงาน

 สํ าหรับรายละเอียดของการดํ าเนินงาน และผลการประเมิน คณะกรรมการฯไดรวบรวมพรอมสง
มอบแลว หวังวาสรุปรายงานนี้จะชวยเปนขอมูลเริ่มตนสํ าหรับคณะกรรมการฯชุดใหม ใหดํ าเนินการอันเปน
ประโยชนตอมหาวิทยาลัยขอนแกนตอไป   และคณะกรรมการขอขอบคุณคณะผูบริหาร อาจารยและเจาหนาท่ี
ทุกทานท่ีมีสวนรวมในการด ําเนนิการในเรื่องนี้ จากผลการดํ าเนินงานไดสรางใหเกิดกระแสความตื่นตัว
จุดประกายแนวความคิด และยอมรับวาการประเมินเปนสวนท่ีมีความสํ าคัญย่ิงในกระบวนการบริหารจัดการ

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ และขอมอบเอกสารรายละเอียดการดํ าเนินงานและผลการ
ประเมินท้ังหมดใหแกอธิการบดีเพื่อมอบใหคณะกรรมการดานการประเมินชุดใหมตอไป

ที่ประชุมรับทราบ และอธิการบดีรับมอบเอกสารรายละเอียดการดํ าเนินงานจากประธาน
คณะกรรมการดานการกํ ากับนโยบายและการประเมิน
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 4.3 รายงานผลการดํ าเนินงานของคณะทํ างานเพ่ือติดตามผลการดํ าเนินงานตามมติสภา
       มหาวิทยาลัย

ประธานให รศ.สุภาพ  ณ นคร ในฐานะประธานคณะทํ างานเพื่อติดตามผลการดํ าเนินงาน
ตามมติสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมความวา คณะทํ างานไดดํ าเนินการติดตามผลการดํ าเนินงานตามมติ
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2547 เม่ือวันท่ี  30 มิถุนายน 2547 เรียบรอยแลว  ประกอบดวย
ความคืบหนาเรื่องการใชเงินเพื่อซ้ือพันธบัตรรัฐบาล     ผลการประชุมของคณะกรรมการเพื่อศึกษาและเสนอ
แนวทางแกปญหาเรื่องการเรียกเก็บเงินคาใชจายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
ขอนแกน  และการเสนอกระบวนการในการแกไขปญหาความผิดพลาดในการเสนอขออนุมัติปริญญา ซ่ึงมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

4.4 บทบาท ภารกิจ ของสํ านักบริหารการวิจัย
ประธานใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอตอท่ีประชุมความวา ตามที่ฝายวิจัยไดเสนอขอ

ความเห็นชอบ โครงสรางการแบงสวนราชการและบทบาทภารกิจของสํ านักบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัย
ขอนแกน โดยใหเปนหนวยงานกลางในการจัดการและสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย มีบทบาทในการ
ประสาน สงเสรมิและสนบัสนนุภารกจิการวจิยัของมหาวทิยาลัย มีภารกจิในการก ําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร
งบประมาณ  พฒันาระบบการวจิยัของมหาวทิยาลัย ประสานและเชือ่มโยงงานวจิยั  นกัวจิยัและผูมีสวนไดสวนเสียกบั
แหลงทุน สรางและพฒันาศักยภาพนักวิจัย รวบรวม วิเคราะหและสังเคราะหงานวิจัย ตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลโครงการวิจัย พัฒนาระบบฐานขอมูลวิจัย และประชาสัมพันธเผยแพรผลงานวิจัย โดยจัดโครงสราง
ออกเปน 4 กลุมงาน ไดแก กลุมงานสงเสริมและพัฒนาการวิจัย  กลุมงานบริหารการวิจัย  กลุมงานสารสนเทศ
และธุรกิจการวิจัย และกลุมงานอํ านวยการ   และสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 7/2547  เม่ือวันท่ี 25
สิงหาคม 2547  ไดมีมติเห็นชอบในหลักการการบริหารของสํ านักบริหารการวิจัยตามที่เสนอ สวนรายละเอียด
บทบาท ภารกิจ ใหคณะกรรมการดานหลักสูตร วิชาการและวิจัยของสภามหาวิทยาลัยพิจารณากอนประกาศใช
ตอไปนั้น   คณะกรรมการดานหลักสูตร วิชาการและวิจัยของสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งท่ี 2/2547
เม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2547 ไดพิจารณาในรายละเอียดแลว มีขอเสนอแนะใหปรับปรุงบทบาทภารกิจ โดย
ใหมีความเดนชัดในบทบาทดานการประสานและสนับสนุน ไมไดเปนหนวยงานที่กํ าหนดทิศทางการวิจัย
และดํ าเนินการวิจัยเอง เม่ือดํ าเนินการแกไขเรียบรอยแลว จึงใหออกเปนประกาศสภามหาวิทยาลัยตอไป

   จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
                     มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหปรับปรุงบทบาท ภารกิจของสํ านักบริหารการ
วิจัย ตามที่คณะกรรมการดานหลักสูตร วิชาการและวิจัย เสนอ

4.5 รายงานความกาวหนาการกอสรางศูนยหัวใจสิริกิต์ิฯ
ประธานใหรองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอท่ีประชุมความวา ขณะนี้ไดดํ าเนินการบอกเลิก

สัญญาการกอสรางอาคารศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ และจัดจางผูรับจางรายใหม โดยวิธีพิเศษเรียบรอยแลว และกํ าลัง
เรงสงเรื่องใหสํ านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสํ านักงบประมาณเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัด
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จางตอไป  โดยที่ราคากลางในการจัดจางใหมนี้ เปนเงิน 190 ลานบาท แตเงินท่ีเหลือจากการกอสรางเดิมมี
เพียง 80 ลานบาท  ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดพิจารณาถึงเหตุผลความจํ าเปนและดํ าเนินการอยางรอบคอบแลว
สํ าหรับอาคารอื่นๆของมหาวิทยาลัย ท่ีมีปญหาการกอสราง  ไดแก  1) อาคารศรีนครินทร อาคาร 19 ชั้น คณะ
แพทยศาสตร ไดบอกเลิกสัญญา และไดดํ าเนินการเสนอเรื่องขออนุมัติการจัดจางใหมตอคณะรัฐมนตรีแลวซ่ึง
การจดัจางรายใหมนีเ้กนิงบกลางอยูประมาณ  9 %    2) อาคารสารสนเทศ   และ อาคารเรยีนรวมคณะวทิยาศาสตร
ซ่ึงบอกเลิกสัญญาไปแลว อยูระหวางการดํ าเนินการตรวจสอบและกํ าหนดราคากลาง  3)  อาคารเรยีนคณะ
สาธารณสุขศาสตร   ขณะนีเ้หลือการด ําเนนิการกอสราง 3 งวดสดุทาย คาดวาจะเสรจ็เรยีบรอยภายใน เดือน
ตุลาคม 2547 นี้

