รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
ครั้งที่ 3/2549
วันพุธที่ 5 เมษายน 2549
ณ หองประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแกนกัลปพฤกษ มหาวิทยาลัยขอนแกน
------------------------------------------ผูมาประชุม
1. พลตํารวจเอกเภา สารสิน
2. นางผาณิต นิติทัณฑประภาศ
3. นายเจตน ธนวัฒน
4. นายทองใบ ทองเปาด
5. นายสมพร กลิ่นพงษา
6. ศ.จีระ หงสลดารมภ
7. นางสาวนวพร เรืองสกุล
8. นายเฉลิมชัย วงษนาคเพ็ชร
9. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกําจร
10. รศ.สุมนต สกลไชย
11. ผศ.พิศิษฐ โจทยกิ่ง
12. รศ.ดํารงค หอมดี
13. รศ.ประจักษ พัวเพิ่มพูลศิริ
14. รศ.สุลัดดา ลอยฟา
15. ศ.วิรฬ
ุ ห เหลาภัทรเกษม
16. รศ.จิตเจริญ ไชยาคํา
17. รศ.มนตรี บุญเสนอ
18. นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย
19. รศ.รังสรรค เนียมสนิท
20. นางสังวาลย ชางทอง

นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ประธาน
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
อธิการบดี
ประธานสภาคณาจารย
รองอธิการบดีฝายบริหาร
 ทนรองอธิการบดี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแ
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
คณบดีคณะแพทยศาสตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
ผูอ
 านวยการศู
ํ
นยบริการวิชาการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแ
 ทนผูอ
 านวยการ
ํ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร
ปฏิบต
ั ห
ิ นาทีแ
่ ทนกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูช
 ว ยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูไ
 มมาประชุม (เนือ
่ งจากติดราชการ หรือภารกิจสําคัญ)
1. พล.ต.อ.สมชาย ไชยเวช
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
2. นายสุชาติ เมืองแกว
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
3. ศ.กนก วงษตระหงาน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
4. รศ.ศักรินทร ภูมิรัตน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
5. นายเตช บุนนาค
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
6. ศ.ปยะวัติ บุญ-หลง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
้ าธรรม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
7. นายพิสิฐ ลีอ
8. รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
9. รศ.กิ่งฟา สินธุวงษ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารยประจํา
10. ศ.เมธา วรรณพัฒน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารยประจํา
11. รศ.วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารยประจํา
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12. รศ.กุลธิดา ทวมสุข

ผูเ ขารวมประชุม
1. ผศ.อารมย ตัตตะวะศาสตร
2. รศ.พิศาล ศิริธร
3. ผศ.ลิขิต อมาตยคง
4. ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธ
5. ผศ.วันชัย สุมเล็ก
เริม
่ ประชุมเวลา

รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
รองอธิการบดีฝายวิจัย
รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝา ยวิทยาเขตหนองคาย

