
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่  11/2549  เม่ือวันที่   6  ธันวาคม   2549
ฉบับรับรองแลวโดยการเวียนหนังสือรับรอง เมือวันที 21 ธันวาคม 2549 ครบรอบการเวียนหนังสือฯ เม่ือวันที่ 5 ธันวาคม 2550

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
คร้ังที่  11/2549

วนัพธุที่  6  ธันวาคม  2549
ณ  หองประชุมสารสิน  ช้ัน 2   อาคารแกนกัลปพฤกษ

มหาวิทยาลัยขอนแกน
-------------------------------------------

ผูมาประชุม
  1. พลต ํารวจเอกเภา  สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน   ประธาน
  2. นางผาณิต  นิติทัณฑประภาศ           อปุนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
  3. พล.ต.อ.สมชาย  ไชยเวช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  4. นายทองใบ  ทองเปาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  5. นายเตช  บนุนาค         กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  6. นายสมพร  กลิ่นพงษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  7. นายสุชาติ  เมืองแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  8. นายพิสิฐ  ลีอ้าธรรม                    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  9. รศ.ศักรินทร  ภูมิรัตน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
 10. นายเฉลิมชัย  วงษนาคเพ็ชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
 11. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกํ าจร ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวทิยาลัย
 12. รศ.สมุนต   สกลไชย                               อธิการบดี
 13. รศ.ดํ ารงค  หอมดี          รองอธิการบดีฝายบริหาร

กรรมการสภามหาวทิยาลยัจากผูแทนรองอธกิารบดี
 14. รศ.กติติชัย  ไตรรัตนศิริชัย        คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
 15. รศ.จิตเจริญ  ไชยาคํ า ผูอ ํานวยการศูนยบริการวิชาการ

กรรมการสภามหาวทิยาลยัจากผูแทนผูอ ํานวยการ
 16. รศ.วันเพ็ญ  วิโรจนกูฏ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง

จากคณาจารยประจํ า
 17. รศ.มนตรี  บุญเสนอ        กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง

จากคณาจารยประจํ า
 18. นายบุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย               กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
                                                                         จากขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
 19. รศ.กลุธิดา  ทวมสุข                 รองอธกิารบดีฝายวิชาการและวเิทศสัมพันธ

              กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 20. นางสงัวาลย  ชางทอง                                 ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูไมมาประชุม  (เน่ืองจากติดราชการ  หรือภารกิจสํ าคัญ)
1. ศ.กนก  วงษตระหงาน    กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
2. ศ.จีระ  หงสลดารมภ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
3. ศ.ปยะวัติ  บุญ-หลง               กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
4. นางสาวนวพร  เรืองสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
5. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา คณบดคีณะศึกษาศาสตร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
6. ศ.วรุิฬห  เหลาภัทรเกษม คณบดีคณะแพทยศาสตร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
7. รศ.กิ่งฟา  สินธุวงษ        กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง

จากคณาจารยประจํ า
8. ศ.เมธา  วรรณพัฒน                                    กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง

จากคณาจารยประจํ า
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ผูเขารวมประชุม
 1. ผศ.อารมย  ตตัตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
 2. รศ.พิศาล  ศิริธร รองอธิการบดีฝายวิจัย
 3. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
 4. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
 5. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก รักษาราชการแทนรองอธกิารบดฝีายวทิยาเขตหนองคาย

เร่ิมประชุมเวลา   09.10  นาฬิกา
เม่ือครบองคประชุมประธานไดดํ าเนินการไปตามระเบียบวาระดังน้ี

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจงตอที่ประชุม
-ไมมี-

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองที่เลขานุการแจงตอที่ประชุม
2.1  ก ําหนดการพธิพีระราชทานปริญญาบัตรแกผูสํ าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย

                             ขอนแกน   ประจํ าปการศึกษา 2548
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจา

อยูหวัฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯให สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดํ าเนิน
แทนพระองคพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสํ าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจํ าปการศึกษา
2548  ณ อาคารศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวทิยาลัยขอนแกน  ในวันจันทรที่  18
ธันวาคม  2549  น้ัน บดัน้ีมหาวทิยาลัยไดรับทราบกํ าหนดการเสด็จพระราชดํ าเนินเรียบรอยแลว  ทั้งน้ี จะ
เสดจ็พระราชดํ าเนินโดยรถยนตพระที่น่ังถึง อาคารศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภเิษก มหาวิทยาลัย
ขอนแกน เวลา 11.50 น.   เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตร ระหวาง เวลา 12.30  - 16.30 น.  หลังจากน้ัน
เสดจ็พระราชด ําเนินทรงเปด “อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการศูนยวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ” คณะเภสัชศาสตร
ในเวลา  16.40 น. และเสด็จฯกลับเวลา 17.50 น. ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  อน่ึง
มหาวทิยาลยัจะจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดี แก ผูไดรับพระราชทานรางวัลพระธาตุพนมทองคํ า ปริญญาดุษฎี
บณัฑิตกติตมิศกัดิ ์  ศาสตราจารยเกียรติคุณ รางวัลศรีมอดินแดง  รางวัลศรีกัลปพฤกษ   ในเย็นวันที่  18
ธนัวาคม  2549   ณ  หองศรีจันทรบอลรูม  โรงแรมเจริญธานี ปร๊ินเซส  ดวย  ซ่ึงในปน้ีมีผูไดรับปริญญา
กติตมิศกัดิแ์ละรางวัลเชิดชูเกียรติ ดังน้ี

- นายสนุทร อรุณานนทชยั อดตีกรรมการสภามหาวทิยาลยัขอนแกนและประธานกรรมการอ ํานวยการ
วทิยาลยับณัฑิตศกึษาการจัดการ เขารับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

- รองศาสตราจารยระจิต ตรีพุทธรัตน อดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตรเขารับ พระราชทานปริญญา
ศกึษาศาสตรดษุฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา

- ศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.เกษม วฒันชยั องคมนตรีและอดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ขอนแกน เขารับพระราชทานรางวัลพระธาตุพนมทองคํ า

- ศาสตราจารย ดร.อารันต พัฒโนทยั เขารับพระราชทานเกียรติบัตร ศาสตราจารยเกียรติคุณ
- ศาสตราจารย นพ.ภิเศก ลมุพิกานนท เขารับพระราชทานรางวัลศรีมอดินแดง ประเภทขาราชการ

สาย ก.
- นางจินตนา บญุจันทร เขารับพระราชทานรางวัลศรีมอดินแดง ประเภทขาราชการ สาย ข., ค.
- ศาสตราจารย ดร.สุพจน หารหนองบัว เขารับพระราชทานโลรางวัลศิษยเกาดีเดน
- นายววิฒัน ภัทรธีรกานต เขารับพระราชทานรางวัลศรีกัลปพฤกษ

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ และใครขอเรียนเชิญรวมพิธีฯ และรวมงานตาม
กํ าหนดการดังกลาว

ทีป่ระชุมรับทราบ

2.2 รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนคณาจารยประจํ า
       และประเภทผูแทนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

กรรมการและเลขานกุารสภามหาวทิยาลยัเสนอตอทีป่ระชมุวา ตามทีก่รรมการสภามหาวทิยาลยั
ประเภทผูแทนคณาจารยประจํ า และประเภทผูแทนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาชุดปจจุบัน ไดครบ
วาระการด ํารงต ําแหนงในวนัที ่16 ตลุาคม 2549  น้ัน  มหาวทิยาลยัไดด ําเนินการเลอืกกรรมการสภามหาวทิยาลยั
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ประเภทผูแทนคณาจารยประจํ า และประเภทผูแทนขาราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา ตามขอบงัคบั
มหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทน
คณาจารยประจํ าและประเภทผูแทนขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2541  เสร็จเรียบรอยแลว
ปรากฏวา   ผูไดรับเลือกเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารยประจํ า จํ านวน 5 คน ไดแก

1. รองศาสตราจารยศจี  สัตยุตม
2. ศาสตราจารยบวรศิลป  เชาวนชื่น
3. รองศาสตราจารยนิสันต  สัตยาศัย
4. รองศาสตราจารยกิ่งฟา  สินธุวงษ
5. รองศาสตราจารยสมหมาย  ปรีเปรม

และผูไดรับเลอืกเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ไดแก
นางบบุผา  ชอบใช   ซ่ึงมีรายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่  1373/2549)  ลงวันที่
1  ธนัวาคม  พ.ศ. 2549   และ (ฉบับที่ 1169/2549 ) ลงวันที่   11  ตุลาคม  พ.ศ. 2549  ตามลํ าดับ
ทัง้น้ี  คณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั ทัง้สองประเภทดงักลาว จะเร่ิมปฏิบตัหินาทีพ่รอมกบันายกสภามหาวทิยาลยั
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิชุดใหม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

2.3 ของดประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในเดือนมกราคม 2550
กรรมการและเลขานกุารสภามหาวิทยาลัย เสนอตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยใครของดการ

ประชมุสภามหาวทิยาลยั ในเดือนมกราคม  2550  เน่ืองจากเปนชวงตนปใกลวันปใหม และมหาวิทยาลัยยังไม
มีวาระเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
    คร้ังที ่10/2549 เมื่อวันพุธที่   1   พฤศจิกายน  2549
ทีป่ระชมุไดพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังที่ 10/2549