จงึน ําเสนอท่ีประชมุเพือ่ทราบ
                      ทีป่ระชมุรบัทราบ และมขีอสงัเกตวา ราคากลางในการกอสรางศนูยหวัใจสริิกิต์ิฯ ทีป่ระกวด
ราคาใหม มีราคาสงูกวาเดมิมาก  มหาวทิยาลยัตองสงวนสทิธในการฟองรองคากอสรางจากผูรบัเหมารายเดมิ
และการท ําสญัญาจางกับผูรบัเหมารายใหม ตองมีการยนืยนัใหชดัเจนวาสามารถด ําเนินการใหแลวเสรจ็ไดแนนอน

4.6 การปรบัปรงุโครงสรางและบทบาทของสถาบนัวจัิยและพฒันา
ประธานให นางผาณติ  นติทัิณฑประภาศ ในฐานะประธานคณะกรรมการดานการบรหิารท่ัวไป ใน

คณะกรรมการดานตางๆ ของสภามหาวทิยาลัย เสนอตอท่ีประชมุความวา  ตามทีท่ี่ประชมุสภามหาวทิยาลัยขอนแกน
ครัง้ท่ี 2/2547  ไดมีมตเิกีย่วกบัการปรบัปรงุและพฒันาหนวยงานท่ีเกีย่วของกบัวจิยัในมหาวทิยาลัยขอนแกน โดย

1. ใหมีการจดัตัง้หนวยงานกลางในระดบัมหาวทิยาลัย เพือ่ทํ าหนาท่ีบรหิารจดัการและสนบัสนนุ
งานวจิยัท่ีใชชือ่วา “สํ านกับรหิารการวจิยั” ขึน้ตรงตอรองอธกิารบดท่ีีรบัผดิชอบดานการวจิยั

2. ใหสถาบนัวจิยัและพฒันา ท่ีมีอยูในปจจบุนั ทํ างานวจิยัและพฒันาแบบสหสาขาวชิา
(Multidisciplinary) และเปนแบบบรูณาการ (Integration) โดยใหก ําหนดตวับงชีข้องหนวยงาน
และจดัใหมีการตดิตามและประเมนิผลการด ําเนนิงานภายใน 2 ป

ซ่ึงสถาบนัวจิยัและพฒันาไดจดัทํ าบทบาทและโครงสรางใหมเพือ่รองรบัมตขิองสภามหาวทิยาลัย  โดยไดมีการน ํา
เสนอผานคณะกรรมการในระดบัมหาวทิยาลัยอยางตอเนือ่ง และไดผานความเหน็ชอบของทีป่ระชมุคณบดคีรัง้ท่ี
13/2547 เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2547 แลวโดยเห็นวา สถาบันวิจัยและพัฒนาไดมีการดํ าเนินการปรับปรุง
โครงสรางและบทบาทอยางตอเนือ่ง และการปรบัปรงุโครงสรางจะตองมีการด ําเนนิงานโดยเรงดวนเพือ่ใหสอดรบักบั
นโยบายของมหาวทิยาลัย  กอปรกบัสภามหาวทิยาลัยชดุปจจบุนัจะครบวาระในกลางเดอืนตลุาคม นี ้ เพือ่ใหการ
ด ําเนนิงานของสถาบนัวจิยัและพฒันาเปนไปอยางตอเนือ่ง คณะกรรมการฯจงึมีมตดิงัตอไปนี้

1. ใหความเห็นชอบกบัโครงสรางและบทบาททีส่ถาบนัวจิยัและพฒันาจดัทํ าขึน้ใหม และใหมีการ
ปรบัลดจ ํานวนของรองผูอ ํานวยการสถาบนัฯ เหลือเพยีง 1 คน

2. ใหความเห็นชอบในตวับงชีข้องหนวยงาน และใหมีการตดิตามและประเมนิผลการด ําเนนิงาน
ภายใน 2 ป

3. ใหมหาวทิยาลัยใหการสนบัสนนุการด ําเนนิกจิกรรมของสถาบนัวจิยัและพฒันา
มต ิ ทีป่ระชมุไดพิจารณาแลวเหน็ชอบในหลกัการการปรบัปรงุโครงสรางและบทบาทของ

สถาบนัวจัิยและพฒันา ตามทีค่ณะกรรมการดานการบรหิารทัว่ไปเสนอ  โดยมขีอคดิเหน็เพ่ิมเตมิวา ตามที่
สถาบันวจัิยและพฒันาไดกํ าหนดกรอบการวจัิย โดยใหความส ําคญักับการวจัิยใน 3 ประเดน็ ไดแก ชุมชน
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ศึกษา  คุณภาพชีวิตและความมั่นคงของมนุษย และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม น้ัน
หากสามารถทํ าไดจะทํ าใหบทบาทของสถาบันวิจัยและพัฒนามีความชัดเจนขึ้น ในดานการพัฒนางานวิจัย
สหสาขาวชิาและการบรูณาการทรพัยากรของมหาวทิยาลยัในสาขาตางๆมาใชในการวจัิยใหเกิดประโยชนสงูสดุได

