รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
ครั้งที่ 3/2550
วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2550
ณ หองประชุมศาสตราจารยวิจิตร ศรีสะอาน ชั้น 5
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
------------------------------------------ผูมาประชุม
1. พลตํารวจเอกเภา สารสิน
2. นางผาณิต นิติทัณฑประภาศ
3. ศ.เกียรติคณ
ุ เกษม วัฒนชัย
4. ศ.เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล
5. นายทองใบ ทองเปาด
6. นายเตช บุนนาค
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. ผศ.อารมย ตัตตะวะศาสตร
16. ศ.วิรุฬห เหลาภัทรเกษม
17. ศ.ละออศรี เสนาะเมือง
18. ผศ.เกษม นันทชัย
19. รศ.มันทนา สามารถ
20. รศ.สมาน ลอยฟา
21.
22.
23.
24.
25.
26.

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

27. รศ.กุลธิดา ทวมสุข
28. นางสังวาลย ชางทอง

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

ผูไมมาประชุม (เนื่องจากติดราชการ หรือภารกิจสําคัญ)
1. ศ.กนก วงษตระหงาน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
2. นายณรงคชัย อัครเศรณี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
3. นายวสันต วรรณวโรทร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
4. นายสมศักย ทองเอี่ยม
รองประธานสภาคณาจารยชั่วคราว
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาคณาจารยชั่วคราว
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ผูเขารวมประชุม
1. รศ.สุลัดดา ลอยฟา
2. รศ.รังสรรค เนียมสนิท
3. รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชย
ั
4. ผศ. วิชัย ณีรัตนพันธุ
5. ผศ.วันชัย สุมเล็ก

รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี
รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย

เริ่มประชุมเวลา 13.20 นาฬิกา
เมื่อครบองคประชุมประธานไดดําเนินการไปตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงตอที่ประชุม
- ไมมี –
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจงตอที่ประชุม
2.1 ขอเปลี่ยนแปลงวาระการประชุม
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่ไดสงเอกสารประกอบวาระการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ในวาระที่ 6.1 เรื่อง การยกเลิกการขอใชที่ดินสาธารณประโยชน “โคกหนองคอง” ตําบลกูทอง
อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม เดิมเปนวาระเพื่อทราบ นั้น ขอเปลี่ยนเปนวาระที่ 5.7 เปนวาระเพื่อพิจารณา แทน
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
2.2 ขออนุญาตใหอธิการบดีและรองอธิการบดี ออกนอกหองประชุมในวาระที่ 5.3
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ไดเรียนปรึกษานายกสภามหาวิทยาลัย
ในวาระที่ 5.3 เรื่อง แนวทางการติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี ตามนโยบายและพันธกิจการบริหารและ
พัฒนามหาวิทยาลัย นั้น อธิการบดีและรองอธิการบดี จะขออนุญาตออกนอกหองประชุม เพื่อใหที่ประชุมพิจารณา
ในวาระดังกลาว
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน 2550
ที่ประชุมไดพจ
ิ ารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่
4 เมษายน 2550 โดยมีการแกไข ดังนี้
1. หนาที่ 2 ผูเขารวมประชุม แกไขตัวเลขลําดับใหถูกตอง
2. หนาที่ 3 ในสวนมติการประชุม ใหเพิ่ม “การรายงานทางการเงินและรายงานประจําป ฝายบริหาร

จะรับไปปรับใหสามารถรายงานทุก 3 เดือน ตอไป”

3. หนาที่ 5 วาระที่ 4.3 มติที่ประชุม ใหเพิ่มเติมขอความ “และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอีกครั้งตอไป” ตอทายขอความเดิม
4. หนา 5 วาระที่ 5.1 ใหตัดคําวา “ประมาณ” ออก 2 แหง
- 1. คณะแพทยศาสตร บรรทัดที่ 7 “…ที่ตั้งไวตามแผนฯ ประมาณ 320.386 ลานบาท...”
- 3. คณะสัตวแพทยศาสตร บรรทัดที่ 2 “... ซึ่งปจจุบันคณะมีเงินทุนสํารองสะสม
ประมาณ 28,017,514 บาท...”

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2550
ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที 4/2550 เมือวันที 6 มิถุนายน 2550 เรียบรอยแลว
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานสถานภาพสินทรัพยและการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแกน
เพียงวันที่ 18 เมษายน 2550
รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยขอรายงานสถานภาพสินทรัพย
และการลงทุนของมหาวิทยาลัยและรายจายจากเงินรายได เพียงวันที่ 18 เมษายน 2550 ดังนี้
1. สถานภาพสินทรัพยและการลงทุน
ประเภท

จํานวนเงิน
(บาท)

จํานวนเงิน
(บาท)
4,796,639,761.52

สินทรัพย
ก) ประเภทดอกผลใชได
4,428,720,883.60
ข) ประเภทดอกผลมีขอกําหนด
367,918,877.92
การลงทุน
4,796,639,761.52
เงินฝากธนาคาร/สถาบันการเงิน
2,635,899,761.52
2,635,899,761.52
ตราสารหนี้
1,845,740,000.00
พันธบัตร
1,124,980,000.00
หุนกู (รวมบรรษัทเงินทุน)
347,000,000.00
อื่นๆ
288,760,000.00
ตราสารทุน
400,000,000.00*
หุนสามัญ
กองทุนรวมที่ลงทุนในหุน
400,000,000.00
* NAV กองทุนรวมวายุภักษ ณ วันที่ 12 เมษายน 2550 = 10.76 บาท
ราคาปดตลาดหลักทรัพย ณ วันที่ 18 เมษายน 2550 กองทุนรวมวายุภักษ = 8.74 บาท
ทําใหมูลคาตามตลาดของกองทุนรวมที่ลงทุนในหุนมีมูลคา เปนเงิน 349,600,000 บาท
2. รายได
2.1 ดอกเบี้ยรับปงบประมาณ 2550 ( 1 ต.ค. 2549 – 18 เม.ย. 2550 ) 78,904,816.72 บาท
3. รายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ในปงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 - 18 เมษายน 2550)
3.1 งบบุคลากร
32,612,581.74
บาท
3.2 งบดําเนินงาน
881,221,035.14
บาท
3.3 งบลงทุน
62,249,591.83
บาท
3.4 งบเงินอุดหนุน
388,622,431.66
บาท
3.5 รายจายอื่นๆ
90,414,252.82
บาท
1,455,119,893.19 บาท
รวม
4. สหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกนใหกูยืมเงินจํานวน 150,000,000.00 บาท
ณ วันที่ 18 เมษายน 2550 เงินตนคงเหลือจํานวน 75,000,000.00 บาท
มข. ไดรับดอกเบี้ยจากสหกรณออมทรัพยแลว จํานวน 21 งวด (ก.ค. 2548 – มี.ค. 2550)
เปนเงิน 8,164,212.99 บาท
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.2 รายงานความคืบหนาการดําเนินการรับฟงความคิดเห็น รางพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ... เพื่อเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
นายเฉลิมชัย วงษนาคเพ็ชร ประธานคณะกรรมการดําเนินการเพื่อรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ... เพื่อเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เสนอตอที่ประชุมวา
คณะกรรมการดําเนินงานเพื่อรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ... โดย
คณะอนุกรรมการดําเนินงานรับฟงความคิดเห็นฯ ขอรายงานความคืบหนาการดําเนินการฯ ดังนี้