เม่ือวนัที่  1  พฤศจิกายน  2549  โดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองสืบเน่ือง
4.1   รายงานสถานภาพสนิทรัพยและการลงทนุของมหาวทิยาลัยขอนแกน
        เพยีงวนัที่  17  พฤศจิกายน  2549

รองอธกิารบดฝีายบริหารเสนอตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยขอรายงานสถานภาพสินทรัพย
และการลงทนุของมหาวิทยาลัย และรายจายจากเงินรายไดเพียงวันที่  17  พฤศจิกายน  2549  ดังน้ี

1. สถานภาพสินทรัพยและการลงทุน
ประเภท จํ านวนเงิน

(บาท)
จํ านวนเงิน

(บาท)
สินทรัพย 4,673,253,633.03
   ก) ประเภทดอกผลใชได 4,294,336,873.01
   ข) ประเภทดอกผลมีขอกํ าหนด 378,916,760.02
การลงทุน  4,673,253,633.03
    เงินฝากธนาคาร/สถาบนัการเงิน 2,462,513,633.03 2,462,513,633.03
   ตราสารหนี้ 1,845,740,000.00
          พันธบัตร 1,124,980,000.00
          หุนกู (รวมบรรษัทเงินทนุ) 372,000,000.00
          อื่นๆ 313,760,000.00
   ตราสารทุน 400,000,000.00*
          หุนสามัญ -
             กองทนุรวมทีล่งทนุในหุน 400,000,000.00

* NAV ณ วนัที ่ 17  พฤศจิกายน 2549  = 10.76 บาท
 ราคาปดตลาดหลกัทรัพย ณ วนัที ่  22  พฤศจิกายน  2549  กองทนุรวมวายภัุกษ =  8.89 บาท
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           ท ําใหมูลคาตามตลาดของกองทนุรวมทีล่งทนุในหุนมีมูลคา  เปนเงิน   355,600,000  บาท

2. รายได
     2.1 ดอกเบีย้รับปงบประมาณ 2550 ( 1 ต.ค. 2549–  17 พ.ย. 2549 )    9,291,953.43   บาท

3. รายจายจากเงินรายไดของมหาวทิยาลยั ในปงบประมาณ 2550  (1 ตลุาคม 2549 - 17 พฤศจิกายน 2549)
3.1 งบบุคลากร    11,164,459.14     บาท
3.2 งบดํ าเนินงาน             108,242,534.89     บาท
3.3 งบลงทุน      2,381,369.93     บาท
3.4 งบเงินอุดหนุน               67,968,599.33     บาท
3.5 รายจายอื่นๆ               10,348,576.35     บาท

รวม             200,105,539.46     บาท

4.  สหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวทิยาลัยขอนแกนใหกูยืมเงินจํ านวน 150,000,000.00 บาท
ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน  2549  เงินตนคงเหลือจํ านวน  100,000,000.00 บาท
มข. ไดรับดอกเบีย้จากสหกรณออมทรัพยแลว จํ านวน 16 งวด (ก.ค. 2548 – ต.ค. 2549)
      เปนเงิน  6,452,718.07  บาท

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

  4.2   แผนการบริหารงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
                    คณะสัตวแพทยศาสตร  และคณะสาธารณสุขศาสตร

อธกิารบดเีสนอตอทีป่ระชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่ 8/2549  เม่ือ
วนัที ่ 6  กนัยายน  2549  ไดเห็นชอบใหแตงตั้งคณบดี 3 คณะ ไดแก  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะสัตวแพทยศาสตร และคณะสาธารณสุขศาสตร   โดยไดมีคํ าสั่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนง
เรียบรอยแลวน้ัน   บัดน้ี คณบดีใหมทั้ง  3 ทาน  ไดแก  ผูชวยศาสตราจารยเยาวลกัษณ  อภิชาติวัลลภ
คณบดคีณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  รองศาสตราจารยสณีุรัตน  เอี่ยมละมัย  คณบดีคณะสัตวแพทย
ศาสตร  และ รองศาสตราจารยพิษณุ  อุตตมะเวทนิ  คณบดคีณะสาธารณสุขศาสตร ไดจัดทํ าแผนกลยุทธการ
บริหารงานคณะ ในชวงที่ดํ ารงตํ าแหนงในวาระ 4  ป  เสร็จเรียบรอยแลว   ซ่ึงมีรายละเอียดบันทึกในแผนซีดี
แนบประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ

ทีป่ระชุมรับทราบ

4.3  ขออนุมติัขยายระยะเวลาในการสรรหาผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
อธกิารบดีเสนอตอที่ประชุมวา ตามค ําสัง่สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 26/2549 ลงวันที่ 11

ตลุาคม พ.ศ. 2549 แตงตัง้คณะกรรมการสรรหาผูอ ํานวยการสถาบนัวจัิยและพัฒนา  แลวน้ัน คณะกรรมการสรรหาฯ
จะตองด ําเนินการใหแลวเสร็จจนถงึข้ันการเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัย ภายในกํ าหนดไมเกิน 60 วัน คือ วันที่
9 ธนัวาคม 2549 ตามขอ 9 วรรคสอง ของขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหาผูอํ านวยการ
สถาบนั ส ํานัก ศนูย และสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2542 ซ่ึงคณะกรรมการฯ
ไมสามารถด ําเนินการสรรหาฯ ใหแลวเสร็จในระยะเวลาที่กํ าหนดได จึงขอขยายระยะเวลาในการสรรหาฯ ออก
ไปอกี 22 วนั ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549   ซ่ึงเปนอํ านาจของสภามหาวิทยาลัย

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมีมติอนุมัติใหขยายระยะเวลาในการสรรหาผูอํ านวยการ

สถาบนัวจิยัและพฒันา ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549   ตามที่เสนอ

4.4  ความคบืหนาในการเสนอรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน
อธกิารบดเีสนอตอทีป่ระชมุวา ตามทีม่หาวทิยาลยัขอนแกนไดมีหนังสอืที ่ศธ 0514.1.9/7600

ลงวนัที ่1  พฤศจิกายน 2549  เสนอรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. … ฉบับทีผ่านการตรวจ
พิจารณาของส ํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาซ่ึงสภามหาวทิยาลยัขอนแกนไดใหความเหน็ชอบแลว  เพ่ือให
เสนอคณะรัฐมนตรีนํ าเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไปน้ัน บัดน้ี คณะกรรมการการอุดมศึกษาได
แจงวา สภาคณาจารยมหาวิทยาลัยขอนแกน มีหนังสือขอใหระงับการเสนอรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
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พ.ศ. …  ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดมีหนังสือที่ ศธ 0509.6
(1.4)/17610  ลงวนัที ่20 พฤศจิกายน  2549  ขอใหมหาวิทยาลัยขอนแกนดํ าเนินการใหประชาคมใน
มหาวทิยาลยัขอนแกนไดมีสวนรวมกอน เม่ือผลการดํ าเนินการเปนประการใดแลว ขอใหแจงสํ านักงานคณะ
กรรมการการอดุมศึกษาทราบโดยดวนตอไป     ในการนี้ มหาวิทยาลัยไดเวียนหนังสือ พรอมรางพระราช
บญัญตัมิหาวทิยาลยัขอนแกน ใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยเสนอความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพ่ือการ
มีสวนรวมในการพจิารณารางพระราชบัญญัติดังกลาว ใหเกิดความสมบูรณและปฏิบัติไดจริงสอดคลองกับ
ความตองการแลว  เพ่ือมหาวิทยาลัยจักไดประมวลและสรุปความเห็นตามลํ าดับตอไป  และเน่ืองจากในขณะนี้
เร่ิมมีกระแสคดัคานการนํ ามหาวิทยาลัยออกนอกระบบ จึงเห็นควรใหมีคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นและมี
กระบวนการชีแ้จงทํ าความเขาใจกับประชากรมหาวิทยาลัยอีกคร้ัง

จึงเสนอสภามหาวทิยาลยัเพ่ือทราบ และขอความเหน็ชอบในการด ําเนินการรับฟงความคดิเหน็
มติ ทีป่ระชุมรับทราบ และมีมติเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยดํ าเนินการรับฟงความคิดเห็น

อีกคร้ัง โดยมอบให นายเฉลิมชัย  วงษนาคเพช็ร นายกสมาคมศิษยเกา มหาวิทยาลัยขอนแกน  เปน
ประธานคณะกรรมการดํ าเนินการเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากประชากรมหาวิทยาลัย รวมทั้งใหมีการ
ช้ีแจงท ําความเขาใจ โดยเฉพาะในประเด็นที่ยังเปนขอกังวล ทั้งของนักศึกษา และบุคลากร    ทั้งน้ี
ใหมหาวทิยาลัยพจิารณาเลือกบุคคลที่มีความเปนกลางรวมเปนคณะกรรมการ อาจประกอบดวย
ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ผูแทนนักศึกษา  ผูแทนสภาคณาจารย และ
ผูแทนสภาขาราชการ  ทั้งน้ี ขอใหเรงพจิารณาด ําเนินการใหแลวเสรจ็ภายใน 45 วนั   เพือ่ใหสามารถ
เสนอผลตอสภามหาวทิยาลัย ไดในการประชุมเดือนกุมภาพันธ

ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา
5.1  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํ ารับรองการปฏิบัติราชการ

