รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
ครั้งที่ 6/2547
วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2547
ณ หองประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแกนกัลปพฤกษ
มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน
------------------------------------------ผูมาประชุม
1. พลตํารวจเอกเภา สารสิน
2. ศ.(เกียรติคุณ)น.ต.กําจร มนุญปจุ ร.น.
3. ศ.สิปปนนท เกตุทัต
4. รศ.สายหยุด นิยมวิภาต
5. นายสุนทร อรุณานนทชัย
6. นางผาณิต นิติทัณฑประภาศ
7. นายสมพร กลิ่นพงษา
8. นายพีรพงศ จิระวงศประภา
9. นายเจตน ธนวัฒน
10. นายสารกิจ ถวิลประวัติ
11. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกําจร
12. รศ.สุมนต สกลไชย
13. ผศ.พิศิษฐ โจทยกิ่ง
14. รศ.ดํารงค หอมดี
15. ผศ.สุชาติ อารีมิตร
16. รศ.สมหมาย ปรีเปรม
17. รศ.จิตเจริญ ไชยาคํา
18. รศ.เชิดชัย ตันติศิรินทร
19. รศ.สุภาพ ณ นคร
20. รศ.กิ่งฟา สินธุวงษ
21. ศ.เมธา วรรณพัฒน

นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ประธาน
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน
อธิการบดี
ประธานสภาคณาจารย
รองอธิการบดีฝายบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนรองอธิการบดี
คณบดีคณะแพทยศาสตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนผูอํานวยการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารยประจํา

2
22. รศ.มนตรี บุญเสนอ
23. นายกิตติพงษ วงศวิชิต
24. รศ.กุลธิดา ทวมสุข
25. นางสังวาลย ชางทอง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูไมมาประชุม (เนื่องจากติดราชการ หรือภารกิจสําคัญ)
1. ศ.เกษม วัฒนชัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
2. ศ.วิจารณ พานิช
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
3. นายชัยวัฒน วงศวัฒนศานต
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
4. นายสุชาติ เมืองแกว
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
5. นายพรชัย นุชสุวรรณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
6. รศ.อัศนี ปาจีนบูรวรรณ
คณบดีคณะเกษตรศาสตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
7. ผศ.ศรีปญญา ใจใหญ
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
ผูเขารวมประชุม
1. ผศ.อารมย ตัตตะวะศาสตร
2. รศ.พิศาล ศิริธร
3. ผศ.ลิขิต อมาตยคง
3. ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธ
เริ่มประชุมเวลา

รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
รองอธิการบดีฝายวิจัย
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ

09.10 นาฬิกา
ประธานกลาวเปดประชุมและดํ าเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้ คือ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงตอที่ประชุม
1.1 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 2 ราย
ประธานใหกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมความวา ตามที่
มหาวิทยาลัยไดเสนอขอโปรดเกลาแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย แทนคนเดิมที่
ลาออก จํานวน 2 ราย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 และขอบังคับมหาวิทยาลัย
ขอนแกน วาดวยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2541
และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547 นั้น
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 6/2547 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2547
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บัดนี้สํานักราชเลขาธิการไดนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาท
และมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งเรียบรอยแลว ตามสําเนาประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่
16 มิถุนายน 2547 ดังนี้
1. นายเจตน ธนวัฒน (ผูว า ราชการจังหวัดขอนแกน) ตัง้ แตวันที่ 30 ตุลาคม 2546
2. นายสารกิจ ถวิลประวัติ (นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน) ตั้งแต
วันที่ 28 เมษายน 2547
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและขออนุญาตแนะนําบุคคลทั้ง 2 ทาน
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจงตอที่ประชุม
2.1 รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหาร
ประธานใหกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอทีป่ ระชุมความวา ตามที่
รองศาสตราจารยวนิ ติ ชินสุวรรณ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ผูแ ทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทน
ผูบริหาร ไดครบวาระการดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2547 จึงมีผลให
พนจากตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหารดวย ดังนั้น จึงไดมีการประชุมผูบริหาร เมื่อ
วันที่ 3 มิถุนายน 2547 เพื่อเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหาร แทนตําแหนงที่วางลง
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย หลักเกณฑและวิธกี ารเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแ ทนผู
 ญา ใจใหญ
บริหาร พ.ศ. 2541 ตามวิธกี ารทีท่ ปี่ ระชุมผูบ ริหารกําหนด ผลปรากฎวา ผูช ว ยศาสตราจารยศรีปญ
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนผูไดรับเลือก ทั้งนี้ อาศัยอํานาจตามความในขอ 7 แหงขอ
บังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหาร
พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลัยไดประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ แทน ตําแหนงที่วางลงเรียบรอย
แลว
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และในคราวประชุมครั้งนี้ ผศ.ศรีปญญา ใจใหญ
ติดราชการสําคัญ จึงขอลาประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
2.2 การขอใชสถานที่วิทยาเขตหนองคาย จัดประชุม ครม.สัญจร
ประธานใหอธิการบดีเสนอตอที่ประชุมความวา มหาวิทยาลัยไดรับการประสานจากผูวาราชการ
จังหวัดหนองคายวา สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะขอใชวิทยาเขตหนองคายเปนสถานที่ในการจัดประชุม
คณะรัฐมนตรีสัญจร ในวันที่ 15 หรือ 16 กรกฎาคม 2547 วันใดวันหนึ่ง
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
ครั้งที่ 5/2547 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2547
ที่ประชุมมีมติใหแกไขดังนี้
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 6/2547 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2547
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1. หนา 5 วาระที่ 4.4 ขอให รองอธิการบดีฝายบริหารปรับแกไขถอยคําใหม เพื่อความชัดเจน
และ วาระที่ 4.5 บรรทัดสุดทาย ใหเพิ่มคําวา “และ” ทายคําวา “…วิสัยทัศน”
้ อนในขอความตางๆ”
2. หนา 9 มติวาระที่ 5.2 ขอ 8 คําวา “ไมใหมขี อ ความซําไปมาในข
้
อตางๆ” แกไขเปน “ไมใหมคี วามซําซ
3. หนา 11 วาระที่ 5.7 บรรทัดที่ 6 ตัดขอความ “ซึง่ กําหนดใหนกั ศึกษาทีจ่ ะสําเร็จการศึกษาตองมีคณ
ุ สมบัตคิ รบ
ตามเงือ่ นไข” ออก
เมือ่ แกไขเรียบรอยแลว ทีป่ ระชุมมีมติรบั รองรายงานการประชุมครัง้ ดังกลาว
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานสถานภาพเงินรายได ของมหาวิทยาลัยขอนแกน เพียงวันที่ 15 มิถนุ ายน 2547
ประธานใหรองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมความวา สถานภาพเงินรายได
มหาวิทยาลัยขอนแกนเพียงวันที่ 15 มิถุนายน 2547 มหาวิทยาลัยขอนแกน มียอดเงินฝากรวม
3,047,920,274.49 บาท โดยแยกฝาก ดังนี้
- ฝากธนาคาร/สถาบันการเงิน (ฝากรวมสวนกลาง) 2,327,732,802.03 บาท คิดเปน 76.37 %
(อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 4.09%)
- ฝากธนาคาร/สถาบันการเงิน ที่ใชชื่อบัญชีเฉพาะ 617,247,592.57 บาท คิดเปน 20.25 %
- ฝากธนาคารเพือ่ คําประกั
้ นเงินกูเ พือ่ การเคหะสงเคราะห 102,939,879.89 บาท คิดเปน 3.38 %
เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2547 เปนเงิน 183,926,196.72 บาท มีดอกเบี้ยรับปงบประมาณ
2547 จํานวน 52,598,708.90 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
สําหรับการนําเงินไปลงทุนในหุนกูบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) ซึ่งสภามหาวิทยาลัยคราวประชุมครั้ง
ที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 ไดอนุมัติใหนําเงินไปลงทุนดังกลาวได จํานวน 100 ลานบาท ระยะ
เวลาลงทุน 8 ป นั้น ขณะนี้มหาวิทยาลัยไดดําเนินการและไดรับเอกสารใบหุนมาเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 29
มิถุนายน 2547
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
ประธานให นายสุนทร อรุณานนทชัย ในฐานะประธานคณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแกน
เสนอตอที่ประชุมความวา จากมติสภามหาวิทยาลัยคราวประชุมครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2547
ไดเห็นชอบในหลักการใหมหาวิทยาลัยนําเงินรายไดไปลงทุนในกลุมกองทุนรวม แตมีขอคิดเห็นวามหาวิทยาลัย
ควรเชิญผูแทนแตละกองทุนมานําเสนอขอมูลเพื่อใหทราบเงื่อนไขและผลประโยชน นั้น มหาวิทยาลัยไดดําเนิน
การและมีขอมูลแตละกองทุนเรียบรอยแลว และจากการประชุมคณะกรรมการการเงินฯ เมื่อเชาวันที่ 30
มิถุนายน 2547 กอนการประชุมสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการไดพิจารณาเรื่องการนําเงินรายไดไปลงทุน
เนื่องจากการลงทุนซื้อพันธบัตร และฝากธนาคาร ในปจจุบันไดผลตอบแทนคอนขางตํ่า จึงเห็นควรนําเงิน
รายไดจํานวน 300 ลานบาท หรือประมาณ 10% ของเงินรายไดทั้งหมด จัดเปนเงินกองทุนสวนบุคคล และ
