รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
ครั้งที่ 4/2547
วันพุธที่ 28 เมษายน 2547
ณ หองประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแกนกัลปพฤกษ
มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน
------------------------------------------ผูมาประชุม
1. พลตํารวจเอกเภา สารสิน
2. ศ.(เกียรติคุณ)น.ต.กําจร มนุญปจุ ร.น.
3. ศ.เกษม วัฒนชัย
4. ศ.สิปปนนท เกตุทัต
5. นายสุนทร อรุณานนทชัย
6. นางผาณิต นิติทัณฑประภาศ
7. นายสุชาติ เมืองแกว
8. นายพรชัย นุชสุวรรณ
9. นายสมพร กลิ่นพงษา
10. นายพีรพงศ จิระวงศประภา
11. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกําจร
12. รศ.สุมนต สกลไชย
13. ผศ.พิศิษฐ โจทยกิ่ง
14. ผศ.สุชาติ อารีมิตร
15. รศ.อัศนี ปาจีนบูรวรรณ
16. รศ.สมหมาย ปรีเปรม
17. ผศ.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
คณบดีคณะแพทยศาสตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
คณบดีคณะเกษตรศาสตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนผูอํานวยการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารยประจํา
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22. รศ.มนตรี บุญเสนอ
23. นายกิตติพงษ วงศวิชิต
24. รศ.ดํารงค หอมดี

25. นางสังวาลย ชางทอง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝายบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนรองอธิการบดี
ปฏิบตั หิ นาทีแ่ ทนกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูไมมาประชุม (เนื่องจากติดราชการ หรือภารกิจสําคัญ)
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
2. รศ.พิศาล ศิริธร
3. ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธ
เริ่มประชุมเวลา

รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ

09.00 นาฬิกา
ประธานกลาวเปดประชุมและดํ าเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้ คือ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงตอที่ประชุม
เนื่องจาก รศ.กุลธิดา ทวมสุข กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ติดราชการ
ตางประเทศขออนุญาตลาประชุม จึงขอมอบหมายให รศ.ดํารงค หอมดี รองอธิการบดีฝายบริหาร
ปฏิบัติหนาที่กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งนี้แทน
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจงตอที่ประชุม
2.1 ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนคณาจารยประจํา
(แทนตําแหนงที่วางลง)
ประธานใหอธิการบดีเสนอตอที่ประชุมความวา ตามที่ รศ.ชูชาติ อารีจติ รานุสรณ ไดขอลาออกจาก
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กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแ ทนคณาจารยประจํา เนือ่ งจากไดรบั แตงตัง้ ใหดารงตํ
ํ าแหนงคณบดีคณะ
เทคนิคการแพทย นัน้ มหาวิทยาลัยไดดาเนิ
ํ นการแตงตัง้ คณะกรรมการดําเนินการเลือกตัง้ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผูแทนคณาจารยประจํา (แทนตําแหนงที่วางลง) และไดดําเนินเลือกตั้งตามวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนดแลว ปรากฏวา มีผูสมัครรับเลือกตั้งฯ เพียง 1 ราย คือ รองศาสตราจารยมนตรี บุญเสนอ ซึ่งมีจํานวน
เทากับตําแหนงที่วางลง มหาวิทยาลัยจึงไดประกาศให รองศาสตราจารยมนตรี บุญเสนอ สังกัดคณะ
เทคโนโลยี เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนคณาจารยประจํา
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และขอแนะนําตัว
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
ครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2547
ที่ประชุมมีมติใหแกไขดังนี้
1. หนา 6 มติของวาระที่ 4.5 ใหเพิ่มเติมขอความตอจาก “ที่ประชุมรับทราบ” วา “โดยใหคณะ
ทํางานพิจารณารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. …รับไปพิจารณาในขั้นตอนตอไป”
2. หนา 9 มติวาระที่ 4.10 แกไขคําวา “ทานผาณิต…” เปน “นางผาณิต …”
เมือ่ แกไขเรียบรอยแลว ทีป่ ระชุมมีมติรบั รองรายงานการประชุมครัง้ ดังกลาว
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานสถานภาพเงินรายได ของมหาวิทยาลัยขอนแกน เพียงวันที่ 20 เมษายน 2547
และขออนุมัตินําเงินไปลงทุนในหุนกูบริษัทบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)
ประธานใหรองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมความวา สถานภาพเงินรายได
มหาวิทยาลัยขอนแกนเพียงวันที่ 20 เมษายน 2547 มหาวิทยาลัยขอนแกน มียอดเงินฝากรวม
2,855,771,691.13 บาท โดยแยกฝาก ดังนี้
- ฝากธนาคาร/สถาบันการเงิน (ฝากรวมสวนกลาง) 2,247,732,802.03 บาท คิดเปน 78.71 %
(อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 4.09%)
- ฝากธนาคาร/สถาบันการเงิน ที่ใชชื่อบัญชีเฉพาะ 505,099,009.21 บาท คิดเปน 17.69 %
- ฝากธนาคารเพือ่ คําประกั
้ นเงินกูเ พือ่ การเคหะสงเคราะห 102,939,879.89 บาท คิดเปน 3.60 %
เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2547 เปนเงิน 17,223,079.03 บาท มีดอกเบี้ยรับปงบประมาณ
2547 จํานวน 49,032,701.01 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
และในขณะนี้มหาวิทยาลัยมีเงินรายไดเหลือจากการสํารองจายประมาณ 150 ลานบาท จึงใครขอเสนอ
เพือ่ พิจารณาอนุมตั นิ าเงิ
ํ นไปลงทุนในหุน กูข องบริษทั ปตท.จํากัด (มหาชน) ซึง่ เปนหุน กูท มี่ สี ภาพคลองสูง และมี
ความเสีย่ งนอย จายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน โดยมีเงือ่ นไขการลงทุนและผลประโยชนตอบแทนโดยสรุป ดังนี้