                   มหาวทิยาลัยขอนแกน  ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2549
รองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแกนโดย

อธกิารบด ีไดจัดท ําคํ ารับรองการปฏิบัติราชการตอเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจํ าปงบประมาณ
พ.ศ. 2549  และไดรายงานผลการปฏบิตัริาชการประจ ําปงบประมาณ พ.ศ. 2549  รอบ 12 เดอืน ตอส ํานักงาน
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) แลวน้ัน  ในการนี้ มหาวิทยาลัยใครขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาใหความเหน็ชอบ “รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคํ ารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัย
ขอนแกน ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2549”  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

อน่ึง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  ไดมอบหมาย
ใหส ํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปนผูประเมินความสํ าเร็จของการปฏิบัติ
ราชการตามค ํารับรองการปฏบิตัริาชการของสถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา  และไดมีการเจรจาความเหมาะสม
ตวัชีว้ดั คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนเพื่อจัดทํ าคํ ารับรองการปฏิบัติราชการประจํ าปงบประมาณ
พ.ศ.2549 ภายใตกรอบการประเมิน ดังน้ี

ประเด็นยุทธศาสตร
น้ํ าหนัก
(รอยละ)

มิติที่ 1  มิตดิานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ 55
มิติที่ 2  มิตดิานคุณภาพการใหบริการ 15
มิติที่ 3  มิตดิานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 10
มิติที่ 4 มิตดิานการพัฒนาองคกร 20

รวม 100

การดํ าเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2549 มหาวทิยาลยัขอนแกน ไดกํ าหนดนโยบายการรวม
รับผดิชอบในเปาหมายผลผลติและผลลัพธมหาวิทยาลัยของทุกภาคสวน โดยที่ไดเกิดความรวมมือดํ าเนินการ
และปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการในแตละภารกิจที่มีสวนรับผิดชอบทั้งที่เปนภารกิจหลักตามกฎหมาย
อนัเปนมิตกิารปฏิบัติภารกิจตามอํ านาจหนาที่ปกติ (Functional-based approach) และตามกรอบนโยบาย
แนวทางการพัฒนาประเทศในกลยุทธเชิงมิติพ้ืนที่ (Area-based approach) และกลยุทธเชิงมิติระเบียบวาระ
งานสํ าคัญของประเทศ (Agenda-based approach)  ซ่ึงไดนํ ามาประมวลรวมกับขอมูลสารสนเทศจากการ
ทบทวน วเิคราะหและประเมินผลลัพธของการดํ าเนินงานมหาวิทยาลัยในรอบปที่ผานมา   จากศกัยภาพและ
ความพรอมตลอดจนโอกาสของการพัฒนามหาวิทยาลัย ก ําหนดเปนวสิัยทัศนของมหาวิทยาลัยและแผน
ปฏิบัติราชการประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ที่นํ าไปสูการปฏิบัติที่มีสวนรวมรับรูและรับผิดชอบตอการพัฒนา
มหาวิทยาลัยรวมกันดวยการกํ าหนดใหมีการจัดทํ าขอตกลงและค ํารับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราช
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การประจ ําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ในระดบัหนวยงานในแตละภารกจิทีรั่บผดิชอบ ระหวางหวัหนาสวนงาน
ไดแก คณบดี ผูอํ านวยการ สํ านัก ศูนย สถาบัน กองและหนวยงานในกํ ากับ กบัอธกิารบดี รวมทั้งสิ้น 40
หนวยงาน  สงผลใหมหาวิทยาลัยขอนแกนมีผลการปฏิบัติราชการ ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2549 สรุปได
ดังน้ี

โดยการด ําเนินการการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2547-2549 ผลการ
ประเมนิการปฏิบัติราชการตามคํ ารับรองการปฏิบัติราชการของปงบประมาณ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัย
ขอนแกน  มีคาคะแนนเปน  4.1186  และมีพัฒนาการที่ดีข้ึนโดยมีผลการประเมินดวยคะแนนเพิ่มข้ึนเปน
4.5877 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2548  เปนสิ่งบงชี้ถึงผลสมัฤทธิข์ององคกรที่เกิดจากความรวมมือรวมแรง
ของทุกฝายที่มุงเนนใหความสํ าคัญของประสิทธิผลการดํ าเนินงาน   มหาวทิยาลัยไดนํ าปญหาและอุปสรรค
ตางๆ ที่เกิดข้ึนมาเปนขอมูลยอนกลับไปสูการปรับปรุง  ปรับแตงกลไกและกลยุทธด ําเนินงานในดานตางๆ ให
เกดิผลสัมฤทธิ์และมีพัฒนาการศักยภาพเพื่อการแขงขันของมหาวิทยาลัยอยางมีคุณภาพ ผลลพัธจากการรวม
ด ําเนินการในภารกิจของมหาวิทยาลัยไดสงผลใหมหาวิทยาลัย มีผลการปฏิบัติราชการจากการประเมินตนเอง
เปน 3.8605  ซ่ึงเปนคะแนนเบื้องตน  ที่ยังไมสมบูรณเน่ืองจากยังมีตัวชี้วัดที่ตองรอผลการพิจารณาจากหนวย
งานภายนอกทีรั่บผดิชอบโดยการมอบหมายจากสํ านักงาน ก.พ.ร.เปนผูวิเคราะหประเมินใหคะแนน  อีก  5
ตวัชีว้ดั   เปนคาคะแนนประมาณ 25 % ในการด ําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการเปรียบเทียบตั้งแตปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2547 – 2549  มหาวทิยาลัยมีผลลัพธโดยสรุปได ดังน้ี

น้ํ าหนัก ป 2547 ป 2548 ป 2549

(รอยละ) คาคะแนน
        คาคะแนน คาคะแนนมิติการประเมินผล

ป2547 ป2548 ป2549 SAR ก.พ.ร. SAR ก.พ.ร. SAR

มิติ 1 มิติดานประสิทธิผลตามยทุธศาสตร 70 65 55 4.1670 4.4074 3.3479 4.6786 3.8272

- ระดับความสํ าเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้ าหนักในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน 4.1670 4.4074 4.6702 4.8702 3.8272

- รอยละความสํ าเร็จตามเปาหมายผลผลิตของมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตามเอกสารงบประมาณรายจาย 4.5272 5.0000 4.5667

มิติ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ 10 10 15 3.8000 3.8000 3.0000 4.4340 2.8667

มิติ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
ราชการ 8 10 10 4.5000 4.5000 3.3040 3.3040 3.2556

มิติ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร 12 15 10 3.6667 4.5280 3.6667 4.8333 5.0000

คาคะแนนที่ [คะแนนเต็ม 5] 100 4.1186 4.5877 3.8605

SAR     หมายถงึ  การประเมินตนเองตามคํ ารับรองการปฏิบัติราชการในแตละปงบประมาณ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมีมติเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํ ารับรอง

การปฏบิติัราชการมหาวิทยาลัยขอนแกน  ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2549  ตามเสนอ

5.2  ขอหารือผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาคณาจารย
อธิการบดีเสนอตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. 2541  

มาตรา 18 บัญญัติวา    “ใหมีสภาคณาจารยประกอบดวยกรรมการ  ซ่ึงคณาจารยประจํ าของมหาวิทยาลัย
เลอืกตัง้จากคณาจารยประจํ าของมหาวิทยาลัย … องคประกอบจํ านวนกรรมการ  คุณสมบัติ  หลักเกณฑและ
วธิกีารเลอืกตัง้   วาระการดํ ารงตํ าแหนงและการพนจากตํ าแหนงของกรรมการ  ตลอดจนการประชุมและการ
ด ําเนินงานของสภาคณาจารยใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย”
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ตามขอบงัคบัมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยสภาคณาจารย  พ.ศ. 2545  หมวด  3     
องคประกอบ ของคณะกรรมการและหนาที่  “ขอ 9 ใหมีกรรมการซึ่งแตงตั้งโดยอธิการบดีประกอบดวย

9.1 กรรมการ  ผูแทนคณะโดยการเลือกตั้งจากคณะ  คณะละ 1 คน
9.2 กรรมการทั่วไป โดยการเลอืกตัง้ทัว่ไปจากคณาจารยทัง้มหาวทิยาลยัจํ านวน  9  คน
ในการเลอืกตัง้แตละคร้ัง   ผูสมัครรับเลือกตั้งจะสมัครเปนกรรมการไดเพียงประเภทเดียวเทา

น้ัน  กรรมการตามขอ 9.2  ตองไมเปนผูที่มาจากคณะเดียวกันเกิน 2  คน  เวนแตกรณีตามขอ  11.5  (ยาย
สงักดัคณะทีต่นไดรับเลือกตั้ง ยกเวนกรรมการตามขอ 9.2)

