
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
คร้ังที่  9/2549

วันพุธที่  4 ตุลาคม  2549
ณ  หองประชุมสารสนิ  ช้ัน 2   อาคารแกนกลัปพฤกษ

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

ผูมาประชุม
  1. พลต ํารวจเอกเภา  สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน   ประธาน
  2. นางผาณิต  นิติทัณฑประภาศ           อปุนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
  3. นายเจตน  ธนวัฒน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  4. พล.ต.อ.สมชาย  ไชยเวช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  5. นายทองใบ  ทองเปาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  6. นายสมพร  กลิ่นพงษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  7. ศ.จีระ  หงสลดารมภ         กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  8. ศ.กนก  วงษตระหงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  9. ศ.ปยะวัติ  บุญ-หลง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
 10. นายพิสิฐ  ลี้อาธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
 11. นายเฉลิมชัย  วงษนาคเพช็ร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
 12. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกํ าจร ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
 13. รศ.สมุนต   สกลไชย                               อธิการบดี
 14. ผศ.พิศิษฐ  โจทยกิ่ง ประธานสภาคณาจารย
 15. รศ.ด ํารงค  หอมดี          รองอธิการบดีฝายบริหาร

กรรมการสภามหาวทิยาลยัจากผูแทนรองอธกิารบดี
 16. รศ.ประจักษ  พัวเพ่ิมพูลศิริ  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
 17. รศ.สลุดัดา  ลอยฟา คณบดคีณะศึกษาศาสตร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
 18. รศ.กติตชิัย  ไตรรัตนศิริชัย        คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
 19. ศ.วรุิฬห  เหลาภัทรเกษม คณบดีคณะแพทยศาสตร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
 20. รศ.จิตเจริญ  ไชยาคํ า ผูอ ํานวยการศูนยบริการวิชาการ

กรรมการสภามหาวทิยาลยัจากผูแทนผูอ ํานวยการ
 21. รศ.กิง่ฟา  สินธุวงษ        กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง

จากคณาจารยประจํ า
 22. ศ.เมธา  วรรณพัฒน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง

จากคณาจารยประจํ า
 23. รศ.วนัเพ็ญ  วิโรจนกูฏ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง

จากคณาจารยประจํ า
 24. รศ.มนตรี  บุญเสนอ        กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง

จากคณาจารยประจํ า
 25. นายบุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย               กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
                                                                         จากขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
 26. รศ.กลุธดิา  ทวมสุข                 รองอธกิารบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

              กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 27. นางสงัวาลย  ชางทอง                                 ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูไมมาประชุม  (เน่ืองจากติดราชการ  หรือภารกิจสํ าคัญ)
  1. นายเตช  บนุนาค กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  2. นายสุชาติ  เมืองแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  3. รศ.ศกัรินทร  ภูมิรัตน    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  4. นางสาวนวพร  เรืองสกุล                    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
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ผูเขารวมประชุม
 1. ผศ.อารมย  ตตัตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
 2. รศ.พิศาล  ศิริธร รองอธิการบดีฝายวิจัย
 3. ผศ.ลขิิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
 4. ผศ.วชิัย  ณีรัตนพันธ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
 5. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท รองอธกิารบดีฝายพัฒนาบุคลากร
 6. ผศ.วนัชัย  สุมเล็ก รักษาราชการแทนรองอธกิารบดฝีายวทิยาเขตหนองคาย

เร่ิมประชุมเวลา   09.10  นาฬิกา
เม่ือครบองคประชุมประธานไดดํ าเนินการไปตามระเบียบวาระดังน้ี

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจงตอที่ประชุม
1.1 การดํ าเนินการประชุม
ประธานแจงตอที่ประชุมวา เน่ืองจากการเดินทางของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ทีเ่ดนิทางมาจากกรุงเทพฯเพื่อมาประชุมสภามหาวิทยาลัยในเชาวันน้ี เกิดเหตุขัดของไมสามารถมาถึงสนาม
บนิขอนแกนไดตามกํ าหนดเวลา จึงขอเลื่อนวาระการประชุมที่ 5.1 ไวพิจารณาในลํ าดับหลังสุด

ทีป่ระชุมรับทราบ และเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองที่เลขานุการแจงตอที่ประชุม
2.1  ก ําหนดการพธิพีระราชทานปริญญาบัตรแกผูสํ าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย

                  ขอนแกน   ประจํ าปการศึกษา 2548

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา สํ านักพระราชวังไดมี
หนังสือแจงมายังมหาวิทยาลัยมาแลววา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกุมารี เสดจ็พระราชดํ าเนินแทนพระองคพระราชทานปริญญาบัตร
แกผูสํ าเร็จการศกึษาจากมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจํ าปการศึกษา 2548  ณ มหาวทิยาลัยขอนแกน ในชวง
ระหวางวันที่ 18- 20 ธันวาคม  2549  ส ําหรับวนัทีแ่นนอนน้ัน จะไดประสานและแจงใหมหาวิทยาลัยทราบ
ตอไป  จึงใครขอเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบเปนการเบื้องตน   และเมือ่มหาวิทยาลัยไดรับทราบกํ าหนด
การเสดจ็พระราชดํ าเนินที่แนนอนแลว จะไดเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกคร้ัง

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ และใครขอเรียนเชิญรวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ดงักลาว

ทีป่ระชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
    คร้ังที่ 8/2549 เมือ่วันพุธที่   6  กนัยายน  2549
ทีป่ระชมุไดพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังที่ 8/2549  เม่ือ

วันที่  6  กันยายน  2549  โดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองสืบเน่ือง
4.1  รายงานสถานภาพสนิทรัพยและการลงทนุของมหาวทิยาลัยขอนแกน
       เพียงวันที่  15  กันยายน   2549

รองอธกิารบดฝีายบริหารเสนอตอทีป่ระชมุวา มหาวทิยาลยัขอรายงานสถานภาพสนิทรัพยและ
การลงทนุของมหาวิทยาลัย และรายจายจากเงินรายไดเพียงวันที่  15   กนัยายน 2549  ดังน้ี
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1. สถานภาพสินทรัพยและการลงทุน
ประเภท จํ านวนเงิน

(บาท)
จํ านวนเงิน

(บาท)
สินทรัพย 4,388,677,891.29
   ก) ประเภทดอกผลใชได 4,017,483,365.31
   ข) ประเภทดอกผลมีขอกํ าหนด 371,194,525.98
การลงทุน 4,388,677,891.29
    เงินฝากธนาคาร/สถาบนัการเงิน 2,167,937,891.29 2,167,937,891.29
   ตราสารหนี้ 1,845,740,000.00
          พันธบัตร 1,124,980,000.00
          หุนกู (รวมบรรษัทเงินทนุ) 372,000,000.00
          อื่นๆ 323,760,000.00
   ตราสารทุน 400,000,000.00*
          หุนสามัญ -
             กองทนุรวมทีล่งทนุในหุน 400,000,000.00

