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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
ครั้งที่ 1/2550
วันพุธที่ 7 มีนาคม 2550
ณ หองประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแกนกัลปพฤกษ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
------------------------------------------ผูมาประชุม
1. พลตํารวจเอกเภา สารสิน
2. นางผาณิต นิติทัณฑประภาศ
3. ศ.กนก วงษตระหงาน
4. ศ.เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล
5. นายณรงคชัย อัครเศรณี
6. นายทองใบ ทองเปาด
7. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
8. นางสาวพรพิมล รัตนพิทักษ
9. นายรอม หิรัญพฤกษ
10. นายวสันต วรรณวโรทร
11. นายปานชัย บวรรัตนปราณ
12. นายเฉลิมชัย วงษนาคเพ็ชร
13. รศ.สุมนต สกลไชย
14. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกําจร
15. ผศ.อารมย ตัตตะวะศาสตร

นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธาน
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
อธิการบดี
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน
รองอธิการบดีฝายบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนรองอธิการบดี
16. ศ.วิรุฬห เหลาภัทรเกษม
คณบดีคณะแพทยศาสตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
17. ศ.ละออศรี เสนาะเมือง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
18. รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิรช
ิ ัย
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
19. รศ.มันทนา สามารถ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
20. รศ.สมาน ลอยฟา
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนผูอํานวยการ
21. รศ.ศจี สัตยุตม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารยประจํา
22. ศ.บวรศิลป เชาวนชื่น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารยประจํา
23. รศ.นิสันต สัตยาศัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารยประจํา
24. รศ.กิ่งฟา สินธุวงศ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารยประจํา
25. รศ.สมหมาย ปรีเปรม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารยประจํา
26. นางบุบผา ชอบใช
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจาก
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
27. รศ.กุลธิดา ทวมสุข
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูไมมาประชุม (เนื่องจากติดราชการ หรือภารกิจสําคัญ)
1. ศ.เกียรติคุณ เกษม วัฒนชัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
2. นายเตช บุนนาค
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
3. นายพิสิฐ ลี้อาธรรม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
4. ผศ.อนันต หิรัญสาลี
ประธานสภาคณาจารย (ชั่วคราว)
ผูเขารวมประชุม
1. รศ.สุลัดดา ลอยฟา
รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล
2. รศ.รังสรรค เนียมสนิท
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
3. ผศ.ลิขิต อมาตยคง
รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
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4. ผศ. วิชัย ณีรัตนพันธุ
5. นายวินัย ใจขาน
6. ผศ.วันชัย สุมเล็ก

รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ
รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย

เริ่มประชุมเวลา 09.10 นาฬิกา
เมื่อครบองคประชุมประธานไดดําเนินการไปตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงตอที่ประชุม
ประธานกลาวตอนรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแกนชุดใหม และเพื่อใหสามารถดําเนินการ
ประชุมไปไดดวยความเรียบรอย จึงขอนําวาระการประชุมที่ 5.1 การแตงตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และ กรรมการ
และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และวาระที่ 5.2 การแตงตั้งผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยมาพิจารณากอน
5.1 เสนอแตงตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการและเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
เพื่อใหเปนไปตามในมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2541 จึงเห็นควร
พิจารณาแตงตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเปนองคประกอบของสภา
มหาวิทยาลัย ดังนี้ คือ
1. อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เลือกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และใหอุปนายก
สภามหาวิทยาลัยทําหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือไมมี
ผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย จึงเห็นควรเสนอ นางผาณิต นิติทัณฑประภาศ เปนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
2. กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง
ซึ่งมิใชกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเลือกจากผูบริหาร และมิใชกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย
ประจํ า เป น กรรมการและเลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย โดยคํ า แนะนํ า ของอธิ ก ารบดี ทั้ ง นี้ อธิ ก ารบดี เ สนอให
รศ.กุลธิดา ทวมสุข รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ เปน กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหแตงตั้ง นางผาณิต นิติทัณฑประภาศ เปน
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และ รศ.กุลธิดา ทวมสุข เปน กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
โดยใหปฏิบัติหนาที่ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
5.2 เสนอแตงตั้งผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2544 ขอ 34 ไดกําหนดวา ในกรณีที่เห็นสมควร กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยอาจเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาแตงตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดทําหนาที่ผูชวยเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยได โดยใหปฏิบัติหนาที่ตามที่ กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย นั้น ในการนี้ ใครขอเสนอให
นางสังวาลย ชางทอง ตําแหนงเจาหนาทีบ
่ ริหารงานทั่วไป เปน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหแตงตั้ง นางสังวาลย ชางทอง เปน
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจงตอที่ประชุม
2.1 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2550 เรื่อง แตงตั้งนายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของ มหาวิทยาลัยขอนแกน
และ รายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ชุดที่ 22
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกนชุดที่
21 ไดดํารงตําแหนงครบวาระ 2 ป ตั้งแตวันที่ 16 ตุลาคม 2549 แลวนั้น บัดนี้ ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
แตงตั้ง นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแกนเรียบรอยแลว
ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2550 และมหาวิทยาลัยไดดําเนินการเลือก และเลือกตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามที่ระบุในมาตรา 14(3) (4) และ (5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.
