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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
ครั้งที่  1/2548

วันพุธที่  2  กุมภาพันธ 2548
ณ  หองประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแกนกัลปพฤกษ

มหาวิทยาลัยขอนแกน  จังหวัดขอนแกน
-------------------------------------------

ผูมาประชุม
  1. พลตํ ารวจเอกเภา  สารสิน    นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน     ประธาน
  2. นางผาณิต  นิติทัณฑประภาศ               อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
                                                                  และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  3. นายเจตน  ธนวัฒน                             กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  4. พลตํ ารวจเอกสมชาย  ไชยเวช                       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  5. นายสมพร  กล่ินพงษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  6. นายเตช  บุนนาค         กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  7. นายสุชาติ  เมืองแกว         กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  8. ศ.จีระ  หงสลดารมภ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  9. ศ.กนก  วงษตระหงาน    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
10. รศ.ศักรินทร  ภูมิรัตน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
11. นายพิสิฐ  ล้ีอาธรรม                    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
12. นางสาวนวพร  เรืองสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
13. นายสารกิจ  ถวิลประวัติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
14.  นายอภิสิทธ์ิ  รุจิเกียรติกํ าจร ประธานกรรมการสงเสรมิกจิการมหาวทิยาลัยขอนแกน
15. รศ.สุมนต   สกลไชย                               อธิการบดี
16. รศ.ดํ ารงค   หอมดี          รองอธิการบดีฝายบริหาร
                 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนรองอธิการบดี
17. รศ.ประจักษ  พัวเพิ่มพูลศิริ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร

      กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
18. รศ.สุลัดดา ลอยฟา        คณบดีคณะศึกษาศาสตร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
19. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย        คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
       กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
20. รศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ คณบดีคณะเกษตรศาสตร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
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21. รศ.จิตเจริญ  ไชยาคํ า ผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนผูอํ านวยการ

22 รศ.เชิดชัย  ตันติศิรินทร                           กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
                                                                   จากคณาจารยประจํ า
23. รศ.กิ่งฟา  สินธุวงษ        กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง

              จากคณาจารยประจํ า
24. ศ.เมธา  วรรณพัฒน                                    กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
                                                                  จากคณาจารยประจํ า
25. รศ.วันเพ็ญ  วิโรจนกูฏ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
                                                                  จากคณาจารยประจํ า
26. รศ.มนตรี  บุญเสนอ               กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง

                       จากคณาจารยประจํ า
27. นายบุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย               กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง

                     จากขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
28. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข                 รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

              กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
29. นางสังวาลย  ชางทอง                                 ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูไมมาประชุม  (เนื่องจากติดราชการ  หรือภารกิจสํ าคัญ)
1. นายทองใบ  ทองเปาด                      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
2. ศ.ปยะวัติ  บุญ-หลง               กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
3. ผศ.พิศิษฐ  โจทยกิ่ง ประธานสภาคณาจารย

ผูเขารวมประชุม  
1. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
2. รศ.พิศาล  ศิริธร รองอธิการบดีฝายวิจัย
3. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
4. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ

เริ่มประชุมเวลา        09.10  นาฬิกา
 ประธานกลาวเปดประชุมและดํ าเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้ คือ
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงตอที่ประชุม
1.1 ประกาศสํ านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แตงต้ังนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
       มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแกน
       และ รายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ชุดที่ 21
ประธานแจงตอท่ีประชมุวา ตามทีส่ภามหาวทิยาลัยขอนแกนชดุท่ี 20 ไดดํ ารงตํ าแหนงครบวาระ

2 ป ตั้งแตวันท่ี 16 ตลุาคม 2547 นัน้  บดันี ้ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตัง้นายกสภามหาวทิยาลัย 
และกรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคณุวฒิุของมหาวทิยาลัยขอนแกนเรยีบรอยแลว ตามประกาศนายกรัฐมนตรี 
ลงวนัท่ี  6  มกราคม  2548   และมหาวิทยาลัยไดดํ าเนินการเลือก และเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ตามที่ระบใุนมาตรา 14(3) (4) และ (5) แหงพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 เรียบรอยแลว  
สภามหาวิทยาลัยขอนแกนชุดปจจุบัน  ซ่ึงเปนชุดท่ี 21 (วาระการดํ ารงตํ าแหนง  17 ตุลาคม 2547 – 16 
ตุลาคม 2549 ) จึงประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้

1. พลตํ ารวจเอกเภา  สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
2. นายเจตน  ธนวัฒน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   
3. พล.ต.อ.สมชาย  ไชยเวช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
4. นายทองใบ  ทองเปาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
5. นางผาณิต  นิติทัณฑประภาศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
6. นายสมพร  กล่ินพงษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
7. นายเตช  บุนนาค กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
8. นายสุชาติ  เมืองแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
9. ศ.ปยะวัติ  บุญ-หลง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
10. ศ.จีระ  หงสลดารมภ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
11. ศ.กนก  วงษตระหงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
12. รศ.ศักรินทร  ภูมิรัตน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
13. นายพิสิฐ  ล้ีอาธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
14. นางสาวนวพร  เรืองสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
15. นายสารกิจ  ถวิลประวัติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
16. รศ.สุมนต  สกลไชย อธิการบดี
17. ผศ.พิศิษฐ  โจทยกิ่ง ประธานสภาคณาจารย
18. นายอภิสิทธ์ิ  รุจิเกียรติกํ าจร ประธานกรรมการสงเสรมิกจิการมหาวทิยาลัยขอนแกน
19. รศ.ดํ ารงค  หอมดี รองอธิการบดีฝายบริหาร

                                                             กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากผูแทนรองอธกิารบดี
20. รศ.ประจักษ  พัวเพิ่มพูลศิริ คณะสัตวแพทยศาสตร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
         21. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา คณบดีคณะศึกษาศาสตร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
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22. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี

23. รศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ คณบดีคณะเกษตรศาสตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี

24. รศ.จิตเจริญ  ไชยาคํ า ผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนผูอํ านวยการ

25. รศ.เชิดชัย  ตันติศิรินทร                     กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจาก
 คณาจารยประจํ า
26. รศ.กิ่งฟา  สินธุวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจาก

                                                              คณาจารยประจํ า
27. ศ.เมธา  วรรณพัฒน      กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจาก
 คณาจารยประจํ า
28. รศ.วันเพ็ญ  วิโรจนกูฏ         กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจาก
 คณาจารยประจํ า
29. รศ.มนตรี  บุญเสนอ      กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจาก
  คณาจารยประจํ า
30. นายบุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย     กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจาก

                           ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจงตอที่ประชุม
- ไมมี –

ระเบียบวาระที่ 3 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
  ครั้งที่ 8 /2547  เม่ือวันที่  29 กันยายน 2547
ประธานแจงตอท่ีประชุมวา ตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ชุดท่ี 20 ไดครบวาระ

การดํ ารงตํ าแหนงเม่ือวันท่ี 16 ตุลาคม 2547  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2547 เม่ือวันท่ี 29
กันยายน 2547  จึงเปนการประชุมครั้งสุดทาย   ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจึงไดเสนอเวียนหนังสือท่ี
ศธ 0514.1.1.2/ ว 7407 และบันทึกท่ี ศธ 0514.1.1.2/ ว 639  ลงวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2547  เพื่อให
กรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดเดิมไดพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 8/2547  เม่ือวันท่ี 29 กันยายน
2547   โดยไดก ําหนดใหแจงผลการพจิารณา ภายในวนัท่ี 15 พฤศจกิายน 2547  ซ่ึงเม่ือครบก ําหนดการแจงผลการ
พจิารณาแลวไมมีผูทักทวงแตประการใด จงึถอืวา สภามหาวทิยาลัยไดรบัรองรายงานการประชุมครั้งดังกลาวแลว

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเน่ือง
4.1  รายงานสถานภาพเงนิรายได ของมหาวทิยาลยัขอนแกน  เพียงวนัที ่ 15  มกราคม 2548

รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอที่ประชุมวา สถานภาพเงินรายไดมหาวิทยาลัยขอนแกนเพียง
วันท่ี  15  มกราคม 2548  มหาวทิยาลัยขอนแกน มียอดเงินฝากรวม  3,154,793,025.29 บาท โดยแยกฝาก
ดังนี้

-   ฝากธนาคาร/สถาบนัการเงนิ (ฝากรวมสวนกลาง)  2,547,665,506.96 บาท คิดเปน 80.76 %
    (อัตราดอกเบี้ยเฉล่ีย 4.01%)
-  ฝากธนาคาร/สถาบันการเงิน ท่ีใชชื่อบัญชีเฉพาะ  503,721,415.47 บาท คิดเปน 15.97 %
-  ฝากธนาคารเพือ่ค้ํ าประกนัเงนิกูเพือ่การเคหะสงเคราะห  103,406,102.86 บาท  คิดเปน  3.27 %
เพ่ิมขึ้นจากเดือนธันวาคม 2547  เปนเงิน  48,670,125.06 บาท  มีดอกเบี้ยรับปงบประมาณ

2548  จํ านวน 14,704,227.57 บาท ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
สํ าหรบัในชวงเดอืน  ตลุาคม – ธันวาคม 2547  ท่ีผานมา  สถานภาพเงนิรายไดของมหาวทิยาลัยขอนแกน  เปน

ดงันี้

เดือน ยอดเงินฝากรวม
(บาท)

   วนัทีร่ายงาน เพิม่/ลด
จากเดอืนทีผ่านมา

(บาท)

ดอกเบีย้รบั
ปงบประมาณ 2548

(บาท)
ตลุาคม  2547 2,998,898,950.56 15  ตลุาคม เพิ่มขึ้น

จากเดอืนกนัยายน
520,808.30

1,814,076.91

พฤศจกิายน 2547 3,174,532,253.18 15  พฤศจกิายน เพิ่มขึ้น
จากเดอืนตลุาคม    

175,633,302.62

2,704,663.56

ธันวาคม 2547 3,106,122,900.23 15  ธันวาคม ลดลง
จากเดอืนพฤศจกิายน
68,409,352.95

8,061,108.29

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
   5.1 ขอเสนอแตงต้ังอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
         ขอนแกน

   อธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมวา ตามมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ. 2541 ใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํ ารงตํ าแหนงตางๆซ่ึงเปนองคประกอบ
ของสภามหาวิทยาลัย  ดังนี้ คือ

1. อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
   เลือกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   และใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทํ าหนาท่ี
     แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเม่ือนายกสภามหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได หรือไมมีผูดํ ารง

  ตํ าแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย
2. กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

  ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งซ่ึงมิใชกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงเลือกจาก
  ผูบริหาร และมิใชกรรมการสภามหาวิทยาลัยซ่ึงเลือกตั้งจากคณาจารยประจํ า เปน กรรมการและ
  เลขานกุารสภามหาวทิยาลัย  โดยค ําแนะน ําของอธกิารบด ี ในการนี ้จงึขอเสนอให  รศ. กลุธิดา ทวมสุข
  รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ เปน  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้ง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย   และ กรรมการและ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหแตงต้ัง นางผาณิต  นิติทัณฑประภาศ เปน

อปุนายกสภามหาวทิยาลยั  และ รองศาสตราจารยกุลธดิา  ทวมสขุ เปนกรรมการและเลขานกุารสภามหาวทิยาลยั

5.2  ขอเสนอแตงต้ังผูชวยเลขานุการสภามหาวทิยาลยัขอนแกน
            อธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมวา ตามขอ 34 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2544 ไดกํ าหนดวา ในกรณีท่ีเห็นสมควร กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยอาจเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดทํ าหนาท่ีผูชวยเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยได  โดยใหปฏิบัติหนาท่ีตามที่กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยมอบหมายนั้น
ในการนี้ไดมีการหารือรวมกันระหวางกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี แลว ขอเสนอให
นางสังวาลย ชางทอง  ตํ าแหนง หัวหนาสํ านักงานอธิการบดี  เปน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน

           จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ และขออนุมัติแตงตั้งตอไป
      มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบและอนุมัติใหแตงต้ัง นางสังวาลย ชางทอง  เปน
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ตามที่เสนอ
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5.3 การปรบัปรงุการแบงสวนราชการของส ํานักวทิยบรกิาร ส ํานักบรหิารและพฒันาวชิาการ    
                ศนูยหวัใจสริกิิต์ิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และบัณฑิตวิทยาลัย

อธิการบดเีสนอตอท่ีประชมุวา ตามทีส่ภามหาวทิยาลัยขอนแกน ในคราวประชมุครั้งท่ี 2/2547
เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2547 ใหความเห็นชอบหลักการในการปรับปรงุโครงสรางการแบงสวนราชการ ของ
มหาวทิยาลัยขอนแกน โดยในสวนทีเ่กีย่วของกบัสํ านกัวทิยบรกิาร สํ านกับรหิารและพฒันาวชิาการ  ศนูยหัวใจสิรกิติิ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และบัณฑิตวิทยาลัย ไดมีมติไวดังนี้

• สํ านักวิทยบริการ ปรับบทบาทโดยนํ างานดานโสตทัศนศึกษา รวมกับสํ านักนวตักรรมการ
เรยีนการสอน และเพิม่บทบาทดานสงเสรมิการเรยีนรู และการอนรุกัษแหลงความรู ปรบัชือ่เปน
“สํ านกัทรพัยากรการเรยีนรู” หรอืชือ่ “สํ านกัหอสมุดและทรพัยากรการเรยีนรู” โดยมภีารกจิ
ครอบคลุม กลุมงานดานหอสมุด กลุมงานดานพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุ กลุมงานดาน
สงเสริมการเรียนรู และกลุมงานบริหารท่ัวไป

• บรูณาการ 2 หนวยงานทีเ่กีย่วของกบัการใหบรกิารนกัศกึษาดานวชิาการ ไดแก กองบรกิารการ
ศกึษา และสํ านกัทะเบยีนและประมวลผล และปรบัเปล่ียนชือ่ เปน “สํ านกับรหิารและพฒันา
วชิาการ” รวมทัง้ผนวกงานในลกัษณะเดยีวกนัเกีย่วกบับณัฑติศกึษาท่ีเปนงานประจ ําไวภายใต
สํ านกันีด้วย  โดยภารกจิของสํ านกันี ้ครอบคลมุ กลุมงานดานการรบัเขา กลุมงานดานทะเบยีน
กลุมงานดานการประมวลผลและสารสนเทศ กลุมงานดานพฒันาวชิาการ และกลุมงานดานบรหิารท่ัวไป

• การปรบัโครงสรางของบณัฑติวทิยาลัย และหนวยงานท่ีทํ าหนาท่ีเกีย่วของกบับณัฑติศกึษานัน้ ใหมีคณะ
กรรมการชดุท่ีทํ าการศกึษาโครงสรางหนวยงานดานการวจิยัเปนผูพจิารณากล่ันกรอง และใหน ําเสนอ
สภามหาวทิยาลัยอกีครัง้หนึง่ ซ่ึงคณะกรรมการชดุดงักลาวไดน ําเสนอผลการพจิารณาตอสภามหาวทิยาลัย  
ในคราวประชมุครัง้ท่ี 3/2547 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2547 สรปุวาเห็นควรใหยังคงมี “บณัฑติวทิยาลัย” 
เปนหนวยงานกลางทีร่บัผดิชอบการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาของมหาวทิยาลัย โดยปรบับทบาทหนาท่ีของ
บณัฑติวทิยาลัย เนนใหมีบทบาทเชงินโยบาย เนนการด ําเนนิงานเชงิรกุท่ีพฒันาคณุภาพและ มาตรฐานการ
ศกึษาระดบับณัฑติศกึษาใหมากขึน้ โดยบณัฑติวทิยาลัยควรมบีทบาทหนาท่ีสํ าคัญ 4 ดานดงันี้
1) ดานนโยบายและแผนพฒันาบณัฑติศกึษา  2) ดานการจดัการหลกัสูตรสาขาวชิารวม  3) ดานการ
พฒันาคุณภาพการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา  4) ดานการรกัษามาตรฐานและคณุภาพบณัฑติศกึษา

• การปรบัปรงุโครงสรางภายในของศนูย สถาบนั สํ านกัท่ีเทียบเทาคณะ ใหจดัหนวยงานภายในไดตาม
ความเหมาะสมกบัภารกจิของหนวยงาน โดยแบงเปนกลุมงานหรอืหนวยงานทีเ่รยีกชือ่อยางอืน่
ภายในกลุมงาน แบงเปนภารกจิตางๆ ตามลกัษณะงานทีค่รอบคลมุงานของกลุมงาน การแบงกลุม
งานในศนูย สถาบนั สํ านกั ใหคํ านงึถงึขอจ ํากดัในการด ํารงต ําแหนงหัวหนาหนวยงานทีมี่การ
ก ําหนดระดบัของผูด ํารงต ําแหนงช ํานาญการ โดยเฉพาะอยางย่ิงหนวยงานทีบ่คุลากรสวนใหญเปน
พนกังานมหาวทิยาลัย

ผลจากมติสภามหาวิทยาลัยดังกลาว มีหนวยงานระดับคณะ 4 หนวยงาน ไดดํ าเนินการปรับปรุง
โครงสรางการแบงสวนราชการภายใน โดยผานกระบวนการจัดประชุมและใหบุคลากรมีสวนรวม รวมทั้งผาน
คณะกรรมการบริหารประจํ าหนวยงาน และไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีเรียบรอยแลว ตามลํ าดับ
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ขอเสนอการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการภายในของ 4 หนวยงานดังกลาว มีดังนี้

1.  การแบงสวนราชการ
การแบงสวนราชการเดิม

สํ านักวิทยบริการ
1. สํ านักงานผูอํ านวยการ
2. ฝายหอสมุดมหาวิทยาลัย
3. ฝายโสตทัศนศึกษา
4. ฝายผลิตเอกสาร (แยกหนวยงานไปแลว)
5. ฝายศูนยหนังสือ (แยกหนวยงานไปแลว)

ในแตละฝายแบงเปนงานยอยๆ อีกหลายงาน

การแบงสวนราชการเสนอใหม
สํ านักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู

1. กลุมภารกจิจดัการสารสนเทศสาขาวทิยาศาสตรสุขภาพ
2. กลุมภารกจิจดัการสารสนเทศสาขาวทิยาศาสตร

และเทคโนโลยี
3. กลุมภารกิจจัดการสารสนเทศมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร
4. กลุมภารกิจสนับสนุนท่ัวไป
5. กลุมภารกิจสงเสริมการเรียนรู
6. กลุมภารกิจพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ

สํ านักทะเบียนและประมวลผล
“ยังไมมีการแบงสวนราชการอยางเปนทางการ”
กองบริการการศึกษา

1. งานธุรการ
2. งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
3. งานสงเสริมและพัฒนาวิชาการ
4. งานรบับุคคลเขาศึกษา

สํ านักบริหารและพัฒนาวิชาการ
1. กลุมภารกิจบริหารท่ัวไป
2. กลุมภารกิจรับเขาศึกษา
3. กลุมภารกิจทะเบียนเรียน
4. กลุมภารกิจประมวลผล
5. กลุมภารกิจบริการ
6. กลุมภารกิจพัฒนาวิชาการ

ศูนยหัวใจสิริกิต์ิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. สํ านักงานผูอํ านวยการ
2. ฝายการพยาบาล
3. ฝายการแพทย
4. ฝายปฏิบัติการ
5. ฝายเภสัชกรรม

ศูนยหัวใจสิริกิต์ิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. กลุมภารกิจสนับสนุนท่ัวไป
2. กลุมภารกิจเฉพาะกิจ
3. กลุมภารกิจบริการวิชาการ
4. กลุมภารกิจวางแผนการคลังและทรัพยสิน

บัณฑิตวิทยาลัย
      แบงงานในสํ านักงานคณบดีเปน 3 งาน ไดแก

- งานบริหารและธุรการ
- งานคลังและพัสดุ

      - งานบริการการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย
ไมมีการแบงโครงสรางหนวยงานภายใตสํ านกังาน

คณบดี แตสามารถจัดแบงเปนงานหรือกลุมงานตาม
ยุทธศาสตรของภารกิจท่ีหนวยงานรับผิดชอบในชวง
เวลานั้นๆ ไมเกิน 3 กลุมงาน โดยจัดทํ าเปนประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย
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2. สถานะการดํ ารงตํ าแหนงของหัวหนา
2.1. สํ านักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู : หัวหนากลุมภารกิจ มีวาระการดํ ารงตํ าแหนงคราวละ

4 ป  อาจไดรับการแตงตั้งใหมได  ตํ าแหนงหัวหนากลุมไมผูกโยงกับระดับ (ซี)  ผูปฏิบัติงานในสํ านักฯ
หมุนเวียนหรือผลัดเปล่ียนหนาท่ีกันได และแตงตั้งจากผูดํ ารงตํ าแหนงชํ านาญการหรือเชี่ยวชาญได รวมทั้ง
สามารถแตงตั้งจากผูเปนพนักงานมหาวิทยาลัยได

2.2 สํ านักบริหารและพัฒนาวิชาการ : ใหหัวหนาสวนราชการที่เสนอ (กลุมภารกิจ) มีวาระการดํ ารง
ต ําแหนงคราวละ 4 ป และอาจไดรบัการแตงตัง้ใหมได ต ําแหนงหัวหนากลุมไมผูกโยงกับระดับ (ซี) ผูปฏิบัติงาน
ในสํ านักฯ หมุนเวยีนหรอืผลัดเปล่ียนหนาท่ีกนัได และแตงตัง้ผูด ํารงต ําแหนงช ํานาญการหรอืเชีย่วชาญได  รวมท้ัง
สามารถแตงตัง้จากผูเปนพนักงานมหาวิทยาลัยได

2.3 ศูนยหัวใจสิริกิต์ิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : หัวหนากลุมภารกิจ มีวาระการดํ ารงตํ าแหนงคราวละ
4 ป อาจไดรบัการแตงตัง้ใหมได  ต ําแหนงหัวหนากลุมไมผูกโยงกบัระดบั (ซี) ผูปฏิบตังิานในศนูยฯ หมุนเวยีนหรือ
ผลัดเปล่ียนหนาท่ีกันได และแตงตั้งผูดํ ารงตํ าแหนงชํ านาญการหรือเชี่ยวชาญได รวมทั้งสามารถแตงตั้งจากผู
เปนพนักงานมหาวิทยาลัยได

2.4 บัณฑิตวิทยาลัย : ผูประสานงานกลุมหรอืหัวหนากลุม ก ําหนดใหเปนต ําแหนงท่ีมีวาระ รายละเอยีด
ของคุณสมบัติของผูประสานงานกลุม หรอืหัวหนากลุม วาระและการแตงตั้ง ใหจัดทํ าเปนประกาศของบัณฑิต
วิทยาลัย

3. ความเห็นของฝายเลขานุการ
3.1 การเสนอปรบัโครงสรางของหนวยงานทัง้ 4 นัน้ สอดคลองและเปนไปตามทศิทางการจดัโครงสราง

องคกรแนวใหม ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2547
เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2547 ซ่ึงมีสาระสํ าคัญในสวนขององคกรบริหารท่ีมีหนาท่ีสนับสนุนภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย สรุปคือ

3.1 .1   รวม “กองบริการการศึกษา” และ “สํ านักทะเบียนและประมวลผล” เปนองคกรเดียวคือ
         “สํ านักบริหารและพัฒนาวิชาการ”  และยังคงสถานะเปนหนวยงานเทียบเทาคณะเชนเดิม
3.1.2  “สํ านักวิทยบริการ” ปรับเปล่ียนชื่อเปน “สํ านักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู”
3.1.3   การแบงสวนงานภายในองคกรสนับสนุน มีได 2 ประเภท คือ