* NAV ณ วนัที่  15  กนัยายน 2549  = 10.7490  บาท
  ราคาปดตลาดหลกัทรัพย ณ วนัที ่ 15  กนัยายน  2549  กองทนุรวมวายภัุกษ =  8.64 บาท

      ท ําใหมูลคาตามตลาดของกองทนุรวมทีล่งทนุในหุนมีมูลคา  เปนเงิน   345,600,000  บาท
2. รายได

     2.1 ดอกเบีย้รับปงบประมาณ 2549 ( 1 ต.ค. 2548 – 15  ก.ย. 2549 )    139,739,320.45 บาท

3. รายจายจากเงินรายไดของมหาวทิยาลยั ในปงบประมาณ 2549 (1 ตลุาคม 2548 -15  กนัยายน 2549)
3.1 งบบุคลากร  117,445,943.51     บาท
3.2 งบดํ าเนินงาน          1,083,632,545.85     บาท
3.3 งบลงทุน    89,138,062.87     บาท
3.4 งบเงินอุดหนุน             972,676,376.43     บาท
3.5 รายจายอื่นๆ             528,407,100.17     บาท

รวม          2,791,300,028.83     บาท

4.  สหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวทิยาลัยขอนแกนใหกูยืมเงินจํ านวน 150,000,000.00 บาท
ณ วันที่ 15 กนัยายน 2549  เงินตนคงเหลือจํ านวน  110,000,000.00 บาท
มข. ไดรับดอกเบีย้จากสหกรณออมทรัพยแลว จํ านวน 14 งวด (ก.ค. 2548 – ส.ค. 2549)
      เปนเงิน  6,094,006.85  บาท

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา
5.1  การเสนอช่ือแตงต้ังอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  (เล่ือนไปพิจารณาวาระสุดทาย)

5.2   (ราง) งบประมาณเงินรายไดประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2550
                    มหาวิทยาลัยขอนแกน

รองอธกิารบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550
มหาวทิยาลยัขอนแกนไดจัดตั้งงบประมาณเพ่ือการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  จํ านวน
5,863,248,700  บาท  เปนงบประมาณแผนดิน  1,783,840,000  บาท  และงบประมาณเงินรายได
4,079,408,700  บาท  โดยจํ าแนกเปนงบบุคลากร 1,192,193,200  บาท (รอยละ 20.33)  งบดํ าเนินงาน
2,642,601,400  บาท (รอยละ 45.07)  งบลงทุน 477,373,600 บาท (รอยละ 8.14)  งบอุดหนุน
1,222,946,400 บาท (รอยละ 20.86)  และงบรายจายอื่น  328,134,100 บาท (รอยละ 5.60)
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ก. งบประมาณแผนดิน  มหาวทิยาลยัขอนแกนไดจัดทํ ารายละเอียดคํ าของบประมาณแผนดิน ปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2550  ซ่ึงไดผานความเห็นชอบจากสํ านักงบประมาณในเบื้องตน จํ านวน 3,517,407,300
บาท  แตเน่ืองจากการยุบสภาผูแทนราษฎร และกํ าหนดใหมีการเลือกตั้งใหมในวันที่  15  ตลุาคม  2549  มี
ผลท ําใหพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ประกาศใชบังคับไมทันในวันที่ 1
ตลุาคม 2549  อนัเปนวันเร่ิมตนปงบประมาณ พ.ศ. 2550  ซ่ึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศกัราช
2540 มาตรา 179  บญัญตัใิหใชกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายในปงบประมาณปกอนน้ันไปพลางกอน
และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502  มาตรา 16  บญัญตัใิหใชงบประมาณรายจายประจํ าปที่ลวง
แลวไปพลางกอนไดตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่ผูอํ านวยการสํ านักงบประมาณกํ าหนดโดยอนุมัตินายกรัฐ
มนตรี   ซ่ึงนายกรัฐมนตรีไดอนุมัติหลักเกณฑและเง่ือนไขการใชงบประมาณรายจายประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.
2549 ไปพลางกอน ( 2549 พ) แลวเม่ือวันที่ 22 สงิหาคม 2549 และไดนํ าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบใน
คราวประชุมเม่ือวันที่ 22 สงิหาคม 2549  ซ่ึงส ํานักงบประมาณไดกํ าหนดใหสวนราชการจัดทํ าแผนการปฏิบัติ
งานและแผนการใชจายงบประมาณระยะเวลา 9 เดอืน (1 ตลุาคม 2549 – 30  มิถุนายน 2550)  ในวงเงิน
75% ของงบประมาณที่สวนราชการไดรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 (ไมรวมงบลงทุนที่ไมมีสัญญาผูกพัน)
ทัง้น้ี เพ่ือไมใหมีผลกระทบตอการใชจายงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2550  มหาวทิยาลัยขอนแกนจึง
ไดจัดท ําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณในระยะเวลา  9 เดอืน ตามหลักเกณฑที่สํ านักงบ
ประมาณกํ าหนด ในวงเงินงบประมาณ 1,783,840,000  บาท  จํ าแนกเปนงบบุคลากร 977,099,200 บาท
(รอยละ 54.77)  งบด ําเนินงาน  371,341,900  บาท (รอยละ 20.82)  งบลงทุน 59,793,000 บาท (รอยละ
3.35)  งบอุดหนุน 375,605,900 บาท (รอยละ 21.06)

ข. งบประมาณเงินรายได  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 มหาวทิยาลัยขอนแกนมีประมาณการรายรับ
จากงบประมาณเงินรายได จํ านวน 4,079,408,700  บาท  จํ าแนกเปน  เงินผลประโยชน 2,899,828,800
บาท (รอยละ 71.08)  เงินคาธรรมเนียมการศึกษา  845,654,200  บาท (รอยละ 20.73)   เงินทุนการศึกษา
เงินทุนวิจัย  และเงินบริจาคอื่น ๆ  40,797,600  บาท (รอยละ 1.00)   เงินรับฝาก  68,217,500  บาท (รอย
ละ 1.67)   เงินทุนสํ ารองสะสม  224,910,700  บาท (รอยละ 5.51)   ซ่ึงรายรับจากงบประมาณเงินรายไดนํ า
มาใชจายในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร โดยจํ าแนกตามประเภทรายจาย 5 งบรายจาย คือ  งบบุคลากร
215,094,000 บาท (รอยละ 5.27)  งบด ําเนินงาน  2,271,259,500  บาท (รอยละ 55.68)  งบลงทุน
417,580,600 บาท (รอยละ10.24)  งบอุดหนุน 847,340,500 บาท (รอยละ 20.77)  และงบรายจายอื่น
328,134,100  บาท (รอยละ 8.04)

