รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
ครั้งที่ 8/2548
วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2548
ณ หองประชุมจินดาธร ชั้น 8 ธนาคารกสิกรไทย สํานักงานใหญ ราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ
------------------------------------------ผูมาประชุม
1. พลตํารวจเอกเภา สารสิน
2. นางผาณิต นิติทัณฑประภาศ
3. นายเจตน ธนวัฒน
4. พลตํารวจเอกสมชาย ไชยเวช
5. นายสมพร กลิ่นพงษา
6. นายเตช บุนนาค
7. ศ.ปยะวัติ บุญ-หลง
8. ศ.จีระ หงสลดารมภ
9. นายพิสิฐ ลี้อาธรรม
10. นางสาวนวพร เรืองสกุล
11. นายสารกิจ ถวิลประวัติ
12. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกําจร
13. รศ.สุมนต สกลไชย
14. ผศ.พิศิษฐ โจทยกิ่ง
15. รศ.ดํารงค หอมดี
16. รศ.ประจักษ พัวเพิ่มพูลศิริ
17. รศ.สุลัดดา ลอยฟา
18. รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
19. รศ.อัศนี ปาจีนบูรวรรณ
20. รศ.จิตเจริญ ไชยาคํา

นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ประธาน
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
อธิการบดี
ประธานสภาคณาจารย
รองอธิการบดีฝายบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแ ทนรองอธิการบดี
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
คณบดีคณะเกษตรศาสตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแ ทนผูอ านวยการ
ํ
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21. รศ.เชิดชัย ตันติศิรินทร
22. รศ.กิ่งฟา สินธุวงษ
23. ศ.เมธา วรรณพัฒน
24. รศ.วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ
25. รศ.มนตรี บุญเสนอ
26. นายบุญญฤทธิ์ สมบัตหิ ลาย
27. รศ.กุลธิดา ทวมสุข
28. นางสังวาลย ชางทอง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูไมมาประชุม (เนื่องจากติดราชการ หรือภารกิจสําคัญ)
1. นายทองใบ ทองเปาด
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
2. นายสุชาติ เมืองแกว
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
3. ศ.กนก วงษตระหงาน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
4. รศ.ศักรินทร ภูมิรัตน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ผูเ ขารวมประชุม
1. ผศ.อารมย ตัตตะวะศาสตร
2. รศ.พิศาล ศิริธร
2. ผศ.ลิขิต อมาตยคง
3. ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธ
4. รศ.รังสรรค เนียมสนิท

เริม่ ประชุมเวลา

รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
รองอธิการบดีฝายวิจัย
รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร

10.30 นาฬิกา
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงตอที่ประชุม
- ไมมี –
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจงตอที่ประชุม
- ไมมี ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
ครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2548
ที่ประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันที่ 5
ตุลาคม 2548 และใหแกไขดังนี้
วาระที่ 4.1
- หนา 3 ในชองตารางจํานวนเงิน ขอใหใสหนวยเปน “บาท” และหนวยตัวเลข NGV
ใหแกไขจาก “%” เปน “บาท”
- หนา 4 แกไขมติเปน “ที่ประชุมรับทราบ และมอบใหคณะกรรมการการเงิน
มหาวิทยาลัยรับไปพิจารณากําหนดวิธีการรายงานเงินกองทุนรวมใหมีมูลคาทรัพยสิน
ที่เปลี่ยนแปลงตามราคาตลาด”
วาระที่ 5.1 หนา 5
- ใหแกไขมติ “การเสนอขออนุมัติงบประมาณ…” เปน “…ทั้งนี้ขอใหอธิการบดีรับไป
พิจารณาโดยอาจจัดใหมีการประชุมหารือกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เปนบุคคล
ภายในนอกวาระการประชุม เพื่อกําหนดแนวปฏิบัติในการเสนอขอมูลประกอบการ
พิจารณาของสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเสนองบประมาณ”
