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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
คร้ังที่  4/2549

วันพุธที่  3  พฤษภาคม  2549
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารแกนกัลปพฤกษ มหาวิทยาลัยขอนแกน

-------------------------------------------

ผูมาประชุม
  1. พลต ํารวจเอกเภา  สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน   ประธาน
  2. นางผาณิต  นิติทัณฑประภาศ           อปุนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
  3. นายเจตน  ธนวัฒน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  4. พล.ต.อ.สมชาย  ไชยเวช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  5. นายทองใบ  ทองเปาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  6. นายสุชาติ  เมืองแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  7. นายพิสิฐ  ลี้อาธรรม                    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  8. ศ.จีระ  หงสลดารมภ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  9. ศ.กนก  วงษตระหงาน    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
 10. รศ.ศักรินทร  ภูมิรัตน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
 11. นางสาวนวพร  เรืองสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
 12. นายเฉลิมชัย  วงษนาคเพ็ชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
 13. รศ.สมุนต   สกลไชย                               อธิการบดี
 14. ผศ.พิศิษฐ  โจทยกิ่ง ประธานสภาคณาจารย
 15. รศ.ดํ ารงค  หอมดี          รองอธิการบดีฝายบริหาร

กรรมการสภามหาวทิยาลยัจากผูแทนรองอธกิารบดี
 16. รศ.สลุัดดา  ลอยฟา คณบดคีณะศึกษาศาสตร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
 17. รศ.กติติชัย  ไตรรัตนศิริชัย        คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
 18. ศ.วรุิฬห  เหลาภัทรเกษม คณบดีคณะแพทยศาสตร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
 19. รศ.จิตเจริญ  ไชยาคํ า ผูอ ํานวยการศูนยบริการวิชาการ

กรรมการสภามหาวทิยาลยัจากผูแทนผูอ ํานวยการ
20. รศ.กิ่งฟา  สินธุวงษ        กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง

จากคณาจารยประจํ า
21. ศ.เมธา  วรรณพัฒน                                    กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
                                                                  จากคณาจารยประจํ า
22. รศ.วันเพ็ญ  วิโรจนกูฏ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง

จากคณาจารยประจํ า
23. รศ.มนตรี  บุญเสนอ        กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง

จากคณาจารยประจํ า
24. นายบุญญฤทธิ ์ สมบัติหลาย               กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง

                     จากขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
25. รศ.กลุธิดา  ทวมสุข                 รองอธกิารบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

              กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
26. นางสงัวาลย  ชางทอง                                 ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูไมมาประชุม  (เน่ืองจากติดราชการ  หรือภารกิจสํ าคัญ)
1. นายสมพร  กลิ่นพงษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
2. นายเตช  บุนนาค         กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
3. ศ.ปยะวัติ  บุญ-หลง               กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
4. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกํ าจร ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
5. รศ.ประจักษ  พัวเพ่ิมพูลศิริ  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
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ผูเขารวมประชุม
 1. ผศ.วรรณี  เนตรสิงหนาท ผูชวยอธกิารบดีฝายทรัพยสิน

แทนรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ

เร่ิมประชุมเวลา        09.00  นาฬกิา

การนํ าเสนอผลการดํ าเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ

กอนเขาสูการประชุมตามระเบียบวาระ  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได
เรียนเชิญ รศ.สเุมธ  แกนมณี  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ซ่ึงกํ าลังจะหมดวาระการดํ ารงตํ าแหนงใน
ปลายเดอืนพฤษภาคม 2549 น้ี นํ าเสนอผลการดํ าเนินงาน ปงบประมาณ 2541 – 2549 ของคณะวิทยา
การจัดการ ตอสภามหาวิทยาลัย    ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการนํ าเสนอ

ทีป่ระชุมไดรับทราบ และมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังน้ี
1. เน่ืองจากศาสตรทางดานการบริหารธุรกิจ มีการปรับเปลี่ยนเร็วมาก มีวิทยาการใหมๆเกิดข้ึน

มาเร่ือยๆ คณะควรพิจารณาปรับเน้ือหาหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
2. คณะควรมบีทบาทเปนผูนํ าในการพัฒนาดานการบริหารธุรกิจในระดับภูมิภาคใหเปนที่

ยอมรับ  ตลอดจนการทํ าวิจัยทางดานบริหารธุรกิจและเศรษฐกิจ เพ่ือใหไดขอมูลที่เปน
ประโยชนตอการพัฒนาสังคม

3. ควรพิจารณาแยกคณะ เพ่ือจัดการหลักสูตรบริหารธุรกิจ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรออก
จากกนั เพ่ือใหเกิดภาพลักษณที่ดีในการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจน

4. ควรมแีผนในการสรางเครือขายความรวมมือ และสรางภาพลักษณกับองคกรตางประเทศที่
มีชื่อเสียง

5. ควรมกีารประสานความรวมมือกับวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ เพ่ือประโยชนรวมกันใน
การบริหารจัดการ

6. ควรมแีผนงานในการเปดสอนหลกัสตูรระดบัปริญญาเอก เพ่ือพัฒนาการวจัิยในสาขา และอาจ
พิจารณาขยายการเปดสาขาวชิาตางๆเพ่ิมข้ึน

7. การนํ าเสนอผลงานของคณะ ควรเนนผลงานใน 3 มิติ ที่สะทอนใหเห็นความสามารถในการ
มีสวนสนบัสนุนสงเสริมใหเกิดการพัฒนาหรือประโยชนแกประเทศชาติโดยรวม ใน 3 ดาน
ไดแก 1) ดานวิชาการ (การผลิตบัณฑิตและการวิจัย)       2)ดานการสงเสริมและสนับสนุน
การพฒันาสงัคม  เชน การบริการวิชาการแกสังคม  และ  3)ดานการสนับสนุนการพัฒนา
มหาวทิยาลยั  เชน การหารายไดเพ่ือประโยชนของมหาวิทยาลัยในสวนรวม

8.  ควรพิจารณาเร่ืองสัดสวนของอาจารย : นักศกึษา  ของคณะใหมีความเหมาะสม

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจงตอที่ประชุม
-ไมมี-

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองที่เลขานุการแจงตอที่ประชุม

2.1  การรับบคุคลเขาศึกษาในระดบัปริญญาตร ีประจ ําปการศึกษา  2549
                   และผลกระทบจาก ONET, A-NET

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา มหาวทิยาลัยขอรายงาน เกี่ยว
กบัการรับบคุคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจํ าปการศกึษา 2549  และขาวทางสือ่มวลชน
เกีย่วกบัปญหาโปรแกรมคอมพวิเตอรส ําหรับตรวจขอสอบ O-NET และ A-NET ดงัน้ี

1.  การรับบคุคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจํ าปการศึกษา 2549
ตามที่สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดปรับปรุงวิธีการคัดเลือกบุคคลเขา

ศกึษาในระดบัปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา ประจํ าปการศึกษา 2549 เปนระบบ Admission และ
ก ําหนดเกณฑการคัดเลือกโดยใชผลคะแนนจาก G.P.A., GPAX, ผลการทดสอบทางการศึกษาแหง
ชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET), ผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติข้ันสูง (A-NET) และวิชาเฉพาะ
ส ําหรับบางสาขาวชิา และในการรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกนโดยวิธีรับตรง ประจํ าปการ
ศกึษา 2549 ก็จะใชผลคะแนน O-NET และ A-NET เชนเดียวกันน้ัน

เน่ืองจากผลคะแนน O-NET และ A-NET เปนผลทีจ่ะตองไดจากการจัดทดสอบทางการศึกษา
แหงชาต ิ ซ่ึงจัดโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) ซ่ึงปรากฏวามีปญหาตามรายงาน
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การประชุมรวมระหวาง สกอ., สทศ. และผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา เม่ือวันที่ 14 เมษายน 2549 สรุป
ดังน้ี

