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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครัง้ที ่ 14/2549  ณ วันที่  11 ตุลาคม 2549
หมายเหตุ : ไดรบัการรบัรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 15/2549 เม่ือวันที่ 18 ตุลาคม 2549 เรียบรอยแลว

รายงานการประชุมคณบดี
คร้ังที่ 14/2549

เมื่อวันพธุที่ 11 ตุลาคม  2549
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ

                                             
ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต  สกลไชย อธิการบดี ประธาน
2. ผศ.สัมฤทธิ์  หังสะสูตร ผูชวยอธกิารบดีฝายการคลังและพัสดุ

แทนรองอธิการบดีฝายบริหาร
3. รศ.ศกัดา  ไชยกิจภิญโญ ผูชวยอธกิารบดีฝายวิชาการ

แทนรองอธกิารบดีบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
4. รศ.พิศาล  ศิริธร รองอธิการบดีฝายวิจัย

และรักษาราชการแทนผูอ ํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
5. ผศ.อนุชา  นิลประพันธ ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา

แทนรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
6. ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
7. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท รองอธกิารบดีฝายพัฒนาบุคลากร
8. ผศ.วันชัย   สุมเล็ก รองอธกิารบดีฝายวิทยาเขตหนองคาย
9. รศ.ล ําปาง  แมนมาตย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
10. รศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ คณบดคีณะเกษตรศาสตร
11. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร
12. ศ.ละออศรี  เสนาะเมือง คณบดคีณะวิทยาศาสตร
13. รศ.ลดัดา  ศิลานอย รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดคีณะศึกษาศาสตร
14. รศ.เอือ้มพร  ทองกระจาย คณบดคีณะพยาบาลศาสตร
15. ศ.วรุิฬห  เหลาภัทรเกษม คณบดีคณะแพทยศาสตร
16. ผศ.เยาวลักษณ  อภิชาติวัลลภ คณบดคีณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
17. รศ.ชชูาติ อารีจิตรานุสรณ คณบดคีณะเทคนิคการแพทย
18. รศ.พิษณุ  อุตตมะเวทิน คณบดคีณะสาธารณสุขศาสตร
19. รศ.อินทรพล  หอวิจิตร คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
20. ผศ.อาภรณี  ไชยาคํ า รองคณบดีฝายวิชาการ

แทนคณบดคีณะเภสัชศาสตร
21. ผศ.คณิต  วิชิตพันธุ รองคณบดีฝายแผนและพัฒนา

แทนคณบดีคณะเทคโนโลยี
22. รศ.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย คณบดคีณะสัตวแพทยศาสตร
23. รศ.ธาดา  สุทธิธรรม คณบดคีณะสถาปตยกรรมศาสตร
24. รศ.มันทนา  สามารถ คณบดคีณะวิทยาการจัดการ
25. ผศ.รุง  ธีระพิจิตร คณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร
26. นายกิตติบดี  ใยพูล รักษาราชการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร
27. รศ.สมาน  ลอยฟา ผูอ ํานวยการสํ านักวิทยบริการ

(ส ํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู)
28. รศ.สมภพ  พระธานี ผูอ ํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
29. รศ.จิตเจริญ  ไชยาคํ า ผูอ ํานวยการศูนยบริการวิชาการ
30. ผศ.เพ็ญประภา  เพชระบูรณิน รองผูอํ านวยการฝายบริหาร

แทนผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล
(ส ํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)

31. นางพรรณวดี  ตันติศิรินทร รองประธานสภาคณาจารย คนที่ 1
แทนประธานสภาคณาจารย

32. ผศ.อารมย  ตตัตะวะศาสตร รองอธกิารบดีฝายแผนและสารสนเทศ
ปฏิบัติหนาที่แทนเลขานุการที่ประชุม

