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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครั้งที่  17/2549  ณ  วันที่  15 พฤศจิกายน 2549
หมายเหตุ : ไดรบัการรบัรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 18/2549 เม่ือวันที่ 15 ธันวาคม 2549 เรียบรอยแลว

รายงานการประชุมคณบดี
คร้ังที่ 17/2549

เมื่อวันพธุที ่15 พฤศจิกายน 2549
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ

                                             
ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต  สกลไชย อธิการบดี ประธาน
2. รศ.ดํ ารงค  หอมดี รองอธิการบดีฝายบริหาร
3. ผศ.อารมย  ตตัตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ  
4. ผศ.พิสิฏฐ  เจริญสุดใจ ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย

แทนรองอธิการบดีฝายวิจัย และรักษาราชการแทน
ผูอ ํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

5. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
6. ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
7. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท รองอธกิารบดีฝายพัฒนาบุคลากร
8. ผศ.วันชัย สุมเล็ก รองอธกิารบดีฝายวิทยาเขตหนองคาย
9. รศ.ล ําปาง  แมนมาตย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
10. นายเทพฤทธิ์  ตุลาพิทักษ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา

แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร
11. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร
12. ผศ.เกียรติ  แสงอรุณ รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดคีณะวิทยาศาสตร
13. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา คณบดคีณะศึกษาศาสตร
14. ผศ.เสาวมาศ  เถื่อนนาดี รองคณบดีฝายบริหารและพัฒนาบุคลากร

แทนคณบดคีณะพยาบาลศาสตร
15. รศ.สัญญา  รอยสมมุติ รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร
16. ผศ.เยาวลักษณ  อภิชาติวัลลภ คณบดคีณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
17. รศ.ชชูาติ อารีจิตรานุสรณ คณบดคีณะเทคนิคการแพทย
18. ผศ.นิคม  ถนอมเสียง รองคณบดีฝายวิชาการ

แทนคณบดคีณะสาธารณสุขศาสตร
19. รศ.อินทรพล  หอวิจิตร คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
20. ผศ.อาภรณี  ไชยาคํ า รองคณบดีฝายวิชาการ

แทนคณบดคีณะเภสัชศาสตร
21. ผศ.เกษม  นันทชัย คณบดีคณะเทคโนโลยี
22. รศ.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย คณบดคีณะสัตวแพทยศาสตร
23. นายธรรมวัฒน  อินทจักร รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา

แทนคณบดคีณะสถาปตยกรรมศาสตร
24. รศ.มันทนา  สามารถ คณบดคีณะวิทยาการจัดการ
25. นายพยุงศิลป  เปศรี รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา

แทนคณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร
26. นายกิตติบดี  ใยพูล รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร
27. รศ.สมาน  ลอยฟา ผูอ ํานวยการสํ านักวิทยบริการ

(ส ํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู)
28. รศ.ชรัตน  มงคลสวัสดิ์ ผูรักษาราชการแทนผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร
29. รศ.สมภพ  พระธานี ผูอ ํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
30. รศ.พีระศักดิ์  ศรีฤาชา ผูอ ํานวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล

(ส ํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)
31. ผศ.พิศิษฐ  โจทยกิ่ง ประธานสภาคณาจารย
32. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข รองอธกิารบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

เลขานุการที่ประชุม
33. นางสังวาลย ชางทอง ผูชวยเลขานุการที่ประชุม
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ผูไมมาประชุมเน่ืองจากติดราชการและภารกิจอ่ืน
1. รศ.จิตเจริญ  ไชยาคํ า ผูอ ํานวยการศูนยบริการวิชาการ

ผูเขารวมประชุม
1. นางณัฐสมล  ธนกูลรังสฤษดิ์ ผูชวยผูอํ านวยการ

แทนผูอ ํานวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
เร่ิมประชุมเวลา 09.50 นาฬิกา

ประธานกลาวเปดประชมุและด ําเนินการประชมุตามระเบยีบวาระดงัตอไปน้ี

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองแจงตอที่ประชุม
1.1  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานแจงตอที่ประชุมวา เม่ือวันเสารที่ 11 พฤศจิกายน 2549 ทีผ่านมา รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศกึษาธกิาร (ศ.ดร.วิจิตร  ศรีสอาน) ไดใหเกียรติเดินทางมาเปนประธานในงานเปดโลกวิศวกรรมแหง
ประเทศไทย คร้ังที่ 3 ณ มหาวทิยาลยัขอนแกน และไดพบกับผูบริหารสถานศึกษาในพื้นที่ดวย  ในโอกาสนี้
มหาวทิยาลยัขอนแกน ไดรับทราบขอมูลและเรียนหารือในหลายประเด็น ประเด็นแรก ไดรับทราบขอมูลวา
กระทรวงศกึษาธกิารจะสงเร่ือง รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกนใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป  ทั้งน้ี
อธกิารบดไีดรายงานวา ทางมหาวิทยาลัยไดดํ าเนินการสง รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกนฉบับที่ผาน
การตรวจพิจารณาของส ํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาฯ เพ่ือรับฟงความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยอยู
โดยกระบวนการนี้ จะดํ าเนินการแลวเสร็จในวันที่ 8 ธันวาคม 2549  ซ่ึงหากมหาวิทยาลัยดํ าเนินการเรียบรอยแลว
กจ็ะแจงไปยังกระทรวงฯเพื่อดํ าเนินการตามขั้นตอนตอไป ประเด็นหารือเร่ืองที่สอง เกี่ยวกับเร่ืองปญหาสถาน
ภาพของพนักงานมหาวิทยาลัย ทานรัฐมนตรีแจงวา จะพิจารณาการปรับแกไขพระราชบัญญัติขาราชการ พลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 เพ่ือแกไขปญหาดังกลาวตอไป และประเด็นสุดทาย มหาวิทยาลัยไดหารือเกี่ยว
กบัการจัดสรรงบประมาณดานการวิจัยที่มหาวิทยาลัยไดรับคอนขางนอย

