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วันพุธที่  2  พฤศจิกายน 2548
ณ  หองประชุมจินดาธร ชั้น 8 ธนาคารกสิกรไทย สํ านักงานใหญ ราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ
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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. ศ.ปยะวัติ  บุญ-หลง               กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  8. ศ.จีระ  หงสลดารมภ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ
  9. นายพิสิฐ  ล้ีอาธรรม                    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
 10. นางสาวนวพร  เรืองสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
 11. นายสารกิจ  ถวิลประวัติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
 12. นายอภิสิทธ์ิ รุจิเกียรติกํ าจร ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
 13. รศ.สุมนต   สกลไชย                               อธิการบดี
 14. ผศ.พิศิษฐ  โจทยกิ่ง ประธานสภาคณาจารย
 15. รศ.ดํ ารงค  หอมดี          รองอธิการบดีฝายบริหาร
                 กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากผูแทนรองอธกิารบดี
 16. รศ.ประจักษ  พัวเพิ่มพูลศิริ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร

      กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
 17. รศ.สุลัดดา ลอยฟา        คณบดีคณะศึกษาศาสตร

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

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
 20. รศ.จิตเจริญ  ไชยาคํ า ผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ

กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากผูแทนผูอ ํานวยการ
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 21. รศ.เชิดชัย  ตันติศิรินทร                           กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
                                                                   จากคณาจารยประจํ า
 22. รศ.กิ่งฟา  สินธุวงษ        กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง

จากคณาจารยประจํ า
 23. ศ.เมธา  วรรณพัฒน                                    กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
                                                                  จากคณาจารยประจํ า
 24. รศ.วันเพ็ญ  วิโรจนกูฏ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง

จากคณาจารยประจํ า
 25. รศ.มนตรี  บุญเสนอ        กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง

จากคณาจารยประจํ า
 26. นายบุญญฤทธิ์  สมบัตหิลาย               กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง

                     จากขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
 27. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข                 รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

              กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 28. นางสังวาลย  ชางทอง                                 ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูไมมาประชุม  (เนื่องจากติดราชการ  หรือภารกิจสํ าคัญ)
 1. นายทองใบ  ทองเปาด                      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
 2. นายสุชาติ  เมืองแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
 3. ศ.กนก  วงษตระหงาน    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
 4. รศ.ศักรินทร  ภูมิรัตน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ผูเขารวมประชมุ
 1. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
 2. รศ.พิศาล  ศิริธร รองอธิการบดีฝายวิจัย
 2. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
 3. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
 4. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท รองอธกิารบดีฝายพัฒนาบุคลากร

เริม่ประชมุเวลา        10.30  นาฬกิา
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงตอที่ประชุม
- ไมมี –

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจงตอที่ประชุม
 - ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
   ครั้งที่  7/2548  เม่ือวันที่  5  ตุลาคม 2548
ท่ีประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 7/2548 เม่ือวันท่ี 5

ตุลาคม 2548 และใหแกไขดังนี้
วาระที่ 4.1

- หนา 3 ในชองตารางจํ านวนเงิน ขอใหใสหนวยเปน “บาท” และหนวยตัวเลข NGV
     ใหแกไขจาก “%”  เปน  “บาท”
- หนา 4 แกไขมติเปน “ท่ีประชุมรับทราบ และมอบใหคณะกรรมการการเงิน

มหาวิทยาลัยรับไปพิจารณากํ าหนดวิธีการรายงานเงนิกองทุนรวมใหมีมูลคาทรัพยสิน
ท่ีเปล่ียนแปลงตามราคาตลาด”

วาระที่ 5.1  หนา  5
- ใหแกไขมติ “การเสนอขออนุมัติงบประมาณ…” เปน “…ท้ังนี้ขอใหอธิการบดีรับไป

พิจารณาโดยอาจจัดใหมีการประชุมหารือกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีเปนบุคคล
ภายในนอกวาระการประชุม เพื่อกํ าหนดแนวปฏิบัติในการเสนอขอมูลประกอบการ
พิจารณาของสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเสนองบประมาณ”

วาระที่ 5.3 หนา 7
- ใหเพิม่ความเห็นของท่ีประชมุในมตเิกีย่วกบัคณะกรรมการสงเสรมิกจิการมหาวทิยาลัยซ่ึง
      เปนบคุคลจากหลายหลายสาขาอาชพี และมีบทบาทในการใหคํ าแนะน ําและสงเสรมิ
      มหาวทิยาลัย ตามเปาหมายและทศิทางการพฒันามหาวทิยาลัย”