33. นางสังวาลย ชางทอง ผูชวยเลขานุการที่ประชุม
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ผูไมมาประชุมเน่ืองจากติดราชการและภารกิจอ่ืน
1. รศ.ชรัตน  มงคลสวัสดิ์ ผูรักษาราชการแทนผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร

ผูเขารวมประชุม
1. นางบุบผา  ชอบใช รองประธานสภาขาราชการและลูกจาง คนที่ 2

แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง
2. นางณัฐสมล  ธนกูลรังสฤษดิ์ ผูชวยผูอํ านวยการ

แทนผูอ ํานวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

เร่ิมประชุมเวลา 09.50 นาฬิกา

ประธานกลาวเปดประชมุและกอนด ําเนินการประชมุ ประธานไดกลาวตอนรับ และแนะน ําคณบด ี ผู
อ ํานวยการทีม่ารับต ําแหนงใหมจํ านวน 4 ทาน คอื รศ.พิษณุ  อตุตมะเวทนิ คณบดคีณะสาธารณสขุศาสตร ผศ.เยาว
ลกัษณ  อภิชาตวิลัลภ  คณบดคีณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร รศ.สณีุรัตน  เอีย่มละมัย คณบดคีณะสตัวแพทย
ศาสตร และรศ.พีระศกัดิ ์ ศรีฤาชา ผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล (สํ านักบริหารและพัฒนาวิชาการ)

และเน่ืองจาก รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ติดภารกิจ จึงไดมอบหมายให
รองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศทํ าหนาที่เลขานุการที่ประชุมแทน จากน้ันประธานไดดํ าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระดงัตอไปน้ี

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองแจงตอที่ประชุม
1.1  เร่ืองทีไ่ดนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่ 9/2549
        เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2549 และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง
รองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศเสนอตอทีป่ระชมุวา ดวยในคราวประชมุสภามหาวทิยาลยัขอนแกน

คร้ังที่ 9/2549 เม่ือวันที่ 4 ตลุาคม 2549  มีเร่ืองทีไ่ดนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง
ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณบดี คร้ังที่ 13/2549 เมื่อวันที่ 22 กนัยายน 2549
ทีป่ระชมุมีมตรัิบรองรายงานการประชมุคร้ังที ่13/2549 เม่ือวนัที ่22 กนัยายน 2549 โดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสบืเน่ืองจากการประชุมคร้ังกอน   
3.1  การพจิารณาเสนอแตงต้ังคณะกรรมการบริหารอาคารขวัญมอ
รองอธกิารบดฝีายกจิการพิเศษเสนอตอที่ประชุมวา ดวยคณะกรรมการบริหารอาคารขวัญมอ

ซ่ึงแตงตัง้ตามขอ 7 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารอาคารขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ.2546 ทีก่ ําหนดใหมีคณะกรรมการบริหาร ประกอบดวย อธิการบดี เปนประธาน ผูแทนจากที่ประชุมคณบดี
จํ านวน 3 คนและผูทรงคุณวุฒิจํ านวน ไมเกิน 5 คน ผูอ ํานวยการศูนยบริการวิชาการ เปนกรรมการและเลขานุการ
ซ่ึงบดัน้ี คณะกรรมการฯ ไดครบวาระการดํ าเนินงานแลว ในการนี้ จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาเสนอผูแทน
จากที่ประชุมคณบดี จํ านวน 3 คน รวมเปนกรรมการดังกลาว ทั้งน้ี ในสวนของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ขอเสนอชื่อ
กรรมการผูทรงคณุวฒิุจํ านวน 4 คน คือ 1. รศ.ประจักษ  พัวเพ่ิมพูลศิริ  2. นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดขอนแกน
3. ประธานหอการคาจังหวัดขอนแกน  และ 4. นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน หรือผูแทน รวมเปน
กรรมการดังกลาวดวย

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาเสนอผูแทนจากที่ประชุมคณบดี จํ านวน 3 คน รวมเปนกรรมการ
ดงักลาว และพิจารณาใหความเห็นชอบรายชื่อผูทรงคุณวุฒิตามที่เสนอ

มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว  มมีติเห็นชอบรายช่ือผูทรงคุณวฒุจิ ํานวน 4 รายช่ือ ตามที่
เสนอ และเสนอผูแทนคณบด ีจ ํานวน 3 คน รวมเปนกรรมการดงักลาว ดังน้ี

1. คณบดีคณะวทิยาการจดัการ
2. คณบดีคณะแพทยศาสตร
3. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
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ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การพจิารณานํ าเงินรายไดเปนเงินคาตอบแทนหรือเงินสมนาคุณหรือเงินรางวัลฯ
ประธานเสนอตอที่ประชุมวา  ดวยในปจจุบัน มีหนวยงานในมหาวิทยาลัยไดปรับปรุงและ

พัฒนาการปฏบิตังิานของบุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและสมรรถนะ มีการกํ าหนด Term  of  Reference
(TOR) เม่ือผลการปฏบิตังิานเปนไปตามเปาหมาย ตัวชี้วัด และเกิดรายไดเพ่ิมมากข้ึน   บางหนวยงานไดเร่ิมใช
เงินรายไดจากผลการดํ าเนินงานจายคาตอบแทน หรือเงินรางวัลหรือเงินที่เรียกชื่ออยางอื่นแกผูปฏิบัติงานของ
หนวยงาน เพ่ือสรางแรงจงูใจ ซ่ึงในกรณีดังกลาวน้ี คณะกรรมการเงินรายไดมีความเห็นวา ควรใหที่ประชุมคณบดี
ไดรับทราบและใหขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังน้ัน เพ่ือใหเกิดแนวทางปฏิบัติที่หนวยงานตางๆ สามารถดํ าเนินการได
จึงเสนอทีป่ระชมุคณบดพิีจารณาในหลักการวา ในกรณีที่หนวยงานไดตั้งเปาหมายในการดํ าเนินงานทั้งเปาหมาย
ระดบัหนวยงานและเปาหมายระดับบุคคลไดดํ าเนินการบรรลุเปาหมายสงผลใหเกิดรายไดแกหนวยงาน ซ่ึงครอบ
คลมุรายจายของการดํ าเนินงานแลว  หนวยงานนั้นอาจนํ าเงินรายได จายเปนเงินคาตอบแทนหรือเงินสมนาคุณ
หรือเงินรางวลัแกผูปฏิบัติงานและแกผูบริหารหรือหัวหนาหนวยงานระดับตางๆได ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขทีไ่ดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเงินรายได

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาในหลกัการเพ่ือนํ าไปสูแนวปฏิบัติตอไป
มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมขีอคิดเห็น เสนอแนะ ดังน้ี
1. การพจิารณาเรือ่งคาตอบแทนน้ัน ควรพจิารณาดวยความละเอียดรอบคอบ เพือ่ใหเกดิ
ความเปนธรรมกบับคุลากรในภาพรวม และไมใหเกดิความซํ ้าซอน กรณทีีบ่คุลากรได
รับการจายคาตอบแทนอ่ืนอยูแลว

2. มหาวทิยาลัยควรมหีลักเกณฑกลางในการจายเงินคาตอบแทนส ําหรับภารกจิดานการ
สอน การวจิยั และการบริการวชิาการทีชั่ดเจน โดยกลุมทีม่ภีาระงานในลกัษณะทีใ่กล
เคียงกนั ควรมอัีตราคาตอบแทนเหมอืนกนั   ทัง้น้ี ทีป่ระชุมไดเสนอใหมคีณะท ํางาน
เพือ่พจิารณาหลกัเกณฑการจายคาตอบแทน ประกอบดวย 1. คณบดีคณะวทิยาการ
จดัการ  2. ประธานสภาขาราชการและลกูจาง และ 3. มอบใหฝายแผนและสารสนเทศ
รวมกบัฝายพฒันาบคุลากร พจิารณาเสนอแตงต้ังคณะท ํางานเพิม่เติมตามความเหมาะ
สมตอไป

