
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
คร้ังที่  3/2549

วันพุธที่  5  เมษายน  2549
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารแกนกัลปพฤกษ มหาวิทยาลัยขอนแกน

-------------------------------------------

ผูมาประชุม
  1. พลต ํารวจเอกเภา  สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน   ประธาน
  2. นางผาณิต  นิติทัณฑประภาศ           อปุนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
  3. นายเจตน  ธนวัฒน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  4. นายทองใบ  ทองเปาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  5. นายสมพร  กลิ่นพงษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ
  6. ศ.จีระ  หงสลดารมภ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ
  7. นางสาวนวพร  เรืองสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  8. นายเฉลิมชัย  วงษนาคเพ็ชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  9. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกํ าจร ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
 10. รศ.สุมนต   สกลไชย                               อธิการบดี
 11. ผศ.พิศิษฐ  โจทยกิ่ง ประธานสภาคณาจารย
 12. รศ.ดํ ารงค  หอมดี          รองอธิการบดีฝายบริหาร

กรรมการสภามหาวทิยาลยัจากผูแทนรองอธกิารบดี
 13. รศ.ประจักษ  พัวเพ่ิมพูลศิริ  คณบดคีณะสัตวแพทยศาสตร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
 14. รศ.สลุัดดา  ลอยฟา คณบดคีณะศึกษาศาสตร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
 15. ศ.วรุิฬห  เหลาภัทรเกษม คณบดีคณะแพทยศาสตร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
 16. รศ.จิตเจริญ  ไชยาคํ า ผูอ ํานวยการศูนยบริการวิชาการ

กรรมการสภามหาวทิยาลยัจากผูแทนผูอ ํานวยการ
 17. รศ.มนตรี  บุญเสนอ        กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง

จากคณาจารยประจํ า
 18. นายบุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย               กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง

                     จากขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
 19. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท รองอธกิารบดีฝายพัฒนาบุคลากร
                                                                         ปฏิบตัหินาทีแ่ทนกรรมการและเลขานกุารสภามหาวทิยาลยั
 20. นางสังวาลย  ชางทอง                                 ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูไมมาประชุม  (เน่ืองจากติดราชการ  หรือภารกิจสํ าคัญ)
1. พล.ต.อ.สมชาย  ไชยเวช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
2. นายสุชาติ  เมืองแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
3. ศ.กนก  วงษตระหงาน    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
4. รศ.ศักรินทร  ภูมิรัตน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
5. นายเตช  บนุนาค         กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
6. ศ.ปยะวัติ  บุญ-หลง               กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
7. นายพิสิฐ  ลีอ้าธรรม                    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
8. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย        คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
9. รศ.กิ่งฟา  สินธุวงษ        กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง

จากคณาจารยประจํ า
10. ศ.เมธา  วรรณพัฒน                                    กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
                                                                  จากคณาจารยประจํ า
11. รศ.วันเพ็ญ  วิโรจนกูฏ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง

จากคณาจารยประจํ า
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12. รศ.กลุธิดา  ทวมสุข                 รองอธกิารบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
              กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูเขารวมประชุม
 1. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
 2. รศ.พิศาล  ศิริธร รองอธิการบดีฝายวิจัย
 3. ผศ.ลขิิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
 4. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
 5. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก รักษาราชการแทนรองอธกิารบดฝีายวทิยาเขตหนองคาย

เร่ิมประชุมเวลา        09.20  นาฬกิา

กอนเร่ิมการประชุมสภามหาวิทยาลัย  มีเร่ืองที่ไดดํ าเนินการกอนเขาสูวาระการประชุม
2 เร่ือง ดังน้ี

1. พธิมีอบเกยีรติบัตรและเข็มที่ระลึกทองคํ าแกพนักงานมหาวิทยาลัยและ
      ลูกจางช่ัวคราวดีเดน ประจํ าป 2548
 มหาวทิยาลยัไดจัดใหมีพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกทองคํ าแกพนักงานมหาวิทยาลัย

และลกูจางชัว่คราวดีเดน ประจํ าป 2548  โดยนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกนใหเกียรติเปนผูมอบ    ทั้งน้ี
รางวลัดงักลาวมหาวทิยาลัยไดจัดใหมีข้ึนเปนปแรก เพ่ือยกยองเชิดชูและประกาศเกียรติคุณเทาเทียมกับ
ขาราชการและลกูจางประจํ า โดยในปน้ีมีพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจางชั่วคราวที่ไดรับรางวัล ดังน้ี

กลุมพนักงานมหาวิทยาลัย สายผูสอน ไดแก นางสาวสารี  วรสทิธิ์สารกุล ตํ าแหนง
ผูชวยศาสตราจารย สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะวิทยาการจัดการ

(กลุมพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ไมมีผูเสนอชื่อ)
กลุมลกูจางชั่วคราว สายผูสอน ไดแก นายเขม เคนโคก ตํ าแหนงอาจารย สงักดัคณะศึกษา

ศาสตร
กลุมลกูจางชัว่คราว สายสนบัสนุน ไดแก นางระวีวรรณ ไชยด ี ต ําแหนงพนักงานซักฟอก สังกัด

งานแมบาน โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร
และหลงัเสร็จพิธฯี นายกสภามหาวทิยาลยั ไดกลาวแสดงความยนิดกีบัผูไดรับรางวลัดงักลาว

2. ประธานนักศึกษาและนายกองคการนักศึกษา ย่ืนหนังสือตอนายกสภามหาวิทยาลัย
       กรณนัีกศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคายถูกยิงเสียชีวิต

ประธานสภานกัศกึษา และนายกองคการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดมาย่ืนหนังสือ
ตอนายกสภามหาวทิยาลัยขอนแกน  กรณีที่ นายเดชาชัย นาทองคํ า นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน  ซ่ึง
ศกึษาอยูที ่วทิยาเขตหนองคาย สาขาการประมง ชั้นปที่ 1 ถูกยิงเสียชีวิตที่ตลาดเจพร 2  เม่ือวันที่ 23
มีนาคม 2549 ทีผ่านมา   เพ่ือใหสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบและพิจารณาแนวทางแกไขปญหาตอไป  ซ่ึง
นายกสภามหาวทิยาลยัไดแสดงความหวงใยในเหตุการณที่เกิดข้ึน  และ นายเจตต  ธนวฒัน  กรรมการสภา
มหาวทิยาลยัผูทรงคณุวุฒิ  ในฐานะผูวาราชการจังหวัดขอนแกน  รับที่จะดูแลและแกไขปญหาดังกลาวอยาง
ใกลชดิดวยตนเอง และจะไดหาแนวทางในการแกไขอยางจริงจังและเขมงวดตอไป

ทีป่ระชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจงตอที่ประชุม

1.1 กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอลาประชุมสภามหาวิทยาลัย
                 และการมอบหมายผูปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานแจงตอที่ประชุมวา รศ.กลุธดิา ทวมสุข รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
และกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดขออนุญาตลาประชุมสภามหาวิทยาลัยในคร้ังน้ี เน่ืองจาก
ไดรับเชิญไปรับมอบรางวัล The First International Simmons GSLIS Alumni Achievement Award ที่
Simmons College, Boston สหรัฐอเมริกา ในวันที่ 7 เมษายน 2549 ในการนี้ อธิการบดีมอบหมายให
รศ.รังสรรค เนียมสนิท รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร ปฏิบัติหนาที่กรรมการและเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังน้ีแทน

 ทีป่ระชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองที่เลขานุการแจงตอที่ประชุม

2.1  รายงานผลการเลอืกกรรมการสภามหาวทิยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหาร
                    แทนตํ าแหนงทีว่างลง

รองอธกิารบดฝีายพัฒนาบุคลากร ในฐานะผูปฏิบัติหนาที่แทนกรรมการและเลขานุการสภา
มหาวทิยาลยัเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่รองศาสตราจารยอศันี ปาจีนบูรวรรณ  คณบดีคณะเกษตรศาสตร
ผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหาร ไดครบวาระการดํ ารงตํ าแหนงคณบดีคณะ
เกษตรศาสตร เม่ือวนัที ่28 กมุภาพันธ 2549 ทีผ่านมา จึงมีผลใหพนจากต ําแหนงกรรมการสภามหาวทิยาลยั
ประเภทผูแทนผูบริหารดวย    มหาวิทยาลัยจึงไดประชุมผูบริหาร เม่ือวันที่  15 มีนาคม 2549  เพ่ือเลอืก
กรรมการสภามหาวทิยาลยั ประเภทผูแทนผูบริหาร แทนต ําแหนงทีว่างลง ตามขอบงัคบัมหาวทิยาลยัขอนแกน
วาดวยหลกัเกณฑและวธิกีารเลอืกกรรมการสภามหาวทิยาลยั ประเภทผูแทนผูบริหาร พ.ศ. 2541 ตามวิธีการที่
ทีป่ระชมุผูบริหารก ําหนด ผลปรากฎวา  ผูไดรับเลอืกใหเปนกรรมการสภามหาวทิยาลยั ประเภทผูแทนผูบริหาร
แทนต ําแหนงทีว่างลง คือ  ศาสตราจารยวิรุฬห  เหลาภัทรเกษม  คณบดีคณะแพทยศาสตร

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ และแนะนํ าตัว
ทีป่ระชุมรับทราบ และใหการตอนรับดวยความยินดี

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
    คร้ังที ่2/2549 เมื่อวันพุธที่  1 มีนาคม  2549
  ทีป่ระชมุไดพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังที่ 2/2549  เม่ือวันที่ 1

มีนาคม 2549 แลว มีมติรับรองรายงานการประชุมคร้ังดังกลาว โดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองสืบเน่ือง

4.1 ผลการดํ าเนินงานของศูนยหัวใจสิริกต์ิิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อธกิารบดไีดเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่ 2/2549 เม่ือ

วนัที ่1 มีนาคม 2549 เห็นชอบใหคณะ/หนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน  ไดมานํ าเสนอผลงาน
การพฒันา ความกาวหนาในการดํ าเนินงานของคณะ /หนวยงาน ตลอดจนปญหาอุปสรรค  ใหที่ประชุมสภา
มหาวทิยาลยัไดรับทราบ น้ัน   การประชุมสภามหาวิทยาลัยในคร้ังน้ี จึงไดเชิญ  รศ.สมภพ พระธานี
ผูอ ํานวยการศูนยหัวใจสิริกติิ ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มานํ าเสนอ ผลการด ําเนินงานของศูนยหัวใจสิริกิติ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผูอ ํานวยการศนูยหวัใจสริิกติิ ์ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ ไดนํ าเสนอตอทีป่ระชมุ โดยสรุป ดงัน้ี
1. การกอสรางอาคารศูนยหัวใจสิริกิต์ิฯ