วาระที่ 5.3 หนา 7
- ใหเพิม่ ความเห็นของทีป่ ระชุมในมติเกีย่ วกับคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยซึง่
เปนบุคคลจากหลายหลายสาขาอาชีพ และมีบทบาทในการใหคาแนะนํ
ํ
าและสงเสริม
มหาวิทยาลัย ตามเปาหมายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย”
หนา 6.3 หนา 11
- ใหเพิม่ ความเห็นของทีป่ ระชุมในมติเกีย่ วกับโครงการความรวมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัย/สถาบันตางประเทศ โดยมหาวิทยาลัยควรกําหนดยุทธศาสตรในการ
ดําเนินการดานนีใ้ หชดั เจน เพือ่ ใหเกิดผลทีเ่ ปนประโยชนตอ มหาวิทยาลัยอยางแทจริง
นอกจากนี้มีขอเสนอแนะใหฝายเลขานุการ บันทึกความเห็นและขอเสนอแนะของที่ประชุม
ในเรื่องตางๆไวในรายงานการประชุมดวย
เมื่อแกไขแลว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2548
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2548
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานสถานภาพสินทรัพยและการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแกน
เพียงวันที่ 17 ตุลาคม 2548
รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยขอรายงานสถานภาพ
สินทรัพยและการลงทุนของมหาวิทยาลัย และรายจายจากเงินรายไดเพียงวันที่ 17 ตุลาคม 2548 ดังนี้
1. สถานภาพสินทรัพยและการลงทุน
ประเภท

จํานวนเงิน(บาท)

จํานวนเงิน(บาท)
3,756,527,415.11

สินทรัพย
3,480,006,688.54
ก) ประเภทดอกผลใชได
ข) ประเภทดอกผลมีขอกําหนด
276,520,726.57
การลงทุน
3,756,527,415.11
เงินฝากธนาคาร/สถาบันการเงิน
1,430,787,415.11 1,430,787,415.11
ตราสารหนี้
1,925,740,000.00
พันธบัตร
1,129,980,000.00
หุนกู (รวมบรรษัทเงินทุน)
509,660,000.00
อื่นๆ
286,100,000.00
ตราสารทุน
400,000,000.00*
หุนสามัญ
กองทุนรวมทีล่ งทุนในหุน
400,000,000.00
* NAV ณ วันที่ 15 กันยายน 2548 = 10.648 บาท
2. รายได
2.1 ดอกเบีย้ รับปงบประมาณ 2549 ( 1 ต.ค.2548 – 17 ต.ค. 2548 ) = 492,526.59 บาท
3. รายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ในปงบประมาณ 2549 (1 ตุลาคม 2548-17 ตุลาคม 2548)
3.1 เงินอุดหนุนคาจางชั่วคราว
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
3.3 เงินอุดหนุนทั่วไป
3.4 เงินทุน
3.5 รายจายอื่นๆ
7,498,258.40
รวม
7,498,258.40
4 สหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกนใหกูยืมเงินจํานวน 150,000,000.00 บาท
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 8/2548 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2548
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ไดรับดอกเบี้ยจากสหกรณออมทรัพยแลว จํานวน 3 งวด (ก.ค.- ก.ย. 2548)
เปนเงิน 1,371,575.34 บาท
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ และมีขอเสนอแนะใหดําเนินการรายงานขอมูลเงินกองทุนรวมใหมี
มูลคาสินทรัพยที่เปลี่ยนแปลงตามราคาตลาด ตามที่ที่ประชุมไดเคยเสนอแนะไวแลวดวย
4.2 รายงานผลการปฏิบตั ริ าชการตามคํารับรองการปฏิบตั ริ าชการ ประจําปงบประมาณ 2548
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่คณะรัฐมนตรีไดกําหนด
ใหสวนราชการทุกแหง จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2548 (ซึ่งเปนปที่ 2 ของ
การจัดทําคํารับรอง) ในสวนของมหาวิทยาลัยขอนแกนไดจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการป 2548 กับ
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาไปแลว และมีกําหนดสงรายงานผลการปฏิบัติราชการภายในวันที่
31 ตุลาคม 2548 นั้น
บัดนี้ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเสร็จและสงผลตอคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.) เรียบรอยแลว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและใหขอเสนอแนะ
ที่ประชุมรับทราบและใหมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรจัดใหมกี ารสัมมนานําเสนอผลการปฏิบตั ริ าชการ เพือ่ ใหมกี ารวิเคราะหและ
ทบทวนตัวชี้วัดและคานํ้าหนักคะแนนสําหรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานหลักๆ เชน การผลิตบัณฑิต การวิจัย
และการบริการวิชาการ เพื่อใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในป
ตอไป
2. ควรพิจารณานําเกณฑการประเมินมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับประเทศ และระดับ
สากลมาใชในการกําหนดทิศทางพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทัง้ ตัวชีว้ ดั และคานําหนั
้ ก
คะแนนดานตางๆ ซึง่ มีตวั ชีว้ ดั หลายตัวไมอยูใ นเกณฑของ กพร. เชน ขนาดหองเรียน
การสงเสริมการเรียนรู เปนตน และอาจใหมีผูทรงคุณวุฒิภายนอกมาใหคําแนะนํา
3. ในมิติที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 33 รอยละของจํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรทั้งใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําทุกระดับ ควรกําหนด
คาเปาหมายใหสงู ขึน้ เพือ่ กระตุน ใหเกิดการตีพมิ พผลงานวิจยั มากยิง่ ขึน้
4. ในมิติที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 39 ระดับคุณภาพการกํากับดูแลของคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ในสวนทีเ่ กีย่ วของกับการเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส ควรให
รายละเอียดเกีย่ วกับการเปดเผยขอมูลทีบ่ นั ทึกในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ไวดว ย
5. ใหแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัด จากรายงานผล
การปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประกอบดวย
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1) ศ.จีระ หงสลดารมภ
3) ศ. ปยะวัติ บุญ-หลง
5) รศ. มนตรี บุญเสนอ

2) ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม
4) ศ.เมธา วรรณพัฒน
6) รศ.สุลัดดา ลอยฟา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การปรับโครงสรางการแบงสวนราชการในสวนการจัดการเรียนการสอน
ของ คณะเภสัชศาสตร
อธิการบดีเสนอตอทีป่ ระชุมวา คณะเภสัชศาสตรเสนอขอปรับโครงสรางการแบงสวนราชการ
ในสวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
การแบงสวนราชการปจจุบัน
ภาควิชา
(1) ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก
(2) ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตรและเภสัชวินิจฉัย
(3) ภาควิชาเภสัชเคมี
(4) ภาควิชาพิษวิทยา
(5) ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
(6) ภาควิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร

การแบงสวนราชการใหม
กําหนดรูปแบบบริหารจัดการแบบรายโครงการ
(Project) รายวิชา (subject) รายหลักสูตร
(Curriculum) และดําเนินการบนฐานของตัวชี้วัดของ
ผลสัมฤทธิ์ (Key Performance Indicator : KPI )
และ Key Success Factor (KSF Orientation) โดย
จัดรูปแบบโครงสรางในสวนการจัดการเรียนการสอน
เปน สํานักงานวิชาการ
อาศัยหลักเกณฑมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ขอนแกน และคณะเภสัชศาสตร กําหนดรูปแบบ
บริหารแบบคณะกรรมการ รับผิดชอบกํากับดูแล

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี
คราวประชุมครั้งที่ 19/2548 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2548 แลว และมหาวิทยาลัยไดพิจารณาแลว เห็นวา
การปรับปรุงการแบงสวนราชการในคณะดังกลาวเปนไปตามกรอบโครงสรางการแบงสวนราชการในสวน
การจัดการเรียนการสอนของคณะศึกษาศาสตรที่ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแลว คือ
ไมมีภาควิชา และใหการบริหารวิชาการรวมอยูในสํานักงานวิชาการ