เน่ืองจากกรรมการสภาคณาจารยไดหมดวาระการดํ ารงตํ าแหนงเม่ือ วันที่ 8 พฤศจิกายน 
2549  มหาวิทยาลัยจึงไดแตงตั้งคณะกรรมการดํ าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารยข้ึน  ซ่ึงคณะ
กรรมการฯไดดํ าเนินการตามระเบียบสภาคณาจารยมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
คณาจารย พ.ศ. 2533  ผลการดํ าเนินการปรากฏวา กรรมการประเภทผูแทนคณะ ตามขอบังคับฯขอ 9.1 ไมมี
ผูสมัครรับเลือกตั้งจํ านวน 5 คณะ ไดแก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะทันตแพทยศาสตร    
วทิยาเขตหนองคาย วทิยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ และคณะนิติศาสตร จึงไมสามารถทํ าการเลือกตั้งได  
สวนกรรมการทัว่ไป ตามขอบังคับฯ ขอ 9.2 มีผูสมัครรับเลือกตั้งเพียง 7 คน  จากผลการดํ าเนินการทั้ง 2 กรณี
ขางตนไมเปนไปตามขอบงัคบัมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยสภาคณาจารย  พ.ศ. 2545   คณะกรรมการเลือก
ตัง้ฯ จึงไดนํ าเร่ืองหารือในที่ประชุมคณบดีเม่ือคราวประชุมคร้ังที่ 16/2549  เม่ือวันที่  8  พฤศจิกายน 2549  
โดยมีประเด็นหารือ ดังน้ี

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

(2) ในขณะนีถ้อืวา องคประกอบของสภาคณาจารยครบถวนแลวหรือไม
(3) ภายหลงัทีก่รรมการสภาคณาจารยชุดปจจุบันครบวาระในวันที่ 8 พฤศจิกายน

2545 ใหถอืวากรรมการสภาฯ ชดุดงักลาวยังจะสามารถปฏบิตัหินาทีต่อไปไดหรือไม

ทีป่ระชมุคณบดไีดพิจารณาเร่ืองดังกลาวและไดรับทราบขอเท็จจริงเพ่ิมเติม ดังน้ี
(1) ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการสภาคณาจารยประเภทผูแทนคณะ   ตามขอ 9.1 น้ัน 

คณะกรรมการดํ าเนินการเลือกตั้งฯ มิไดจัดใหมีการลงคะแนนเลือกตั้งจริง  เน่ืองจากตามประกาศคณะ
กรรมการดํ าเนินการเลือกตั้งฯ ฉบับที ่ 1/2549 ขอ 5.11.3  กํ าหนดไววา “ถามีผูสมัครไมเกินจํ านวนตํ าแหนง
สมาชกิ ตามขอ 5.11.1 และขอ 5.11.2 ใหถือวาผูสมัครดงักลาวเปนผูไดรับเลือกตั้ง โดยไมตองลงคะแนน”

(2) ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการสภาคณาจารย ประเภทโดยการเลือกตั้งทั่วไป จาก
คณาจารยทัง้มหาวทิยาลัย มีจํ านวน 7 คน จากจํ านวนกรรมการที่กํ าหนดใหมีไดจํ านวน 9 คน และคณะ
กรรมการด ําเนินการเลอืกตั้งฯ มิไดจัดใหมีกระบวนการเลือกตั้งจริง เน่ืองจากเหตุผลเชนเดียวกับกรณีในขอ 1

(3) ส ํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนังสือแจงมหาวิทยาลัยขอนแกน ถึงผลการ
วนิิจฉัยของสํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ นร 901/0448 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2549 ในประเด็นขอ
กฎหมายเกี่ยวกับการไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํ าที่มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา สรุปไดวา กรณีที่มีกฏหมายกํ าหนดใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํ าตอง
มาจากการเลอืกตัง้  หากมีผูสมัครเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยไมครบจํ านวน ก็ตองจัดใหมีการเลือกตั้ง การ
ประกาศใหผูสมัครเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเลยโดยไมมีการเลือกตั้ง จึงเปนการดํ าเนินการที่ไมครบถวน
ตามกระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมายและขอบังคับกํ าหนด ทั้งน้ี  มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับทราบหนังสือ 
จากส ํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ ศธ 0509.6(2.5)/ว708 เม่ือวันที่ 23 พฤษภาคม 2549 และสภา
มหาวทิยาลยัขอนแกนก็ไดรับทราบกรณีคํ าวินิจฉัยดังกลาว เม่ือวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 โดยกรณีดังกลาวจะมี
ลกัษณะเชนเดยีวกับการดํ าเนินการเพื่อใหไดมาซ่ึงกรรมการสภาคณาจารย

(4) โดยเหตทุีพ่ระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2541 มาตรา 18 กํ าหนดไว
วา “ใหมีสภาคณาจารย ประกอบดวยกรรมการซึ่งคณาจารยประจํ าของมหาวิทยาลัยเลือกตั้งจากคณาจารย
ประจํ าของมหาวิทยาลัย” กรณีการด ําเนินการเพื่อใหไดมาซ่ึงกรรมการสภาคณาจารยน้ี จึงเปนเชนเดียวกันกับ
การไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารยประจํ าของมหาวิทยาลัย   ราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกาไดวินิจฉัย ดังน้ัน ประกาศของคณะกรรมการดํ าเนินการเลือก
ตัง้ฯ ฉบบัที ่1/2549 เร่ือง กํ าหนดการรับสมัครและการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย ขอ 5.11.3  กํ าหนดไว
วา “ถามีผูสมัครไมเกนิจํ านวนตํ าแหนงสมาชิก ตามขอ 5.11.1 และขอ 5.11.2 ใหถอืวาผูสมัครดงักลาวเปนผู
ไดรับเลอืกตัง้ โดยไมตองลงคะแนน” จึงไมชอบดวยกฎหมายและการดํ าเนินการที่ผานมาของคณะกรรมการ
ด ําเนินการเลอืกตัง้ฯ ตามประกาศคณะกรรมการดํ าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย ฉบับที่ 5/2549 ลง
วนัที ่23 ตลุาคม 2549 เร่ือง รายชื่อผูไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาคณาจารย ทั้งประเภทผูแทนคณะและจาก
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การเลอืกตัง้ทัว่ไป จึงเปนการดํ าเนินการที่ยังไมครบถวนตามกระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมายและขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัยกํ าหนดไว

ทีป่ระชมุคณบดจึีงมีมติใหนํ าเสนอความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  ดังน้ี
1. เห็นควรใหคณะกรรมการดํ าเนินการเลือกตั้งฯ แกไขประกาศคณะกรรมการดํ าเนินการ  

เลอืกตัง้ฯ ฉบบัที ่ 1/2549 เร่ือง กํ าหนดการรับสมัครและการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย ขอ 5.11.3  และ
กํ าหนดใหชัดเจนวา แมจํ านวนผูสมัครจะมีนอยหรือเทากับจํ านวนกรรมการที่จะพึงมีได ก็ตองจัดใหมีการลง
คะแนนเลอืกตัง้ และใหพิจารณายกเลกิประกาศคณะกรรมการด ําเนินการเลอืกตัง้ฯ ฉบบัที ่5/2549       ลงวนัที ่
23 ตลุาคม 2549 เร่ือง รายชือ่ผูไดรับเลอืกตัง้เปนสมาชกิสภาคณาจารย

2. เหน็ควรใหคณะกรรมการด ําเนินการเลอืกตัง้ จัดใหมีการลงคะแนนเลอืกตัง้จาก    รายชือ่ผู
ทีส่มัครไวเดมิ ทัง้ประเภทผูแทนคณะและประเภทจากการเลอืกตัง้ทัว่ไป     ในกรณีทียั่งไมมีการจัดใหมีการลง
คะแนนจริง เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายและขอบงัคบัมหาวทิยาลยัทีเ่กีย่วของ

3. ภายหลงัจากการด ําเนินการในขอ 2 แลวเสร็จ หากยังไดจํ านวนกรรมการสภาคณาจารยยัง
ไมครบจํ านวนทีก่ ําหนดไวในขอบงัคบัมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ. 2549 ขอ 9 กเ็หน็ควรให
คณะกรรมการด ําเนินการจดัการรับสมคัรเพ่ิมเตมิและด ําเนินการเลอืกตัง้ตอไป จนครบจํ านวน

4. เห็นควรแกไขปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหมีความยืดหยุน กรณีที่ไม
สามารถเลือกตั้งใหไดครบจํ านวนกรรมการสภาคณาจารยตามที่ขอบังคับกํ าหนดและกรณีการรักษาการใน
ตํ าแหนงกรรมการสภาคณาจารย ในกรณีที่กรรมการสภาคณาจารยพนจากตํ าแหนงและยังไมมีกรรมการสภา
คณาจารยคนใหมหรือชดุใหม

เน่ืองจากขอบังคบัมหาวทิยาลยัขอนแกนวาดวย  สภาคณาจารย  พ.ศ. 2545  ยังมีขอขัดของ
ในทางปฏบิตั ิ  ขาดความยดืหยุนและ    ระเบยีบสภาคณาจารย  มหาวทิยาลยัขอนแกน   วาดวยการเลือกตั้ง
สมาชกิสภาคณาจารย  พ.ศ. 2533 ขัดกับขอบังคับฯ ดังกลาวดวย  จึงใครขออนุมัติหลักการดังน้ี

1. เหน็ควรใหปรับปรุงขอบงัคบัมหาวทิยาลยัขอนแกน  วาดวย  สภาคณาจารย  พ.ศ. 2545  
ใหมีความยืดหยุนสามารถปฏบิตัไิดอยางคลองตวั

2. ใหด ําเนินการเลอืกตัง้กรรมการสภาคณาจารย ใหสอดคลองกบัขอบงัคบัมหาวทิยาลยั
ขอนแกน วาดวยสภาคณาจารย ทีป่รับปรุงใหม

