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มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 8/2554 เมื่อวันพุธที่ 5  ตุลาคม 2554 

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 
ครั้งที่  8/2554 2 

วันพุธที่  5  ตุลาคม  2554    3 
            ณ ห้องประชุมสารสนิ  ชั้น 2  อาคารสิริคณุากร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  4 

------------------------------------------- 5 
 6 

 เมื่อครบองค์ประชุมแล้วประธานกล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้  7 
 8 
ระเบยีบวาระที่ 1   เรื่องทีป่ระธานแจ้งตอ่ที่ประชุม 9 
  ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วย รศ.เอื้อมพร ทองกระจาย รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์10 
และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้11 
เข้าร่วมประชุมคณะทํางานการเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียน โดยสํานักงานเลขาธิการ12 
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ในวันที่ 5 ตุลาคม 2554 ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ   13 
ในการนี้ ได้มอบหมายให้  ศ.สุทธิพันธ์  จิตพิมลมาศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  ปฏิบัติ14 
หน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุมแทนชั่วคราว 15 
  ที่ประชุมรับทราบ 16 
 17 
ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องที่เลขานุการแจ้งตอ่ที่ประชุม 18 
         อธิการบดีได้แนะนํา รศ.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย ซึ่งสภา19 
มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้แต่งต้ังในคราวการประชุมครั้งที่ 7 /2554  เมื่อวันที่  7 กันยายน  2554 ต่อที่ประชุม 20 
  ที่ประชุมรับทราบ และให้การต้อนรบั 21 
 22 
ระเบยีบวาระที่ 3  เรื่องรบัรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 23 
                       ครั้งที่  7 /2554  เม่ือวันพุธที่  7   กันยายน  2554 24 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรบัรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  7/2554  เมื่อ25 
วันพุธที่ 7  กันยายน  2554  โดยมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม  26 
 27 
ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องสบืเนื่อง 28 
 4.1  รายงานทางการเงนิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาํเดือนสิงหาคม 2554   29 
  มติ  ที่ประชุมรับทราบ  30 
 31 
 4.2   ขออนุมัติเปลีย่นแปลงชื่อปริญญากติติมศักด์ ของ นายสุกิจ  หวัง่หลี  32 
  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงชื่อปริญญากิตติมศักด์ิ ของ นายสุกิจ  หว่ังหลี  33 
จากเดิม   เป็น “ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาธุรกิจการเกษตร”   ตามเสนอ 34 
  35 
 4.3  รายงานความคืบหน้าของการดําเนินการ ในเรื่องที่เสนอจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย 36 
       จากการเลือกตั้งประเภทผู้แทนคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 37 
   มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติและข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 38 

เรื่องที่ 1  ความคืบหน้า ตลอดจนแนวทางของมหาวิทยาลัยในการผลักดันพระราชบัญญัติ 39 
   มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 40 

รับทราบความคืบหน้าตลอดจนแนวทางของมหาวิทยาลัยในการผลักดันพระราชบัญญัติ41 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อไปเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตามท่ีเสนอ และสภามหาวิทยาลัยมีมติเป็น42 
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หลักการให้ยืนยันร่างพระราชบัญญัติฯดังกล่าว  เมื่อเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนังสือ1 
ขอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณายืนยันอีกครั้ง ก่อนที่จะนําเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต่อไปนั้น 2 
ทั้งนี้ให้มหาวิทยาลัยดําเนินการแจ้งมติยืนยันของสภามหาวิทยาลัยไปได้ทันที 3 

 4 
เรื่องที่ 2  การเร่งให้ชําระหนี้ที่ค้าง 90 ล้านบาท ของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 5 

 รับทราบการชําระเงินงวดแรก จํานวน 10 ล้านบาท ในวนัที่ 29 สิงหาคม 2554 และ 6 
กรณีที่ 1  การขอลดหย่อน 13.1 ล้านบาทเศษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยโอนเงินค่าหน่วยกิตให้7 

วิทยาลัยฯช้า  วิทยาลัยฯจึงคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.5 ต่อปี เนื่องจากว่าการโอนเงินค่าหน่วยกิตล่าช้า      8 
มีผลกระทบทุกคณะวิชา และวิทยาลัยฯก็เป็นหน่วยงานหนึ่งภายในมหาวิทยาลัย การพิจารณาในกรณีนี้จะเป็น9 
กรณีศึกษาให้คณะวิชาอื่นๆ ด้วย  10 