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2550
ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที 4/2550 เมือวันที 6 มิถุนายน 2550 เรียบรอยแลว
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1. ขั้นตอนการเตรียมความพรอมสําหรับกระบวนการรับฟงความเห็น ซึ่งเปนขั้นตอนสําคัญเพื่อวางแผน
เตรียมการบุคลากรไดดําเนินการเสร็จสิ้นลงแลว และไดมีการทดสอบความพรอมของวิธีการและผูเกี่ยวของ ดังที่ได
ดําเนินการทดสอบกระบวนการสนทนากลุม
 ในกลุมอาจารยคณะสาธารณสุขศาสตร จํานวน 7 คน และกลุมสายสนับสนุนจาก
คณะพยาบาลศาสตร จํานวน 7 คน เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2550 โดยผูเขารวมสนทนากลุมไดรับขอมูลจากสรุป
สาระสําคัญของราง พ.ร.บ. และประเด็นการแสดงความคิดเห็น เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการรับฟงความคิดเห็นแลว
คณะอนุกรรมการฯไดมีการปรับมาตรฐานผูดําเนินการสนทนากลุมและผูจดบันทึก ซึ่งผูดําเนินการสนทนากลุม ผูจดบันทึก
และคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นฯ ที่รวมสังเกตการณ ไดรวมกันเรียนรู และสรุปแนวทางปฏิบัติ เพื่อนําไปใชในกระบวนการรับ
ฟงความคิดเห็น ดังนี้
1.1 ไดรูปแบบมาตรฐานที่ใชในกระบวนการสนทนากลุม และวิธีการที่ใชในการสนทนากลุมที่ชวยให
ผูเขารวมสนทนากลุมไดแสดงความคิดเห็นอยางสรางสรรค ยึดหลักการมุงพัฒนามหาวิทยาลัย ขอนแกน แลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกันแบบสมานฉันท และใหความสําคัญกับทุกความคิดเห็น
1.2 มีการพิจารณาขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลที่เปนระบบ เพื่อใหทุกความคิดเห็นไดรับการรวบรวม
และบันทึกไวอยางถูกตอง เปนระบบ
นอกจากนี้ จากการดําเนินการยังไดรับประโยชนจากกลุมสนทนาเพิ่ม ดังนี้
1. เกิดจากการเรียนรูรวมกัน และแสดงความคิดเห็นอยางสรางสรรคเพื่อมุงพัฒนาองคกรเปนหลัก
2. ผูเขารวมสนทนาไดมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นโดยไมยึดติดอยูกับประเด็น การเปนหรือไม
เปน มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ทําใหเกิดความคิดเห็นที่หลากหลายมีคุณคา และสามารถนําไปพัฒนาการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยขอนแกนได ไมวามหาวิทยาลัยจะเปนสวนราชการตอไป หรือ เปน มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐก็ตาม เชน
- ความคิดเกีย
่ วกับความเปนธรรมในระบบการประเมิน
- ระบบการสรรหาผูนําองคกร
- การขึ้นคาธรรมเนียมกับการเปลี่ยนแปลงความรูสึกของนักศึกษาที่มีตอสถาบัน
- ขอเสนอที่เปนรูปธรรมเกี่ยวกับสวัสดิการ
- การกําหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในกรณีที่ตองใชบทเฉพาะกาล
- ขอคิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบและถวงดุลการบริหาร
- อื่น ๆ
2. ขั้นตอนการจัดเตรียมรายชื่อผูเขารวมสนทนากลุม ดวยวิธีการสุมรายชื่อ ซึ่งเมื่อไดรายชื่อผูท
 ี่จะเขา
รวมสนทนากลุม
 แลว ตองขอความรวมมือจากหัวหนาสวนงานตาง ๆ เพื่อประสานงาน เชิญและนัดหมายผูเขารวมสนทนา
จัดเตรียมสถานที่ในหนวยงานนั้น ซึ่งขั้นตอนนี้อยูระหวางดําเนินการติดตอประสานงาน
3. ขั้นตอนการรับฟงความคิดเห็นวิธีสนทนากลุม (Focus Group Discussion) จํานวนรวมทั้งสิ้น 68
กลุมจากบุคลากรทุกภาคสวน ซึ่งจะเริ่มดําเนินการตั้งแตวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เปนตนไป และการรับฟงความ
คิดเห็นดวยวิธส
ี ัมภาษณแบบเจาะลึก (In - depth Interview) ซึ่งตามแผนงานจะแลวเสร็จกระบวนการรับฟงความ
คิดเห็นทั้งหมดภายใน กลางเดือนมิถุนายน 2550
4. ขั้นตอนการรวบรวมความคิดเห็น และ เผยแพรสูสาธารณะ ในขั้นตอนนี้คณะอนุกรรมการรับฟงความ
คิดเห็นฯ จะดําเนินการรวมกับคณะอนุกรรมการรวบรวมความคิดเห็นฯ เพื่อ รวบรวมความคิดเห็นใหเปนระบบ สรุปและ
นําเสนอสูสภามหาวิทยาลัยและสาธารณะชนทราบตอไป คาดวาจะสามารถนําเสนอรายงานฉบับสมบูรณไดภายใน
30 มิถุนายน 2550
นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธและวิชาการในการดําเนินงานเพื่อรับฟงความคิดเห็นฯ
ไดสรุปการดําเนินงานพรอมภาพประกอบ มาดวยแลวตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.3 ความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายการนํามหาวิทยาลัยขอนแกน สูการเปนมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ
ดวย รศ.นิสันต สัตยาศัย ศ. บวรศิลป เชาวชื่น กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทน
คณาจารย และ นางบุบผา ชอบใช กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ไดเสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาความชัดเจนเกีย
่ วกับนโยบายการนํามหาวิทยาลัยขอนแกน สูการเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดมีหนังสือฉบับที่ ศธ 0509.6(1.5)/ ว.14
ลงวันที่ 8 เมษายน 2550 แจงขอมูลแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสูการเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มายังมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งจากขอความในหนังสือฉบับดังกลาว ประชาคม
มหาวิทยาลัยขอนแกนมีความเขาใจดังนี้
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1. การที่มหาวิทยาลัยขอนแกน จะเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ หรือไมนั้น รัฐบาลจะไมบังคับ ขอให
มหาวิทยาลัยตัดสินใจเอง โดยใหเปนหนาที่ของผูบริหารมหาวิทยาลัยที่จะชี้แจง ใหเหตุผลความจําเปนหากตองการเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
2. การที่มหาวิทยาลัยขอนแกนจะเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ขอใหประชาคมชาวขอนแกนมีสวนรวม
ในการตัดสินใจ ซึ่งในเรื่องดังกลาวทําใหประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแกนหลายกลุมเขาใจวามหาวิทยาลัยขอนแกนจะมีการ
เริ่มตนกระบวนการเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐใหมทั้งหมด ดังเชน
- ที่ประชุมผูดําเนินการอภิปรายกลุม เพื่อรวบรวมความคิดเห็นตอพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน เมือ
่ วันที่ 25 มีนาคม 2550 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร ซึ่งมีบุคลากรสาย ก.
สาย ข. สาย ค. และนักศึกษา ผูเขารวมประชุมจํานวนหนึ่งโดยเฉพาะนักศึกษาแจงวา มีความเขาใจ
เกี่ยวกับเรื่องนี้นอยมาก จึงตองการทราบเหตุผลและความจําเปน ขอดี ขอเสีย ของการเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ กอนที่จะแสดงความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ)
- ที่ประชุมหัวหนาภาควิชาปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2550
มีขอเสนอแนะใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแกนประเภทผูแทนอาจารย (รศ.นิสันต สัตยาศัย)
นําเขาปรึกษาในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ดังนี้
1.1 ขอใหมหาวิทยาลัยขอนแกนนําขอมูลกลุมที่ “เห็นดวย” และกลุมที่ “ไมเห็นดวย”
มาประมวลเพื่อเปรียบเทียบขอดี – ขอเสีย ของการ “เปน” และ “ไมเปน”
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐอยางครบถวน โดยปราศจากการชี้นําและแจกจายให
บุคลากรและนักศึกษาอยางทั่วถึง
1.2 หลังจากนั้นจัดใหมีการลงประชามติ สําหรับสัดสวนน้ําหนักของผูที่ใชสิทธิ์แตละฝาย
ใหมีการกําหนดใหชัดเจน โดยอาจนําวิธีการเลือกตั้งอธิการบดีที่เคยใชในอดีตมา
ประกอบการพิจารณา
