รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
ครั้งที่ 5/2550
วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2550
ณ หองประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแกนกัลปพฤกษ มหาวิทยาลัยขอนแกน
------------------------------------------ผูมาประชุม
1. พลตํารวจเอกเภา สารสิน
2. นางผาณิต นิติทัณฑประภาศ
3. ศ.เกียรติคณ
ุ เกษม วัฒนชัย
4. ศ.เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล
5. นายณรงคชัย อัครเศรณี
6. นายทองใบ ทองเปาด
7. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
8. นางสาวพรพิมล รัตนพิทักษ
9. นายพิสิฐ ลี้อาธรรม
10. นายรอม หิรัญพฤกษ
11. นายปานชัย บวรรัตนปราณ
12. นายเฉลิมชัย วงษนาคเพ็ชร
13. รศ.สุมนต สกลไชย
14. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกําจร
15. นายสมศักย ทองเอี่ยม
16. ผศ.อารมย ตัตตะวะศาสตร
17. ศ.วิรุฬห เหลาภัทรเกษม
18. ศ.ละออศรี เสนาะเมือง
19. รศ.มันทนา สามารถ
20. ผศ.เกษม นันทชัย
21. รศ.สมาน ลอยฟา
22.
23.
24.
25.
26.
27.

รศ.ศจี สัตยุตม
ศ.บวรศิลป เชาวนชื่น
รศ.นิสันต สัตยาศัย
รศ.กิ่งฟา สินธุวงษ
รศ.สมหมาย ปรีเปรม
นางบุบผา ชอบใช

28. รศ.กุลธิดา ทวมสุข
29. นางสังวาลย ชางทอง

นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธาน
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
อธิการบดี
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน
รองประธานสภาคณาจารยชั่วคราว
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาคณาจารยชั่วคราว
รองอธิการบดีฝายบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนรองอธิการบดี
คณบดีคณะแพทยศาสตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
คณบดีคณะเทคโนโลยี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนผูอํานวยการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจาก
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูไมมาประชุม (เนื่องจากติดราชการ หรือภารกิจสําคัญ)
1. ศ.กนก วงษตระหงาน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
2. นายเตช บุนนาค
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
3. นายวสันต วรรณวโรทร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
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ผูเขารวมประชุม
1. รศ.รังสรรค เนียมสนิท
2. รศ.สุลัดดา ลอยฟา
3. ผศ.ดารณี หอมดี

รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล
ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี
แทนรองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี
รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย

4. ผศ.ลิขิต อมาตยคง
5. นายวินย
ั ใจขาน
6. ผศ.วันชัย สุมเล็ก

เริ่มประชุมเวลา 8.30 นาฬิกา
เมื่อครบองคประชุมประธานไดดําเนินการไปตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงตอที่ประชุม
-ไมมีระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจงตอที่ประชุม
-ไมมีระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
ครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2550
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่
6 มิถุนายน 2550 โดยใหแกไขหนา 3 บรรทัดที่ 13 คําวา “...งบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน” แกไขเปน
“...งบแสดงฐานะทางการเงิน”
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานสถานภาพสินทรัพยและการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแกน เพียงวันที่ 19 มิถุนายน 2550
และ รายงานการเงินสําหรับ 2 ไตรมาส สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2550
รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยขอรายงานสถานภาพสินทรัพย
และการลงทุนของมหาวิทยาลัยและรายจายจากเงินรายไดเพียงวันที่ 19 มิถุนายน 2550 ดังนี้
1. สถานภาพสินทรัพยและการลงทุน
ณ 17 พ.ค. 50
จํานวนเงิน

ณ 19 มิ.ย. 50
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
5,337,543,795.15
4,957,916,273.86
379,627,521.29
5,337,543,795.15
2,996,803,795.15
2,996,803,795.15
1,845,740,000.00
1,314,980,000.00
347,000,000.00
278,760,000.00
400,000,000.00*

ประเภท
สินทรัพย
ก) ประเภทดอกผลใชได
4,567,442,503.30
ข) ประเภทดอกผลมีขอกําหนด
370,570,758.69
การลงทุน
เงินฝากธนาคาร/สถาบันการเงิน
2,782,273,261.99
ตราสารหนี้
พันธบัตร
1,124,980,000.00
หุนกู (รวมบรรษัทเงินทุน)
347,000,000.00
อื่นๆ
283,760,000.00
ตราสารทุน
หุนสามัญ
กองทุนรวมที่ลงทุนในหุน
400,000,000.00
400,000,000.00
* NAV กองทุนรวมวายุภักษ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2550 = 10.76 บาท
ราคาปดตลาดหลักทรัพย ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2550 กองทุนรวมวายุภักษ = 9.32 บาท
ทําใหมูลคาตามตลาดของกองทุนรวมที่ลงทุนในหุนมีมูลคา เปนเงิน 372,800,000 บาท
2. รายได
2.1 ดอกเบี้ยรับปงบประมาณ 2550 ( 1 ต.ค. 2549 – 18 มิ.ย. 2550 )

93,655,198.81 บาท

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2550
ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที 6/2550 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2550 เรียบรอยแลว
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3. รายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ในปงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 - 18 มิถุนายน 2550)
3.1 งบบุคลากร
59,831,722.44
บาท
3.2 งบดําเนินงาน
1,227,001,809.88
บาท
3.3 งบลงทุน
116,416,116.76
บาท
3.4 งบเงินอุดหนุน
470,124,098.88
บาท
3.5 รายจายอื่นๆ
117,720,895.24
บาท
รวม
1,991,094,643.20 บาท
4. สหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกนใหกูยืมเงินจํานวน 150,000,000.00 บาท
ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2550 เงินตนคงเหลือจํานวน 65,000,000.00 บาท
มข. ไดรับดอกเบี้ยจากสหกรณออมทรัพยแลว จํานวน 23 งวด (ก.ค. 2548 – พ.ค. 2550)
เปนเงิน 8,618,322.58 บาท
และฝายบริหารไดจัดทํารายงานการเงิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 สําหรับ 2 ไตรมาส สิ้นสุด วันที่ 31
มีนาคม 2550 เสนอเพิม
่ เติมมาดวยแลว ประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน งบรายได – คาใชจาย และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน สรุปไดดังนี้
งบประมาณแผนดิน

งบประมาณเงินรายได

รวม

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

216,422,722.32
2,839,379,622.33
3,055,802,344.65

2,927,706,346.54
2,547,251,188.39
5,474,957,534.93

3,144,129,068.86
5,386,630,810.72
8,530,759,879.58

หนี้สินและสวนของทุน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของทุน
รวมหนี้สินและสวนของทุน

15,140,468.57
15,140,468.57
3,040,661,876.08
3,055,802,344.65

1,069,511,352.53
16,564,550.14
1,086,075,903.29
4,388,881,631.64
5,474,957,534.93

1,084,651,821.10
16,564,550.14
1,101,216,371.86
7,429,543,507.72
8,530,759,879.58

1,387,394,739.85
1,387,394,739.85

1,470,449,481.84
1,470,449,481.84

1,387,394,739.85
2,857,844,221.69
2,857,844,221.69

1,205,615,970.22
-

1,245,755,837.11
2,523,650.00

2,451,371,807.33
-

1,205,615,970.22
181,778,769.63

1,248,279,487.11
222,169,994.73

2,451,371,807.33
406,472,414.36

รายได
รายไดจากเงินงบประมาณ
รายไดมหาวิทยาลัย
รวมรายได
คาใชจาย
คาใชจายในการ ดําเนินงาน
คาใชจายที่ไมเกิดจาก
การดําเนินงาน
รวมคาใชจาย
รายไดสูง กวาคาใชจาย
จากการดําเนินงาน
รายไดสูงกวาคาใชจาย
จากกิจกรรมตามปกติ
รายไดสูงกวาคาใชจาย
กอนรายการรายไดแผนดิน
รวมรายไดแผนดินที่จัดเก็บ
หักรายไดแผนดินนําสงคลัง
รายไดสูงกวา
คาใชจายสุทธิ