(1) ประเภทที่มีการกํ าหนดตํ าแหนงหัวหนางานกํ าหนดระดับหรือซี ใชชื่อวา “กลุมงาน” โดย
      หัวหนากลุมงาน ไมมีวาระ (ดํ ารงตํ าแหนงนั้นตลอดไป) และผูท่ีดํ ารงตํ าแหนงชํ านาญการ
      หรอื เชีย่วชาญจะด ํารงต ําแหนงหัวหนากลุมงานไมได นอกจากนัน้ บคุลากรท่ีมิใชขาราชการ
      เชน พนกังานมหาวทิยาลัย (ซ่ึงปจจบุนัมีจ ํานวนกวา 800 คนแลว) จะเปนหัวหนากลุมงาน
      ไมได (ประเภทนีจ้งึไมเหมาะกับหนวยงานท่ีมีพนกังานเปนสวนมาก หรอื ไมมีขาราชการ
      ท่ีมีศกัยภาพสูง ตลอดจนไมเหมาะกับหนวยงานที่มีผูชํ านาญการจํ านวนมาก)
(2) ประเภททีไ่มมีการก ําหนดต ําแหนงหัวหนา (ไมก ําหนดระดบัหรอืซี) ใชชือ่วา “กลุมภารกจิ”
     โดยหวัหนาจะมีวาระด ํารงต ําแหนง (เชน 4 ป) แตอาจไดรบัการแตงตัง้ใหมได และเปดกวาง
     แตงตัง้จากผูเปนพนกังานมหาวทิยาลัยกไ็ด ผูด ํารงต ําแหนงชํ านาญการหรือเชี่ยวชาญก็ได
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3.2 กรณีขอเสนอจากการปรับปรุงการแบงสวนองคกรน้ัน มีความเห็นดังน้ี
3.2.1 การปรบัเปล่ียนชือ่หนวยงาน เปนไปตามมตสิภามหาวทิยาลัยขอนแกน คราวประชมุครัง้ท่ี 2/2547
          เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ 2547 แลว และสอดคลองกบัภารกจิหนาท่ีของหนวยงาน เห็นควรใหความ
         เห็นชอบการเปลีย่นแปลงชือ่หนวยงาน
3.2.2 การก ําหนดใหหัวหนาสวนงานยอยของ 4 หนวยงานท่ีเสนอ มีวาระในการด ํารงต ําแหนง เห็นควรให
        ความเห็นชอบ และท่ีประชุมคณบดีเสนอใหมีวาระ 4 ป
3.2.3 เห็นควรใชชื่อ “กลุมภารกิจ” กับหนวยงานที่หัวหนามีวาระ เพื่อแยกความชัดเจนจาก
        “กลุมงาน” ซ่ึงหัวหนาไมมีวาระ
3.2.4 เห็นควรใหความเห็นชอบการแบงสวนราชการภายในของทั้งส่ีหนวยงาน เนื่องจากมีการจัด
        กลุมโดยคํ านึงถึงลักษณะและปริมาณงาน มีจํ านวนเหมาะสมกับสถานการณ และไดผานการ
        ระดมสมอง และการมีสวนรวมจากบคุลากรภายในมาแลว ไดรบัการยอมรบัจากผูปฏิบตังิานและ
         จากทีป่ระชมุคณบดแีลว
3.2.5 เนื่องจากเม่ือการแบงสวนราชการมีผลใชบังคับ ตองดํ าเนินการจัดบุคคลเขาสูตํ าแหนง ในกรณี
        ท่ีผูดํ ารงตํ าแหนงหัวหนางานตามกฎหมายอยูเดิม มิไดดํ ารงตํ าแหนงหัวหนาตามการแบงสวน
        ราชการใหมแตมีสิทธิของระดับท่ีครองและเงินประจํ าตํ าแหนงอยูเดิม ก็ใหคงสิทธิประโยชนตาม
        กฎหมายที่มีอยูเดมิเปนการเฉพาะราย หรอืมหาวทิยาลัยจดัใหมีผลประโยชนตอบแทนไมนอยกวา
         เดมิ กบัท้ังมอบหมายหนาท่ีความรบัผดิชอบใหปฏิบตัแิทนต ําแหนงเดมิ ใหเหมาะสมกบัศกัยภาพ
         และระดบัตํ าแหนงของบุคคลผูนั้น

      สวนการจัดบุคคลเขาสูตํ าแหนงหัวหนาสวนราชการที่แบงใหมนี้ ใหเปนไปตามมติ อ.ก.ม.
                        มหาวทิยาลัยขอนแกน ในการประชมุครัง้ท่ี 8/2542  เม่ือวนัท่ี 20 ตลุาคม 2542 จงึอนโุลมวธีิการตาม
                      ท่ี ก.พ. ก ําหนด
            จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในประเด็นตางๆ ดังนี้

1.พิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนชื่อจาก
  1.1  สํ านักวิทยบริการ เปน สํ านักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู

1.2 สํ านักทะเบียนและประมวลผล รวมกับกองบริการการศึกษา เปน สํ านักบริหารและ
      พัฒนาวิชาการ

2. พิจารณาใหความเห็นชอบการแบงสวนราชการภายในของ 4 หนวยงาน คือ
  2.1 สํ านักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู

 2.2 สํ านักบริหารและพัฒนาวิชาการ
 2.3 ศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 2.4 บัณฑิตวิทยาลัย

3. พิจารณาใหความเห็นชอบหลักเกณฑการดํ ารงตํ าแหนงหัวหนาสวนราชการภายใน และการจัดบุคคล
   เขาสูตํ าแหนงหัวหนา และการใหคงสิทธิประโยชนตามกฎหมายหรือใหมหาวิทยาลัยจัดใหไดผล
   ประโยชนตอบแทนไมนอยกวาเดิมตามขอเสนอของฝายเลขานุการ ในขอ 3.2.5
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มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนชื่อ  การแบงสวนราชการภายในของ
หนวยงาน  และหลกัเกณฑการด ํารงต ําแหนงหวัหนาสวนราชการภายในตามที่เสนอ  ทั้งน้ี อธิการบดี
จะด ําเนินการรางระเบียบฯการสรรหาบคุคลเขาสูตํ าแหนงบรหิาร เสนอใหสภามหาวทิยาลยัพิจารณาตอไป
โดยมีขอสังเกตและขอคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติม ดังน้ี

1.  สํ านักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู ควรรับผิดชอบการจัดการเอกสารทางราชการของ
     มหาวิทยาลัยใหเปนระบบ และนํ ามาใชประโยชนไดตอไปดวย
2. ควรมีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจของบุคลากร

และความพึงพอใจของผูรับบริการ เม่ือไดดํ าเนินการปรับโครงสรางไประยะหนึ่งแลว
3. ควรมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อปรับวัฒนธรรม และปรับทัศนคติในการทํ างาน
     การปรับโครงสรางควรหวังผลใหเกิดความเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและการทํ างานใหมๆดวย

5.4  รางขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการจัดใหมีคณะกรรมการประจํ า
      บัณฑิตวิทยาลัยและการจัดระบบการบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. …
   อธิการบดเีสนอตอท่ีประชมุวา ตามทีส่ภามหาวทิยาลัยขอนแกน ในคราวประชมุครัง้ท่ี 3/2547 เม่ือ

วนัท่ี 31 มีนาคม 2547 ไดมีมตใิหบณัฑติวทิยาลัยปรบัเปล่ียนบทบาทและหนาท่ี โดยเนนใหมีบทบาทเชงินโยบาย 
เนนการด ําเนนิงานเชงิรกุท่ีพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาใหมากขึน้   โดยควรมีบทบาท
และหนาท่ีสํ าคัญ  4 ดาน ไดแก 1) ดานนโยบายและแผนพฒันาบณัฑติศกึษา 2) ดานการจดัการหลกัสูตรสาขา
วชิารวม  3) ดานการพฒันาคณุภาพการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา  4) ดานการรกัษามาตรฐานคณุภาพบณัฑติศกึษา 
นัน้ บณัฑติวทิยาลัยไดเสนอปรบัโครงสรางการบรหิารงานใหสอดคลองกบัการด ําเนนิงานเชงิรกุท่ีพฒันาคณุภาพและ
มาตรฐานการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาใหมากขึน้ ดงัรายละเอยีดท่ีไดเสนอในวาระที ่5.3 แลว และเพือ่ใหการบรหิาร
งานของบณัฑติวทิยาลัยตามแนวทางทีเ่สนอปรบัปรงุใหมมีผลในทางปฏบิตั ิ จงึไดจดัทํ ารางขอบงัคับมหาวิทยาลัย
ขอนแกนวาดวย การจดัใหมีคณะกรรมการประจ ําบณัฑติวทิยาลัยและการจดัระบบการบรหิารงานในบณัฑติวทิยาลัย 
ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ   ท้ังนี ้ ไดรบัความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุคณบด ีคราวประชมุ
ครัง้ท่ี 21/2547 เม่ือวนัท่ี  1 ธันวาคม  2547 แลว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่พจิารณา
มติ  ทีป่ระชมุพิจารณาแลว มีมตใิหบัณฑติวทิยาลยันํ าขอบังคบัไปแกไขปรบัปรงุใหม ตาม

ความคดิเหน็ และขอเสนอแนะของทีป่ระชมุ ดังน้ี
1.  ขอ 5  คณะกรรมการประจ ําบัณฑติวทิยาลยั

- ขอ 5.3  ผูทรงคณุวฒุ ิควรมทีัง้ผูทรงคณุวฒุภิายในและภายนอกมหาวทิยาลยั จึงเหน็ควรให
สภามหาวทิยาลยัเปนผูแตงต้ัง

- ใหเพ่ิมขอความ เก่ียวกับการแตงต้ังผูชวยเลขานุการ ไวดวย
 2.  ขอ 6   อ ํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการ

         -     ขอ 6.4  ใหแกเปน “พิจารณาการขอจัดตั้ง จัดสรร บริหาร และติดตามงบประมาณของ
                   บัณฑิตวิทยาลัย”
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   -     ใหเพ่ิมหนาทีใ่นการสงเสรมิและพฒันาการวจัิยระดบับัณฑติศกึษา รวมทัง้การเสาะแสวงหา
         แหลงทุนเพ่ือสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาดวย

3.  ขอ 8  องคประกอบ อํ านาจหนาที่ของคณะกรรมการเพื่อประสานงานการปฏิบัติตามนโยบายฯ
     ควรเปนไปตามที่คณะกรรมการ ขอ 5 เปนผูกํ าหนด  และไมจํ าเปนตองออกเปนประกาศของ
     มหาวิทยาลัย
4. ขอ 11  ใหยายไปเปนขอสุดทายของขอบังคับ
5. แกไข พ.ศ. ของรางขอบังคับ จาก 2547  เปน  2548
6. ใหแกไขปรับปรุงการใชถอยคํ า และรูปแบบการเขียนใหถูกตอง และมหาวิทยาลัยควรมี
     หนวยงานที่จะกลั่นกรองการเขียนขอบังคับ ระเบียบตางๆ ใหมีมาตรฐานเดียวกัน

5.5  รางขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยคณะกรรมการประจํ าสถาบันวิจัยและ
       พัฒนา พ.ศ. …

อธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งท่ี 8/2547 
เม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2547 ไดใหความเห็นชอบโครงสรางและระบบบรหิารงานของสถาบนัวจิยัและพฒันา 
มหาวทิยาลัยขอนแกน แลวนัน้   เพือ่ใหการบรหิารงานของสถาบนัฯเปนไปดวยความเรยีบรอย มีประสิทธิภาพ  
สถาบนัวจิยัและพฒันา จึงไดเสนอขอแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยคณะกรรมการประจํ าสถาบนั
วจิยัและพฒันา พ.ศ. 2541 ใหสอดคลองกบัภารกจิหนาท่ีท่ีไดรบัความเหน็ชอบแลวดงักลาว  ตามรางขอบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยคณะกรรมการประจํ าสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. …  ซ่ึงมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม ท้ังนี้ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งท่ี 1/2548 เม่ือ
วันท่ี 12  มกราคม 2548 เรียบรอยแลว
               จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

    มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการรางขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วา
ดวยคณะกรรมการประจํ าสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. … ตามที่เสนอ โดยมีขอคิดเห็นวา กรรมการผูทรง
คุณวุฒิจากภายนอก ตามขอ 5.3 ใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบดวย   และขอให
ปรับแกไขขอความ ถอยคํ า ในรางขอบังคับฯใหเปนรูปแบบเดียวกัน ตามขอสังเกตของที่ประชุมที่เสนอไว
แลวในวาระที่ 5.4

5.6 รางประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  เรื่อง การสรรหาผูอํ านวยการวิทยาเขตหนองคาย
      พ.ศ. … และ รางระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย การสรรหาหวัหนาสายวชิาของวทิยาเขต
       หนองคาย พ.ศ. …

อธิการบดเีสนอตอท่ีประชมุวา เพือ่ใหการไดมาซ่ึงต ําแหนงผูอ ํานวยการวทิยาเขตหนองคาย  และ
หัวหนาสายวชิาของวทิยาเขตหนองคาย เปนไปตาม ขอ 8  และ ขอ 18 แหงระเบยีบมหาวทิยาลัยขอนแกนวาดวย
การบริหารงานของวิทยาเขตหนองคาย พ.ศ. 2547  ซ่ึงกํ าหนดใหคุณสมบัติของผูอํ านวยการ และวิธีการไดมา
ของตํ าแหนงผูอํ านวยนวยการใหจัดทํ าเปนประกาศสภามหาวิทยาลัย  และ คุณสมบัติการไดมา การแตงตั้ง
การพนจากตํ าแหนง และวาระการดํ ารงตํ าแหนงของหัวหนาสายวิชาใหเปนไปตามระเบียบของมหาวทิยาลัย



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่  2  กุมภาพันธ  2548

13

วทิยาเขตหนองคาย จงึไดเสนอรางประกาศสภามหาวทิยาลัยขอนแกน เรือ่ง การสรรหาผูอ ํานวยการวทิยาเขต
หนองคาย พ.ศ. … และรางระเบยีบมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหาหัวหนาสายวชิาของวทิยาเขต
หนองคาย พ.ศ. …   ใหสภามหาวทิยาลัยพจิารณาใหความเห็นชอบ ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชมุ ท้ังนี้ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งท่ี 21/2547 เม่ือวันท่ี 1  ธันวาคม
2547 เรียบรอยแลว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการรางประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน

เรือ่ง การสรรหาผูอ ํานวยการวทิยาเขตหนองคาย พ.ศ. … และ รางระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย การ
สรรหาหวัหนาสายวชิาของวทิยาเขตหนองคาย พ.ศ. …  ตามทีเ่สนอ    โดยขอใหปรบัแกไขขอความ ถอยค ํา 
ในรางประกาศฯ และรางระเบียบฯ ใหเปนรปูแบบเดยีวกัน ตามขอสงัเกตของทีป่ระชมุทีไ่ดเสนอไวแลวใน
วาระที ่5.4

5.7  ขอความเห็นชอบโครงการปรับปรุงซอมแซมหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน
                   - มหาวิทยาลัยเสนอขอถอนวาระนี้ออกไปกอน -

5.8  ขอความเห็นชอบโครงการจัดตั้งศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแกน และ
                รางระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน  วาดวย ศนูยบมเพาะวสิาหกจิมหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. …

คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตรซ่ึงรบัผดิชอบโครงการนีเ้สนอตอท่ีประชมุวา เพือ่รองรบัภาระงานที่
ไดรับการสนับสนุนจากสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบกับศักยภาพ
ความพรอมของมหาวิทยาลัยท้ังดานท่ีตั้ง อาคาร สถานท่ี และอุปกรณ รวมทั้งบุคลากรซ่ึงเพียบพรอมดวยความ
รูและประสบการณในหลากหลายสาขาวชิา สงเสรมิใหมหาวทิยาลัยมีจดุแขง็สามารถรองรบัการด ําเนนิงานกจิกรรม
บมเพาะธุรกิจไดครบวงจรได  จึงขอเสนอโครงการจดัตั้ง “ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแกน
(Khon Kaen University Business Incubator, KKUBI)” ขึ้น เพือ่สงเสรมิใหมีการน ําเอาผลงานวจิยัและพฒันา
และความพรอมดานวชิาการของมหาวทิยาลัยขอนแกน เชือ่มโยงกับภาคธรุกจิและอตุสาหกรรมในภาคตะวนัออก
เฉียงเหนอืเพือ่พฒันาไปสูการเปนผูประกอบการใหม อนัจะสงผลใหมีการสรางงานเพิม่ขึน้ สอดคลองกบัยุทธศาสตร
การพฒันาขดีความสามารถในการแขงขนัของประเทศ ซ่ึงเนนธุรกจิใน 6 สาขาหลัก ไดแก สาขาอาหาร สาขาเครือ่งดืม่
สาขาทองเท่ียวและบรกิาร  สาขาสินคาหนึง่ต ําบลหนึง่ผลิตภณัฑ สาขาสมุนไพรและสุขภาพ และสาขาซอฟทแวรและ
สารสนเทศ รวมถึงสาขาอื่นๆ ท่ีมีศักยภาพ และผูประกอบการใหมถนัดหรือมีประสบการณ  โดยศูนยบมเพาะ
วิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแกน จะมีการดํ าเนินงานในลักษณะพึ่งตนเอง มีการบริหารจัดการที่เปนอิสระ
จากระบบราชการ  โดยมีสถานะเปนองคกรในกํ ากับ    และเพื่อเปนการรองรับการบริหารจัดการองคกร
ดังกลาว จึงไดเสนอรางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ. … มาเพื่อพิจารณารวมดวย ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบในหลักการโครงการจัดตั้งศูนยบมเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยขอนแกน  และ รางระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแกน  วาดวย ศนูยบมเพาะวสิาหกจิ มหาวทิยาลยั
ขอนแกน  พ.ศ. … ตามทีเ่สนอ   โดยมขีอคดิเหน็เสนอแนะเพิม่เตมิ ดังน้ี

1.  การจดัโครงสรางการบรหิารงาน ควรใหมีความคลองตวั ไมควรมสีายการบรหิารหลายชัน้เกินความ
               จํ าเปน

2. ควรพจิารณาเรือ่งการนํ าผลงานการวจัิยไปสูการเพิม่มูลคา อาจารยอาจขาดประสบการณการ
ประกอบธรุกิจ ศนูยน้ีอาจท ําหนาทีจั่ดต้ังเปนบรษัิททีป่รกึษา ถายทอดความรูในเชงิพาณิชย
และองคความรูดานเทคโนโลย ีมีการวางแผนดานการตลาดอยางเปนระบบ เพ่ือนํ าผลงานของ
บุคลากร มข.ไปสูการเพิม่มูลคาได

3. กลุมธุรกิจสาขาหลัก ขอใหเพ่ิมสาขา Agricultural value-added products  ดวย

5.9  ขอความเห็นชอบโครงการรับนักเรียนเขาศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจํ าป 2548
                          - โครงการรบันกัเรยีนเขาศกึษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร สาขาวชิาสถาปตยกรรมศาสตร
         - โครงการรบันกัเรยีนเขาศกึษาในคณะเทคนคิการแพทย สาขาวชิาเทคนคิการแพทย
                             และสาขาวชิากายภาพบ ําบดั
                          - โครงการรบัอาจารยคณะเทคนคิการแพทยเขาศกึษาวชิาแพทยศาสตร

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมวา เพือ่สนองนโยบายการกระจาย
โอกาสใหนกัเรยีนทีมี่ความรูความสามารถเขาศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลัยขอนแกน  และการพฒันา
อาจารยคณะเทคนคิการแพทยใหมีความรูในสาขาวชิาแพทยศาสตร เพือ่น ํามาใชในการสอน การวิจัย และการ
บริการวิชาการ  ดังนั้น คณะสถาปตยกรรมศาสตร  คณะเทคนิคการแพทย และคณะแพทยศาสตร จงึไดเสนอ
โครงการรบันกัเรยีน/บคุลากรเขาศกึษาฯ โดยวธีิพเิศษประจ ําปการศกึษา 2548  ดงันี้

คณะ/ โครงการ                 รายละเอียดการดํ าเนินการ
1. คณะสถาปตยกรรมศาสตร
• โครงการรบันักเรยีนเขาศกึษา

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
      สาขาวชิาสถาปตยกรรมศาสตร

เพื่อเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมี
ความรูความสามารถไดเขาศึกษาในคณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
คุณสมบัติ มีผลการเรียนเฉล่ียในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5
ภาคการศึกษา ไมตํ่ ากวา 3.00 และตองผานการคัดเลือกจากสถาน
ศึกษานั้นๆ
จํ านวนรับ  20 คน
วธีิการ สอบสัมภาษณ และสอบวชิาความถนดัทางสถาปตยกรรม
ท้ังนี้ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี
18/2547 เม่ือวันท่ี 14 ตุลาคม 2547 แลว
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คณะ/ โครงการ                 รายละเอียดการดํ าเนินการ
2.  คณะเทคนิคการแพทย
• โครงการรบันักเรยีนเขาศกึษา

ในคณะเทคนคิการแพทย
สาขาวชิาเทคนิคการแพทย
และสาขาวชิากายภาพบ ําบัด

            จํ านวนรับ 37 คน
โดยแยกเปน  3  โครงการ ดงันี้

 

2.1 โครงการรับนักเรียนที่มีผล
      เรียนดีจากจังหวัดปตตานี
      ยะลาและนราธิวาส

เพื่อเปนการสนับสนุนและสนองนโยบายรัฐบาลดานการศึกษา
เปดโอกาสใหนักเรียนที่มีภูมิลํ าเนาในจังหวัดปตตานี ยะลา และ
นราธวิาส  เขาศกึษาในคณะเทคนคิการแพทย มหาวทิยาลัยขอนแกน
คุณสมบัติ มีผลการเรียนเฉล่ียในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5
ภาคการศึกษา ไมตํ่ ากวา 3.25 โดยมีภูมิลํ าเนาและรับการศึกษาจาก
สถานศึกษาในเขตจังหวัดปตตานี ยะลาและนราธิวาส และตองผาน
การคัดเลือกจากเขตพื้นท่ีการศึกษา
จํ านวนรับ   8 คน
แบงเปนสาขาวิชาเทคนิคการแพทย 4 คน  (ปตตานี 1 คน ยะลา 2
คน นราธิวาส 1 คน)  และสาขาวิชากายภาพบํ าบัด 4 คน (ปตตานี
1 คน  ยะลา 1 คน  นราธวิาส  2 คน)
วิธีการ ใหผูอํ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการคัด
เลือก เพื่อดํ าเนินการคัดเลือกและสงรายชื่อผูท่ีไดรับการคัดเลือก
พรอมหลักฐาน มาท่ีคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน
ภายใน 11 มีนาคม 2548

2.2 โครงการรับนักเรียนที่ไดรับ
     ทุนจากองคการบริหารสวน
     ตํ าบล (อบต.) ในภาคตะวัน
     ออกเฉียงเหนือ

เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนที่รับทุนการศึกษาจากองคการบริหารสวน
ตํ าบล (อบต.) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดเขาศึกษาในคณะ
เทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน
จํ านวนรับ   6  คน
แบงเปนสาขาวิชาเทคนิคการแพทยจํ านวน 4 คน และ สาขาวิชากาย
ภาพบํ าบัด 2 คน
คุณสมบัติ มีผลการเรียนเฉล่ียในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5
ภาคการศึกษา ไมตํ่ ากวา 3.25 พรอมท้ังมีคะแนนสอบวัดความรู
ครั้งท่ี 2/2547 ท่ีดํ าเนินการโดยสํ านักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อยูในเกณฑท่ีกํ าหนด
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คณะ/ โครงการ                 รายละเอียดการดํ าเนินการ
- ตองผานการคัดเลือกพรอมท้ังไดรับทุนการศึกษาจาก อบต.