สําหรับเหตุผลของที่ประชุมหัวหนาภาควิชาปรีคลินิก ในการเสนอวิธีการขางตนก็เพื่อใหเกิด
ความชัดเจนในเรื่องนี้เพราะการ “เปน” หรือ “ไมเปน” มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ยอมมีวิธีการ
ดําเนินงานตางกัน ทั้งนี้บุคลากรจะไดเตรียมความพรอมและรวมมือกับฝายบริหารอยางเต็มที่ในการ
ทํางานเพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัยขอนแกน
ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้ง 3 ทานขางตน เห็นวาความตองการของผูเขารวมประชุมผูดําเนินอภิปราย
กลุมและขอเสนอแนะของที่ประชุมหัวหนาภาควิชาปรีคลินิก นาจะเปนผลดีตอมหาวิทยาลัยขอนแกนและสอดคลองกับ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2550 วาระที่ 4.5 และ 4.6
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ใหขอมูลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบแลววา บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถที่จะเลือกไดวา
ตองการเปนขาราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งแนวทางนี้ อาจชวยใหความกังวลของบุคลากรที่ไมมั่นใจในการ
บริหารมหาวิทยาลัยนอกระบบผอนคลายไปได
นายเฉลิมชัย วงษนาคเพ็ชร และรศ.ศจี สัตยุตม ในฐานะคณะกรรมการดําเนินการรับฟงความคิดเห็น
เกี่ ยวกั บร างพระราชบั ญญั ติ มหาวิ ทยาลั ยขอนแก น พ.ศ. ... เสนอที่ ประชุ มว า เนื่ องจากคณะกรรมการฯ อยู ในระหว าง
ดําเนินการรับฟงความคิดเห็นตามที่ไดรับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย หากจะมีการพิจารณาใหดําเนินการในเรื่องอื่นใด
เชน การชี้แจงทําความเขาใจ หรือการลงประชามติ ใครขอใหกระบวนการรับฟงความคิดเห็นเสร็จสิ้นกอน ซึ่งขอมูลที่ได
จากการรับฟงความคิดเห็น นาจะเปนประโยชนตอสภามหาวิทยาลัย ในการตัดสินใจดําเนินการตอไปได
มติ ที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบตามที่ นายเฉลิมชัย วงษนาคเพ็ชร เสนอ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได ป 2550 เพิ่มเติม
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ดวยมีคณะที่มีความจําเปนตองตั้ง
งบประมาณเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เพิ่มเติม ดังนี้
1. คณะแพทยศาสตร ขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติม 112,670,000 บาท โดยขอใชเงินทุนสํารองสะสม
ของคณะ ซึ่งปจจุบันคณะมีเงินทุนสํารองสะสม 898,411,516.93 บาท (สิ้นปงบประมาณ 2550 จะมีเงินทุนสํารอง
สะสมเพิ่มขึ้นอีก 112,670,180 บาท จากเงินทุนสํารองที่ตั้งไวในปงบประมาณ) และงบประมาณที่ขออนุมัติเพิ่มเติม
ดังกลาวคณะไดจัดสรรเพื่อจัดหาวัสดุและครุภัณฑการใหบริการรักษา พยาบาลผูปวยภายในอาคารสมเด็จพระศรีนครินทรทราบรมราชชนนีอนุสรณ ซึ่งไมไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินรายไดที่ไดรับอนุมัติ
ตามแผนงบประมาณไมเพียงพอที่จะดําเนินงาน จึงตองตั้งงบประมาณเพิ่มเติมสําหรับการดําเนินงานดังกลาว
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ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 คณะแพทยศาสตร ไดรับอนุมัติงบประมาณเงินรายไดแลว 1,629,568,000 บาท
ขออนุมัติตั้งงบประมาณเพิ่มเติมครั้งนี้ 112,670,000 บาท เพิ่มขึ้นอีกรอยละ 6.91 ของงบประมาณ ที่ไดรับอนุมัติ
2. คณะนิติศาสตร ขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติม 3,053,800 บาท โดยเปนรายรับจากเงินคาธรรมเนียม
การศึกษา และงบประมาณที่ขออนุมัติเพิ่มเติมดังกลาวคณะไดจัดสรรเพื่อใชในการจัดการศึกษาและการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมตางๆ
ผลการดําเนินงานบริหารจัดการหลักสูตรชวงตนปงบประมาณ คาดวาจะรับนักศึกษาไดตามเปาหมาย
ที่กําหนดและเมื่อสิ้นปงบประมาณจะมีรายรับสูงกวาประมาณการที่ไดรับอนุมัติ
ประกอบกับคณะจะมีคาใชจายในการ
บริหารจัดการการศึกษาและการจัดโครงการกิจกรรมเพิ่มขึ้นจากแผนที่กําหนดไว
และงบประมาณที่ไดรบ
ั อนุมัติตาม
แผนงบประมาณไมเพียงพอที่จะดําเนินงาน จึงตองขออนุมัติตั้งงบประมาณเพิ่มเติมสําหรับการ
ดําเนินงานดังกลาว
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 คณะนิติศาสตร ไดรับอนุมัตงิ บประมาณเงินรายไดแลว 12,784,200 บาท
ขออนุมัติตั้งงบประมาณเพิ่มเติมครั้งนี้ 3,053,800 บาท เพิ่มขึ้นอีกรอยละ 23.89 ของงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
3. คณะเกษตรศาสตร ขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติม 1,690,000 บาท โดยขอใชเงินทุนสํารองสะสม
ของคณะ ซึ่งปจจุบันคณะมีเงินทุนสํารองสะสม 16,251,875.55 บาท (สิ้นปงบประมาณ 2550 จะมีเงินทุนสํารองสะสม
เพิ่มขึ้นอีก 1,742,000 บาท จากเงินทุนสํารองที่ตั้งไวในปงบประมาณ) และงบประมาณที่ขออนุมัติเพิ่มเติมดังกลาว
คณะไดจัดสรรเพื่อจัดซื้อครุภัณฑเพื่อการศึกษาและซอมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่ ซึ่งงบประมาณเงินรายไดที่ไดรับ
อนุมัติตามแผนงบประมาณไมเพียงพอที่จะดําเนินงาน จึงตองตั้งงบประมาณเพิ่มเติมสําหรับการดําเนินงานดังกลาว
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 คณะเกษตรศาสตร ไดรับอนุมัติงบประมาณเงินรายไดแลว 29,885,700 บาท
ขออนุมัติตั้งงบประมาณเพิ่มเติมครั้งนี้ 1,690,000 บาท เพิ่มขึ้นอีกรอยละ 5.99 ของงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
ทั้งนี้ ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2550 แลว
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ศ.เกียรติคุณ เกษม วัฒนชัย ไดสอบถามความคืบหนาในเรื่องการจัดสรรงบประมาณคารักษาพยาบาล
ตามนโยบาย 30 บาท ซึ่งคณบดีคณะแพทยศาสตรไดชี้แจงขอมูลในเรื่องดังกลาว และ ศ.เกียรติคุณ เกษม วัฒนชัย
ไดเสนอแนะวา ควรดําเนินการติดตามงบประมาณการชําระหนี้คารักษาพยาบาลตามนโยบาย 30 บาท ดังกลาว
เนื่องจากเงินสวนนี้สามารถนํากลับมาใชประโยชนในการบริหารจัดการของหนวยงานได
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบประมาณเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
เพิ่มเติม ตามที่เสนอ และมีขอคิดเห็นเสนอแนะวา การพิจารณาเรื่องงบประมาณ ควรเสนอคณะกรรมการ
การเงิน เพื่อพิจารณากลั่นกรอง กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
5.2 เสนอแตงตั้งคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย
อธิการบดีเสนอตอที่ประชุมวา ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกนที่ 14/2548 ลงวันที่ 27
พฤษภาคม 2548 ไดแตงตั้งคณะกรรมการวินัยและรักษาระบบคุณธรรม ในคณะกรรมการวางหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารงานดานบริหารงานบุคคล เพื่อใหเปนไปตาม มาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 นั้น
เนื่องจาก นายสมพร กลิ่นพงษา ประธานกรรมการวินย
ั และรักษาระบบคุณธรรม รวมทั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยหลายทานที่รวมเปนกรรมการ ไดหมดวาระการดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยแลว
มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอแตงตั้งคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย (คณะกรรมการวินัยและรักษา
ระบบคุณธรรม เดิม) ตามองคประกอบ วาระการดํารงตําแหนง และอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ตามที่ไดรับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2548 และครั้งที่ 3/2548
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2548 ดังนี้

