
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
ครั้งที่  4/2547
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  8. นายพรชัย  นุชสุวรรณ                                  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
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12. รศ.สุมนต   สกลไชย                               อธิการบดี
13. ผศ.พิศิษฐ  โจทยกิ่ง                  ประธานสภาคณาจารย
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18. รศ.เชิดชัย  ตันติศิรินทร                            กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
                                                                    จากคณาจารยประจํ า
19. รศ.สุภาพ  ณ นคร               กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากการเลือกตั้ง

              จากคณาจารยประจํ า
20. รศ.กิ่งฟา  สินธุวงษ               กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
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22. รศ.มนตรี  บุญเสนอ               กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
                        จากคณาจารยประจํ า

23. นายกิตติพงษ  วงศวิชิต               กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
                     จากขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย

24. รศ.ดํ ารงค   หอมดี                 รองอธิการบดีฝายบริหาร
        กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนรองอธิการบดี

ปฏิบตัหินาท่ีแทนกรรมการและเลขานกุารสภามหาวทิยาลัย
25. นางสังวาลย  ชางทอง                                        ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูไมมาประชุม  (เนื่องจากติดราชการ  หรือภารกิจสํ าคัญ)
1. รศ.สายหยุด  นิยมวิภาต                กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
2. ศ.วิจารณ  พานิช                 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
3. นายชัยวัฒน  วงศวัฒนศานต       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
4. รศ.วินิต  ชินสุวรรณ           คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
       กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
5. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข                 รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

              กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูเขารวมประชุม  
1. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
2. รศ.พิศาล  ศิริธร รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
3. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ

เริ่มประชุมเวลา        09.00  นาฬิกา
 ประธานกลาวเปดประชุมและดํ าเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้ คือ

ระเบียบวาระที่ 1    เรื่องที่ประธานแจงตอที่ประชุม
เนื่องจาก รศ.กุลธิดา ทวมสุข  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ติดราชการ

ตางประเทศขออนุญาตลาประชุม จึงขอมอบหมายให  รศ.ดํ ารงค   หอมดี  รองอธิการบดีฝายบริหาร
ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งนี้แทน

ระเบียบวาระที่ 2    เรื่องที่เลขานุการแจงตอที่ประชุม
2.1 ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนคณาจารยประจํ า

(แทนตํ าแหนงที่วางลง)
ประธานใหอธิการบดีเสนอตอท่ีประชมุความวา ตามที ่รศ.ชชูาต ิอารจีติรานสุรณ ไดขอลาออกจาก
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กรรมการสภามหาวทิยาลัย ประเภทผูแทนคณาจารยประจ ํา เนือ่งจากไดรบัแตงตัง้ใหด ํารงต ําแหนงคณบดคีณะ
เทคนคิการแพทย นัน้  มหาวทิยาลัยไดด ําเนนิการแตงตัง้คณะกรรมการด ําเนนิการเลอืกตัง้กรรมการสภามหาวทิยาลัย
ประเภทผูแทนคณาจารยประจํ า (แทนตํ าแหนงท่ีวางลง) และไดดํ าเนินเลือกตั้งตามวิธีการท่ีคณะกรรมการ
กํ าหนดแลว ปรากฏวา มีผูสมัครรับเลือกตั้งฯ เพียง 1 ราย คือ รองศาสตราจารยมนตรี บุญเสนอ ซ่ึงมีจํ านวน
เทากับตํ าแหนงท่ีวางลง  มหาวิทยาลัยจึงไดประกาศให รองศาสตราจารยมนตรี  บุญเสนอ  สังกัดคณะ
เทคโนโลยี เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนคณาจารยประจํ า

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และขอแนะนํ าตัว
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3    การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
                         ครั้งที่ 3/2547  เม่ือวันที่  31  มีนาคม 2547

ท่ีประชุมมีมติใหแกไขดังนี้
1. หนา 6 มติของวาระที่ 4.5  ใหเพิ่มเติมขอความตอจาก “ท่ีประชุมรับทราบ” วา “โดยใหคณะ

ทํ างานพิจารณารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. …รับไปพิจารณาในขั้นตอนตอไป”
2. หนา 9  มติวาระที่ 4.10  แกไขคํ าวา “ทานผาณิต…”  เปน  “นางผาณิต …”

เม่ือแกไขเรยีบรอยแลว ท่ีประชมุมีมตริบัรองรายงานการประชมุครัง้ดงักลาว

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องสืบเน่ือง
4.1  รายงานสถานภาพเงินรายได ของมหาวิทยาลัยขอนแกน  เพียงวนัที ่ 20  เมษายน 2547
        และขออนุมัตินํ าเงินไปลงทุนในหุนกูบริษัทบริษัท ปตท.จํ ากัด (มหาชน)

ประธานใหรองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอท่ีประชุมความวา สถานภาพเงินรายได
มหาวิทยาลัยขอนแกนเพียงวันท่ี  20  เมษายน 2547 มหาวิทยาลัยขอนแกน มียอดเงินฝากรวม
2,855,771,691.13 บาท   โดยแยกฝาก ดังนี้

-   ฝากธนาคาร/สถาบนัการเงนิ (ฝากรวมสวนกลาง)  2,247,732,802.03 บาท คิดเปน 78.71 %
    (อัตราดอกเบี้ยเฉล่ีย 4.09%)
-  ฝากธนาคาร/สถาบันการเงิน ท่ีใชชื่อบัญชีเฉพาะ  505,099,009.21 บาท คิดเปน 17.69 %
-  ฝากธนาคารเพือ่ค้ํ าประกนัเงนิกูเพือ่การเคหะสงเคราะห  102,939,879.89 บาท  คิดเปน  3.60 %
เพ่ิมขึ้นจากเดือนมีนาคม 2547  เปนเงิน  17,223,079.03 บาท  มีดอกเบี้ยรับปงบประมาณ

2547  จํ านวน 49,032,701.01 บาท ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
และในขณะนี้มหาวิทยาลัยมีเงินรายไดเหลือจากการสํ ารองจายประมาณ 150 ลานบาท  จึงใครขอเสนอ

เพือ่พจิารณาอนมัุตนิ ําเงนิไปลงทุนในหุนกูของบรษิทั ปตท.จ ํากดั (มหาชน) ซ่ึงเปนหุนกูท่ีมีสภาพคลองสูง และมี
ความเส่ียงนอย จายดอกเบีย้ทุก 6 เดอืน  โดยมเีงือ่นไขการลงทุนและผลประโยชนตอบแทนโดยสรปุ ดงันี้

• ชุดที่ 1 ลงทุนระยะเวลา 8 ป  ปที่ 1-4  จายดอกเบี้ย 4.5% ตอป และปที่  5-8 จายดอกเบี้ย
5.5% ตอป