4.7 งบประมาณของส ํานักทะเบยีนและประมวลผล และศนูยคอมพวิเตอร
                         ประธานใหอปุนายกสภามหาวทิยาลัยเสนอตอท่ีประชมุความวา  ตามทีส่ภามหาวทิยาลัยในคราว
ประชมุ ครัง้ท่ี 7/2547 เม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2547 ไดเห็นชอบในหลกัการรางขอบงัคับมหาวทิยาลัยขอนแกน วา
ดวย คณะกรรมการประจ ําสํ านกัท่ีมีฐานะเทยีบเทาคณะ พ.ศ. 2547  และ รางขอบงัคับมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวย
การสรรหาผูอ ํานวยการส ํานกัท่ีมีฐานะเทยีบเทาคณะ พ.ศ. 2547   เพือ่ทํ าใหศนูยคอมพวิเตอร สํ านกัวทิยบรกิาร
และสํ านกัทะเบยีนประมวลผล  ไดปรบัระบบบรหิารใหเอือ้ตอการน ํานโยบายของมหาวทิยาลัยไปสูการปฏิบตั ิซ่ึงสวน
หนึง่คือ การปรบัระบบงบประมาณใหผนวกรวมกบัมหาวทิยาลัย นัน้ ขอสอบถามมหาวทิยาลัยวา หนวยงานดงักลาวจะ
ยังคงไดรบัความสะดวกในการใชงบประมาณในการด ําเนนิการ เชนเดมิหรอืไม  และมหาวทิยาลัยไดใชระบบงบ
ประมาณในท ํานองเดยีวกนักบัคณะ หนวยงานอืน่ดวยหรอืไม และในบางคณะทีมี่รายไดสูง ไดใหเงนิมหาวทิยาลัย
เพิม่ตางหากนอกเหนอืจากท่ีก ําหนดไวดวยหรอืไม

อธกิารบดไีดชีแ้จงวา การบรหิารงบประมาณแบบรวมไวทีส่วนกลางน้ี หนวยงานยงัจะไดรบั
ความสะดวกในการจดัการงบประมาณเชนเดิม เพราะมหาวทิยาลยัจะจดัสรรงบประมาณใหแตละหนวยงาน
ดํ าเนินการตามแผนงานและบทบาทภารกจิของแตละหนวยงาน นอกจากนีจ้ะท ําใหมหาวทิยาลยัสามารถ
พิจารณาบรหิารงบประมาณสวนกลาง ไดอยางเหมาะสมและเปนระบบมากขึน้

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ขอยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยเงินรายไดของ

                มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540
ประธานใหอธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมความวา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยเงิน

รายไดของมหาวทิยาลัย พ.ศ. 2540 หมวด 4 ขอ 19 ก ําหนดใหมหาวทิยาลัยจดัทํ างบประมาณเงนิรายได ประจ ําป
เสนอตอสภามหาวิทยาลัยอยางนอย 60 วัน  กอนเริ่มตนปงบประมาณเงินรายได  แตเนื่องจากมหาวิทยาลัยได
ปรับปรุงวิธีการจัดทํ างบประมาณในป 2548   ทํ าใหเกิดความลาชาจากการพิจารณาทบทวนกระบวนการจัดทํ า
งบประมาณดังกลาว    ซ่ึงขณะนี้มหาวิทยาลัยไดดํ าเนินการเสร็จเรียบรอยแลวตามรายละเอียดในระเบียบวาระ
ถัดไป   ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงใครเสนอขอยกเวนการปฏิบัติตามระเบยีบมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวยเงนิรายได
ของมหาวทิยาลัย  พ.ศ. 2540  ในสวนของกรอบเวลา ตามขอ 19     ท้ังนี้ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 17/2547 เม่ือวันท่ี 8  กันยายน 2547  แลว

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติใหยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบฯ ที่กํ าหนดให

มหาวิทยาลัยจัดทํ างบประมาณเงินรายไดประจํ าป เสนอตอสภามหาวิทยาลัยอยางนอย 60 วัน กอนเริ่มตน
ปงบประมาณเงินรายได ไดตามที่เสนอ
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5.2 แผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และงบประมาณเงินรายได ประจํ าป
      พ.ศ. 2548

ประธานใหอธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมความวา ตามที่ท่ีประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งท่ี 
17/2547 เม่ือวันท่ี 8 กันยายน 2547 ไดใหความเห็นชอบงบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประจํ าป พ.ศ. 2548  โดยใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัตินั้น

เพื่อใหสภามหาวิทยาลัยขอนแกนไดพิจารณาองครวมแผนด ําเนินงานและแผนงบประมาณ
(Action plan) ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2548  มหาวทิยาลัยจงึไดจดัทํ า “แผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร
มหาวทิยาลัยขอนแกน  และงบประมาณเงนิรายได ประจ ําป พ.ศ.2548”  ซ่ึงเปนแผนด ําเนนิงานและแผนงบประมาณ
ท่ีสอดคลองกบัยุทธศาสตรชาต ิ    ยุทธศาสตรกระทรวง และยุทธศาสตรมหาวทิยาลัย โดยตัง้งบประมาณรายจาย
ท้ังหมด 4,308.295 ลานบาท   ซ่ึงมีรายละเอียดการใชจายงบประมาณ ผลผลิต และตัวชี้วัด ตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม

สํ าหรับการจัดทํ า งบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจํ าป พ.ศ.2548 มีสาระสํ าคัญ
โดยสรปุ คือ

1.ประมาณการรายรับ ท้ังหมด  2,132.897 ลานบาท แบงเปน
(1) หนวยงานในสังกัด 1,989.572  ลานบาท
(2) หนวยงานในกํ ากับ              143.324  ลานบาท

เนือ่งจาก ตามขอ 6 แหงขอบงัคับมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวยองคกรในก ํากบัมหาวทิยาลัย พ.ศ. 2539 
กํ าหนดใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจํ าปขององคกร ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงขอ
อนุมัติงบประมาณเงนิรายได เฉพาะงบประมาณจากหนวยงานในสงักดั จ ํานวน 1,989.572 ลานบาท

2.ประมาณการรายจาย
1.1 จัดสรรตามแผนงาน
(1) แผนงานจดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา 1,076.471 ลานบาท
(2) แผนงานบรกิารวชิาการแกสังคม               3.682 ลานบาท
(3) แผนงานศาสนา ศลิปวฒันธรรม                   1.576 ลานบาท
(4) แผนงานบรกิารสุขภาพ               899.587 ลานบาท
(5) แผนงานปองกนัและแกไขปญหาเอดส               - ลานบาท
(6) แผนงานวจิยั       8.257 ลานบาท
2.2 จดัสรรตามงบรายจาย
(1) งบบคุลากร       133.142 ลานบาท
(2) งบด ําเนนิการ 1,120.656 ลานบาท
(3) งบลงทุน           80.595 ลานบาท
(4) งบอดุหนนุ        411.532 ลานบาท
(5) รายจายอืน่         243.648 ลานบาท