คัดเลือกบริษัทมาบริหารจัดการกองทุนนี้ ไมเกิน 3 บริษัท ทําหนาที่วิเคราะหขอมูลขาวสารเพื่อการตัดสินใจ
ลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ และไดผลประโยชนตอบแทนสูงสุด โดยออกแบบการลงทุนใหกับมหาวิทยาลัย
โดยเฉพาะ ซึ่งมหาวิทยาลัยควรกําหนดเงื่อนไขใหนําเงิน 20% หรือ 30 % ไปลงทุนในตราสารทุนได สวนที่
เหลือนอกจากนัน้ ตองนําไปลงทุนในตราสารหนี้แบบ fixed Income เพือ่ ไมใหมคี วามเสี่ยง
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จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติใหนําเงินรายไดจํานวน 300 ลานบาทจัดตั้งเปนกองทุน
สวนบุคคล คัดเลือกบริษัทเอกชนใหเปนผูบริหารกองทุน โดยมีเงื่อนไขใหนําเงิน 20%หรือ 30 % ไปลงทุนใน
ตราสารทุนไดเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด สวนที่เหลือนอกจากนั้น ใหลงทุนในตราสารหนี้แบบ fixed Income
300 ลานบาท
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการใหนาเงิ
ํ นรายไดจานวน
ํ
จัดเปนกองทุนสวนบุคคล(มหาวิทยาลัยขอนแกน)ใหบริษทั เอกชนเปนผูบริหารจัดการกองทุนภายใตการ
กํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย โดยมีเงือ่ นไขใหสามารถนําเงินจากกองทุนดังกลาวไปลงทุนในตราสารทุน
ไดไมเกิน 25 % ของเงินกองทุน ทัง้ นี้ ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวกับการนําเงินไป
ลงทุนใหสามารถรองรับการดําเนินการตามทีไ่ ดรบั ความเห็นชอบนีแ้ ลว และมีขอ คิดเห็นเสนอแนะเพิม่ เติมวา
เงินรายไดของมหาวิทยาลัยควรนํามาใชจา ยใหเกิดประโยชนตอ มหาวิทยาลัยยิ่งขึ้น ในอัตราสวนที่เหมาะสม
โดยเฉพาะในเรือ่ งทีม่ คี วามจําเปนเรงดวน
4.2 การปรับโครงสรางการบริหารงานศูนยบริการวิชาการ
ประธานใหอธิการบดีเสนอตอทีป่ ระชุมความวาตามที่ศูนยบริการวิชาการ ไดเสนอปรับโครงสราง
การบริหารงานศูนยบริการวิชาการ และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2547 เมื่อ
วันที่ 28 มกราคม 2547 ไดมีมติใหนํากลับไปพิจารณาทบทวนใหมอีกครั้ง โดยมีขอคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
ภารกิจของศูนยบริการวิชาการบางสวนอาจจะซาซอนกับสํานักวิจัยและพัฒนา และหนาที่ตามโครงสรางที่
ชัดเจนของรองผูอํานวยการ และผูชวยผูอํานวยการ ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุม
ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2547 ไดใหความเห็นชอบในหลักการการปรับปรุงโครงสรางการ
แบงสวนราชการของมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยในสวนของศูนยบริการวิชาการ ไดปรับเปลี่ยนชื่อเปนสํานัก
บริการวิชาการ จึงขอเสนอการปรับโครงสรางการบริหารงานศูนยบริการวิชาการ (สํานักบริการวิชาการ) มา
ใหม ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ซึ่งตามโครงสรางใหมนี้ ระบบบริหารจัดการจะมี
สํานักงานผูอํานวยการเปนสวนรับผิดชอบการบริหารจัดการ เปนลักษะโครงสรางที่แบนราบ หนวยงานภายใน
จะนอยลง เหลือเพียงกลุมภารกิจการบริการวิชาการ และกลุมภารกิจอํานวยการ แตจะครอบคลุมภารกิจได
มากขึ้ น โดยใหหัวหนากลุมภารกิจเปนตําแหนงที่มีวาระ ซึ่งสํานักบริการวิชาการจะเปนหนวยงานหลักในการ
ดําเนินงานตามภารกิจเพื่อประสานกับคณะ ศูนย สํานัก สถาบันในมหาวิทยาลัย และภาครัฐ/เอกชนภายนอก
มหาวิทยาลัย ในการใหบริการวิชาการแกสังคมใหเปนไปอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพ
จึ ง นํ าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติใหความเห็นชอบการปรับโครงสรางการบริหารงานศูนย
บริการวิชาการ (สํานักบริการวิชาการ) ตามที่เสนอ
4.3 ความเชื่อมโยงของดัชนีชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานใหรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ เสนอตอที่ประชุมความวา ตามที่สภา
มหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2547 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2547 ไดรับทราบขอมูลเพิ่ม
เติม เกี่ยวกับดัชนีชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแกน และมีขอคิดเห็นใหอธิการบดี
รับไปพิจารณาใหเกิดความเชื่อมโยงของตัวชี้วัดที่เหมาะสม โดยยึดผลลัพธของงานตามเปาหมายเปนหลัก และ
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มีรายละเอียดเกี่ยวกับเปาหมายและผลลัพธที่ตองการใหเกิดขึ้นตามที่สภามหาวิทยาลัยไดใหขอคิดเห็นเสนอ
แนะไวดวยนั้น
สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพไดจัดทําความเชื่อมโยงของดัชนีชี้วัดของ
มหาวิทยาลัยที่มีอยูเดิมในปงบประมาณ 2547 จาก 3 ระบบที่เกี่ยวของ คือ ตัวชี้วัดของสํานักงานคณะ
กรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
และแผนกลยุทธการบริหารของมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2547 – 2550 และไดนําเขาพิจารณาเพื่อขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาอํานวยการสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ ในคราวประชุมครั้งที่