1. สทศ. ไดประกาศผลสอบ O-NET และ A-NET ในวนัที ่1 เมษายน 2549 โดยประกาศเปน
คะแนน T-score แตพบปญหาวาผลการสอบของนักเรียนจํ านวนหนึ่งเปนศูนย สาเหตุสวน
หน่ึงเกดิจากการกรอกเลขประจํ าตัวประชาชนในกระดาษคํ าตอบ   ไมถูกตอง สทศ. จึงให
เลือ่นการประกาศผลคะแนนเปนวันที่ 11 เมษายน 2549 และคะแนนที่ประกาศจะตองเปน 
Raw score ตามที่ สกอ. จะนํ าไปใชในการพิจารณา  คัดเลือก

2. การประกาศผลสอบ O-NET และ A-NET คร้ังที ่2 มีปญหาอกีคอื นักเรียนและผูปกครองพบ
วาคะแนนดิบและคา T-score ทีป่ระกาศคร้ังแรกไมสัมพันธกัน ทํ าใหมีนักเรียนและผูปก
ครองมาขอตรวจสอบคะแนนมาก จนกระทัง่ สทศ. ไมสามารถรองรับได ท ําใหเกดิความไม
เชือ่ถอืในมาตรฐานการตรวจกระดาษคํ าตอบ และเรียกรองให สทศ. ด ําเนินการตรวจขอ
สอบและประกาศผลคะแนนใหมทั้งหมด

สทศ. ไดประกาศยกเลิกผลคะแนน O-NET และ A-NET ทีไ่ดประกาศไปแลวทั้งหมด และแจง
วาจะประกาศผลคะแนนใหมภายในวันที่ 30 เมษายน 2549 และสกอ. ไดเลื่อนปฏิทินการดํ าเนินการ
เกีย่วกบัการคดัเลอืกบคุคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจํ าปการศึกษา 2549 ออกไปอีก โดย
ก ําหนดจะประกาศผลรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในวันที่ 1 มิถุนายน 2549

ส ําหรับมหาวทิยาลยัขอนแกน เน่ืองจากการรับบุคคลเขาศึกษาโดยวิธีรับตรงของมหาวิทยาลัย 
ประจํ าปการศึกษา 2549 จะใชผลคะแนน O-NET และ A-NET จึงตองเลือ่นปฏิทินการดํ าเนินการตางๆ 
ออก ไปเชนเดยีวกนั และจะตองเลื่อนการเปดภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2549 สํ าหรับนักศึกษา
ใหมจากเดมิวนัที ่ 29 พฤษภาคม 2549 เปนวันที่ 5 มิถุนายน 2549 สํ าหรับกํ าหนดการเกี่ยวกับการ
ด ําเนินการรับนักศึกษาใหม มีดังน้ี

Admission กลาง รับตรง มข.รายการ
เดิม เปล่ียนเปน เดิม ลาสุด

1. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 7 พ.ค. 24 พ.ค. 12 เม.ย. 11 พ.ค.
2. สอบสัมภาษณ ตรวจรางกาย 15-19  พ.ค. 26-29  พ.ค. 19-21 เม.ย. 15-16  พ.ค.
3. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 24 พ.ค. 1 มิ.ย. 25 เม.ย. 18 พ.ค.
4. การรายงานตัวเขาศึกษา 27 เม.ย.-

1 พ.ค.
18-22 พ.ค.

5. เปดภาคการศึกษา 29 พ.ค. 5 มิ.ย.

2. ขาวทางสือ่มวลชนเกี่ยวกับปญหาโปรแกรมคอมพิวเตอรสํ าหรับตรวจขอสอบ
O-NET และ A-NET

อธกิารบดไีดเสนอตอที่ประชุมวา ตามทีไ่ดปรากฏขาวทางสื่อมวลชน เกีย่วกับปญหา
โปรแกรมคอมพิวเตอรสํ าหรับตรวจขอสอบ O-NET และ A-NET โดยมีการอางถึงบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วามีสวนเกี่ยวของในเร่ืองดังกลาวน้ัน มหาวทิยาลัยไดนํ าเร่ืองน้ีเขาหารือในที่
ประชมุคณบด ีคราวประชมุคร้ังที ่5/2549  เม่ือวนัที ่20 เมษายน 2549  และไดเชญิ รศ.บณัฑิต  ถิน่ค ํารพ
ในฐานะหวัหนาผูดํ าเนินการ “โครงการพัฒนาระบบการตรวจขอสอบที่สามารถทํ างานผานเครือขาย
อนิเตอรเน็ตและรองรับขอสอบอัตนัย” ที่ไดรับทุนอุดหนุนการบริการวิชาการจากสถาบันทดสอบทางการ
ศกึษาแหงชาติ (องคการมหาชน) (สทศ.)  โดยมหาวทิยาลยัขอนแกนเปนผูทํ าสัญญาบริการวิชาการ
ดงักลาวกับ สทศ. มานํ าเสนอขอมูลตอที่ประชุม  ซ่ึง รศ.บณัฑิต  ถิ่นคํ ารพ ใหขอมูลวา ไดด ําเนินการ
โครงการดงักลาว โดยไดปฏิบตัติามแนวปฏบิตัแิละข้ันตอนการท ําสญัญาดานวจัิยและหรือบริการวชิาการ
มีระยะเวลาด ําเนินการ 4 เดือน นับตั้งแตเดือนมกราคม-เดือนเมษายน 2549 ในวงเงิน 2,330,000 บาท
คณะผูดํ าเนินการไดพัฒนาโปรแกรมจนแลวเสร็จและสงมอบงานตามโครงการและรบัคาจางงานในงวดที ่1
จาก สทศ. เรียบรอยแลวและไดสงมอบงานในงวดที่ 2 พรอมกบัฝกปฏิบัติผูที่เกี่ยวของตามเง่ือนไขขอ
ตกลงเรียบรอยแลวแตยังไมมีการตรวจรับงานงวดที่ 2 แตอยางใด และคณะผูดํ าเนินการก็ไมไดรับ
อนุญาตใหเขาไปเกีย่วของในการควบคุมดูแลการใชโปรแกรมสํ าหรับตรวจขอสอบดังกลาว ดังน้ัน ขาว
ทางสือ่มวลชนเกี่ยวกับปญหาการตรวจขอสอบ O-NET และ A-NET น้ัน ไมไดเกิดจากโปรแกรม
คอมพิวเตอรสํ าหรับการตรวจขอสอบที่คณะของ รศ. บัณฑิต ถิ่นคํ ารพ ไดด ําเนินการพัฒนาข้ึน แตเกิด
จากปญหาอืน่ เชน การบริหารจัดการและการนํ าขอมูลเขาสูระบบที่ผิดพลาด

ซ่ึงที่ประชุมคณบดีไดอภิปรายอยางกวางขวาง รวมทั้งการซักถามขอมูลเพ่ิมเติมจาก
รศ.บัณฑิต  ถิ่นคํ ารพ  และมีมติใหมีการตรวจสอบขอเท็จจริงในเร่ืองดังกลาว และแตงตั้งคณะ
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กรรมการพิจารณาตรวจสอบขอเท็จจริง ซ่ึงมหาวทิยาลัยไดดํ าเนินการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอเทจ็จริงแลว ประกอบดวย รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ  รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร
คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร คณบดีคณะสาธารณสขศาสตร   ผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร  หัวหนา
ภาควชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ผูชวยอธิการบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ  หัวหนาภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร  และ ผูทรงคุณวุฒิภายนอก จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี และ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม รวมเปนกรรมการเพิ่มเติมอีก 3 คน คณะกรรมการดังกลาวไดทํ า
หนาทีใ่นการตรวจสอบและหาขอเท็จจริงวา ระบบงานหรือโปรแกรมดังกลาว ใชงานไดตามที่กํ าหนดไว
ในสญัญาหรือไม และการยกเลิกผลการสอบของ สทศ. มีสาเหตจุากความผิดพลาดหรือบกพรองของ
ระบบงานหรือโปรแกรมที่พัฒนาข้ึนหรือไม รวมทั้งขอเท็จจริงอื่นๆ ที่เกี่ยวของ   โดยมอบใหผูชวย
อธกิารบดฝีายเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ เปนผูนํ าเสนอผลการตรวจสอบ
หาขอเทจ็จริงของคณะกรรมการฯ ซ่ึงสามารถสรุปไดวา โปรแกรมของ รศ.บณัฑิต  ถิ่นคํ ารพ สามารถ
เชือ่ถอืไดเกอืบ 100 %  ปญหาที่เกิดข้ึนจึงไมนาจะมีสาเหตุจากโปรแกรม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ และเสนอวามหาวิทยาลัยควรดํ าเนินการแกไขปญหาความ