หนา 6.3  หนา  11
- ใหเพิม่ความเห็นของท่ีประชมุในมตเิกีย่วกบัโครงการความรวมมอืทางวชิาการกบั
      มหาวิทยาลัย/สถาบันตางประเทศ โดยมหาวิทยาลัยควรกํ าหนดยุทธศาสตรในการ
      ดํ าเนินการดานนีใ้หชดัเจน เพือ่ใหเกดิผลทีเ่ปนประโยชนตอมหาวทิยาลัยอยางแทจรงิ
นอกจากนี้มีขอเสนอแนะใหฝายเลขานุการ บันทึกความเห็นและขอเสนอแนะของท่ีประชุม

ในเรื่องตางๆไวในรายงานการประชุมดวย
เม่ือแกไขแลว ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชมุสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2548

เม่ือวันท่ี  5 ตุลาคม  2548
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องสืบเน่ือง
4.1 รายงานสถานภาพสินทรัพยและการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแกน

เพียงวันที่ 17 ตุลาคม 2548
    รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอท่ีประชุมวา มหาวิทยาลัยขอรายงานสถานภาพ

สินทรัพยและการลงทุนของมหาวิทยาลัย และรายจายจากเงินรายไดเพียงวันท่ี  17 ตุลาคม 2548  ดังนี้

1. สถานภาพสินทรัพยและการลงทุน

ประเภท จํ านวนเงิน(บาท) จํ านวนเงิน(บาท)
สินทรัพย 3,756,527,415.11
   ก) ประเภทดอกผลใชได 3,480,006,688.54
   ข) ประเภทดอกผลมีขอกํ าหนด 276,520,726.57
การลงทุน 3,756,527,415.11
    เงนิฝากธนาคาร/สถาบนัการเงนิ 1,430,787,415.11 1,430,787,415.11
   ตราสารหนี้ 1,925,740,000.00

พันธบัตร 1,129,980,000.00
หุนกู (รวมบรรษทัเงนิทุน) 509,660,000.00
อื่นๆ 286,100,000.00

   ตราสารทุน 400,000,000.00*
หุนสามัญ -
กองทุนรวมทีล่งทุนในหุน 400,000,000.00

* NAV ณ วนัท่ี 15 กนัยายน 2548  = 10.648  บาท
2. รายได

     2.1 ดอกเบีย้รบัปงบประมาณ 2549 ( 1 ต.ค.2548 – 17 ต.ค. 2548 ) = 492,526.59 บาท
3.  รายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ในปงบประมาณ 2549 (1 ตลุาคม 2548-17 ตลุาคม 2548)

3.1 เงินอุดหนุนคาจางชั่วคราว -
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ            -
3.3 เงินอุดหนุนท่ัวไป            -
3.4 เงินทุน  -
3.5 รายจายอื่นๆ            7,498,258.40

รวม 7,498,258.40

4 สหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกนใหกูยืมเงินจํ านวน 150,000,000.00 บาท
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ไดรับดอกเบี้ยจากสหกรณออมทรัพยแลว จํ านวน 3 งวด (ก.ค.- ก.ย. 2548)
        เปนเงิน  1,371,575.34  บาท
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ และมีขอเสนอแนะใหดํ าเนินการรายงานขอมูลเงินกองทุนรวมใหมี

มูลคาสินทรัพยที่เปลี่ยนแปลงตามราคาตลาด ตามที่ที่ประชุมไดเคยเสนอแนะไวแลวดวย

4.2  รายงานผลการปฏบัิติราชการตามค ํารบัรองการปฏบัิติราชการ ประจ ําปงบประมาณ 2548
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชุมวา ตามที่คณะรัฐมนตรีไดกํ าหนด

ใหสวนราชการทุกแหง จัดทํ าคํ ารับรองการปฏิบัติราชการประจํ าปงบประมาณ 2548 (ซ่ึงเปนปท่ี 2 ของ
การจัดทํ าคํ ารับรอง) ในสวนของมหาวิทยาลัยขอนแกนไดจัดทํ าคํ ารับรองการปฏิบัติราชการป 2548 กับ
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาไปแลว และมีกํ าหนดสงรายงานผลการปฏิบัติราชการภายในวันท่ี
31 ตุลาคม 2548 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยไดดํ าเนินการเสร็จและสงผลตอคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.) เรียบรอยแลว  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและใหขอเสนอแนะ
ที่ประชุมรับทราบและใหมีขอเสนอแนะ ดังน้ี
1. ควรจดัใหมีการสมัมนานํ าเสนอผลการปฏบัิติราชการ เพ่ือใหมีการวเิคราะหและ