ตลอดหลักสูตรการศึกษา
วิธีการ ให อบต. ทํ าการคัดเลือกนักเรียนผูท่ีรับทุนการศึกษาจาก
อบต. ตํ าบลละ ไมเกิน 1 คน
     สอบสัมภาษณโดยคัดเลือกจากผูท่ีมีคะแนนการสอบวัดความรู
ครั้งท่ี 2/2547 ท่ีดํ าเนินการโดยสํ านักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยเรียงลํ าดับคะแนนรวมจากสูงไปตํ่ า

2.3 โครงการรบันักเรยีนทีมี่ผลการ
      เรยีนดีทัว่ประเทศไทย

เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนที่มีผลการเรียนดีท่ัวประเทศไดเขาศึกษา
ในคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน
คุณสมบัติ มีผลการเรียนเฉล่ียในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
5 ภาคการศึกษา ไมตํ่ ากวา 3.25 พรอมท้ังมีคะแนนสอบวัดความรู
ครั้งท่ี 2/2547 ท่ีดํ าเนินการโดยสํ านักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อยูในเกณฑท่ีกํ าหนด
จ ํานวนรับเขาศึกษา   23 คน
แบงเปนสาขาวิชาเทคนิคการแพทย จํ านวน 16 คน และสาขาวิชา
กายภาพบํ าบัด จํ านวน  7 คน
วิธีการ สอบสัมภาษณโดยคดัเลือกจากผูท่ีมีคะแนนการสอบวดัความรู
ครัง้ท่ี 2/2547 ท่ีด ําเนนิการโดยส ํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา
กระทรวงศึกษาธิการ โดยเรียงลํ าดับคะแนนรวมจากสูงไปตํ่ า
-  สาขาเทคนคิการแพทยจะเรยีกเขาสัมภาษณ จ ํานวนไมเกนิ 40 คน

  -  สาขากายภาพบ ําบดัจะเรยีกเขาสัมภาษณ จ ํานวนไมเกนิ 20 คน
ท้ังนี้ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี
21/2547 เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2547 แลว

3. คณะแพทยศาสตร
• โครงการรับอาจารยคณะ

เทคนิคการแพทยเขาศึกษา
วิชาแพทยศาสตร

เพือ่พฒันาอาจารยคณะเทคนคิการแพทยใหมีความรูในสาขาแพทยศาสตร
เพือ่ประโยชนในการสอนวจิยั และบรกิารวชิาการของคณะเทคนคิการแพทย
คุณสมบัติ
-   อายุไมเกิน 35 ป นับถึงวันท่ี 1 มิถุนายน 2548
-   สํ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาในสาขาวชิา
     เทคนคิการแพทยหรอืกายภาพบ ําบดั   โดยตองศึกษาวิชาใน
     กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ไมนอยกวา 18 หนวยกิต
     กลุมวชิาภาษาไทย มนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ไมนอยกวา 15
     หนวยกิต และตองศึกษาวิชาชีวเคมี ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
     และทุกรายวิชาตองไดเกรด ไมตํ่ ากวา C
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คณะ/ โครงการ                 รายละเอียดการดํ าเนินการ
-   มีผลการเรียนระดับปริญญาตรี คาคะแนนเฉล่ียสะสม (G.PAX)
    ไมตํ่ ากวา 3.00
-  รับราชการเปนอาจารย หรือพนักงานสายสอน ในคณะเทคนิค
    การแพทย ไมนอยกวา 2 ป
   จํ านวนรับ   2  คน
   วิธีการคัดเลือก
 - โดยการสอบสัมภาษณ ตรวจรางกายและทดสอบบุคลิกภาพ
   ท้ังนี้ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี
   1/2548 เม่ือวันท่ี 12  มกราคม 2548 แลว

ท้ังนี ้การรบันกัเรยีน/บคุคลเขาศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีโดยวธีิพเิศษ จดัเปนการรบัเขาศกึษาโดย
วธีิอืน่ๆท่ีมหาวทิยาลัยก ําหนด โดยความเหน็ชอบของสภามหาวทิยาลัย  ตามขอ 8.2.3 แหงระเบยีบมหาวทิยาลัย
ขอนแกน วาดวยการศกึษาขัน้ปรญิญาตร ีพ.ศ. 2542   ซ่ึงท่ีผานมา สภามหาวทิยาลัยไดใหความเห็นชอบโครงการรบั
นกัเรยีนเขาศกึษา โดยวธีิพเิศษในกรณตีางๆ ไดแก     นกัเรยีนเรยีนด ีนกัเรยีนท่ีมีความสามารถพเิศษดานการกฬีา
ดานดนตร ีเปนตน
          จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการรับนักเรียนเขาศึกษาโดย
วิธีพิเศษ  ประจํ าป 2548   จํ านวน 5 โครงการ ตามที่เสนอ

มติ ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมีมตเิหน็ชอบโครงการรบันักเรยีนเขาศกึษาโดยวธิพิีเศษ  ประจ ําป
2548   ตามทีเ่สนอ  และมขีอสงัเกตเกีย่วกับการก ําหนดเกณฑคาคะแนนเฉลีย่สะสมของการรบัเขาแตละ
สาขา ควรพิจารณาใหเปนมาตรฐานเดียวกันดวย

 5.10 ขอความเห็นชอบโครงการทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมวา คณะทันตแพทยศาสตรได

เสนอขอความเห็นชอบโครงการทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและปรชัญาดษุฎีบณัฑติเพือ่เปดโอกาสใหนักศึกษา
หลักสูตรทนัตแพทยบณัฑติท่ีมีความสนใจและมศีกัยภาพไดศกึษาในหลักสูตร 2 ปรญิญา คือทันตแพทยศาสตร
บัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ซ่ึงจะทํ าใหไดบณัฑติทันตแพทยท่ีมีความรูและทักษะ ท้ังในฐานะทนัตแพทย
และนกัวจิยัเชงิลึกดานวทิยาศาสตรการแพทยทางทันตกรรม ซ่ึงบคุลากรดงักลาวจะสามารถทดแทนอัตราอาจารย
ท่ีเกษยีณอายุราชการและเปนบคุลากรท่ีมีคุณภาพของคณะทนัตแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกน ตอบสนอง
ความตองการของประเทศในอนาคต  คณะทันตแพทยศาสตรจงึขอเสนอโครงการทนัตแพทยศาสตรบณัฑติและ
ปรชัญาดษุฎีบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตรชองปาก  (ท.บ.-ปร.ด.)  โดยจะเริม่รบันกัศกึษาเขาโครงการตัง้แตปการ
ศกึษา 2548 เปนตนไป  ปละ 5 คน  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ท้ังนี้ไดรับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งท่ี 21/2547 เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2547 เรียบรอยแลว

   จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบโครงการทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ตามที่เสนอ

5.11 ขอความเห็นชอบโครงการความรวมมือทางวิชาการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
        และรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองทองถิน่ ระหวาง มหาวทิยาลยัขอนแกน
          กับกระทรวงมหาดไทย

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมวา กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กระทรวงมหาดไทย ไดเล็งเห็นความจํ าเปนในการพัฒนาบุคลากรทองถิ่นทุกระดับใหมีความรู ความสามารถ
ในดานการบรหิารราชการสวนทองถิน่ท้ังในแงทฤษฎีและปฏิบตั ิโดยเฉพาะการเพิม่คณุวฒิุทางการศกึษาของบคุลากร
เพื่อใหเกิดผลดีตอประเทศชาติ และการกระจายอํ านาจภายใตกรอบของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักไทย
พุทธศกัราช 2540 และกฎหมายอืน่ๆ ท่ีเกีย่วของตามแนวนโยบายของรฐับาล กระทรวงมหาดไทย และกรมสงเสรมิ
การปกครองทองถิน่    จงึไดขอความรวมมอืจากมหาวทิยาลัยขอนแกนพจิารณาใหคณะมนษุยศาสตร และสังคมศาสตร
จดัการเรยีนการสอนหลกัสูตรรฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ และรฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติครอบคลมุท่ัวทุกภูมิภาค
โดยกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ จะเปนผูประสานงานความรวมมอืทางวชิาการดงักลาว
                  เพื่อใหสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลทางดานการกระจายอํ านาจและนโยบายการพัฒนา
บุคลากรของกระทรวงมหาดไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงไดเสนอขออนุมัติโครงการความรวมมอื
ทางวชิาการหลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรบณัฑติและมหาบณัฑติ สาขาการปกครองทองถิน่ ระหวางมหาวทิยาลัยขอนแกน
กบั กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ  ท้ังนี ้ไดรบัความเหน็ชอบจากที่ประชมุ
คณบด ีคราวประชมุ ครัง้ท่ี 20/2547 เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจกิายน 2547 แลว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ระชมุพิจารณาแลวเหน็ชอบโครงการความรวมมือทางวชิาการหลกัสตูรรฐัประศาสน

ศาสตรบณัฑติ และรฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ สาขาการปกครองทองถิน่ ระหวาง มหาวทิยาลยัขอนแกน
กับกระทรวงมหาดไทย ตามทีเ่สนอ

5.12  ขออนุมัติหลักการใหคณะกรรมการประจํ าคณะพยาบาลศาสตรปฏิบัติหนาที่
อธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมวา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบงสวนราชการใน

มหาวทิยาลัยขอนแกน พ.ศ.2547 ไดลงประกาศในราชกจิจานเุบกษา ฉบบัประกาศทัว่ไป เลมท่ี 121 ตอนท่ี 78 ง
ลงวันท่ี 28 กันยายน 2547 แลว  ทํ าใหการปรับเปล่ียนการแบงสวนราชการภายในคณะพยาบาลศาสตร ซ่ึง
แบงเปนสํ านักงานคณบดี และสายวิชาพยาบาลศาสตร มีผลใชบังคับ ดังนั้นเพื่อใหการปฏิบัติงานของคณะ
พยาบาลศาสตร เกิดความเรียบรอย และถูกตองตามกฎหมาย  จึงขออนุมัติหลักการแนวทางการปฏิบัติงาน
ดังนี้

1. คณะกรรมการประจ ําคณะฯ ตามโครงสรางเดมิปฏิบตัหินาท่ีคณะกรรมการประจ ําคณะฯ ตอไป
จนกวาการแตงตั้งคณะกรรมการประจํ าคณะฯ ตามโครงสรางใหมจะแลวเสร็จ

2. ใหมติคณะกรรมการประจํ าคณะฯ ตามโครงสรางเดิมมีผลใชบังคับไดตอไป จนกวาจะมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการตามโครงสรางใหม และมติใหม
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ท้ังนี ้มหาวทิยาลัยไดเห็นชอบในหลกัการดงักลาวแลว จงึเสนอสภามหาวทิยาลัยเพือ่
พจิารณาใหการรบัรองตอไป

  มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติรับรองหลักการแนวทางการปฏิบัติงานตามที่คณะ
พยาบาลศาสตรเสนอ

5.13  ขออนุมัติหลักการให อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน และ อ.ก.ม. อุทธรณและ
                  รองทุกขประจํ ามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหนาที่เปนการชั่วคราว

รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชุมวา พระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ. 2547 ไดประกาศในราชกจิจานเุบกษา เลม 121 ตอนพเิศษ
ท่ี 70 ก เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจกิายน 2547 และมีผลใชบงัคับตัง้แตวนัท่ี 13 พฤศจกิายน 2547 เปนตนไป ผลจาก
พระราชบญัญตัดิงักลาว ทํ าให ก.ม.  อ.ก.ม. มหาวทิยาลัย และ อ.ก.ม.อทุธรณและรองทุกขประจ ํามหาวทิยาลัย
ส้ินสภาพ การบรหิารงานบคุคลของขาราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา ซ่ึงเดมิเปนหนาท่ีของ ก.ม.  อ.ก.ม.
มหาวิทยาลัยขอนแกน  และ อ.ก.ม. อุทธรณและรองทุกขประจํ ามหาวิทยาลัย จะอยูในอํ านาจและหนาท่ีของ
สภามหาวิทยาลัย

ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางตอเนื่องและไมหยุดชะงกัใน
ชวงเปล่ียนผานและในชวงท่ียังไมมีกลไกท่ีรบัผดิชอบเฉพาะ จงึขออนมัุตหิลักการให อ.ก.ม. มหาวทิยาลัยขอนแกน
และ อ.ก.ม.อุทธรณและรองทุกขประจํ ามหาวิทยาลัย ท่ีปฏิบัติหนาท่ีอยูในวันท่ี พระราชบัญญัติฯ ดงักลาวมีผล
ใชบังคับปฏิบัติหนาท่ีการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนการชั่วคราว และใหมติใดๆ ของ
อ.ก.ม. มหาวทิยาลัย และอ.ก.ม.อทุธรณและรองทุกขประจ ํามหาวทิยาลัย   มีผลใชไดตอไปจนกวาสภามหาวทิยาลัย
ขอนแกนจะออกระเบียบหรือกํ าหนดกลไกกลางมหาวิทยาลัยเพื่อการดังกลาว

 ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยไดขออนุมัติหลักการตอนายกสภามหาวิทยาลัยและไดรับอนุมัติเรียบรอยแลว 
เม่ือวันท่ี  3  ธันวาคม 2547

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหการรับรองตอไป
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติรับรองหลักการให อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน และ

อ.ก.ม.อุทธรณและรองทุกขประจํ ามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหนาที่เปนการชั่วคราวตามที่เสนอ และใหอธิการบดี
เสนอแตงต้ังคณะกรรมการบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการอื่นๆที่เก่ียวของ เพ่ือทํ าหนาที่ยกราง
พิจารณารางขอบังคับตางๆ ที่ตองออก รวมทั้งการกลั่นกรองเรื่องในบางเรื่องซึ่งเปนอํ านาจหนาที่ของ
สภามหาวิทยาลัย  ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547  ตอ
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งตอไปดวย
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5.14  ขอเสนอแตงต้ังผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ
อธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมวา ตามคํ าส่ังมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี 3620 /2547 ลงวันท่ี 15

ตุลาคม 2547 แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ นั้น   บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ
ไดดํ าเนินการสรรหาผูสมควรไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ ตามขอ
บังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสรรหาผูอํ านวยการสํ านักท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2547 เสร็จ
เรียบรอยแลว ปรากฏวา รองศาสตราจารยสมาน ลอยฟา เปนผูสมควรไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํ ารง
ตํ าแหนงผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหแตงต้ัง รศ.สมาน ลอยฟา เปน ผูอํ านวยการ

สํ านักวิทยบริการ ไดตามที่เสนอ ทั้งน้ี ต้ังแตวันที่ 7 กุมภาพันธ 2548 เปนตนไป

5.15 ขอเสนอแตงต้ังคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารย
อธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมวา สมาชิกสภาคณาจารย ชุดปท่ี 2545 ไดดํ ารงตํ าแหนงครบวาระ

ในวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2547 และมหาวทิยาลัยไดด ําเนนิการเลอืกตัง้สมาชกิสภาคณาจารยชุดใหม เพื่อปฏิบัติ
หนาท่ีแทนชดุเดิมเรยีบรอยแลว  และรองอธกิารบดฝีายกจิการพเิศษ ไดเชญิประชมุสมาชกิสภาคณาจารย นดัแรก 
เพือ่เลือกตัง้คณะกรรมการบริหาร เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2547 เสร็จเรียบรอยแลว ผลปรากฎ ดังนี้

1. ตํ าแหนงประธานสภาคณาจารย ไดแก ผศ.พิศิษฐ  โจทยกิ่ง
2. ตํ าแหนงรองประธานสภาฯ คนท่ี 1 ไดแก อาจารยพรรณวดี  ตันติศิรินทร
3. ตํ าแหนงรองประธานสภาฯ คนท่ี 2 ไดแก รศ.สุธา ภูสิทธิศักดิ์
4. ตํ าแหนงเลขานุการสภาฯ ไดแก อาจารยเฉลิมชัย อภิญญานุรักษ

จึงขอเสนอสภามหาวทิยาลัยเพือ่พจิารณาแตงตัง้ตาม ขอ 12 แหงขอบงัคับมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวยสภา
คณาจารย พ.ศ.2545   ท้ังนี้ ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี คราวประชมุครั้งท่ี 21/2547 เม่ือวันท่ี
1 ธันวาคม 2547 เรียบรอยแลว

         จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหแตงต้ังคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารย

ชุดใหม ตามที่เสนอ

5.16 ขออนุมัติหลักการแตงต้ังรองอธิการบดีเพ่ิม
อธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกนไดอนุมัติใหมีรองอธิการบดี

จํ านวน 6 คน ไดแก (1) รองอธิการบดีฝายบริหาร (2) รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
(3) รองอธิการบดีฝายวิจัย (4) รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ (5) รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
และ (6) รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ นั้น บัดนี้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยใหผูบริหารชุดปจจุบัน 
ดํ าเนินการมาจนจะครบ 2 ป ในวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2548
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ในชวงเวลา 1 ปท่ีผานมา ภารกจิของมหาวทิยาลัยมีเพิม่มากขึน้อยางมากและเปนชวงหัวเล้ียวหัวตอ
ของการเขาสูระบบบรหิารบคุคลใหมตามพระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา และการ
เตรยีมการเขาสูระบบมหาวทิยาลัยในก ํากบั นอกจากนัน้ปจจบุนัมหาวทิยาลัยมีบคุลากรรวมกนักวา 8,000 คน และมี
ประเภทของบคุลากร 5 ประเภท ซ่ึงมีความแตกตางกนัหลายประการ ตลอดจนมคีดคีวามทีม่หาวทิยาลัยเปนโจทก
และจ ําเลยจ ํานวนมาก และมีการด ําเนนิการทางวนิยัและการบงัคับคดอียางตอเนือ่งตลอดเวลา ดงันัน้ ภารกจิดานการ
บรหิารงานบคุคล จงึมีปรมิาณเพิม่ขึน้มาก  ซ่ึงในชวงเวลาท่ีผานมา งานดานบรหิารบคุคลอยูในความรบัผดิชอบของ
รองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศ ซ่ึงงานดานแผนและสารสนเทศ กมี็ปรมิาณงานมากและรบีดวนตลอดเวลา
ดงันัน้ เพือ่ใหการบรหิารงานของมหาวทิยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึน้ และสามารถสนองตอบตอยุทธศาสตร
และกลยทุธท่ีไดรบัความเหน็ชอบจากสภามหาวทิยาลัยขอนแกนไดรวดเรว็และเห็นผลมากขึ้น จึงใครขออนุมัติ
หลักการใหมีรองอธกิารบดเีพิม่ขึน้อกี 1 ต ําแหนง ไดแก รองอธกิารบดฝีายพฒันาบคุลากร เพือ่รบัผดิชอบการ
บรหิารและการพฒันาบคุลากรของมหาวทิยาลัยโดยเฉพาะ โดยมรีายละเอยีดบทบาทหนาท่ี ตามเอกสารประกอบวาระ
การประชมุ

     ท้ังนี้ การอนมัุตกิ ําหนดจ ํานวนต ําแหนงรองอธิการบดเีปนอ ํานาจของสภามหาวทิยาลัยตามมาตรา
20 แหงพระราชบญัญตั ิมหาวทิยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541   สํ าหรับมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทยมีจํ านวน
ตํ าแหนงรองอธิการบดีตั้งแต 3 ถึง 16 คน ตามขนาดของแตละมหาวิทยาลัย

    จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ        
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมตอินุมัติหลักการใหแตงต้ังรองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร

เพ่ิมขึ้นอีก 1 ตํ าแหนง และมีขอคิดเห็นเพ่ิมเติมให รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากรมีหนาที่ในการสราง
วัฒนธรรมการอยูรวมกันและทํ างานรวมกันในองคกรดวย

5.17  ขออนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชุมวา มหาวทิยาลัยขอนแกนไดรบัอนมัุตใิห

โอนเงนิงบประมาณรายจายประจ ําป พ.ศ. 2547 จากงบบุคลากร รายการเงินเดือนและคาจางประจํ า ไปตั้งจายใน
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนคาใชจายบุคลากร และไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2548  งบเงนิอดุหนนุท่ัวไปคาใชจายบคุลากร เพือ่จางบคุคลเปนพนกังานมหาวทิยาลัยเรยีบรอย
แลว  และตามมติคณะรฐัมนตรใีนคราวประชมุเม่ือวนัท่ี  31  สิงหาคม  2542  เรือ่งการจดัสรรงบประมาณเพือ่จาง
บคุคลทดแทนอัตราขาราชการ  ตามหนังสือสํ านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ท่ี นร 0605/11757  ลงวันท่ี 6
กนัยายน  2542   มีมตใิหมหาวทิยาลัย  ก ําหนดจ ํานวนบคุคลทีจ่ะจางและอตัราคาจางไดภายในวงเงนิงบประมาณ
ท่ีไดรับจัดสรรโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย

ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย มี
ประสิทธิภาพ และเปนไปตามระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว    จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติ ดังนี้

1) ขออนมัุตกิรอบอตัราพนกังานมหาวทิยาลัยใหมสํ าหรบัปงบประมาณ พ.ศ. 2548
จํ านวน  382 อัตรา   วงเงินงบประมาณ  28,469,900  บาท  ตามที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดิน
จากงบเงินอุดหนุนท่ัวไป : คาใชจายบุคลากร
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2) ขออนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยใหม  สํ าหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2548
จํ านวน 114  อัตรา วงเงินงบประมาณ  3,000,292 บาท  สํ าหรับอัตราท่ีไดรับอนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจาย ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2547 จากแผนงาน /งาน/ งบบุคลากร เงินเดือน และคาจางประจํ า
ไปตัง้จายในแผนงานจดัการศกึษาอดุมศกึษา งานสนบัสนนุการจดัการศกึษา งบเงนิอดุหนนุ เงนิอดุหนนุท่ัวไป
รายการเงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนคาใชจายบุคลากร

3) ขออนุมัติดํ าเนินการกํ าหนดอัตราจาง  และระยะเวลาการจางตามขอบังคับมหาวทิยาลัย
ขอนแกนวาดวยการจางพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543
               จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

     มต ิ ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมีมตอินุมัติกรอบอตัราพนกังานมหาวทิยาลยั และการด ําเนินการ
กํ าหนดอัตราจาง และระยะเวลาการจาง ตามที่เสนอ

5.18   ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน จํ านวน  11  หลักสูตร
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมวา คณะในสังกัดจํ านวน 7 คณะได

เสนอขออนุมัติหลักสูตร ซ่ึงไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และคณะกรรมการ
ผูทรงคณุวฒิุพจิารณาหลักสูตรไดพจิารณาและแนะน ําใหแกไขขอความตางๆ ผูรบัผดิชอบหลกัสูตร ไดดํ าเนินการ
แกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิเรียบรอยแลว จํ านวน  11 หลักสูตร รายละเอียดการจํ าแนกหลักสูตร 
ตามคณะ  ระดับปริญญา  ประเภทหลักสูตร  และประเภทการเปดสอน ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
สรุปไดดังนี้

1. คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตรและบณัฑติวทิยาลยั
1.1 หลักสูตรศลิปศาสตรดษุฎีบณัฑติ   สาขาวชิาสังคมวทิยา   (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2547)

     1.2 หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ   สาขาวชิาพฒันาสังคม   (หลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2547)
    1.3 หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวชิาการบรหิารอตุสาหกรรมและวสิาหกจิ
               (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2547)

2. คณะพยาบาลศาสตรและบณัฑติวทิยาลยั
2.1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ   สาขาวชิาการพยาบาลสขุภาพจติและจติเวช
     (หลักสูตรปรบัปรงุเล็กนอย)
3. คณะสถาปตยกรรมศาสตร
3.1 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
     (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2547)
4. คณะแพทยศาสตรและบณัฑติวทิยาลยั
4.1 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ   สาขาวชิาฟสิกสการแพทยศาสตร   หลักสูตรนานาชาติ