เสียหายทีเ่กดิข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิงในเรื่องช่ือเสียงและภาพลักษณของมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
    คร้ังที ่3/2549 เมื่อวันพุธที่  5  เมษายน  2549
ทีป่ระชมุไดพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังที่ 3/2549  เม่ือวันที่ 5

เมษายน 2549 แลว มีมตใิหแกไขในหนา 15 บรรทดัที ่2  ค ําวา“ศาสตราจารย” แกไขเปน “รองศาสตราจารย”
และ มีขอเสนอแนะเร่ืองการรายงานสถานภาพสินทรัพยและการลงทนุของมหาวทิยาลยัขอนแกน
ขอใหมีรายงานมูลคารวมของหลักทรัพยที่เปนปจจุบันดวยทุกคร้ัง

และเมือ่แกไขแลวที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคร้ังดังกลาว

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองสืบเน่ือง

4.1  รายงานสถานภาพสนิทรัพยและการลงทนุของมหาวทิยาลัยขอนแกน
        เพียงวันที่  17  เมษายน   2549
รองอธกิารบดฝีายบริหารเสนอตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยขอรายงานสถานภาพ

สนิทรัพยและการลงทุนของมหาวิทยาลัย และรายจายจากเงินรายไดเพียงวันที่  17  เมษายน 2549
ดังน้ี

 1. สถานภาพสินทรัพยและการลงทุน

ประเภท จํ านวนเงิน
(บาท)

จํ านวนเงิน
(บาท)

สินทรัพย 4,310,076,153.39
   ก) ประเภทดอกผลใชได 3,997,650,343.72
   ข) ประเภทดอกผลมีขอกํ าหนด 312,425,809.67
การลงทุน 4,310,076,153.39
    เงินฝากธนาคาร/สถาบนัการเงิน 2,059,336,153.39 2,059,336,153.39
   ตราสารหนี้ 1,850,740,000.00
พันธบัตร 1,129,980,000.00
หุนกู (รวมบรรษัทเงินทนุ) 372,000,000.00
อื่นๆ 348,760,000.00
   ตราสารทุน 400,000,000.00*
หุนสามัญ -
กองทนุรวมทีล่งทนุในหุน 400,000,000.00

* NAV ณ วนัที ่ 7 เมษายน 2549  = 10.747  บาท
  ราคาปดตลาด ณ วนัที ่ 3 พฤษภาคม 2549  หลกัทรัพยกองทนุรวมวายภัุกษ = 9.00  บาท

เปนเงิน  360,000,000.-บาท
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2. รายได
     2.1 ดอกเบีย้รับปงบประมาณ 2549 ( 1 ต.ค.2548 – 17 เม.ย. 2549 )    70,310,753.77 บาท

3. รายจายจากเงินรายไดของมหาวทิยาลยั ในปงบประมาณ 2549 (1 ตลุาคม 2548 -17 เมษายน 2549)
3.1 งบบุคลากร  52,991,136.32     บาท
3.2 งบดํ าเนินงาน           315,518,441.55     บาท
3.3 งบลงทุน  40,444,325.02     บาท
3.4 งบเงินอุดหนุน           603,311,915.58     บาท
3.5 รายจายอื่นๆ           223,073,974.16    บาท

รวม        1,235,339,792.63    บาท

4. สหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวทิยาลัยขอนแกนใหกูยืมเงินจํ านวน 150,000,000.00 บาท
ณ วนัที ่17 เมษายน 2549  เงินตนคงเหลือ 135,000,000.00 บาท
มข. ไดรับดอกเบี้ยจากสหกรณออมทรัพยแลว จํ านวน 9 งวด (ก.ค.2548 – มี.ค. 2549)
        เปนเงิน  4,130,136.99  บาท

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

4.2  ก ําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย   และงานราตรีสายสัมพันธมิตรภาพ
        คืนสูเหยาศิษยเกา มข. ณ เวียงจันทน

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา สืบเน่ืองจากการประชุม
สภามหาวทิยาลยั คร้ังที่ 3/2549 เม่ือวันที่ 5 เมษายน  2549  มหาวิทยาลัยไดเสนอสภามหาวิทยาลัย
รับทราบเบือ้งตน เร่ืองการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 5/2549 และจัดงานคืนสูเหยาศิษยเกา
มข. ณ เวยีงจันทน  ในวันที่ 6-7 มิถุนายน 2549  ที่ นครเวียงจันทน แลวน้ัน  บัดน้ี มหาวิทยาลัยไดจัด
สงหนังสอืเรียนเชิญประชุมสภามหาวิทยาลัยและรวมงานงานราตรีสายสัมพันธมิตรภาพคืนสูเหยาศิษย
เกา มข. ณ เวยีงจันทน ไปยังกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานแลว  ซ่ึงมีรายละเอียดกิจกรรมตางๆ
ตามกํ าหนดการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ และมขีอคิดเห็นเสนอแนะวา ควรพจิารณาปรบัก ําหนดการใหมี

กจิกรรมไมแนนจนเกนิไป   และควรจดัการประชุมสภามหาวทิยาลัยทีโ่รงแรมซึง่นาจะมสีถานทีป่ระชุม
ทีเ่หมาะสมกบัจ ํานวนผูเขารวมประชุมมากกวาการจดัประชุมทีส่ถานเอกอคัรราชทตูฯ แตหากมปีญหา
เกีย่วกบัระเบยีบปฏิบติัระหวางประเทศ  มหาวทิยาลัยอาจพจิารณาจดัประชุมสภามหาวทิยาลัยที่
วทิยาเขตหนองคายได    โดยขอใหมหาวทิยาลัยหารือกบัทานเอกอคัรราชทตูไทย ณ เวยีงจนัทน
อีกคร้ัง

4.3 การรองเรียนของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน
อธกิารบดเีสนอตอทีป่ระชุมวา ตามที่ไดเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่

3/2549 เม่ือวนัที ่ 5 เมษายน 2549 ไดรับทราบเร่ืองการรองเรียนของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยัขอนแกน (มอดินแดง) กรณีที่บุตรหลานไมสามารถเขาศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาปที ่4
ได เน่ืองจากมีคะแนนเฉลีย่สะสมไมถงึเกณฑตามทีโ่รงเรียนก ําหนดนัน้ ขณะน้ี มีผูปกครองนักเรียน 4 คน
นํ าโดย นายจรูญ นอยวงัหนิ  ไดไปรองตอศาลเปนคดใีนศาลปกครอง โดยอางวาเปนสทิธทิีนั่กเรียน จะเขา
ศกึษาตอได โดยโรงเรียนไมสามารถก ําหนดคณุสมบตัใินการตดัสทิธดิงักลาวได เน่ืองจากเปนสวสัดกิาร ที่
มหาวทิยาลยัตองพึงจัดให   ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดดํ าเนินการสูคดีไปแลว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 ขออนุมติัแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คุณสมบัติ
                  และหลกัเกณฑในการแตงต้ังศาสตราจารยเกียรติคุณ พ.ศ. 2542