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับโครงสรางการแบงสวน
ราชการของคณะเภสัชศาสตร ในสวนการจัดการเรียนการสอน ตามที่เสนอ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบในหลักการการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการ
ของคณะเภสัชศาสตร ในสวนของการจัดการเรียนการสอน ตามทีเ่ สนอ โดยมีขอ คิดเห็นเสนอแนะเพิม่ เติม
วา การปรับปรุงระบบการบริหารของคณะ/หนวยงาน ควรพิจารณาดําเนินการทัง้ ในเชิงโครงสราง และ
กระบวนการ รวมถึงการปรับพฤติกรรมการทํางานของบุคลากร ดังนัน้ ควรมีการติดตามและประเมินผล
คณะ/หนวยงานทีไ่ ดดาเนิ
ํ นการปรับโครงสรางไปแลววาผลเปนอยางไร เพือ่ ใหไดรบั ทราบปญหา อุปสรรค
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ทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ นี้ ขอใหมหาวิทยาลัยแตงตัง้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตามขอเสนอแนะของที่
ประชุมดวย
5.2 โครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รองอธิการบดีฝา ยวิจยั เสนอตอทีป่ ระชุมวา ตามทีม่ หาวิทยาลัยเสนอโครงการจัดตัง้ อุทยาน
วิทยาศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือในแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึง่ สภามหาวิยาลัยขอนแกนได
เห็นชอบในหลักการนัน้ มหาวิทยาลัยไดดาเนิ
ํ นการตามขัน้ ตอน โดยอยูใ นการกํากับดูแลและสนับสนุนของ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บัดนี้ คณะกรรมการ
กลัน่ กรองเรือ่ งเสนอคณะรัฐมนตรี วาระที่ 2 โดยมีนายสุรยิ ะ จึงรุง เรืองกิจ เปนประธาน ในคราวประชุมครัง้ ที่
1/2548 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2548 มีมติเห็นชอบในหลักการใหจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตรภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน ในวงเงินงบประมาณ 3,869 ลานบาท และอนุมัติใหดําเนินกิจกรรม
ในระยะที่ 1 (ป 2549-2551) ซึ่งเปนการปรับโครงสรางพื้นฐานจากการสรางและเสริมอุตสาหกรรมโดย
การบมเพาะเทคโนโลยี ในวงเงิน 353 ลานบาท ทัง้ นีใ้ นปงบประมาณ 2549 สํานักงบประมาณไดจดั สรร
งบประมาณใหกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของอุทยาน
วิทยาศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือแลว จํานวน 93 ลานบาท สวนระยะที่ 2 (ป 2552-2554) จะเปนระยะ
ดําเนินงานเต็มรูปแบบและมีการลงทุนโครงสรางพืน้ ฐานในวงเงิน 3,516 ลานบาท ซึง่ มีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบความคืบหนาของการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และขอรับคําแนะนําหรือขอเสนอแนะเพือ่ มหาวิทยาลัยจะไดนาไปพิ
ํ
จารณา
ดําเนินการตอไป
มติ ที่ประชุมรับทราบและมีขอเสนอแนะ ดังนี้
- การกําหนดสถานที่ตั้งของอุทยานวิทยาศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ควร
พิจารณาใหรอบคอบและกําหนดรายละเอียดใน Master Plan ของมหาวิทยาลัย
และคํานึงถึงความคุม คาในการใชพนื้ ทีเ่ ชิงพาณิชย เพื่อรองรับการเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับดวย
- ควรกําหนดรูปแบบการดําเนินงานของอุทยานฯ ใหมีความเปนเอกลักษณของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีโครงการและแผนกลยุทธทจี่ ะเชือ่ มโยงกับการเรียนการสอน
และการวิจยั ของมหาวิทยาลัย และการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งอาจจะมี
รูปแบบแตกตางไปจากทีส่ านั
ํ กพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติกาหนด
ํ
- ใหแตงตัง้ คณะกรรมการเพือ่ พิจารณาแนวทางการดําเนินงานโครงการจัดตั้ง
อุทยานวิทยาศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้
1. รศ. ศักรินทร ภูมิรัตน
ประธาน
2. ศ.ปยะวัติ บุญ-หลง
