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ประธานกลาวเปดประชุมและดํ าเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงตอที่ประชุม
   -ไมมี –
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจงตอที่ประชุม
2.1   สมเด็จพระสังฆราชประทานพระบรมสารีริกธาตุเพ่ือบรรจุไว

                  ณ พระธาตุพนมจํ าลอง  มหาวิทยาลัยขอนแกน
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแกน

ไดกราบทูลสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรณิายก ขอประทานพระบรมสารรีกิธาตุ
เพือ่อญัเชญิไปประดษิฐานบรรจไุว ณ พระธาตพุนมจ ําลอง ประจ ํามหาวทิยาลัยขอนแกน   ท่ีจะจดัสรางขึน้
บรเิวณลานกลางแจงดานทิศตะวนัออก ศนูยอาหารและบรกิาร เพื่อเปนท่ีสักการะและเปนสิริมงคลแกพุทธ-
ศาสนิกชน เปนการสืบตอพระพุทธศาสนา พรอมท้ังเปนศูนยรวมจิตใจของประชาชน นั้น     บัดนี้ สมเด็จ
พระสังฆราชไดประทานพระบรมสารีริกธาตุ  ตามทีไ่ดกราบทูลขอประทานแลว  โดยเมื่อวันท่ี  18  มิถุนายน
2548  อปุนายกสภามหาวทิยาลัย  อธิการบด ี  ไดเขาเฝาฯ เพือ่รบัประทานพระบรมสารรีกิธาตุ  ณ  โรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ  สภากาชาดไทย  กรงุเทพฯ  ซ่ึงขณะท่ีอยูระหวางด ําเนนิการกอสรางสถานท่ีประดษิฐาน  มหาวทิยาลัย
ไดนํ าพระบรมสารีริกธาตุ ไปประดิษฐานไว  ณ วัดหนองแวง (เมืองเกา) พระอารามหลวง เปนการชั่วคราว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรบัทราบ

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
   ครั้งที่  4/2548  เม่ือวันที่   1  มิถุนายน  2548
ท่ีประชุมมีมติใหเพิ่มเติมขอความในหนา 13  ของสรุปวาระที่ 5.7  วา “พรอมท้ังรายชื่อ

ผูทรงคุณวุฒิท่ีเสนอจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารยประจํ า”   ทายขอความ
“โดยจะนํ าเสนอตอท่ีประชุมคณบดีอีกครั้ง ”

เม่ือแกไขเรียบรอยแลว ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งท่ี 4/2548 เม่ือวันท่ี  1  มิถุนายน  2548

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องสืบเน่ือง
4.1  รายงานสถานภาพเงินฝากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยขอนแกน และ

                 รายจายเงินรายไดมหาวิทยาลัยขอนแกน เพียงวันที่  16  มิถุนายน  2548
 รองอธิการบดีฝายบริหารไดเสนอตอท่ีประชุมวา สถานภาพเงินฝากเงินรายไดมหาวิทยาลัย
ขอนแกนเพยีงวนัท่ี  16  มิถนุายน  2548 มหาวทิยาลัยขอนแกน มียอดเงนิฝากรวม  3,516,404,582.74 บาท
โดยแยกฝาก ดังนี้

-   ฝากธนาคาร/สถาบนัการเงนิ (ฝากรวมสวนกลาง)  2,809,207,008.24 บาท คิดเปน 79.89 %
    (อัตราดอกเบี้ยเฉล่ีย 3.84%)
-  ฝากธนาคาร/สถาบันการเงิน ท่ีใชชื่อบัญชีเฉพาะ  603,709,757.47 บาท คิดเปน 17.17 %
-  ฝากธนาคารเพือ่ค้ํ าประกนัเงนิกูเพือ่การเคหะสงเคราะห  103,487,817.03 บาท  คิดเปน  2.94 %

มีดอกเบีย้รบั ในปงบประมาณ 2548  จํ านวน 66,213,886.60 บาท  ท้ังนี้  มีรายละเอียดการนํ าเงินไปฝาก
ในธนาคารและสถาบันการเงินตางๆ ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
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สํ าหรับรายจายเงินรายไดมหาวิทยาลัยขอนแกน ในปงบประมาณ 2548  มียอดรายจายรวม
1,202,752,140.85 บาท   แยกตามหมวดคาใชจาย ดังนี้

-  เงินอุดหนุนคาจางชั่วคราว   73,701,889.10
-  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 492,127,198.59
-  เงินอุดหนุนท่ัวไป 121,442,734.97
-  เงินทุน 134,233,470.47
-  รายจายอื่น 381,246,847.72

  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
          ที่ประชุมรับทราบ และมีขอเสนอแนะใหมีการจัดรวบรวมสถานภาพการนํ าเงินไปลงทุน
ในหุนกู กองทุน ตางๆเสนอตอที่ประชุมในครั้งตอๆไปดวย

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพ่ือพิจารณา
5.1  รางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ

                 พ.ศ. 2548
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมวา มหาวิทยาลัยขอนแกนมี

