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ครั้งที่  6/2547
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  3. ศ.สิปปนนท  เกตุทัต                                  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  4. รศ.สายหยุด  นิยมวิภาต                กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  5. นายสุนทร   อรุณานนทชัย                               กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  6. นางผาณิต  นิติทัณฑประภาศ          กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  7. นายสมพร  กล่ินพงษา         กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  8. นายพีรพงศ  จิระวงศประภา                             กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  9. นายเจตน  ธนวัฒน               กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
10. นายสารกิจ  ถวิลประวัติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
11. นายอภิสิทธ์ิ  รุจิเกียรติกํ าจร                             ประธานกรรมการสงเสรมิกจิการมหาวทิยาลัยขอนแกน
12. รศ.สุมนต   สกลไชย                               อธิการบดี
13. ผศ.พิศิษฐ  โจทยกิ่ง                  ประธานสภาคณาจารย
14. รศ.ดํ ารงค   หอมดี                 รองอธิการบดีฝายบริหาร
                  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนรองอธิการบดี
15. ผศ.สุชาติ   อารีมิตร คณบดีคณะแพทยศาสตร

      กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
16. รศ.สมหมาย  ปรีเปรม        คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
17. รศ.จิตเจริญ  ไชยาคํ า                  ผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ

                กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนผูอํ านวยการ
18. รศ.เชิดชัย  ตันติศิรินทร                            กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
                                                                    จากคณาจารยประจํ า
19. รศ.สุภาพ  ณ นคร               กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง

              จากคณาจารยประจํ า
20. รศ.กิ่งฟา  สินธุวงษ               กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง

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

23. นายกิตติพงษ  วงศวิชิต               กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
                     จากขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย

24. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข                 รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
              กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

25. นางสังวาลย  ชางทอง                                        ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูไมมาประชุม  (เนื่องจากติดราชการ  หรือภารกิจสํ าคัญ)
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 รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
2. รศ.พิศาล  ศิริธร รองอธิการบดีฝายวิจัย
3. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
3. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ

เริ่มประชุมเวลา        09.10  นาฬิกา
 ประธานกลาวเปดประชุมและดํ าเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้ คือ

ระเบียบวาระที่ 1    เรื่องที่ประธานแจงตอที่ประชุม
1.1  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯแตงต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

                          จํ านวน 2 ราย
ประธานใหกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมความวา ตามที่

มหาวทิยาลัยไดเสนอขอโปรดเกลาแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย แทนคนเดิมท่ี
ลาออก จํ านวน 2 ราย   ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541   และขอบังคับมหาวิทยาลัย
ขอนแกน วาดวยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2541
และ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2547 นั้น
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บัดนี้สํ านักราชเลขาธิการไดนํ าความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาท
และมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งเรียบรอยแลว ตามส ําเนาประกาศส ํานกันายกรฐัมนตร ีลงวันท่ี
16 มิถุนายน 2547 ดังนี้

1. นายเจตน  ธนวฒัน  (ผูวาราชการจงัหวดัขอนแกน) ตัง้แตวันท่ี 30 ตุลาคม 2546
2. นายสารกิจ  ถวิลประวัติ (นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน) ตั้งแต

วันท่ี 28  เมษายน 2547
                     จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและขออนุญาตแนะนํ าบุคคลทั้ง 2 ทาน

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2    เรื่องที่เลขานุการแจงตอที่ประชุม
2.1 รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหาร

ประธานใหกรรมการและเลขานกุารสภามหาวทิยาลัยเสนอตอท่ีประชมุความวา  ตามที่
รองศาสตราจารยวนิติ  ชนิสุวรรณ  คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร  ผูแทนกรรมการสภามหาวทิยาลัย ประเภทผูแทน
ผูบริหาร ไดครบวาระการดํ ารงตํ าแหนงคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ในวันท่ี 31  พฤษภาคม 2547 จึงมีผลให
พนจากตํ าแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหารดวย ดงันั้น จึงไดมีการประชุมผูบริหาร เม่ือ
วันท่ี  3  มิถุนายน 2547  เพื่อเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหาร แทนตํ าแหนงท่ีวางลง
ตามขอบงัคับมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวย หลักเกณฑและวธีิการเลือกกรรมการสภามหาวทิยาลัย ประเภทผูแทนผู
บรหิาร พ.ศ. 2541  ตามวธีิการท่ีท่ีประชมุผูบรหิารก ําหนด ผลปรากฎวา  ผูชวยศาสตราจารยศรปีญญา ใจใหญ
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนผูไดรับเลือก    ท้ังนี้ อาศัยอํ านาจตามความในขอ 7 แหงขอ
บังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหาร
พ.ศ. 2541  มหาวิทยาลัยไดประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ แทน ตํ าแหนงท่ีวางลงเรียบรอย
แลว

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และในคราวประชุมครั้งนี้ ผศ.ศรีปญญา ใจใหญ
ติดราชการสํ าคัญ จึงขอลาประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

2.2 การขอใชสถานที่วิทยาเขตหนองคาย จัดประชุม ครม.สัญจร
ประธานใหอธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมความวา มหาวิทยาลัยไดรับการประสานจากผูวาราชการ

จังหวัดหนองคายวา สํ านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะขอใชวิทยาเขตหนองคายเปนสถานท่ีในการจัดประชุม
คณะรัฐมนตรีสัญจร ในวันท่ี 15 หรือ 16 กรกฎาคม 2547 วันใดวันหนึ่ง

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3    การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
                         ครั้งที่ 5/2547  เม่ือวันที่  25  พฤษภาคม 2547