09.20 นาฬิกา

กอนเริม
่ การประชุมสภามหาวิทยาลัย มีเรื่องที่ไดดําเนินการกอนเขาสูวาระการประชุม
2 เรื่อง ดังนี้
1. พิธม
ี อบเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกทองคําแกพนักงานมหาวิทยาลัยและ
ลูกจางชั่วคราวดีเดน ประจําป 2548
มหาวิทยาลัยไดจด
ั ใหมีพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกทองคําแกพนักงานมหาวิทยาลัย
และลูกจางชัว่ คราวดีเดน ประจําป 2548 โดยนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกนใหเกียรติเปนผูมอบ ทั้งนี้
รางวัลดังกลาวมหาวิทยาลัยไดจัดใหมีขึ้นเปนปแรก เพื่อยกยองเชิดชูและประกาศเกียรติคุณเทาเทียมกับ
ขาราชการและลูกจางประจํา โดยในปนี้มีพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจางชั่วคราวที่ไดรับรางวัล ดังนี้
กลุม
 พนักงานมหาวิทยาลัย สายผูสอน ไดแก นางสาวสารี วรสิทธิ์สารกุล ตําแหนง
ผูช
 ว ยศาสตราจารย สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะวิทยาการจัดการ
(กลุม
 พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ไมมีผูเสนอชื่อ)
กลุม
 ลูกจางชั่วคราว สายผูสอน ไดแก นายเขม เคนโคก ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะศึกษา
ศาสตร
กลุม
 ลูกจางชัว่ คราว สายสนับสนุน ไดแก นางระวีวรรณ ไชยดี ตําแหนงพนักงานซักฟอก สังกัด
งานแมบาน โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร
และหลังเสร็จพิธฯี นายกสภามหาวิทยาลัย ไดกลาวแสดงความยินดีกบ
ั ผูไ ดรบ
ั รางวัลดังกลาว
2. ประธานนักศึกษาและนายกองคการนักศึกษา ยื่นหนังสือตอนายกสภามหาวิทยาลัย
กรณีนก
ั ศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคายถูกยิงเสียชีวิต
ประธานสภานักศึกษา และนายกองคการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดมายื่นหนังสือ
ตอนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน กรณีที่ นายเดชาชัย นาทองคํา นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่ง
ศึกษาอยูท
 ี่ วิทยาเขตหนองคาย สาขาการประมง ชั้นปที่ 1 ถูกยิงเสียชีวิตที่ตลาดเจพร 2 เมื่อวันที่ 23
มีนาคม 2549 ทีผ
่ า นมา เพื่อใหสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบและพิจารณาแนวทางแกไขปญหาตอไป ซึ่ง
นายกสภามหาวิทยาลัยไดแสดงความหวงใยในเหตุการณที่เกิดขึ้น และ นายเจตต ธนวัฒน กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูท
 รงคุณวุฒิ ในฐานะผูวาราชการจังหวัดขอนแกน รับที่จะดูแลและแกไขปญหาดังกลาวอยาง
ใกลชด
ิ ดวยตนเอง และจะไดหาแนวทางในการแกไขอยางจริงจังและเขมงวดตอไป
ทีป
่ ระชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1 เรือ
่ งที่ประธานแจงตอที่ประชุม
1.1 กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอลาประชุมสภามหาวิทยาลัย
และการมอบหมายผูปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานแจงตอที่ประชุมวา รศ.กุลธิดา ทวมสุข รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
และกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดขออนุญาตลาประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ เนื่องจาก
ไดรบ
ั เชิญไปรับมอบรางวัล 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 ในการประชุมครั้งนี้แทน
ทีป
่ ระชุมรับทราบ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 3/2549 เมือ
่ วันที่ 5 เมษายน 2549
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ระเบียบวาระที่ 2 เรือ
่ งที่เลขานุการแจงตอที่ประชุม
2.1 รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแ
 ทนผูบ
 ริหาร
แทนตําแหนงทีว
่ า
 งลง
รองอธิการบดีฝา ยพัฒนาบุคลากร ในฐานะผูปฏิบัติหนาที่แทนกรรมการและเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่รองศาสตราจารยอศ
ั นี ปาจีนบูรวรรณ คณบดีคณะเกษตรศาสตร
ผูแ
 ทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหาร ไดครบวาระการดํารงตําแหนงคณบดีคณะ
เกษตรศาสตร เมือ
่ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2549 ทีผ
่ า นมา จึงมีผลใหพน
 จากตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผูแทนผูบริหารดวย มหาวิทยาลัยจึงไดประชุมผูบริหาร เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2549 เพื่อเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแ
 ทนผูบ
 ริหาร แทนตําแหนงทีว่ า งลง ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวยหลักเกณฑและวิธก
ี ารเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแ
 ทนผูบ
 ริหาร พ.ศ. 2541 ตามวิธีการที่
ทีป
่ ระชุมผูบ
 ริหารกําหนด ผลปรากฎวา ผูไ ดรบ
ั เลือกใหเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแ
 ทนผูบ
 ริหาร
แทนตําแหนงทีว่ างลง คือ ศาสตราจารยวิรุฬห เหลาภัทรเกษม คณบดีคณะแพทยศาสตร
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และแนะนําตัว
ทีป
่ ระชุมรับทราบ และใหการตอนรับดวยความยินดี
ระเบียบวาระที่ 3 เรือ
่ งรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
ครัง
้ ที่ 2/2549 เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2549
ทีป
่ ระชุมไดพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 1
มีนาคม 2549 แลว มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกลาว โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
4.1 ผลการดําเนินงานของศูนยหัวใจสิริกต
ิ ิ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อธิการบดีไดเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 2/2549 เมื่อ
วันที่ 1 มีนาคม 2549 เห็นชอบใหคณะ/หนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดมานําเสนอผลงาน
การพัฒนา ความกาวหนาในการดําเนินงานของคณะ /หนวยงาน ตลอดจนปญหาอุปสรรค ใหที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยไดรับทราบ นั้น การประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ จึงไดเชิญ รศ.สมภพ พระธานี
ผูอ
 านวยการศู
ํ
นยหัวใจสิริกต
ิ ิ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มานําเสนอ ผลการดําเนินงานของศูนยหัวใจสิริกิติ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผูอ
 านวยการศู
ํ
นยหวั ใจสิริกต
ิ ิ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดนาเสนอต
ํ
อทีป
่ ระชุม โดยสรุป ดังนี้
1. การกอสรางอาคารศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ
- เริม
่ กอสรางเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2536 สิ้นสุดการกอสราง 9 มีนาคม 2549 ใชงบประมาณ
ประมาณ 540 ลานบาท มีพื้นที่ใชสอย 27,350 ตรม. อาคาร 10 ชั้น เตียงผูปวยใน 203 เตียง
(หองผาตัด 5 หอง, หองสวนหัวใจ 3 หอง)
2. การบริการตรวจรักษาพยาบาล ป พ.ศ. 2546-2548
2.1 สถิตผ
ิ ป
ู ว ยในและผูปวยนอก มีสถิติที่เพิ่มขึ้น ดังนี้
- ป 2546 มีจํานวนผูปวยใน 727 ราย ผูปวยนอก 7,957 ราย
- ป 2547 มีจํานวนผูปวยใน 1,173 ราย ผูปวยนอก 15,362 ราย
- ป 2548 มีจํานวนผูปวยใน 2,450 ราย ผูปวยนอก 21,209 ราย
2.2 การตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ มีจํานวนผูเขารับบริการ 289 ราย
2.3 การตรวจหัวใจดวยคลื่นสะทอนความถี่ มีจํานวนผูเขารับบริการ 8,704 ราย
2.4 การทดสอบสมรรถภาพหัวใจดวยการออกกําลังกาย มีจํานวนผูเขารับบริการ 1,974 ราย
2.5 การติดตามการทํางานของหัวใจดวยเครือ
่ งตรวจพกพา 24 ชม. มีจานวนผู
ํ
เ ขารับบริการ 182 ราย
2.6 การตรวจสวนหัวใจ มีจํานวนผูเขารับบริการ 2,976 ราย
2.7 การถางขยายหลอดเลือดและลิ้นหัวใจ มีจํานวนผูเขารับบริการ 714 ราย
2.8 การผาตัดหัวใจชนิดปด มีจํานวนผูเขารับบริการ 213 ราย
2.9 การผาตัดหัวใจชนิดเปด มีจํานวนผูเขารับบริการ 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 ดานครุภณ
ั ฑ มีการใชครุภัณฑรวมกัน ไดแกหองสวนหัวใจ, หองตรวจผูปวยนอก
ครุภณ
ั ฑมล
ู คากวา 10 ลาน และยังใหบริการที่คณะแพทยศาสตร
4.1.2 ดานบุคลากร
- ผูบ
 ริหารของศูนยหัวใจฯ มาจากคณะแพทยศาสตร (ผูอํานวยการ, รองผูอํานวยการฯ)
- แพทยจากศูนยหวั ใจฯ 2 ทาน ไดรบ
ั เชิญเปนอาจารยพเิ ศษของ ภาควิชากุมารเวชศาสตร
- พยาบาลหองผาตัด/ ICU ของคณะแพทยศาสตร รวมบริการแบบ Partime ที่ ศูนยหัวใจฯ
- แพทยผเ ู ชีย
่ วชาญดานกายภาพบําบัดรวมบริการทีโ่ รงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร
เปนประจํา
4.1.3 ดานระบบ
- มีโครงสรางคณะทํางาน 2 ระดับ คือ ระดับผูบริหาร และระดับผูปฏิบัติ ประชุมเพื่อรวม
ประสานงานและแกปญหา เชน การแกไขปญหาระบบจราจร, ระบบการเงิน, ระบบ
เวชระเบียนและสถิติ และระบบการสงตอผูปวย เปนตน
4.2 คณะทันตแพทยศาสตร
- ศูนยหวั ใจฯ เชา โรงพยาบาลทันตกรรม ตั้งแตวันที่ 25 มกราคม 2547 จนถึง
10 กุมภาพันธ 2549 เปดหอง ICU จํานวน 1 หอง และหองผาตัด จํานวน 2 หอง มี
จํานวนผูปวยทั้งสิ้น 1,866 ราย
- ผูป
 ว ยผาตัดหัวใจทุกรายสงทําฟนทุกรายที่คณะทันตแพทยศาสตร เพื่อปองกันการติด
เชือ
้ หลังผาตัด
4.3 คณะเทคนิคการแพทย
- คณะเทคนิคการแพทยรับผิดชอบมาตรฐานการบริการหองตรวจวินิจฉัยของศูนยหัวใจฯ
ซึง่ ใชบุคลากรและเครื่องมือรวมกัน
4.4 คณะพยาบาลศาสตรและคณะเภสัชศาสตร
- นักศึกษาทัง้ สองคณะใชศูนยหัวใจฯ เปนสถานที่ฝกอบรม/ดูงาน เชนงาน ICU, หองสวน
หัวใจและการจายยาผูปวย เปนตน
5. พัฒนาเครือขายบริการโรคหัวใจภาคอีสาน
- ศูนยหวั ใจฯ ไดรวมมือกับ สํานักงานหลักประกันคุณภาพแหงชาติ (สปสช.) ไดสรางเครือขาย
บริการโรคหัวใจภาคอีสาน ซึ่งประกอบดวย ศูนยโรคหัวใจ 4 แหง ของภาคอีสาน คือ
1. ศูนยหัวใจสิริกต
ิ ิ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. โรงพยาบาลศรีนครินทร
3. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค อุบลราชธานี
4. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
และโรงพยาบาล 19 จังหวัด รวมใหบริการโรคหัวใจประชาชนภาคอีสาน เกิดกิจกรรม อันเปนประโยชน เชน
- โครงการคลินก
ิ โรคหัวใจสัญจร ใหบริการตรวจและใหคําปรึกษาโรคหัวใจ จังหวัดตาง ๆ ในภาค
อีสาน ไดดําเนินการตอเนื่องมา 3 ป
สรุปการออกหนวย ป 2548 ไปโรงพยาบาลตาง ๆ จํานวน 11 โรงพยาบาล มีจํานวนผูปวยที่
เขารับการบริการ จํานวน 494 ราย
- โครงการจัดการรายโรค (Disease Management) ระบบรักษาพยาบาลแบบใหม โดยการเหมา
จายรายโรคของ สปสช. โดยศูนยหัวใจสิริกต
ิ ิ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนแกนนําเพื่อดําเนินการ เรื่องนี้ใน
ภาคอีสาน เปนครั้งแรกในประเทศไทย
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
- นําระบบ Performance pay มาใชในโรงพยาบาลครั้งแรก ของโรงพยาบาลภาครัฐ โดยความ
สนับสนุนของสภามหาวิทยาลัยขอนแกน เปนตนแบบของหลายโรงพยาบาลไดนําไปศึกษาเพื่อนําไปใช
- นําระบบ HA มาใชในการบริหารโรงพยาบาลหลังจากอาคารเสร็จสมบูรณไมเกิน 2 ป นาจะไดรับ
การรับรองคุณภาพตามระบบนี้
- ปรับโครงสรางของศูนยหัวใจฯ เพื่อลดความซํ้าซอนทําใหระบบบังคับบัญชาสั้นเขา ผูมารับบริการ
พึงพอใจเกินรอยละ 80
- การบริหารจัดการโดยเทียบเคียงกับระบบเอกชน (Privatization) ทําใหเกิดระบบการใหบริการตอ
เนือ
่ งใชทรัพยากรของรัฐอยางเติมศักยภาพ
- พยายามหารายไดจากทุกทางเพื่อใหพอเพียงแกการพัฒนางาน

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 3/2549 เมือ
่ วันที่ 5 เมษายน 2549

5
7. นวัตกรรม (จดสิทธิบัตรในนามศูนยหัวใจสิริกต
ิ ิ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แลว)
- Soft ware ระบบบริหารยาผูปวยนอก
- Soft ware การคิดหนวยตนทุนการใหบริการ
8. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- ดําเนินการประชุมวิชาการประจําปเฉลิมพระเกียรติ ทุกป
- จัดงานราตรีลีลาศเพื่อสมทบทุนชวยผูปวยยากไร
- กิจกรรมบริการฉลองครองราชยครบ 60 ป (โครงการออกหนวยใหบริการประชาชน)
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ทีป
่ ระชุมรับทราบ และชื่นชมในผลงานของศูนยหัวใจฯ รวมทั้งมีขอสังเกต ดังนี้
- ควรพิจารณาเพิม
่ รายไดจากการใหบริการ ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยอาจพิจารณา
จาก ทฤษฎี Price discrimination เชนที่โรงพยาบาลบํารุงราษฏร
- ควรมีการสงเสริมภาพลักษณของศูนยหัวใจสิริกต
ิ ฯ
ิ์ เพื่อใหเปนที่รูจักอยางกวาง
ขวาง ทัง
้ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทั่วประเทศ
ิ ิ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดกลาว
ทัง
้ นี้ อธิการบดี และผูอํานวยการศูนยหว
ั ใจสิริกต
แสดงความขอบคุณตอนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยทุกทาน ที่มีสวนเกี่ยวของ ผลักดันใหการกอสรางศูนยหัวใจสิริกต
ิ ฯ
ิ์ สําเร็จลุลวงไดใน
ที่สุด
4.2 รายงานสถานภาพสินทรัพยและการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแกน
เพียงวันที่ 17 มีนาคม 2549
รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุม วา มหาวิทยาลัยขอรายงานสถานภาพสินทรัพย
และการลงทุนของมหาวิทยาลัย และรายจายจากเงินรายไดเพียงวันที่ 17 มีนาคม 2549 ดังนี้
1. สถานภาพสินทรัพยและการลงทุน
ประเภท

จํานวนเงิน
(บาท)