คณะ/ภาควิชาขออนุมัติเปดสอนหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษและภาคพิเศษจํ านวนเพิ่มมากขึ้นทุกป
ในปการศึกษา 2548 มีหลักสูตรท่ีเปดสอนในลักษณะโครงการพิเศษจํ านวน 34 หลักสูตร และภาคพิเศษ
จํ านวน 52 หลักสูตร รวม 86 หลักสูตร การเปดหลักสูตรโครงการพิเศษและภาคพิเศษ สวนใหญมีเหตุผล
คือ เปนหลักสูตรที่มีผูตองการเขาศึกษาจํ านวนมาก หรือมีกลุมเปาหมายเฉพาะ การผลิตบัณฑิตโดยอาศัย
งบประมาณแผนดินและรายไดจากการจัดเก็บคาธรรมเนียมในระบบปกติไมเพียงพอที่จะจัดการไดตามความ
ตองการของตลาด จึงจํ าเปนตองจัดการหลักสูตรในลักษณะพเิศษเพือ่สามารถจดัการหลกัสูตรแบบพึง่ตนเอง
ได อยางไรกต็าม มหาวทิยาลัยไดรบัหนงัสือขอความรวมมอืจาก สกอ. ใหดํ าเนินการตรวจสอบและควบคุม
การจัดการหลักสูตรในลักษณะโครงการพเิศษและภาคพเิศษใหเหมาะสม โดยควรเปดสอนเฉพาะหลักสูตรที่
มีความจํ าเปน และใหมีการจดัการเรยีนการสอนทีมี่คุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมกันกับหลักสูตรที่จัดการ
เรียนการสอนแบบปกติ

ดวยเหตผุลดงักลาวขางตน จงึมีความจ ําเปนอยางย่ิงท่ีมหาวทิยาลัยตองทบทวนและปรบัปรงุ
การจัดการหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ/ภาคพิเศษ เพื่อไมใหเกิดผลเสียตอระบบการบริหาร และการ
พัฒนาวิชาการและวิจัยของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเปนการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของการผลิตบัณฑิต
และรักษาภาพพจนและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในภาพรวม  จึงไดจัดทํ าขอเสนอในการปรับปรุงระบบการ
จดัการหลกัสูตรในลกัษณะโครงการพเิศษและภาคพเิศษ มหาวทิยาลัยขอนแกน และรางระเบยีบมหาวทิยาลัย
ขอนแกน วาดวย การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548   ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม   ท้ังนี้ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 10/2548  เม่ือวันท่ี  8
มิถุนายน 2548 เรียบรอยแลว
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
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มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการรางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 ตามที่เสนอ โดยมีขอคิดเห็นใหปรับแกไข ดังน้ี

1. ขอ 6.5 ขอความ “การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษควรแยกออกจาก…” แกไขเปน
     “การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษตองแยกออกจาก…”
2. ขอ 8.2.4 ควรพิจารณาปรับแกไขกรอบเวลาและกระบวนการใหม  เพ่ือใหคณะสามารถ

ดํ าเนินการไดอยางไมตองเรงรีบ
3.  ขอ 12 ใหเพ่ิมในเรื่อง “การจัดสรรเงินรายได”
4.  ขอ 15 ควรนํ าคํ าอธิบายในเอกสารแนบทายระเบียบมาใสเพ่ิมเติม เพ่ือใหชัดเจนยิ่งขึ้น

               และตัดเอกสารแนบทายออก
ทั้งน้ี ขอใหอธิการบดีรับไปพิจารณาเกี่ยวกับทิศทางการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในอนาคต ซึ่ง
ควรบรูณาการการจดัการหลกัสตูรในระบบปกตแิละโครงการพเิศษใหเปนภารกจิเดยีวกันของมหาวทิยาลยั

5.2  รางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
 กรรมการและเลขานกุารสภามหาวทิยาลัยเสนอตอท่ีประชมุวา ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได

ออกประกาศ เรือ่งเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548  ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 26
พฤษภาคม 2548  เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานดังกลาว และเพื่อปรับปรุงแนวปฏิบัติและเพิ่มเติม
ความชัดเจนในแนวปฏิบัติบางประการ  บัณฑิตวิทยาลัยไดจัดทํ า (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2548 และตารางเปรยีบเทยีบระเบยีบมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2544  กับ พ.ศ. 2548   โดยสรุป มีกรอบการปรับปรุงครั้งนี้ โดยใช
โครงสรางของระเบียบเดิม ซ่ึงแบงเปน 11 หมวด และรักษาแนวทางการเขียนแบบเดิม และจะใชบังคับทุก
หลักสูตร นักศึกษาทุกคน ตั้งแตปการศึกษา 2548 สวนท่ีมีการปรับปรุงเนื้อหามาก คือ หมวดที่ 4 และ 8
ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ท้ังนี้ ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี คราว
ประชุมครั้งท่ี 11/2548  เม่ือวันท่ี  15 มิถุนายน 2548 เรียบรอยแลว

   จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา   
   มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการรางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน

วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548   โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะในขอ 36.6 การประเมิน
ความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษดานการอาน น้ัน  ควรพิจารณาใหครอบคลุมไปถึงการฟงและ
การพูดดวย

5.3  รางพระราชกฤษฎีกา วาดวยปรญิญาในสาขาวชิา อกัษรยอส ําหรบัสาขาวชิา ครุยวิทยะฐานะ
       เข็มวิทยฐานะ และครุยประจํ าตํ าแหนงของมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ …)  พ.ศ. …

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมวา  ตามที่สภามหาวิทยาลัย
ขอนแกน ไดอนมัุตเิปดสอนสาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร เพิม่ขึน้ กอปรกบัมาตรา 45 วรรคสอง แหงพระราช
บัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 บัญญัติวา การกํ าหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด และจะใช
อักษรยอสํ าหรับสาขาวิชานั้นอยางไร ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา  จึงจํ าเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้
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โดยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มีปริญญาสามชั้น ในระดับเอก โท และตรี ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม ท้ังนี ้ไดรบัความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี  11/2548  เม่ือ
วันท่ี 15  มิถุนายน  2548  เรียบรอยแลว