3. ใหกรรมการสภาคณาจารยที่หมดวาระลง ดํ ารงสภาพการเปนกรรมการตอไป
       จนกวาจะไดกรรมการสภาคณาจารย จากการเลือกตั้ง ตามขอ 2   
จึงเสนอสภามหาวทิยาลยัเพ่ือพิจารณา
มติ  สภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาแลว มีมติดังน้ี

1. เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยดํ าเนินการปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวย สภาคณาจารย
ใหครอบคลมุ องคประกอบของสภาคณาจารย กรณีที่ไมอาจเลือกต้ังไดกรรมการสภา
คณาจารยครบ  และใหเพิ่มเติมการใหกรรมการสภาคณาจารยที่หมดวาระปฏิบัติหนาที่
ตอไปไดจนกวาจะไดกรรมการสภาคณาจารยชุดใหม รวมทั้งใหเสนอแตงต้ังผูปฏิบัติ
หนาทีก่รรมการและคณะกรรมการบริหารของสภาคณาจารยเปนการช่ัวคราว

2. เน่ืองจากระเบยีบสภาคณาจารย วาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาคณาจารย พ.ศ. 2533
ขัดกบัขอบงัคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ. 2545 และพระราช
บญัญัติมหาวทิยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541  ใหมหาวิทยาลัยดํ าเนินการแกไขใหถูกตอง

3. เน่ืองจากระเบยีบทีเ่ปนหลักเกณฑหลักในการไดมาซึ่งกรรมการสภาคณาจารยยังไมมี
     และระเบยีบสภาคณาจารยมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การเลือกต้ังสมาชิกสภา
     คณาจารย พ.ศ. 2533 ไมสามารถใชบังคับได เน่ืองจากขัดกับขอบังคับมหาวิทยาลัย
     ขอนแกน วาดวย สภาคณาจารย พ.ศ. 2545  ดังน้ัน การเลือกต้ังใหไดมาซึ่งกรรมการ
     สภาคณาจารย  จึงตองรอการปรับแกระเบียบและหรือขอบังคับที่เกี่ยวของกอน

5.3   ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน จํ านวน  2  หลักสูตร
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ดวยมหาวิทยาลัยและคณะใน

สังกัดไดเสนอขออนุมัติหลักสูตร 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

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
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มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมีมติเห็นชอบหลักสูตรตามที่เสนอ จํ านวน 2 หลักสูตร ดังน้ี
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภาษาสเปน (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549)
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)

5.4  เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ดวยคณะตางๆในสังกัดโดย

ความเหน็ชอบของคณะกรรมการประจํ าคณะ ไดเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษาโดยรับรองวา
ไดตรวจสอบรหัสประจํ าตัวนักศึกษา  ชื่อ-ชื่อสกุล รายวชิา  สาขาวชิา  และคะแนนเฉลีย่สะสม ถกูตองเรียบรอย
แลว มหาวทิยาลยัจึงนํ าเสนอสภามหาวทิยาลยัเพ่ือพิจารณาอนุมัติตามอํ านาจตามความในมาตรา 16 (3) แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541   จ ํานวน      47    คน   ประกอบดวย

- ระดับปริญญาโท                     30 คน
- ระดับปริญญาตรี                     17 คน

ซ่ึงมีรายละเอยีดสรุปการจํ าแนกผูส ําเร็จการศกึษาตามคณะ   ระดบัหลกัสตูร  ชือ่ปริญญา ตามเอกสารประกอบ
วาระการประชมุ

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมีมติอนุมัติปริญญาใหผูสํ าเร็จการศึกษาตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ
6.1  มหาวทิยาลัยขอนแกน  นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกนและอธิการบดี

                   ถกูฟองเปนคดีปกครอง
อธกิารบดเีสนอตอที่ประชุมวา ดวย  ผูชวยศาสตราจารยพิศษิฐ  โจทยกิ่ง  อดีตประธานสภา

คณาจารย  ไดย่ืนค ําฟองตอศาลปกครอง  เร่ือง  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่
ของรัฐกระทํ าการโดยมิชอบดวยกฎหมาย  ผูถูกฟอง  คือ

มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่  1
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ที่  2
อธกิารบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่  3

ผูฟองคดฟีองวา  เม่ือวันที่  27  ตุลาคม  2549  สภาคณาจารยไดรับแจงจากมหาวิทยาลัย
ขอนแกน  ตามหนังสือที่  ดวนที่สุด  ที่ ศธ 0514.1.14/ว 354  เร่ือง  การปรับเปลี่ยนสถานภาพสถาบันอุดม
ศกึษาของรัฐทีเ่ปนสวนราชการไปเปนสถาบันอุดมศึกษาในกํ ากับของรัฐ  เพ่ือใหยืนยันความเห็นใหเสนอราง
หรือใหถอนรางพระราชบัญญัติฉบบัที่ผานการพิจารณาของสํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ตอมาไดมีการ
ประชมุสภามหาวทิยาลัยขอนแกน  เม่ือวันที่  1  พฤศจิกายน  2549   อธิการบดีไดเสนอวาระการประชุมเพ่ิม
เตมิ  โดยนํ าเร่ืองดังกลาวเขาสูการประชุม  ซ่ึงที่ประชุมมีมติใหความเห็นชอบยืนยันการรางพระราชบัญญัติ
มหาวทิยาลยัขอนแกนฉบับที่ผานการตรวจของสํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ผูฟองคดเีหน็วา  การดํ าเนินการดังกลาวเปนไปอยางรวบรัด  ไมไดใหประชาคมมหาวิทยาลัย
ขอนแกนไดมีโอกาสรับทราบอยางทั่วถึงและไมไดขอความคิดเห็นอยางทั่วถึง  ถือไดวาไมเปนไปตาม     
หลกัการบริหารจดัการทีด่แีละขัดตอกฎหมาย  นอกจากน้ี  การกลาวอางวารางพระราชบัญญัติดังกลาวเปน
ฉบบัทีไ่ดรับความเห็นชอบก็ไมเปนความจริง   เน่ืองจากฉบบัทีผ่านการรับฟงความคิดเห็นของประชาคมเปน
ฉบบัทีไ่ดรับความเหน็ชอบจากสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่  11/2544  เม่ือวันที่ 28  พฤศจิกายน  
2544  สวนฉบบัทีผ่านการตรวจพิจารณาของสํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเม่ือวันที่  22 ธันวาคม  2546  
น้ัน  ประชาคมมหาวทิยาลยัขอนแกนไมไดผานความเห็นชอบและตัดทอนมาตราที่สํ าคัญออก   การประชุมที่มี
การพจิารณาวาระดงักลาวไมมีการแจงลวงหนา  แตไปเสนอเปนวาระเพิ่มเติมหนาหองประชุม  ถือวาเปนการ
กระท ําทีไ่มถกูตองทัง้การสอบถามความคิดเห็นในเร่ืองดังกลาวจากรองอธิการบดี   หัวหนากอง  ก็เปนการ
กระท ําทีไ่มถกูตอง   เน่ืองจากเปนกลุมผูใตบังคับบัญชากลุมผูบริหารของอธิการบดี   ถือไมไดวามีสิทธิเทียบ
เทาคณะหรือหนวยงาน  แตความคิดเห็นของบุคคลดังกลาวยังถูกนํ ามานับและเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
ขอนแกนโดยมชิอบดวยกฎหมาย  และดวยเหตุที่มหาวิทยาลยัขอนแกนเรงรีบสงมติใหความเห็นชอบยืนยัน
เสนอรางดงักลาวไปยังสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เพ่ือนํ าเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีใน
วนัองัคารที ่ 7  พฤศจิกายน  2549  ผูฟองคดีไมอาจอุทธรณมติสภามหาวิทยาลัยไดทันมีเหตุเรงดวนเปนกรณี
พิเศษ ขอใหศาลมีคํ าพิพากษาหรือคํ าสั่ง  ดังน้ี

(1) มีค ําสั่งไตสวนฉุกเฉิน   เพ่ือก ําหนดมาตรการคุมครองชั่วคราว  โดยมีคํ าสั่งใหผูถูกฟอง
คดทีัง้สามยกเลกิการเสนอความเห็นยืนยันรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. ...   และสัง่ใหสง
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ค ําสัง่ศาลปกครองขอนแกน  กรณีมีคํ าสั่งกํ าหนดมาตรการคุมครองชั่วคราวไปยังสํ านักงานคณะกรรมการการ
อดุมศึกษาและคณะรัฐมนตรีดวย

(2) เพิกถอนมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  ที่ใหความเห็นชอบยืนยันเสนอรางพระราช
บญัญตัมิหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. ...

