
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
คร้ังที่  1/2547

วันพุธที่  28 มกราคม 2547
ณ  หองประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแกนกัลปพฤกษ

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

ผูมาประชุม
  1. พลตํ ารวจเอกเภา  สารสิน                  นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน     ประธาน
  2. ศ.(เกียรติคุณ)น.ต.กํ าจร  มนุญปจุ ร.น.              อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
                                         และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  3. ศ.สิปปนนท  เกตุทตั                                  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  4. รศ.สายหยุด  นิยมวิภาต                กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  5. นายสุนทร   อรุณานนทชัย                               กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  6. นางผาณิต  นิติทัณฑประภาศ          กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  7. นายสมพร  กล่ินพงษา         กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  8. นายพีรพงศ  จิระวงศประภา                             กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  9. นายจีระ  ไตรถวิล         กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
10. รศ.สุมนต   สกลไชย                               อธิการบดี
11. ผศ.พิศิษฐ  โจทยกิ่ง                  ประธานสภาคณาจารย
12. รศ.ดํ ารงค   หอมดี                 รองอธิการบดีฝายบริหาร
                  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนรองอธิการบดี
13. รศ.วินิต  ชินสุวรรณ           คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
       กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
14. ผศ.สุชาติ   อารีมิตร คณบดีคณะแพทยศาสตร

      กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
15. รศ.อัศนี   ปาจีนบูรวรรณ             คณบดีคณะเกษตรศาสตร

      กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
16. รศ.สมหมาย  ปรีเปรม        คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

       กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
17. รศ.เชิดชัย  ตันติศิรินทร                            กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
                                                                    จากคณาจารยประจํ า
18. รศ.สุภาพ  ณ นคร               กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง

              จากคณาจารยประจํ า
19. รศ.กิ่งฟา  สินธุวงษ               กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง

              จากคณาจารยประจํ า
20. รศ.ชูชาติ  อารีจิตรานุสรณ               กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง

                        จากคณาจารยประจํ า
21. นายกิตติพงษ  วงศวิชิต               กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง

                     จากขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
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22. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข                 รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
              กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

23. นางสังวาลย  ชางทอง                                        ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูไมมาประชุม  (เน่ืองจากติดราชการ  หรือภารกิจสํ าคัญ)
1. ศ.เกษม  วัฒนชัย                          กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
2. ศ.วิจารณ  พานิช                 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
3. นายชัยวัฒน  วงศวัฒนศานต       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
4. นายสุชาติ  เมืองแกว                                 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
5. นายพรชัย  นุชสุวรรณ                                  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
6. นายอภิสิทธ์ิ  รุจิเกียรติกํ าจร                             ประธานกรรมการสงเสรมิกจิการมหาวทิยาลยัขอนแกน
7. ผศ.จิตเจริญ  ไชยาคํ า                  ผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ

                กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนผูอํ านวยการ
8. ศ.เมธา  วรรณพัฒน                                      กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
                                                                       จากคณาจารยประจํ า
ผูเขารวมประชุม  
1. ผศ.อารมย  ตตัตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
2. รศ.พิศาล  ศิริธร รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
3. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา

เร่ิมประชุมเวลา        09.30  นาฬิกา
 ประธานกลาวเปดประชุมและดํ าเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังน้ี คือ

ระเบียบวาระที่ 1    เร่ืองที่ประธานแจงตอที่ประชุม
- ไมมี –

ระเบียบวาระที่ 2    เร่ืองที่เลขานุการแจงตอที่ประชุม
2.1   รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหาร

ประธานใหกรรมการและเลขานกุารสภามหาวทิยาลยัเสนอตอทีป่ระชมุความวา ดวย นายอภยั
ประกอบผล ผูอ ํานวยการส ํานกัวิทยบรกิาร ผูแทนกรรมการสภามหาวทิยาลยัประเภทผูแทนผูบริหาร ไดครบวาระการดํ ารง
ต ําแหนงผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2546 จึงมีผลใหพนจากตํ าแหนงกรรมการสภา
มหาวทิยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหาร ดวย ดังนั้น จึงไดมีการประชุมผูบริหาร เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2546 เพื่อเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหาร แทนตํ าแหนงที่วางลง  ตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย หลักเกณฑและวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหาร พ.ศ.
2541  ตามวิธีการที่ที่ประชุมผูบริหารกํ าหนด  ผลปรากฎวา  ผูชวยศาสตราจารยจิตเจริญ ไชยาคํ า
ผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ เปนผูไดรับการเลือก    ทั้งนี้ อาศัยอํ านาจตามความในขอ 7 แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหาร พ.ศ. 2541
มหาวิทยาลัยไดประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ แทน ตํ าแหนงที่วางลงเรียบรอยแลว

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
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ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3    การรบัรองรายงานการประชมุสภามหาวทิยาลยัขอนแกน
                             คร้ังที ่11/2546  เมือ่วนัที ่   26   พฤศจิกายน  2546

ทีป่ระชุมมีมติใหแกไขดังนี้
1. หนา 7 วาระที่ 5.1  บันทัดที่ 6  คํ าวา “ประมาณรายรับ…” แกไขเปน  “ประมาณการรายรับ…”
2. หนา 18 วาระที่ 7.3  เพิ่มขอความวา “ หนาอุทยานเกษตรและ” หนาขอความวา “ บริเวณหนาศูนย

อาหาร”
          เมือ่แกไขเรยีบรอยแลว ทีป่ระชมุมมีตริบัรองรายงานการประชมุครัง้ดงักลาว

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองสืบเนื่อง
4.1 รายงานสถานภาพเงินรายได ของมหาวิทยาลัยขอนแกน  เพียงวนัที ่ 15  มกราคม 2547

ประธานใหรองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมความวา   สถานภาพเงินรายได
มหาวิทยาลัยขอนแกนเพียงวันที่ 15  มกราคม 2547 มหาวิทยาลัยขอนแกน มียอดเงินฝากรวม
2,803,103,642.48 บาท   โดยแยกฝาก ดังนี้

-   ฝากธนาคาร/สถาบนัการเงนิ (ฝากรวมสวนกลาง)  2,222,954,330.44 บาท คิดเปน 79.30 %
    (อัตราดอกเบี้ยเฉล่ีย 4.11%)
-  ฝากธนาคาร/สถาบันการเงิน ที่ใชชื่อบัญชีเฉพาะ  477,241,996.22 บาท คิดเปน 17.03 %
-  ฝากธนาคารเพือ่คํ ้าประกนัเงนิกูเพือ่การเคหะสงเคราะห  102,907,315.82 บาท  คิดเปน  3.67 %

ลดลงจากเดือนธันวาคม 2546  เปนเงนิ  24,652,137.24 บาท  มีดอกเบี้ยรับปงบ
ประมาณ 2547 จ ํานวน 20,436,549.67 บาท ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

4.2 รายงานความกาวหนาในการดํ าเนินงานของคณะกรรมการดานการกํ ากับ
       นโยบายและการประเมิน

ประธานให รศ.สายหยุด นิยมวิภาต ในฐานะประธานกรรมการดานการกํ ากับนโยบายและการ
ประเมินเสนอตอที่ประชุมความวา  คณะกรรมการดานการกํ ากับนโยบายและการประเมินฯ ไดจัดทํ ารายงานการ
ประเมนิผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 1  ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2545 – 30 กันยายน 2546  เสรจ็เรยีบรอย
แลวซ่ึงมรีายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ  ซ่ึงโดยภาพรวมผูบรหิารมงีานประจ ํามาก ทํ าใหทํ างานพัฒนา
ไดไมเต็มที่ ไมสามารถที่จะบริหารงานเชิงรุกใหบรรลุตามนโยบายไดทั้งหมด  ซ่ึงพอสรุปเบื้องตนจากรายงานการ
ประเมินฯ ไดดังน้ี