ทบทวนตัวชี้วัดและคาน้ํ าหนักคะแนนสํ าหรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
     มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานหลักๆ เชน การผลิตบัณฑิต การวิจัย
     และการบริการวิชาการ เพ่ือใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในป
     ตอไป
2. ควรพิจารณานํ าเกณฑการประเมินมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับประเทศ และระดับ

สากลมาใชในการกํ าหนดทศิทางพฒันามหาวทิยาลยั รวมทัง้ตัวชีว้ดัและคาน้ํ าหนัก
คะแนนดานตางๆ ซึง่มีตัวชีว้ดัหลายตวัไมอยูในเกณฑของ กพร. เชน ขนาดหองเรยีน
การสงเสริมการเรียนรู เปนตน และอาจใหมีผูทรงคุณวุฒิภายนอกมาใหคํ าแนะนํ า

3. ในมิติที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 33 รอยละของจํ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรทั้งใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติตอจํ านวนอาจารยประจ ําทกุระดบั  ควรกํ าหนด
คาเปาหมายใหสงูขึน้ เพ่ือกระตุนใหเกิดการตพิีมพผลงานวจัิยมากยิง่ขึน้

4. ในมิติที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 39 ระดับคุณภาพการกํ ากับดูแลของคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ในสวนทีเ่ก่ียวของกับการเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส ควรให
รายละเอยีดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลทีบั่นทกึในรายงานการประชมุสภามหาวทิยาลยั
ไวดวย

5. ใหแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัด จากรายงานผล
การปฏิบัติงานตามคํ ารับรองการปฏิบัติราชการ  ประกอบดวย
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1) ศ.จีระ  หงสลดารมภ   2) ดร. พิสิฐ  ลี้อาธรรม
 3) ศ. ปยะวัติ บุญ-หลง   4) ศ.เมธา  วรรณพัฒน

5) รศ. มนตรี บุญเสนอ   6) รศ.สุลัดดา  ลอยฟา

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องเพ่ือพิจารณา
5.1 การปรับโครงสรางการแบงสวนราชการในสวนการจัดการเรียนการสอน

                          ของ คณะเภสัชศาสตร
อธิการบดเีสนอตอท่ีประชมุวา คณะเภสัชศาสตรเสนอขอปรบัโครงสรางการแบงสวนราชการ

ในสวนการจดัการเรยีนการสอน ดังนี้

การแบงสวนราชการปจจุบัน การแบงสวนราชการใหม
ภาควิชา
(1) ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก
(2)  ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตรและเภสัชวินิจฉัย
(3) ภาควิชาเภสัชเคมี
(4) ภาควิชาพิษวิทยา
(5) ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
(6) ภาควิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร

ก ําหนดรูปแบบบริหารจัดการแบบรายโครงการ
(Project)  รายวิชา (subject)   รายหลักสูตร
(Curriculum) และดํ าเนินการบนฐานของตัวชี้วัดของ
ผลสัมฤทธิ์ (Key Performance Indicator : KPI  )
และ Key Success Factor (KSF Orientation) โดย
จดัรูปแบบโครงสรางในสวนการจัดการเรียนการสอน
เปน     สํ านักงานวิชาการ
อาศัยหลักเกณฑมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ขอนแกน และคณะเภสัชศาสตร กํ าหนดรูปแบบ
บริหารแบบคณะกรรมการ รับผิดชอบกํ ากับดูแล

ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ท้ังนี้  ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี
คราวประชุมครั้งท่ี 19/2548  เม่ือวันท่ี 19 ตุลาคม 2548 แลว  และมหาวิทยาลัยไดพิจารณาแลว เห็นวา
การปรบัปรุงการแบงสวนราชการในคณะดังกลาวเปนไปตามกรอบโครงสรางการแบงสวนราชการในสวน
การจัดการเรียนการสอนของคณะศึกษาศาสตรท่ีไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแลว คือ
ไมมีภาควิชา และใหการบริหารวิชาการรวมอยูในสํ านักงานวิชาการ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับโครงสรางการแบงสวน
ราชการของคณะเภสัชศาสตร ในสวนการจัดการเรียนการสอน ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวเหน็ชอบในหลกัการการปรบัโครงสรางการแบงสวนราชการ
ของคณะเภสชัศาสตร ในสวนของการจดัการเรยีนการสอน ตามทีเ่สนอ โดยมขีอคดิเหน็เสนอแนะเพิม่เตมิ
วา การปรบัปรงุระบบการบรหิารของคณะ/หนวยงาน ควรพจิารณาด ําเนินการทัง้ในเชงิโครงสราง และ
กระบวนการ  รวมถงึการปรบัพฤตกิรรมการท ํางานของบคุลากร ดังน้ันควรมกีารตดิตามและประเมนิผล
คณะ/หนวยงานทีไ่ดดํ าเนินการปรบัโครงสรางไปแลววาผลเปนอยางไร เพ่ือใหไดรบัทราบปญหา อปุสรรค
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ทีเ่กิดขึน้   ทัง้น้ี ขอใหมหาวทิยาลยัแตงต้ังคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลตามขอเสนอแนะของที่
ประชมุดวย