• ชุดท่ี 2 ลงทุนระยะเวลา 12 ป  ปท่ี 1-6  จายดอกเบี้ย  5% ตอป และปท่ี  7-12 จายดอกเบี้ย
5.8% ตอป
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ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดพิจารณาแลวเห็นวาการลงทุนในชุดท่ี 1 นาจะเหมาะสมกวาจึงขออนุมัตินํ าเงินรายได
ไปลงทุนซ้ือหุนกูของบริษัท ปตท.จํ ากัด (มหาชน) ชุดท่ี 1 ระยะเวลา 8 ป จํ านวน 100 ลาน

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และพิจารณาอนุมัติใหนํ าเงินรายไดไปลงทุนตามที่เสนอ
มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานสถานภาพเงินรายไดของมหาวิทยาลัย และอนุมัติใหนํ า

เงินรายไดไปลงทุนในหุนกูของบริษัท ปตท.จํ ากัด (มหาชน) ชุดที่ 1 ระยะเวลา 8 ปได เปนเงินจํ านวน
100 ลานบาท

4.2  รายงานความกาวหนาในการด ําเนินงานของคณะกรรมการดานการก ํากับนโยบายและการประเมนิ
      และ การดํ าเนินงานของคณะทํ างานเพ่ือติดตามผลการดํ าเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย

ประธานให รศ.สุภาพ  ณ นคร  ในฐานะกรรมการดานการกํ ากับนโยบายและการประเมิน และ
ประธานคณะทํ างานเพื่อติดตามผลการดํ าเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมความวา ในชวง
เดือนท่ีผานมาคณะกรรมการดานการกํ ากับนโยบายและการประเมินไดพักภารกิจเปนการชั่วคราว กอนท่ีจะ
ด ําเนินการประเมินผูบริหารระดับอธิการบดีและรองอธิการบดีในรอบตอไป  โดยอธิการบดีและรองอธิการบดี
จะไดสงรายงานเพื่อใชในการประเมินมาใหคณะกรรมการกํ ากับนโยบายและการประเมินในส้ินเดือนเมษายนนี้
ในการนี้ จึงขอรายงานการดํ าเนินงานของคณะทํ างานเพื่อติดตามผลการดํ าเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ท่ี
ไดแตงตั้งตามมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2547 เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2547  ดังนี้

1. การแตงต้ังคณะทํ างานฯและภาระหนาที่
มหาวทิยาลัยไดด ําเนนิการแตงตัง้คณะทํ างานเพือ่ตดิตามผลการด ําเนนิงานตามมตสิภามหาวทิยาลัย

และรวบรวมผลงานของสภามหาวิทยาลัย เรียบรอยแลว ตามคํ าส่ังสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี 9/2547
ลงวนัท่ี 2 0 เมษายน 2547 ประกอบดวย  รองศาสตราจารยสุภาพ ณ นคร  เปน  ประธานคณะท ํางาน
รองศาสตราจารยกิ่งฟา สินธุวงษ   รองศาสตราจารยเชิดชัย ตนัติศิรินทร   ศาสตราจารยเมธา วรรณพัฒน
นายกิตติพงษ  วงศวิชิต เปน  คณะทํ างาน  และเจาหนาท่ีงานประชุมทํ าหนาท่ีเปนฝายเลขานุการ
โดยคณะทํ างานชุดนี้มีภาระหนาท่ี  ในการติดตามผลการดํ าเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยและรวบรวมผล
งานของสภามหาวิทยาลัยเพื่อการประชาสัมพันธและรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ

2. หลักการการดํ าเนินงาน
   คณะทํ างานฯจะไดดํ าเนินการตามหลักการดังนี้

• มติสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 7/2545 (31 ก.ค.2545) กํ าหนดพันธกิจและนโยบายในการบริหาร
มหาวิทยาลัย เพื่อใหอธิการบดี ปฏิบัติ 5 ดาน

• นโยบายแตละดานจะมีพันธกิจและแผนยุทธศาสตรในการดํ าเนินงานชัดเจน
• สภามหาวิทยาลัยจะใชมติสภามหาวิทยาลัยในการมอบหมายงานใหอธิการบดีนํ าไปปฏิบัติ
3. วิธีการดํ าเนินการในการติดตามผลการดํ าเนินงาน

1. คณะทํ างานรวบรวมมติสภามหาวิทยาลัยท่ีผานการรับรองแลว ในแตละครั้ง
2. จัดจํ าแนกมติท่ีจํ าเปนจะตองติดตาม
3.   มอบหมายผูรับผิดชอบในการติดตามมติแตละเรื่อง
ท้ังนี้ คณะทํ างานจะติดตามการดํ าเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ตั้งแตคราวประชุมครั้งท่ี

3/2547  เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2547 เปนตนไป
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    4. ขอหารือ :
เนื่องจากภาระหนาท่ีของคณะทํ างานชดุนีต้องตดิตามมตสิภามหาวทิยาลัยเพือ่ใหไดขอมูลท่ี

ถกูตอง ชดัเจน เพื่อประชาสัมพันธไปสูประชากรในวงกวาง จึงขอเรียนหารือสภามหาวิทยาลัย วา กรอบความรับ
ผิดชอบ/บทบาท ของคณะทํ างานชุดนี้มีมากนอยเพียงใด

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณาใหความคิดเห็น
มติ  ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาแลวมีมติใหคณะทํ างานฯ สรางรูปแบบการจัดทํ า

เอกสาร เพ่ือการติดตามผลการดํ าเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย และรายงานตอสภามหาวิทยาลัยแบบ
งายๆ  โดยมีประเด็นเน้ือหาหลักวา วาระใดมีมติอยางไร   ใครเปนผูรับผิดชอบ  และมีผลดํ าเนินการ
อยางไร  การติดตามผลการดํ าเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยของคณะทํ างานไมควรตองลงลึกใน
รายละเอียดมากเกินไป โดยในรายละเอียดใหเปนหนาที่ของผูรับผิดชอบในมติแตละเรื่องเปนผูพิจารณา
ดํ าเนินการ

4.3  รายงานความคืบหนาของรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
                 สถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. …

ประธานใหอธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมความวา รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. … ไดผานการพิจารณาของวุฒิสภาแลว มีการปรับแกไขเล็กนอยบางสวน ซ่ึงมีราย
ละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  รางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสํ าคัญในการปรับเปล่ียน
ระบบการบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย โดยปรับบทบาทขององคกรกลางบริหารงาน
บุคคล (ก.ม.) ใหมีลักษณะเปนมาตรฐานและแนวทางกลางในเรื่องสํ าคัญ และเปล่ียนเปน ก.พ.อ. (คณะ
กรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา) กับท้ังมอบใหสภามหาวิทยาลัยเปนองคกรท่ีดูแลการบริหาร
งานบุคคล (เดิมไมมีหนาท่ีนี้) และยกเลิก อ.ก.ม.มหาวิทยาลัย  ดังน้ัน สภามหาวิทยาลัยจึงมีหนาที่เพ่ิมขึ้น
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล สรุปไดดังน้ี
1. กํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคล วินัย และการรักษาวินัย การดํ าเนินการทางวินัย การออกจาก