กรรมการ
3. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
กรรมการ
4. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกําจร
กรรมการ
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5. คณบดีคณะเกษตรศาสตร
6. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
7. คณบดีคณะเทคโนโลยี
8. คณบดีคณะวิทยาศาสตร
9. ศ.เมธา วรรณพัฒน
10. รศ.วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

5.3 โครงการความรวมมือทางวิชาการกับ Royal Roads University (RRU)
ในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท ดานการวิเคราะหและการจัดการความขัดแยง
กรรมการและเลขานุการเสนอทีป่ ระชุมวา ศูนยสนั ติวธิ แี ละธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกลา
ไดเล็งเห็นความสําคัญในการผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดานการจัดการแกไขปญหาความขัดแยง 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
ดําเนินการ และไดมีการลงนามในขอตกลงความรวมมือทางวิชาการแลว เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2548
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ตามนโยบายของทบวงมหาวิทยาลัย (เดิม) วาดวย ความรวมมือตกลงทางวิชาการ
ระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยและสถาบันวิชาการในตางประเทศ การรวมมือใน
การดําเนินการจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อรับปริญญาของสถาบันตางประเทศ และหรือ
ปริญญารวม ตองไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ โครงการไดเสนอผานที่ประชุมคณบดีแลว ในคราวประชุมครั้งที่ 18/2548 เมื่อ
วันที่ 12 ตุลาคม 2548
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบในหลักการ โครงการความรวมมือทางวิชาการกับ
Royal Roads University (RRU) ตามที่เสนอ
5.4 การพิจารณารางสัญญาโครงการกอสรางหอพักสวัสดิการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอที่ประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกนใน
คราวประชุมครั้งที่ 7/2547 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2547 ไดมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการจัดสราง
และบริหารหอพักนักศึกษากลุมหอพักที่ 6 เพื่อสวัสดิการนักศึกษา ซึ่งโครงการดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อ
เพิ่มจํานวนหอพักนักศึกษาใหสามารถรองรับการขยายตัวเพิ่มขึ้นของนักศึกษา เปนสวัสดิการแกนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะจัดพื้นที่ของมหาวิทยาลัยและที่วิทยาเขตหนองคาย เปนเขตหอพัก
ตามโครงการนี้ และใหเอกชนมีสวนรวมในการจัดสรางและบริหารหอพักนักศึกษา ตามรายละเอียดที่
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มหาวิทยาลัยกําหนด เปนเวลา 25 ป และมหาวิทยาลัยอาจพิจารณาซื้อคืนในสวนการบริหารจัดการหอพัก
ไดในชวงระยะ 25 ปดังกลาว ลักษณะหอพักที่จะสรางนั้น ประกอบดวย หอพัก 8-12 หลัง ผูพักอาศัย
2 คน/หอง รวมจํานวนประมาณ 1,000 หอง สามารถรองรับนักศึกษาไดประมาณ 2,000 คน สําหรับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน และหอพัก 4-6 หลัง ผูพักอาศัย 2 คน/หอง จํานวน 500 หอง รองรับนักศึกษาได
ประมาณ 1,070 คน สําหรับวิทยาเขตหนองคาย โดยจะกอสรางในชวงแรกกอนจํานวนหนึ่งในทั้งสองแหง
และกําหนดแลวเสร็จ พรอมใหนักศึกษาเขาพักไดภายในเดือนพฤษภาคม 2549 บัดนี้ มหาวิทยาลัยได
ดําเนินการจัดโครงการกอสรางหอพักสวัสดิการนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน และวิทยาเขตหนองคาย
โดยไดมีการเชิญชวนใหผูประกอบการรวมลงทุนกอสรางหอพักนักศึกษา และไดคัดเลือกผูประกอบการ
จํานวน 2 ราย เรียบรอยแลว โดย
- โครงการกอสรางหอพักสวัสดิการนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งหางหุนสวน