- เร่ิมกอสรางเมื่อ 25 พฤศจิกายน  2536   สิ้นสุดการกอสราง  9  มีนาคม  2549  ใชงบประมาณ
ประมาณ 540 ลานบาท  มีพ้ืนที่ใชสอย  27,350  ตรม.  อาคาร  10  ชั้น   เตียงผูปวยใน  203  เตียง

    (หองผาตัด 5 หอง, หองสวนหัวใจ 3 หอง)
2. การบริการตรวจรักษาพยาบาล ป พ.ศ. 2546-2548

2.1 สถติผูิปวยในและผูปวยนอก มีสถิติที่เพ่ิมข้ึน ดังน้ี
- ป 2546 มีจํ านวนผูปวยใน    727  ราย   ผูปวยนอก   7,957  ราย

 - ป 2547 มีจํ านวนผูปวยใน  1,173 ราย   ผูปวยนอก  15,362  ราย
- ป 2548 มีจํ านวนผูปวยใน  2,450 ราย   ผูปวยนอก  21,209  ราย

2.2 การตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ มีจํ านวนผูเขารับบริการ 289 ราย
2.3 การตรวจหวัใจดวยคลื่นสะทอนความถี่ มีจํ านวนผูเขารับบริการ 8,704 ราย
2.4 การทดสอบสมรรถภาพหัวใจดวยการออกกํ าลังกาย มีจํ านวนผูเขารับบริการ 1,974 ราย
2.5 การตดิตามการท ํางานของหวัใจดวยเคร่ืองตรวจพกพา 24 ชม. มีจํ านวนผูเขารับบริการ 182 ราย
2.6 การตรวจสวนหัวใจ มีจํ านวนผูเขารับบริการ 2,976 ราย
2.7 การถางขยายหลอดเลือดและลิ้นหัวใจ มีจํ านวนผูเขารับบริการ 714  ราย
2.8 การผาตดัหวัใจชนิดปด มีจํ านวนผูเขารับบริการ 213  ราย
2.9 การผาตดัหวัใจชนิดเปด มีจํ านวนผูเขารับบริการ 1,692 ราย

3. งบประมาณเงินรายได ยอนหลัง 2546-2548
ปงบประมาณ 2546 มีรายไดสุทธิ   5,977,865.05 บาท
ปงบประมาณ 2547 มีรายไดสุทธิ 32,193,866.70 บาท
ปงบประมาณ 2548 มีรายไดสุทธิ 30,579,888.82 บาท
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4.ความรวมมือกับคณะตางๆ
4.1 คณะแพทยศาสตร

4.1.1  ดานครุภัณฑ  มีการใชครุภัณฑรวมกัน ไดแกหองสวนหัวใจ, หองตรวจผูปวยนอก
         ครุภัณฑมูลคากวา 10 ลาน และยังใหบริการที่คณะแพทยศาสตร
4.1.2  ดานบุคลากร

-    ผูบริหารของศนูยหัวใจฯ มาจากคณะแพทยศาสตร (ผูอํ านวยการ, รองผูอํ านวยการฯ)
- แพทยจากศนูยหวัใจฯ 2 ทาน ไดรับเชญิเปนอาจารยพิเศษของ ภาควชิากมุารเวชศาสตร
- พยาบาลหองผาตัด/ ICU ของคณะแพทยศาสตร รวมบริการแบบ Partime ที ่ศูนยหัวใจฯ
- แพทยผูเชีย่วชาญดานกายภาพบ ําบดัรวมบริการทีโ่รงพยาบาลศรีนครินทร  คณะแพทยศาสตร

เปนประจํ า
4.1.3 ดานระบบ

- มีโครงสรางคณะทํ างาน 2 ระดับ คือ ระดับผูบริหาร และระดับผูปฏิบัติ ประชุมเพ่ือรวม
     ประสานงานและแกปญหา เชน การแกไขปญหาระบบจราจร, ระบบการเงิน, ระบบ
     เวชระเบยีนและสถิติ และระบบการสงตอผูปวย เปนตน

4.2 คณะทันตแพทยศาสตร
      -   ศนูยหวัใจฯ เชา โรงพยาบาลทันตกรรม ตั้งแตวันที่  25  มกราคม  2547  จนถึง

10 กมุภาพันธ 2549 เปดหอง ICU จํ านวน 1 หอง และหองผาตัด จํ านวน 2 หอง มี
จํ านวนผูปวยทั้งสิ้น 1,866 ราย

-   ผูปวยผาตัดหัวใจทุกรายสงทํ าฟนทุกรายที่คณะทันตแพทยศาสตร  เพ่ือปองกันการติด
          เชือ้หลังผาตัด

4.3 คณะเทคนิคการแพทย
-  คณะเทคนิคการแพทยรับผิดชอบมาตรฐานการบริการหองตรวจวินิจฉัยของศูนยหัวใจฯ
ซ่ึงใชบุคลากรและเคร่ืองมือรวมกัน

4.4 คณะพยาบาลศาสตรและคณะเภสัชศาสตร
-  นักศกึษาทัง้สองคณะใชศูนยหัวใจฯ เปนสถานที่ฝกอบรม/ดูงาน เชนงาน ICU, หองสวน
   หวัใจและการจายยาผูปวย เปนตน

5. พฒันาเครือขายบริการโรคหัวใจภาคอีสาน
-  ศนูยหวัใจฯ ไดรวมมือกับ ส ํานักงานหลักประกันคุณภาพแหงชาติ (สปสช.) ไดสรางเครือขาย

บริการโรคหวัใจภาคอีสาน ซ่ึงประกอบดวย ศูนยโรคหัวใจ 4  แหง ของภาคอีสาน  คือ
          1. ศนูยหัวใจสิริกติิ ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
          2. โรงพยาบาลศรีนครินทร
          3. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค อุบลราชธานี
          4. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
และโรงพยาบาล 19 จังหวัด รวมใหบริการโรคหัวใจประชาชนภาคอีสาน เกิดกิจกรรม อันเปนประโยชน เชน

-  โครงการคลนิิกโรคหวัใจสัญจร ใหบริการตรวจและใหคํ าปรึกษาโรคหัวใจ จังหวัดตาง ๆ ในภาค
อสีาน ไดดํ าเนินการตอเน่ืองมา  3  ป

    สรุปการออกหนวย ป 2548   ไปโรงพยาบาลตาง ๆ จํ านวน  11  โรงพยาบาล มีจํ านวนผูปวยที่
เขารับการบริการ จํ านวน  494 ราย

- โครงการจัดการรายโรค (Disease Management) ระบบรักษาพยาบาลแบบใหม โดยการเหมา
จายรายโรคของ สปสช. โดยศูนยหัวใจสิริกติิ ์ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เปนแกนนํ าเพ่ือดํ าเนินการ เร่ืองน้ีใน
ภาคอสีาน เปนคร้ังแรกในประเทศไทย
6. พฒันาระบบการบริหารจัดการ

- นํ าระบบ Performance pay มาใชในโรงพยาบาลครั้งแรก ของโรงพยาบาลภาครัฐ โดยความ
สนับสนุนของสภามหาวิทยาลัยขอนแกน เปนตนแบบของหลายโรงพยาบาลไดนํ าไปศึกษาเพื่อนํ าไปใช

- นํ าระบบ HA มาใชในการบริหารโรงพยาบาลหลังจากอาคารเสร็จสมบูรณไมเกิน 2 ป นาจะไดรับ
การรับรองคุณภาพตามระบบนี้

-  ปรับโครงสรางของศูนยหัวใจฯ เพ่ือลดความซํ้ าซอนทํ าใหระบบบังคับบัญชาสั้นเขา ผูมารับบริการ
พึงพอใจเกินรอยละ 80

-  การบริหารจัดการโดยเทียบเคียงกับระบบเอกชน (Privatization) ท ําใหเกดิระบบการใหบริการตอ
เน่ืองใชทรัพยากรของรัฐอยางเติมศักยภาพ

- พยายามหารายไดจากทุกทางเพ่ือใหพอเพียงแกการพัฒนางาน
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7. นวตักรรม (จดสิทธิบัตรในนามศูนยหัวใจสิริกต์ิิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แลว)
-  Soft ware   ระบบบริหารยาผูปวยนอก

          -  Soft ware   การคดิหนวยตนทุนการใหบริการ
8. กจิกรรมเฉลิมพระเกียรติ

-  ด ําเนินการประชุมวิชาการประจํ าปเฉลิมพระเกียรติ ทุกป
          -  จัดงานราตรีลีลาศเพ่ือสมทบทุนชวยผูปวยยากไร
          -  กจิกรรมบริการฉลองครองราชยครบ 60 ป   (โครงการออกหนวยใหบริการประชาชน)

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ และช่ืนชมในผลงานของศูนยหัวใจฯ   รวมทั้งมีขอสังเกต ดังน้ี
- ควรพจิารณาเพิม่รายไดจากการใหบริการ ใหเหมาะสมย่ิงข้ึน โดยอาจพิจารณา
  จาก ทฤษฎี Price  discrimination เชนที่โรงพยาบาลบํ ารุงราษฏร
- ควรมกีารสงเสริมภาพลักษณของศูนยหัวใจสิริกต์ิิฯ เพื่อใหเปนที่รูจักอยางกวาง
  ขวาง ทัง้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และท่ัวประเทศ
ทัง้น้ี อธิการบดี และผูอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกต์ิิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดกลาว

แสดงความขอบคณุตอนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวทิยาลัยทุกทาน ที่มีสวนเกี่ยวของ ผลักดันใหการกอสรางศูนยหัวใจสิริกต์ิิฯ สํ าเร็จลุลวงไดใน
ที่สุด

4.2 รายงานสถานภาพสินทรัพยและการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแกน
       เพียงวันที่  17  มนีาคม 2549