181,778,769.63

-

181,778,769.63

181,778,769.63

-

181,778,769.63

13,786,804.14
14,469,157.03
181,096,416.74

222,169,994.73

13,786,804.14
14,469,157.03
403,266,411.47

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2550
ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที 6/2550 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2550 เรียบรอยแลว
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ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.2 รายงานความคืบหนาการดําเนินการเพื่อรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ... เพื่อเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
นายเฉลิมชัย วงษนาคเพ็ชร ในฐานะประธานคณะกรรมการดําเนินงานเพื่อรับฟงความคิดเห็น
เกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ... เพื่อเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เสนอตอที่ประชุมวา
คณะกรรมการดําเนินงานเพื่อรับฟงความคิดเห็นฯขอรายงานความคืบหนาการดําเนินการฯ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2550
ดังนี้
1. ความคืบการดําเนินการสนทนากลุม
1.1 การดําเนินการสนทนากลุมสําหรับกลุมบุคลากรสายอาจารยและกลุมบุคลากรสายสนับสนุน ตาม
รายคณะและหนวยงานใน มข. ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 39 กลุมจากจํานวนทั้งสิ้น 49 กลุมและจะมีการ
ดําเนินการสนทนากลุมสําหรับพนักงานสายอาจารยและสายสนับสนุน แบงตามกลุมสายวิชา ในวันที่ 26 มิถุนายน
2550 อีกจํานวน 6 กลุม
1.2 การดําเนินการสนทนากลุมนักศึกษา จะดําเนินการในชวง 15 - 30 กรกฎาคม 2550 ขณะนี้อยูใน
ระหวางการใหสโมสรนักศึกษาแตละคณะ สงชื่อ และ วัน – เวลา สถานที่
1.3 การดําเนินการสนทนากลุมสําหรับบุคคลภายนอก จะดําเนินการระหวาง 10 – 22 กรกฎาคม 2550
ขณะนี้อยูในระหวางการรอรายชื่อ
จากตัวอยาง การประมวลขอมูลภาพรวมในเบื้องตน ในสวนที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการองคกร มีการ
แสดงความคิดเห็น ดังนี้
ในกลุมบุคลากรสายอาจารย มีการแสดงความคิดเห็นและใหความสําคัญ กับการบริหารเกี่ยวกับเรื่อง
ผูนํา CEO และระบบธรรมาภิบาล โดยมีการสะทอนขอมูลประสบการณของตนเอง เชน การไดมาซึ่งผูบริหาร การใช
อํานาจ การประเมิน การใหคุณใหโทษ โดยความคาดหวังถึงความบริสุทธิ์ ยุติธรรมและโปรงใส การบริหาร
มหาวิทยาลัยโดยผูบริหารที่มีธรรมาภิบาลในทุกระดับ รวมทั้งอยากได “มืออาชีพ” มาบริหาร ฯลฯ
สวนบุคลากรสายสนับสนุน มีการแสดงความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการบริหาร โดยเฉพาะการใช
อํานาจบริหาร เชน ความไมชัดเจนของแนวทางการประเมิน การเปลี่ยนแปลงการประเมิน การประเมินโดยอิงระบบ
อุปถัมภมากเกินไป การขาดโอกาสในการมีสวนรวมในทุกเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงภายในมหาวิทยาลัย การตอง
ปฏิบัติตามคําสั่งโดยไมเขาใจเปาหมายและทิศทางโดยรวม เมื่อทําภารกิจไปแลวการประเมินไมไดรับการสะทอน
กลับเพื่อนําไปสูการพัฒนาตนเอง ฯลฯ
ทั้งบุคลากรสายอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน มีการสะทอนความคิดเห็นวาแตละหนวยงานมี
มาตรฐานตางกัน ทั้งการบริหารจัดการและการประเมิน จนทําใหรูสึกไมมั่นคงทั้งในสวนของระบบ และสถานภาพ
ของผูปฏิบัติเอง
2. ประเด็นตางๆในการรับฟงความคิดเห็น ดวยการสนทนากลุม มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม
ทั้งนี้ ในเรื่องของเนื้อหาที่ไดจากการรับฟงความคิดเห็นทั้งหมด คณะกรรมการฯคาดวาจะสามารถ
รวบรวมใหเสร็จสิ้นไดภายในไมเกินเดือนสิงหาคม 2550 และจะไดเสนอตอสภามหาวิทยาลัยตอไป
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ และมีขอคิดเห็น ดังนี้
- การนัดหมายคณะเพื่อใหกลุมอาจารยรวมแสดงความคิดเห็น บางครั้งอาจตรงกับวันที่คณะ
มีกิจกรรมสําคัญเชน การประชุมกรรมการคณะ การสอบคัดเลือกนักศึกษา ไมสามารถเขารวมให
ขอคิดเห็นไดเต็มที่ จึงเห็นควรพิจารณาประสานหาวันที่เหมาะสมในแตละคณะตอไปดวย
- กลุมตัวอยางที่ไดรับการสุมมาใหแสดงความคิดเห็น บางทานไมเคยรวมกิจกรรมหรือมี
บทบาทที่เหมาะสมในการมารวมใหขอคิดเห็น
4.3 หลักการเกี่ยวกับการขออนุมัติงบประมาณเงินรายไดระหวางปงบประมาณจาก
เงินสํารองตอสภามหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม
ครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2550 ไดมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ในวาระการขออนุมัติงบประมาณเงินรายได
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เพิ่มเติมวา การวางกลไกระบบงบประมาณเงินรายไดควรกําหนดหลักเกณฑ
สัดสวนรายรับ-รายจายใหเหมาะสมไมจําเปนตองเหมือนกัน ควรยืดหยุนกับบริบทของคณะ/หนวยงานดวย นั้น
มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอหลักการเกี่ยวกับการขออนุมัติงบประมาณเงินรายไดระหวางปงบประมาณจากเงินสํารอง
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2550
ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที 6/2550 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2550 เรียบรอยแลว
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ตอสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
1. ระบบงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัยขอนแกนมีหลักการที่สําคัญหนึ่ง คือใหคณะ/
หนวยงาน จัดทํางบประมาณเพื่อใชจายประจําป คิดเปน 85% การบริหารงบกลางและคาสาธารณูปโภค รวมกัน 8%
และเงินสํารอง 7% ของวงเงินงบประมาณรายไดของแตละคณะ/หนวยงาน อํานาจการพิจารณาใหความเห็นชอบ
เปนของสภามหาวิทยาลัย
2. การจั ด ทํา และเสนองบประมาณประจํา ป ต อ สภามหาวิ ท ยาลั ย ปกติ จ ะเสนอป ล ะครั้ ง แตใน
ระหวางปคณะ/หนวยงาน มีการขอเสนออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมระหวางปอยูเสมอ การขออนุมัติงบประมาณเงินรายได
ระหวางปงบประมาณของคณะ/หนวยงาน มีสาเหตุ/เหตุผลความจําเปนอยู 2 ประการ คือ (1) เกิดจากมีประมาณการ
รายรับจากงาน/โครงการ/กิจกรรมเพิม
่ ขึ้นแตมิไดตงั้ งบประมาณรายจายไว และ (2) เพื่อสนับสนุนในงาน/โครงการที่
ไมไดรับจัดสรรหรือไดรับจัดสรรไดไมเพียงพอจากงบประมาณแผนดินในกรณี (2) ดังกลาว คณะ/หนวยงาน มี
ทางเลือก 2 กรณี คือ (2.1) ใชเงินสํารอง 7% ซึ่งตั้งไวในปงบประมาณนั้น จากงบประมาณเงินรายไดสวน
ของคณะ/หนวยงาน หรือ (2.2) ใชเงินสํารองสะสมของคณะ/หนวยงานที่มีอยูเดิม
3. กระบวนการจัดทํางบประมาณเงินรายไดระหวางปงบประมาณของคณะ/หนวยงาน เปนไปตาม
ขั้นตอนปกติ คือ คณะ/หนวยงาน จัดทําคําขอมายังกองแผนงาน เพื่อรวบรวม/วิเคราะหเบื้องตน เพื่อนําเสนอตอ
ที่ประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบตามลําดับ
4. ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2550 และที่
ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2550 มีขอสังเกตและขอคิดเห็นในเรื่อง
ดังกลาววาจะดําเนินการใหรอบคอบและมีความยืดหยุน
 ไดอยางไร
ขอเสนอประกอบการพิจารณา
มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่ 11/2550 เมื่อวันที่ 15
มิถุนายน 2550 ขอเสนอประเด็นประกอบการพิจารณางบประมาณรายไดระหวางปงบประมาณของคณะ/หนวยงาน
ตอสภามหาวิทยาลัยในหลักการเพื่อถือปฏิบัติ ดังนี้
1) ใหคณะ/หนวยงาน จัดทํางบประมาณเงินรายได จากเงินสํารอง 7% เปนลําดับแรกและจาก
เงินสํารองสะสมเปนลําดับตอมา โดยการจัดทํางบประมาณเงินรายไดจากเงินสํารอง 7% ใหจัดทํารายละเอียดเสนอขอ
ความเห็นชอบตอที่ประชุมคณบดี อีกครั้ง
2) กรณีที่คณะ/หนวยงานจัดทํางบประมาณเงินรายไดจากเงินสํารองสะสม มากกวา 10% ของ
วงเงิ นงบประมาณเงิ นรายได ประจํ าป ของตนเอง เมื่ อผ านความเห็ นชอบจากที่ ประชุ มคณบดี แล วให นํ าเสนอต อ
คณะกรรมการการเงินมหาวิทยาลัยขอนแกนพิจารณากอนนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบตอไป
3) กรณีอื่นนอกเหนือจากนี้รวมทั้งกรณีการตั้งงบประมาณเพิ่มเติมจากรายรับที่เพิ่มขึ้น ซึ่งไมไดตั้ง
งบประมาณไว ใหดําเนินการตามขั้นตอนปกติ ทั้งนี้ใหกองแผนงานปรับปรุงแบบฟอรมรายละเอียดการจัดทํา
งบประมาณเงินรายได เปนคูมือประกอบการปฏิบัติงานใหชัดเจนยิ่งขึ้น
ทั้งกรณี 1) 2) และ 3) ใหแจงใหคณะกรรมการเงินรายไดของมหาวิทยาลัยขอนแกน
ทราบและใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม (ถามี) ดวย
หลักการนี้ ใหถือปฏิบัติตั้งแตปงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551) เปนตนไป
รศ.นิสันต สัตยาศัย เสนอวา ในฐานะที่เปนกรรมการการเงินฯ ใครขอทราบขอมูลตัวเลขโดยสรุป
เงินสํารองสะสมของคณะ/หนวยงาน ยอนหลัง 4 – 5 ป วามีอัตราการเพิ่มขึ้น หรือลดลงอยางไร และ นายพิสิฐ
ลี้อาธรรม ไดกลาวเสริมวา ในการรายงานขอมูลตามระบบขางตน จะทําใหลดภาระการบริหารเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
ไปได เนื่องจากจะมีความคลองตัวมากขึ้น อยางไรก็ตามการรายงานขอมูลตอสภามหาวิทยาลัยตองดําเนินการเปน
ระยะ และอาจมีขอมูลระดับคณะประกอบดวย
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดังนี้
1. เห็นชอบหลักการในกรณี 1) ใหคณะ/หนวยงาน เสนอรายละเอียดในการขอใช
และจัดทํางบประมาณเงินรายไดจากเงินสํารอง 7% เปนลําดับแรกและจากเงิน
สํารองสะสมเปนลําดับตอมา โดยการจัดทํางบประมาณเงินรายไดจากเงินสํารอง 7%
ใหจัดทํารายละเอียดเสนอตอที่ประชุมคณบดีพิจารณาอนุมัติ
2. สําหรับกรณีที่ 2) คณะ/หนวยงานที่จัดทํางบประมาณเงินรายไดจากเงินสํารอง
สะสม มากกวา 10 % ของวงเงินงบประมาณเงินรายไดประจําป รวมทั้งกรณี
ที่ 3) กรณีอื่นนอกเหนือจากนี้ เมื่อผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีแลว
ใหนําเสนอตอคณะกรรมการการเงินมหาวิทยาลัยขอนแกนพิจารณาอนุมัติ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2550
ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที 6/2550 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2550 เรียบรอยแลว
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ทั้งนี้ ใหถือปฏิบัติตามหลักการดังกลาวขางตน ตั้งแตปงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม
2550 – 30 กันยายน 2551) เปนตนไป และรายงานผลใหสภามหาวิทยาลัยรับทราบทุก 6 เดือน
นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัยมีขอคิดเห็นเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุง
ระบบการบริหารงบประมาณเงินรายได โดยในสวนของรายรับจะตองเรงกําหนดแนวทางซึ่งจะเปนกรอบ
ในการจัดการที่มาของรายไดที่ชัดเจน เพื่อการพึ่งตนเองในอนาคต ไมหวังพึ่งคาธรรมเนียมการศึกษา
เปนหลักเทานั้น ดังตัวอยางของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกา กําหนดสัดสวนที่มาของ
รายไดดังนี้
- 1 ใน 4 หรือ 1 ใน 3 มาจากคาธรรมเนียมการศึกษา
- 1 ใน 3 มาจากการวิจัย
- 1 ใน 3 มาจากการบริจาคของศิษยเกา ภาคเอกชน
- สวนที่เหลือ อาจมาจากทรัพยสิน คาเชา ดอกเบี้ย และผลตอบแทนจากการลงทุน
ลิขสิทธิ์
สําหรับมหาวิทยาลัยขอนแกนควรพิจารณาวาควรตองสรางความเขมแข็งในสวนใด
เพื่อใหมีแหลงรายไดอื่นเพิ่มมากขึ้นนอกจากคาธรรมเนียมการศึกษา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได ป 2550 เพิ่มเติม
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา
สํานักวิทยบริการซึ่งอยูในชวงการ
พัฒนาหนวยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการเสนอขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติม 2,571,500 บาท โดยขอใช
เงินทุนสํารองสะสมของหนวยงาน ซึ่งปจจุบันสํานักฯมีเงินทุนสํารองสะสม 9,234,955.60 บาท (สิ้นปงบประมาณ
2550 จะมีเงินทุนสํารองสะสมเพิ่มขึ้นอีก 814,000 บาท ) ซึ่งสํานักวิทยบริการไดจัดสรรงบประมาณที่ขออนุมัติ
เพิ่มเติมเพื่อจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ และปรับปรุงอาคารสถานที่ สําหรับอาคารสํานักวิทยบริการหลังเดิม และอาคาร
สารสนเทศ (อาคารใหม) เพื่อใหบริการแกนักศึกษาและอาจารยตามหลักสูตรตางๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีการเปด
ใหมและหลักสูตรที่มีการปรับปรุงใหม และเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ ซึ่งโครงการ/กิจกรรมดังกลาวยังไมได
กําหนดไวในแผนงบประมาณประจําปของหนวยงาน
ในปงบประมาณ 2550 สํานักวิทยบริการไดรับอนุมัติงบประมาณเงินรายไดแลว 12,842,400 บาท