จํากัดวรนิทัศน ไดเสนอราคาเปนเงิน 449,282,788 บาท คณะกรรมการฯไดตอรอง
ราคาเหลือ 440,000,000 บาท
- โครงการกอสรางหอพักสวัสดิการนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย
ซึ่งบริษัทกําจรกิจกอสราง จํากัด ไดเสนอราคาเปนเงิน 214,749,000 บาท
มหาวิทยาลัยตอรองราคาลงเหลือ 211,039,705.60 บาท และเพิ่มสวนที่ดําเนินการ
เชื่อมตอกับทอจายนํ้าประปาของการประปาสวนภูมิภาค จังหวัดหนองคาย อีก
4,000,000 บาท รวมเปน 215,039,705.60 บาท มหาวิทยาลัยตอรองราคาลงอีก
เหลือ 215,000,000 บาท
สวนรางสัญญาการลงทุนกอสรางนัน้ มหาวิทยาลัยไดสง ใหสานั
ํ กงานอัยการสูงสุดพิจารณา
ตรวจสอบแลวตามระเบียบของทางราชการ ซึง่ สํานักงานอัยการสูงสุดไดมอบสัญญาของมหาวิทยาลัยนเรศวร
ทีไ่ ดรบั ความเห็นชอบแลวมาใหดเู ปนตัวอยาง
ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณารางสัญญาโครงการกอสราง
หอพักสวัสดิการนักศึกษา ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ 2493/2548 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2548
ซึ่งมหาวิทยาลัยไดดําเนินการตรวจรางสัญญากับตัวแทนของผูลงทุนทั้งสองแลว ในการประชุมเมื่อวันที่ 11
ตุลาคม 2548 แตยังมีขอสัญญาบางรายการที่ยังไมสามารถตกลงกันได สืบเนื่องจากการประชุมดังกลาว
มหาวิทยาลัยจึงไดมีการประชุมเพื่อพิจารณาขอเสนอของผูลงทุนทั้งสองราย เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2548
ซึ่งบางประเด็นทางมหาวิทยาลัยไมสามารถพิจารณาใหตามขอเสนอของผูลงทุนทั้งสองราย ที่ประชุมจึงมี
มติเห็นควรใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารางสัญญาโครงการรวมลงทุนกอสรางหอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามที่เสนอ ทั้งนี้ไดผานการพิจารณาจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่
19/2548 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2548 แลว
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้
1. สถานที่กอสรางหอพักมหาวิทยาลัย ควรกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน และพิจารณา
ใหเปน Master Plan ของมหาวิทยาลัยในภาพรวมดวย
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2. ควรตรวจสอบขอมูลดวยวา การที่มหาวิทยาลัยอาจจะซื้อคืนกอนครบกําหนดระยะ
เวลาแหงอายุสัญญานั้น จะทําใหเอกชนที่ลงทุนเกิดความไมแนใจหรือไม และเปน
การผิด พ.ร.บ. การรวมลงทุนหรือไมอยางไร
3. ในสัญญา ควรระบุถึงคุณภาพการใหบริการดวย
4. ในรางสัญญาขอ 16.1 มหาวิทยาลัยตกลงจะเปนผูเก็บคาเชาหอพักจากนักศึกษา
โดยมหาวิทยาลัยจะหักไวรอยละ 5 ของเงินคาเชาที่เก็บได ควรพิจารณาดวยวา
จะคุมคาหรือไม เนื่องจากภาระนี้ควรตองเปนของเอกชน แตมหาวิทยาลัยเปนผู
ดําเนินการแทน หากมหาวิทยาลัยเห็นวาผลประโยชนตอบแทนที่ไดไมคุมคา ขอ
ใหเสนอปรับอัตราคาตอบแทนใหม
5. เมื่อแกไขรางสัญญาแลว ขอใหเสนอใหอัยการสูงสุดพิจารณาตรวจสอบอีกครั้ง
เพื่อความรอบคอบ
6. ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีหอพัก/หรือสวนของหอพักสําหรับนักศึกษาชาวตาง
ประเทศซึ่งจะสนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และโครงการหลักสูตร
นานาชาติของมหาวิทยาลัยดวย
5.5 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 1 หลักสูตร
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยและคณะ
ในสังกัดไดเสนอขออนุมัติหลักสูตร ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และ
คณะกรรมการผูท รงคุณวุฒพิ จิ ารณาหลักสูตรไดพจิ ารณาและแนะนําใหแกไขขอความตางๆ ผูร บั ผิดชอบ
หลักสูตรไดดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิเรียบรอยแลว จํานวน 1 หลักสูตร ไดแก