• ขาดความชัดเจนของการวางแนวทางในการนํ านโยบายของสภามหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติ
• ขาดการระบุหนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหาร
• กจิกรรมที่ทํ าสวนใหญไมมีจุดเนน (Focus) และขาดการจัดเรียงลํ าดับความสํ าคัญ
• ขาดการติดตามกระบวนการทํ างานในประเด็นตอไปนี้

- วิธีการและระยะเวลาที่ใช
- การใชทรัพยากร
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- การใชงบประมาณ
- สมรรถนะของผูปฏิบัติงาน

  ไมมีความชัดเจนในการบริหารเชิงกลยุทธในการปฏิบัติงาน

ขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัย
 มหาวิทยาลัยควรทบทวนระบบบริหารของมหาวิทยาลัย ตั้งแตพันธกิจ จนกระทั่งไปส้ินสุดที่การติดตาม
ประเมิน

 ควรมีการกํ าหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติใหชัดเจน
 การจัดอันดับความสํ าคัญของงานที่ตองการเนนผลสัมฤทธิ์
 ผูบริหารสวนใหญตองการพัฒนาตนเองและปรับปรุงงานที่รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยตองเรงในการพัฒนาผู
บริหาร ใหมีความรู ความเขาใจ ความสามารถ ความชํ านาญในการบริหารแนวใหม

 ใหมหาวิทยาลัยสรางระบบการติดตามการปฏิบัติงานที่สามารถสะทอนปญหา ประสิทธิภาพของบุคลากรและ
การใชทรัพยากร

ขอเสนอแนะตอการปรับปรุงระบบการประเมิน
ควรทํ าการปรับปรุงระบบการประเมินใหชัดเจนยิ่งขึ้น โดยกํ าหนดการประเมินเปนสองสวน คือ
1) การประเมินผูปฏิบัติงาน แบงออกเปนสองระดับ

1.1 การประเมินผูบริหารที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งในตํ าแหนงอธิการบดี และ รองอธิการบดีดํ าเนิน
การโดย คณะกรรมการดานการกํ ากับนโยบายและการประเมิน  สวนคณบดีและ
ผูอํ านวยการ ศูนย สถาบัน สํ านัก ใหอธิการบดีเปนผูประเมิน

1.2 การประเมินเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการ เปนการประเมินศักยภาพของเจาหนาที่แตละคนเพื่อวัด
ความสามารถเฉพาะกิจ ผูบริหารทุกระดับตองประเมินผูปฏิบัติการทุกคน

2) การประเมินองคกร
การประเมินองคกร เปนหนาที่ของมหาวิทยาลัยที่ผูบริหารทุกระดับตองรับผิดชอบ

มหาวิทยาลัยตองเรงทํ าตัวชี้วัด (KPI) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

ทัง้นี ้คณะกรรมการฯไดจัดทํ าสรุปการประเมินเพื่อเผยแพรแกประชากรดวยแลว
จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และพิจารณาใหขอคิดเห็น
มติ ทีป่ระชุมรับทราบ และเห็นชอบตามที่คณะกรรมการดานการกํ ากับนโยบายและ

ประเมินเสนอ และมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้
1) สรปุการประเมินที่จะนํ าไปเผยแพรแกประชากร ควรปรับแกไขถอยคํ าเล็กนอยเพ่ือใหตรงและสอด

คลองกับรายงานการประเมิน
2) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาแนวทางเพื่อรับการประเมินจากภายนอกใหชัดเจน โดยพิจารณาจากวิสัย

ทศันที่อธิการบดีกํ าหนดไวเปนหลัก

4.3 ราง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. …   
ประธานใหอธิการบดเีสนอตอทีป่ระชมุความวา ดวยมีหนังสือจากสํ านักงานคณะกรรมการ
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กฤษฎีกา ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2546 แจงวา คณะกรรมการกฤษฎกีา (คณะพเิศษ) ไดตรวจพจิารณารางพระราชบญัญัติ
มหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. … เสรจ็แลว  และโดยที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2543 และวันที่ 15
มกราคม 2545 กํ าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจพิจารณารางกฎหมายของสํ านักงานฯ วาในการตรวจพิจารณา
รางกฎหมายที่มีการแกไขเพิม่เตมิในสาระส ําคญั ใหมกีารยืนยันความเหน็จากรฐัมนตรเีจาสังกดัหรอืผูบงัคบับญัชาสงูสุด
ของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ โดยใหมีการแจงความเห็นเปนหนังสือตอสํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากอนเสนอ
เรื่องไปยังสํ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 14 วัน นับแตวันที่ไดรับรางกฎหมายที่สํ านักงานฯ ตรวจพิจารณา ทั้ง
กรณีที่มีความเห็นชอบกับรางกฎหมายนั้น หรือกรณีที่มีความเห็นแตกตาง หากไมแจงความเหน็ภายในก ําหนดเวลาดัง
กลาวใหถอืวาหนวยงานของรฐันัน้เหน็ชอบในรางกฎหมายแลว ทัง้นี ้เพือ่ใหการตรวจพจิารณารางกฎหมายเปนไปโดย
รวดเรว็ อนัจะเปนผลดแีกการบรหิารราชการแผนดิน และเพื่อใหสํ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีขอมูลที่สมบูรณพรอม
เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตอไป   สํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงขอใหมหาวิทยาลัยขอนแกน
พิจารณาแจงยืนยันความเห็นเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติดังกลาวที่ผานการตรวจพิจารณาแลว   ซ่ึงมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ  ซ่ึงโดยสรปุแลวคณะกรรมการกฤษฎกีาไมไดแกไขสาระส ําคญัของรางพระราช
บญัญัตฯิ ที่มหาวิทยาลัยขอนแกนเสนอไป เพียงแตปรับปรุงถอยคํ าในเนื้อหาใหสอดคลองกับหลักการกลางที่ผานการ
พิจารณามาแลว

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติฯที่ผานการ
ตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาแลว เพื่อมหาวิทยาลัยจะไดนํ าเสนอตอสํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตอ
ไป

มติ ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมมีตเิห็นชอบในหลกัการ ใหมหาวทิยาลยัแจงยนืยนัความเห็นตอสํ านัก
งานคณะกรรมการกฤษฎกีาตอไปได  และใหมหาวทิยาลยัแตงตัง้คณะท ํางานพิจารณาเปรยีบเทียบรายละเอียดแต
ละมาตรา  ระหวางราง พ.ร.บ. ฉบบัทีม่หาวทิยาลยัเสนอ กบั ราง พ.ร.บ. ฉบบัที่ผานการตรวจแกไขจากคณะ
กรรมการกฤษฎกีาแลว สรปุเปนขอสังเกต เสนอส ํานกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาเพ่ิมเติม และนํ าเสนอใหสภา
มหาวทิยาลยัรับทราบดวย

4.4 สรปุผลการด ําเนนิการเสนอค ํารับรองการพฒันาการปฏบิตัริาชการในระดบัทาทาย
      มหาวิทยาลัยขอนแกน