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2550
ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที 4/2550 เมือวันที 6 มิถุนายน 2550 เรียบรอยแลว

7

องคประกอบของคณะกรรมการ
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ เปน ประธาน
2. ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
จํานวน 2-3 คน
3. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบ
งานดานบริหารบุคคล
4. ผูแทนผูบริหารซึ่งเลือกจาก
คณบดี ผูอํานวยการศูนย/
สถาบัน/สํานัก จํานวน 4 คน
ไดแก
5. กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผูแทนคณาจารย
จํานวน 1 คน
6. กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผูแทนขาราชการ ฯ
7. ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
เปน กรรมการและเลขานุการ
8. หัวหนางานวินัยและนิติการ
เปน ผูชวยเลขานุการ
9. ผูดํารงตําแหนงนิติกรในงาน
วินัยและนิติการ เปน
ผูชวยเลขานุการ

การไดมา
สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง

ผูไดรับการเสนอแตงตั้ง
……………………………………….

อธิการบดีปรึกษาประธาน
กรรมการเสนอสภามหาวิทยาลัย
แตงตั้ง
โดยตําแหนง

1. .................................
2. .................................

อธิการบดีโดยความเห็นชอบของ
ที่ประชุมคณบดี
(ที่ประชุมคณบดีคราวประชุมครั้ง
ที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 20 เมษายน
2550)
สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง

1.
2.
3.
4.

คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
คณบดีคณะนิติศาสตร
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา
…..........................................

โดยตําแหนง

นางบุบผา ชอบใช

โดยตําแหนง

ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่

โดยตําแหนง

หัวหนางานวินัยและนิติการ

รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล

โดยคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย จะเปนองคกรกลางทําหนาที่แทนสภามหาวิทยาลัยในการ
รับและพิจารณาการอุทธรณและรองทุกขของบุคลากรทุกประเภทในมหาวิทยาลัย โดยมีหนาที่ ดังนี้
1. ทําหนาที่แทนสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 60,61,63,64 และ 65 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ดังนี้
1.1 รับและพิจารณาการรายงาน การสั่งใหขาราชการในสังกัด มข. ออกจากราชการ
เพราะกระทําผิดวินัย
1.2 สั่งการใหมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวน หรือใหสั่งการใหมใหถูกตอง เหมาะสม ในการ
สั่งลงโทษขาราชการ ที่มิไดดําเนินการทางวินัย หรือการสั่งใหขาราชการออกจากราชการ
โดยมิไดดําเนินการอยางเครงครัดหรือเปนธรรม
1.3 รับและพิจารณาการอุทธรณของขาราชการในสังกัด มข. ที่ถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ
ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน
2. รับและพิจารณาการอุทธรณและรองทุกขของบุคลากรในสังกัด มข.
3. เสริมสรางวินัยและการรักษาระบบคุณธรรมของบุคลากรใน มข.
4. เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกอธิการบดี และสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงาน
บุคคลที่เกี่ยวของ
5. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหเพิ่มคณะกรรมการประเภทผูแทนคณาจารยเปน 2 คน
และแตงตั้งคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย ประกอบดวย
1. นางสาวพรพิมล รัตนพิทักษ
เปน ประธาน
2. นายสุวรรณ ชนะสงคราม
เปน กรรมการ
3. นายขจร จิตสุขุมมงคล
เปน กรรมการ
4. นางสาวเสาวนี ตรีทอง
เปน กรรมการ
5. รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล
เปน กรรมการ
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6. คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
7. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
8. คณบดีคณะนิติศาสตร
9. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
10. รศ.นิสันต สัตยาศัย
11. รศ. ศจี สัตยุตม
12. นางบุบผา ชอบใช
13. ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
14. หัวหนางานวินัยและนิติการ
15. นิติกรในงานวินัยและนิติการ