รองอธกิารบดฝีายบริหารเสนอตอที่ประชุม วา มหาวิทยาลัยขอรายงานสถานภาพสินทรัพย
และการลงทุนของมหาวิทยาลัย และรายจายจากเงินรายไดเพียงวันที่  17  มีนาคม  2549  ดังน้ี
 1. สถานภาพสินทรัพยและการลงทุน

ประเภท จํ านวนเงิน
(บาท)

จํ านวนเงิน
(บาท)

สินทรัพย 4,202,657,806.39
   ก) ประเภทดอกผลใชได 3,897,845,271.07
   ข) ประเภทดอกผลมีขอกํ าหนด 304,812,535.32
การลงทุน 4,202,657,806.39
    เงินฝากธนาคาร/สถาบนัการเงิน 1,896,917,806.39 1,896,917,806.39
   ตราสารหนี้ 1,905,740,000.00

พันธบัตร 1,129,980,000.00
หุนกู (รวมบรรษัทเงินทนุ) 422,000,000.00
อื่นๆ 353,760,000.00

   ตราสารทุน 400,000,000.00*
หุนสามัญ -
กองทนุรวมทีล่งทนุในหุน 400,000,000.00

* NAV ณ วนัที ่ 17  มีนาคม 2549  = 10.73  บาท

2. รายได
     2.1 ดอกเบีย้รับปงบประมาณ 2549 ( 1 ต.ค.2548 – 17  มี.ค. 2549 )    67,975,509.93 บาท

3.  รายจายจากเงินรายไดของมหาวทิยาลยั ในปงบประมาณ 2549 (1 ตลุาคม 2548 -17 มีนาคม 2549)
3.1 งบบุคลากร  40,570,220.37      บาท
3.2 งบดํ าเนินงาน           256,431,948.25      บาท
3.3 งบลงทุน    5,666,231.74      บาท
3.4 งบเงินอุดหนุน           542,033,341.89      บาท
3.5 รายจายอื่นๆ           177,186,465.58      บาท

รวม        1,021,888,207.83      บาท

4. สหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวทิยาลัยขอนแกนใหกูยืมเงินจํ านวน 150,000,000.00 บาท
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ณ วนัที ่17  มีนาคม  2549  เงินตนคงเหลือ 140,000,000.00 บาท
มข. ไดรับดอกเบี้ยจากสหกรณออมทรัพยแลว จํ านวน 8 งวด (ก.ค.2548 – ก.พ.2549)
        เปนเงิน  3,684,246.58  บาท

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

4.3 การจดัการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ นครเวียงจันทน
อธกิารบดเีสนอตอทีป่ระชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ 2/2549 เม่ือ

วนัที ่ 1  มีนาคม 2549  ไดเห็นชอบใหมีการจัดประชมุสภามหาวทิยาลยัขอนแกน และจัดกจิกรรมคนืสูเหยาพบ
ปะสงัสรรคศษิยเกามหาวทิยาลยัขอนแกน ณ นครเวยีงจันทน  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  รวมทั้ง
การจัดใหมีการเสวนาเร่ืองมหาวทิยาลยัขอนแกน กบัการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสาธารณรัฐประชาธปิไตย
ประชาชนลาว ดวยน้ัน   เน่ืองจากมีข้ันตอนในการดํ าเนินงานที่คอนขางซับซอน ตองอาศัยความชวยเหลือ
จากสถานเอกอักครราชทตูไทย ณ เวียงจันทน  จึงขออนุญาตเลื่อนจากเดือนพฤษภาคมเปนเดือนมิถุนายน
2549  ซ่ึงทานเอกอคัรราชทตูไทย ประจํ า ณ นครเวียงจันทน ไดใหความอนุเคราะหเกี่ยวกับการอํ านวย
ความสะดวกตางๆ รวมถงึการใหความเอือ้เฟอใชสถานเอกอคัรราชทตูฯ ในการจดัการประชมุสภามหาวทิยาลยั
เพ่ือชวยลดข้ันตอนการดํ าเนินงานและการติดตอประสานงานที่ซับซอนได  ทั้งน้ี ขอเสนอรางกํ าหนดการเดิน
ทางและการประชุม ดังน้ี
วนัอังคารที่   6  มิถุนายน  2549

14.00 น.                 นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
                                        เดนิทางโดย เที่ยวบิน  TG 010  ถึงสนามบินอุดรธานี

        เดนิทางจาก อุดรธานี ไป นครเวียงจันทน เขาที่พัก
18.00 - 19.30 น.      รายการเสวนาเรื่อง  “บทบาทความรวมมอืการพฒันาทรัพยากรมนุษย
                                  ระหวางไทยกบัลาว”
        โดย   รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ

                  เอกอคัรราชทตูแหงราชอาณาจกัรไทย ณ เวยีงจันทน
                  อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
                  อธกิารบดมีหาวทิยาลยัแหงชาตลิาว

19.30 - 22.00 น.       งานคนืสูเหยาศิษยเกาชาวลาว ของมหาวิทยาลัยขอนแกน

วนัพธุที่  7  มิถุนายน  2549
9.00 - 12.00 น.      ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 5/2549
13.00  น.       กรรมการสภามหาวิทยาลัย ทัศนศกึษา   นครเวียงจันทน

      อาทเิชน  พิพิธภัณฑไกรสร พรหมวิหาร   ธาตุหลวง  หอพระแกว
                           ตลาดเชาเวียงจันทน
17.00  น.              เดินทางจากเวียงจันทน กลับ จังหวัดอุดรธานี
20.55  น.              เดินทางจากสนามบินอุดรธานีกลับกรุงเทพ  โดยเที่ยวบิน  TG 019

ทัง้น้ี มหาวทิยาลยัจะไดมีหนังสอืเรียนเชญิพรอมก ําหนดการอยางเปนทางการตอไป  ส ําหรับกรรมการสภา
มหาวทิยาลยัภายในมหาวทิยาลยั  จะไดมีการหารือรายละเอยีดเกีย่วกบัก ําหนดการเดนิทางรวมกนัอกีคร้ัง

จึงเสนอสภามหาวทิยาลยัเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ และมีขอเสนอแนะใหเพิ่มกํ าหนดการเยี่ยมชมวิทยาเขต

หนองคาย ดวย

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 ขออนุมติัต้ังงบประมาณเงินรายไดประจํ าป 2549  เพิ่มเติม
รองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา คณะเกษตรศาสตร เสนอขอ

อนุมัตติัง้งบประมาณเพ่ิมเติมจากเงินทุนสํ ารองสะสม จํ านวน 2,017,700 บาท เพ่ือตั้งงบประมาณรายจายใน
งานจดัการศกึษาสาขาเกษตรศาสตร เปนงบดํ าเนินการ จํ านวน 1,268,200  บาท และงบลงทุน จํ านวน
749,500 บาท   เน่ืองจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2549   คณะเกษตรศาสตร ไดขอรับการจัดสรรงบประมาณ
แผนดนิในโครงการกจิกรรมตางๆ แตไดรับการสนบัสนุนงบประมาณเพียงบางสวน และคณะไมไดตัง้งบประมาณ
เงินรายไดส ําหรับรายการดังกลาวไว  จึงจํ าเปนตองขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมเพ่ือนํ ามาใชในการซอม
แซมปรับปรุงหองปฏิบัติการ โรงเรือนเลี้ยงสัตว ซอมแซมและจัดซ้ือครุภัณฑเพ่ือใชในการเรียนการสอน
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ทัง้น้ี ไดรับความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุคณบด ีคราวประชมุคร้ังที ่4/2549 เม่ือวนัที ่15 มีนาคม 2549  เรียบรอย
แลว

จึงเสนอภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว มีมติอนุมัติงบประมาณเงินรายไดประจํ าป 2549 เพิ่ม

เติม ของคณะเกษตรศาสตร ตามที่เสนอ

5.2 ขออนุมติักรอบพนักงานมหาวิทยาลัย ประจํ าปงบประมาณ 2549
รองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับ

จัดสรรงบประมาณรายจายประจํ าป พ.ศ. 2549  งบเงินอุดหนุนทั่วไป : คาใชจายบุคลากร เพ่ือจางบุคคล
เปนพนักงานมหาวิทยาลัยเปนจํ านวนเงินทั้งสิ้น 212,544,300 บาท ประกอบดวย

1. อตัราเดิม  จํ านวน 1,301  อตัรา
2. อตัราใหม  จํ านวน                 359  อัตรา

รวมทั้งสิ้น  1,660  อตัรา
ซ่ึงตามมตคิณะรัฐมนตรี ในคราวประชุม เม่ือวันที่  31 สิงหาคม 2542  เร่ืองการจัดสรรงบประมาณเพื่อจาง
บคุคลแทนอัตราขาราชการ  ตามหนังสือคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0605/11757  ลงวันที่  6  กันยายน 2542  มี
มตใิหมหาวทิยาลยัก ําหนดจํ านวนบุคคลที่จะจางและอัตราคาจางไดภายในวงเงินที่ไดรับจัดสรรโดยความ
เหน็ชอบของสภามหาวิทยาลัย

ดังน้ัน  เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย มี
ประสทิธิภาพ และเปนไปตามระเบยีบและมตคิณะรัฐมนตรี    มหาวทิยาลยัจึงขอเสนออนมัุตจํิ านวนกรอบอตัรา
พนักงานมหาวทิยาลยัอตัราใหม ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2549  จํ านวนทัง้สิน้  359 อตัรา  วงเงินงบประมาณ
22,632,370 บาท   เพ่ือมหาวทิยาลยัโดยคณะกรรมการบริหารงานบคุคลมหาวทิยาลยัขอนแกน จักไดด ําเนินการ
บริหารและจดัสรรใหคณะ/หนวยงาน ตามนโยบายและหลกัเกณฑการจัดสรรอตัราพนักงานมหาวทิยาลยัตอไป

ทัง้น้ีไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีคราวประชุมคร้ังที่ 4/2549  เม่ือวันที่ 15
มีนาคม  2549 เรียบรอยแลว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมีมติอนุมัติกรอบอัตราพนักงาน จํ านวนทั้งส้ิน 359 อัตรา

วงเงนิงบประมาณ 22,632,370  บาท  ตามที่เสนอ

5.3 เสนอแตงต้ังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
อธกิารบดไีดมอบหมายให คณบดีคณะศึกษาศาสตร ในฐานะผูทํ าหนาที่กรรมการและ

