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ผูเขารวมประชุม  
1. รศ.พิศาล  ศิริธร รองอธิการบดีฝายวิจัย
2. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ

เริ่มประชุมเวลา        09.00  นาฬิกา
กอนเขาสูวาระการประชมุ มหาวทิยาลัยโดยฝายวจิยั ไดจดัใหมีพธีิมอบโลและประกาศเกยีรตคุิณ

แกคณาจารยของมหาวทิยาลัยขอนแกน จ ํานวน 11 คน ท่ีไดนํ าชื่อเสียงมาสูมหาวิทยาลัย ในการมีผลงานวิจัยดาน
พยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้ าดี ไดรับการตีพิมพในวารสาร “Acta Tropica” Volume 88 ท้ังฉบับซ่ึงวารสาร
ดังกลาวเปนวารสารชั้นนํ าระดับโลกดานโรคเขตรอนและเปนท่ียอมรับของนานาชาติ  เพื่อเปนการแสดงความ
ยินดแีละเชดิชเูกยีรต ิ  หลังเสรจ็ส้ินพธีิประธานกลาวเปดประชมุและด ําเนนิการประชมุไปตามระเบยีบวาระดงันี ้คือ

ระเบียบวาระที่ 1    เรื่องที่ประธานแจงตอที่ประชุม
                          - ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 2    เรื่องที่เลขานุการแจงตอที่ประชุม
ประธานใหกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมความวา   ดวย

คณะแพทยศาสตร ไดเสนอเอกสาร “สรุปผลการดํ าเนินงานบริการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร ป
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2546 –2547”  ซ่ึงเปนเรื่องท่ีสภามหาวิทยาลัยคราวประชุมครั้งท่ี 4/2547 เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2547 ขอ
รบัทราบขอมูล นั้น จึงใครขออนุญาตเพิ่มเรื่องดังกลาวเปนวาระเรื่องสืบเนื่องอีก 1 เรื่อง ในวาระที่ 4.8

ระเบียบวาระที่ 3    การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
                         ครั้งที่ 4/2547  เม่ือวันที่  28  เมษายน 2547

ท่ีประชมุมีมตใิหแกไข หนา 9  ขอ 3  คํ าวา “บญัชแีบบสมดลุย” แกไขเปน “บญัชงีบดลุ”
เม่ือแกไขเรยีบรอยแลว ท่ีประชมุมีมตริบัรองรายงานการประชมุครัง้ดงักลาว

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องสืบเน่ือง
4.1  รายงานสถานภาพเงินรายได ของมหาวิทยาลัยขอนแกน  เพียงวนัที ่ 17 พฤษภาคม 2547
          ประธานใหรองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอท่ีประชุมความวา สถานภาพเงินรายได

มหาวิทยาลัยขอนแกนเพียงวันท่ี 17 พฤษภาคม 2547 มหาวิทยาลัยขอนแกนมียอดเงินฝากรวม
2,863,994,077.77 บาท   โดยแยกฝาก ดังนี้

-   ฝากธนาคาร/สถาบนัการเงนิ (ฝากรวมสวนกลาง)  2,227,732,802.03 บาท คิดเปน 77.78 %
    (อัตราดอกเบี้ยเฉล่ีย 4.08%)
-  ฝากธนาคาร/สถาบันการเงิน ท่ีใชชื่อบัญชีเฉพาะ  533,321,395.85 บาท คิดเปน 18.62 %
-  ฝากธนาคารเพือ่ค้ํ าประกนัเงนิกูเพือ่การเคหะสงเคราะห  102,939,879.89 บาท  คิดเปน  3.59 %
เพ่ิมขึ้นจากเดือนเมษายน 2547  เปนเงิน  8,222,386.64 บาท  มีดอกเบี้ยรับปงบประมาณ 2547

จํ านวน 50,813,489.78 บาท ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

4.2  ขอมูลเพ่ิมเติม เก่ียวกับดัชนีชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
      มหาวิทยาลัยขอนแกน  ปงบประมาณ 2547

ประธานใหอธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยสภามหาวิทยาลัยขอนแกนในคราว
ประชุมครั้งท่ี 3/2547 เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2547  ไดรับทราบดัชนีชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ 2547 โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะวา การจดัทํ าดชันชีีว้ดัโดย
รวบรวมทัง้ 3 แหลงเปนแนวคดิท่ีด ีควรจะพยายามบรูณาการใหไดตวัชีว้ดัท่ีเหมาะสมโดยยดึผลลพัธของงานตาม
เปาหมายเปนหลัก  และ ควรมีรายละเอยีดเกีย่วกบัเปาหมายและตวัชีว้ดัและผลลัพธท่ีตองการใหเกดิดวยนัน้

บัดนี้ สํ านักงานประเมินและประกันคุณภาพ ไดเสนอขอมูลเพิ่มเติมซ่ึงมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม  สรุปไดวาดชันชีีว้ดัในปงบประมาณปจจบุนั เปนการรวบรวมดชันชีีว้ดัท่ีมีอยู
เดมิ และตองด ําเนนิการตามมาตรฐานทีเ่กีย่วของ คือ สํ านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
แผนกลยทุธการบรหิารมหาวทิยาลัยขอนแกน และ สํ านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา(สมศ. )
และ ทางสํ านกังานประเมนิและประกนัคณุภาพกํ าลังอยูในระหวางการจัดทํ าโครงการจัดทํ าดัชนีชี้วัดของ
มหาวิทยาลัยและความเชื่อมโยงกับเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award  - TQA)
ซ่ึงจะนํ าเขาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการอํ านวยการสํ านักงานประเมินและประกันคุณภาพ คาดวา



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี  5/2547 เม่ือวันท่ี  26  พฤษภาคม  2547

