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 รายงานการประชุมคณบดี
วาระพิเศษ

เม่ือวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน  2546
ณ  หองประชุมสารสิน  ชั้น 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ

………………………………………………………………………
ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต  สกลไชย  อธิการบดี ประธาน
2.   รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร คนท่ี 2

แทนรองอธกิารบดฝีายบรหิาร
3. รศ.พิศาล  ศิริธร รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
4. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
5. รศ.สมหมาย  ปรีเปรม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
6. ผศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ คณบดีคณะเกษตรศาสตร
7. รศ.วินิต  ชินสุวรรณ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
8. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก คณบดีคณะวิทยาศาสตร
9. รศ.สัมพันธ  พันธุพฤกษ คณบดีคณะศึกษาศาสตร
10. รศ.วิภาพร  วรหาญ รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร
11. ผศ.สุชาติ  อารีมิตร คณบดีคณะแพทยศาสตร
12. ผศ.ศรีปญญา  ใจใหญ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
13. รศ.ยุพา  เอื้อวิจิตรอรุณ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
14. ผศ.วีระศักดิ์  ชายผา คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
15. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย คณบดีคณะเภสัชศาสตร
16. รศ.เกรียงศักดิ์   ศรีสุข คณบดีคณะเทคโนโลยี
17. ผศ.ธนู  พลวัฒน คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
18. รศ.สุเมธ  แกนมณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
19. นายจรัญ  ชัยประทุม รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
20. นางทัศนีย  บุญชูวิทย รองผูอํ านวยการฝายบริหาร

แทนผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ
21. รศ.ชรัตน  มงคลสวัสดิ์ ผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร
22. นายวันชัย  ศรจิตรเสนศิริ เลขานุการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ

แทนผูอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
23. รศ.เทอดศักดิ์  คํ าเหม็ง รองผูอํ านวยการ

แทนผูอํ านวยการศนูยบริการวิชาการ
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24. ผศ.วรรณี  เนตรสิงหนาท รองผูอํ านวยการฝายบริหาร
แทนผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล

25. ผศ.พิศิษฐ   โจทยกิ่ง ประธานสภาคณาจารย
27. นางสังวาลย  ชางทอง ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาบุคคล

ผูชวยเลขานุการท่ีประชุมคณบดี

ผูไมมาประชุม
1.   รศ.กุลธิดา  ทวมสุข รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
2. รศ.นิวัตร  จันทรเทวี คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
3. รศ.ประจักษ  พัวเพิ่มพูลศิริ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
4. รศ.สุจินต  สิมารักษ รักษาราชการแทนผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผูเขารวมประชุม
1. รศ.สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ ผูอํ านวยการโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
2. นายบุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย รองประธานสภาขาราชการและลูกจาง คนท่ี 1

แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง
3. นายอาคม  อึ่งพวง รองประธานกรรมการฝายบริหาร

ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานกรรมการดํ าเนินการ
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํ ากัด

4. นางสาวณัฐทิณี  เรืองพร ผูจัดการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํ ากัด

เริ่มประชุมเวลา 10.30  นาฬิกา

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องปญหาสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานกลาวเปดประชุมและแจงตอท่ีประชุมความวา เนื่องจากมีกรณีปญหาสหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัยขอนแกน จํ ากัด ถึงขั้นถูกตรวจคน และมีการดํ าเนินคดีเกี่ยวเนื่องกับโครงการเงินกูพิเศษ นั้น สงผล
กระทบตอความเชื่อม่ันของสมาชิกสหกรณออมทรัพย ทํ าใหมีสมาชิกจํ านวนหนึ่งไปถอนเงินจากสหกรณออม
ทรัพยฯ จํ านวนมาก และส่ือตางๆไดเสนอเหตุการณท่ีเกิดขึ้น กอใหเกิดกระแสวิพากษวิจารณอยางมากทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย และสงผลตอภาพลักษณและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยขอนแกน จึงไดเชิญประชุม
คณบดีวาระพิเศษ เพื่อพิจารณาหาแนวทางแกไขในเรื่องดังกลาว และใหรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษานํ า
เสนอลํ าดับความเปนมาเกีย่วกบัปญหากรณสีหกรณออมทรพัย มหาวทิยาลัยขอนแกน จ ํากดั ในสวนทีเ่กีย่วของกบั
มหาวทิยาลัยขอนแกน ตอท่ีประชมุ ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระ

จากนั้นประธานใหนายอาคม  อึ่งพวง รองประธานกรรมการฝายบริหารผูปฏิบัติหนาท่ีแทน
ประธานกรรมการดํ าเนินการสหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยขอนแกน จํ ากัด เสนอขอมูลเพิ่มเติมตอท่ีประชุม
ความวา กรณีเกิดเหตุความวุนวายขึ้นในสหกรณออมทรัพยฯ ถึงขั้นมีการแจงความรองทุกขตอพนักงานสอบสวน
สถานีตํ ารวจภูธร อ.เมือง จ.ขอนแกน และเจาหนาท่ีตํ ารวจไดขอเขาตรวจคนท่ีทํ าการของเอกชนผูดํ าเนินธุรกิจจัด
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สรรที่ดิน  และตรวจคนสหกรณออมทรัพยฯ ทํ าใหมีสมาชิกจํ านวนหนึ่งไปถอนเงินจากสหกรณออมทรัพยฯ โดย
ในระยะเวลา 3 วัน มีการถอนเงินไปประมาณ 160 ลานบาท สงผลตอสภาพคลองทางการเงินของสหกรณออม
ทรัพยฯ ดังนั้น สหกรณออมทรัพยฯ จึงไดกูเงินจากธนาคารตางๆ และจากชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศ
ไทย เพื่อพยุงสถานการณมิใหเลวรายมากย่ิงขึ้น

ประธานเสนอตอท่ีประชุมความวา กรณีปญหาของสหกรณออมทรัพยฯ ท่ีเกิดขึ้นในทางกฎหมาย
นั้น แมมหาวิทยาลัยจะไมไดมีสวนเกี่ยวของในการบริหารงานของสหกรณออมทรัพยฯ แตเนื่องจากสมาชิกสวน
ใหญเปนบุคลากรในสังกัด และอยูในพื้นท่ีของมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยจึงมีบทบาทในสวนของการเสนอแนะ
ใหความคิดเห็นตอการบริหารงานของสหกรณออมทรัพยฯ และท่ีประชุมผูบริหารไดประชุมปรึกษาหารือ สรุป
ประเด็นปญหา และเสนอแนะแนวทางแกไข โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ปญหาความสงสัยและของใจของสมาชิกสหกรณออมทรัพย  มหาวิทยาลัยขอนแกน  จํ ากัด
ตอโครงการ กูเงินเพื่อเชาซ้ือท่ีดินซ่ึงดํ าเนินการโดยเอกชน

ประเด็น
1.1 มีการปลอมแปลงเอกสารหรือไม
1.2 มีการหมุนเวียนเอาที่ดินแปลงท่ีสมาชิกสหกรณออมทรัพยฯ ไดจํ านองไวแลวกับ

สหกรณออมทรัพยฯ ไปใหสมาชิกรายอื่นย่ืนกูและจดจํ านองหรือไม
1.3 สมาชิกยังคงถูกหักเงินเดือน ณ ท่ีจายเปนประจํ าเดือนและมีหนี้สินมาก
1.4 ท่ีดินท่ีสมาชิกจํ านองกับสหกรณออมทรัพยฯอยางถูกตองถูกโอนเปล่ียนมือไปเปนของ

ผูอื่นในรูปแบบการไถถอน ขายและจํ านองอีกหลายครั้งโดยเจาตัวไมเคยรับรู รับทราบ
ฯลฯ

สถานการณปจจุบัน
(1) มีการรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนแลว
(2) พนักงานสอบสวนอยูระหวางการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อประกอบการสอบสวน
     ดํ าเนินคดี  โดยมีการแจงขอกลาวหาเบื้องตนบางแลว
(3) สหกรณออมทรัพยฯ ไดใหความรวมมือในการใหเอกสารตางๆตอพนักงานสอบสวน
(4) มีผูรองเรียนไปยังสํ านักงานตํ ารวจแหงชาติ  ใหเปล่ียนแปลงชุดพนักงานสอบสวน
(5) มีความไมไววางใจในขั้นตอนการรวบรวมและตรวจสอบเอกสาร
(6) การนํ าเสนอขาวของส่ือมวลชน  สูสาธารณชน  สรางความเสียหายและสับสน