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

1.2   เปล่ียนแปลงกํ าหนดการประชุมคณบดี
ประธานเสนอตอทีป่ระชุมวา ดวยสภานิติบัญญัติแหงชาติ กํ าหนดใหมีการประชุมในทุกวันพุธ

และวันพฤหัสบดี  ในการนี ้เพ่ือเปนการเอือ้ใหอธิการบดีไดปฏิบัติหนาที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ จึงขอ
หารือทีป่ระชมุวา จะปรับเปลี่ยนกํ าหนดการประชุมคณบดี จากเดิมที่กํ าหนดเปนทุกวันพุธ สัปดาหที่ 2 และ 3
ของเดอืน เปนวันอังคารหรือวันศุกรไดหรือไม

มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลว มีมติใหเปล่ียนแปลงกํ าหนดการประชุมคณบดี ต้ังแต
เดือนธันวาคม 2549 เปนตนไป   เปนประชุมทุกวันศุกร  สัปดาหที่ 2 และ 3 ของเดือน  เวลา 09.30 น.
เปนตนไป

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณบดี คร้ังที่ 16/2549 เมื่อวันที่ 8 พฤศจกิายน 2549
ทีป่ระชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุคร้ังที ่16/2549 เม่ือวนัที ่8 พฤศจิกายน 2549 โดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสบืเน่ืองจากการประชุมคร้ังกอน   
3.1  รางประกาศฯ เร่ือง หลักเกณฑและแนวทางของโครงการที่มีลักษณะไมเขาขาย

                   ตองขอรับรองดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษยและโครงการที่สามารถขอรับ
                   การพจิารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษยแบบเร็ว

สบืเน่ืองจากทีป่ระชุมคณบดีคราวประชุมคร้ังที่15/2549 เม่ือวันที่ 18 ตุลาคม 2549  ไดพิจารณา
รางประกาศฯ เร่ือง หลกัเกณฑและแนวทางของโครงการทีมี่ลกัษณะไมเขาขายตองขอรับรองดานจริยธรรมการวจัิยใน
มนุษยและโครงการทีส่ามารถขอรบัการพิจารณาจริยธรรมการวจัิยในมนุษยแบบเร็ว แลว มีมตใิหฝายวจัิยพิจารณาจดัท ํา
เปน (ราง)ประกาศหลกัเกณฑและแนวทางของโครงการฯ ทีเ่ขาขาย และไมเขาขายตองขอรับรองดานจริยธรรม
การวิจัยในมนุษยฯ เปนภาพรวมในฉบับเดียวกันเพ่ือใหเกิดความชัดเจน  โดยแนบระเบียบฯหรือเอกสารที่
เกี่ยวของประกอบการพิจารณาดวย  และควรเปลีย่นชื่อประกาศเปน “แนวปฏิบัติในการพิจารณาโครงการวิจัยที่
เขาขายและไมเขาขายตองขอรับรองดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย…”   นอกจากน้ีที่ประชุมมีขอสงัเกตวา
โครงการวจัิยในระดับบัณฑิตศึกษาจะเขาขายตองดํ าเนินการตามประกาศฯนี้หรือไม หากเขาขาย มหาวิทยาลัยจะ
มีวธิกีารใดใหนักศึกษาสามารถดํ าเนินการไดรวดเร็วทันเวลา
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รศ.วรีพล  คูคงวิริยะพันธุ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
มหาวิทยาลัยขอนแกน ชีแ้จงตอทีป่ระชุมมีรายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0514.1.27/2514 ลงวันที่ 9
พฤศจิกายน 2549  ที่ รศ.จิราภรณ  ศรีนัครินทร ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยมหาวิทยาลัย
ขอนแกน ชีแ้จงรายละเอียด ดังน้ี