4

จะนํ ามาใชสํ าหรับปงบประมาณ 2548 และจะไดนํ าขอคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมจากสภามหาวทิยาลัยในการ
ด ําเนนิการตอไป

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ และมีขอคิดเห็นเสนอแนะใหอธิการบดีรับไปพิจารณาดังน้ี
1. ควรพิจารณาใหเกิดความเชื่อมโยงของตัวชี้วัดที่เหมาะสม โดยยึดผลลัพธของงานตาม

เปาหมายเปนหลัก และมีรายละเอียดเก่ียวกับเปาหมายและผลลัพธที่ตองการใหเกิดขึ้น  ตามที่สภา
มหาวิทยาลัยไดใหขอคิดเห็นเสนอแนะไวดวย

2.ควรมีความรอบคอบเกี่ยวกับการนํ าเกณฑ TQA มาใช วามีความเหมาะสมกับการ
พัฒนาคุณภาพดานการจัดการศึกษาหรือไมอยางไร

4.3  ผลการปรึกษาหารือกรณีการขอบรรเทาความเดือดรอนของผูควบคุมงานกอสราง
ประธานใหอธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมความวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราว

ประชุม ครั้งท่ี 4/2547 เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2547 ไดพิจารณาเรื่อง การขอความเห็นชอบเพื่อบรรเทาความ
เดือดรอน ตามวาระ 5.6 และท่ีประชุมมีมติแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องดังกลาว ประกอบดวย
(1) นางผาณิต  นิติทัณฑประภาศ  (2) นายสุนทร อรุณานนทชัย (3) นายสุมนต สกลไชย  (4) นายสุชาติ
อารมิีตร แลวนัน้  คณะกรรมการไดประชมุพจิารณาเรือ่งดงักลาว เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2547 ณ โรงแรมฟอรจูน
ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ โดยมีกรรมการทั้งส่ีทานเขารวมดวย และสรุปผลการประชุมไดดังนี้

1. คณะกรรมการ รับทราบขอมูลรายละเอียดของสัญญาจางกอสราง สัญญาจางท่ีปรึกษา
คุมงาน ความคืบหนาของการกอสราง ความคืบหนาของการควบคุมงาน ผลงานของบริษัทควบคุมงาน หนี้คา
ควบคุมงานที่คางชํ าระ และขอมูลตางๆท่ีเกี่ยวของ

2. คณะกรรมการมีความเห็นวา การใหบริษัทท่ีปรึกษาควบคุมงานยืมเงินรายได จาก
มหาวิทยาลัย แมวาจะมีหลักประกันใหดอกเบี้ย แตสภามหาวิทยาลัยขอนแกนในการประชุม ครั้งท่ี 4/2547
เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2547 มีความเห็นท่ีไมเห็นชอบดวยเปนสวนใหญ คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรไมเสนอ
มาตรการเงินยืม อยางไรก็ตามคณะกรรมการฯ ไดพิจารณาหามาตรการที่จะใหผูควบคุมงานไดรับคาจาง โดย

2.1 มหาวิทยาลัยขอนแกน จะดํ าเนินการเรียกรองจากบริษัทไตรยูเนี่ยน จํ ากัด
หากบริษัทไตรยูเนี่ยน จํ ากัด ไมสามารถจายเงินไดภายในกํ าหนดเวลาท่ีมหาวิทยาลัยแจงไป ก็จะดํ าเนินการฟอง
รอง ซ่ึงคงจะใชเวลานานพอสมควร

2.2 โดยที่บริษัทท่ีปรกึษาควบคุมงานไดดํ าเนินการควบคุมงานใหมหาวิทยาลัยฯ
ดวยดีตลอดมา เพื่อความเปนธรรม ในระหวางท่ีรอผลการดํ าเนินการตามขอ 2.1 มหาวิทยาลัยขอนแกนจะ
สามารถจายเงินคาควบคุมงานดังกลาวไปกอนท้ังหมด หรือบางสวน ไดหรือไม เพียงไร  เห็นควรให
มหาวิทยาลัยขอนแกน หารือสํ านักงานอัยการจังหวัดขอนแกน หรือสํ านักงานอัยการสูงสุดตอไป

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณาใหความเห็น
ที่ประชุมรับทราบ
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4.4   รายงานความคืบหนาการแกไขปญหาการกอสรางอาคารศูนยหัวใจสิริกิต์ิ
ประธานใหรองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอท่ีประชุมความวา ตามที่มหาวิทยาลัยไดรายงาน