(3) ใหผูถูกฟองคดีทั้งสามรวมกันดํ าเนินการเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนสถานภาพสถาบันอุดม
ศกึษาของรัฐทีเ่ปนสวนราชการไปเปนสวนราชการสถาบนัอดุมศกึษาในก ํากบัของรัฐโดยชอบดวยกฎหมายตอไป

ศาลไดตรวจพจิารณาคํ าฟองและหลักฐานประกอบคํ าฟอง  รวมทั้งบทกฎหมายที่เกี่ยวของ
ไดแก  พระราชบญัญตัิจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีศาลปกครอง  พ.ศ. 2542  พระราชบัญญัติ
มหาวทิยาลยัขอนแกน  พ.ศ. 2541  และระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด   วาดวยการ
พิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ. 2543  ประกอบดวยแลว

ขอเทจ็จริงรับฟงไดวา  สภามหาวทิยาลยัขอนแกนไดมีมตใินการประชมุของสภามหาวทิยาลยั
ขอนแกน  เม่ือวนัที ่ 1  พฤศจิกายน  2549  ยืนยันใหเสนอรางพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัขอนแกน  พ.ศ. ...   
ฉบบัทีผ่านการตรวจพิจารณาของสํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  เพ่ือเสนอความเห็นดังกลาวไปยังสํ านัก
งานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาตอไป   ดังน้ัน  คํ าฟองคดน้ีีจึงเปนคํ าฟองเกี่ยวกับข้ันตอนหรือ
กระบวนการซึง่เปนการดํ าเนินการขององคกรฝายบริหารโดยเฉพาะ   การที่รางพระราชบัญญัติฉบบัใดจะใหมี
การแสดงออกโดยผานความเหน็ของประชาคมมหาวทิยาลยัขอนแกนหรือความเหน็ของบคุลากร  ในมหาวิทยาลัย
ขอนแกนซ่ึงรวมถึงมติของสภามหาวิทยาลัยขอนแกนดวย  ก็เปนเพียงข้ันตอนการรวบรวมขอเท็จจริงเพ่ือ
ประกอบการตดัสนิใจขององคกรฝายบริหารวาควรจะตราเปนกฎหมายหรือไม   ซ่ึงมติของสภามหาวิทยาลยั
ขอนแกนดงักลาวมไิดมีผลกระทบตอสถานะและสทิธหินาทีใ่ดๆ ของผูฟองคด ี  และถอืเปนเพียงขอมูลสวนหนึ่ง
ในการนํ าไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะนํ าเสนอสูคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา
แลว  คณะรัฐมนตรีกอ็าจมมีตอิยางหน่ึงอยางใดหรืออาจมมีตใิหไปศกึษาทบทวนใหมกไ็ด   แมกระทัง่หากตอไป
จะมีการนํ าเขาสูการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติเพ่ือตราเปนพระราชบัญญัติออกบังคับใช   ซ่ึงก็อาจ
มีการเพ่ิม  ลด  ตัดตอนขอความอนัเปนดุลพินิจของสภานิติบัญญัติแหงชาติที่จะพิจารณา        อนัเปนเร่ืองไม
อาจคาดหมายไดในอนาคตวาเน้ือหาของรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน    พ.ศ. ... ทีส่ดุแลวจะ
เปนอยางไร    กรณีตามคํ าฟองจึงยังไมอาจจะกลาวอางไดวาผูฟองคดีเปนผูไดรับความเดือดรอนเสียหายหรือ
อาจจะเดอืดรอนเสยีหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากการกระทํ าที่ไมถูกตองของผูถูกฟองคดีทั้งสาม  ผูฟองคดี
จึงไมมีสทิธฟิองคด ี ทั้งน้ี  ตามนัยมาตรา 42 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติดังกลาวจึงมีคํ าสั่งไมรับคํ าฟองไว
พิจารณา และใหจํ าหนายคดีออกจากสารบบความและเมื่อเปนคํ าฟองที่ศาลไมรับไวพิจารณาแลว    จึงไมตอง
พิจารณาค ําขอของผูฟองคดีที่ขอใหศาลไตสวนฉุกเฉินและใหกํ าหนดมาตรการ   คุมครองชั่วคราวใหแกผูฟอง
คดี

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแกนเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

 6.2  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธกิารเยี่ยมมหาวิทยาลัยขอนแกน
 อธกิารบดเีสนอตอที่ประชุมวา เม่ือวันเสารที่ 11 พฤศจิกายน 2549 ศ.ดร.วิจิตร ศรีสะอาน

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธกิารไดเดนิทางมายังมหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือเปนประธานในพิธีเปดงานเปด
โลกวศิวกรรมแหงประเทศไทย คร้ังที่ 3  ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภเิษก และไดประชุมผูบริหาร
เขตพ้ืนทีก่ารศกึษาและผูบริหารสถานศกึษาในจงัหวดัขอนแกน ณ หองประชมุสายสรีุ จุตกิลุ คณะศกึษาศาสตร
จากน้ันไดรับประทานอาหารกลางวนัรวมกบัผูบริหารมหาวทิยาลยัและคณบด ี ผูอ ํานวยการ          หลงัจากน้ันได
ประชมุกบัผูบริหารมหาวทิยาลยั โดยมีประเด็นที่ทางมหาวิทยาลัยสอบถามและทานรัฐมนตรีฯ ไดตอบและให
ขอมูล คือ

 1. การเสนอรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํ ากับของมหาวิทยาลัยตางๆ น้ัน ทานจะ
รีบเรงและผลกัดนัใหรางพระราชบัญญัติของมหาวทิยาลัยตางๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแตละแหงยืนยัน โดยใช
รางฉบบัทีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาแลว เสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบและเสนอสภา
นิตบิญัญตัแิหงชาตติอไป และทานไดกลาววา กรณีของมหาวิทยาลัยขอนแกนซ่ึงกํ าลังดํ าเนินการรับฟงขอมูล
ทีป่ระชาคมมหาวทิยาลัยตองการแกไขเพ่ิมเติมในประเด็นใด เพ่ือเสนอพิจารณาในข้ันการพิจารณาของสภา
นิตบิญัญตัน้ัิน เม่ือทางมหาวิทยาลัยดํ าเนินการแลวเสร็จขอใหรีบแจงไป

 2. สถานภาพของพนกังานมหาวทิยาลยัของมหาวทิยาลยัตางๆ ทียั่งเปนสวนราชการ  ยังมี
ขอตดิขัดอยูหลายประการ ทัง้ในดานการจดังบประมาณสนับสนุนพนักงาน และการบริหารบคุคลซ่ึงทานรัฐมนตรีฯ
ไดกลาวถงึการแตงตัง้พนักงานใหดํ ารงตํ าแหนงศาสตราจารยวา ไมมีกฎหมายกํ าหนดใหเสนอเพ่ือทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ ได ทานรัฐมนตรีฯ ไดแจงวา จะเสนอขอแกไขพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบนัอดุมศกึษาเพือ่ใหครอบคลุมพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยที่เปนสวนราชการดวย
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 3. การสนบัสนุนการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา เน่ืองจากรัฐบาลน้ีไมมีโอกาสทํ าหรือปรับ
งบประมาณป 2550 จึงไมอาจทํ าอะไรไดมากนัก แตจะพยายามดํ าเนินการจัดงบประมาณ ป 2551

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

6.3 คํ าวนิิจฉยัของคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณีคุณสมบัติของคณบดีและหัวหนาภาควิชา
      และกรณเีกีย่วกับการดํ ารงตํ าแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย

อธกิารบดีเสนอตอที่ประชุมวา ดวยส ํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมีหนังสือที่ ศธ 
0509.6(2.4)/ว 1560 ลงวนัที ่10 พฤศจิกายน 2549 แจงเร่ืองที ่มหาวทิยาลยัมหดิล และมหาวทิยาลยัศลิปากร 
ไดขอหารือกรณีคุณสมบัติของคณบดีและหัวหนาภาควิชา และกรณีเกี่ยวกับการดํ ารงตํ าแหนงกรรมการสภา
มหาวทิยาลยัไปยังสํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซ่ึงคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 8) ไดพิจารณาขอ
หารือดงักลาวแลวมีความเห็น  ดังน้ี

1. พนักงานมหาวทิยาลยัของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ทํ าหนาที่เปนอาจารยผูสอนและทํ างาน
ประจํ าอยูในมหาวิทยาลัยเปนคณาจารยประจํ าของมหาวิทยาลัยมหิดลตามมาตรา 41
แหงพระราชบญัญตัิมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2530  ดังน้ัน พนักงานมหาวิทยาลัยของ
มหาวทิยาลยัมหดิลจึงสามารถดํ ารงตํ าแหนงคณบดี ผูอํ านวยการ วิทยาลัย สถาบัน สํ านัก
ศนูย และหวัหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ และภาควิชาได

2. หนวยงานในก ํากับที่สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจัดตั้งข้ึนเปนหนวยงานภายในที่มีฐานะ
เปนคณะ วทิยาลัย ศูนย สถาบัน สํ านัก ภาควิชา กอง ฝาย งาน หรือหนวยงานอื่นที่สภา
มหาวทิยาลยัจัดตัง้ข้ึน แลวแตกรณี มีฐานะและอ ํานาจหนาทีเ่ชนเดยีวกบัคณะตามมาตรา 8

     แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศลิปากร พ.ศ. 2530  ดังน้ัน คณบดีในคณะซ่ึงเปน
     หนวยงาน ในก ํากับของมหาวิทยาลัยศลิปากรจงึมีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการสภา
     มหาวทิยาลัยได