สินทรัพย
ก) ประเภทดอกผลใชได
3,897,845,271.07
ข) ประเภทดอกผลมีขอกําหนด
304,812,535.32
การลงทุน
เงินฝากธนาคาร/สถาบันการเงิน
1,896,917,806.39
ตราสารหนี้
พันธบัตร
1,129,980,000.00
หุนกู (รวมบรรษัทเงินทุน)
422,000,000.00
อื่นๆ
353,760,000.00
ตราสารทุน
หุนสามัญ
กองทุนรวมทีล
่ งทุนในหุน

400,000,000.00
* NAV ณ วันที่ 17 มีนาคม 2549 = 10.73 บาท

จํานวนเงิน
(บาท)
4,202,657,806.39
4,202,657,806.39
1,896,917,806.39
1,905,740,000.00

400,000,000.00*

2. รายได
2.1 ดอกเบีย
้ รับปงบประมาณ 2549 ( 1 ต.ค.2548 – 17 มี.ค. 2549 ) 67,975,509.93 บาท
3. รายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ในปงบประมาณ 2549 (1 ตุลาคม 2548 -17 มีนาคม 2549)
3.1 งบบุคลากร
40,570,220.37
บาท
3.2 งบดําเนินงาน
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
มหาวิทยาลัยขอนแกนใหกูยืมเงินจํานวน 150,000,000.00 บาท
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ณ วันที่ 17 มีนาคม 2549 เงินตนคงเหลือ 140,000,000.00 บาท
มข. ไดรับดอกเบี้ยจากสหกรณออมทรัพยแลว จํานวน 8 งวด (ก.ค.2548 – ก.พ.2549)
เปนเงิน 3,684,246.58 บาท
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ทีป
่ ระชุมรับทราบ
4.3 การจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ นครเวียงจันทน
อธิการบดีเสนอตอทีป
่ ระชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2549 เมื่อ
วันที่ 1 มีนาคม 2549 ไดเห็นชอบใหมก
ี ารจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน และจัดกิจกรรมคืนสูเ หยาพบ
ปะสังสรรคศษ
ิ ยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน ณ นครเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมทั้ง
การจัดใหมก
ี ารเสวนาเรือ
่ งมหาวิทยาลัยขอนแกน กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
้
เนื่องจากมีขั้นตอนในการดําเนินงานที่คอนขางซับซอน ตองอาศัยความชวยเหลือ
ประชาชนลาว ดวยนัน
จากสถานเอกอักครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน จึงขออนุญาตเลื่อนจากเดือนพฤษภาคมเปนเดือนมิถุนายน
2549 ซึง่ ทานเอกอัครราชทูตไทย ประจํา ณ นครเวียงจันทน ไดใหความอนุเคราะหเกี่ยวกับการอํานวย
ความสะดวกตางๆ รวมถึงการใหความเอือ
้ เฟอ
 ใชสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
้ ตอนการดําเนินงานและการติดตอประสานงานที่ซับซอนได ทั้งนี้ ขอเสนอรางกําหนดการเดิน
เพือ
่ ชวยลดขัน
ทางและการประชุม ดังนี้
วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2549
14.00 น.
นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
เดินทางโดย เที่ยวบิน TG 010 ถึงสนามบินอุดรธานี
เดินทางจาก อุดรธานี ไป นครเวียงจันทน เขาที่พัก
18.00 - 19.30 น.
รายการเสวนาเรื่อง “บทบาทความรวมมือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ระหวางไทยกับลาว”
โดย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวา การกระทรวงการตางประเทศ
เอกอัครราชทูตแหงราชอาณาจักรไทย ณ เวียงจันทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแหงชาติลาว
19.30 - 22.00 น.
งานคืนสูเ หยาศิษยเกาชาวลาว ของมหาวิทยาลัยขอนแกน
วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2549
9.00 - 12.00 น.
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2549
13.00 น.
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ทัศนศึกษา นครเวียงจันทน
อาทิเชน พิพิธภัณฑไกรสร พรหมวิหาร ธาตุหลวง หอพระแกว
ตลาดเชาเวียงจันทน
17.00 น.
เดินทางจากเวียงจันทน กลับ จังหวัดอุดรธานี
20.55 น.
เดินทางจากสนามบินอุดรธานีกลับกรุงเทพ โดยเที่ยวบิน TG 019
ทัง้ นี้ มหาวิทยาลัยจะไดมห
ี นังสือเรียนเชิญพรอมกําหนดการอยางเปนทางการตอไป สําหรับกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยภายในมหาวิทยาลัย จะไดมก
ี ารหารือรายละเอียดเกีย
่ วกับกําหนดการเดินทางรวมกันอีกครัง้
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ
่ ทราบ
ทีป
่ ระชุมรับทราบ และมีขอเสนอแนะใหเพิ่มกําหนดการเยี่ยมชมวิทยาเขต
หนองคาย ดวย
ระเบียบวาระที่ 5 เรือ
่ งเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ขออนุมต
ั ต
ิ ง
ั้ งบประมาณเงินรายไดประจําป 2549 เพิ่มเติม
รองอธิการบดีฝา ยแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา คณะเกษตรศาสตร เสนอขอ
อนุมต
ั ต
ิ งั้ งบประมาณเพิ่มเติมจากเงินทุนสํารองสะสม จํานวน 2,017,700 บาท เพื่อตั้งงบประมาณรายจายใน
งานจัดการศึกษาสาขาเกษตรศาสตร เปนงบดําเนินการ จํานวน 1,268,200 บาท และงบลงทุน จํานวน
749,500 บาท เนือ
่ งจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 คณะเกษตรศาสตร ไดขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ั การสนับสนุนงบประมาณเพียงบางสวน และคณะไมไดตงั้ งบประมาณ
แผนดินในโครงการกิจกรรมตางๆ แตไดรบ
เงินรายไดสาหรั
ํ
บรายการดังกลาวไว จึงจําเปนตองขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อนํามาใชในการซอม
แซมปรับปรุงหองปฏิบัติการ โรงเรือนเลี้ยงสัตว ซอมแซมและจัดซื้อครุภัณฑเพื่อใชในการเรียนการสอน

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 3/2549 เมือ
่ วันที่ 5 เมษายน 2549
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ทัง้ นี้ ไดรบ
ั ความเห็นชอบจากทีป
่ ระชุมคณบดี คราวประชุมครัง้ ที่ 4/2549 เมือ
่ วันที่ 15 มีนาคม 2549 เรียบรอย
แลว
จึงเสนอภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ทีป
่ ระชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติงบประมาณเงินรายไดประจําป 2549 เพิ่ม
เติม ของคณะเกษตรศาสตร ตามที่เสนอ
5.2 ขออนุมต
ั ก
ิ รอบพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2549
รองอธิการบดีฝา ยแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับ
จัดสรรงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2549 งบเงินอุดหนุนทั่วไป : คาใชจา ยบุคลากร เพื่อจางบุคคล
เปนพนักงานมหาวิทยาลัยเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 212,544,300 บาท ประกอบดวย
1. อัตราเดิม จํานวน
1,301 อัตรา
2. อัตราใหม จํานวน
359 อัตรา
รวมทั้งสิ้น
1,660 อัตรา
ซึง่ ตามมติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2542 เรื่องการจัดสรรงบประมาณเพื่อจาง
บุคคลแทนอัตราขาราชการ ตามหนังสือคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0605/11757 ลงวันที่ 6 กันยายน 2542 มี
มติใหมหาวิทยาลัยกําหนดจํานวนบุคคลที่จะจางและอัตราคาจางไดภายในวงเงินที่ไดรับจัดสรรโดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย มี
ประสิทธิภาพ และเปนไปตามระเบียบและมติคณะรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยจึงขอเสนออนุมต
ั จ
ิ านวนกรอบอั
ํ
ตรา
พนักงานมหาวิทยาลัยอัตราใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 จํานวนทัง้ สิน
้ 359 อัตรา วงเงินงบประมาณ
ํ นการ
22,632,370 บาท เพือ
่ มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยขอนแกน จักไดดาเนิ
บริหารและจัดสรรใหคณะ/หนวยงาน ตามนโยบายและหลักเกณฑการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยตอไป
ทัง้ นีไ
้ ดรบ
ั ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 15
มีนาคม 2549 เรียบรอยแลว
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ทีป
่ ระชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติกรอบอัตราพนักงาน จํานวนทั้งสิ้น 359 อัตรา
วงเงินงบประมาณ 22,632,370 บาท ตามที่เสนอ
5.3 เสนอแตงตัง
้ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
อธิการบดีไดมอบหมายให คณบดีคณะศึกษาศาสตร ในฐานะผูทําหนาที่กรรมการและ
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เสนอตอที่ประชุมวา
ตามคําสัง่ สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 1/2549 และ 2/2549 ลงวันที่ 26 มกราคม 2549 แตงตั้งคณะ
้ บัดนี้ คณะกรรมการ
กรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ตามลําดับแลวนัน
สรรหาฯไดดาเนิ
ํ นการสรรหาผูส
 มควรไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2542 และ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 เสร็จเรียบรอยแลวปรากฏวา รองศาสตราจารยลําปาง แมนมาตย เปนผูสมควรไดรับ
การพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
และรองศาสตราจารยมน
ั ทนา สามารถ เปน
ผูส
 มควรไดรบ
ั การพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
มติ ทีป
่ ระชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและอนุมัติใหแตงตั้ง รองศาสตราจารย
ลําปาง แมนมาตย ดํารงตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ รองศาสตราจารยมน
ั ทนา สามารถ
ดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ตามเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 30 พฤษภาคม 2549
เปนตนไป
และทีป
่ ระชุมไดมีขอเสนอแนะเรื่องการแยกคณะวิทยาการจัดการ ออกเปนคณะ
บริหารธุรกิจ และคณะเศรษฐศาสตร เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนมีความชัดเจนยิ่งขึ้น เชน
เดียวกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ
่ เติมขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหาหัวหนาภาควิชา
5.4 ขอแกไขเพิม
พ.ศ. 2541
อธิการบดีเสนอตอทีป
่ ระชุมวา ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหาหัวหนาภาค
วิชา พ.ศ. 2541 กําหนดหลักเกณฑ ในการสรรหาหัวหนาภาควิชา โดยกํ าหนดนิยามของคณาจารยไววา
หมายถึง อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ประจํ าในสังกัดภาควิชาที่มี
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 3/2549 เมือ
่ วันที่ 5 เมษายน 2549
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การสรรหาหัวหนาภาควิชา (ตามขอ 4) และไดกําหนดใหผูมีสิทธิ์เสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงหัวหนาภาค
วิชาวาตองเปนคณาจารยประจํ าในสังกัดภาควิชาที่มีการสรรหา (ตามขอ 9) นั้น แตเนือ
่ งจากในปจจุบน
ั
มหาวิทยาลัยขอนแกนไดออกประกาศตามมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกนใหบค
ุ ลากรสายผูส
 อนมาสังกัดในระดับ
คณะ ซึง่ จะทําใหเกิดปญหาในทางปฏิบต
ั ต
ิ ามขอบังคับดังกลาว ดังนัน
้ เพือ
่ ใหการสรรหาหัวหนาภาควิชาเปนไป
ดวยความเรียบรอย และสอดคลองกับเจตนารมณในการปรับเปลี่ยนของบุคลากร จึงใครขอความเห็นชอบใน
หลักการใหมก
ี ารแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหาหัวหนาภาควิชา พ.ศ. 2541 จาก
เดิม ดังนี้
ขอความเดิม
ขอ 4 “คณาจารย หมายถึง อาจารย ผูช
 ว ยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารยประจําในสังกัด
ภาควิชาทีม
่ ก
ี ารสรรหาหัวหนาภาควิชา”