2/2547 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2547 แลว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
4.4 รายงานความกาวหนาในการออกแบบระบบบริหารงานบุคคล ตามรางพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. …
ประธานใหอธิการบดีเสนอตอที่ประชุมความวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่
4/2547 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 ไดรับทราบความคืบหนาของรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. …ซึ่งคาดวา พระราชบัญญัติฯฉบับนี้จะมีผลบังคับใชในเดือนสิงหาคม หรือ
กันยายน 2547 นี้ และมอบใหมหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาออกแบบระบบบริหาร
งานบุคคล มีองคประกอบจาก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหาร และผูแทนคณาจารย โดย
มอบหมายให นายสุชาติ เมืองแกว เปนประธาน นางผาณิต นิติทัณฑประภาศ นายสมพร กลิ่นพงษา
รวมเปนกรรมการ นั้น บัดนี้ไดมีคําสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 17/2547 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2547 แตงตั้ง
คณะกรรมการเพือ่ พิจารณาออกแบบระบบบริหารงานบุคคล ตามรางพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. … เรียบรอยแลว และคณะกรรมการไดประชุมเพื่อพิจารณาการดําเนินงานดังกลาว
เมื่อวันที่ 18 มิถนุ ายน 2547 แลว จากการประชุมดังกลาว ไดมีการพิจารณาในเรื่องตางๆดังนี้
1)กรอบหลักในการดําเนินงาน 2) ระบบบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา 3) แนวทางและกรอบ
ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของสภามหาวิทยาลัย 4) การดําเนินการ และ 5) แผนการดําเนินการ ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการแตงตั้งอนุกรรมการ และคณะทํางาน 2 คณะ ดังนี้
1. คณะอนุกรรมการพิจารณาการออกแบบระบบบริหารงานบุคคล ตามรางพระราชบัญญัตริ ะเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. … มีหนาทีพ่ จิ ารณารางขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ
เกีย่ วกับระบบบริหารงานบุคคลตามรางพระราชบัญญัตฯิ และดําเนินการรับฟงความคิดเห็น
จากบุคลากรในมหาวิทยาลัย
2. คณะทํางานยกรางและรับฟงความคิดเห็นระบบบริหารงานบุคคลตามรางพระราชบัญญัตริ ะเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. … มีหนาทีย่ กรางขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ เกีย่ วกับ
ระบบบริหารงานบุคคลตามรางพระราชบัญญัตฯิ โดยใหดาเนิ
ํ นการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 9 กรกฎาคม
2547 เพือ่ เสนอคณะอนุกรรมการตาม ขอ 1
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ ประชุ มรั บ ทราบ
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4.5 รายงานการดําเนินงานตามมาตรการที่ 3: มาตรการพัฒนาและบริหารกําลังคน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ
ประธานใหอธิการบดีเสนอตอที่ประชุมความวา ตามที่มหาวิทยาลัยไดรายงานการดําเนินงาน
ตามมาตรการที่ 3: มาตรการพัฒนาและบริหารกําลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ ใหสภา
มหาวิทยาลัยคราวประชุมครั้งที่ 5/2547 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2547 ไดรับทราบ และสภามหาวิทยาลัยได
แตงตั้งให นายสมพร กลิ่นพงษา และ รศ.มนตรี บุญเสนอ เปนผูแทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องนี้รวมกับ
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง นั้น มหาวิทยาลัยไดดําเนินการปรับปรุงเครื่องมือประเมินฯ และ อ.ก.ม.
มหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครัง้ ที่ 7/2547 เมือ่ วันที่ 9 มิถนุ ายน 2547 ไดพจิ ารณาใหความเห็นชอบ
และไดประกาศใหทราบทั่วกันแลว ตั้งแตวันที่ 9 มิถุนายน 2547 ซึ่งในการดําเนินงานเพื่อพิจารณาเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบราชการ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดกําหนดใหคณะ/หนวยงานสงแบบประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูที่มีผลการประเมินฯ ไดคะแนนตํ่ากวารอยละ 60 แตไมเกิน
รอยละ 5 สงใหกองการเจาหนาที่ นําเสนอคณะกรรมการที่ อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยแตงตั้งเพื่อพิจารณาจัดอันดับ
เสนอ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยพิจารณาเพื่อดําเนินการตามแนวทางดําเนินการตามมาตรการที่ 3 ตอไป
อนึ่ง เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2547 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสํานักงาน ก.พ.
ไดเชิญอธิการบดีทกุ มหาวิทยาลัย ประธานทีป่ ระชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.)
