รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
ครั้งที่ 4/2548
วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2548
ณ หองประชุมสารสิน อาคารแกนกัลปพฤกษ
มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน
------------------------------------------ผูมาประชุม
1. พลตํารวจเอกเภา สารสิน
2. นางผาณิต นิติทัณฑประภาศ
3. นายเจตน ธนวัฒน
4. พลตํารวจเอกสมชาย ไชยเวช
5. นายสมพร กลิ่นพงษา
6. นายสุชาติ เมืองแกว
7. ศ.จีระ หงสลดารมภ
8. นางสาวนวพร เรืองสกุล
9. นายสารกิจ ถวิลประวัติ
10. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกําจร
11. ผศ.พิศิษฐ โจทยกิ่ง
12. รศ.สุมนต สกลไชย
13. รศ.ดํารงค หอมดี
14. รศ.ประจักษ พัวเพิ่มพูลศิริ
15. รศ.สุลัดดา ลอยฟา
16. รศ.อัศนี ปาจีนบูรวรรณ
17. รศ.จิตเจริญ ไชยาคํา
18. รศ.เชิดชัย ตันติศิรินทร

นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ประธาน
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานสภาคณาจารย
อธิการบดี
รองอธิการบดีฝายบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแ ทนรองอธิการบดี
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
คณบดีคณะเกษตรศาสตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแ ทนผูอ านวยการ
ํ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารยประจํา
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19. ศ.เมธา วรรณพัฒน
20. รศ.วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ
21. รศ.มนตรี บุญเสนอ
22. นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย
23. รศ.กุลธิดา ทวมสุข
24. นางสังวาลย ชางทอง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูไมมาประชุม (เนื่องจากติดราชการ หรือภารกิจสําคัญ)
1. นายทองใบ ทองเปาด
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
2. นายเตช บุนนาค
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
3. ศ.ปยะวัติ บุญ-หลง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
4. ศ.กนก วงษตระหงาน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
5. รศ.ศักรินทร ภูมิรัตน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
6. นายพิสิฐ ลี้อาธรรม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
7. รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
8. รศ.กิ่งฟา สินธุวงษ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารยประจํา
ผูเ ขารวมประชุม
1. รศ.พิศาล ศิริธร
รองอธิการบดีฝายวิจัย
2. ผศ.ลิขิต อมาตยคง
รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
3. รศ.รังสรรค เนียมสนิท
รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร
4. ผศ.วรรณี เนตรสิงหนาท
ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยสิน
แทนรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
เริม่ ประชุมเวลา

09.10 นาฬิกา
กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุม ไดมีพิธีมอบเงิน จํานวน 2 ลานบาท สนับสนุน
โครงการสวนรุกขชาติ มหาวิทยาลัยขอนแกน โดย นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกําจร รองกรรมการผูจัดการใหญ
ธุรกิจนํ้ามัน บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) เปนผูมอบเงินใหแก นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรวมมือกับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ดําเนินโครงการจัดตั้งสถานีบริการ
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นํ้ามันเชื้อเพลิง สาขา มหาวิทยาลัยขอนแกน ในลักษณะสวัสดิการแกนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ขอนแกน โดย บริษัท ปตท.ฯ เปนผูลงทุนกอสรางอาคารและไดสิทธิจําหนายผลิตภัณฑนํ้ามันเชื้อเพลิงแก
มหาวิทยาลัยขอนแกนในราคาผูแทน โดยมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนผูกํากับดูแลและบริหารจัดการภายใต
นโยบายและประกาศการจัดตั้งที่ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน แลว
หลังเสร็จสิ้นพิธี ประธานกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงตอที่ประชุม
-ไมมี –
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจงตอที่ประชุม
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดกลาวแนะนํา รองศาสตราจารยรังสรรค
เนียมสนิท รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร ตอที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ และตอนรับดวยความยินดี
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
ครั้งที่ 3/2548 วันที่ 20 เมษายน 2548
ที่ประชุมมีมติใหแกไข หนา 21 วาระที่ 7.3 ดังนี้
1. บรรทัดที่ 7 จากทาย ขอความ“…ในอัตรารอยละ 3.75 เทากับทีส่ หกรณใหดอกเบีย้ เงินฝากกับ
สมาชิก” แกไขเปน “ในอัตราเทากับทีส่ หกรณฯ ใหดอกเบีย้ เงินฝากกับสมาชิก (ปจจุบนั อัตรารอยละ 3.75)”
2. มติ บรรทัดที่ 2 ขอความ “…อนุมัติเงินกูใหแกสหกรณฯ จึงแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
รายละเอียดการกูเงิน ประกอบดวย…” เปน “…อนุมัติจํานวนเงินที่จะใหกูแกสหกรณฯ จึงแตงตั้งกรรมการ
เพื่อพิจารณาประกอบดวย…”
เมื่อแกไขเสร็จเรียบรอยแลว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2548
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานสถานภาพเงินรายได ของมหาวิทยาลัยขอนแกน
เพียงวันที่ 16 พฤษภาคม 2548
รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมวา สถานภาพเงินรายไดมหาวิทยาลัยขอนแกน
เพียงวันที่ 16 พฤษภาคม 2548 มหาวิทยาลัยขอนแกน มียอดเงินฝากรวม 3,154,090,682.26 บาท
โดยแยกฝาก ดังนี้
- ฝากธนาคาร/สถาบันการเงิน (ฝากรวมสวนกลาง) 2,499,063,143.46 บาท คิดเปน 79.23 %
(อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.88%)
- ฝากธนาคาร/สถาบันการเงิน ที่ใชชื่อบัญชีเฉพาะ 551,539,721.77 บาท คิดเปน 17.49 %
- ฝากธนาคารเพือ่ คําประกั
้
นเงินกูเ พือ่ การเคหะสงเคราะห 103,487,817.03 บาท คิดเปน 3.28 %
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ลดลงจากเดือนมีนาคม 2548 เปนเงิน 120,110,354.90 บาท มีดอกเบีย้ รับปงบประมาณ 2548
จํานวน 62,318,411.89 บาท ทั้งนี้ มีรายละเอียดการนําเงินไปฝากในธนาคารและสถาบันการเงินตางๆ
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
อนึ่ง มหาวิทยาลัยไดดําเนินการนําเงินรายไดมหาวิทยาลัยขอนแกน ไปลงทุนซื้อหุนกูบริษัท
การบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยจองซื้อผานธนาคารไทยพาณิชย สาขามหาวิทยาลัยขอนแกนเรียบรอยแลว
จํานวน 100,000,000.00 บาท เปนหุนกูชุดที่ 2 อายุ 6 ป อัตราดอกเบี้ย 4.70 % ตอป จํานวนเงิน
50,000,000 บาท และหุน กูช ดุ ที่ 3 อายุ 10 ป อัตราดอกเบีย้ 5.30% ตอป จํานวนเงิน 50,000,000 บาท
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
4.2 รางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยสถาบันยุทธศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2548
รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากรเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกน
คราวประชุมครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2548 ไดพิจารณารางมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
สถาบันยุทธศาสตรฯ และมีมติเห็นชอบในหลักการรางระเบียบฯดังกลาว โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะใหปรับ
แกไข และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยใหมอีกครั้ง บัดนี้ ไดดาเนิ
ํ นการปรับปรุงแกไขรางระเบียบดังกลาวตามมติ
สภามหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว ซึ่งมีรายละเอียดเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
สถาบันยุทธศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2548 ตามทีเ่ สนอ โดยมีขอ
เสนอแนะใหปรับแกไขเล็กนอย ดังนี้
1. ขอ 7 (1) “…จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” แกไขเปน “…จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
2. ขอ 8 (3) “…โดยขอเสนอของหัวหนาสวนราชการนัน้ ๆ” แกไขเปน “…โดยขอเสนอของอธิการบดี”
3. ขอ 14 “การแบงสวนราชการ” แกไขเปน “การแบงสวนงาน”
4. ขอ 19 “…ใหคณะกรรมการบริหารเปนผูว นิ จิ ฉัยและเสนออธิการบดีเพือ่ ใหความเห็นชอบ”
แกไขเปน “…ใหคณะกรรมการบริหารพิจารณาใหความเห็นและเสนออธิการบดีเปนผูว นิ จิ ฉัย”
4.3 การปรับโครงสรางการแบงสวนราชการของศูนยคอมพิวเตอร
อธิการบดีเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกน คราวประชุมครั้งที่
2/2548 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2548 ไดพิจารณาการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการของศูนย
คอมพิวเตอร และมีมติใหศูนยคอมพิวเตอรพจิ ารณาทบทวนแกไขรางการปรับโครงสรางฯและนําเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยอีกครัง้ ตามขอเสนอแนะ ดังนี้
1. กลุมภารกิจบริการเครือขายและอินเทอรเน็ต และกลุมภารกิจการสื่อสารและโทรคมนาคม ควร
รวมเปนกลุมเดียวกัน และควรมีคําวา “บริการ” อยูในชื่อกลุมดวย
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2. ควรเสนอแนวทางปรับปรุงระบบการบริหารจัดการศูนยคอมพิวเตอร ใหดําเนินการไดอยางมี
ประสิทธิภาพใกลเคียงกับภาคเอกชน และหรือมีมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาบทบาทการเปน
ผูนําดานเทคโนโลยีสารสนเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ ควรมีระบบจูงใจและการให
คาตอบแทนแกผูปฏิบัติงานใกลเคียงกับเอกชนดวย
บัดนี้ ศูนยคอมพิวเตอร จึงไดดําเนินการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการใหมตามมติสภา
มหาวิทยาลัยแลว ประกอบดวย 4 กลุมภารกิจ ดังนี้
การแบงสวนราชการใหม
การแบงสวนราชการเดิม
1. สํานักงานผูอํานวยการ
1. กลุมภารกิจอํานวยการ
2. ฝายปฏิบัติการ
2. กลุม ภารกิจบริการเครือขายคอมพิวเตอรและการสือ่ สาร
3. ฝายวิเคราะหระบบและพัฒนาโปรแกรม
3. กลุมภารกิจบริการเทคนิค
4. กลุมภารกิจบริการซอฟแวรและมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และศูนยฯ ไดปรับปรุงระบบบริหารจัดการโดยการนําระบบมาตรฐานคุณภาพองคกร และมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครือ่ งมือสําคัญในการปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพการบริการ โดยมีเปาหมาย
สนับสนุนการเปนผูนําดานนี้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีรายละเอียดการปรับโครงสรางและระบบ
บริหาร ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการ
ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามที่เสนอ
4.4 การพิจารณาการขออนุมตั กิ เ ู งินมหาวิทยาลัย ของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
ขอนแกน จํากัด ขออนุมัติกูเงินจากมหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 150 ลานบาท ในอัตราดอกเบี้ยตํ่า เพื่อ
ใหเกิดสภาพคลองในการบริหารงานของสหกรณฯ ซึ่งกําลังประสบปญหาดานการเงิน และคณะกรรมการการ
เงินของมหาวิทยาลัยไดพิจารณาเห็นวา เพื่อบรรเทาความเดือดรอนใหกับสมาชิกซึ่งเปนขาราชการของ
มหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควรให สหกรณฯ กูยืมเงินจํานวน 150 ลานบาท โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ขอใหสหกรณฯ คงสภาพการบริหารงานของสหกรณฯ ซึ่งมีคณะกรรมการดําเนินงานที่เปน
ผูบริหารของมหาวิทยาลัย ในฐานะประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการ 7 คน จนกวาจะใช
หนี้ทั้งหมดคืนมหาวิทยาลัย
2. ใหสหกรณฯ ปรับโครงสรางหนี้ใหแกสมาชิก หักเงินชําระหนี้ใหนอยลง โดยหักหนี้ทุกประเภท
จํานวน 60% ใหสมาชิกมีเงินเหลือใชเปนคาครองชีพ 40% ของเงินเดือน ซึ่งขณะนี้สหกรณฯ
ไดดําเนินการไปแลว
3. ใหมหาวิทยาลัยคิดดอกเบี้ยเงินกูกับสหกรณฯ ในอัตราเทากับที่สหกรณฯ ใหดอกเบี้ยเงินฝาก
กับสมาชิก (ปจจุบัน อัตรารอยละ 3.75) เพื่อใหสหกรณฯ สามารถระดมทุนได
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สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2548 ไดมีมติอนุมัติใน
หลักการ และเพื่อความรอบคอบในการอนุมัติจํานวนเงินที่จะใหกู จึงแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ประกอบดวย 1) อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 2) นางสาวนวพร เรืองสกุล 3) นายสารกิจ ถวิลประวัติ และ
4) รองอธิการบดีฝายบริหาร นั้น
บัดนีค้ ณะกรรมการทีไ่ ดรบั มอบหมาย ไดประชุมพิจารณาเกีย่ วกับจํานวนเงินทีจ่ ะใหกตู ามมติ
สภามหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว โดยพิจารณาจากรายละเอียดทีร่ องอธิการบดีฝา ยบริหารเสนอ ประกอบดวย
1. ขอมูลแสดงภาพรวมของการแกไขปญหาในระยะสั้นและระยะยาว
2. แผนการใชจายเงินที่ขอกูและแผนการชําระหนี้คืน ดังนี้
2.1 แผนการใชเงินจายเงินที่ขอกูจากมหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 150 ลานบาท .