ท้ังนี ้ มหาวทิยาลัยไดรบังบประมาณแผนดนิ จ ํานวน 2,318.723 ลานบาท  รวมงบประมาณทัง้หมด 
จ ํานวน 4,451.620 ลานบาท
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จงึเสนอสภามหาวิทยาลัยพจิารณาอนมัุต ิ งบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจํ าป 
พ.ศ. 2548  ตามแผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร  ตามที่เสนอ

มต ิ ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมีมตอินุมัติงบประมาณเงนิรายได มหาวทิยาลยัขอนแกน ประจ ําป
พ.ศ. 2548  ตามแผนงบประมาณเชงิยทุธศาสตรทีเ่สนอ  โดยมขีอคดิเหน็เสนอแนะใหอธกิารบดรีบัไปพจิารณา
ดังน้ี

1. โดยภาพรวม งบประมาณดานการวจัิยมีคอนขางนอย เม่ือเปรยีบเทยีบกับงบประมาณดานอืน่ๆ
มหาวทิยาลยัควรใหความส ําคญักับการสนบัสนุนการวจัิย โดยเฉพาะอยางยิง่การวจัิยทีเ่ชือ่มโยงกบั
บัณฑติศกึษา เพราะแนวโนมของการจดัการการศกึษาของมหาวทิยาลยั มีแผนการเปดหลกัสตูรระดบั
บัณฑติศกึษาจํ านวนมากขึน้เรือ่ยๆ

2. ควรพฒันางานวจัิยใหเกิดผลประโยชนในเชงิพาณิชย เพ่ือนํ ารายไดกลบัเขาสูมหาวทิยาลยัและนํ ามา
สนับสนุนงานวจัิยไดมากยิง่ขึน้

3. มหาวทิยาลยัควรพจิารณาจดัสรรงบประมาณบางสวนไปในเรือ่งการลงทนุดานการวจัิยทีจ่ะท ําใหเกิด
ประโยชนในเชงิพาณิชย หรอืเกิดประโยชนตอสงัคม โดยอาจลงทนุรวมกับภาคเอกชน หรอืหนวยงาน
ของรฐับางแหงทีดํ่ าเนินการในลกัษณะเชนน้ีอยูรวมกับบางมหาวทิยาลยั

5.3  ประมาณการรายรับ-รายจายและแผนการดํ าเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียง
                มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจํ าปงบประมาณ 2548
             ประธานใหรองอธกิารบดฝีายกจิการพเิศษ เสนอตอท่ีประชมุความวา สถานวีทิยุกระจายเสยีง
มหาวทิยาลัยขอนแกน ไดจดัทํ าประมาณการรายรบัรายจายและแผนการด ําเนนิงานสถานวีทิยุฯ ประจ ําปงบประมาณ
2548 (1 ตลุาคม 2547 – 30  กนัยายน 2548) โดยมปีระมาณการรายรบั  7,330,934.52 บาท ประมาณการรายจาย
6,552,546.73 บาท และประมาณการจดัสรรประโยชนใหมหาวทิยาลัย รอยละ 5 ของรายรบัเปนเงนิ 366,546.73 บาท
สํ าหรบัแผนงานส ําคัญของสถานวีทิยุกระจายเสยีงมหาวทิยาลัยขอนแกน ในปงบประมาณ 2548 ประกอบดวยแผนงาน
2 ดาน คือ 1) ในดานรายการวทิยุ จะเพิม่รายการสาระความรูและความบนัเทิงสํ าหรบัผูฟงกลุมนกัเรยีน นกัศกึษา
สัดสวนรายการจะประกอบดวย ขาว รอยละ 22.7  สาระความรู รอยละ 28.6   สาระบนัเทิง รอยละ 17.4  บนัเทิง
รอยละ 18.1   ชมุชน รอยละ 13.1  เวลาออกอากาศทุกวนัๆละ  19  ชัว่โมง  จดัสรรเปนรายการวทิยุเพือ่การเผยแพร
ความรูและชือ่เสียงเกยีรตภูิมิของมหาวทิยาลัยขอนแกน รอยละ 24   และ 2) ดานเทคนคิจะพฒันาอปุกรณการกระจาย
เสียงใหเปนระบบดจิติอลและใชคอมพวิเตอรในการตดัตอรายการออกอากาศสด       ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชมุ ท้ังนีไ้ดผานความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุคณบดคีราวประชมุครัง้ท่ี 16/2547 เม่ือวนัท่ี  1
กนัยายน 2547 แลว

    จงึน ําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพือ่อนมัุติ
               มติ ทีป่ระชมุไดพิจารณาแลวมีมตอินุมัติ ประมาณการรายรบั – รายจาย สถานีวทิยกุระจายเสยีง
มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจํ าปงบประมาณ 2548  และเห็นชอบแผนการดํ าเนินงานตามที่เสนอ  โดยมี
ขอคิดเห็นเสนอแนะใหสถานีฯสอดแทรกรายการดานคณุธรรม จรยิธรรมเพ่ือผดงุสงัคม  เสรมิสรางความ
เขมแขง็ใหแกเยาวชนใหประพฤตตินอยูในครรลองทีถู่กตอง เหมาะสม  ซึ่งกํ าลังเปนปญหาสังคมปจจุบัน
อยางมาก
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5.4 รางระเบียบวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการ
                 บริหารงานบุคคล  พ.ศ. …

ประธานใหกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยวิทยาลัย
บณัฑิตศึกษาการจัดการ ไดเสนอขอปรับปรุงระเบียบ วาดวยการบริหารงานบุคคล  เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยองคกรในกํ ากับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539  และใหสอดคลองกับระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2546
และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543 และท่ีแกไขเพิ่มเติม
ท้ังนี้ เพื่อใหพนักงานวิทยาลัยไดรับสิทธิประโยชนในเรื่องการขอตํ าแหนงวิชาการ และประโยชนอื่นๆ ตามที่
พนักงานมหาวิทยาลัยพึงไดรับ ซ่ึง รางระเบียบนี้ เปนการปรับปรุงเพื่อใชแทน ระเบียบวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา
การจัดการ  มหาวิทยาลัยขอนแกน  วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2540 ท่ีใชอยูเดิม ซ่ึงมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ท้ังนี้ ไดผานความเห็นชอบและปรับแกไขตามมติท่ีประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งท่ี 13/2547
เม่ือวันท่ี  16  กรกฎาคม 2547 แลว

     จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่พจิารณาใหความเหน็ชอบ
         มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเหน็ชอบ รางระเบียบวทิยาลยับัณฑติศกึษาการจดัการ
มหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. … ตามที่เสนอ

5.5 รางขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยคุณสมบัติและหลักเกณฑในการแตงต้ัง
               ศาสตราจารยเกียรติคุณ  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2547

ประธานใหอธิการบดเีสนอตอท่ีประชมุความวา ตามขอบงัคับมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวยคณุสมบตัิ
และหลักเกณฑในการแตงตั้งศาสตราจารยเกียรติคุณ พ.ศ. 2542  ขอ 4 ไดกํ าหนดองคประกอบของคณะ
กรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งเพื่อพจิารณาด ําเนนิการในการเสนอผูสมควรไดรบัแตงตัง้เปนศาสตราจารย
เกยีรตคุิณ เสนอตอสภามหาวทิยาลัยไวนั้น เห็นสมควรปรับปรุงใหม เพื่อใหเหมาะสมยิ่งขึ้น ดังนี้

                  ขอบังคบัเดมิ ปรับปรุงใหม
4.5 รองอธิการบดฝีายวชิาการ เปนกรรมการและเลขานุการ 4.5 รองอธกิารบดท่ีีไดรบัมอบหมาย เปนกรรมการและ

      เลขานกุาร
4.6 ผูอ ํานวยการกองบรกิารการศกึษา  เปนผูชวยเลขานกุาร 4.6 ผูท่ีไดรบัมอบหมาย เปนผูชวยเลขานกุาร

ซ่ึงมีรายละเอียดตามรางขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยคุณสมบัติและหลักเกณฑในการแตงตั้ง
ศาสตราจารยเกยีรตคุิณ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2547  ตามเอกสารประกอบระเบยีบวาระการประชมุ ท้ังนี้ไดผานความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งท่ี 17/2547 เม่ือวันท่ี   8  กันยายน 2547 แลว

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี

1. ใหปรับแกไขขอความในรางขอบังคับฯ ใหชัดเจนขึ้น ดังน้ี
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- 4.5  “รองอธกิารบดทีีไ่ดรบัมอบหมาย …”  แกไขเปน  “รองอธกิารบดทีีไ่ดรบัมอบหมายจาก
               อธกิารบด ี …”
-     4.6  “ผูทีไ่ดรบัมอบหมาย  …”   แกไขเปน  “ผูทีไ่ดรบัมอบหมายจากอธกิารบด ี …”

2. พ.ร.บ. มหาวทิยาลยัขอนแกน ฉบับใหม ตามทีไ่ดรบัการแกไขสูหลกัการกลาง  ไมมีตํ าแหนง
     ศาสตราจารยเกียรตคิณุ   ดังน้ันตอไป สภามหาวทิยาลยัอาจไมมีอ ํานาจในการพจิารณาใหความ
     เหน็ชอบการแตงต้ัง ศาสตราจารยเกียรตคิณุไดตามกฎหมาย ซึง่หากมหาวทิยาลยัประสงคจะ
     ใหคงมีการเสนอแตงต้ังศาสตราจารยเกียรตคิณุไว เหน็ควรใหออกเปนขอบังคบัมหาวทิยาลยัฯ
     เพ่ือรองรบั  และ ผูทีถู่กเสนอชือ่เปนศาสตราจารยเกียรตคิณุ ควรตองมีคณุสมบติัเดนกวา
     ตํ าแหนงศาสตราจารยปกติ
3. การกํ าหนดวาระการดํ ารงตํ าแหนงของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ไมควรกํ าหนดเปน 2 ป

แตควรพิจารณาเปนรายๆ ไป

5.6  เสนอแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาด ําเนินการในการเสนอผูสมควร
                 ไดรบัแตงต้ังเปนศาสตราจารยเกียรตคิณุ  สาขาวิชาพืชไร

ประธานใหอธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยคณะกรรมการการพิจารณาคุณสมบัติและ
ผลงานทางวิชาการในคราวประชุมครั้งท่ี 7/2547  เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2547 ไดพจิารณาคณุสมบตัแิละผลงาน
ทางวชิาการของศาสตราจารย หนึง่ราย ซ่ึงเปนผูมีความรูความสามารถและความช ํานาญเปนพเิศษในสาขาวชิาพชืไร
คณะเกษตรศาสตร จึงขอกํ าหนดตํ าแหนงเปนศาสตราจารยเกียรติคุณ สาขาวิชาพืชไร   ซ่ึงท่ีประชุมมีมติเห็นวามี
คุณสมบตัถิกูตองตามขอบงัคับมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวยคณุสมบตัแิละหลักเกณฑในการแตงตัง้ศาสตราจารย
เกยีรตคุิณ พ.ศ. 2542  จงึเห็นควรน ําเสนอสภามหาวทิยาลัยพจิารณาแตงตัง้คณะกรรมการเพือ่พจิารณาด ําเนนิการ
ในการเสนอผูสมควรไดรบัแตงตัง้เปนศาสตราจารยเกยีรตคุิณ  สาขาวิชาพืชไร  ตามขอ 4 แหงขอบังคับ
มหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวยคณุสมบตัแิละหลักเกณฑในการแตงตัง้ศาสตราจารยเกยีรตคุิณ พ.ศ. 2542  และท่ีเสนอ
ขอปรบัปรงุใหม  (ตามวาระที ่5.5 )  ดังนี้

1.   อธิการบด ี  เปนประธาน
2.   ผูแทนจากสภามหาวทิยาลัย  1 คน     เปน กรรมการ
3.   ผูทรงคณุวฒิุทางวชิาการเชนเดยีว หรอืใกลเคียงกบัสาขาวชิาท่ีจะพจิารณาขอแตงตัง้ซ่ึงด ํารงต ําแหนง

                คณบด ีหรอืศาสตราจารย  จ ํานวน  2  คน      เปนกรรมการ  โดยการเสนอแนะจากทีป่ระชมุคณบดี
4.   ประธานสภาคณาจารย หรอืผูแทน    เปนกรรมการ
5.   รองอธกิารบดท่ีีไดรบัมอบหมายจากอธกิารบด ี  เปน กรรมการและเลขานกุาร
6.   ผูท่ีไดรบัมอบหมาย จากอธกิารบด ี   เปน ผูชวยเลขานกุาร