  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกอนดํ าเนินการในขั้นตอนตอไป
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาขา

วิชา อักษรยอสํ าหรับสาขาวิชา   ครุยวิทยะฐานะ  เข็มวิทยฐานะ และครุยประจํ าตํ าแหนงของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ …)  พ.ศ. …  ตามที่เสนอ

5.4  โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแกน และ รางระเบียบ
                 มหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย สถาบันภาษา มหาวทิยาลยัขอนแกน  พ.ศ. 2548

อธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมวา ตามแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยขอนแกน และคํ ารับรอง
การปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดกํ าหนดใหมีโครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัย
ขอนแกน เปนโครงการหนึ่งเพื่อดํ าเนินงานดานการบริการวิชาการท่ีเกี่ยวของกับภาษา การจัดกิจกรรมทาง
ภาษา เพื่อยกระดับความสามารถ และทักษะดานการใชภาษาแกนักศึกษา เยาวชน  อาจารย บุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแกน  ตลอดจนบุคคลภายนอกทั้งในประเทศและตางประเทศใหเปนท่ียอมรับ สามารถ
แขงขันไดในระดับนานาชาติ และสรางความรวมมือดานภาษาในอนุภูมิภาคลุมนํ้ าโขง  โดยมีฐานะเปนองคกร
ในกํ ากับ มีการบริหารจัดการเปนอิสระจากระบบราชการ พึ่งตนเองได   และไดเสนอรางระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. 2548  เพื่อรองรับการบริหาร
จัดการองคกร ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   ท้ังนี้ ไดรับความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุ
คณบด ีคราวประชมุครัง้ท่ี 10/2548  เม่ือวนัท่ี 8 มิถนุายน 2548  เรยีบรอยแลว โดยที่ประชุมเห็นควรใหปรับ
โครงสรางการบริหารงานใหจัดตั้งเปนองคกรท่ีอยูในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยแทนคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เพื่อความสะดวกคลองตัวในการบริหารจัดการและครอบคลุมภารกิจ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการจดัต้ังสถาบนัภาษา

มหาวทิยาลยัขอนแกน และรางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัย
ขอนแกน พ.ศ. 2548  ตามทีเ่สนอ  โดยมขีอคดิเหน็เสนอแนะดงัน้ี

1. ใหปรับรายละเอียดในเอกสารโครงการฯใหเปนไปตามเจตนารมณและสอดคลองกับ
     รางระเบยีบฯทีเ่สนอทีจ่ะใหเปนองคกรในกํ ากับมหาวทิยาลยั  มิไดสงักัดคณะมนษุยศาสตรและ
      สงัคมศาสตร
2. เพ่ือลดขัน้ตอนการท ํางาน ควรมคีณะกรรมการอ ํานวยการเพยีงชดุเดยีว และใหผูอ ํานวยการ
     สถาบนัภาษาเปนผูบรหิารงาน

5.5  การเตรยีมการรางขอบังคบัฯตามความในพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัขอนแกน ฉบับใหม
อธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมวา ตามที่วุฒิสภา ไดเห็นชอบรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ขอนแกน  พ.ศ. … ซ่ึงเปนการเปล่ียนสถานภาพของมหาวิทยาลัยขอนแกนจากสวนราชการเปนหนวยงานใน
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กํ ากับ เม่ือวันท่ี  7 มิถุนายน 2548  ตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว  จํ าเปนท่ีจะตองออกขอบังคับจํ านวน
ประมาณ 81 มาตรา  ออกประกาศมหาวิทยาลัยซ่ึงตองออกประกาศในราชกิจจานุเบกษาประมาณ 8 มาตรา
และกํ าหนดเรื่องอื่นๆ ซ่ึงตองประกาศในราชกิจจานุเบกษาอีก 2 มาตรา  รวมทั้งตองเตรียมความพรอมอีก
หลายเรื่อง

ดังนั้น  จึงใครขอหารือสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในฐานะผูออกขอบังคับมหาวิทยาลัย
และประกาศท่ีเกี่ยวของวาจะกํ าหนดแนวทางในการดํ าเนินการอยางไร  ท้ังนี้ใครขอเสนอทางเลือก ดังนี้

1. สภามหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งคณะกรรมการหนึ่งชุดหรือหลายชุด เพื่อยกรางขอบังคับ และ
     รางประกาศแลวนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัย
2. สภามหาวิทยาลัย อาจมอบหมายใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการหนึ่งชุดหรือหลายชุดเพื่อยก

รางขอบังคับและประกาศแลวนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัย
3. วิธีการอื่นๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
   มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติมอบหมายใหอธิการบดีแตงต้ังคณะกรรมการหนึ่งชดุ

หรือหลายชุดเพ่ือยกรางขอบังคับและประกาศ ตามขอเสนอที่ 2  โดยขอใหอธิการบดีกํ าหนดกรอบ
แนวคดิทีแ่สดงถงึนโยบาย ทศิทางและเจตนารมณของมหาวทิยาลยัในการบรหิารมหาวทิยาลยัในก ํากับ
เสนอตอสภามหาวทิยาลยัเพ่ือพิจารณากอนด ําเนินการยกราง

5.6  การสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร
อธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมวา  ผูชวยศาสตราจารยสุชาติ  อารีมิตร  คณบดีคณะ