ขออนุมัติตั้งงบประมาณเพิ่มเติมครั้งนี้ 2,571,500 บาท เพิ่มขึ้นรอยละ 20.02 ของงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
ทั้งนี้ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 11/2550 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน
2550 เรียบรอยแลว
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบประมาณเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2550 เพิ่มเติม ตามที่เสนอ และสําหรับการอนุมัติงบประมาณเงินรายไดกลางปเพิ่มเติมจากเงินสํารอง
สะสม ในคราวตอๆไปขอมอบอํานาจใหคณะกรรมการการเงินฯซึ่งแตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยเปน
ผูพิจารณาอนุมัติ
5.2 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขาสูการศึกษาใน ระบบตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา โดยที่พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 15 กําหนดใหมีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อเปนการเปดโอกาสทางการศึกษาแกผูที่มีความรูความสามารถและประสบการณ
จากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ไดเขาศึกษาในหลักสูตรตามระบบของสถาบันการศึกษา และ
สามารถใชความรูและประสบการณที่มีนํามาเทียบโอนกับรายวิชาในหลักสูตรได และสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัย) ไดออกประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียน
ระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 ซึ่งครอบคลุมหลักเกณฑและวิธีการเทียบโอนตางๆ เพื่อให
สถาบันการศึกษานําไปใชเปนหลักการกลางในการกําหนดเปนหลักเกณฑและวิธีการเทียบโอนของแตละสถาบัน
เพื่อตอบสนองเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และใหมีการกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการที่สอดคลองกับ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ พ.ศ.
2545
ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ จึงขอเสนอ (ราง)
ระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เขา
สูการศึกษาในระบบตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550 มาเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ไดรับความเห็นชอบ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2550
ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที 6/2550 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2550 เรียบรอยแลว
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จากคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 และที่
ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2550 เรียบรอยแลว
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในหลักการตาม (ราง)ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เขาสูการศึกษาใน
ระบบตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550 โดยมีขอคิดเห็นใหปรับแกไข ดังนี้
- ขอ 3 นิยามของ “คณบดี” คําวา “หรือ” แกไขเปน “ และใหหมายรวมถึง”
- ขอ 5.3 ใหเพิ่มขอความวา “กอนเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย” ทายขอความ “มาแลวไม
เกิน 5 ป”
- ขอ 8 ทายประโยคใหเพิ่มขอความ “โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย”
5.3 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย ขอกําหนดการวิจัยในมนุษย
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550
ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยีเสนอตอที่ประชุมวา โดยที่ในปจจุบันมี
โครงการวิจัยในมนุษยเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก ซึ่งอาจทําใหสิทธิของบุคคลผูรับการวิจัยไดรับความคุมครองไม
เพียงพอ ดวยเหตุนี้จึงตองจัดระบบการควบคุมและกํากับการวิจัยในมนุษยใหเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ และเพื่อ
สงเสริมการเคารพสิทธิความเปนมนุษยของผูรับวิจัยในการวิจัยตลอดจนสอดคลองกับแนวทางการทําวิจัยในมนุษย
ของประเทศและนานาชาติ โดยกําหนดใหการดําเนินโครงการวิจย
ั ในมนุษยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษยประจํามหาวิทยาลัยกอน จึงสมควรวางระเบียบปฏิบัติวาดวย ขอกําหนดการวิจัยใน
มนุษยของมหาวิทยาลัยขอนแกนขึ้น เพื่อใหนักวิจัยที่สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน หรือบุคคลภายนอกที่มารวมและ
ดําเนินการวิจัยกับนักวิจัยในมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดดําเนินการวิจัยอยางมีจริยธรรมตามมาตรฐานที่มหาวิท ยาลัย
ขอนแกน กําหนด ฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยีจึงขอเสนอ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
ขอกําหนดการวิจัยในมนุษยมหาวิทยาลัยขอนแก น พ.ศ. 2550 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม ทั้งนี้ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งที่ 11/2550 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2550
เรียบรอยแลว
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย ขอกําหนดการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550 โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะให
ปรับแกไข ดังนี้
1. เห็นควรปรับวิธีการเขียนระเบียบใหม ทั้งรูปแบบ ถอยคํา รวมทั้ง การอางขอยังไม
ถูกตอง
2. คณะกรรมการพรอมอํานาจหนาที่ควรเขียนใหอยูดวยกัน และรวมกลุมกรรมการชุด
ตางๆอยูในที่เดียวกัน
3. ควรเพิ่มเติมกรณีกรรมการพนจากตําแหนงกอนครบวาระ และวาระที่เหลืออยูไมถึง
6 เดือน จะไมแตงตั้งผูใดแทนก็ได
4. ขอ 15 ควรกําหนดการประชุมใหยืดหยุนตอการปฏิบัติตามขอเท็จจริง ซึ่งอาจไม
จําเปนตองเปนการประชุมทุกเดือน
5. ขอ 18 และ ขอ 19 ทบทวนคําวา “เรงดวน” และ “ เร็ว” เหมือนกันหรือแตกตางกัน
อยางไร ใหเขียนใหชัดเจนและไปในแนวเดียวกัน
6. ขอ 27 เขียนใหมเปน “ ในกรณีที่มีปญหาการตีความเกี่ยวกับระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการ
บริหารเปนผูเ สนอความเห็นตออธิการบดีเพื่อวินิจฉัย และคําวินิจฉัยของอธิการบดีถือเปน
ที่สุด”
7. ในขอ 13 มีการกําหนดองคประชุมของคณะกรรมการที่ตองมีทั้งเพศชายและเพศหญิง
ควรกําหนดจํานวนไวเทากันหรือไมตามหลักกฎหมาย ซึ่งผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยฯ รับจะ
ไปตรวจสอบเพื่อใหเกิดความถูกตองตอไป
ทั้งนี้ ขอใหมหาวิทยาลัยแจงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามระเบียบฯ นี้ ใหบุคลากรไดรับทราบโดยทั่วกันดวย
5.4 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการบริหารสํานักงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550
ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยีเสนอตอที่ประชุมวา เพื่อใหการดําเนินงาน
โครงการอันเนือ
่ งมาจากพระราชดําริของมหาวิทยาลัยขอนแกนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค
และมีการรวบรวมขอมูลเพื่อใชใหเกิดประโยชนตอสังคม และจากความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี ในคราวประชุม
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2550
ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที 6/2550 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2550 เรียบรอยแลว
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ครั้งที่ 16/2549 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2549 มหาวิทยาลัยไดจัดตั้งสํานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
มหาวิทยาลัยขอนแกน อยูภายใตการกํากับดูแลของฝายวิจัย สํานักงานอธิการบดี โดยมีหนาที่หลักในการประสานงาน
ในการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ และเปนศูนยกลางขอมูลโครงการที่เกี่ยวของกับพระราชดําริใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเพื่อใหการบริหารสํานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มหาวิทยาลัยขอนแกน
เปนไปดวยความเรียบรอย มีกรอบที่ชัดเจนในการดําเนินงาน จึงขอเสนอ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
การบริหารสํานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550 ซึ่งมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 11/2550 เมื่อ
วันที่ 15 มิถุนายน 2550 แลว
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบหลักการ (ราง)ระเบียบการบริหารสํานักงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550 โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะให
ปรับแกไขถอยคําใหเหมาะสม โดยอุปนายกสภามหาวิทยาลัยจะไดชวยพิจารณาแกไขและมอบใหฝาย
เลขานุการเปนผูประสานตอไป
5.5 (ราง) ระเบียบวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารงานบุคคล
พ.ศ. 2550 และ (ราง) ระเบียบวิทยาลัยฯ วาดวยการบริหารการเงินและการพัสดุ พ.ศ. 2550
อธิการบดีเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2550
ไดเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550
และไดประกาศใชแลวนั้น ซึ่งตามขอ 17 และ ขอ 19 แหงระเบียบดังกลาว ไดกําหนดไว ดังนี้
“ขอ 17 บุคลากรที่ปฏิบัติงานในวิทยาลัยที่มิใชขาราชการ ลูกจางประจํา หรือพนักงาน
ของมหาวิทยาลัยใหมีฐานะเปนพนักงานองคกรในกํากับสังกัดวิทยาลัย การบรรจุ
แตงตั้ง การออกจากงาน การเลื่อนตําแหนงหรือคาจาง การจายเงินรางวัลประจําป วินัย
การลงโทษ และสวัสดิการ รวมทั้ง การบริหารงานบุคคล ใหเปนไปตามระเบียบของวิทยาลัย โดย
ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
ขอ 19 การบริหารการเงิน การพัสดุ การจัดและบริหารงบประมาณประจําป ใหเปนไป
ตามระเบียบของวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย”
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงานบุคคล และการบริหารการเงิน งบประมาณและพัสดุของวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น
เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอเสนอ (ราง) ระเบียบวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
การบริหารงานบุคคล พ.ศ.2550 และ (ราง) ระเบียบวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
การบริหารการเงินและการพัสดุ พ.ศ.2550 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ ไดรับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น คราวประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่
28 พฤษภาคม 2550 และที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 11/2550 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2550 แลว
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบหลักการ (ราง) ระเบียบวิทยาลัยการปกครอง
ทองถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2550 และ (ราง) ระเบียบวิทยาลัยการ
ปกครองทองถิ่นมหาวิทยาลัย ขอนแกน วาดวยการบริหารการเงินและการพัสดุ พ.ศ. 2550
โดยมี
ขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้
1. พิจารณาปรับแกไขรางระเบียบฯ ทั้ง 2 ฉบับ ดังนี้
(ราง) ระเบียบฯ วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2550
- ขอ 20 โทษวินัยมี 5 สถาน ... มีความหมายรวมอยูในที่กําหนดไวในกฎหมาย ขอ 19
ดวยแลวหรือไม
(ราง) ระเบียบฯ วาดวยการบริหารการเงินและการพัสดุ พ.ศ. 2550
- ขอ 14 “การจัดทําประมาณการรายจาย ” แกไขเปน “การจัดทําประมาณการรายรับรายจาย ”
- ขอ 18 “เอกสารการโอนเงิน” แกไขเปน “เอกสารตนขั้วเช็คหรือการโอนเงิน”
- ขอ 21 “ที่ยอมรับโดยทั่วไป” แกไขเปน “ ที่มหาวิทยาลัยจัดทํา”
- ขอ 22 ตัดคําวา “เปนอยางชา”
- ขอ 23 ตัดคําวา “ใหกระทําได”
- ขอ 24 “คํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ” เพิ่มเปน “คํานึงถึงความโปรงใส ความมี
ประสิทธิภาพ”
- ขอ 25 “ที่กฎหมายกําหนด” แกไขเปน “ที่กฎหมายหรือระเบียบราชการกําหนด”
- ขอ 27 วรรคสุดทาย “และเสนอใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัย” แกไขเปน
“เพื่อใหอธิการบดีวินิจฉัย”
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2550
ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที 6/2550 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2550 เรียบรอยแลว

