
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
คร้ังที่  6/2549

วันพุธที่  5  กรกฎาคม  2549
ณ  หองประชุม ช้ัน 2 สํ านักบริหารและพฒันาวชิาการ  อาคารศนูยวชิาการ

มหาวทิยาลัยขอนแกน
-------------------------------------------

ผูมาประชุม
  1. พลต ํารวจเอกเภา  สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน   ประธาน
  2. นางผาณิต  นิตทิัณฑประภาศ           อปุนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
  3. พล.ต.อ.สมชาย  ไชยเวช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  4. นายสมพร  กลิ่นพงษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  5. นายทองใบ  ทองเปาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  6. นายสุชาติ  เมืองแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  7. นายพิสิฐ  ลี้อาธรรม                    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  8. ศ.กนก  วงษตระหงาน    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  9. รศ.ศกัรินทร  ภูมิรัตน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
 10. นายเฉลิมชัย  วงษนาคเพ็ชร กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
 11. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกํ าจร ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
 12. รศ.สมุนต   สกลไชย                               อธิการบดี
 13. ผศ.พิศิษฐ  โจทยกิ่ง ประธานสภาคณาจารย
 14. รศ.ด ํารงค  หอมดี          รองอธิการบดีฝายบริหาร

กรรมการสภามหาวทิยาลยัจากผูแทนรองอธกิารบดี
 15. รศ.ประจักษ  พัวเพ่ิมพูลศิริ  คณบดคีณะสัตวแพทยศาสตร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
 16. รศ.สลุดัดา  ลอยฟา คณบดคีณะศึกษาศาสตร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
 17. รศ.กติตชิัย  ไตรรัตนศิริชัย        คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
 18. ศ.วรุิฬห  เหลาภัทรเกษม คณบดีคณะแพทยศาสตร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
 19. รศ.จิตเจริญ  ไชยาคํ า ผูอ ํานวยการศูนยบริการวิชาการ

กรรมการสภามหาวทิยาลยัจากผูแทนผูอ ํานวยการ
 20. รศ.กิง่ฟา  สินธุวงษ        กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง

จากคณาจารยประจํ า
 21. ศ.เมธา  วรรณพัฒน                                    กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
                                                                  จากคณาจารยประจํ า
 22. รศ.มนตรี  บุญเสนอ        กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง

จากคณาจารยประจํ า
 23. รศ.กลุธดิา  ทวมสุข                 รองอธกิารบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

              กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 24. นางสังวาลย  ชางทอง                                 ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูไมมาประชุม  (เน่ืองจากติดราชการ  หรือภารกิจสํ าคัญ)
 1. นายเจตน  ธนวัฒน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
 2. นายเตช  บุนนาค         กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
 3. ศ.จีระ  หงสลดารมภ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
 4. ศ.ปยะวัติ  บุญ-หลง               กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
 5. นางสาวนวพร  เรืองสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
 6. รศ.วนัเพ็ญ  วิโรจนกูฏ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง

จากคณาจารยประจํ า
 7. นายบญุญฤทธิ์  สมบตัิหลาย               กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
                                                                         จากขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
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ผูเขารวมประชุม
 1. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
 2. ผศ.ลขิิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
 3. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท รองอธกิารบดีฝายพัฒนาบุคลากร
 4. ผศ.วชิัย  ณีรัตนพันธ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
 5. ผศ.วนัชัย  สุมเล็ก รักษาราชแทนรองอธิการบดีฝายวิทยาเขตหนองคาย

เร่ิมประชุมเวลา   9.15  นาฬิกา
เม่ือครบองคประชุมประธานไดดํ าเนินการไปตามระเบียบวาระดังน้ี

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจงตอที่ประชุม
-ไมมี-

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองที่เลขานุการแจงตอที่ประชุม
-ไมมี-

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
    คร้ังที่ 5/2549 เมือ่วันพุธที่   7   มถิุนายน  2549
ทีป่ระชมุไดพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังที่ 5/2549  เม่ือวันที่

7 มิถุนายน  2549   โดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองสืบเน่ือง
4.1  รายงานผลการดํ าเนินงานของคณะศึกษาศาสตร

คณบดคีณะศกึษาศาสตรไดนํ าเสนอผลการด ําเนินงานของคณะศกึษาศาสตร ประกอบดวยภาพรวม
และผลงานในดานตางๆ ไดแกดานบุคลากร  นักเรียนนักศึกษา  การผลิตบัณฑิต การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
การพฒันานักศกึษา  การวิจัย  การบริหารจัดการ  การบริหารบุคลากร  ระบบประเมินและพัฒนาผลการปฏิบัติงาน
ระบบ  E-Office   ศนูยพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา  Center for research in mathematics
education (CRME)  และระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม

ทีป่ระชุมรับทราบและเห็นวาคณะมีการกํ าหนดแผนกลยุทธและการดํ าเนินการตามแผนที่
ชัดเจน และมกีารนํ าหลักการบริหารแนวใหมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชไดเปนอยางดี นอกจากน้ีมี
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังน้ี

1. ควรก ําหนดจุดเนนที่ชัดเจนในดานการผลิตบัณฑิตและการวิจัยของคณะ วาจะใหเดนหรือให
ความส ําคัญในเรือ่งใด ซึง่จะเช่ือมโยงไปยงัการวางแผนการบรหิารงานและการจดัสรร
ทรัพยากรทีเ่หมาะสม

2. ควรมบีทบาทในการสรางสรรคงานวจิยัเพือ่แกปญหาทางการศกึษาของประเทศ ตัวอยางเชน ใน
ปจจบุนัปญหาการสอนคอื ผูเรียนจะมจี ํานวนเพิม่มากข้ึน เน่ืองจากสถาบนัตางๆจะเนนการผลติ
บณัฑติเชิงปริมาณ ประกอบกบัความตองการของประชาชนจะมสูีงข้ึนเร่ือยๆ นักวชิาการทาง
การศึกษาควรเปนผูนํ าในการเสนอแนวทางหรอืวธิกีารจดัการเรยีนการสอนส ําหรับกลุมผูเรียน
จ ํานวนมากๆ โดยยังคงคุณภาพผูเรียนใหเกดิการเรยีนรูไดเปนตน โดยเฉพาะอยางย่ิงการสอน
วชิาในกลุมวชิาพืน้ฐานตางๆ เชน คณติศาสตร วทิยาศาสตร  ภาษา  และอาจตองเนนการสง
เสริมและพฒันาคุณธรรม จริยธรรมดวย

3. ควรพจิารณาใหความส ําคัญกบัการผลติบณัฑติระดับปริญญาเอกและปริญญาโทใหมากข้ึน
เน่ืองจากในปจจบุนัมสีถาบนัทีผ่ลิตบณัฑติระดับปริญญาตรใีนสาขาน้ีอยูมากแลว   โดยควรมี
แผนการขยายการเปดหลักสูตรระดบับณัฑติศึกษาทีชั่ดเจน  สัดสวนการผลติบณัฑติระดับ
ปริญญาตรี : ระดับบณัฑติศึกษาใน 5-10 ปขางหนา ควรเปน 4: 6   หริอ  3:7
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4.2  รายงานสถานภาพสนิทรัพยและการลงทนุของมหาวทิยาลัยขอนแกน
                 เพียงวันที่  16  มถินุายน   2549
                      รองอธกิารบดฝีายบริหารเสนอตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยขอรายงานสถานภาพสินทรัพยและการ
ลงทนุของมหาวิทยาลัย และรายจายจากเงินรายไดเพียงวันที่  16  มิถนุายน 2549  ดังน้ี
1. สถานภาพสินทรัพยและการลงทุน

ประเภท จํ านวนเงิน
(บาท)

จํ านวนเงิน
(บาท)

สินทรัพย 4,465,662,231.69
   ก) ประเภทดอกผลใชได 4,147,633,211.88
   ข) ประเภทดอกผลมีขอกํ าหนด 318,029,019.81
การลงทุน 4,465,662,231.69
    เงินฝากธนาคาร/สถาบนัการเงิน 2,224,922,231.69 2,224,922,231.69
   ตราสารหนี้ 1,840,740,000.00
พันธบัตร 1,129,980,000.00
หุนกู (รวมบรรษัทเงินทนุ) 372,000,000.00
อื่นๆ 338,760,000.00
   ตราสารทุน 400,000,000.00*
หุนสามัญ -
กองทนุรวมทีล่งทนุในหุน 400,000,000.00