ลําดับ
จํานวนเงิน (ลานบาท)
รายการ
1
เพื่อจายเงินกูสามัญ จํานวน 300 ราย ที่เขาคิวรอ
45
2
เพื่อจายเงินกูฉุกเฉิน ประจําเดือน
10
3
เพื่อชําระหนี้เงินกู
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
35
ตั๋วสัญญาใชเงินธนาคารกรุงเทพฯ จํากัด
60
150
รวม
2.2 แผนการสงคืนเงินกูใหมหาวิทยาลัยขอนแกน
ปแรกสหกรณ ขอสงเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน ปตอๆไปขอสงคืนเงินตนเดือนละ 5 ลาน
บาท รวม 30 เดือน พรอมดอกเบี้ยรายเดือน ซึ่งสหกรณฯ ไดนําเสนออัตราดอกเบี้ย 2.25% และ 2.50%
เพื่อพิจารณา ดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

วัน เดือน ป
31 พฤษภาคม 2548
30 มิถุนายน 2548
31 กรกฎาคม 2548
31 สิงหาคม 2548
30 กันยายน 2548
31 ตุลาคม 2548
30 พฤศจิกายน 2548
31 ธันวาคม 2548
31 มกราคม 2549
28 กุมภาพันธ 2549
31 มีนาคม 2549
30 เมษายน 2549
31 พฤษภาคม 2549
30 มิถุนายน 2549

จํานวนเงิน
5,000,000.00
“
“
“
“
“

2%
254,794.52
246,575.34
254,794.52
254,794.52
246,575.34
254,794.52
246,575.34
254,794.52
254,794.52
222,465.75
237,808.22
221,917.81
220,821.92
205,479.45

อัตราดอกเบี้ย
2.25%
286,643.84
277,397.26
286,643.84
286,643.84
277,397.26
286,643.84
277,397.26
286,643.84
286,643.84
250,273.97
267,534.25
249,657.53
248,424.66
231,164.38
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2.50%
318,493.15
308,219.18
318,493.15
318,493.15
308,219.18
318,493.15
308,219.18
318,493.15
318,493.15
278,082.19
297,260.27
277,397.26
276,027.40
256,849.32
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ลําดับ
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

วัน เดือน ป

จํานวนเงิน

31 กรกฎาคม 2549
5,000,000.00
31 สิงหาคม 2549
“
30 กันยายน 2549
“
31 ตุลาคม 2549
“
30 พฤศจิกายน 2549
“
31 ธันวาคม 2549
“
31 มกราคม 2550
“
29 กุมภาพันธ 2550
“
31 มีนาคม 2550
“
30 เมษายน 2550
“
31 พฤษภาคม 2550
“
30 มิถุนายน 2550
“
31 กรกฎาคม 2550
“
31 สิงหาคม 2550
“
30 กันยายน 2550
“
31 ตุลาคม 2550
“
30 พฤศจิกายน 2550
“
31 ธันวาคม 2550
“
31 มกราคม 2551
“
29 กุมภาพันธ 2551
“
31 มีนาคม 2551
“
30 เมษายน 2551
“
31 พฤษภาคม 2551
“
30 มิถุนายน 2551
“
รวม
150,000,000.00

2%
203,835.62
195,342.47
180,821.92
178,356.16
164,383.56
161,369.86
152,876.71
130,410.96
135,890.41
123,287.67
118,904.11
106,849.32
101,917.81
93,424.66
82,191.78
76,438.36
65,753.42
59,452.05
50,958.90
38,356.16
33,972.60
24,657.53
16,986.30
8,219.18
5,881,643.83

อัตราดอกเบี้ย
2.25%
229,315.07
219,760.27
203,424.66
200,650.68
184.931.51
181,541.10
171,986.30
146,712.33
152,876.71
138,698.63
133,767.12
120,205.48
114,657.53
105,102.74
92,465.75
85,993.15
73,972.60
66,883.56
57,328.77
43,150.68
38,219.18
27,709.73
19,109.59
9,246.58
6,616,849.35

2.50%
254,794.52
244,178.08
226,027.40
222,945.21
205,479.45
201,712.33
191,095.89
163,013.70
169,863.01
154,109.59
148,630.14
133,561.64
127,397.26
116,780.82
102,739.73
95,547.95
82,191.78
74,315.07
63.698.63
47,945.21
42,465.75
30,821.92
31,232.88
10,273.97
7,362,054.84

ประกอบกับความเห็นของคณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัย สรุปไดวา จํานวนเงินที่ขอกูมี
ความเหมาะสมแลว จึงเห็นสมควรอนุมัติใหกูตามจํานวนเงินที่ขอ ตามที่คณะกรรมการการเงินไดพิจารณาไว
ในเบื้องตนแลว ทั้งนี้สหกรณฯ จะตองดําเนินการตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการการเงินเสนอ และให
มหาวิทยาลัยติดตามผลการดําเนินการตามเงื่อนไขดังกลาวอยางเครงครัด
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
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4.5 การอนุมัติขยายระยะเวลาการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร
อธิการบดีเสนอตอที่ประชุมวา ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 13/2548 ลงวันที่
27 เมษายน พ.ศ. 2548 แตงตัง้ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร และใหคณะกรรมการสรรหาฯ
ปฏิบัติหนาที่ในการสรรหาคณบดี ตามที่กําหนดไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสรรหา
คณบดี พ.ศ. 2542 และ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2543 ทุกประการ นั้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ จะตอง
ดําเนินการใหแลวเสร็จจนถึงขั้นการเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัย ภายในกําหนดไมเกิน 60 วัน คือ วันที่ 25
มิถุนายน 2548 ตาม ขอ 10 วรรคสอง ของขอบังคับฯ แตเนื่องจากในชวงเวลาดังกลาวอธิการบดีมีภารกิจ
ในการชี้แจงขอมูลตอคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณารางพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. …
จึงไมสามารถดําเนินการสรรหาฯ ใหแลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนดได คณะกรรมการสรรหาฯ จึงขอขยาย
ระยะเวลาในการสรรหาฯ ออกไปอีก 30 วัน ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2548 ซึง่ เปนอํานาจของสภามหาวิทยาลัย
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมตั กิ ารขอขยายระยะเวลาในการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร
ออกไปอีก 30 วัน ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2548 ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การปรับโครงสรางการแบงสวนราชการของคณะวิทยาการจัดการ
อธิการบดีเสนอตอทีป่ ระชุมวา ดวยคณะวิทยาการจัดการ เสนอขอปรับโครงสรางการแบงสวน
ราชการเพื่อสนองตอบตอนโยบายรัฐบาลดานการปฏิรูประบบราชการ ที่เนนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล กอรปกับนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ไดกําหนดวิสัยทัศนดานการบริหาร
มหาวิทยาลัยใหเปนสถาบันอุดมศึกษาทีม่ กี ารบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีความคลองตัว สามารถรองรับ
การเปลีย่ นแปลงไดอยางรวดเร็ว โดยยึดหลักการบริหารจัดการทีด่ ี ทัง้ โครงสรางองคกรและระบบบริหาร
โดยมีขอเสนอการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการ ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม สรุปไดดังนี้
การแบงสวนราชการเดิม
การแบงสวนราชการใหม
1. สํานักงานคณบดี
1. สํานักงานคณบดี
2. การบริหารวิชาการของคณะ จะไมมีการแบง
2. ภาควิชาการเงินและบัญชี
โครงสรางองคกร โดยจะดําเนินการบริหาร
3. ภาควิชาบริหารธุรกิจ
หลักสูตร ในรูปของคณะกรรมการ และขึ้นตรง
4. ภาควิชาเศรษฐศาสตร
ตอคณะ แบงเปน 2 หลักสูตร
2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจ
2.2 หลักสูตรเศรษฐศาสตร
เมื่อปรับเปลี่ยนโครงสรางใหม คณะวิทยาการจัดการจะมีการบริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการ ดังนี้
1) คณะกรรมการประจําคณะ 2) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ 3) คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล 4) คณะกรรมการวิจัยและพิจารณาการผลิตเอกสารวิชาการ 5) คณะกรรมการบริการวิชาการ
6) คณะกรรมการประชาสัมพันธ และ 7) คณะกรรมการควบคุมคุณภาพการบริหารงานทั่วไป
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ ทั้งนี้ ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีคราวประชุม
ครั้งที่ 8/2548 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 เรียบรอยแลว
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จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการโครงสรางการแบงสวนราชการที่ไม
มีการกําหนดภาควิชา โดยใหคณะพิจารณาปรับปรุงแกไขตามขอคิดเห็นเสนอแนะ และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยใหมอีกครั้งดังนี้
1. ตามโครงสรางการบริหารวิชาการของคณะ จะไมมีการแบงโครงสรางองคกร โดยจะ
ดําเนินการบริหารหลักสูตรในรูปของคณะกรรมการนั้น ปรากฏวาตามเอกสารไมมีคณะ