ขอแกไขเปน
ขอ 4 “คณาจารย หมายถึง อาจารย ผูช
 ว ยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารยประจําในสังกัด
 ด
ี่ ารง
ํ
ภาควิชาทีม
่ ก
ี ารสรรหาหัวหนาภาควิชา หรือผูท
ตําแหนงดังกลาว และผูบ
 งั คับบัญชามอบหมายใหไป
ปฏิบต
ั ห
ิ นาทีใ่ นภาควิชาทีม
่ ก
ี ารสรรหา ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน”

ขอ 9 “ผูม
 ส
ี ท
ิ ธิเ์ สนอชือ
่ ผูส
 มควรดํารงตําแหนง
หัวหนาภาควิชา ไดแก คณาจารยประจําทีผ
่ า นการ
ทดลองปฏิบต
ั ห
ิ นาทีร่ าชการแลว ในสังกัดภาควิชาที่
มีการสรรหา”

ขอ 9 “ผูม
 ส
ี ท
ิ ธิเ์ สนอชือ
่ ผูส
 มควรดํารงตําแหนง
หัวหนาภาควิชา ไดแก คณาจารยทส
ี่ งั กัดในภาควิชา
ทีม
่ ก
ี ารสรรหา ซึง่ ผานการทดลองปฏิบต
ั ห
ิ นาที่
ราชการแลว หรือผูท
 ด
ี่ ารงตํ
ํ
าแหนงดังกลาว และ
ผูบ
 งั คับบัญชามอบหมายใหไปปฏิบัติหนาที่ใน
ภาควิชาทีม
่ ก
ี ารสรรหา ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน”