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เสนอตอที่ประชุมวา
ตามค ําสัง่สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 1/2549 และ 2/2549 ลงวันที่ 26 มกราคม 2549  แตงตั้งคณะ
กรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณบดคีณะวทิยาการจดัการ ตามล ําดบัแลวน้ัน บดัน้ี คณะกรรมการ
สรรหาฯไดด ําเนินการสรรหาผูสมควรไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ
คณบดคีณะวทิยาการจดัการ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2542 และ
(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2543 เสร็จเรียบรอยแลวปรากฏวา รองศาสตราจารยลํ าปาง  แมนมาตย เปนผูสมควรไดรับ
การพจิารณาแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     และรองศาสตราจารยมันทนา สามารถ เปน
ผูสมควรไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ
มติ  ทีป่ระชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและอนุมัติใหแตงต้ัง    รองศาสตราจารย

ลํ าปาง  แมนมาตย   ดํ ารงตํ าแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  และ รองศาสตราจารยมนัทนา สามารถ
ดํ ารงต ําแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ตามเสนอ  ทั้งน้ี  ต้ังแตวันที่  30  พฤษภาคม 2549
เปนตนไป

และท่ีประชุมไดมีขอเสนอแนะเรื่องการแยกคณะวิทยาการจัดการ ออกเปนคณะ
บริหารธุรกิจ และคณะเศรษฐศาสตร  เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนมีความชัดเจนย่ิงข้ึน   เชน
เดียวกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ

5.4 ขอแกไขเพิม่เติมขอบงัคับมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหาหัวหนาภาควชิา
       พ.ศ. 2541

อธกิารบดีเสนอตอทีป่ระชมุวา ตามขอบงัคบัมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย การสรรหาหวัหนาภาค
วชิา พ.ศ. 2541 ก ําหนดหลักเกณฑ ในการสรรหาหัวหนาภาควิชา โดยกํ าหนดนิยามของคณาจารยไววา
หมายถึง อาจารย  ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  ประจํ าในสังกัดภาควิชาที่มี
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การสรรหาหวัหนาภาควชิา (ตามขอ 4) และไดกํ าหนดใหผูมีสิทธิ์เสนอชื่อผูสมควรดํ ารงตํ าแหนงหัวหนาภาค
วิชาวาตองเปนคณาจารยประจํ าในสังกัดภาควิชาที่มีการสรรหา (ตามขอ 9) น้ัน  แตเน่ืองจากในปจจุบนั
มหาวทิยาลยัขอนแกนไดออกประกาศตามมตสิภามหาวทิยาลยัขอนแกนใหบคุลากรสายผูสอนมาสงักดัในระดบั
คณะ  ซ่ึงจะท ําใหเกดิปญหาในทางปฏบิตัติามขอบงัคบัดงักลาว ดงัน้ัน เพ่ือใหการสรรหาหวัหนาภาควชิาเปนไป
ดวยความเรียบรอย และสอดคลองกับเจตนารมณในการปรับเปลี่ยนของบุคลากร จึงใครขอความเห็นชอบใน
หลกัการใหมีการแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหาหัวหนาภาควิชา พ.ศ. 2541 จาก
เดิม ดังน้ี

ขอความเดิม ขอแกไขเปน
ขอ 4 “คณาจารย หมายถงึ อาจารย ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารยประจํ าในสงักดั
ภาควชิาทีมี่การสรรหาหวัหนาภาควชิา”

ขอ 4 “คณาจารย หมายถงึ อาจารย ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารยประจํ าในสงักดั
ภาควชิาทีมี่การสรรหาหวัหนาภาควชิา หรือผูทีด่ ํารง
ต ําแหนงดงักลาว  และผูบงัคบับญัชามอบหมายใหไป
ปฏิบตัหินาทีใ่นภาควชิาทีมี่การสรรหา ตามประกาศของ
มหาวทิยาลยัขอนแกน”

ขอ 9 “ผูมีสทิธิเ์สนอชือ่ผูสมควรด ํารงต ําแหนง
หวัหนาภาควชิา ไดแก คณาจารยประจํ าทีผ่านการ
ทดลองปฏบิตัหินาทีร่าชการแลว ในสงักดัภาควชิาที่
มีการสรรหา”

ขอ 9 “ผูมีสทิธิเ์สนอชือ่ผูสมควรด ํารงต ําแหนง
หวัหนาภาควชิา ไดแก คณาจารยทีส่งักดัในภาควชิา
ทีมี่การสรรหา ซ่ึงผานการทดลองปฏบิตัหินาที่
ราชการแลว หรือผูทีด่ ํารงต ําแหนงดงักลาว และ
ผูบงัคบับญัชามอบหมายใหไปปฏิบัติหนาที่ใน
ภาควิชาทีมี่การสรรหา ตามประกาศของ
มหาวทิยาลยัขอนแกน”

พรอมทัง้ ไดเสนอ รางขอบงัคบัมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย การสรรหาหวัหนาภาควชิา (ฉบบัที ่3)
พ.ศ. 2549   ซ่ึงไดแกไขขอความตามหลกัการขางตน มาดวยแลว ตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ

จึงเสนอสภามหาวทิยาลยัเพ่ือพิจารณา
มติ ทีป่ระชุมพิจารณาแลว เห็นชอบหลักการการแกไขขอบงัคับมหาวทิยาลัย

ขอนแกน วาดวย การสรรหาหัวหนาภาควชิา  ตามทีเ่สนอ โดยใหปรับแกไขถอยคํ าทัง้ ขอ 4 และ
ขอ 9   จาก “…และผูบังคับบัญชามอบหมายใหไปปฏิบัติหนาที่ในภาควิชาที่มีการสรรหา…”
เปน “…ซึง่ ผูบังคับบัญชามอบหมายใหไปปฏิบัติหนาที่ในภาควิชาที่มีการสรรหา…”

5.5  รางขอบงัคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยจรรยาบรรณขาราชการ
                   มหาวทิยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2549

รองอธกิารบดฝีายพัฒนาบุคลากรเสนอตอที่ประชุมวา ดวย ก.พ.ร.ก ําหนดใหการประเมนิการ
ปฏิบตัริาชการประจ ําป 2549 ตองมีการประเมินผล การปฏบิตัติามจรรยาบรรณ เปนตวัชีว้ดั และตามมาตรา 45
แหงพระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการพลเรือน ในสถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ. 2547 ไดบัญญัติใหขาราชการพล
เรือนในสถาบนัอดุมศกึษา ตองปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณที่สภาสถาบันอุดมศึกษากํ าหนด และในการ
ก ําหนดจรรยาบรรณใหสภาสถาบันอุดมศึกษารับฟงความคิดเห็น และขอเสนอแนะของขาราชการพลเรือนใน
สถาบนัอดุมศกึษาประกอบดวย ที่ประชุมคณบดี ในคราวประชุมคร้ังที่ 3/2549  เม่ือวันที่ 15 กุมภาพันธ
2549  มีมตใิหเแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากํ าหนดจรรยาบรรณสํ าหรับขาราชการ พนักงาน
มหาวทิยาลยั ลกูจางประจํ า ลูกจางชั่วคราว ในมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามแนวทางของประกาศของที่
ประชุมประธานสภาอาจารยมหาวทิยาลยัทัว่ประเทศ (ปอมท.) ขอบงัคบั ก.พ.วาดวยจรรยาบรรณของขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2537  และสรุปผลการประชุมของสภาคณาจารยมหาวิทยาลัยขอนแกน แลวสงใหคณะ/หนวย
งาน/บคุลากรในมหาวิทยาลัย  เสนอความเห็นเพ่ือประกอบการกํ าหนดจรรยาบรรณ

บดัน้ี คณะกรรมการพิจารณาก ําหนดจรรยาบรรณสํ าหรับขาราชการในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ไดด ําเนินการจดัทํ ารางขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยจรรยาบรรณขาราชการมหาวิทยาลัย
ขอนแกน พ.ศ. 2549  เรียบรอยแลว ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว มีมติเห็นชอบในหลักการรางขอบังคับสภามหาวิทยาลัย

ขอนแกน วาดวยจรรยาบรรณขาราชการมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2549   ตามที่เสนอ โดยมีขอ
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คิดเห็นเสนอแนะใหพิจารณาปรับปรุงแกไขขอความ และใหนํ าเสนออุปนายกสภามหาวิทยาลัย
เพือ่พจิารณาใหความเห็นชอบ กอนดํ าเนินการตอไป ดังน้ี

1. ช่ือขอบงัคับฯ  อาจปรับแกไข  จาก “…วาดวยจรรยาบรรณขาราชการ
มหาวทิยาลัยขอนแกน …”  เปน  “ …วาดวยจรรยาบรรณขาราชการและอาจารย  มหาวิทยาลัย
ขอนแกน…”    หรือหากไมปรับแกไขช่ือขอบังคับฯ ก็ใหเพิ่มนิยามในขอ 3   คํ าวา “ขาราชการ”
ใหชัดเจนย่ิงข้ึน วาหมายรวมถึงอาจารย  เพื่อใหสอดคลองกับเน้ือหาโดยรวมของขอบังคับฯ

2. หนา 1 ยอหนาแรก ปรับแกไขถอยคํ าใหเหมาะสมย่ิงข้ึน
- “การทะนุบํ ารุง…” เปน “การทํ านุบํ ารุง…”
-    “เพือ่รักษาไว…”   เปน “เพื่อธํ ารงไว…”
-    “ฐานะของ…”       เปน “ สถานะของ…”

3. นิยาม  “จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤติที่ผูประกอบอาชีพการ
     งานแตละอยางกํ าหนดข้ึน เพื่อรักษาและสงเสริมเกียรติคุณช่ือเสียง และฐานะ
     ขาราชการ”  อาจพิจารณาปรับแกไขเปน “จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความ
     ประพฤติที่ดีงามและเหมาะสม”
4. เพิม่ขอความเกีย่วกับ องคประกอบของคณะกรรมการจรรยาบรรณ
5. ขอ 5  เพิ่มเติมขอยอย อีก 1 ขอ “ 5.1 พึงปฏิบัติจรรยาบรรณ ของขาราชการ
     ตามขอ 4 ”
6. ขอ 9  ปรับขอความใหมเปน “ เมื่อปรากฏกรณีที่ขาราชการหรืออาจารยถูก
     กลาวหา กลาวโทษ รองเรียน หรือมีขอเท็จจริงปรากฏวามีขาราชการฝาฝน หรือ
    ไมปฏิบติัตามจรรยาบรรณแหงขอบังคับน้ี การดํ าเนินการกับขาราชการดังกลาว
    ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
    จรรยาบรรณ”