ราชการ การอุทธรณและรองทุกข และการพิจารณาตํ าแหนงทางวิชาการ (มาตรา 17)
2. การออกขอบังคับอนุญาตใหขาราชการ ลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ หรือตามโครงการ

แลกเปล่ียนคณาจารยฯ  โดยถือวาเปนการปฏิบัติหนาท่ีราชการและไดรับเงินเดือน เงินประจํ าตํ าแหนง และ
เงินอื่นระหวางลาได (มาตรา 9 วรรค 2)

3. ก ําหนดกรอบของตํ าแหนง อันดับเงินเดือนของตํ าแหนง และจํ านวนขาราชการที่ยังมีในสถาบันอุดมศึกษา
นั้น รวมทั้งภาระหนาท่ีความรับผิดชอบของตํ าแหนงและคุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง (มาตรา 20)

4. ออกขอบังคับ กํ าหนดการบังคับบัญชาของขาราชการ (มาตรา 21)
5. ออกขอบังคับเกี่ยวกับหลักสูตร วิธีการสอบแขงขัน เกณฑการตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชี รวมทั้ง

หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก (มาตรา 22)
6. ออกขอบังคับเกี่ยวกับการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ (มาตรา 29)
7. ออกขอบังคับเกี่ยวกับการเลื่อนขาราชการขึ้นดํ ารงตํ าแหนงในระดับสูงขึ้น (มาตรา 31)
8. ออกขอบังคับเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการปฏิบัติงาน การรักษาวินัยและจรรยาบรรณของ

ขาราชการ เพื่อประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน (มาตรา 35)
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9. พจิารณาเล่ือนขัน้เงนิเดอืนใหผูถงึแกความตายเปนกรณพีเิศษ เพือ่ประโยชนในการค ํานวณบ ําเหนจ็บ ํานาญ (มาตรา 36)
10. ก ําหนดจรรยาบรรณของขาราชการ (มาตรา 45)
11. ออกขอบังคับกํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการในการตักเตือน มีคํ าส่ัง หรือทํ าทัณฑบน (มาตรา 46)
12. รบัทราบรายงานของผูบังคับบัญชาของขาราชการในการดํ าเนินการทางวินัยหรือส่ังใหออกจากราชการ แต

จะส่ังใหทบทวนหรือส่ังการใหมใหถูกตองเหมาะสมก็ได  (มาตรา 60)
13. รบัอทุธรณและพจิารณาอทุธรณของขาราชการทีถ่กูลงโทษภาคทณัฑ ตดัเงนิเดอืน และลดขัน้เงนิเดอืน (มาตรา 61)
14. รบัการรองทุกข และพิจารณาคํ ารองทุกข (มาตรา 63)

 จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณาใหความเห็นดังนี้
1. เนื่องจากสภามหาวิทยาลัย มีหนาท่ีตามกฎหมายเพิ่มขึ้น จะจัดระบบการดํ าเนินการอยางไร
2. ทางเลือกเสนอเพื่อพิจารณา

2.1 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของสภามหาวิทยาลัย เพื่อทํ าหนาท่ี
(1) ยกราง พิจารณารางขอบังคับตาง ๆ ท่ีตองออกเพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
(2) รับมอบอํ านาจตามขอบังคับในบางเรื่องใหมีมติไดเลย
(3) กล่ันกรองเรื่องในบางเรื่องเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย
(4) อื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

2.2 คณะกรรมการตาม 2.1  ควรจะมีองคประกอบอยางไร
(1) จะมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิและกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอื่น

ดวยหรือไม
(2) ประธานควรเปนใคร

                      (3) องคประกอบควรเปน หัวหนาหนวยงานทุกคน หรอืผูแทนของหัวหนาหนวยงานตาง ๆ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติวากอนที่พระราชบัญญัติฉบับน้ีจะมีผลบังคับใช

ใหมหาวทิยาลยัพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการเพือ่พิจารณาออกแบบระบบบรหิารงานบคุคล มีองคประกอบ
จาก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ผูบริหาร  และผูแทนคณาจารย  โดยมอบหมายให
นายสุชาติ เมืองแกว เปนประธาน   นางผาณิต  นิติทัณฑประภาศ  นายสมพร  กลิ่นพงษา  รวมเปน
กรรมการ ทั้งน้ีขอใหมองภาพอนาคตโดยค ํานึงปจจัยแวดลอมตางๆ  เพ่ือสรางระบบงานบรหิารงานบคุคลให
ไดคนทีเ่ขมแขง็มาปฏิบัติงาน    และใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง

4.4 รายงานความกาวหนาการกอสรางศูนยหัวใจสิริกิต์ิฯ
ประธานใหรองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอท่ีประชุมความวา มหาวิทยาลัยขอรายงานความ

กาวหนาในการกอสรางศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ ดังนี้
1) มหาวทิยาลัยไดแกไขปญหาเรือ่งการจดัซ้ือลิฟทของผูรบัจาง บรษิทัเทพอนิทนนท จ ํากดั กบั

บรษิทั สยามฮติาชิ เอลลิเวเตอร จ ํากดั โดยการออกเงนิคํ ้าประกนัการจายเงนิใหแกบรษิทั สยามฮติาชิ เอลลิเวเตอร
จ ํากดั และไดรบัอนมัุตเิงนิจากธนาคารเรยีบรอยแลว  ขณะนีจ้งึอยูในระหวางด ําเนนิการตดิตัง้ลิฟท

2) ไดแบงงวดงานในงวดท่ี 72 เปน  งวดงานยอย 2 งวดงาน เพือ่เสรมิสภาพคลองใหผูรบัเหมา
ในการด ําเนนิการตดิตัง้ลิฟท  สํ าหรบัการด ําเนนิการของผูรบัเหมาในงวดงานที ่71 ขณะนีไ้ดเสรจ็ส้ินแลว
อยูระหวางการด ําเนนิการเพือ่ตรวจรบังาน
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อธิการบดไีดเสนอท่ีประชมุเพิม่เตมิความวา ตามทีไ่ดเสนอสภามหาวทิยาลัยในคราวประชมุครัง้ท่ี
3/2547  เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2547 ใหไดรบัทราบเบือ้งตน เรือ่งปญหาสัญญาการกอสรางอาคารตางๆ ใน
มหาวทิยาลัยไดแก 1) อาคาร 19 ชัน้ คณะแพทยศาสตร   2) อาคารศนูยสารสนเทศ  และ 3) อาคารคณะวทิยาศาสตร
ซ่ึงมีแนวโนมท่ีจะบอกเลิกสัญญาคอนขางชดัเจนนัน้  ซ่ึงท่ีประชมุไดมอบหมายใหมหาวทิยาลัยปรกึษากบั นางผาณติ
นติทัิณฑประภาศ  กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคณุวฒิุเพือ่ใหคํ าแนะน ําและหาแนวทางแกไขปญหาดงักลาวนัน้
บดันี ้มหาวทิยาลัยไดปรกึษาผูทรงคณุวฒิุทานดงักลาวเรยีบรอยแลว และไดมีการพจิารณาเพือ่จะบอกเลิกสัญญากบั
ผูรบัเหมากอสราง อาคาร 19 ชัน้ คณะแพทยศาสตร (อาคารศรนีครนิทรานสุรณ)  และ อาคารศนูยสารสนเทศ แลว
และจากการมาตรวจราชการของนายกรฐัมนตรท่ีีจงัหวดัขอนแกนในชวงเดอืนเมษายนทีผ่านมา  เรือ่งปญหากอสราง
อาคารในมหาวทิยาลัยไดเปนประเดน็ท่ีนายกรฐัมนตรไีดมอบหมายให มหาวทิยาลัย และ นายพรชยั  นชุสุวรรณ
พรอมท้ังท่ีปรกึษาสํ านกังบประมาณ  รบัไปพจิารณาแกไขปญหาซ่ึงสงผลกระทบตอท้ังทางราชการและผูเกีย่วของ
หลายฝายใหไดคล่ีคลายไปดวย  ซ่ึงจะไดมีการประชมุรวมกนัระหวางผูเกีย่วของในบายวนัท่ี 28 เมษายน  2547 นี้