1.ตามทีไ่ดรับขอเสนอจากที่ประชุมคณบดีใหจัดทํ าประกาศเปนโครงการที่เขาขายและไมเขา
ขายตองขอรับรองดานจริยธรรมฯ น้ัน ขอเรียนใหทราบวา การวิจัยในมนุษยซ่ึงหมายถึง การวิจัยที่มนุษยเปนผูถูก
วิจัยน้ัน จํ าเปนตองไดรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมของสถาบัน อันเปนแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
ของ Declaration of Helsinki, WHO, ICH-GCP (Internal Conference of Harmonization of Good Clinical
Research Practice) และเปนไปตามแนวทางชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย ดังน้ัน เม่ือพิจารณา
แลว โครงการวิจัยในมนุษยทุกชนิดจะเขาขายที่ตองรับการรับรอง แตเน่ืองจากมีโครงการบางประเภทที่มีลักษณะ
ไมเขาขายตองขอรับรองดานจริยธรรมการวิจัยเพ่ือใหผูวิจัยมีความชัดเจนและไมเปนภาระตอผูวิจัยและตอคณะ
กรรมการจริยธรรมฯ ดังน้ัน จึงเห็นวาชื่อประกาศน้ัน สมควรคงไวตามเดิม

ในทางปฏบิตัน้ัิน คณะกรรมการจริยธรรมการวจัิยในมนษุยไดพิจารณากลัน่กรองโครงการวจัิยทีนํ่ า
เสนออยูแลว  ถงึแมจะเปนโครงการทีไ่มจํ าเปนตองขอการรับรองและสามารถด ําเนินการไปได แตเพ่ือใหผูวจัิย ได
ทราบถงึแนวปฏบิตัขิองทางคณะกรรมการจริยธรรมฯ จึงไดมีรางประกาศฯ น้ีข้ึน แตเน่ืองจากรางระเบยีบฯ เร่ือง ขอ
ก ําหนดการวจัิยในมนษุยฯ อนัเปนระเบยีบหลกัยังไมประกาศ ประกาศโครงการทีมี่ลกัษณะไมเขาขายตองขอรับรองฯ
จึงตองออกเปนประกาศของมหาวทิยาลยั

2.ส ําหรับโครงการวจัิยในระดบับณัฑิตศกึษาจะเขาขายตองด ําเนินการตามประกาศฯ น้ีหรือไมน้ัน
หากเปนโครงการทีเ่กีย่วของกบัมนุษยโดยตรง เชน การทดลอง การทดสอบ การสมัภาษณ หรือการตอบแบบสอบ
ถาม เปนตน ถอืวาเขาขายตองด ําเนินการตามแนวปฏบิตัฯิ น้ี ซ่ึงการพิจารณาโครงการวจัิยของคณะกรรมการฯ ได
เปดใหมีแนวปฏบิตัทิีช่วยเหลอื ดงัน้ี  1. มีชองเรงดวนเพือ่พิจารณาโครงการทไีมมีความเสีย่งเปนแบบรวดเรว็ทนั
เวลา (ตามประกาศโครงการขางตน) 2. มีก ําหนดการประชมุทีมี่ก ําหนดวนั เวลา แนนอน          ทีนั่กศกึษาสามารถ
ทราบไดจาก website http//eckku.kku.ac.th ซ่ึงจะชวยใหนักศกึษาวางแผนและเตรยีมการไดทนัเวลาทีก่ ําหนด

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลว มีมติเห็นชอบในหลักการ และมีขอคิดเห็นเสนอแนะใหปรับ

ปรุงแกไขรางประกาศ ฯ ดังน้ี
1. เพือ่ใหมคีวามชัดเจนมากยิ่งข้ึน  เห็นควรใหเพิ่มเติมนิยามของงานวิจัยที่เขาขาย
ดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษยไวในวรรคแรกของรางประกาศฯ ดวย

2. ขอ 4.1 ใหตัดขอความ “ที่กํ าหนดไวในหลักสูตร” ออก
3. ขอ 4.4 ใหปรับแกไขเปน “โครงการที่เกี่ยวของกับการประเมินความพึงพอใจและ
ระดับคุณภาพโดยผูบริโภค...”

4. เห็นควรเพิม่เติมในขอ 4 ใหครอบคลุมการวิจัยทางดานสังคม  เชน งานวิจัยเพื่อการ
ประเมนิโครงการพัฒนา การวิจัยบริหารจัดการ การวิจัยแบบมีสวนรวม    การวิจัย
สถาบัน

5. ควรเพิม่เติมขอยอยขอสุดทายในขอ 4 และขอ 6 ขอความ “ โครงการอื่นๆ ที่คณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยมหาวิทยาลัยขอนแกนเห็นชอบ”

6. ขอ 5 และขอ 8 ใหตัดออก

นอกจากน้ีทีป่ระชุมมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดํ าเนินการ ดังน้ี
- คณะควรพจิารณาใหมีคณะอนุกรรมการหรือกลไกระดับคณะ เพื่อกล่ันกรองโครง
การวจิยัทีเ่ขาขาย/ไมเขาขายงานวิจัยที่เกี่ยวของกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย

- มอบใหบณัฑติวทิยาลัยพิจารณาเกี่ยวกับงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่เกี่ยวของกับ
การวิจัยในมนุษย วาจะมีแนวปฏิบัติอยางไร