* NAV ณ วนัที่  16  มิถนุายน 2549  = 10.73  บาท
  ราคาปดตลาดหลกัทรัพย ณ วนัที ่19 มิถนุายน  2549  กองทนุรวมวายภัุกษ =  8.79 บาท

      ท ําใหมูลคากองทนุรวมทีล่งทนุในหุนมีมูลคา  เปนเงิน   351,600,000  บาท
2. รายได

     2.1 ดอกเบีย้รับปงบประมาณ 2549 ( 1 ต.ค.2548 – 16  มิ.ย. 2549 )    87,368,957.22 บาท

3. รายจายจากเงินรายไดของมหาวทิยาลยั ในปงบประมาณ 2549 (1 ตลุาคม 2548 -16 มิถนุายน 2549)
3.1 งบบุคลากร  78,733,588.19     บาท
3.2 งบดํ าเนินงาน           554,130,537.62     บาท
3.3 งบลงทุน  72,709,413.12     บาท
3.4 งบเงินอุดหนุน           775,926,888.27     บาท
3.5 รายจายอื่นๆ           317,079,503.21     บาท

รวม        1,798,579,930.41     บาท

4. สหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวทิยาลัยขอนแกนใหกูยืมเงินจํ านวน 150,000,000.00 บาท
ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2549  เงินตนคงเหลือ 125,000,000.00 บาท
มข. ไดรับดอกเบีย้จากสหกรณออมทรัพยแลว จํ านวน 11 งวด (ก.ค. 2548 – พ.ค. 2549)
        เปนเงิน  4,960,273.98  บาท

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

4.3 เร่ืองเสนอจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํ า
      การสราง Edutainment Complex
           รศ.มนตรี บญุเสนอ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํ า เสนอตอที่ประชุมวา

สบืเน่ืองจากการทีนั่กศกึษามหาวิทยาลัยขอนแกนถูกยิงเสียชีวิตในบริเวณตลาดเจพร  เพ่ือไมใหเหตุการณใน
ลกัษณะเชนน้ีเกดิข้ึนอีก  จึงขอเสนอใหมหาวิทยาลัยวางแผนในการสรางสิ่งตาง ๆ ดังตอไปน้ี

1. Edutainment Complex  แทนในบริเวณของโรงอาหารชาย 2 ซ่ึงเกาแกกวา 20 ปแลว และ
Edutainment Complex  น้ีใหเปนทีร่วมของสวนที่เปนเร่ืองของการบันเทิงและสงเสริมบรรยากาศของ
ทางวชิาการดวย เชน การติววิชาการ การทํ ากลุมกิจกรรมสรางสรรค รวมทั้งใหมีหองอาหารปรับอากาศ
ส ําหรับบคุลากรมหาวิทยาลัย และหองจัดเลี้ยงหรือรับรองแขกทั้งในและตางประเทศ

2. การสรางทีอ่อกก ําลงักายและสนามกฬีาเพ่ิมเตมิภายใตแนวคดิวา การกฬีาและการออกก ําลงักายเปนสิง่
ทีใ่กลตวั เม่ือมีการออกก ําลงักายแลวเวลาทีจ่ะหมกมุนในเร่ืองอืน่ ๆ ก็จะลดลง  สํ าหรับที่ออกกํ าลังกาย
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น้ัน ไมจํ าเปนตองใหญโตหรือพ้ืนที่กวางขวาง อาจจะใชพ้ืนที่บริเวณ 4x4 ตร.ม. ตัง้วางดวยบารคู หรือ
บารเดีย่ว ทีซ่ึ่งไมจํ าเปนตองเปลี่ยนชุดกีฬา ทั้งน้ีเพ่ือสรางใหเปนสิ่งที่ใกลตัว และชวงวัย 19-22 ปน้ี
เปนวยัทีซึ่มซาบสิง่แวดลอมที่อยูใกลตัว จนกลายเปนอัตลักษณไปตลอดชีวิต ดังน้ัน หากสามารถ
สรางการออกก ําลงักายใหเปนอัตลักษณของนักศึกษาได ก็จะเปนประโยชนตอตัวนักศึกษาในอนาคต
การกฬีาน้ีไมจํ าเปนวาตองเปนประเภทใด แตก็ควรจะใหสามารถเลนไดทั้งชายและหญิง และจะดีย่ิง
ข้ึนหากสามารถจัดใหมีคํ าแนะนํ าชวยเหลือในการออกกํ าลังกายที่เหมาะสมสํ าหรับบุคลากร
มหาวทิยาลยัทกุเพศทกุวัย เพ่ือมหาวิทยาลัยขอนแกนจะเปนสังคมแหงสุขภาพดีถวนหนา

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
รองอธกิารบดฝีายกิจการพิเศษ และรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา ไดชี้แจงตอที่ประชุมเพ่ิม

เตมิเกีย่วกบัสถานทีอ่อกก ําลงักาย ในสวนที่มหาวิทยาลัยดํ าเนินการแลว และอยูระหวางการดํ าเนินการ ซ่ึงเปนเร่ือง
ทีม่หาวทิยาลัยไดใหความสํ าคัญ

มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมีมติใหดํ าเนินการศึกษาเร่ืองสถานที่การออกกํ าลังกายภายใน
มหาวทิยาลัยรวมถงึสภาพแวดลอมทางกายภาพอื่นๆ เชน หอพัก  โรงอาหาร วามีความเหมาะสม เพียง
พอกบัจ ํานวนนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยแลวหรือไม มีความจํ าเปนที่จะตองสรางเพิ่มเติม
หรือไมอยางไร โดยควรไดมีการศึกษาทั้งระบบ  และวางแผนทั้งในระยะส้ันและระยะยาว

4.4 การเสนอแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
กรรมการและเลขานกุารสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยใน

คราวประชมุคร้ังที่ 5/2549 เม่ือวันที่ 7 มิถุนายน 2549 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบังคับมหาวทิยาลยั
ขอนแกน วาดวยการสรรหาอธกิารบด ีพ.ศ. 2549 และปฏทินิข้ันตอนและกระบวนการด ําเนินการสรรหาอธิการบดีแลว
น้ัน ซ่ึงตามปฏทินิกระบวนการสรรหาฯ ดังกลาวกํ าหนดใหเสนอมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
ในเดอืนกรกฎาคม 2549  แตเน่ืองจากในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอแนวทางกํ าหนดพันธกิจและ
นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ 1/2549  วนัที่ 3 กรกฎาคม 2549 ไดพิจารณา
ก ําหนดกรอบเวลาการด ําเนินงานแลว คณะกรรมการฯสามารถนํ าเสนอกรอบแนวทางกํ าหนดพันธกิจและนโยบายฯ
ตอสภามหาวทิยาลยัได ในคราวประชุมคร้ังที่ 7/2549 วันที่ 2 สิงหาคม 2549  จึงใครขอเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ในคราวประชุมคร้ังที่ 7/2549  วันที่ 2 สิงหาคม 2549  เพ่ือให
กรรมการสรรหาอธกิารบดีไดมีขอมูลกรอบแนวคิดตางๆเกี่ยวกับพันธกิจและนโยบายการบริหารและพัฒนา
มหาวทิยาลยัตามทีค่ณะกรรมการพิจารณาเสนอแนวทางกํ าหนดพันธกิจและนโยบายฯไดรับมอบหมายจากสภา
มหาวทิยาลยั ที่เรียบรอยสมบูรณกอนที่จะดํ าเนินการสรรหาฯตอไป

   จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลวเห็นควรเสนอแตงต้ังกรรมการสรรหาอธิการบดีตามที่กํ าหนด

ไวเดิมในเดอืนกรกฎาคม  เพื่อใหมีเวลาในการเตรียมการและประชุมกรรมการไดทันทีหลังจากไดแนว
ทางก ําหนดพนัธกิจและนโยบายฯ เรียบรอยแลว   และมีมติใหแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
มหาวทิยาลัยขอนแกน  ตามขอ 6 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2549  ดังน้ี