แพทยศาสตร  จะดํ ารงตํ าแหนงครบวาระในวันท่ี  5  ตุลาคม  2548  เพื่อใหการดํ าเนินการสรรหาคณบดี
คณะแพทยศาสตร เปนไปตามขอบงัคับมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวยการสรรหาคณบดี  พ.ศ. 2542  และ
ฉบับท่ี 2  พ.ศ. 2543  จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
แพทยศาสตร  ตามนัยขอ 6 แหงขอบังคับดังกลาว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ  ทีป่ระชมุพิจารณาแลว มีมตใิหแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดคีณะแพทยศาสตร

ประกอบดวย
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน เปน  ประธานคณะกรรมการ
2. นางผาณิต  นิติทัณฑประภาศ  เปน  กรรมการ
3. นางสาวนวพร   เรืองสกุล เปน  กรรมการ
4. คณบดีคณะเกษตรศาสตร  เปน  กรรมการ
5. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร เปน  กรรมการ
6. รองศาสตราจารยก่ิงฟา  สินธุวงษ  เปน  กรรมการ
7. ประธานสภาคณาจารย เปน  กรรมการ
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5.7  การเสนอแตงต้ังคณบดีคณะเทคโนโลยี
อธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมวา ตามคํ าส่ังสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี 9/2548 ลงวันท่ี

10 มีนาคม 2548  แตงตัง้คณะกรรมการสรรหาคณบดคีณะเทคโนโลย ีนัน้ บดันี ้คณะกรรมการสรรหาฯได
ด ําเนนิการสรรหาผูสมควรไดรบัการพจิารณาแตงตัง้ใหด ํารงต ําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยี ตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2542 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2543 เสร็จเรียบรอย
แลวปรากฏวา ผูชวยศาสตราจารยเกษม นันทชัย เปนผูสมควรไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนง
คณบดีคณะเทคโนโลยี

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ  ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมีมตเิหน็ชอบและอนมัุติใหแตงต้ัง ผูชวยศาสตราจารยเกษม

นันทชัย   เปนคณบดีคณะเทคโนโลยี ตามเสนอ ทั้งน้ีต้ังแตวันที่   7  กรกฎาคม  2548  เปนตนไป

 5.8  เสนอแตงต้ังคณบดีคณะวิทยาศาสตร
อธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมวา ตามคํ าส่ังสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี 13/2548

ลงวันท่ี  27  เมษายน  2548  แตงตัง้คณะกรรมการสรรหาคณบดคีณะวทิยาศาสตร นัน้ บดันี ้คณะกรรมการ
สรรหาฯไดด ําเนนิการสรรหาผูสมควรไดรบัการพจิารณาแตงตัง้ใหด ํารงต ําแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร ตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2542 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2543 เสร็จ
เรียบรอยแลวปรากฏวา ศาสตราจารยละออศรี เสนาะเมือง เปนผูสมควรไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํ ารง
ตํ าแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบและอนุมัติใหแตงต้ัง ศาสตราจารยละออศรี

เสนาะเมอืง  เปนคณบดคีณะวทิยาศาสตร ตามเสนอ ทัง้น้ีต้ังแตวันที่  14  กรกฎาคม 2548 เปนตนไป

  5.9  เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษา    
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมวา คณะตางๆในสังกัดโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการประจํ าคณะไดเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษาโดยรับรองวาได
ตรวจสอบรหัสประจํ าตัวนักศึกษา  ชื่อ-ชื่อสกุล รายวชิา  สาขาวชิา  และคะแนนเฉลีย่สะสม ถกูตองเรยีบรอย
แลว มหาวทิยาลัยจงึน ําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตามอํ านาจตามความในมาตรา 16 (3)
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541   จํ านวน  278  คน   ประกอบดวย

-  ระดบัปรญิญาเอก           12 คน
- ระดับปริญญาโท                  87 คน
- ระดับปริญญาตรี                179 คน

ซ่ึงมีรายละเอยีดสรปุการจ ําแนกผูสํ าเรจ็การศกึษาตามคณะ   ระดบัหลักสูตร  ชือ่ปรญิญา ตามเอกสารประกอบ
วาระการประชมุ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติปริญญาใหผูสํ าเร็จการศึกษาตามที่เสนอ
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ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 สรุปผลการดํ าเนินงานสถานจัดการและอนุรักษพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร

                          มหาวิทยาลัยขอนแกน  ประจํ าปงบประมาณ 2547
รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอท่ีประชุมวา สถานจัดการและอนุรักษพลังงาน คณะ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  ไดเสนอรายงานผลการดํ าเนินงาน ประจํ าปงบประมาณ 2547  
และรายงานของผูสอบบญัช ี  ประจ ําปงบประมาณ 2547  และ มหาวทิยาลัยไดแตงตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมนิผลการด ําเนนิงานขององคกรในก ํากบัมหาวทิยาลัยขอนแกนแลว โดยสรปุ ในปงบประมาณ 2547
สถานจัดการ และอนุรักษพลังงานฯ มีรายไดดํ าเนินงาน 20,282,172.36 บาท  รายไดดอกเบี้ย 
39,492.80 บาท รวมรับท้ังส้ิน 20,421.665.16 บาท คาใชจายดํ าเนินงาน 12,195,164.73 บาท คิดเปน 
59.72% มีรายรับมากกวารายจาย 40.28 %  จํ านวนเงิน 8,226,500.43 บาท

          จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.2 ผลการตรวจสอบขอเทจ็จรงิของ สกอ. กรณีมีผูรองเรยีนวาไมไดรบัความเปนธรรมจาก
                  การหกัเงินเดือนเพ่ือชํ าระหนี้เงินกูของสหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยขอนแกน จํ ากัด

อธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมวา ตามทีม่หาวทิยาลัยไดรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจรงิ
กรณท่ีี นางลํ าพนู  หรองบตุรศร ีและนายไพศาล  แสงสุวรรณ  ไดรองเรียนเพื่อขอความชวยเหลือ กรณี
มหาวิทยาลัยขอนแกน ประกาศยกเลิกการระงับการหักเงินเดือนของสมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
ขอนแกน จํ ากัด เพื่อชํ าระหนี้เงินกูพิเศษเพื่อซ้ือท่ีดิน นั้น  สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได
พจิารณาขอรองเรียนประกอบกับคํ าชี้แจงของผูเกี่ยวของแลว เห็นวาการดํ าเนินการของมหาวิทยาลัย
ขอนแกนท่ีหักเงินเดือน หรือยกเลิกการระงับการหักเงินเดือนเปนไปโดยถูกตองและชอบดวยกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับแลว สวนกรณีการไมไดรบัความเปนธรรมจากสหกรณออมทรพัยมหาวิทยาลัยขอนแกน
จ ํากดั หรอื เจาหนาท่ีโครงการท่ีดินดังกลาว นั้น ไมอยูในอํ านาจการพิจารณาของสํ านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  จึงเปนเรื่องท่ีคูกรณีสามารถดํ าเนินการกันเองตามกระบวนการยุติธรรม จึงเห็นควรใหยุติเรื่อง

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.3 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมวา ในชวงท่ีไมมีการประชุม

สภามหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยไดจัดทํ าหนังสือเวียนเสนอตอกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พจิารณาอนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษา จํ านวน 1 ครั้ง ตามหนงัสือมหาวทิยาลัย ท่ี ศธ 0514.1.1.2/
ว.3625  และตามบนัทึก ท่ี ศธ 0514.1.1.2/ว. 311  ลงวนัท่ี  13  มิถุนายน  2548  โดยครบรอบการเวียน
หนังสือในวันท่ี  20  มิถุนายน  2548 และเม่ือถึงวันท่ีครบก ําหนดการเวยีนหนงัสือแลวปรากฏวาไมมีขอทัก
ทวงแตประการใด จงึถอืวาสภามหาวทิยาลัยมีมตอินมัุต ิดงันี้

- ระดับปริญญาโท                         33   คน



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5/2548  วันที่  6  กรกฎาคม 2548

10

- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต                   5   คน
- ระดับปริญญาตรี                                23   คน
                            รวม     61   คน
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.4 สรุปกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวาง 16  พฤษภาคม  - 15  มิถุนายน 2548
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษเสนอตอท่ีประชุมวา ในชวงวันท่ี 16 พฤษภาคม – 15

มิถุนายน 2548  มหาวิทยาลัยไดดํ าเนินกิจกรรมที่สํ าคัญๆ ในดานการพัฒนาวิชาการและผลิตบัณฑิต  การ
วิจัย  การบริการวิชาการ   การสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  การพัฒนานักศึกษา  การตางประเทศ การ
พัฒนาส่ิงแวดลอม การพัฒนาระบบบริหารและบุคลากร    และการจัดกิจกรรมพิเศษอื่นๆ  ซ่ึงมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.5 รายงานสรุปขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน
      เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2548
          รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษเสนอตอท่ีประชุมวา  ฝายกจิการพเิศษ และงานประชาสมัพนัธ

ไดรวบรวมรายงานขาวมหาวทิยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร ส่ือมวลชน  ประจํ าเดือนพฤษภาคม
- มิถุนายน 2548   โดยแยกประเภทเปนขาวดานตางๆ เชน ขาวพัฒนาวิชาการและผลิตบัณฑิต ขาวงาน
วิจัย  บริการวิชาการ  การสงเสริมศิลปะวัฒนธรรม ขาวพัฒนานักศึกษา ขาวพัฒนาระบบบริหารและบุคลากร
ขาวพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขาวกิจกรรมพิเศษ   ท่ัวไป  และบริการชุมชน  รวม  168  ขาว  ซ่ึงมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.6 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี  ประจํ าเดือนพฤษภาคม 2548
อธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมวา ในเดอืนพฤษภาคม 2548 อธิการบดไีดปฏิบตัภิารกจิตางๆ

ประกอบดวย  งานประจํ าท่ัวไป  กิจกรรมที่เกี่ยวของกับตางประเทศ/วิเทศสัมพันธ  การเปนวิทยากรบรรยาย
หรืออภิปราย  และอื่นๆ  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่  7   เรื่องอื่นๆ
7.1 รายงานผลการพิจารณาการขยายเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบัน
          อุดมศึกษาและการพิจารณาการรองทุกข  (ขอความเปนธรรม) ผลการพิจารณา
          การขยายเวลาราชการของผูที่ไมไดรับอนุมัติใหขยายเวลาราชการ

7.1.1 รายงานผลการพิจารณาการขยายเวลาราชการของขาราชการพลเรือนใน
     สถาบันอุดมศึกษา
     รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร  ไดเสนอท่ีประชุมวาตามมติท่ีประชุมสภา-

มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครั้งท่ี  3/2548  เม่ือวันท่ี  20  เมษายน  2548  มีมติใหคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล ทํ าหนาท่ีพิจารณาการขอขยายเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในการขอ
ขยายเวลาราชการในปงบประมาณ  2546 –  2548 แทนสภามหาวิทยาลัย นั้น คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลไดดํ าเนินการพิจารณาการขอขยายเวลาของขาราชการโดยยึดหลักเกณฑ   วิธีการท่ีกํ าหนดโดยคณะ
กรรมการขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  (ก.ม.)   ทํ าหนาท่ีแทนคณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี  6/2548  ลงวันท่ี  27  เมษายน
2548  และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน  ฉบับท่ี 312/2548  ลงวันท่ี 21 เมษายน 2548 รวมทั้ง
พิจารณาจากขอมูลและความเห็นของคณะตนสังกัดเปนสํ าคัญ  การดํ าเนินการเสร็จส้ินแลว   ผลการ
พจิารณาปรากฏดังนี้

1. มหาวิทยาลัยมีผูเกษียณอายุราชการที่ดํ ารงตํ าแหนงรองศาสตราจารยและศาสตราจารย
     ตั้งแตปงบประมาณ 2546 – 2548  จํ านวน 41 ราย
2. มีผูย่ืนหนังสือจะขอขยายเวลาราชการ  จํ านวน  22  ราย  และภายหลังขอยกเลิกการขอ

ขยายเวลาราชการ  จ ํานวน  1 ราย  จงึเหลือผูจะขอขยายเวลาราชการ  จ ํานวน  21  ราย
3. อนุมัติใหผูมีคุณสมบัติและผลงานผานตามเกณฑ ก.พ.อ. และเกณฑตามที่สภา

มหาวิทยาลัย   และมหาวิทยาลัยกํ าหนด   ขยายเวลาราชการได  จํ านวน  8  ราย
4. ผูขอขยายเวลาราชการที่มีผลงานทางวิชาการผานตามเกณฑท่ีกํ าหนด แตไมไดรับ

อนุมัตใิหขยายเวลาราชการ จํ านวน 4 ราย
5. ผูขอขยายเวลาราชการแตมีผลงานทางวิชาการไมผานเกณฑท่ีกํ าหนด จํ านวน 9 ราย

ดังรายละเอียดปรากฏในหนังสือท่ี ศธ 0514.1.3.1/3904 ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2548
จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ท่ีประชุมรับทราบและใหมหาวิทยาลัยดํ าเนินการตอไป ท้ังนี้ใหมหาวิทยาลัยจัดทํ าราย

ละเอียดขอมูลตาง ๆ ท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลใชในการพิจารณาเปนเอกสารประกอบรายงานการ
ประชุมไวดวย
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7.1.2 การพิจารณาการรองทุกข  (ขอความเปนธรรม)  ของผูที่ไมไดรับอนุมัติใหขยาย
          เวลาราชการ
      อธิการบดีไดเสนอท่ีประชุมวา  ตามที่ ศาสตราจารยพงศศิริ   พชรปรีชา  และรองศาสตราจารย

สาโรช   คาเจริญ  ซ่ึงไมไดรับอนุมัติใหขยายเวลาราชการ  ไดรองทุกข (ขอความเปนธรรม)  โดยผูรองทุกข
ไดกลาวอางเหตุผลตางๆ  ประกอบเรื่องรองทุกข  ดังนี้

        (1)  ศาสตราจารยพงศศิริ  พชรปรีชา  ไดกลาวถึงเหตุผลตางๆ  ท่ีประกอบเรื่องรองทุกข
ของตนเอง คือ

1) ความเขาใจวาการท่ีตนเองขาดคณุสมบตันิาจะเปนเรือ่งแคการมีผลงานตพีมิพในวารสาร
เฉล่ีย  2  ฉบบัตอป

2)  ผลกระทบจากขอ  1)  ทํ าใหศาสตราจารยพงศศิริฯ  เห็นวามหาวิทยาลัยไมมองเห็น
คุณคาและการท่ีไมพยายามรักษาบุคลากรไวเลย ตอการท่ีตนเองไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาแตงตั้ง
ใหเปนศาสตราจารยนั้น  ตองผานการประเมนิคณุสมบตัใินการเปนนกัวชิาการท่ีมี  คุณภาพระดบัสูง ตองทุมเท
ท้ังแรงกาย แรงใจ ทํ างานวชิาการมาตลอดชวีติการท ํางาน  36 ป  และขณะนีก้ยั็งมีนกัศกึษาปรญิญาเอกทีต่นเอง
เปนกรรมการทีป่รกึษารวมอยูอกี  1  คน

3)  การไดใชเวลากอนเกษียณอายุราชการ  สะสางงานตาง ๆ เพื่อมิใหค่ังคาง  ประกอบ
กับตนเปนรุนแรกท่ีขอขยายเวลาราชการ จึงยังไมทราบรายละเอียดในการจะนํ ามาใชในการพิจารณาขอขยาย
เวลาราชการในครัง้นี ้ซ่ึงทํ าใหตนไมมีโอกาสท่ีจะปฏิบตัติวัไดครบถวนเมือ่เปรยีบเทยีบกบัผูเกษยีณ รุนตอ ๆ มา