2541 เรียบรอยแลว สภามหาวิทยาลัยขอนแกนชุดปจจุบัน ซึ่งเปนชุดที่ 22 (วาระการดํารงตําแหนง 14 กุมภาพันธ
2550 – 13 กุมภาพันธ 2552 ) จึงประกอบดวยบุคคล ซึ่งอธิการบดีเปนผูกลาวแนะนําตอที่ประชุม ดังนี้
1. พลตํารวจเอกเภา สารสิน
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
2. นางผาณิต นิติทัณฑประภาศ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
3. ศ.กนก วงษตระหงาน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
4. ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ศ.เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล
นายณรงคชัย อัครเศรณี
นายเตช บุนนาค
นายทองใบ ทองเปาด
นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
นางสาวพรพิมล รัตนพิทักษ
นายพิสิฐ ลี้อาธรรม
นายรอม หิรัญพฤกษ
นายวสันต วรรณวโรทร
นายปานชัย บวรรัตนปราณ
นายเฉลิมชัย วงษนาคเพ็ชร
รศ.สุมนต สกลไชย
ผศ.อนันต หิรัญสาลี
นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกําจร
ผศ.อารมย ตัตตะวะศาสตร
ศ.วิรุฬห เหลาภัทรเกษม

21. ศ.ละออศรี เสนาะเมือง
22. รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิรช
ิ ัย
23. รศ.มันทนา สามารถ
24. รศ.สมาน ลอยฟา
25. รศ.ศจี สัตยุตม
26. ศ.บวรศิลป เชาวนชื่น
27. รศ.นิสันต สัตยาศัย
28. รศ.กิ่งฟา สินธุวงษ
29. รศ.สมหมาย ปรีเปรม
30. นางบุบผา ชอบใช

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
อธิการบดี
ประธานสภาคณาจารย
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนรองอธิการบดี
คณบดีคณะแพทยศาสตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนผูอํานวยการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจาก
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

31. รศ.กุลธิดา ทวมสุข
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบและปรบมือใหการตอนรับ

2.2 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่ รศ.สุมนต สกลไชย ไดดํารงตําแหนง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกนครบวาระ 4 ป เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2550 และสภามหาวิทยาลัยขอนแกน เห็นสมควร
ใหเสนอโปรดเกลาฯแตงตั้ง รศ.สุมนต สกลไชย ดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน ตอไปอีกวาระหนึ่ง นั้น
บัดนี้ ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง รศ.สุมนต สกลไชย ใหดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตอไปอีกวาระหนึ่งเรียบรอยแลว โดยมีผลตั้งแตวันที่ 6 กุมภาพันธ 2550 ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แตงตั้ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2549
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
2.3 เอกสารเกี่ยวกับการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
และขอมูลกรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ฝายเลขานุการที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ไดรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัย เพื่อเสนอใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบ
และพิจารณาใชประโยชน ไดแก
1) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2550
ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที 2/2550 เมือวันที 4 เมษายน 2550 เรียบรอยแลว
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2) เอกสารเกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบดวย
- บทบาทหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ. 2544
- ประวัติโดยยอกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ชุดที่ 22
- กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจําป 2550
และไดนําเสนอสรุปบทบาทหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 16 แหง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ. 2541 ใหที่ประชุมรับทราบ พรอมทั้งเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณากําหนดการประชุม ซึ่งโดยปกติกําหนดเปนเดือน
ละ 1 ครั้ง ในวันพุธแรกของเดือน
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณาหารือกําหนดการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบใหกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเปนวันพุธ
แรกของเดือน เชนเดิม
ระเบียบวาระที่ 3 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 11/2549
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2549
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่นายกสภามหาวิทยาลัย และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ชุดที่ 21 ไดครบวาระการดํารงตําแหนงเมือ
่ วันที่ 16 ตุลาคม 2549 และไดรักษาการ
ในตําแหนงตอมาในระหวางที่ยังไมไดโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม
นั้น ดังนั้น การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2549 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2549 จึงเปนการประชุมครั้งสุดทาย
ฝายเลขานุการที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ไดเสนอเวียนหนังสือที่ ศธ 0514.1.1.2/ ว 8867 และบันทึกที่ ศธ
0514.1.1.2/ ว 005 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2549 เพือ
่ ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดเดิมไดพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมครัง้ ที่ 11/2549 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2549 โดยไดกาํ หนดใหแจงผลการพิจารณา ภายในวันที่ 5
มกราคม 2550 ซึ่งเมื่อครบกําหนดการแจงผลการพิจารณาแลวมีผูเสนอขอแกไข 1 ราย โดยเสนอขอแกไข ดังนี้
หนา 8 มติวาระที่ 5.2 ขอ 1 ขอความเดิม “… รวมทั้งการแตงตั้งผูรักษาราชการแทนคณะกรรมการ
บริหารของสภาคณาจารย” แกไขเปน “รวมทั้งใหเสนอแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่กรรมการและคณะกรรมการบริหารของสภา
คณาจารยเปนการชั่วคราว”
ทั้งนี้ ฝายเลขานุการฯ ไดแกไขรายงานดังกลาวเรียบรอยแลว จึงถือวาสภามหาวิทยาลัยมีมติรับรอง
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2549 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2549 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
4.1 การขออนุมัติขยายเวลาในการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร
และผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ
อธิการบดีเสนอตอที่ประชุมวา ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกนที่ 28/2549 และ 29/2549 ลง
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2549 แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตรและผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ
นั้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จถึงขั้นการเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน คือ
วันที่ 7 มกราคม 2550 ตามขอ 10 วรรคสอง ของขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2542
และตามขอ 9 วรรคสอง ของขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสรรหาผูอาํ นวยการสถาบัน สํานัก ศูนย และ
สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2542 แตเนื่องจากในชวงเวลาดังกลาวมหาวิทยาลัยมี
ภารกิจที่จําเปนและสําคัญหลายดาน ประกอบกับมีชวงวันหยุดราชการติดตอกันหลายชวง คณะกรรมการฯ ไมสามารถ
ดําเนินการสรรหาฯไดแลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนดได จึงไดเสนอทานนายกสภามหาวิทยาลัยขออนุมัติขยายเวลาใน
การสรรหาฯ ออกไปอีก 24 วัน ถึงวันที่ 31 มกราคม 2550 แตดวยไมมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยในเดือนมกราคม
2550 จึงใครขออนุมัติดําเนินการ ตามที่ขอขยายเวลาไปกอน และบัดนี้คณะกรรมการสรรหาฯไดดําเนินการสรรหา
เสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งจะไดเสนอผลการพิจารณาในระเบียบวาระเรื่องเพื่อพิจารณาตอไป
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
4.2 การเปลี่ยนแปลงกรรมการสรรหาผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ
อธิการบดีเสนอตอที่ประชุมวา ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 29/2549 ลงวันที่ 9
พฤศจิกายน 2549 แตงตั้งคณบดีคณะเกษตรศาสตร (รองศาสตราจารยอัศนี ปาจีนบูรวรรณ) เปนคณะกรรมการสรรหา
ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ
ปรากฏวา ในขั้นตอนการทาบทามผูไดรับการเสนอชื่อฯ มีผูถูกทาบทามที่แสดง
เจตจํานงเขาสูกระบวนการสรรหาเปนบุคลากรสังกัดคณะเกษตรศาสตร จํานวน 2 ทาน ดังนั้น คณบดีคณะเกษตรศาสตร
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จึงมีความประสงคขอลาออกจากการเปนกรรมการสรรหาฯ และที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 19 มกราคม
2550 มีมติใหเสนอคณบดีคณะเทคโนโลยี (ผูชวยศาสตราจารยเกษม นันทชัย) เปนกรรมการสรรหาผูอํานวยการ
ศูนยบริการวิชาการ แทน และ เนื่องจากกรรมการสรรหาฯ จะตองสัมภาษณผูไดรบ
ั การเสนอชื่อฯ ในวันที่ 26
มกราคม 2550 จึงไดเสนอคําสั่งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสรรหาฯตอทานนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให
ความเห็นชอบ และลงนามเรียบรอยแลว ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 1/2550 ลงวันที่ 23 มกราคม 2550
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
4.3 รายงานการแตงตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารยชั่วคราวและประธานสภา
คณาจารยชั่วคราว
อธิการบดีเสนอตอที่ประชุมวา ตามมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกนในคราวประชุมครั้งที่ 11/2549
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2549 ในวาระที่ 5.2 ที่ประชุมมีมติใหมหาวิทยาลัยเสนอชื่อเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย
(ชั่วคราว) และคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารย (ชั่วคราว) เพื่อปฏิบัติหนาที่รักษาการในระหวางที่รอการแกไข
ขอบังคับและรอการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารยชุดใหมนั้น
บัดนี้ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการในเรื่องขางตนโดยคํานึงถึงการไดผูปฏิบัติ หนาที่ชั่วคราวโดยเร็ ว
ระเบียบ ขอบังคับที่ใชอยูขาดประสิทธิภาพในการบังคับใชและกําลังทําการปรับปรุง แกไข
หากดําเนินการโดยใช
องคประกอบเดิม คุณสมบัติเดิม และวิธีไดมาเดิม ก็จะใชเวลาคอนขางนาน ไมทันการ และไมบรรลุเจตนารมณที่
ตองการไดกรรมการสภาคณาจารยโดยเร็ว จึงมิไดใชหลักเกณฑและวิธีการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
สภาคณาจารย พ.ศ. 2545 นอกจากนั้น เพื่อมิใหเกิดการไดเปรียบหรือเสียเปรียบกัน จึงไดดําเนินการ ดังนี้
1. ใหคณะแตละคณะเสนอชื่ออาจารยคณะละ 1 คน ผลปรากฏวามีจํานวน 18 คณะ เสนอชื่ออาจารย
เพื่อปฏิบัติหนาที่กรรมการสภาคณาจารยชั่วคราว จํานวน 18 คน ยกเวน คณะสถาปตยกรรมศาสตร
แจงวาไมประสงคจะเสนอชื่อ
2. กรรมการสภาคณาจารยชั่วคราวตามขอ 1. เลือกกันเองและปรากฎผลวา
นายอนันต หิรัญสาลี
ไดรับเลือกเปนประธานสภาคณาจารย(ชั่วคราว) นายสมศักดิ์ ทองเอีย
่ ม ไดรับเลือกเปนรองประธาน
สภาคณาจารย (ชั่วคราว) และ นางสาวสุกานดา ฟองยอย ไดรับเลือกเปนเลขานุการสภาคณาจารย
(ชั่วคราว)
3. ที่ประชุมคณบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2550 เห็นชอบใหเสนอชื่อ
คณะกรรมการสภาคณาจารยชั่วคราวตามขอ 1. และคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารย 3
ตําแหนงในขอ 2.