ท่ีประชุมมีมติใหแกไขดังนี้
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1. หนา 5 วาระที่ 4.4 ขอให รองอธิการบดีฝายบริหารปรับแกไขถอยคํ าใหม เพื่อความชัดเจน
และ วาระท่ี 4.5 บรรทัดสุดทาย ใหเพิ่มคํ าวา “และ” ทายคํ าวา “…วิสัยทัศน”

2. หนา 9 มตวิาระที ่5.2  ขอ 8 คํ าวา “ไมใหมีขอความซํ ้าไปมาในขอตางๆ” แกไขเปน “ไมใหมีความซํ ้าซอนในขอความตางๆ”
3. หนา 11 วาระที ่5.7  บรรทดัท่ี 6  ตดัขอความ “ซ่ึงก ําหนดใหนกัศกึษาท่ีจะสํ าเรจ็การศกึษาตองมีคุณสมบตัคิรบ

ตามเงือ่นไข” ออก
เม่ือแกไขเรยีบรอยแลว ท่ีประชมุมีมตริบัรองรายงานการประชมุครัง้ดงักลาว

ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องสืบเน่ือง
4.1  รายงานสถานภาพเงินรายได ของมหาวิทยาลัยขอนแกน  เพียงวนัที ่ 15  มิถุนายน 2547

ประธานใหรองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอท่ีประชุมความวา สถานภาพเงินรายได
มหาวิทยาลัยขอนแกนเพียงวันท่ี  15  มิถุนายน 2547 มหาวิทยาลัยขอนแกน มียอดเงินฝากรวม
3,047,920,274.49 บาท   โดยแยกฝาก ดังนี้

-   ฝากธนาคาร/สถาบนัการเงนิ (ฝากรวมสวนกลาง)  2,327,732,802.03 บาท คิดเปน 76.37 %
    (อัตราดอกเบี้ยเฉล่ีย 4.09%)
-  ฝากธนาคาร/สถาบันการเงิน ท่ีใชชื่อบัญชีเฉพาะ  617,247,592.57 บาท คิดเปน 20.25 %
-  ฝากธนาคารเพือ่ค้ํ าประกนัเงนิกูเพือ่การเคหะสงเคราะห  102,939,879.89 บาท  คิดเปน  3.38 %
เพ่ิมขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2547  เปนเงิน  183,926,196.72  บาท  มีดอกเบี้ยรับปงบประมาณ

2547  จํ านวน 52,598,708.90 บาท ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
สํ าหรับการนํ าเงินไปลงทุนในหุนกูบริษัท ปตท.จํ ากัด (มหาชน)  ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยคราวประชุมครั้ง

ท่ี 4/2547 เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2547 ไดอนุมัติใหนํ าเงินไปลงทุนดังกลาวได จํ านวน 100 ลานบาท ระยะ
เวลาลงทุน 8 ป นั้น  ขณะนี้มหาวิทยาลัยไดดํ าเนินการและไดรับเอกสารใบหุนมาเรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี 29
มิถุนายน 2547

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ประธานให นายสุนทร อรุณานนทชัย ในฐานะประธานคณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแกน
เสนอตอท่ีประชุมความวา จากมติสภามหาวิทยาลัยคราวประชุมครั้งท่ี 3/2547 เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2547
ไดเห็นชอบในหลักการใหมหาวิทยาลัยนํ าเงินรายไดไปลงทุนในกลุมกองทุนรวม แตมีขอคิดเห็นวามหาวิทยาลัย
ควรเชิญผูแทนแตละกองทุนมานํ าเสนอขอมูลเพื่อใหทราบเงื่อนไขและผลประโยชน นั้น  มหาวิทยาลัยไดดํ าเนิน
การและมีขอมูลแตละกองทุนเรียบรอยแลว และจากการประชุมคณะกรรมการการเงินฯ เม่ือเชาวันท่ี 30
มิถุนายน 2547 กอนการประชุมสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการไดพิจารณาเรื่องการนํ าเงินรายไดไปลงทุน
เนื่องจากการลงทุนซ้ือพันธบัตร และฝากธนาคาร ในปจจุบันไดผลตอบแทนคอนขางตํ่ า จึงเห็นควรนํ าเงิน
รายไดจํ านวน 300 ลานบาท หรือประมาณ 10% ของเงินรายไดท้ังหมด จัดเปนเงินกองทุนสวนบุคคล และ
คัดเลือกบริษัทมาบริหารจัดการกองทุนนี้ ไมเกิน 3 บริษัท  ทํ าหนาท่ีวิเคราะหขอมูลขาวสารเพื่อการตัดสินใจ
ลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ และไดผลประโยชนตอบแทนสูงสุด  โดยออกแบบการลงทุนใหกับมหาวิทยาลัย
โดยเฉพาะ  ซ่ึงมหาวิทยาลัยควรกํ าหนดเงื่อนไขใหนํ าเงิน 20%  หรือ 30 % ไปลงทุนในตราสารทนุได  สวนท่ี
เหลือนอกจากนัน้ตองน ําไปลงทุนในตราสารหนี้แบบ fixed Income เพือ่ไมใหมีความเส่ียง
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จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติใหนํ าเงินรายไดจํ านวน 300 ลานบาทจัดตั้งเปนกองทุน
สวนบุคคล  คัดเลือกบริษัทเอกชนใหเปนผูบริหารกองทุน  โดยมีเงื่อนไขใหนํ าเงิน 20%หรือ 30 % ไปลงทุนใน
ตราสารทุนไดเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด สวนท่ีเหลือนอกจากนั้น ใหลงทุนในตราสารหนี้แบบ fixed Income