• ชุดที่ 1 ลงทุนระยะเวลา 8 ป ปที่ 1-4 จายดอกเบี้ย 4.5% ตอป และปที่ 5-8 จายดอกเบี้ย
5.5% ตอป
• ชุดที่ 2 ลงทุนระยะเวลา 12 ป ปที่ 1-6 จายดอกเบี้ย 5% ตอป และปที่ 7-12 จายดอกเบี้ย
5.8% ตอป
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ซึ่งมหาวิทยาลัยไดพิจารณาแลวเห็นวาการลงทุนในชุดที่ 1 นาจะเหมาะสมกวาจึงขออนุมัตินําเงินรายได
ไปลงทุนซื้อหุนกูของบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) ชุดที่ 1 ระยะเวลา 8 ป จํานวน 100 ลาน
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และพิจารณาอนุมัติใหนําเงินรายไดไปลงทุนตามที่เสนอ
มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานสถานภาพเงินรายไดของมหาวิทยาลัย และอนุมัติใหนํา
เงินรายไดไปลงทุนในหุนกูของบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) ชุดที่ 1 ระยะเวลา 8 ปได เปนเงินจํานวน
100 ลานบาท
4.2 รายงานความกาวหนาในการดําเนินงานของคณะกรรมการดานการกํากับนโยบายและการประเมิน
และ การดําเนินงานของคณะทํางานเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย
ประธานให รศ.สุภาพ ณ นคร ในฐานะกรรมการดานการกํากับนโยบายและการประเมิน และ
ประธานคณะทํางานเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมความวา ในชวง
เดือนที่ผานมาคณะกรรมการดานการกํากับนโยบายและการประเมินไดพักภารกิจเปนการชั่วคราว กอนที่จะ
ดําเนินการประเมินผูบริหารระดับอธิการบดีและรองอธิการบดีในรอบตอไป โดยอธิการบดีและรองอธิการบดี
จะไดสงรายงานเพื่อใชในการประเมินมาใหคณะกรรมการกํากับนโยบายและการประเมินในสิ้นเดือนเมษายนนี้
ในการนี้ จึงขอรายงานการดําเนินงานของคณะทํางานเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ที่
ไดแตงตั้งตามมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2547 ดังนี้
1. การแตงตั้งคณะทํางานฯและภาระหนาที่
มหาวิทยาลัยไดดาเนิ
ํ นการแตงตัง้ คณะทํางานเพือ่ ติดตามผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย
และรวบรวมผลงานของสภามหาวิทยาลัย เรียบรอยแลว ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 9/2547
ลงวันที่ 2 0 เมษายน 2547 ประกอบดวย รองศาสตราจารยสภุ าพ ณ นคร เปน ประธานคณะทํางาน
รองศาสตราจารยกิ่งฟา สินธุวงษ รองศาสตราจารยเชิดชัย ตันติศิรินทร ศาสตราจารยเมธา วรรณพัฒน
นายกิตติพงษ วงศวิชิต เปน คณะทํางาน และเจาหนาที่งานประชุมทําหนาที่เปนฝายเลขานุการ
โดยคณะทํางานชุดนี้มีภาระหนาที่ ในการติดตามผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยและรวบรวมผล
งานของสภามหาวิทยาลัยเพื่อการประชาสัมพันธและรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ
2. หลักการการดํ าเนินงาน
คณะทํ างานฯจะไดดํ าเนินการตามหลักการดังนี้
• มติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2545 (31 ก.ค.2545) กําหนดพันธกิจและนโยบายในการบริหาร
มหาวิทยาลัย เพื่อใหอธิการบดี ปฏิบัติ 5 ดาน
• นโยบายแตละดานจะมีพันธกิจและแผนยุทธศาสตรในการดําเนินงานชัดเจน
• สภามหาวิทยาลัยจะใชมติสภามหาวิทยาลัยในการมอบหมายงานใหอธิการบดีนําไปปฏิบัติ
3. วิธีการดํ าเนินการในการติดตามผลการดํ าเนินงาน
1. คณะทํางานรวบรวมมติสภามหาวิทยาลัยที่ผานการรับรองแลว ในแตละครั้ง
2. จัดจําแนกมติที่จําเปนจะตองติดตาม
3. มอบหมายผูรับผิดชอบในการติดตามมติแตละเรื่อง
ทั้งนี้ คณะทํางานจะติดตามการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ตั้งแตคราวประชุมครั้งที่
3/2547 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2547 เปนตนไป
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4. ขอหารือ :
เนื่องจากภาระหนาทีข่ องคณะทํางานชุดนีต้ อ งติดตามมติสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ใหไดขอ มูลที่
ถูกตอง ชัดเจน เพื่อประชาสัมพันธไปสูประชากรในวงกวาง จึงขอเรียนหารือสภามหาวิทยาลัย วา กรอบความรับ
ผิดชอบ/บทบาท ของคณะทํางานชุดนี้มีมากนอยเพียงใด
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณาใหความคิดเห็น
มติ ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาแลวมีมติใหคณะทํางานฯ สรางรูปแบบการจัดทํา
เอกสาร เพื่อการติดตามผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย และรายงานตอสภามหาวิทยาลัยแบบ
งายๆ โดยมีประเด็นเนื้อหาหลักวา วาระใดมีมติอยางไร ใครเปนผูรับผิดชอบ และมีผลดําเนินการ
อยางไร การติดตามผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยของคณะทํางานไมควรตองลงลึกใน
รายละเอียดมากเกินไป โดยในรายละเอียดใหเปนหนาที่ของผูรับผิดชอบในมติแตละเรื่องเปนผูพิจารณา
ดําเนินการ
4.3 รายงานความคืบหนาของรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. …
ประธานใหอธิการบดีเสนอตอที่ประชุมความวา รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. … ไดผานการพิจารณาของวุฒิสภาแลว มีการปรับแกไขเล็กนอยบางสวน ซึ่งมีราย
ละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม รางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญในการปรับเปลี่ยน
ระบบการบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย โดยปรับบทบาทขององคกรกลางบริหารงาน
บุคคล (ก.ม.) ใหมีลักษณะเปนมาตรฐานและแนวทางกลางในเรื่องสําคัญ และเปลี่ยนเปน ก.พ.อ. (คณะ
กรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา) กับทั้งมอบใหสภามหาวิทยาลัยเปนองคกรที่ดูแลการบริหาร
งานบุคคล (เดิมไมมีหนาที่นี้) และยกเลิก อ.ก.ม.มหาวิทยาลัย ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยจึงมีหนาที่เพิ่มขึ้น
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สรุปไดดังนี้
1. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคล วินัย และการรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย การออกจาก
ราชการ การอุทธรณและรองทุกข และการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (มาตรา 17)
2. การออกขอบังคับอนุญาตใหขาราชการ ลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ หรือตามโครงการ
แลกเปลี่ยนคณาจารยฯ โดยถือวาเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการและไดรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และ
เงินอื่นระหวางลาได (มาตรา 9 วรรค 2)
3. กําหนดกรอบของตําแหนง อันดับเงินเดือนของตําแหนง และจํานวนขาราชการที่ยังมีในสถาบันอุดมศึกษา
นั้น รวมทั้งภาระหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง (มาตรา 20)
4. ออกขอบังคับ กําหนดการบังคับบัญชาของขาราชการ (มาตรา 21)
5. ออกขอบังคับเกี่ยวกับหลักสูตร วิธีการสอบแขงขัน เกณฑการตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชี รวมทั้ง
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก (มาตรา 22)
6. ออกขอบังคับเกี่ยวกับการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ (มาตรา 29)
7. ออกขอบังคับเกี่ยวกับการเลื่อนขาราชการขึ้นดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้น (มาตรา 31)
8. ออกขอบังคับเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการปฏิบัติงาน การรักษาวินัยและจรรยาบรรณของ
ขาราชการ เพื่อประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน (มาตรา 35)
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9. พิจารณาเลือ่ นขัน้ เงินเดือนใหผถ ู งึ แกความตายเปนกรณีพเิ ศษ เพือ่ ประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ (มาตรา 36)
10. กําหนดจรรยาบรรณของขาราชการ (มาตรา 45)
11. ออกขอบังคับกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการตักเตือน มีคําสั่ง หรือทําทัณฑบน (มาตรา 46)
12. รับทราบรายงานของผูบังคับบัญชาของขาราชการในการดําเนินการทางวินัยหรือสั่งใหออกจากราชการ แต
จะสั่งใหทบทวนหรือสั่งการใหมใหถูกตองเหมาะสมก็ได (มาตรา 60)
13. รับอุทธรณและพิจารณาอุทธรณของขาราชการทีถ่ กู ลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน และลดขัน้ เงินเดือน (มาตรา 61)
14. รับการรองทุกข และพิจารณาคํารองทุกข (มาตรา 63)
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณาใหความเห็นดังนี้
1. เนื่องจากสภามหาวิทยาลัย มีหนาที่ตามกฎหมายเพิ่มขึ้น จะจัดระบบการดําเนินการอยางไร
2. ทางเลือกเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของสภามหาวิทยาลัย เพื่อทําหนาที่
(1) ยกราง พิจารณารางขอบังคับตาง ๆ ที่ตองออกเพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
(2) รับมอบอํานาจตามขอบังคับในบางเรื่องใหมีมติไดเลย
(3) กลั่นกรองเรื่องในบางเรื่องเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย
(4) อื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
2.2 คณะกรรมการตาม 2.1 ควรจะมีองคประกอบอยางไร
(1) จะมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิและกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอื่น
ดวยหรือไม
(2) ประธานควรเปนใคร
(3) องคประกอบควรเปน หัวหนาหนวยงานทุกคน หรือผูแ ทนของหัวหนาหนวยงานตาง ๆ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติวากอนที่พระราชบัญญัติฉบับนี้จะมีผลบังคับใช
ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตัง้ คณะกรรมการเพือ่ พิจารณาออกแบบระบบบริหารงานบุคคล มีองคประกอบ
จาก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหาร และผูแทนคณาจารย โดยมอบหมายให
นายสุชาติ เมืองแกว เปนประธาน นางผาณิต นิติทัณฑประภาศ นายสมพร กลิ่นพงษา รวมเปน
กรรมการ ทั้งนี้ขอใหมองภาพอนาคตโดยคํานึงปจจัยแวดลอมตางๆ เพือ่ สรางระบบงานบริหารงานบุคคลให
ไดคนทีเ่ ขมแข็งมาปฏิบัติงาน และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง
4.4 รายงานความกาวหนาการกอสรางศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ
ประธานใหรองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมความวา มหาวิทยาลัยขอรายงานความ
กาวหนาในการกอสรางศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ ดังนี้
1) มหาวิทยาลัยไดแกไขปญหาเรือ่ งการจัดซือ้ ลิฟทของผูร บั จาง บริษทั เทพอินทนนท จํากัด กับ
บริษทั สยามฮิตาชิ เอลลิเวเตอร จํากัด โดยการออกเงินคําประกั
้
นการจายเงินใหแกบริษทั สยามฮิตาชิ เอลลิเวเตอร
จํากัด และไดรบั อนุมตั เิ งินจากธนาคารเรียบรอยแลว ขณะนีจ้ งึ อยูใ นระหวางดําเนินการติดตัง้ ลิฟท
2) ไดแบงงวดงานในงวดที่ 72 เปน งวดงานยอย 2 งวดงาน เพือ่ เสริมสภาพคลองใหผรู บั เหมา
ในการดําเนินการติดตัง้ ลิฟท สําหรับการดําเนินการของผูร บั เหมาในงวดงานที่ 71 ขณะนีไ้ ดเสร็จสิน้ แลว
อยูร ะหวางการดําเนินการเพือ่ ตรวจรับงาน
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อธิการบดีไดเสนอทีป่ ระชุมเพิม่ เติมความวา ตามทีไ่ ดเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครัง้ ที่
3/2547 เมือ่ วันที่ 31 มีนาคม 2547 ใหไดรบั ทราบเบือ้ งตน เรือ่ งปญหาสัญญาการกอสรางอาคารตางๆ ใน
มหาวิทยาลัยไดแก 1) อาคาร 19 ชัน้ คณะแพทยศาสตร 2) อาคารศูนยสารสนเทศ และ 3) อาคารคณะวิทยาศาสตร
ซึง่ มีแนวโนมทีจ่ ะบอกเลิกสัญญาคอนขางชัดเจนนัน้ ซึง่ ทีป่ ระชุมไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยปรึกษากับ นางผาณิต
นิตทิ ณ
ั ฑประภาศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒเิ พือ่ ใหคาแนะนํ