9

2. ควรพิจารณาปรับแกไขขอความในระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย วิทยาลัยการปกครอง
ทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550 ดังนี้
- ขอ 9 วรรคสุดทาย “คณะกรรมการอํานวยการพนจากตําแหนงเมื่อ” แกไขเปน
“กรรมการอํานวยการตามวรรคสามพนจากตําแหนงเมื่อ”
- ขอ 14 (8) “อื่นๆ...” แกไขเปน “ปฏิบัติหนาที่อื่น...”
3. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาสรางกลไก ระบบการบริหารงานบุคคล และการบริหารการเงินและ
การพัสดุขององคกรในกํากับมหาวิทยาลัยใหชัดเจน เหมาะสม เพื่อใหมีการนําเงินรายไดเขา
มหาวิทยาลัย
5.6 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย โครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ดวยที่ประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2549 มีมติให
เสนอขอเปลี่ยนชื่อตําแหนงผูบริหารวิทยาลัย จากชื่อเรียก “ผูอํานวยการวิทยาลัย” เปน “คณบดีวิทยาลัย” เพื่อให
การเรียกชื่อตําแหนงของผูบริหารวิทยาลัยฯ สามารถสื่อสารความเขาใจอยางเปนสากล วิทยาลัยฯ จึงเสนอ (ราง)
ระเบียบฯ วาดวย โครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 โดยมี
สาระในการแกไขชื่อเรียกตําแหนงดังกลาว ในเนื้อความในระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยโครงการวิทยาลัย
บัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2546 ในขอ 10 ขอ 12 ขอ 14 และขอ 15 ซึ่งมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 10/2550
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2550 ดวยแลว
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ(ราง) ระเบียบฯ วาดวย โครงการวิทยาลัย
บัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 ตามที่เสนอ โดยขอใหแกไข
ถอยคําใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
5.7 (ราง) ความตกลงระหวางรัฐบาลไทยและสถาบันความรวมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุมน้ําโขง
อธิการบดีเสนอตอที่ประชุมวา ดวยสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศหรือ สพร.
(กรมวิเทศสหการเดิม) กระทรวงการตางประเทศ ไดมีหนังสือที่ กต 1503.2/4109 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2550
มาใหมหาวิทยาลัยขอนแกนพิจารณารางขอตกลงระหวางรัฐบาลไทยและสถาบันความรวมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ลุมน้ําโขงเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีรายละเอียดเรื่องเดิม ดังนี้
สถาบั น ความร ว มมื อ เพื่ อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ลุ ม น้ํ า โขงซึ่ ง มี ท่ี ตั้ ง อยู ภ ายในมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น
กอตั้งขึ้นโดยความรวมมือระหวางรัฐบาลนิวซีแลนดและรัฐบาลไทยเมื่อป พ.ศ.2539 และเริ่มดําเนินงานเมื่อเดือน
มีนาคม 2540
โดยมีฐานะเปนองคกรในกํากับของมหาวิทยาลัยขอนแกน หลังจากดําเนินงานมาไดระยะหนึ่ง
คณะกรรมการ Council ของสถาบันฯ เห็นควรปรับเปลี่ยนสถานภาพของสถาบันฯ จากเดิมไปเปนองคการระหวาง
ประเทศ แตเนื่องจากกระบวนการเพื่อจัดตั้งเปนองคการระหวางประเทศใชเวลาคอนขางนาน ในระยะเปลี่ยนผาน
จึงไดปรับสถานภาพจากการเปนหนวยงานของมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนมูลนิธิจดทะเบียนตามกฎหมายไทย ภายใต
ชื่อ “มูลนิธิสถาบันความรวมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุมน้ําโขง” เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2546 ตามใบอนุญาตจัดตั้ง
มูลนิธิเลขที่ ต. 520/2546
และตอมาสภามหาวิทยาลัยขอนแกนในคราวประชุมครั้งที่ 2/2547
เมื่อวันที่ 25
กุมภาพันธ 2547 มีมติใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย สถาบันความรวมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุม
น้ําโขง พ.ศ.2540
และไดออกประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 1/2547
เรื่องยกเลิกระเบียบ
มหาวิ ทยาลัยขอนแกน วาดวย สถาบั นความร วมมื อเพื่ อพัฒนาเศรษฐกิจลุ มน้ําโขง มหาวิ ทยาลัยขอนแกน พ.ศ.
2540 และประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 1/ 2547 เรื่องการเปลี่ยนแปลงกําหนดวันยกเลิกระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย สถาบันความรวมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุมน้ําโขง พ.ศ.2540 โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1
กรกฎาคม 2547 สวนในเรื่องการโอนทรัพยสินของสถาบันความรวมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุมน้ําโขงใหเปนเงินทุน
ประเดิมของรัฐบาลไทยเพื่อกอตั้งมูลนิธินั้น คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547 เห็นชอบใหโอน
ทรัพยสินที่เปนเงินสด พัสดุ ครุภัณฑและทรัพยสินตางๆ ที่ไมใชที่ดินและสิ่งกอสรางของมหาวิทยาลัยขอนแกนไปเปน
ของมู ลนิ ธิ สถาบั นความร วมมื อเพื่ อพั ฒนาเศรษฐกิ จลุ มน้ํ าโขง ซึ่ งมหาวิ ทยาลั ยขอนแก นได ส งมอบเงิ นสด พั สดุ
ครุภัณฑและทรัพยสินตางๆ มูลคา 32,243,701.84 บาท ใหกับมูลนิธิสถาบันฯ แลว เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2547
ในระหวางที่สถาบันความรวมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุมน้ําโขงไดดําเนินงานภายใตมูลนิธินั้น ได
มีขอตกลงกับมหาวิทยาลัยขอนแกนเพื่อเชาอาคารซึ่งเปนที่ทําการของสถาบันและมีขอกําหนดในหนังสือ จด
ทะเบียนของมูลนิธิดังนี้