ซ่ึงท่ีประชมุคณบดคีราวประชมุครัง้ท่ี 17/2547  เม่ือวันท่ี 8 กันยายน 2547 มีมตใิหเสนอชือ่ผูทรงคณุวฒิุทาง
วิชาการ  ดังนี้  1) ศ.สุจินต  จินายน    2) ศ. เจริญศักด์ิ  โรจนฤทธิ์พิเชษฐ

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพจิารณาด ําเนนิการในการ
เสนอผูสมควรไดรบัแตงตัง้เปนศาสตราจารยเกยีรตคุิณ  สาขาวิชาพืชไร
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          มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติใหเลื่อนการพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการชุดน้ีออกไปกอน
และขอใหมหาวทิยาลยัตรวจสอบรายชือ่ผูทรงคณุวฒุทิีอ่าจจะพจิารณาแตงต้ังเปนกรรมการฯ ในสาขาวชิาน้ี
จากสํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ เพ่ือนํ ามาพิจารณาเพิ่มเติมดวย

5.7  เสนอแตงต้ังคณะกรรมการอ ํานวยการ ศนูยหวัใจสริิกิต์ิภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ
          ประธานใหอธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมความวา ตาม ขอ 8 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน

วาดวยการบริหารศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2547 กํ าหนดวา ในการบริหารงานของศูนย
หัวใจสิริกติิฯ์ ใหมีคณะกรรมการอ ํานวยการ จ ํานวนไมเกนิ 15 คน ซ่ึงแตงตัง้โดยสภามหาวทิยาลัย ประกอบดวย

(1) อธิการบดี เปนประธานกรรมการ
(2) กรรมการโดยตํ าแหนง ไดแก

(2.1) รองอธิการบดีคนหนึ่งท่ีอธิการบดีมอบหมาย
(2.2) คณบดีท่ีเกี่ยวของไดแก คณะแพทยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะเภสัชศาสตร
         คณะทันตแพทยศาสตร และคณะเทคนิคการแพทย

(3) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงแตงตั้งโดยอธิการบดี ตามขอเสนอของคณะกรรมการประจํ า ไดแก
(3.1) แพทยผูเชี่ยวชาญทางดานโรคหัวใจ จํ านวน 4 คน
(3.2) ผูทรงคณุวฒิุท่ีมีความรูความสามารถในการเพิม่ศกัยภาพการบรหิารงานของศนูยหัวใจ
         สิริกติิ ์จ ํานวน  3 คน

      ใหผูอ ํานวยการเปนกรรมการและเลขานกุารของคณะกรรมการอ ํานวยการ …
บดันี ้ศนูยหัวใจสิริกติิ ์ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื ไดเสนอแตงตัง้คณะกรรมการอ ํานวยการ

ตามขอบงัคับดงักลาวแลว จ ํานวน 15 คน ดงันี้
1. อธิการบดมีหาวทิยาลัยขอนแกน เปน ประธานกรรมการ
2. รองอธกิารบดฝีายบรหิาร เปน กรรมการ
3. คณบดคีณะแพทยศาสตร เปน กรรมการ
4. คณบดคีณะเทคนคิการแพทย เปน กรรมการ
5. คณบดคีณะพยาบาลศาสตร เปน กรรมการ
6. คณบดคีณะทันตแพทยศาสตร เปน กรรมการ
7. คณบดคีณะเภสัชศาสตร เปน กรรมการ
8. รองศาสตราจารยกติตพินัธ วิสุทธารมย เปน กรรมการ
9. ศาสตราจารยบญุชอบ พงษพาณชิย เปน กรรมการ
10.ศาสตราจารยปยทัศน  ทัศนาววิฒัน เปน กรรมการ
11. รองศาสตราจารยเชดิชยั  ตนัติศรินิทร เปน กรรมการ
12. นางดวงตา  ทองโสภติ เปน กรรมการ
13. นายภมิู  สาระผล เปน กรรมการ
14. นางผาณติ  นติทัิณฑประภาศ เปน กรรมการ
15. ผูอ ํานวยการศนูยหัวใจสิริกติิฯ์ เปน กรรมการและเลขานกุาร

ท้ังนีไ้ดผานความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุคณบดคีราวประชมุครัง้ท่ี 16/2547 เม่ือวนัท่ี   1  กนัยายน 2547 แลว
จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติใหแตงตั้ง
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มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบและอนุมัติใหแตงต้ัง คณะกรรมการอํ านวยการ
ศูนยหัวใจสิริกิต์ิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามทีเ่สนอ

5.8 การเสนอชื่อผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักด์ิ และรางวัลพระธาตุพนมทองคํ า
                ประจํ าปการศึกษา 2546

ประธานใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุม ความวา ตามคํ าส่ังสภามหาวิทยาลัย
ขอนแกน ท่ี 16/2547 ลงวันท่ี  26 พฤษภาคม 2547  ไดแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผูสมควรไดรับ
ปริญญากิตติมศักดิ์ เพื่อดํ าเนินการสรรหาและหรือเพื่อพิจารณากล่ันกรองรายชื่อบุคคลผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
เสนอตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ พรอมท้ังใหมีภาระและอํ านาจหนาท่ีพิจารณา
ดํ าเนินการครอบคลุมถึงผูสมควรไดรับรางวัลพระธาตุพนมทองคํ า ดวยนั้น บัดนี้ คณะกรรมการฯไดดํ าเนินการ
พิจารณากล่ันกรองผูสมควรไดรับปรญิญากติตมิศกัดิ ์และผูสมควรไดรบัรางวลัพระธาตพุนมทองค ํา ประจ ําปการ
ศกึษา 2546  เสรจ็เรยีบรอยแลว  จึงใครขอเสนอดังนี้

1. ผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักด์ิ  ประจํ าปการศึกษา 2546
- เห็นสมควรทูลเกลาฯถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาสังคม แดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
- เห็นสมควรถวายปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร แดทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
- ดร.โชอิชิโร  โตโยดะ  (Dr.Shoichiro  Toyoda)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- ศาสตราจารย ดร.วิชัย  ริ้วตระกูล