           (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2547)
5. คณะเภสชัศาสตรและบณัฑติวทิยาลยั
5.1 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตรความงามและสขุภาพ
      ในลักษณะโครงการพเิศษ
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6. คณะเภสชัศาสตร
6.1 หลักสูตรประกาศนยีบตัรบณัฑติ  สาขาวิชาวิทยาศาสตรความงามและสุขภาพ

                 ในลักษณะโครงการพเิศษ
7. คณะเกษตรศาสตรและบณัฑติวทิยาลยั
7.1 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวชิาจลุชวีวทิยาทางการเกษตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548)
7.2 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวชิาปฐพศีาสตร  หลักสูตรนานาชาติ
      (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548)
7.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาทรพัยากรท่ีดนิและส่ิงแวดลอม  หลักสูตรนานาชาติ
      (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548)

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรตามที่เสนอ
มติ ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมีมตเิหน็ชอบใหดํ าเนินการตอไปไดทัง้  11 หลกัสตูร ตามทีเ่สนอ

โดยมีขอคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับเรื่องการเสนอขออนุมัติหลักสูตร ดังน้ี
1. เน่ืองจากการพิจารณาหลักสูตรมีรายละเอียดมาก สภามหาวิทยาลัยจึงควรมอบหมาย

ใหมีผูทรงคุณวุฒิทํ าหนาที่แทนในการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรกอนนํ าเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาอนมัุติ  ทัง้น้ี ทีป่ระชมุไดเสนอแนะใหเรยีนหารอื ศาสตราจารยเกียรตคิณุ น.ต.กํ าจร  มนุญปจุ ร.น.
อดีตอุปนายกสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณารับเปนผูทรงคุณวุฒิดังกลาว

  2. ใหมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย ประกอบดวย ศ.จีระ  หงสลดารมภ
ศ.กนก  วงษตระหงาน    และ รศ.ศกัรนิทร  ภมิูรตัน  ท ําหนาที่ในการพิจารณาเสนอแนะนโยบายและทิศทาง
เก่ียวกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยอาจตั้งเปนคณะกรรมการดานหลักสูตรและวิชาการ และมีบุคคล
อื่นเขารวมดวยตามความเหมาะสม

5.19 ขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษา   
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมวา คณะตางๆในสังกัดโดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํ าคณะไดเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษาโดยรับรองวาได
ตรวจสอบรหัสประจํ าตัวนักศึกษา  ชื่อ-ชื่อสกุล รายวชิา  สาขาวชิา  และคะแนนเฉลีย่สะสม ถกูตองเรยีบรอยแลว
มหาวทิยาลัยจงึน ําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตามอํ านาจตามความในมาตรา 16 (3) แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541   จํ านวน  58    คน   ประกอบดวย

- ระดับปริญญาโท                     50     คน
                   - ระดับปริญญาตรี                      8      คน
ซ่ึงมีรายละเอียดสรุปการจํ าแนกผูสํ าเร็จการศึกษาตามคณะ   ระดับหลักสูตร  ชื่อปริญญา ตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม

ท้ังนี้ กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอขออนุมัติหลักการในการเวียนหนังสือเสนอ
ขออนมัุตปิรญิญาใหแกผูสํ าเรจ็การศกึษา อกีเดอืนละหนึง่ครัง้ ตามแนวปฏบิตัท่ีิสภามหาวทิยาลัยเคยไดใหหลักการ
ไวเดมิ เพื่อเอื้อใหนักศึกษาไดนํ าหลักฐานการจบการศึกษาไปใชประโยชนไดอยางรวดเร็ว ดังนั้น ในแตละเดือน
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จะมีการเสนอขออนุมัติปริญญาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 1 ครั้งและ เวียนหนังสือเพื่อขออนุมัติอีก  1
ครั้ง  รวมเปน 2 ครั้ง

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติปริญญาใหผูสํ าเร็จการศึกษาตามที่เสนอ  และ

เห็นชอบใหมีการเวียนหนังสือเพ่ือขออนุมัติปริญญาใหแกนักศึกษา ตามแนวปฏิบัติที่สภามหาวิทยาลัยเคย
ใหหลักการไวเดิมได

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 รายงานสรุปการประชุมรวมระหวางกรรมการสภามหาวิทยาลัยกับผูบริหารมหาวิทยาลัย
      ขอนแกน  เม่ือวันพุธที่  5  มกราคม 2548

 กรรมการและเลขานกุารสภามหาวทิยาลัยเสนอตอท่ีประชมุวา ตามทีม่หาวทิยาลัยไดจดัใหมีการประชมุ
รวมระหวางกรรมการสภามหาวทิยาลัยและผูบรหิารมหาวทิยาลัย  ในวนัพธุท่ี 5 มกราคม  2548  โดยมวีตัถปุระสงค
เพือ่เปนการแนะน ํากรรมการสภามหาวทิยาลัยและผูบรหิารมหาวทิยาลัย และเพือ่ใหมหาวทิยาลัยไดน ําเสนอขอมูล
ตางๆท่ีกรรมการสภามหาวทิยาลัยควรทราบ เพือ่ประโยชนในการทํ าหนาท่ีกรรมการสภามหาวทิยาลัยตอไปนัน้
บดันี ้ไดจดัทํ าสรปุการประชมุรวมฯดงักลาวเรยีบรอยแลว ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 ที่ประชุมรับทราบ และมีขอคิดเห็นใหเพ่ิมรายงานในประเด็นที่อธิการบดีนํ าเสนอเรื่อง

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร. รวมทั้งขอเสนอแนะของที่ประชุมดวย

             6.2 รายงานการประเมินผลองคกรในกํ ากับสถาบันสันติศึกษาปงบประมาณ 2542 –2545
                    และ ปงบประมาณ 2546

รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอท่ีประชุมวา คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการ
ดํ าเนินงานองคกรในกํ ากับมหาวิทยาลัยขอนแกนไดประเมินผลจากการดํ าเนินงานของสถาบันสันติศึกษา ในป
งบประมาณ 2542-2545 และปงบประมาณ 2546 สรปุไดวา ป 2542 และ 2544 มีรายไดมากกวารายจาย สวนป
2543 และ 2545 มีรายไดนอยกวารายจาย เนือ่งจากรายไดท่ีไดรบัมาในปงบประมาณหนึง่จะน ําไปจายในปถดัไป
เพราะสถาบนัสันตศิกึษาใชระบบบญัชเีกณฑเงนิสด จงึบนัทึกเฉพาะรายรบัและรายจายท่ีเกดิขึน้จรงิในปนัน้ แมจะมี
รายจายท่ีน ําไปจายปถดัไปกต็าม ในปงบประมาณ 2546 คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดแจงใหสถาบนัฯท ําบนัทึกบญัชี
ในระบบเกณฑคงคาง ซ่ึงจะทํ าใหทราบยอดรายรบั-รายจายท่ีควรเกดิจรงิในแตละป แมจะยังไมไดจายเงนิไปกต็าม

สํ าหรบัปงบประมาณ 2546 สถาบนัสันตศิกึษา มีโครงการ 5 โครงการ มีรายไดสนบัสนนุ จ ํานวน
5,006,089.40 บาท มีรายจายโครงการ 3,206,871.42 บาท รายจายการปฏิบตังิาน 1,135,544.94 บาท มีรายได
มากกวารายจาย จ ํานวน 714,454.20 บาท มีทุนสะสมยกไป 1,914,259.25 บาท

 มีรายไดรบัลวงหนา 3 โครงการ จ ํานวนเงนิ 659,869.45 บาท และมีรายจายคางจายจ ํานวน
165,031.93 บาท การจดัทํ าบญัชใีชเกณฑคงคาง ผลการด ําเนนิงานมโีครงการ 5 โครงการ ไดด ําเนนิการในป 2546
จ ํานวน 4 โครงการ และยังมีโครงการท่ียังด ําเนนิการไมแลวเสรจ็อกี 3 โครงการ ซ่ึงจะด ําเนนิการในป 2547   ซ่ึงมี
รายละเอยีดตางๆ ตามเอกสารประกอบวาระ
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จงึเสนอสภามหาวทิยาลัยเพือ่ทราบ
ทีป่ระชมุรบัทราบ

6.3 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีของสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแกน
                  ประจํ าปงบประมาณ 2547

รองอธิการบดฝีายกจิการพเิศษเสนอตอท่ีประชมุวา หนวยตรวจสอบภายใน ไดทํ าการตรวจสอบ
งบดลุและงบก ําไรขาดทนุ  ของสถานวีทิยุกระจายเสยีง มหาวทิยาลัยขอนแกน สํ าหรบัปงบประมาณ 2547 ส้ินสุดวนั
ท่ี 30 กนัยายน 2547 กบับญัชเีอกสารและหลักฐานตางๆ การปฏิบตัทิางบญัชแีละทดสอบรายการอืน่ๆ ท่ีจ ําเปนตาม
หลักวชิาการบญัชแีลว เห็นวางบการนีแ้สดงผลการด ําเนนิงานโดยถกูตองตามทีค่วร และไดทํ าขึน้ตามหลักบญัชคูีท่ีใช
โดยทัว่ไปสํ าหรบัวธีิการคดิ คาเส่ือมราคาสนิทรพัยใชวธีิเสนตรง (Straight–line method) สํ าหรบัวธีิการบนัทึกบญัชี
ใชเกณฑพงึรบัพงึจาย (Accural Basis) โดยสรปุสถานวีทิยุมีรายไดสูงกวารายจายสุทธิ 2,997,382.25 บาท  ซ่ึงมี
รายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ

จงึเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
                   ที่ประชุมรับทราบ

6.4 การจัดทํ าคํ ารับรองการปฏิบัติราชการและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
      คํ ารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2548

รองอธิการบดฝีายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชมุวา สํ านกังาน ก.พ.ร. ไดมีหนังสือท่ี นร
1201/ว 8 ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2547 แจง รายละเอียดการจัดทํ าคํ ารับรองการปฏิบัติราชการ และการติดตาม
ประเมนิผลการปฏบิตัริาชการตามค ํารบัรองการปฏบิตัริาชการของสวนราชการ ประจ ําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
ใหสวนราชการไดรับทราบ ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.5 ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง การแบงสวนราชการในมหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2547
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชุมวา สํ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ไดนํ าประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวนราชการในมหาวทิยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2547 ประกาศ
ในราชกจิจานเุบกษา ฉบบัประกาศทัว่ไป เลม 121 ตอนท่ี 78 ง วนัท่ี 28 กนัยายน 2547 แลว  รายละเอยีดโดย
สรปุการแบงสวนราชการในมหาวทิยาลัยมีการปรบัเปล่ียนใน 3 คณะ คือ คณะพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตร
และ คณะเภสัชศาสตร  ดงันี้

1. คณะพยาบาลศาสตร แบงสวนราชการภายใน เปน 1) สํ านกังานคณบด ีและ 2) สายวชิาพยาบาลศาสตร
2. คณะแพทยศาสตร เปล่ียนชือ่ภาควชิาโสต ศอ นาสิก ลารงิซวทิยา เปน ภาควชิาโสต ศอ นาสิกวทิยา
3. คณะเภสัชศาสตร เปล่ียนชือ่ภาควชิาเภสัชกรรมชมุชนเปนภาควชิาเภสัชศาสตร สังคมและการบรหิาร

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
                    ที่ประชุมรับทราบ
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6.6 รายงานความคืบหนาการขอโอนเงินและทรัพยสินไมถาวรใหเปนเงินทุนจัดต้ัง
      มูลนิธิสถาบันความรวมมือเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจลุมน้ํ าโขง