ทีป่ระชมุรบัทราบ

4.5  รางขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวย การบริหารศูนยหัวใจสิริกิต์ิ
                 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. …

ประธานใหอธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมความวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราว
ประชุมครั้งท่ี 1/2547 เม่ือวันท่ี  28  มกราคม 2547 ไดพิจารณารางขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวย
การบริหารศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. …  และมีมติใหเสนอ นางผาณติ นติทัิณฑประภาศ
ประธานกรรมการดานการบรหิารท่ัวไป และอธิการบดีรับไปพิจารณากอน ทั้งน้ีขอใหคํ านึงถึงระบบงานที่จะทํ า
ใหเกิดความเชื่อมโยง และการประสานงานที่ดีกับหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยดวย นั้น
บัดนี้ ศูนยหัวใจสิริกิติ์ไดดํ าเนินการตามมติดังกลาว และไดปรับแกไขรางขอบังคับฯ เรียบรอยแลว  ซ่ึงมีราย
ละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบหลักการรางขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน

วาดวยการบรหิารศนูยหัวใจสิริกิต์ิ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ พ.ศ. … ตามทีเ่สนอ โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะ
ใหปรับแกไข รางขอบังคับฯ ดังน้ี

1. ขอ 8  วรรคสาม “คณะกรรมการอํ านวยการมีวาระการดํ ารงตํ าแหนง 2 ป”  แกไขเปน
“คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํ ารงตํ าแหนง 2 ป”

2. ขอ 10 วรรคสาม “ใหคณะกรรมการประจ ํามีวาระการด ํารงต ําแหนง ตามวาระของผูอ ํานวยการ”
แกไขเปน “ใหคณะกรรมการผูทรงคณุวฒุมีิวาระการด ํารงตํ าแหนง ตามวาระของผูอํ านวยการ”

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1  ขออนุมัติต้ังงบประมาณเงินรายไดป  2547  เพ่ิมเติม

 ประธานใหรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยคณะ
เกษตรศาสตร  คณะเทคโนโลยี  คณะวิทยาการจัดการ สํ านักทะเบียนและประมวลผล  และคณะแพทยศาสตร
ไดเสนอขอตั้งงบประมาณเงินรายไดป 2547 เพิ่มเติม ดังนี้
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1) คณะเกษตรศาสตร  ขอตัง้งบประมาณรายรบัเพิ่มเติม จากเงินทุนสํ ารองสะสม จ ํานวน
4,195,000 บาท (มีเงินทุนสํ ารองสะสมท้ังส้ินจํ านวน 13,770,406.32 บาท คิดเปน 30.04% ของเงนิทุน
สํ ารองสะสมท่ีมี) และต้ังงบประมาณรายจายในงานจดัการศกึษาดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีเปนรายจายใน
หมวดเงนิอดุหนนุ (เงนิอดุหนนุเฉพาะกจิ) เนือ่งจากไมไดรบัการจดัสรรงบประมาณแผนดนิในหลายรายการทีมี่
ความจ ําเปนตองด ําเนนิการและจดัซ้ือเพือ่ใชในการเรยีนการสอน งานวจิยั งานบรกิารวชิาการ และการบริการ
บคุลากรในหนวยงาน

2) คณะเทคโนโลยี ขอตัง้งบประมาณรายรบัเพิม่เตมิ จากเงนิทุนสํ ารองสะสม จ ํานวน  294,740
บาท (มีเงนิทุนสํ ารองสะสมทัง้ส้ิน จ ํานวน 1,728,065.28 บาท  คิดเปน 17.06% ของเงนิทุนสํ ารองสะสมท่ีมี)
และต้ังงบประมาณรายจายในงานจดัการศกึษาดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีเปนรายจายในหมวดเงนิอดุหนนุ
(เงนิอดุหนนุท่ัวไป) เนือ่งจากมคีวามจ ําเปนตองปรบัปรงุหองปฏิบตักิารสํ าหรบัการเรยีนการสอน แตไมไดรบัการ
จดัสรรงบประมาณแผนดนิ

3) คณะวทิยาการจดัการ ขอตัง้งบประมาณรายรบัเพิม่เตมิ จากเงนิคาธรรมเนยีมการศกึษา จ ํานวน
3,657,000 บาท เพิม่ขึน้จากงบประมาณทีไ่ดรบัอนมัุต ิ9.86% และต้ังงบประมาณรายจายในงานจดัการศกึษาดาน
สังคมศาสตร เปนรายจายในหมวดเงนิอดุหนนุ (เงนิอดุหนนุคาจางชัว่คราวและเงนิอดุหนนุท่ัวไป) และหมวดเงนิทุน
เนือ่งจากจะเปดสอนหลกัสูตรใหมซ่ึงไดรบัการบรรจไุวในแผนฯแลวและจะรบันกัศกึษารุนแรกในภาคตนปการศกึษา
2547 จ ํานวน 3 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรบรหิารธรุกจิสาขาการโรงแรมและการทองเท่ียว (ภาคพเิศษ) 100 คน หลัก
สูตรบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติสาขาการจดัการการทองเท่ียว (ภาคพเิศษ) 50 คน และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ
(ภาคพเิศษ สอนเปนภาษาองักฤษ) 50 คน แตท้ัง 3 หลักสูตรยังไมไดตัง้งบประมาณไวในปงบประมาณ 2547