พรอมทัง้ ไดเสนอ รางขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหาหัวหนาภาควิชา (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2549 ซึง่ ไดแกไขขอความตามหลักการขางตน มาดวยแลว ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ
่ พิจารณา
มติ ทีป
่ ระชุมพิจารณาแลว เห็นชอบหลักการการแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัย
ขอนแกน วาดวย การสรรหาหัวหนาภาควิชา ตามทีเ่ สนอ โดยใหปรับแกไขถอยคําทัง
้ ขอ 4 และ
ขอ 9 จาก “…และผูบังคับบัญชามอบหมายใหไปปฏิบัติหนาที่ในภาควิชาที่มีการสรรหา…”
เปน “…ซึง
่ ผูบังคับบัญชามอบหมายใหไปปฏิบัติหนาที่ในภาควิชาที่มีการสรรหา…”
5.5 รางขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยจรรยาบรรณขาราชการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2549
รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากรเสนอตอที่ประชุมวา ดวย ก.พ.ร.กําหนดใหการประเมินการ
ปฏิบต
ั ริ าชการประจําป 2549 ตองมีการประเมินผล การปฏิบต
ั ต
ิ ามจรรยาบรรณ เปนตัวชีว้ ด
ั และตามมาตรา 45
แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ไดบัญญัติใหขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตองปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด และในการ
กําหนดจรรยาบรรณใหสภาสถาบันอุดมศึกษารับฟงความคิดเห็น และขอเสนอแนะของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาประกอบดวย ที่ประชุมคณบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ
2549 มีมติใหเแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากําหนดจรรยาบรรณสําหรับขาราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว ในมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามแนวทางของประกาศของที่
ประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยทัว่ ประเทศ (ปอมท.) ขอบังคับ ก.พ.วาดวยจรรยาบรรณของขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2537 และสรุปผลการประชุมของสภาคณาจารยมหาวิทยาลัยขอนแกน แลวสงใหคณะ/หนวย
งาน/บุคลากรในมหาวิทยาลัย เสนอความเห็นเพื่อประกอบการกําหนดจรรยาบรรณ
บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณากําหนดจรรยาบรรณสําหรับขาราชการในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ไดดาเนิ
ํ นการจัดทํารางขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยจรรยาบรรณขาราชการมหาวิทยาลัย
ขอนแกน พ.ศ. 2549 เรียบรอยแลว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ
่ พิจารณา
มติ ทีป
่ ระชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในหลักการรางขอบังคับสภามหาวิทยาลัย
ขอนแกน วาดวยจรรยาบรรณขาราชการมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2549 ตามที่เสนอ โดยมีขอ
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คิดเห็นเสนอแนะใหพิจารณาปรับปรุงแกไขขอความ และใหนําเสนออุปนายกสภามหาวิทยาลัย
เพือ
่ พิจารณาใหความเห็นชอบ กอนดําเนินการตอไป ดังนี้
1. ชือ
่ ขอบังคับฯ อาจปรับแกไข จาก “…วาดวยจรรยาบรรณขาราชการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน …” เปน “ …วาดวยจรรยาบรรณขาราชการและอาจารย มหาวิทยาลัย
ขอนแกน…” หรือหากไมปรับแกไขชื่อขอบังคับฯ ก็ใหเพิ่มนิยามในขอ 3 คําวา “ขาราชการ”
ใหชด
ั เจนยิ่งขึ้น วาหมายรวมถึงอาจารย เพื่อใหสอดคลองกับเนื้อหาโดยรวมของขอบังคับฯ
2. หนา 1 ยอหนาแรก ปรับแกไขถอยคําใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
- “การทะนุบํารุง…” เปน “การทํานุบํารุง…”
- “เพือ
่ รักษาไว…” เปน “เพื่อธํารงไว…”
- “ฐานะของ…”
เปน “ สถานะของ…”
3. นิยาม “จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤติที่ผูประกอบอาชีพการ
งานแตละอยางกําหนดขึ้น เพื่อรักษาและสงเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง และฐานะ
ขาราชการ” อาจพิจารณาปรับแกไขเปน “จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความ
ประพฤติที่ดีงามและเหมาะสม”
4. เพิม
่ ขอความเกีย
่ วกับ องคประกอบของคณะกรรมการจรรยาบรรณ
5. ขอ 5 เพิ่มเติมขอยอย อีก 1 ขอ “ 5.1 พึงปฏิบัติจรรยาบรรณ ของขาราชการ
ตามขอ 4 ”
6. ขอ 9 ปรับขอความใหมเปน “ เมื่อปรากฏกรณีที่ขาราชการหรืออาจารยถูก
กลาวหา กลาวโทษ รองเรียน หรือมีขอเท็จจริงปรากฏวามีขาราชการฝาฝน หรือ
ไมปฏิบต
ั ต
ิ ามจรรยาบรรณแหงขอบังคับนี้ การดําเนินการกับขาราชการดังกลาว
ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ”
5.6 ขอความเห็นชอบการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
รองอธิการบดีฝา ยพัฒนาบุคลากรเสนอตอที่ประชุมวา ตามขอ 6 และ ขอ 7 แหงระเบียบวา
ดวยการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา พ.ศ. 2521 กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยหรือสภา
สถาบันอุดมศึกษาทีเ่ ทียบเทามหาวิทยาลัย เปนผูเสนอชื่อและผลงานของผูซึ่งสมควรจะไดรับการพิจารณา
ขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ไปยังสํานักงาน ก.พ. กอนเดือนเมษายนของทุกป ซึ่งในป
นี้ มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยคณะกรรมการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
ในคราวประชุมครัง้ ที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2549 มีมติเห็นชอบใหเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎี
มาลา เข็มศิลปวิทยา ใหแกบุคคล ดังนี้
1. รองศาสตราจารยสายหยุด นิยมวิภาต เปนผูส
 มควรไดรบ
ั การพิจารณาขอพระราชทาน
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ในสาขาอืน
่ ๆ (การบริหารจัดการการพยาบาล)
2. รองศาสตราจารยเชิดชัย ตันติศริ น
ิ ทร ขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ใน
สาขาการแพทย
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ
่ พิจารณาใหความเห็นชอบในการเสนอชือ
่ และผลงานของบุคคลดัง
กลาว ไปยังสํานักงาน ก.พ. ตอไป
มติ ทีป
่ ระชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา
เข็มศิลปวิทยาใหแกบุคคลทั้ง 2 ทาน ตามที่เสนอ
5.7 ขอความเห็นชอบใหนก
ั ศึกษารางวัล “ศรีกล
ั ปพฤกษ” เขารับโลเกียรติยศ
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
รองอธิการบดีฝา ยพัฒนานักศึกษาเสนอตอที่ประชุมวา ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับที่ 1048/2548) เรื่อง หลักเกณฑแนวปฏิบัติในการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ โดยมี
่ งึ ประสงคของมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงคเพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหเปนบัณฑิตทีพ
ขอนแกน และเพือ
่ เชิดชูเกียรตินก
ั ศึกษาทีม
่ ผ
ี ลงาน และความสามารถในดานตางๆ เชน ดานวิชาการ ดาน
ทักษะในการจัดการ ดานกีฬาและสุขภาพอนามัย ดานคุณธรรม จริยธรรมและวินัย ดานศิลปวัฒนธรรมไทย
่ สดงถึงคุณประโยชนตอ
 สังคม ทองถิน
่ หรือ
ดานอนุรักษทรัพยากรและสิง่ แวดลอม และผลงาน/กิจกรรมดีเดน ทีแ
ชุมชนอยางกวางขวาง หรือเปนกิจกรรมหรือผลงานทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพ และแสดงออกถึงคุณธรรม ความดีงามและสราง
สรรคผลงานทีม
่ ป
ี ระโยชนตอการพัฒนาตนเองและผูอื่นเพือ
่ เปนการสรางแรงจูงใจ รวบรวมและเผยแพรขอ
 มูล
การกระทําความดี ประกาศเกียรติคณ
ุ ยกยองเชิดชูเกียรตินักศึกษาผูทําคุณงามความดีและใหเปนแบบอยาง
ทีด
่ แ
ี กนก
ั ศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกนตอไป จึงขอความเห็นชอบในหลักการใหนักศึกษารางวัล
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“ศรีกล
ั ปพฤกษ” เขารับโลเกียรติยศในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งนี้ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณบดี คราวประชุมครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2549 แลว
จึงเสนสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ทีป
่ ระชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ ใหนักศึกษารางวัล “ศรีกัลปพฤกษ” เขา
รับโลเกียรติยศ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ตามที่เสนอ
5.8 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 4 หลักสูตร
รองอธิการบดีฝา ยพัฒนาบุคลากร ในฐานะผูปฏิบัติหนาที่แทนกรรมการและเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ดวยมหาวิทยาลัยและคณะในสังกัดไดเสนอขออนุมัติหลักสูตร ซึ่งไดผาน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และกรรมการผูท
 รงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณาหลักสูตร ตามมติ
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครัง้ ที่ 2/2549 เมือ
่ วันที่ 1 มีนาคม 2549 ไดพจ
ิ ารณาและแนะนําใหแกไขขอ
ความตางๆ ผูร บ
ั ผิดชอบหลักสูตรไดดาเนิ
ํ นการแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิเรียบรอยแลว จํานวน
4 หลักสูตร ซึง่ มีรายละเอียดการจําแนกหลักสูตรตามประเภทหลักสูตร ระดับปริญญา คณะ และประเภท
การเปดสอน ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
มติ ทีป
่ ระชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติหลักสูตร ตามที่เสนอ ดังนี้
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549)
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)
3. หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
(หลักสูตรโครงการพิเศษ)
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรโครงการพิเศษ)
5.9 เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา
รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร ในฐานะผูปฏิบัติหนาที่แทนกรรมการและเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ดวยคณะตางๆในสังกัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะไดเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษาโดยรับ
รองวาไดตรวจสอบรหัสประจําตัวนักศึกษา ชื่อ-ชื่อสกุล รายวิชา สาขาวิชา และคะแนนเฉลีย
่ สะสม ถูกตอง
เรียบรอยแลว มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ
่ พิจารณาอนุมัติตามอํานาจตามความในมาตรา 16
(3) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 จํานวน 1391 คน ประกอบดวย
- ระดับปริญญาตรี
1,333
คน
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
35
คน
- ระดับปริญญาโท
20
คน
- ระดับปริญญาเอก
3
คน
 าเร็
ํ จการศึกษาตามคณะ ระดับหลักสูตร ชือ
่ ปริญญา ตามเอกสารประกอบ
ซึง่ มีรายละเอียดสรุปการจําแนกผูส
วาระการประชุม
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
มติ ทีป
่ ระชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษาตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 6 เรือ
่ งเพื่อทราบ
6.1 รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการปฏิรป
ู ระบบการเงินเพือ
่ การอุดมศึกษา ผานระบบ
กองทุนใหกย
ู ม
ื ทีผ
่ ก
ู กับรายไดในอนาคต (กรอ.) ปการศึกษา 2549 มหาวิทยาลัยขอนแกน
รองอธิการบดีฝา ยแผนและสารสนเทศ เสนอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินการ
ตามโครงการปฏิรป
ู ระบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษาผานระบบกองทุนใหกูยืมที่ผูกกับรายไดในอนาคต
(กรอ.) ในปการศึกษา 2549 โดยสรุปสาระสําคัญ ไดดังนี้
• วันที่ 30 พฤศจิกายน 2548 สงแบบสํารวจประมาณการจํานวนนักศึกษาเขาใหม จํานวนนักศึกษารวม
และคาเลาเรียนของมหาวิทยาลัยขอนแกน จําแนกตามสาขาวิชาและหลักสูตร ปการศึกษา 2549 (ตาม
หนังสือ สกอ. ที่ ศธ 0588/ว 633 ลงวันที่ 21 พ.ย. 2548)
• วันที่ 20 มกราคม 2549 สงแบบสํารวจขอมูลรายงานศักยภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ปการศึกษา 2549-2553 โดยมีสาระสําคัญ คือ (1) การเปรียบเทียบสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย
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ขอนแกน กับกลุมสาขา/สาขาวิชาของ สกอ. กับรหัสสาขาวิชาตาม ISCED (2) รายงานศักยภาพ
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา 2549-2553 ใน 3 สวน คือ ยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548-2551 ศักยภาพคณาจารย ศักยภาพการจัดการเรียนการสอน (ตาม
หนังสือ สกอ. ที่ ศธ 0588/ว 744 ลงวันที่ 14 ธ.ค. 2548)
• วันที่ 2 กุมภาพันธ 2549 คณะกรรมการอํานวยการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษามีมติกําหนด
แนวทางการดําเนินโครงการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษาผานระบบกองทุนเงินใหยืมที่ผูกกับ
รายไดในอนาคต (กรอ.) ปการศึกษา 2549 โดยมีสาระสําคัญ คือ (1) ระบบงบประมาณการเงินเพื่อการ
อุดมศึกษา (2) ระบบกองทุนเงินใหกูยืมที่ผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.)
(3) ระบบติดตามและ
รับชําระหนี้เงินกู กรอ. (4) การพัฒนาและการดําเนินการที่เกี่ยวของ
• วันที่ 21 กุมภาพันธ 2549 สงคํารับรองจํานวนนักศึกษาเขาใหมและอาจารยประจําระดับอนุปริญญา
ปวส. และปริญญาตรี ประจําปงบประมาณ 2549 (ตามหนังสือ สกอ. ที่ ศธ 0588/ว 116 ลงวันที่ 9 ก.พ.
2549)
จํานวนนักศึกษาทีม
่ หาวิทยาลัยขอนแกนไดรับอนุมัติจาก กรอ. แยกตามสาขาวิชา ดังนี้
กลุม
 ที่ 1 สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับความเห็น
ชอบใหรับนักศึกษาใหม จํานวน 3,678 คน
กลุมที่ 2 สาขาศิลปกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับความเห็น
ชอบใหรับนักศึกษาใหม จํานวน 340 คน
กลุม
 ที่ 3 สาขาวิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับความเห็น
ชอบใหรับนักศึกษาใหม จํานวน 2,301 คน
กลุม
 ที่ 4 สาขาเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับความเห็นชอบใหรับนักศึกษาใหม จํานวน
517 คน
กลุม
 ที่ 5 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร เภสัชศาสตร และเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกนได
รับความเห็นชอบใหรับนักศึกษาใหม จํานวน 1,003 คน
กลุม
 ที่ 6 สาขาวิชาแพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร และสัตวพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนได
รับความเห็นชอบใหรับนักศึกษาใหม จํานวน 458 คน
ปการศึกษา 2549 มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับความเห็นชอบใหรับนักศึกษาใหมโดยสามารถกูยืม
เงินกองทุน กรอ. ได เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 8,290 คน
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ทีป
่ ระชุมรับทราบ
6.2 รายงานความคืบหนาและปญหาการกอสรางอาคารศรีนครินทรานุสรณ
รองอธิการบดีฝา ยบริหารเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดดําเนินการกอ
สรางอาคารศรีนครินทรานุสรณ(อาคารโรงพยาบาล 19 ชั้น) ซึ่งดําเนินการกอสรางมาตั้งแตป 2541 เปนตน
มา โดยไดจางบริษัทไตร ยูเนีย
่ น จํากัด ในวงเงิน 598,500,000 บาท การกอสรางไดดาเนิ
ํ นการมาระยะหนึ่ง
แตตอ
 มาตัง้ แตประมาณป 2545 ความคืบหนาในการกอสรางมีนอยมาก และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญา
ภายหลังการขยายระยะเวลาแลว (14 กุมภาพันธ 2547) ก็ยังไมมีความคืบหนาแตประการใด จนในที่สุด
มหาวิทยาลัยไดบอกเลิกสัญญาบริษท
ั ไตรยูเนียน จํากัด เมือ
่ วันที่ 9 กรกฎาคม 2547 จากนัน
้ ไดดาเนิ
ํ นการจัด
จางผูร บ
ั จางรายใหมและไดผรู บ
ั จางรายใหม คือ หจก.วรนิทศ
ั น จํากัด ตามสัญญาจางลงวันที่ 4 มกราคม 2548
ในวงเงิน 454,150,000 บาท ระยะเวลากอสรางตามสัญญา 540 วัน ครบกําหนดในวันที่ 28 มิถุนายน 2549
ซึง่ ตอมามีการขยายระยะเวลาเปนสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 25 กรกฎาคม 2549 และโดยภาพรวมขณะนี้การ กอ
สรางโดยผูร บ
ั จางรายใหมเปนไปดวยดี แตก็มีผลที่มาจากการกอสรางในอดีต ดังนี้
1. การกอสรางในอดีต (ชวง 6 ธันวาคม 2544 ถึง 2 เมษายน 2546) โดยบริษัท ไตรยูเนีย
่ น จํากัด
ในสวนทีเ่ กีย
่ วของกับลิฟต ซึง่ บริษท
ั ไตรยูเนียน จํากัด ไดซื้อจาก บริษัทไทยลิฟต อินดัสตรีส
จํากัด (มหาชน) โดยไดสงมอบลิฟตไปแลว 9 งวดงาน และตอมามหาวิทยาลัยขอนแกนได
ตรวจรับและจายเงินไปแลว (ประเมินมูลคางานลิฟตได 56.57%) ตอมาเมื่อจะทําการจางผูรับ
จางรายใหม (หจก.วรนิทศ
ั น จํากัด) จึงทําการกอสรางภายใตเงื่อนไขที่วารายการลิฟตเปนสิ่ง
กอสรางเดิมทีม
่ อ
ี ยูแ
 ลว ผูรับจางมีหนาที่ดําเนินการเฉพาะสวนที่จะเพิ่มเติมเทานั้น ในชวงที่มหา
วิทยาขอนแกนบอกเลิกสัญญากอสรางกับผูรับจางเดิมและจัดจางผูรับจางรายใหมนั้น ศาลแพง
ี าสั
ํ ง่ คุม
 ครองเปนการชั่วคราวตามคํารองของ บริษัทไทยลิฟตอินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)
ไดมค
หามมิใหมหาวิทยาลัยขอนแกนนําลิฟตที่มีอยูในบริเวณกอสราง (ซึง่ ตรวจรับและจายเงินแลว) ไป
ใชงาน และใหบริษท
ั ไทยลิฟตอน
ิ ดัสตรีส จํากัด (มหาชน) เปนผูเก็บรักษาอุปกรณลิฟตดังกลาว