หลังจากไดรายชื่อกรรมการสภาคณาจารยชั่วคราว และคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารยชั่วคราวเมื่อวันที่
17 มกราคม 2550 แลว ในชวงเวลาหลังจากนั้นเปนระยะเวลาที่คาดวาจะมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี โปรดเกลาฯแตงตั้ง
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกนและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ดังนั้น เพื่อเปนการเตรียมการรองรับใหมี
องค ป ระกอบของสภามหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น ครบถ ว นทุ ก ประเภทตามมาตรา 14
แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 และทําใหสภามหาวิทยาลัยขอนแกนสามารถเริ่มปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ อันจะทําใหกิจการของมหาวิทยาลัยขอนแกนไมหยุดชะงัก มหาวิทยาลัยจึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการเสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน (พล.ต.อ.เภา สารสิน) ซึ่งปฏิบัติหนาที่อยูในขณะนั้นลงนามแตงตั้งคณะกรรมการสภา
คณาจารย (ชั่วคราว) และคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารย (ชั่วคราว) และนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกนไดลงนาม
แตงตั้งแลว ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกนที่ 2/2550 ลงวันที่ 24 มกราคม 2550 และแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารสภาคณาจารย (ชั่วคราว) ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกนที่ 3/2550 ลงวันที่ 24 มกราคม 2550
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหการรับรอง
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติใหการรับรองการดําเนินการเพื่อเสนอแตงตั้งกรรมการสภา
คณาจารยชั่วคราว และ คณะกรรมการบริหารสภาคณาจารยชั่วคราว ตามที่เสนอ และใหการรับรองคําสั่ง
สภามหาวิทยาลัยขอนแกนที่ 2/2550 ลงวันที่ 24 มกราคม 2550 และคําสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกนที่
3/2550 ลงวันที่ 24 มกราคม 2550
4.4

รางขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย สภาคณาจารย พ.ศ.2550
อธิการบดีเสนอตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2549
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2549 ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย สภาคณาจารย
พ.ศ.2545 บัดนี้ มหาวิทยาลัยไดเสนอรางขอบังคับดังกลาวตอที่ประชุมคณบดีและไดผานความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2550 แลว ทั้งนี้ ในกระบวนการกอนเสนอ
สภามหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยไดแจงใหสภาคณาจารยเสนอความเห็นเกี่ยวกับรางขอบังคับดังกลาวดวย
และไดประชาสัมพันธผานเว็บไซตของมหาวิทยาลัยใหบุคลากรแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับรางขอบังคับ
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ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที 2/2550 เมือวันที 4 เมษายน 2550 เรียบรอยแลว
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วาดวย สภาคณาจารย
ในการนี้ ผูชวยศาสตราจารยอนันต หิรัญสาลี ประธานสภาคณาจารยชั่วคราวไดมห
ี นังสือ
ลงวันที่ 4 มีนาคม 2550 เสนอความเห็นและขอเสนอแนะตอรางแกไขขอบังคับ วาดวย สภาคณาจารย
พ.ศ.2550 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาสาระสําคัญของรางแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
สภาคณาจารยในประเด็นของ จํานวน ประเภท จํานวนวาระ การเลือกกรรมการบริหารบางตําแหนง
ถอยคํา และขอเสนอของผูชวยศาสตราจารยอนันต หิรัญสาลี และมีมติเห็นชอบรางขอบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย สภาคณาจารย ตามที่เสนอโดยมีการแกไขปรับปรุง ดังนี้
1. ปรับแกตามขอเสนอของผูชวยศาสตราจารยอนันต หิรัญสาลี ในขอ 4. ขอ 8.1 ขอ
14.1 (ในสวนตามที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติไว) ขอ 14.7 ขอ 19. ขอ 20. ขอ 31 และเพิ่มสาระ
หลักของการเลือกตั้ง ตลอดจนเรื่องการประชุมในหมวดที่ 5