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา
4.1  ประเด็น/หัวขอการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแกน
ผูชวยอธกิารบดฝีายวิจัย ผูแทนรองอธิการบดีฝายวิจัยเสนอตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยมี

นโยบายในการสนบัสนุนใหบุคลากรดํ าเนินการวิจัยสถาบัน เพ่ือใชเปนขอมูลและสารสนเทศในเชิงนโยบายของผู
บริหารเพือ่การบริหารจัดการองคกร โดยในข้ันตนเปนการสนับสนุนระดับกลุมคณะและมหาวิทยาลัย รวมทั้งให
เกดิการพัฒนารูปแบบกระบวนการและวิธีการในการพัฒนางานประจํ าของบุคลากรในทุกระดับใหมีคุณภาพ
มหาวทิยาลยั ไดแตงตั้งคณะกรรมการดํ าเนินงานโครงการวิจัยสถาบัน ข้ึน ซ่ึงคณะกรรมการไดดํ าเนินการรวมรวม
ประเดน็/หวัขอการวจัิยสถาบัน จากผูบริหารทุกฝายของมหาวิทยาลัย เพ่ือประกาศเปนกรอบในการสนับสนุนทุน
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วจัิยสถาบนั แตเพ่ือใหประเด็น/หัวขอการวิจัย มีความครอบคลมุและเปนไปตามนโยบายและกลยุทธ/มาตรการ
ของผูบริหาร จึงขอเสนอประเด็น/หัวขอการวิจัยสถาบันมหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาประเด็น/หัวขอ การวิจัยเพ่ิมเติม
มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมมีติเห็นชอบในหลักการ และมขีอคิดเห็นเสนอแนะดงัน้ี
1. มอบฝายวจิยั  พจิารณากรอบนโยบาย และงบประมาณสนบัสนุนในการวจิยัสถาบนั
2. มอบบณัฑติวทิยาลัย  ก ําหนดประเดน็ปญหาและด ําเนินการเพือ่นํ าไปสูการวจิยัตอไป
3. ปรับแกไขขอความในตาราง ประเด็นยุทธศาสตรที ่1  ดังน้ี

- ขอ 3  “...คาตอบแทนของบคุลากร...” ใหแกไขเปน “...คาตอบแทนและ
      สวสัดิการของบคุลากร...”

- ขอ 5 ใหปรับแกไขเปนดังน้ี  “การศึกษาระบบประเมนิและการพฒันาบคุลากร
-           มหาวทิยาลัยขอนแกน”

4. ทีป่ระชุมมขีอคิดเห็นเสนอแนะใหเพิม่เติม ประเด็น/หัวขอการวจิยัสถาบนัใหครอบคลมุ
ประเด็นตางๆ ดังน้ี
ประเด็น/หัวขอการวจิยั
- คาธรรมเนยีมการศกึษาตอหัวนักศึกษา
- คุณภาพชีวติของนักศึกษา
- การวจิยัประเมนิคุณภาพการเรยีนการสอน
- ความคาดหวงั และการยอมรับของมหาวทิยาลัยขอนแกนตอชุมชน/สังคม
- การวจิยัตลาด
- บทบาทของสภาคณาจารยกบัการพฒันามหาวทิยาลัยขอนแกน
- บทบาทของศษิยเกาตอการพฒันามหาวทิยาลัยขอนแกน
- ระบบการจดัการเงนิรายไดมหาวทิยาลัยขอนแกน
- การบริหารองคกร
- การดํ าเนินการตามนโยบาย พนัธกจิทีส่ภามหาวทิยาลัยก ําหนด
- ผังแมบท และการใชพืน้ทีเ่ชิงกายภาพ การจดัระบบการจราจร
- การพฒันาเตรยีมบคุลากรเปนผูบริหารระดบัตางๆ
- การสนับสนุนพฒันางานวจิยัสูงานวจิยัทีม่คุีณภาพ

4.2  ขอหารือผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาคณาจารย
รองอธกิารบดฝีายกิจการพิเศษ ในฐานะประธานคณะกรรมการดํ าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภา

คณาจารย เสนอตอทีป่ระชุมวา การเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารยไดเสร็จสิ้นลงแลว ผลปรากฏวา ไมมีผูสมัครรับ
เลอืกตั้งจํ านวน 5 คณะ ไดแก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร วิทยาเขตหนองคาย
วทิยาลยับณัฑิตศกึษาการจัดการ และคณะนิติศาสตร จึงไมสามารถทํ าการเลือกตั้งได  ส ําหรับผลการเลือกตั้ง
สมาชกิสภาคณาจารยโดยการเลือกตั้งทั่วไป จากคณาจารยทั้งมหาวิทยาลัยน้ัน ปรากฏวา มีผูสมัครรับเลือกตั้ง
เพียง 7 คน  ซ่ึงตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย สภาคณาจารย พ.ศ.2545 หมวด 3 ขอ 9 กํ าหนดวา
“ใหมีกรรมการ ซ่ึงแตงตั้งโดยอธิการบดี ประกอบดวย 9.1 กรรมการผูแทนคณะโดยการเลือกตั้งจากคณะ คณะละ
1 คน และขอ 9.2 กรรมการทั่วไปโดยการเลอืกตัง้ทัว่ไปจากคณาจารยทั้งมหาวิทยาลัยจํ านวน 9 คน...” ดังน้ัน
คณะกรรมการด ําเนินการเลือกตั้งฯ จึงไดหารือมหาวิทยาลัยในประเด็นตางๆ ดงัตอไปน้ี