ความคืบหนาในการแกไขปญหาการกอสรางอาคารศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัยขอนแกนมาโดยตลอดนั้น และจากการมาตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี ณ จังหวัดขอนแกน ซ่ึง
ไดเรงรัดใหมหาวิทยาลัยขอนแกนแกปญหาตางๆโดยเร็ว รวมทั้งไดมอบหมายให นายพรชัย นุชสุวรรณ
กรรมการผูชวยรัฐมนตรี ประจํ าสํ านักนายกรัฐมนตรี มากํ ากับดูแลและชวยเหลือนั้น จากกรณีดังกลาว
มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดจัดประชุมผูเกี่ยวของกับการกอสรางอาคารศูนยหัวใจสิริกิติ์ เม่ือวันท่ี 28 เมษายน
2547  ณ หองประชุมสารสิน อาคารแกนกัลปพฤกษ มหาวิทยาลัยขอนแกน  ซ่ึงมีสาระการประชุมตามเอกสาร
ประกอบวาระ นั้น สรุปไดวาการกอสรางเปนไปลาชามาก แมวาจะขยายเวลาสัญญาจากเดิม (31 กรกฎาคม
2545) เปน 7 กรกฎาคม 2547 (1,709 วัน) และจะเหลือเวลา 631 วัน โดยมีผลงานที่ผูรับจางกอสรางได
จริง 56.19% ผลงานที่แลวเสร็จสวนใหญ เปนผลงานดานโครงสราง งานท่ีเหลือเปนงานดานสถาปตยกรรม
งานระบบไฟฟาและส่ือสาร งานสุขาภิบาล รวมถึงเครื่องปรับอากาศ เปนตน งบประมาณที่ไดรับ จํ านวน
457,950,000 บาท ไดตรวจรับงานไปแลว 70 งวด คงเหลือ 10 งวด (งวด 71 –80 ) เปนเงินท่ีเหลือ
93,950,000 บาท (งบประมาณสวนนี้ถูกตัดลดไปบางสวนตามวิธีการดานการบริหารงบประมาณ เหลือ
ประมาณ 88,000,000 บาท แตสามารถใชสวน 93,950,000 บาท มาเปนหลักในการพิจารณา)  โดยที่
ประชุมเห็นชอบทางเลือก ดังนี้
                    ใชสัญญาจางกอสรางเดิม เจรจาใหผูรับจาง (บริษัท เทพอินทนนท จํ ากัด) เห็นชอบใหผูรับจาง
ดํ าเนินการตอไปจนแลวเสร็จโดยแจงชื่อผูรับจางชวงแกมหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบและใหมหาวิทยาลัย
จายเงินแกผูรับชวงโดยตรง แตเนื่องจากผูรับจางไดโอนสิทธิเรียกรองการชํ าระเงินท่ีจะพึงไดจากมหาวิทยาลัย 
ไปใหกับธนาคารนครหลวงไทย/บริษัทบริหารสินทรัพยเพชรบุรี จํ ากัด (บบส.) แลว ดังนั้นขอเสนอนี้จะตองได
รับรับความเห็นชอบจากธนาคาร/บริษัทบริหารสินทรัพยเพชรบุรี จํ ากัด ดวย และเนื่องจากขณะนี้ บริษัทบริหาร
สินทรัพยเพชรบุรี จํ ากัด อยูระหวางการควบกิจการกับริษัทบริหารสินทรัพยสุขุมวิท จํ ากัด การเจรจาตกลงกับ
ธนาคารและบริษัทบริหารสินทรัพยเพชรบุรี จํ ากัด ตองไดรับความเห็นจากฝายท่ีเกี่ยวของดวย
                   และจากการไดรวมประชุมระหวาง มหาวิทยาลัย ผูแทนบริษัทเทพอินทนนท จํ ากัด ผูรับจาง 
และผูรับจางชวง 2 ราย ซ่ึงมี นายพรชัย นุชสุวรรณ  และนายสมนึก พิมลเสถียร รองผูอํ านวยการสํ านักงบ
ประมาณ  รวมดวย  เม่ือคืนวันท่ี 25 พฤษภาคม 2547 ท่ีผานมา ไดมีการเสนอแนวทางใหม ใหผูรับจางและผู
รับจางชวง โดยจะขอโอนสิทธ์ิการรับเงินใหมหาวิทยาลัยเพื่อจายใหกับผูรับจางชวง  ซ่ึงจะเปนผลดีตอทุกฝาย 
เพราะหากการกอสรางยังไมแลวเสร็จตามกํ าหนดมหาวิทยาลัยก็มีความจํ าเปนท่ีจะตองบอกเลิกสัญญา

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

4.5 วิสัยทัศน แผนในการบริหารงาน ของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร คนใหม
ประธานใหอธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมความวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี

4/2547 เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2547  ไดอนุมัติใหแตงตั้ง รองศาสตราจารยกิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย ดํ ารง
ตํ าแหนงคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร  ตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2547 เปนตนไป โดยขอรับทราบวิสัยทัศน และ
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แผนในการบริหารงาน ดวยนั้น  บัดนี้ จึงใครขอเสนอเอกสารแนวทางการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2547 –2551  ซ่ึงจัดทํ าโดย รองศาสตราจารยกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย  ใหท่ี
ประชุมสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบ ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ และเห็นวาเอกสารแนวทางการบริหารมีความครอบคลุมดีแลว
อยางไรกต็ามขอใหเนนเรือ่งการผลติบัณฑติโดยใหความส ําคญักับสหกจิศกึษาใหมากขึน้ โดยเฉพาะอยางยิง่
บัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตรควรมีคุณลักษณะ ดังน้ี  1) ใจสูงาน  2) มีคุณธรรม จริยธรรมในการทํ างาน
และ 3) มีทักษะในการทํ างาน

4.6 รายงานความกาวหนาในการด ําเนินงานของคณะกรรมการดานการก ํากับนโยบายและการประเมนิ
ประธานให รศ.สายหยุด นิยมวิภาต ในฐานะประธานคณะกรรมการดานการกํ ากับนโยบายและ

การประเมิน เสนอตอท่ีประชุมความวา คณะกรรมการดานการกํ ากับนโยบายและการประเมินไดรับรายงานผล
การติดตามงาน และรายงานการประเมินตนเอง ของอธิการบดี และรองอธิการบดี เพื่อรับการประเมินผูบริหาร
ในรอบที่ 2 เรียบรอยแลว ขณะนี้อยูระหวางการวิเคราะหรายงาน ซ่ึงมีบางประเด็นท่ีอาจตองขอรับทราบขอมูล
ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม  คาดวาจะนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยไดในเดือนถัดไป

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

4.7 รายงานการดํ าเนินงานของคณะทํ างานเพ่ือติดตามผลการดํ าเนินงานตามมติสภา
      มหาวิทยาลัย และรวบรวมผลงานของสภามหาวิทยาลัย

