
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
คร้ังที่  10/2549

วนัพธุที ่ 1  พฤศจิกายน  2549
ณ  หองประชุมสารสนิ  ช้ัน 2   อาคารแกนกลัปพฤกษ

มหาวทิยาลัยขอนแกน
-------------------------------------------

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. นายเตช  บุนนาค         กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  7. นายสมพร  กลิ่นพงษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  8. ศ.กนก  วงษตระหงาน    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  9. นายพิสิฐ  ลี้อาธรรม                    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
 10. รศ.ศักรินทร  ภูมิรัตน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
 11. นายเฉลิมชัย  วงษนาคเพช็ร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
 12. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกํ าจร ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
 13. รศ.สมุนต   สกลไชย                               อธิการบดี
 14. ผศ.พิศิษฐ  โจทยกิ่ง ประธานสภาคณาจารย
 15. รศ.ดํ ารงค  หอมดี          รองอธิการบดีฝายบริหาร

กรรมการสภามหาวทิยาลยัจากผูแทนรองอธกิารบดี
 16. รศ.สลุัดดา  ลอยฟา คณบดคีณะศึกษาศาสตร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
 17. ศ.วรุิฬห  เหลาภัทรเกษม คณบดีคณะแพทยศาสตร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
 18. รศ.จิตเจริญ  ไชยาคํ า ผูอ ํานวยการศูนยบริการวิชาการ

กรรมการสภามหาวทิยาลยัจากผูแทนผูอ ํานวยการ
 19. รศ.กิ่งฟา  สินธุวงษ        กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง

จากคณาจารยประจํ า
 20. รศ.วันเพ็ญ  วิโรจนกูฏ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง

จากคณาจารยประจํ า
 21. รศ.มนตรี  บุญเสนอ        กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง

จากคณาจารยประจํ า
 22. นายบุญญฤทธิ ์ สมบัติหลาย               กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
                                                                         จากขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
 23. รศ.กลุธิดา  ทวมสุข                 รองอธกิารบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

              กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 24. นางสงัวาลย  ชางทอง                                 ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูไมมาประชุม  (เน่ืองจากติดราชการ  หรือภารกิจสํ าคัญ)
1. นายสุชาติ  เมืองแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
2. ศ.จีระ  หงสลดารมภ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
3. ศ.ปยะวัติ  บุญ-หลง               กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
4. นางสาวนวพร  เรืองสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
5. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย        คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
6. ศ.เมธา  วรรณพัฒน                                    กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง

จากคณาจารยประจํ า
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ผูเขารวมประชุม
 1. ผศ.อารมย  ตตัตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
 2. รศ.พิศาล  ศิริธร รองอธิการบดีฝายวิจัย
 3. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
 4. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท รองอธกิารบดีฝายพัฒนาบุคลากร
 5. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก รักษาราชการแทนรองอธกิารบดฝีายวทิยาเขตหนองคาย

เร่ิมประชุมเวลา   09.10  นาฬิกา
เม่ือครบองคประชุมประธานไดดํ าเนินการไปตามระเบียบวาระดังน้ี

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจงตอที่ประชุม
1.1 อธกิารบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับการโปรดเกลาฯแตงต้ังเปนสมาชิกสภา

                             นิติบัญญัติแหงชาติ
ประธานไดแจงตอที่ประชุมวา  รศ.สมุนต  สกลไชย ไดรับการโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนสมาชิก

สภานิตบิญัญตัแิหงชาต ิ ซ่ึงจะตองมีการประชุมในทุกวันพุธ และพฤหัส  จึงขอหารือที่ประชุมวา เพ่ือเปนการ
เอือ้ใหอธกิารบดไีดปฏิบตัหินาที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติไดอยางเต็มที่ เห็นควรเลื่อนการประชุมสภา
มหาวทิยาลยัขอนแกน มาเปน วันอังคารแทนที่จะเปนวันพุธเชนเดิมหรือไม

มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ และเห็นควรใหการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน เปนวัน
พธุแรกของเดือนเชนเดิม เน่ืองจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนหน่ึงติดภารกิจอ่ืนๆ ที่ไดเตรียมไว
ลวงหนาแลว

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองที่เลขานุการแจงตอที่ประชุม
2.1 รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหาร
อธกิารบดเีสนอตอที่ประชุมวา ตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหาร

ชดุปจจุบนั ไดครบวาระการดํ ารงตํ าแหนงในวันที่ 16 ตุลาคม 2549  น้ัน  มหาวทิยาลยัไดด ําเนินการเลอืก
กรรมการสภามหาวทิยาลยั ประเภทผูแทนผูบริหาร ตามขอบงัคบัมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย หลักเกณฑและ
วธิกีารเลอืกตัง้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหาร พ.ศ. 2541 เสร็จเรียบรอยแลว ปรากฏวา
ผูไดรับเลอืกเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนผูบริหาร จํ านวน 6 คน ไดแก

1. รองศาสตราจารยดํ ารงค  หอมดี รองอธิการบดีฝายบริหาร
2. ศาสตราจารยวิรุฬห  เหลาภัทรเกษม คณบดีคณะแพทยศาสตร
3. ศาสตราจารยละออศรี  เสนาะเมือง คณบดคีณะวิทยาศาสตร
4. รองศาสตราจารยกิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร
5. รองศาสตราจารยมันทนา  สามารถ คณบดคีณะวิทยาการจัดการ
6. รองศาสตราจารยสมาน  ลอยฟา ผูอํ านวยการสํ านักวทิยบริการ