3. ขอคิดเห็นเสนอแนะอืน่ๆ
- หลักการจายเงินคาตอบแทนน้ัน ควรพจิารณาเรือ่งปริมาณงาน ประกอบกบั
ประสิทธภิาพและประสทิธผิลของงานดวย และการคิดอัตราคาตอบแทนน้ัน ไม
ควรก ําหนดเปนรอยละ

4.2  สรุปการสอบสวนขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณี นส.สุริศา มาลัย
       ผิดสัญญาลาศึกษาตอ ณ ตางประเทศ
ผศ.ธนู  พลวฒัน ประธานคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงความผิดทางละเมิด  กรณี นางสาว

สริุศา มาลัย เสนอตอที่ประชุมวา  ตามทีม่หาวทิยาลยัไดมีคํ าสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงความรับ
ผิดทางละเมดิ กรณี นางสาวสุริศา  มาลัย อดีตอาจารยสังกัดภาควิชาภาษาตางประเทศ คณะมนุษยศาสตรและ
สงัคมศาสตร ผิดสญัญาลาศกึษาตอตางประเทศ  และมหาวิทยาลัยไมสามารถเรียกใหบุคคลดังกลาวชดใชเงิน
ทนุการศกึษาได เน่ืองจากคดีขาดอายุความ ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม น้ัน คณะ
กรรมการสอบสวนไดพิจารณาแลวเห็นวา กรณีดังกลาว ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของทั้งหมดตั้งใจปฏิบัติงาน   เต็ม
ความสามารถ แตมีปญหาเร่ืองภารกิจงานราชการเพิ่มข้ึน อัตรากํ าลังลดลง และความไมชัดเจนในเร่ืองเง่ือนไข
ของระยะเวลาของคดคีวามที่เปลี่ยนแปลงไป เจาหนาที่ที่เกี่ยวของทั้งหมดไมไดมีเจตนาทํ าใหทางราชการเสีย
หายและประมาทเลนิเลออยางรายแรงแตอยางใด จะเห็นไดวาในการดํ าเนินงานของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของของ
มหาวทิยาลยัขอนแกนและหนวยงานที่เกี่ยวของภายนอก ทํ าใหเกิดความเสียหาย ไมสามารถเรียกชดใชเงินผิด
สญัญารับทนุกรณีน้ีน้ัน มิไดเกิดจากความจงใจ หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง แตเปนการปฏิบัติหนาที่ตาม
ล ําดบัข้ันตอน จึงถอืไดวา เปนความเสียหายที่เกิดจากระบบราชการทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับสวนราช
การภายนอกและหากกรณทีีจ่ะตองมีการชดใชเงินตอความเสียหายที่เกิดข้ึน เห็นควรใหมหาวิทยาลัยนํ าเสนอ
สภามหาวทิยาลยัเพ่ือพิจารณาใชเงินรายไดทดแทนตอไป เพ่ือขวัญและกํ าลังใจแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทุก
ระดบั ทัง้น้ี คณะกรรมการไดมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบและพจิารณา
มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมมีติ ดังน้ี
1. เห็นควรเสนอคณะกรรมการบรหิารงานบคุคลพจิารณาตอไป ทัง้น้ี ทีป่ระชุมคณบดมีี
ขอคิดเห็นเสนอแนะวา ควรพจิารณาโทษสถานเบากบัเจาหนาทีท่ีเ่กีย่วของในกรณี
ดังกลาว



- 4 -

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครัง้ที ่ 14/2549  ณ วันที่  11 ตุลาคม 2549
หมายเหตุ : ไดรบัการรบัรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 15/2549 เม่ือวันที่ 18 ตุลาคม 2549 เรียบรอยแลว