4) ส ํานักทะเบยีนและประมวลผล  ขอตัง้งบประมาณรายรบัเพิม่เตมิ จากเงนิทุนสํ ารองสะสม
จ ํานวน 6,800,000 บาท (มีเงนิทุนสํ ารองสะสมท้ังส้ิน จ ํานวน 16,798,838.95 บาท  คิดเปน 40.48% ของเงนิ
ทุนสํ ารองสะสมท่ีมี) และต้ังงบประมาณรายจายในงานสนบัสนนุการจดัการศกึษา เปนรายจายในหมวดเงนิอดุหนนุ
(เงนิอดุหนนุท่ัวไป) เพือ่น ําเงนิรายไดมาด ําเนนิการเพือ่คืนประโยชนใหแกนกัศกึษาและมหาวทิยาลัย โดยจดัทํ า
เปนโครงการกองทนุ 40 ป มข. เพือ่เยาวชนภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 2,000,000 บาท   โครงการกองทนุพฒันา
กฬีามหาวทิยาลัยขอนแกน 2,000,000 บาท  โครงการพฒันาระบบการเรยีนการสอน e-learning  1,000,000 บาท
และโครงการจดัหายานพาหนะทดแทนคนัเดมิ  1,800,000 บาท

5) คณะแพทยศาสตร ขอตัง้งบประมาณรายรบัจากเงนิผลประโยชนจากการรกัษาพยาบาล
จ ํานวน 182,000,000 บาท เพิม่ขึน้จากงบประมาณทีไ่ดรบัอนมัุต ิ18.45% และต้ังงบประมาณรายจายในงาน
สนบัสนนุการจดัการศกึษา และงานบรกิารรกัษาพยาบาล เนือ่งจากการด ําเนนิงานของคณะแพทยศาสตร ตัง้แตเดอืน
ตลุาคม 2546-กมุภาพนัธ 2547 ในดานการบรกิารรกัษาพยาบาลและรองรบันโยบายหลกัประกนัสุขภาพถวนหนา
ของรฐับาล พบวามีคาใชจายเพิม่ขึน้สูงกวาประมาณการทีต่ัง้ไว  ทํ าใหไมสามารถบรหิารจดัการภายใตวงเงนิงบ
ประมาณทีไ่ดรบัอนมัุต ิจงึจ ําเปนตองจดัหางบประมาณเพิม่เตมิเพือ่รองรบัการด ําเนนิงานดงักลาวใหมีประสิทธิภาพ
และบรรลวุตัถปุระสงค

ท้ังนี ้การขออนมัุตติัง้งบประมาณเงนิรายไดเพิม่เตมิของคณะหนวยงานดงักลาวไดผานความเหน็ชอบจากที่
ประชมุคณบด ีคราวประชมุครัง้ท่ี 7/2547 เม่ือวนัท่ี  7 เมษายน 2547 และ การเวยีนหนงัสือเพือ่ขอความเหน็ชอบจากที่
ประชมุคณบด ีตามบนัทึกท่ี ศธ 0514.1.1.2/ว. 181 ลงวนัท่ี  12 เมษายน  2547 แลว

จงึน ําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพือ่พจิารณาอนมัุตกิารขอตัง้งบประมาณเงนิรายไดป 2547 เพิม่เตมิ
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มต ิ ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมีมตอินุมัติการขอตัง้งบประมาณเงนิรายไดป 2547 เพ่ิมเตมิตามที่
เสนอ  และมขีอคดิเหน็เสนอแนะเพิม่เตมิดงัน้ี

1. มหาวทิยาลยัควรพจิารณาเรือ่งการใชเงินทนุส ํารองในระยะยาว โดยควรน ําไปใชในกรณีทีมี่ความ
จํ าเปนตองลงทนุ เพ่ือใหเกิดประโยชนเพ่ิมพูนขึน้ดวย

2. กอนการขออนมัุติเปดหลกัสตูรตามแผนการศกึษา คณะวชิาควรค ํานึงถึงความพรอมในดานงบประมาณ
กอนด ําเนินการดวย ไมควรตองของบประมาณเพิม่เปนคราวๆ เพ่ือรองรบัการเปดหลกัสตูรใหม

3. ในสวนของคณะแพทยศาสตร ควรพจิารณาดงัน้ี 1)ปรบัวธิกีารบรหิารงบประมาณ ใหเหน็ภาพรวม
ของรายรบัรายจาย  โดยอาจท ําบัญชงีบดลุ  2) ควรมโีครงการเฉพาะเปน business center ใน
ตัวเอง และแยกบัญชแีตละโครงการ  3) การรบัเอานโยบายหลกัประกนัสขุภาพถวนหนาของรฐับาล
มาด ําเนินการ  มีกํ าไรหรอืขาดทนุอยางไร หากไดกํ าไรไดนํ าไปพฒันาคณุภาพการปฏบัิติงานอยางไร
หรอื หากขาดทนุตองนํ างบประมาณจากสวนใดชวยสนับสนุนอยางไร  ขอใหนํ าเสนอขอมูลเปนตัวเลข
ใหสภามหาวทิยาลยัรบัทราบในคราวประชมุครัง้ตอไปดวย

5.2  ขอเสนอแตงต้ังรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
ประธานใหอธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมความวา ตามทีส่ภามหาวทิยาลัยขอนแกน ในคราวประชมุ

ครัง้ท่ี 3/2547 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2547 ไดอนมัุตใิหก ําหนดจ ํานวนต ําแหนงรองอธกิารบดเีพิม่ขึน้อกี 1  ต ําแหนง
คือ ต ําแหนงรองอธกิารบดีฝายกิจการพิเศษ  นั้น   บัดนี้ มหาวิทยาลัยขอเสนอแตงตั้ง
ผูชวยศาสตราจารยวิชัย  ณีรัตนพันธ  ดํ ารงตํ าแหนงรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ   ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีสภา
มหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบเปนตนไป

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบและอนุมัติใหแตงต้ัง ผูชวยศาสตราจารยวิชัย

ณีรัตนพันธ  ดํ ารงตํ าแหนงรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ ตามที่เสนอ

5.3  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อตํ าแหนงรองอธิการบดี
ประธานใหอธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมความวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราว

ประชุมครั้งท่ี 3/2547 เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2547 อนุมัติตํ าแหนงรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ นั้น
เนือ่งจากภารกิจและหนาท่ีของรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษนั้นครอบคลุมหนาท่ีดานบริการวิชาการ และการ
ทํ านุบํ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงเดิมเปนหนาท่ีของรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ดังนัน้ จงึใครขออนมัุติ
เปล่ียนชือ่ต ําแหนงรองอธกิารบด ีใหสอดคลองกบัภารกจิท่ีปรบัเปล่ียน จากเดมิ  “รองอธกิารบดฝีายวจัิยและ
บรกิารวชิาการ”  เปน “ รองอธกิารบดฝีายวจัิย” โดยบคุคลผูด ํารงต ําแหนงรองอธกิารบดฝีายวจิยัยังเปนบคุคลเดมิ
ท้ังนี้ การกํ าหนดจํ านวนและชื่อตํ าแหนงรองอธิการบดี เปนอํ านาจของสภามหาวิทยาลัย

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อตํ าแหนงรองอธิการบดีฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ  เปน รองอธิการบดีฝายวิจัย  ตามที่เสนอ โดยมีขอคิดเห็นใหมหาวิทยาลัยสรางกลไกให
งานของฝายวิจัย และฝายกิจการพิเศษ มีการประสานงานกันอยางใกลชิด เชื่อมโยงและเอื้อตอกันและกัน
ในการปฏิบัติงาน
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5.4 เสนอแตงต้ังคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
ประธานใหอธิการบดีเสนอตอท่ีประชุม ความวา ตามค ําส่ังสภามหาวทิยาลัยขอนแกน ท่ี  3/2547