เปน
เปน
เปน
เปน
เปน
เปน
เปน
เปน
เปน
เปน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

5.3 แนวทางการติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี ตามนโยบายและพันธกิจ
การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย
ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 5/2549 ลงวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งออก
ตามมติสภามหาวิทยาลัยคราวประชุมครัง้ ที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2549 ไดกาํ หนดแนวทางการติดตาม
และประเมินผลงานของอธิการบดี ไวดังนี้
ขอ 1 วัตถุประสงค
แนวทางการติดตามและประเมินผลงานนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนหลักเกณฑในการกํากับ ติดตาม
และประเมินผลงานของอธิการบดี โดยยึดหลักการบริหารและดําเนินงานตามนโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2550-2554) เพื่อใหสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบผลการปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรคในการบริหารงาน
และสามารถใชเปนขอมูลในการสนับสนุนสงเสริมและเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขอ 2 การติดตามและประเมินผล
ใหมีการติดตามและประเมินผลงานปละ 2 รอบคือ รอบที่ 1 เปนการประเมินผลการปฏิบัติงานระหวาง
เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน และรอบที่ 2 ระหวางเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม
ขอ 3 คณะกรรมการกํากับติดตามและประเมินผล
ใหมีคณะกรรมการกํากับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี แตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
จํานวน องคประกอบและหนาที่ของคณะกรรมการ ใหเปนไปตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 4 เอกสารสําหรับใชในการติดตามและประเมินผล
ใหอธิการบดีจัดทําเอกสารเสนอตอคณะกรรมการกํากับติดตามและประเมิน ในรอบที่ 1 ภายในวันที่
31 ตุลาคม และรอบที่ 2 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม ดังนี้
4.1 รายงานผลการติดตามงาน (Program Monitoring Report) โดยจัดทํารายละเอียดของ
รายงานตามแผนกลยุทธที่อธิการบดีเสนอตอสภามหาวิทยาลัย ภายใตกรอบนโยบายและพันธกิจที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนด มีขอมูลของเปาหมาย ดัชนีชี้วัด โครงการและกิจกรรม และผลการดําเนินงานเมื่อเทียบเคียงกับเปาหมาย
พรอมทั้งปญหาอุปสรรค หรือขอเสนอเพื่อปรับเปลี่ยนกลวิธีการทํางาน (strategic adjustment)
รูปแบบของรายงาน ใหอธิการบดีพิจารณาจัดทําตามทีเ่ ห็นสมควร
4.2 รายงานการประเมินตนเอง (Self-appraisal Report) ตามแบบที่คณะกรรมการกํากับ
ติดตามและประเมินผลกําหนด
ขอ 5 การรายงานผลการประเมิน
ใหคณะกรรมการกํากับติดตามและประเมินผล ทําการวิเคราะหและสรุปผลตามรายงานที่เสนอ แลวให
รายงานผลการประเมินพรอมทั้งขอเสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัย
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการกํากับติดตามและประเมินผลงานของ
อธิการบดี ตามขอ 3 ของประกาศดังกลาว
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการกํากับติดตามและประเมินผลงาน
ของอธิการบดี ประกอบดวย
1. นางผาณิต นิติทัณฑประภาศ
เปน ประธาน
2. นายปานชัย บวรรัตนปราณ
เปน กรรมการ
3. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกําจร
เปน กรรมการ
4. ศ.เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล
เปน กรรมการ
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5.4 ขอหารือแนวทางการติดตามและประเมินผลงานของผูบริหารระดับหัวหนา
หนวยงานของมหาวิทยาลัย
อธิการบดีเสนอตอที่ประชุมวา เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีแนวทางในการติดตามและประเมินผลงานของ
ผูบริหารระดับหัวหนาหนวยงานตามยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550 – 2553 มหาวิทยาลัย
จึงไดกําหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลงานของผูบริหารระดับหัวหนาหนวยงาน เพื่อใชเปนหลักเกณฑในการ
กํากับ ติดตาม ประเมินผลงานเพื่อการพัฒนาผูบริหารและองคกร และเพื่อใหอธิการบดีไดรับทราบผลการปฏิบัติงาน
ปญหาอุปสรรคในการบริหารงานและสามารถใชขอมูลในการสนับสนุน สงเสริมและเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการ
บริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีผูบริหารระดับหัวหนาหนวยงานที่ตองดําเนินการประเมิน ประมาณ 40
หนวยงาน
ผูบริหารระดับหัวหนาหนวยงาน หมายถึง คณบดี ผูอํานวยการศูนย/สถาบัน/สํานักที่เทียบเทาคณะ
หัวหนาสํานักงานอธิการบดี ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา และหัวหนาหนวยงานในสังกัดหรือในกํากับของสํานักงาน
อธิการบดี
การประเมินประกอบดวย 2 สวน คือ
สวนที่ 1 การประเมินขีดความสามารถ (Competency) ซึ่งจะมีสัดสวนรอยละ 40
ซึ่งผูประเมินประกอบดวย
(1) อธิการบดี
(2) ตนเอง
(3) เพื่อนรวมงาน
• คณบดี ผูอํานวยการศูนย/สถาบัน/สํานัก
- กรรมการประจําคณะ
• หัวหนาสํานักงานอธิการบดี
- ผูอํานวยการกอง เลขานุการคณะหรือที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
• ผูอํานวยการกอง
- หัวหนางานภายในกอง และผูแทนคณะที่เปนสายสนับสนุนและปฏิบัติหนาที่
ที่เกี่ยวของกับกองที่จะประเมิน
สวนที่ 2 การวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะมีสัดสวน รอยละ 60 ประกอบดวย
2.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามการวัดผลสําเร็จการปฏิบัติงานตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2550 ซึ่งมีสัดสวนรอยละ 30
2.2 การประเมินจากการรายงานผลการปฏิบต
ั ิงานประเมินตามแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน
ที่สอดคลอง กับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย (program monitoring report) ซึ่งมีสัดสวนรอยละ 30
การรายงานผลการประเมิน
1. ใหผูบริหารระดับหนวยงานจัดทําเอกสารรายงานผลการประเมินตนเองในสวนที่1และ
รายงานผลการปฏิบัติงานในสวนที่2 ตอคณะกรรมการกํากับติดตามและประเมินภายใน วันที่ 31 ตุลาคม
แบบฟอรมตามสวนที่ 1 และสวนที่ 2 ใหเปนไปตามเอกสารที่แนบทายประกาศ
2. ใหคณะกรรมการกํากับติดตามและประเมินทําการวิเคราะห สรุปผลการประเมิน และ
รายงานผลการประเมินเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
โดยประกาศฯ จะมีผลบังคับใช ตั้งแตปงบประมาณ 2551 เปนตนไป สําหรับในปงบประมาณ 2550 ใหการดําเนินการ
ตามประกาศนี้เปนการทดลองนําไปใชกอน โดยเนนผลในเชิงพัฒนา ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีวาระ
พิเศษ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 เรียบรอยแลว โดยรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหขอแนะนําแนวทางการติดตามและประเมินผลงานของ