1. นางผาณิต  นิติทัณฑประภาศ      เปน  ประธานคณะกรรมการ
     อปุนายกสภามหาวิทยาลัย

และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
2. นายสมพร  กลิ่นพงษา เปน  รองประธานคณะกรรมการ
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
3. พลต ํารวจเอกสมชาย  ไชยเวช เปน  กรรมการ
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
4. รองศาสตราจารยสุลัดดา  ลอยฟา เปน  กรรมการ
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร  
5. รองศาสตราจารยกิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย เปน  กรรมการ
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร  
6. ศาสตราจารยเมธา  วรรณพัฒน เปน  กรรมการ
     กรรมการสภามหาวทิยาลยัจากคณาจารยประจํ า  
7. นายบญุญฤทธิ์  สมบัติหลาย เปน  กรรมการ

                 กรรมการสภามหาวทิยาลยัจากขาราชการพลเรือนในมหาวทิยาลยั
8.  ผูชวยศาสตราจารยพิศิษฐ  โจทยกิ่ง เปน  กรรมการ
     ประธานสภาคณาจารย
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9. นายเฉลิมชัย  วงษนาคเพ็ชร เปน กรรมการ
นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน   

                    10.  นายอภิสิทธิ์  รุจิเกียรติกํ าจร เปน กรรมการ
ประธานกรรมการสงเสริมกจิการมหาวทิยาลยัขอนแกน 

11. รองศาสตราจารยกิ่งฟา  สินธุวงษ เปน กรรมการและเลขานุการ
กรรมการสภามหาวทิยาลยัจากคณาจารยประจํ า
 

ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 ขออนุมติัต้ังงบประมาณเงินรายไดประจํ าปงบประมาณ 2549 เพิม่เติม
 รองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ดวยมหาวิทยาลัยมีความจํ าเปนเสนอ
ขอตัง้งบประมาณรายได ประจํ าปงบประมาณ 2549  เพ่ิมเตมิเน่ืองจากมีประมาณการรายรบัเพ่ิมข้ึนจากการด ําเนินงาน
การบริการรักษาพยาบาลคนและสตัว การจัดการเรียนการสอนในหลกัสตูรตาง ๆ และในขณะเดยีวกนัจะท ําใหมีรายจาย
ในภาระงานดานการบริการสุขภาพและดานการจัดการเรียนการสอนเพิ่มข้ึน ซ่ึงไมไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดิน
และมหาวิทยาลัยไมไดตั้งงบประมาณเงินรายไดรองรับ

มหาวทิยาลัยจึงเสนอขออนุมัติงบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 เพ่ิมเตมิทัง้ในสวน
ของประมาณการรายรับและประมาณการรายจายเพ่ือจัดสรรเปนรายจาย โดยจัดสรรใหคณะ/หนวยงานจ ํานวน 6 หนวย
งาน ไดแกคณะแพทยศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร ส ํานักวทิยบริการ  คณะศกึษาศาสตร คณะพยาบาล
ศาสตร  คณะสัตวแพทยศาสตร  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  ทัง้น้ีไดรับความเหน็ชอบเบือ้งตน
จากทีป่ระชมุคณบด ีในคราวประชมุคร้ังที ่7/2549  เม่ือวนัที ่14  มิถนุายน  2549  และคราวประชุมคร้ังที่ 8/2549
เม่ือวันที่  21  มิถุนายน  2549  แลว โดยมีสาระสรุป ดังน้ี

       ขออนุมัติตั้งงบประมาณรายไดประจํ าปงบประมาณ 2549 เพ่ิมเติม เปนวงเงิน 252,231,995  บาท
โดยจํ าแนกเปนประมาณการงบประมาณรายรับและรายจายเพ่ิมเติม ดังน้ี

_________________________________________________________________

1.    ประมาณรายรับเพ่ิมเติม เปนวงเงิน 252,231,995   บาท
_________________________________________________________________
       โดยมีรายการของประมาณการรายรับ ดังน้ี
       1.1 เงินผลประโยชนจากการดํ าเนินงาน 204,030,000

คณะแพทยศาสตร 198,000,000
คณะพยาบาลศาสตร       2,300,000

 คณะสัตวแพทยศาสตร       3,730,000
       1.2 เงินคาธรรมเนียมการศึกษา                                                 33,595,795

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  28,440,800
คณะศึกษาศาสตร    3,984,995
คณะพยาบาลศาสตร       400,000
คณะสัตวแพทยศาสตร       770,000

       1.3 เงินทุนสํ ารองสะสม  13,706,200
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    7,401,200
ส ํานักวิทยบริการ    2,205,000
คณะศึกษาศาสตร    4,100,000

       1.4 เงินรับฝาก      900,000
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร       900,000

_________________________________________________________________

2.    ประมาณรายจายเพ่ิมเติม เปนวงเงิน 252,231,995   บาท
_________________________________________________________________
       โดยมีรายการจัดสรรและประเภทรายจายของประมาณการรายจาย ดังน้ี
       - จัดสรร

คณะแพทยศาสตร 198,000,000
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     36,742,000
ส ํานักวิทยบริการ         2,205,000
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คณะศึกษาศาสตร      8,084,995
คณะพยาบาลศาสตร      2,700,000
คณะสัตวแพทยศาสตร      4,500,000

       - จ ําแนกตามลักษณะรายจาย                 252,231,995
          2.1 งบบคุลากร                                                   200,000

คณะแพทยศาสตร          -
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   200,000
ส ํานักวิทยบริการ          -
คณะศึกษาศาสตร          -
คณะพยาบาลศาสตร          -
คณะสัตวแพทยศาสตร          -

          2.2 งบด ําเนินการ           24,970,693
คณะแพทยศาสตร 9,900,000
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 7,301,898
ส ํานักวิทยบริการ    237,300
คณะศึกษาศาสตร 3,346,495
คณะพยาบาลศาสตร    135,000
คณะสัตวแพทยศาสตร 4,050,000

           2.3 งบลงทุน          157,073,900
คณะแพทยศาสตร        148,300,000
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 6,566,200
ส ํานักวิทยบริการ 1,967,700
คณะศึกษาศาสตร    240,000
คณะพยาบาลศาสตร        -
คณะสัตวแพทยศาสตร        -

2.4 งบเงินอุดหนุน             52,453,454
คณะแพทยศาสตร         25,940,000
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  19,782,904
ส ํานักวิทยบริการ        -
คณะศึกษาศาสตร 4,219,550
คณะพยาบาลศาสตร 2,376,000
คณะสัตวแพทยศาสตร                       135,000

2.5 งบรายจายอื่น            17,533,948
คณะแพทยศาสตร         13,860,000
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร       2,890,998
ส ํานักวิทยบริการ        -
คณะศึกษาศาสตร    278,950
คณะพยาบาลศาสตร    189,000
คณะสัตวแพทยศาสตร                       315,000

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมมีติอนุมัติงบประมาณเงินรายได ประจํ าป 2549 เพิม่เติม

ของ คณะแพทยศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  สํ านักวิทยบริการ  คณะศึกษาศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร  และคณะสัตวแพทยศาสตร ตามที่เสนอ

5.2 ขอความเห็นชอบการจัดต้ังคณะนิติศาสตร และรางระเบียบฯวาดวยคณะนิติศาสตร
       พ.ศ. 2549