ลงวนัท่ี 10  กมุภาพนัธ 2547  แตงตัง้คณะกรรมการสรรหาคณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร นัน้ บดันี ้คณะกรรมการสรรหาฯ
ไดด ําเนนิการสรรหาผูสมควรไดรบัการพจิารณาแตงตัง้ใหด ํารงต ําแหนงคณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร ตามขอบงัคับ
มหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวยการสรรหาคณบด ี พ.ศ. 2542  และ ฉบบัท่ี 2  พ.ศ. 2543  เสรจ็เรยีบรอยแลว ปรากฏวา
รองศาสตราจารยกิตตชิยั  ไตรรตันศริชิยั เปนผูสมควรไดรบัการพจิารณาแตงต้ังใหดํ ารงต ําแหนงคณบดคีณะ
วศิวกรรมศาสตร   ซ่ึงมีรายละเอยีดประวตัติามเอกสารประกอบวาระการประชมุ

        จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
        มติ ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมีมตเิหน็ชอบและอนมัุติใหแตงต้ัง รองศาสตราจารยกิตติชยั

ไตรรตันศริชิยั ดํ ารงต ําแหนงคณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร ตามทีเ่สนอ  ทัง้น้ีต้ังแตวนัที ่ 1  มิถุนายน  2547
เปนตนไป    โดยขอรับทราบวิสัยทัศน แผนงานในการบริหารงาน ในคราวประชุมครั้งตอไปดวย

5.5   ขออนุมัติขยายระยะเวลาการสรรหาคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ประธานใหอธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมความวา ตามคํ าส่ังสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี

4/2547 ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2547  แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดคีณะสถาปตยกรรมศาสตร และใหคณะ
กรรมการสรรหาฯ ปฏิบตัหินาท่ีในการสรรหาคณบดี ตามที่กํ าหนดไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2542 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2543 ทุกประการ นั้น ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาฯ จะตอง
ดํ าเนินการใหแลวเสร็จจนถึงขั้นการเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัย ภายในกํ าหนดไมเกิน 60 วัน คือ วันท่ี 29
เมษายน 2547  แตเนือ่งจากในเดอืนเมษายน 2547 มีวนัหยุดนกัขตัฤกษเปนจ ํานวนมาก  จงึทํ าใหการด ําเนนิการ
สรรหาฯ ขาดความตอเนื่อง ประกอบกับมีการดํ าเนินการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร   คณะกรรมการ
สรรหาฯ จึงขอขยายระยะเวลาในการสรรหาฯ ออกไปอีก 26 วัน ถึงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2547 ซ่ึงเปนอํ านาจ
ของสภามหาวิทยาลัย

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติขยายระยะเวลาในการสรรหาคณบดีคณะ

สถาปตยกรรมศาสตร ไปจนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2547

5.6  ขอความเห็นชอบเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของผูควบคุมงานกอสราง
ประธานใหอธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยคณะแพทยศาสตร และกองอาคารสถานท่ี

ไดเสนอเรื่องตอมหาวิทยาลัยเพื่อใหพิจารณามาตรการชวยเหลือผูควบคุมงานกอสราง จํ านวน 2 ราย  ไดแก
1) การกอสรางอาคารศรีนครินทรานุสรณ (อาคาร 19 ชั้น) คณะแพทยศาสตร โดยมีบริษัทไตร

ยูเนี่ยน จํ ากัด เปนผูรับเหมากอสราง ตามสัญญาเลขที่ สธ. 74/2540 ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม 2540 และมี
บรษิทัสินธุพนูศริวิงศคอนซัลแตนท จ ํากดั เปนผูรบัจางควบคมุงานกอสราง ในระหวางการกอสรางบริษัทไตรยู
เนีย่นฯประสบปญหาดานการเงนิสงผลใหบรษิทัสินธุฯ ไมไดรบัเงนิคาจางควบคุมงาน ซ่ึงบริษัทไตรยูเนีย่นฯเปน
ผูรบัผดิชอบ โดยมมูีลคาหนีค้าควบคมุงานทีบ่รษิทัสินธุฯควรไดรับ  จํ านวน 10,547,225 บาท

2) การกอสรางอาคารศนูยสารสนเทศ โดยมหีางหุนสวนจ ํากดัแสงวโิรจนกอสราง เปนผูรบัเหมากอสราง
ตามสัญญาเลขที่ สธ.88/2542 ลงวันท่ี 23 กันยายน 2542  โดยมีบริษัทแพลนนิง่ แอนด รเีสิรซคอนซลัแตนท
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จ ํากดั เปนผูรบัจางควบคมุงาน และปจจบุนั บรษิทัแพลนนิง่ฯ ยังไมไดรับเงินคาจางควบคุมงาน ซ่ึงหางหุนสวน
จํ ากัดแสงวิโรจนฯ ตองรับผิดชอบ จํ านวน 813,764.12 บาท

คณะกรรมการเงินรายได ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2547 เม่ือวันท่ี 25 มีนาคม 2547 ได
พิจารณาเห็นวาคาจางคุมงานเปนเงิน 10,547,225 บาท กรณีของบริษทัสินธุฯ และคาจางคุมงานเปนเงิน
813,764.12 บาท กรณีของบริษัทแพลนนิ่งฯ นั้น เปนความรับผิดชอบของบริษัทไตรยูเนี่ยนฯ และ
หางหุนสวนจ ํากดัแสงวโิรจนฯ ตามล ําดบั มหาวทิยาลัยไมสามารถจายแทนได แตสามารถพิจารณาหาแนวทาง
บรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนาชั่วคราวได โดยอาจใหบริษัทผูควบคุมงานทํ าสัญญายืมเงินจากมหาวิทยาลัย
โดยมีหลักการดังนี้

1) มหาวิทยาลัยตองมีขอมูลท่ีนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยวาหากมหาวิทยาลัยไมบรรเทาความเดือดรอน
ดังกลาว จะเกิดความเสียหายอยางไรตอราชการ

2) กอนท่ีจะทํ าสัญญายืมเงิน ควรมีหลักฐานเปนลายลักษณอักษรแสดงถึงการเรียกรองเงินคาจางและ
การปฏิเสธการจายเงินของบริษัทผูรับจางกอสราง

3) บรษิทัผูควบคมุงาน ตองมีหลักประกนัจากธนาคาร ยอดเงนิเตม็จ ํานวนทีจ่ะยืมจากมหาวทิยาลัย
4) บริษัทผูควบคุม ตองยินยอมโอนกรรมสิทธเรียกรอง หรือผลประโยชนใดๆ ท่ีพึงจะไดรับให