และประธานที่ประชุมประธานสภาขาราชการและลูกจางมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปขมท.) ประชุมเพื่อ
ระดมความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเลขาธิการ ก.พ. ไดรวมชี้แจงวา
มาตรการที่ 3 เปนมติคณะรัฐมนตรีซึ่งเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล ในการที่จะพัฒนาและบริหารกําลังคน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ เปนมาตรการทางบวก ในแงของการบริหารเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพทั้ง
ระบบ จําเปนตองดูแลกลุมขาราชการที่ผลประเมินบงบอกวาตองไดรับการพัฒนา ซึ่งเปนหนาที่ของผูบังคับ
บัญชาตองพัฒนาผูใตบังคับบัญชา ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการเรื่องนี้เปนไปไดดวยดี จึงใหแตละมหาวิทยาลัย
พิจารณาดําเนินการไดตามความเหมาะสม ซึ่งอาจนําเกณฑที่มีอยูแลวมาผนวกกับเกณฑที่จะสรางเพิ่มขึ้น
ผลงานทีจ่ ะนํามาประเมินอาจเฉลีย่ โดยพิจารณาจากผลงานเดิมดวยก็ได และสําหรับกรณีทสี่ งสัยวาการดําเนินการ
ตามแนวทางของมาตรการที่ 3 จะขัดกับกฎ ก.พ. ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2541) นั้น เลขาธิการ ก.พ. ไดชี้แจงวา
การดําเนินการตามมาตรการที่ 3 ครั้งนี้เปนการดําเนินการเฉพาะกรณีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบราชการซึ่ง
เปนนโยบายเรงดวนของรัฐบาล สวนการดําเนินการตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2541) เปนการดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ตามปกติทั่วไป
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
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4.6 รายงานความกาวหนาในการดําเนินงานของคณะกรรมการดานการกํากับนโยบายและการประเมิน
ประธานให รศ.สายหยุด นิยมวิภาต ในฐานะประธานคณะกรรมการดานการกํากับนโยบายและ
การประเมิน เสนอตอที่ประชุมความวา ขณะนี้ไดดําเนินการรวบรวมวิเคราะห สรุป รายงานที่อธิการบดี และ
รองอธิการบดีเสนอมาแลว ซึ่งมีทั้งหมดถึง 28 เลม ในจํานวนนี้เปนรายงานผลการดําเนินการตามแผนกลยุทธ
ดานตางๆ 15 เลม ซึ่งคณะกรรมการจะประเมินเฉพาะงานที่เกี่ยวของกับการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติเทานั้น
จึงขอใหอธิการบดีพิจารณาคัดเลือกและจัดลําดับความสําคัญเฉพาะรายงานผลการดําเนินงานฯบางสวนตาม
กลยุทธทั้ง 5 ดาน ตามนโยบายและกรอบเวลาที่กําหนด และเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาอีกครั้ง ในการนี้
คณะกรรมการจะมีการประชุมเพื่อสรุปผลการประเมิน ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2547 นี้ ที่สํานักงานใหญ
บริษัท ปตท.กรุงเทพฯ และจะไดนําผลการประเมินเสนอตอสภามหาวิทยาลัยตอไป
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
4.7 รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามมติสภา
มหาวิทยาลัย
ประธานให รศ.สุภาพ ณ นคร ในฐานะประธานคณะทํางานเพื่อติดตามผลการดําเนินงาน
ตามมติสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมความวา คณะทํางานไดดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานตามมติ
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 เรียบรอยแลว รวมทั้งไดนํา
เสนอเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องผลลัพธการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
คราวประชุมครั้งที่ 5/2547 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2547 ไดใหขอคิดเห็นไวซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
4.8 รายงานความกาวหนาการกอสรางศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ
ประธานใหรองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมความวา มหาวิทยาลัยขอรายงานความ
กาวหนาในการกอสรางศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ ดังนี้
1. บริษัท สยามฮิตาชิ เอลลิเวเตอร จํากัด ดําเนินการติดตั้งลิฟท จํานวน 2 ตัวเรียบรอยแลว
แตระบบไฟฟายังไมเรียบรอย บริษัทเทพอินทนนทจํากัด ไดดําเนินการอยูและเปดทดลอง
ใชแลวเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2547
2. บริษัท บริหารสินทรัพยสุขุมวิท จํากัด ไดสงรางแผนการกอสรางศูนยหัวใจสิริกิติ์ ให
พิจารณาแลว และจะนัดประชุมผูเกี่ยวของเพื่อหารือเกี่ยวกับปญหาและแผนการกอสราง
รวมกันระหวาง บริษัทสินทรัพยสุขุมวิท จํากัด นายพรชัย นุชสุวรรณ อธิการบดี
รองอธิการบดีฝายบริหาร และผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์
อธิการบดีไดเสนอทีป่ ระชุมเพิม่ เติมวา ขณะนี้ มหาวิทยาลัยขอนแกน อยูร ะหวางดําเนินการเพือ่
บอกเลิกสัญญาการกอสรางอาคารและเตรียมการจัดจางใหม ดังนี้
1. ศูนยหวั ใจสิริกติ ิ์ ฯถาไมสามารถตกลงกับ บบส. ไดกจ็ าเป
ํ นตองบอกเลิกสัญญา
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2. อาคารศรีนครินทรานุสรณ (อาคาร 19 ชัน้ ) กําลังดําเนินการบอกเลิกสัญญา และเตรียมการ
เพือ่ จัดจางใหม และมีการเสนอแบบกอสรางมาแลว ขณะนีไ้ ดแตงตัง้ คณะกรรมการกําหนด
ราคากลาง และจะรีบดําเนินการใหสามารถกอหนีผ้ กู พันและทําสัญญาจางไดภายในปงบประมาณนี้
3. อาคารคณะวิทยาศาสตร และ อาคารศูนยสารสนเทศ อยูใ นกระบวนการบอกเลิกสัญญา
ขณะนีอ้ ยูร ะหวางการพิจารณาความเรียบรอยของแบบกอสรางและราคากลาง ทีจ่ ะตองจัดจาง
ใหม
จึงนําเสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบ
ทีป่ ระชุมรับทราบ โดยมีขอ สังเกตวา ปญหาการกอสรางทีเ่ กิดขึน้ เปนเพราะมหาวิทยาลัยไมมี
มาตรการ ทีเ่ ขมงวดตัง้ แตเริม่ แรก การกํากับดูแลควรตองใหเปนไปตามงวดงานของสัญญาอยางเครงครัด
ใชมาตรการทีเ่ ด็ดขาดในแตละชวงงาน และไมควรเลือกผูร บั เหมาทีไ่ มมปี ระสิทธิภาพ
และสภามหาวิทยาลัยมีมติใหแตงตัง้ คณะกรรมการเพือ่ พิจารณาวางหลักการเกีย่ วกับงาน
กอสรางในมหาวิทยาลัย ดังนี้ 1) นายสุชาติ เมืองแกว 2) นางผาณิต นิตทิ ณ
ั ฑประภาศ 3) นายสุนทร
อรุณานนทชยั 4) รองอธิการบดีฝา ยบริหาร และใหอธิการบดีเสนอแตงตัง้ กรรมการดังกลาวเพิม่ เติมไดตาม
ทีเ่ ห็นสมควร
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายไดป 2547 เพิ่มเติม ของ คณะวิศวกรรมศาสตร
ประธานใหรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมความวา ดวยคณะ
วิศวกรรมศาสตรขอตั้งงบประมาณรายรับเพิ่มเติม จากเงินคาธรรมเนียมการศึกษา จํานวน 926,700 บาท เพื่อ
ตั้งงบประมาณรายจายในงานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนรายจายในหมวดเงินอุดหนุน
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 729,100 บาท และหมวดเงินทุน (เงินทุนสํารอง เงินกองทุนรวม และเงินสมทบจายคา
สาธารณูปโภค) 197,600 บาท เนื่องจากในภาคตน ปการศึกษา 2547 ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม คณะ
วิศวกรรมศาสตร เปดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีตามโครงการลักษณะพิเศษ จํานวน 50 คน โดยจะมีรายรับ
เพิ่มขึ้นจากคาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ คาหนวยกิต และคาสมัครเขาศึกษา และจะมีรายจายในการบริหาร
จัดการหลักสูตรดังกลาว แตยังไมไดตั้งงบประมาณรายจายรองรับไว
ทั้งนี้ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งที่ 11/2547 เมื่อวันที่ 9
มิถุนายน 2547 แลว
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมตั กิ ารขอตัง้ งบประมาณเงินรายไดป 2547 เพิม่ เติม ของ
คณะวิศวกรรมศาสตร ตามทีเ่ สนอ
5.2 การสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ประธานใหอธิการบดีเสนอตอทีป่ ระชุมความวา ดวย ผูชวยศาสตราจารยศรีปญญา ใจใหญ คณบดี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคม
ศาสตร ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2544 จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2547 ทําใหตองพนตําแหนง
จากคณบดีดวย เพื่อใหการดําเนินการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนไปตามขอบังคับ
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มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2542 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2543 จึงนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะดังกลาว
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ประกอบดวย
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
เปน ประธานคณะกรรมการ
2. รองศาสตราจารยสายหยุด นิยมวิภาต
เปน กรรมการ
3. นางผาณิต นิติทัณฑประภาศ
เปน กรรมการ
4. คณบดีคณะแพทยศาตร
เปน กรรมการ
5. คณบดีคณะเกษตรศาสตร
เปน กรรมการ
6. รองศาสตราจารยมนตรี บุญเสนอ
เปน กรรมการ
7. ประธานสภาคณาจารย
เปน กรรมการ
5.8

ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 7 หลักสูตร
ประธานใหอธิการบดีเสนอตอที่ประชุมความวา ดวยมีคณะวิชาในสังกัดไดเสนอขออนุมัติ
หลักสูตร ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
พิจารณาหลักสูตรไดพิจารณาและแนะนําใหแกไขขอความตางๆซึ่งผูรับผิดชอบหลักสูตรไดดําเนินการแกไขตาม
ขอเสนอแนะของผูท รงคุณวุฒิ เรียบรอยแลว จํานวน 7 หลักสูตร ซึง่ มีรายละเอียดการจําแนกหลักสูตร ตามคณะ
ระดับปริญญา ประเภทหลักสูตร และประเภทการเปดสอน ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม สรุปไดดงั นี้
1. คณะแพทยศาสตร
1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย ฉบับป พ.ศ. 2544
(ประเภทปรับปรุงเล็กนอย)
2. คณะวิทยาการจัดการ
2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการทองเที่ยว
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547)
3. คณะวิศวกรรมศาสตร
3.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2547)
3.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547)
3.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
(หลักสูตรความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกนกับ University of Regina)
3.4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
(หลักสูตรความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกนกับ University of Regina)
4. คณะเกษตรศาสตร
4.1 หลั ก สู ต รวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสั ตวศาสตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547)
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 6/2547 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2547
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จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรตามที่เสนอ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหดําเนินการตอไปได
5.9 เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา
ประธานใหกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมความวา ดวยมีคณะ
ตางๆในสังกัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะไดเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการ
ศึกษาโดยรับรองวาไดตรวจสอบรหัสประจําตัวนักศึกษา ชื่อ-ชื่อสกุล รายวิชา สาขาวิชา และคะแนนเฉลีย่ สะสม
ถูกตองเรียบรอยแลว มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตามอํานาจตามความในมาตรา
16 (3) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 จํานวน 291 คน ประกอบดวย
- ระดับปริญญาเอก
7 คน
- ระดับปริญญาโท
133 คน
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต
2 คน
- ระดับปริญญาตรี
149 คน
ซึง่ มีรายละเอียดสรุปการจําแนกผูส าเร็
ํ จการศึกษาตามคณะ ระดับหลักสูตร ชือ่ ปริญญา ตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม
จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
มติ ที่ ประชุ มพิ จารณาแลวมีมติอนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษาตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 รายงานผลการดําเนินงานของศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก
ประธานใหรองอธิการบดีฝา ยบริหารเสนอตอทีป่ ระชุมความวา ตามที่ มหาวิทยาลัยขอนแกน
ไดจดั จางบริษทั เอ็น.ซี.ซี แมนเนจเมนท แอนด ดิเวลลอปเมนท จํากัด เปนผูบ ริหารจัดการศูนยประชุมอเนก
ประสงคกาญจนาภิเษก มาตัง้ แตป 2541 นัน้ บัดนี้ ศูนยประชุมฯ ไดสรุปผลการดําเนินงาน ประกอบดวย
1)ผลการดําเนินงานในป 2546 2) รายงานผลประกอบการ ในป 2541–2547 3) ผลการดําเนินงานตัง้ แตเดือน
มกราคม – พฤษภาคม 2547 ซึง่ มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ โดยสรุปคือ ผลประกอบการตัง้ แตป 2541 –
ํ นเงิน 1,702,540.02 บาท
2545 มีคา ใชจา ยในการดําเนินงานสูงกวารายไดมาโดยตลอด แตในป 2546 เริม่ มีกาไรเป
และในป 2547 ชวงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2547 รวม 5 เดือน มีกาไร
ํ 977,512.48 บาท
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
6.2 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยไดจดั ทําหนังสือเวียนเสนอตอกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุมตั ปิ ริญญา
ใหแกผสู าเร็
ํ จการศึกษา จํานวน 106 คน ตามหนังสือมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว.3787 และ
ตามบันทึก ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว.332 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2547 โดยครบรอบการเวียนในวันที่ 14
มิถุนายน 2547 และเมื่อถึงวันที่ครบกําหนดการเวียนหนังสือแลวปรากฏวาไมมีขอทักทวงแตประการใด
จึงถือวาสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ สรุปไดดังนี้
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- ระดับปริญญาตรี
44 คน
- ระดับปริญญาโท
61 คน
- ระดับปริญญาเอก
1 คน
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
6.3 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจําเดือนพฤษภาคม 2547
ดวยในเดือนพฤษภาคม 2547 อธิการบดีไดปฏิบตั ภิ ารกิจตางๆประกอบดวย งานประจําทัว่ ไป
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับตางประเทศ/วิเทศสัมพันธ การเปนวิทยากรบรรยายหรืออภิปราย และอื่นๆ ซึ่งมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
6.4 สรุปกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวาง 16 พฤษภาคม – 15 มิถนุ ายน 2547
ดวยในชวงวันที่ 16 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2547 มหาวิทยาลัยไดดําเนินกิจกรรม
ในดานการพัฒนาวิชาการและผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
การพัฒนานักศึกษา การตางประเทศ การพัฒนาสิ่งแวดลอม การพัฒนาระบบบริหารและบุคลากร
การพัฒนาเทคโนโลยี และการจัดกิจกรรมพิเศษอืน่ ๆ ซึง่ มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ ประชุ มรั บ ทราบ
6.5 รายงานผลการดําเนินการกรณีเกิดเหตุการณไมสงบภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน
อันเนื่องมาจากการสรรหาอธิการบดี
ตามที่เกิดเหตุการณไมสงบในมหาวิทยาลัยขอนแกนขึ้นระหวาง วันที่ 9 ธันวาคม 2541 –
19 มกราคม 2542 เนื่องจากการคัดคานการสรรหาอธิการบดีของนักศึกษากลุมหนึ่ง จนนําไปสูคดีอาญา
การดําเนินการทางวินัยนักศึกษา จนนําไปสูการสั่งใหนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนพนสภาพนักศึกษา ซึง่ ตอมา
นักศึกษาไดฟอ งมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนคดีตอ ศาลปกครองนัน้ ขณะนีม้ คี วามคืบหนาในเรื่องดังกลาวระดับหนึ่ง
แลว คือมีคําพิพากษาศาลอาญา และคําสั่งศาลปกครองแลว ตามรายละเอียดเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ ประชุ มรั บ ทราบ
6.6 การเปนเจาภาพจัดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ
BSAS-AHAT Animal Science Conference
ประธานใหศาสตราจารยเมธา วรรณพัฒน เสนอตอทีป่ ระชุมความวา ดวย The British Society
of Animal Science (BSAS) รวมกับสมาคมสัตวบาลแหงประเทศไทย จะจัดใหมีการประชุมสัมมนาวิชาการ
ปศุสัตว ระดับนานาชาติ (Animal Science International Conference) ภายใตหัวขอเรื่อง “ระบบการผลิตแบบ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 6/2547 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2547