กรรมการชุดใดเลยที่มีหนาที่รับผิดชอบการบริหารหลักสูตร
2. ในสวนของการบริหารวิชาการควรมีสํานักงานวิชาการในคณะเพื่อทําหนาที่ดานการบริหาร
วิชาการและหลักสูตรตางๆของคณะ
3. ขอ 4.4 คณะกรรมการวิจัยและพิจารณาการผลิตเอกสาร ควรเปลี่ยนชื่อใหมเปน “คณะ
กรรมการวิจัย” เนื่องจากการพิจารณาการผลิตเอกสารวิชาการ เปนเรื่องปลีกยอย และ
บทบาทหนาที่ในขอ 6 และ 7 ใหนําไปอยูในหนาที่ของคณะกรรมการในขอ 4.2 หรือ 4.5
4. ปรับแผนภูมโิ ครงสรางของคณะใหมใหสอดคลองกับการกํากับดูแลของคณะกรรมการแตละดาน
5. การบริหารงบประมาณ ควรครอบคลุมถึงการบริหารจัดการเงินงบประมาณแผนดินดวย
6. บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพวิชาการ ขอ 4.2 ขอยอยที่ 3 ควรแกไขจาก
“พิจารณาคุณสมบัติ…” เปน “พิจารณาคุณสมบัติและประสบการณ…”
และทีป่ ระชุมเห็นชอบใหอธิการบดีพจิ ารณาจัดทํากรอบแนวทางการจัดระบบบริหารภายในคณะในรูปแบบ
ตางๆ เพื่อใหแตละคณะสามารถนําไปพิจารณาดําเนินการใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน
5.2 รางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ตามแผนยุทธศาสตรการ
บริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2546-2550 ไดกําหนดยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการผลิตบัณฑิต โดย
มีมาตรการในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ให
เอือ้ ตอการจัดการศึกษาทีต่ อบสนองความตองการของผูเรียนที่มีความหลากหลาย สอดคลองตามแนวทางใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยจึงไดดําเนินการใหมีการจัดการศึกษาไดหลาย
ระบบ เชน ระบบทวิภาค ระบบชุดวิชา เปนตน รวมทัง้ เปดใหมกี ารจัดการหลักสูตรเพือ่ ขออนุมตั สิ องปริญญา
การใหเทียบโอนหนวยกิตทัง้ ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการ ไดออก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งสงผลให
มหาวิทยาลัยตองดําเนินการปรับปรุงรายละเอียดในการจัดทําหลักสูตรและวิธจี ดั การศึกษาใหสอดคลองกับ
เกณฑมาตรฐานดังกลาว จึงมีความจําเปนทีต่ อ งปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาขั้น
ปริญญาตรี พ.ศ. 2542 ใหเปนปจจุบันสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงขางตนดวย ซึ่งมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม ทั้งนี้ไดรบั ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่
8/2548 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 เรียบรอยแลว
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบรางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การ
จัดการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ตามที่เสนอ โดยมีขอเสนอแนะดังนี้
1. เพิ่มเติมขอความ ทายขอ 47 วา “หรือจนกวาจะสามารถดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบ
นี้ได” เพื่อเอื้อประโยชนตอนักศึกษา
2. ระเบียบนี้จะเนนไปในทางที่เปนแนวปฏิบัติ ขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาออกระเบียบหรือ
แนวทางที่เนนไปที่คุณภาพของบัณฑิต และแนวโนมการศึกษาในอนาคต ดวย
5.3 การตรวจประเมินระดับคุณภาพของการกํากับดูแลของคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามแนวทางการประเมินผลของ ก.พ.ร.
รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากรในฐานะผูรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายแผนและ
สารสนเทศ และกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดมหี นังสือที่ นร 1202/1251 ลงวันที่ 11 เมษายน 2548 ไดใหความเห็นชอบ
แผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ 2548 โดยมีแนวทางประเมินผลในดานการประกัน
คุณภาพภายในและดานการบริหารจัดการ ตัวชีว้ ดั ที่ 2 โดยกําหนดใหมกี ารตรวจประเมินระดับคุณภาพของการ
กํากับดูแลของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึง่ หมายถึงระบบ และแนวทางทีจ่ ดั ใหมกี ระบวนการและ
โครงสรางของภาวะผูน าและการให
ํ
แนวคิดและเสนอแนวทางการดําเนินงาน ของมหาวิทยาลัยใหมคี วามรับผิดชอบ
ตามหนาที่ดวยความโปรงใส สรางความสามารถในการพัฒนาทั้งดานการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต การพัฒนา
งานวิจัย รวมถึงงานดานวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และเพิ่มคุณคาใหกับผูมีสวนไดเสียใน
ระยะยาว ภายใตกรอบการมีจริยธรรมที่ดี หลักสากลที่เปนมาตรฐานของการกํากับดูแลที่ดี จากหลักสากล
ดังกลาว ไดกําหนดหลักเกณฑในการประเมินผล 2 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
กําหนดนํ้าหนัก รอยละ 65
หมวดที่ 2 การเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส
กําหนดนํ้าหนัก รอยละ 35
ซึ่งฝายเลขานุการที่ประชุม ไดจัดทํา รางกรอบในการกําหนดตัวชี้วัดระดับคุณภาพของการกํากับดูแลของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยไดกําหนดเปาหมาย ขอมูลพื้นฐาน ตัวชี้วัด และแนวทางการเตรียม
ขอมูลสําหรับการประเมินแตละองคประกอบไว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติใหคณะกรรมการดานการบริหารจัดการที่ดี รับไป
พิจารณา โดยอาจปรับขอมูลพื้นฐานกับตัวชี้วัดใหสอดคลองกันยิ่งขึ้น และเสนอใหสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอีกครั้ง
5.4 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548 - 2551) มหาวิทยาลัยขอนแกน
รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากรในฐานะผูรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายแผนและ
สารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา แผนปฏิบตั ริ าชการมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป พ.ศ. 2548 –2551
จัดทําขึน้ ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธกี ารบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่กําหนด
ใหสวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ที่สอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2548 –
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คราวประชุมครั้งที่ 4/2548 วันที่ 1 มิถุนายน 2548
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2551 ของรัฐบาลและในแตละปงบประมาณ สวนราชการจะตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปเพื่อขอรับ
ความเห็นชอบและรับการจัดสรรงบประมาณประจําปจากสํานักงบประมาณ สาระสําคัญของแผนปฏิบตั ริ าชการ
4 ป มหาวิทยาลัยขอนแกนจัดทําขึน้ โดยพิจารณานํากรอบทิศทางตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย และแผนกลยุทธ
การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2546-2550 เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการและ
แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2548-2551 ประกอบดวยสาระสําคัญ 3 สวนหลัก คือ วิสัยทัศนและ
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ กิจกรรมหลักและโครงการหลักตามยุทธศาสตรและงบประมาณ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยจะใชเปนยุทธศาสตรของการดําเนินการในระยะสี่ปเปนแนวทางเพื่อการดําเนินงานของคณะ
หนวยงานของมหาวิทยาลัยอยางเปนเอกภาพ และเปนเครื่องมือสําหรับการบูรณาการแปลงแผนสูการปฏิบัติ
ที่ชัดเจนและผลักดันใหการดําเนินการในภารกิจตางๆ โดยทุกภาคสวนของมหาวิทยาลัยใหเกิดผลสัมฤทธิ์
บรรลุเปาประสงคและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย สามารถตอบสนองเปาหมายและผลลัพธตามยุทธศาสตร
ตางๆภายใตแผนการบริหารราชการแผนดินไดอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน ทั้งนี้ไดมีการสัมมนาเพื่อรับฟง
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปแลวเมื่อวันที่
25 พฤษภาคม 2548
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 25482551) มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามที่เสนอ
5.5 ขออนุมตั เิ สนอโครงการจัดตัง้ ศูนยวจิ ยั เพือ่ ความเปนเลิศดานคณิตศาสตรศกึ ษา