มหาวิทยาลัยตามจํ านวนเงินท่ีบริษัทผูควบคุมงานยืมจากมหาวิทยาลัย
ตอมา นายสินธุ  พูนศิริวงศ และนายอนันต  สุนทรศิริ ผูบริหารโครงการของบริษัทสินธุพูนศิริวงศฯ ได

มาพบกับผูแทนมหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2547
ณ หองประชุมสํ านักงานอธิการบดี และคณะไดเห็นชอบที่จะนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุญาตให
บริษัทสินธุพูนศิริวงศฯ ยืมเงินภายใตเงื่อนไขวา บริษัทสินธุฯยินดีใชหลักทรัพย โฉนดที่ดินเพื่อเปนประกัน ตาม
ราคาประเมินของกรมที่ดิน ซ่ึงไมตํ่ ากวาจํ านวนเงินท่ียืม และจดทะเบียนจํ านอง รวมทั้งยินดีจายดอกเบี้ยแก
มหาวิทยาลัยขอนแกนในอัตราสูงสุดของเงินฝากประจํ าท่ีมหาวิทยาลัยไดรับจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอยู
ในวนัท่ีทํ าสัญญายืมเงนิ ตามรายละเอยีดในบนัทึกขอความที ่ศธ 0514.1.1.15/228  ลงวนัท่ี  27 เมษายน 2547

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวาเรื่องดังกลาวเปนเรื่องที่สํ าคัญ มหาวิทยาลัยควร

พิจารณาใหรอบคอบ ประกอบกับ ที่ประชุมมีความเห็นที่หลากหลายและยังไมสอดคลองตรงกัน จึงมีมติ
แตงต้ังคณะกรรมการเฉพาะกิจ 1 ชุด เพ่ือพิจารณาในเรื่องดังกลาว โดยใหคณะกรรมการประกอบดวย

1. นายสุนทร  อรุณานนทชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
2. นางผาณิต  นิติทัณฑประภาศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
3. นายสุมนต  สกลไชย อธิการบดี
4. นายสุชาติ  อารีมิตร คณบดีคณะแพทยศาสตร

ทั้งน้ีใหพิจารณาเรื่องดังกลาวของผูควบคุมงานกอสรางรายอื่นในลักษณะเดียวกันดวย

5.7  เสนอแตงต้ังกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน (เพ่ิมเติม)
ประธานใหอธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมความวา เพื่อใหการดํ าเนินงานของคณะกรรมการสง

เสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกนบังเกิดผลดีตอทางราชการ และเปนไปตามขอ 5 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย
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ขอนแกน วาดวยคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2536 ท่ีกํ าหนดให อธิการบดีโดยคํ าแนะนํ า
ของประธานกรรมการอาจเสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งกรรมการเพิ่มเติมได เม่ือเห็นเปนการสมควร นั้น
จึงขอเสนอ นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน  เปน กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ขอนแกน เพ่ิมเติม อีก 1 ทาน

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบและอนุมัติใหแตงต้ังนายกสมาคมศิษยเกา

มหาวิทยาลัยขอนแกน  เปน กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ิมเติม

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. คณะทันตแพทยศาสตร
    1.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2547)

1.2 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547)
2. คณะศึกษาศาสตร

2.1 หลักสูตรนานาชาติ  สองปริญญา ในลักษณะโครงการพิเศษ
             Bachelor  of Education Program in Teaching English to Speakers of Other  Languages
             และ Bachelor of Science Program in English Education

3. คณะสัตวแพทยศาสตร
3.1 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  ในลักษณะโครงการพิเศษ

4. คณะแพทยศาสตร
    4.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2547)

4.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2547)
4.3  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547)

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรตามที่เสนอ
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหดํ าเนินการตอไปได

5.9 เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษา    
ดวยมีคณะตางๆในสังกัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํ าคณะไดเสนอขอ

อนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษาโดยรับรองวาไดตรวจสอบรหัสประจํ าตัวนักศึกษา  ชื่อ-ชื่อสกุล
รายวชิา  สาขาวชิา  และคะแนนเฉลีย่สะสม ถกูตองเรยีบรอยแลว มหาวทิยาลัยจงึน ําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อ
พิจารณาอนุมัติตามอํ านาจตามความในมาตรา 16 (3) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541
จํ านวน   574  คน   ประกอบดวย
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-  ระดบัปรญิญาเอก                         1     คน
-  ระดับปริญญาโท                   17    คน
-  ระดับปริญญาตรี                 556   คน

ซ่ึงมีรายละเอียดสรุปการจํ าแนกผูสํ าเร็จการศึกษาตามคณะ   ระดับหลักสูตร  ชื่อปริญญา ตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษาตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1  รายงานผลการดํ าเนินงานของโรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน ป 2546

ประธานใหรองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอท่ีประชุมความวา โรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน
ไดเสนอผลการดํ าเนินงานของโรงพิมพฯ ป  2546 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2546  มีรายไดจากการขายและ
บริการ เปนเงิน 9,927,915.90 บาท มีกํ าไรหลังจากการดํ าเนินงาน 1,973,820.94 บาท กํ าไรสุทธิ
2,063,667.24 บาท ซ่ึงเปนปท่ีมีกํ าไรสูงสุดนับจากที่ไดดํ าเนินการมา  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม

จึงนํ าเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ  และมีขอคิดเห็นเสนอแนะวาโรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกนควรพัฒนา

คุณภาพการพิมพ ใหดีขึ้นกวาที่เปนอยูปจจุบัน

6.2 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษา
ประธานใหอธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมความวา มหาวทิยาลัยไดจดัทํ าหนงัสือเวยีนเสนอตอ

กรรมการสภามหาวทิยาลัยเพือ่พจิารณาอนมัุติปรญิญาใหแกผูสํ าเรจ็การศกึษา จ ํานวน   340  คน ตามหนังสือ
มหาวิทยาลัยขอนแกน  ท่ี ศธ 0514.1.1.2/ว.2395 และตามบันทึก ท่ี ศธ 0514.1.1.2/ว.182 ลงวันท่ี  12
เมษายน 2547 โดยครบรอบการเวียนในวันท่ี  21 เมษายน 2547  และเม่ือถึงวันท่ีครบกํ าหนดการเวียน
หนังสือแลวปรากฏวาไมมีขอทักทวงแตประการใด   จึงถือวาสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ  สรุปไดดังนี้

-  ระดับปริญญาตรี       335      คน  
-  ระดับปริญญาโท           5     คน  
จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.3 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี  ประจํ าเดือนมีนาคม 2547
ประธานใหอธิการบดเีสนอตอท่ีประชมุความวา ดวยในเดอืนมีนาคม 2547 อธิการบดไีดปฏิบตัิ

ภารกจิตางๆประกอบดวย  งานประจ ําท่ัวไป  กิจกรรมที่เกี่ยวของกับตางประเทศ/วิเทศสัมพันธ  การเปนวิทยากร
บรรยายหรืออภิปราย  และอื่นๆ  ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ สํ าหรับภารกิจเกี่ยวกับการประชุมของอธิการบดีท่ีมีเปน
จํ านวนมากนั้น จะไดพิจารณาปรับใหเหมาะสมตอไป
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ที่ประชุมรับทราบ