ประธานใหรองอธิการบดฝีายแผนและสารสนเทศเสนอตอทีป่ระชมุความวา ตามทีม่หาวทิยาลยั
ขอนแกนไดเสนอค ํารบัรองการพฒันาการปฏบิตัริาชการในระดบัทาทาย ตอคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ พรอมทั้ง
ไดด ําเนินการจัดทํ าแผนยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2547 –
2550 รวมทั้งประเด็นการประเมินและตัวชี้วัดผลเพื่อการปฏิบัติราชการทั้ง 4 มิติ ตามแนวทางของ ก.พ.ร. ซ่ึง
มหาวทิยาลัยไดสงให ก.พ.ร. พรอมกับบันทึกคํ ารับรองการปฏิบัติราชการและสิ่งจูงใจและแนวทางการจดัสรรสิง่จงูใจ
แลว   และเพือ่ใหการด ําเนนิการเปนไปตามแนวทางของพระราชกฤษฎกีาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบรหิารกจิการบาน
เมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546   และตามหนงัสือ สํ านกังาน ก.พ.ร. ที ่นร 1201/1687 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2546 เรื่องการยืนยัน
ค ํารับรองการปฏิบัติราชการ ที่ระบุวา การเสนอคํ ารับรองการปฏิบัติราชการในกลุมทาทายนั้น มหาวิทยาลัยขอนแกน
ตองไดรับการยอมรับ และสนับสนุนจากผูบังคับบัญชาของหัวหนาสวนราชการและผูใตบังคับบัญชาที่เปนผูบริหาร
ระดับตางๆ ตลอดจนผูปฏิบัติงานภายในสวนราชการดวย นั้น

เพือ่เปนการยนืยันค ํารบัรองการปฏบิตัริาชการในระดบัทายทายของมหาวทิยาลยัขอนแกน มหาวทิยาลัย
จงึไดด ําเนนิการตามแนวทางที ่สํ านกังาน ก.พ.ร. ก ําหนดเรยีบรอยแลว ซ่ึงมีสรุปผลการดํ าเนินการฯ  ตามเอกสาร
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ประกอบวาระการประชุม   ทั้งน้ี ปรากฏวารอยละ 84.60 ของขาราชการและลูกจางประจํ า ใหการยอมรับและสนับสนุน
ใหมหาวิทยาลัยเสนอคํ ารับรองในระดับทาทาย

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
                    ที่ประชุมรับทราบ

4.5 ชีแ้จงการขออนมุตัหิลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผดุงครรภข้ันสูง
ประธานใหกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมความวา ตามที่สภา

มหาวทิยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2546 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2546 ในวาระการพิจารณาใหความ
เหน็ชอบหลักสูตร จํ านวน 22 หลักสูตร ไดมีมติเห็นชอบใหดํ าเนินการตอไปได 21 หลักสูตร ยกเวน หลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภข้ันสูง (หลักสูตรใหม พ.ศ.2546) ซ่ึงยังขาดความชัดเจนใน
เรือ่งเน้ือหาทางวิชาชีพ แหลงงานสํ าหรับบัณฑิตที่จบการศึกษา และการออกกฎหมายทางวิชาชีพผดุงครรภ ซ่ึงอาจจะ
ตองมีการหารือและไดรับคํ ายืนยันจากสภาวิชาชีพตางๆเชน สภาการพยาบาล แพทยสภา และวิทยาลัยสูตินรีเวช  จึง
เห็นควรใหคณะพยาบาลศาสตรถอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผดุงครรภขั้นสูง (หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2546) กอน จนกวาการดํ าเนินการใหเกิดความชัดเจนในเรื่องตางๆจะแลวเสร็จ นั้น

บัดนี้ คณะพยาบาลศาสตรไดเสนอขอมูลเพิ่มเติม เพื่อยืนยันใหเกิดความชัดเจนในเรื่องตางๆ
ไดแก เนื้อหาทางวิชาชีพ แหลงงาน การออกกฎหมายทางวิชาชีพ ตามมติสภามหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว ซ่ึงมีราย
ละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ระชมุพิจารณาขอชีแ้จงแลว มมีตเิห็นชอบหลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขา

วชิาการผดงุครรภข้ันสูง (หลักสูตรใหม 2546)  ตามที่คณะพยาบาลศาสตรเสนอ โดยใหดํ าเนินการตอไปได
4.6 รายงานความกาวหนาการกอสรางศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ

ประธานใหรองอธิการบดฝีายบรหิารเสนอตอทีป่ระชมุความวา ศูนยหวัใจสิริกติิฯ์ ก ําลังด ําเนนิการเพือ่
ประสานหาแนวทางแกไขปญหาการกอสรางอาคารศนูยหวัใจฯ ดงันี ้  1) การแกไขปญหาเรือ่งการจดัซือ้ลิฟทของผูรบัเหมา
บรษัิท เทพอนิทนนท จ ํากดั และ บรษัิทบรหิารสินทรพัยเพชรบรุ ีจ ํากดั ไดสงหนงัสือยินยอมใหทางมหาวทิยาลยัขอนแกน
คํ ้าประกนัการจายเงนิลิฟทโดยสาร ใหแก Supplier บรษัิท สยาม-ฮิตาช ิ เอลลิเวเตอร จํ ากัด โดยทางมหาวิทยาลัย
ขอนแกน เปนผูออกหนังสือคํ้ าประกัน ใหแก บริษัท สยามฮิตาชิ เอลลิเวเตอร จํ ากัด ซ่ึงขณะนี้อยูในชวงรอเอกสารคํ้ า
ประกันจากมหาวิทยาลัยขอนแกน  2)ศูนยหัวใจฯ จะเปดใหบริการผูปวย ถึงชั้น 2 ในเดือนมีนาคม 2547  นี้ ซ่ึงคาด
วาการกอสรางจะแลวเสร็จทันตามกํ าหนดเวลา

รศ.เชิดชัย ตันติศิรนิทร ไดเสนอตอที่ประชุมความวา ตามแผนดํ าเนินงานของศูนยหัวใจฯ กํ าหนดจะ
เปดใหบริการครบวงจรในตนป 2547  นี้ แตเนื่องจากมีเหตุจํ าเปนเกี่ยวกับการกอสรางอาคารศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ ซ่ึงผู
รบัจางประสบปญหาดานระบบการเงินและการปรับแกไขแบบกอสราง ทํ าใหไมสามารถดํ าเนินการกอสรางไดตามแผน
ซ่ึงศูนยฯ ไดแกปญหาโดยการประสานกับคณะทันตแพทยศาสตรเพื่อขอใชพื้นที่ โรงพยาบาลของคณะทันตแพทย
ศาสตร สํ าหรับเปนสถานที่ในการเปดใหบริการ หองผาตัด  หอง ICU  และหอผูปวยใน เพื่อรองรับภารกิจของศูนยหัว
ใจฯ แลว  เพื่อใหการดํ าเนินการเกี่ยวกับการกอสรางศูนยหัวใจฯมีความรวดเร็วย่ิงขึ้นขอเสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณา
ปรบัระบบการจัดการเอกสารดานการขออนุมัติและเบิกจายเงิน ใหมีความคลองตัวย่ิงขึ้น

ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายใหมหาวิทยาลัยรับเร่ืองการปรับปรุงระบบการจัดการเอกสาร
ดานการเงินใหมีความคลองตวัยิ่งข้ึน ไปพิจารณาดํ าเนินการตอไป

4.7 การใหความรวมมือกับผูวาราชการแบบบูรณาการ
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อปุนายกสภามหาวิทยาลัย ไดสอบถามความคืบหนาในเรื่องการใหความรวมมือกับผูวาราชการ
จงัหวัดแบบบูรณาการ ตามนโยบายรัฐบาล  อธิการบดีไดชี้แจงวามหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการสัมมนาเรื่อง บทบาท
มหาวิทยาลัยขอนแกนกับยุทธศาสตรการพัฒนา เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2546 และไดมีการประชุมปรึกษาหารือผูเกี่ยว
ของมาเปนระยะ โดยไดจัดทํ าโครงการภายใตแผนยุทธศาสตรรวมกับจังหวัดขอนแกน รวมทั้งกลุมจังหวัดรอยเอ็ด
ขอนแกน มหาสารคาม   ขณะนี้อยูระหวางการจัดทํ ารายละเอียดโครงการ เพื่อเสนอใหทางจังหวัดใหความเห็นชอบใน
ราวตนเดือนกุมภาพันธ 2547 คาดวาจะรายงานความคืบหนาตอสภามหาวิทยาลัยไดในคราวประชุมเดือนมีนาคม
2547