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยได
เสนอขออนมัุตติอสภามหาวทิยาลยัในการประชมุคร้ังที ่8/2547 เม่ือวนัที ่29 กนัยายน 2547 เพ่ือขอแกไข
ขอบงัคบัมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยคณุสมบตัแิละหลกัเกณฑในการแตงตัง้ศาสตราจารยเกยีรตคิณุ
พ.ศ. 2542  ขอ 4 องคประกอบของคณะกรรมการทีส่ภามหาวทิยาลยัแตงตัง้ โดย

ขอ 4.5 จากเดิม รองอธกิารบดฝีายวชิาการ เปนกรรมการและเลขานกุาร
แกไขเปน รองอธกิารบดทีีไ่ดรับมอบหมายจากอธกิารบด ีเปนกรรมการและเลขานกุาร

ขอ 4.6 จากเดิม ผูอ ํานวยการกองบรกิารการศกึษา เปนผูชวยเลขานกุาร
แกไขเปน ผูทีไ่ดรับมอบหมายจากอธกิารบด ีเปนผูชวยเลขานกุาร

ซ่ึงทีป่ระชมุสภามหาวทิยาลยั มีมตเิหน็ชอบใหแกไขตามทีเ่สนอ และมคีวามเหน็เพ่ิมเตมิดงัน้ี
- การแตงตัง้คณะกรรมการพจิารณาเสนอแตงตัง้ศาสตราจารยเกยีรตคิณุ ไมควรก ําหนดวาระเปน

คราวละ 2 ป แตควรแตงตัง้ใหมีหนาทีพิ่จารณาตามทีมี่ผูเสนอขอเปนรายกรณี
- เน่ืองจากใน พ.ร.บ. มหาวทิยาลยัในก ํากบั ฉบบัใหม ไมมีต ําแหนงศาสตราจารยเกยีรตคิณุ

ดงัน้ันตอไปสภามหาวทิยาลยัอาจไมมีอ ํานาจในการพจิารณาใหความเหน็ชอบในการแตงตัง้
      ศาสตราจารยเกยีรตคิณุไดตามกฎหมาย ซ่ึงหากมหาวทิยาลยัประสงคจะใหคงมีการเสนอ
      แตงตัง้ศาสตราจารยเกยีรตคิณุไว เหน็ควรใหออกเปนขอบงัคบัมหาวทิยาลยัเพ่ือรองรับ และผูที่
      ถกูเสนอชือ่เปนศาสตราจารยเกยีรตคิณุ ควรตองมีคณุสมบตัเิดนกวาต ําแหนงศาสตราจารยปกติ

เน่ืองจากในเดอืนตลุาคม 2547 กรรมการสภามหาวทิยาลยัชดุเดมิไดหมดวาระลง และไดมีการเวน
วางการประชมุสภามหาวทิยาลยั ระหวางเดอืนตลุาคม 2547 ถงึเดอืนมกราคม 2548 เพราะอยูในระหวาง
การด ําเนินการสรรหาและรอการพระราชทานโปรดเกลาฯแตงตัง้กรรมการสภาฯ จากพระบาทสมเดจ็พระเจา
อยูหวัฯ ประกอบกบัในขณะนัน้มีแนวโนมวา พ.ร.บ. มหาวทิยาลยัในก ํากบัของ มข. นาจะผานข้ันตอนและ
สามารถประกาศใชไดภายในเวลาไมนาน เร่ืองการแกไขขอบงัคบัมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย คณุสมบตัิ
และหลกัเกณฑในการแตงตัง้ศาสตราจารยเกยีรตคิณุ พ.ศ. 2542 จึงไดหยุดชะงักไป

เพ่ือใหการด ําเนินการพจิารณากลัน่กรองคณุสมบตัแิละประวตัผิลงานของผูสมควรไดรับการแตงตัง้
เปนศาสตราจารยเกยีรตคิณุของมหาวทิยาลยัขอนแกน เปนไปดวยความเรียบรอย จึงมีความจ ําเปนในการเสนอ
ขอแกไข “ขอบงัคบัมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย คณุสมบตัแิละหลกัเกณฑในการแตงตัง้ศาสตราจารย
เกยีรตคิณุ พ.ศ. 2542” ขอ 4  ดงัน้ี

ขอบังคับ พ.ศ.2542 ขอบังคับที่ขอปรับปรุงแกไข หมายเหตุ
4.5  รองอธกิารบดีฝายวิชาการ เปน
กรรมการและเลขานุการ

4.5  รองอธกิารบดีที่ไดรับมอบหมายจาก
อธกิารบดี เปนกรรมการและเลขานุการ

4.6 ผูอ ํานวยการกองบริการการศึกษา
เปนผูชวยเลขานุการ

ผูทีไ่ดรับมอบหมายจากอธิการบดี เปนผู
ชวยเลขานุการ

     กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ 4.3
ใหมีวาระการดํ ารงตํ าแหนง 2 ป

ใหตดัขอความน้ีออก

เปนไปตามมติ
สภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมคร้ัง
ที ่8/2547 เม่ือวัน
ที ่29 กันยายน
2547

     ใหคณะกรรมการดังกลาวมีหนาที่
รับชือ่บคุคลผูมีคุณสมบัติตามขอ 3 ที่
คณะและสวนราชการที่เรียกชื่ออยาง
อืน่ทีมี่ฐานะเทียบเทาคณะเสนอ ดวย
วธิกีารที่คณะกรรมการกํ าหนด และให
รวบรวมขอมูลพรอมทั้งประวัติและผล
งานของผูที่สมควรไดรับแตงตั้งเปน
ศาสตราจารยเกียรติคุณ เสนอตอสภา
มหาวทิยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งตอ
ไป ภายในเดือนตุลาคมของทุกป

     ใหคณะกรรมการดังกลาวมีหนาที่ใน
การพิจารณาคุณสมบัติ ประวัติและผล
งานของบุคคลผูมีคุณสมบัติตามขอ 3 ที่
คณะและสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่
มีฐานะเทยีบเทาคณะเสนอ ดวยหลัก
เกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกํ าหนด
และเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาตอไป

เน่ืองจากมติสภาฯ
ใหคณะกรรมการ
พิจารณาการขอ
แตงตั้งเปนราย
บคุคล จึงปรับปรุง
วธิกีารใหสอด
คลองกัน
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ทัง้น้ีไดเสนอเอกสาร ขอบงัคบัมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย คณุสมบตัแิละหลกัเกณฑในการแตง
ตัง้ศาสตราจารยเกยีรตคิณุ พ.ศ. 2542  และ(ราง) ขอบงัคบัมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย คณุสมบตัแิละ
หลกัเกณฑในการแตงตัง้ศาสตราจารยเกยีรตคิณุ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2549 มาประกอบการพจิารณาดวยแลว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลวเห็นชอบการแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน

วาดวย คุณสมบัติและหลักเกณฑในการแตงต้ังศาสตราจารยเกียรติคุณฯ ตามที่เสนอ  โดยให
มกีารปรับแกไขเพิ่มเติม ดังน้ี

1. ขอ 4.3  จากเดิม “ผูทรงคุณวฒุทิางวชิาการเชนเดียวหรอืใกลเคียงกบัสาขาวชิาทีจ่ะ
พจิารณาขอแตงต้ัง ซึง่ดํ ารงต ําแหนงคณบด ีหรือศาสตราจารย โดยการเสนอ