มติ ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมีมตเิหน็ชอบในหลกัการใหนํ าเงินรายไดจํ านวน 300 ลานบาท
จัดเปนกองทนุสวนบุคคล(มหาวทิยาลยัขอนแกน)ใหบรษัิทเอกชนเปนผูบริหารจัดการกองทุนภายใตการ
กํ ากับดแูลของสภามหาวทิยาลยั   โดยมเีง่ือนไขใหสามารถน ําเงินจากกองทุนดังกลาวไปลงทุนในตราสารทุน
ไดไมเกิน 25 % ของเงินกองทนุ ทัง้น้ี ใหมหาวทิยาลยัพิจารณาปรบัปรุงระเบียบที่เก่ียวกับการนํ าเงินไป
ลงทนุใหสามารถรองรบัการด ําเนินการตามทีไ่ดรบัความเหน็ชอบน้ีแลว และมขีอคดิเหน็เสนอแนะเพิม่เตมิวา
เงินรายไดของมหาวทิยาลยัควรนํ ามาใชจายใหเกิดประโยชนตอมหาวิทยาลัยยิ่งขึ้น ในอัตราสวนที่เหมาะสม
โดยเฉพาะในเรือ่งทีมี่ความจ ําเปนเรงดวน

4.2  การปรับโครงสรางการบริหารงานศูนยบริการวิชาการ
                   ประธานใหอธิการบดเีสนอตอท่ีประชมุความวาตามที่ศูนยบริการวิชาการ ไดเสนอปรับโครงสราง
การบริหารงานศูนยบริการวิชาการ และท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2547 เม่ือ
วันท่ี 28 มกราคม 2547 ไดมีมติใหนํ ากลับไปพิจารณาทบทวนใหมอีกครั้ง โดยมีขอคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
ภารกิจของศูนยบริการวิชาการบางสวนอาจจะซาซอนกับสํ านักวิจัยและพัฒนา  และหนาท่ีตามโครงสรางท่ี
ชัดเจนของรองผูอํ านวยการ และผูชวยผูอํ านวยการ  ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุม
ครั้งท่ี 2/2547 เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2547  ไดใหความเห็นชอบในหลักการการปรับปรุงโครงสรางการ
แบงสวนราชการของมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยในสวนของศูนยบริการวิชาการ ไดปรับเปล่ียนชื่อเปนสํ านัก
บรกิารวชิาการ   จึงขอเสนอการปรับโครงสรางการบริหารงานศูนยบริการวิชาการ  (สํ านักบริการวิชาการ) มา
ใหม ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ซ่ึงตามโครงสรางใหมนี้ ระบบบริหารจัดการจะมี
สํ านักงานผูอํ านวยการเปนสวนรับผดิชอบการบริหารจัดการ เปนลักษะโครงสรางท่ีแบนราบ  หนวยงานภายใน
จะนอยลง เหลือเพียงกลุมภารกิจการบริการวิชาการ และกลุมภารกิจอํ านวยการ  แตจะครอบคลุมภารกิจได
มากขึ้น โดยใหหัวหนากลุมภารกิจเปนตํ าแหนงท่ีมีวาระ  ซ่ึงสํ านักบริการวิชาการจะเปนหนวยงานหลักในการ
ดํ าเนินงานตามภารกิจเพื่อประสานกับคณะ ศูนย สํ านัก สถาบันในมหาวิทยาลัย และภาครัฐ/เอกชนภายนอก
มหาวิทยาลัย ในการใหบริการวิชาการแกสังคมใหเปนไปอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพ

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติใหความเห็นชอบการปรับโครงสรางการบริหารงานศูนย

บริการวิชาการ (สํ านักบริการวิชาการ) ตามที่เสนอ

4.3  ความเชื่อมโยงของดัชนีชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานใหรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ เสนอตอท่ีประชุมความวา ตามที่สภา

มหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2547 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม 2547 ไดรับทราบขอมูลเพิ่ม
เติม เกี่ยวกับดัชนีชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแกน และมีขอคิดเห็นใหอธิการบดี
รับไปพิจารณาใหเกิดความเชื่อมโยงของตัวชี้วัดท่ีเหมาะสม โดยยึดผลลัพธของงานตามเปาหมายเปนหลัก และ
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มีรายละเอียดเกี่ยวกับเปาหมายและผลลัพธท่ีตองการใหเกิดขึ้นตามที่สภามหาวิทยาลัยไดใหขอคิดเห็นเสนอ
แนะไวดวยนั้น

สํ านักงานประเมินและประกันคุณภาพไดจัดทํ าความเชื่อมโยงของดัชนีชี้วัดของ
มหาวิทยาลัยท่ีมีอยูเดิมในปงบประมาณ 2547  จาก 3  ระบบที่เกี่ยวของ คือ ตัวชี้วัดของสํ านักงานคณะ
กรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  สํ านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
และแผนกลยุทธการบริหารของมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2547 – 2550  และไดนํ าเขาพิจารณาเพื่อขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาอํ านวยการสํ านักงานประเมินและประกันคุณภาพ ในคราวประชุมครั้งท่ี
2/2547 เม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน 2547 แลว ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

4.4  รายงานความกาวหนาในการออกแบบระบบบรหิารงานบคุคล ตามรางพระราชบญัญติั
                     ระเบียบขาราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ. …

ประธานใหอธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมความวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี
4/2547 เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2547 ไดรับทราบความคืบหนาของรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. …ซ่ึงคาดวา พระราชบัญญัติฯฉบับนี้จะมีผลบังคับใชในเดือนสิงหาคม หรือ
กันยายน 2547 นี้  และมอบใหมหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาออกแบบระบบบริหาร
งานบุคคล มีองคประกอบจาก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ผูบริหาร และผูแทนคณาจารย  โดย
มอบหมายให นายสุชาติ เมืองแกว  เปนประธาน    นางผาณิต นิติทัณฑประภาศ   นายสมพร กล่ินพงษา
รวมเปนกรรมการ  นั้น  บัดนี้ไดมีคํ าส่ังสภามหาวิทยาลัยท่ี 17/2547 ลงวันท่ี 14 มิถุนายน 2547  แตงตั้ง
คณะกรรมการเพือ่พจิารณาออกแบบระบบบรหิารงานบคุคล ตามรางพระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. … เรียบรอยแลว   และคณะกรรมการไดประชุมเพื่อพิจารณาการดํ าเนินงานดังกลาว
เม่ือวันท่ี 18 มิถนุายน 2547 แลว  จากการประชุมดังกลาว ไดมีการพิจารณาในเรื่องตางๆดังนี้
1)กรอบหลักในการดํ าเนินงาน  2) ระบบบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา 3) แนวทางและกรอบ
ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของสภามหาวิทยาลัย 4) การดํ าเนินการ  และ 5) แผนการดํ าเนินการ  ท้ังนี้
มหาวิทยาลัยไดดํ าเนินการแตงตั้งอนุกรรมการ และคณะทํ างาน  2 คณะ ดังนี้

1. คณะอนกุรรมการพจิารณาการออกแบบระบบบรหิารงานบคุคล ตามรางพระราชบญัญตัริะเบียบ
     ขาราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ. …  มีหนาท่ีพจิารณารางขอบงัคับ ระเบยีบ ประกาศ
     เกีย่วกบัระบบบรหิารงานบคุคลตามรางพระราชบญัญตัฯิ  และดํ าเนนิการรบัฟงความคดิเห็น
     จากบคุลากรในมหาวทิยาลัย
2. คณะทํ างานยกรางและรบัฟงความคดิเห็นระบบบรหิารงานบคุคลตามรางพระราชบญัญตัริะเบยีบ

ขาราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ. …    มีหนาท่ียกรางขอบงัคับ ระเบยีบ ประกาศ เกีย่วกบั
ระบบบรหิารงานบคุคลตามรางพระราชบญัญตัฯิ โดยใหด ําเนนิการใหแลวเสรจ็ภายในวนัท่ี 9 กรกฎาคม
2547 เพือ่เสนอคณะอนกุรรมการตาม ขอ 1

ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี  6/2547 เม่ือวันท่ี  30  มิถุนายน 2547

7

4.5 รายงานการดํ าเนินงานตามมาตรการที่ 3: มาตรการพัฒนาและบริหารกํ าลังคน
                เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบราชการ

ประธานใหอธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมความวา ตามที่มหาวิทยาลัยไดรายงานการดํ าเนินงาน
ตามมาตรการที่ 3: มาตรการพัฒนาและบริหารกํ าลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ ใหสภา
มหาวิทยาลัยคราวประชุมครั้งท่ี 5/2547 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม 2547 ไดรับทราบ และสภามหาวิทยาลัยได
แตงตั้งให นายสมพร กล่ินพงษา และ รศ.มนตรี บุญเสนอ เปนผูแทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องนี้รวมกับ
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง นั้น มหาวิทยาลัยไดดํ าเนินการปรับปรุงเครื่องมือประเมินฯ และ อ.ก.ม.
มหาวทิยาลัยขอนแกน ในคราวประชมุครัง้ท่ี 7/2547 เม่ือวนัท่ี 9 มิถนุายน 2547 ไดพจิารณาใหความเห็นชอบ
และไดประกาศใหทราบทั่วกันแลว ตั้งแตวันท่ี 9 มิถุนายน 2547 ซ่ึงในการดํ าเนินงานเพื่อพิจารณาเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบราชการ อ.ก.ม. มหาวทิยาลัยขอนแกน ไดกํ าหนดใหคณะ/หนวยงานสงแบบประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูท่ีมีผลการประเมินฯ ไดคะแนนตํ่ ากวารอยละ 60 แตไมเกิน
รอยละ 5 สงใหกองการเจาหนาท่ี นํ าเสนอคณะกรรมการที่ อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยแตงตั้งเพื่อพิจารณาจัดอันดับ
เสนอ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยพิจารณาเพื่อดํ าเนินการตามแนวทางดํ าเนินการตามมาตรการที่ 3 ตอไป

อนึ่ง เม่ือวันท่ี 11 มิถุนายน 2547 สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสํ านักงาน ก.พ.
ไดเชญิอธิการบดทุีกมหาวทิยาลัย ประธานทีป่ระชมุประธานสภาอาจารยมหาวทิยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.)
และประธานที่ประชุมประธานสภาขาราชการและลูกจางมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปขมท.) ประชุมเพื่อ
ระดมความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซ่ึงเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเลขาธิการ ก.พ. ไดรวมชี้แจงวา
มาตรการที่ 3 เปนมติคณะรัฐมนตรีซ่ึงเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล ในการท่ีจะพัฒนาและบริหารกํ าลังคน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ เปนมาตรการทางบวก ในแงของการบริหารเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพท้ัง
ระบบ จํ าเปนตองดูแลกลุมขาราชการที่ผลประเมินบงบอกวาตองไดรับการพัฒนา ซ่ึงเปนหนาท่ีของผูบังคับ
บัญชาตองพัฒนาผูใตบังคับบัญชา  ดังนั้น เพื่อใหการดํ าเนินการเรื่องนี้เปนไปไดดวยดี จึงใหแตละมหาวิทยาลัย
พิจารณาดํ าเนินการไดตามความเหมาะสม ซ่ึงอาจนํ าเกณฑท่ีมีอยูแลวมาผนวกกับเกณฑท่ีจะสรางเพิ่มขึ้น
ผลงานท่ีจะน ํามาประเมนิอาจเฉลีย่โดยพจิารณาจากผลงานเดมิดวยกไ็ด และสํ าหรบักรณท่ีีสงสัยวาการด ําเนนิการ
ตามแนวทางของมาตรการที่ 3 จะขัดกับกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 20 (พ.ศ. 2541) นั้น เลขาธิการ ก.พ. ไดชี้แจงวา
การดํ าเนินการตามมาตรการที่ 3 ครั้งนี้เปนการดํ าเนินการเฉพาะกรณีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบราชการซึ่ง
เปนนโยบายเรงดวนของรัฐบาล สวนการดํ าเนินการตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 20 (พ.ศ. 2541) เปนการดํ าเนินการ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ตามปกติท่ัวไป