1.  สมควรด ําเนินการใหไดสมาชิกสภาคณาจารย ครบจํ านวนตามขอบังคับฯ วาดวย สภา
คณาจารย พ.ศ.2545 กอนออกประกาศมหาวิทยาลัยแตงตั้งหรือไม

2.  ในขณะนี้ถือวา องคประกอบของสภาคณาจารยครบถวนแลวหรือไม
3.  ภายหลงัทีก่รรมการสภาคณาจารยชุดปจจุบันจะครบวาระในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2549 ใหถือ

วา กรรมการสภาฯ ชดุดงักลาวยังจะสามารถปฏิบัติหนาที่ตอไปไดหรือไม
ทัง้น้ี งานวนัิยและนิติการ ไดมีหนังสือที่ ศธ 514.1.3.4/783 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2549 ตอบ

ขอหารือดังกลาว ดังน้ี
1.  สมควรด ําเนินการใหไดสมาชิกสภาคณาจารย ครบจํ านวนตามขอบังคับฯ วาดวย สภา

คณาจารย พ.ศ.2545 กอนออกประกาศมหาวิทยาลัยแตงตั้งหรือไม
พิจารณาจากขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวย สภาคณาจารย พ.ศ.2545 การไดมาซ่ึงสมาชิกสภา

คณาจารย ตามขอ 9 ตองมาจากการเลือกตั้งกรรมการประเภทผูแทนคณะตามขอ 9.1 และกรรมการประเภททั่ว
ไป จากการเลือกตั้งทั่วไปของคณาจารยทั้งมหาวิทยาลัย จํ านวน 9 คน ขอ 10 ใหกรรมการอยูในตํ าแหนง วาระ
ละ 2 ป นับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง และขอ 11 กรรมการพนจากสภาพเมื่อขอ 11.1 ครบวาระ ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึง
ตองจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารยตามขอ 9 ใหครบทุกประเภทกอน

2.  ในขณะนี้ถือวา องคประกอบของสภาคณาจารยครบถวนแลวหรือไม
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กรณีน้ียังถอืวาองคประกอบของสภาคณาจารยไมครบจํ านวนตามขอบังคับฯ โดยอาศัยเทียบ
เคยีงค ําวนิิจฉัย สํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ นร 901/0448 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2549 แจงผลการ
พิจารณาปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับการไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํ าที่มหาวิทยาลัย
ราชภฎัพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงสรุปไดวากรณีที่ขอบังคับฯ กํ าหนดใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย
ประจํ าตองมาจากการเลือกตั้ง ดังน้ัน การที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มิไดมาจากการลงคะแนนเลือกตั้ง ซ่ึง
เปนอกีข้ันตอนหนึง่ที่สํ าคัญของกระบวนการเลือกตั้ง จึงเปนการดํ าเนินการที่ยังไมครบถวน ตามกระบวนการและ
ข้ันตอนทีก่ฎหมายและขอบังคับของมหาวิทยาลัยกํ าหนดไว ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม

3.ภายหลงัทีก่รรมการสภาคณาจารยชุดปจจุบันจะครบวาระในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2549 ใหถือ
วา กรรมการสภาฯ ชดุดงักลาวยังจะสามารถปฏิบัติหนาที่ตอไปไดหรือไม

ในประเดน็น้ีเม่ือพิจารณาจากขอบังคับฯแลว ไมมีขอใดกํ าหนดใหมีการรักษาการได จนกวาจะได
กรรมการสภาคณาจารยชดุใหม และไมไดกํ าหนดใหกรรมการเทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะได
กรรมการครบจ ํานวน และโดยเจตนารมณของขอบังคับกํ าหนดใหตองมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารยและ
ตองด ําเนินการเลอืกตั้งใหเสร็จสิ้นกอนที่จะครบวาระการดํ ารงตํ าแหนงเม่ือกระบวนการเลือกตั้งยังไมเสร็จสิ้น องค
ประกอบของกรรมการสภาคณาจารยยังไมครบจํ านวน จึงยังไมอาจถือไดวากรรมการสภาคณาจารยเดิมสามารถ
ปฏิบตัหินาที่ตอไปได