(ส ํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู)
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
    คร้ังที ่9/2549 เมื่อวันพุธที่   4  ตุลาคม  2549
ทีป่ระชมุไดพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังที่ 9/2549  เม่ือ

วนัที ่ 4  ตุลาคม  2549  โดยไมมีการแกไข
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ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองสืบเน่ือง
4.1 การเสนอผลการดํ าเนินงานของคณะเภสัชศาสตร
รศ. บังอร  ศรีพานิชกลุชยั  คณบดคีณะเภสัชศาสตร เสนอรายงานผลการดํ าเนินงานของ

คณะเภสชัศาสตร ในระหวางป 2546 –2550  ในดานการผลิตบัณฑิต  ดานการวิจัย  ดานการบริการวิชาการ
แกชมุชน  ดานการทํ านุบํ ารุงศิลปะวฒันธรรม  ดานการบริหารจัดการองคกรคุณภาพ  ดานการตางประเทศ
โดยการบริหารดงักลาวไดใชกลยุทธตางๆ ทั้งศาสตรและศิลป รวมทั้งการบูรณาการงานทุกๆดาน เพ่ือเปนทิศ
ทางในการบริหารจดัการใหทันตอการแขงขัน โดยอยูบนพื้นฐานของความสํ าเร็จและความสุขในการทํ างาน
ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ทีป่ระชุมรับทราบและมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยนํ าองคความรูที่มีอยู ชวยในการ
พฒันาและแกปญหาใหแกชุมชน  รวมทั้งเปนที่พึ่งแกชุมชนดวย

4.2 การเสนอผลการดํ าเนินงานของสํ านักวทิยบริการ
รศ.สมาน  ลอยฟา ผูอํ านวยการสํ านักวทิยบริการ เสนอรายงานผลการดํ าเนินงาน ประจํ าป

2549  โดยกลาวถงึขอมูลพ้ืนฐานทั่วไป  และผลการดํ าเนินงาน ดาน collection  การพัฒนา digital
collection  การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ    การปรับปรุงสภาพบรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนรู  การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศแกผูใชบริการ   การพัฒนาศกัยภาพในการใชสารสนเทศแกผูใชบริการ  การใหบริการ
แกชมุชน  การสนบัสนุนการทํ างานของนักศึกษา  ความรวมมือกับหนวยงานองคกรตางๆ ทั้งในและตาง
ประเทศ   การพฒันาองคกร  ตลอดจนรางวัลที่ไดรับ ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ทีป่ระชุมรับทราบ

4.3   รายงานสถานภาพสนิทรัพยและการลงทนุของมหาวทิยาลัยขอนแกน
         เพยีงวนัที่  17  ตุลาคม   2549
รองอธกิารบดฝีายบริหารเสนอตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยขอรายงานสถานภาพสินทรัพย

และการลงทนุของมหาวิทยาลัย และรายจายจากเงินรายไดเพียงวันที่  17  ตุลาคม  2549  ดังน้ี

1. สถานภาพสินทรัพยและการลงทุน
ประเภท จํ านวนเงิน

(บาท)
จํ านวนเงิน

(บาท)
สินทรัพย 4,440,046,944.64
   ก) ประเภทดอกผลใชได 4,064,308,602.61
   ข) ประเภทดอกผลมีขอกํ าหนด 375,738,342.03
การลงทุน 4,440,046,944.64
    เงินฝากธนาคาร/สถาบนัการเงิน 2,224,306,944.64 2,224,306,944.64
   ตราสารหนี้ 1,845,740,000.00
          พันธบัตร 1,124,980,000.00
          หุนกู (รวมบรรษัทเงินทนุ) 372,000,000.00
          อื่นๆ 318,760,000.00
   ตราสารทุน 400,000,000.00*
          หุนสามัญ -
             กองทนุรวมทีล่งทนุในหุน 400,000,000.00

* NAV ณ วนัที ่ 13  ตลุาคม 2549  = 10.75 บาท
  ราคาปดตลาดหลกัทรัพย ณ วนัที ่ 17  ตลุาคม  2549  กองทนุรวมวายภัุกษ =  8.66 บาท

      ท ําใหมูลคาตามตลาดของกองทนุรวมทีล่งทนุในหุนมีมูลคา  เปนเงิน   346,400,000  บาท

2. รายได
     2.1 ดอกเบีย้รับปงบประมาณ 2549 ( 1 ต.ค. 2548 –  30  ก.ย. 2549 )   141,215,464.08 บาท

3. รายจายจากเงินรายไดของมหาวทิยาลยั ในปงบประมาณ 2549 (1 ตลุาคม 2548 - 17 ตลุาคม 2549)
3.1 งบบุคลากร  131,573,448.04     บาท
3.2 งบดํ าเนินงาน          1,169,801,573.12     บาท
3.3 งบลงทุน    93,828,761.45     บาท
3.4 งบเงินอุดหนุน          1,057,218,741.47     บาท
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3.5 รายจายอื่นๆ             630,649,029.38     บาท
รวม          3,083,071,553.46     บาท

4.  สหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวทิยาลัยขอนแกนใหกูยืมเงินจํ านวน 150,000,000.00 บาท
ณ วันที่ 17 ตลุาคม 2549  เงินตนคงเหลือจํ านวน  105,000,000.00 บาท
มข. ไดรับดอกเบีย้จากสหกรณออมทรัพยแลว จํ านวน 15 งวด (ก.ค. 2548 – ก.ย. 2549)
      เปนเงิน  6,118,300.26  บาท