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
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4.6 รายงานความกาวหนาในการด ําเนินงานของคณะกรรมการดานการก ํากับนโยบายและการประเมนิ
          ประธานให รศ.สายหยุด  นยิมวภิาต ในฐานะประธานคณะกรรมการดานการกํ ากับนโยบายและ

การประเมิน  เสนอตอท่ีประชุมความวา ขณะนี้ไดดํ าเนินการรวบรวมวิเคราะห สรุป รายงานที่อธิการบดี และ
รองอธิการบดีเสนอมาแลว ซ่ึงมีท้ังหมดถึง 28 เลม  ในจํ านวนนี้เปนรายงานผลการดํ าเนินการตามแผนกลยุทธ
ดานตางๆ  15 เลม  ซ่ึงคณะกรรมการจะประเมินเฉพาะงานท่ีเกี่ยวของกับการนํ านโยบายไปสูการปฏิบัติเทานั้น
จึงขอใหอธิการบดีพิจารณาคัดเลือกและจัดลํ าดับความสํ าคัญเฉพาะรายงานผลการดํ าเนินงานฯบางสวนตาม
กลยุทธท้ัง 5 ดาน ตามนโยบายและกรอบเวลาที่กํ าหนด และเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาอีกครั้ง   ในการนี้
คณะกรรมการจะมีการประชุมเพื่อสรุปผลการประเมิน ในวันท่ี 13 กรกฎาคม 2547 นี้ ท่ีสํ านักงานใหญ
บริษัท ปตท.กรุงเทพฯ  และจะไดนํ าผลการประเมินเสนอตอสภามหาวิทยาลัยตอไป

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

 4.7 รายงานผลการดํ าเนินงานของคณะทํ างานเพ่ือติดตามผลการดํ าเนินงานตามมติสภา
       มหาวิทยาลัย

ประธานให รศ.สุภาพ  ณ นคร ในฐานะประธานคณะทํ างานเพื่อติดตามผลการดํ าเนินงาน
ตามมติสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมความวา คณะทํ างานไดดํ าเนินการติดตามผลการดํ าเนินงานตามมติ
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2547 เม่ือวันท่ี  28 เมษายน 2547 เรียบรอยแลว รวมทั้งไดนํ า
เสนอเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องผลลัพธการดํ าเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย  ตามที่ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย
คราวประชุมครั้งท่ี 5/2547 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม 2547 ไดใหขอคิดเห็นไวซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

4.8 รายงานความกาวหนาการกอสรางศูนยหัวใจสิริกิต์ิฯ
ประธานใหรองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอท่ีประชุมความวา มหาวิทยาลัยขอรายงานความ

กาวหนาในการกอสรางศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ ดังนี้
1. บริษัท สยามฮิตาชิ เอลลิเวเตอร จํ ากัด ดํ าเนินการติดตั้งลิฟท จํ านวน 2 ตัวเรียบรอยแลว

แตระบบไฟฟายังไมเรียบรอย บริษัทเทพอินทนนทจํ ากัด ไดดํ าเนินการอยูและเปดทดลอง
ใชแลวเม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2547

2. บริษัท บริหารสินทรัพยสุขุมวิท จํ ากัด ไดสงรางแผนการกอสรางศูนยหัวใจสิริกิติ์ ให
พิจารณาแลว  และจะนัดประชุมผูเกี่ยวของเพื่อหารือเกี่ยวกับปญหาและแผนการกอสราง
รวมกันระหวาง บริษัทสินทรัพยสุขุมวิท จํ ากัด นายพรชัย นุชสุวรรณ อธิการบดี

     รองอธิการบดีฝายบริหาร  และผูอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์
อธิการบดไีดเสนอท่ีประชมุเพิม่เตมิวา ขณะนี ้มหาวทิยาลัยขอนแกน  อยูระหวางด ําเนนิการเพือ่

บอกเลิกสัญญาการกอสรางอาคารและเตรยีมการจดัจางใหม ดงันี้
1. ศนูยหัวใจสิริกติิ ์ฯถาไมสามารถตกลงกบั บบส. ไดกจ็ ําเปนตองบอกเลิกสัญญา
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2. อาคารศรนีครนิทรานสุรณ (อาคาร 19 ชัน้) ก ําลังด ําเนนิการบอกเลกิสัญญา   และเตรยีมการ
เพือ่จดัจางใหม และมีการเสนอแบบกอสรางมาแลว ขณะนีไ้ดแตงตัง้คณะกรรมการก ําหนด
ราคากลาง และจะรบีด ําเนนิการใหสามารถกอหนีผู้กพนัและทํ าสัญญาจางไดภายในปงบประมาณนี้

3. อาคารคณะวทิยาศาสตร   และ อาคารศนูยสารสนเทศ   อยูในกระบวนการบอกเลกิสัญญา
ขณะนีอ้ยูระหวางการพจิารณาความเรยีบรอยของแบบกอสรางและราคากลาง ท่ีจะตองจดัจาง
ใหม