      แนะจากทีป่ระชุมคณบด ีจ ํานวน 2 คน”  แกไขเปน  “ผูทรงคุณวฒุซิึง่ดํ ารงต ําแหนง
      ศาสตราจารยในสาขาวชิาเดียวกนัหรือใกลเคียงกนักบัสาขาวชิาทีเ่สนอขอแตงต้ัง
      โดยการเสนอแนะจากทีป่ระชุมคณบด ี จ ํานวน    2 คน”
2. ขอ 4.4 จากเดิม “ประธานสภาคณาจารยหรือผูแทน”  แกไขเปน  “ ผูทรงคุณวฒุซิึง่
ดํ ารงต ําแหนงศาสตราจารยในสาขาวชิาเดียวกนัหรือใกลเคียงกนักบัสาขาวชิาทีจ่ะ
พจิารณาขอแตงต้ัง ซึง่เสนอช่ือโดยสภาคณาจารย จ ํานวน  1 คน ”

3.  ขอ 4 วรรคสดุทาย  ในบรรทดัทีส่อง ขอความ “…ดวยวธิกีารทีก่รรมการก ําหนด…”
      แกไขเปน “…ดวยวธิกีารทีส่ภามหาวทิยาลัยก ําหนด…”

       4.  วาระการด ํารงต ําแหนงของกรรมการ ควรระบใุหชัดเจนวาเปนกรรมการทีแ่ตงต้ัง
            ใหพจิารณาศาสตราจารยเกยีรติคุณเฉพาะราย และมกีารสิน้สุดวาระเมือ่ใด

5.2  เสนอแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อพจิารณาด ําเนินการในการเสนอ
                    ผูสมควรไดรับแตงต้ังเปนศาสตราจารยเกยีรติคุณ  สาขาวิชาพืชไร

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาคณุสมบัติและผลงานทางวิชาการในคราวประชุมคร้ังที่ 7/2547  เม่ือวันที่ 2 กันยายน 2547
ไดพิจารณาคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของศาสตราจารย หน่ึงราย ซ่ึงเปนผูมีความรูความสามารถ
และความช ํานาญเปนพิเศษในสาขาวชิาพชืไร คณะเกษตรศาสตร จึงขอก ําหนดตํ าแหนงเปนศาสตราจารย
เกยีรตคิณุ สาขาวิชาพืชไร ซ่ึงที่ประชุมมีมติเห็นวามีคณุสมบตัถิกูตองตามขอบงัคบัมหาวทิยาลยัขอนแกน
วาดวยคณุสมบตัแิละหลกัเกณฑในการแตงตัง้ศาสตราจารยเกียรติคุณ พ.ศ. 2542  จึงเห็นควรใหนํ า
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการเพือ่พิจารณาด ําเนินการในการเสนอผูสมควรไดรับ
แตงตัง้เปนศาสตราจารยเกยีรตคิณุ  สาขาวชิาพชืไร  ตามขอ 4 แหงขอบงัคบัมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
คณุสมบตัแิละหลกัเกณฑในการแตงตัง้ศาสตราจารยเกยีรตคิณุ พ.ศ. 2542  และทีเ่สนอขอปรับปรุงใหม  ดังน้ี

1.   อธกิารบดี    เปนประธาน
2.   ผูแทนจากสภามหาวทิยาลยั  1 คน      เปน กรรมการ
3.  ผูทรงคณุวฒิุทางวชิาการเชนเดยีว หรือใกลเคยีงกบัสาขาวชิาทีจ่ะพิจารณาขอแตงตัง้ซ่ึง
      ด ํารงต ําแหนงคณบด ีหรือศาสตราจารย  โดยการเสนอแนะจากทีป่ระชมุคณบดี
      จํ านวน  2  คน         เปนกรรมการ
4.   ประธานสภาคณาจารย หรือผูแทน     เปนกรรมการ
5.   รองอธกิารบดทีีไ่ดรับมอบหมายจากอธกิารบด ี  เปน กรรมการและเลขานกุาร
6.   ผูทีไ่ดรับมอบหมาย จากอธกิารบด ี    เปน ผูชวยเลขานกุาร

ซ่ึงทีป่ระชมุคณบดคีราวประชมุคร้ังที่ 17/2547  เม่ือวันที่ 8 กันยายน 2547 มีมตใิหเสนอชือ่ผูทรงคณุวฒิุ
ทางวิชาการ  ดังน้ี  1) ศ.สุจินต  จินายน       2) ศ. เจริญศักดิ์  โรจนฤทธิ์พิเชษฐ
ทัง้น้ี ทีป่ระชมุสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ 8/2547 เม่ือวันที่ 29 กันยายน 2547 ไดพิจารณา
แลวมีมตใิหเลือ่นการพจิารณาแตงตัง้คณะกรรมการชดุน้ีออกไปกอน  และขอใหมหาวทิยาลยั ตรวจสอบราย
ชือ่ผูทรงคณุวฒิุทีอ่าจจะพิจารณาแตงตัง้เปนกรรมการฯในสาขาวชิาน้ี จากสํ านักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา เพ่ือนํ ามาพจิารณาเพิ่มเติมดวย ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดดํ าเนินการตรวจสอบแลวขอเสนอรายชื่อ
ผูทรงคณุวฒิุมาเพ่ือประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม  ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

  จึงเสนอสภามหาวทิยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งกรรมการตามองคประกอบในขอบังคับฯ
ขอ 4 ที่ไดมีมติใหแกไขปรับปรุงในวาระที่ 5.1 แลว

มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมีมติเห็นชอบใหแตงต้ังคณะกรรมการดํ าเนินการใน
การเสนอผูสมควรไดรับแตงต้ังเปนศาสตราจารยเกียรติคุณในสาขาวิชาพืชไร  ประกอบดวย

1.  อธกิารบดี   เปน ประธาน
2.  ศาสตราจารยกนก  วงษตระหงาน      เปน กรรมการ
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3.  ศาสตราจารยสุจินต  จินายน                     เปน กรรมการ
4.  ศาสตราจารยเจริญศักดิ์  โรจนฤทธิ์พิเชษฐ   เปน กรรมการ
5.  ผูทรงคณุวุฒิซ่ึงดํ ารงตํ าแหนงศาสตราจารย   เปน กรรมการ
     ในสาขาวชิาเดียวกันหรือใกลเคียงกันกับ
     สาขาวชิาที่จะพิจารณาขอแตงตั้ง
     ซ่ึงเสนอชื่อโดยสภาคณาจารย
6.  รองอธกิารบดทีีไ่ดรับมอบหมายจากอธกิารบด ี เปน กรรมการและเลขานกุาร
7.  ผูทีไ่ดรับมอบหมาย จากอธกิารบด ี   เปน ผูชวยเลขานกุาร

5.3  ขอหารอืเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลหรือองคกรที่สมควรไดรับ
               พระราชทานรางวัลพระธาตุพนมทองคํ า

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่คณะกรรมการ
กลัน่กรองผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลพระธาตุพนมทองคํ า ประจํ าป 2548 ไดเสนอตอ
สภามหาวิทยาลัยใหพิจารณาปรับปรุงเกี่ยวกับวิธกีารไดมาซ่ึงบุคคลหรือองคกรที่สมควรไดรับรางวัล
พระธาตพุนมทองคํ า โดยมีสาระสํ าคัญดังน้ี

1. รางวลัพระธาตพุนมทองคํ า เปนรางวัลอันทรงเกียรติ มหาวิทยาลัยจึงควรใหความสํ าคัญ
และผลักดันใหรางวัลน้ีเปนที่รูจักและยอมรับในวงกวาง ซ่ึงนอกจากจะมอบรางวัลพระธาตุพนมทองคํ า
แลว ควรมกีารประกาศและเผยแพรเกียรติคุณ และอาจมอบเงินตามจํ านวนที่เหมาะสม เพ่ือเปนกํ าลังใจ
ใหผูไดรับรางวัลและนํ าไปสูการใชประโยชนตอไป
           2.  ควรมกีารแตงตัง้คณะกรรมการสรรหาผูสมควรไดรับรางวลัโดยใหก ําหนดหลกัเกณฑการ
พิจารณาอยางชดัเจนตามกรอบทิศทางของมหาวิทยาลัยที่ตองการเชิดชูหรือสงสารตอสังคมในแตละป
คณะกรรมการสรรหาฯ ตองมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบขอมูลอยางรอบคอบ เพ่ือใหไดบุคคลหรือ
องคกรที่มีความเหมาะสมมากที่สุด

