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ผูมาประชุม
  1. พลตํ ารวจเอกเภา  สารสิน    นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน     ประธาน
  2. นางผาณิต  นิติทัณฑประภาศ           อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
                                                             และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  3. นายเจตน  ธนวัฒน                             กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

  4. พลตํ ารวจเอกสมชาย  ไชยเวช                       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  5. นายสมพร  กล่ินพงษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  6. นายสุชาติ  เมืองแกว         กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  7. ศ.จีระ  หงสลดารมภ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  8. นางสาวนวพร  เรืองสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  9. นายสารกิจ  ถวิลประวัติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
 10.  นายอภิสิทธ์ิ  รุจิเกียรติกํ าจร ประธานกรรมการสงเสรมิกจิการมหาวทิยาลัยขอนแกน
 11. ผศ.พิศิษฐ  โจทยกิ่ง ประธานสภาคณาจารย
 12. รศ.สุมนต   สกลไชย                               อธิการบดี
 13. รศ.ดํ ารงค   หอมดี          รองอธิการบดีฝายบริหาร
                 กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากผูแทนรองอธกิารบดี
 14. รศ.ประจักษ  พัวเพิ่มพูลศิริ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร

      กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
 15. รศ.สุลัดดา ลอยฟา        คณบดีคณะศึกษาศาสตร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
 16. รศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ คณบดีคณะเกษตรศาสตร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
 17. รศ.จิตเจริญ  ไชยาคํ า ผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ

กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากผูแทนผูอ ํานวยการ
 18. รศ.เชิดชัย  ตันติศิรินทร                           กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
                                                                   จากคณาจารยประจํ า
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19. ศ.เมธา  วรรณพัฒน                                    กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
                                                                  จากคณาจารยประจํ า
20. รศ.วันเพ็ญ  วิโรจนกูฏ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
                                                                  จากคณาจารยประจํ า
21. รศ.มนตรี  บุญเสนอ               กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง

                       จากคณาจารยประจํ า
22. นายบุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย               กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง

                     จากขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
23. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข                 รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

              กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
24. นางสังวาลย  ชางทอง                                 ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูไมมาประชุม  (เนื่องจากติดราชการ  หรือภารกิจสํ าคัญ)
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  ล้ีอาธรรม                    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
7. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย        คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
       กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
8. รศ.กิ่งฟา  สินธุวงษ                กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง

จากคณาจารยประจํ า
ผูเขารวมประชมุ
1. รศ.พิศาล  ศิริธร รองอธิการบดีฝายวิจัย
2. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
3. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร
4. ผศ.วรรณี  เนตรสิงหนาท  ผูชวยอธิการบดฝีายทรัพยสิน
                                                                        แทนรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ

เริม่ประชมุเวลา        09.10  นาฬกิา
กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุม ไดมีพิธีมอบเงิน จํ านวน 2 ลานบาท สนับสนุน

โครงการสวนรุกขชาติ มหาวิทยาลัยขอนแกน  โดย นายอภิสิทธ์ิ  รุจิเกียรติกํ าจร  รองกรรมการผูจัดการใหญ
ธุรกิจนํ้ ามัน  บริษัท ปตท.จํ ากัด (มหาชน) เปนผูมอบเงินใหแก นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรวมมือกับบริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน) ดํ าเนินโครงการจัดตั้งสถานีบริการ
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นํ้ ามันเชื้อเพลิง สาขา มหาวิทยาลัยขอนแกน ในลักษณะสวัสดิการแกนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ขอนแกน โดย บริษัท ปตท.ฯ เปนผูลงทุนกอสรางอาคารและไดสิทธิจํ าหนายผลิตภัณฑนํ้ ามันเชื้อเพลิงแก
มหาวิทยาลัยขอนแกนในราคาผูแทน โดยมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนผูกํ ากับดูแลและบริหารจัดการภายใต
นโยบายและประกาศการจัดตั้งท่ีไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน แลว

              หลังเสร็จส้ินพิธี ประธานกลาวเปดประชุมและดํ าเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงตอที่ประชุม
   -ไมมี –

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจงตอที่ประชุม
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดกลาวแนะนํ า รองศาสตราจารยรังสรรค

เนียมสนิท รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร  ตอท่ีประชุม
ที่ประชุมรับทราบ และตอนรับดวยความยินดี

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
   ครั้งที่  3/2548  วันที่   20  เมษายน  2548
ท่ีประชุมมีมติใหแกไข หนา 21  วาระที่ 7.3 ดังนี้

1. บรรทดัท่ี 7 จากทาย ขอความ“…ในอตัรารอยละ 3.75 เทากบัท่ีสหกรณใหดอกเบีย้เงนิฝากกบั
สมาชกิ” แกไขเปน “ในอตัราเทากบัท่ีสหกรณฯ ใหดอกเบีย้เงนิฝากกบัสมาชกิ (ปจจบุนั อตัรารอยละ 3.75)”

2.  มติ บรรทัดท่ี 2 ขอความ “…อนุมัติเงินกูใหแกสหกรณฯ จึงแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
รายละเอียดการกูเงิน ประกอบดวย…” เปน “…อนุมัติจํ านวนเงินท่ีจะใหกูแกสหกรณฯ จึงแตงตั้งกรรมการ
เพื่อพิจารณาประกอบดวย…”

เม่ือแกไขเสร็จเรียบรอยแลว ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งท่ี 3/2548 เม่ือวันท่ี 20 เมษายน  2548

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องสืบเน่ือง
  4.1   รายงานสถานภาพเงินรายได ของมหาวิทยาลัยขอนแกน

        เพียงวันที่  16  พฤษภาคม  2548
รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอท่ีประชุมวา สถานภาพเงินรายไดมหาวิทยาลัยขอนแกน

เพียงวันท่ี  16  พฤษภาคม  2548 มหาวิทยาลัยขอนแกน มียอดเงินฝากรวม  3,154,090,682.26 บาท  
โดยแยกฝาก ดังนี้

-   ฝากธนาคาร/สถาบนัการเงนิ (ฝากรวมสวนกลาง)  2,499,063,143.46 บาท คิดเปน 79.23 %
    (อัตราดอกเบี้ยเฉล่ีย 3.88%)
-  ฝากธนาคาร/สถาบันการเงิน ท่ีใชชื่อบัญชีเฉพาะ  551,539,721.77 บาท คิดเปน 17.49 %
-   ฝากธนาคารเพือ่ค้ํ าประกนัเงนิกูเพือ่การเคหะสงเคราะห  103,487,817.03 บาท  คิดเปน  3.28 %
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ลดลงจากเดอืนมีนาคม 2548  เปนเงนิ  120,110,354.90 บาท  มีดอกเบีย้รบัปงบประมาณ 2548
จํ านวน 62,318,411.89 บาท     ท้ังนี้  มีรายละเอียดการนํ าเงินไปฝากในธนาคารและสถาบันการเงินตางๆ
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

    อนึ่ง มหาวิทยาลัยไดดํ าเนินการนํ าเงินรายไดมหาวิทยาลัยขอนแกน ไปลงทุนซ้ือหุนกูบริษัท
การบินไทย จํ ากัด (มหาชน) โดยจองซ้ือผานธนาคารไทยพาณิชย สาขามหาวิทยาลัยขอนแกนเรียบรอยแลว
จํ านวน 100,000,000.00 บาท เปนหุนกูชุดท่ี 2 อายุ 6 ป อัตราดอกเบี้ย 4.70 % ตอป จํ านวนเงิน
50,000,000 บาท  และหุนกูชดุท่ี 3  อายุ 10 ป อตัราดอกเบีย้ 5.30% ตอป จ ํานวนเงนิ  50,000,000 บาท
  จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
          ที่ประชุมรับทราบ

4.2 รางระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยสถาบนัยทุธศาสตรภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ
      มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2548

รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากรเสนอตอท่ีประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกน
คราวประชุมครั้งท่ี 3/2548  เม่ือวันท่ี  20  เมษายน  2548  ไดพิจารณารางมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
สถาบันยุทธศาสตรฯ และมีมติเห็นชอบในหลักการรางระเบียบฯดังกลาว โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะใหปรับ
แกไข และนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยใหมอีกครั้ง บดันี ้ ไดด ําเนนิการปรบัปรงุแกไขรางระเบียบดังกลาวตามมติ
สภามหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว   ซ่ึงมีรายละเอียดเอกสารประกอบวาระการประชุม

  จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย

สถาบันยุทธศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2548  ตามทีเ่สนอ โดยมขีอ
เสนอแนะใหปรบัแกไขเลก็นอย ดังน้ี

1. ขอ 7 (1) “…จังหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ” แกไขเปน “…จังหวดัในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ”
2. ขอ 8 (3) “…โดยขอเสนอของหวัหนาสวนราชการน้ันๆ”  แกไขเปน “…โดยขอเสนอของอธกิารบดี”
3. ขอ 14 “การแบงสวนราชการ”  แกไขเปน “การแบงสวนงาน”
4. ขอ 19 “…ใหคณะกรรมการบรหิารเปนผูวนิิจฉยัและเสนออธกิารบดเีพ่ือใหความเหน็ชอบ”

แกไขเปน “…ใหคณะกรรมการบรหิารพจิารณาใหความเหน็และเสนออธกิารบดเีปนผูวนิิจฉยั”

4.3 การปรบัโครงสรางการแบงสวนราชการของศูนยคอมพิวเตอร
อธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกน คราวประชุมครั้งท่ี

2/2548  เม่ือวันท่ี  2  มีนาคม  2548  ไดพิจารณาการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการของศูนย
คอมพิวเตอร และมีมติใหศูนยคอมพิวเตอรพจิารณาทบทวนแกไขรางการปรบัโครงสรางฯและน ําเสนอตอสภา
มหาวทิยาลัยอกีครัง้ ตามขอเสนอแนะ ดงันี้

1. กลุมภารกิจบริการเครือขายและอินเทอรเน็ต และกลุมภารกิจการส่ือสารและโทรคมนาคม ควร
รวมเปนกลุมเดียวกัน และควรมีคํ าวา “บริการ” อยูในชื่อกลุมดวย
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2. ควรเสนอแนวทางปรับปรุงระบบการบริหารจัดการศูนยคอมพิวเตอร ใหดํ าเนินการไดอยางมี
ประสิทธิภาพใกลเคียงกับภาคเอกชน และหรือมีมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาบทบาทการเปน

     ผูนํ าดานเทคโนโลยีสารสนเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท้ังนี้ ควรมีระบบจูงใจและการให
     คาตอบแทนแกผูปฏิบัติงานใกลเคียงกับเอกชนดวย
บัดนี้ ศูนยคอมพิวเตอร จึงไดดํ าเนินการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการใหมตามมติสภา

มหาวิทยาลัยแลว ประกอบดวย 4 กลุมภารกิจ ดังนี้
การแบงสวนราชการเดิม การแบงสวนราชการใหม

1. สํ านักงานผูอํ านวยการ
2. ฝายปฏิบัติการ
3. ฝายวิเคราะหระบบและพัฒนาโปรแกรม

1. กลุมภารกิจอํ านวยการ
2. กลุมภารกจิบรกิารเครอืขายคอมพวิเตอรและการส่ือสาร
3.  กลุมภารกิจบริการเทคนิค
4.  กลุมภารกิจบริการซอฟแวรและมาตรฐาน
     เทคโนโลยีสารสนเทศ

และศูนยฯ ไดปรับปรุงระบบบริหารจัดการโดยการนํ าระบบมาตรฐานคุณภาพองคกร และมาตรฐาน
เทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเปนเครือ่งมือสํ าคัญในการปรบัปรงุคุณภาพและประสิทธิภาพการบรกิาร โดยมเีปาหมาย
สนับสนุนการเปนผูนํ าดานนี้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ซ่ึงมีรายละเอียดการปรับโครงสรางและระบบ
บริหาร ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
                    มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการ
ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามที่เสนอ

4.4  การพจิารณาการขออนมัุติกูเงินมหาวทิยาลยั ของสหกรณออมทรพัยมหาวทิยาลยัขอนแกน จํ ากัด
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมวา ตามที่สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย

ขอนแกน จํ ากัด ขออนุมัติกูเงินจากมหาวิทยาลัยขอนแกน จํ านวน 150 ลานบาท ในอัตราดอกเบี้ยตํ่ า เพื่อ
ใหเกิดสภาพคลองในการบริหารงานของสหกรณฯ ซ่ึงกํ าลังประสบปญหาดานการเงิน และคณะกรรมการการ
เงินของมหาวิทยาลัยไดพิจารณาเห็นวา เพื่อบรรเทาความเดือดรอนใหกับสมาชิกซ่ึงเปนขาราชการของ
มหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควรให สหกรณฯ กูยืมเงินจํ านวน 150 ลานบาท โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1. ขอใหสหกรณฯ คงสภาพการบริหารงานของสหกรณฯ ซ่ึงมีคณะกรรมการดํ าเนินงานที่เปน
     ผูบริหารของมหาวิทยาลัย ในฐานะประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการ 7 คน  จนกวาจะใช
     หนี้ท้ังหมดคืนมหาวิทยาลัย
2. ใหสหกรณฯ ปรับโครงสรางหนี้ใหแกสมาชิก หักเงินชํ าระหนี้ใหนอยลง โดยหักหนี้ทุกประเภท

จํ านวน 60% ใหสมาชิกมีเงินเหลือใชเปนคาครองชีพ 40% ของเงินเดือน ซ่ึงขณะนี้สหกรณฯ
ไดดํ าเนินการไปแลว

3. ใหมหาวิทยาลัยคิดดอกเบี้ยเงินกูกับสหกรณฯ ในอัตราเทากับท่ีสหกรณฯ ใหดอกเบี้ยเงินฝาก
กับสมาชิก (ปจจุบัน อัตรารอยละ 3.75)  เพื่อใหสหกรณฯ สามารถระดมทุนได
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สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2548 เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2548 ไดมีมติอนุมัติใน
หลักการ และเพื่อความรอบคอบในการอนุมัติจํ านวนเงินท่ีจะใหกู จึงแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ประกอบดวย 1) อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 2) นางสาวนวพร เรืองสกุล 3) นายสารกิจ ถวิลประวัติ และ
4) รองอธิการบดีฝายบริหาร นั้น

บดันีค้ณะกรรมการทีไ่ดรบัมอบหมาย ไดประชมุพจิารณาเกีย่วกบัจ ํานวนเงนิท่ีจะใหกูตามมติ
สภามหาวทิยาลัยเรยีบรอยแลว โดยพจิารณาจากรายละเอยีดท่ีรองอธกิารบดฝีายบรหิารเสนอ ประกอบดวย
 1. ขอมูลแสดงภาพรวมของการแกไขปญหาในระยะสั้นและระยะยาว
     2. แผนการใชจายเงินท่ีขอกูและแผนการชํ าระหนี้คืน ดังนี้
    2.1 แผนการใชเงินจายเงินท่ีขอกูจากมหาวิทยาลัยขอนแกน จํ านวน 150 ลานบาท .

  ลํ าดับ รายการ จํ านวนเงิน (ลานบาท)
1 เพื่อจายเงินกูสามัญ จํ านวน 300 ราย ท่ีเขาคิวรอ 45
2 เพื่อจายเงินกูฉุกเฉิน ประจํ าเดือน 10
3 เพื่อชํ าระหนี้เงินกู

        เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
        ตั๋วสัญญาใชเงินธนาคารกรุงเทพฯ จํ ากัด

35
60

รวม 150

2.2 แผนการสงคืนเงินกูใหมหาวิทยาลัยขอนแกน
 ปแรกสหกรณ ขอสงเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน ปตอๆไปขอสงคืนเงินตนเดือนละ 5 ลาน
บาท รวม 30 เดือน พรอมดอกเบี้ยรายเดือน ซ่ึงสหกรณฯ ไดนํ าเสนออัตราดอกเบี้ย 2.25% และ 2.50%
เพื่อพิจารณา ดังนี้

อัตราดอกเบี้ยลํ าดับ วนั เดือน ป จ ํานวนเงิน
2% 2.25% 2.50%

1 31 พฤษภาคม 2548 - 254,794.52 286,643.84 318,493.15
2 30 มิถุนายน 2548 - 246,575.34 277,397.26 308,219.18
3 31 กรกฎาคม 2548 - 254,794.52 286,643.84 318,493.15
4 31 สิงหาคม 2548 - 254,794.52 286,643.84 318,493.15
5 30 กันยายน 2548 - 246,575.34 277,397.26 308,219.18
6 31 ตุลาคม 2548 - 254,794.52 286,643.84 318,493.15
7 30 พฤศจิกายน 2548 - 246,575.34 277,397.26 308,219.18
8 31 ธันวาคม 2548 - 254,794.52 286,643.84 318,493.15
9 31 มกราคม 2549 5,000,000.00 254,794.52 286,643.84 318,493.15
10 28 กุมภาพันธ 2549 “ 222,465.75 250,273.97 278,082.19
11 31 มีนาคม 2549 “ 237,808.22 267,534.25 297,260.27
12 30 เมษายน 2549 “ 221,917.81 249,657.53 277,397.26
13 31 พฤษภาคม 2549 “ 220,821.92 248,424.66 276,027.40
14 30 มิถุนายน 2549 “ 205,479.45 231,164.38 256,849.32
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อัตราดอกเบี้ยลํ าดับ วนั เดือน ป จ ํานวนเงิน
2% 2.25% 2.50%