ํ
าและหาแนวทางแกไขปญหาดังกลาวนัน้
บัดนี้ มหาวิทยาลัยไดปรึกษาผูท รงคุณวุฒทิ า นดังกลาวเรียบรอยแลว และไดมกี ารพิจารณาเพือ่ จะบอกเลิกสัญญากับ
ผูร บั เหมากอสราง อาคาร 19 ชัน้ คณะแพทยศาสตร (อาคารศรีนครินทรานุสรณ) และ อาคารศูนยสารสนเทศ แลว
และจากการมาตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีทจี่ งั หวัดขอนแกนในชวงเดือนเมษายนทีผ่ า นมา เรือ่ งปญหากอสราง
อาคารในมหาวิทยาลัยไดเปนประเด็นทีน่ ายกรัฐมนตรีไดมอบหมายให มหาวิทยาลัย และ นายพรชัย นุชสุวรรณ
พรอมทัง้ ทีป่ รึกษาสํานักงบประมาณ รับไปพิจารณาแกไขปญหาซึง่ สงผลกระทบตอทัง้ ทางราชการและผูเ กีย่ วของ
หลายฝายใหไดคลีค่ ลายไปดวย ซึง่ จะไดมกี ารประชุมรวมกันระหวางผูเ กีย่ วของในบายวันที่ 28 เมษายน 2547 นี้
ทีป่ ระชุมรับทราบ
4.5 รางขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวย การบริหารศูนยหัวใจสิริกิติ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. …
ประธานใหอธิการบดีเสนอตอที่ประชุมความวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราว
ประชุมครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2547 ไดพิจารณารางขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวย
การบริหารศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. … และมีมติใหเสนอ นางผาณิต นิตทิ ณ
ั ฑประภาศ
ประธานกรรมการดานการบริหารทัว่ ไป และอธิการบดีรับไปพิจารณากอน ทั้งนี้ขอใหคํานึงถึงระบบงานที่จะทํา
ใหเกิดความเชื่อมโยง และการประสานงานที่ดีกับหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยดวย นั้น
บัดนี้ ศูนยหัวใจสิริกิติ์ไดดําเนินการตามมติดังกลาว และไดปรับแกไขรางขอบังคับฯ เรียบรอยแลว ซึ่งมีราย
ละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบหลักการรางขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวยการบริหารศูนยหัวใจสิริกติ ิ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. … ตามทีเ่ สนอ โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะ
ใหปรับแกไข รางขอบังคับฯ ดังนี้
1. ขอ 8 วรรคสาม “คณะกรรมการอํานวยการมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป” แกไขเปน
“คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป”
2. ขอ 10 วรรคสาม “ใหคณะกรรมการประจํามีวาระการดํารงตําแหนง ตามวาระของผูอ านวยการ”
ํ
แกไขเปน “ใหคณะกรรมการผูท รงคุณวุฒมิ วี าระการดํารงตําแหนง ตามวาระของผูอานวยการ”
ํ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายไดป 2547 เพิ่มเติม
ประธานใหรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมความวา ดวยคณะ
เกษตรศาสตร คณะเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ สํานักทะเบียนและประมวลผล และคณะแพทยศาสตร
ไดเสนอขอตั้งงบประมาณเงินรายไดป 2547 เพิ่มเติม ดังนี้
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1) คณะเกษตรศาสตร ขอตัง้ งบประมาณรายรับเพิ่มเติม จากเงินทุนสํารองสะสม จํานวน
4,195,000 บาท (มีเงินทุนสํารองสะสมทั้งสิ้นจํานวน 13,770,406.32 บาท คิดเปน 30.04% ของเงินทุน
สํารองสะสมทีม่ )ี และตัง้ งบประมาณรายจายในงานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนรายจายใน
หมวดเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) เนือ่ งจากไมไดรบั การจัดสรรงบประมาณแผนดินในหลายรายการทีม่ ี
ความจําเปนตองดําเนินการและจัดซือ้ เพือ่ ใชในการเรียนการสอน งานวิจยั งานบริการวิชาการ และการบริการ
บุคลากรในหนวยงาน
2) คณะเทคโนโลยี ขอตัง้ งบประมาณรายรับเพิม่ เติม จากเงินทุนสํารองสะสม จํานวน 294,740
บาท (มีเงินทุนสํารองสะสมทัง้ สิน้ จํานวน 1,728,065.28 บาท คิดเปน 17.06% ของเงินทุนสํารองสะสมทีม่ )ี
และตัง้ งบประมาณรายจายในงานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนรายจายในหมวดเงินอุดหนุน
(เงินอุดหนุนทัว่ ไป) เนือ่ งจากมีความจําเปนตองปรับปรุงหองปฏิบตั กิ ารสําหรับการเรียนการสอน แตไมไดรบั การ
จัดสรรงบประมาณแผนดิน
3) คณะวิทยาการจัดการ ขอตัง้ งบประมาณรายรับเพิม่ เติม จากเงินคาธรรมเนียมการศึกษา จํานวน
3,657,000 บาท เพิม่ ขึน้ จากงบประมาณทีไ่ ดรบั อนุมตั ิ 9.86% และตัง้ งบประมาณรายจายในงานจัดการศึกษาดาน
สังคมศาสตร เปนรายจายในหมวดเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนคาจางชัว่ คราวและเงินอุดหนุนทัว่ ไป) และหมวดเงินทุน
เนือ่ งจากจะเปดสอนหลักสูตรใหมซงึ่ ไดรบั การบรรจุไวในแผนฯแลวและจะรับนักศึกษารุน แรกในภาคตนปการศึกษา
2547 จํานวน 3 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาการโรงแรมและการทองเทีย่ ว (ภาคพิเศษ) 100 คน หลัก
สูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาการจัดการการทองเทีย่ ว (ภาคพิเศษ) 50 คน และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
(ภาคพิเศษ สอนเปนภาษาอังกฤษ) 50 คน แตทงั้ 3 หลักสูตรยังไมไดตงั้ งบประมาณไวในปงบประมาณ 2547
4) สํานักทะเบียนและประมวลผล ขอตัง้ งบประมาณรายรับเพิม่ เติม จากเงินทุนสํารองสะสม
จํานวน 6,800,000 บาท (มีเงินทุนสํารองสะสมทัง้ สิน้ จํานวน 16,798,838.95 บาท คิดเปน 40.48% ของเงิน
ทุนสํารองสะสมทีม่ )ี และตัง้ งบประมาณรายจายในงานสนับสนุนการจัดการศึกษา เปนรายจายในหมวดเงินอุดหนุน
(เงินอุดหนุนทัว่ ไป) เพือ่ นําเงินรายไดมาดําเนินการเพือ่ คืนประโยชนใหแกนกั ศึกษาและมหาวิทยาลัย โดยจัดทํา
เปนโครงการกองทุน 40 ป มข. เพือ่ เยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,000,000 บาท โครงการกองทุนพัฒนา