จงึน ําเสนอท่ีประชมุเพือ่ทราบ
ทีป่ระชมุรบัทราบ  โดยมขีอสงัเกตวา ปญหาการกอสรางทีเ่กิดขึน้ เปนเพราะมหาวทิยาลยัไมมี

มาตรการ ทีเ่ขมงวดตัง้แตเริม่แรก   การกํ ากับดแูลควรตองใหเปนไปตามงวดงานของสญัญาอยางเครงครดั
ใชมาตรการทีเ่ด็ดขาดในแตละชวงงาน  และไมควรเลอืกผูรบัเหมาทีไ่มมีประสทิธภิาพ

และสภามหาวทิยาลยัมีมตใิหแตงต้ังคณะกรรมการเพือ่พิจารณาวางหลกัการเกีย่วกับงาน
กอสรางในมหาวทิยาลยั ดังน้ี  1) นายสชุาต ิ เมืองแกว   2) นางผาณิต นิติทณัฑประภาศ   3)  นายสนุทร
อรณุานนทชยั  4) รองอธกิารบดฝีายบรหิาร   และใหอธกิารบดเีสนอแตงต้ังกรรมการดงักลาวเพ่ิมเตมิไดตาม
ทีเ่หน็สมควร

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ขออนุมัติต้ังงบประมาณเงินรายไดป  2547  เพ่ิมเติม  ของ คณะวิศวกรรมศาสตร

ประธานใหรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยคณะ
วศิวกรรมศาสตรขอตั้งงบประมาณรายรับเพิ่มเติม จากเงินคาธรรมเนียมการศึกษา จํ านวน 926,700 บาท เพื่อ
ตั้งงบประมาณรายจายในงานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนรายจายในหมวดเงินอุดหนุน
(เงินอุดหนุนท่ัวไป) 729,100 บาท และหมวดเงินทุน (เงนิทุนสํ ารอง  เงนิกองทุนรวม และเงินสมทบจายคา
สาธารณูปโภค) 197,600 บาท เนื่องจากในภาคตน ปการศึกษา 2547 ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม คณะ
วศิวกรรมศาสตร เปดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีตามโครงการลักษณะพิเศษ จํ านวน 50 คน โดยจะมีรายรับ
เพิ่มขึ้นจากคาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ คาหนวยกิต และคาสมัครเขาศึกษา และจะมีรายจายในการบริหาร
จัดการหลักสูตรดังกลาว แตยังไมไดตั้งงบประมาณรายจายรองรับไว

ท้ังนี้ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งท่ี 11/2547 เม่ือวันท่ี  9
มิถุนายน 2547 แลว

จงึน ําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพือ่พจิารณาอนมัุติ
มต ิ ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมีมตอินุมัติการขอตัง้งบประมาณเงนิรายไดป 2547 เพ่ิมเตมิ ของ

คณะวศิวกรรมศาสตร ตามทีเ่สนอ

5.2  การสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
   ประธานใหอธิการบดเีสนอตอท่ีประชมุความวา ดวย ผูชวยศาสตราจารยศรีปญญา ใจใหญ คณบดี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ซ่ึงไดรับแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคม
ศาสตร ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2544 จะเกษียณอายุราชการในวันท่ี 30 กันยายน 2547  ทํ าใหตองพนตํ าแหนง
จากคณบดีดวย  เพื่อใหการดํ าเนินการสรรหาคณบดคีณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร เปนไปตามขอบงัคับ
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มหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวยการสรรหาคณบดี  พ.ศ. 2542  และฉบับท่ี 2  พ.ศ. 2543  จึงนํ าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะดังกลาว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติใหแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร
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 จํ านวน  7 หลักสูตร
ประธานใหอธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยมีคณะวิชาในสังกัดไดเสนอขออนุมัติ

หลักสูตร ซ่ึงไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร   และคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
พิจารณาหลักสูตรไดพิจารณาและแนะนํ าใหแกไขขอความตางๆซ่ึงผูรับผิดชอบหลักสูตรไดดํ าเนินการแกไขตาม
ขอเสนอแนะของผูทรงคณุวฒิุ เรยีบรอยแลว   จ ํานวน 7  หลักสูตร ซ่ึงมีรายละเอยีดการจ ําแนกหลักสูตร ตามคณะ
ระดบัปรญิญา  ประเภทหลกัสูตร  และประเภทการเปดสอน ตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ  สรปุไดดงันี้   

1. คณะแพทยศาสตร
    1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย ฉบับป พ.ศ. 2544

               (ประเภทปรับปรุงเล็กนอย)
2. คณะวิทยาการจัดการ

     2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการทองเท่ียว
            (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547)

3. คณะวิศวกรรมศาสตร
3.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

            (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2547)
3.2 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

            (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547)
3.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

                       (หลักสูตรความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกนกับ University of Regina)
3.4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม

             (หลักสูตรความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกนกับ  University of Regina)
   4. คณะเกษตรศาสตร

     4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาสัตวศาสตร
            (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547)
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จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรตามที่เสนอ
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหดํ าเนินการตอไปได

5.9 เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษา    
ประธานใหกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยมีคณะ

ตางๆในสังกัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํ าคณะไดเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการ
ศึกษาโดยรับรองวาไดตรวจสอบรหัสประจํ าตัวนักศึกษา  ชื่อ-ชื่อสกุล รายวชิา  สาขาวชิา  และคะแนนเฉลีย่สะสม
ถกูตองเรยีบรอยแลว มหาวทิยาลัยจงึน ําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพิจารณาอนมัุติตามอํ านาจตามความในมาตรา
16 (3) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541   จํ านวน   291  คน   ประกอบดวย