15 31 กรกฎาคม 2549 5,000,000.00 203,835.62 229,315.07 254,794.52
16 31 สิงหาคม 2549 “ 195,342.47 219,760.27 244,178.08
17 30 กันยายน 2549 “ 180,821.92 203,424.66 226,027.40
18 31 ตุลาคม 2549 “ 178,356.16 200,650.68 222,945.21
19 30 พฤศจิกายน 2549 “ 164,383.56 184.931.51 205,479.45
20 31 ธันวาคม 2549 “ 161,369.86 181,541.10 201,712.33
21 31 มกราคม 2550 “ 152,876.71 171,986.30 191,095.89
22 29 กุมภาพันธ 2550 “ 130,410.96 146,712.33 163,013.70
23 31 มีนาคม 2550 “ 135,890.41 152,876.71 169,863.01
24 30 เมษายน 2550 “ 123,287.67 138,698.63 154,109.59
25 31 พฤษภาคม 2550 “ 118,904.11 133,767.12 148,630.14
26 30 มิถุนายน 2550 “ 106,849.32 120,205.48 133,561.64
27 31 กรกฎาคม 2550 “ 101,917.81 114,657.53 127,397.26
28 31 สิงหาคม 2550 “ 93,424.66 105,102.74 116,780.82
29 30 กันยายน 2550 “ 82,191.78 92,465.75 102,739.73
30 31 ตุลาคม 2550 “ 76,438.36 85,993.15 95,547.95
31  30 พฤศจิกายน  2550 “ 65,753.42 73,972.60 82,191.78
32 31 ธันวาคม 2550 “ 59,452.05 66,883.56 74,315.07
33 31 มกราคม 2551 “ 50,958.90 57,328.77 63.698.63
34 29 กุมภาพันธ 2551 “ 38,356.16 43,150.68 47,945.21
35 31 มีนาคม 2551 “ 33,972.60 38,219.18 42,465.75
36 30 เมษายน 2551 “ 24,657.53 27,709.73 30,821.92
37 31 พฤษภาคม 2551 “ 16,986.30 19,109.59 31,232.88
38 30 มิถุนายน 2551 “ 8,219.18 9,246.58 10,273.97

รวม 150,000,000.00 5,881,643.83 6,616,849.35 7,362,054.84

ประกอบกับความเห็นของคณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัย สรุปไดวา จํ านวนเงินท่ีขอกูมี
ความเหมาะสมแลว จึงเห็นสมควรอนุมัติใหกูตามจํ านวนเงินท่ีขอ ตามที่คณะกรรมการการเงินไดพิจารณาไว
ในเบื้องตนแลว ท้ังนี้สหกรณฯ จะตองดํ าเนินการตามเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการการเงินเสนอ และให
มหาวิทยาลัยติดตามผลการดํ าเนินการตามเงื่อนไขดังกลาวอยางเครงครัด

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
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4.5  การอนุมัติขยายระยะเวลาการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร
อธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมวา ตามคํ าส่ังสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี 13/2548  ลงวันท่ี

27 เมษายน พ.ศ. 2548  แตงตัง้คณะกรรมการสรรหาคณบดคีณะวทิยาศาสตร  และใหคณะกรรมการสรรหาฯ
ปฏิบัติหนาท่ีในการสรรหาคณบดี ตามที่กํ าหนดไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสรรหา
คณบดี พ.ศ. 2542 และ (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2543 ทุกประการ นั้น  ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาฯ จะตอง
ดํ าเนินการใหแลวเสร็จจนถึงขั้นการเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัย ภายในกํ าหนดไมเกิน 60 วัน คือ วันท่ี 25
มิถุนายน 2548 ตาม ขอ 10 วรรคสอง ของขอบังคับฯ แตเนื่องจากในชวงเวลาดังกลาวอธิการบดีมีภารกิจ
ในการชี้แจงขอมูลตอคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณารางพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. …
จึงไมสามารถดํ าเนินการสรรหาฯ ใหแลวเสร็จในระยะเวลาที่กํ าหนดได  คณะกรรมการสรรหาฯ จึงขอขยาย
ระยะเวลาในการสรรหาฯ ออกไปอกี 30 วนั  ถงึวนัท่ี  25  กรกฎาคม  2548  ซ่ึงเปนอ ํานาจของสภามหาวทิยาลัย

         จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
                   มติ  ท่ีประชมุพจิารณาแลวมีมตอินมัุตกิารขอขยายระยะเวลาในการสรรหาคณบดคีณะวทิยาศาสตร
ออกไปอีก 30 วัน  ถึงวันท่ี 25 กรกฎาคม  2548  ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพ่ือพิจารณา
5.1 การปรับโครงสรางการแบงสวนราชการของคณะวิทยาการจัดการ

อธิการบดเีสนอตอท่ีประชมุวา ดวยคณะวทิยาการจดัการ เสนอขอปรบัโครงสรางการแบงสวน
ราชการเพื่อสนองตอบตอนโยบายรัฐบาลดานการปฏิรูประบบราชการ ท่ีเนนการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล กอรปกับนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ีไดกํ าหนดวิสัยทัศนดานการบริหาร
มหาวทิยาลัยใหเปนสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีการบรหิารจดัการทีมี่ประสิทธิภาพ มีความคลองตวั  สามารถรองรบั
การเปล่ียนแปลงไดอยางรวดเรว็ โดยยดึหลักการบรหิารจดัการทีด่ ีท้ังโครงสรางองคกรและระบบบริหาร
โดยมีขอเสนอการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการ ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  สรุปไดดังนี้

การแบงสวนราชการเดิม การแบงสวนราชการใหม
1. สํ านักงานคณบดี
2. ภาควิชาการเงินและบัญชี
3. ภาควิชาบริหารธุรกิจ
4. ภาควิชาเศรษฐศาสตร

1. สํ านักงานคณบดี
2.  การบริหารวิชาการของคณะ จะไมมีการแบง
     โครงสรางองคกร โดยจะดํ าเนินการบริหาร
     หลักสูตร ในรูปของคณะกรรมการ และขึ้นตรง
     ตอคณะ  แบงเปน  2  หลักสูตร
       2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจ
       2.2 หลักสูตรเศรษฐศาสตร

เม่ือปรับเปล่ียนโครงสรางใหม คณะวิทยาการจัดการจะมีการบริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการ ดังนี้
1) คณะกรรมการประจํ าคณะ  2) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ 3) คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล  4) คณะกรรมการวิจัยและพิจารณาการผลิตเอกสารวิชาการ  5) คณะกรรมการบริการวิชาการ
6) คณะกรรมการประชาสัมพันธ   และ 7) คณะกรรมการควบคุมคณุภาพการบริหารงานทั่วไป
ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ    ท้ังนี้ ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีคราวประชุม
ครั้งท่ี  8/2548  เม่ือวันท่ี 4 พฤษภาคม 2548  เรียบรอยแลว
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 จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการโครงสรางการแบงสวนราชการที่ไม

มีการกํ าหนดภาควิชา โดยใหคณะพิจารณาปรับปรุงแกไขตามขอคิดเห็นเสนอแนะ และนํ าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยใหมอีกครั้งดังน้ี

1. ตามโครงสรางการบริหารวิชาการของคณะ จะไมมีการแบงโครงสรางองคกร โดยจะ
     ดํ าเนินการบริหารหลักสูตรในรูปของคณะกรรมการนั้น ปรากฏวาตามเอกสารไมมีคณะ
     กรรมการชุดใดเลยที่มีหนาที่รับผิดชอบการบริหารหลักสูตร
2. ในสวนของการบริหารวิชาการควรมีสํ านักงานวิชาการในคณะเพื่อทํ าหนาที่ดานการบริหาร