สภามหาวทิยาลยัในคราวประชมุคร้ังที ่6/2548 เม่ือวนัที ่7 กนัยายน 2548 ไดมีมตเิหน็ชอบ ตามที่
คณะกรรมการกลัน่กรองฯ เสนอ และมอบหมายใหมหาวิทยาลัยรับไปดํ าเนินการน้ัน

บดัน้ี มหาวทิยาลยัไดด ําเนินการแตงตัง้คณะกรรมการสรรหาบคุคลผูสมควรไดรับรางวัลพระธาตุ
พนมทองค ํา ประจํ าป 2549 โดยไดมอบหมายใหรองศาสตราจารยปริญญา จินดาประเสริฐ เปนประธาน และ
มีผูทรงคณุวฒิุทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัเปนกรรมการ มีหนาทีใ่นการด ําเนินการเชงิรุกเพ่ือใหได
มาซ่ึงรายชือ่บคุคลผูสมควรไดรับรางวลัพระธาตพุนมทองค ํา ประจํ าป 2549 โดยการก ําหนดกรอบทศิทางการ
ใหรางวลั ศกึษารายละเอยีดขอมูลประวตับิคุคลหรือองคกร และตรวจสอบขอมูล ใหมีหลกัฐานเชงิประจักษ
เพ่ือความถกูตองและรอบคอบ แลวนํ าเสนอรายชือ่พรอมขอมูลตอคณะกรรมการกลัน่กรองผูสมควรไดรับ
รางวลัฯ ซ่ึงจะแตงตัง้โดยสภามหาวิทยาลัย ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย วาดวย รางวัลพระธาตุพนม
ทองคํ า  พ.ศ. 2544  ตอไป

แตเน่ืองจากตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย รางวัลพระธาตุพนมทองคํ า พ.ศ.2544 
ขอ 7 ไดก ําหนดใหผูมีสิทธิ์เสนอชื่อ ประกอบดวย นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
หรือคณบดโีดยความเหน็ชอบของที่ประชุมกรรมการประจํ าคณะ เสนอชื่อบุคคลหรือองคกรที่สมควรได
รับรางวัลพระธาตุพนมทองคํ าตอคณะกรรมการกลั่นกรองฯที่แตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงตามขอ
บงัคบัดงักลาว จะท ําใหคณะกรรมการสรรหาฯ ที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งไมสามารถดํ าเนินการสรรหาบุคคล
ในเชงิรุกตามที่ไดรับมอบหมายได

เพ่ือใหการดํ าเนินการสรรหารายชื่อบุคคลหรือองคกรที่สมควรไดรับรางวัลพระธาตุพนมทองคํ า 
ประจํ าป 2549 เปนไปตามมติของสภามหาวิทยาลัย จึงใครขอหารือในแนวทางการไดมาซ่ึงรายชือ่บคุคล
หรือองคกร โดยปรับปรุงข้ันตอนการด ําเนินการในขอบงัคบัฯ ขอ 8  ดงัน้ี

1. ใหคณะกรรมการสรรหาฯ รวบรวมรายชื่อบุคคลหรือองคกรที่สมควรไดรับรางวัลพระธาตุ
พนมทองค ํา จากผูมีสิทธิ์เสนอชื่อตามขอ 7 ในขอบังคับฯ และอาจเสาะแสวงหารายชื่อ
บุคคลหรือองคกรอื่นๆ ที่เหมาะสมเพิ่มเติม เพ่ือใหไดชื่อบุคคลหรือองคกรตามกรอบทิศ
ทางและหลกัเกณฑที่กํ าหนดใหไดมากที่สุด

2. ใหคณะกรรมการสรรหาฯ เสนอรายชื่อบุคคลหรือองคกรที่สมควรไดรับรางวัล พรอมขอมูล
สนับสนุนโดยละเอียด จํ านวนไมเกิน 5 รายชื่อ ตอคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ที่แตงตั้งโดย
สภามหาวิทยาลัย

3. ใหคณะกรรมการกลัน่กรองฯ พิจารณาคดัเลอืกบคุคลหรือองคกร ตามทีค่ณะกรรมการสรรหาฯ
ไดเสนอมา และเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
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มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลว มีมติเห็นชอบในหลักการแนวทางการไดมาซึ่งราย
ช่ือบคุคลหรือองคกร โดยปรับปรุงข้ันตอนการดํ าเนินงานตามที่เสนอ  และมีขอคิดเห็นเสนอ
แนะเพิม่เติมใหปรับแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยรางวัลพระธาตุพนมทองคํ า
ใหม พ.ศ. 2544 ใหม ดังน้ี

1. คุณสมบติัของผูที่สมควรไดรับการพิจารณาใหไดรับรางวัลพระธาตุพนมทองคํ า
ควรเปนผูที่อุทิศตนเปนประโยชนตอสังคมภาคอีสาน  มิใชเพียงมหาวิทยาลัย
ขอนแกน

2. ควรระบขุอความเกี่ยวกับเงินรางวัลไวในขอบังคับ ซึ่งอาจเปนจํ านวนหน่ึงตามที่
สภามหาวิทยาลัยกํ าหนด

3. กรรมการสรรหา และกรรมการกลั่นกรองผูสมควรไดรับรางวัลฯ ใหเปนบุคคลคนละ
คณะกัน

4. อาจพจิารณาขยายกรอบการพิจารณาคุณสมบัติผูสมควรไดรับรางวัลใหกวางข้ึน
เพือ่ใหสามารถพิจารณาบุคคลในระดับนานาชาติได

5.4  เสนอแตงต้ังคณะกรรมการกลัน่กรองผูสมควรไดรับปริญญากติติมศักด์ิ ประจ ําป  2549
          - กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอถอนวาระนี้ไปกอน -

5.5   ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน จํ านวน  5  หลักสูตร
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยและคณะ

ในสังกัดไดเสนอขออนุมัติหลักสูตร ซ่ึงไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
และกรรมการผูทรงคณุวฒิุพิจารณาหลกัสตูร ตามมตสิภามหาวทิยาลยั ในคราวประชมุคร้ังที ่2/2549 เม่ือ
วนัที ่ 1 มีนาคม 2549 ไดพิจารณาและแนะน ําใหแกไขขอความตางๆ ผูรับผดิชอบหลกัสตูรไดดํ าเนินการ
แกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิเรียบรอยแลว จํ านวน 5 หลกัสตูร ซ่ึงมีรายละเอียดการจํ าแนก
หลกัสตูรตามประเภทหลักสูตร ระดับปริญญา  คณะ   และประเภทการเปดสอน ตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมีมติเห็นชอบหลักสูตร ตามที่เสนอ 5 หลักสูตร ดังน้ี

1. ระดับปริญญาเอก จํ านวน 3 หลักสูตร
1.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาการวดัและประเมนิผลการศึกษา

(หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2549)
1.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)
1.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)
2. ระดับปริญญาโท จํ านวน 2 หลักสูตร

2.1 หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาชีววทิยา
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)

2.2  หลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาวทิยาศาสตรศึกษา
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)