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา
5.1  แนวทาง นโยบาย และปฏิทินการจัดทํ างบประมาณแผนดินและ

                งบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจํ าปงบประมาณ 2548
ประธานใหรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมความวา ตามที่

มหาวิทยาลัยขอนแกนมีนโยบายที่จะจัดทํ างบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดพรอมกัน ฝายแผนและสาร
สนเทศจึงไดกํ าหนดแนวทางและนโยบายในการจัดทํ างบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได ประจํ าปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2548 ดังน้ี

1. จดัท ํางบประมาณรายจายประจ ําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ตามระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานโดยมี
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ที่ครอบคลุมทั้ง มิติหนาที่
(Function) มติิภารกิจ(Agenda) และมิติพื้นที่ (Area) อยางบูรณาการ สงผลตอการพัฒนาและแกไข
ปญหาของประเทศตามเปาหมายยุทธศาสตรระดับชาติ

2. ตดิตามผลการด ําเนนิงานและผลการใชจายงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2546 พรอมทัง้ทบทวนแผน/
ผลการดํ าเนินงาน ยุทธศาสตร เปาหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัด ในปงบประมาณ พ.ศ 2547 เพื่อใชเปนฐานขอ
มลูในการกํ าหนดนโยบาย เปาหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัดและแผนการปฏิบัติงานในป
งบประมาณ พ.ศ. 2548 ใหมีความชัดเจน สอดคลองกับสถานการณความเปนจริงในปจจุบันมากย่ิงขึ้น
เพื่อใหกระบวนการวางแผนงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด

3. จดัทํ างบประมาณใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ แผนยุทธศาสตรกระทรวง และแผนยุทธ-ศาสตร
การใหบรกิารของหนวยงาน แผนยทุธศาสตรทีไ่ดน ําเสนอคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ยุทธ
ศาสตรการจดัสรรงบประมาณ และบรูณาการกบัยุทธศาสตรกลุมจงัหวัด/ จงัหวัด

4. ใหมีการดํ าเนินงานในระบบขอตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement)กับมหาวิทยาลัย (อธิการ
บดี) โดยผูบริหารของคณะ/ศูนย/สถาบัน/สํ านักและหนวยงาน เพื่อใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติของรัฐ
บาลในการบริหารจัดการแบบมุงเนนผลงานที่มีประสิทธิภาพ

5. ใหมีการจัดทํ าแผนทรพัยากร (ครุภัณฑ/แผนสิ่งกอสราง/บุคลากร) โดยลํ าดับความสํ าคัญและจัดท ํางบ
ประมาณตามแผนทีไ่ดผานความเหน็ชอบจากมหาวทิยาลัยแลว ทัง้นีใ้หค ํานงึถงึการใชทรพัยากรรวมกัน การ
บรหิารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และการแสดงขอมูลการใชทรัพยากรที่มีอยูเดิมอยางชัดเจนเปน
รูปธรรม

โดยมีปฏิทินการจัดทํ างบประมาณแผนดนิและงบประมาณเงินรายไดฯ ประจํ าป พ.ศ. 2548  ตามรายละเอียดใน
เอกสารประกอบวาระการประชุม  ทั้งไดเสนอที่ประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งที่ 27/2546 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม
2546 รับทราบแลว

จงึนํ าเสนอสภามหาวทิยาลยัเพือ่พจิารณาใหความเหน็ชอบ
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มติ ทีป่ระชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบแนวทาง นโยบาย และปฏิทินการจัดทํ างบประมาณแผน
ดนิและงบประมาณเงินรายได ประจํ าปงบประมาณ 2548 ตามที่เสนอ

5.2 (ราง) ขอบงัคบัมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยการจัดระบบบรหิารในศนูยหัวใจสริิกติิ์
                ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พ.ศ. …

ประธานใหอธิการบดีเสนอตอที่ประชุมความวา ศูนยหัวใจสิริกติิ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได
เสนอ รางขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการจัดระบบบริหารในศนูยหัวใจสิริกติิ ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พ.ศ. … เพื่อใหการบริหารศูนยหัวใจสิริกติิ์ ฯ ดํ าเนินการโดยมีประสิทธิภาพ  มีการบริหารงานที่ดี  คลองตัว  สามารถ
ประสานงานไดดีกับคณะหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกน    ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม  ทั้งน้ีไดผานความเห็นชอบจาก ที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 24/2546 เมื่อวันที่ 12
พฤศจิกายน 2546 เรียบรอยแลว

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย
ขอนแกน วาดวยการจัดระบบบริหารในศูนยหัวใจสิริกติิ ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. …  ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติใหเสนอ ทานผาณิต นิติทัณฑประภาศ ประธานกรรมการดาน
การบริหารทั่วไป และอธิการบดี รับไปพิจารณากอน ทั้งนี้ขอใหคํ านึงถึงระบบงานที่จะทํ าใหเกิดความเชื่อมโยง
และการประสานงานที่ดีกับหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยดวย

5.3  เสนอปรับโครงสรางการบริหารงานศูนยบริการวิชาการ    
ประธานใหอธิการบดีเสนอตอที่ประชุมความวา ดวยศูนยบริการวิชาการไดเสนอขอปรับปรุง

โครงสรางการบริหารงาน เพื่อใหสามารถรองรับงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับแผนกลยุทธ การพัฒนา
ระบบราชการ (พ.ศ. 2546 – 2550) ตามยุทธศาสตร เรื่องการปรับปรุงโครงสรางการบริหารราชการแผนดินไทย
และแผนกลยุทธการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2546 –2550  และเพื่อใหการบริหารงานภายในศูนยฯ มี
สมรรถนะและความยืดหยุนคลองตัวสูง ดํ าเนินการจัดระเบียบความสัมพันธของการบริหารงานภายในศูนยฯ เปนไป
อยางเหมาะสม มีความเปนเอกภาพ รวมทั้งการบูรณาการเพื่อความเชื่อมโยงการทํ างานทุกสวนเขาดวยกัน    ทั้งนี้ ได
ผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 26/2546 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2546 เรียบรอยแลว

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ระชุมพิจารณาแลวมีมติใหมหาวิทยาลัยนํ ากลับไปพิจารณาทบทวนใหมอีกครั้ง

โดยที่ประชุมมีขอสังเกต เพ่ิมเติม ดังนี้
1. ภารกิจของศูนยบริการวิชาการบางสวนอาจจะซํ้ าซอนกับสํ านักวิจัยและพัฒนาหรือไม
     อยางไร
2. ต ําแหนงรองผูอํ านวยการ  ผูชวยผูอํ านวยการ ควรมหีนาทีต่ามโครงสรางทีช่ดัเจน
3. ควรแกไข “งานฝกอบรม”  เปน “งานสนบัสนนุการฝกอบรม”  และ”งานโครงการ/งานที่
     ปรึกษา” เปน “งานประสานโครงการและการใหค ําปรกึษา”  ตามขอคดิเห็นของทีป่ระชมุ
     คณบดี

5.4  การสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
ประธานใหอธิการบดีเสนอตอที่ประชุมความวา ดวย รองศาสตราจารยเฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี คณบดี

คณะศิลปกรรมศาสตร  จะดํ ารงตํ าแหนงครบวาระในวันที่  9  เมษายน  2547  และรองศาสตราจารยวินิต  ชินสุวรรณ
คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร จะดํ ารงตํ าแหนงครบวาระ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2547   เพื่อใหการดํ าเนินการสรรหา



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี  1/2547  เม่ือวันท่ี  28  มกราคม 2547