คณบดีคณะศึกษาศาสตรในฐานะผูรับผิดชอบโครงการเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่สํานักงาน
คณะอนุกรรมการการอุดมศึกษามีนโยบายจัดตั้งศูนยความเปนเลิศทางวิชาการเพิ่มเติมจํานวน 2 ศูนย คือ
ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานคณิตศาสตร และศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานฟสิกส และคณะ
อนุกรรมการจัดทําโครงการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 8
มีนาคม 2548 มีมติใหแจงมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที่มีความพรอมที่จะจัดตั้งศูนยความเปนเลิศ
ทางวิชาการ ใหเสนอโครงการเพื่อเสนอใหคณะอนุกรรมการฯ นั้น คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ในฐานะที่มีศูนยวิจัยคณิตศาสตรศึกษา ซึ่งมีความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลกทั้งใน
ประเทศญี่ปุน เกาหลี จีน อเมริกา และ ออสเตรเลีย ไดประสานงานกับมหาวิทยาลัยอื่นทั้งในสวนกลาง
และภูมิภาค มีความพรอมที่จะเขารวมโครงการดังกลาว จึงไดจัดทําขอเสนอโครงการเพื่อจัดตั้งศูนยวิจัย
เพื่อความเปนเลิศดานคณิตศาสตรศึกษา เพื่อเสนอตอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อรับการพิจารณาตอไป ซึ่งมี
รายละเอียดโครงการ ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ทั้งนี้ ในการเสนอโครงการจัดตั้งศูนยวิจัยเพื่อความเปนเลิศดานคณิตศาสตรศึกษาตอ
คณะอนุกรรมการฯ เพื่อรับการพิจารณานั้น จะตองไดรับความเห็นชอบและอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมตั กิ ารเสนอโครงการจัดตัง้ ศูนยวจิ ยั เพือ่ ความเปนเลิศ
ดานคณิตศาสตรศึกษา ตามทีเ่ สนอ
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5.6 เสนอแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป 2548
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยขอนแกน จะ
ตองดําเนินการสรรหาผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลพระธาตุพนมทองคํา ใหเปนไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2539 และขอบังคับมหาวิทยาลัย
ขอนแกน วาดวยรางวัลพระธาตุพนมทองคํา พ.ศ. 2544 จึงเสนอขอแตงตั้ง คณะกรรมการกลั่นกรองผู
สมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป 2548 ตามองคประกอบขอ 8.1 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย
ขอนแกน วาดวยการใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2539 โดยกรรมการชุดนี้มีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการ
สรรหา และหรือพิจารณากลั่นกรองรายชื่อบุคคลผูมีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพือ่
พิจารณาอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ตอไป ซึ่งการดําเนินการครอบคลุมถึงผูสมควรไดรับรางวัลพระธาตุพนม
ทองคําดวย
ทีป่ ระชุมคณบดี คราวประชุมครัง้ ที่ 8/2548 เมือ่ วันที่ 4 พฤษภาคม 2548 ไดมมี ติเสนอ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รวมเปนกรรมการ
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผูสมควรไดรับ
ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป 2548 ประกอบดวย
1. นางผาณิต นิติทัณฑประภาศ
เปนประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารยจีระ หงสลดารมภ
เปนกรรมการ
3. ศาสตราจารยกนก วงษตระหงาน
เปนกรรมการ
4. อธิการบดี
เปนกรรมการ
5. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
เปนกรรมการ
6. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
เปนกรรมการ
7. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เปนกรรมการ
8. รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
เปนกรรมการและเลขานุการ
5.7 เสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการประจําสถาบัน
วิจัยและพัฒนา
รองอธิการบดีฝา ยวิจยั เสนอตอทีป่ ระชุมวา ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยคณะ
กรรมการประจําสถาบันวิจยั และพัฒนา พ.ศ. 2548 ขอ 5 (5.3) กําหนดใหมี “กรรมการผูท รงคุณวุฒภิ ายใน
และ/หรือภายนอกมหาวิทยาลัย ซึง่ อธิการบดีแตงตัง้ จากผูม คี วามรูค วามสามารถทางการวิจยั ดานสังคมศาสตร
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และดานวิทยาศาสตรสขุ ภาพ จํานวนไมนอ ยกวา 5 คน แตไมเกิน 9 คน โดยได
รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี และกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกใหเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความ
เห็นชอบดวย” นั้น
เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับฯ ดังกลาว สถาบันวิจัยไดดําเนินการเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิ และ
ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2548 และ
ครั้งที่ 8/2548 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2548 เรียบรอยแลว จํานวน 9 ทาน เปนผูทรงคุณวุฒิภายใน
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จากผูแทนคณาจารยมหาวิทยาลัยขอนแกน จากสาขาวิชาการตางๆ 4 ทาน และผูทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่ง
มีความรู ความสามารถดานตางๆจาก นักวิชาการ ผูแทนองคกรภาครัฐ และผูแทนภาคธุรกิจเอกชน/ภาค
ประชาชน จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบรายชื่อผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่เสนอ
แตงตั้งเปน คณะกรรมการประจําสถาบันวิจยั และพัฒนา จํานวน 5 ทาน ดังนี้
1. รศ. ดร.สุจินต สิมารักษ ขาราชการบํานาญ มหาวิทยาลัยขอนแกน
2. นายวิม รุงกรุต
ผูตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
3. นายธวัชชัย เฮงประเสริฐ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแกน
4. นายเอนก นาคะบุตร
ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการจัดการความรูทองถิ่น
5. นายประหยัด โททุมพล ผูจัดการฝายวิสาหกิจชุมชนเครือขายอินแปง จังหวัดสกลนคร
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
เนื่องจากผูถูกเสนอลําดับที่ 1 อยูระหวางการดําเนินเรื่องเพื่อขอขยายเวลาราชการ
อธิการบดีจงึ ขอถอนวาระนีไ้ ปกอน โดยจะนําเสนอตอทีป่ ระชุมคณบดีอกี ครัง้ พรอมทัง้ รายชือ่ ผูท รงคุณวุฒทิ ี่
เสนอจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตัง้ จากคณาจารยประจํา กอนเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
5.8 การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี
อธิการบดีเสนอตอที่ประชุมวา ตามคําสัง่ สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 9/2548 ลงวันที่
10 มีนาคม 2548 และที่ 12/2548 ลงวันที่ 27 เมษายน 2548 แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะเทคโนโลยี ประกอบดวย
1. อธิการบดี
เปน ประธานคณะกรรมการ
2. นายสุชาติ เมืองแกว
เปนกรรมการ
3. รองศาสตราจารยศักรินทร ภูมิรัตน
เปนกรรมการ
4. คณบดีคณะเกษตรศาสตร
เปนกรรมการ
5. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
เปนกรรมการ
6. รองศาสตราจารยกิ่งฟา สินธุวงษ
เปนกรรมการ
7. ประธานสภาคณาจารย
เปนกรรมการ
และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2548 ใหขยายเวลา
ในการสรรหาฯ ออกไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2548 นั้น คณะกรรมการสรรหาฯ ไดดําเนินการตาม
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี ฉบับที่ 1/2548 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2548 จนถึง
ขั้นตอนการสัมภาษณผูไดรับการเสนอชื่อและสมัครใจเขาสูกระบวนการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี ในวัน
ที่ 20 พฤษภาคม 2548 ซึ่งมีจํานวน 3 ทาน ปรากฏวา นายสุชาติ เมืองแกว และ รองศาสตราจารย
ศักรินทร ภูมิรตั น ติดราชการไมอาจมาทําการสัมภาษณผไู ดรบั การเสนอชือ่ ได คณะกรรมการทานอืน่ เห็นวาในการ
สัมภาษณผไู ดรบั การเสนอชือ่ ควรมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒอิ ยูด ว ย จึงไดเชิญผูไ ดรบั การเสนอชือ่
หารือรวมกัน และเห็นวาควรเลือ่ นการสัมภาษณผไู ดรบั การเสนอชือ่ เปนวันที่ 1 มิถนุ ายน 2548 เวลา 13.30 น.