ผูบริหารระดับหัวหนาหนวยงานของมหาวิทยาลัย
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหอธิการบดีรับไปพิจารณาตามที่กรรมการในที่ประชุม
มีขอคิดเห็นเสนอแนะ ตามความเหมาะสม ดังนี้
- ควรเปดโอกาสใหบุคลากรในคณะไดมีสวนรวมในการประเมินดวย
- ควรกําหนดแนวทางการติดตามและการประเมินผลงานที่มีเกณฑ (Criteria) ไมมากนัก
แตสามารถใหผลสะทอน (Reflect) ที่เปนประโยชน สวนกําหนดรอบการประเมินนั้น อาจพิจารณาประเมิน
เมื่อดํารงตําแหนงครบครึ่งวาระ และใกลครบวาระ ซึ่งเปนแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยสวนใหญดําเนินการ
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5.5 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 9 หลักสูตร
ดวยคณะในสังกัดไดเสนอขออนุมัติหลักสูตร ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร และกรรมการผูทรงคุณวุฒิพจ
ิ ารณาหลักสูตรตามมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่
1 มีนาคม 2549 ไดพิจารณาและแนะนําใหแกไขขอความตางๆ ผูรับผิดชอบหลักสูตรไดดําเนินการแกไขตาม
ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิเรียบรอยแลว จํานวน 9 หลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียดการจําแนก หลักสูตรตามประเภท
หลักสูตร ระดับปริญญา คณะ และประเภทการเปดสอน ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรตามที่เสนอ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติ เห็นชอบ 9 หลักสูตร ตามที่เสนอ ไดแก
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 จํานวน 5 หลักสูตร
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
- หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย จํานวน 2 หลักสูตร
6. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล
7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
- หลักสูตรที่ดําเนินการเปนโครงการพิเศษ จํานวน 2 หลักสูตร
8. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
9. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ
5.6 เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา
ดวยมีคณะตางๆในสังกัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะไดเสนอขอ
อนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษาโดยรับรองวาไดตรวจสอบรหัสประจําตัวนักศึกษา ชื่อ-ชื่อสกุล รายวิชา
สาขาวิชา และคะแนนเฉลี่ยสะสม ถูกตองเรียบรอยแลว มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ตามอํานาจตามความในมาตรา 16 (3) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 จํานวน 348 คน
ประกอบดวย
- ระดับปริญญาเอก
1
คน
- ระดับปริญญาโท
8
คน
- ระดับปริญญาตรี
339
คน
ซึ่งมีรายละเอียดสรุปการจําแนกผูสําเร็จการศึกษาตามคณะ ระดับหลักสูตร ชื่อปริญญา ตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ
่ พิจารณาอนุมัติปริญญาใหผูสําเร็จการศึกษา ตามที่เสนอ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา ตามที่เสนอ
5.7 การยกเลิกการขอใชที่ดินสาธารณประโยชน “โคกหนองคอง” ตําบลกูทอง
อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
อธิการบดีเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแกนไดขอใชที่สาธารณประโยชน “โคกหนองคอง”
ตําบลกูทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม เพื่อสรางสถานีทดลองและวิจัยเกษตรกรรม พื้นที่ 485 ไร
ตอมากระทรวงมหาดไทยไดอนุญาตใหใชที่ดินแปลงดังกลาวจํานวน 356 ไร เมือ
่ วันที่ 5 มิถุนายน 2545 และให
มหาวิทยาลัยขอนแกนดําเนินการถอนสภาพที่ดินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
และประมวลกฏหมายที่ดิน พ.ศ.
2541 ตอไป
มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยคณะเกษตรศาสตร ไดดาํ เนินการขอเขาทําประโยชนในที่ดินและขอถอน
สภาพที่สาธารณประโยชน ตั้งแตเดือนตุลาคม 2545 แตกํานันและราษฏรตําบลกูทอง จํานวน 1,691 คน ไดยน
ื่
หนังสือคัดคานการเขาใชประโยชนและขอใหคณะฯ ระงับการดําเนินการใด ๆ ในพื้นที่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2545
ตอมาในวันที่ 13 กุมภาพันธ 2546 ราษฎรไดรวมตัวกันคัดคานการรังวัดที่แปลงดังกลาวของเจาพนักงานที่ดินอําเภอ
เชียงยืน ทําใหเจาพนักงานไมสามารถดําเนินการรังวัดที่ดินได ซึ่งคณะฯ ไดรายงานเหตุการณใหมหาวิทยาลัยขอนแกน
ทราบโดยตลอด
ต อ มาอํ า เภอเชี ย งยื น และจั ง หวั ด มหาสารคาม ได มี ห นั ง สื อ ถึ ง มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น เมื่ อ วั น ที่ 24
มีนาคม 2546 และวันที่ 12 กันยายน 2546
เพื่อแจงใหทราบวาราษฎรจํานวน 1,475
คน ไดรองเรียนตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเพื่อคัดคานการขอใชพื้นที่และการขอถอนสภาพที่ดินและใหมหาวิทยาลัยขอนแกน
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จัดหาที่ดินแปลงอื่นใหราษฎรใชรวมกันแทนกอน หากมหาวิทยาลัยไมสามารถจัดหาที่ดินแปลงอื่นใหราษฎรใชได
อาจไมไดรับอนุญาตใหใชที่ดินและถอนสภาพที่ดินแปลงดังกลาวได
ในวันที่ 13 มีนาคม 2550 อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ไดมห
ี นังสือถึงคณะเกษตรศาสตร
ขอใหคณะฯ ยืนยันการขอยกเลิกการขอใชพื้นที่ดินแปลงดังกลาว ซึ่งคณะฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวาไมสามารถที่จะ
จัดหาที่ดินแปลงอื่นใหราษฎรตําบลกูทอง ใชแทนที่ดินสาธารณประโยชน “โคกหนองคอง” ได จึงไดเสนอขออนุมัติ
ยกเลิกการขอใชที่ดินและขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน “โคกหนองคอง” ดังกลาว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม
ทั้งนี้ อธิการบดีไดนําเรื่องดังกลาวหารือในที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 20
เมษายน 2550 ซึ่งที่ประชุมคณบดีไดพิจารณาเรื่องดังกลาวโดยละเอียดรอบคอบแลว จึงมีมติเห็นควรยกเลิกการขอ
ใชที่ดินสาธารณประโยชน “โคกหนองคอง” ดังกลาว เพื่อใหชุมชนไดใชประโยชนตอไป อนึ่ง มหาวิทยาลัยไดมีการ
ลงทุนสรางรั้วลอมรอบที่ดินดังกลาวแลว ก็เห็นควรบริจาครั้วใหผูใชประโยชนในพื้นที่ตอไป สวนการหาพื้นที่ที่จะใช
ทดแทนที่ดิน “โคกหนองคอง” คาดวาจะใชพื้นที่ที่วิทยาเขตหนองคาย ซึ่งมีการตอตานนอยกวา
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการยกเลิกการขอใชที่ดินสาธารณประโยชน
“โคกหนองคอง” ตามที่เสนอ และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยไดเสนอแนะวา สําหรับเรื่องรั้วลอมรอบที่ดินนั้น
ควรปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ ตอไป
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 การยกเลิกการขอใชที่ดินสาธารณประโยชน “โคกหนองคอง”
ตําบลกูทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
(เลื่อนไปพิจารณาเปนวาระที่ 5.7)
6.2