อธกิารบดเีสนอตอที่ประชุมวา โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร เปนโครงการซึ่งกํ าหนดไวในแผน
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2548  โดยข้ันแรกมหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหคณะมนุษยศาสตรและ
สงัคมศาสตรเปนหนวยงานที่รับผิดชอบและดํ าเนินการเปดรับนักศึกษาเขาศึกษา ในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา
2547 โดยปแรก รับนักศึกษาจํ านวน 120 คน และเพ่ิมเปนจํ านวน 150 คน ในปที่สอง และ ปที่สาม ในปตอๆไป
กํ าหนดจะรับนักศึกษาจํ านวน 200 คน ปจจุบันมีจํ านวนนักศึกษาสองรุน รวม 253 คน และเพ่ือใหสอดคลองกับ
เอกลักษณแหงศาสตร นโยบายมหาวิทยาลัยและนโยบายรัฐบาล จึงมีความจํ าเปนที่จะปรับเปลี่ยนสถานะของ
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ความเปนหลกัสตูรทีอ่ยูในความรับผิดชอบของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรใหมีสถานะเปนคณะใหมแยก
ตางหาก มีระบบการบริหารจดัการ อตัราก ําลงับคุลากร เจาหนาที ่โดยอาศยังบประมาณจากเงนิรายได ตามหลกัเกณฑ
ของหลักสูตรฯ ในลักษณะโครงการพิเศษ โดยมีหลกัการและเหตุผลในการเสนอขออนุมัติจัดตั้งคณะนิติศาสตร
และไดนํ าเสนอรางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คณะนิติศาสตร พ.ศ. 2549  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม   จึงเสนอสภามหาวทิยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบจัดตั้งคณะนิติศาสตร และราง
ระเบยีบมหาวิทยาลัยขอนแกน  วาดวย คณะนิติศาสตร  พ.ศ. 2549  ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี
ในคราวประชุมคร้ังที่ 7/2549 เม่ือวันที่ 14  มิถุนายน 2549 เรียบรอยแลว  ทั้งน้ี ใครขอเพ่ิมขอความในระเบียบฯ
ขอ 9 วรรค 2  “คณบดีตองมีคุณสมบัติไดรับปริญญาทางนิติศาสตรสูงกวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาจาก
มหาวทิยาลยั หรือสถาบนัการศึกษาชั้นสูงอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทํ าการสอนในมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบนัการศกึษาชัน้สงูอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแลวไมนอยกวาสามป หรือมีประสบการณการทํ างานมาแลว
ไมนอยกวาหาป” ซ่ึงไมไดมีระบุไวเม่ือคราวเสนอระเบียบฯใหที่ประชุมคณบดีพิจารณา  แตเน่ืองจากเปนขอกํ าหนด
ของเนตบิณัฑิตยสภา จึงตองเพ่ิมเติมขอความดังกลาว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
 มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมีมติเห็นชอบใหจัดต้ังคณะนิติศาสตร และรางระเบียบ

มหาวิทยาลัยขอนแกน  วาดวย คณะนิติศาสตร  พ.ศ. 2549  ตามที่เสนอ  โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังน้ี
1. ใหแกไขระเบียบฯ
     - คํ าวา “พทุธศักราช…”  แกไขเปน  “พ.ศ. …” ทกุแหง
     - ตัดรายละเอียดขอยอยในขอ 11 ออกทั้งหมด เพื่อไมใหเปนอุปสรรคในการทํ างาน
2. เอกสารโครงการฯ ควรพิจารณาปรับแกไข ดังน้ี
     -  ควรตดัขอ 4 หนา 3 ออก  เน่ืองจากไมสอดคลองกับขอ 4.1 ที่เปนวัตถุประสงค
     -  หนา 16 เปาหมายแผนการผลิตบัณฑิต ควรเขียน  output ใหชัดเจน
3.จ ํานวนอาจารยที่กํ าหนดไวในหนา 18  ควรพิจารณาหาทางพัฒนาใหไปสูระดับ

ปริญญาเอกใหมากข้ึน เพื่อใหเปนไปตามเกณฑของ สกอ. ซึ่งควรมีอาจารยระดับปริญญาเอก 40%
และปริญญาโท 60 %

4. คณะนิติศาสตรควรมีเปาหมายใหชัดเจนวา ในอนาคตจะเปดสอนระดับปริญญาโท
และปริญญาเอกใหมากข้ึนอยางไรเพื่อรองรับกับทิศทางการพัฒนาไปสูมหาวิทยาลัยแหงการวิจัยตามที่
เสนอไว

5.3 ขอความเห็นชอบการจัดต้ังสถาบันขงจื๊อ รวมกับมหาวิทยาลัยเซาทเวสท ประเทศจีน
       และ (ราง) ระเบยีบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแกน
       พ.ศ. 2549

กรรมการและเลขานกุารสภามหาวทิยาลยัเสนอตอทีป่ระชมุวา ตามทีไ่ดเคยเสนอเร่ืองโครงการสถาบนั
ขงจ๊ือ มหาวทิยาลยัขอนแกน ภายใตการสนับสนุนของรัฐบาลจนีใหสภามหาวทิยาลยัไดรับทราบ คราวประชมุคร้ังที่
4/2549  เม่ือวนัที ่ 3 พฤษภาคม 2549 ไปแลวน้ัน บดัน้ีการด ําเนินการมคีวามคบืหนาไปมาก จึงเสนอสภามหาวทิยาลยั
พิจารณาดงัน้ี

     Confucius Institutes Project เปนโครงการทีรั่ฐบาลจนีมอบหมายใหกระทรวงศกึษาธกิารจีนโดย
The National Office for Teaching Chinese as a Foreign Language (NOCFL หรือ Hanban)  ด ําเนินการ โดย
มีวตัถปุระสงคเพ่ือเผยแพรและแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีนกับนานาชาติ มีเปาหมายที่จะจัดตั้งจํ านวน 100
แหงทั่วโลก โดยเนนใน 3 ประเทศคือ สหรัฐอเมริกา เกาหลใีต และประเทศไทย ส ําหรับในประเทศไทย มีสถาบนั
ขงจ๊ือทีต่ัง้อยางเปนทางการแลว 1 แหง คอื ทีม่หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร และคาดวาจะมสีถาบนัขงจือ๊ในมหาวทิยาลยั
สวนภมิูภาคอกีภูมิภาคละ 1 แหงในการนี ้มหาวิทยาลัยขอนแกนเล็งเห็นวา โครงการสถาบันขงจื๊อของรัฐบาลจีน
สอดคลองกบัแผนพฒันามหาวิทยาลัย ในการสนับสนุนสงเสริมการจัดการเรียนการสอนดานภาษา โดยเฉพาะอยาง
ย่ิงภาษาจนีซ่ึงกํ าลังไดรับความนิยมเปนอยางมาก ทั้งในหมูนักเรียนนักศึกษา  นักวชิาการ นักธุรกิจและบุคคลใน
ทกุวงการ ประกอบกับรัฐบาล ก็มีนโยบายใหมีการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนระดับตางๆ เปนภาษา
ตางประเทศเพิม่ข้ึนอกี ดังน้ัน หากมหาวิทยาลัยขอนแกนรวมมือกับมหาวิทยาลัยจากประเทศจีน โดยการสนับสนุน
ของรัฐบาลจีน จัดตั้งและดํ าเนินการสถาบันขงจื๊อตามโครงการของรัฐบาลจนี จะเปนประโยชนตอการพฒันาหลกัสตูร
และการเรียนการสอนภาษาจนี ของมหาวทิยาลยัใหไดตามมาตรฐานของจนี รวมถงึจะเปนศูนยกลางการใหการศึกษา
เกีย่วกบัภาษาและวัฒนธรรมจีน ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุมน้ํ าโขง ซ่ึงจะเปนผลดตีอ
มหาวทิยาลยัเปนอยางมาก  ในการนี้ จึงขอเสนอสภามหาวทิยาลยัเพ่ือพิจารณาใหความเหน็ชอบการจดัตัง้สถาบนัขงจือ๊
มหาวทิยาลยัขอนแกน และรางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน  วาดวย สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.
2549  ซ่ึงมีรายละเอยีด ตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ   ทัง้น้ีไดรับความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุคณบด ีในคราว
ประชมุคร้ังที ่8/2549 เม่ือวนัที ่21 มิถนุายน 2549 เรียบรอยแลว
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จึงเสนอสภามหาวทิยาลยัเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมีมติเห็นชอบการจัดต้ังสถาบันขงจื๊อ รวมกับมหาวิทยาลัย

เซาทเวสท ประเทศจีน  และ (ราง) ระเบยีบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัย
ขอนแกน พ.ศ. 2549  ตามเสนอ

5.4 ขออนุมติัโครงการจัดต้ังสํ านักงานอุทยานวิทยาศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       มหาวิทยาลัยขอนแกน

รองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศเสนอตอทีป่ระชมุวา ตามทีรั่ฐบาลไดมีนโยบายในการจดัตัง้
อทุยานวทิยาศาสตรข้ึนในสวนภมิูภาค  ซ่ึงในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ ใหมีการจัดตัง้อทุยานวทิยาศาสตรโดยเปน
โครงการความรวมมือระหวาง 4 มหาวทิยาลยั ประกอบดวย มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยมีส ํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ชาติ (สวทช.) เปนหนวยงานหลักในการดํ าเนินงาน และเรียกชื่อวา “อทุยานวทิยาศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(Northeastern Science Park)”  โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณประจํ าป 2549 จํ านวน 93 ลานบาท เพ่ือเปน
คาใชจายในการจดัตัง้อทุยานดงักลาว ในการเตรียมความพรอมรองรับโครงการจัดตัง้อทุยานฯ มหาวทิยาลยัขอนแกน
ไดสงบคุลากรที่เกี่ยวของเขารับการอบรมเพ่ือเตรียมการจดัตัง้ โดยเฉพาะอยางย่ิงการจัดท ําแผนธรุกจิ การ
อบรมเพ่ือจัดตัง้หนวยบมเพาะเทคโนโลยี และแผนงานตางๆไดรับความเห็นชอบจากผูเชี่ยวชาญเรียบรอยแลว  ใน
การน้ี จึงขอเสนอโครงการจัดตั้ง “ส ํานักงานอทุยานวทิยาศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน”
และใชชือ่ภาษาองักฤษวา “ Northeastern Science Park Khon Kaen University, NESP-KKU”  โดยมีการบริหาร
งานแบบองคกรในก ํากบัของมหาวิทยาลัย มีหนาที่เปนหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการประสานงานกับ
หนวยงานตางๆที่เกี่ยวของกับภารกิจของอุทยานวิทยาศาสตรฯ เปนศนูยกลางการถายทอดเทคโนโลยี
(Technology Transfer) รวมทัง้การสงเสริมใหเกดิธรุกจิทีใ่ชเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมมูลคา (Value Added) ใหกับสินคา
และบริการ  ผลักดันใหผลงานวิจัยและพัฒนาไปสูเชิงพาณิชย (Technology Commercialization) โดยมีราย
ละเอยีด รูปแบบขององคกร โครงสรางการบริหารงาน ขอบเขตและแนวทางการดํ าเนินงาน งบประมาณ และดชันีชี้
วดัความส ําเร็จ ดงัรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ  ทัง้น้ี ไดรับความเหน็ชอบในหลกัการจากที่ประชุม
คณบดี คราวประชุมคร้ังที่ 8/2549 เม่ือวันที่ 21  มิถุนายน 2549   เรียบรอยแลว

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมีมติเห็นชอบหลักการใหจัดต้ังสํ านักงานอุทยานวิทยาศาสตร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามที่เสนอ โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังน้ี
           1. การจดัต้ังอุทยานวทิยาศาสตรฯ มหาวทิยาลัยควรตองดํ าเนินการอยางจริงจงัและเกดิ

ประโยชนแทจริง  โดยตองคิดแผนงานใหญๆ  รองรับ
2. มหาวทิยาลัยทีร่วมเปนเครือขายควรตองมกีารประสานความรวมมอืในการด ําเนินงาน

อยางจริงจงั
3.  ในสวนของงบประมาณดํ าเนินการระยะที่ 1  ควรพิจารณาเพิ่มในเรื่อง output

outcome  เพือ่ใหเกิดความชัดเจนย่ิงข้ึน
4. ปรับแกไขช่ือภาษาอังกฤษ ของ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ใหถูกตอง โดยควร

เพิม่เปน  Food and Agro-industry

5.5   ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน จํ านวน  1  หลักสูตร
กรรมการและเลขานกุารสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยและคณะในสังกัดได

เสนอขออนุมัติหลักสูตร ซ่ึงไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และกรรมการผูทรง
คณุวฒิุพิจารณาหลกัสตูร ตามมตสิภามหาวทิยาลยั ในคราวประชมุคร้ังที ่2/2549 เม่ือวนัที ่1 มีนาคม 2549 ได
พิจารณาและแนะน ําใหแกไขขอความตางๆ ผูรับผดิชอบหลกัสตูรไดด ําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคณุวุฒิ
เรียบรอยแลว จํ านวน 1 หลกัสตูร คอื หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาชวีวทิยาสํ าหรับครู (หลักสูตร
ใหม พ.ศ. 2549)  ซ่ึงมีรายละเอียดการจํ าแนกหลักสูตร ตามประเภทหลักสูตร ระดับปริญญา  คณะ   และประเภท
การเปดสอน ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมีมติเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา

วชิาชีววทิยาสํ าหรับครู (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549)  ตามเสนอ

5.6  เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษา
    กรรมการและเลขานกุารสภามหาวทิยาลยัเสนอตอทีป่ระชมุวา  คณะตางๆในสงักดัโดยความเหน็ชอบ
ของคณะกรรมการประจํ าคณะไดเสนอขออนมัุตปิริญญาใหแกผูส ําเร็จการศกึษาโดยรับรองวาไดตรวจสอบรหสัประจ ํา
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ตวันักศกึษา ชือ่ -ชือ่สกลุ รายวชิา  สาขาวชิา  และคะแนนเฉลีย่สะสม ถกูตองเรียบรอยแลว มหาวทิยาลยัจึงนํ าเสนอ
สภามหาวทิยาลยั เพ่ือพิจารณาอนุมัติตามอํ านาจตามความในมาตรา 16 (3) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ขอนแกน พ.ศ. 2541   จ ํานวน    241  คน   ประกอบดวย

- ระดบัปริญญาเอก       4 คน
- ระดับปริญญาโท                     193 คน
- ระดับปริญญาตรี                       44 คน

ซ่ึงมีรายละเอยีดสรุปการจ ําแนกผูส ําเร็จการศกึษาตามคณะ   ระดบัหลกัสตูร  ชือ่ปริญญา ตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ
จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมีมติอนุมัติปริญญาใหผูสํ าเร็จการศึกษาตามที่เสนอ โดยมีขอ

สังเกตวาจ ํานวนบณัฑติทีสํ่ าเร็จการศกึษาระดับปริญญาโททางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสูงมาก เมือ่
เปรียบเทยีบกบัทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยและคณะควรมีการพิจารณาทบทวน
และก ําหนดทิศทางและแผนการผลิตบัณฑิตที่เหมาะสมดวย

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ
6.1  การประเมนิผลการด ําเนินงานตามการปรบัโครงสรางใหมของคณะ/หนวยงานของ มข.

รองอธกิารบดฝีายพัฒนาบคุลากรเสนอตอทีป่ระชมุวา ดวยคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลการ
ด ําเนินงานของคณะ/หนวยงานหลังจากมีการปรับโครงสราง ตามคํ าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 155/2549 ได
ก ําหนดกรอบเวลาในการดํ าเนินงานในชวงเดือนกุมภาพันธ-พฤษภาคม 2549 และก ําหนดกรอบแนวคิดในการ
ตดิตามและประเมนิผลการด ําเนินงาน โดยการกํ าหนดวัตถุประสงค เปาหมาย วิเคราะหเอกสาร สัมมนาระดมความ
คดิเหน็ทัง้กลุมผูบริหารและกลุมผูปฏิบัติ เย่ียมชมคณะ/หนวยงาน แลวจึงสรุปผล และบดัน้ี ไดจัดท ํารายงานผลการ
ประเมนิการด ําเนินงานตามการปรบัโครงสรางใหมของคณะ/หนวยงานของมหาวทิยาลยั เรียบรอยแลว มีรายละเอยีด
โดยสรุปดังน้ี

ปจจุบนัมคีณะ/หนวยงาน ของมหาวทิยาลยัขอนแกน จํ านวน 13 แหง ไดรับอนุมัตจิากสภามหาวทิยาลยัให
ปรับโครงสรางการบริหารงานใหม คอื