ซ่ึงมีรายละเอียดตามบันทึกสํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ืองเสร็จที่ 542/2549 และ 543/2549 ที่แนบ
มาพรอมน้ี ซ่ึงค ําวนิิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎกีาในเร่ืองดงักลาว จะเปนประโยชนอยางย่ิงตอการบริหารจดัการ
ของมหาวทิยาลยัขอนแกน   จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ และขอความเห็นชอบในการนํ าหลักการที่
คณะกรรมการกฤษฎกีา มีคํ าวินิจฉัยขางตน มาใชในการแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับการดํ ารง
ต ําแหนงคณบด ีผูอํ านวยการ วิทยาลัย สถาบัน สํ านัก ศูนย และหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
ฐานะเทยีบเทาคณะ และภาควิชา ใหพนักงานมหาวิทยาลัยสามารถดํ ารงตํ าแหนงดังกลาวได   และใหคณบดี
ในคณะซ่ึงเปนหนวยงานในกํ ากับของมหาวิทยาลัยมีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยตอไป

มติ ทีป่ระชุมรับทราบและเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยดํ าเนินการนํ าหลักการที่คณะ
กรรมการกฤษฎกีา มีคํ าวินิจฉัยขางตน มาใชในการแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับการ
ดํ ารงต ําแหนงคณบดี ผูอํ านวยการ วิทยาลัย สถาบัน สํ านัก ศูนย และหัวหนาสวนราชการที่เรียกช่ือ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ และภาควิชา ใหพนักงานมหาวิทยาลัยสามารถดํ ารงตํ าแหนง
ดังกลาวได   และใหคณบดีในคณะซึ่งเปนหนวยงานในกํ ากับของมหาวิทยาลัยมีสิทธิไดรับเลือกต้ัง
เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ตอไปได

6.4  การเบกิจายเงินประจํ าตํ าแหนงตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
        ในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2547

อธกิารบดเีสนอตอทีป่ระชมุวา ดวยส ํานักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ไดมีหนังสอืที ่ศธ 0509.2/
ว 1628  ลงวนัที ่21 พฤศจิกายน 2549   แจงมหาวิทยาลัยวา ตามที่สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได
ด ําเนินการขอใหกระทรวงการคลงัพิจารณาแกไขพระราชกฤษฎกีา วาดวยหลกัเกณฑและวธิกีารจายเงินประจ ําต ําแหนง
ของ ขาราชการและผูด ํารงต ําแหนงผูบริหารซ่ึงไมเปนขาราชการ พ.ศ. 2539 เพ่ิมเตมิ เพ่ือใหผูบริหารในสงักดัส ํานักงาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษาทีมี่ต ําแหนงทางวชิาการ สามารถเบกิจายเงินประจ ําต ําแหนงไดทัง้ประเภทผูบริหารและ
ประเภทวชิาการ น้ัน  บดัน้ี กรมบญัชกีลางไดมีหนังสอืที ่กค 0430.7/10690 ลงวนัที ่3 พฤศจิกายน 2549 แจงวาได
ด ําเนินการแกไขเพ่ิมเตมิพระราชกฤษฎกีา วาดวย หลกัเกณฑ และวธิกีารจายเงินประจ ําต ําแหนงของขาราชการและผู
ด ํารงต ําแหนงผูบริหารซ่ึงไมเปนขาราชการ พ.ศ. 2539  และเสนอรางกฤษฎกีา ดงักลาวใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาแลว
โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมตเิม่ือวนัที ่ 9 พฤษภาคม 2549  อนุมัตหิลกัการตามทีก่ระทรวงการคลงัเสนอ และสงใหส ํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาและด ําเนินการตอไป  ซ่ึงขณะน้ีอยูระหวางการตรวจพจิารณาของส ํานักงานคณะ
กรรมการกฤษฎกีา ซ่ึงหากผลการพจิารณา เปนประการใด  ส ํานักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษาจะไดแจงใหทราบตอไป

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
 ทีป่ระชุมรับทราบ
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6.5 รายงานประจ ําป  2548 ของสํ านักงานสนับสนุนการวจิยั ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ (สสว.)
รองอธิการบดีฝายวิจัยเสนอตอที่ประชุมวา ตามทีม่หาวทิยาลัยขอนแกนไดจัดตั้งสํ านักงาน

สนับสนุนการวจัิย ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ (สสว.) เปนหนวยงานภายในมหาวทิยาลยัเพ่ือรองรับการสนับสนุน
การวจัิยจากหนวยงานและสวนราชการตางๆ ซ่ึงปจจุบัน (สสว.) มีหนวยงานภายในจํ านวน 6 เครือขาย คือ
1) ส ํานักงานเครือขายดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  2) สํ านักงานเครือขาย
บริหารการวจัิยและถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   3) สํ านักงานสนับสนุนการวิจัย
ระบบสขุภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   4) ศูนยพัฒนาการกระจายอํ านาจสูทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน
5) ส ํานักงานเครือขายพัฒนาวิชาการและขอมูลยาเสพติด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  6) หนวยงานเครือขาย
พัฒนาศกัยภาพหมูบาน/ชุมชน     บัดน้ี สสว. ไดรวบรวมผลการดํ าเนินงานประจํ าปงบประมาณ 2548  ของ
เครือขายแลวเสร็จ  จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบผลการดํ าเนินงานดังกลาว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

6.6  การจดังานแสดงเทคโนโลยแีละนวตักรรม ประจ ําป 2550 (KKU Innovation Show 2007)
  ผูอ ํานวยการศูนยบริการวิชาการเสนอตอที่ประชุมวา มหาวทิยาลัยขอนแกน โดยศูนยบริการ
วชิาการ ไดกํ าหนดจัดงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจํ าป 2550 (KKU Innovation Show 2007)
ระหวางวันที่  18 –19  มกราคม  2550  ณ ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภเิษก มหาวิทยาลัยขอนแกน
ซ่ึงในงานแสดงดังกลาวจะประกอบดวย       1) นิทรรศการ “นวตักรรมการเรียนรู คน ชมุชน และการพฒันา”
ประกอบดวยนวตักรรมการเรียนการสอน  นวตักรรมวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีนวตักรรมยานยนตและพลงังาน    
นวตักรรมวทิยาศาสตร   สขุภาพ นวตักรรมสงัคม ศลิปกรรม  ศลิปวฒันธรรม  การจัดการเรียนรูศนูยบริการวชิาการ
2) นิทรรศการศนูยวจัิยเฉพาะทาง  เปนการนํ าเสนอผลงานนวตักรรมและงานวจัิยของศนูยวจัิยเฉพาะทาง
มหาวทิยาลยัขอนแกน  มีจํ านวนทัง้สิน้ 19 ศนูยวจัิย   3) นิทรรศการ คณะ สถาบนั ส ํานักของมหาวทิยาลยัขอนแกน
และหนวยงานภายนอกอืน่ทีเ่กีย่วของ การใหค ําปรึกษาดานคลินิก อบต. การประกอบหุนยนต ฯลฯ  4)การประกวด
แขงขัน ไดแก การประกวดสิง่ประดษิฐความคดิสรางสรรค เพ่ือสงเสริมการประดษิฐคดิคนทีมี่คณุคาและเปน
ประโยชนตอการพฒันาประเทศ ในงาน KKU Innovation  2007   และ 5) กจิกรรมแสดงชิน้งานและสิง่ประดษิฐ
เปนการแสดงชิน้งานสิง่ประดษิฐจากมหาวทิยาลยัขอนแกน และหนวยงานภายนอกมหาวทิยาลยั   ซ่ึงมีรายละเอยีด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

6.7  ผลการเวยีนเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ในชวงทีไ่มมีการประชมุสภา

มหาวทิยาลยัขอนแกน มหาวทิยาลยัไดจัดท ําหนังสอืเวยีนเสนอตอกรรมการสภามหาวทิยาลยัเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ปริญญาใหแกผูส ําเร็จการศกึษา จํ านวน 1 คร้ัง  ตามหนังสอืมหาวทิยาลยั ที ่ศธ 0514.1.1.2/ว.7840   และตาม
บนัทกึ ที ่ศธ 0514.1.1.2/ว.992  ลงวนัที ่ 13  พฤศจิกายน 2549  โดยครบรอบการเวยีนหนังสอืในวนัที ่ 20
พฤศจิกายน  2549  และเมือ่ถงึวนัทีค่รบก ําหนดการเวยีนหนังสอืแลวปรากฏวาไมมีขอทกัทวงแตประการใด จึงถอื
วาสภามหาวทิยาลยัมีมตอินุมัต ิ ดงัน้ี

- ระดบัปริญญาเอก                     4  คน
- ระดบัปริญญาโท                     13    คน
- ระดับปริญญาตรี                     18     คน
           รวม          35   คน
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

6.8   สรุปกจิกรรมตางๆของมหาวทิยาลัยขอนแกน และรายงานสรปุขาวมหาวทิยาลัยขอนแกน
       ในหนาหนังสือพิมพ วารสาร ส่ือมวลชน  ประจํ าเดือนพฤศจิกายน  2549