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 3/2549 เมือ
่ วันที่ 5 เมษายน 2549

12
และบริษท
ั ไทยลิฟตฯ ไดขนยายวัสดุอุปกรณลิฟตในสวนที่ยังไมไดติดตั้งไปแลว (มหาวิทยาลัย
ขอนแกนไดพยายามดําเนินการเพื่อคัดคานการนําลิฟตออกไป แตไมประสบผลสําเร็จ)
2. ปญหาขางตนสงผล ดังนี้
2.1
มหาวิทยาลัยขอนแกนไมมีอุปกรณลิฟต ในสวนที่ตรวจรับแลวสงมอบเพื่อใหผูจางราย
ใหมดําเนินการตอ
2.2
หากผูร บ
ั จางรายใหมสรางอาคารแลวเสร็จก็จะยังไมมีลิฟตที่จะใชงานอยูจํานวนหนึ่ง
ปญหาดังกลาวหากยังคางคาอยูตอไป จะไมเปนผลดีตอทางราชการ
3. แนวทางในการแกไขปญหา มหาวิทยาลัยรวมกับผูบริหารคณะแพทยศาสตรไดพยายามหาลู
ทางแกปญ
 หาอยางเต็มที่ โดยการดูแลและแนะนําอยางใกลชิด ของทานอุปนายสภา
มหาวิทยาลัย ดังนี้
3.1
การเจรจากับบริษท
ั ไทยลิฟท อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) โดยไดทาการเจรจาติ
ํ
ดตอกัน
หลายเดือนและหลายทางเลือก ปญหาติดทีร่ าคาคาลิฟทสงู เกินไป และเงือ
่ นไขที่
มหาวิทยาลัยและผูร บ
ั จางรายใหมไมสามารถรับได ในทีส
่ ด
ุ ผูท
 เี่ กีย
่ วของกับการแกไข
ปญหานี้ เห็นควรหาแนวทางอื่น
3.2
ให หจก.วรนิทศ
ั น จํากัด กอสรางในวงเงินเทาทีม
่ ต
ี ามสัญญาจาง (12,000,000 บาท)
โดยเลือกผูผ
 ลิต (ยี่หอ) ใหม แตใหมีคุณสมบัติตามที่ระบุไวในแบบรูปรายการ ซึ่งจะทํา
ใหตด
ิ ตัง้ ลิฟทไดไมครบจํานวนตามทีแ
่ บบรูปทีก
่ าหนดไว
ํ
เดิม (เดิมมีลฟ
ิ ท โดยสาร 8
เครื่อง และลิฟทสงของ 2 เครื่อง) สวนลิฟททจ
ี่ าเป
ํ นตองติดตั้งเพิ่มเติมนั้น (ซึ่งตองขอ
งบประมาณเพิ่มเติม) ใหดําเนินการ 2 วิธี คือ
วิธีที่ 1 ตัดทอนรายการกอสรางหรือรายการครุภัณฑที่พอจะทําไดเพื่อนําวงเงิน งบ
ประมาณสวนนี้มาติดตั้งลิฟทเพิม
่ เติม ซึ่งกรณีนี้ตองประสาน และไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงบประมาณดวย
วิธีที่ 2 ตัง้ งบประมาณในป 2550 เพิ่มเติม รองรับในสวนลิฟททข
ี่ าดหายไป (ประมาณ
10,000,000 บาท)
โดยแนวทางตามขอ 3.2 นี้ จะเปนแนวทางที่ทําใหการกอสรางโดย หจก.วรนิทัศน
จํากัด เดินหนาไปได และจะทําใหอาคารดังกลาวแลวเสร็จ และใชประโยชนได แมวาจะไม
สมบูรณบางสวนในเรื่องลิฟท
4. คดีความเกีย
่ วกับอาคารที่มีอยูขณะนี้ จํานวน 2 คดี คือ
4.1
คดีแพง มหาวิทยาลัย และ บริษัท ไตรยูเนีย
่ น จํากัด ถูกบริษัทไทยลิฟท อินดัสตรีส
จํากัด ฟองตอศาลแพง คดีหมายเลขดําที่ 795/2548 ปจจุบันอยูระหวางการพิจารณา
ของศาลแพง
4.2
ถอนเรือ
่ งจากกระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ เพื่อยื่นคําขอรับชําระหนี้คดีลม
ละลายและไดยื่นคําขอรับชําระหนี้ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยแลว ในคดีหมายเลข
แดงที่ 3643/2548 ศาลลมลมละลายกลาง
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ทีป
่ ระชุมรับทราบ และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยไดใหขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มความระมัดระวังในเรื่องการเปลี่ยนแปลงรายงานครุภัณฑ
ใหมากยิง
่ ขึน
้ เนื่องจากการเสียผลประโยชนจะมีผลตอคดีความและกระทบกับ
การบริหารจัดการบางสวน
2. การทีม
่ หาวิทยาลัยขอนแกน ตองเปนจําเลยแทนบริษัทไตรยูเนีย
่ นฯ ที่ลมละลาย
ไปแลว ขอใหมีความละเอียดรอบคอบอยางยิ่ง ในการใชเอกสารตางๆ ที่อาจสง
ผลตอคดีความที่จะทําใหมหาวิทยาลัยเปนผูเสียเปรียบ
3. มหาวิทยาลัยควรตองควบคุมดูแล การตรวจรับงานแตละงวดอยางเครงครัด
เอกสารตองมีความชัดเจน และเปนธรรม
4. มหาวิทยาลัยควรทําความตกลงกับสํานักงบประมาณขอใชเงินรายไดของคณะ
แพทยศาสตร หรือของมหาวิทยาลัย เพือ
่ นํามาจัดการในเรื่องการติดตั้งลิฟท
กอน โดยอาจอางเหตุผลความจําเปนในเรือ
่ งคดีความทีไ่ มสามารถกําหนดไดวา จะ
สิน
้ สุด ลงเมือ
่ ไหร และเพือ
่ ประโยชนในการใชอาคารสําหรับการรักษาพยาบาลผูป
 ว ย
ทัง
้ นี้ ประธานไดมอบใหมหาวิทยาลัยหารือการแกไขปญหาในรายละเอียดกับ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยตอไป
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6.3 รายงานความกาวหนาการกอสรางศูนยหัวใจสิริกต
ิ ิ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รองอธิการบดีฝา ยบริหารเสนอตอที่ประชุมวา ในขณะนี้ การกอสรางอาคารศูนยหัวใจสิริกิติ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแลวเสร็จตามสัญญาจางกอสรางแลว และศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯไดเขาไปใชอาคาร
และขยายการบริการแกคนไขเพิ่มมากขึ้น หลังจากที่ใชเวลานานกวา 12 ป ทําสัญญาจางกอสราง 3 ครั้ง
บอกเลิกสัญญาจางกอสราง 2 ครั้ง และมีคดีความที่เกี่ยวของทั้งคดีแพง คดีปกครอง การดําเนินการทาง
วินย
ั และการหามูลความผิดทางละเมิด ตองเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบหลายครั้ง
ดังนัน
้ มหาวิทยาลัย จึงขอรายงานประเด็นที่เกี่ยวของกับการกอสรางและกรณีที่เกี่ยวของ
คือ
ประเด็นที่ 1 การกอสรางอาคารศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ
ประเด็นที่ 2 คดีความอาคารศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ
ประเด็นที่ 3 การกอสรางสวนอื่นที่ยังไมแลวเสร็จ
ซึง่ มีรายละเอียดแตละประเด็น ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ทีป
่ ระชุมรับทราบ
6.4 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา
ในช ว งที่ ไ ม มี ก ารประชุ มสภามหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยไดจัดทําหนังสือเวียน
เสนอตอกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพือ
่ พิจารณาอนุมต
ั ป
ิ ริญญาใหแกผส
 ู าเร็
ํ จการศึกษา จํานวน 2 ครัง้ และเมื่อถึง
วันทีค
่ รบกําหนดการเวียนหนังสือแลวปรากฏวาไมมข
ี อ
 ทักทวงแตประการใด จึงถือวาสภามหาวิทยาลัย มีมติ
อนุมัติ ดังนี้
ครัง
้ ที่ 1 ตามหนังสือมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว.1642 และตามบันทึก ที่ ศธ 0514.1.1.2/
ว.489 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2549 โดยครบรอบการเวียนหนังสือในวันที่ 20 มีนาคม 2549
- ระดับปริญญาเอก
1
คน
- ระดับปริญญาโท
25
คน
- ระดับปริญญาตรี
358
คน
รวม 384
คน
ครัง
้ ที่ 2 ตามหนังสือมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว.1811 และตามบันทึก ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว.492
ลงวันที่ 20 มีนาคม 2549 โดยครบรอบการเวียนหนังสือในวันที่ 27 มีนาคม 2549
- ระดับปริญญาเอก
1
คน
- ระดับปริญญาโท
5
คน
- ระดับปริญญาตรี
742
คน
รวม 748
คน
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ทีป
่ ระชุมรับทราบ
6.5 รายงานผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจําเดือนกุมภาพันธ 2549
ในเดือนกุมภาพันธ 2549 อธิการบดีไดปฏิบต
ั ภ
ิ ารกิจตางๆประกอบดวย งานประจําทั่วไป
กิจกรรมทีเ่ กีย
่ วของกับตางประเทศ/วิเทศสัมพันธ และอื่นๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ทีป
่ ระชุมรับทราบ
6.6 สรุปกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวาง 1 – 31 มีนาคม 2549
ในชวงระหวางวันที่ 1- 31 มีนาคม 2549 มหาวิทยาลัยไดดําเนินกิจกรรมที่สําคัญๆ ในดาน
การวิจย
ั การบริการวิชาการ การสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม การพัฒนานักศึกษา การตางประเทศ
การพัฒนาระบบบริหารและบุคลากร และการจัดกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ซึ่งมีรายละเอียดบันทึกในแผนซีดี
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ทีป
่ ระชุมรับทราบ
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6.7 รายงานสรุปขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน
เดือน มีนาคม 2549
ฝายกิจการพิเศษ และงานประชาสัมพันธ ไดรวบรวมรายงานขาวมหาวิทยาลัยขอนแกน
ในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน ประจําเดือนมีนาคม 2549 โดยแยกประเภทเปนขาวดานตางๆ
เชน ขาวพัฒนาวิชาการและผลิตบัณฑิต งานวิจัย บริการวิชาการ การพัฒนาระบบบริหารและบุคลากร
พัฒนานักศึกษา กิจกรรมพิเศษ เปนตน ซึ่งมีรายละเอียดบันทึกในแผนซีดี
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ทีป
่ ระชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 คําพิพากษา ศาลปกครองกรณีการขอขยายเวลาราชการ ของนายสาโรช คาเจริญ
รองอธิการบดีฝา ยพัฒนาบุคลากรเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ใน
คราวประชุมครัง้ ที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2548 ไดรับทราบเรื่องที่นายสาโรช คาเจริญ ขาราชการ
บํานาญซึง่ เดิมเคยรับราชการตําแหนงรองศาสตราจารย ภาควิชาสัตวศาสตร คณะเกษตรศาสตร ไดยื่นฟอง
คดีมหาวิทยาลัยขอนแกน กรณีที่บุคคลดังกลาวไมไดรับการขยายเวลาราชการ นั้น
บัดนี้ ศาลปกครองขอนแกน ไดแจงใหมหาวิทยาลัยขอนแกนทราบวาไดพิพากษายกฟอง
คดีดงั กลาว ตามสําเนาคําพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ 131/2549 โดยศาลปกครองไดพิเคราะหแลววา การ