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ผสมผสานปศุสัตว-พืช เพื่อใหพอเพียงกับความทาทายของโลกาภิวัตน” ในระหวางวันที่ 14-18 พฤศจิกายน
2548 ณ โรงแรมโซฟเทล ราชา ออคิด และมหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
นักวิชาการไดนําเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นและประสบการณ ตลอดจนการจัด
นิทรรศการเพื่อเปนการเผยแพรผลงานวิจัยในสาขาวิชาการผลิตปศุสัตวและสาขาที่เกี่ยวของ โดยคาดวาจะมี
นักวิชาการ นักศึกษาและผูป ระกอบการเชิงพาณิชย ทัง้ ในเขตเอเชีย และจากทัว่ โลก ประมาณ 800 คน เขารวม
ประชุมสัมมนาในครัง้ นี้ และ สมาคมสัตวบาลแหงประเทศไทยไดเสนอชือ่ ศาสตราจารยเมธา วรรณพัฒน
ศาสตราจารยระดับ 11 สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร และผูอ านวยการศู
ํ
นยวจิ ยั และพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตวเขตรอน
คณะเกษตรศาสตร เปนประธานคณะกรรมการดําเนินงานระดับประเทศ (National Organizing Committee, NOC)
ดวย
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
6.7 รายงานสรุปขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน
เดือน พฤษภาคม 2547
ดวยฝายกิจการพิเศษ และงานประชาสัมพันธ ไดรวบรวมรายงานขาวมหาวิทยาลัยขอนแกน
ในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สือ่ มวลชน ประจําเดือนพฤษภาคม 2547 โดยแยกประเภทเปนขาวดานตางๆ ไดแก
วิชาการ วิจยั บุคคล กิจกรรม และทัว่ ไป รวม 74 ขาว ซึง่ มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 การเรียกเก็บเงินคาใชจายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานใหรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ และอธิการบดีเสนอตอที่ประชุมความวา ดวย
รองอธิการฝายกิจการพิเศษไดรับโทรสารจาก พลตรีมาโนช พงษพิสิษฐ คณะกรรมการติดตามและประสาน
งานตามการสั่งการของนายกรัฐมนตรี (คณะกรรมการบานพิษณุโลก) แจงวา มีผูปกครองนักเรียนโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดมีหนังสือเรื่องรองเรียนถึง ฯพณฯนายกรัฐมนตรี วา ไดรับความเดือดรอนจาก
การเรียกเก็บเงินคาใชจายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนฯ ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับที่ 260/2546 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2546) ทั้งๆที่เปนการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่รฐั บาลจะตอง
บริการใหฟรี และคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ไดมบี นั ทึกเรือ่ งที่ 780 –781/2546 เมือ่ เดือนธันวาคม 2546 ออกมาแลว
วาไมสามารถดําเนินการได คณะกรรมการบานพิษณุโลกจึงไดขอความรวมมือมายังมหาวิทยาลัยขอทราบความ
คืบหนาการดําเนินการการแกปญ
 หาเกีย่ วกับเรือ่ งนี้ เพือ่ เปนหลักฐานขอมูลสรุปเปนความกาวหนา ในการแกปญ
 หา
เกีย่ วกับเรือ่ งนีเ้ สนอตอ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตอไป
และประกอบกับ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดมีหนังสือที่ ศธ 0506/4785 ลง
วันที่ 9 เมษายน 2547 ใหมหาวิทยาลัยชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการเก็บคาพัฒนาคุณภาพการศึกษา เนื่องจาก
ผูป กครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดสง เรือ่ งรองเรียนถึงรัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการ
สรุปความวา ตามที่รัฐบาลตองจัดใหเด็กไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป โดยไมเสียคาใชจาย แตโรงเรียน
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สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกนไดมกี ารเรียกเก็บคาพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยอางวาตองนําเงินไปเปนเงินเดือนครู
อัตราจาง และหากผูป กครองไมจา ย จะมีผลตอการประเมินผลการเรียนและการออกใบ ร.บ. ใหกบั นักเรียน ดวย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดมีบันทึก ที่ ศธ 0514.5.10/240 ลงวันที่ 25 มิถุนายน
2547 ชี้แจงเหตุผลและความจําเปนในการขอรับการสนับสนุนคาใชจายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 260/2546 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2546 พรอมทั้งสรุปขอเสนอแนะ
ตางๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและใหคําแนะนํา
มติ ที่ประชุมรับทราบ และมีมติใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาและเสนอ
แนวทางแกปญหาเรื่องดังกลาวประกอบดวย 1) นายสมพร กลิ่นพงษา 2)นางผาณิต นิติทัณฑประภาศ
3) นายสุชาติ เมืองแกว 4)คณบดีคณะศึกษาศาสตร และ ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาผูแทนบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัย จากสภาคณาจารย และ สภาขาราชการและลูกจาง รวมเปนกรรมการ ดวย
ทั้งนี้ ขอใหมหาวิทยาลัยเนนเรื่องการทําความเขาใจโดยใหนําเสนอขอเท็จจริงตอบุคลากรตอไป
เลิกประชุมเวลา 11.40 นาฬิกา

(รองศาสตราจารยกุลธิดา ทวมสุข)
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน

นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์
ผูจดรายงานการประชุม
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