เม่ือพิจารณาภาพรวมงบประมาณตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยทั้งงบประมาณแผนดินและงบ
ประมาณเงินรายได จํ านวน 5,863,248,700  บาท พบวา  งบประมาณดานผลิตบัณฑิต  3,135,559,500
บาท  (รอยละ 53.48)   ดานการวิจัย 157,808,100 บาท (รอยละ 2.69)   ดานการบริการรักษาพยาบาล
2,544,508,200  บาท (รอยละ 43.40)   ดานการบริการวิชาการ 22,219,200 บาท (รอยละ 0.38)   และดาน
ทํ านุบ ํารุงศิลปวัฒนธรรม  3,153,600  บาท (รอยละ 0.05)

แตเม่ือพิจารณาในสวนของงบประมาณเงินรายได จํ านวน 4,079,408,700  บาท  พบวา  งบประมาณ
ดานผลิตบัณฑิต  1,827,325,800  บาท  (รอยละ 44.79)   ดานการวิจัย 73,059,300 บาท (รอยละ 1.79)
ดานการบริการรักษาพยาบาล  2,172,332,800  บาท (รอยละ 53.25)   ดานการบริการวิชาการ 5,083,000
บาท (รอยละ 0.12)   และดานทํ านุบ ํารุงศิลปวัฒนธรรม  1,607,700  บาท (รอยละ 0.04)
ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งน้ี ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี คราว
ประชุมคร้ังที่  13/2549  เม่ือวันที่ 22 กนัยายน 2549  แลว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายได ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.
2550  ตามที่เสนอ

มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมีมติอนุมัติในหลักการงบประมาณเงินรายได ประจํ าป
งบประมาณพ.ศ. 2550 ตามเสนอ โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังน้ี

1. มหาวทิยาลัยขอนแกนเปนมหาวิทยาลัยที่มุงเนนดานการวิจัย แตไดต้ังงบประมาณเงิน
วจิยัเพิ่มข้ึนเพียง 10 %  จากฐานงบประมาณเดิม ควรพิจารณาใหความสํ าคัญและเพิ่มเติมอยาง
นอยควรมปีระมาณ 200 ลานบาท   ทั้งน้ีข้ึนอยูกับกิจกรรมการวิจัยวามีมากนอยเพียงใด     และ
พจิารณาปรบังบประมาณเงินรายไดโดยใชงบเงินสํ ารองสะสมสมทบ เสนอใหสภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบเพิ่มเติม

2. ควรพจิารณาจัดต้ังกองทุนกลาง เพื่อสนับสนุนแผนดานการบํ ารุงศิลปวัฒนธรรม   เสนอ
ใหสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ประมาณ 5 – 10 ลานบาท

3. การเนนงบประมาณเรื่องการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ใหสอดคลองกับเปาหมาย
การใหบริการ ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มข้ึนตามความตองการของ
ตลาด  เปนโครงการยอยๆ
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4. การวางแผนงบประมาณในสวนที่เช่ือมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน
ในประเด็นยุทธศาสตรการอนุรักษ สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญาใหเกิด
ประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   และการเสริมสรางสุขภาวะของประชาชนอยางครบวง
จรและมคุีณภาพมาตรฐาน น้ัน  เปาหมายการใหบริการของมหาวิทยาลัยขอนแกน ควรใหมีทั้งใน
สวนผูใหบริการและผูรับบริการ

5. ควรพจิารณาทบทวนประมาณการรายรับในสวนของคาธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาตาง
ประเทศ ในระดับที่สูงกวาปริญญาตรี ซึ่งควรจะเพิ่มมากกวาประมาณการเดิม  และมหาวิทยาลัยควร
มกีารจดัการใหนักศึกษาตางชาติเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยมากข้ึน เพื่อช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย
ในระดับนานาชาติ

5.3  ประมาณรายรับ-รายจาย ประจํ าปงบประมาณ 2550
                   ของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

รองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา คณะเภสัชศาสตร ไดเสนอ
ประมาณการรายรับ –รายจาย ประจํ าปงบประมาณ  2550 (1 ตลุาคม 2549 – 30 กนัยายน 2550 ) ของ
สถานปฏบิตักิารเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร  โดยมี

- ประมาณการรายรับ          3,955,000  บาท
- ประมาณการรายจาย        3,830,000  บาท
- ประมาณการกํ าไร              125,000  บาท

ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระ  ทั้งน้ี ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังที่
12/2549  เม่ือวันที่  13  กนัยายน  2549  แลว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
มติ ทีป่ระชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติงบประมาณรายรับ- รายจาย ประจํ าปงบ

ประมาณ 2550  ของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ตามที่เสนอ

5.4  การสรรหาผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
 อธกิารบดเีสนอตอที่ประชุมวา นับตั้งแตป พ.ศ. 2543  มหาวิทยาลัยขอนแกนไดปรับโครง

สรางสถาบันวิจัยและพัฒนา  และไดบริหารงานตามโครงสรางดงักลาวเพยีง 6 เดอืน กส็ิน้สดุวาระการด ํารง
ต ําแหนงของผูอ ํานวยการสถาบนัฯ ในขณะนั้น  มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งผูรักษาราชการแทนผูอํ านวยการสถาบัน
วจัิยและพัฒนา เร่ือยมาจนถึงปจจุบัน     ซ่ึงที่ประชุมคณะกรรมการประจํ าสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่
2/2548  เม่ือวนัที ่24 ธนัวาคม 2548  ไดมีมติเห็นชอบใหสถาบันวิจัยและพัฒนาเสนอตอที่มหาวิทยาลัย
พิจารณาแตงตั้งผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และไดรับความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุคณบดคีราวประชมุ
คร้ังที ่11/2549 เม่ือวนัที ่16 สงิหาคม 2549 ดวยแลว

ดงัน้ัน เพ่ือใหการสรรหาผูอ ํานวยการสถาบนัวจัิยและพัฒนา เปนไปตามขอบงัคบัมหาวทิยาลยั
ขอนแกน วาดวยการสรรหาผูอํ านวยการสถาบัน  สํ านัก ศูนย และสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทยีบเทาคณะ พ.ศ. 2542  และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2543  จึงเสนอสภามหาวทิยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งคณะ
กรรมการสรรหาผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามขอ 6 แหงขอบังคับดังกลาว ดังน้ี

6.1 อธกิารบดี  เปน ประธาน
6.2 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยจํ านวน 1 คน

          6.3 รองอธกิารบดีที่เกี่ยวของ จํ านวน  1  คน
6.4 คณบดี  จํ านวน 1 คน
6.5 ผูอ ํานวยการของสถาบันที่มิไดทํ าการสรรหาผูอํ านวยการ จํ านวน 1 คน
6.6 กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูแทนขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย

กรรมการตามขอ 6.2 ใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูเลือก   กรรมการตามขอ 6.4  และ 6.5  น้ัน ใหที่ประชุม
คณบดเีสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้ง  ซ่ึงที่ประชุมคณบดีคร้ังที่ 12/2549  เม่ือวันที่ 13
กันยายน 2549  ไดมีมตใิหเสนอ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  และ ผูอํ านวยการสํ านักหอสมุดและทรัพยากร
การเรียนรู (ส ํานักวทิยบริการ) รวมเปนกรรมการ

     จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งกรรมการสรรหาผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ตามองคประกอบขางตน

       มติ  ทีป่ระชุมไดพจิารณาแลวมีมติใหแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาผูอํ านวยการ
สํ านักวิจัยและพัฒนา  ประกอบดวย

     1. อธกิารบดี เปน  ประธานกรรมการ
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     2. รองศาสตราจารยศักรินทร  ภูมิรัตน    เปน  กรรมการ
         กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
     3. รองอธิการบดีฝายวิจัย เปน  กรรมการ
     4. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   เปน  กรรมการ
     5. ผูอํ านวยการสํ านักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู เปน  กรรมการ

                        (สํ านักวทิยบริการ)
      6. นายบุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย เปน  กรรมการ

             กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนขาราชการพลเรือนในมหาวทิยาลัย

5.5   ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน จํ านวน  2  หลักสูตร
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ดวยมหาวิทยาลัยและคณะ

ในสังกัดไดเสนอขออนุมัติหลักสูตร ซ่ึงไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และ
กรรมการผูทรงคณุวฒิุพิจารณาหลกัสตูร ตามมตสิภามหาวทิยาลยั ในคราวประชมุคร้ังที ่2/2549  เม่ือวนัที ่ 1
มีนาคม 2549 ไดพิจารณาและแนะน ําใหแกไขขอความตางๆ ผูรับผดิชอบหลกัสตูรไดด ําเนินการแกไขตามขอ
เสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิเรียบรอยแลว จํ านวน 2 หลกัสตูร  ซ่ึงมีรายละเอียดการจํ าแนกหลักสูตรตาม
ประเภทหลกัสตูร ระดับปริญญา  คณะ   และประเภทการเปดสอน ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมีมติเห็นชอบหลักสูตรตามที่เสนอ 2 หลักสูตร  คือ

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรใหม
     พ.ศ. 2549)
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549)

5.6  เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ดวยคณะตางๆในสังกัดโดย

ความเหน็ชอบของคณะกรรมการประจํ าคณะโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํ าคณะไดเสนอขอ
อนุมัตปิริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษาโดยรับรองวาไดตรวจสอบรหัสประจํ าตัวนักศึกษา  ชื่อ-ชือ่สกุล รายวชิา
สาขาวชิา  และคะแนนเฉลีย่สะสม ถกูตองเรียบรอยแลว มหาวทิยาลยัจึงนํ าเสนอสภามหาวทิยาลยัเพ่ือพิจารณา
อนุมัตติามอ ํานาจตามความในมาตรา 16 (3) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541   จ ํานวน
73  คน   ประกอบดวย

-   ระดบัปริญญาเอก      4 คน
-  ระดับปริญญาโท          68     คน
-  ระดบัปริญญาตรี            1     คน

ซ่ึงมีรายละเอยีดสรุปการจํ าแนกผูส ําเร็จการศกึษาตามคณะ   ระดบัหลกัสตูร  ชือ่ปริญญา ตามเอกสารประกอบ
วาระการประชมุ

จึงเสนอสภามหาวทิยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติปริญญาใหผูสํ าเร็จการศึกษาตามที่เสนอ
มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมีมติอนุมัติปริญญาใหผูสํ าเร็จการศึกษาตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ
6.1  ผลการเวยีนเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษา

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ในชวงที่ไมมีการประชุม
สภามหาวทิยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยไดจัดทํ าหนังสือเวยีนเสนอตอกรรมการสภามหาวทิยาลยัเพ่ือพิจารณา
อนุมัตปิริญญาใหแกผูส ําเร็จการศกึษา จํ านวน 1 คร้ัง ตามหนงัสอืมหาวทิยาลยั ที ่ศธ 0514.1.1.2/ว.6292   และ
ตามบนัทกึ ที ่ศธ 0514.1.1.2/ว.864  ลงวันที่  18  กนัยายน 2549  โดยครบรอบการเวียนหนังสือในวันที่  25
กันยายน  2549  และเมื่อถงึวนัทีค่รบก ําหนดการเวยีนหนังสอืแลวปรากฏวาไมมีขอทกัทวงแตประการใด จึงถือ
วาสภามหาวทิยาลยัมีมติอนุมัติ  ดงัน้ี

- ระดับปริญญาโท                  65   คน
- ระดับปริญญาตรี                      8    คน
- ระดับอนุปริญญา                     1      คน
           รวม         74   คน
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ
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6.2   สรุปกจิกรรมตางๆของมหาวทิยาลัยขอนแกน และรายงานสรปุขาวมหาวทิยาลัยขอนแกน
       ในหนาหนังสือพิมพ วารสาร ส่ือมวลชน  ประจํ าเดือนกันยายน  2549

รองอธกิารบดฝีายกจิการพิเศษเสนอตอทีป่ระชมุวา ในเดอืนกนัยายน 2549 มหาวทิยาลยัได
ด ําเนินกจิกรรมทีส่ ําคญัๆ ในดานการพฒันาวชิาการและผลติบณัฑิต การวจัิย การบริการวชิาการ การสงเสริมศลิปะ
วฒันธรรม การพัฒนานักศกึษา  การพัฒนาระบบบริหารและบุคลากร การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
จัดกจิกรรมพิเศษ  และนอกจากนี้ฝายกิจการพิเศษ และงานประชาสัมพันธยังไดรวบรวมรายงานขาว
มหาวทิยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สือ่มวลชน ประจํ าเดอืนกนัยายน 2549 โดยแยกประเภทเปน
ขาวดานตางๆ ไดแก ขาวพฒันาวชิาและผลติบณัฑิต  การวจัิย  การบริการวชิาการ ขาวกจิกรรมนักศกึษา และกจิกรรม
พิเศษ ซ่ึงมีรายละเอยีดบรรจุในแผนซีดปีระกอบวาระการประชมุ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7  เร่ืองอื่นๆ
7.1  ขอเสนอแตงต้ังผูอํ านวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
อธิการบดีเสนอตอที่ประชุมวา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยโครงการ

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ขอ 3  ใหเพ่ิมเติมความเปน
วรรคทายของขอ 14 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
มหาวทิยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2549 ดังน้ี “ในกรณีที่มีความจํ าเปน คณะกรรมการอ ํานวยการอาจเสนอแตงตัง้ขา
ราชการในสงักดัมหาวทิยาลยัใหด ํารงต ําแหนงผูอํ านวยการหรือรองผูอํ านวยการหรือผูชวยผูอํ านวยการได ทั้งน้ี
การแตงตัง้ขาราชการดงักลาว  ตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานตนสงักดั และ ใหประธานคณะกรรมการอ ํานวย
การเสนออธกิารบดเีพ่ือพิจารณาแตงตัง้หรือถอดถอน  รองผูอ ํานวยการ  หรือ  ผูชวยผูอ ํานวยการ หรือเพ่ือพิจารณา
เสนอสภามหาวทิยาลยั แตงตั้งหรือถอดถอนผูอํ านวยการ แลวแตกรณี   โดยมีวาระการดํ ารงตํ าแหนงคราวละ
ไมเกิน 4 ป และอาจไดรับการแตงตั้งใหมอีกได สํ าหรับคาตอบแทนประจํ าตํ าแหนงใหเปนตามที่คณะกรรมการ
อ ํานวยการก ําหนด”

บดัน้ี ประธานคณะกรรมการอ ํานวยการวทิยาลยับณัฑิตศกึษาการจดัการ โดยมตทิีป่ระชมุคณะ
กรรมการอ ํานวยการวทิยาลยับณัฑิตศกึษาการจดัการ คราวประชมุคร้ังที ่3/2549  เม่ือวนัที ่ 24  กรกฎาคม
2549 ไดเสนออธกิารบดพิีจารณาด ําเนินการแตงตัง้ผูอ ํานวยการวทิยาลยัฯ เพ่ือใหการบริหารจัดการและการ
พัฒนาวทิยาลยัฯ เปนไปดวยความเรียบรอย สามารถดํ าเนินงานตามนโยบายไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลให
เกดิภาพลกัษณและชือ่เสียงที่ดีตอมหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงคณะกรรมการอํ านวยการฯไดมีมติเปนเอกฉันท
ใหเสนอแตงตัง้ รองศาสตราจารย ดร.วินิต ชินสุวรรณ  อาจารยประจํ าคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน ซ่ึงไดปฏิบตัิหนาที่ในตํ าแหนงรักษาการผูอํ านวยการวิทยาลัยฯมาตั้งแตเดือนตุลาคม 2547 จนถึง
ปจจุบนั และไดสรางความกาวหนาแกวทิยาลยัฯ และมผีลงานเปนทีพ่อใจอยางย่ิงของคณะกรรมการอ ํานวยการ
วทิยาลยัฯ   ใหด ํารงต ําแหนง ผูอ ํานวยการวทิยาลยับณัฑิตศกึษาการจดัการ โดยมีวาระการด ํารงต ําแหนง 4  ป
ทัง้น้ี ไดรับอนุญาตจากคณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร ในฐานะหนวยงานตนสงักดัเรียบรอยแลว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
มติ ทีป่ระชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติใหแตงต้ัง รศ.วินิต  ชินสุวรรณ  เปน ผูอํ านวย

การวทิยาลัยบัณฑิตศึกษาการจดัการ ตามทีเ่สนอ

7.2  ขอขยายเวลาการดํ าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
                   ประเภทผูแทนผูบริหาร

อธกิารบดเีสนอตอที่ประชุมวา ตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหาร ชุด
ปจจุบนัจะครบวาระการดํ ารงตํ าแหนงในวันที่ 16 ตุลาคม 2549 น้ัน  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วา
ดวย หลกัเกณฑและวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหาร พ.ศ. 2541  ขอ 5  ให
อธกิารบดเีปนผูเรียกประชุม   ผูบริหาร เพ่ือทํ าการเลือกฯ โดยแจงใหทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนากอน
การประชมุไมนอยกวา 7 วัน และใหดํ าเนินการกอนที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหารชุด
เดมิจะด ํารงต ําแหนงครบวาระ  ไมนอยกวา 45 วัน (วันที่ 1 กันยายน 2549)  เน่ืองจากในระหวางระยะเวลาดัง
กลาวมผูีด ํารงต ําแหนงคณบดีที่จะครบวาระการดํ ารงตํ าแหนงและกํ าลังดํ าเนินการสรรหาคณบดี 3 คณะ คือ
คณะสาธารณสุขศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยจึงขอ
ขยายเวลาด ําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนผูบริหาร ออกไปอีกจนถึงวันที่  31
ตลุาคม 2549

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
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มติ เพือ่พจิารณาใหความเห็นชอบการขอขยายเวลาการดํ าเนินการเลือกกรรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหาร ออกไปอีกจนถึงวันที่  31 ตุลาคม  2549 ตามที่เสนอ

7.3  การสมคัรรับการเลือกต้ังเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทน
                   คณาจารยประจํ า  ของ ศาสตราจารยเมธา  วรรณพัฒน

อธกิารบดเีสนอตอที่ประชุมวา ตามที่คณะกรรมการดํ าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภา
มหาวทิยาลยัประเภทผูแทนคณาจารยประจํ า ไดรับสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ประเภทผูแทน
คณาจารยประจํ า  ระหวางวันที่ 4 - 20 กันยายน 2549  และไดขยายวันเวลารับสมัครถึงวันที่ 21 กันยายน
2549  น้ัน ดวยปรากฏวา ศาสตราจารยเมธา วรรณพฒัน  อาจารยประจํ าสังกัดคณะเกษตรศาสตร มีบันทึก
ดวนที่สุด ที่ ศธ 0514.3.1.12/1203 ลงวันที่ 25 กันยายน 2549  ถึงอธิการบดี ขออุทธรณวา ไดย่ืนใบสมัคร
เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ประเภทผูแทนคณาจารยประจํ า ในวันที่ 18 กันยายน 2549  และมี
หนังสอืฉบบัลงวนัที ่16 กันยายน 2549 ถึงประธานคณะกรรมการดํ าเนินการเลือกตั้งฯ ขอมอบหมายให รอง
ศาสตราจารยสดุดี วรรณพฒัน เปนผูย่ืนใบสมัครแทน เน่ืองจากตนไดรับอนุมัติใหเดินทางไปราชการ ณ
ประเทศสหรฐัอเมริกา และประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต ระหวางวันที่ 17  สิงหาคม ถึงวันที่ 23 กันยายน
2549  ตอมาเมือ่เดนิทางกลับมาปฏิบัติราชการในวันที่ 25 กันยายน 2549 จึงทราบจากประธานคณะดํ าเนิน
การเลอืกตัง้ฯ วาไมอนุญาตใหสมัครได  เน่ืองจากขัดตอประกาศคณะกรรมการด ําเนินการเลอืกต้ัง
กรรมการสภามหาวทิยาลัยประเภทผูแทนคณาจารยประจ ํา ฉบับที่ 2/2549  ลงวันที่ 1 กันยายน
2549  เร่ือง วธิกีารและหลกัเกณฑการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ประเภทผูแทน
คณาจารยประจํ า ขอ 6.2  ซึ่งกํ าหนดวาการยื่นใบสมัครผูสมัครตองยื่นเอกสารดวยตนเองที่สถานที่
รับสมคัร จึงขออุทธรณใหมหาวิทยาลัยพิจารณา