ประธานให รศ.สุภาพ ณ นคร ในฐานะคณะทํ างานเพื่อติดตามผลการดํ าเนินงานตามมติสภา
มหาวิทยาลัยและรวบรวมผลงานของสภามหาวิทยาลัย ไดเสนอตอท่ีประชุมความวาคณะทํ างานไดนํ าขอคิดเห็น
ตามมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2547 เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2547 ไปพิจารณาแลว ไดมี
แนวคิดในการดํ าเนินงาน ดังนี้
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                                      ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
           คณะทํ างานฯ

และ คณะทํ างานไ
3/2547 เม่ือวันท

ผลจากการดํ าเน

4.8 สรุป

คราวประชุมครั้งท
และขอทราบขอม
การดํ าเนินงานบร
ซ่ึงโดยสรุป โรงพ
ป 2547 ( 6 เดือ
2546  และ 47.8

มตสิภามหาวิทยาลัย

รับทราบ
นํ าไปปฏิบัติ

ผูรับผิดชอบ

ด ําเนินการ

ศกึษามติ

หาขอมูล

WHAT

WHEN

HOW
ตดิตามผลการ
ด ําเนินงาน
ผลการดํ าเนินการ

เสนอสภามหาวิทยาลัย

รวบรวมขอมูลและ
เสนอผลตอสภาฯ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี  5/2547 เม่ือวันท่ี  26  พฤษภาคม  2547

ดดํ าเนินการติดตามผลการดํ าเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี
ี่ 31 มีนาคม 2547 เรียบรอยแลว ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ และมีขอคิดเห็นวาคณะทํ างานควรพิจารณารายงานเพิ่มเติมดวยวา
ินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยน้ัน มีผลลัพธเปนอยางไร

ผลการดํ าเนินงานบริการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร
ประธานใหคณบดีคณะแพทยศาสตร เสนอตอท่ีประชมุความวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยใน
ี่ 4/2547 เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2547 ไดอนุมัติงบประมาณเงินรายได ป 2547 เพิ่มเติม
ูลการใหบริการของโรงพยาบาลศรีนครินทร เพิ่มเติมนั้น  บัดนี้ คณะแพทยศาสตรไดสรุปผล
ิการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร ป 2546 – 2547 (6 เดือน)
ยาบาลฯ มีรายรับจากคารักษาพยาบาล ในป 2546 รวม 1,202,502,371.28  บาท และ ใน
น) 658,711,168.00 บาท รายรับสวนใหญ มาจากกลุมขาราชการ ประมาณ 48.54 % ในป
7% ในป 2547  สํ าหรับคารักษาฯจากโครงการบัตรสุขภาพถวนหนา คิดเปน 36.32% ในป

เผยแพรใหประชากรทราบ
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2546 และ 40.53% ในป 2547 ซ่ึงมีผลกระทบและปญหาในการบริหารจัดการพอสมควร โดยเฉพาะในชวง
ปลายปงบประมาณ เนื่องจากเงินท่ีจายไปมีมากกวาเงินท่ีเรียกเก็บไดคอนขางมาก  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1  ขออนุมัติต้ังงบประมาณเงินรายไดป  2547  เพ่ิมเติม  ของคณะศึกษาศาสตร

ประธานใหอธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมความวา คณะศึกษาศาสตรขอตั้งงบประมาณรายรับเพิ่ม
เติม จํ านวน 6,780,000 บาท จากเงินคาธรรมเนียมการศึกษา 100,000 บาท และเงินทุนสํ ารองสะสม 
6,680,000 บาท  เพื่อตั้งงบประมาณรายจายในงานสนับสนุนการจัดการศึกษา เปนรายจายในหมวดเงิน
อุดหนุน (เงินอุดหนุนท่ัวไป) เพื่อปรับปรุงส่ิงกอสรางและจัดหาครุภัณฑทดแทนรวม 3 รายการ  ไดแก
1) โครงการปรับปรุงหองเรียนและพัฒนาเขตบริการวิชาการ  4,280,000 บาท  2) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
และสภาพแวดลอม  1,400,000 บาท และ  3) โครงการจดัหายานพาหนะทดแทนคนัเดมิ  1,100,000 บาท
ปจจบุนั คณะศกึษาศาสตรมีเงนิทุนสํ ารองสะสมท้ังส้ิน 52,461,688.38 บาท (ของคณะ 20,684,577.65 บาท
โรงเรยีนสาธติศกึษาศาสตร 18,299,211.99 บาท และ โรงเรยีนสาธติมอดนิแดง 13,477,898.74 บาท ) โดยขอ
อนมัุตใิชครัง้นีจ้ากเงนิทุนสํ ารองสะสม  6,680,000 บาท คิดเปนรอยละ 32.29 ของเงนิทุนสํ ารองสะสมของคณะ

ปการศึกษา 2547 คณะศึกษาศาสตรจะเปดสอนหลักสูตรใหมระดับปริญญาตรี จํ านวน
9 สาขาวิชา จึงตองเตรียมความพรอมสํ าหรับการดํ าเนินการดังกลาว โดยคาดวาจะมีรายรับเพิ่มขึ้นจากโครงการ
ผลิตครูขั้นพื้นฐาน ซ่ึงยังไมไดตั้งงบประมาณไว นอกจากนี้คณะฯยังตองการสงเสริมการเรียนรูโดย  บูรณาการ
การใช ICT ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน การวจิัย และการบริการวิชาการ

         จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ท้ังนี้ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี
คราวประชุมครั้งท่ี 9/2547 เม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม 2547 แลว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการขอตั้งงบประมาณเงินรายไดป 2547 เพ่ิมเติม
ของคณะศึกษาศาสตร ตามที่เสนอ