รองอธกิารบดีฝายกิจการพิเศษเสนอตอที่ประชุมวา ในเดือนพฤศจกิายน 2549 มหาวิทยาลัย
ไดด ําเนินกจิกรรมทีส่ ําคญัๆ ในดานการวจัิย  การบริการวชิาการ   การสงเสริมศลิปะวฒันธรรม     การพัฒนานักศกึษา
การตางประเทศ  การพัฒนาระบบบริหารและบคุลากร  และการจดักจิกรรมพิเศษ  และนอกจากนีฝ้ายกจิการพิเศษ
และงานประชาสมัพันธยังไดรวบรวมรายงานขาวมหาวทิยาลยัขอนแกนในหนาหนังสอืพิมพ วารสาร สือ่มวลชน ประจํ า
เดอืนพฤศจกิายน 2549 โดยแยกประเภท เปนขาวดานตางๆ ไดแก ขาวการวจัิย ขาวพฒันาระบบบริหารและบคุลากร
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การบริการวชิาการ ขาวกิจกรรมนักศึกษา และกิจกรรมพิเศษ ซ่ึงมีรายละเอียดบรรจุในแผนซีดีประกอบวาระ
การประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

6.9 รายงานผลการดํ าเนินงานของสํ านักวิชาศึกษาทั่วไป
รศ.สภุาพ ณ นคร  ผูอํ านวยการสํ านักวิชาศึกษาทั่วไป  นํ าเสนอผลการดํ าเนินงานของสํ านัก

วิชาศึกษาทั่วไป  ซ่ึงรับผิดชอบการจัดกระบวนการเรียนรูแบบบรูณาการสหสาขาวิชา ดานภาษา  ดาน
มนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร  ดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร เพ่ือใหนักศึกษามีความสมบูรณทั้งดาน  
รางกาย จิตใจ และจิตวิญญาณการเรียนรูตลอดชีวิต  รวมทั้งการวิจัยสถาบันเพ่ือพัฒนามาตรฐานดานการเรียน
การสอนและการใหบริการ   รวมทั้งไดจัดทํ าแผนกลยุทธสํ านักวิชาศึกษาทั่วไป ป 2550 –2554   ซ่ึงมีราย
ละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ  และมีขอสังเกตวาสํ านักฯควรพิจารณาผลผลิตตามเปาหมายในป

ตางๆตามแผนกลยุทธใหมีปริมาณเพิ่มข้ึนเปนลํ าดับ

ระเบียบวาระที่  7    เร่ืองอื่นๆ
7.1  สรุปผลงานสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ชุดที่ 21

                  (17 ตุลาคม  2547 – 16 ตุลาคม 2549)
รศ.วนัเพ็ญ วโิรจนกฏู   เสนอตอทีป่ระชมุวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุม

คร้ังที่ 8/2549 เม่ือวันที่ 6 กันยายน 2549 ไดเหน็ชอบใหจัดทํ าสรุปผลงานของสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
โดยมอบหมายให รศ.กิง่ฟา สินธุวงษ  รศ.สลุดัดา ลอยฟา  รศ.วนัเพ็ญ วโิรจนกฏู   รศ.มนตรี บญุเสนอ   และ
กรรมการและเลขานกุารสภามหาวทิยาลยั  พิจารณารวมกนัในเร่ืองรูปแบบการสรปุผลงานของสภามหาวทิยาลยั น้ัน
บดัน้ี  คณะท ํางานไดด ําเนินการเรียบรอยแลว จึงขอเสนอสรุปผลงานสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ชดุที ่ 21 (17
ตลุาคม 2547 – 16 ตุลาคม 2549 ) ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  สรุปประเด็นที่นํ า
เสนอ ดังน้ี

- การก ําหนดกรอบนโยบายของมหาวิทยาลัย
- การออกระเบียบและขอบังคับมหาวิทยาลัย
- มตทิีส่ ําคัญดานการบริหาร
- มตทิีส่ ําคญัดานการวิชาการและการผลิตบัณฑิต
- มตทิีส่ ําคัญดานการวิจัย
- มตทิีส่ ําคัญดานการบริการสังคม
- มตทิีส่ ําคัญดานอื่น ๆ

ซ่ึงคณะทํ างานมีขอคิดเห็นเสนอแนะตางๆ ดังน้ี
1.  นโยบายของมหาวิทยาลัย

- นโยบายของมหาวิทยาลัยมาจากการจัดทํ าโดยอธิการบดี
- เสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติและนํ าไปปฏิบัติ
- รายงานผลตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือกํ ากับติดตาม
- ประเมนิผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีซ่ึงเปนผูนํ านโยบายไปปฏิบัติเปนระยะ ๆ

2.  การเสนอเรือ่งตาง ๆ เขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
- เสนอเร่ืองผานที่ประชุมคณบดี
- เสนอผานกรรมการสภามหาวิทยาลยั
- บางเร่ืองควรมกีารใหขอมูลเพียงพอประกอบการพิจารณาและควรมีการกลั่นกรองมากอน

3.  การพจิารณาโครงการกิจกรรมประเด็นที่นํ าเสนอ
- กรณีเหน็ชอบทัง้หมด สามารถผานเร่ืองไดเพ่ือมหาวิทยาลัยนํ าไปปฏิบัติตอไป
- กรณีเหน็ชอบในหลกัการ  แตตองหาขอมูลเพ่ิมเติมและปรับปรุงเปลี่ยนแปลง แกไขในรายละเอียด

              มหาวทิยาลยัรับไปด ําเนินการและน ําไปปฏบิตัไิดซ่ึงทัง้น้ีอาจจะตัง้กรรมการข้ึนเพ่ือชวยด ําเนินการได
- บางกรณีไมผานเลยตองยกเลิกไป (สวนใหญจะไมคอยมีกรณีเชนน้ี) แตจะใหไปทบทวนตั้ง

             กรรมการเฉพาะกจิข้ึนมาดํ าเนินการศึกษา และนํ าเร่ืองเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได
4.  จัดตัง้ส ํานักงานสภามหาวทิยาลยั  โดยมีผูอ ํานวยการส ํานักงานสภามหาวทิยาลยั ท ํางานเต็มเวลารับผิดชอบ
     บริหารส ํานักงานและท ําหนาที่เปนเลขานุการของสภามหาวิทยาลัย (หรืออาจจะเปนผูชวยเลขานุการ)
5.  จัดตั้งคณะกรรมการ   ดังน้ี
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- Senate  Executive Committee (SEC)
- Internal Standing committee  (ISC)
- Adhoc  Committee (AC)

6.   เสนอเร่ืองตางๆ  ซ่ึงมาจากองคกร กลุมบุคคล บุคคล เขาสํ านักงานสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให SEC  ได
      พิจารณากลั่นกรองเบื้องตน

-  กรณีชดัเจนสามารถนํ าเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
-  กรณีไมชัดเจนมอบหมายให  ISC  นํ าไปศกึษาหาขอมูลเพ่ิมเติม  และสง SEC เพ่ือพิจารณา
-  กลัน่กรองอกี ซ่ึงชวงน้ีอาจจะยอนกลับ ไปมาระหวาง SEC กบั ISC จนกวาขอมูลพรอมที่จะนํ าเสนอ
   สภามหาวิทยาลัย

 -  ในกรณีที่สงเขา SEC หรือสภามหาวิทยาลัย แลวอาจจัดตั้ง Adhoc committee เพ่ือศึกษาเฉพาะ
             ประเด็นได
7. เน่ืองจากมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เปนตัวแทนจากคณาจารยอยูแลว การที่มีประธานสภาคณาจารย
    เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตํ าแหนง จึงเปนการซ้ํ าซอนในการเปนตัวแทนของคณาจารย ดังน้ัน
    ควรพิจารณายกเลกิต ําแหนงประธานสภาคณาจารยในองคประกอบของสภามหาวิทยาลัย

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ และประธานมอบใหมหาวิทยาลัยนํ าประเด็นตางๆที่คณะทํ างาน

เสนอไปพิจารณาดํ าเนินการใหเหมาะสมตอไป

7.2 เร่ืองความขัดแยงในคณะศลิปกรรมศาสตร
นายสมพร  กลิ่นพงษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เสนอตอที่ประชุมวา ตามที่มี

ปญหาความขดัแยงในคณะศิลปกรรมศาสตรเร่ืองใหพิจารณาระงับการดํ าเนินการเพื่อการบรรจุแตงตั้งตํ าแหนง
เลขที ่1463  ซ่ึงมีบุคลากรของคณะมีหนังสือเวียนไปยังคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานน้ัน  ใครขอ
ทราบวามหาวทิยาลัยไดดํ าเนินการแกไขปญหาในเร่ืองดังกลาวอยางไร

อธกิารบดไีดชีแ้จงตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยโดยรองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากรไดเชิญ
ประชมุบคุลากรเพือ่ท ําความเขาใจ และอธกิารบดไีดเชญิคณบดมีาหารือเพ่ือหาแนวทางลดปญหาความขดัแยง
ภายในคณะทีเ่กดิข้ึนบอยคร้ังจากสาเหตุปญหาตางๆที่สะสมมานาน ซ่ึงสวนใหญเกิดจากตัวบุคคล ไดขอสรุป
วา เหน็ควรใหมีการปรับโครงสรางการบริหารของคณะใหม  โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิมาพิจารณาใหขอคิดเห็นใน
การปรับโครงสราง ใหมีการจัดระบบบริหาร และการจัดบุคลากรเขาระบบโครงสรางการบริหารใหม ใหเปนไป
อยางเหมาะสม

ทีป่ระชุมรับทราบ

เลกิประชุมเวลา  11.25  นาฬิกา

  (ลงชือ่)                  กุลธิดา  ทวมสุข
       (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)

                                                                รองอธกิารบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
                      กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน

นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์
นางสาวลลัธริมา  ประจง
ผูจดรายงานการประชุม
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