9

คณบดคีณะศลิปกรรมศาสตร และ คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร เปนไปตามขอบงัคบัมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยการ
สรรหาคณบดี  พ.ศ. 2542  และฉบับที่ 2  พ.ศ. 2543  จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะ
กรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร     และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร  ตามนัยแหงขอบังคับดังกลาว

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ระชุมพิจารณาแลวมีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีทั้ง 2 คณะ ดังนี้

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร ประกอบดวย
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน           เปน  ประธานคณะกรรมการ
2. ศาสตราจารย (เกียรติคุณ) น.ต. กํ าจร  มนุญปจุ ร.น.  เปน  กรรมการ
3. นายสมพร  กล่ินพงษา    เปน  กรรมการ
4. คณบดีคณะเกษตรศาสตร   เปน  กรรมการ
5. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เปน  กรรมการ
6. ศาสตราจารยเมธา  วรรณพัฒน เปน  กรรมการ
7. ประธานสภาคณาจารย  เปน  กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ประกอบดวย
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน           เปน  ประธานคณะกรรมการ
2. รองศาสตราจารยสายหยุด  นิยมวิภาต  เปน  กรรมการ
3. นางผาณิต  นิติทัณฑประภาศ เปน  กรรมการ
4. คณบดีคณะแพทยศาสตร      เปน  กรรมการ
5. คณบดีคณะเกษตรศาสตร เปน  กรรมการ
6. รองศาสตราจารยเชิดชัย  ตันติศิรินทร เปน  กรรมการ
7. ประธานสภาคณาจารย        เปน  กรรมการ

5.5 (ราง)ขอบงัคบัมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยเครือ่งแบบและเครือ่งแตงกายนกัศกึษา   พ.ศ. …     
ประธานใหรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอตอที่ประชุมความวา ดวยเห็นเปนการสม

ควรปรบัปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย เครื่องแบบและเครื่องแตงกายนักศึกษา พ.ศ. 2541 เพื่อใหครอบ
คลุมสํ าหรับนักศึกษาทุกระดับ ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา และใหสอดคลองกับมาตรา 6 แหงพระราช
กฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสํ าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจํ าตํ าแหนง
ของมหาวิทยาลัยขอนแกนที่กํ าหนดใหใชสีดินแดงเปนสีประจํ ามหาวิทยาลัยขอนแกนและสีประจํ าสาขาวิชา   และเพื่อ
ใหเปนไปตามมาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541  ที่กํ าหนดวา “สภามหาวทิยาลยัอาจ
ออกขอบงัคบัใหมเีครือ่งแบบ เครือ่งหมาย และเครือ่งแตงกาย
นกัศึกษาได โดยประกาศในราชกจิจานเุบกษา”   ฝายพัฒนานักศึกษา จึงขอเสนอรางขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วา
ดวยเครื่องแบบและเครื่องแตงกายนักศึกษา  พ.ศ. …  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ทั้งนี้ ได
ผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งที่ 26/2546  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2546 เรียบรอยแลว

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมมีตเิห็นชอบในหลกัการ(ราง)ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน

วาดวยเครื่องแบบและเครื่องแตงกายนักศึกษา   พ.ศ. … โดยมขีอเสนอแนะใหพิจารณาปรบัปรงุแกไข ดังนี้
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1. ขอ 5 ขอความ “…ปริญญาตรีและตํ่ ากวาปริญญาตรี”  ควรแกไขเปน “…ปริญญาตรีหรือตํ่ า
กวาปริญญาตรี”

2. ขอ 5.1 และ 5.2 ควรมคีวามชัดเจนวา เคร่ืองแตงกายมาตรฐาน และเครื่องแตงกายชุด
สุภาพ แตกตางกันอยางไร

3. การเขียนขอกํ าหนดเกี่ยวกับเครื่องแตงกาย ควรใชภาษาและถอยคํ าที่เปนรูปแบบเดียวกัน
และสอดคลองกัน ในบางกรณีควรเลือกใชคํ าที่มีความหมายกลางๆ เพ่ือใหเขาใจงายและ
เกดิความคลองตัวในทางปฏิบัติ จึงขอใหพิจารณาทบทวนวิธีเขียน ในขอ 5 ทั้งหมด โดย
เฉพาะขอ 5.1.1.5, 5.1.1.6, 5.2.1.4, 5.2.1.5

4. ขอ 10 ควรเพ่ิมขอความตอทายวา  “หรือผูที่ไดรับมอบหมาย”
5. ใหจัดทํ าภาพตัวอยางเครื่องแตงกายแตละแบบ แนบทายขอบังคับฯดวย

5.6  (ราง)ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย หอพักนักศึกษา พ.ศ. …
ประธานใหรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอตอที่ประชุมความวา ดวยเห็นเปนการ

สมควรใหมีการปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย หอพักนักศึกษา พ.ศ. 2544  เพื่อใหการบริหารงานหอ
พกัสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เอื้อตอการศึกษาและการพัฒนาตนเองในดานตางๆ ทั้งการใชชีวิตรวมกัน
อยางมีระเบียบวินัย เกิดความคลองตัวในการดํ าเนินกิจการหอพักของมหาวิทยาลัย    ฝายพัฒนานักศึกษาจึงขอเสนอ
(ราง)ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย หอพักนักศึกษา พ.ศ. …  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชมุ   ทั้งนี้  ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีคราวประชุม ครั้งที่ 26/2546  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2546
เรียบรอยแลว

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมมีตเิห็นชอบในหลกัการ (ราง) ระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย

หอพักนกัศกึษา  พ.ศ. …   ตามทีเ่สนอ โดยมขีอเสนอแนะใหปรับปรงุแกไข ดงันี้
1. ปรับถอยค ําทีเ่กีย่วกบับคุคลใหถกูตองตามนยิามทีก่ ําหนด  หากยงัไมมกี ําหนดไวในนยิามให

ก ําหนดเพ่ิมเตมิดวย
2. ปรับขอความ ขอ 15 จาก “…คราวละไมเกนิ 1 ป”  เปน  “…คราวละ 1 ป”
3. ควรเพิ่มเติมบทเฉพาะกาลเกี่ยวกับเร่ืองการคงสภาพบุคคลที่เกี่ยวของ ไวทายระเบียบฯ

เชนเดียวกับระเบียบฯ วาดวย หอพักนักศึกษา พ.ศ. 2544

5.7  เสนอขอบรรจุหลักสูตรใหมในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 9
                 (พ.ศ. 2545 –2549)

ประธานใหกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมความวา ดวยคณะ
กรรมการดานหลักสูตร วิชาการ และวิจัย ในคณะกรรมการดานตางๆ ของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 
2/2546 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2546 ไดพิจารณารายชื่อหลักสูตรที่คณะ/หนวยงานตางๆ เสนอขอบรรจุในแผน
พฒันาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) และมีมติเห็นชอบใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัย
พจิารณาใหความเห็นชอบตอไปได ทั้งน้ี ไดขอใหมหาวิทยาลัยสงเอกสารใหคณะ/หนวยงานตางๆ ปรับปรุงขอมูลให
ถกูตองสมบูรณ โดยหลักสูตรใดๆ ที่กํ าหนดไวในแผนเดิมวาจะเปดดํ าเนินการในป 2545 และ 2546 แตยังมิได
ด ําเนินการ ก็ขอใหพิจารณาปรับปรุงแผนฯ
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บัดนี้ มหาวิทยาลัยไดดํ าเนินการเรียบรอยแลว พรอมทั้งเพิ่มและเปล่ียนแปลงรายชื่อหลักสูตรใหมีความ
เหมาะสม สอดคลองกับองคประกอบดานตางๆ อาทิ ความตองการของตลาดงานและสังคม ทิศทางการพัฒนาของ
ประเทศและภูมิภาค ศักยภาพของหนวยงานและบุคลากร เปนตน  สรุปรายชื่อหลักสูตรที่จะขออนมุตับิรรจใุนแผน
พฒันาการศกึษาระดบัอดุมศกึษา ระยะที ่9 (พ.ศ.2545-2549) จํ านวนทั้งส้ิน 136 หลักสูตร
ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
มติ ทีป่ระชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบรายชื่อหลักสูตรในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดม

ศกึษา ระยะที่ 9 (พ.ศ. 2545 –2549) ตามที่เสนอ

5.8  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสอบประจํ าภาคของนักศึกษา พ.ศ. …
ประธานใหกรรมการและเลขานกุารสภามหาวทิยาลยัเสนอตอทีป่ระชมุความวา ตามมติที่

ประชมุคณบด ีคราวประชมุครัง้ที ่12/2546 เมือ่วันที ่4 มถินุายน 2546 ไดมมีตใิหฝายวชิาการและวิเทศสัมพันธ
ด ําเนนิการแกไขปรบัปรงุระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย การสอบไลของนกัศึกษา พ.ศ. 2530 เพื่อกํ าหนดแนว
ปฏบิตัติางๆ ใหครอบคลมุวธีิการทีส่ามารถด ําเนนิการไดในระดบัมหาวทิยาลยัใหมากข้ึน รวมทั้งเพิ่มรายละเอียดที่สอด
คลองกบัสภาพการณในปจจบุนั เชน ขอหามเรือ่งการน ําอปุกรณ/เอกสารเขาหองสอบ
ซ่ึงควรใหรวมเครือ่งมอืส่ือสารตางๆ และความสอดคลองกบัหลักทางกฎหมายตางๆ ในกรณีทีล่งโทษนักศึกษา ฝายวิชา
การและวิเทศสัมพนัธจงึไดด ําเนนิการแกไขปรบัปรงุระเบยีบฯ ดงักลาว ซ่ึงมรีายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชมุ  ทัง้นีไ้ดผานความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุคณบด ีคราวประชมุครัง้ที ่27/2546 เมือ่วันที ่17 ธันวาคม เรียบรอย
แลว

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ
ทีป่ระชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ(ราง)ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสอบ

ประจํ าภาคของนักศึกษา พ.ศ…  ตามที่เสนอ และมีขอเสนอแนะใหปรับปรุงแกไข ดังนี้
     1.  ขอ 7.3 “ผูที่มาหลังจากเร่ิมท ําการสอบไปแลวเกิน” ใหตัดคํ าวา “เกิน” ออก

2.  ขอ 8  ควรปรับขอความ “ระหวางการสอบ” เปน  “การปฏิบัติตนระหวางการสอบ”
3.  ขอ 14 ควรตัดคํ าวา “การทุจริต หรือ” ออก

5.9 การขออนมุตัคินืสภาพการเปนนกัศกึษาของ น.ส.พาฝน ฤทธวิชัร  นกัศกึษาคณะวทิยาศาสตร
ประธานใหกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมความวา ดวย นางสาวพาฝน

ฤทธิวัชร นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร ชั้นปที่ 4 ไดพนสภาพการเปนนักศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับ
ที ่613/2546 เน่ืองจากไมไดตอทะเบียนเปนนักศึกษา ในภาคการศึกษาตนปการศึกษา 2546  ซ่ึงเกิดจากความเขาใจ
ผดิในเรื่องของการตอทะเบียนเปนนักศึกษา  โดยนกัศึกษาลงทะเบยีนเรยีน วิชา 311 498 Research Project เพียงวิชา
เดยีวในภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2545 ซ่ึงหากสอบผานก็จะสํ าเร็จการศึกษา แตนักศึกษาไดระดับคะแนน I
ในวิชาดังกลาว จึงตองทํ าการแกระดับคะแนน I ในภาคการศึกษาตนปการศึกษา 2546   โดยนักศึกษาเขาใจวา หาก
ผลการแกระดับคะแนน I ประกาศจะสามารถสํ าเร็จการศึกษาได โดยไมจํ าเปนตองทํ าการตอทะเบียนในปการศึกษาตอ
ไป    ซ่ึงคณะวิทยาศาสตร พิจารณาแลวเห็นวานักศึกษาไมมีเจตนาในการหลีกเล่ียงการตอทะเบียนเรียนเปนนักศึกษา
ในปการศึกษา 2546  จึงไดเสนอขออนุมัติคืนสภาพการเปนนักศึกษา ให นางสาวพาฝน  ฤทธิวัชร  ในปการศึกษา
2546      ทั้งนี้ จากขอมูลในปการศึกษา 2545 ที่ผานมา มีการเสนอขออนุมัติคืนสภาพการเปนนักศึกษาตอสภา
มหาวิทยาลัย  3 ราย  เน่ืองจากระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2542 ไมไดมีแนว
ปฏิบัติใหมหาวิทยาลัยมีอํ านาจในการอนุมัติคืนสภาพใหแกนักศึกษาได  จึงจํ าเปนตองนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
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พจิารณาอนุมัติ ซ่ึงหากมีการแกไขระเบียบฯ มหาวิทยาลัยจะไดเพิ่มแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนสภาพใหนักศึกษาไวดวย
เพื่อใหการอนุมัติส้ินสุดที่มหาวิทยาลัยโดยไมตองนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณบด ีคราวประชุม ครั้งที่ 27/2546 เมื่อวันที่  17 ธันวาคม 2546 ดวยแลว

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการขอคืนสภาพการเปนนักศึกษา ใหแก

นางสาวพาฝน  ฤทธิวัชร  ในปการศึกษา 2546 โดยมีขอคิดเห็นดังนี้
1. ขอใหตรวจสอบวาเรือ่งนีไ้ดผานความเหน็ชอบจากคณะกรรมการประจ ําคณะวิทยาศาสตรแลว

หรือไม  เนือ่งจากถอืไดวาคณะวทิยาศาสตรเปนผูมอํี านาจเบือ้งตนตามกฎหมาย  ตองใหความ
เห็นชอบดวย

2. เห็นชอบในหลกัการใหมหาวทิยาลยัมอํี านาจในการอนมุตัคินืสภาพการเปนนกัศกึษาได โดยไมตอง
เสนอขออนมุตัจิากสภามหาวทิยาลยั เพ่ือความคลองตวั และเกดิประโยชนตอนกัศกึษา

5.10   ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน จํ านวน  8  หลักสูตร
ดวยมีคณะวิชาในสังกัดไดเสนอขออนุมัติหลักสูตร ซ่ึงไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

กล่ันกรองหลักสูตร   และคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิพจิารณาหลักสูตรไดพิจารณาและแนะนํ าใหแกไขขอความตางๆ
ซ่ึงผูรับผิดชอบหลักสูตรไดดํ าเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ เรียบรอยแลว   จํ านวน
8  หลักสูตร ซ่ึงมีรายละเอียดการจํ าแนกหลักสูตร ตามคณะ  ระดับปริญญา  ประเภทหลักสูตร  และประเภทการเปด
สอน ตามเอกสารประกอบวาระ สรุปไดดังน้ี

1. คณะเกษตรศาสตร
    1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพืชสวน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547)
          1.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2547)
    1.3 หลักสูตร Master of Science  Program in Horticulture,
                     International Program (New Curriculum 2004)
    1.4 หลักสูตร Doctor of Philosophy Program in Horticulture,
                     International Program (New Curriculum 2004)

2. คณะเทคโนโลยี
    2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต(ประเภทปรับปรุงเล็กนอย)

3. คณะเทคนิคการแพทย
    3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการบรหิารพยาธวิิทยาคลนิกิ

     (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2547)    หลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ
4. คณะวิทยาการจัดการ

    4.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว
               (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2547)

4.2 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
               (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2547    และหลักสูตรนานาชาติ)