2. มหาวทิยาลัยควรด ําเนินการปรับร้ือและจดักระบวนงานใหมในทกุหนวยงาน มรีะบบ
การสงมอบงานทกุระดับ  และมกีารจดัอบรมใหเจาหนาทีท่ีเ่กีย่วของไดรับทราบและถอื
ปฏิบติัอยางถกูตอง

3. ใหคณะตางๆ ทีเ่กดิปญหาความรบัผิดทางละเมดิในท ํานองเดียวกนัน้ี  เสนอรายงานตอ
มหาวทิยาลัยดวย

ระเบยีบวาระที่  5  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ
5.1  การขออนุมัติเปดหลักสูตร
ดวยมีหลกัสตูรทีข่ออนุมัติเปดสอน ที่ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรอง

หลกัสูตร เรียบรอยแลว จํ านวน 3 หลกัสูตร ดังน้ี

ช่ือหลักสูตรและสาขาวิชา หนวยงานรับผิดชอบ

ผานความเห็นชอบของคณะ
กรรมการกลั่นกรองหลักสูตร

ของมหาวิทยาลัย
(คร้ังที่ วันที่)

1.หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.2549
1.1ระดบัปริญญาโท
(1) หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต
     สาขาวิชาการคุมครองผูบริโภคและ
     การจดัการดานสุขภาพ

คณะเภสัชศาสตร
และบัณฑิตวทิยาลัย

17/2549
  (26 ก.ย.2549)

รวมหลกัสตูรปรับปรุง  ระดับปริญญาโท 1 หลกัสูตร
2.หลกัสตูรใหม พ.ศ. 2549
2.1ระดับปริญญาเอก
(1) หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต
      สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

คณะเทคโนโลยี
และบัณฑิตวิทยาลัย

16/2549
  (7 ก.ย.2549)

รวมหลักสูตรใหม  ระดับปริญญาเอก 1 หลกัสูตร
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

5.2  วารสารวจิยั มข. ปที ่11 ฉบบัที ่3
กองบรรณาธกิารวารสารวจัิย มข. ไดจัดพิมพวารสารวิจัย มข. ปละ 4 ฉบับ เพ่ือเผยแพรบทความ

ประเภทตางๆ ของคณาจารยในมหาวทิยาลยั รวมทัง้ผลงานวชิาการจากนกัวชิาการภายนอกมหาวทิยาลยัดวย บดัน้ี
ไดด ําเนินการจดัพิมพวารสารวิจัย มข. ปที่ 11 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม – กนัยายน 2549) เรียบรอยแลว ซ่ึงมีราย
ละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

5.3  จ ํานวนผูสมคัรสอบคดัเลือกบคุคลเขาศึกษาในมหาวทิยาลัยขอนแกน โดยวธิรัีบตรง
                        ประจ ําปการศึกษา 2550

ดวยส ํานักบริหารและพัฒนาวิชาการไดสรุปจํ านวนผูสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน
มหาวทิยาลยัขอนแกน โดยวิธีรับตรง ประจํ าปการศึกษา 2550 ในระหวางวันที่ 30 สิงหาคม – 11 กนัยายน 2549
เรียบรอยแลว มีจํ านวนผูสมัครทั้งหมด 41,745 คน มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ

ทีป่ระชุมรับทราบ

5.4  สรุปกจิกรรมตางๆของมหาวทิยาลัยขอนแกน และรายงานสรปุขาวมหาวทิยาลัยขอนแกน
       ในหนาหนังสือพมิพ วารสาร ส่ือมวลชน  ประจ ําเดือนกนัยายน 2549
ดวยในเดอืนกนัยายน 2549 มหาวทิยาลยัไดด ําเนินกจิกรรมทีส่ ําคญัๆ ในดานการพฒันาวชิาการและ

ผลติบณัฑิต การวจัิย การบริการวชิาการ การสงเสริมศลิปะวฒันธรรม การพัฒนานักศกึษา การพัฒนาระบบบริหารและ
บคุลากร และการจดักจิกรรมพิเศษ ซ่ึงมีรายละเอยีดบรรจใุนแผนซีดปีระกอบวาระการประชมุ