2. จํานวนกรรมการสภาคณาจารยตามขอ 9. ใหมีจํานวนคณะละหนึ่งคน และเมื่อเลือกตั้ง
แลว ไดกรรมการสภาคณาจารยไมครบจํานวนของคณะ ใหทําการเลือกตั้งรอบที่สอง และหากยังได
จํานวนกรรมการสภาคณาจารยไมครบ ก็ใหสภาคณาจารย ประกอบดวย กรรมการสภาคณาจารยเทาที่มี
และใหตัดคําวา “ตามที่แตละคณะเสนอ” ออก
3. เพิ่มอํานาจและหนาที่ของประธานตามขอ 14. ใหปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายหรือ
ขอบังคับของมหาวิทยาลัยกําหนดใหเปนหนาที่ของประธานสภาคณาจารย
4. ปรับขอความในขอ 17.3 ใหชัดเจนยิ่งขึ้น
5. ปรับเพิ่มความในขอ 21. โดยกําหนดระยะเวลาเริ่มตนดําเนินการเลือกตั้งกอนสิ้นสุดวาระ
ของกรรมการไมนอยกวา 60 วัน และใหดําเนินการเลือกตั้งใหแลวเสร็จภายใน 45 วัน และในกรณีที่
กรรมการสภาคณาจารยวางลงหรือพนตําแหนงกอนครบวาระ ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการเลือกตั้งภายใน
30 วัน และใหดําเนินการเลือกตั้งใหแลวเสร็จภายใน 45 วัน
6. ปรับขอความในขอ 22. โดยระบุระยะเวลาเริ่มตนดําเนินการเลือกตั้งและระยะเวลาที่ตอง
ดําเนินการใหแลวเสร็จ
อนึ่ง ที่ประชุมมีขอสังเกตวา มหาวิทยาลัยควรนําหลักการที่กา
ํ หนดจํานวนวาระของการ
ดํารงตําแหนงกรรมการมาใชกับกรรมการอื่นๆ ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ไมไดกําหนด
จํานวนวาระดวย
4.5 การขอขยายเวลาในการดําเนินงานเพื่อรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รางพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. … และการรายงานการดําเนินงานฯ
นายเฉลิมชัย วงษนาคเพ็ชร ในฐานะประธานคณะกรรมการดําเนินการเพื่อรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. … เสนอตอที่ประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกน คราวประชุม
ครั้งที่ 11/2550 วันที่ 6 ธันวาคม 2549 มีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเพื่อรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับราง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. … เพื่อไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ โดยใหมีหนาที่ดําเนินการรับ
ฟงความคิดเห็นจากประชากรมหาวิทยาลัยรวมทั้งใหมีการชี้แจงทําความเขาใจ โดยเฉพาะในประเด็นที่ยังเปนขอกังวล
ทั้งของนักศึกษา และบุคลากร ใหแลวเสร็จภายใน 45 วัน และเสนอผลตอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมเดือน
กุมภาพันธ 2550 ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 31/2549 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2549 นั้น
คณะกรรมการดําเนินการรับฟงความคิดเห็นฯไดดําเนินการโดยไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการจาก
บุคลากรทุกกลุม เพื่อชวยดําเนินการโดยมีเปาหมายของการดําเนินงานใหเปนไปตามหลักวิชาการและไดรบ
ั ฟงความ
คิดเห็นครอบคลุมบุคลากรทุกกลุมในมหาวิทยาลัยและผูม
 ีสวนเกี่ยวของ
โดยดําเนินการรับฟงหลายชองทางซึ่งจําเปน
ตองใชเวลาคอนขางมาก และหลังจากการรับฟงความคิดเห็นแลว คณะอนุกรรมการรวบรวมความคิดเห็นจะรวบรวมความ
คิดเห็นทุกประเด็น โดยจะดําเนินการอยางโปรงใสและเปนกลาง จึงจําเปนตองขยายเวลาดําเนินการรับฟงความคิดเห็น
ออกไปอีกจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2550 ซึ่งประธานคณะกรรมการดําเนินการรับฟงความคิดเห็นฯ ไดเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบการขอขยายเวลาในการดําเนินการดังกลาวเรียบรอยแลว และในการนี้ ขอรายงาน
กิจกรรมการดําเนินงานและแผนดําเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม และเพือ
่ ใหมีเวลาใน
การเผยแพรรางพระราชบัญญัติฯในหลายๆวิธีอยางคอยเปนคอยไปเพือ
่ ทําความเขาใจและนําไปสูการรับฟงความคิดเห็น
ใหไดขอมูลทีเ่ ปนประโยชนมากที่สุด จึงขอขยายเวลาในการดําเนินการออกไปอีกจนถึงเดือน พฤษภาคม 2550
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และพิจารณาใหความเห็นชอบ
มติ ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบการขอขยายเวลาดําเนินการไปจนถึงเดือนพฤษภาคม