1. คณะพยาบาลศาสตร     2. คณะเกษตรศาสตร
3. คณะเทคนิคการแพทย    4. คณะเภสัชศาสตร
5.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    6. คณะวทิยาการจัดการ
7. คณะศึกษาศาสตร    8. คณะสถาปตยกรรมศาสตร
9.  ศนูยหัวใจสิริกิติ์  10. ศนูยบริการวิชาการ

                   11.  ศนูยคอมพิวเตอร  12. ส ํานักทะเบยีนและประมวลผล (และกองบริการการศกึษา)
                   13.  ส ํานักวิทยบริการ

การประเมนิผลการด ําเนินงานตามการปรบัโครงสรางใหมดงักลาว ไดท ําการประเมนิ
ความคบืหนาการด ําเนินงานของคณะ/หนวยงาน หลงัมีการปรับโครงสราง โดยมีกรอบในการประเมนิ 5 ประเดน็หลกัคอื

1. การประเมนิดานโครงสรางที่มีผลตอการบริหารและการปฏิบัติงานของคณะ/หนวยงาน
2. การประเมินกระบวนการทํ างานในโครงสรางใหม
3. การประเมนิตามเปาประสงค วัตถุประสงค และผลที่คาดวาจะไดรับของการปรับโครงสราง
4. การประเมินผลกระทบของการปรับโครงสรางตอการปฏิบัติงานของคณะ/ศนูย/สํ านัก
5. ขอเสนอแนะโดยภาพรวมของผูบริหาร  ผูปฏิบัติงานตอการปรับโครงสราง

สรุปผลการประเมิน ในแตละดานมีรายละเอียด ดังน้ี
1.การปรับโครงสรางใหมมีผลตอการบริหารจัดการของคณะ/หนวยงาน

ขอดี
•  มีประสิทธิภาพ/ลดความซํ้ าซอน
•  ใชทรัพยากรรวมกัน
•  สงเสริมการทํ างานรวมกัน
•  มอบหมายภารกิจใหมได

ขอจํ ากัด
•  โครงสรางใหมไมมีกฎหมายรองรับทํ าใหการปฏิบัติเปนไปไดยาก
•  การปรับตวัของบคุลากร บุคลากรไมม่ันใจในบทบาทและการทํ างานตามโครงสรางใหม
•  เกดิความลาชาบาง
•  มีความสบัสนในการสั่งงานและการมอบหมายงาน



••••••••••••••• ••••••••• ••••• •••••••  ••••• •••  6 /2549  ••••• ••• •••  5    •••••••  2549

10

2.  กระบวนการทํ างานตามโครงสรางใหม
ขอดี

• มีการก ําหนดภาระงานที่ชัดเจนภายใตการปรึกษาหารือ และวางแผนรวมกัน
• มีการสมัมนาและการสื่อสารภายในหนวยงาน

ขอจํ ากัด
• การออกแบบกระบวนการท ํางานยังมีขอจํ ากดัในการเชือ่มโยงกบังานและหนวยงานตางๆ
• การจัดสายงานการบังคับบัญชา

3.  ปญหาที่เกิดจากโครงสรางใหม
• กฎหมายรองรับยังอยูระหวางดํ าเนินการไมแลวเสร็จ
• ความกาวหนาของบุคลากร
• ขาดการสื่อสารในองคกร
• สมรรถนะของบุคลากร
• ความไมม่ันใจและหวั่นไหวของบุคลากร

4.  การประเมนิการปรับโครงสรางตามเปาประสงคของการปรับโครงสราง
เปนไปในทิศทางที่กํ าหนดไวในเปาประสงค คือ
• เพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน
• เพ่ือพัฒนาความเชีย่วชาญของคณาจารย ความเขมแข็ง และความเปนเลิศทางวิชาการ
• เพ่ือการบริหารจัดการหลักสูตร และการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
• เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของการบริการ

5. การประเมินผลกระทบของโครงสรางใหมตอการบริหารจัดการ
• ผลกระทบตอบุคลากรของคณะ/หนวยงานผลกระทบตอระบบงาน
• ผลกระทบในแงกฎหมายและกฎระเบียบ
• ผลกระทบทางดานการสื่อสาร

ขอเสนอแนะตอการปรับโครงสรางในภาพรวม
1. มหาวทิยาลยัควรก ําหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับโครงสรางของหนวย

งานภายใน
2. มหาวทิยาลยัควรปรับปรุงแกไขระเบียบตางๆ และออกกฎระเบียบเพ่ือรองรับและเอื้อตอการ

ทํ างาน
3. สภามหาวทิยาลยั ควรกํ าหนดนโยบาย และทํ าหนาที่เปนองคกรที่ควบคุมการปรับโครงสราง

มหาวิทยาลัย
4. ควรมกีารพฒันาบุคลากรใหมีความพรอมเพ่ือรองรับการปรับโครงสรางใหม
5. จัดโครงการพฒันาบุคลากรใหมีสมรรถนะสูง สามารถสื่อสารการทํ างานไดอยางเขาใจ
6. ควรค ํานึงถงึสภาพสิ่งแวดลอมทางกายภาพขององคกร  และเน้ืองานขององคกรเปนหลัก
7. ควรพัฒนาระบบการสื่อสารในองคกรใหเกิดประสิทธิภาพ และสะดวก
8. ควรปรับใหเปนแบบแบนราบ (Flat Structure)
9. ก ําหนดแนวทางการน ํามหาวิทยาลัยออกนอกระบบ หรือปรับเปลี่ยนใหบุคลากรมีความเชื่อม่ัน

วาคณะจะสามารถดํ าเนินการไปในทิศทางเดียวกันกับมหาวิทยาลัย
บทเรียนจากการปรับโครงสราง

1. การก ําหนดความชัดเจนของเปาหมายและวัตถุประสงคในการปรับโครงสราง
2. การปรับโครงสรางของคณะ/หนวยงานควรเตรียมความพรอมอยางเปนระบบและมีความสอด

คลองกัน
• ผลกระทบทางดานการสื่อสาร
• ดานกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ
• ดานบุคลากร
• ดานการวางระบบงานในโครงสรางใหม และการใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน
• ดานการสื่อสารภายในองคกร

3. พัฒนาปจจัยเกื้อหนุนตอการปรับโครงสราง
• บรรยากาศในองคกร / ภาวะผูนํ า
• ศกัยภาพของบุคลากรของคณะ / หนวยงาน
• เวลา
• เทคนิคและวิธีการดํ าเนินงานภายใตโครงสรางใหม
• โครงสรางทางกายภาพ และลกัษณะของงานทีห่นวยงานนัน้ๆ รับผดิชอบ
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ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ระดับสภามหาวิทยาลัย

1. ก ําหนดกรอบแนวทางในการปรับโครงสรางของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ
2. แกไขและออกระเบียบเพ่ือรองรับการทํ างานตามโครงสรางใหม
3. สรางกลไก การกํ ากับ และติดตามการปรับโครงสรางมหาวิทยาลัย

ระดับมหาวิทยาลัย
1. วางระบบการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
2. สรางกลไกการแปลงแผน นโยบาย สูการปฏิบัติ
3. ปรับปรุงโครงสรางของสํ านักงานอธิการบดีและคณะ/หนวยงานใหมีความสัมพันธกับโครงสราง

ของมหาวิทยาลัย
4. ปรับวฒันธรรมการท ํางานขององคกร และปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนของบุคลากรใหทันตอความ

เปลี่ยนแปลง
5. สนับสนุนการพัฒนาระบบงาน / เทคโนโลยีและสารสนเทศ
6. สนับสนุนและพัฒนาระบบการสื่อสารในองคกร

ระดับคณะ/หนวยงาน
1. ควรมบีทบาทในการรวมวางแผนและแปลงแผนสูการปฏิบัติอยางจริงจัง
2. รวมมือกบัมหาวทิยาลัยในการดํ าเนินงานทุกดานเกี่ยวกับการปรับโครงสราง
3. วเิคราะห พัฒนา และติดตามประเมินผลสภาวะแวดลอมและระบบการทํ างาน

ทัง้น้ี ที่ประชุมคณบดีคราวประชุมคร้ังที่ 8/2549 เม่ือวันที่ 21  มิถุนายน 2549  ไดรับทราบและใหมีการพิจารณาใน
รายละเอยีดดังกลาวอีกคร้ัง  ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดก ําหนดจดัการประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นในเร่ืองดังกลาว
เปนวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2549 น้ี