กีฬามหาวิทยาลัยขอนแกน 2,000,000 บาท โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน e-learning 1,000,000 บาท
และโครงการจัดหายานพาหนะทดแทนคันเดิม 1,800,000 บาท
5) คณะแพทยศาสตร ขอตัง้ งบประมาณรายรับจากเงินผลประโยชนจากการรักษาพยาบาล
จํานวน 182,000,000 บาท เพิม่ ขึน้ จากงบประมาณทีไ่ ดรบั อนุมตั ิ 18.45% และตัง้ งบประมาณรายจายในงาน
สนับสนุนการจัดการศึกษา และงานบริการรักษาพยาบาล เนือ่ งจากการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร ตัง้ แตเดือน
ตุลาคม 2546-กุมภาพันธ 2547 ในดานการบริการรักษาพยาบาลและรองรับนโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา
ของรัฐบาล พบวามีคา ใชจา ยเพิม่ ขึน้ สูงกวาประมาณการทีต่ งั้ ไว ทําใหไมสามารถบริหารจัดการภายใตวงเงินงบ
ประมาณทีไ่ ดรบั อนุมตั ิ จึงจําเปนตองจัดหางบประมาณเพิม่ เติมเพือ่ รองรับการดําเนินงานดังกลาวใหมปี ระสิทธิภาพ
และบรรลุวตั ถุประสงค
ทัง้ นี้ การขออนุมตั ติ งั้ งบประมาณเงินรายไดเพิม่ เติมของคณะหนวยงานดังกลาวไดผา นความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณบดี คราวประชุมครัง้ ที่ 7/2547 เมือ่ วันที่ 7 เมษายน 2547 และ การเวียนหนังสือเพือ่ ขอความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณบดี ตามบันทึกที่ ศธ 0514.1.1.2/ว. 181 ลงวันที่ 12 เมษายน 2547 แลว
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุมตั กิ ารขอตัง้ งบประมาณเงินรายไดป 2547 เพิม่ เติม

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547

9
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมตั กิ ารขอตัง้ งบประมาณเงินรายไดป 2547 เพิม่ เติมตามที่
เสนอ และมีขอ คิดเห็นเสนอแนะเพิม่ เติมดังนี้
1. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเรือ่ งการใชเงินทุนสํารองในระยะยาว โดยควรนําไปใชในกรณีทมี่ คี วาม
จําเปนตองลงทุน เพือ่ ใหเกิดประโยชนเพิม่ พูนขึน้ ดวย
2. กอนการขออนุมตั เิ ปดหลักสูตรตามแผนการศึกษา คณะวิชาควรคํานึงถึงความพรอมในดานงบประมาณ
กอนดําเนินการดวย ไมควรตองของบประมาณเพิม่ เปนคราวๆ เพือ่ รองรับการเปดหลักสูตรใหม
3. ในสวนของคณะแพทยศาสตร ควรพิจารณาดังนี้ 1)ปรับวิธกี ารบริหารงบประมาณ ใหเห็นภาพรวม
ของรายรับรายจาย โดยอาจทําบัญชีงบดุล 2) ควรมีโครงการเฉพาะเปน business center ใน
ตัวเอง และแยกบัญชีแตละโครงการ 3) การรับเอานโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนาของรัฐบาล
มาดําเนินการ มีกาไรหรื
ํ
อขาดทุนอยางไร หากไดกาไรได
ํ
นาไปพั
ํ ฒนาคุณภาพการปฏิบตั งิ านอยางไร
หรือ หากขาดทุนตองนํางบประมาณจากสวนใดชวยสนับสนุนอยางไร ขอใหนาเสนอข
ํ
อมูลเปนตัวเลข
ใหสภามหาวิทยาลัยรับทราบในคราวประชุมครัง้ ตอไปดวย
5.2 ขอเสนอแตงตั้งรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
ประธานใหอธิการบดีเสนอตอที่ประชุมความวา ตามทีส่ ภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุม
ครัง้ ที่ 3/2547 เมือ่ วันที่ 31 มีนาคม 2547 ไดอนุมตั ใิ หกาหนดจํ
ํ
านวนตําแหนงรองอธิการบดีเพิม่ ขึน้ อีก 1 ตําแหนง
คือ ตําแหนงรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยขอเสนอแตงตั้ง
ผูชวยศาสตราจารยวิชัย ณีรัตนพันธ ดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่สภา
มหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบเปนตนไป
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบและอนุมตั ิใหแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยวิชัย
ณีรัตนพันธ ดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ ตามที่เสนอ
5.3 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อตําแหนงรองอธิการบดี
ประธานใหอธิการบดีเสนอตอที่ประชุมความวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราว
ประชุมครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2547 อนุมัติตําแหนงรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ นั้น
เนือ่ งจากภารกิจและหนาที่ของรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษนั้นครอบคลุมหนาที่ดานบริการวิชาการ และการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเดิมเปนหนาที่ของรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ดังนัน้ จึงใครขออนุมตั ิ
เปลีย่ นชือ่ ตําแหนงรองอธิการบดี ใหสอดคลองกับภารกิจทีป่ รับเปลีย่ น จากเดิม “รองอธิการบดีฝา ยวิจยั และ
บริการวิชาการ” เปน “ รองอธิการบดีฝา ยวิจยั ” โดยบุคคลผูด ารงตํ
ํ าแหนงรองอธิการบดีฝา ยวิจยั ยังเปนบุคคลเดิม
ทั้งนี้ การกําหนดจํานวนและชื่อตําแหนงรองอธิการบดี เปนอํานาจของสภามหาวิทยาลัย
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อตําแหนงรองอธิการบดีฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ เปน รองอธิการบดีฝายวิจัย ตามที่เสนอ โดยมีขอคิดเห็นใหมหาวิทยาลัยสรางกลไกให
งานของฝายวิจัย และฝายกิจการพิเศษ มีการประสานงานกันอยางใกลชิด เชื่อมโยงและเอื้อตอกันและกัน
ในการปฏิบัติงาน
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5.4 เสนอแตงตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
ประธานใหอธิการบดีเสนอตอที่ประชุม ความวา ตามคําสัง่ สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 3/2547
ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ 2547 แตงตัง้ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร นัน้ บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ
ไดดาเนิ
ํ นการสรรหาผูส มควรไดรบั การพิจารณาแตงตัง้ ใหดารงตํ