ทั้งนี้ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เสนอที่ประชุมทราบว่า ปัญหาการ11 
โอนเงินค่าหน่วยกิตล่าช้าเป็นปัญหาที่ต่อเนื่อง และได้มีการปรับระบบที่ต้องดําเนินการประสานกับหน่วยงานที่12 
เกี่ยวข้องซึ่งได้แก่ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ (สํานักทะเบียนและประมวลผล) และกองคลัง ในปัจจุบันใช้13 
เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงาน สามารถโอนเงินค่าหน่วยกิตให้กับคณะวิชาตามหลักเกณฑ์การ14 
จัดสรรได้ภายใน 1 เดือนหลังจากครบกําหนดการลงทะเบียนโดยส่งให้คณะวิชาจํานวนร้อยละ 80 ส่วนอีกร้อย15 
ละ 20 จะดําเนินการภายหลังจากครบกําหนดเวลาการเพิ่มถอนรายวิชา 16 
 กรณีที่ 2 ยอดเงินที่เหลือ วิทยาลัยกําหนดชําระเงินภายใน 9 ปี นับจากปี 2554 เป็นต้นไป โดยคิด17 
ดอกเบี้ยให้มหาวิทยาลัยร้อยละ 2 ต่อปี นั้น ควรตรวจสอบข้อตกลงในการยืมเงินจากมหาวิทยาลัยของวิทยาลัย18 
การปกครองท้องถิ่นว่ามีรายละเอียดกําหนดการชําระคืน หรือมีเงื่อนไข อย่างไร   19 

ทั้งนี้ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้ง 2 กรณีดังกล่าว รวมทั้งแนวทางความ20 
เป็นไปได้ที่จะดําเนินการต่อไป ประกอบด้วย นางสาวพรพิมล รัตนพิทักษ์  ประธานสภาคณาจารย์         21 
รศ.สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์     โดยให้ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สินเป็นกรรมการและ22 
เลขานุการ  และให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 23 

เรื่องที่ 3 ผลการติดตามการดําเนินการขององค์กรในกํากับบางองค์กรตามข้อสังเกตของ24 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประจํามหาวิทยาลัยขอนแก่น 25 

รับทราบการติดตามการดําเนินการแก้ไข และรายงานผลการดําเนินงานขององค์กรในกํากับ26 
บางองค์กรตามข้อสังเกตของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจํามหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดย 27 

1) ขอให้ ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟแวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เป็นองค์กรใน28 
กํากับของมหาวิทยาลัย และรอการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ29 
ดําเนินงานต่อไป ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยประสานความร่วมมือกับ  รศ.ธนชาติ นุ่มนนท์ 30 
ผู้อํานวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) ด้วย 31 

2) ขอให้มหาวิทยาลัยดําเนินการแก้ไขระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง ให้องค์กรในกํากับนําเงินที่เป็น32 
กําไรสะสม หรือเงินที่ยังไม่มีความจําเป็นต้องใช้มาฝากไว้กับมหาวิทยาลัย หรือร่วมลงทุน33 
กับมหาวิทยาลัย 34 

3) ขอให้ศูนย์หนังสือเสนอข้อมูลรายจ่ายประกอบการพิจารณาว่ามีกําไรหรือไม่ ซึ่งในอนาคต35 
อาจพิจารณาให้เป็นสํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทําหน้าที่จัดพิมพ์หนังสือที่เกิดจาก36 
องค์ความรู้ของคณาจารย์และผลงานวิจัย โดยเป็นบรรณาธิการ (editor) เพื่อเป็นการ37 
เผยแพร่ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง 38 

 39 
 40 
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 4.4 แนวทางการบริหารศนูย์ประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 
  ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม) 2 
 3 
  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยดําเนินการตามที่เสนอคือให้ใช้แนวทาง4 
ที่ 2 โดยให้มีการจัดทํากรอบการดําเนินงาน (TOR) แล้วเปิดให้เอกชนแข่งขันเสนอผลประโยชน์ที่เหมาะสมต่อ5 
มหาวิทยาลัย ให้แล้วเสร็จได้ผู้ดําเนินการภายในเดือน ธันวาคม 2554 และหากถึงเดือน มกราคม 2555 แล้วไม่6 
สามารถดําเนินการดังกล่าวได้ให้ใช้แนวทางที่ 1  คือให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริหารศูนย์ประชุมฯเองทันที   7 

   ทั้งนี้ให้พิจารณาดําเนินการรองรับเรื่องการจองศูนย์ประชุมฯสําหรับการใช้งานต้ังแต่ 1 ตุลาคม 8 
2555 เป็นต้นไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยตามข้อคิดเห็นเสนอแนะด้วย   9 
 10 
 4.5 รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการและมาตรการตามนโยบายการกํากับ            11 
                ดูแลองค์การที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 12 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม) 13 