-  ระดบัปรญิญาเอก                         7    คน
-  ระดับปริญญาโท                 133   คน
-  ประกาศนียบัตรบัณฑิต             2   คน
-  ระดับปริญญาตรี                 149   คน

ซ่ึงมีรายละเอยีดสรปุการจ ําแนกผูสํ าเรจ็การศกึษาตามคณะ   ระดบัหลักสูตร  ชือ่ปรญิญา ตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชมุ

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษาตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 รายงานผลการดํ าเนินงานของศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก

ประธานใหรองอธิการบดฝีายบรหิารเสนอตอท่ีประชมุความวา ตามที่ มหาวิทยาลัยขอนแกน
ไดจดัจางบรษิทั เอน็.ซี.ซี แมนเนจเมนท แอนด ดเิวลลอปเมนท จ ํากดั เปนผูบรหิารจดัการศูนยประชุมอเนก
ประสงคกาญจนาภเิษก มาตัง้แตป 2541 นัน้ บดันี ้ศนูยประชมุฯ ไดสรุปผลการดํ าเนินงาน ประกอบดวย
1)ผลการด ําเนนิงานในป 2546  2) รายงานผลประกอบการ ในป 2541–2547  3) ผลการด ําเนนิงานตัง้แตเดอืน
มกราคม – พฤษภาคม 2547 ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระ โดยสรปุคอื ผลประกอบการตัง้แตป 2541 –
2545 มีคาใชจายในการด ําเนนิงานสูงกวารายไดมาโดยตลอด  แตในป 2546 เริม่มีก ําไรเปนเงนิ 1,702,540.02 บาท
และในป 2547  ชวงเดอืนมกราคม – พฤษภาคม 2547 รวม 5 เดอืน  มีก ําไร  977,512.48 บาท

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.2 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษา
มหาวทิยาลัยไดจดัทํ าหนงัสือเวยีนเสนอตอกรรมการสภามหาวทิยาลัยเพือ่พจิารณาอนมัุตปิรญิญา

ใหแกผูสํ าเรจ็การศกึษา จ ํานวน   106  คน ตามหนังสือมหาวิทยาลัยขอนแกน  ท่ี ศธ 0514.1.1.2/ว.3787 และ
ตามบันทึก ท่ี ศธ 0514.1.1.2/ว.332  ลงวันท่ี  8  มิถุนายน 2547 โดยครบรอบการเวียนในวันท่ี  14
มิถุนายน 2547  และเม่ือถึงวันท่ีครบกํ าหนดการเวียนหนังสือแลวปรากฏวาไมมีขอทักทวงแตประการใด  
จึงถือวาสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ  สรุปไดดังนี้
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-  ระดับปริญญาตรี            44      คน  
-  ระดับปริญญาโท            61      คน
-  ระดับปริญญาเอก            1      คน  
จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.3 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี  ประจํ าเดือนพฤษภาคม 2547
ดวยในเดอืนพฤษภาคม 2547 อธิการบดไีดปฏิบตัภิารกจิตางๆประกอบดวย  งานประจ ําท่ัวไป   

กิจกรรมที่เกี่ยวของกับตางประเทศ/วิเทศสัมพันธ  การเปนวิทยากรบรรยายหรืออภิปราย  และอื่นๆ  ซ่ึงมี
รายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

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

ในดานการพัฒนาวิชาการและผลิตบัณฑิต  การวิจัย  การบริการวิชาการ  การสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
การพัฒนานักศึกษา  การตางประเทศ  การพัฒนาส่ิงแวดลอม การพัฒนาระบบบริหารและบุคลากร
การพฒันาเทคโนโลย ี  และการจดักจิกรรมพเิศษอืน่ๆ  ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.5 รายงานผลการดํ าเนินการกรณีเกิดเหตุการณไมสงบภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน
      อันเน่ืองมาจากการสรรหาอธิการบดี

ตามที่เกิดเหตุการณไมสงบในมหาวิทยาลัยขอนแกนขึ้นระหวาง วันท่ี 9 ธันวาคม 2541 –
19 มกราคม 2542 เนื่องจากการคัดคานการสรรหาอธิการบดีของนักศึกษากลุมหนึ่ง จนนํ าไปสูคดอีาญา
การดํ าเนินการทางวินัยนักศึกษา จนนํ าไปสูการส่ังใหนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนพนสภาพนกัศกึษา ซ่ึงตอมา
นกัศกึษาไดฟองมหาวทิยาลัยขอนแกนเปนคดตีอศาลปกครองนัน้ ขณะนีมี้ความคบืหนาในเรื่องดังกลาวระดับหนึ่ง
แลว คือมีคํ าพิพากษาศาลอาญา และคํ าส่ังศาลปกครองแลว  ตามรายละเอียดเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.6 การเปนเจาภาพจัดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ
               BSAS-AHAT Animal Science Conference