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2550
ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที 6/2550 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2550 เรียบรอยแลว
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(1) ผูใหเชา (มหาวิทยาลัยขอนแกน) ตกลงใหมูลนิธิสถาบันเชาอาคารฯ เปน
ระยะเวลา 30 ป นับแตวันจัดตั้งมูลนิธิในอัตราคาเชา 5,000.- บาทตอป และทุกๆ
5 ป ผูเชาและผูใหเชาจะตกลงรวมกันเพื่อเพิ่มคาเชาในอัตรารอยละ 10-20
(2) ถามูลนิธิตองเลิกลมไปโดยมติคณะกรรมการหรือโดยเหตุผลใดก็ตาม ทรัพยสินทั้งหมดของ
มู ล นิ ธิ ที่ เ หลื อ อยู ใ ห ต กเป น กรรมสิ ท ธิ์ แ ก ม หาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น เพื่ อ นํ า มาใช ใ นการบริ ห าร
กิจกรรมของมหาวิทยาลัยตอไป
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบขอมูล และมีประเด็นเพื่อพิจารณา ดังนี้
ในขณะนี้ กระทรวงการตางประเทศอยูระหวางดําเนินการเพื่อขอทําความตกลงกันรัฐบาลไทยเพื่อ
รับรองสถานะของสถาบันฯ เปนองคกรระหวางประเทศ โดยจะนําเสนอร างความตกลงระหวางรัฐบาลไทยและ
สถาบันความรวมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุมน้ําโขงใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ จึงไดมีหนังสือมายัง
มหาวิทยาลัยขอนแกนพิจารณาใหความเห็นชอบเพื่อเปนขอมูลประกอบการเสนอคณะรัฐมนตรี ในรางขอตกลง
ดังกลาว มีความเกี่ยวของกับมหาวิทยาลัยขอนแกน ดังนี้
“ขอ 2.1 รัฐบาลใหสัตยาบันแกขอผูกพันของมหาวิทยาลัยขอนแกนใหไวในการนําสถานที่ของ
มหาวิท ยาลัย ออกให สถาบั นเช า ในราคาต่ํ า และต อ การโอนทรั พ ย สิน ทั้ งปวงและข อ
เรี ย กร อ งและความรั บ ผิ ด ชอบทั้ ง ปวง รวมทั้ ง สั ญ ญาจ า งแรงงาน หนั ง สื อ สํ า คั ญ เช า
ทรั พ ยทั้ ง ปวง ในป จ จุ บัน ที่ เ กี่ย วกับ สถาบั น ภายใต ก ฎหมายและระเบี ย บขอ บั ง คับ ของ
ประเทศไทย
ขอ 2.4 ในกรณี ที่ ต อ งยุ บ เลิ ก หรื อ การย า ยสถานที่ ข องสถาบั น สิ น ทรั พ ย แ ละทรั พ ย สิ น ทั้ ง ปวง
ที่เปนของสถาบันที่อยูในประเทศไทยจะถูกโอนไปยังมหาวิทยาลัยขอนแกน”
เพื่อสนับสนุนใหสถาบันความรวมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุมน้ําโขงมีสถานะเปนองคการระหวาง
ประเทศ จึงเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อแจงสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนา
ระหวางประเทศตอไป ดังนี้
1. เมื่อสถาบันความรวมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุมน้ําโขงมีสถานะเปนองคการระหวางประเทศ
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น ตกลงให ส ถาบั น ความร ว มมื อ เพื่ อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ลุ ม น้ํ า โขงครอบครองและเช า อาคาร
สถาบันความรวมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุมน้ําโขงซึ่งตั้งอยูบนพื้นที่ของมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนระยะเวลา 30
ป ในอัตราคาเชาปละ 5,000 บาท ทั้งนี้ อัตราคาเชา การปรับอัตราคาเชาและระยะเวลาเชนเดียวกับ ที่
มหาวิทยาลัยทําขอตกลงไวกับมูลนิธิสถาบันความรวมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุมน้ําโขง
2.
เมื่อสถาบันความรวมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุมน้ําโขงมีสถานะเปนองคการระหวางประเทศ
และเมื่อมูลนิธิสถาบันฯ ยกเลิกตามขอ 2.4 ของรางความตกลง มหาวิทยาลัยขอนแกนยินยอมใหโอนกรรมสิทธิ์
ในทรัพยสิน เงิน หนี้สินและสิทธิอื่นๆ ที่มูลนิธิมี ไปเปนของสถาบันฯ เพื่อใชในการดําเนินงานของสถาบันฯ
3. ในกรณีที่มีการยุบเลิกหรือการยายสถานที่ของสถาบันฯ สินทรัพยและทรัพยสินทั้งปวงที่เปน
ของสถาบันฯที่อยูในประเทศไทยจะถูกโอนไปยังมหาวิทยาลัยขอนแกน
ทั้งนี้ ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 11/2550 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน
2550 แลว โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
- การเปลี่ยนสถานะของสถาบันฯ ในกรณีขอ 1 นั้น จะนับระยะเวลาของการเชาอาคาร
ตอจากขอตกลงเดิมหรือไม
- ในกรณีขอ 3 เรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ เห็นควรระบุใหชัดเจนวา “ไมรวมหนี้สิน”
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ (ราง) ความตกลงระหวางรัฐบาลไทยและสถาบัน
ความรวมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุมน้ําโขง ตามที่เสนอ
ใหเริ่มนับระยะเวลาของการเชาอาคารใหม
หลังจากที่สถาบันฯมีสถานะเปนองคการระหวางประเทศ แลว และในกรณีขอ 3 เรื่องการโอนกรรมสิทธิ์
ใหระบุใหชัดเจนวา “ไมรวมหนี้สิน”
ทั้ ง นี้ สภามหาวิ ท ยาลั ย คาดหวั ง ว า สถาบั น แห ง นี้ จ ะทํ า หน า ที่ เ ป น ตั ว กลางสํ า คั ญ ที่
สามารถเอื้อประโยชนในการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกนทั้งดานการพัฒนาบุคลากร การเรียนการสอน
การวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยีไดเปนอยางดี
5.8 เสนอแตงตั้งผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อธิการบดีเสนอตอที่ประชุมวา ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 21/2550 ลงวันที่ 20
เมษายน พ.ศ. 2550 แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอาํ นวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นั้น บัดนี้
คณะกรรมการสรรหาฯ ไดดาํ เนินการสรรหาผูสมควรไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนย
หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหาผูอาํ นวยการสถาบัน
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2550
ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที 6/2550 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2550 เรียบรอยแลว
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สํานัก ศูนย และสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2542 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
เสร็จเรียบรอยแลว มีมติใหเสนอ ผูชวยศาสตราจารยชศ
ู ักดิ์ คุปตานนท เปนผูสมควรไดรับการพิจารณาแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อนึ่ง ตามสถานการณและขอมูลของศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปจจุบัน
คณะกรรมการสรรหาฯไดพิจารณาเห็นสมควรเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแกนใหความเห็นชอบขอเสนอแนะตอ
ผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อใหผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ ที่ไดรับแตงตั้งนําไป
ปฏิบัติดังนี้
1. การบริหารทรัพยากรรวมกันระหวางศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ โรงพยาบาลศรีนครินทร (คณะ
แพทยศาสตร) และคณะในสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ ควรจัดวางโครงสราง ระบบงาน และ
กลไกการจัดการ และประสานที่สามารถเอื้อใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม
2. การบูรณาการและการสรางความเชื่อมโยงของการบริการดานภารกิจหลัก โดยมุงเนนใหมีการ
นํา/เอือ
้ ใหเกิดการใชบริการจากคณะภายในสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพในบริบทและภารกิจของ
ศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. การพัฒนาที่มงุ เนนเปาหมายเชิงคุณภาพของผลลัพธ โดยใหเกิดดุลยภาพของปริมาณที่
เหมาะสม รวมทั้งมุงสูความยั่งยืนขององคกร
4. การสรางและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่มุงเนนการเติบโตที่มีคุณภาพและยั่งยืนของ
องคกร ทั้งดานการบริหารจัดการ ดานบริการของศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติใหแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยชูศักดิ์ คุปตานนท
ดํารงตําแหนง ผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 16
กรกฎาคม 2550 เปนตนไป และเห็นชอบขอเสนอแนะตอผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ เพื่อใหผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ ที่ไดรับแตงตั้งนําไปปฏิบัติ ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ
5.9 เสนอแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น
อธิการบดีเสนอตอที่ประชุมวา ตามขอ 9 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวย วิทยาลัยการ
ปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550 กําหนดวาการดําเนินงานของวิทยาลัย ใหมีคณะกรรมการ
อํานวยการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง ประกอบดวย
(1) อธิการบดี เปนประธานกรรมการ
(2) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย จํานวน 1 คน เปนรองประธานกรรมการ
(3) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เปนกรรมการ
(4) คณบดีของคณะที่มีหลักสูตรภายใตโครงการความรวมมือ เปนกรรมการ
(5) ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เปนกรรมการ
(6) คณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น เปนกรรมการและเลขานุการ
และใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอกจํานวนไมเกินสองคนเปนกรรมการอํานวยการโดยมีวาระดํารง
ตําแหนงคราวละไมเกินสองป...
ในการนี้ จึงใครขอเสนอแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น ดังนี้
องคประกอบของคณะกรรมการฯ
การไดมา
ผูที่ขอเสนอแตงตั้ง
1. อธิการบดี เปนประธานกรรมการ
โดยตําแหนง
อธิการบดี
2. รองอธิการบดีที่อธิการบดี
อธิการบดีมอบหมาย
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศ
มอบหมาย เปนกรรมการ
สัมพันธ
3. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
โดยตําแหนง
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เปนกรรมการ
โดยตําแหนง
1. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
4. คณบดีของคณะที่มีหลักสูตร
2. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
ภายใตโครงการความรวมมือ
3. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
เปนกรรมการ
4. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
5. คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
5. ผูอํานวยการสํานักบริหารและ
โดยตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ
พัฒนาวิชาการ เปนกรรมการ
6. คณบดีวิทยาลัยการปกครอง
ทองถิ่น เปนกรรมการและเลขานุการ