วิชาการและหลักสูตรตางๆของคณะ
3. ขอ 4.4 คณะกรรมการวิจัยและพิจารณาการผลิตเอกสาร  ควรเปลี่ยนชื่อใหมเปน “คณะ

กรรมการวิจัย” เน่ืองจากการพิจารณาการผลิตเอกสารวิชาการ เปนเรื่องปลีกยอย และ
     บทบาทหนาที่ในขอ  6 และ 7 ใหนํ าไปอยูในหนาที่ของคณะกรรมการในขอ 4.2 หรือ 4.5
4. ปรบัแผนภมิูโครงสรางของคณะใหมใหสอดคลองกับการก ํากับดแูลของคณะกรรมการแตละดาน
5. การบริหารงบประมาณ ควรครอบคลุมถึงการบริหารจัดการเงินงบประมาณแผนดินดวย
6. บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพวิชาการ ขอ 4.2 ขอยอยที่ 3 ควรแกไขจาก

“พิจารณาคุณสมบัติ…” เปน “พิจารณาคุณสมบัติและประสบการณ…”
และทีป่ระชมุเหน็ชอบใหอธกิารบดพิีจารณาจดัท ํากรอบแนวทางการจดัระบบบรหิารภายในคณะในรปูแบบ
ตางๆ เพ่ือใหแตละคณะสามารถนํ าไปพิจารณาดํ าเนินการใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน
          

5.2  รางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมวา ตามแผนยุทธศาสตรการ

บริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2546-2550 ไดกํ าหนดยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของกับการผลิตบัณฑิต โดย
มีมาตรการในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการหลักสูตรและการเรยีนการสอนของมหาวิทยาลัย ให
เอือ้ตอการจดัการศกึษาท่ีตอบสนองความตองการของผูเรียนท่ีมีความหลากหลาย สอดคลองตามแนวทางใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยจึงไดดํ าเนินการใหมีการจัดการศึกษาไดหลาย
ระบบ เชน ระบบทวิภาค ระบบชุดวิชา เปนตน รวมทัง้เปดใหมีการจดัการหลกัสูตรเพือ่ขออนมัุตสิองปรญิญา
การใหเทียบโอนหนวยกติท้ังในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั ประกอบกบักระทรวงศกึษาธิการ ไดออก
ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรือ่ง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซ่ึงสงผลให
มหาวิทยาลัยตองดํ าเนินการปรับปรุงรายละเอียดในการจดัทํ าหลักสูตรและวธีิจดัการศกึษาใหสอดคลองกบั
เกณฑมาตรฐานดงักลาว จงึมีความจ ําเปนท่ีตองปรบัปรงุระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาขั้น
ปริญญาตรี พ.ศ. 2542 ใหเปนปจจุบันสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงขางตนดวย    ซ่ึงมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม  ท้ังนี้ไดรบัความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี
8/2548 เม่ือวันท่ี  4  พฤษภาคม 2548 เรียบรอยแลว

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
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          มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบรางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การ
จัดการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548  ตามที่เสนอ  โดยมีขอเสนอแนะดังน้ี

1. เพ่ิมเติมขอความ ทายขอ 47  วา “หรือจนกวาจะสามารถดํ าเนินการใหเปนไปตามระเบียบ
น้ีได” เพ่ือเอื้อประโยชนตอนักศึกษา

2. ระเบียบน้ีจะเนนไปในทางที่เปนแนวปฏิบัติ ขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาออกระเบียบหรือ
แนวทางที่เนนไปที่คุณภาพของบัณฑิต และแนวโนมการศึกษาในอนาคต ดวย

5.3 การตรวจประเมินระดับคุณภาพของการกํ ากับดูแลของคณะกรรมการสภา
               มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามแนวทางการประเมินผลของ ก.พ.ร.

รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากรในฐานะผูรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายแผนและ
สารสนเทศ และกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมวา สํ านักงานคณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดมีหนงัสือท่ี นร 1202/1251 ลงวนัท่ี 11 เมษายน 2548 ไดใหความเห็นชอบ
แผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ 2548  โดยมีแนวทางประเมินผลในดานการประกัน
คุณภาพภายในและดานการบรหิารจดัการ ตวัชีว้ดัท่ี 2  โดยก ําหนดใหมีการตรวจประเมนิระดบัคณุภาพของการ
ก ํากบัดแูลของคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัย    ซ่ึงหมายถงึระบบ และแนวทางท่ีจดัใหมีกระบวนการและ
โครงสรางของภาวะผูน ําและการใหแนวคดิและเสนอแนวทางการด ําเนนิงาน ของมหาวทิยาลัยใหมีความรบัผดิชอบ
ตามหนาท่ีดวยความโปรงใส สรางความสามารถในการพัฒนาท้ังดานการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต การพฒันา
งานวิจัย รวมถึงงานดานวิชาการและการทํ านุบํ ารุงศิลปวัฒนธรรม และเพิ่มคุณคาใหกับผูมีสวนไดเสียใน
ระยะยาว ภายใตกรอบการมีจริยธรรมที่ดี หลักสากลที่เปนมาตรฐานของการกํ ากับดูแลท่ีดี จากหลักสากล
ดังกลาว ไดกํ าหนดหลักเกณฑในการประเมินผล  2 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย   กํ าหนดนํ้ าหนัก รอยละ 65
หมวดที่ 2  การเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส    กํ าหนดนํ้ าหนัก รอยละ 35

ซ่ึงฝายเลขานุการท่ีประชุม ไดจัดทํ า รางกรอบในการกํ าหนดตัวชี้วัดระดับคุณภาพของการกํ ากับดูแลของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยไดกํ าหนดเปาหมาย  ขอมูลพื้นฐาน  ตัวชี้วัด และแนวทางการเตรียม
ขอมูลสํ าหรับการประเมินแตละองคประกอบไว ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติใหคณะกรรมการดานการบริหารจัดการที่ดี รับไป

พิจารณา โดยอาจปรับขอมูลพ้ืนฐานกับตัวชี้วัดใหสอดคลองกันยิ่งขึ้น และเสนอใหสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอีกครั้ง

5.4   แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548 - 2551) มหาวิทยาลัยขอนแกน
รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากรในฐานะผูรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายแผนและ

สารสนเทศเสนอตอท่ีประชุมวา แผนปฏิบตัริาชการมหาวทิยาลัยขอนแกน ประจ ําป พ.ศ. 2548 –2551
จดัทํ าขึน้ตามพระราชกฤษฎกีาวาดวยหลักเกณฑและวธีิการบรหิารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีกํ าหนด
ใหสวนราชการตองจัดทํ าแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ท่ีสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2548 –
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2551 ของรัฐบาลและในแตละปงบประมาณ สวนราชการจะตองจัดทํ าแผนปฏิบัติราชการประจํ าปเพื่อขอรับ
ความเห็นชอบและรบัการจดัสรรงบประมาณประจ ําปจากสํ านกังบประมาณ สาระสํ าคัญของแผนปฏบิตัริาชการ
4 ป มหาวทิยาลัยขอนแกนจดัทํ าขึน้โดยพจิารณาน ํากรอบทิศทางตามนโยบายสภามหาวทิยาลัย และแผนกลยุทธ
การบรหิารมหาวทิยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2546-2550 เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการและ
แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2548-2551 ประกอบดวยสาระสํ าคัญ 3 สวนหลัก คือ วิสัยทัศนและ
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ กิจกรรมหลักและโครงการหลักตามยุทธศาสตรและงบประมาณ ซ่ึง
มหาวิทยาลัยจะใชเปนยุทธศาสตรของการดํ าเนินการในระยะสี่ปเปนแนวทางเพื่อการดํ าเนินงานของคณะ
หนวยงานของมหาวทิยาลัยอยางเปนเอกภาพ  และเปนเครื่องมือสํ าหรับการบูรณาการแปลงแผนสูการปฏิบัติ
ท่ีชัดเจนและผลักดันใหการดํ าเนินการในภารกิจตางๆ โดยทุกภาคสวนของมหาวิทยาลัยใหเกิดผลสัมฤทธิ์
บรรลุเปาประสงคและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย สามารถตอบสนองเปาหมายและผลลัพธตามยุทธศาสตร
ตางๆภายใตแผนการบริหารราชการแผนดินไดอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน   ท้ังนี้ไดมีการสัมมนาเพื่อรับฟง
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปแลวเม่ือวันท่ี 
25 พฤษภาคม 2548