ประธานใหศาสตราจารยเมธา  วรรณพฒัน  เสนอตอท่ีประชมุความวา ดวย The British Society
of Animal Science (BSAS) รวมกับสมาคมสัตวบาลแหงประเทศไทย  จะจัดใหมีการประชุมสัมมนาวิชาการ
ปศุสัตว ระดับนานาชาติ (Animal Science International Conference) ภายใตหัวขอเรื่อง “ระบบการผลิตแบบ
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ผสมผสานปศุสัตว-พืช เพื่อใหพอเพียงกับความทาทายของโลกาภิวัตน”  ในระหวางวันท่ี 14-18 พฤศจิกายน
2548  ณ โรงแรมโซฟเทล ราชา ออคิด และมหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
นักวิชาการไดนํ าเสนอผลงานวิจัย แลกเปล่ียนความรู ความคิดเห็นและประสบการณ ตลอดจนการจัด
นิทรรศการเพื่อเปนการเผยแพรผลงานวิจัยในสาขาวิชาการผลิตปศุสัตวและสาขาท่ีเกี่ยวของ  โดยคาดวาจะมี
นักวิชาการ นักศึกษาและผูประกอบการเชงิพาณชิย ท้ังในเขตเอเชยี และจากท่ัวโลก ประมาณ 800 คน เขารวม
ประชมุสัมมนาในครัง้นี ้ และ สมาคมสตัวบาลแหงประเทศไทยไดเสนอชือ่ ศาสตราจารยเมธา  วรรณพฒัน
ศาสตราจารยระดบั 11 สังกดัภาควชิาสัตวศาสตร และผูอ ํานวยการศนูยวจิยัและพฒันาทรพัยากรอาหารสตัวเขตรอน
คณะเกษตรศาสตร เปนประธานคณะกรรมการด ําเนนิงานระดบัประเทศ (National Organizing Committee, NOC)
ดวย

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.7 รายงานสรุปขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน
      เดือน พฤษภาคม 2547
         ดวยฝายกจิการพเิศษ และงานประชาสมัพนัธ ไดรวบรวมรายงานขาวมหาวทิยาลัยขอนแกน

ในหนาหนงัสือพมิพ วารสาร ส่ือมวลชน  ประจ ําเดอืนพฤษภาคม 2547   โดยแยกประเภทเปนขาวดานตางๆ ไดแก
วชิาการ   วจิยั   บคุคล  กจิกรรม  และท่ัวไป  รวม 74 ขาว  ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ

       จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
         ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7  เรื่องอื่นๆ
7.1  การเรียกเก็บเงินคาใชจายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนสาธิต

                          มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานใหรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ และอธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมความวา  ดวย

รองอธิการฝายกิจการพิเศษไดรับโทรสารจาก พลตรีมาโนช  พงษพิสิษฐ คณะกรรมการติดตามและประสาน
งานตามการส่ังการของนายกรัฐมนตรี  (คณะกรรมการบานพิษณุโลก) แจงวา มีผูปกครองนักเรียนโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดมีหนังสือเรื่องรองเรียนถึง ฯพณฯนายกรัฐมนตรี วา ไดรับความเดือดรอนจาก
การเรียกเก็บเงินคาใชจายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนฯ ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับท่ี 260/2546 ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2546) ท้ังๆท่ีเปนการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีรฐับาลจะตอง
บรกิารใหฟร ีและคณะกรรมการกฤษฎกีากไ็ดมีบนัทึกเรือ่งท่ี 780 –781/2546 เม่ือเดอืนธนัวาคม 2546 ออกมาแลว
วาไมสามารถด ําเนนิการได  คณะกรรมการบานพษิณโุลกจงึไดขอความรวมมอืมายังมหาวทิยาลัยขอทราบความ
คืบหนาการด ําเนนิการการแกปญหาเกีย่วกบัเรือ่งนี ้ เพือ่เปนหลักฐานขอมูลสรปุเปนความกาวหนา ในการแกปญหา
เกีย่วกบัเรือ่งนีเ้สนอตอ ฯพณฯ นายกรฐัมนตร ีตอไป

และประกอบกับ สํ านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดมีหนังสือท่ี ศธ 0506/4785 ลง
วันท่ี 9 เมษายน 2547 ใหมหาวิทยาลัยชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการเก็บคาพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เนื่องจาก
ผูปกครองนกัเรยีนโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยขอนแกน ไดสงเรือ่งรองเรยีนถงึรฐัมนตรวีาการกระทรวงศกึษาธิการ
สรุปความวา ตามที่รัฐบาลตองจัดใหเด็กไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป โดยไมเสียคาใชจาย แตโรงเรียน



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี  6/2547 เม่ือวันท่ี  30  มิถุนายน 2547

14

สาธิตมหาวทิยาลัยขอนแกนไดมีการเรยีกเกบ็คาพฒันาคณุภาพการศกึษา โดยอางวาตองน ําเงนิไปเปนเงนิเดอืนครู
อตัราจาง และหากผูปกครองไมจาย จะมีผลตอการประเมนิผลการเรยีนและการออกใบ ร.บ. ใหกบันกัเรยีน ดวย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดมีบันทึก ท่ี ศธ 0514.5.10/240  ลงวันท่ี  25 มิถุนายน
2547  ชี้แจงเหตุผลและความจํ าเปนในการขอรับการสนับสนุนคาใชจายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี 260/2546 ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2546  พรอมท้ังสรุปขอเสนอแนะ
ตางๆ ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและใหคํ าแนะนํ า
มติ  ที่ประชุมรับทราบ และมีมติใหมหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อศึกษาและเสนอ

แนวทางแกปญหาเรื่องดังกลาวประกอบดวย 1) นายสมพร  กลิ่นพงษา 2)นางผาณิต  นิติทัณฑประภาศ
3) นายสุชาติ  เมืองแกว   4)คณบดีคณะศึกษาศาสตร    และ ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาผูแทนบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัย จากสภาคณาจารย  และ สภาขาราชการและลูกจาง รวมเปนกรรมการ ดวย      

ทั้งน้ี ขอใหมหาวิทยาลัยเนนเรื่องการทํ าความเขาใจโดยใหนํ าเสนอขอเท็จจริงตอบุคลากรตอไป

เลิกประชุมเวลา    11.40  นาฬิกา

(รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)
                                                                  รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
     กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน

นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์
ผูจดรายงานการประชุม
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