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาเคมี
- ศาสตราจารย ดร.คิชิโอ  ฮาตาอิ  (Prof.Dr.Kishio  Hatai)

สัตวแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
- รองศาสตราจารยสุนีย  สินธุเดชะ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร
2. ผูสมควรไดรับรางวัลพระธาตุพนมทองคํ า  ประจํ าปการศึกษา 2546

-    นายจีระ  ไตรถวิล
จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติปริญญากิตติมศักด์ิ และรางวัลพระธาตุพนม

ทองคํ า   ประจํ าปการศึกษา 2546 ตามเสนอ

5.9 เสนอแตงต้ังคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ประธานใหอธิการบดเีสนอตอท่ีประชมุความวา  ตามค ําส่ังสภามหาวทิยาลัยขอนแกน ท่ี

19/2547  ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2547  แตงตัง้คณะกรรมการสรรหาคณบดคีณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร
นัน้ บดันี ้คณะกรรมการสรรหาฯ ไดด ําเนนิการสรรหาผูสมควรไดรบัการพจิารณาแตงตัง้ใหด ํารงต ําแหนงคณบดคีณะ
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มนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ตามขอบงัคับมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวยการสรรหาคณบด ีพ.ศ. 2542 และ
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2543 เสรจ็เรยีบรอยแลว ปรากฏวา  รองศาสตราจารยพีรสิทธ์ิ  คํ านวณศลิป  เปนผูสมควรไดรบั
การพจิารณาแตงตัง้ใหด ํารงต ําแหนง คณบดคีณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและแตงตั้งตอไป
มต ิ ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมีมตเิหน็ชอบและอนมัุติใหแตงต้ัง รองศาสตราจารยพีรสทิธิ์

ค ํานวณศลิป     เปน คณบดคีณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร ตามเสนอ  ทัง้น้ีต้ังแตวนัที ่ 1 ตุลาคม  2547
เปนตนไป

5.10 รายชื่อหลักสูตรใหมที่บรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 9
ประธานใหกรรมการและเลขานกุารสภามหาวทิยาลัย เสนอตอท่ีประชมุความวา  ฝายวชิาการและ

วิเทศสัมพันธไดนํ าเสนอรายชื่อหลักสูตรใหมท่ีบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 9
(2548 – 2551) ตอท่ีประชุมคณะกรรมการดานหลักสูตร วิชาการ และวิจัย ในคณะกรรมการดานตางๆของ
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2547 เม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2547  และท่ีประชุมไดมีมติเห็นชอบ
ในหลักการและใหนํ าเสนอตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป  รวมทั้งส้ิน 63 หลักสูตร ประกอบดวยหลักสูตร
ปรญิญาตร ี18 หลักสูตร  ปรญิญาโท 27 หลักสูตร  ประกาศนยีบตัรบณัฑติขัน้สูง 1 หลักสูตร  และปริญญาเอก
17 หลักสูตร  ในจํ านวนนี้เปนหลักสูตรปกติ 37 หลักสูตร หลักสูตรศึกษาเปนภาษาอังกฤษ  1 หลักสูตร  และ
หลักสูตรนานาชาติ  25 หลักสูตร  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติใหความเห็นชอบรายชื่อหลักสูตรใหมที่บรรจุในแผน

พัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 9  (2548 – 2551)  ตามที่เสนอ

5.11 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน จํ านวน  3 หลักสูตร
ประธานใหกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยมีคณะวิชา

ในสังกัดไดเสนอขออนุมัติหลักสูตร ซ่ึงไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร   และคณะ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรไดพิจารณาและแนะนํ าใหแกไขขอความตางๆซ่ึงผูรับผิดชอบหลักสูตร
ไดดํ าเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคณุวฒุ ิเรยีบรอยแลว   จ ํานวน  3  หลักสูตร ซ่ึงมีรายละเอยีดการ
จ ําแนกหลักสูตร ตามคณะ  ระดบัปรญิญา  ประเภทหลกัสูตร  และประเภทการเปดสอน ตามเอกสารประกอบวาระ
การประชมุ  สรปุไดดงันี้   

1. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
     1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2547)

2. คณะเกษตรศาสตร
     2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาทรัพยากรท่ีดินและส่ิงแวดลอม

      (หลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2547)
     2.2 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวชิาปฐพศีาสตร   (หลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2547)

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรตามที่เสนอ
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหดํ าเนินการตอไปได
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5.12 เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษา    
ประธานใหกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยมีคณะ

ตางๆในสังกัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํ าคณะไดเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการ
ศึกษาโดยรับรองวาไดตรวจสอบรหัสประจํ าตัวนักศึกษา  ชื่อ-ชื่อสกุล รายวชิา  สาขาวชิา  และคะแนนเฉลีย่สะสม
ถกูตองเรยีบรอยแลว มหาวทิยาลัยจงึน ําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติโดยใชอํ านาจตามความใน
มาตรา 16 (3) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541   จํ านวน   95 คน   ประกอบดวย

 -  ระดับปริญญาเอก                 1   คน
-  ระดับปริญญาโท                84   คน
-  ระดับปริญญาตรี                10   คน

ซ่ึงมีรายละเอียดสรุปการจํ าแนกผูสํ าเร็จการศึกษาตามคณะ   ระดับหลักสูตร  ชื่อปริญญา ตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษาตามที่เสนอ

อน่ึง อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอรับทราบเพิ่มเติม เก่ียวกับดุษฎีนิพนธ ของผูสํ าเร็จการศึกษาหลักสูตร
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  โดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจะไดแจงใหทราบ
ตอไป

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 รายงานคํ าพิพากษาคดีปกครองที่มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนผูถูกฟองคดี

               (กรณีหักเงินเดือนสมาชิกสหกรณ)
ประธานใหอธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมความวา ตามที่ มหาวิทยาลัยขอนแกนตกเปนผูถูกฟอง