 14 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติดังนี้ 15 
1. รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการและมาตรการตามนโยบายการกํากับดูแล16 

องค์การที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554\ 17 
2. เห็นชอบนโยบายและแนวทางการกํากับดูแลองค์การที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาํปี18 

งบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามที่เสนอ และขอให้รับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไป19 
พิจารณาเพิ่มเติมด้วย 20 

  21 
 4.6  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการนโยบายการบริหาร 22 
       การเงินและทรพัยส์ิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ. 2554 23 
  ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม) 24 
  25 
  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มมีติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย 26 
คณะกรรมการนโยบายการบริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ. 2554  ตามท่ีเสนอ โดย27 
ขอให้รับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาปรับแก้ไขเพิ่มเติมด้วย  28 
  29 
ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 30 
 5.1   (ร่าง) ขอ้บังคับมหาวทิยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยคณะกรรมการสง่เสริมกิจการ  31 
        มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 32 
  ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ  (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม) 33 

 34 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วใหค้วามเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย35 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....  ตามท่ีเสนอ ทั้งนี้ ขอให้รับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่36 
ประชุมไปพิจารณาด้วย 37 

 38 
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 5.2  เสนอแต่งตั้งประธาน และกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย แทนกรรมการ            1 
       ที่หมดวาระการดํารงตาํแหน่ง 2 
  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แต่งต้ัง นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ เป็นประธานกรรมการ3 
ตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย แทนประธานกรรมการฯทา่นเดิมที่หมดวาระการดํารงตําแหน่ง  4 
 5 

 5.3 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (เพิ่มเติม) 6 
  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ  (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม) 7 
 8 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบการแต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน9 
มนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (เพิ่มเติม) ตามเสนอ และใหร้ับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปปรับ แก้ไขด้วย 10 

 11 
ระเบยีบวาระที่ 6  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 12 
 6.1  ขออนุมัติปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จํานวน 4 หลักสูตร 13 
  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติให้ปิดหลกัสูตร 4  หลักสูตร ตามท่ีเสนอ 14 
   15 
 6.2  เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผูส้ําเรจ็การศึกษา 16 
  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาใหผู้้สําเร็จการศึกษา จํานวน 300  คน ตามท่ีเสนอ 17 
 18 
 6.3  ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตาํแหนง่ทางวิชาการ 19 

 (รายละเอียดตามเอกสารลับแนบท้ายรายงานการประชุม) 20 
  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  21 
ที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเสนอ   22 
 23 
ระเบยีบวาระที่ 7   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 24 
 7.1 รายงานผลการดําเนินการทางวนิัย กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย 25 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 26 
 27 
   7.2  คําสัง่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นแต่งตั้งบุคคล และคณะกรรมการ  28 
                 ในเดือน กันยายน 2554 29 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 30 
 31 
  7.3   การเวียนหนงัสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผูส้ําเร็จการศึกษา  32 
  มติ ที่ประชุมรบัทราบ 33 
 34 
 7.4  รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจําเดือนกันยายน 2554 35 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 36 
 37 
 7.5  สรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประจําเดือนสงิหาคม  2554 38 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 39 
 40 
 41 
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 7.6  แจ้งผลการดําเนนิการและมติของคณะกรรมการอทุธรณร์้องทุกข์และพทิักษ์ระบบคุณธรรม  1 
                ประจํามหาวทิยาลัย  (ก.อ.พ.ร.)    2 
  (รายละเอียดตามเอกสารลับแนบท้ายรายงานการประชุม) 3 
  มติ ที่ประชุมรบัทราบ 4 
               5 
ระเบยีบวาระที่ 8  เรื่องอื่นๆ 6 
 8.1  ขอหารือกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจร ณ ประเทศเมียนมาร ์7 
  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจร      ณ 8 
ประเทศเมียนมาร์ ตามโปรแกรม 2  ในเดือนมกราคม 2555 9 

 10 

 11 
 8.2  การจัดทาํเว็บไซตส์ภามหาวิทยาลัย 12 
  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 13 
 14 
 15 
เลกิประชุมเวลา   10.30  น. 16 
 17 

  18 

 19 

       20 

                  (ศาสตราจารย์สุทธิพันธ์  จิตพิมลมาศ) 21 

      รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี                              22 

            ปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการและเลขานกุารสภามหาวิทยาลัยขอนแกน่ 23 

 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสด์ิ 30 
ผู้จดรายงานการประชุม 31 