5.2 โครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รองอธิการบดฝีายวจิยัเสนอตอท่ีประชมุวา ตามทีม่หาวทิยาลัยเสนอโครงการจดัตัง้อทุยาน

วทิยาศาสตรภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืในแผนกลยทุธมหาวทิยาลัยขอนแกน ซ่ึงสภามหาวยิาลัยขอนแกนได
เห็นชอบในหลกัการนัน้ มหาวทิยาลัยไดด ําเนนิการตามขัน้ตอน โดยอยูในการก ํากบัดแูลและสนบัสนนุของ
สํ านกังานพฒันาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาต ิกระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีบดันี ้คณะกรรมการ
กล่ันกรองเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตร ีวาระที ่2 โดยมนีายสุรยิะ  จงึรุงเรอืงกจิ เปนประธาน ในคราวประชมุครัง้ท่ี
1/2548 เม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม 2548  มีมติเห็นชอบในหลักการใหจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตรภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน ในวงเงินงบประมาณ 3,869 ลานบาท และอนุมัติใหดํ าเนินกิจกรรม
ในระยะที่ 1 (ป 2549-2551) ซ่ึงเปนการปรับโครงสรางพื้นฐานจากการสรางและเสริมอุตสาหกรรมโดย
การบมเพาะเทคโนโลยี    ในวงเงนิ 353 ลานบาท ท้ังนีใ้นปงบประมาณ 2549 สํ านกังบประมาณไดจดัสรร
งบประมาณใหกับสํ านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของอุทยาน
วทิยาศาสตรภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืแลว จ ํานวน 93 ลานบาท สวนระยะที ่2 (ป 2552-2554) จะเปนระยะ
ด ําเนนิงานเตม็รปูแบบและมกีารลงทุนโครงสรางพืน้ฐานในวงเงนิ 3,516 ลานบาท ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชมุ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบความคืบหนาของการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื และขอรบัค ําแนะน ําหรอืขอเสนอแนะเพือ่มหาวิทยาลัยจะไดนํ าไปพิจารณา
ด ําเนนิการตอไป

มติ ที่ประชุมรับทราบและมีขอเสนอแนะ ดังน้ี   
- การกํ าหนดสถานที่ต้ังของอุทยานวิทยาศาสตรภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ ควร

พิจารณาใหรอบคอบและก ําหนดรายละเอียดใน Master Plan ของมหาวทิยาลัย
และค ํานึงถึงความคุมคาในการใชพ้ืนทีเ่ชงิพาณิชย เพ่ือรองรับการเปน
มหาวทิยาลยัในก ํากับดวย

- ควรกํ าหนดรปูแบบการด ําเนินงานของอทุยานฯ ใหมีความเปนเอกลักษณของภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนือ  มีโครงการและแผนกลยทุธทีจ่ะเชือ่มโยงกบัการเรยีนการสอน
และการวจัิยของมหาวทิยาลยั และการพฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึ่งอาจจะมี
รปูแบบแตกตางไปจากทีส่ ํานักพัฒนาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติกํ าหนด

- ใหแตงต้ังคณะกรรมการเพือ่พิจารณาแนวทางการดํ าเนินงานโครงการจัดตั้ง
อุทยานวิทยาศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังน้ี
1. รศ. ศักรินทร  ภูมิรัตน ประธาน
2. ศ.ปยะวัติ   บุญ-หลง กรรมการ
3. ดร.พิสิฐ  ลี้อาธรรม กรรมการ
4. นายอภิสิทธิ์  รุจิเกียรติกํ าจร กรรมการ
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5. คณบดีคณะเกษตรศาสตร กรรมการ
6. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ
7. คณบดีคณะเทคโนโลยี กรรมการ
8. คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ
9. ศ.เมธา วรรณพัฒน        กรรมการ
10. รศ.วันเพ็ญ  วิโรจนกูฏ    กรรมการ

5.3  โครงการความรวมมือทางวิชาการกับ Royal Roads University (RRU)
       ในการผลติบัณฑติระดบัปรญิญาโท ดานการวเิคราะหและการจดัการความขดัแยง