คดีตอศาลปกครองขอนแกนในคดีท่ี นางลํ าพูน หรองบุตรศรี สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน
กบัพวก 39 คน ฟองเพือ่ขอใหมหาวทิยาลัยขอนแกน ระงบัการหักเงนิเดอืนเพือ่ช ําระหนีเ้งนิกูแกสหกรณออมทรพัย
มหาวิทยาลัยขอนแกน นั้น บัดนี้ ศาลปกครองขอนแกน ไดมีคํ าพิพากษาแลวเม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2547  โดย
ศาลฯ ไดพพิากษายกฟอง  เนือ่งจากเห็นวา การด ําเนนิการของผูถกูฟองคดท่ีีหักเงนิเดอืนของผูฟองคดท้ัีง 39 ราย
เปนการดํ าเนินการโดยชอบแลว หากกลุมผูฟองคดีเห็นวา เจาของโครงการฯ หรือสหกรณฯ กระทํ าโดยทุจริต
ผิดสัญญา หรือกระทํ าละเมิดตอกลุมผูฟองคดี กลุมผูฟองคดีตองไปวากลาวกับคูสัญญาเปนอีกสวนหนึ่งตาง
หาก   ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.2 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษา
มหาวทิยาลัยไดจดัทํ าหนงัสือเวยีนเสนอตอกรรมการสภามหาวทิยาลัยเพือ่พจิารณาอนมัุตปิรญิญา

ใหแกผูสํ าเรจ็การศกึษา จ ํานวน   26  คน ตามหนังสือมหาวิทยาลัยขอนแกน  ท่ี ศธ 0514.1.1.2/ว.2850 และ
ตามบันทึก ท่ี ศธ 0514.1.1.2/ว.538  ลงวันท่ี  6  กันยายน 2547 โดยครบรอบการเวียนในวันท่ี  13
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กันยายน 2547  และเม่ือถึงวันท่ีครบกํ าหนดการเวียนหนังสือแลวปรากฏวาไมมีขอทักทวงแตประการใด จึงถือ
วาสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ  สรุปไดดังนี้

-  ระดับปริญญาตรี            3      คน  
-  ระดับปริญญาโท           22      คน
-  ระดับปริญญาเอก            1     คน  
จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.3 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี  ประจํ าเดือนสิงหาคม 2547
ดวยในเดอืนสิงหาคม 2547 อธิการบดไีดปฏิบตัภิารกจิตางๆประกอบดวย  งานประจ ําท่ัวไป   

กิจกรรมที่เกี่ยวของกับตางประเทศ/วิเทศสัมพันธ  การเปนวิทยากรบรรยายหรืออภิปราย  และอื่นๆ  ซ่ึงมี
รายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.4 สรุปกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวาง 16  สงิหาคม – 15  กันยายน 2547
ดวยในชวงวันท่ี 16 สิงหาคม – 15 กันยายน  2547 มหาวิทยาลัยไดดํ าเนินกิจกรรม

ในดานการพัฒนาวิชาการและผลิตบัณฑิต  การวิจัย  การบริการวิชาการ  การสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
การพัฒนานักศึกษา  การตางประเทศ  การพัฒนาส่ิงแวดลอม การพัฒนาระบบบริหารและบุคลากร
การพฒันาเทคโนโลย ี  และการจดักจิกรรมพเิศษอืน่ๆ  ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.5 รายงานสรุปขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน
      เดือน สิงหาคม 2547
         ดวยฝายกจิการพเิศษ และงานประชาสมัพนัธ ไดรวบรวมรายงานขาวมหาวทิยาลัยขอนแกน

ในหนาหนังสือพิมพ วารสาร ส่ือมวลชน  ประจํ าเดือนสิงหาคม 2547   โดยแยกประเภทเปนขาวดานตางๆ
ไดแก วิชาการ  บุคคล  วิจัย  กิจกรรม  ท่ัวไป  และชุมชน  รวมทั้งส้ิน 60 ขาว ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม

        จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
        ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 7  เรื่องอื่นๆ
7.1 ขออนุมัติหลักการใหที่ประชุมคณบดีไดรับมอบอํ านาจในการอนุมัติเรื่องตางๆ
      แทนสภามหาวิทยาลัย
   ประธานใหอธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมความวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยชุดปจจุบันจะหมดวาระ

ในการดํ ารงตํ าแหนง ในวันท่ี 16 ตุลาคม 2547 นี้ และในระหวางการดํ าเนินเรื่องเพื่อเสนอโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิชุดใหมยังไมแลวเสร็จ  มหาวิทยาลัยใครขอ
เสนออนุมัติหลักการใหสภามหาวิทยาลัยมอบอํ านาจใหท่ีประชุมคณบดี ดํ าเนินการแทนได ใน 3 เรื่อง ดังตอนี้

1. การขออนุมัติปริญญาใหผูสํ าเร็จการศึกษา
2. การขออนุมัติหลักสูตรที่ไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และ

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรแลว อยูระหวางการปรับปรุงแกไข
3. การขออนุมัติโครงการรับนักศึกษาเขาศึกษาโดยวิธีพิเศษ  ตามหลักการท่ีสภามหาวิทยาลัย

เคยไดอนุมัติใหแกมหาวิทยาลัยไปแลว
จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ  ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติใหอธิการบดี หารือ นางผาณิต  นิติทัณฑประภาศ กอน

ดํ าเนินการ  โดยสภามหาวิทยาลัยมีขอคิดเห็น ดังน้ี
1. ขอใหตรวจสอบดานกฎหมาย วาสามารถใหสภามหาวิทยาลัยชุดเดิมทํ าหนาที่ไปกอนที่

จะมีการแตงต้ังสภามหาวิทยาลัยชุดใหม ไดหรือไม หากไดตรวจสอบกฎหมายแลวไม
สามารถด ําเนินการไดโดยชอบดวยกฎหมาย   มหาวทิยาลยัก็สามารถใหสภามหาวทิยาลยั
ชุดใหมใหสัตยาบัน รับรองนิติกรรมที่กรรมการสภามหาวิทยลัยชุดเดิมทํ าไวในระหวาง
ที่หมดวาระไปแลวได

2. ควรประสานใหการเสนอโปรดเกลาฯแตงต้ังนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ มีผลต้ังแตวันที่ทรงโปรดเกลาฯ เปนตนไป

3. สํ าหรับการขออนุมัติปริญญาใหผูสํ าเร็จการศึกษา ใหดํ าเนินการขออนุมัติโดยวิธีเวียน
หนังสือ

(รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)
                                                                รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
     กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน

นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน  มูลศรี
ผูจดรายงานการประชุม
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