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548) ซึ่งมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
คณิตศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548) ตามที่เสนอ
5.6 เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอทีป่ ระชุมวา ดวยคณะตางๆในสังกัดโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะไดเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษาโดยรับรอง
วาไดตรวจสอบรหัสประจําตัวนักศึกษา ชื่อ-ชื่อสกุล รายวิชา สาขาวิชา และคะแนนเฉลีย่ สะสม ถูกตอง
เรียบรอยแลว มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตามอํานาจตามความในมาตรา
16 (3) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 จํานวน 467 คน ประกอบดวย
- ระดับปริญญาเอก
4
คน
- ระดับปริญญาโท
129
คน
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
7
คน
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- ระดับปริญญาตรี
327
คน
ซึ่งมีรายละเอียดสรุปการจําแนกผูสําเร็จการศึกษาตามคณะ ระดับหลักสูตร ชื่อปริญญาตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติใหผูสําเร็จการศึกษาตามที่เสนอ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติปริญญาใหผูสําเร็จการศึกษาตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา
ในช วงที่ไมมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยไดจัดทําหนังสือเวียน
เสนอตอกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 2 ครั้ง
และเมื่อถึงวันที่ครบกําหนดการเวียนหนังสือแลวปรากฏวาไมมีขอทักทวงแตประการใด จึงถือวาสภา
มหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ ดังนี้
ครัง้ ที่ 1 ตามหนังสือมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว.6970 และตามบันทึก ที่ ศธ 0514.1.1.2/
ว.514 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2548 โดยครบรอบการเวียนหนังสือในวันที่ 25 ตุลาคม 2548
- ระดับปริญญาตรี
1 คน
- ระดับปริญญาโท
188 คน
- ระดับปริญญาเอก
4 คน
รวม 193 คน
ครัง้ ที่ 2 ตามหนังสือมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว.7174 และตามบันทึก ที่ ศธ 0514.1.1.2/
ว.528 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2548 โดยครบรอบการเวียนหนังสือในวันที่ 31 ตุลาคม 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
ดวยในชวงวันที่ 16 กันยายน – 15 ตุลาคม 2548 มหาวิทยาลัยไดดําเนินกิจกรรมที่
สําคัญๆ ในดานการพัฒนาวิชาการและผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การสงเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม การพัฒนานักศึกษา การตางประเทศ การพัฒนาสิ่งแวดลอม การพัฒนาระบบบริหารและ
บุคลากร การพัฒนาเทคโนโลยี และการจัดกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ซึ่งมีรายละเอียดบันทึกในซีดี
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
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6.3 รายงานสรุปขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน
เดือน ตุลาคม 2548
ดวยฝายกิจการพิเศษ และงานประชาสัมพันธ ไดรวบรวมรายงานขาวมหาวิทยาลัยขอนแกน
ในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน ประจําเดือนตุลาคม 2548 โดยแยกประเภทเปนขาวดานตางๆ
เชน ขาวงานวิจัย บริการวิชาการ กิจกรรม ทั่วไป บริการชุมชน บุคคล เปนตน ซึ่งมีรายละเอียด
บันทึกในซีดี
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 ความคืบหนาเรื่องการจัดสรรงบประมาณเงินรายไดเพื่อสนับสนุนการวิจัย
ศ.เมธา วรรณพัฒน เสนอตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2548 ในวาระที่ 4.3 เรื่องการจัดสรรงบประมาณเงินรายไดเพื่อ