ํ าแหนงคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2542 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2543 เสร็จเรียบรอยแลว ปรากฏวา
รองศาสตราจารยกติ ติชยั ไตรรัตนศิรชิ ยั เปนผูส มควรไดรบั การพิจารณาแตงตัง้ ใหดารงตํ
ํ าแหนงคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร ซึง่ มีรายละเอียดประวัตติ ามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบและอนุมตั ใิ หแตงตัง้ รองศาสตราจารยกติ ติชยั
ไตรรัตนศิรชิ ยั ดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ตามทีเ่ สนอ ทัง้ นีต้ งั้ แตวนั ที่ 1 มิถนุ ายน 2547
เปนตนไป โดยขอรับทราบวิสัยทัศน แผนงานในการบริหารงาน ในคราวประชุมครั้งตอไปดวย
5.5 ขออนุมัติขยายระยะเวลาการสรรหาคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ประธานใหอธิการบดีเสนอตอที่ประชุมความวา ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ที่
4/2547 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2547 แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร และใหคณะ
กรรมการสรรหาฯ ปฏิบตั หิ นาทีใ่ นการสรรหาคณบดี ตามที่กําหนดไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2542 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ทุกประการ นั้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ จะตอง
ดําเนินการใหแลวเสร็จจนถึงขั้นการเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัย ภายในกําหนดไมเกิน 60 วัน คือ วันที่ 29
เมษายน 2547 แตเนือ่ งจากในเดือนเมษายน 2547 มีวนั หยุดนักขัตฤกษเปนจํานวนมาก จึงทําใหการดําเนินการ
สรรหาฯ ขาดความตอเนื่อง ประกอบกับมีการดําเนินการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร คณะกรรมการ
สรรหาฯ จึงขอขยายระยะเวลาในการสรรหาฯ ออกไปอีก 26 วัน ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2547 ซึ่งเปนอํานาจ
ของสภามหาวิทยาลัย
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติขยายระยะเวลาในการสรรหาคณบดีคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร ไปจนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2547
5.6 ขอความเห็นชอบเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของผูควบคุมงานกอสราง
ประธานใหอธิการบดีเสนอตอที่ประชุมความวา ดวยคณะแพทยศาสตร และกองอาคารสถานที่
ไดเสนอเรื่องตอมหาวิทยาลัยเพื่อใหพิจารณามาตรการชวยเหลือผูควบคุมงานกอสราง จํานวน 2 ราย ไดแก
1) การกอสรางอาคารศรีนครินทรานุสรณ (อาคาร 19 ชั้น) คณะแพทยศาสตร โดยมีบริษัทไตร
ยูเนี่ยน จํากัด เปนผูรับเหมากอสราง ตามสัญญาเลขที่ สธ. 74/2540 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2540 และมี
บริษทั สินธุพนู ศิรวิ งศคอนซัลแตนท จํากัด เปนผูร บั จางควบคุมงานกอสราง ในระหวางการกอสรางบริษัทไตรยู
เนีย่ นฯประสบปญหาดานการเงินสงผลใหบริษทั สินธุฯ ไมไดรบั เงินคาจางควบคุมงาน ซึ่งบริษัทไตรยูเนีย่ นฯเปน
ผูร บั ผิดชอบ โดยมีมลู คาหนีค้ า ควบคุมงานทีบ่ ริษทั สินธุฯควรไดรับ จํานวน 10,547,225 บาท
2) การกอสรางอาคารศูนยสารสนเทศ โดยมีหา งหุน สวนจํากัดแสงวิโรจนกอ สราง เปนผูร บั เหมากอสราง
ตามสัญญาเลขที่ สธ.88/2542 ลงวันที่ 23 กันยายน 2542 โดยมีบริษัทแพลนนิง่ แอนด รีเสิรซ คอนซัลแตนท
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547
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จํากัด เปนผูร บั จางควบคุมงาน และปจจุบนั บริษทั แพลนนิง่ ฯ ยังไมไดรับเงินคาจางควบคุมงาน ซึ่งหางหุนสวน
จํากัดแสงวิโรจนฯ ตองรับผิดชอบ จํานวน 813,764.12 บาท
คณะกรรมการเงินรายได ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2547 ได
พิจารณาเห็นวาคาจางคุมงานเปนเงิน 10,547,225 บาท กรณีของบริษทั สินธุฯ และคาจางคุมงานเปนเงิน
813,764.12 บาท กรณีของบริษัทแพลนนิ่งฯ นั้น เปนความรับผิดชอบของบริษัทไตรยูเนี่ยนฯ และ
หางหุน สวนจํากัดแสงวิโรจนฯ ตามลําดับ มหาวิทยาลัยไมสามารถจายแทนได แตสามารถพิจารณาหาแนวทาง
บรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนาชั่วคราวได โดยอาจใหบริษัทผูควบคุมงานทําสัญญายืมเงินจากมหาวิทยาลัย
โดยมีหลักการดังนี้
1) มหาวิทยาลัยตองมีขอมูลที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัยวาหากมหาวิทยาลัยไมบรรเทาความเดือดรอน
ดังกลาว จะเกิดความเสียหายอยางไรตอราชการ
2) กอนที่จะทําสัญญายืมเงิน ควรมีหลักฐานเปนลายลักษณอักษรแสดงถึงการเรียกรองเงินคาจางและ
การปฏิเสธการจายเงินของบริษัทผูรับจางกอสราง
3) บริษทั ผูค วบคุมงาน ตองมีหลักประกันจากธนาคาร ยอดเงินเต็มจํานวนทีจ่ ะยืมจากมหาวิทยาลัย
4) บริษัทผูควบคุม ตองยินยอมโอนกรรมสิทธเรียกรอง หรือผลประโยชนใดๆ ที่พึงจะไดรับให
มหาวิทยาลัยตามจํานวนเงินที่บริษัทผูควบคุมงานยืมจากมหาวิทยาลัย
ตอมา นายสินธุ พูนศิริวงศ และนายอนันต สุนทรศิริ ผูบริหารโครงการของบริษัทสินธุพูนศิริวงศฯ ได
มาพบกับผูแทนมหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2547
ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี และคณะไดเห็นชอบที่จะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุญาตให
บริษัทสินธุพูนศิริวงศฯ ยืมเงินภายใตเงื่อนไขวา บริษัทสินธุฯยินดีใชหลักทรัพย โฉนดที่ดินเพื่อเปนประกัน ตาม
ราคาประเมินของกรมที่ดิน ซึ่งไมตํ่ากวาจํานวนเงินที่ยืม และจดทะเบียนจํานอง รวมทั้งยินดีจายดอกเบี้ยแก
มหาวิทยาลัยขอนแกนในอัตราสูงสุดของเงินฝากประจําที่มหาวิทยาลัยไดรับจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอยู
ํ ญญายืมเงิน ตามรายละเอียดในบันทึกขอความที่ ศธ 0514.1.1.15/228 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547