ขอเสนอแนะ
(1) ควรปลอยใหกระบวนการยุติธรรมโดยพนักงานสอบสวนดํ าเนินการตอไป เพื่อให
     ความจริงและความถูกตองปรากฏ  เนื่องจากกระบวนการดังกลาวยังมีการกล่ันกรอง
     โดยพนักงานอัยการและศาล  ตามลํ าดับ
(2) ท่ีประชุมใหญของสมาชิกสหกรณออมทรัพยฯ ควรแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอเท็จจรงิกรณท่ีีมีการรองทุกขเกีย่วกบัการใหกูพเิศษและโครงการทีเ่กีย่วของหรอืไม
(อ ํานาจในการแตงตัง้กรรมการเปนของท่ีประชมุใหญ)
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(3) ควรดํ าเนินการเพื่อสรางความเขาใจท่ีถูกตองตอส่ือมวลชนและขอความรวมมือ
     กับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกนในการใหขาวตอส่ือมวลชน  เพื่อมิใหเกิดความ
     เสียหายตอชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยมากไปกวานี้

2. ความเชือ่ม่ันตอสถานะทางการเงนิและอนาคตของสหกรณออมทรพัย มหาวทิยาลัยขอนแกน จ ํากดั
ปญหาดังกลาวทํ าใหมีสมาชิกบางสวนไปถอนเงินฝากหรือถอนหุนซ่ึงหากสถานการณยังเปนไป
เชนนี้ อาจสงผลตอความมั่นคงของสหกรณออมทรัพย  มหาวิทยาลัยขอนแกน  จํ ากัด

สถานการณปจจบุนั
(1) สถานการณการเงินเปนอยางไรและมียอดถอนเงินในชวงเดือน พ.ย. เทาใด ?
(2) สภาพคลองของสหกรณออมทรัพยฯ เปนอยางไร ?
(3) สหกรณจังหวัดขอนแกน  ไดยืนยันสถานภาพทางการเงิน  ณ  วันท่ี  31  ตุลาคม 2546
(4) สหกรณออมทรัพย  มหาวิทยาลัยขอนแกน จํ ากัด  ไดมีหนังสือขอกูยืมเงิน

จากมหาวิทยาลัยขอนแกน  จํ านวนสองรอยลานบาท
แนวทางการแกปญหา

1) บุคลากรของมหาวิทยาลัยพึงรวมแรงรวมใจกันพยุงสถานะและสรางเสถียรภาพของ
สหกรณออมทรัพยฯ  โดยระงับการถอนเงินฝากและถอนหุน  ท้ังนี้เพื่อประโยชนโดย

     รวมของสหกรณออมทรัพยฯและมหาวิทยาลัยและท่ีสํ าคัญท่ีสุดคือของบุคลากร
มหาวิทยาลัย

2) เห็นควรใหมหาวิทยาลัยหาแนวทางในการแกไขปญหาทางการเงิน  เพื่อประโยชนของ
     บุคลากร  และในกรณีท่ีไมอยูในอํ านาจของอธิการบดี  เห็นควรใหเสนอ

สภามหาวิทยาลัย  เพื่อพิจารณาตอไป

3. ปญหาความเชื่อม่ันตอการบริหารงานของสหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยขอนแกน จํ ากัด
     โดยเฉพาะอยางย่ิงตัวบุคคลและระบบบริหารงาน

แนวทาง/ขอเสนอแนะ
(1) ควรแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบเรื่องดังกลาว โดยแตงตั้งจากบุคคลที่เปนกลาง