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548-

2551) มหาวิทยาลัยขอนแกน  ตามที่เสนอ

5.5  ขออนุมัติเสนอโครงการจดัตัง้ศนูยวจัิยเพ่ือความเปนเลศิดานคณิตศาสตรศกึษา
คณบดีคณะศึกษาศาสตรในฐานะผูรับผิดชอบโครงการเสนอตอท่ีประชุมวา ตามที่สํ านักงาน

คณะอนุกรรมการการอุดมศึกษามีนโยบายจัดตั้งศูนยความเปนเลิศทางวิชาการเพิ่มเติมจํ านวน 2 ศูนย คือ
ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานคณิตศาสตร และศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานฟสิกส  และคณะ
อนุกรรมการจัดทํ าโครงการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 1/2548  เม่ือวันท่ี 8
มีนาคม 2548  มีมติใหแจงมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีความพรอมท่ีจะจัดตั้งศูนยความเปนเลิศ
ทางวิชาการ ใหเสนอโครงการเพื่อเสนอใหคณะอนุกรรมการฯ นั้น คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ในฐานะที่มีศูนยวิจัยคณิตศาสตรศึกษา ซ่ึงมีความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนํ าของโลกท้ังใน
ประเทศญี่ปุน  เกาหลี  จีน  อเมริกา และ ออสเตรเลีย ไดประสานงานกับมหาวิทยาลัยอื่นท้ังในสวนกลาง
และภูมิภาค  มีความพรอมท่ีจะเขารวมโครงการดังกลาว  จึงไดจัดทํ าขอเสนอโครงการเพื่อจัดตั้งศูนยวิจัย
เพื่อความเปนเลิศดานคณิตศาสตรศึกษา  เพื่อเสนอตอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อรับการพิจารณาตอไป  ซ่ึงมี
รายละเอียดโครงการ ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ท้ังนี้ ในการเสนอโครงการจัดตั้งศูนยวิจัยเพื่อความเปนเลิศดานคณิตศาสตรศึกษาตอ
คณะอนุกรรมการฯ เพื่อรับการพิจารณานั้น จะตองไดรับความเห็นชอบและอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
                     จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการเสนอโครงการจดัต้ังศนูยวจัิยเพ่ือความเปนเลศิ
ดานคณิตศาสตรศกึษา ตามทีเ่สนอ
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5.6    เสนอแตงต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักด์ิ ประจํ าป 2548
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมวา มหาวิทยาลัยขอนแกน จะ

ตองดํ าเนินการสรรหาผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์  และรางวัลพระธาตุพนมทองคํ า  ใหเปนไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การใหปริญญากิตติมศักดิ์  พ.ศ. 2539  และขอบังคับมหาวิทยาลัย
ขอนแกน วาดวยรางวัลพระธาตุพนมทองคํ า  พ.ศ. 2544   จึงเสนอขอแตงตั้ง คณะกรรมการกลั่นกรองผู
สมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์  ประจํ าป 2548 ตามองคประกอบขอ 8.1 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย
ขอนแกน วาดวยการใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2539  โดยกรรมการชุดนี้มีอํ านาจหนาท่ีในการดํ าเนินการ
สรรหา และหรือพิจารณากล่ันกรองรายชื่อบุคคลผูมีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพือ่
พจิารณาอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ตอไป  ซ่ึงการดํ าเนินการครอบคลุมถึงผูสมควรไดรับรางวัลพระธาตุพนม
ทองคํ าดวย

ท่ีประชมุคณบด ี คราวประชมุครัง้ท่ี 8/2548  เม่ือวนัท่ี 4  พฤษภาคม 2548  ไดมีมตเิสนอ
คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร  และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  รวมเปนกรรมการ

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
                    มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติใหแตงต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองผูสมควรไดรับ
ปริญญากิตติมศักด์ิ ประจํ าป 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   เสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิภายนอกเพ่ือแตงต้ังเปนคณะกรรมการประจํ าสถาบัน
                         วิจัยและพัฒนา

รองอธกิารบดฝีายวจิยัเสนอตอท่ีประชมุวา ตามขอบงัคับมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวยคณะ
กรรมการประจ ําสถาบนัวจิยัและพฒันา พ.ศ. 2548  ขอ 5 (5.3) ก ําหนดใหมี “กรรมการผูทรงคณุวฒิุภายใน
และ/หรอืภายนอกมหาวทิยาลัย ซ่ึงอธิการบดแีตงตัง้จากผูมีความรูความสามารถทางการวจิยัดานสังคมศาสตร 
ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีและดานวทิยาศาสตรสุขภาพ จ ํานวนไมนอยกวา 5 คน แตไมเกนิ 9 คน โดยได
รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี และกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกใหเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความ
เห็นชอบดวย” นั้น

เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับฯ ดังกลาว สถาบันวิจัยไดดํ าเนินการเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิ และ
ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 7/2548 เม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2548  และ
ครั้งท่ี 8/2548 เม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม 2548 เรียบรอยแลว จํ านวน   9  ทาน  เปนผูทรงคุณวุฒิภายใน
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จากผูแทนคณาจารยมหาวิทยาลัยขอนแกน จากสาขาวิชาการตางๆ   4  ทาน   และผูทรงคุณวุฒิภายนอกซ่ึง
มีความรู ความสามารถดานตางๆจาก นักวิชาการ ผูแทนองคกรภาครัฐ และผูแทนภาคธุรกิจเอกชน/ภาค
ประชาชน  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบรายชื่อผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีเสนอ
แตงตั้งเปน คณะกรรมการประจ ําสถาบนัวจิยัและพฒันา  จ ํานวน  5  ทาน ดงันี้

1.  รศ. ดร.สุจินต  สิมารักษ   ขาราชการบํ านาญ  มหาวิทยาลัยขอนแกน
2.  นายวิม  รุงกรุต        ผูตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
3.  นายธวัชชัย  เฮงประเสริฐ  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแกน
4.  นายเอนก  นาคะบุตร       ผูอํ านวยการสถาบันสงเสริมการจัดการความรูทองถิ่น
5.  นายประหยัด  โททุมพล    ผูจัดการฝายวิสาหกิจชุมชนเครือขายอินแปง จังหวัดสกลนคร

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
          เน่ืองจากผูถูกเสนอลํ าดับที่ 1 อยูระหวางการดํ าเนินเรื่องเพ่ือขอขยายเวลาราชการ

อธกิารบดจึีงขอถอนวาระนีไ้ปกอน  โดยจะน ําเสนอตอทีป่ระชมุคณบดอีกีครัง้ พรอมทัง้รายชือ่ผูทรงคณุวฒุทิี่
เสนอจากกรรมการสภามหาวทิยาลยัจากการเลอืกตัง้จากคณาจารยประจ ํา กอนเสนอสภามหาวทิยาลยัตอไป

5.8  การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี
อธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมวา ตามค ําส่ังสภามหาวทิยาลัยขอนแกน  ท่ี 9/2548  ลงวนัท่ี

10  มีนาคม  2548  และท่ี 12/2548  ลงวันท่ี  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

และมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 3/2548  เม่ือวันท่ี  20  เมษายน  2548  ใหขยายเวลา
ในการสรรหาฯ ออกไปจนถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2548 นั้น  คณะกรรมการสรรหาฯ  ไดดํ าเนินการตาม
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี  ฉบับท่ี 1/2548  ลงวันท่ี  31 มีนาคม 2548 จนถึง
ขั้นตอนการสัมภาษณผูไดรับการเสนอชื่อและสมัครใจเขาสูกระบวนการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี ในวนั
ท่ี  20  พฤษภาคม  2548  ซ่ึงมีจํ านวน  3  ทาน   ปรากฏวา นายสุชาติ  เมืองแกว  และ  รองศาสตราจารย
ศกัรนิทร  ภูมิรตัน  ตดิราชการไมอาจมาทํ าการสัมภาษณผูไดรบัการเสนอชือ่ได  คณะกรรมการทานอืน่เห็นวาในการ
สัมภาษณผูไดรบัการเสนอชือ่ควรมกีรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคณุวฒิุอยูดวย จงึไดเชญิผูไดรบัการเสนอชือ่
หารอืรวมกนั และเห็นวาควรเลือ่นการสัมภาษณผูไดรบัการเสนอชือ่เปนวนัที ่ 1  มิถนุายน  2548  เวลา  13.30  น.