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

4.4   เร่ือง การดํ าเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการ
                   พจิารณาแตงต้ังบุคคลใหดํ ารงตํ าแหนงผูชวยศาสตราจารย

                 รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2549
กรรมการและเลขานกุารสภามหาวทิยาลยัเสนอตอทีป่ระชมุวา ตามทีค่ณะกรรมการขาราชการ

พลเรือน ในสถาบนัอดุมศกึษา (ก.พ.อ.) ไดออกประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑและวธิกีารพจิารณาแตง
ต้ังบคุคลใหดํ ารงต ําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2549 เพ่ือให
สภาสถาบนัอดุมศกึษาใชเปนแนวทางในการออกขอบงัคบัตามมาตรา 17 แหงพระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการ
พลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ. 2547 โดยในการพจิารณาแตงตัง้บคุคลใหด ํารงตํ าแหนงทางวิชาการในแต
ละสถาบนัตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบับน้ี จะเร่ิมใชกับผูเสนอขอกํ าหนดตํ าแหนงตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2549 (วัน
ทีส่ภาสถาบันรับเร่ือง ซ่ึง มข. ก ําหนดใหเปนวันที่กองการเจาหนาที่รับเร่ือง)  เปนตนไป

บดัน้ี สภามหาวทิยาลัยขอนแกน คราวประชุมคร้ังที่ 8/2549 เม่ือวันที่ 6 กันยายน 2549 ไดมีมติเห็น
ชอบ “ขอบงัคบัมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวย หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํ ารงตํ าแหนง 
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2549” รวมทัง้ไดมีคํ าสั่งสภามหาวิทยาลัย
ขอนแกน ที่ 24/2549 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตํ าแหนงทางวิชาการ  เรียบรอยแลว

เพ่ือใหการด ําเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เปนไปดวยความเรียบรอย มหาวทิยาลยัจึงไดออกประกาศฯ 
ตางๆ ทีเ่กีย่วของ โดยไดเวียนใหคณะ/หนวยงานรวมแสดงความคิดเห็น และไดจัดใหมีการประชุมคณบดี รอง
คณบดฝีายวชิาการ เลขานุการคณะ และหัวหนาภาควิชา/สาขาวิชาเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2549 และไดนํ า
ความคดิเหน็และขอเสนอแนะบางสวนมาแกไขปรับปรุงประกาศเรียบรอยแลว ดังน้ี

1.  ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน (ฉบับที่  1191/2549) เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ
สอน เพ่ือประกอบการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํ ารงตํ าแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย

2.  ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1192/2549) เร่ือง ข้ันตอนและวิธีการพิจารณาแตงตั้ง
บคุคลใหด ํารงต ําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
ซ่ึงมีรายละเอียดเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวทิยาลัยเพ่ือทราบความกาวหนาในการดํ าเนินการ

มติ   ทีป่ระชุมรับทราบ  และมีขอคิดเห็นเสนอแนะดังน้ี
1. ควรพจิารณาวธิกีารจัดประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ
ใหสามารถดํ าเนินการไดอยางประหยัด  เน่ืองจากในแตละเดือนจะมีผูขอตํ าแหนงทาง
วชิาการจํ านวนมาก

2. เน่ืองจากการประเมินผลการสอนเปนองคประกอบสํ าคัญของการประเมิน ควรพิจารณา
จดัอบรมวธิกีารจัดการเรียนการสอนอยางเขมขนเพื่อรองรับการประเมินฯตามที่กํ าหนด

4.5 ขออนุมติัขยายเวลาการดํ าเนินการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูแทน
       คณาจารยประจํ า

อธกิารบดเีสนอตอทีป่ระชมุวา ตามทีส่ภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมคร้ังที่
9/2549  เม่ือวันที่  4  ตุลาคม  2549 ไดพิจารณาการรับสมคัรคณาจารยเปนกรรมการสภามหาวทิยาลยั ประเภท
ผูแทนคณาจารยประจํ า ทีค่ณะกรรมการด ําเนินการเลอืกตัง้กรรมการสภามหาวทิยาลยั  ประเภทผูแทนคณาจารย
ประจํ าด ําเนินการและศาสตราจารยเมธา  วรรณพัฒน    ไดขออุทธรณเน่ืองจากไมอาจยื่นใบสมัครเปน
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กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูแทนคณาจารยประจํ า  ตามกํ าหนดเวลาที่คณะกรรมการดํ าเนินการ
เลอืกตัง้ฯก ําหนดได เน่ืองจากไดรับอนุมัติใหเดนิทางไปราชการ  ณ  ตางประเทศ  ซ่ึงทีป่ระชมุสภามหาวทิยาลยั
ไดพิจารณาแลวมีมตดิงัน้ี

1.   เพ่ือเปนการเปดโอกาสใหอาจารยที่ไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยไปราชการตางประเทศ
ในชวงการรับสมัคร  (วันที่  4 – 21  กันยายน  2549 )  สามารถสมัครเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการ
สภามหาวทิยาลัย  ประเภทผูแทนคณาจารยประจํ าได มิใชเฉพาะกรณีของศาสตราจารยเมธา  วรรณพัฒน
เทาน้ัน  จึงเหน็ควรใหบคุคลทีมี่คณุสมบตัแิละอยูในขายขางตน  สามารถสมคัรเพ่ิมเตมิได  โดยใหขยายเวลาการ
รับสมคัรไปอกี  1 สปัดาห