รายงานการเงินและการตรวจสอบบัญชีของสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย
และกายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย
ประจําปงบประมาณ 2549
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการบริหารงานสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทยและ
กายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย พ.ศ. 2538 ขอ 23 ไดกําหนดใหมีการจัดทํา รายงานการเงินประจําป ซึ่งมี
การตรวจสอบบัญชีโดยหนวยตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย หรือโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตในวันสิ้นปงบประมาณ เพื่อ
รายงานอธิการบดี และสภามหาวิทยาลัย นั้น บัดนี้ สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย และกายภาพบําบัด คณะ
เทคนิคการแพทย ไดจัดทํารายงานการเงิน ประจําปงบประมาณ 2549 สิ้นสุด ณ วันที 30 กันยายน 2549 และ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตไดทําการตรวจสอบบัญชีเสร็จเรียบรอยแลว โดยสรุปสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย และ
กายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย มีรายรับสูงกวารายจายประจําป 6,421,222.00 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
6.3 รายงานการเงินและการตรวจสอบบัญชีของโรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน
ประจําป 2549
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการบริหารงานโรงพิมพมหาวิทยาลัย ขอนแกน พ.ศ. 2534
ขอ 41 และ 42 กําหนดใหเมื่อสิ้นปงบประมาณแตละปใหผูจัดการปดบัญชีและจัดทํารายงานการเงินประจําปใหเสร็จ
เรียบรอยภายใน 2 เดือน นับวันสิ้นปงบประมาณ แลวเสนอใหหนวยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยตรวจสอบ และ
ใหทํารายงานผลการตรวจสอบประจําป เสนอคณะกรรมการอํานวยการเพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัย... นั้น บัดนี้
โรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกนไดจัดทํารายงานการเงินประจําป 2549 สิ้นสุดวันที 31 ธันวาคม 2549 และหนวย
ตรวจสอบภายในไดทําการตรวจสอบบัญชี เสร็จเรียบรอยแลว โดยสรุปโรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน มีกําไรสุทธิ
4,082,398.05 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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6.4 ผลการพิจารณาขอหารือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เกี่ยวกับการแตงตั้ง
บุคลากรใหดํารงตําแหนงบริหาร
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมีหนังสือที่ ศธ 0509.6(2.5)/5235 ลงวันที่ 19 เมษายน
2550 แจงใหมหาวิทยาลัยทราบวา ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตรไดขอหารือปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับ
การแตงตั้งบุคลากรใหดํารงตําแหนงบริหาร และสํานักงานคณะกฤษฎีกาไดมีหนังสือดวนที่สุด ที่ นร 0901/0385 ลง
วันที่ 2 เมษายน 2550 แจงผลการพิจารณาขอหารือดังกลาวมาแลว ซึ่งประเด็นขอหารือมีดังนี้
(1) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จะแตงตั้งพนักงานสถาบันระบบใหมที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 20
แหงพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ.2509 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ใหดํารงตําแหนงบริหารไดหรือไม และมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง
หรือไม
(2) หากไมสามารถแตงตั้งพนักงานสถาบันระบบใหมเปนผูบริหารได สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
จะแตงตั้งพนักงานสถาบันระบบใหมใหรักษาราชการแทนผูบ
 ริหารจนครบวาระหรือไม และมีสิทธิจะไดรบ
ั เงินประจําตําแหนง
หรือไม
(3) หากไมสามารถดําเนินการดังกลาวขางตนได สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรจะสามารถ
ดําเนินการไดอยางไร
ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดพิจารณาขอหารือดังกลาวแลว มีความเห็นสรุปไดดังนี้ ดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรสามารถแตงตั้งพนักงานสถาบันระบบใหมที่มี
คุณสมบัติตามมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. 2509 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ใหดํารงตําแหนงบริหารได ซึ่ง
คณะกรรมการกฤษฎีกาไดเคยใหความเห็นไวในกรณีของมหาวิทยาลัยมหิดลในทํานองเดียวกันวา “พนักงานมหาวิทยาลัย
ของมหาวิทยาลัยมหิดลสามารถดํารงตําแหนงคณบดี ผูอ
 ํานวยการวิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย และหัวหนาสวนราชการ
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ และหัวหนาภาควิชาได” ตามเรื่องเสร็จที่ 542/2549 และเมื่อพนักงาน
สถาบันระบบใหมไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบริหารและปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนั้นแลว ยอมมีสิทธิไดรับเงินประจํา
ตําแหนงตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538 ดวยเชนกัน
ประเด็นที่สองและประเด็นที่สาม เมื่อไดวินิจฉัยในประเด็นที่หนึ่งแลววาพนักงานสถาบันระบบ
ใหมสามารถดํารงตําแหนงบริหารได จึงเปนการวินิจฉัยในประเด็นที่สองและประเด็นที่สามแลว ซึ่งมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
6.5 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา
ในชวงที่ไมมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยไดจด
ั ทําหนังสือเวียน เสนอตอ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา ตามหนังสือมหาวิทยาลัย ที่
ศธ 0514.1.1.2/ว.2671 และตามบันทึก ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว.207 ลงวันที่ 18 เมษายน 2550 โดยครบรอบการ
เวียนหนังสือในวันที่ 25 เมษายน 2549 และเมื่อถึงวันที่ครบกําหนดการเวียนหนังสือแลวปรากฏวาไมมีขอทักทวง
แตประการใด จึงถือวาสภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติ ดังนี้
- ระดับปริญญาโท
5
คน
- ระดับปริญญาตรี
263
คน
รวม
268
คน
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
6.6 สรุปกิจกรรมตางๆของมหาวิทยาลัยขอนแกน และรายงานสรุปขาวมหาวิทยาลัย
ขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สือ
่ มวลชน ประจําเดือนเมษายน 2550
ในเดือนเมษายน 2550 มหาวิทยาลัยไดดําเนินกิจกรรมที่สําคัญๆ ในดานการวิจัย การบริการวิชาการ
การสงเสริมศิลปะวัฒนธรรม การพัฒนานักศึกษา การตางประเทศ การพัฒนาระบบบริหารและบุคลากร และการจัด
กิจกรรมพิเศษ และนอกจากนี้ งานประชาสัมพันธ ยังไดรวบรวมรายงานขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนา
หนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน ประจําเดือนเมษายน 2550 โดยแยกประเภทเปนขาวดานตางๆ ไดแก ขาวงานวิจัยและ
พัฒนาวิชาการ ขาวพัฒนาระบบบริหารและบุคลากร และขาวกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ซึ่งมีรายละเอียดบรรจุในแผนซีดีประกอบ