4)  ตลอดเวลา  36  ป ท่ีตนไดรบัราชการมาเปนเวลานัน้   ไดมีสวนในการผลติบณัฑติรุน
ตาง ๆ   ไปรบัใชสังคมไดอยางสมศกัดิศ์ร ีจนถงึปจจบุนั  รวมถงึรอยละ  80  ของผูบรหิารคณะเกษตรศาสตร
ปจจุบันดวย  แตก็ไมไดรับการใหความสํ าคัญและเห็นคุณคาในความเปนศาสตราจารยของตนแตอยางใด
ดังเห็นจากการตัดสินของคณะกรรมการประจํ าคณะฯ ท่ีวาตนขาดคุณสมบัติโดยการแจงใหตนรับทราบเพียง
กระดาษแผนเดยีวทางไปรษณยี ซ่ึงทํ าใหตนรูสึกเสียใจและผดิหวงัจากการกระท ําดงักลาวและทํ าใหเกยีรตยิศ
และความภูมิใจในระดับศาสตราจารยของตนนั้นไดหมดส้ินไปเลย

  5) การรองทุกข (ขอความเปนธรรม) ในครั้งนี้ ผูรองไดอางประกาศสภามหาวิทยาลัย
ขอนแกน   ฉบบัท่ี  6/2548   ลงวนัท่ี  27  เมษายน  2548  เรือ่ง หลักเกณฑการขยายเวลาราชการของขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน    ในขอ 6 ท่ีระบุไววา “ในกรณีท่ีมีปญหาตอง
ตีความหรือมิไดกํ าหนดไวในประกาศนี้ ใหอธิการบดีมีอํ านาจวินิจฉัยหรือส่ังการไดตามที่เห็นสมควร”

(2) รองศาสตราจารยสาโรช  คาเจริญ ไดกลาวถึงเหตุผลตางๆ ท่ีประกอบเรื่องรองทุกข
ของตนเอง   ดังนี้

     1)  ตามทีค่ณะกรรมการประจ ําคณะฯ ในคราวประชมุครัง้ท่ี  5/2548 เม่ือวนัท่ี 12
พฤษภาคม 2548 ไดมีมติเกี่ยวกับผูท่ีมีความประสงคขอขยายเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา ในสังกัดภาควิชาสัตวศาสตร โดยที่ระบุวาตนเปนผูมีคุณสมบัติไมครบถวนตามหลักเกณฑ โดย
เห็นวาตนและคณาจารยอีก 3 ทาน  ท่ีนาจะเปนผูท่ีมีชื่ออยูในกลุม  “ ผูมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑ
แตไมสมควรไดรับการขยายเวลาราชการ“ซ่ึงตนไมม่ันใจวาคณะฯ  ไดสงชื่อตนและคณาจารยอีก  3  ทาน
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ใหมหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาหรือไมประการใด จึงเปนผลใหตนและคณาจารยอีก 3  ทาน  ไมไดรับการขยาย
เวลาราชการ  (ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน  ฉบับท่ี  415/2548  ลงวันท่ี  20  พฤษภาคม  2548)

   2)  เหตผุลท่ีรองศาสตราจารยสาโรชฯ  ชีแ้จง  คือ  เห็นวาการท่ีพจิารณามมีตไิมขยายเวลา
ราชการนัน้  ตนเห็นวาไมสามารถมีคํ าอธิบายที่สมเหตุผล   ตามเกณฑท่ี ก.ม. ทํ าแทน ก.พ.อ. มีมติในการ
ประชุมครั้งท่ี 1/2548   เม่ือวันท่ี  14  กุมภาพันธ  2548  กํ าหนดไว  ดังนี้

2.1) ตนมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑขอ  1  ถึง  ขอ  4
2.2) สวนภาระงานตามหลกัเกณฑในขอ 5 เห็นวาตนเองมีภาระงานทีเ่ปนประจกัษชดั

ท่ีไมนาจะตํ ่ากวาเกณฑท่ี ก.พ.อ. ก ําหนด และการท่ีกรรมการประจํ าคณะฯ
เสนอความเหน็ตอมหาวิทยาลัยฯ วา  “มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑ
แตไมสมควรไดรับการขยายเวลาราชการ จึงถือไดวาเปนมติท่ีตัดสิทธ์ิหรือ
ละเมิดสิทธิของตน”  และ  “ไมมีความชอบธรรม”

3)  รองศาสตราจารยสาโรชฯ มีความของใจในเอกสาร “หลักเกณฑ  วธีิการ  เงือ่นไขฯ” ท่ี
สํ านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาแนบทายมากบัหนงัสือ ท่ี ศธ 0509.5/ว 1 ลงวนัท่ี 22  กมุภาพนัธ
2548  และรายละเอยีดทีเ่พิม่เตมิ ท่ีสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ  2  ประเด็น  ดังนี้

3.1) องคกรผูมีอํ านาจอนุมัติใหมีการขยายเวลาราชการ ตามหลักเกณฑ ขอ 6
        ของสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3.2)   วิธีพิจารณาเพื่อลงมติของคณะกรรมการประจํ าคณะเกษตรศาสตร

 4)  การรองทุกข (ขอความเปนธรรม) ในครัง้นี ้ ผูรองสรปุยืนยันวา  มติของคณะกรรมการ
ประจ ําคณะฯ ท่ีเสนอตอคณะกรรมการพจิารณาการขยายเวลาราชการฯ   ใหด ําเนนิการนัน้  ทํ าใหผูรองรูสึกวา
ถกูละเมิดสิทธิ  โดยไมมีเหตุผลสมควรและไมเปนธรรม  โดยขอใหไดมีบัญชาใหมีการดํ าเนินการเพื่อเสนอ
รายชื่อ   ผูสมควรไดรับการขยายเวลาราชการในครัง้นี ้ เปนไปอยางถกูตอง  ชอบธรรม  และไมมีการละเมิด
สิทธิของผูเสนอความจ ํานงผูหนึง่ผูใด และใหมีการทบทวนหากการดํ าเนินการท่ีผานมาไมถูกตอง เพื่อใหเปน
บรรทัดฐานใหการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยฯ เปนไปอยางโปรงใส  ตรวจสอบได  และชอบธรรม

นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  ไดสงเรื่องใหประธานคณะกรรมการวินัยและรักษาระบบ
คุณธรรมพิจารณา   คณะกรรมการวินัยและรักษาระบบคุณธรรมประชุมเม่ือวันท่ี  20  มิถุนายน  2548  ได
พิจารณาคํ ารองทุกข (ขอความเปนธรรม) ของบุคคลทั้งสองตามเอกสารขอเท็จจริงแลวเห็นวาการรองทุกข
ตามมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547  จะตอง
เปนกรณีท่ีขาราชการเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรม  หรือมีเหตุคับของใจเนื่องจากการกระทํ าหรือคํ าส่ัง
ของผูบงัคับบญัชา  จงึมีสิทธ์ิรองทุกข   การใชสิทธิตามกฎหมายดงักลาว  ผูใชสิทธิจะตองมีสถานะเปนขาราชการ
กรณีนี้ผูรองทุกขท้ังสองไดพนจากราชการไปแลวเพราะเหตุเกษียณอายุราชการจึงมิอาจรองทุกขได ท่ีประชุม
ไมมีอํ านาจพิจารณาเรื่องรองทุกขดังกลาวได จึงมีมติไมรับเรื่องรองทุกขไวพิจารณา

อนึ่ง เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2548 ประธานคณะกรรมการติดตามและประสานงานตาม
การส่ังการของนายกรัฐมนตรี ไดสงเรื่องกรณีคณะนักศึกษาบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร จํ านวน 28 คน    
รองทุกขขอความกรุณาจากนายกรัฐมนตรีใหตรวจสอบและแกไขมติของคณะเกษตรศาสตรในการพิจารณา
ไมขยายเวลาราชการของคณาจารย จํ านวน 6 ราย เกรงวาจะทํ าใหคณะนักศึกษาบัณฑิตเสียโอกาสและเวลา
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ในการศึกษาใหตอเนื่องจนจบการศึกษา ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดชี้แจงตามขอมูลท่ีไดรับจากคณะเกษตรศาสตร
ไปสวนหนึ่งแลวเปนเบื้องตน

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

7.2 ขอเสนอของคณะกรรมการกลั่นกรองผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักด์ิ และ
       รางวัลพระธาตุพนมทองคํ า

  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
กล่ันกรองผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลพระธาตุพนมทองคํ า เสนอตอท่ีประชุมวา จากการ
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผูสมควรไดรับรางวัลพระธาตุพนมทองคํ า ครั้งท่ี 1/2548 เม่ือวันท่ี 1
กรกฎาคม 2548  ท่ีประชุมไดพิจารณาหลักเกณฑคุณสมบัติของผูสมควรไดรับรางวัลพระธาตุพนมทองคํ า
ซ่ึงตามขอ 5 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยรางวัลพระธาตุพนมทองคํ า พ.ศ. 2544 กํ าหนดวา
“คุณสมบัติของผูท่ีสมควรไดรับการพิจารณาใหไดรับรางวัลพระธาตุพนมทองคํ า ไดแก บุคคลหรือนิติบุคคล
หรือองคกรผูประสบความสํ าเร็จอยางยอดเย่ียมในวิชาชีพ หรือมีเกียรติคุณดีเดนจนปรากฏเปนท่ียอมรับ
หรอืเปนผูท่ีอทิุศตนเปนประโยชนตอสังคม และหรอืมหาวทิยาลัยขอนแกน และเปนแบบอยางท่ีดแีกบคุคลทัว่ไป”
นั้น ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวาการใหรางวัลพระธาตุพนมทองคํ า สํ าหรับปการศึกษา 2547
มหาวิทยาลัยควรมีการกํ าหนดกรอบแนวคิดในการใหรางวัลท่ีจะสะทอนเจตนารมณและทิศทางในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งของมหาวิทยาลัยใหปรากฎแกสังคม

ดังนี้ จึงเสนอใหมีหลักเกณฑคุณสมบัติเฉพาะในการพิจารณาใหรางวัลพระธาตุพนมทองคํ า
สํ าหรับปการศึกษา 2547  ดังนี้  1) เปนแบบอยางท่ีดหีรอืประสบความส ําเรจ็ในดานการชวยตนเองใหพนจาก
ความยากจน โดยไมยอทอ ตออุปสรรคหรือปญหา พรอมท้ังไดนํ าองคความรูและประสบการณนั้นมาชวย
ผูอื่นและสังคมไดดวย   2) เปนแบบอยางท่ีดีหรือประสบความสํ าเร็จในดานการอนุรักษและสงเสริมศิลป
วัฒนธรรมอีสาน  โดยทั้ง 2 กรณีขางตนจะพิจารณาในดานของความซื่อสัตยสุจริตและความเสียสละเปน
องคประกอบสํ าคัญดวย

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณามีมติเห็นชอบหลักเกณฑคุณสมบัติเฉพาะในการพิจารณาให

รางวัลพระธาตุพนมทองคํ า สํ าหรับปการศึกษา 2547 ตามที่เสนอ

เลิกประชุมเวลา   12.00  น.
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