5.6  เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษา
    กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา  คณะตางๆในสังกัดโดย
ความเหน็ชอบของคณะกรรมการประจํ าคณะไดเสนอขออนมัุตปิริญญาใหแกผูส ําเร็จการศกึษาโดยรับรอง
วาไดตรวจสอบรหสัประจ ําตวันักศกึษา ชือ่ -ชือ่สกลุ รายวชิา  สาขาวชิา  และคะแนนเฉลีย่สะสม ถกูตอง
เรียบรอยแลว มหาวทิยาลยัจึงนํ าเสนอสภามหาวทิยาลยั เพ่ือพิจารณาอนุมัติตามอํ านาจตามความใน
มาตรา 16 (3) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541   จ ํานวน     204     คน   ประกอบ
ดวย

- ระดบัปริญญาเอก               3      คน
- ระดับปริญญาโท                    23      คน
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต    1      คน
- ระดบัปริญญาตรี                   177   คน
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ซ่ึงมีรายละเอยีดสรุปการจํ าแนกผูส ําเร็จการศกึษาตามคณะ   ระดบัหลกัสตูร  ชือ่ปริญญา ตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชมุ

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
มติ ทีป่ระชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมติัปริญญาใหผูสํ าเร็จการศึกษาตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ
6.1 โครงการสถาบนัขงจือ๊ มหาวทิยาลัยขอนแกน ภายใตการสนับสนุนของรัฐบาลจนี

 กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่ฝายวิชาการและ
วเิทศสมัพันธไดหารือเพ่ือขอความเห็นชอบในเบื้องตนในการดํ าเนินการโครงการสถาบันขงจื๊อ จาก
อธกิารบด ีและนายกสภามหาวิทยาลัย และแจงความประสงคอยางไมเปนทางการไปยังสถานทูตจีน
ประจํ าประเทศไทย  ซ่ึงสถานทูตจีนฯ ไดมอบหมายให Southwest University, China เปนมหาวทิยาลยัที่
จะรวมโครงการสถาบนัขงจ๊ือ มข.    และรองอธกิารบดี คณบดคีณะอกัษรศาสตร และผูอํ านวยการสํ านักงาน
วเิทศสัมพันธของ Southwest University ไดเดนิทางมาหารือในรายละเอียดและดูสถานที่สํ าหรับจัดตั้ง
เปนสถาบันขงจื๊อ เม่ือวันที่ 15-17 มีนาคม 2549  Southwest University เปนมหาวทิยาลยัขนาดใหญ มี
นักศกึษาจํ านวนประมาณ 50,000 คน กอตัง้จากการรวมวิทยาลัยดานการเกษตร และวิทยาลัยครู มีชื่อ
เสยีงเปนอนัดบัตนๆ ของประเทศในดานการสอนภาษาจีน เปดหลักสูตรการสอนภาษาและวรรณคดีจีน
ทัง้ในระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก (เฉพาะปริญญาเอก มีหลกัสตูรภาษาจนี 4 สาขาวชิา)
เปนศนูยทดสอบและรับรองความรูความสามารถทางภาษาจีนตามมาตรฐานทางภาษาของประเทศ และ
เปนศนูยฝกอบรมครูสอนภาษาจนีทัง้ในประเทศและส ําหรับชาวตางประเทศ  บดัน้ี มหาวทิยาลยัไดลงนาม
ความรวมมือในการดํ าเนินการสถาบันขงจื๊อกับ Southwest  University แลวเม่ือวันที่ 16 มีนาคม 2549
และจากการเจรจาในเบื้องตนกับผูแทนสถานทูตจีนในประเทศไทย  ซ่ึงไดเดินทางมาที่มหาวิทยาลัย
ขอนแกน เม่ือวันที่ 22 เมษายน 2549  สรุปไดดังน้ี

• รัฐบาลจนีจะสนบัสนุนงบประมาณสํ าหรับการดํ าเนินการปแรกจํ านวน 2 ลานบาทเศษในสวน
ของมหาวทิยาลัยขอนแกนตามที่ขอ สวนคาใชจายสํ าหรับ Southwest University น้ันจะแยก
สวนตางหาก หากผลการดํ าเนินการดี จะสนับสนุนตอๆ ไป

• สถานทตูจีนจะจัดสงหนังสือตํ าราการเรียนภาษาจีนจํ านวน 2,000 เลม มาที่ มข.ในเร็วๆ น้ี
• สถานทตูจีนมีความเห็นพองในการขอพระราชทานพระนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เพ่ือขอจัดตัง้เปนสถาบันขงจื๊อสิรินธร มหาวิทยาลัยขอนแกน สํ าหรับการของบประมาณ
สนับสนุนจากจนีในการกอสรางอาคารถาวรสํ าหรับกอตั้งเปนสถาบันขงจื๊อสิรินธร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน น้ันมีแนวโนมสูงที่จีนจะสนับสนุน ซ่ึงจะตองมีการเสนอรายละเอียดตอไป

ซ่ึงมีรายละเอยีดสรุปขอมูลการดํ าเนินการเกี่ยวกับโครงการสถาบันขงจื้อ และการหารือเกี่ยวกับโครงการ
ความรวมมือฯ ตามเอกสารประกอบวาระ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

6.2  ผลการเวยีนเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษา
ในชวงทีไ่มมีการประชมุสภามหาวทิยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยไดจัดทํ าหนังสือเวยีน

เสนอตอกรรมการสภามหาวทิยาลยัเพ่ือพิจารณาอนุมัตปิริญญาใหแกผูส ําเร็จการศกึษา จํ านวน 1 คร้ัง ตาม
หนังสอืมหาวทิยาลยั ที ่ศธ 0514.1.1.2/ว.2438  และตามบนัทกึ ที ่ศธ 0514.1.1.2/ว.547 ลงวันที่ 17
เมษายน 2549  โดยครบรอบการเวียนหนังสือในวันที่  24  เมษายน  2549 และเมื่อถงึวนัทีค่รบก ําหนด
การเวยีนหนังสอืแลวปรากฏวาไมมีขอทกัทวงแตประการใด จึงถอืวาสภามหาวทิยาลัยมีมติอนุมัติ  ดงัน้ี

- ระดับปริญญาโท                  6 คน
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1         คน
- ระดับปริญญาตรี                116         คน
           รวม     123         คน
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

6.3 รายงานผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจํ าเดือนมีนาคม 2549
ในเดอืนมีนาคม 2549  อธกิารบดไีดปฏิบตัภิารกจิตางๆประกอบดวย งานประจํ าทั่วไป

กจิกรรมทีเ่กีย่วของกับตางประเทศ/วิเทศสัมพันธ  และอื่นๆ  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม
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จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

6.4  สรุปกจิกรรมตางๆของมหาวทิยาลัยขอนแกน และรายงานสรปุขาวมหาวทิยาลัยขอนแกน
       ในหนาหนังสือพมิพ วารสาร ส่ือมวลชน  ประจ ําเดือนเมษายน  2549

ในเดอืนเมษายน 2549 มหาวทิยาลยัไดด ําเนินกจิกรรมทีส่ ําคญัๆ ในดานการวจัิย
การบริการวชิาการ  การสงเสริมศลิปะวฒันธรรม การพัฒนานักศกึษา การพัฒนาระบบบริหารและบคุลากร
และนอกจากนีฝ้ายกจิการพเิศษ และงานประชาสมัพันธยังไดรวบรวมรายงานขาวมหาวทิยาลยัขอนแกนในหนา
หนังสอืพิมพ วารสาร สือ่มวลชน ประจํ าเดอืนเมษายน 2549    โดยแยกประเภทเปนขาวดานตางๆ ไดแก
ขาวพฒันาวชิาการและผลติบณัฑิต  การวจัิย  การบริการวชิาการ  การพัฒนาระบบบริหารและบคุลากร
กจิกรรมนักศกึษา และกจิกรรมพิเศษ ซ่ึงมีรายละเอยีดบรรจุในแผนซีดปีระกอบวาระการประชมุ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7   เร่ืองอื่นๆ
7.1 การแกปญหาจากเหตุการณที่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนถูกยิงเสียชีวิต

นายพสิฐิ  ลี้อาธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เสนอตอที่ประชุมวา
ตามทีมี่กลุมนักศกึษามาแจกเอกสารขอเสนอการแกไขปญหากรณีที่ นักศึกษาชั้นปที่ 1 วิทยาเขต
หนองคายถกูยิงเสยีชีวิต น้ัน  ควรจะไดนํ ามาหารือที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยดวย

อธกิารบดไีดเสนอตอที่ประชุมวา สืบเน่ืองจากคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังที่
3/2549 เม่ือวนัที ่5 เมษายน 2549 ประธานสภานักศึกษา และนายกองคการนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ขอนแกน ไดมาย่ืนหนังสือตอนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  กรณีที่ นายเดชาชัย นาทองคํ า
นักศกึษามหาวทิยาลัยขอนแกน  ซ่ึงศึกษาอยูที่ วิทยาเขตหนองคาย สาขาการประมง ชั้นปที่ 1 ถูกยิง
เสยีชวีติที่ตลาดเจพร 2  เม่ือวันที่  23 มีนาคม 2549 ที่ผานมา   เพ่ือใหสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบ
และพิจารณาแนวทางแกไขปญหาตอไป  ซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัยไดแสดงความหวงใยในเหตุการณ
ทีเ่กดิข้ึน และ นายเจตต  ธนวฒัน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะผูวาราชการจังหวัด
ขอนแกนรับทีจ่ะดแูลและแกไขปญหาดังกลาวอยางใกลชิดดวยตนเอง โดยจะไดหาแนวทางในการ
แกไขอยางจริงจังและเขมงวดตอไปแลวน้ัน  ในเชาวันน้ี กลุมตัวแทนสโมสรนักศึกษาคณะตางๆ  ไดนํ า
เอกสารปฏญิญารวมองคกรนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน (สภานักศึกษา องคการนักศึกษา และ
สโมสรนกัศกึษาระดับคณะ)  ซ่ึงย่ืนขอเสนอแกไขปญหาตอสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  มาแจกให
กรรมการสภาวทิยาลยัไดทราบหนาหองประชมุ กอนเร่ิมการประชมุสภามหาวทิยาลยัน้ัน

ประเดน็ในปฏญิญารวมฯดังกลาว องคการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาทุกคณะไดปรึกษา
หารือถงึปญหาที่เกิดข้ึน สรุปไดวา

1.  ชมุชนรานคารอบมหาวิทยาลัย เปนแหลงอบายมุขที่กอใหเกิดการม่ัวสุมของวัยรุน  ทั้งการ
ขายสุรา การมีโตะพนันบอล  รานเกมส และรวมถึงมีการขายบริการทางเพศดวย

2. บริเวณตลาดเจพร 2 เปดบริการเกินเวลาที่กํ าหนดและเกิดการทะเลาะวิวาทกันเปนประจํ า
ซ่ึงกอใหเกดิเสียงดังรบกวนนักศึกษาที่อาศัยอยูหอพักบริเวณขางเคียง

3. มีการเปดที่พักที่อยูบริเวณขางเคียงตลาดเจพร 2  ในลักษณะเขาขายโรงแรมมานรูด
4. นอกจากบคุคลทัว่ไปแลวยังมีนักเรียนมัธยมศึกษาเขามาใชบริการหอพักรายวันที่อยูบริเวณ

ขางเคียงตลาดเจพร 2 เปนแหลงม่ัวสุมดวย
5. สาเหตกุารทีมี่บุคคลเขามาเที่ยวที่ตลาดเจพร 2 เปนจํ านวนมากนั้น เพราะมีการเดินทาง

เขา – ออก โดยผานมหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงเปนทางที่สะดวกตลอด 24 ชั่วโมง
รวมทัง้ไดเสนอสภาพปญหา และมาตรการแกไขที่มหาวิทยาลัยตองแกไขอยางเรงดวน   ซ่ึงมี

รายละเอยีดตามเอกสารดังกลาวแลวน้ัน
จึงเสนอทีป่ระชุมทราบและพิจารณาใหขอคิดเห็นเสนอแนะ
ทีป่ระชุมรับทราบ และพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังน้ี

1. ขอใหมหาวิทยาลัยขอนแกนนํ าเสนอประเด็นปญหาตางๆ ที่ชัดเจนครบถวนตอทาง
    จงัหวดัอีกคร้ังเพื่อใหสามารถรวมกันแกไขปญหาอยางเปนระบบและยั่งยืน
2. การมนัีกศึกษามหาวิทยาลัยเสียชีวิต  อาจสะทอนไดถึงปญหาพื้นฐานของ
    มหาวทิยาลัย ดังน้ัน จึงควรตองหากลไกในการแกไขปญหาท่ีตรงจุดจากการคิด
    วเิคราะหทีเ่ปนระบบของมหาวิทยาลัยเอง เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่แทจริงและ
    ไมเกิดปญหาซํ้ าข้ึนอีก
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3. กรณทีีม่หาวทิยาลัยยังมีคดีความที่เกี่ยวของในเรื่องน้ีอยูที่ศาล ควรนํ าประเด็น
     ปญหาความสญูเสียตางๆที่เกิดข้ึนมาใหมน้ีไปแถลงตอศาลเพิ่มเติม
4. ประเด็นตางๆในเอกสารทีนั่กศึกษาเสนอมา อาจมคีวามเขาใจทีค่ลาดเคลือ่นไมถกูตอง
     ตามขอเทจ็จริงในบางเรื่อง มหาวิทยาลัยควรตองช้ีแจงทํ าความเขาใจกับนักศึกษา
     รวมถงึการท ําความเขาใจในเรื่องการประพฤติตนของนักศึกษาเพื่อหลีกเล่ียงการ
     เกดิปญหาดวย

 5. มหาวทิยาลัยควรจดัระบบการเขาออก หรือก ําหนดเวลาการเขาออกใหชัดเจน และควร
            ดํ าเนินการอยางจริงจงั  เชน ปดทางเขาออกมหาวทิยาลัยทกุประตูในเวลา  22.00 น.
           โดยเปดไวเพียงประตูเดียวที่โรงพยาบาลศรีนครินทร

6. พยายามจดัการใหภายในมหาวิทยาลัยมีส่ิงอํ านวยความสะดวกตางๆใหครบถวน
     เอ้ือตอการเปนสังคมแหงการเรียนรูและการใชชีวิตนักศึกษาอยางมีความสุข  เปน
     ชุมชนของปญญาชน
7.  อาจพจิารณาปรบัปรุงพืน้ทีท่ีติ่ดร้ัวมหาวทิยาลัยทีเ่คยเปนทางเขาออกใหเปนสวนหยอม
      สนามฟตุบอล  และเปดประตทูางเขาออกทางอืน่ทีอ่าจจะไกลออกไปแตยังคงใช
      ประโยชนได
8. พฒันาบคุลากรโดยเฉพาะเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ใหสามารถมองปญหา
การรักษาความปลอดภัยไดอยางครบวงจร ปลูกฝงความเขาใจวา นักศึกษาเปน
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคาตอสังคม

9. ควรจัดใหมี emergency site ตามจดุตางๆของมหาวิทยาลัยใหสามารถติดตอกัน
ไดในเวลาที่เรงดวน

10. ควรพจิารณาเพิ่มหอพักในร้ัวมหาวิทยาลัย เพื่อนักศึกษาจะไดใชชีวิตสวนใหญอยู
ในมหาวทิยาลัยใหเกิดความรักความผูกพันตอมหาวิทยาลัยเพิ่มมากข้ึน

เลิกประชุม   11.30 น.

(    ลงชื่อ)                   กลุธดิา  ทวมสุข
(รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)

                                                                รองอธกิารบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
                      กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน

นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน  มูลศรี
ผูจดรายงานการประชุม
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