อธิการบดเีสนอตอท่ีประชมุวา สํ านกัเลขาธิการคณะรฐัมนตร ีไดมีหนงัสือมายังสํ านกังานคณะกรรมการ
การอดุมศกึษาแจงวา คณะรฐัมนตรไีดรบัทราบเรือ่งรายงานความคบืหนาในการขอโอนเงนิและทรพัยสินไมถาวรของ
สถาบนัความรวมมอืเพือ่พฒันาเศรษฐกจิลุมนํ ้าโขงใหเปนทุนประเดมิของรฐับาลไทยเพือ่จดัตัง้มูลนธิิสถาบนัความรวมมอื
เพือ่พฒันาเศรษฐกจิลุมนํ ้าโขงเรยีบรอยแลว เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2547 โดยมหาวทิยาลัยขอนแกนไดด ําเนนิการสง
มอบเงนิสด พสัด ุครภัุณฑ และทรพัยสินตางๆ เปนมูลคา 32,243,701.84 บาท ใหกบัมูลนธิิสถาบนัความรวมมอืเพือ่
พฒันาเศรษฐกจิลุมนํ ้าโขง ไปตัง้แตวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2547 ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
                    ที่ประชุมรับทราบ และ นายเตช บุนนาค ในฐานะประธานมูลนิธิสถาบันความรวมมือเพ่ือ
พัฒนาเศรษฐกิจลุมน้ํ าโขง ไดกลาวขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ไดใหความรวมมืออยางดียิ่งตลอดมา

6.7 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมวา ในชวงท่ีไมมีการประชุม

สภามหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยไดจัดทํ าหนังสือเวียนเสนอตอกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษา จํ านวน 7  ครั้ง และเม่ือถึงวันท่ีครบกํ าหนดการเวียนหนังสือแลวปรากฏ
วาไมมีขอทักทวงแตประการใด   จึงถือวาสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ ดงันี้

ครัง้ที ่1 ตามหนงัสือมหาวทิยาลัย ท่ี ศธ 0514.1.1.2/ว.6737 และตามบนัทึก ท่ี ศธ 0514.1.1.2/
ว.617  ลงวันท่ี  8  ตุลาคม  2547   โดยครบรอบการเวียนในวันท่ี  14  ตุลาคม  2547

- ระดับปริญญาตรี             5   คน
- ระดับประกาศนียบัตร 2   คน
- ระดับปริญญาโท         12   คน
- ระดับปริญญาเอก 1   คน

          รวม     20   คน
ครัง้ที ่2 ตามหนงัสือมหาวทิยาลัย ท่ี ศธ 0514.1.1.2/ว.6881 และตามบนัทึก ท่ี ศธ 0514.1.1.2/ว.623

ลงวันท่ี  15  ตุลาคม  2547  โดยครบรอบการเวียนในวันท่ี  21  ตุลาคม  2547
- ระดับปริญญาตร ี            2   คน
- ระดับปริญญาโท         52   คน
- ระดับปริญญาเอก        4    คน                      

                                              รวม     58    คน
ครัง้ที ่3 ตามหนงัสือมหาวทิยาลัย ท่ี ศธ 0514.1.1.2/ว.7111 และตามบนัทึก ท่ี ศธ 0514.1.1.2/ว.635

ลงวันท่ี  22  ตุลาคม  2547  โดยครบรอบการเวียนในวันท่ี  28  ตุลาคม  2547
- ระดับปริญญาตรี              274   คน
- ระดับปริญญาโท         155   คน

                                             รวม    429   คน
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   ครั้งที่ 4  ตามหนงัสือมหาวทิยาลัย ท่ี ศธ 0514.1.1.2/ว.7565 และตามบนัทึก ท่ี ศธ 0514.1.1.2/ว.645
ลงวนัท่ี  8  พฤศจกิายน  2547  โดยครบรอบการเวยีนในวนัท่ี  15  พฤศจกิายน  2547

- ระดับปริญญาตรี             61    คน
- ระดับปริญญาโท        18    คน
- ระดับปริญญาเอก              1   คน

                 รวม     80   คน
ครัง้ที ่5 ตามหนงัสือมหาวทิยาลัย ท่ี ศธ 0514.1.1.2/ว.7954 และตามบนัทึก ท่ี ศธ 0514.1.1.2/ว.665

ลงวันท่ี  24  พฤศจิกายน  2547  โดยครบรอบการเวียนในวันท่ี  1  ธันวาคม  2547
- ระดับปริญญาตรี              119   คน
- ระดับปริญญาโท         17     คน

                                  รวม     136   คน
ครัง้ที ่6 ตามหนงัสือมหาวทิยาลัย ท่ี ศธ 0514.1.1.2/ว.8198 และตามบนัทึก ท่ี ศธ 0514.1.1.2/ว.674

ลงวันท่ี  7  ธันวาคม  2547  โดยครบรอบการเวียนในวันท่ี  14  ธันวาคม  2547
- ระดับปริญญาตรี               17   คน
- ระดับปริญญาโท          14   คน

           รวม      31  คน
ครั้งที่ 7 ตามหนังสือมหาวิทยาลัย ท่ี ศธ 0514.1.1.2/ว.8673 และตามบันทึก ท่ี ศธ 0514.1.1.2/

ว.693  ลงวันท่ี  29  ธันวาคม  2547  โดยครบรอบการเวียนในวันท่ี  7  มกราคม  2548
- ระดับปริญญาตรี                7    คน
- ระดับปริญญาโท          36    คน

         รวม      43    คน
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.8 กํ าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจํ าป 2548
         กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมวา จากการประชุมรวมระหวาง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแกนกับผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนเม่ือวันท่ี 5 มกราคม 2548 ได
เห็นชอบใหกํ าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเปนวันพุธสัปดาหแรกของเดือน  ยกเวนในเดือนเมษายน
กํ าหนดเปนวันพุธท่ี 20 เมษายน  บัดนี้ ฝายเลขานุการ ไดจัดทํ ากํ าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจํ า
ป 2548  เสร็จเรียบรอยแลว ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
         ที่ประชุมรับทราบ
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6.9 รางรายจายประจํ าขั้นต่ํ า ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2549 มหาวิทยาลัยขอนแกน
          รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชุมวา  ฝายแผนและสารสนเทศไดจัดทํ า

รางประมาณการรายจายประจํ าขั้นตํ่ า ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยขอนแกน เสร็จเรียบรอย
แลว ซ่ึงมีรายจายประจํ าขั้นตํ่ า เปนเงิน  1,798.9475 ลานบาท  มากกวางบประมาณรายจายท้ังป ของปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2548  โดยในป 2548 ไดประมาณรายจายขั้นตํ่ าไว 1,423.8980 ลานบาท   งบประมาณตาม
ยุทธศาสตร 894.825 ลานบาท รวมท้ังส้ิน 2,318.7230 ลานบาท  ดงันัน้ในปงบประมาณ 2549  มหาวิทยาลัย
มีรายจายประจํ าขั้นตํ่ า เพิ่มขึ้นจากป 2548  จํ านวน 375.0495 ลานบาท คิดเปน 26.34 %   ซ่ึงมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

         จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
อนึ่ง รศ. อศัน ี ปาจนีบรูวรรณ  กรรมการสภามหาวทิยาลัยประเภทผูแทนคณบด ีไดแสดงความ

คิดเห็นกรณีท่ีมหาวิทยาลัยออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง การเบิกคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัด
หารถประจํ าตํ าแหนงหรือการใชรถราชการวา การกํ าหนดหลักเกณฑใหคณบดีและผูอํ านวยการศูนย สถาบัน
สํ านักเบิกจายคาตอบแทนดังกลาวนาจะไมเหมาะสมและควรใหสภามหาวิทยาลัยรับทราบดวย

อธิการบดีไดชี้แจงเรื่องดังกลาววา การใหเบิกจายคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจํ า
ตํ าแหนงนั้น เปนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2547 และตอมากระทรวงการคลังไดออกหลักเกณฑ
การเบิกจาย โดยใหเบิกจายไดตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2547  ท้ังนี้ ผูมีสิทธิเบิก ไดแก ปลัดกระทรวง อธิบดี
รองอธิบดี หรือตํ าแหนงเทียบเทา และหลักเกณฑดังกลาวใชกับทุกสวนราชการทั่วประเทศ กรณีมหาวิทยาลัย
ขอนแกนจึงใชกับอธิการบดีและรองอธิการบดี   ตอมาทางมหาวิทยาลัยไดเสนอตอคณะกรรมการเงินรายได
หารือวา ควรนํ าหลักการดังกลาวมาปรับใชกับคณบดีเพื่อทดแทนการใชรถราชการซึ่งคณะตางๆมีรถราชการ
จํ านวนหนึ่ง คณะกรรมการเงินรายไดเห็นชอบในหลักการใหปรับหลักการดังกลาว โดยคณบดีสามารถเบิกจาย
คาตอบแทนเหมาจายแทนการใชรถราชการจากเงินรายไดของคณะหนวยงานนั้นๆ ตอมา ท่ีประชุมคณบดี
เห็นชอบในหลักการกับการเบิกจายคาตอบแทนดังกลาวสํ าหรับคณบดีและผูอํ านวยการศูนย สถาบัน สํ านัก
และเห็นชอบใหเบิกจายจากเงินรายไดกองทุนรวม 3 % ได อนึ่งการออกประกาศกํ าหนดหลักเกณฑการเบิกจาย
คาตอบแทนดังกลาว เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย เงินรายได พ.ศ. 2540 ท่ีกํ าหนดให
คณะกรรมการเงินรายได เปนผูพิจารณากํ าหนด ดังนั้น จึงเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและเสนอความเห็น

ที่ประชุมรับทราบ และมีขอเสนอแนะวามหาวิทยาลัยควรนํ าเงินรายไดไปพิจารณาใหเปน
คาตอบแทนเพิ่มเติมสํ าหรับตํ าแหนงคณบดี  โดยควรศึกษาขอมูลจากมหาวิทยาลัยอื่นวามีการจายคา
ตอบแทนอยางไร และผูดํ ารงต ําแหนงคณบดทีกุคณะควรไดรบัคาตอบแทนทีเ่ทาเทยีมกันและเปนธรรมดวย

6.10 สรปุกิจกรรมตางๆ ของมหาวทิยาลยัขอนแกน ระหวาง 16  ธนัวาคม 2547  – 15 มกราคม
          2548

รองอธิการบดฝีายกจิการพเิศษเสนอตอท่ีประชมุวา ในชวงระหวางวนัท่ี  16  ธันวาคม 2547  – 15
มกราคม 2548  มหาวทิยาลัยไดด ําเนนิกจิกรรมในดานการพัฒนาวิชาการและผลิตบัณฑิต  การวิจัย  การบริการ
วิชาการ  การสงเสริมศิลปะและวฒันธรรม  การพัฒนานักศึกษา  การตางประเทศ  การพัฒนาส่ิงแวดลอม
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การพฒันาระบบบรหิารและบคุลากรการพัฒนาเทคโนโลยี   และการจัดกิจกรรมพิเศษอื่นๆ  ซ่ึงมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.11 รายงานสรุปขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน
         เดือน กันยายน และตุลาคม  2547
         รองอธิการบดฝีายกจิการพเิศษเสนอตอท่ีประชมุวา ฝายกจิการพเิศษ และงานประชาสมัพนัธ ได

รวบรวมรายงานขาวมหาวทิยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร ส่ือมวลชน  ประจํ าเดือนกันยายน และ
ตุลาคม 2547   โดยแยกประเภทเปนขาวดานตางๆ ไดแก วิชาการ  บุคคล  วิจัย  กิจกรรม  ท่ัวไป  และชุมชน
รวมทั้งส้ิน 54 ขาวในเดือนกันยายน และ 65  ขาว ในเดือนตุลาคม 2547  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.12 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี  ประจํ าเดือนกันยายน  - พฤศจิกายน  2547
อธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมวา ในเดือนกันยายน - พฤศจิกายน  2547 อธิการบดีไดปฏิบัติ

ภารกจิตางๆประกอบดวย งานประจ ําท่ัวไป กิจกรรมที่เกี่ยวของกับตางประเทศ/วิเทศสัมพันธ  การเปนวิทยากร
บรรยายหรืออภิปราย  และอื่นๆ  ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7  เรื่องอื่นๆ
    - ไมมี -

เลิกประชุมเวลา   12.00  น.

            กุลธิดา  ทวมสุข
 (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)

                                                                รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
     กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน

นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์
ผูจดรายงานการประชุม
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