วาระการประชุม
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จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
่ ๆ
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอืน
7.1 การพิจารณาและเสนอความคิดเห็นตอรางรัฐธรรมนูญ
อธิการบดีเสนอตอที่ประชุมวา ตามมาตรา 26 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พ.ศ. 2549 กําหนดใหองคกร (โดยมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนหนึ่งในองคกรตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด) พิจารณาและ
เสนอความเห็นตอรางรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญพิจารณาเสร็จแลว เพื่อเสนอตอสภาราง
รัฐธรรมนูญตอไป
เพื่อใหการดําเนินการขางตนเปนไปดวยความเรียบรอยและทันกําหนดจึงใครขอความเห็นชอบ
หลักการเพื่อดําเนินการในกรณีดังกลาวดังนี้
1. ดําเนินการแจงบุคลากรและนักศึกษาผานเว็บไซดของมหาวิทยาลัยขอนแกนใหรับทราบ
รางรัฐธรรมนูญและเสนอความคิดเห็นมายังมหาวิทยาลัย
2. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาและเสนอความคิดเห็นตอรางรัฐธรรมนูญประกอบดวย
(1) อธิการบดีเปนประธาน
(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารยจํานวน 5 คน
(3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(4) นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกนหรือผูแทน
(5) ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยหรือผูแทน
(6) ที่ประชุมคณบดี จํานวน 38 คน
(7) ผูแทนสํานักงานอธิการบดี
(8) นายกองคการนักศึกษา
(9) ประธานสภานักศึกษา
3. ใหคณะกรรมการตามขอ 2. พิจารณารางรัฐธรรมนูญและเสนอความคิดเห็นตอรางรัฐธรรมนูญ
ทั้งนี้ ในกระบวนการพิจารณาใหเปดกวางใหบุคลากรที่สนใจสามารถเขารวมและเสนอความคิดเห็นไดดวย
ผลการพิจารณารวมทั้งความคิดเห็นตางๆ ใหมหาวิทยาลัยนําเสนอตอคณะกรรมาธิการ
ยกรางรัฐธรรมนูญตอไป
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหลักการเพื่อดําเนินการพิจารณาและเสนอ
ความคิดเห็นตอรางรัฐธรรมนูญตามที่เสนอ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบหลักการตามที่เสนอ
7.2 ปญหาการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษาในระบบแอดมิสชั่น (Admission)
อธิการบดีเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยไดมีมติกําหนดเกณฑการ
คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาในระบบแอดมิสชั่น(Admission) ปการศึกษา 2550 โดยในสวนของ
คะแนน O-Net
ครั้งแรกเพียงครั้งเดียวมาใชในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาจํานวน 25 คน
(ซึ่งตอมาบางสวนถอนฟองและเหลือผูฟองคดีจํานวน 7 คน) ไดยื่นฟองเปนคดีปกครองตอศาลปกครองขอนแกน
คดี ห มายเลขดํ า ที่ 564/2549 โดยผู ถู ก ฟ อ งคดี ไ ด แ ก สถาบั น ทดสอบทางการศึ ก ษาแห ง ชาติ (สกศ.) ที่ 1
คณะกรรมการบริ ห ารสถาบั น ทดสอบทางการศึ ก ษาแห ง ชาติ ที่ 2 ที่ ป ระชุ ม อธิ ก ารบดี แ ห ง ประเทศไทยที่ 3 และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการที่ 4 ขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งดังนี้
1. เพิกถอนมติที่กําหนดใหดําเนินการจัดทดสอบวัดความรูขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-Net) แกนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทาไดเพียงคนละครั้ง
2. ใหรับสมัครผูฟองคดีฯ เขาทดสอบวัดความรูขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-Net) ประจําปการศึกษา 2549
3. ใหรั บพิ จารณาคะแนนการทดสอบวั ด ความรูขั้น พื้น ฐานระดับชาติ (O-Net) ที่สอบครั้ง ที่ 2 เพื่ อ
นําไปคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยดวย
4. ไตสวนฉุกเฉินเพื่อคุมครองชั่วคราวโดยผูฟองคดีสามารถสมัครสอบ (O-Net) ประจําป 2550 ได
กอนวันที่ 15 ธันวาคม 2549
เมื่ อวั นที่ 11 เมษายน 2550 ศาลปกครองขอนแกน มีคํ าสั่ งคุ มครองชั่ ว คราวโดยหา มสํ านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ
มิใหนํามติ ทปอ. ครั้งที่
5/2549 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2549 กรณีใหนําผลคะแนน O-Net ครั้งแรกครั้งเดียวมาใชในการพิจารณาคัดเลือก
บุคคลเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาในระบบแอดมิสชั่น (Admission) จนกวาศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเปน
อยางอื่น
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ตอมาเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดยื่นอุทธรณคําสั่งของ
ศาลดังกลาวแลว นอกจากนี้ สกอ. ไดยื่นอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุด และศาลปกครองสูงสุดไดมีคําสั่งระงับคํา
คุมครองชั่วคราวศาลปกครองขอนแกน ซึ่งมีผลให สกอ. สามารถประมวลผลและประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนใน
ระบบ Admission ประจําปการศึกษา 2550 ได แตเนื่องจากศาลปกครองยังไมไดวินิจฉัยคําฟองคดีเพียงแตระงับคํา
ฟองฉุกเฉินชั่วคราวไวกอน จึงยังไมมีคําวินิจฉัยสุดทายออกมา
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
7.3 การพิจารณาเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยรวมเปนกรรมการบริหาร
กองทุนวิจัย 40 ป มหาวิทยาลัยขอนแกน
รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยีเสนอตอที่ประชุมวา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวยกองทุนวิจัย 40 ป มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2548
ขอ 7(3) กําหนดใหแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
กองทุนโดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย เสนอโดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยจํานวน 2 คน เปน กรรมการ และ
เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยในคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย 40 ปมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งไดรับการ
แตงตั้งตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ 2319/2548 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2550 ไดหมดวาระการดํารงตําแหนง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยแลว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ รวม
เปนกรรมการบริหารกองทุนวิจัย 40 ป มหาวิทยาลัยขอนแกน แทน จํานวน 2 คน
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ รวมเปนกรรมการบริหาร
กองทุนวิจัย 40 ป มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 2 คน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติให ศ.เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล และ นายรอม หิรัญพฤกษ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ รวมเปนกรรมการบริหารกองทุนวิจัย 40 ป มหาวิทยาลัยขอนแกน
เลิกประชุม 15.25 น.
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