5.2 รางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารงานสโมสรอาจารย
      ขาราชการ มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2547

ประธานใหรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษเสนอตอท่ีประชุมความวา เพื่อใหการดํ าเนินงานของ
สโมสรอาจารย ขาราชการมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนไปดวยความเรียบรอย และบรรลุตามวัตถุประสงค
ฝายกิจการพิเศษ จึงไดเสนอรางระเบียบฯ วาดวย การบริหารงานสโมสรอาจารย ขาราชการ มหาวิทยาลัย
ขอนแกน พ.ศ. 2547 ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ท้ังนี้ ไดผานความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 9/2547 เม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม 2547  แลว

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการรางระเบียบฯ ดังกลาว โดยมีขอสังเกต

เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแกไขระเบียบฯ ดังน้ี
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1. ชื่อระเบียบฯ ควรแกไขเปน “ระเบียบฯ วาดวยการบริหารงานสโมสรขาราชการและบุคลากร
พ.ศ. 2547”

2. ควรเพิ่มนิยามคํ าวา “ชมรม”
3. ขอ 6 (2)  ใหระบุจํ านวนรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย ดวย
4. ขอ 11 ควรระบุดวยวา การดํ าเนินการเพื่อแตงต้ังเปนกรรมการกลาง จะตองทํ ากอนที่คณะ

กรรมการชุดเดิมจะหมดวาระกี่วัน
5. ขอ 16 กรรมการดํ าเนินงานใน (7) กรรมการจํ านวน 1 คน หรือมากกวา 1 คน ตามที่นายก

สโมสรเสนอ” ควรแกไขเปน “กรรมการจํ านวนไมเกิน…. คน ตามที่นายกสโมสรเสนอ ”
6. ควรรวมขอ 19, 20  ซึ่งเปนเรื่องของคณะกรรมการดํ าเนินงาน อยูในขอ 18
7. ขอ 33 และ 34 ไมควรรวมอยูในหมวดชมรม แตควรจัดแยกตางหากเปนหมวดอื่นๆ
8. ควรพิจารณาปรับถอยคํ าไมใหมีความซํ้ าซอนในขอความตางๆ ของระเบียบฯ

5.3    เสนอแตงต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักด์ิ
ประธานใหกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวย

มหาวทิยาลัยขอนแกน จะตองด ําเนนิการสรรหาผูสมควรไดรบัปรญิญากติตมิศกัดิ ์ และรางวัลพระธาตุพนมทองคํ า
ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การใหปริญญากิตติมศักดิ์  พ.ศ. 2539  และขอบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยรางวัลพระธาตุพนมทองคํ า  พ.ศ. 2544   จึงเสนอขอแตงตั้ง คณะกรรมการกลั่น
กรองผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการใหปริญญากิตติมศักดิ์
พ.ศ. 2539  โดยกรรมการชุดนี้ยังมีภาระและอํ านาจหนาท่ีพิจารณาและดํ าเนินการครอบคลุมถึงผูสมควรไดรบั
รางวลัพระธาตพุนมทองค ําดวย   ท้ังนีส้ภามหาวทิยาลัยในคราวประชมุครัง้ท่ี 5/2546  เม่ือวนัท่ี  28 พฤษภาคม 2546
ไดพจิารณามอบหมายกรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคณุวฒิุ เปนประธาน และ กรรมการ  2 ทาน แลว และ
ท่ีประชุมคณบดี  คราวประชุมครั้งท่ี 8/2547 เม่ือวันท่ี 4  พฤษภาคม 2547  ไดพิจารณาเสนอ  คณบดีคณะ
สัตวแพทยศาสตร  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  และ คณบดีคณะเทคโนโลยี  รวมเปนกรรมการ

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้ง
                    มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติใหแตงต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองผูสมควรไดรับปริญญา
กิตติมศักด์ิ ประกอบดวย

1. ศาสตราจารยเกียรติคุณ น.ต.กํ าจร  มนุญปจุ  ร.น.   เปนประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารยสายหยุด  นิยมวิภาต                 เปนกรรมการ
3. นายสุนทร  อรุณานนทชัย เปนกรรมการ
4. อธิการบดี เปนกรรมการ
5. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร เปนกรรมการ

          6. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เปนกรรมการ
          7. คณบดีคณะเทคโนโลยี           เปนกรรมการ

8. รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ เปนกรรมการและเลขานุการ
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5.4 เสนอแตงต้ังคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
(รายละเอียดปรากฏในเอกสารลับ)

5.5 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน จํ านวน  6 หลักสูตร
ประธานใหอธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยมีคณะวิชาในสังกัดไดเสนอขออนุมัติ

หลักสูตร ซ่ึงไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร   และคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
พิจารณาหลักสูตรไดพิจารณาและแนะนํ าใหแกไขขอความตางๆซ่ึงผูรับผิดชอบหลักสูตรไดดํ าเนินการแกไขตาม
ขอเสนอแนะของผูทรงคณุวฒิุ เรยีบรอยแลว   จ ํานวน  6  หลักสูตร ซ่ึงมีรายละเอยีดการจ ําแนกหลักสูตร ตามคณะ
ระดบัปรญิญา  ประเภทหลกัสูตร  และประเภทการเปดสอน ตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ  สรปุไดดงันี้   

1. คณะเกษตรศาสตร
1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสงเสริมการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547)

2. คณะวิทยาศาสตร
     2.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2547)

3. คณะแพทยศาสตร
      3.1 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาสรรีวทิยาทางการแพทย (หลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2547)

4. คณะทันตแพทยศาสตร
    4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ หลักสูตรนานาชาติ
               (ประเภทปรับปรุงเล็กนอย)

5. คณะพยาบาลศาสตร
    5.1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว
               (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547)

6. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
    6.1 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร
                (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2547)

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรตามที่เสนอ
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหดํ าเนินการตอไปได

5.6 เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษา    
ประธานใหกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยมีคณะ

ตางๆในสังกัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํ าคณะไดเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการ
ศึกษาโดยรับรองวาไดตรวจสอบรหัสประจํ าตัวนักศึกษา  ชื่อ-ชื่อสกุล รายวชิา  สาขาวชิา  และคะแนนเฉลีย่สะสม
ถกูตองเรยีบรอยแลว มหาวทิยาลัยจงึน ําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพิจารณาอนมัุติตามอํ านาจตามความในมาตรา
16 (3) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541   จํ านวน   207  คน   ประกอบดวย

-  ระดบัปรญิญาเอก                         2    คน
-  ระดับปริญญาโท                   45   คน
-  ประกาศนียบัตรบัณฑิต           71   คน
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-  ระดับปริญญาตรี                   89   คน
ซ่ึงมีรายละเอียดสรุปการจํ าแนกผูสํ าเร็จการศึกษาตามคณะ   ระดับหลักสูตร  ชื่อปริญญา ตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษาตามที่เสนอ

5.7  ขออนุมัติเพิกถอนปริญญาแกนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร
       ประธานใหกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมความวา ตามที่สภา

มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2547 เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2547 ไดอนุมัติปริญญาใหสํ าเร็จการศึกษา 
จํ านวน 2,069 คน  ในจํ านวนนี้เปนผูสํ าเร็จการศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร 137 คน  ซ่ึงตอมาภายหลังคณะ
เกษตรศาสตรพบวา มีความคลาดเคลือ่นในการตรวจสอบคณุสมบตัขิองผูสํ าเรจ็การศกึษาหลักสูตรวทิยาศาสตร
บณัฑติ จ ํานวน 2 คน ซ่ึงไดรบัอนมัุตปิรญิญาไปแลว   แตมีคุณสมบตัไิมครบตามเงือ่นไขตามระเบยีบมหาวทิยาลัย
ขอนแกน วาดวยการศกึษาขัน้ปรญิญาตร ีพ.ศ.2542 ขอ 29  ซ่ึงก ําหนดใหนกัศกึษาท่ีจะสํ าเรจ็การศกึษา ตองมีคุณ
สมบตัคิรบตามเงือ่นไข  ดงันี้

1. นางสาวบุญจิรา  จูฑะประชากุล  รหัสประจํ าตัว 431277-9  สาขาวิชาพืชสวน  คะแนนเฉล่ียสะสม
2.21   มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในกลุมท่ี 1 ไดแก วิชาบังคับในวิชาชีพ ไมถึง 2.00
(ขอ 29.2  กํ าหนดใหมีคะแนนเฉล่ียสะสมไมตํ่ ากวา 2.00 และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในราย
วิชาท่ีคณะกํ าหนดไมตํ่ ากวา 2.00 หรือไดไมตํ่ ากวา  C ทุกรายวิชาท่ีคณะกํ าหนด)

2. นายธานี  เทียงดีฤทธ์ิ  รหัสประจํ าตัว 431263-3   สาขาวิชาสัตวศาสตร  คะแนนเฉล่ียสะสม
2.22  สอบรายวิชาไมผานครบตามหลักสูตร  (ขอ 29.1 กํ าหนดใหตองสอบผานรายวิชาครบตาม
หลักสูตร)

ท้ังนี้ ทางคณะไดตรวจสอบสาเหตุความผิดพลาดแลวพบวาเกิดจากความรีบเรง และไมรัดกุมเพียงพอ จึงได
ตักเตือนเจาหนาท่ี และไดปรับปรุงขั้นตอนการตรวจสอบใหม   ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม   และในสวนของมหาวิทยาลัยเองหลังจากท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2547 เม่ือวันท่ี
28 เมษายน 2547 ไดใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการดํ าเนินการท่ีผิดพลาดในการขออนุมัติปริญญาแลว ก็ได
มอบหมายใหสํ านักทะเบียนและประมวลผล จัดประชุมชี้แจงจัดทํ าขั้นตอนการดํ าเนินงานใหมท้ังหมด มีระบบ
กลาง เปน Computer Online ท่ีตองใชรวมกันทุกคณะ และกํ าหนดขั้นตอนการจัดการที่ชัดเจน เพื่อไมใหเกิด
ปญหาขอผิดพลาดตางๆในระบบ

     จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการขอเพิกถอนปริญญาบัตร แกนักศึกษา 2 คน
ดังกลาว

     มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการขอเพิกถอนปริญญาบัตร แกนักศึกษา  2 คนตามที่
เสนอ โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังน้ี

1. ใหพิจารณากระบวนการในการดํ าเนินการขออนุมัติจบการศึกษา โดยใหมหาวิทยาลัยและ
คณะ/หนวยงานที่ผลิตบัณฑิต กํ าหนดแนวปฏิบัติและกลไกการตรวจสอบที่ชัดเจนแลวใหทุกคณะปฏิบัติ
ตาม กรณีที่มีการกํ าหนดเง่ือนไขพิเศษเฉพาะหลักสูตร หากไมมีเหตุผลอันสมควร ก็ไมควรกํ าหนดเง่ือนไข
ใหเกิดปญหา
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2. ใหมีการรวบรวมความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระบบ 3-5 ปทีผ่านมา วาเกิดจากอะไร และ
ดํ าเนินการทบทวนและแกไข

3.  สํ าหรับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานในระบบนี้ควรตองไดรับการอบรม และ หากไดรับการอบรม
แลว แตยังไมสามารถพัฒนาตนเองได ขอใหพิจารณาหาบุคคลที่มีความสามารถมาปฏิบัติงานแทน