หรือไมมีสวนเกี่ยวของกับการดํ าเนินการดังกลาวดวยหรือไม (ตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ พ.ศ. 2542  มาตรา 16 (4) นายทะเบียนสหกรณ  มีอํ านาจตรวจสอบและ
ไตสวนการดํ าเนินงานของสหกรณออมทรัพย)

(2) ควรปรบัองคประกอบของคณะกรรมการด ําเนนิการ สหกรณออมทรพัยมหาวทิยาลัยขอนแกน จ ํากดั
ใหมีจุดเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย เพื่อใหสามารถสนับสนุนไดอยางเปนรูปธรรมและ
สรางความมั่นใจตอสมาชิก และควรปรับสัดสวนของคณะกรรมการฯ ใหมีสวนรวมจาก
ผูแทนของบุคลากรแตละประเภท รวมทั้งควรเพิ่ม ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานเพื่อสราง
ความเขมแข็งใหกับสหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยขอนแกน จํ ากัด

(3) ควรปรับปรุงระเบียบของสหกรณออมทรัพย  ฯ ในเรื่องหลักเกณฑการใหสินเชื่อใหได
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มาตรฐาน โดยคํ านึงถึงศักยภาพในการใชคืนและเงินคงเหลือในการดํ ารงชีพปกติ และ
ควรมีหนวยงานกลางเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงดูแลในการอนุมัติใหสินเชื่อ

4. บทบาทของมหาวิทยาลัยขอนแกน ตอสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํ ากัด
สถานะของสหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยขอนแกน จํ ากัด :  สถานภาพทางกฎหมาย ของส

หกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน  จํ ากัด ถือเปนนิติบุคคลที่แยกจากและไมขึ้นกับมหาวิทยาลัยขอนแกน
การบริหารงานภายใต พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ. 2542 และระเบียบของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน
จํ ากัด  โดยมีผูบริหาร ไดแก คณะกรรมการดํ าเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํ ากัด ซ่ึงมีสิทธิ
และอํ านาจในการกํ าหนดนโยบายการดํ าเนินงานตางๆ การควบคุมการดํ าเนินงานของสหกรณออมทรัพยฯ ขึ้นอยู
กับนายทะเบียนสหกรณ (ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน) ซ่ึงในทางปฏิบัติผูควบคุมดูแล คือ สหกรณจังหวัด (ใน
ฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ) ซ่ึงสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

ความเกีย่วพนักบัมหาวทิยาลัยขอนแกน  แมวา มหาวทิยาลัยขอนแกนจะไมมีสวนเกีย่วของกบัสถานะ
และการบรหิารงานของสหกรณออมทรพัยมหาวทิยาลัยขอนแกน จ ํากดั และอธิการบดหีรอืผูบรหิารมหาวทิยาลัยขอนแกน มิ
ไดเปนกรรมการด ําเนนิงานของสหกรณออมทรพัยฯ (ระเบยีบสหกรณออมทรพัยฯ มิไดก ําหนดใหเปน) แตอยางไรกต็าม
มหาวทิยาลัยขอนแกน มีสวนเกีย่วของกบัสหกรณออมทรพัยมหาวทิยาลัยขอนแกน จ ํากดั ดงันี้

(1) สมาชิกของสหกรณออมทรัพย  มหาวิทยาลัยขอนแกน จํ ากัด เปนบุคลากรของ
      มหาวิทยาลัยขอนแกน ท้ังอาจารย ขาราชการและลูกจาง
(2) ผูบริหารของสหกรณออมทรัพย  มหาวิทยาลัยขอนแกน จํ ากัด ไดแก คณะกรรมการดํ าเนิน

งาน เปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแกน
(3) มหาวิทยาลัยขอนแกน มีเงินฝากกับสหกรณออมทรัพยฯ จํ านวนหนึ่ง  และเงินฝาก
      สวนใหญของสหกรณออมทรัพยฯ มาจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย
(4) มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหการสนับสนุนสหกรณออมทรัพยฯ โดยหักเงินเดือนและคาจาง
      ณ ท่ีจายของบุคลากรท่ีเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพย  มหาวิทยาลัยขอนแกน จํ ากัด
      ซ่ึงกูเงินจากสหกรณออมทรัพยฯ
(5) กิจการของสหกรณออมทรัพย  มหาวิทยาลัยขอนแกน จํ ากัด เชน การกูยืมเงิน
      โดยหลักการแลวเปนการชวยเหลือสมาชิกและบรรเทาความเดือดรอนของสมาชิก
ดังนั้น โดยรวมแลว หากสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํ ากัด มีความมั่นคงในฐานะ