โดยตําแหนง

คณบดีวิทยาลัยการปกครอง
ทองถิ่น

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2550
ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที 6/2550 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2550 เรียบรอยแลว
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องคประกอบของคณะกรรมการฯ
7. ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจํานวนไม
เกินสองคน เปนกรรมการ

การไดมา
สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
(มีวาระการดํารงตําแหนง
คราวละไมเกิน 2 ป)

ผูที่ขอเสนอแตงตั้ง
1.นายเสรี พิจิตรศิริ
อดีตรองผูวาราชการจังหวัดขอนแกน
2. รศ.พิชญ สมพอง
ที่ปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงมหาดไทย
(ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณบดีคราวประชุมครั้งที่ 11/2550
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2550 )

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยการ
ปกครองทองถิ่น ตามที่เสนอ
5.10

ขออนุมัติเพิกถอนปริญญาแก นักศึกษาวิทยาเขตหนองคาย
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา
ตามที่คณะกรรมการอํานวยการ
วิทยาเขตหนองคายไดใหความเห็นชอบผูส
 ําเร็จการศึกษา โดยวิธีเวียนเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2550 เพื่อเสนอขอ
อนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2550 ได
อนุมัติปริญญาใหสําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จํานวน 48 คน ไปแลวนั้น ตอมาภายหลังวิทยาเขต
หนองคาย ไดตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งพบวา มีความคลาดเคลื่อนในการตรวจสอบคุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษา
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร จํานวน 1 คน คือ นางสาวชมภูนุช แวมประชา รหัสประจําตัว 463230205-2
โดยในการตรวจสอบคุณสมบัติในครั้งแรกพบวานักศึกษาเรียนครบตามหลักสูตรทุกกลุมวิชา
โดยเฉพาะในกลุม
วิชาบังคับ จํานวน 39 หนวยกิต และเมื่อตรวจสอบทุกรายวิชาอีกครัง้ หนึ่งจึงพบวานักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ํา ทํา
ใหจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร แตเมื่อตัดรายวิชาที่ลงทะเบียนซ้ําออก จํานวน 4 หนวยกิต จึงพบวา
นักศึกษาเรียนผานเพียง 35 หนวยกิต ซึ่งไมครบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา โดยสาเหตุความผิดพลาดเกิดจาก
มีการประยุกตใชโปรแกรมเพื่อชวยทําใหการรายงานผลเสร็จตามกําหนดเวลาเพื่อประโยชนของนักศึกษา
ทั้งนี้
วิทยาเขตฯไดประสานแจงใหนักศึกษารับทราบเพื่อรอดําเนินการลงทะเบียนในภาคตน
ปการศึกษา
2550
เรียบรอยแลว
ในการนี้ จึงใครขออนุมัติเพิกถอนปริญญาของนักศึกษาดังกลาว ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2542 หมวดที่ 9 ขอ 32 วาดวยเรื่องการเพิกถอนปริญญาหรืออนุปริญญา
กรณีที่มหาวิทยาลัยตรวจสอบพบวาผูสําเร็จการศึกษาซึ่งสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติปริญญาไปแลวมีคุณสมบัติไม
เปนไปตามเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา ขอ 29.1
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการเพิกถอนปริญญา นางสาวชมภูนุช แวมประชา
ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาหาวิธีการแกไขสาเหตุของความผิดพลาด เพื่อใหสามารถ
จัดการปญหาดังกลาวไดอยางเปนรูปธรรม และใหคณะ/หนวยงานกํากับดูแลใหผูปฏิบัติดําเนินการเรื่อง
นี้ดวยความระมัดระวังและรอบคอบ ดวย
5.11 ขออนุมัติแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
(รายละเอียดปรากฏในเอกสารลับ)
5.12 เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมความวา ดวยมีคณะตางๆในสังกัด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะไดเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษาโดยรับรองวา
ไดตรวจสอบรหัสประจําตัวนักศึกษา ชื่อ-ชื่อสกุล รายวิชา สาขาวิชา และคะแนนเฉลี่ยสะสม ถูกตองเรียบรอยแลว
มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตามอํานาจตามความในมาตรา 16 (3) แหงพระราช
บัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 จํานวน 261 คน ประกอบดวย
- ระดับปริญญาเอก
4 คน
- ระดับปริญญาโท
213 คน
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต
- คน
- ระดับปริญญาตรี
44 คน
ซึ่งมีรายละเอียดสรุปการจําแนกผูสําเร็จการศึกษาตามคณะ ระดับหลักสูตร ชื่อปริญญา ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2550
ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที 6/2550 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2550 เรียบรอยแลว
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติปริญญาใหผูสําเร็จการศึกษา ตามทีเ่ สนอ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1
สรุปสาระสําคัญที่ไดจากการประชุมนานาชาติ “An International Workshop on
University Governance”
ศ.บวรศิลป เชาวนชื่น เสนอตอที่ประชุมวา ตามที่ ศ.บวรศิลป เชาวนชื่น รศ.กิ่งฟา สินธุวงษ
รศ.ศจี สัตยุตม ไดเขารวมประชุมนานาชาติ “An International Workshop on University Governance” ซึ่งจัด
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร และหนวยงานภาคีทั้งในและตางประเทศ ระหวางวันที่ 22-23 มิถุนายน 2550
ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ นั้น จึงขอสรุปสาระสําคัญที่ไดรับจากการประชุมตอสภามหาวิทยาลัยขอนแกน โดยที่
ประชุมไดมีการนําเสนอการทบทวนบทความและการวิจัยที่เกี่ยวของกับ
University Governance จากหลาย
ประเทศ เชน ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน ไตหวัน เวียดนามและประเทศไทย เปนตน รวมถึง
การอภิปรายประเด็นตางๆ โดยสิ่งที่นาสนใจมีดังนี้

1. ความสําคัญของ University Governance
2. บทบาทของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
3. องคประกอบและขนาดของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
4. ความรับผิดชอบ (Accountability) ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
5. ขอเสนอแนะในการดําเนินการดาน University Governance ตอสภามหาวิทยาลัย University