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 รายงานผลการดํ าเนินงานของศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยขอนแกน  ประจํ าป 2546

ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดเสนอรายงานผลการดํ าเนินการปดรอบบัญชี
ประจํ าป 2546  ( 1 ตุลาคม 2545 –30 กันยายน 2546 )  โดยสรุป มีรายรับจากการขายสินคาท้ังส้ิน
14,383,200.99 บาท มีกํ าไรสุทธิ  1,341,407.99  บาท ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.2 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษา
มหาวทิยาลัยไดจดัทํ าหนงัสือเวยีนเสนอตอกรรมการสภามหาวทิยาลัยเพือ่พจิารณาอนมัุตปิรญิญา

ใหแกผูสํ าเรจ็การศกึษา จ ํานวน   62  คน ตามหนังสือมหาวิทยาลัยขอนแกน  ท่ี ศธ 0514.1.1.2/ว.3022 และ
ตามบันทึก ท่ี ศธ 0514.1.1.2/ว.255 ลงวันท่ี  10  พฤษภาคม 2547 โดยครบรอบการเวียนในวันท่ี  17
พฤษภาคม 2547  และเม่ือถึงวันท่ีครบกํ าหนดการเวียนหนังสือแลวปรากฏวาไมมีขอทักทวงแตประการใด
จึงถือวาสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ  สรุปไดดังนี้

-  ระดับปริญญาตรี          50      คน  
-  ระดับปริญญาโท           12     คน  
จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.3 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี  ประจํ าเดือนเมษายน 2547
ดวยในเดอืนเมษายน 2547 อธิการบดไีดปฏิบตัภิารกจิตางๆประกอบดวย  งานประจ ําท่ัวไป   

กิจกรรมที่เกี่ยวของกับตางประเทศ/วิเทศสัมพันธ  การเปนวิทยากรบรรยายหรืออภิปราย  และอื่นๆ  ซ่ึงมีราย
ละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.4 สรุปกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวาง 16  เมษายน – 15 พฤษภาคม 2547
ดวยในชวงวันท่ี 16  เมษายน – 15 พฤษภาคม  2547 มหาวิทยาลัยไดดํ าเนินกิจกรรม

ในดานการพัฒนาวิชาการและผลิตบัณฑิต  การวิจัย  การบริการวิชาการ  การสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  การ
พฒันานักศึกษา  การตางประเทศ  การพัฒนาส่ิงแวดลอม การพัฒนาระบบบริหารและบุคลากร
การพฒันาเทคโนโลย ี  และการจดักจิกรรมพเิศษอืน่ๆ  ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ
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จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.5 รายงานสรุปขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน
      เดือน เมษายน 2547
         ดวยฝายกจิการพเิศษ และงานประชาสมัพนัธ ไดรวบรวมรายงานขาวมหาวทิยาลัยขอนแกน

ในหนาหนังสือพิมพ วารสาร ส่ือมวลชน  ประจํ าเดือนเมษายน 2547   โดยแยกประเภทเปนขาวดานตางๆ ได
แก วิชาการ  บุคคล  วิจัย  กิจกรรม  ท่ัวไป  และชุมชน  รวมทั้งส้ิน 75  ขาว ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7  เรื่องอื่นๆ
7.1 รายงานการดํ าเนินงานตามมาตรการที่ 3 : มาตรการพัฒนาและบริหารกํ าลังคน
     เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบราชการ

ประธานใหอธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมความวาตามท่ีสํ านักงาน ก.พ. แจงแนวทางดํ าเนินการ
ตามมาตรการที่ 3: มาตรการพัฒนาและบริหารกํ าลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ ตามหนังสือสํ านัก
งาน ก.พ. ท่ี นร 1008.1/ว 7 ลงวันท่ี 12  เมษายน 2547  มหาวิทยาลัยไดดํ าเนินการตามมาตรการดังกลาว
และขณะนี้อยูในระหวางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือการประเมินและคาดวาจะประกาศใชในวันท่ี 27
พฤษภาคม 2547 ซ่ึงมีรายงานการด ําเนนิงานฯ ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม และ ผศ.พศิษิฐ  โจทยกิ่ง
ในฐานะประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.) ไดมีหนังสือถึงนายก
สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ใหพิจารณาทบทวนมาตรการที่ 3 : มาตรการพัฒนาและบริหารกํ าลังคนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบราชการ   แตในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้ ผศ.พิศิษฐ โจทยกิ่ง ไดลาประชุม  
นอกจากนี้ รศ.มนตรี  บุญเสนอ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารย ก็ไดเสนอขอบรรจุวาระ
เกี่ยวกับเรื่องมาตรการที่ 3 นี้เชนเดียวกัน

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
ประธานให รศ.มนตรี  บุญเสนอ  ไดเสนอเรือ่งเกีย่วกบัแนวทางการด ําเนนิการมาตรการที ่3 :

มาตรการพฒันาและบรหิารก ําลังคนเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพระบบราชการ ท่ีเกี่ยวกับขอกังวลของบรรดาขาราชการ
ท้ังหลาย และเสนอแนวทางเพื่อพิจารณาในการกํ ากับดูแลดานนโยบาย เพื่อใหเกิดการบริหารท่ีเท่ียงธรรมตาม
หลักธรรมภิบาล ดังนี้

1. มาตรการดังกลาวเปนหลักการท่ีดี แตยังมีความกังวลใจในเรื่องความเที่ยงธรรม
2. การกํ าหนดลํ าดับผลการปฏิบัติงานในลํ าดับตํ่ าสุด 5% หรือ 6% ในบางคณะ ยังไมมีความ