การเงนิไดรบัความเชือ่ม่ันจากสมาชกิและการด ําเนนิงานของสหกรณออมทรพัยฯ เปนไปโดยถกูตองและเปนธรรม
ผลดีก็จะตกแกสมาชิกซ่ึงเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแกนและยอมสงผลดีตอการปฏิบัติงานในหนาท่ีราช
การ

ในทางตรงกันขาม หากสหกรณออมทรัพยฯ มีปญหาในฐานะการเงิน หรือไมไดรับความเชื่อม่ัน
จากสมาชิก หรือทํ าใหสมาชิกสวนใหญไดรับความเดือดรอน ผลเสียก็จะตกกับสมาชิกซ่ึงเปนบุคลากร
มหาวิทยาลัยและยอมจะสงผลตอการปฏิบัติหนาท่ีราชการดวย และท่ีสํ าคัญท่ีสุดยอมสงผลตอภาพลักษณและชื่อ
เสียงของมหาวิทยาลัยขอนแกนดวย

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาใหขอคิดเห็นเสนอแนะในการแกปญหาของสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยขอนแกน จํ ากัด และในเวลา 13.00 น. วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2546 สหกรณออมทรัพยฯ
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ไดกํ าหนดใหมีการประชุมใหญวิสามัญ ครั้งท่ี 2/2546 ณ หองประชุมใหญ คณะสัตวแพทยศาสตร เพื่อรายงาน
ขอเท็จจริงของกรณีดังกลาว จึงขอเรียนเชิญผูบริหาร คณบดี ผูอํ านวยการทุกทานเขารวมรับฟงดวย

ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบตามขอคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมผูบริหารตามที่เสนอ
และใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติม ดังน้ี

- ปญหาดังกลาว ควรใหกระบวนการยุติธรรมโดยพนักงานสอบสวนดํ าเนินการตาม
กระบวนการตอไปเพื่อใหความจริงและความถูกตองปรากฎ เน่ืองจากกระบวนการ
ดังกลาวยังมีการกลั่นกรองโดยพนักงานอัยการและศาลอีกชั้นหน่ึง

- ควรดํ าเนินการเพื่อสรางความเขาใจสื่อมวลชนและขอความรวมมือจากบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ในการใหขาวตอสื่อมวลชน เพ่ือมิใหเกิดความเสียหายตอชื่อเสียง
ของมหาวิทยาลัยมากไปกวาน้ี

- เห็นควรแกไขระเบียบของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํ ากัด เพ่ือปรับปรุง
องคประกอบของคณะกรรมการดํ าเนินการของสหกรณออมทรัพยฯ ใหมีจุดเชื่อมโยงกับ
มหาวิทยาลัย เพ่ือใหมหาวิทยาลัยสามารถสนับสนุนสหกรณออมทรัพยฯ และสรางความ

     ม่ันใจแกสมาชิกและควรปรับสัดสวนของคณะกรรมการดํ าเนินการใหมีสวนรวมจาก
ผูแทนของบุคลากรแตละประเภท รวมทั้งควรเพิ่มผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานเพ่ือสราง
ความเขมแข็งใหกับสหกรณออมทรัพยฯ

- การถอนเงินฝากหรือถอนหุนน้ันเปนสิทธิของสมาชิก จึงไมควรแจงขอความรวมมือเพ่ือ
ระงับการถอนเงินฝากและถอนหุนเพ่ือแกปญหาดังกลาว

เลิกประชุมเวลา   13.15 นาฬิกา

     (ผูชวยศาสตราจารยอารมย   ตัตตะวะศาสตร)
     รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
     ปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการท่ีประชุมคณบดี

นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน   มูลศรี
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
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