ใชอานาจของสภามหาวิ
ํ
ทยาลัยขอนแกนในการออกประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 6/2548)
เปนไปตาม ก.พ.อ. ใหอํานาจไวในขอ 1.6 ในสวนของหลักเกณฑสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ไดกําหนด
หลักเกณฑความเหมาะสม อันเปนไปตามหลักการบริหารงานบุคคลแนวใหม ตามยุทธศาสตร ที่ 4 ตามแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546-2550) แลว ดังนั้น การที่คณะกรรมการประจําคณะ
เกษตรศาสตร ไดพจ
ิ ารณาคุณสมบัติผูฟองคดีตามหลักเกณฑที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกนกําหนดประกอบ
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 312/2548) ลงวันที่ 21 เมษายน 2548 ในสวนของวิธีการ ซึ่งให
อํานาจคณะตนสังกัดในการพิจารณาคุณสมบัติ ความเหมาะสม และความจําเปน แลวจึงเสนอความเห็นไปยัง
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ซึ่งไดรับมอบอํานาจสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมสภา
มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2548 ในหัวขออํานาจหนาที่ ขอ 7 (คําสั่งสภา
มหาวิทยาลัยขอนแกนที่ 14/2548) กําหนดใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สภา
มหาวิทยาลัยขอนแกนมอบหมาย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลจึงมีอํานาจที่จะพิจารณาขยายเวลาราชการ
ของขาราชการทีเ่ กษียณอายุราชการรายผูฟองคดีไดโดยชอบดวยกฎหมายแลวไดเสนอใหผูถูกฟองคดีที่ 2
(อธิการบดี) มีประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 415/2548 เรือ
่ งประกาศรายชือ
่ ขาราชการพลเรือน สังกัด
มหาวิทยาลัยขอนแกน ทีไ่ ดรบ
ั การขยายเวลาราชการ ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2548
การกระทําของผูถูกฟองคดีจึงชอบดวยกฎหมายแลว
สวนขออางผลงาน ภาระงาน ความสามารถของผูฟองคดีนั้น ยอมเปนที่ประจักษวาเปนผูมี
คุณสมบัตค
ิ รบถวนตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 6/2548) จริง แตดวยเหตุผลความจําเปน
ความเหมาะสมในการบริหารงานบุคคล ซึ่งตนสังกัดไดดําเนินการตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย
ขอนแกน ซึ่งสอดคลองกับการบริหารงานแนวใหม ในยุทธศาสตร ที่ 4 ซึ่งกฎหมายใหอํานาจ ก.พ.อ. เปด
ชองใหสภามหาวิทยาลัยขอนแกน และสภาสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงดําเนินการไดตามภาระความจําเปน
และความเหมาะสมในแตละสถานที่ ขออางในสวนนี้ ผูฟองคดีจึงไมอาจรับฟงได พิพากษายกฟอง
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ทีป
่ ระชุมรับทราบ
7.2 การขยายเวลาราชการของขาราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
ขอนแกน
รองอธิการบดีฝา ยพัฒนาบุคลากรเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ได
กําหนดหลักเกณฑ วิธก
ี าร และเงื่อนไขการขยายเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งดํารงตําแหนงศาสตราจารย หรือรองศาสตราจารยที่จะเกษียณอายุราชการ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย ขอนแกน (ฉบับที่ 1/2549) ลงวันที่ 1 มีนาคม
2549 และใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลทําหนาที่แทนสภามหาวิทยาลัยในการพิจารณาการขยายเวลา
ราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน นั้น ในปงบประมาณ 2549
จะมีขา ราชการตําแหนงดังกลาวเกษียณอายุราชการ จํานวนทั้งสิ้น 13 ราย แตมีผูยื่นหนังสือขอขยายเวลา
ราชการจํานวน 2 ราย คือ
1. ศาสตราจารยชวนชม สกนธวัฒน ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง
ศาสตราจารย ระดับ 10 สังกัดภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร
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2. รองศาสตราจารยสันติภาพ ปญจพรรค ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง
รองศาสตราจารย ระดับ 9 สังกัดภาควิชาทรัพยากรทีด
่ น
ิ และสิง่ แวดลอม คณะเกษตรศาสตร
ทีป
่ ระชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 3 เมษายน
2549 ไดพจ
ิ ารณาแลว มีมติเปนเอกฉันท ใหศาสตราจารยชวนชม สกนธวัฒน ขยายเวลาราชการตอไปได และ
ไมขยายเวลาราชการใหแก รองศาสตราจารยสันติภาพ ปญจพรรค ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ทีป
่ ระชุมรับทราบ และมีขอสังเกตวา หนวยงานควรเนนความจําเปนของหนวยงาน
มากกวาเนนตัวบุคคล โดยมีการกําหนดเรื่องความตองการในสาขาวิทยาการใหมๆ เพื่อใหเกิด
ความชัดเจนยิ่งขึ้น
7.3 การรองเรียนของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมอดินแดง กรณีทไ
ี่ มสามารถเขา
ศึกษาตอในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ได
อธิการบดีเสนอตอที่ประชุมวา เนือ
่ งจากมีนักเรียน 40 คน ซึง่ เปนบุตรหลานของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย ไมสามารถเขาเรียนตอในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ได จึงไดรวมตัวกันมาพบอธิการบดีในสัปดาหที่
ผานมา ซึ่งไดเชิญทางโรงเรียนสาธิตมารวมปรึกษาหารือแลว 1 ครั้ง โดยโรงเรียนสาธิตฯไดออก ประกาศ
โรงเรียนสาธิตฯ พ.ศ.2547 เรื่องเกณฑการศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยกําหนดหลักเกณฑไว
วาผูท
 จ
ี่ ะเขาศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ตองมีผลการเรียน ไมนอยกวารอยละ 65 หรือเกรดเฉลี่ย
2.60 เนื่องจากโรงเรียนมีจานวนห
ํ
องเรียนจํากัด ทั้งนี้จานวนนั
ํ
กเรียนที่สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ปที่ 3 มีจานวน
ํ
198 คน ผานเกณฑเขาศึกษาได 100 คน สวน 98 คน นัน
้ ขาดคุณสมบัติที่กําหนด แตทาง
โรงเรียนสาธิตฯไดเปดโอกาสใหมาสมัครรอบสองโดยใหสอบรวมกับบุคคลภายนอก โดยจัดใหอยูในกลุมทํา
ผลประโยชน และกําหนดคุณสมบัติใหเอื้อตอนักเรียนกลุม
 ดังกลาว โดยผลสอบสามารถผานเกณฑทก
ี่ าหนด
ํ
ได 12 คน สวนอีก 86 คนทีเ่ หลือไมผาน จากการที่โรงเรียนสาธิตมอดินแดง มีแผนการเรียนมัธยมปลาย
สายวิทยาศาสตร แผนเดียว และเมื่อพิจารณาจากผลการเรียนและความประพฤติของนักเรียนที่เหลือแลว
ทางโรงเรียนเห็นวาไมเหมาะกับแผนการเรียนในสายวิทยศาสตร
จากการปรึกษาหารือกันทุกฝายเมื่อสัปดาหที่แลว ผูปกครองสวนใหญตองการใหบุตรหลาน
เรียนทีโ่ รงเรียนสาธิต ในมหาวิทยาลัยขอนแกน แตทางโรงเรียนใหเหตุผลวาปจจุบันโรงเรียนมีขอจํากัดเรื่อง
จํานวนหองเรียน ซึ่งปจจุบันมีจานวนนั
ํ
กเรียน 46 คน/หอง ซึง่ ถือวามากอยูแลว และไมสามารถเพิ่มจํานวนได
อีก และหากเพิ่มไดก็ไมสามารถรับไดทั้ง 40 คน ทางผูป
 กครองยืนยันวาหากรับเขาเรียนตองรับทั้ง 40 คน
อธิการบดีจงึ เสนอใหโรงเรียนสาธิตหารือคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาไดประชุม
กรณีนี้เมื่อวันจันทรที่ 3 เมษายน 2549 เปนวาระดวน โดยมีมติและความเห็น ดังนี้
1. โรงเรียนสาธิตมีศักยภาพจํากัดและมีแผนการเรียนในชั้นมัธยมปลายแผนวิทยาศาสตรเพียงแผน
เดียว ดังนั้นจึงตองเลือกนักเรียนที่มีความถนัดและมีศักยภาพเหมาะสม
2. การทีน
่ ก
ั เรียนไมไดเรียนในระดับมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร นัน
้ ไมไดหมายความวานักเรียนจะไม
ประสบความสําเร็จในแผนการเรียนอืน
่ ๆ หากเลือกเรียนในแผนการเรียนทีเ่ หมาะสม ก็สามารถประสบความสําเร็จได
คณะกรรมการสถานศึกษา จึงเห็นชอบตามหลักการของโรงเรียนสาธิตมอดินแดง คือไมสามารถรับ
นักเรียนเพิม
่ นอกจากนี้เสนอใหโรงเรียนหาแนวปฏิบัติปองกันในปตอไปโดย ใหมก
ี ารประชาสัมพันธ เกณฑ
การรับนักเรียน และแนะแนวการศึกษาตอในระดับมัธยมปลายที่มีมาตรฐานเพื่อใหนักเรียนและผูปกครองมี
ความเขาใจที่ถูกตอง ไมเลือกเรียนตามกระแสนิยม
อยางไรก็ตาม ยังมีผป
ู กครองกลุมหนึ่งยืนยันที่จะใหบต
ุ รเรียนในโรงเรียนสาธิตฯใหได เนื่องจากยัง
คงเห็นวามหาวิทยาลัยตองใหความชวยเหลือในฐานะที่เปนกลุม
 สวัสดิการ ซึ่งอธิการบดีไดนด
ั เจรจาในชวง
บายหลังเสร็จสิ้นการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้แลว ทัง้ นี้ การใหสวัสดิการแกบุคลากรมหาวิทยาลัย
ในการใหบต
ุ รหลานเขาเรียนโรงเรียนสาธิตฯ นัน
้ มหาวิทยาลัยจัดใหไดถงึ เพียงระดับชัน
้ มัธยมศึกษาตอนตนเทา
่ ใหผป
ู กครอง
นัน
้ และทีผ
่ า นมาโรงเรียนไดประชาสัมพันธและแจงผลการเรียนใหทราบในชวงเดือนมกราคม เพือ
และนักเรียนที่ไมเหมาะสมกับการเรียนสายวิทยาศาสตร ไดหาโรงเรียนทีจ
่ ะศึกษาตอไดใหมแตเนิน
่ ๆ
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ทีป
่ ระชุมรับทราบ
7.4 ปญหาผลการสอบ O-NET A-NET
อธิการบดีเสนอตอทีป
่ ระชุมวา ตามที่มีขาวทางสื่อเกี่ยวกับความผิดปกติที่เกิดขึ้นในการ
ประกาศผลคะแนนการสอบ O-NET และ A-NET ทางอินเทอรเน็ต เชนไดผลคะแนนเปน 0 หรือไมมีขอมูล
ในหลายๆวิชา ซึง่ อาจเกิดจากกระดาษที่ไมตรง หรือ ยับ หรือการฝนดินสอที่ไมชัดเจน ทําใหคอมพิวเตอร
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 3/2549 เมือ
่ วันที่ 5 เมษายน 2549