Governance เปนหัวขอที่มีความสําคัญ ประสิทธิผลของ University Governance คือ ความเหมาะสมของการ
จัดสรรทรัพยากรเพื่อทําใหเกิดความมั่นใจทั้งในดานของประสิทธิผล
(Effectiveness)
และความรับผิดชอบ
(Accountability) การดําเนินการจึงควรมีการประยุกตเพื่อนํามาใชใหเกิดความเหมาะสมและเปนประโยชนตอการ
พัฒนาสภามหาวิทยาลัยซึ่งเปนองคกรสูงสุดของมหาวิทยาลัย
ทั้งในระดับประเทศและในบริบทของแตละ
มหาวิทยาลัย ซึ่งแนวทางการดําเนินการอาจจะประกอบดวย การศึกษาขอมูลที่มีอยูจากการศึกษาเชิงวิจัย การสราง
เครือขายความรวมมือและการสัมมนาแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติที่ดีระหวางสภามหาวิทยาลัยตางๆ และการทํา
วิจัยในอนาคต
ทั้งนี้ รศ.ศจี สัตยุตม ไดเสนอเพิ่มเติมในประเด็นความสัมพันธระหวางบทบาทหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย
องคประกอบของสภามหาวิทยาลัย และฝายบริหารมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบาทในการกํากับติดตามการบริหาร
มหาวิทยาลัย และบทบาทในการเปนที่พึ่งพิงของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเพื่อใหเกิดธรรมาภิบาล
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ และมีขอคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
1. เนื่องจากมหาวิทยาลัยเปนองคกรการศึกษา ไมใชองคกรทางการเมือง หรือองคกร
ธุรกิจ ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยจึงมีสถานะเปน Governance body คือเปนกรรมการระดับนโยบาย ไมใช
Management body ที่เปนการบริหารหนาที่หลักของผูบริหารมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยมีหนาที่ใน
การกําหนดนโยบาย และติดตามการดําเนินการตามนโยบายของผูบริหารมหาวิทยาลัย โดยตองทํางาน
รวมกันอยางใกลชิด เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูความกาวหนาตามวิสัยทัศนที่กําหนด
2. ขอมูลที่ไดรับทราบนับวาเปนประโยชนตอสภามหาวิทยาลัย เนื่องจากมหาวิทยาลัยแต
ละแหงมีที่มาที่แตกตางกัน
โดยเฉพาะอยางยิ่งมหาวิทยาลัยตางประเทศซึ่งเปนตนแบบของการกอตั้ง
สภามหาวิทยาลัยนั้น ไดมีวิวัฒนาการ การสั่งสมประสบการณการทํางานมายาวนาน รวมถึงมีวิสัยทัศน
วิธีการดําเนินการ โดยเฉพาะบริบททางวัฒนธรรมและสังคมแตกตางจากของประเทศไทย
จึงควร
พิจารณาอยางรอบคอบในการนํามาประยุกตใช อยางไรก็ตาม ไดมีขอเสนอวาควรจะมีการศึกษาวิจัยใน
เรื่องนี้อยางละเอียดตามแนวทางที่กรรมการสภาผูแทนคณาจารยนําเสนอในการประชุมครั้งนี้
เพื่อ
ประโยชนตอการพัฒนาการบริหารงานของสภามหาวิทยาลัยตอไป
6.2 สรุปผลการดําเนินงานและรายงานผูสอบบัญชีของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
ประจําปงบประมาณ 2549
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ขอเสนอรายงานสรุปผลการดําเนินงาน
และรายงานการสอบบัญชีประจําปงบประมาณ 2549 (1 ตุลาคม 2548 – 30 กันยายน 2549) ซึ่งมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม โดยในป 2549 นี้ วิทยาลัยฯ มีรายรับสูงกวารายจาย จํานวน 36,562,410.32 บาท
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2550
ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที 6/2550 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2550 เรียบรอยแลว
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6.3 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก
ประจําป 2549
หนวยตรวจสอบภายใน ไดตรวจสอบงบดุลและงบรายรับ-รายจาย ของศูนยประชุมอเนกประสงค
กาญจนาภิเษก สําหรับปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 กับบัญชีเอกสารและหลักฐานตางๆ การปฏิบัติทาง
บั ญ ชี แ ละทดสอบรายการอื่ น ๆที่ เ ห็ น ว า จํา เป น ตามหลั ก วิ ช าการบั ญ ชี แ ล ว
เห็ น ว า งบการเงิ น นี้ แ สดงผลการ
ดําเนินงานโดยถูกตองตามที่ควร และไดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป การบันทึกบัญชีใชเกณฑคงคาง
(Accural Basis) โดยในป 2549 นี้ ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก มีกําไรสุทธิ 3,476,252.60 บาท ซึ่งมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
6.4 ความตกลงวาดวยการยอมรับปริญญาระดับอุดมศึกษาระหวาง
กระทรวงศึกษาธิการไทย -จีน
ดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไทย (ศ.วิจิตร ศรีสอาน) และ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการศึกษา
จีน (Prof. Zhou Ji) ไดลงนามในความตกลงวาดวยการยอมรับปริญญาระดับอุดมศึกษาระหวางกระทรวงศึกษาธิการไทยจีน (Agreement on Mutual Recognition of Academic Degrees in Higher Education between The Ministry of
Education of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Education of the People’s Republic of China) เมื่อวัน
จันทรที่ 28 พฤษภาคม 2550 ณ กรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน จึงไดสงสําเนาความตกลงดังกลาวมาเพื่อใช
ประโยชนตอไป
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
6.5 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา
ในชวงที่ไมมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยไดจัดทําหนังสือเวียนเสนอตอ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา ตามหนังสือมหาวิทยาลัย ที่ ศธ
0514.1.1.2/ว.4490 และตามบันทึก ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว.348 ลงวันที่ 18 มิถุนายน2550 โดยครบรอบการเวียน
หนังสือในวันที่ 25 มิถุนายน 2550 และเมื่อถึงวันที่ครบกําหนดการเวียนหนังสือแลวปรากฏวาไมมีขอทักทวงแต
ประการใด จึงถือวาสภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติ ดังนี้
- ระดับปริญญาเอก
5
คน
- ระดับปริญญาโท
58
คน
- ระดับประกาศนียบัตร
94
คน
- ระดับปริญญาตรี
78
คน
รวม
235
คน
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
6.6 สรุปกิจกรรมตางๆของมหาวิทยาลัยขอนแกน และรายงานสรุปขาวมหาวิทยาลัย
ขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน ประจําเดือนมิถุนายน 2550
ในเดือนมิถุนายน 2550 มหาวิทยาลัยไดดําเนินกิจกรรมที่สําคัญๆ ในดานการพัฒนาวิชาการและผลิต
บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม การพัฒนานักศึกษา การตางประเทศ การพัฒนา
สิ่งแวดลอม การพัฒนาระบบบริหารและบุคลากร และการจัดกิจกรรมพิเศษ และนอกจากนี้งานประชาสัมพันธยังได
รวบรวมรายงานสรุปขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ ประจําเดือนมิถุนายน 2550 ซึ่งมีรายละเอียดบรรจุ
ในแผนซีดี
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
6.7 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจําเดือนพฤษภาคม 2550
ในเดือนพฤษภาคม 2550 อธิการบดีไดปฏิบัติภารกิจตางๆประกอบดวย งานประจําทั่วไป กิจกรรม
ที่เกี่ยวของกับตางประเทศ/วิเทศสัมพันธ และอื่นๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2550
ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที 6/2550 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2550 เรียบรอยแลว
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ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอืน
่ ๆ
7.1 การขอความเห็นชอบใหอธิการบดีและคณบดีคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนผูจัดทําคําใหการแกคําฟองตอศาลปกครอง
อธิ ก ารบดี เ สนอต อ ที่ ป ระชุ ม ว า ด ว ยมี ค ดี ที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น ได ถู ก ฟ อ งเป น คดี ศ าล
ปกครอง 2 คดี ดังนี้
1. นายกฤษณ สิริชีวิน นักศึกษาคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนไดฟองคดีตอศาล
ปกครองเปนคดีหมายเลขดําที่ 225/2550 และผูถูกฟองคดีไดแก สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งเปนผูถูกฟองคดีที่
7
ตามคําฟองดังกลาว สภามหาวิทยาลัยขอนแกนถูกฟองในกรณีที่ไดมีการอนุมัติปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตรการแพทย ใหกับนายกฤษณ สิริชีวิน เมื่อคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 4/2550
วันที่ 6 มิถุนายน 2550 ซึ่งเปนผลมาจากการดําเนินการเปลี่ยนหลักสูตรใหกับ นายกฤษณ สิริชีวิน จากหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต เปน วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย ตามบันทึกคณะแพทยศาสตร ที่
ศธ 01504.7.1.5/1145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2550 และบันทึกสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ) ที่ ศธ 0514.23.2/239 ลงวันที่ 23 เมษายน 2550 อันมีผลทําใหพนสภาพการเปนนักศึกษา
แพทยศาสตร และตามบันทึกคณะแพทยศาสตร ที่ ศธ 0514.7.1.5/ว.1874 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 ได
เสนอเรื่อง ขออนุมัติปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการแพทยใหแก นายกฤษณ สิริชีวิน
ซึ่ง
สภามหาวิทยาลัยขอนแกนไดมีมติอนุมัติปริญญาดังกลาวแลว จึงเห็นควรมอบหมายใหอธิการบดีและคณบดีคณะ
แพทยศาสตรเปนผูจัดทําคําใหการแกคําฟอง ซึ่งคณบดีคณะแพทยศาสตรเห็นควรขอความอนุเคราะหอัยการฝาย
คดีปกครองแกตางคดีปกครองใหกับสภามหาวิทยาลัย
2. นายพิศิษฐ โจทยกิ่ง ขาราชการสังกัดคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และ
อดีตประธานสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ไดฟองคดีตอศาลปกครองเปนคดีหมายเลขดําที่ 216/2550 และผูถูกฟอง
คดีไดแก สภามหาวิทยาลัยขอนแกน โดยผูฟองคดี ไดยื่นฟองตอศาลปกครองขอนแกนเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน
2549 คดีหมายเลขดําที่ 544/2549 และศาลมีคําสั่งรับคําฟองไวพิจารณา เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2550 เพื่อพิจารณา
การขอใหอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกนประกาศแตงตั้งผูไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาคณาจารยโดยดวนที่สุด
แตตอมหาวิทยาลัยขอนแกนไดออกคําสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 2/2550 และที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 24
มกราคม 2550 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารยชั่วคราว และแตงตั้งคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารย
ชั่ ว คราว ตามลํ า ดั บ ซึ่ ง ผู ฟ อ งคดี เ ห็ น ว า คํ า สั่ ง ดั ง กล า ว เป น คํ า สั่ ง ที่ ไ ม ช อบด ว ยกฎหมาย จึ ง ได ยื่ น ฟ อ งต อ ศาล
ปกครองขอนแกน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2550 คดีหมายเลขดําที่ 47/2550 เพื่อใหศาลมีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งสภา
มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 2/2550 และที่ 3/2550 และศาลปกครองขอนแกน ไดมีคําสั่งรับคําฟองไวพิจารณา เมื่อ
วันที่ 20 กุมภาพันธ 2550
ตอมามหาวิทยาลัยขอนแกน ไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยสภา
คณาจารย พ.ศ. 2550 นั้น ขัดตอ พรบ.มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 เนื่องจากองคประกอบของสภา
มหาวิทยาลัยขอนแกน ชุดที่ 22 ซึ่งมีวาระการดํารงตําแหนง 14 กุมภาพันธ 2550 – 13 กุมภาพันธ 2552 นั้น ไม
สมบู ร ณ ค รบถ ว น เพราะการได ม าซึ่ ง สภาคณาจารย แ ละกรรมการบริ ห ารสภาคณาจารย ตามคํ า สั่ ง สภา
มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 2/2550 และที่ 3/2550 ไมชอบ ดังนั้น เมื่อองคประกอบของสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
ชุดที่ 22 ไมสมบูรณ ครบองคประกอบ มติที่ออกมาโดยสภามหาวิทยาลัย จึงถือเปนโมฆะ ไมมีผลบังคับใช อีกทั้ง
ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยสภาคณาจารย พ.ศ. 2550 ไดยกเลิกกรรมการสภาคณาจารย ประเภททั่วไป
โดยการเลือกตั้งทั่วไปจากคณาจารย ทั้งมหาวิทยาลัย จํานวน 9 คน ทิ้งไป ทั้งๆที่ การมีกรรมการสภาคณาจารย
ประเภททั่ ว ไป นั้ น เป น สาระสํ า คั ญ ของการดํ า เนิ น งานของสภาคณาจารย และการมี ก รรมการสภาคณาจารย
ประเภททั่วไป ไมไดเปนขอขัดแยง ของการฟองคดีแตอยางใด การยกเลิกกรรมการสภาคณาจารย ประเภททั่วไป
นั้น สงผลทําใหผูฟองคดี ซึ่งไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการสภาคณาจารย ประเภททั่วไปนั้น ถูกยกเลิกไปโดยปริยาย
จึ ง ขอให ศ าลมี คํ า สั่ ง ให ทํ า การไต ส วนฉุ ก เฉิ น เพื่ อ ไม ใ ห ข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น ว า ด ว ยสภาคณาจารย
พ.ศ.2550 มีผลบังคับใช ไปจนกวา การพิจารณาคดีของศาลปกครอง คดีดําหมายเลขที่ 544/2549 และ 47/2550
จะแลวเสร็จดวยกฎหมาย รายละเอียด ตามคดีดําหมายเลขที่ 47/2550
รวมทั้งขอใหเพิกถอนขอบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ.2550 จึงเห็นควรมอบหมายใหอธิการบดีเปนผูจัดทําคําใหการ
แกคําฟอง ในการนี้ มหาวิทยาลัยไดเสนอขอความเห็นชอบจากทานนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อมอบหมายผูจัดทํา
คําใหการแกคําฟองตามที่เสนอขางตนแลว
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และพิจารณาใหการรับรองการมอบหมายผูจัดทําคําใหการแกคํา
ฟองตอศาลปกครอง ดังนี้
1. คดีหมายเลขดําที่ 225/2550 นายกฤษณ สิริชีวิน เปนผูฟอง มอบหมายใหอธิการบดีและ
คณบดีคณะแพทยศาสตรเปนผูจัดทําคําใหการแกคําฟอง และขอความอนุเคราะหอัยการฝายคดีปกครองแกตาง
คดีปกครองใหกับสภามหาวิทยาลัย