กรณีทีไ่มอาจด ําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารยใหครบจํ านวนตามขอบังคับได เม่ือ
พิจารณาจากหมวด 8 บทเฉพาะกาล ขอ 33 และ ขอ 34 เปนกรณีที่กํ าหนดไวเฉพาะใหสภาคณาจารยและคณะ
กรรมการบริหารตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยสภาคณาจารย พ.ศ.2533 ปฏิบตัหินาที่ในฐานะสภา
คณาจารยคณะกรรมการบริหารตามขอบังคับน้ีตอไป จนกวาจะมีการแตงตั้งชุดใหม ซ่ึงนาจะเปนชวงรอยตอของ
การปรับปรุงแกไขขอบังคับฉบบัเดมิโดยขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน  วาดวย สภาคณาจารย พงศ.2545 เปน
ขอบงัคบัใหม จึงตองบัญญัติบทเฉพาะกาลดังกลาวไว แตไมอาจปรับใชกบักรณีที่ขอหารือได และกรณีน้ีขอเรียน
วาเปนประเดน็ปญหาขอกฎหมายซึง่ตองก ําหนดแนวทางปฏบิตัใิหสอดคลองกบัพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัขอนแกน
พ.ศ.2541 และขอบังคับฯ วาดวย สภาคณาจารย พ.ศ.2545 ดงัน้ัน จึงสมควรเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณา เน่ืองจากขอบังคับออกโดยสภามหาวิทยาลัย

จึงเสนอทีป่ระชมุเพ่ือพิจารณาใหขอคิดเห็นเสนอแนะเพื่อดํ าเนินการตอไป
ทีป่ระชุมไดพิจารณาเร่ืองดังกลาว  และไดขอเท็จจริงเพ่ิมเติม ดังน้ี
1. ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการสภาคณาจารยประเภทผูแทนคณะ ตามขอ 9.1 น้ัน

คณะกรรมการด ําเนินการเลือกตั้งฯ มิไดจัดใหมีการลงคะแนนเลือกตั้งจริง  เน่ืองจากตามประกาศคณะกรรมการ
ด ําเนินการเลือกตั้งฯ ฉบับที ่1/2549 ขอ 5.11.3  กํ าหนดไววา “ถามีผูสมัครไมเกินจํ านวนตํ าแหนงสมาชิก ตาม
ขอ 5.11.1 และขอ 5.11.2 ใหถือวาผูสมัครดงักลาวเปนผูไดรับเลือกตั้ง โดยไมตองลงคะแนน”

2. ผูสมัครรับเลอืกตัง้เปนกรรมการสภาคณาจารย ประเภทโดยการเลือกตั้งทั่วไป จากคณาจารย
ทัง้มหาวทิยาลยั มีจํ านวน 7 คน จากจํ านวนกรรมการที่กํ าหนดใหมีไดจํ านวน 9 คน และคณะกรรมการดํ าเนินการ
เลอืกตัง้ฯ มิไดจัดใหมีกระบวนการเลือกตั้งจริง เน่ืองจากเหตุผลเชนเดียวกับกรณีในขอ 1

3. ส ํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนังสือแจงมหาวิทยาลัยขอนแกน ถึงผลการวินิจฉัย
ของส ํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ นร 901/0448 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2549 ในประเด็นขอกฎหมายเกี่ยว
กบัการไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํ าที่มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา สรุปได
วา กรณีทีมี่กฏหมายก ําหนดใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํ าตองมาจากการเลือกตั้ง  หากมีผู
สมัครเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยไมครบจํ านวน ก็ตองจัดใหมีการเลือกตั้ง การประกาศใหผูสมัครเปนกรรมการ
สภามหาวทิยาลยัเลยโดยไมมีการเลือกตั้ง จึงเปนการดํ าเนินการที่ไมครบถวนตามกระบวนการและขั้นตอนที่
กฎหมายและขอบงัคบักํ าหนด ทั้งน้ี  มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับทราบหนังสือ จากสํ านักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษาที ่ศธ 0509.6(2.5)/ว708 เม่ือวันที่ 23 พฤษภาคม 2549 และสภามหาวิทยาลัยขอนแกนก็ไดรับทราบ
กรณีค ําวนิิจฉัยดงักลาว เม่ือวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 โดยกรณีดังกลาวจะมีลักษณะเชนเดียวกับการดํ าเนินการ
เพ่ือใหไดมาซ่ึงกรรมการสภาคณาจารย

4. โดยเหตทุีพ่ระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2541 มาตรา 18 กํ าหนดไววา “ใหมี
สภาคณาจารย ประกอบดวยกรรมการซึ่งคณาจารยประจํ าของมหาวิทยาลัยเลือกตั้งจากคณาจารยประจํ าของ
มหาวทิยาลยั” กรณีการด ําเนินการเพื่อใหไดมาซ่ึงกรรมการสภาคณาจารยน้ี จึงเปนเชนเดียวกันกับการไดมาซ่ึง
กรรมการสภามหาวทิยาลัยประเภทผูแทนคณาจารยประจํ าของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามที่คณะ
กรรมการกฤษฎกีาไดวินิจฉัย ดังน้ัน ประกาศของคณะกรรมการดํ าเนินการเลือกตั้งฯ ฉบับที่ 1/2549 เร่ือง กํ าหนด
การรับสมคัรและการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย ขอ 5.11.3  ก ําหนดไววา “ถามีผูสมัครไมเกินจํ านวนตํ าแหนง
สมาชกิ ตามขอ 5.11.1 และขอ 5.11.2 ใหถือวาผูสมัครดงักลาวเปนผูไดรับเลือกตั้ง โดยไมตองลงคะแนน” จึง
ไมชอบดวยกฎหมายและการดํ าเนินการที่ผานมาของคณะกรรมการดํ าเนินการเลือกตั้งฯ ตามประกาศคณะ
กรรมการด ําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย ฉบับที่ 5/2549 ลงวันที่ 23 ตุลาคม 2549 เร่ือง รายชื่อผูไดรับ
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เลอืกตัง้เปนสมาชิกสภาคณาจารย ทั้งประเภทผูแทนคณะและจากการเลือกตั้งทั่วไป จึงเปนการดํ าเนินการที่ยัง
ไมครบถวนตามกระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมายและขอบงัคับของมหาวิทยาลัยกํ าหนดไว

มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมมีติใหเสนอความเหน็ตอสภามหาวทิยาลัยขอนแกน  ดังน้ี
1. เห็นควรใหคณะกรรมการด ําเนินการเลอืกต้ังฯ แกไขประกาศคณะกรรมการด ําเนินการ
เลือกต้ังฯ ฉบบัที ่1/2549 เร่ือง กํ าหนดการรับสมัครและการเลือกต้ังสมาชิกสภา
คณาจารย ขอ 5.11.3  และก ําหนดใหชัดเจนวา แมจ ํานวนผูสมคัรจะมนีอยหรอืเทา
กบัจ ํานวนกรรมการทีจ่ะพงึมไีด กต็องจดัใหมกีารลงคะแนนเลอืกต้ัง และใหพจิารณา
ยกเลิกประกาศคณะกรรมการด ําเนินการเลอืกต้ังฯ ฉบบัที ่5/2549       ลงวนัที ่23
ตุลาคม 2549 เร่ือง รายช่ือผูไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาคณาจารย

2. เห็นควรใหคณะกรรมการด ําเนินการเลอืกต้ัง จดัใหมกีารลงคะแนนเลอืกต้ังจากรายชือ่
ผูทีส่มคัรไวเดิม ทัง้ประเภทผูแทนคณะและประเภทจากการเลอืกต้ังทัว่ไป      ในกรณี
ทียั่งไมมกีารจดัใหมกีารลงคะแนนจรงิ เพือ่ใหเปนไปตามกฎหมายและขอบงัคับ
มหาวทิยาลัยทีเ่กีย่วของ

3. ภายหลงัจากการด ําเนินการในขอ 2 แลวเสรจ็ หากยังไดจ ํานวนกรรมการสภา
คณาจารยยังไมครบจ ํานวนทีก่ ําหนดไวในขอบงัคับมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวยสภา
คณาจารย พ.ศ. 2549 ขอ 9 กเ็ห็นควรใหคณะกรรมการด ําเนินการจดัการรบัสมคัร
เพิม่เติมและดํ าเนินการเลอืกต้ังตอไป จนครบจ ํานวน

4. เห็นควรแกไขปรับปรุงขอบงัคับมหาวทิยาลัยขอนแกน ใหมคีวามยดืหยุน กรณทีี ่    ไม
สามารถเลอืกต้ังใหไดครบจ ํานวนกรรมการสภาคณาจารยตามทีข่อบงัคับก ําหนดและ
กรณกีารรักษาการในต ําแหนงกรรมการสภาคณาจารย ในกรณทีีก่รรมการสภา
คณาจารยพนจากตํ าแหนงและยังไมมกีรรมการสภาคณาจารยคนใหมหรือชุดใหม

อน่ึง ประธานสภาคณาจารย ขอใหบนัทกึในรายงานการประชมุดวยวา ไมเห็นดวยกบัมติ
ดังกลาวขางตน และยืนยันวากรรมการสภาคณาจารยเห็นควรใหมหาวทิยาลัยดํ าเนินการตามประกาศ
คณะกรรมการด ําเนินการเลอืกต้ังฯ ฉบบัที ่1/2549

ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ
5.1  รายงานผลการดํ าเนินคดีปกครอง ตามคดหีมายเลขดํ าที่ 124/2548
       หมายเลขแดงที่ 308/2549
ประธานเสนอตอที่ประชุมวา งานวินัยและนิติการ ไดรายงานผลการดํ าเนินคดีปกครอง กรณี   

นางววีรรณ  เหรียญเงิน ไดย่ืนฟองอธกิารบดตีอศาลปกครองขอนแกน ขอใหเพิกถอนประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน      (ฉบับ
ที ่260/2546) เร่ือง คาใชจายคาพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน       ใน
ระดบัการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน ฉบับลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2546 อางวาประกาศฯฉบับดังกลาวขัดตอรัฐธรรมนูญ
แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 โดยรัฐตองจัดการศึกษาไมตองเสียคาใชจายข้ันพ้ืนฐานไม
นอยกวา 12 ป ตอมาเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2549 ศาลปกครองขอนแกนไดพิพากษายกฟอง โดยเห็นวา การออก
ประกาศฉบับดังกลาวน้ัน ชอบดวยกฎหมายแลว ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ

5.2  ผลงานของโรงเรียนและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน
คณบดคีณะศกึษาศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา มีผลงานของโรงเรียนและนักเรียนโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยขอนแกน ดังน้ี
1.ในการจดัอนัดบัโรงเรียนเกงทีส่ดุ 1-100 ในประเทศไทย ปการศกึษา 2548 ของมลูนิธสิงเสริม

โอลมิปกวชิาการและพฒันามาตรฐานวทิยาศาสตรศกึษาในพระบรมราชปูถมัภสมเดจ็พระพ่ีนางเธอเจาฟากลัยานิวฒันา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร น้ัน  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน อยูในอันดับที่ 32

2.ผลงานนักเรียน
2.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (ศกึษาศาสตร) ระดับมัธยมศึกษา

1.ไดรับเหรียญเงินในการแขงขันคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรโอลิมปกแหง
ประเทศไทย และไดเขารอบ 25 คน สดุทาย เพ่ือเขาคายในการคัดเลือกเปนตัวแทนของประเทศไทย

2.ไดรับการคดัเลอืกเพ่ือเขาคายคัดเลือกไปแขงขันวิทยาศาสตรโอลิมปก
ระหวางประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนตน จากนักเรียนทั่วประเทศ (รอบสุดทาย)

3.ชนะเลศิอนัดบัที ่1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรองชนะเลิศอันดับที่ 1
ของประเทศไทย ในการแขงขันตอบปญหาเศรษฐศาสตรของธนาคารแหงประเทศไทย
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครั้งที่  17/2549  ณ  วันที่  15 พฤศจิกายน 2549
หมายเหตุ : ไดรบัการรบัรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 18/2549 เม่ือวันที่ 15 ธันวาคม 2549 เรียบรอยแลว

2.2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (มอดินแดง) ระดับมัธยมศึกษา
ไดรับรางวลัชนะเลิศ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรางวัลรองชนะเลิศ

อนัดบัสอง ระดบัประเทศ ประเภทสาขาชีวภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร
ระดบัประเทศ จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย โครงงานวิทยาศาสตรสาขาชีวภาพ

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ

5.3  รายงานประจ ําป 2548 ของสํ านักงานสนับสนุนการวิจัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       (สสว.)
ผูชวยอธกิารบดฝีายวิจัย ผูแทนรองอธิการบดีฝายวิจัยเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัย

ไดจัดตัง้ส ํานักงานสนบัสนุนการวิจัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สสว) เปนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือรอง
รับการสนบัสนุนการวิจัยจากหนวยงานและสวนราชการตางๆ ซ่ึงปจจุบนั สสว. มีหนวยงานภายในจํ านวน 6 เครือ
ขาย คอื 1) ส ํานักงานเครือขายดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) สํ านักงานเครือ
ขายบริหารการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีสูชมุชน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 3) สํ านักงานสนับสนุนการวิจัย
ระบบสขุภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  4) ศนูยพัฒนาการกระจายอํ านาจสูทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน 5)
ส ํานักงานเครือขายพัฒนาวิชาการและขอมูลยาเสพติด  6) หนวยงานเครือขายพัฒนาศักยภาพหมูบาน/ชุมชน
ทัง้น้ี สสว.ไดจัดทํ ารายงานประจํ าป 2548 เรียบรอยแลว ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่นๆ
6.1  การเตรยีมความพรอมสํ าหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจํ าป พ.ศ.2549
รองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา เพ่ือเตรียมความพรอมสํ าหรับพิธีพระ

ราชทานปริญญาบัตร ประจํ าป พ.ศ.2549 น้ี มหาวทิยาลัยกํ าหนดจะมีการประชุมรวม 4 ฝายในวันที่  22
พฤศจิกายน  2549 เวลา 10.00 น. เปนตนไป จึงขอเรียนเชิญทุกทานที่เกี่ยวของเขารวมการประชุมดังกลาวดวย
โดยส ํานักบริหารและพัฒนาวิชาการจะมีหนังสือเรียนเชิญตอไป

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ

6.2  ขอหารือเร่ืองการสรรหาหัวหนาสายวิชา
คณบดคีณะเทคนิคการแพทยเสนอตอที่ประชุมวา ขอหารือเร่ืองการสรรหาหัวหนาสายวิชา

โดยมหาวทิยาลัยควรพิจารณาดํ าเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว
ประธานแจงตอที่ประชุมวา ในการดํ าเนินการเร่ืองดังกลาว  ควรพิจารณาอางอิงขอบังคับ

มหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย การสรรหาหัวหนาภาควิชา พ.ศ.2541 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2543  ซ่ึงจะตองเสนอ
ขอปรับแกไขใหสอดคลองกับการสรรหาหัวหนาสายวิชาตอไป

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 11.50 นาฬิกา

(ลงชื่อ)              กลุธิดา  ทวมสุข
             (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)

                   รองอธกิารบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
                  เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน  มูลศรี
ผูบันทึกรายงานการประชุม
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