5.6  ขอความเห็นชอบการขอพระราชทานเหรยีญดุษฎีมาลา  เข็มศิลปวทิยา
รองอธกิารบดฝีายพัฒนาบุคลากรเสนอตอที่ประชุมวา ตามขอ  6 และ ขอ 7 แหงระเบียบวา

ดวยการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศลิปวทิยา พ.ศ. 2521  กํ าหนดใหสภามหาวิทยาลัยหรือสภา
สถาบนัอดุมศกึษาทีเ่ทยีบเทามหาวิทยาลัย  เปนผูเสนอชื่อและผลงานของผูซ่ึงสมควรจะไดรับการพิจารณา
ขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศลิปวทิยา ไปยังสํ านักงาน ก.พ. กอนเดือนเมษายนของทุกป  ซ่ึงในป
น้ี  มหาวทิยาลยัขอนแกน โดยคณะกรรมการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศลิปวิทยา
ในคราวประชมุคร้ังที่ 1/2549 เม่ือวันที่ 16 มีนาคม 2549  มีมติเห็นชอบใหเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎี
มาลา เข็มศลิปวทิยา ใหแกบุคคล  ดังน้ี

1. รองศาสตราจารยสายหยุด นิยมวภิาต เปนผูสมควรไดรับการพิจารณาขอพระราชทาน
เหรียญดษุฎีมาลา เข็มศลิปวทิยา ในสาขาอืน่ๆ (การบริหารจดัการการพยาบาล)

2. รองศาสตราจารยเชดิชยั  ตนัติศริินทร ขอพระราชทานเหรยีญดษุฎีมาลา เข็มศลิปวทิยา ใน
สาขาการแพทย

จึงเสนอสภามหาวทิยาลยัเพ่ือพิจารณาใหความเหน็ชอบในการเสนอชือ่และผลงานของบคุคลดงั
กลาว ไปยังส ํานักงาน ก.พ. ตอไป

มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมีมติเห็นชอบใหเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา
เข็มศิลปวทิยาใหแกบุคคลทั้ง 2 ทาน ตามที่เสนอ

5.7  ขอความเห็นชอบใหนักศึกษารางวลั “ศรีกลัปพฤกษ” เขารับโลเกียรติยศ
ในพธิีพระราชทานปริญญาบัตร

 รองอธกิารบดฝีายพัฒนานักศึกษาเสนอตอที่ประชุมวา ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัที ่1048/2548) เร่ือง หลักเกณฑแนวปฏิบัติในการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ โดยมี
วตัถปุระสงคเพ่ือเปนการสงเสริมและพัฒนาศกัยภาพนักศกึษาใหเปนบณัฑิตทีพึ่งประสงคของมหาวทิยาลยั
ขอนแกน และเพ่ือเชดิชเูกยีรตนัิกศกึษาทีมี่ผลงาน และความสามารถในดานตางๆ เชน ดานวิชาการ ดาน
ทกัษะในการจัดการ ดานกีฬาและสุขภาพอนามัย ดานคุณธรรม จริยธรรมและวินัย ดานศลิปวัฒนธรรมไทย
ดานอนุรักษทรัพยากรและสิง่แวดลอม และผลงาน/กจิกรรมดเีดน ทีแ่สดงถงึคณุประโยชนตอสงัคม ทองถิน่ หรือ
ชมุชนอยางกวางขวาง หรือเปนกจิกรรมหรือผลงานทีมี่คณุภาพ  และแสดงออกถงึคณุธรรม  ความดงีามและสราง
สรรคผลงานทีมี่ประโยชนตอการพัฒนาตนเองและผูอื่นเพ่ือเปนการสรางแรงจงูใจ รวบรวมและเผยแพรขอมูล
การกระท ําความด ีประกาศเกยีรตคิณุ  ยกยองเชดิชเูกยีรตินักศึกษาผูทํ าคุณงามความดีและใหเปนแบบอยาง
ทีด่แีกนักศกึษาของมหาวิทยาลัยขอนแกนตอไป จึงขอความเห็นชอบในหลักการใหนักศึกษารางวัล
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 “ศรีกลัปพฤกษ” เขารับโลเกียรติยศในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งน้ีไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณบด ีคราวประชุมคร้ังที่ 4/2549  เม่ือวันที่ 15 มีนาคม 2549  แลว
 จึงเสนสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา

มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว มีมติเห็นชอบ ใหนักศึกษารางวัล  “ศรีกัลปพฤกษ” เขา
รับโลเกียรติยศ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ตามที่เสนอ

5.8   ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน จํ านวน  4  หลักสูตร
รองอธกิารบดฝีายพัฒนาบุคลากร ในฐานะผูปฏิบัติหนาที่แทนกรรมการและเลขานุการสภา

มหาวทิยาลยัเสนอตอที่ประชุมวา ดวยมหาวิทยาลัยและคณะในสังกัดไดเสนอขออนุมัติหลักสูตร ซ่ึงไดผาน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และกรรมการผูทรงคณุวฒิุพิจารณาหลกัสตูร ตามมติ
สภามหาวทิยาลยั ในคราวประชมุคร้ังที ่2/2549 เม่ือวนัที ่1 มีนาคม 2549 ไดพิจารณาและแนะน ําใหแกไขขอ
ความตางๆ ผูรับผดิชอบหลกัสตูรไดด ําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิเรียบรอยแลว จํ านวน
4 หลกัสตูร ซ่ึงมีรายละเอียดการจํ าแนกหลักสูตรตามประเภทหลักสูตร ระดับปริญญา  คณะ   และประเภท
การเปดสอน ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว มีมติอนุมัติหลักสูตร ตามที่เสนอ ดังน้ี

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
      (หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2549)
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
      (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)
3. หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการออกแบบอตุสาหกรรม
       (หลักสูตรโครงการพิเศษ)
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาองักฤษธรุกจิ (หลักสูตรโครงการพเิศษ)

5.9  เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษา
รองอธกิารบดฝีายพัฒนาบุคลากร  ในฐานะผูปฏิบัติหนาที่แทนกรรมการและเลขานุการสภา

มหาวทิยาลยัเสนอตอที่ประชุมวา ดวยคณะตางๆในสังกัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํ าคณะ
โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการประจํ าคณะไดเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษาโดยรับ
รองวาไดตรวจสอบรหัสประจํ าตัวนักศึกษา  ชื่อ-ชื่อสกุล รายวชิา  สาขาวชิา  และคะแนนเฉลีย่สะสม ถกูตอง
เรียบรอยแลว มหาวทิยาลยัจึงนํ าเสนอสภามหาวทิยาลยัเพ่ือพิจารณาอนุมัติตามอํ านาจตามความในมาตรา 16
(3) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541   จ ํานวน    1391      คน   ประกอบดวย

- ระดบัปริญญาตรี         1,333 คน
- ระดบัประกาศนยีบตัรบณัฑิต 35 คน
- ระดับปริญญาโท 20     คน
- ระดบัปริญญาเอก                   3 คน

ซ่ึงมีรายละเอยีดสรุปการจํ าแนกผูส ําเร็จการศกึษาตามคณะ   ระดบัหลกัสตูร  ชือ่ปริญญา ตามเอกสารประกอบ
วาระการประชมุ

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว มีมติอนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษาตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองเพื่อทราบ

6.1 รายงานผลการด ําเนินงานตามโครงการปฏรูิประบบการเงนิเพือ่การอดุมศึกษา ผานระบบ
กองทนุใหกูยืมทีผู่กกบัรายไดในอนาคต (กรอ.) ปการศึกษา 2549 มหาวทิยาลัยขอนแกน
รองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศ เสนอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยไดมีการดํ าเนินการ

ตามโครงการปฏรูิประบบการเงินเพ่ือการอุดมศึกษาผานระบบกองทุนใหกูยืมที่ผูกกับรายไดในอนาคต
(กรอ.) ในปการศกึษา 2549 โดยสรุปสาระสํ าคัญ ไดดังน้ี
• วนัที ่30 พฤศจิกายน 2548 สงแบบสํ ารวจประมาณการจํ านวนนักศึกษาเขาใหม จํ านวนนักศึกษารวม

และคาเลาเรียนของมหาวิทยาลัยขอนแกน จํ าแนกตามสาขาวิชาและหลักสูตร ปการศึกษา 2549 (ตาม
หนังสือ สกอ. ที่ ศธ 0588/ว 633  ลงวันที่ 21 พ.ย. 2548)

• วนัที ่20 มกราคม 2549  สงแบบสํ ารวจขอมูลรายงานศกัยภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
     ปการศกึษา 2549-2553  โดยมีสาระสํ าคัญ คือ (1) การเปรียบเทียบสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย
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     ขอนแกน กับกลุมสาขา/สาขาวิชาของ สกอ. กบัรหัสสาขาวิชาตาม ISCED  (2) รายงานศักยภาพ
     การจัดการศกึษาระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา 2549-2553 ใน 3 สวน คือ ยุทธศาสตรการพัฒนา
     มหาวทิยาลัย พ.ศ. 2548-2551  ศกัยภาพคณาจารย  ศกัยภาพการจัดการเรียนการสอน (ตาม
     หนังสือ สกอ. ที่ ศธ 0588/ว 744 ลงวันที่ 14 ธ.ค. 2548)
• วนัที ่2 กมุภาพันธ 2549 คณะกรรมการอํ านวยการปฏิรูประบบการเงินเพ่ือการอุดมศึกษามีมติกํ าหนด

แนวทางการด ําเนินโครงการปฏิรูประบบการเงินเพ่ือการอุดมศึกษาผานระบบกองทุนเงินใหยืมที่ผูกกับ
รายไดในอนาคต (กรอ.) ปการศึกษา 2549 โดยมีสาระสํ าคัญ คือ (1) ระบบงบประมาณการเงินเพ่ือการ
อดุมศกึษา    (2) ระบบกองทุนเงินใหกูยืมที่ผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.)       (3) ระบบติดตามและ
รับช ําระหนี้เงินกู กรอ.   (4) การพัฒนาและการดํ าเนินการที่เกี่ยวของ