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2550
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2. คดีหมายเลขดําที่ 216/2550 ที่ นายพิศิษฐ โจทยกิ่ง เปนผูฟอง มอบหมายใหอธิการบดีเปน
ผูจัดทําคําใหการแกคําฟอง
มติ ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายผูจัดทําคําใหการแกคําฟองตอศาลปกครอง ทั้ง 2 คดี
ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
7.2 สารสนเทศ 2550 มหาวิทยาลัยขอนแกน
หนังสือสารสนเทศ 2550 มหาวิทยาลัยขอนแกน จัดทําขึ้นเปนครั้งแรกโดยฝายแผนและ
สารสนเทศและกองแผนงาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรุปภาพรวมของสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่
เกี่ยวกับองคกรบริหาร คณะผูบริหาร สารสนเทศพื้นฐานและผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา เพื่อใชเปนขอมูล
สนับสนุนการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน รวมทั้งการเผยแพรประชาสัมพันธแกหนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไปใหทราบถึงภารกิจที่สําคัญของมหาวิทยาลัยขอนแกน ในฐานะมหาวิทยาลัยแหง
แรกของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีความมุงมั่นจะเสริมสรางอุดมปญญาแกภูมิภาคและประเทศชาติ
หนังสือสารสนเทศ 2550 มหาวิทยาลัยขอนแกน ประกอบดวย 4 สวนหลักคือ
สวนที่ 1 ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2550 –
2554) ประเด็นยุทธศาสตร การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550 – 2553 สภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร
สวนที่ 2 สารสนเทศพื้นฐาน มหาวิทยาลัยขอนแกน ประกอบดวย ประวัติและพัฒนาการ ขอมูล
ทางกายภาพและพื้นที่ การจัดสายงานบริหาร สํานักงานอธิการบดี ,โครงสรางการแบงสวนราชการ โครงสรางองคกร
สวนที่ 3 ผลการดําเนินงานตามภารกิจหลัก คือ
1) การผลิตบัณฑิต ประกอบดวย จํานวนนักศึกษา ปการศึกษา 2545 -2549 และผูสําเร็จ
การศึกษา ปการศึกษา 2544 – 2548 ภาวะการหางานทําของบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี) จํานวนหลักสูตร/
สาขาวิชา จํานวนบุคลากร จํานวนงบประมาณ เปาหมายจํานวนนักศึกษา ปการศึกษา 2550 – 2554
2) การวิจัย ประกอบดวย จํานวนเงินงบประมาณและโครงการการวิจัยจากทุกแหลงทุน จํานวน
ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพม
ิ พในวารสารตางประเทศ จํานวนลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
3) การบริการวิชาการแกสังคมและการรักษาพยาบาล ประกอบดวย จํานวนเงินงบประมาณและ
โครงการดานการบริการวิชาการแกสังคมจากทุกแหลงทุน จํานวนเงินงบประมาณดานการบริการรักษาพยาบาล
จํานวนผูรับบริการรักษาพยาบาล
4) การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบดวย จํานวนเงินงบประมาณและจํานวนโครงการ
จํานวนผูเขารวมโครงการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
สวนที่ 4 สรุปสาระสําคัญการดําเนินงานป 2546 – 2549 มหาวิทยาลัยขอนแกน ประกอบดวย
1) ดานการบริหารจัดการ 2)การผลิตบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอน 3) การวิจัยและผลงานวิจัยที่โดดเดน
4) การบริการวิชาการแกสังคมและการบริการรักษาพยาบาล และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
อนึ่ง การจัดทําและการนําเสนอหนังสือฉบับนี้ เพื่อใชเปนขอมูลการรายงานตามตัวชี้วัดที่ 13
“ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน” ที่เกี่ยวของกับดานสารสนเทศ
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุม 11.10 น.

(ลงชื่อ)

กุลธิดา ทวมสุข
(รองศาสตราจารยกุลธิดา ทวมสุข)
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน

นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน มูลศรี
นางสาวลัลธริมา ประจง
ผูจดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2550
ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที 6/2550 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2550 เรียบรอยแลว