อธกิารบดไีดขอความเห็นจากงานวินัยและนิติการ และคณะนิติศาสตรแลว เห็นวาการมี
หนังสอืมอบหมายเปนลายลักษณอักษรใหผูอื่นมาย่ืนแทนนั้นถือเสมือนเจาตัวย่ืนเอง และประกาศฉบบัดงักลาว
ออกโดยขอบงัคบัมหาวทิยาลยัขอนแกนวาดวย หลกัเกณฑและวธิกีารเลอืกตัง้กรรมการสภามหาวทิยาลยั ประเภทผู
แทนคณาจารยประจํ าและประเภทผูแทนขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541  โดยที่เจตนารมณ
ของขอบงัคบัดงักลาวมวีตัถุประสงคเพ่ือเปดโอกาสใหมีการเลือกตั้งเปนการทั่วไป โดยกํ าหนด คุณสมบัติผูมี
สทิธสิมัคร ตามหมวดที่ 1  ขอ 4  สํ าหรับกรณีของศาสตราจารยเมธา  วรรณพัฒน  เปนกรณีที่   มิใชขาดคุณ
สมบตัขิองผูมีสทิธิสมัคร แตเปนกรณีไมไดย่ืนใบสมัครดวยตนเองเน่ืองจากไปราชการตางประเทศ จึงมอบหมาย
ใหบคุคลอืน่มาย่ืนใบสมคัรแทน ดงัน้ัน หากพจิารณาตามหลักทั่วไป การเลือกตั้งจะตองเปดโอกาสใหมีผูสมัคร
จํ านวนมากทีส่ดุ เพ่ือใหคณาจารยไดเลือกบุคคลที่ตนเห็นวาเหมาะสมเขาไปปฏบิตัหินาทีแ่ทนในสภา
มหาวทิยาลยั และกรณีดงักลาวการไปราชการตางประเทศ ถอืวามีเหตผุลความจ ําเปนทีไ่มอาจมาย่ืนใบสมัคร
ดวยตนเองได ดงัน้ัน จึงเห็นควรใหคณะกรรมการดํ าเนินงานเลือกตั้งฯรับการสมัคร ของ ศาสตราจารยเมธา
วรรณพัฒน โดยขยายเวลาการรับสมัครออกไปอีก 30 วัน หรือ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเปนสมควร

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมไดพจิารณาแลวเห็นวากรณีดังกลาว เปนกรณีที่มิใชการขาดคุณสมบัติ

ของผูมสิีทธสิมัคร แตเปนกรณีที่ไมไดย่ืนใบสมัครดวยตนเองเนื่องจากไปราชการตางประเทศใน
ชวงเวลาทีเ่ปดรับสมัคร    จึงถือไดวามิใชความผิดของผูสมัคร  ประกอบกับตามเจตนารมณของขอ
บงัคับฯทีใ่หมกีารเลอืกต้ัง ก็เพื่อเปนการเปดโอกาสใหอาจารยที่มีคุณสมบัติสามารถสมัครเขารวมใน
กระบวนการเลอืกต้ังไดอยางกวางขวาง สวนผลการเลือกต้ังน้ัน ข้ึนอยูกบัการลงคะแนนของประชากร
สภามหาวิทยาลัยจึงมีมติ ดังน้ี

1.  เพือ่เปนการเปดโอกาสใหอาจารยที่ไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยไปราชการ
ตางประเทศ ในชวงการรับสมัคร (วันที่ 4 –21 กนัยายน 2549) สามารถสมัครเขา
รับการเลอืกต้ังเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารยประจํ าได
มใิชเฉพาะกรณีของ ศาสตราจารยเมธา วรรณพฒัน เทาน้ัน  จึงเห็นควรใหบุคคล
ทีม่คุีณสมบติัและอยูในขายขางตน สามารถสมัครเพิ่มเติมไดโดยใหขยายเวลา
การรับสมัครออกไปอีก 1 สัปดาห

2. สืบเน่ืองจากขอ 1  จงึเห็นควรใหเล่ือนวันลงคะแนนเลือกต้ังจากวันที่ 9 ตุลาคม
2549 ออกไปอกี โดยนับจากวันสุดทายของวันขยายวันรับสมัครไปอีก 1 สัปดาห
(รวมกับขอ 1  เปน  2  สัปดาห)
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ระเบยีบวาระเรื่องพิจารณา วาระที่  5.1

5.1  การเสนอช่ือแตงต้ังอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานเสนอตอที่ประชุมเร่ืองลํ าดับการดํ าเนินการพิจารณาในวาระนี้ ดังน้ี
1. ประธานกรรมการสรรหาฯ นํ าเสนอผลการดํ าเนินการสรรหาฯ ตอที่ประชุม
2. ใหทีป่ระชุมพิจารณาวิธีการเลือกสรร

ทัง้น้ี ในการสรรหาอธิการบดีคร้ังที่ผานมาไดดํ าเนินการ ดังน้ี
1) ใชวธิลีงคะแนนลับโดยใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มารวมประชุมเขียนชื่อผู

สมควรด ํารงตํ าแหนงอธิการบดีคนละไมเกิน 1 ชื่อ
2) เกณฑการตัดสินแบงเปน 2 ข้ันตอน
ข้ันตอนที่ 1  หากผูทีไ่ดคะแนนสูงสุด ไดคะแนนเกินกึ่งหน่ึงของกรรมการสภาฯ ที่อยูใน
หองประชุมขณะน้ันถือวาผูน้ันไดรับเลือกเปนอธิการบดี
ข้ันตอนที่ 2  กรณีที่การลงคะแนนในขั้นตอนที่ 1 ไมมีผูใดไดคะแนนเกินกึ่ง
หน่ึง ใหนํ าชื่อผูที่ไดคะแนนลํ าดับที่ 1  และลํ าดับที่ 2 มาท ําการลงคะแนนใหมอีกคร้ัง
หน่ึง  ผูทีไ่ดคะแนนสูงสุดจะไดรับเลือกเปนอธิการบดี

3. ใหผูเขารวมกระบวนการสรรหาฯ ทั้ง 3 ทาน นํ าเสนอแนวทางการบริหารงานตอสภา
มหาวทิยาลยั โดยเรียงลํ าดับอักษรชื่อ หรือจับสลาก  คนละไมเกิน 20 นาท ีโดยอนุญาต
ใหมีเจาหนาที่ของแตละทานเขาไปชวยจัดการอุปกรณโสตฯส ําหรับการนํ าเสนอได