• วนัที ่21 กมุภาพันธ 2549 สงคํ ารับรองจํ านวนนักศึกษาเขาใหมและอาจารยประจํ าระดับอนุปริญญา
ปวส. และปริญญาตรี ประจํ าปงบประมาณ 2549 (ตามหนังสือ สกอ. ที่ ศธ 0588/ว 116 ลงวันที่ 9 ก.พ.
2549)

จํ านวนนกัศกึษาทีม่หาวิทยาลัยขอนแกนไดรับอนุมัติจาก กรอ. แยกตามสาขาวิชา ดังน้ี
กลุมที ่1 สาขามนษุยศาสตรและสังคมศาสตร และการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับความเห็น

ชอบใหรับนักศึกษาใหม จํ านวน  3,678 คน
กลุมที่ 2 สาขาศิลปกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับความเห็น

ชอบใหรับนักศึกษาใหม จํ านวน 340 คน
กลุมที ่3 สาขาวศิวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับความเห็น

ชอบใหรับนักศึกษาใหม จํ านวน  2,301 คน
กลุมที ่4 สาขาเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับความเห็นชอบใหรับนักศึกษาใหม จํ านวน

517 คน
กลุมที ่5 สาขาวชิาพยาบาลศาสตร เภสัชศาสตร และเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกนได

รับความเหน็ชอบใหรับนักศึกษาใหม จํ านวน 1,003 คน
กลุมที ่6 สาขาวิชาแพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร และสัตวพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนได

รับความเหน็ชอบใหรับนักศึกษาใหม จํ านวน 458 คน
ปการศกึษา 2549 มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับความเห็นชอบใหรับนักศึกษาใหมโดยสามารถกูยืม

เงินกองทนุ กรอ. ได เปนจํ านวนรวมทั้งสิ้น 8,290 คน     ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

6.2  รายงานความคืบหนาและปญหาการกอสรางอาคารศรีนครินทรานุสรณ
รองอธกิารบดฝีายบริหารเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดดํ าเนินการกอ

สรางอาคารศรีนครินทรานุสรณ(อาคารโรงพยาบาล 19 ชั้น)  ซ่ึงดํ าเนินการกอสรางมาตั้งแตป 2541 เปนตน
มา โดยไดจางบริษัทไตร  ยูเน่ียน จํ ากดั ในวงเงิน 598,500,000 บาท การกอสรางไดด ําเนินการมาระยะหนึ่ง
แตตอมาตัง้แตประมาณป 2545 ความคบืหนาในการกอสรางมีนอยมาก และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญา
ภายหลงัการขยายระยะเวลาแลว (14 กุมภาพันธ 2547) ก็ยังไมมีความคืบหนาแตประการใด จนในที่สุด
มหาวิทยาลัยไดบอกเลกิสญัญาบริษัทไตรยูเนียน จํ ากดั เม่ือวนัที ่ 9 กรกฎาคม 2547 จากน้ันไดด ําเนินการจัด
จางผูรับจางรายใหมและไดผูรับจางรายใหม คอื หจก.วรนิทศัน จํ ากดั ตามสญัญาจางลงวนัที ่4 มกราคม 2548
ในวงเงนิ 454,150,000 บาท ระยะเวลากอสรางตามสัญญา 540 วัน ครบกํ าหนดในวันที่ 28 มิถุนายน 2549
ซ่ึงตอมามีการขยายระยะเวลาเปนสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 25 กรกฎาคม 2549  และโดยภาพรวมขณะนี้การ กอ
สรางโดยผูรับจางรายใหมเปนไปดวยดี  แตก็มีผลที่มาจากการกอสรางในอดีต ดังน้ี

1. การกอสรางในอดีต (ชวง 6 ธันวาคม 2544 ถึง 2 เมษายน 2546)  โดยบริษัท ไตรยูเน่ียน จํ ากัด
ในสวนทีเ่กีย่วของกบัลฟิต  ซ่ึง บริษัท ไตรยเูนียน จํ ากดั ไดซ้ือจาก บริษัทไทยลิฟต อินดสัตรีส
จํ ากดั (มหาชน) โดยไดสงมอบลิฟตไปแลว 9 งวดงาน และตอมามหาวิทยาลัยขอนแกนได
ตรวจรับและจายเงินไปแลว (ประเมินมูลคางานลิฟตได 56.57%) ตอมาเม่ือจะทํ าการจางผูรับ
จางรายใหม (หจก.วรนิทศัน จํ ากัด) จึงทํ าการกอสรางภายใตเง่ือนไขที่วารายการลิฟตเปนสิ่ง
กอสรางเดมิทีมี่อยูแลว ผูรับจางมีหนาที่ดํ าเนินการเฉพาะสวนที่จะเพ่ิมเติมเทาน้ัน ในชวงที่มหา
วทิยาขอนแกนบอกเลิกสัญญากอสรางกับผูรับจางเดิมและจัดจางผูรับจางรายใหมน้ัน ศาลแพง
ไดมีค ําสัง่คุมครองเปนการชั่วคราวตามคํ ารองของ บริษัทไทยลิฟตอินดสัตรีส จํ ากัด (มหาชน)
หามมิใหมหาวิทยาลัยขอนแกนนํ าลิฟตที่มีอยูในบริเวณกอสราง (ซ่ึงตรวจรับและจายเงินแลว) ไป
ใชงาน และใหบริษัท ไทยลฟิตอนิดสัตรีส จํ ากดั (มหาชน) เปนผูเก็บรักษาอุปกรณลิฟตดังกลาว



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่  3/2549  เม่ือวันที่  5  เมษายน  2549

12

และบริษัทไทยลฟิตฯ ไดขนยายวัสดุอุปกรณลิฟตในสวนที่ยังไมไดติดตั้งไปแลว (มหาวิทยาลัย
ขอนแกนไดพยายามดํ าเนินการเพื่อคัดคานการนํ าลิฟตออกไป แตไมประสบผลสํ าเร็จ)

2. ปญหาขางตนสงผล ดังน้ี
2.1 มหาวทิยาลยัขอนแกนไมมีอุปกรณลิฟต ในสวนที่ตรวจรับแลวสงมอบเพื่อใหผูจางราย

ใหมดํ าเนินการตอ
2.2 หากผูรับจางรายใหมสรางอาคารแลวเสร็จก็จะยังไมมีลิฟตที่จะใชงานอยูจํ านวนหนึ่ง

     ปญหาดงักลาวหากยงัคางคาอยูตอไป จะไมเปนผลดีตอทางราชการ
3. แนวทางในการแกไขปญหา มหาวิทยาลัยรวมกับผูบริหารคณะแพทยศาสตรไดพยายามหาลู

ทางแกปญหาอยางเต็มที่ โดยการดูแลและแนะนํ าอยางใกลชิด ของทานอุปนายสภา
มหาวิทยาลัย ดังน้ี
3.1 การเจรจากบับริษัท ไทยลฟิท อนิดสัตรีส จํ ากดั (มหาชน) โดยไดท ําการเจรจาตดิตอกนั

หลายเดอืนและหลายทางเลอืก ปญหาตดิทีร่าคาคาลฟิทสงูเกนิไป และเง่ือนไขที่
มหาวทิยาลยัและผูรับจางรายใหมไมสามารถรับได ในทีส่ดุผูทีเ่กีย่วของกบัการแกไข
ปญหาน้ี เห็นควรหาแนวทางอื่น

3.2 ให หจก.วรนิทศัน จํ ากดั กอสรางในวงเงนิเทาทีมี่ตามสญัญาจาง (12,000,000 บาท)
โดยเลอืกผูผลติ (ย่ีหอ) ใหม แตใหมีคุณสมบัติตามที่ระบุไวในแบบรูปรายการ ซ่ึงจะท ํา
ใหตดิตัง้ลฟิทไดไมครบจํ านวนตามทีแ่บบรูปทีก่ ําหนดไวเดมิ (เดมิมีลฟิท โดยสาร 8
เคร่ือง  และลฟิทสงของ 2 เคร่ือง) สวนลฟิททีจํ่ าเปนตองติดตั้งเพ่ิมเติมน้ัน (ซ่ึงตองขอ
งบประมาณเพ่ิมเติม) ใหดํ าเนินการ 2 วิธี คือ
วิธีที่ 1 ตดัทอนรายการกอสรางหรือรายการครุภัณฑที่พอจะทํ าไดเพ่ือนํ าวงเงิน  งบ

ประมาณสวนน้ีมาติดตั้งลฟิทเพ่ิมเติม ซ่ึงกรณีน้ีตองประสาน และไดรับความ
เหน็ชอบจากสํ านักงบประมาณดวย

วิธีที่ 2 ตัง้งบประมาณในป 2550 เพ่ิมเติม รองรับในสวนลฟิททีข่าดหายไป (ประมาณ
10,000,000 บาท)

โดยแนวทางตามขอ 3.2 น้ี  จะเปนแนวทางที่ทํ าใหการกอสรางโดย หจก.วรนิทัศน
จํ ากดั เดนิหนาไปได และจะทํ าใหอาคารดังกลาวแลวเสร็จ และใชประโยชนได แมวาจะไม
สมบูรณบางสวนในเร่ืองลิฟท

4. คดคีวามเกีย่วกับอาคารที่มีอยูขณะน้ี จํ านวน 2 คดี คือ
4.1 คดแีพง มหาวิทยาลัย และ บริษัท ไตรยูเน่ียน จํ ากัด ถูกบริษัทไทยลฟิท อนิดสัตรีส

จํ ากดั ฟองตอศาลแพง คดีหมายเลขดํ าที่ 795/2548 ปจจุบันอยูระหวางการพิจารณา
ของศาลแพง

4.2 ถอนเร่ืองจากกระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ เพ่ือย่ืนคํ าขอรับชํ าระหน้ีคดีลม
ละลายและไดย่ืนคํ าขอรับชํ าระหน้ีตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยแลว ในคดีหมายเลข
แดงที ่3643/2548 ศาลลมลมละลายกลาง

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยไดใหขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังน้ี
1. มหาวทิยาลัยควรเพิ่มความระมัดระวังในเรื่องการเปลี่ยนแปลงรายงานครุภัณฑ
ใหมากย่ิงข้ึน  เน่ืองจากการเสียผลประโยชนจะมีผลตอคดีความและกระทบกับ
การบริหารจัดการบางสวน