นอกจากนี ้ฝายกจิการพเิศษ และงานประชาสมัพันธยังไดรวบรวมรายงานขาวมหาวทิยาลยัขอนแกน
ในหนาหนังสอืพิมพ วารสาร สือ่มวลชน ประจํ าเดอืนกนัยายน 2549    โดยแยกประเภทเปนขาวดานตางๆ ไดแก ขาว
พัฒนาวชิาการและผลติบณัฑิต  การวจัิย การบริการวชิาการ และกจิกรรมพิเศษ ซ่ึงมีรายละเอยีดบรรจุในแผนซีดี
ประกอบวาระการประชมุ
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จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่นๆ
6.1  การดํ าเนินการเลอืกต้ังกรรมการสภามหาวทิยาลัย ประเภทผูแทนคณาจารยประจ ํา
ประธานเสนอตอที่ประชุมวา สืบเน่ืองจากทีค่ณะกรรมการดํ าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารยประจํ า ไดรับสมคัรกรรมการสภามหาวทิยาลยัขอนแกน ประเภทผูแทน
คณาจารยประจํ า  ระหวางวนัที ่4 - 20 กันยายน 2549  และไดขยายวันเวลารับสมัครถึงวันที่ 21 กันยายน 2549
น้ัน ดวยปรากฏวา ศาสตราจารยเมธา วรรณพัฒน  อาจารยประจํ าสังกัดคณะเกษตรศาสตร มีบันทึกดวนที่สุด     
ที ่ศธ 0514.3.1.12/1203 ลงวันที่ 25 กันยายน 2549  ถึงอธิการบดี ขออุทธรณวา ไดย่ืนใบสมัครเปนกรรมการ
สภามหาวทิยาลัยขอนแกน ประเภทผูแทนคณาจารยประจํ า ในวันที่ 18 กันยายน 2549  และ    มีหนังสือฉบับลง
วนัที ่16 กนัยายน 2549 ถึงประธานคณะกรรมการดํ าเนินการเลือกตั้งฯ ขอมอบหมายให     รองศาสตราจารย
สดดุ ีวรรณพัฒน เปนผูย่ืนใบสมัครแทน เน่ืองจากตนไดรับอนุมัติใหเดินทางไปราชการ      ณ ประเทศสหรัฐ
อเมริกา และประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต ระหวางวันที่ 17  สิงหาคม ถึงวันที่ 23 กันยายน 2549  ตอมาเมือ่เดนิ
ทางกลบัมาปฏบิตัริาชการในวนัที ่25 กนัยายน 2549 จึงทราบจากประธานคณะด ําเนินการเลอืกตัง้ฯ วาไมอนุญาต
ใหสมัครได  เน่ืองจากขัดตอประกาศคณะกรรมการดํ าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทน
คณาจารยประจํ า ฉบับที่ 2/2549  ลงวันที่ 1 กันยายน  2549  เร่ือง วิธีการและหลักเกณฑการเลือกตั้งกรรมการ
สภามหาวทิยาลยัขอนแกน ประเภทผูแทนคณาจารยประจํ า ขอ 6.2  ซ่ึงกํ าหนดวาการย่ืนใบสมัครผูสมัครตองย่ืน
เอกสารดวยตนเองที่สถานที่รับสมัคร จึงขออุทธรณใหมหาวิทยาลัยพิจารณา