สนับสนุนการวิจัย นั้น ใครขอทราบความคืบหนาในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรงบฯ ดังกลาว
รองอธิการบดีฝายวิจัย ชี้แจงตอที่ประชุมวา งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ในรอบแรกได
รับมาจํานวน 51 ลาน นั้น ไมไดรวมงบวิจัยสําหรับศูนยวิจัยเฉพาะทาง เนื่องจากศูนยวิจัยเฉพาะทางจะมี
งบสนับสนุนแยกตางหาก สวนการจัดสรรงบประมาณวิจัยในรอบที่สอง มหาวิทยาลัยจะจัดสรรรวมทั้งศูนย
วิจัยเฉพาะทางและนักวิจัยทั่วไป
ที่ประชุมรับทราบ
7.2 การไปศึกษาหลักสูตร วปอ. ของ อธิการบดี
ประธานสภาคณาจารยเสนอตอที่ประชุมวา ที่ประชุมสภาคณาจารยไดมีการพิจารณา
เกี่ยวกับการไปศึกษาหลักสูตร วปอ. ของอธิการบดี และมีมติวา เนื่องจากมหาวิทยาลัยอยูในชวงหัวเลี้ยว
หัวตอของการดําเนินการเพื่อการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ ซึ่งอาจมีผลตอการปฏิบัติงานที่เรงดวนจึงขอให
อธิการบดีพิจารณาทบทวนการไปศึกษาหลักสูตร วปอ. ดังกลาว
ประธานใหความเห็นวา การศึกษาหลักสูตร วปอ. จะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยใน
ภาพรวม เนื่องจากจะไดสรางความสัมพันธกับผูบริหารระดับสูงและกลุมบุคคลซึ่งจะเปนประโยชนอยาง
มากตอมหาวิทยาลัยในการติดตอประสานงานเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย จึงเห็นวา
เปนเรื่องที่ควรสนับสนุน
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ไดกลาวเสริมวาในกรณีที่มีงานเรงดวน อธิการบดีสามารถมา
ปฏิบัติงานได ไมเกิน 25 % ของเวลาเรียน
ที่ประชุมรับทราบ
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7.3 การนําเสนอเรื่องตอสภามหาวิทยาลัย
รศ.เชิดชัย ตันติศิรินทร เสนอตอที่ประชุมวา เรื่องตางๆที่เสนอตอสภามหาวิทยาลัยควรมี
การกลั่นกรองเพื่อใหมีความถูกตองชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการดาน
ตางๆ เพื่อพิจารณาเรื่องที่จะนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยแลว
อธิการบดี ชี้แจงตอที่ประชุมวากรรมการในคณะกรรมการดานตางๆของสภามหาวิทยาลัย
แตละทานเปนบุคคลที่มีหนาที่รับผิดชอบสูง มีภารกิจมาก จึงไมอาจที่จะเชิญประชุมใหพิจารณากลั่นกรอง
เรื่องตางๆ ไดทุกเรื่อง นอกจากนี้เรื่องที่จะเสนอตอสภาฯเพื่อพิจารณา ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย การประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ จะตองผานความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี ซึ่งตามปกติกําหนด
ประชุมในสัปดาหที่ 2 และ 3 ของเดือน หากตองนําเรื่องตางๆเขาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองเรื่องเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย จําเปนตองใชชวงเวลาระยะหนึ่ง อาจทําใหเรื่องดังกลาว
ไมสามารถบรรจุวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยไดทัน อยางไรก็ตามหากที่ประชุมมีความประสงคให
ผานคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องกอนเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกเรื่อง ทางมหาวิทยาลัยก็พรอมที่จะ
ปฏิบัติตาม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ประธาน ขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตามความเหมาะสม หากเปนเรื่องสําคัญที่ตอง
เสนอสภามหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาจํากัดก็สามารถเสนอได หากเปนเรื่องที่ควรนําเสนอคณะ
กรรมการดานตางๆ ของสภามหาวิทยาลัย และมีเวลาเพียงพอ ก็ขอใหเสนอตอคณะกรรมการฯกอน

เลิกประชุมเวลา 12.30 น.

กุลธิดา ทวมสุข
(ลงชื่อ)
(รองศาสตราจารยกุลธิดา ทวมสุข)
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน

นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน มูลศรี
นางสาวลัลธริมา ประจง
ผูจดรายงานการประชุม
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