ในวันทีท่ าสั
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวาเรื่องดังกลาวเปนเรื่องที่สําคัญ มหาวิทยาลัยควร
พิจารณาใหรอบคอบ ประกอบกับ ที่ประชุมมีความเห็นที่หลากหลายและยังไมสอดคลองตรงกัน จึงมีมติ
แตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ 1 ชุด เพื่อพิจารณาในเรื่องดังกลาว โดยใหคณะกรรมการประกอบดวย
1. นายสุนทร อรุณานนทชัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
2. นางผาณิต นิติทัณฑประภาศ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
3. นายสุมนต สกลไชย
อธิการบดี
4. นายสุชาติ อารีมิตร
คณบดีคณะแพทยศาสตร
ทั้งนี้ใหพิจารณาเรื่องดังกลาวของผูควบคุมงานกอสรางรายอื่นในลักษณะเดียวกันดวย
5.7 เสนอแตงตั้งกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน (เพิ่มเติม)
ประธานใหอธิการบดีเสนอตอที่ประชุมความวา เพื่อใหการดําเนินงานของคณะกรรมการสง
เสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกนบังเกิดผลดีตอทางราชการ และเปนไปตามขอ 5 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย
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ขอนแกน วาดวยคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2536 ที่กําหนดให อธิการบดีโดยคําแนะนํา
ของประธานกรรมการอาจเสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งกรรมการเพิ่มเติมได เมื่อเห็นเปนการสมควร นั้น
จึงขอเสนอ นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน เปน กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ขอนแกน เพิ่มเติม อีก 1 ทาน
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบและอนุมัติใหแตงตั้งนายกสมาคมศิษยเกา
มหาวิทยาลัยขอนแกน เปน กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน เพิ่มเติม
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. 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 หลั ก สู ต รสั ตวแพทยศาสตรบัณฑิต ในลักษณะโครงการพิเศษ
4. คณะแพทยศาสตร
4.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2547)
4.2 หลั ก สูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2547)
4.3 หลั ก สู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547)
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรตามที่เสนอ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหดําเนินการตอไปได
5.9 เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา
ดวยมีคณะตางๆในสังกัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะไดเสนอขอ
อนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษาโดยรับรองวาไดตรวจสอบรหัสประจําตัวนักศึกษา ชื่อ-ชื่อสกุล
รายวิชา สาขาวิชา และคะแนนเฉลีย่ สะสม ถูกตองเรียบรอยแลว มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอนุมัติตามอํานาจตามความในมาตรา 16 (3) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541
จํานวน 574 คน ประกอบดวย
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547
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- ระดับปริญญาเอก
1 คน
- ระดับปริญญาโท
17 คน
- ระดับปริญญาตรี
556 คน
ซึ่งมีรายละเอียดสรุปการจําแนกผูสําเร็จการศึกษาตามคณะ ระดับหลักสูตร ชื่อปริญญา ตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม
จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
มติ ที่ ประชุ มพิ จารณาแลวมีมติอนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษาตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 รายงานผลการดําเนินงานของโรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน ป 2546
ประธานใหรองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมความวา โรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน
ไดเสนอผลการดําเนินงานของโรงพิมพฯ ป 2546 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 มีรายไดจากการขายและ
บริการ เปนเงิน 9,927,915.90 บาท มีกําไรหลังจากการดําเนินงาน 1,973,820.94 บาท กําไรสุทธิ
2,063,667.24 บาท ซึ่งเปนปที่มีกําไรสูงสุดนับจากที่ไดดําเนินการมา ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ และมีขอคิดเห็นเสนอแนะวาโรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกนควรพัฒนา
คุณภาพการพิมพ ใหดีขึ้นกวาที่เปนอยูปจจุบัน
6.2 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา
ประธานใหอธิการบดีเสนอตอที่ประชุมความวา มหาวิทยาลัยไดจดั ทําหนังสือเวียนเสนอตอ
ํ จการศึกษา จํานวน 340 คน ตามหนังสือ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุมตั ิปริญญาใหแกผสู าเร็
มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว.2395 และตามบันทึก ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว.182 ลงวันที่ 12
เมษายน 2547 โดยครบรอบการเวียนในวันที่ 21 เมษายน 2547 และเมื่อถึงวันที่ครบกําหนดการเวียน
หนังสือแลวปรากฏวาไมมีขอทักทวงแตประการใด จึงถือวาสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ สรุปไดดังนี้
- ระดับปริญญาตรี
335 คน
5 คน
- ระดับปริญญาโท
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
6.3 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจําเดือนมีนาคม 2547
ประธานใหอธิการบดีเสนอตอทีป่ ระชุมความวา ดวยในเดือนมีนาคม 2547 อธิการบดีไดปฏิบตั ิ
ภารกิจตางๆประกอบดวย งานประจําทัว่ ไป กิจกรรมที่เกี่ยวของกับตางประเทศ/วิเทศสัมพันธ การเปนวิทยากร