4. ใหมีการลงคะแนนเสนอชื่ออธิการบดี ตามบัตรการเสนอชื่อที่กํ าหนด
5. รวมคะแนนและประกาศผลการลงมติ   และมอบใหกรรมการและเลขานุการสภาฯเปนผู

ออกไปแจงตอผูเขารวมกระบวนสรรหาฯ ทั้ง 3 ทาน รับทราบมติสภามหาวิทยาลัย
     ทีป่ระชุมเห็นชอบ โดยขอใหจัดลํ าดับกอนหลังการนํ าเสนอแนวทางการบริหาร

งานโดยการจับสลาก

    ประธานให อปุนายกสภามหาวิทยาลัย ในฐานะประธานกรรมการสรรหาอธิการบดีเสนอสรุป
ผลการด ําเนินงานสรรหาอธิการบดีตอที่ประชุม ดังน้ี

ตามทีส่ภามหาวทิยาลัยขอนแกน ไดมีคํ าสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
มหาวทิยาลยัข้ึนคณะหน่ึง โดยใหมีหนาทีด่ ําเนินการสรรหาผูสมควรด ํารงต ําแหนงอธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
แทนอธกิารบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน คนปจจุบัน ซ่ึงจะหมดวาระลงในวันที่  5  กมุภาพันธ  2550  น้ัน

คณะกรรมการสรรหาฯ ไดด ําเนินการตามขอบงัคบัมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย การสรรหาอธกิาร
บดมีหาวทิยาลยัขอนแกน  พ.ศ. 2549  และตามกระบวนการจนส ําเร็จเรียบรอย ดงัน้ี

ลํ าดับ วัน/เดือน/ป กจิกรรม
1 31  กรกฎาคม

2549
สภามหาวทิยาลยัแตงตัง้คณะกรรมการสรรหาอธกิารบดตีามค ําสัง่สภา
มหาวิทยาลัยขอนแกน  ที่  15/2549

2 4  สงิหาคม
2549

2.1 สภามหาวิทยาลัยออกประกาศ  3  ฉบบั  เพ่ือใชประกอบการสรรหาอธิการ
บดตีามขอบงัคบัฯ วาดวยการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.
2549      ขอ  5  คือ

(1)  นโยบายและพนัธกจิในการบริหารและพฒันามหาวทิยาลยั(พ.ศ.2550 –
      2554)
(2) คณุสมบตัแิละคณุลกัษณะของอธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน

   (3) แนวทางการตดิตามและประเมินผลงานของอธิการบดีตามนโยบายและ
        พันธกจิในการบริหารและพฒันามหาวทิยาลยั (พ.ศ. 2550-2554)
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ลํ าดับ วัน/เดือน/ป กจิกรรม
3 5  สงิหาคม

2549
3.1  ประชมุคณะกรรมการสรรหาฯ  คร้ังที ่ 1
3.2  ออกประกาศการเสนอชือ่ผูสมควรด ํารงต ําแหนงอธกิารบดโีดยมีสาระส ําคญั
      คอื
 (1)  ก ําหนดองคกรที่มีสิทธิ์เสนอชื่อ  32  องคกร

(2)  ใหแตละองคกรเสนอชื่อผูสมควรดํ ารงตํ าแหนงอธิการบดี ตามแบบ
ทีก่ ําหนดองคกรละไมเกิน 2 ชือ่ เรียงลํ าดับตามพยัญชนะ

 (3)   ก ําหนดการไดมาซ่ึงชือ่ใหด ําเนินการโดยเปดเผย โปรงใส  และเปด
โอกาสใหสมาชกิในองคกรทีมี่สทิธิเ์สนอชือ่มีสวนรวมอยางกวางขวาง

3.3  ออกประกาศก ําหนดการสรรหาฯ ซ่ึงก ําหนดเวลาทีส่ ําคญัคอื
    (1)   วนัที ่ 9  สงิหาคม  - 1  กนัยายน  2549  องคกรตาง ๆ เสนอชือ่
           ผูสมควรด ํารงต ําแหนงอธกิารบดี
    (2)   วนัที ่ 7 – 8  กนัยายน  2549  ผูไดรับการเสนอชือ่ตอบรับการเสนอ
           ชือ่ฯ
    (3)   วนัที ่ 2-3  ตลุาคม  2549  คณะกรรมการสมัภาษณผูตอบรับการเสนอ
           ชือ่ฯ
    (4)   วนัที ่ 4  ตลุาคม  2549  เสนอชือ่ผูสมควรด ํารงต ําแหนงอธกิารบดตีอ

ทีป่ระชมุสภามหาวทิยาลยั
4 7  สงิหาคม

2549
4.1  ออกหนังสอืเชญิองคกรที่มีสิทธิ์เสนอชื่อใหมารวมรับฟงการชี้แจงข้ันตอน

หลกัเกณฑและวิธีการเสนอชื่อผูสมควรดํ ารงตํ าแหนงอธิการบดี
4.2   แตงตัง้คณะอนุกรรมการประสานงานและด ําเนินงานทัว่ไป และคณะอนุกรรมการ

ประชาสัมพันธการสรรหาอธิการบดี
4.3  คณะอนุกรรมการประชาสมัพันธ ด ําเนินการประชาสมัพันธการสรรหาอธกิารบดี

โดยไดด ําเนินการประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ อยางตอเน่ือง
5 9  สงิหาคม

2549
ประธานคณะอนกุรรมการประชาสมัพันธประชมุชีแ้จงข้ันตอน หลกัเกณฑ  และ
วธิกีาร เสนอชื่อตอหัวหนาองคกร  ทั้ง  32  องคกร

6 9 สงิหาคม –  1
กนัยายน  2549

ก ําหนดให  32  องคกร  เสนอชือ่ผูสมควรด ํารงต ําแหนงอธกิารบดโีดยใหด ําเนิน
การตามประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ   เร่ืองการเสนอชื่อฯ

7 1 กันยายน
2549

เวลา  16.30 น.