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ และมีขอคิดเห็นเสนอแนะดังน้ี
1.   ควรวางเปาหมายการประเมนิใหชัดเจน  และจดัท ําเอกสารใหเหมาะสม  มขีอมลูทีชั่ดเจน
       เกีย่วกบัปจจัยตางๆที่สงผลตอความสํ าเร็จ หรือยังไมสํ าเร็จ ในการปรับโครงสราง
      ของแตละคณะ เพือ่นํ าผลทีไ่ดมาปรับปรุง ทัง้น้ี มหาวทิยาลัยควรพจิารณาในเรือ่งการ
      พฒันาทรัพยากรมนุษย  การสื่อสารในองคกรดวย    เอกสารที่นํ าเสนอควรมองภาพ
      อยางเปนระบบ ช้ีใหเห็นวาผลที่ไดแตกตางจากเปาหมายอยางไร
2. ควรปรบักระบวนการทํ างาน กระบวนทัศนของบุคลากรในองคกรพรอมๆกันไปดวย
3.  ควรพจิารณาผลกระทบที่จะมีตอนักศึกษาในการปรับโครงสรางฯน้ีดวย
4. ควรพจิารณาการปรับโครงสรางหนวยงาน ใหสามารถรองรับหรือตอยอดไปถึงการ
เปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย

6.2  รายงานผลการตรวจสอบบญัชีของโรงพมิพมหาวทิยาลัยขอนแกน
        ประจ ําป  2548

รองอธกิารบดฝีายบริหารเสนอตอทีป่ระชมุวา เพ่ือใหเปนไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน
วาดวยการบริหารงานโรงพมิพ มหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2534  หนวยตรวจสอบภายใน ไดท ําการตรวจสอบงบดลุ
และงบก ําไรขาดทนุของโรงพมิพมหาวทิยาลยัขอนแกน  ส ําหรับปสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2548  กบับญัชเีอกสารและ
หลกัฐานตางๆ การปฏบิตัทิางบญัชแีละทดสอบรายการอืน่ๆ ทีเ่หน็วาจํ าเปนตามหลกัวชิาการบญัชแีลว เหน็วางบการ
เงินน้ี แสดงผลการด ําเนินงานโดยถกูตองตามทีค่วร และไดท ําข้ึนตามหลกับญัชทีีใ่ชโดยทัว่ไป ส ําหรับวธิกีารคดิราคา
สนิคาคงเหลอืน้ัน ไดใชราคาทนุโดยถอืหลกั First-in First-out (FIFO) การคดิคาเสือ่มราคาสนิทรัพยใชวธิเีสนตรง
การบนัทกึบญัชใีชเกณฑคงคาง (ACCURAL  BASIS)   โดยสรุปในป 2548 โรงพิมพมหาวทิยาลยัขอนแกน มีก ําไร
สทุธ ิ2,925,340.16 บาท

จึงเสนอสภามหาวทิยาลยัเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

6.3  บนัทกึสํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา เร่ือง การไดมาซึง่กรรมการสภา
                       มหาวทิยาลัย จากคณาจารยประจ ํา ของมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา

อธกิารบดเีสนอตอทีป่ระชมุวา ส ํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาไดมีหนังสอื ที ่นร 0901/0448 ลงวนัที ่9
พฤษภาคม 2549 แจงผลการพจิารณาปญหาขอกฎหมายเกีย่วกบัการไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวทิยาลยัจากคณาจารย
ประจํ าทีม่หาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยาไดหารือไปยังส ํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ในประเดน็เกีย่วกบัการไดมา
ของกรรมการสภามหาวทิยาลยัประเภททีเ่ลอืกจากคณาจารยประจํ าและมใิชผูดํ ารงตํ าแหนงบริหารของมหาวิทยาลัยซ่ึง
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ไมถกูตอง เพราะเหตวุาไมไดมีการจัดใหมีการลงคะแนนเลือกตั้งจากผูสมัครที่มีคุณสมบัติตามที่กํ าหนดไวในขอ
บงัคบัวาดวยเหตุที่จํ านวนผูสมัครที่มีคุณสมบตัมีิจํ านวนเทากบักรรมการสภามหาวทิยาลยัประเภทดงักลาว ซ่ึงเปน
ประเดน็ทีมี่ความผกูพันใหสถาบนัอดุมศกึษาทีเ่ปนสวนราชการจะตองถอืปฏิบตัใิหสอดคลองกบัค ําวนิิจฉัยดงักลาว ซ่ึงมีราย
ละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

6.4  ผลการเวยีนเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษา
ในชวงที่ไมมีการประชุมสภามหาวทิยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยไดจัดทํ าหนังสือเวยีนเสนอตอ

กรรมการสภามหาวทิยาลยัเพ่ือพิจารณาอนุมัตปิริญญาใหแกผูส ําเร็จการศกึษา จํ านวน 1 คร้ัง ตามหนังสอืมหาวทิยาลยั ที่
ศธ 0514.1.1.2/ว.3967 และตามบนัทกึ ที ่ศธ 0514.1.1.2/ว.649 ลงวันที่ 19  มิถุนายน 2549  โดยครบรอบการ
เวยีนหนังสือในวันที่  26   มิถุนายน  2549  และเมื่อถงึวนัทีค่รบก ําหนดการเวยีนหนังสอืแลวปรากฏวาไมมีขอทัก
ทวงแตประการใด จึงถอืวาสภามหาวทิยาลยั  มีมติอนุมัติ  ดงัน้ี

- ระดบัปริญญาเอก 6 คน
- ระดับปริญญาโท                75        คน
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต   83        คน
- ระดับปริญญาตรี                  73        คน
           รวม     237        คน
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

6.5 รายงานผลการปฏบิติังานของอธกิารบดี ประจ ําเดือนเมษายน – พฤษภาคม  2549
ในเดอืนเมษายน - พฤษภาคม 2549  อธกิารบดไีดปฏิบตัภิารกจิตางๆประกอบดวย งานประจํ าทั่วไป

กจิกรรมที่เกี่ยวของกับตางประเทศ/วเิทศสมัพันธ  และอื่นๆ  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

6.6  สรุปกจิกรรมตางๆของมหาวทิยาลัยขอนแกน และรายงานสรปุขาวมหาวทิยาลัยขอนแกน
       ในหนาหนังสือพมิพ วารสาร ส่ือมวลชน  ประจ ําเดือนเมถินุายน  2549

ในเดอืนมิถนุายน 2549 มหาวทิยาลยัไดด ําเนินกจิกรรมทีส่ ําคญัๆ ในดานการพฒันาวชิาการและผลิต
บณัฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การสงเสริมศิลปะวฒันธรรม การพัฒนานักศึกษา การพัฒนาระบบบริหารและ
บคุลากร และการจัดกิจกรรมพิเศษ  และนอกจากนี้ฝายกจิการพิเศษ และงานประชาสัมพันธยังไดรวบรวมรายงาน
ขาวมหาวทิยาลยัขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน ประจํ าเดือนมิถุนายน 2549    โดยแยกประเภท
เปนขาวดานตางๆ ไดแก ขาวพัฒนาวิชาการและผลิตบัณฑิต  การวิจัย การบริการวิชาการ และกิจกรรมพิเศษ ซ่ึงมี
รายละเอียดบรรจุในแผนซีดีประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่  7  เร่ืองอื่นๆ

7.1  จ ํานวนนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ประจํ าปการศึกษา 2549
กรรมการและเลขานกุารสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยขอรายงานจํ านวน

นักศกึษามหาวิทยาลัยขอนแกน ประจํ าปการศึกษา 2549 ดังน้ี
นักศกึษาทีเ่ขาใหมในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2549 จํ านวนรวมทั้งสิ้น 8,435 คน เปน

นักศกึษาระดับปริญญาตรีจํ านวน 6,547 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 157 คน ระดับปริญญาโท 1,663 คน และ
ระดบัปริญญาเอก 77 คน เม่ือจํ าแนกตามประเภทการจดัการหลกัสตูร เปนนักศกึษาในหลกัสตูรปกตจํิ านวน  5,544
คน หลกัสตูรนานาชาตแิละศกึษาเปนภาษาองักฤษจํ านวน 111 คน และหลกัสตูรโครงการ พิเศษจํ านวน  2,780 คน