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 1) ขออนุมัติขยายเวลาในการสรรหา
ออกไปอีกเปนเวลา 15 วัน 2) เนื่องจากในวันที่ 1 มิถุนายน 2548 รองศาสตราจารยกิ่งฟา สินธุวงษ
ตองเดินทางไปราชการตางประเทศ จึงใครขออนุมัติแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท ผูแทน
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คณาจารยทานอื่นเปนกรรมการแทน 3) หากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ทาน ไมอาจมา
ทําการสัมภาษณผไู ดรบั การเสนอชือ่ ได ขออนุมตั แิ ตงตัง้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒทิ า นอืน่ แทน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้
1. อนุมัติขยายเวลาในการสรรหาออกไปอีกเปนเวลา 15 วัน
2. ให ศาสตราจารยเมธา วรรณพัฒน เปน กรรมการแทน รองศาสตราจารยกงิ่ ฟา สินธุวงษ
และให อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เปนกรรมการแทน รองศาสตราจารยศักรินทร ภูมิรัตน
ซึง่ ไมอาจมาทําการสัมภาษณฯผูไ ดรบั การเสนอชือ่ ได
5.9 เสนอแตงตัง้ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
อธิการบดีเสนอตอที่ประชุมวา ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 9/2548 ลงวันที่
10 มีนาคม 2548 แตงตัง้ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร นัน้ บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ
ไดดาเนิ
ํ นการสรรหาผูส มควรไดรบั การพิจารณาแตงตัง้ ใหดารงตํ
ํ าแหนงคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร ตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2542 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 เสร็จ
เรียบรอยแลวปรากฏวา รองศาสตราจารยอินทรพล หอวิจิตร เปนผูสมควรไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบและอนุมตั ใิ หแตงตัง้ รองศาสตราจารยอนิ ทรพล
หอวิจติ ร เปนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร ตามเสนอ ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 10 มิถุนายน 2548 เปนตนไป
5.10 เสนอแตงตั้งผูอํานวยการวิทยาเขตหนองคาย
อธิการบดีเสนอตอที่ประชุมวา ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 8/2548 ลงวันที่
10 มีนาคม 2548 แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการวิทยาเขตหนองคาย นั้น บัดนี้ คณะกรรมการ
สรรหาฯ
ไดดําเนินการสรรหาผูสมควรไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาเขต
ํ
ทยาเขต
หนองคาย ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1/2548) เรือ่ ง การสรรหาผูอานวยการวิ
หนองคาย พ.ศ. 2548 เสร็จเรียบรอยแลว ปรากฏวา ผูชวยศาสตราจารยวันชัย สุมเล็ก เปนผูสมควรไดรับ
การพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาเขตหนองคาย
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบและอนุมตั ใิ หแตงตัง้ ผูช ว ยศาสตราจารยวนั ชัย
สุม เล็ก เปนผูอํานวยการวิทยาเขตหนองคาย ตามเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 14 กรกฎาคม 2548
เปนตนไป
5.11 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 7 หลักสูตร
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา คณะในสังกัดไดเสนอขอ
อนุมัติหลักสูตร ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และคณะกรรมการผูทรง
คุณวุฒพิ จิ ารณาหลักสูตรไดพจิ ารณาและแนะนําใหแกไขขอความตางๆ ผูร บั ผิดชอบหลักสูตรไดดาเนิ
ํ นการแกไข
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ตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิเรียบรอยแลว จํานวน 7 หลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียดการจําแนกหลักสูตร
ตามประเภทหลักสูตร ระดับปริญญา คณะ และประเภทการเปดสอน ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติใหความเห็นชอบหลักสูตรตามที่เสนอ ดังนี้
ระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพืชไร (ศึกษาเปนภาษาอังกฤษ)
ระดับปริญญาโท 4 หลักสูตร
1. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548)
3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548)
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ฉบับป พ.ศ. 2546
(ประเภทปรับปรุงเล็กนอย)
ระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ในลักษณะโครงการพิเศษ
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ในลักษณะโครงการพิเศษ
5.12 เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา คณะตางๆในสังกัดโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะไดเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษาโดยรับรองวา
ไดตรวจสอบรหัสประจําตัวนักศึกษา ชื่อ-ชื่อสกุล รายวิชา สาขาวิชา และคะแนนเฉลีย่ สะสม ถูกตองเรียบ
รอยแลว มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตามอํานาจตามความในมาตรา 16 (3)
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 จํานวน 176 คน ประกอบดวย
- ระดับปริญญาเอก
2
คน
- ระดับปริญญาโท
33
คน
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 73
คน
- ระดับปริญญาตรี
68
คน
ํ จการศึกษาตามคณะ ระดับหลักสูตร ชือ่ ปริญญา ตามเอกสารประกอบ
ซึง่ มีรายละเอียดสรุปการจําแนกผูส าเร็
วาระการประชุม
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษาตามที่เสนอ
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 รายงานดําเนินงานของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร
ประจําป 2547
รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมวา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
การบริหารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน พ.ศ. 2538 ขอ 23 กําหนดใหมีรายงานการเงินประจําปของ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม ซึ่งมีการตรวจสอบบัญชี ณ วันสิ้นป สําหรับปงบประมาณ 2547 สถานปฏิบัติ
การเภสัชกรรมชุมชน ไดมีการตรวจสอบบัญชีโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงินดังกลาวไดผานการ
พิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ในคราวประชุม ครั้งที่
1/2548 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2548 และผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัช
ศาสตร ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2548 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระ โดยสรุปมีกําไรสุทธิป 2547 จํานวน 300,165.17 บาท
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
6.2 รายงานผลการตรวจสอบบัญชี และรายงานการประเมินผลองคกรในกํากับศูนยประชุม
เอนกประสงคกาญจนาภิเษก ประจําป 2547
รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมวา หนวยตรวจสอบภายใน ไดตรวจสอบงบดุล
และงบรายรับ- รายจาย ของศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก สําหรับปสิ้นสุด เพียงวันที่ 31