16
ไมสามารถอานผลได ซึง่ ทางสถาบันทดสอบการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) จะไดตรวจสอบและแกไขปญหา
ดังกลาวเพือ
่ ใหไดผลคะแนนที่แทจริงตอไป โดยอาจตองใชเวลาในการตรวจสอบชวงหนึ่ง และเนื่องจาก
ขอมูลผลการสอบ O-NET และ A-NET มีผลตอการพิจารณารับนักเรียนเขาศึกษาทัง้ ระบบกลาง และระบบรับ
สมัครตรง ทาง สกอ. จึงไดเชิญทุกมหาวิทยาลัยรวมหารือเรื่องการเปดรับสมัครตรง ซึ่งทุกมหาวิทยาลัย
เห็นตรงกันใหเลือ
่ นการเปดรับสมัครตรงของทุกมหาวิทยาลัยออกไปกอนเพื่อประโยชนของนักเรียนที่จะ
สมัครเขาศึกษา
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ทีป
่ ระชุมรับทราบ
7.4 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน มีผลคะแนนการสอบ O-NET และ A-NET
เปนอันดับหนึ่งของประเทศ
คณบดีคณะศึกษาศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา จากผลคะแนนการสอบ O-NET และ A-NET
ในปนี้ ปรากฏวา นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน มีผลคะแนนเปนอันดับ 1 ของประเทศ ในวิชา
วิทยาศาสตร และวิชาสังคมศาสตร
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ทีป
่ ระชุมรับทราบ และรวมแสดงความยินดี

เลิกประชุม 11.30 น.

(ลงชื่อ)

รังสรรค เนียมสนิท
(รองศาสตราจารยรังสรรค เนียมสนิท)
รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร
ปฏิบต
ั ห
ิ นาทีแ
่ ทนกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน

นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน มูลศรี
นางสาวลัลธริมา ประจง
ผูจดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 3/2549 เมือ
่ วันที่ 5 เมษายน 2549