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้  1) ขออนุมัติขยายเวลาในการสรรหา
ออกไปอีกเปนเวลา  15  วัน   2) เนื่องจากในวันท่ี 1 มิถุนายน 2548 รองศาสตราจารยกิ่งฟา สินธุวงษ
ตองเดินทางไปราชการตางประเทศ  จึงใครขออนุมัติแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท ผูแทน
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คณาจารยทานอื่นเปนกรรมการแทน  3) หากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิท้ัง 2 ทาน ไมอาจมา
ทํ าการสัมภาษณผูไดรบัการเสนอชือ่ได  ขออนมัุตแิตงตัง้กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคณุวฒิุทานอืน่แทน

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังน้ี
1. อนุมัติขยายเวลาในการสรรหาออกไปอีกเปนเวลา  15  วัน
2. ให ศาสตราจารยเมธา วรรณพัฒน เปน กรรมการแทน รองศาสตราจารยก่ิงฟา สนิธวุงษ

และให อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เปนกรรมการแทน รองศาสตราจารยศักรินทร ภูมิรัตน
ซึง่ไมอาจมาท ําการสมัภาษณฯผูไดรบัการเสนอชือ่ได

5.9 เสนอแตงต้ังคณบดคีณะทนัตแพทยศาสตร
อธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมวา ตามคํ าส่ังสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี 9/2548 ลงวันท่ี

10 มีนาคม 2548  แตงตัง้คณะกรรมการสรรหาคณบดคีณะทันตแพทยศาสตร นัน้ บดันี ้คณะกรรมการสรรหาฯ
ไดด ําเนนิการสรรหาผูสมควรไดรบัการพจิารณาแตงตัง้ใหด ํารงต ําแหนงคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร ตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2542 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2543 เสร็จ
เรียบรอยแลวปรากฏวา รองศาสตราจารยอินทรพล หอวิจิตร เปนผูสมควรไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํ ารง
ตํ าแหนงคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ  ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมีมตเิหน็ชอบและอนมัุติใหแตงต้ัง รองศาสตราจารยอนิทรพล  

หอวจิิตร  เปนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร ตามเสนอ ทั้งน้ีต้ังแตวันที่ 10 มิถุนายน 2548 เปนตนไป

5.10 เสนอแตงต้ังผูอํ านวยการวิทยาเขตหนองคาย
อธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมวา ตามคํ าส่ังสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี 8/2548 ลงวันท่ี

10 มีนาคม 2548 แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํ านวยการวิทยาเขตหนองคาย นั้น บัดนี้ คณะกรรมการ
สรรหาฯ ไดดํ าเนินการสรรหาผูสมควรไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงผูอํ านวยการวิทยาเขต
หนองคาย ตามประกาศสภามหาวทิยาลัยขอนแกน (ฉบบัท่ี 1/2548) เรือ่ง การสรรหาผูอํ านวยการวิทยาเขต
หนองคาย พ.ศ. 2548 เสร็จเรียบรอยแลว ปรากฏวา ผูชวยศาสตราจารยวันชัย  สุมเล็ก  เปนผูสมควรไดรับ
การพิจารณาแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงผูอํ านวยการวิทยาเขตหนองคาย

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ  ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมีมตเิหน็ชอบและอนมัุติใหแตงต้ัง ผูชวยศาสตราจารยวนัชยั

สุมเลก็   เปนผูอํ านวยการวิทยาเขตหนองคาย ตามเสนอ  ทั้งน้ี ต้ังแตวันที่ 14 กรกฎาคม 2548
เปนตนไป

5.11   ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน จํ านวน  7  หลักสูตร
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมวา คณะในสังกัดไดเสนอขอ

อนุมัติหลักสูตร ซ่ึงไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และคณะกรรมการผูทรง
คุณวฒิุพจิารณาหลักสูตรไดพจิารณาและแนะน ําใหแกไขขอความตางๆ ผูรบัผดิชอบหลกัสูตรไดด ําเนนิการแกไข
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ตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิเรียบรอยแลว จํ านวน  7 หลักสูตร ซ่ึงมีรายละเอียดการจํ าแนกหลักสูตร
ตามประเภทหลกัสูตร ระดบัปรญิญา  คณะ   และประเภทการเปดสอน ตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติใหความเห็นชอบหลักสูตรตามที่เสนอ ดังน้ี

ระดับปริญญาเอก   1   หลักสูตร
1. หลกัสตูรปรชัญาดษุฎบัีณฑติ  สาขาวชิาพืชไร (ศกึษาเปนภาษาองักฤษ)

ระดับปริญญาโท   4   หลักสูตร
1. หลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวชิาหลกัสตูรและการสอนการศกึษาพิเศษ

(หลกัสตูรใหม พ.ศ. 2548)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548)
3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548)
4. หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ฉบับป พ.ศ. 2546

(ประเภทปรบัปรงุเลก็นอย)
ระดับปริญญาตรี   2  หลักสูตร

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ในลักษณะโครงการพิเศษ
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ในลักษณะโครงการพิเศษ

5.12  เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษา    
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมวา คณะตางๆในสังกัดโดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํ าคณะไดเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษาโดยรับรองวา
ไดตรวจสอบรหัสประจํ าตัวนักศึกษา  ชื่อ-ชื่อสกุล รายวชิา  สาขาวชิา  และคะแนนเฉลีย่สะสม ถกูตองเรยีบ
รอยแลว มหาวทิยาลัยจงึน ําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตามอํ านาจตามความในมาตรา 16 (3)
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541   จํ านวน  176  คน   ประกอบดวย

-  ระดบัปรญิญาเอก           2 คน
- ระดับปริญญาโท                33 คน
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 73  คน

                    - ระดับปริญญาตรี                68 คน
ซ่ึงมีรายละเอยีดสรปุการจ ําแนกผูสํ าเรจ็การศกึษาตามคณะ   ระดบัหลักสูตร  ชือ่ปรญิญา ตามเอกสารประกอบ
วาระการประชมุ

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษาตามที่เสนอ
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ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 รายงานดํ าเนินงานของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร

                ประจํ าป 2547
รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอท่ีประชุมวา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย

การบริหารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน พ.ศ. 2538 ขอ 23 กํ าหนดใหมีรายงานการเงินประจํ าปของ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม ซ่ึงมีการตรวจสอบบัญชี  ณ  วันส้ินป สํ าหรับปงบประมาณ 2547 สถานปฏิบัติ
การเภสัชกรรมชุมชน ไดมีการตรวจสอบบัญชีโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงินดังกลาวไดผานการ
พจิารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ในคราวประชุม ครั้งท่ี
1/2548 เม่ือวันท่ี 8 เมษายน 2548  และผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํ าคณะเภสัช
ศาสตร ในคราวประชุม ครั้งท่ี 4/2548 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2548 ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระ โดยสรุปมีกํ าไรสุทธิป 2547 จํ านวน 300,165.17 บาท

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.2 รายงานผลการตรวจสอบบัญชี และรายงานการประเมินผลองคกรในกํ ากับศูนยประชุม
      เอนกประสงคกาญจนาภิเษก ประจํ าป 2547

รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอท่ีประชุมวา หนวยตรวจสอบภายใน ไดตรวจสอบงบดุล
และงบรายรับ- รายจาย  ของศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก สํ าหรับปส้ินสุด เพียงวันท่ี 31
ธันวาคม 2547 กับบัญชีเอกสารและหลักฐานตางๆ การปฏิบัติทางบัญชีและทดสอบรายอื่นๆ ท่ีเห็นวา
จํ าเปนตามหลักวิชาการบัญชีแลว เห็นวางบการเงินนี้แสดงผลการดํ าเนินงานโดยถูกตองตามที่ควร และไดทํ า
ขึ้นตามหลักบัญชีท่ีใชโดยทั่วไป การบันทึกบัญชใีชเกณฑคงคาง (Accural Basis)  และ คณะกรรมการตรวจ
สอบและประเมินผลการดํ าเนินงานองคกรในกํ ากับมหาวิทยาลัยขอนแกน  ตามคํ าส่ังมหาวิทยาลัยขอนแกน
ท่ี 2559/2547 ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม 2547 ไดประเมินผลจากงบดํ าเนินงานของศูนยประชุมอเนก-
ประสงคกาญจนาภิเษก ประจํ าป 2547 แลว   โดยสรุปมีกํ าไรสุทธิ ป 2547  จํ านวน 1,135,528.08 บาท
ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.3 รายงานความคืบหนาของคดีกอสราง
อธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยไดบอกเลิกสัญญากอสรางกับผูรับจาง