ธันวาคม 2547 กับบัญชีเอกสารและหลักฐานตางๆ การปฏิบัติทางบัญชีและทดสอบรายอื่นๆ ที่เห็นวา
จําเปนตามหลักวิชาการบัญชีแลว เห็นวางบการเงินนี้แสดงผลการดําเนินงานโดยถูกตองตามที่ควร และไดทํา
ขึ้นตามหลักบัญชีที่ใชโดยทั่วไป การบันทึกบัญชีใชเกณฑคงคาง (Accural Basis) และ คณะกรรมการตรวจ
สอบและประเมินผลการดําเนินงานองคกรในกํากับมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน
ที่ 2559/2547 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2547 ไดประเมินผลจากงบดําเนินงานของศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก ประจําป 2547 แลว โดยสรุปมีกําไรสุทธิ ป 2547 จํานวน 1,135,528.08 บาท
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
6.3 รายงานความคืบหนาของคดีกอสราง
อธิการบดีเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยไดบอกเลิกสัญญากอสรางกับผูรับจาง
หลายโครงการ และลาสุดไดบอกเลิกสัญญากอสรางกับผูรับจางจํานวน 4 โครงการ เนื่องจากผูรับจางประสบ
ปญหากอสรางลาชา ไมเปนไปตามสัญญาอันเนื่องมาจากการขาดสภาพคลองทางการเงิน มีรายละเอียดโดย
สรุป ดังนี้
1. โครงการกอสรางศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับ บริษัทเทพอินทนนท
จํากัดตามสัญญาเลขที่ สธ 95/2541 ลงวันที่ 25 กันยายน 2541 วงเงินกอสราง 457,950,000 บาท ผูรับ
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จางไดฟองคดีตอศาลปกครองกลาง กรุงเทพมหานคร อางวามหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญาโดยมิชอบและ
เรียกรองคาเสียหายจํานวน 126,997,918 บาท (บอกเลิกสัญญาวันที่ 26 สิงหาคม 2547) ขณะนี้ไดขอ
ความอนุเคราะหแกตางคดี ฟองแยง เรียกคาเสียหาย และใหรื้อถอนสํานักงานชั่วคราวแลว โดยทาง
มหาวิทยาลัยไดขอขยายระยะเวลายื่นคําใหการตอศาลปกครองออกไปอีกมีกําหนด 30 วัน นับแตวันที่ 22
เมษายน 2548 เปนตนไป บัดนี้ ศาลปกครองกลางอนุมัติใหขยายระยะเวลาถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2548
และพนักงานอัยการไดรับเรื่องแลว และมีหนังสือสอบถามมหาวิทยาลัยวาจะนําเขาศาลปกครองหรือ
กระบวนการอนุญาโตตุลาการ
2. โครงการกอสรางอาคารศรีนครินทรานุสรณ กับ บริษัทไตรยูเนี่ยน จํากัด ตามสัญญา
เลขที่ สธ 74/2540 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2540 วงเงินกอสราง 598,500,000 บาท อยูในระหวางการ
เตรียมฟองเปนคดีปกครอง ซึ่งมีกําหนดอายุความ 1 ป นับแตวันบอกเลิกสัญญา (บอกเลิกสัญญาวันที่ 9
กรกฎาคม 2547) ขณะนี้บริษัทไทยลิฟทอินดัสตรีส จํากัด ไดฟองเปนคดีแพงตอศาลแพง
กรุงเทพมหานคร เรียกรองลิฟทคืน พรอมกับเรียกรองคาเสียหายจํานวน 24,658,288 บาท พรอมกับคา
บํารุงรักษา หากไมใหขนยาย ศาลไดมีหมายหาม ชั่วคราวมิใหมหาวิทยาลัยทําการใดๆ และอนุญาตให
บริษัทฯขนยายลิฟทไปเก็บชั่วคราว ณ สํานักงานของบริษัทฯได และใหมหาวิทยาลัยแกคําใหการภายในวันที่
28 เมษายน 2548 โดยศาลนัดไตสวนวันที่ 16 พฤษภาคม 2548 และนัดสืบพยานโจทกวันที่ 30
พฤษภาคม 2548 งานวินัยฯ ไดขอความอนุเคราะหอัยการสูงสุดแกตางคดีและ ขอใหเพิกถอนหมายหาม
ของศาลแลว และไดสงเรื่องใหอัยการสูงสุดวันที่ 18 เมษายน 2548
3. โครงการกอสรางอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร กับ บริษัทไตรยูเนี่ยน
จํากัดตามสัญญาเลขที่ สธ 20/2541 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2541 วงเงินกอสราง 219,000,000 บาท อยูใน
ระหวางการเตรียมฟองเปนคดีปกครอง ซึ่งมีกําหนดอายุความ 1 ป นับแตวันบอกเลิกสัญญา (บอกเลิก
สัญญาวันที่ 4 สิงหาคม 2547) ขณะนี้บริษัทไทยลิฟทอินดัสตรีส จํากัด ไดฟองเปนคดีแพงตอศาล
กรุงเทพมหานครเรียกรองลิฟทคืน พรอมกับเรียกรองคาเสียหายจํานวน 4,050,000 บาท และให
มหาวิทยาลัยแกคําใหการภายในวันที่ 28 เมษายน 2548 โดยศาลนัดไตสวนวันที่ 13 มิถุนายน 2548 และ
นัดสืบพยานโจทกวันที่ 27 มิถุนายน 2548 งานวินัยฯไดขอความอนุเคราะหอัยการสูงสุดแกตางคดีและได
สงเรื่องใหอัยการสูงสุดวันที่ 18 เมษายน 2548
4. โครงการกอสรางศูนยสารสนเทศ กับ หางหุนสวนจํากัดแสงวิโรจนกอสราง ตามสัญญา
เลขที่ สธ 88/2542 ลงวันที่ 23 กันยายน 2542 วงเงินกอสราง 119,754,000 บาท อยูในระหวางการ
เตรียมฟองเปนคดีปกครอง ซึ่งมีกําหนดอายุความ 1 ป นับแตวันบอกเลิกสัญญา (บอกเลิกสัญญาวันที่ 14
กรกฎาคม 2547) ตอมาหางฯผูรับจางไดฟองคดีตอศาลปกครองขอนแกนเปนคดีหมายเลขดําที่ 93/2548
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2548 อางวามหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญาโดยมิชอบ ขอใหยกเลิกการบอกเลิกสัญญา
มหาวิทยาลัยขอขยายระยะเวลายื่นคําใหการมีกําหนด 30 วัน แตศาลปกครองขอนแกนไมอนุญาต โดยให
เหตุผลวาอัยการกับมหาวิทยาลัยอยูในจังหวัดขอนแกนสามารถปรึกษาหารือกันไดในเวลาที่กําหนด ทําให
ตองฟองแยง เรียกรองคาเสียหายและทําคําใหการแกตางคดีสงภายในวันที่ 20 เมษายน 2548 ขณะนี้
อัยการอาวุโสไดรบั เรือ่ งและสงใหศาลปกครองขอนแกนแลว เพือ่ จะไดจดั สงใหพนักงานอัยการเพิม่ เติมตอไป
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มหาวิทยาลัยยังมีคดีกอ สรางอีกจํานวน 6 คดี ทีไ่ ดสง ใหพนักงานอัยการยืน่ ขอเสนอพิพาทตอ
อนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ กรุงเทพมหานคร เรียบรอยแลว ขณะนีอ้ ยูใ นระหวางรวบรวมขอเท็จจริง
พยานเอกสาร หลักฐานและจัดทําคําใหการตางๆ เสนออนุญาโตตุลาการ ซึง่ จะรายงานความคืบหนาใหทราบตอไป
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
6.4 รายงานผลคดีแกตางคดีแพง เรื่อง โมฆะกรรม ใหระงับการหักเงินเดือน เรียกเงินคืน
กรณีสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน
อธิการบดีเสนอตอทีป่ ระชุมวา ตามทีม่ หาวิทยาลัยขอนแกนขอใหพนักงานอัยการคดีศาลแขวง
ขอนแกนแกตา ง คดีแพงหมายเลขดํา ที่ 901/2547 ของศาลแขวงขอนแกน ระหวาง นางอารีย บัวจันทร เปนโจทก
ฟอง นายปยะ นันทัยเกือ้ กูล สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน และ มหาวิทยาลัยขอนแกน โดย
รศ. สุมนต สกลไชย เปนจําเลยที่ 1, 2,3 ตามลําดับ เรื่อง โมฆะกรรม ใหระงับการหักเงินเดือน เรียกเงิน
คืน นั้น พนักงานอัยการคดีศาลแขวงขอนแกน ไดรับแกตางใหแลว และเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2548 โจทก
ไดขอถอนฟองมหาวิทยาลัยขอนแกน โดย รองศาสตราจารยสมุ นต สกลไชย จําเลยที่ 3 โดยฝายจําเลยทั้งสาม
ไมคัดคาน ศาลแขวงขอนแกนอนุญาตและใหจําหนายคดีเฉพาะจําเลยที่ 3 แลว สวนจําเลยที่ 1 และที่ 2 ยัง
คงดําเนินคดีตอไป
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
6.5

รายงานผลคดีปกครอง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
(การกอสรางอาคารศูนยสารสนเทศ)
อธิการบดีเสนอตอที่ประชุมวา สํานักงานศาลปกครองขอนแกน มีหนังสือที่ ศป 004/ธ
388 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2548 แจงผลคดีปกครองกรณีหางหุนสวนจํากัดแสงวิโรจนกอสราง มีคําขอใหศาล