อธกิารบดไีดขอความเหน็จากงานวนัิยและนิตกิาร และคณะนิตศิาสตรแลว เหน็วาการมหีนังสอืมอบ
หมายเปนลายลักษณอักษรใหผูอื่นมาย่ืนแทนนั้นถือเสมือนเจาตัวย่ืนเอง และประกาศฉบบัดงักลาวออกโดยขอ
บงัคบัมหาวทิยาลยัขอนแกนวาดวย หลกัเกณฑและวธิกีารเลอืกตัง้กรรมการสภามหาวทิยาลยั ประเภทผูแทนคณาจารย
ประจํ าและประเภทผูแทนขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541  โดยที่เจตนารมณของ  ขอบังคับดัง
กลาวมวีตัถปุระสงคเพ่ือเปดโอกาสใหมีการเลือกตั้งเปนการทั่วไป โดยกํ าหนด คุณสมบัติผูมีสิทธิสมัคร ตาม
หมวดที ่1  ขอ 4  สํ าหรับกรณีของศาสตราจารยเมธา  วรรณพัฒน  เปนกรณีที่มิใชขาดคุณสมบัติของผูมีสิทธิ
สมัคร แตเปนกรณีไมไดย่ืนใบสมัครดวยตนเองเน่ืองจากไปราชการตางประเทศ จึงมอบหมายใหบคุคลอืน่มาย่ืนใบ
สมัครแทน ดงัน้ัน หากพจิารณาตามหลกัทั่วไป การเลือกตั้งจะตองเปดโอกาสใหมีผูสมัครจํ านวนมากทีส่ดุ เพ่ือให
คณาจารยไดเลอืกบคุคลทีต่นเหน็วาเหมาะสมเขาไปปฏบิตัหินาทีแ่ทนในสภามหาวทิยาลยั และกรณีดงักลาวการไป
ราชการตางประเทศ ถอืวามีเหตผุลความจ ําเปนทีไ่มอาจมาย่ืนใบสมัครดวยตนเองได ดังน้ัน จึงเห็นควรใหคณะ
กรรมการด ําเนินงานเลือกตั้งฯ รับการสมัคร ของ ศาสตราจารยเมธา วรรณพัฒน โดยขยายเวลาการรับสมัครออก
ไปอกี 30 วนั หรือ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเปนสมควร ทัง้น้ี สภามหาวิทยาลัย คราวประชุมคร้ังที่ 9/2549 เม่ือวัน
ที ่4 ตุลาคม 2549 ไดพิจารณาแลวเหน็วากรณีดงักลาว เปนกรณีที่มิใชการขาดคุณสมบัติ
ของผูมีสทิธสิมัคร แตเปนกรณีที่ไมไดย่ืนใบสมัครดวยตนเองเน่ืองจากไปราชการตางประเทศในชวงเวลาที่เปดรับ
สมัคร  จึงถอืไดวามิใชความผิดของผูสมัคร  ประกอบกับตามเจตนารมณของ    ขอบังคับฯที่ใหมีการเลือกตั้ง ก็
เพ่ือเปนการเปดโอกาสใหอาจารยที่มีคุณสมบัติสามารถสมัครเขารวมในกระบวนการเลอืกตัง้ไดอยางกวางขวาง
สวนผลการเลอืกตัง้น้ัน ข้ึนอยูกบัการลงคะแนนของประชากร  สภามหาวิทยาลัยจึงมีมติ ดังน้ี

1.  เพ่ือเปนการเปดโอกาสใหอาจารยที่ไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยไปราชการ
    ตางประเทศ ในชวงการรับสมัคร (วันที่ 4 –21 กันยายน 2549) สามารถสมัครเขารับการ

      เลอืกตัง้เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารยประจํ าได มิใชเฉพาะกรณี
      ของ ศาสตราจารยเมธา วรรณพัฒน เทาน้ัน  จึงเห็นควรใหบุคคลที่มีคุณสมบัติและอยูในขาย
      ขางตน สามารถสมคัรเพ่ิมเติมไดโดยใหขยายเวลาการรับสมัครออกไปอีก 1 สัปดาห

2.  สบืเน่ืองจากขอ 1  จึงเห็นควรใหเลื่อนวันลงคะแนนเลือกตั้งจากวันที่ 9 ตุลาคม 2549   
    ออกไปอกี โดยนับจากวันสุดทายของวันขยายวันรับสมัครไปอีก 1 สัปดาห  (รวมกับขอ 1
    เปน  2  สัปดาห)
ตอมาเมือ่วนัที ่5 ตลุาคม 2549 มหาวิทยาลัยไดเชิญคณะกรรมการดํ าเนินการเลือกตั้งฯ มา