2.  สบืเน่ืองจากขอ  1.  จึงเหน็ควรใหเลือ่นวนัลงคะแนนเลอืกตัง้จากวนัที ่  9  ตลุาคม  2549
ออกไปอกี โดยนับจากวนัสดุทายของวนัขยายวนัรับสมคัรไปอกี  1  สปัดาห  (รวมกบัขอ  1. เปน 2  สปัดาห)       น้ัน

คณะกรรมการด ําเนินการเลอืกตัง้ฯ  ตามค ําสัง่มหาวทิยาลยัขอนแกนที ่ 2997/2549  ลงวนัที ่ 16
สงิหาคม 2549 แจงวาไมสามารถปฏบิตัติามมตสิภามหาวทิยาลยัได  จึงขอลาออกจากการเปนกรรมการด ําเนินการ
เลอืกตัง้ฯ ตัง้แตวนัที ่  6  ตลุาคม  2549  เปนตนไป  มหาวทิยาลยัจึงไดนํ าเขาหารือทีป่ระชมุคณบดใีนคราว
การประชมุคร้ังที ่ 14/2549  เม่ือวนัที ่  11  ตลุาคม  2549  และทีป่ระชมุมีมตใิหแตงตัง้คณะกรรมการด ําเนินการ
เลอืกตัง้กรรมการสภามหาวทิยาลยั ประเภทผูแทนคณาจารยประจํ าชดุใหม โดยมีขอเสนอแนะใหคณะกรรมการ  ชดุ
ใหมพิจารณาด ําเนินการตอจากกระบวนการเดมิทีไ่ดมีการด ําเนินงานไวแลวโดยไมตองเร่ิมใหม ในการนี้
มหาวทิยาลยัตองใชระยะเวลาหนึง่ในการใหไดมาซ่ึงกรรมการชดุใหม จึงใครขออนุมัตสิภามหาวทิยาลยัขยายเวลา
ด ําเนินการเลอืกตัง้กรรมการสภามหาวทิยาลยั  ประเภทผูแทนคณาจารยประจํ าออกไปตัง้แตวนัที ่  15  ตลุาคม
2549  เปนตนไปจนกวาจะด ําเนินการเลอืกตัง้กรรมการสภามหาวทิยาลยั  ประเภทผูแทนคณาจารยประจํ าเสร็จ
เรียบรอย   และขอความเหน็ชอบใหคณะกรรมการด ําเนินการเลอืกตัง้ฯชดุใหมด ําเนินการตอจากกระบวนการทีค่ณะ
กรรมการด ําเนินการเลอืกตัง้ฯ ชดุเดมิไดด ําเนินการไวและด ําเนินการใหเปนไปตามทีป่ระชมุสภามหาวทิยาลยัไดมีมตไิว

จึงเสนอสภามหาวทิยาลยัเพ่ือพิจารณา
มติ   ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมมีติดังน้ี

1. อนุมติัใหขยายเวลาด ําเนินการเลอืกต้ังกรรมการสภามหาวทิยาลัย  ประเภทผูแทน
คณาจารยประจ ําออกไปตัง้แตวนัที ่ 15  ตุลาคม  2549  เปนตนไป จนกวาจะดํ าเนินการเลอืก
ต้ังกรรมการสภามหาวทิยาลัย  ประเภทผูแทนคณาจารยประจ ําเสร็จเรียบรอย  ทัง้น้ี ภายใน
30 วนั หลังจากทีไ่ดมกีารแตงต้ังกรรมการด ําเนินการเลอืกต้ังฯ ชุดใหมแลว

2. เห็นชอบใหคณะกรรมการด ําเนินการเลอืกต้ังฯชุดใหมดํ าเนินการตอจากกระบวนการทีค่ณะ
      กรรมการด ําเนินการเลอืกต้ังฯ ชุดเดิมไดดํ าเนินการไวและดํ าเนินการใหเปนไปตามทีป่ระชุมสภา
      มหาวทิยาลัยไดมมีติไว

ระเบยีบวาระที่  5  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา
5.1 ขอแกไขรางขอบงัคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คุณสมบัติและวิธีการสรรหา
       กรรมการประจํ าคณะจากคณาจารยประจํ า พ.ศ. 2549

อธกิารบดเีสนอตอที่ประชุมวา ตามที่กระทรวงศึกษาธกิารไดประกาศการแบงสวนราชการใน
มหาวทิยาลยัขอนแกน มีผลบงัคบัใชตัง้แตวนัที่ 28 กันยายน 2549 เปนตนไป โดยมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
ภาควชิาในคณะตางๆจึงจํ าเปนตองปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยคุณสมบัติและวิธีการสรรหา
กรรมการประจํ าคณะจากคณาจารยประจํ า พ.ศ. 2541 ใหสอดคลองกบัการแบงสวนราชการใหม และครอบคลมุถงึ
พนักงานมหาวทิยาลยัดวย  จึงขอเสนอสภามหาวทิยาลยัเพ่ือพิจารณาใหความเหน็ชอบรางขอบงัคบัมหาวทิยาลยั
ขอนแกน วาดวยคณุสมบตัแิละวธิกีารสรรหากรรมการประจ ําคณะจากคณาจารยประจํ า  พ.ศ. 2549  ทัง้น้ี ไดรับ
ความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมคณบดีคราวประชุมวาระพิเศษ เม่ือวันที่  26 ตุลาคม 2549 เรียบรอยแลว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมีมติใหความเห็นชอบรางขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน

วาดวย คุณสมบติัและวิธีการสรรหากรรมการประจํ าคณะจากคณาจารยประจํ า พ.ศ. 2549 ตามที่
เสนอ โดยใหเพิ่มเติมถอยคํ าในขอ 7  และ ขอ 8 ใหชัดเจนวาเปนการสรรหากรรมการประจํ าคณะ
จากคณาจารยประจํ า
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5.2  เสนอแตงต้ังกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน (เพิ่มเติม)
อธิการบดีเสนอตอที่ประชุมวา เพ่ือใหการดํ าเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวทิยาลยัขอนแกนบงัเกิดผลดีตอทางราชการ และเปนไปตามขอ 5 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน 
วาดวยคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2536 ทีก่ ําหนดใหอธกิารบดโีดยค ําแนะน ําของประธาน
กรรมการอาจเสนอสภามหาวทิยาลยั แตงตัง้กรรมการเพิ่มเติมได เม่ือเห็นเปนการสมควร น้ัน   ในการนี้ จึงขอ
เสนอแตงตัง้กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ิมเติมอีก 2 ทาน ซ่ึงไดพิจารณาแลววาเปนผู
ทรงคุณวุฒิ และมคีวามรูความสามารถในการใหขอคดิเหน็และเสนอแนะสิง่ทีเ่ปนประโยชนใหแกมหาวิทยาลัย
ไดเปนอยางด ี ดังน้ี

- นายอดศิกัดิ์ อังศรีประเสริฐ  กรรมการบริหารบริษัท เอ็น เค แอพพาเรล จํ ากัด จังหวัดขอนแกน
- นายสมนึก ประภารธนาธร  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แพลนน่ิง แอนดรีเสิรซ คอนซัลแทนต 

จํ ากัด
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมีมติเห็นชอบใหแตงต้ัง นายอดิศักด์ิ อังศรีประเสริฐ และ

นายสมนึก ประภารธนาธร  เปนกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน เพิ่มเติม ตามที่เสนอ

5.3  การสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร
  อธกิารบดเีสนอตอที่ประชุมวา รองศาสตราจารยบังอร ศรีพานิชกลุชัย คณบดีคณะเภสัช

ศาสตร  จะครบวาระการดํ ารงตํ าแหนงในวันที่  5 กมุภาพันธ 2550  ซ่ึงตามขอ 10 แหงขอบงัคับมหาวิทยาลัย
ขอนแกน วาดวย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2542  ไดกํ าหนด ใหอธกิารบดเีสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือแตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหาคณบดีกอนการสิ้นสุดวาระของผูดํ ารงตํ าแหนงคณบดีไมนอยกวา 90 วัน ดังน้ันเพ่ือใหเปน
ไปตามขอบงัคบัฯ จึงขอเสนอสภามหาวทิยาลยัพิจารณาแตงตัง้คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเภสชัศาสตร
ตามขอ 6 แหงขอบังคับดังกลาว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมมีติใหแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดคีณะเภสชัศาสตร

ดังน้ี

1. อธกิารบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน เปน  ประธานคณะกรรมการ
2. นางผาณิต  นิติทัณฑประภาศ  เปน  กรรมการ
3. นายสมพร  กล่ินพงษา เปน  กรรมการ
4. คณบดีคณะศึกษาศาสตร  เปน  กรรมการ
5. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร เปน  กรรมการ
6. รองศาสตราจารยมนตรี บุญเสนอ เปน  กรรมการ
7. ประธานสภาคณาจารย เปน  กรรมการ

5.4  การสรรหาผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ
 อธกิารบดีเสนอตอที่ประชุมวา ดวย รองศาสตราจารยจิตเจริญ  ไชยาค ํา ผูอํ านวยการศูนย

บริการวชิาการ จะครบวาระการด ํารงต ําแหนงในวนัที ่17 กมุภาพันธ 2550   ดงัน้ัน เพ่ือใหการสรรหาผูอ ํานวยการ
ศนูยบริการวชิาการ เปนไปตามขอบงัคบัมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยการสรรหาผูอ ํานวยการสถาบัน  สํ านัก ศูนย
และสวนราชการทีเ่รียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2542  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํ านวยศูนยบริการวิชาการ ตาม ขอ 6 แหงขอบังคับดังกลาว  ทั้งน้ี ที่
ประชมุคณบดีคร้ังที่ 15/2549  เม่ือวันที่ 18 ตุลาคม 2549  ไดมีมติใหเสนอ คณบดคีณะเกษตรศาสตร  และ
ผูอ ํานวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล(สํ านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) รวมเปนกรรมการ ตามขอ 6.4
และ 6.5 ของขอบังคับดังกลาว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
     มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมีมติใหแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาผูอํ านวยการศนูย

บริการวชิาการ  ดังน้ี
    1.  อธิการบดี เปน  ประธานกรรมการ
     2. นายเฉลิมชัย  วงษนาคเพ็ชร    เปน  กรรมการ
          กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
     3. รองอธกิารบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ เปน  กรรมการ
     4. คณบดีคณะเกษตรศาสตร   เปน  กรรมการ
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     5. ผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล เปน  กรรมการ
                       (สํ านักบริหารและพัฒนาวิชาการ)
      6. นายบุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย เปน  กรรมการ
                       กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนขาราชการพลเรือนในมหาวทิยาลัย

5.5   ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน จํ านวน  4  หลักสูตร
กรรมการและเลขานกุารสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยและคณะในสังกัด

ไดเสนอขออนุมัติหลักสูตร ซ่ึงไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และกรรมการผู
ทรงคณุวฒิุพิจารณาหลกัสตูร ตามมตสิภามหาวทิยาลยั ในคราวประชมุคร้ังที ่2/2549 เม่ือวนัที ่1  มีนาคม 2549 
ไดพิจารณาและแนะน ําใหแกไขขอความตางๆ ผูรับผดิชอบหลกัสตูรไดด ําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของผู
ทรงคณุวฒิุเรียบรอยแลว จํ านวน 4  หลักสูตร ซ่ึงมีรายละเอียดการจํ าแนกหลักสูตรตามประเภทหลักสูตร 
ระดบัปริญญา  คณะ   และประเภทการเปดสอน ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมมีติใหความเห็นชอบหลักสูตรตามทีเ่สนอ 4 หลักสูตร ดังน้ี
(1) หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  (สาธารณสุขศาสตร)  สาขาวิชาวิทยาศาสตร
       อนามัยและส่ิงแวดลอม  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)
(2) หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ   สาขาวชิาเวชนิทศัน (ตอเน่ือง)
       (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2549)
(3) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบบัป พ.ศ. 2546 (ประเภทปรับปรุงเล็กนอย)
(4) หลักสูตรสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวชิาสุขศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ
       ฉบบัป พ.ศ. 2546  (ประเภทปรับปรุงเล็กนอย)

5.6  เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ดวยคณะตางๆในสังกัดโดย

ความเหน็ชอบของคณะกรรมการประจํ าคณะไดเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษาโดยรับรองวาได
ตรวจสอบรหัสประจํ าตัวนักศึกษา  ชื่อ-ชื่อสกุล รายวชิา  สาขาวชิา  และคะแนนเฉลีย่สะสม ถกูตองเรียบรอยแลว
มหาวทิยาลยัจึงนํ าเสนอสภามหาวทิยาลยัเพ่ือพิจารณาอนุมัติตามอํ านาจตามความในมาตรา 16 (3) แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541   จ ํานวน   472      คน   ประกอบดวย

-  ระดบัปริญญาเอก   5 คน
- ระดับปริญญาโท                   41   คน
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต      4       คน
- ระดับปริญญาตรี                  422 คน

ซ่ึงมีรายละเอยีดสรุปการจํ าแนกผูส ําเร็จการศกึษาตามคณะ   ระดบัหลกัสตูร  ชือ่ปริญญา ตามเอกสารประกอบ
วาระการประชมุ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมีมติอนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษาตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ
  6.1  การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. 2549

อธกิารบดเีสนอตอที่ประชุมวา กระทรวงศึกษาธกิาร ไดประกาศ เร่ือง  การแบงสวนราชการใน
มหาวทิยาลยัขอนแกน  พ.ศ. 2549  โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธกิาร  ประกาศ  ณ  วันที่  22  
สงิหาคม  2549  และไดประกาศในราชกจิจานุเบกษา  เลม 123 ตอนที ่101  ง. วนัที ่ 28  กนัยายน  2549 ซ่ึงมี
รายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ  โดยมีการเปลี่ยนแปลงหลัก ดังน้ี

1.  การปรับเปลีย่นโดยไมมี  “ภาควิชา”  ในคณะจํ านวน  5  คณะ ไดแก  คณะวิทยาการจัด
การ  คณะศลิปกรรมศาสตร (เดิมก็ไมมีภาควิชาอยูแลว)  บัณฑิตวิทยาลัย (เดิมไมมีอยูแลว)  คณะเภสัช
ศาสตร    คณะศึกษาศาสตร

     แตทัง้ 5 คณะ มีการแบงสวนราชการเปนหนวยงานทีเ่รียกชือ่อยางอืน่และไมเทยีบเทาภาควชิา
2.  การปรับเปลีย่น  โดยลดจํ านวนภาควชิา รวมกลุมเปนสายวชิา ไดแก คณะเทคนิคการแพทย

คณะพยาบาลศาสตร  (เปลีย่นแปลงกอนหนาคร้ังน้ี)  คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร
3. การปรับเปลีย่น โดยลดจํ านวนภาควชิา แตยังใชชือ่ “ภาควชิา” อยู ไดแก คณะเกษตรศาสตร

(เหลอื  5  ภาควิชา)
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4.  คณะฯ  ทียั่งไมมีการปรับเปลีย่นภาควชิา  ไดแก  คณะทนัตแพทยศาสตร  คณะเทคโนโลยี
คณะแพทยศาสตร  คณะวทิยาศาสตร  คณะวศิวกรรมศาสตร  คณะสตัวแพทยศาสตร  คณะสาธารณสขุศาสตร

5. หนวยงานทีส่ภามหาวิทยาลัยขอนแกนมีมติปรับโครงสรางแลว แตยังไมเปลี่ยนแปลงใน
ประกาศคร้ังน้ี  ไดแก  ส ํานักทะเบยีนและประมวลผล  กองบริการการศกึษา  ส ํานักวทิยบริการ  ศนูยบริการวชิาการ  
ศนูยคอมพิวเตอร และศนูยหวัใจสริิกติิภ์าคตะวนัออกเฉยีงเหนือ  ซ่ึงมหาวทิยาลยัจะด ําเนินการเสนอใหส ํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาทบทวนออกประกาศตอไป

การเปลีย่นแปลงนีมี้ผลตัง้แตวนัทีป่ระกาศในราชกจิจานุเบกษา  คอืวนัที ่ 28  กนัยายน  2549
ตามมาตรา  6  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. 2541