บรรยายหรืออภิปราย และอื่นๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ สําหรับภารกิจเกี่ยวกับการประชุมของอธิการบดีที่มีเปน
จํานวนมากนั้น จะไดพิจารณาปรับใหเหมาะสมตอไป
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547
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ที่ประชุมรับทราบ
6.4 รายงานสรุปขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน
เดือน มีนาคม 2547
ประธานใหอธิการบดีเสนอตอที่ประชุมความวา ดวยฝายอํานวยการ และงานประชาสัมพันธ ได
รวบรวมรายงานขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน ประจําเดือนมีนาคม 2547
โดยแยกประเภทเปนขาวดานตางๆ ไดแก วิชาการ บุคคล วิจัย กิจกรรม ทั่วไป และชุมชน รวมทั้งสิ้น 67
ขาว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบและมีขอคิดเห็นเสนอแนะดังนี้
1. เอกสารที่รวบรวมมาจัดทําเปนรายงานเสนอควรพิจารณาปรับขนาดตัวอักษร และความชัดเจน
ใหสามารถงายตอการอาน
2. เพื่อความสมบูรณ และประโยชนในการนําไปใชอางอิงควรมีการสรุปแยกเปนกลุมใหชัดเจนวา
ใครเปนผูใหขาวในเรื่องใดบาง เพราะขาวที่สามารถจะนํามาใชในการกลาวอางอิงไดควรเปน
ขาวที่มหาวิทยาลัยเปนผูใหขาวโดยตรงเทานั้น
6.5 สรุปกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวาง 16 มีนาคม - 15 เมษายน 2547
ดวยในชวงวันที่ 16 มีนาคม – 15 เมษายน 2547 มหาวิทยาลัยไดดําเนินกิจกรรมที่
สําคัญๆ ในดานการพัฒนาวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการ การสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
การพัฒนานักศึกษา การตางประเทศ การพัฒนาระบบบริหารและบุคลากร และการจัดกิจกรรมพิเศษอื่นๆ
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคะแนนเฉลี่ยสะสม ของผูสําเร็จการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
ประธานใหอธิการบดีเสนอตอที่ประชุมความวา ดวยคณะศึกษาศาสตรไดเสนอขอเปลี่ยนแปลง
คะแนนเฉลี่ยสะสม ของผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการมัธยมศึกษา
ราย นางสาวเกศสุดา แนวกลาง รหัสประจําตัว 432484-3 คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.83 ซึ่งสภามหาวิทยาลัย
ไดอนุมัติปริญญาใหเรียบรอยแลว ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2547 เนื่องจาก
คณะวิทยาศาสตรไดมีบันทึกแจงการเปลี่ยนแปลงระดับคะแนนของนักศึกษาในวิชา 315 403
Quality Standard Systems for Scientists ของนางสาวเกศสุดา แนวกลาง จาก B+ เปน A ซึ่งมีสาเหตุ
ความผิดพลาดเกี่ยวกับการกรอกคะแนนการบาน สงผลใหระดับคะแนนของนักศึกษาผิดไป ทําใหคาคะแนน
เฉลี่ยสะสมของ นางสาวเกศสุดา แนวกลาง เปลี่ยนแปลงจาก 2.83 เปน 2.84
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงคาคะแนนเฉลี่ยสะสมของ
ผูสําเร็จการศึกษารายนางสาวเกศสุดา แนวกลาง จาก 2.83 เปน 2.84
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงคาคะแนนเฉลี่ยสะสมของ
นางสาวเกศสุดา แนวกลาง ตามที่เสนอ และมีขอคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้
1. ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการตามแนวปฏิบัติที่สภามหาวิทยาลัยเคยใหไววา ใหมีการ
พิจารณาโทษผูกระทําผิดพลาด เพื่อจะไดพยายามระมัดระวังไมใหเกิดความผิดพลาดอีกดวย
2. ตามหนังสือชี้แจงของคณะวิทยาศาสตร ที่ระบุวามีการเรียกนักศึกษาที่เกี่ยวของมาพบ เพื่อ
สอบถามวานักศึกษาตองการเปลีย่ นแปลงระดับคะแนนหรือไมนน้ั เปนการดําเนินการทีไ่ มถกู ตอง
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นตอนักศึกษาโดยคณะวิชา หรือมหาวิทยาลัย จะตองไดรับการแกไขให
ถูกตอง โดยไมตองถามความสมัครใจของนักศึกษาผูไดรับผลกระทบ
7.2 การดํ าเนินการของมหาวิทยาลัยในเรื่องมาตรการการกํ าหนดกํ าลังคนภาครัฐ
ประธานใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอตอที่ประชุมความวา มาตรการของรัฐบาล ที่
จะคัดขาราชการออก 5 % นั้น ไดสงผลกระทบตอมหาวิทยาลัยอยางไรหรือไม
อธิการบดีไดชี้แจงวา รัฐบาลไดกําหนด แนวทาง มาตรการ ในเรื่องดังกลาวมาเรียบรอย
ตามมาตรการพัฒนาและบริหารกําลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ โดยใหถือวา จํานวนขาราชการผู
ไดรบั การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านในลําดับตําสุ
่ ดรอยละ 5 เปนเปาหมายโดยรวมของทุกสวนราชการ
ซึง่ จํานวนขาราชการตามมาตรการนี้ของแตละสวนราชการจะตองเปนไปตามขอเท็จจริงจากการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของแตละสวนราชการ และผูที่ไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงานจะไดรับการพัฒนาความรู ความ
สามารถและทักษะ และหากยังไมพัฒนาขึ้นอีก จึงจะถูกสั่งใหออกจากราชการ สวนกรณีขาราชการที่มีปญหา
ดานสุขภาพหรือประสงคจะลาออกเอง ใหสวนราชการตนสังกัดพิจารณาสั่งใหออกจากราชการและไดรับสิทธิ
ประโยชนตามที่ทางราชการกําหนดไวเปนรายๆ ไป ซึ่งมหาวิทยาลัยจะไดดําเนินการตามมาตรการนี้ตอไป
มติ ที่ประชุมรับทราบและมีขอคิดเห็นเสนอแนะวามหาวิทยาลัยควรพิจารณาทํ าความ
เขาใจแกบคุ ลากร ใหเกิดความเชือ่ มัน่ ในระบบการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน วาเปนไปโดยบริสทุ ธิย์ ตุ ธิ รรม

เลิกประชุมเวลา 11.45 นาฬิกา

(รองศาสตราจารยดํารงค หอมดี)
รองอธิการบดีฝายบริหาร
ปฏิบัติหนาที่แทนกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน

นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์
ผูจดรายงานการประชุม

นางสังวาลย ชางทอง
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
ผูตรวจรายงานการประชุม
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