2. การทีม่หาวิทยาลัยขอนแกน ตองเปนจํ าเลยแทนบริษัทไตรยูเน่ียนฯ ที่ลมละลาย
ไปแลว  ขอใหมีความละเอียดรอบคอบอยางย่ิง ในการใชเอกสารตางๆ ที่อาจสง
ผลตอคดีความที่จะทํ าใหมหาวิทยาลัยเปนผูเสียเปรียบ

3. มหาวทิยาลัยควรตองควบคุมดูแล การตรวจรับงานแตละงวดอยางเครงครัด
เอกสารตองมีความชัดเจน และเปนธรรม

4. มหาวทิยาลัยควรท ําความตกลงกบัสํ านักงบประมาณขอใชเงนิรายไดของคณะ
      แพทยศาสตร หรือของมหาวิทยาลัย เพือ่นํ ามาจัดการในเรื่องการติดต้ังลิฟท
      กอน โดยอาจอางเหตผุลความจ ําเปนในเรือ่งคดคีวามทีไ่มสามารถก ําหนดไดวาจะ
      ส้ินสุด ลงเมือ่ไหร  และเพือ่ประโยชนในการใชอาคารส ําหรับการรกัษาพยาบาลผูปวย
ทัง้น้ี ประธานไดมอบใหมหาวิทยาลัยหารือการแกไขปญหาในรายละเอียดกับ

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยตอไป
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6.3  รายงานความกาวหนาการกอสรางศูนยหัวใจสิริกต์ิิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รองอธกิารบดฝีายบริหารเสนอตอที่ประชุมวา ในขณะนี้ การกอสรางอาคารศูนยหัวใจสิริกิติ์

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ ไดแลวเสร็จตามสัญญาจางกอสรางแลว และศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯไดเขาไปใชอาคาร
และขยายการบริการแกคนไขเพ่ิมมากข้ึน หลังจากที่ใชเวลานานกวา 12 ป  ทํ าสัญญาจางกอสราง 3 คร้ัง
บอกเลกิสญัญาจางกอสราง 2 คร้ัง และมีคดีความที่เกี่ยวของทั้งคดีแพง คดีปกครอง  การดํ าเนินการทาง
วนัิยและการหามลูความผิดทางละเมิด ตองเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบหลายคร้ัง

ดงัน้ัน มหาวทิยาลัย จึงขอรายงานประเด็นที่เกี่ยวของกับการกอสรางและกรณีที่เกี่ยวของ
คือ

ประเดน็ที่ 1  การกอสรางอาคารศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ
ประเดน็ที่ 2  คดีความอาคารศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ
ประเด็นที่ 3  การกอสรางสวนอื่นที่ยังไมแลวเสร็จ

ซ่ึงมีรายละเอียดแตละประเด็น ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

6.4  ผลการเวยีนเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษา
ในชวงที่ไมมีการประชุมสภามหาวทิยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยไดจัดทํ าหนังสือเวยีน

เสนอตอกรรมการสภามหาวทิยาลยัเพ่ือพิจารณาอนุมัตปิริญญาใหแกผูส ําเร็จการศกึษา จํ านวน 2 คร้ัง และเมื่อถงึ
วนัทีค่รบก ําหนดการเวยีนหนังสอืแลวปรากฏวาไมมีขอทกัทวงแตประการใด จึงถอืวาสภามหาวทิยาลัย  มีมติ
อนุมัติ  ดงัน้ี

คร้ังที ่1 ตามหนังสอืมหาวทิยาลยั ที ่ศธ 0514.1.1.2/ว.1642  และตามบนัทกึ ที ่ศธ 0514.1.1.2/
ว.489 ลงวันที่ 13  มีนาคม 2549  โดยครบรอบการเวียนหนังสือในวันที่  20  มีนาคม  2549

- ระดบัปริญญาเอก  1 คน
- ระดับปริญญาโท        25    คน
- ระดับปริญญาตรี       358    คน
             รวม    384   คน

คร้ังที ่2 ตามหนังสอืมหาวทิยาลยั ที ่ศธ 0514.1.1.2/ว.1811 และตามบนัทกึ ที ่ศธ 0514.1.1.2/ว.492
ลงวันที่  20  มีนาคม 2549  โดยครบรอบการเวียนหนังสือในวันที่  27  มีนาคม  2549

- ระดบัปริญญาเอก  1     คน
- ระดับปริญญาโท  5     คน
- ระดับปริญญาตรี      742    คน

รวม   748    คน
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

6.5 รายงานผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจํ าเดือนกุมภาพันธ  2549
ในเดอืนกมุภาพันธ  2549  อธกิารบดไีดปฏิบตัภิารกจิตางๆประกอบดวย งานประจํ าทั่วไป

กจิกรรมทีเ่กีย่วของกบัตางประเทศ/วิเทศสัมพันธ  และอื่นๆ  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

6.6 สรุปกจิกรรมตาง  ๆของมหาวทิยาลัยขอนแกน ระหวาง  1 – 31  มนีาคม  2549
ในชวงระหวางวันที่ 1- 31 มีนาคม  2549  มหาวทิยาลยัไดดํ าเนินกิจกรรมที่สํ าคัญๆ ในดาน

การวจัิย  การบริการวิชาการ  การสงเสริมศิลปะ วฒันธรรม  การพัฒนานักศึกษา  การตางประเทศ
การพฒันาระบบบริหารและบุคลากร  และการจัดกิจกรรมพิเศษอื่นๆ  ซ่ึงมีรายละเอียดบันทึกในแผนซีดี

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ
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6.7 รายงานสรุปขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร ส่ือมวลชน
      เดือน มีนาคม  2549
          ฝายกจิการพิเศษ และงานประชาสมัพันธ ไดรวบรวมรายงานขาวมหาวทิยาลยัขอนแกน

ในหนาหนังสอืพิมพ วารสาร สื่อมวลชน  ประจํ าเดือนมีนาคม 2549   โดยแยกประเภทเปนขาวดานตางๆ
เชน  ขาวพฒันาวิชาการและผลิตบัณฑิต  งานวิจัย  บริการวิชาการ  การพัฒนาระบบบริหารและบุคลากร
พัฒนานักศกึษา กิจกรรมพิเศษ   เปนตน ซ่ึงมีรายละเอียดบันทึกในแผนซีดี

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 เร่ืองอื่นๆ
7.1 คํ าพพิากษา ศาลปกครองกรณีการขอขยายเวลาราชการ ของนายสาโรช คาเจริญ

รองอธกิารบดฝีายพัฒนาบุคลากรเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ใน
คราวประชมุคร้ังที่ 5/2549 เม่ือวันที่ 6 กรกฎาคม 2548 ไดรับทราบเร่ืองที่นายสาโรช คาเจริญ ขาราชการ
บ ํานาญซึง่เดมิเคยรับราชการตํ าแหนงรองศาสตราจารย ภาควิชาสตัวศาสตร คณะเกษตรศาสตร ไดย่ืนฟอง
คดมีหาวทิยาลยัขอนแกน กรณีที่บุคคลดังกลาวไมไดรับการขยายเวลาราชการ น้ัน

บดัน้ี ศาลปกครองขอนแกน ไดแจงใหมหาวิทยาลัยขอนแกนทราบวาไดพิพากษายกฟอง
คดดีงักลาว ตามส ําเนาค ําพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ 131/2549 โดยศาลปกครองไดพิเคราะหแลววา การ
ใชอ ํานาจของสภามหาวิทยาลัยขอนแกนในการออกประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 6/2548)
เปนไปตาม ก.พ.อ. ใหอํ านาจไวในขอ 1.6 ในสวนของหลักเกณฑสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ไดกํ าหนด
หลกัเกณฑความเหมาะสม อันเปนไปตามหลักการบริหารงานบุคคลแนวใหม ตามยุทธศาสตร ที่ 4 ตามแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546-2550) แลว ดังน้ัน การที่คณะกรรมการประจํ าคณะ
เกษตรศาสตร ไดพิจารณาคุณสมบัติผูฟองคดีตามหลักเกณฑที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกนกํ าหนดประกอบ
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 312/2548) ลงวันที่ 21 เมษายน 2548 ในสวนของวิธีการ ซ่ึงให
อ ํานาจคณะตนสงักดัในการพิจารณาคุณสมบัติ ความเหมาะสม และความจํ าเปน แลวจึงเสนอความเห็นไปยัง
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ซ่ึงไดรับมอบอํ านาจสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมสภา
มหาวทิยาลยัขอนแกน คร้ังที่ 3/2548 เม่ือวันที่ 20 เมษายน 2548  ในหัวขออํ านาจหนาที่ ขอ 7 (คํ าสั่งสภา
มหาวทิยาลยัขอนแกนที่ 14/2548) กํ าหนดใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สภา
มหาวทิยาลยัขอนแกนมอบหมาย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลจึงมีอํ านาจที่จะพิจารณาขยายเวลาราชการ
ของขาราชการทีเ่กษียณอายุราชการรายผูฟองคดีไดโดยชอบดวยกฎหมายแลวไดเสนอใหผูถูกฟองคดีที่ 2
(อธกิารบด)ี มีประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 415/2548 เร่ืองประกาศรายชือ่ขาราชการพลเรือน สงักดั
มหาวทิยาลยัขอนแกน ทีไ่ดรับการขยายเวลาราชการ ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2548

การกระท ําของผูถูกฟองคดีจึงชอบดวยกฎหมายแลว
สวนขออางผลงาน ภาระงาน ความสามารถของผูฟองคดีน้ัน ยอมเปนที่ประจักษวาเปนผูมี

คณุสมบตัคิรบถวนตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 6/2548) จริง แตดวยเหตุผลความจํ าเปน
ความเหมาะสมในการบริหารงานบุคคล ซ่ึงตนสังกัดไดดํ าเนินการตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย
ขอนแกน ซ่ึงสอดคลองกับการบริหารงานแนวใหม ในยุทธศาสตร ที ่4 ซ่ึงกฎหมายใหอํ านาจ ก.พ.อ. เปด
ชองใหสภามหาวทิยาลยัขอนแกน และสภาสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงดํ าเนินการไดตามภาระความจํ าเปน
และความเหมาะสมในแตละสถานที่ ขออางในสวนน้ี ผูฟองคดีจึงไมอาจรับฟงได พิพากษายกฟอง

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

7.2 การขยายเวลาราชการของขาราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
                 ขอนแกน