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
มติ  ทีป่ระชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหดํ าเนินการตอไปได
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5.11 เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษา    
ประธานใหกรรมการและเลขานกุารสภามหาวทิยาลยัเสนอตอทีป่ระชมุความวา ดวยมคีณะตางๆ

ในสังกดัโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการประจ ําคณะไดเสนอขออนมุตัปิรญิญาใหแกผูสํ าเรจ็การศกึษาโดย
รบัรองวาไดตรวจสอบรหสัประจ ําตวันกัศึกษา ชือ่-สกลุ  รายวชิา  สาขาวชิา และคะแนนเฉลีย่สะสม ถกูตองเรยีบรอยแลว 
มหาวทิยาลยัจงึนํ าเสนอสภามหาวทิยาลยัเพือ่พจิารณาอนมุตัติามอ ํานาจตามความในมาตรา 16 (3) แหงพระราชบญัญัติ
มหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2541  จํ านวน 64 คน ซ่ึงมรีายละเอยีดสรปุการจ ําแนกผูสํ าเรจ็การศกึษาตามคณะ ระดบั
หลักสูตร  สาขาวชิา ตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ สรปุไดดงันี้

 - ระดับปริญญาโท                 22     คน
 - ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต    2     คน
 - ระดับปริญญาตรี                 40     คน
จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติตามเสนอ

5.12 การด ําเนนิการตามพระราชกฤษฎกีา วาดวย หลกัเกณฑและวธิกีารบรหิารกจิการ
            บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

ประธานให รศ.ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ  เสนอตอที่ประชุมความวา เนื่องจากไดมีการประกาศใช
พระราชกฤษฎีกาวาดวย หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตั้งแตวันที่ 9 ตุลาคม 2546  ซ่ึงกํ าหนดให
สวนราชการและหนวยงาน ที่อยูในกํ ากับของรัฐตองกํ าหนดนโยบายและวิธีการเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายดังกลาว
เพือ่  1) เกิดประโยชนสุขตอประชาชน  2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ   3) มีประสิทธิภาพและความคุมคาในเชิง
ภารกิจของรัฐ   4) ไมมขีัน้ตอนปฏบิตังิานเกนิความจ ําเปน  5) มกีารปรบัปรงุภารกจิของสวนราชการใหทนัตอสถานการณ
6) ประชาชนไดรับการอํ านวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ  7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราช
การอยางสมํ่ าเสมอ

การเรงรัดใหมีการดํ าเนินการตามกฎหมายดังกลาวยอมบังเกิดผลดีตอมหาวิทยาลัยขอนแกน สังคม
และประเทศชาต ิ และปจจบุนัสภามหาวทิยาลยัไดแตงตัง้กรรมการดานบรหิารทัว่ไป ซ่ึงมีหนาที่ครอบคลุมการเสนอ
นโยบายที่เกี่ยวกับ good governance ดวย  จึงเสนอขอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้

1) ผูรับผิดชอบดํ าเนินการในเชิงนโยบายตามกฎหมายดังกลาว
2) ผูกํ าหนดกลยุทธหรือวิธีการนํ านโยบายไปสูการปฏิบัติ
3) ระยะเวลาการดํ าเนินการใหแลวเสร็จ

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณาใหคํ าแนะนํ า
มติ ทีป่ระชุมพิจารณาแลวมีมติใหมหาวิทยาลัยรับไปพิจารณาเปนรายมาตรา วาจะดํ าเนิน

การอยางไร โดยอาจจัดทํ าเปนแผนการดํ าเนินงานและนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป  ทั้งนี้ ใหหารือ
ทานผาณิต นิติทัณฑประภาศ ในฐานะประธานกรรมการดานการบริหารทั่วไปดวย

5.13 การประเมินสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานให รศ.ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ เสนอตอที่ประชุมความวา มหาวิทยาลัยขอนแกน ยังไม

มีระบบประเมินการทํ างานของสภามหาวิทยาลัย แตในปจจุบันกฎหมาย และนโยบายทางการศึกษากํ าหนดใหมีการ
ประเมินการทํ างานของสภามหาวิทยาลัยดวย   จึงควรกํ าหนดใหมีการประเมินสภามหาวิทยาลัยขอนแกนทุกป  ตาม
หลักการและเหตุผล ดังนี้

1 ในเชิงทฤษฎีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกํ าหนดให นายกสภามหาวิทยาลัย
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รบัผดิชอบการประเมินสภามหาวิทยาลัย เพื่อนํ าเสนอขอมูลตอบุคคลภายนอก ( ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน 2544)
2. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

มาตรา 9 (3) กํ าหนดใหสวนราชการตองจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่
สวนราชการกํ าหนดขึ้น …

3. มหาวิทยาลัยขอนแกนยังไมมีระบบการประเมินสภามหาวิทยาลัย
4. ในปจจุบันสภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการกํ ากับนโยบายและการประเมินแต

อ ํานาจหนาทีไ่มครอบคลมุการประเมนิสภามหาวทิยาลยั
 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการใหมีการประเมินสภา

มหาวิทยาลัยขอนแกนทุกป   และกํ าหนดผูรับผิดชอบดํ าเนินการประเมินสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไดเสนอตัวอยางแบบ
ประเมินสภามหาวิทยาลัยมาประกอบการพิจารณา ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ  ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมมีตใิห รศ.สายหยดุ นยิมวภิาต ประธานกรรมการดานการก ํากบั

นโยบายและการประเมนิ รับไปพิจารณาด ําเนนิการตอไป

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ
6.1 รายงานผลคดีอาญา (กรณี ผศ.สุชาติ อารีมิตร ผูเสียหาย)

ประธานใหอธิการบดีเสนอตอที่ประชุมความวา ตามที่เกิดเหตุการณไมสงบขึ้นภายในมหาวิทยาลัย
ขอนแกน ในระหวางวันที่ 18 - 19 มกราคม 2542 โดยมีแกนนํ านักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกนไดกระทํ าการ
หนวงเหนี่ยวกักขัง ผศ.สุชาติ อารีมิตร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน ในขณะนั้น และตอมา ผศ.สุ
ชาติ ไดเขารองทุกขเพื่อดํ าเนินคดีอาญากับแกนนํ านักศึกษาตอพนักงานสอบสวน กองปราบปราม สํ านักงานตํ าราจแหง
ชาติ ไดแก 1) นางสาวพรทิพย แซเตียว 2) นายปรัชญา มหา-วินิจฉัยมนตรี  3) นางสาวลัดดา เลิศศรี  4) นายสม
เจตน  ไชยลาภ  5) นายปรีดา นาคผิว  6) นายจักนรินทร  คงเจริญ  7) นายสมคิด ปราบภัย  ซ่ึงพนักงานสอบสวน
กองปราบปรามมีความเห็นส่ังฟอง โดยสงเรื่องใหพนักงานอัยการจังหวัดขอนแกนพจิารณายืน่ฟองตอศาลจงัหวัด
ขอนแกน เปนคดรีะหวางพนักงานอยัการจงัหวัดขอนแกน  ฝายโจทก กบันางสาวพรทพิย  แซเตยีว และพวก รวม 7 คน
ฝายจ ําเลย กอนการน ําสืบพยานปรากฏวา นายจกันรนิทร  คงเจริญ และนายสมคิด  ปราบภัย รับสารภาพ ศาลจังหวัด
ขอนแกนไดพิพากษาโดยใหงดโทษจํ าคุกและใหปรับคนละ 1,500 บาท สวนที่เหลือใหการปฏิเสธตอสูคดี ครั้นตอมา
ศาลจงัหวัดขอนแกนนัดฟงคํ าพิพากษาในวันที่ 15 ธันวาคม 2546   เวลา 09.00 น. โดยพิพากษาวาจํ าเลยทั้งหามี
ความผิดตามฟองโจทยและลงโทษจํ าคุกคนละ 3 เดือน และปรับคนละ 3,000 บาท แตโทษจํ าคุกใหยกเสีย     ซ่ึงมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.2 รายงานผลการตรวจสอบบญัชขีองสถานวีทิยกุระจายเสยีง มหาวทิยาลยัขอนแกน
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                ประจํ าปงบประมาณ 2546
ดวยหนวยตรวจสอบภายในไดท ําการตรวจสอบงบดลุและงบก ําไรขาดทนุ ของสถานีวิทยุกระจาย