ชัดเจนในสายผูสอนและสายสนับสนุน  ซ่ึงมีเกณฑการประเมินตางกัน
3. ขาราชการสวนใหญ ตองการมาเปนขาราชการตั้งแตเริ่มรับราชการ มีหนี้สินท่ีหวังจะนํ า

รายไดในอนาคตมาผอนชํ าระ  ความกังวลในมาตรการนี้จะกอใหเกิดความเครียดและ
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มีผลตอการทํ างานในปจจุบัน
4. ขาราชการสายสนับสนุนบางงานไดรับการพัฒนาอยางมีขอบเขตจํ ากัด
5. ขาราชการสวนใหญ ไมมีความไววางใจในระบบประเมนิปจจบุนั เกรงวาจะไมไดรบัความเปนธรรม
6. การให อกม. เปนท้ังผูก ําหนดเกณฑในการประเมนิและเปนผูพจิารณาการอทุธรณรองทุกข

ดวยนั้น ไมสอดคลองกับหลักธรรมภิบาล
7. การประเมินยังลักล่ัน ไมไดนํ ามาใชกับขาราชการสายบริหาร
8. กรอบเวลาที่ใชดํ าเนินการคอนขางส้ัน อาจกอใหเกิดความไมเปนธรรม

จึงขอเสนอแนวทางดังน้ี
1. สภามหาวิทยาลัยควรกํ ากับนโยบาย โดยอาจมีการเพิ่มเติมในรายละเอียด และ
     ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาดํ าเนินการตามที่สภามหาวิทยาลัยกํ าหนด
2. คณะกรรมการประเมินควรเปนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
3. ผูบริหารควรไดรับการประเมินภายใตมาตรการเดียวกัน
4. ควรพิจารณาชะลอการประเมิน จนกวาจะสรางความเขาใจและมีความพรอมมากกวานี้

ท่ีประชุมไดอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องปญหาความกังวลใจที่อาจเกิดขึ้น เชน รูปแบบการประเมิน
กรอบเวลาซึ่งอาจส้ันเกินไปท่ีจะสะทอนถึงประสิทธิภาพการทํ างานท่ีแทจริง   การเลือกใชตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
งานท่ีอาจกอใหเกิดความไมเปนธรรม  และผลกระทบที่อาจทํ าใหเกิดปญหาสมองไหลในบางสาขาซึ่งเดิม
มีแนวโนมอยูแลว

อธิการบดีไดชี้แจงเพ่ิมเติมตอที่ประชุมความวา
1. ส่ิงท่ีด ําเนนิการเปนนโยบายของรฐับาล โดยส ํานกังาน ก.พ.เปนผูก ําหนดกรอบแนวทางการด ําเนนิการ

และมหาวิทยาลัยก็จัดทํ าหลักและเกณฑการประเมินตามนั้น
2. สํ านักงาน ก.พ. ให อ.ก.ม. มีอํ านาจหนาท่ีในการพิจารณาการดํ าเนินการในเรื่องนี้ อยางไรก็ตาม

อ.ก.ม.ไมไดมีอํ านาจหนาท่ีในการพิจารณาการอุทธรณรองทุกขตามที่เขาใจ  แตจะมี อ.ก.ม.
อุทธรณและรองทุกขประจํ ามหาวิทยาลัยแยกอีกชุดหนึ่งตางหาก มีอํ านาจหนาท่ีในการพิจารณา
เกี่ยวกับการอุทธรณรองทุกขของขาราชการโดยตรง

3. ระบบและกระบวนการประเมนิท่ีใช ไดยึดหลักเดยีวกนักบัท่ีมหาวทิยาลัยด ําเนนิการอยูแลวในระบบ
การประเมนิพนกังาน องคประกอบของคณะกรรมการประเมนิทุกระดบั จะมีบคุคลภายนอกอยูดวย

4. ขาราชการที่ดํ ารงตํ าแหนงผูบริหารทุกคน ก็ถูกประเมินเชนเดียวกัน ไมมีใครไดรับการยกเวน แต
หลักและวิธีการประเมินใหใชตามแนวทางที่คณะกรรมการประเมินฯของสภามหาวิทยาลัยกํ าหนด

สํ าหรับขอคิดเห็นตางๆนั้น มหาวิทยาลัยยินดีท่ีจะรับไปพิจารณาปรับปรุงใหเกิดความเหมาะสมตอไป
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวใหแตงต้ังผูแทนสภามหาวิทยาลัย 2 ทาน ไดแก นายสมพร

กลิ่นพงษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  และ รองศาสตราจารยมนตรี บุญเสนอ  กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารย  พิจารณาเรื่องน้ีรวมกับคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงต้ังขึ้น
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7.2  รายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตามที ่อธิการบดมีหาวทิยาลัยขอนแกน ไดรบัอนมัุตใิหเดนิทางไปราชการ ณ ประเทศสหรฐั

อเมรกิา ระหวางวนัท่ี 7 –10 เมษายน 2547 นัน้ จงึขอรายงานผลการเดนิทางดงักลาว ซ่ึงมีภารกจิในการเปน
วทิยากร และเขารวมการประชมุ Annual Conference of Thai Professionals in America and Canada (ATPAC)
Next generation ATPAC : New Resources for Thailand    เขารวมประชมุ 2 ฝาย ระหวางสมาคมนกัวชิาชพีไทย
ในสหรฐัอเมรกิาและแคนาดา (ATPAC)  และเย่ียม University of California Riverside โดยไดเจรจาความเปนไป
ไดในการมีความรวมมอืในดานตางๆ ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ
     จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

     ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา    11.50  นาฬิกา

(รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)
                                                                  รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
     กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน

นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน  มูลศรี
ผูจดรายงานการประชุม
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