กรรมการและเลขานกุารเสนอทีป่ระชมุวา ศนูยสันตวิธีิและธรรมาภบิาล สถาบนัพระปกเกลา
ไดเล็งเห็นความสํ าคัญในการผลิตบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญดานการจัดการแกไขปญหาความขัดแยง และ
ผลักดันใหมหาวิทยาลัยในประเทศเปดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาดานการวิเคราะหและการจัดการความ
ขัดแยง จึงไดเจรจากับ  Royal Roads University (RRU) ประเทศแคนาดา เพื่อรวมมือในการจัดการเรียน
การสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิเคราะหและการจัดการความขัดแยง
(Master of Arts degree in Conflict Analysis and Management) โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รวมเปนสถาบันเครือขายในการบริหารและ
ดํ าเนินการ และไดมีการลงนามในขอตกลงความรวมมือทางวิชาการแลว เม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม 2548
ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ตามนโยบายของทบวงมหาวิทยาลัย (เดิม) วาดวย ความรวมมือตกลงทางวิชาการ
ระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยและสถาบันวิชาการในตางประเทศ การรวมมือใน
การดํ าเนินการจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อรับปริญญาของสถาบันตางประเทศ และหรือ
ปริญญารวม ตองไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย

ท้ังนี้ โครงการไดเสนอผานท่ีประชุมคณบดีแลว ในคราวประชุมครั้งท่ี 18/2548 เม่ือ
วันท่ี 12 ตุลาคม 2548

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบในหลักการ โครงการความรวมมือทางวิชาการกับ

Royal Roads University (RRU)  ตามที่เสนอ

5.4 การพิจารณารางสัญญาโครงการกอสรางหอพักสวัสดิการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอท่ีประชุมวา  ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกนใน

คราวประชุมครั้งท่ี 7/2547 เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2547 ไดมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการจัดสราง
และบริหารหอพักนักศึกษากลุมหอพักท่ี 6 เพื่อสวัสดิการนักศึกษา ซ่ึงโครงการดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อ
เพิ่มจํ านวนหอพักนักศึกษาใหสามารถรองรับการขยายตัวเพิ่มขึ้นของนักศึกษา เปนสวัสดิการแกนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะจัดพื้นท่ีของมหาวิทยาลัยและท่ีวิทยาเขตหนองคาย เปนเขตหอพัก
ตามโครงการนี้ และใหเอกชนมีสวนรวมในการจัดสรางและบริหารหอพักนักศึกษา ตามรายละเอียดที่
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มหาวิทยาลัยกํ าหนด เปนเวลา 25 ป และมหาวิทยาลัยอาจพิจารณาซ้ือคืนในสวนการบริหารจัดการหอพัก
ไดในชวงระยะ 25 ปดังกลาว ลักษณะหอพักท่ีจะสรางนั้น ประกอบดวย หอพัก 8-12 หลัง ผูพักอาศัย
2 คน/หอง รวมจํ านวนประมาณ 1,000 หอง สามารถรองรับนักศึกษาไดประมาณ 2,000 คน สํ าหรับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน และหอพัก 4-6 หลัง ผูพักอาศัย 2 คน/หอง จํ านวน 500 หอง รองรับนักศึกษาได
ประมาณ 1,070 คน สํ าหรับวิทยาเขตหนองคาย โดยจะกอสรางในชวงแรกกอนจํ านวนหนึ่งในท้ังสองแหง
และกํ าหนดแลวเสร็จ พรอมใหนักศึกษาเขาพักไดภายในเดือนพฤษภาคม 2549 บัดนี้ มหาวิทยาลัยได
ดํ าเนินการจัดโครงการกอสรางหอพักสวัสดิการนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน และวิทยาเขตหนองคาย
โดยไดมีการเชิญชวนใหผูประกอบการรวมลงทุนกอสรางหอพักนักศึกษา และไดคัดเลือกผูประกอบการ
จํ านวน 2 ราย เรียบรอยแลว โดย

- โครงการกอสรางหอพักสวัสดิการนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงหางหุนสวน
จํ ากัดวรนิทัศน ไดเสนอราคาเปนเงิน 449,282,788 บาท คณะกรรมการฯไดตอรอง
ราคาเหลือ 440,000,000 บาท

- โครงการกอสรางหอพักสวัสดิการนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย
ซ่ึงบริษัทกํ าจรกิจกอสราง จํ ากัด ไดเสนอราคาเปนเงิน 214,749,000 บาท
มหาวิทยาลัยตอรองราคาลงเหลือ 211,039,705.60 บาท และเพิ่มสวนท่ีดํ าเนินการ
เชื่อมตอกับทอจายนํ้ าประปาของการประปาสวนภูมิภาค จังหวัดหนองคาย อีก
4,000,000 บาท รวมเปน 215,039,705.60 บาท มหาวิทยาลัยตอรองราคาลงอีก
เหลือ 215,000,000 บาท

 สวนรางสัญญาการลงทนุกอสรางนัน้ มหาวทิยาลัยไดสงใหสํ านกังานอยัการสูงสุดพจิารณา
ตรวจสอบแลวตามระเบยีบของทางราชการ ซ่ึงสํ านกังานอยัการสูงสุดไดมอบสัญญาของมหาวทิยาลัยนเรศวร
ท่ีไดรบัความเหน็ชอบแลวมาใหดเูปนตวัอยาง

ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณารางสัญญาโครงการกอสราง
หอพักสวัสดิการนักศึกษา ตามคํ าส่ังมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ี 2493/2548 ลงวันท่ี 27 กรกฎาคม 2548
ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดดํ าเนินการตรวจรางสัญญากับตัวแทนของผูลงทุนท้ังสองแลว ในการประชุมเม่ือวันท่ี 11
ตุลาคม 2548  แตยังมีขอสัญญาบางรายการที่ยังไมสามารถตกลงกันได สืบเนื่องจากการประชุมดังกลาว
มหาวิทยาลัยจึงไดมีการประชุมเพื่อพิจารณาขอเสนอของผูลงทุนท้ังสองราย เม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2548
ซ่ึงบางประเด็นทางมหาวิทยาลัยไมสามารถพิจารณาใหตามขอเสนอของผูลงทุนท้ังสองราย ท่ีประชุมจึงมี
มติเห็นควรใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารางสัญญาโครงการรวมลงทุนกอสรางหอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามที่เสนอ    ท้ังนี้ไดผานการพิจารณาจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี
19/2548 เม่ือวันท่ี 19 ตุลาคม 2548 แลว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังน้ี
1. สถานที่กอสรางหอพักมหาวิทยาลัย ควรกํ าหนดเปาหมายที่ชัดเจน และพิจารณา

ใหเปน Master Plan ของมหาวิทยาลัยในภาพรวมดวย
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2. ควรตรวจสอบขอมูลดวยวา การที่มหาวิทยาลัยอาจจะซื้อคืนกอนครบกํ าหนดระยะ
เวลาแหงอายุสัญญาน้ัน จะทํ าใหเอกชนที่ลงทุนเกิดความไมแนใจหรือไม และเปน
การผิด พ.ร.บ. การรวมลงทุนหรือไมอยางไร

3. ในสัญญา ควรระบุถึงคุณภาพการใหบริการดวย
4. ในรางสัญญาขอ 16.1 มหาวิทยาลัยตกลงจะเปนผูเก็บคาเชาหอพักจากนักศึกษา

โดยมหาวิทยาลัยจะหักไวรอยละ 5 ของเงินคาเชาที่เก็บได  ควรพิจารณาดวยวา
จะคุมคาหรือไม เน่ืองจากภาระนี้ควรตองเปนของเอกชน แตมหาวิทยาลัยเปนผู
ดํ าเนินการแทน  หากมหาวิทยาลัยเห็นวาผลประโยชนตอบแทนที่ไดไมคุมคา ขอ
ใหเสนอปรับอัตราคาตอบแทนใหม

5. เม่ือแกไขรางสัญญาแลว ขอใหเสนอใหอัยการสูงสุดพิจารณาตรวจสอบอีกครั้ง
เพ่ือความรอบคอบ

6. ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีหอพัก/หรือสวนของหอพักสํ าหรับนักศึกษาชาวตาง
ประเทศซึ่งจะสนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และโครงการหลักสูตร
นานาชาติของมหาวิทยาลัยดวย

5.5 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน จํ านวน  1  หลักสูตร
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมวา  มหาวิทยาลัยและคณะ

ในสังกัดไดเสนอขออนุมัติหลักสูตร ซ่ึงไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และ
คณะกรรมการผูทรงคณุวฒิุพจิารณาหลักสูตรไดพจิารณาและแนะน ําใหแกไขขอความตางๆ ผูรบัผดิชอบ
หลักสูตรไดดํ าเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิเรียบรอยแลว จํ านวน 1 หลักสูตร ไดแก
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548)  ซ่ึงมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

คณิตศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548) ตามที่เสนอ

5.6 เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษา    
กรรมการและเลขานกุารสภามหาวทิยาลัยเสนอตอท่ีประชมุวา ดวยคณะตางๆในสังกัดโดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํ าคณะไดเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษาโดยรับรอง
วาไดตรวจสอบรหัสประจํ าตัวนักศึกษา  ชื่อ-ชื่อสกุล รายวชิา  สาขาวชิา  และคะแนนเฉลีย่สะสม ถกูตอง
เรยีบรอยแลว มหาวทิยาลัยจงึน ําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตามอํ านาจตามความในมาตรา
16 (3) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541   จํ านวน  467  คน   ประกอบดวย

-  ระดบัปรญิญาเอก     4 คน       
- ระดับปริญญาโท               129 คน
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต              7 คน 
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- ระดับปริญญาตรี                327 คน
ซ่ึงมีรายละเอียดสรุปการจํ าแนกผูสํ าเร็จการศึกษาตามคณะ   ระดับหลักสูตร  ชื่อปริญญาตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติใหผูสํ าเร็จการศึกษาตามท่ีเสนอ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติปริญญาใหผูสํ าเร็จการศึกษาตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษา

ในชวงท่ีไมมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยไดจัดทํ าหนังสือเวียน
เสนอตอกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษา จํ านวน 2 ครั้ง
และเม่ือถึงวันท่ีครบกํ าหนดการเวียนหนังสือแลวปรากฏวาไมมีขอทักทวงแตประการใด จึงถือวาสภา
มหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ ดงันี้

ครัง้ที ่1 ตามหนงัสือมหาวทิยาลัย ท่ี ศธ 0514.1.1.2/ว.6970  และตามบนัทึก ท่ี ศธ 0514.1.1.2/
ว.514  ลงวันท่ี  17  ตุลาคม  2548  โดยครบรอบการเวียนหนังสือในวันท่ี  25  ตุลาคม  2548

- ระดับปริญญาตรี            1   คน
- ระดับปริญญาโท               188   คน
- ระดับปริญญาเอก                 4   คน
           รวม     193  คน

ครัง้ที ่2 ตามหนงัสือมหาวทิยาลัย ท่ี ศธ 0514.1.1.2/ว.7174   และตามบนัทึก ท่ี ศธ 0514.1.1.2/
ว.528  ลงวนัท่ี   25  ตลุาคม   2548  โดยครบรอบการเวยีนหนงัสือในวนัท่ี   31 ตลุาคม  2548

- ระดับตรี                37   คน
- ระดับปริญญาโท         15   คน
- ระดับปริญญาเอก                2    คน

        รวม      54    คน
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.2 สรุปกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวาง  16 กันยายน – 15 ตุลาคม 2548
ดวยในชวงวันท่ี 16 กันยายน – 15 ตุลาคม 2548  มหาวิทยาลัยไดดํ าเนินกิจกรรมที่

สํ าคัญๆ ในดานการพัฒนาวิชาการและผลิตบัณฑิต  การวิจัย  การบริการวิชาการ   การสงเสริมศิลปะและ
วฒันธรรม  การพัฒนานักศึกษา  การตางประเทศ การพัฒนาส่ิงแวดลอม การพัฒนาระบบบริหารและ
บุคลากร  การพัฒนาเทคโนโลยี  และการจัดกิจกรรมพิเศษอื่นๆ  ซ่ึงมีรายละเอียดบันทึกในซีดี

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
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6.3 รายงานสรุปขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน
      เดือน ตุลาคม 2548
          ดวยฝายกจิการพเิศษ และงานประชาสมัพนัธ ไดรวบรวมรายงานขาวมหาวทิยาลัยขอนแกน

ในหนาหนังสือพิมพ วารสาร ส่ือมวลชน  ประจํ าเดือนตุลาคม 2548   โดยแยกประเภทเปนขาวดานตางๆ
เชน ขาวงานวิจัย  บริการวิชาการ  กิจกรรม  ท่ัวไป  บริการชุมชน  บุคคล  เปนตน   ซ่ึงมีรายละเอียด
บันทึกในซีดี

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่  7   เรื่องอื่นๆ
7.1  ความคืบหนาเรื่องการจัดสรรงบประมาณเงินรายไดเพ่ือสนับสนุนการวิจัย

ศ.เมธา วรรณพัฒน เสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งท่ี 7/2548 เม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม 2548 ในวาระที่ 4.3 เรื่องการจัดสรรงบประมาณเงินรายไดเพื่อ
สนับสนุนการวิจัย นั้น  ใครขอทราบความคืบหนาในการดํ าเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรงบฯ ดังกลาว