เสียงมหาวทิยาลยัขอนแกน สํ าหรบัปส้ินสุดวันที ่30 กนัยายน 2546 กบับญัชเีอกสารและหลักฐานตางๆ การปฏิบัติทาง
บญัชแีละทดสอบรายการอืน่ๆทีจ่ ําเปนตามหลกัวิชาการบญัชแีลว เหน็วางบการเงนิของสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ แสดง
ผลการด ําเนนิงานโดยถกูตองตามทีค่วร โดยสรปุแลวมรีายรบัสูงกวารายจายสุทธิ 2,408,095.77 บาท  ซ่ึงมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.3  การประชาสัมพันธกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ในนิตยสารกินรี   
ประธานใหอธิการบดีเสนอตอที่ประชุมความวา ดวยมหาวิทยาลัยไดประชาสัมพันธกิจกรรมของ

มหาวิทยาลัย ในนิตยสารกินรี ซ่ึงไดเผยแพรใหกับผูโดยสารบนเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จํ ากัด (มหาชน) ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดลงโฆษณาไปแลว จํ านวน 3 ฉบับ  ไดแก ฉบับประจํ าเดือนพฤศจิกายน 2546   ฉบับประจํ า
เดอืนธันวาคม 2546  และฉบับประจํ าเดือนมกราคม 2547   ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

6.4 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษา
ดวยในชวงทีไ่มมกีารประชมุสภามหาวทิยาลยัขอนแกน มหาวทิยาลยัไดจดัท ําหนงัสือเวียนเสนอตอ

กรรมการสภามหาวทิยาลัยเพือ่พจิารณาอนมุตัปิรญิญาใหแกผูสํ าเรจ็การศกึษา จ ํานวน 3  ครัง้ และเมือ่ถงึวันทีค่รบก ําหนด
การเวียนหนงัสือแลวปรากฏวาไมมขีอทกัทวงแตประการใด   จงึถอืวาสภามหาวทิยาลยัมมีตอินมุตั ิ  ดงันี้

คร้ังที ่ 1   ตามหนังสือมหาวิทยาลัยขอนแกน  ที ่ศธ 0514.1.1.2/ว.8732  และตาม
บนัทกึ ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว.722  ลงวันที ่ 11 ธันวาคม 2546 โดยครบรอบการเวียนในวนัที ่ 18 ธันวาคม 2546

-  ระดับปริญญาตรี       21       คน  
                    -  ระดับปริญญาโท       33         คน  
                         รวม   54      คน

คร้ังที ่ 2   ตามหนงัสือมหาวทิยาลยัขอนแกน  ที ่ศธ 0514.1.1.2/ว.9059  และตาม
บนัทกึ ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว.750  ลงวันที ่ 25 ธันวาคม 2546 โดยครบรอบการเวียนในวนัที ่ 31 ธันวาคม 2546

-  ระดับอนุปริญญา       1  คน
-  ระดับปริญญาตรี     13         คน  
-  ระดับปริญญาโท     29         คน  

                         รวม    43  คน
คร้ังที ่ 3  ตามหนังสือมหาวิทยาลัยขอนแกน  ที ่ศธ 0514.1.1.2/ว.182 และตามบนัทึก

ที ่ศธ 0514.1.1.2/ว.004  ลงวันที ่ 12 มกราคม 2547 โดยครบรอบการเวยีนในวนัที ่ 19 มกราคม 2546
-  ระดับปริญญาตรี         19     คน  
-  ระดับปริญญาโท         10     คน
-  ระดับปริญญาเอก         1     คน

                         รวม  30    คน
จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี  1/2547  เม่ือวันท่ี  28  มกราคม 2547

16

6.5  รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจํ าเดือนพฤศจิกายน  และ ธันวาคม  2546
   ดวยในเดอืนพฤศจกิายน - ธันวาคม 2546  อธิการบดไีดปฏบิตัภิารกจิตางๆประกอบดวย  งานประจ ําทัว่
ไป  กจิกรรมทีเ่กีย่วของกบัตางประเทศ/วิเทศสัมพนัธ  การรเิริม่งาน/โครงการ/กจิกรรมตางๆ ในเชงิการแกปญหาหรอืการ
พฒันา และอืน่ๆ    ซ่ึงมรีายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.6  สรุปกจิกรรมตางๆของมหาวทิยาลยัขอนแกนระหวาง 16 ธนัวาคม 2546 -15 มกราคม 2547
ดวยในชวงวันที่ 16 ธันวาคม 2546 -  15 มกราคม 2547 มหาวิทยาลัยไดดํ าเนินกิจกรรมที่

สํ าคัญๆ ในดานการพัฒนาวิชาการและผลิตบัณฑิต  การวิจัย  การบริการวิชาการ   การสงเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม  การพฒันานกัศึกษา  การตางประเทศ   การพฒันาระบบบรหิารและบคุลากร    การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการจดักจิกรรมพเิศษอืน่ๆ  ซ่ึงมรีายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ

จงึน ําเสนอสภามหาวทิยาลยัเพือ่ทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.7 ก ําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจํ าป 2547
ประธานใหกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมความวา ดวยมหาวิทยาลัยได

ก ําหนดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ประจํ าป 2547 เปนประจํ าทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง  ในวันพุธ
สัปดาหสุดทายของเดือน เชนที่เคยปฏิบัติมา ซ่ึงมีรายละเอียดกํ าหนดการตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่  7   เร่ืองอ่ืนๆ
7.1 การแกไขปญหากรณีสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํ ากัด

ประธานใหประธานสภาคณาจารยเสนอตอที่ประชุมความวา ปญหาของสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยขอนแกนยังคงมีอยูตอเนื่อง และอาจมีการจับกุมดํ าเนินคดีกับผูเกี่ยวของกับโครงการเงินกูพิเศษเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ สงผลกระทบตอการด ําเนนิงานของสหกรณออมทรพัยฯ และสมาชกิ มหาวทิยาลยัควรพจิารณาหามาตรการเพื่อ
ใหความชวยเหลือ

จึงนํ าเสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความคิดเห็น
ที่ประชุมพิจารณาแลวเสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาใหความชวยเหลือดังนี้

1. กํ าหนดมาตรการเพื่อแกไขปญหาของสหกรณฯ และสมาชิก ทั้งมาตรการฉุกเฉิน  มาตรการระยะสั้น
และมาตรการระยะยาว พรอมทั้งใหองคความรูในการบริหารจัดการ

2. มหาวิทยาลัยควรพิจารณากํ าหนดเพดานการหักเงินเดือนเพ่ือชํ าระหนี้สหกรณ ใหสมาชิกมีเงินเหลือ
พอยังชีพได และในอนาคตควรมอบใหเปนภาระหนาที่ของสหกรณออมทรัพยฯในการรับชํ าระหนี้
โดยตรง

3. เกีย่วกับประเด็นการแกปญหาตางๆ ในการดํ าเนินงานของสหกรณโดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองที่มี
กฎหมายเกี่ยวกับการสหกรณรองรับ ขอใหประสานกับผูวาราชการจังหวัดในฐานะนายทะเบียนส
หกรณ ชวยพิจารณาดํ าเนินการ
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เลิกประชุมเวลา    11.45  นาฬิกา

(รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)
                                                                  รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
     กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน

นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน  มูลศรี
ผูจดรายงานการประชุม
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