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

6.2   สรุปกจิกรรมตางๆของมหาวทิยาลัยขอนแกน และรายงานสรปุขาวมหาวทิยาลัยขอนแกน
       ในหนาหนังสือพิมพ วารสาร ส่ือมวลชน  ประจํ าเดือนตุลาคม  2549

ในเดอืนตลุาคม 2549 มหาวทิยาลยัไดด ําเนินกจิกรรมทีส่ ําคญัๆ ในดานการพฒันาวชิาการและ
ผลติบณัฑิต การวจัิย การบริการวชิาการ การสงเสริมศลิปะวฒันธรรม การพัฒนานักศกึษา  การพัฒนาระบบบริหาร
และบคุลากร การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดกิจกรรมพิเศษ  และนอกจากนี้ฝายกิจการพิเศษ
และงานประชาสัมพันธยังไดรวบรวมรายงานขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สือ่มวลชน
ประจํ าเดอืนตลุาคม 2549 โดยแยกประเภทเปนขาวดานตางๆ ไดแก ขาวพฒันาวชิาและผลติบณัฑิต  การวจัิย  การ
บริการวชิาการ ขาวกจิกรรมนักศกึษา และกจิกรรมพิเศษ ซ่ึงมีรายละเอยีดบรรจุในแผนซีดปีระกอบวาระการประชมุ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

6.3  ผลการเวยีนเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษา
ในชวงทีไ่มมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยไดจัดทํ าหนังสือเวียนเสนอ

ตอกรรมการสภามหาวทิยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษา จํ านวน 2 คร้ัง และเมื่อถึง
วนัทีค่รบก ําหนดการเวยีนหนังสือแลวปรากฏวาไมมีขอทักทวงแตประการใด จึงถือวาสภามหาวิทยาลัยมีมติ
อนุมัติ  ดังน้ี

คร้ังที่ 1 ตามหนังสอืมหาวทิยาลยั ที ่ศธ 0514.1.1.2/ว.7039   และตามบนัทกึ ที ่ศธ 0514.1.1.2/ว.935
ลงวันที่  16  ตลุาคม 2549  โดยครบรอบการเวียนหนังสือในวันที่  24 ตุลาคม  2549

- ระดบัปริญญาเอก                    7  คน
- ระดับปริญญาโท                  236    คน
- ระดับปริญญาตรี                     8       คน
           รวม       251   คน

คร้ังที่ 2 ตามหนังสอืมหาวทิยาลยั ที ่ศธ 0514.1.1.2/ว.7335   และตามบนัทกึ ที ่ศธ 0514.1.1.2/ว.941
ลงวันที่  24 ตลุาคม 2549  โดยครบรอบการเวยีนหนังสือในวันที่  31 ตุลาคม  2549

- ระดบัปริญญาเอก                    1  คน
- ระดับปริญญาโท                  100    คน
- ระดับประกาศนียบัตร                3      คน
- ระดบัปริญญาตรี                   161     คน
           รวม        265   คน
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7  เร่ืองอื่นๆ
7.1 การยืนยันรางพระราชบญัญัติมหาวทิยาลัยขอนแกนเพือ่การปรบัเปล่ียนสถานภาพ
              สถาบนัอุดมศึกษาของรฐัทีเ่ปนสวนราชการ ไปเปนสถาบนัอุดมศึกษา ในกํ ากับของรัฐ

อธกิารบดเีสนอตอทีป่ระชมุวา ดวยส ํานักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษาแจงวาตามทีส่ถาบนั
อดุมศกึษาไดเสนอรางพระราชบญัญตัิมหาวทิยาลยัในก ํากบัของรัฐและอยูในระหวางการเสนอใหรัฐสภาชุดกอน
พิจารณา บัดน้ีไดมี   พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งคณะรัฐมนตรี และสภานิติบัญญัติแหงชาติแลว
ส ํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาวาจะยืนยันเสนอรางพระราชบัญญัติ
ฉบบัทีผ่านการตรวจพิจารณาของสํ านักคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือจะขอถอนรางพระราชบญัญัติ
ดังกลาว ทัง้น้ี  มหาวทิยาลยัจะตองแจงผลการพจิารณาภายในวนัที ่ 1 พฤศจิกายน 2549
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                     มหาวิทยาลัยจึงไดสอบถามความเห็น  รองอธิการบดี  คณบด ี ผูอํ านวยการสถาบัน/สํ านัก/
ศนูย/ ประธานสภาคณาจารย ซ่ึงเปนองคประชุมคณบดีและไดสอบถามความเห็นเพ่ิมเติมจาก ประธานสภา
ขาราชการและลูกจาง  ผูอ ํานวยการกอง 6 กอง และหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน  รวมทั้งนายกองคการ
นักศึกษา  รวม  42  ราย  ปรากฏวาประสงคจะใหยืนยันเสนอรางพระราชบญัญตัฉิบบัทีผ่านการตรวจพจิารณาของ
ส ํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  31   ราย   และประสงคจะใหถอนรางพระราชบัญญัติฯ  จํ านวน     5     ราย
และอื่นๆ 6 ราย ดงัน้ันมหาวทิยาลยัจึงจะดํ าเนินการแจงยืนยันเสนอรางพระราชบัญญัติฉบับที่ผานการตรวจ
พิจารณาของสํ านักคณะกรรมการกฤษฎีกาแลวไปทีส่ ํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตอไป

                     จึงเสนอสภามหาวทิยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ
                      มติ  ทีป่ระชุมพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี

1. เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยดํ าเนินการแจงยืนยันเสนอรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ขอนแกนเพือ่การปรับเปล่ียนสถานภาพสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปนสวนราชการ ไป
เปนสถาบนัอุดมศึกษาในกํ ากับของรัฐ ฉบับที่ผานการตรวจพิจารณาของสํ านักงานคณะ
กรรมการกฤษฎกีาแลว ไปยังสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตอไป   เน่ืองจาก
สภามหาวทิยาลัยขอนแกนเคยมมีติเห็นชอบในหลักการรางพระราชบัญญัติฯฉบับดังกลาว
แลว  ในคราวการประชุมคร้ังที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2547

2. ในการยนืยันรางพระราชบัญญัติฯน้ี ขอใหมหาวิทยาลัยเสนอไปดวยวา เน่ืองจากมีชวง
เวลาทีจ่ ํากดัมากในการด ําเนินการแจงยืนยันเสนอรางพระราชบญัญัติฯ ตามเวลาทีสํ่ านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษาก ําหนด  ดังน้ัน มหาวทิยาลัยจะขอเสนอแกไขรายละเอียดใน
ภายหลงัตามกระบวนการการพจิารณารางพระราชบญัญัติฯซึง่จะมข้ึีนลํ าดับตอๆไป

7.2  การสรรหาสมาชิกสมัชชาแหงชาติ
อธกิารบดเีสนอตอที่ประชุมวา ตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)

พุทธศกัราช 2549 ก ําหนดใหมีสมัชชาแหงชาติ  ประกอบดวยสมาชิกซ่ึงมาจากการสรรหา  เพ่ือทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ  แตงตัง้จากผูมีสัญชาติไทยโดยกํ าเนิด  อายุไมตํ่ ากวาสิบแปดป  จํ านวนไมเกินสองพันคน เพ่ือ
ท ําหนาทีค่ดัเลอืกสมาชิกดวยกันเอง  ใหเหลือจํ านวนสองรอยคน แลวใหคณะมนตรีความมัน่คงแหงชาตคิดั
เลอืกใหเหลอืหน่ึงรอยคน เพ่ือนํ าความกราบบงัคมทลูทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนสมาชิกสภารางรัฐ
ธรรมนูญ ซ่ึงคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ  ไดประกาศหลกัเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปน
สมาชกิสมชัชาแหงชาติ  ผูที่จะไดรับคัดเลือกตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  ดังน้ี

1. เปนผูมีสัญชาติไทยโดยกํ าเนิด
2. อายุไมตํ่ ากวา  18  ปบริบูรณ
3. ไมเปนรัฐมนตรี
4. ไมเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
5. ไมเปนหรือเคยเปนสมาชกิพรรคการเมอืง หรือด ํารงต ําแหนงใดในพรรคการเมอืง ภายใน

เวลาสองปกอนวนัไดรับการคัดเลือกใหเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ
สมาชกิสมชัชาแหงชาติ  ประกอบดวยผูแทนสาขาอาชพีและผูทรงคณุวฒิุในภาครัฐ ภาคเอกชน

ภาคสงัคม  และภาควชิาการ  แยกเปน 9 ประเภท โดยประเภทที ่ 5 (3) ของประกาศคณะมนตรคีวามมัน่คง
แหงชาติ กํ าหนดให สภามหาวทิยาลัยที่มีคณะ ภาควิชาหรือสาขาวิชารัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร
และนิติศาสตร เลือกผูทรงคุณวฒุทิางสาขาวชิาดังกลาว แหงละ 2 คน เพือ่เสนอเปนสมาชิกสมชัชา
แหงชาติ  มหาวิทยาลัยจึงใครขอความเหน็ชอบจากสภามหาวทิยาลยัใหคณบดคีณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร
และคณบดคีณะนิตศิาสตร  พิจารณาเลอืกผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาดังกลาวคณะละ  1  คน  เพ่ือเสนอเปน
สมาชกิสมัชชาแหงชาติตอไป

จงึเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
                      มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมมีติเห็นชอบใหคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
และคณบดคีณะนิติศาสตร พิจารณาเลือกผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชารัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร
และนิติศาสตร   คณะละ 1  คน เพือ่เสนอเปนสมาชิกสมัชชาแหงชาติ ตามที่เสนอ

7.3  นายเจตน ธนวฒัน กลาวอํ าลาสภามหาวิทยาลัย
นายเจตน ธนวฒัน  แจงตอที่ประชุมวา เน่ืองจากตองยายไปดํ ารงตํ าแหนงผูวาราชการจังหวัด

นครนายก ซ่ึงจะตองพนจากตํ าแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแกนดวย จึงขอถือโอกาสนี้ขอบคุณตอ
นายกสภามหาวทิยาลยั กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัยทุกทาน ที่ไดใหคํ าชี้แนะ และให
ความรวมมือในการทํ างานรวมกันอยางดีย่ิงตลอดมา
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ประธานไดกลาวอวยพร และขอบคุณที่ไดใหความชวยเหลือสนับสนุนมหาวิทยาลัย
ในการพฒันาและแกไขปญหาของมหาวิทยาลัยดวยดีตลอดมา

เลิกประชุม   12.00 น.

             กลุธดิา  ทวมสุข
(รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)

                                                                รองอธกิารบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
                      กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน

นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน  มูลศรี
ผูจดรายงานการประชุม
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