หลายโครงการ และลาสุดไดบอกเลิกสัญญากอสรางกับผูรับจางจํ านวน 4 โครงการ เนื่องจากผูรับจางประสบ
ปญหากอสรางลาชา ไมเปนไปตามสัญญาอันเนื่องมาจากการขาดสภาพคลองทางการเงิน มีรายละเอียดโดย
สรุป ดังนี้

1.  โครงการกอสรางศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับ บริษัทเทพอินทนนท
จํ ากัดตามสัญญาเลขที่ สธ 95/2541 ลงวันท่ี 25 กันยายน 2541 วงเงินกอสราง 457,950,000 บาท ผูรับ
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จางไดฟองคดีตอศาลปกครองกลาง กรุงเทพมหานคร อางวามหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญาโดยมิชอบและ
เรียกรองคาเสียหายจํ านวน 126,997,918 บาท (บอกเลิกสัญญาวันท่ี 26 สิงหาคม 2547) ขณะนี้ไดขอ
ความอนุเคราะหแกตางคดี ฟองแยง เรียกคาเสียหาย และใหรื้อถอนสํ านักงานชั่วคราวแลว โดยทาง
มหาวิทยาลัยไดขอขยายระยะเวลายื่นคํ าใหการตอศาลปกครองออกไปอีกมีกํ าหนด 30 วัน นับแตวันท่ี 22
เมษายน 2548 เปนตนไป บัดนี้ ศาลปกครองกลางอนุมัติใหขยายระยะเวลาถึงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2548
และพนักงานอัยการไดรับเรื่องแลว และมีหนังสือสอบถามมหาวิทยาลัยวาจะนํ าเขาศาลปกครองหรือ
กระบวนการอนุญาโตตุลาการ

2.  โครงการกอสรางอาคารศรีนครินทรานุสรณ กับ บริษัทไตรยูเนี่ยน จํ ากัด ตามสัญญา
เลขท่ี สธ 74/2540 ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม 2540 วงเงินกอสราง 598,500,000 บาท อยูในระหวางการ
เตรียมฟองเปนคดีปกครอง ซ่ึงมีกํ าหนดอายุความ 1 ป นับแตวันบอกเลิกสัญญา (บอกเลิกสัญญาวันท่ี 9
กรกฎาคม 2547)  ขณะนี้บริษัทไทยลิฟทอินดัสตรีส จํ ากัด ไดฟองเปนคดีแพงตอศาลแพง
กรุงเทพมหานคร เรียกรองลิฟทคืน พรอมกับเรียกรองคาเสียหายจํ านวน 24,658,288 บาท พรอมกับคา
บํ ารุงรักษา หากไมใหขนยาย ศาลไดมีหมายหาม ชั่วคราวมิใหมหาวิทยาลัยทํ าการใดๆ และอนุญาตให
บริษัทฯขนยายลิฟทไปเก็บชั่วคราว ณ สํ านักงานของบริษัทฯได และใหมหาวิทยาลัยแกคํ าใหการภายในวันท่ี
28 เมษายน 2548 โดยศาลนัดไตสวนวันท่ี 16 พฤษภาคม 2548 และนัดสืบพยานโจทกวันท่ี 30
พฤษภาคม 2548 งานวินัยฯ ไดขอความอนุเคราะหอัยการสูงสุดแกตางคดีและ  ขอใหเพิกถอนหมายหาม
ของศาลแลว และไดสงเรื่องใหอัยการสูงสุดวันท่ี 18 เมษายน 2548

3.  โครงการกอสรางอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร กับ บริษัทไตรยูเนี่ยน
จํ ากัดตามสัญญาเลขที่ สธ 20/2541 ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2541 วงเงินกอสราง 219,000,000 บาท อยูใน
ระหวางการเตรียมฟองเปนคดีปกครอง ซ่ึงมีกํ าหนดอายุความ 1 ป นับแตวันบอกเลิกสัญญา (บอกเลิก
สัญญาวันท่ี 4 สิงหาคม 2547) ขณะนี้บริษัทไทยลิฟทอินดัสตรีส จํ ากัด ไดฟองเปนคดีแพงตอศาล
กรุงเทพมหานครเรียกรองลิฟทคืน พรอมกับเรียกรองคาเสียหายจํ านวน 4,050,000 บาท และให
มหาวิทยาลัยแกคํ าใหการภายในวันท่ี 28 เมษายน 2548 โดยศาลนัดไตสวนวันท่ี 13 มิถุนายน 2548 และ
นัดสืบพยานโจทกวันท่ี 27 มิถุนายน 2548 งานวินัยฯไดขอความอนุเคราะหอัยการสูงสุดแกตางคดีและได
สงเรื่องใหอัยการสูงสุดวันท่ี 18 เมษายน 2548

4.  โครงการกอสรางศูนยสารสนเทศ กับ หางหุนสวนจํ ากัดแสงวิโรจนกอสราง ตามสัญญา
เลขท่ี สธ 88/2542 ลงวันท่ี 23 กันยายน 2542 วงเงินกอสราง 119,754,000 บาท อยูในระหวางการ
เตรียมฟองเปนคดีปกครอง ซ่ึงมีกํ าหนดอายุความ 1 ป นับแตวันบอกเลิกสัญญา (บอกเลิกสัญญาวันท่ี 14
กรกฎาคม 2547) ตอมาหางฯผูรับจางไดฟองคดีตอศาลปกครองขอนแกนเปนคดีหมายเลขดํ าท่ี 93/2548
เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2548 อางวามหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญาโดยมิชอบ ขอใหยกเลิกการบอกเลิกสัญญา
มหาวิทยาลัยขอขยายระยะเวลายื่นคํ าใหการมีกํ าหนด 30 วัน แตศาลปกครองขอนแกนไมอนุญาต โดยให
เหตุผลวาอัยการกับมหาวิทยาลัยอยูในจังหวัดขอนแกนสามารถปรึกษาหารือกันไดในเวลาที่กํ าหนด ทํ าให
ตองฟองแยง เรียกรองคาเสียหายและทํ าคํ าใหการแกตางคดีสงภายในวันท่ี 20 เมษายน 2548 ขณะนี้
อยัการอาวโุสไดรบัเรือ่งและสงใหศาลปกครองขอนแกนแลว เพือ่จะไดจดัสงใหพนกังานอยัการเพิม่เตมิตอไป
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มหาวทิยาลัยยังมีคดกีอสรางอกีจ ํานวน 6 คด ี ท่ีไดสงใหพนกังานอยัการย่ืนขอเสนอพพิาทตอ
อนญุาโตตลุาการ สถาบนัอนญุาโตตลุาการ กรงุเทพมหานคร เรยีบรอยแลว ขณะนีอ้ยูในระหวางรวบรวมขอเท็จจรงิ
พยานเอกสาร หลักฐานและจดัทํ าคํ าใหการตางๆ เสนออนญุาโตตลุาการ ซ่ึงจะรายงานความคบืหนาใหทราบตอไป

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.4 รายงานผลคดีแกตางคดีแพง เรื่อง โมฆะกรรม ใหระงับการหักเงินเดือน เรียกเงินคืน
      กรณีสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน

อธิการบดเีสนอตอท่ีประชมุวา ตามทีม่หาวทิยาลัยขอนแกนขอใหพนกังานอยัการคดศีาลแขวง
ขอนแกนแกตาง คดแีพงหมายเลขด ํา ท่ี 901/2547 ของศาลแขวงขอนแกน ระหวาง นางอารยี บวัจนัทร เปนโจทก
ฟอง นายปยะ นนัทัยเกือ้กลู   สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน  และ มหาวิทยาลัยขอนแกน โดย
รศ. สุมนต สกลไชย เปนจํ าเลยท่ี 1, 2,3  ตามลํ าดับ เรื่อง โมฆะกรรม ใหระงับการหักเงินเดือน เรียกเงิน
คืน นั้น  พนักงานอัยการคดีศาลแขวงขอนแกน ไดรับแกตางใหแลว  และเม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2548  โจทก
ไดขอถอนฟองมหาวทิยาลัยขอนแกน โดย รองศาสตราจารยสุมนต สกลไชย จํ าเลยท่ี 3  โดยฝายจํ าเลยท้ังสาม
ไมคัดคาน ศาลแขวงขอนแกนอนุญาตและใหจํ าหนายคดีเฉพาะจํ าเลยท่ี 3 แลว สวนจํ าเลยท่ี 1 และท่ี 2 ยัง
คงดํ าเนินคดีตอไป

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.5 รายงานผลคดีปกครอง  คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
         (การกอสรางอาคารศูนยสารสนเทศ)

อธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมวา สํ านักงานศาลปกครองขอนแกน มีหนังสือท่ี ศป 004/ธ
388 ลงวันท่ี 23 มีนาคม 2548 แจงผลคดีปกครองกรณีหางหุนสวนจํ ากัดแสงวิโรจนกอสราง มีคํ าขอใหศาล
ปกครองขอนแกนมีคํ าส่ังก ําหนดมาตรการหรอืวธีิการคุมครองเพือ่บรรเทาทกุขชัว่คราวกอนการพพิากษาตาม
คดหีมายเลขด ําท่ี 93/2548 ระหวางหางหุนสวนจ ํากดัแสงวโิรจนกอสราง ผูฟองคด ีมหาวทิยาลัยขอนแกน ผูถูก
ฟองคดี เรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (การกอสรางอาคารศูนยสารสนเทศ) โดยขอใหยกเลิก
หนงัสือบอกเลิกสัญญาและใหระงบัการประกวดราคาและระงบัการลงนามในสญัญาจาง นัน้  เม่ือวนัท่ี 23
มีนาคม 2548 ศาลปกครองไดมีคํ าส่ังไมรบัค ําขอคุมครองชัว่คราวกอนการพพิากษา

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
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6.6 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมวา ในชวงท่ีไมมีการประชุม

สภามหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยไดจัดทํ าหนังสือเวียนเสนอตอกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พจิารณาอนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษา จํ านวน 2 ครั้ง และเม่ือถึงวันท่ีครบก ําหนดการเวียนหนังสือ
แลวปรากฏวาไมมีขอทักทวงแตประการใด จึงถือวาสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ ดงันี้

ครัง้ที ่1 ตามหนงัสือมหาวทิยาลัย ท่ี ศธ 0514.1.1.2/ว.2824  และตามบนัทึก ท่ี ศธ 0514.1.1.2/
ว.225  ลงวันท่ี  4  พฤษภาคม  2548  โดยครบรอบการเวียนหนังสือในวันท่ี  13  พฤษภาคม  2548

- ระดับปริญญาตรี        143   คน
- ระดับปริญญาโท                 18   คน
- ระดับปริญญาเอก                  1  คน
            รวม     162  คน

ครัง้ที ่2 ตามหนงัสือมหาวทิยาลัย ท่ี ศธ 0514.1.1.2/ว.3031  และตามบนัทึก ท่ี ศธ 0514.1.1.2/
ว.250  ลงวนัท่ี   16  พฤษภาคม  2548  โดยครบรอบการเวยีนหนงัสือในวนัท่ี   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
ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยสินในฐานะผูแทนรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษเสนอตอท่ี

ประชุมวา ในชวงวันท่ี 16 มีนาคม –15 พฤษภาคม 2548  มหาวิทยาลัยไดดํ าเนินกิจกรรมที่สํ าคัญๆ ใน
ดานการพัฒนาวิชาการและผลิตบัณฑิต  การวิจัย  การบริการวิชาการ   การสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
การพัฒนานักศึกษา   การตางประเทศ การพัฒนาส่ิงแวดลอม การพัฒนาระบบบริหารและบุคลากร  และ
การจัดกิจกรรมพิเศษอื่นๆ  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.8 รายงานสรุปขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน
      เดือน มีนาคม และเมษายน 2548
          ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยสินในฐานะผูแทนรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษเสนอตอท่ี

ประชุมวาดวยฝายกจิการพเิศษ และงานประชาสมัพนัธ ไดรวบรวมรายงานขาวมหาวทิยาลัยขอนแกนในหนา
หนังสือพิมพ วารสาร ส่ือมวลชน  ประจํ าเดือนมีนาคม และ เมษายน  2548   โดยแยกประเภทเปนขาวดาน
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ตางๆ เชน ขาวงานวจิยั  บรกิารวชิาการ  กจิกรรม  ท่ัวไป  บรกิารชมุชน  บคุคล  เปนตน  รวม 89 ขาวในเดือน
มีนาคม  และ 76 ขาวในเดอืนเมษายน   ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.9 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี  ประจํ าเดือนเมษายน 2548
อธิการบดเีสนอตอท่ีประชมุวา ในเดอืนเมษายน  2548 อธิการบดไีดปฏิบตัภิารกจิตางๆ

ประกอบดวย  งานประจํ าท่ัวไป  กิจกรรมที่เกี่ยวของกับตางประเทศ/วิเทศสัมพันธ  การเปนวิทยากรบรรยาย
หรืออภิปราย  และอื่นๆ  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่  7   เรื่องอื่นๆ
7.1 การแจงความดํ าเนินคดีผูบริหารมหาวิทยาลัยและการแกปญหากรณี

                สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน
อธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยไดใหความชวยเหลือสมาชิกสหกรณ

ออมทรัพยฯ กรณีสัญญาเงินกูพิเศษ(ซ้ือท่ีดิน) เกิดปญหา ไมมีหลักทรัพยค้ํ าประกัน หรือมีแตไมสมบูรณ
โดยการระงับการหักเงินเดือนเพื่อชํ าระหนี้แก สหกรณออมทรัพยฯ จํ านวน 422 ราย ตั้งแตเดอืนธันวาคม
2547 เปนตนมา  ซ่ึงท่ีประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 22/2547 เม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม 2547 ไดพิจารณา
ใหความเห็นชอบดังกลาว และในเวลาตอมา ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ ในฐานะประธานกรรมการดํ าเนินการ
สหกรณออมทรัพยฯ ไดเสนอขอยกเลิกการระงับการหักเงินเดือนของสมาชิกสหกรณออมทรัพยฯ ตั้งแต
เดือนเมษายน 2548 เปนตนไป ท่ีประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งท่ี 6/2548 เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2548
ไดมีมตเิห็นชอบตามทีเ่สนอ กรณท่ีีสมาชกิสหกรณฯ มีความเดอืดรอนใหตดิตอโดยตรงกบัสหกรณออมทรพัยฯ
และขอความรวมมือใหสหกรณออมทรัพยฯ ดํ าเนินการเพื่อแกปญหาตอไป

ภายหลังไดมีกลุมบุคคลในมหาวิทยาลัยขอนแกน 2 กลุม มีหนังสือถึงอธิการบดีขอให
ทบทวนมติท่ีประชุมคณบดี ครั้งท่ี 6/2548 เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2548 วาระ 3.1 คือ กลุมนายไพศาล
แสงสุวรรณ และกลุมนางลํ าพูน  หรองบุตรศรี ท้ังนี้ หนังสือท่ีมีถึงอธิการบดีนั้นมีสาระสํ าคัญเชนเดียวกันคือ
ขอใหมหาวิทยาลัยระงับการหักเงินเดือนของสมาชิกท่ีกูเงินกูพิเศษที่เคยระงับไวตอไป

นอกจากนี้ เม่ือวันท่ี 22  เมษายน  2548  นายไพศาล  แสงสุวรรณกับพวก จํ านวนหนึ่ง
ไดไปแจงความ  ณ สถานตี ํารวจภธูร อ.เมือง จ.ขอนแกน เพือ่ใหด ําเนนิคดกีบั นายสุมนต  สกลไชย อธิการบดี
และผูบริหารมหาวิทยาลัยจํ านวนรวม 32 คน ซ่ึงเปนองคประชุมท่ีประชุมคณบดี เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม
2548 ขอหายักยอกทรัพย หักเงินเดือนบุคลากร 60% ไปใชหนี้สหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยขอนแกน
ท่ีประชมุคณบด ีคราวประชมุวาระพเิศษ เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2548 ไดพจิารณาเรือ่งดงักลาว โดยคํ านึงถึง
หลักการ ความถูกตองประโยชนของสมาชิกสวนใหญและความสมเหตุสมผลแลว มีมติยืนยันตามมติท่ี
ประชุมคณบดี ครั้งท่ี 6/2548 เม่ือวันพุธท่ี 23 มีนาคม 2548 คือ ใหมหาวิทยาลัยขอนแกนยกเลิกการ
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ระงับหักเงินเดือนของสมาชิกสหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยขอนแกน จํ ากัด โดยมีเหตุผลและมาตรการ
แนวทางเพือ่แกไขปญหาเพิม่เตมิ ตามรายละเอยีดเอกสารประกอบวาระการประชมุ   ซ่ึงในขณะนีก้ลุมผูคัดคาน
ยังเคล่ือนไหวอยู

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา   11.35  น.

กุลธิดา  ทวมสุข
(รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)

                                                                รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
                      กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน

นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน  มูลศรี
ผูจดรายงานการประชุม
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