ประชมุรวมกนักบัผูบริหารมหาวิทยาลัย โดยไดสอบถามความคิดเห็นกรณีดังกลาวตอคณะกรรมการฯ จึงเห็นสม
ควรใหมหาวทิยาลยัออกประกาศเลื่อนวันลงคะแนนเลือกตั้งจากวันที่ 9 ตุลาคม 2549 ออกไป สวนการดํ าเนินการ
อืน่ๆทีเ่กีย่วของกบัการเลือกตั้งคณะกรรมการฯ จะแจงใหทราบในภายหลัง ดังรายละเอียดปรากฏในประกาศ
มหาวทิยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 1149/2549 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2549 ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

บดัน้ี คณะกรรมการดํ าเนินการเลือกตั้งฯ ตามคํ าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 2997/2549 ลงวัน
ที ่16 สิงหาคม 2549  แจงวาไมสามารถปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยได  จึงขอลาออกจากการเปนกรรมการ
ด ําเนินการเลือกตั้งฯ ตั้งแตวันที่  6 ตลุาคม 2549 เปนตนไป ดังรายละเอียดปรากฎในบันทึกสํ านักงานคณบดี
คณะเกษตรศาสตร ดวนที่สุด ที่ ศธ 0514.3.1/577 ลงวันที่  6 ตุลาคม 2549
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครัง้ที ่ 14/2549  ณ วันที่  11 ตุลาคม 2549
หมายเหตุ : ไดรบัการรบัรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 15/2549 เม่ือวันที่ 18 ตุลาคม 2549 เรียบรอยแลว

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาแนวทางการดํ าเนินงานในกรณีดังกลาวตอไป
 มติ    ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมีมติใหมีการแตงต้ังคณะกรรมการดํ าเนินการเลือกต้ัง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารยประจํ าชุดใหม  โดย

1. ใหคณะเสนอช่ือผูแทนผานความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการประจํ าคณะ      
คณะละ 1 คน

2. ทีป่ระชุมคณบดมีขีอเสนอแนะใหคณะกรรมการชุดใหมพิจารณาดํ าเนินการตอจาก
กระบวนการเดมิทีค่ณะกรรมการชุดเดิมไดดํ าเนินการไวแลว โดยไมตองเริ่มใหม

3. มหาวทิยาลัยจะไดเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อเล่ือนวันลงคะแนนเลือกต้ังออกไปอีก
เพือ่ใหระยะเวลาดํ าเนินการมีความเหมาะสม

4. ผูทีส่ามารถสมัครเขารับการเลือกต้ังฯ เพิ่มเติมในครั้งน้ีได ตองอยูในเงื่อนไขที่ไดรับ
อนุมติัจากมหาวิทยาลัยใหไปราชการตางประเทศครอบคลุมชวงเวลาระหวางการรับ
สมัคร (วันที่ 4 –21 กันยายน  2549)  และมหีลักฐานแสดงชัดเจน เทาน้ัน

6.2  การกลัน่กรองและจดักลุมรายช่ือผูสมควรไดรับแตงต้ังใหดํ ารงต ําแหนง
         นายกสภามหาวทิยาลัยและกรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวฒุิ
        - รายงานการประชุมลบั -

เลิกประชุมเวลา 12.30 นาฬิกา

      อารมย   ตตัตะวะศาสตร
             (ผูชวยศาสตราจารยอารมย  ตตัตะวะศาสตร)

                            รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
              ปฏิบตัิหนาที่แทนเลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางสังวาลย  ชางทอง
ผูชวยเลขานุการที่ประชุมคณบดี
ผูตรวจรายงานการประชุม

นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน  มูลศรี
ผูบันทึกรายงานการประชุม
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