6.4 รายงานสรุปขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน
      เดือน มีนาคม 2547
         ประธานใหอธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยฝายอํ านวยการ และงานประชาสัมพันธ ได

รวบรวมรายงานขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร ส่ือมวลชน  ประจํ าเดือนมีนาคม 2547
โดยแยกประเภทเปนขาวดานตางๆ ไดแก วิชาการ  บุคคล  วจิัย  กิจกรรม  ท่ัวไป  และชุมชน  รวมทั้งส้ิน 67
ขาว ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบและมีขอคิดเห็นเสนอแนะดังน้ี

1. เอกสารที่รวบรวมมาจัดทํ าเปนรายงานเสนอควรพิจารณาปรับขนาดตัวอักษร และความชัดเจน
    ใหสามารถงายตอการอาน
2. เพ่ือความสมบูรณ และประโยชนในการนํ าไปใชอางอิงควรมีการสรุปแยกเปนกลุมใหชัดเจนวา

ใครเปนผูใหขาวในเรื่องใดบาง เพราะขาวที่สามารถจะนํ ามาใชในการกลาวอางอิงไดควรเปน
ขาวที่มหาวิทยาลัยเปนผูใหขาวโดยตรงเทาน้ัน

6.5 สรุปกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวาง 16  มีนาคม  - 15 เมษายน  2547
ดวยในชวงวันท่ี 16 มีนาคม – 15 เมษายน  2547 มหาวิทยาลัยไดดํ าเนินกิจกรรมที่

สํ าคัญๆ ในดานการพัฒนาวิชาการ  การวิจัย  การบริการวิชาการ   การสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
การพัฒนานักศึกษา  การตางประเทศ  การพัฒนาระบบบริหารและบุคลากร    และการจัดกิจกรรมพิเศษอื่นๆ
ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7  เรื่องอื่นๆ
7.1 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคะแนนเฉลี่ยสะสม ของผูสํ าเร็จการศึกษา คณะศึกษาศาสตร

                    ประธานใหอธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยคณะศึกษาศาสตรไดเสนอขอเปลี่ยนแปลง
คะแนนเฉลี่ยสะสม ของผูสํ าเร็จการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการมัธยมศึกษา
ราย นางสาวเกศสุดา  แนวกลาง  รหัสประจํ าตัว 432484-3   คะแนนเฉล่ียสะสม 2.83 ซ่ึงสภามหาวทิยาลัย
ไดอนุมัติปริญญาใหเรียบรอยแลว ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2547 เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2547    เนื่องจาก
คณะวิทยาศาสตรไดมีบันทึกแจงการเปล่ียนแปลงระดับคะแนนของนักศึกษาในวิชา 315 403
Quality Standard Systems for Scientists  ของนางสาวเกศสุดา  แนวกลาง จาก B+  เปน A     ซ่ึงมีสาเหตุ
ความผิดพลาดเกี่ยวกับการกรอกคะแนนการบาน สงผลใหระดับคะแนนของนักศึกษาผิดไป ทํ าใหคาคะแนน
เฉล่ียสะสมของ นางสาวเกศสุดา  แนวกลาง เปล่ียนแปลงจาก 2.83  เปน 2.84

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการขอเปล่ียนแปลงคาคะแนนเฉล่ียสะสมของ
ผูสํ าเร็จการศึกษารายนางสาวเกศสุดา  แนวกลาง จาก 2.83  เปน 2.84
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มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงคาคะแนนเฉลี่ยสะสมของ
นางสาวเกศสุดา แนวกลาง ตามที่เสนอ และมีขอคิดเห็นเพ่ิมเติมดังน้ี

1. ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาดํ าเนินการตามแนวปฏิบัติที่สภามหาวิทยาลัยเคยใหไววา ใหมีการ
พิจารณาโทษผูกระทํ าผิดพลาด เพ่ือจะไดพยายามระมัดระวังไมใหเกิดความผิดพลาดอีกดวย

2. ตามหนังสือชี้แจงของคณะวิทยาศาสตร ที่ระบุวามีการเรียกนักศึกษาที่เก่ียวของมาพบ เพ่ือ
สอบถามวานักศกึษาตองการเปลีย่นแปลงระดบัคะแนนหรอืไมน้ัน เปนการด ําเนินการทีไ่มถูกตอง
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นตอนักศึกษาโดยคณะวิชา หรือมหาวิทยาลัย จะตองไดรับการแกไขให
ถูกตอง โดยไมตองถามความสมัครใจของนักศึกษาผูไดรับผลกระทบ

7.2 การดํ าเนินการของมหาวิทยาลัยในเรื่องมาตรการการกํ าหนดกํ าลังคนภาครัฐ
ประธานใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอตอท่ีประชุมความวา มาตรการของรัฐบาล ท่ี

จะคัดขาราชการออก 5 % นั้น ไดสงผลกระทบตอมหาวิทยาลัยอยางไรหรือไม
อธิการบดีไดชี้แจงวา รัฐบาลไดกํ าหนด แนวทาง มาตรการ ในเรื่องดังกลาวมาเรียบรอย

ตามมาตรการพัฒนาและบริหารกํ าลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ  โดยใหถือวา จํ านวนขาราชการผู
ไดรบัการประเมนิประสทิธิภาพการปฏิบตังิานในลํ าดบัตํ ่าสุดรอยละ 5  เปนเปาหมายโดยรวมของทกุสวนราชการ
ซ่ึงจ ํานวนขาราชการตามมาตรการนี้ของแตละสวนราชการจะตองเปนไปตามขอเท็จจริงจากการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของแตละสวนราชการ  และผูท่ีไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงานจะไดรับการพัฒนาความรู ความ
สามารถและทักษะ และหากยังไมพัฒนาขึ้นอีก  จึงจะถูกส่ังใหออกจากราชการ สวนกรณีขาราชการที่มีปญหา
ดานสุขภาพหรือประสงคจะลาออกเอง ใหสวนราชการตนสังกัดพิจารณาส่ังใหออกจากราชการและไดรับสิทธิ
ประโยชนตามที่ทางราชการกํ าหนดไวเปนรายๆ ไป   ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะไดดํ าเนินการตามมาตรการนี้ตอไป

มติ ที่ประชุมรับทราบและมีขอคิดเห็นเสนอแนะวามหาวิทยาลัยควรพิจารณาทํ าความ
เขาใจแกบุคลากร ใหเกิดความเชือ่ม่ันในระบบการประเมนิผลการปฏบัิติงาน วาเปนไปโดยบรสิทุธิย์ติุธรรม

เลิกประชุมเวลา    11.45  นาฬิกา

        (รองศาสตราจารยดํ ารงค   หอมดี)
                                                                  รองอธิการบดีฝายบริหาร
    ปฏิบัติหนาท่ีแทนกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน

นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์              นางสังวาลย  ชางทอง
ผูจดรายงานการประชุม                   ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
                        ผูตรวจรายงานการประชุม
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