7.1  การเสนอชื่อฯ สงครบทั้ง  32  องคกร
7.2  ประชมุคณะอนุกรรมการประสานงานและดํ าเนินงานทั่วไป  เพ่ือพิจารณา

รายชือ่ทีไ่ดรับการเสนอผลปรากฏวามีจํ านวนทั้งสิ้น10 ทาน  เรียงตาม
ล ําดับอักษร  ดังน้ี
(1) รองศาสตราจารยเชิดชัย  ตันติศริินทร
(2) รองศาสตราจารย ดร.นิวตัร  จันทรเทวี
(3) รองศาสตราจารย ดร.ปริญญา  จินดาประเสริฐ
(4) ศาสตราจารยพลศักดิ์  จีระวิพูลวรรณ
(5) รองศาสตราจารยรังสรรค  เนียมสนิท
(6) รองศาสตราจารย ดร.วนิิต  ชินสุวรรณ
(7) ศาสตราจารย ดร.ศิริพร  จิรวัฒนกุล
(8) ผูชวยศาสตราจารยสุชาติ  อารีมิตร
(9) รองศาสตราจารย ดร.สมุนต  สกลไชย
(10) รองศาสตราจารย ดร.อศันี  ปาจีนบูรวรรณ

7.3 ออกหนังสอืเชญิผูไดรับการเสนอชือ่ทัง้  10  ทาน  ใหมารวมรับฟงการชีแ้จง
หลกัเกณฑการจัดท ําเอกสาร  การทาบทามความสมคัรใจ  และรายละเอียดอื่น
ๆ  ในวันที่  6  กนัยายน  2549  เวลา  14.00 น.

8 6 กนัยายน 2549
เวลา  13.00 น.
เวลา  14.00 น.

8.1 ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ  คร้ังที่ 2
8.2 ชีแ้จงผูไดรับการเสนอชื่อจากองคกรตาง ๆ  มีผูเขารับฟง  3  ทาน  คอื

รศ.เชดิชัย  ตันติศริินทร  รศ.ดร.สมุนต  สกลไชย  และ รศ.ดร.อศันี
ปาจนีบรูวรรณ  สวน  รศ.ดร.นิวตัร  จันทรเทว ี แจงวาตดิราชการทีก่รุงเทพฯ
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ลํ าดับ วัน/เดือน/ป กจิกรรม
9 6  กนัยายน

2549
คณะกรรมการสรรหาฯ  ออกประกาศเกณฑและวิธีการกลั่นกรองผูสมควรดํ ารง
ต ําแหนงอธิการบดี  ตามประกาศคณะกรรมการฯ  ฉบับที่  3/2549  ลงวันที่  6
กันยายน  2549

10 8  กนัยายน
2549

ผูไดรับการเสนอชื่อตอบรับเขาสูกระบวนการสรรหาฯ  3  ทาน  เรียงตามลํ าดับ
อักษร  ดังน้ี

(1) รองศาสตราจารย ดร.นิวตัร  จันทรเทวี
(2) รองศาสตราจารย ดร.สมุนต  สกลไชย
(3) รองศาสตราจารย ดร.อศันี  ปาจีนบูรวรรณ

11 11  กนัยายน
2549

สงประกาศคณะกรรมการฯ ตามลํ าดับ 9 และแจงรายละเอียดในการจัดทํ า
เอกสาร  ก ําหนดวัน  เวลา  และสถานที่และการนํ าเสนอนโยบาย  วิสัยทัศน
พันธกิจ       ตอทีป่ระชมุสภามหาวทิยาลยัใหผูตอบรับเขาสูกระบวนการสรรหาฯ
ทกุทานทราบ

12 22  กนัยายน
2549

ผูตอบรับเขาสูกระบวนการสรรหาฯ  สงเอกสารประกอบการพิจารณาใหประธาน
คณะกรรมการสรรหา

13 25  กนัยายน
2549

สงเอกสารของผูตอบรับฯและประกาศตามล ําดบั 9 ใหคณะกรรมการสรรหาฯ ทกุทาน

14 27  กนัยายน
2549

สงเอกสารของผูตอบรับฯ และประกาศตามลํ าดับ 9 ใหนายกสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทาน

15 28  กนัยายน
2549

สอบถามความเห็นผูตอบรับฯ  ทั้ง  3  ทาน ในการที่จะบันทึกเทปและวีดีทัศน
ในระหวางการสัมภาษณเพ่ือความโปรงใสในการดํ าเนินการสรรหาฯ  หากมี
ความจ ําเปนตองใชเปนหลักฐานอางอิง  ซ่ึงทั้ง  3  ทานยินดีใหดํ าเนินการ

16 1 ตลุาคม
2549

เวลา  08.30  น.
เวลา  10.00  น.

ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ  คร้ังที่  3/2549
สมัภาษณผูตอบรับเขาสูกระบวนการสรรหาฯ สวนการดํ าเนินการบันทึกเทป และ
วดิทีศัน ตามลํ าดับที่ 15 ทีป่ระชมุเหน็ควรงดดํ าเนินการ เพ่ือใหการสัมภาษณ
เปนไปอยางกัลยาณมิตร

17 4  ตลุาคม
2549

คณะกรรมการสรรหาฯ  สรุปผลการดํ าเนินการสรรหาอธิการบดี  และเสนอชื่อ
ผูสมควรด ํารงตํ าแหนงอธิการบดีตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

และคณะกรรมการฯ ไดพิจารณาข้ันตนโดยรอบคอบแลว ขอเสนอชือ่ผูสมควรไดรับการพิจารณาใหด ํารงต ําแหนง
อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน จํ านวน  3  ทาน  โดยเรียงตามล ําดบัอกัษร  ดงัน้ี

1.   รองศาสตราจารย ดร.นิวตัร  จันทรเทวี
2. รองศาสตราจารย ดร.สมุนต  สกลไชย
3. รองศาสตราจารย ดร.อศันี  ปาจนีบรูวรรณ

โดยมีสรุปผลคะแนนรวมของผูทีไ่ดรับการเสนอชือ่ฯ ตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ

ในการนี ้ทีป่ระชุมไดเชิญผูสมควรไดรับการพิจารณาใหดํ ารงตํ าแหนงอธิการบดี ทัง้  3  ทาน มานํ า
เสนอวิสัยทัศน การพฒันาและการบริหารมหาวิทยาลัย  และตอบขอซักถามจากสภามหาวิทยาลัย คนละ
ประมาณ  20  นาที  เรียงล ําดับตามที่จับสลากได ดังน้ี 1)รองศาสตราจารย ดร.อศันี  ปาจนีบรูวรรณ
2) รองศาสตราจารย ดร.นิวตัร  จันทรเทวี    3) รองศาสตราจารย ดร.สมุนต  สกลไชย  และใหกรรมการสภา
มหาวทิยาลยัเปนผูพิจารณาตัดสินเลือกอธิการบดี

มติ   สภามหาวทิยาลัยไดพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบแลว โดยไดลงคะแนนลับ
ปรากฎวาผูไดรับคะแนนสูงสุด ไดแก รองศาสตราจารยสุมนต   สกลไชย  จึงใหเสนอช่ือ
รองศาสตราจารยสุมนต   สกลไชย   เพื่อดํ าเนินการทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังใหดํ ารง
ตํ าแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน      ทั้งน้ี ต้ังแตวันที่ 6  กมุภาพันธ  2550  เปนตนไป
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เลิกประชุม   12.20 น.

(ลงชื่อ)        กลุธดิา  ทวมสุข
(รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)

                                                                รองอธกิารบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
                      กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน

นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์
ผูจดรายงานการประชุม
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