รองอธิการบดีฝายวิจัย ชี้แจงตอท่ีประชุมวา งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ในรอบแรกได
รับมาจํ านวน  51 ลาน นั้น ไมไดรวมงบวิจัยสํ าหรับศูนยวิจัยเฉพาะทาง เนื่องจากศูนยวิจัยเฉพาะทางจะมี
งบสนับสนุนแยกตางหาก สวนการจัดสรรงบประมาณวิจัยในรอบที่สอง มหาวิทยาลัยจะจัดสรรรวมทั้งศูนย
วิจัยเฉพาะทางและนักวิจัยท่ัวไป

ที่ประชุมรับทราบ

7.2 การไปศึกษาหลักสูตร วปอ. ของ อธิการบดี
ประธานสภาคณาจารยเสนอตอท่ีประชุมวา ท่ีประชุมสภาคณาจารยไดมีการพิจารณา

เกี่ยวกับการไปศึกษาหลักสูตร วปอ. ของอธิการบดี  และมีมติวา เนื่องจากมหาวิทยาลัยอยูในชวงหัวเล้ียว
หัวตอของการดํ าเนินการเพื่อการเปนมหาวิทยาลัยในกํ ากับ ซ่ึงอาจมีผลตอการปฏิบัติงานท่ีเรงดวนจึงขอให
อธิการบดีพิจารณาทบทวนการไปศึกษาหลักสูตร วปอ. ดังกลาว

ประธานใหความเห็นวา การศึกษาหลักสูตร วปอ. จะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยใน
ภาพรวม เนื่องจากจะไดสรางความสัมพันธกับผูบริหารระดับสูงและกลุมบุคคลซึ่งจะเปนประโยชนอยาง
มากตอมหาวิทยาลัยในการติดตอประสานงานเพื่อสนับสนุนการดํ าเนินงานของมหาวิทยาลัย จึงเห็นวา
เปนเรื่องท่ีควรสนับสนุน

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ไดกลาวเสริมวาในกรณีท่ีมีงานเรงดวน อธิการบดีสามารถมา
ปฏิบัติงานได ไมเกิน 25 % ของเวลาเรียน

ที่ประชุมรับทราบ
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7.3  การนํ าเสนอเรื่องตอสภามหาวิทยาลัย
รศ.เชิดชัย ตันติศิรินทร เสนอตอท่ีประชุมวา เรื่องตางๆท่ีเสนอตอสภามหาวิทยาลัยควรมี

การกล่ันกรองเพื่อใหมีความถูกตองชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการดาน
ตางๆ เพื่อพิจารณาเรื่องท่ีจะนํ าเสนอตอสภามหาวิทยาลัยแลว

อธิการบดี ชี้แจงตอท่ีประชุมวากรรมการในคณะกรรมการดานตางๆของสภามหาวิทยาลัย
แตละทานเปนบุคคลที่มีหนาท่ีรับผิดชอบสูง มีภารกิจมาก จึงไมอาจท่ีจะเชิญประชุมใหพิจารณากล่ันกรอง
เรื่องตางๆ ไดทุกเรื่อง นอกจากนี้เรื่องท่ีจะเสนอตอสภาฯเพื่อพิจารณา ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย การประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ จะตองผานความเห็นชอบของท่ีประชุมคณบดี ซ่ึงตามปกติกํ าหนด
ประชุมในสัปดาหท่ี 2 และ 3 ของเดือน หากตองนํ าเรื่องตางๆเขาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากล่ันกรองเรื่องเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย จํ าเปนตองใชชวงเวลาระยะหนึ่ง อาจทํ าใหเรื่องดังกลาว
ไมสามารถบรรจุวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยไดทัน  อยางไรก็ตามหากที่ประชุมมีความประสงคให
ผานคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องกอนเขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกเรื่อง ทางมหาวิทยาลัยก็พรอมท่ีจะ
ปฏิบัติตาม

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ประธาน ขอใหมหาวิทยาลัยดํ าเนินการตามความเหมาะสม หากเปนเรื่องสํ าคัญที่ตอง

เสนอสภามหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาจํ ากัดก็สามารถเสนอได  หากเปนเรื่องที่ควรนํ าเสนอคณะ
กรรมการดานตางๆ ของสภามหาวิทยาลัย และมีเวลาเพียงพอ ก็ขอใหเสนอตอคณะกรรมการฯกอน

เลิกประชุมเวลา   12.30 น.

       (ลงชื่อ)           กุลธิดา  ทวมสุข
(รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)

                                                                รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
                      กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน

นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน  มูลศรี
นางสาวลัลธริมา ประจง
ผูจดรายงานการประชุม
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