ปกครองขอนแกนมีคาสั
ํ ง่ กําหนดมาตรการหรือวิธกี ารคุม ครองเพือ่ บรรเทาทุกขชวั่ คราวกอนการพิพากษาตาม
คดีหมายเลขดําที่ 93/2548 ระหวางหางหุน สวนจํากัดแสงวิโรจนกอ สราง ผูฟ อ งคดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ผูถูก
ฟองคดี เรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (การกอสรางอาคารศูนยสารสนเทศ) โดยขอใหยกเลิก
หนังสือบอกเลิกสัญญาและใหระงับการประกวดราคาและระงับการลงนามในสัญญาจาง นัน้ เมือ่ วันที่ 23
มีนาคม 2548 ศาลปกครองไดมคี าสั
ํ ง่ ไมรบั คําขอคุม ครองชัว่ คราวกอนการพิพากษา
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
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6.6 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ในช ว งที่ ไม มีก ารประชุ ม
สภามหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยไดจัดทํ าหนังสือเวียนเสนอตอกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 2 ครั้ง และเมื่อถึงวันที่ครบกําหนดการเวียนหนังสือ
แลวปรากฏวาไมมีขอทักทวงแตประการใด จึงถือวาสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ ดังนี้
ครัง้ ที่ 1 ตามหนังสือมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว.2824 และตามบันทึก ที่ ศธ 0514.1.1.2/
ว.225 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 โดยครบรอบการเวียนหนังสือในวันที่ 13 พฤษภาคม 2548
- ระดับปริญญาตรี
143 คน
- ระดับปริญญาโท
18 คน
- ระดับปริญญาเอก
1 คน
รวม 162 คน
ครัง้ ที่ 2 ตามหนังสือมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว.3031 และตามบันทึก ที่ ศธ 0514.1.1.2/
ว.250 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2548 โดยครบรอบการเวียนหนังสือในวันที่ 24 พฤษภาคม 2548
- ระดับตรี
66 คน
- ระดับปริญญาโท
2 คน
- ระดับปริญญาเอก
2 คน
รวม 70 คน
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
6.7 สรุปกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวาง 16 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2548
ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยสินในฐานะผูแทนรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษเสนอตอที่
ประชุมวา ในชวงวันที่ 16 มีนาคม –15 พฤษภาคม 2548 มหาวิทยาลัยไดดําเนินกิจกรรมที่สําคัญๆ ใน
ดานการพัฒนาวิชาการและผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
การพัฒนานักศึกษา การตางประเทศ การพัฒนาสิ่งแวดลอม การพัฒนาระบบบริหารและบุคลากร และ
การจัดกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
6.8 รายงานสรุปขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน
เดือน มีนาคม และเมษายน 2548
ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยสินในฐานะผูแทนรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษเสนอตอที่
ประชุมวาดวยฝายกิจการพิเศษ และงานประชาสัมพันธ ไดรวบรวมรายงานขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนา
หนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน ประจําเดือนมีนาคม และ เมษายน 2548 โดยแยกประเภทเปนขาวดาน
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ตางๆ เชน ขาวงานวิจยั บริการวิชาการ กิจกรรม ทัว่ ไป บริการชุมชน บุคคล เปนตน รวม 89 ขาวในเดือน
มีนาคม และ 76 ขาวในเดือนเมษายน ซึง่ มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
6.9 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจําเดือนเมษายน 2548
อธิการบดีเสนอตอทีป่ ระชุมวา ในเดือนเมษายน 2548 อธิการบดีไดปฏิบตั ภิ ารกิจตางๆ
ประกอบดวย งานประจําทั่วไป กิจกรรมที่เกี่ยวของกับตางประเทศ/วิเทศสัมพันธ การเปนวิทยากรบรรยาย
หรืออภิปราย และอื่นๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 การแจงความดําเนินคดีผูบริหารมหาวิทยาลัยและการแกปญหากรณี
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน
อธิการบดีเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยไดใหความชวยเหลือสมาชิกสหกรณ
ออมทรัพยฯ กรณีสัญญาเงินกูพิเศษ(ซื้อที่ดิน) เกิดปญหา ไมมีหลักทรัพยคํ้าประกัน หรือมีแตไมสมบูรณ
โดยการระงับการหักเงินเดือนเพื่อชําระหนี้แก สหกรณออมทรัพยฯ จํานวน 422 ราย ตั้งแตเดือนธันวาคม
2547 เปนตนมา ซึ่งที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 22/2547 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2547 ไดพิจารณา
ใหความเห็นชอบดังกลาว และในเวลาตอมา ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธ ในฐานะประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยฯ ไดเสนอขอยกเลิกการระงับการหักเงินเดือนของสมาชิกสหกรณออมทรัพยฯ ตั้งแต
เดือนเมษายน 2548 เปนตนไป ที่ประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2548
ไดมมี ติเห็นชอบตามทีเ่ สนอ กรณีทสี่ มาชิกสหกรณฯ มีความเดือดรอนใหตดิ ตอโดยตรงกับสหกรณออมทรัพยฯ
และขอความรวมมือใหสหกรณออมทรัพยฯ ดําเนินการเพื่อแกปญหาตอไป
ภายหลังไดมีกลุมบุคคลในมหาวิทยาลัยขอนแกน 2 กลุม มีหนังสือถึงอธิการบดีขอให
ทบทวนมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2548 วาระ 3.1 คือ กลุมนายไพศาล
แสงสุวรรณ และกลุมนางลําพูน หรองบุตรศรี ทั้งนี้ หนังสือที่มีถึงอธิการบดีนั้นมีสาระสําคัญเชนเดียวกันคือ
ขอใหมหาวิทยาลัยระงับการหักเงินเดือนของสมาชิกที่กูเงินกูพิเศษที่เคยระงับไวตอไป
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2548 นายไพศาล แสงสุวรรณกับพวก จํานวนหนึ่ง
ไดไปแจงความ ณ สถานีตารวจภู
ํ
ธร อ.เมือง จ.ขอนแกน เพือ่ ใหดาเนิ
ํ นคดีกบั นายสุมนต สกลไชย อธิการบดี
และผูบริหารมหาวิทยาลัยจํานวนรวม 32 คน ซึ่งเปนองคประชุมที่ประชุมคณบดี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม
2548 ขอหายักยอกทรัพย หักเงินเดือนบุคลากร 60% ไปใชหนี้สหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยขอนแกน
ทีป่ ระชุมคณบดี คราวประชุมวาระพิเศษ เมือ่ วันที่ 29 พฤษภาคม 2548 ไดพจิ ารณาเรือ่ งดังกลาว โดยคํานึงถึง
หลักการ ความถูกตองประโยชนของสมาชิกสวนใหญและความสมเหตุสมผลแลว มีมติยืนยันตามมติที่
ประชุมคณบดี ครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม 2548 คือ ใหมหาวิทยาลัยขอนแกนยกเลิกการ
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ระงับหักเงินเดือนของสมาชิกสหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด โดยมีเหตุผลและมาตรการ
แนวทางเพือ่ แกไขปญหาเพิม่ เติม ตามรายละเอียดเอกสารประกอบวาระการประชุม ซึง่ ในขณะนีก้ ลุม ผูค ดั คาน
ยังเคลื่อนไหวอยู
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา 11.35 น.
กุลธิดา ทวมสุข
(รองศาสตราจารยกุลธิดา ทวมสุข)
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
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