รองอธกิารบดฝีายพัฒนาบุคลากรเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ได
ก ําหนดหลกัเกณฑ วธิกีาร และเง่ือนไขการขยายเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สงักดัมหาวทิยาลยัขอนแกน ซ่ึงดํ ารงตํ าแหนงศาสตราจารย หรือรองศาสตราจารยที่จะเกษียณอายุราชการ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย ขอนแกน (ฉบับที่ 1/2549) ลงวันที่ 1 มีนาคม
2549 และใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลทํ าหนาที่แทนสภามหาวิทยาลัยในการพิจารณาการขยายเวลา
ราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน น้ัน ในปงบประมาณ 2549
จะมีขาราชการต ําแหนงดังกลาวเกษียณอายุราชการ จํ านวนทั้งสิ้น 13 ราย แตมีผูย่ืนหนังสือขอขยายเวลา
ราชการจํ านวน 2 ราย คือ

1. ศาสตราจารยชวนชม  สกนธวฒัน ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตํ าแหนง
ศาสตราจารย ระดับ 10 สังกัดภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร
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2. รองศาสตราจารยสันติภาพ ปญจพรรค ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตํ าแหนง
รองศาสตราจารย ระดบั 9 สงักดัภาควชิาทรัพยากรทีด่นิและสิง่แวดลอม  คณะเกษตรศาสตร

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมคร้ังที่ 4/2549 เม่ือวันที่ 3 เมษายน
2549 ไดพิจารณาแลว มีมตเิปนเอกฉนัท ใหศาสตราจารยชวนชม  สกนธวฒัน ขยายเวลาราชการตอไปได และ
ไมขยายเวลาราชการใหแก รองศาสตราจารยสันติภาพ ปญจพรรค ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ และมีขอสังเกตวา หนวยงานควรเนนความจํ าเปนของหนวยงาน

มากกวาเนนตัวบุคคล โดยมีการกํ าหนดเรื่องความตองการในสาขาวิทยาการใหมๆ เพื่อใหเกิด
ความชัดเจนย่ิงข้ึน

7.3 การรองเรียนของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมอดินแดง  กรณทีีไ่มสามารถเขา
                  ศึกษาตอในช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ได

อธกิารบดีเสนอตอที่ประชุมวา เน่ืองจากมีนักเรียน 40 คน ซ่ึงเปนบุตรหลานของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย ไมสามารถเขาเรียนตอในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ได จึงไดรวมตัวกันมาพบอธิการบดีในสปัดาหที่
ผานมา  ซ่ึงไดเชญิทางโรงเรียนสาธิตมารวมปรึกษาหารือแลว 1 คร้ัง   โดยโรงเรียนสาธิตฯไดออก ประกาศ
โรงเรียนสาธิตฯ พ.ศ.2547 เร่ืองเกณฑการศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยก ําหนดหลักเกณฑไว
วาผูทีจ่ะเขาศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ตองมีผลการเรียน ไมนอยกวารอยละ  65 หรือเกรดเฉลี่ย
2.60 เน่ืองจากโรงเรียนมีจํ านวนหองเรียนจํ ากัด  ทั้งน้ีจํ านวนนกัเรียนที่สํ าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ปที่ 3 มีจํ านวน 198 คน ผานเกณฑเขาศึกษาได 100 คน สวน 98 คน น้ันขาดคณุสมบัติที่กํ าหนด แตทาง
โรงเรียนสาธิตฯไดเปดโอกาสใหมาสมัครรอบสองโดยใหสอบรวมกับบุคคลภายนอก โดยจัดใหอยูในกลุมทํ า
ผลประโยชน และก ําหนดคุณสมบัติใหเอื้อตอนักเรียนกลุมดังกลาว โดยผลสอบสามารถผานเกณฑทีก่ ําหนด
ได 12 คน สวนอกี 86 คนทีเ่หลือไมผาน  จากการที่โรงเรียนสาธิตมอดินแดง มีแผนการเรียนมัธยมปลาย
สายวทิยาศาสตร แผนเดียว และเมื่อพิจารณาจากผลการเรียนและความประพฤติของนักเรียนที่เหลือแลว
ทางโรงเรียนเห็นวาไมเหมาะกับแผนการเรียนในสายวิทยศาสตร

จากการปรึกษาหารือกนัทุกฝายเม่ือสัปดาหที่แลว ผูปกครองสวนใหญตองการใหบุตรหลาน
เรียนทีโ่รงเรียนสาธิต ในมหาวิทยาลัยขอนแกน แตทางโรงเรียนใหเหตุผลวาปจจุบันโรงเรียนมีขอจํ ากัดเร่ือง
จํ านวนหองเรียน ซ่ึงปจจุบันมีจํ านวนนักเรียน 46 คน/หอง ซ่ึงถอืวามากอยูแลว และไมสามารถเพิ่มจํ านวนได
อกี และหากเพิ่มไดก็ไมสามารถรับไดทั้ง 40 คน ทางผูปกครองยืนยันวาหากรับเขาเรียนตองรับทั้ง 40 คน
อธกิารบดจึีงเสนอใหโรงเรียนสาธิตหารือคณะกรรมการสถานศึกษา ซ่ึงคณะกรรมการสถานศึกษาไดประชุม
กรณีน้ีเม่ือวันจันทรที่ 3 เมษายน 2549 เปนวาระดวน โดยมีมติและความเห็น ดังน้ี

1. โรงเรียนสาธติมีศักยภาพจํ ากัดและมีแผนการเรียนในชั้นมัธยมปลายแผนวิทยาศาสตรเพียงแผน
เดยีว ดงัน้ันจึงตองเลือกนักเรียนที่มีความถนัดและมศีักยภาพเหมาะสม

2. การทีนั่กเรียนไมไดเรียนในระดบัมัธยมปลาย สายวทิยาศาสตร น้ันไมไดหมายความวานักเรียนจะไม
ประสบความส ําเร็จในแผนการเรียนอืน่ๆ หากเลอืกเรียนในแผนการเรยีนทีเ่หมาะสม กส็ามารถประสบความส ําเร็จได

คณะกรรมการสถานศึกษา จึงเห็นชอบตามหลักการของโรงเรียนสาธิตมอดินแดง  คือไมสามารถรับ
นักเรียนเพ่ิม นอกจากน้ีเสนอใหโรงเรียนหาแนวปฏิบัติปองกันในปตอไปโดย ใหมีการประชาสมัพันธ เกณฑ
การรับนักเรียน  และแนะแนวการศกึษาตอในระดับมัธยมปลายที่มีมาตรฐานเพื่อใหนักเรียนและผูปกครองมี
ความเขาใจที่ถูกตอง ไมเลือกเรียนตามกระแสนิยม

อยางไรก็ตาม ยังมีผูปกครองกลุมหน่ึงยืนยันที่จะใหบตุรเรียนในโรงเรียนสาธิตฯใหได เน่ืองจากยัง
คงเหน็วามหาวทิยาลัยตองใหความชวยเหลือในฐานะที่เปนกลุมสวสัดกิาร ซ่ึงอธิการบดีไดนัดเจรจาในชวง
บายหลงัเสร็จสิ้นการประชุมสภามหาวิทยาลัยในคร้ังน้ีแลว  ทัง้น้ี การใหสวัสดิการแกบุคลากรมหาวิทยาลัย
ในการใหบตุรหลานเขาเรียนโรงเรียนสาธติฯ น้ัน  มหาวทิยาลยัจัดใหไดถงึเพียงระดบัชัน้มัธยมศกึษาตอนตนเทา
น้ัน และทีผ่านมาโรงเรียนไดประชาสมัพันธและแจงผลการเรียนใหทราบในชวงเดอืนมกราคม เพ่ือใหผูปกครอง
และนักเรียนที่ไมเหมาะสมกบัการเรียนสายวทิยาศาสตร ไดหาโรงเรียนทีจ่ะศกึษาตอไดใหมแตเน่ินๆ

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

7.4 ปญหาผลการสอบ O-NET A-NET
อธกิารบดเีสนอตอทีป่ระชุมวา ตามที่มีขาวทางสื่อเกี่ยวกับความผิดปกติที่เกิดข้ึนในการ

ประกาศผลคะแนนการสอบ O-NET และ A-NET ทางอินเทอรเน็ต เชนไดผลคะแนนเปน 0 หรือไมมีขอมูล
ในหลายๆวิชา   ซ่ึงอาจเกดิจากกระดาษที่ไมตรง หรือ ยับ หรือการฝนดินสอที่ไมชัดเจน ทํ าใหคอมพิวเตอร
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ไมสามารถอานผลได    ซ่ึงทางสถาบันทดสอบการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) จะไดตรวจสอบและแกไขปญหา
ดงักลาวเพือ่ใหไดผลคะแนนที่แทจริงตอไป โดยอาจตองใชเวลาในการตรวจสอบชวงหน่ึง และเน่ืองจาก
ขอมูลผลการสอบ O-NET และ A-NET มีผลตอการพจิารณารับนักเรียนเขาศกึษาทัง้ระบบกลาง และระบบรับ
สมัครตรง   ทาง สกอ. จึงไดเชญิทกุมหาวิทยาลัยรวมหารือเร่ืองการเปดรับสมัครตรง ซ่ึงทุกมหาวทิยาลัย
เหน็ตรงกนัใหเลือ่นการเปดรับสมัครตรงของทุกมหาวิทยาลัยออกไปกอนเพ่ือประโยชนของนักเรียนที่จะ
สมัครเขาศึกษา
                     จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ

ทีป่ระชุมรับทราบ

7.4 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน มีผลคะแนนการสอบ O-NET และ A-NET
      เปนอันดับหน่ึงของประเทศ

คณบดคีณะศกึษาศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา  จากผลคะแนนการสอบ O-NET และ A-NET
ในปน้ี ปรากฏวา นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน มีผลคะแนนเปนอันดับ 1 ของประเทศ ในวิชา
วทิยาศาสตร  และวชิาสังคมศาสตร

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ และรวมแสดงความยินดี

เลิกประชุม 11.30 น.

                    (ลงชื่อ)              รังสรรค เนียมสนิท
(รองศาสตราจารยรังสรรค เนียมสนิท)

                                                                   รองอธกิารบดีฝายพัฒนาบุคลากร
                                                ปฏิบตัหินาทีแ่ทนกรรมการและเลขานกุารสภามหาวทิยาลยัขอนแกน

นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน  มูลศรี
นางสาวลลัธริมา ประจง
ผูจดรายงานการประชุม
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