นักศกึษาทกุระดบัชัน้ปที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกนในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2549
จํ านวนรวมทั้งสิ้น 28,358 คน เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีจํ านวน 20,883 คน (ปกติ 16,433 นานาชาติ 233
โครงการพิเศษ 4,217) ระดบัประกาศนียบัตรบัณฑิต 168 คน (ปกติ 158 นานาชาติ 9 โครงการพิเศษ 1) ระดับ
ปริญญาโท 6,743 คน (ปกติ 1,968 นานาชาติ 27 โครงการพิเศษ 4,748) และระดับปริญญาเอก 564 คน (ปกติ
358 นานาชาติ 48 โครงการพิเศษ 158)
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จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
 ทีป่ระชุมรับทราบ และมขีอคิดเห็นเสนอแนะดงัน้ี

1. มหาวทิยาลัยควรพจิารณาทบทวนปรบัรายจายทีเ่กดิข้ึน เน่ืองจากรบันักศึกษาไดไมครบ
จ ํานวน เพือ่ไมใหเกดิปญหาการเงนิในอนาคต

2. มหาวทิยาลัยควรพจิารณาก ําหนดแผนการผลติบณัฑติในระยะยาววา จ ํานวนนักศึกษา
ทีส่ามารถรบัไดสูงสุดควรเปนจ ํานวนเทาใด  เน่ืองจากจ ํานวนนักศึกษาจะมผีลกระทบตอโครงสรางพื้นฐาน
ดานตางๆของมหาวทิยาลัย ซึง่ควรมกีารวางแผนรองรบัอยางเปนระบบดวย

7.2  การอนุรักษฟนฟสูถานทีเ่พือ่รวมเฉลมิพระเกยีรติ
    ประธานสภาคณาจารยไดเสนอตอทีป่ระชมุวา  สภาคณาจารยในคราวประชมุ สมัยสามัญ คร้ังที่
6/2549เม่ือวนัที ่19 มิถนุายน 2549 ไดพิจารณาเกีย่วกบักจิกรรมของมหาวทิยาลยัขอนแกน ในการรวมเฉลิมพระ
เกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั ในวโรกาสทรงครองราชยครบ 60 ป แลวมีมตใิหเสนอสภามหาวทิยาลยัเพ่ือ
พิจารณาเกีย่วกบัการอนุรักษฟนฟูสถานที ่ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัเคยประทบัในพธิพีระราชทานปริญญาบัตร
แกนักศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน รวมทัง้ปรับปรุงซอมแซมหองประทบั โดยอาจใชเปนสถานทีเ่ผยแพรพระบรม
ฉายาลกัษณของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั ในคราวทีท่รงเสดจ็มายังมหาวทิยาลยัขอนแกน และพระบรม
ราโชวาททีท่รงพระราชทานแกบณัฑิต

จึงเสนอสภามหาวทิยาลยัเพ่ือพิจารณา
ทีป่ระชุมรับทราบ และรองอธกิารบดีฝายกจิการพเิศษไดช้ีแจงวาปจจบุนัศาลาพระราชทาน

ปริญญาบตัร ไดใชประโยชนสวนหน่ึงเปนสถานทีอ่อกก ําลังของบคุลากร  สวนหองประทบัน้ันไดรักษาไวใน
สภาพเดิม ไมไดอนุญาตใหนํ าไปใชดํ าเนินกจิกรรมอืน่แตอยางใด

7.3 สถานการณไขเลือดออกในจงัหวดัขอนแกน
ประธานสภาคณาจารยไดเสนอตอทีป่ระชมุวา  ขณะน้ีไขเลอืดออกก ําลงัระบาด จึงขอให

มหาวทิยาลยัประสานด ําเนินการใหมีการนํ าเคร่ืองพนยุงมาฉดี เพ่ือปองกนัไมใหบคุลากรและบตุรหลานเปนไขเลือด
ออก

ทีป่ระชุมรับทราบ

7.4 การรับการตรวจประเมนิมหาวทิยาลัย จาก สมศ.
รองศาสตราจารยจิตเจริญ  ไชยาค ํา ไดเสนอตอทีป่ระชมุวา ตามที่ สมศ.จะมาตรวจประเมนิ

การประกนัคณุภาพของมหาวทิยาลยัในราวเดอืนกรกฎาคม หรือสงิหาคม 2549 น้ี น้ัน สภามหาวทิยาลยัควรไดรับทราบ
ขอมูลดงักลาว

รองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศไดชีแ้จงวา ขณะน้ีส ํานักงานประเมนิและประกนัคุณภาพ
อยูในระหวางการด ําเนินการรวบรวมขอมูลการประเมนิตนเองของคณะ/หนวยงานตางๆเพ่ือรับการประเมนิภายนอกจาก
สมศ. ซ่ึงจะไดนํ าเสนอสภามหาวทิยาลยัในคราวประชมุคร้ังตอไป

ทีป่ระชุมรับทราบ

7.5  ขออนุมติัหลักการในการขอประนปีระนอมคดขีองสหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยขอนแกน
อธกิารบดเีสนอตอที่ประชุมวา ขณะน้ีมีคดีที่เกี่ยวกับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกนเปน

คดแีพงประมาณ 154 คดี พิพากษาแลว 55 คดี ซ่ึงศาลไดตัดสินแลววา หน้ีที่สมาชิกสหกรณทํ าไวน้ันสมบูรณตอง
รับช ําระหนีแ้มจะไมมีที่ดินที่ซ้ือขาย   สํ าหรับคดีแพงที่ยังไมสงฟองน้ันสามารถประนีประนอมได  สํ าหรับคดีอาญามี
166 คด ีสงฟองไปแลว 3 คดี  ซ่ึงในคดีอาญาไมสามารถประนีประนอมไดตองดํ าเนินการไปตามกฎหมาย  ที่ผาน
มามีการจับกมุผูเกีย่วของ ซ่ึงสวนใหญเปนบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน  และมีแนวโนมวาทางกรมสอบสวนคดี
พิเศษ จะด ําเนินการอยางจริงจัง  มีผลทํ าใหขณะน้ีความรุนแรงของปญหาสหกรณออมทรัพยฯลดนอยลง เพราะ
หากสูคดตีอไปจะใชเวลายาวนานและมีคาใชจายในการตอสูคดีสูง  จึงมีความเปนไปไดสูงมากที่ผูเกี่ยวของจะขอ
รับความชวยเหลอืโดยการประนีประนอมหน้ี   และจะขอถอนฟอง    จึงเห็นควรใหมีการเชิญผูเกี่ยวของทุกฝาย มา
หารือเพ่ือขอประนีประนอม เพ่ือนํ าไปสูการขอถอนฟอง  ในการนี้มหาวิทยาลัยจึงใครขอหารือสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
ขอใหมีการไกลเกลี่ยและประนีประนอมหน้ี  เพ่ือใหจํ านวนคดีลดนอยลง และเปนประโยชนตอทุกฝาย  ทั้งน้ี ใน
สวนของสหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลยัขอนแกนคงตองยอมลดดอกเบีย้  เกบ็เฉพาะเงินตน หรือดอกเบีย้เทาทีจํ่ าเปน

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
ทีป่ระชุมพจิารณาแลวเห็นชอบในหลักการใหมหาวทิยาลัยดํ าเนินการไกลเกล่ียใหมกีาร

ประนีประนอมหน้ีแกผูทีเ่กีย่วของ ซึง่สวนใหญเปนบคุลากรของมหาวทิยาลัย
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เลิกประชุม   12.00 น.

               (ลงชือ่)            กุลธิดา  ทวมสุข
(รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)

                                                                รองอธกิารบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
                      กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน

นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน มูลศรี
ผูจดรายงานการประชุม

รับรองในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
คร้ังที่  7/2549 เม่ือวันที่  2  สงิหาคม 2549

   (ลงชื่อ)พลต ํารวจเอก       เภา   สารสิน
                                     ( เภา   สารสิน )
              นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
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