2550 เพื่อใหการดําเนินการรับฟงความคิดเห็นเกิดประโยชนสูงสุด ทั้งนี้ ขอใหมีการทําความเขาใจ
เปรียบเทียบขอดี ขอเสียใหประชากรไดรับทราบขอมูลอยางชัดเจน โดยเฉพาะในประเด็นที่ยังเปนขอกังวล
ของกลุมขาราชการ และกลุมนักศึกษา ซึ่งมิใชเปนการชี้นํา
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4.6 การเสนอรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
อธิการบดีเสนอตอที่ประชุมวา กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีหนังสือที่ ศธ 0509.6(1.5)/ว14 ลงวันที่ 8
มกราคม 2550 แจงขอมูลแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เพื่อให
มหาวิทยาลัยและหนวยงานที่เกี่ยวของไดมีโอกาสชี้แจง ทําความเขาใจและรับฟงขอคิดเห็น เพื่อใหเกิดความเขาใจที่
ถูกตองรวมกัน มีรายละเอียดดังนี้
1. การเปลี่ยนสถานภาพจากมหาวิทยาลัยที่เปนสวนราชการ เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
เปนความสมัครใจของแตละมหาวิทยาลัย
โดยเปนอํานาจการตัดสินใจของสภามหาวิทยาลัยตามสภาพความพรอม
และความตองการของมหาวิทยาลัยแตละแหงรัฐบาลไมมีนโยบายที่จะเรงรัดหรือมีกรอบเวลาที่จะปรับเปลี่ยนแตประการใด
2. กอนที่สภามหาวิทยาลัยจะมีมติเสนอรางพระราชบัญญัติเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ ควรจะไดมก
ี ารรับฟงความคิดเห็นและแสวงหาความเห็นพองจากบุคลากรทุกกลุมในมหาวิทยาลัย
จนไดขอยุติวาพรอมที่จะปรับเปลี่ยนและดําเนินการในรูปแบบมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
3. มหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบในการเสนอรางพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยในกํากับ ถึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการแลว หรือกําลังจะเสนอมา
ขอใหรายงานผลการรับฟงความคิดเห็นและความเห็นพองรวมทั้งประเด็นความเห็นตางจากกลุมบุคลากรทุกกลุม
ในมหาวิทยาลัย เพื่อประกอบการพิจารณาดวย มหาวิทยาลัยใดยังมิไดทําการรับฟงความคิดเห็นหรือตองการทําการ
รับฟงความคิดเห็นเพิ่มเติม ขอใหดําเนินการกอนที่จะนํารางพระราชบัญญัติดังกลาวเสนอคณะรัฐมนตรี
4. รางพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยที่สภานิติบัญญัติแหงชาติรับหลักการแลวและอยูระหวาง
การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ หากมหาวิทยาลัยจะมีการรับฟงความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการก็สามารถกระทําได ทั้งนี้ ขอใหประสานงานกับคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวของโดยตรง
5. การเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ของมหาวิทยาลัยที่ประสงคจะขอเปลี่ยน
สถานภาพ ถือเปนความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยแตละแหงที่จะตองชี้แจงทําความเขาใจกับบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยและบุคคล หรือหนวยงานที่เกี่ยวของในประเด็นปญหาที่ยังของใจ หวั่นวิตก หรือความเห็นที่แตกตาง
เพื่อใหการเปลี่ยนแปลงเปนไปโดยราบรื่น
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบและมีขอคิดเห็นเสนอแนะวาการรับฟงความคิดเห็นควรดําเนินการควบคู
กับการสรางความเขาใจ โดยควรพิจารณาเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกจากมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบ
ราชการไปแลวประสบความสําเร็จ มาถายทอดประสบการณดวย
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.3 ขออนุมัติแตงตั้งรองอธิการบดีฝายตางๆ
อธิการบดีเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่ไดมพ
ี ระบรมราชโองการโปรดเกลาฯแตงตั้ง รศ.สุมนต สกลไชย
ดํารงตําแหนงอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน อีกวาระหนึ่งตั้งแตวันที่ 6 กุมภาพันธ 2550 แลวนั้น จึงขออนุมต
ั ิแตงตั้ง
ผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝายตางๆ ดังนี้
รายชื่อ
ดํารงตําแหนง
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารมย ตัตตะวะศาสตร
รองอธิการบดีฝายบริหาร
2. รองศาสตราจารย ดร.กุลธิดา ทวมสุข
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
3. รองศาสตราจารย ดร.สุลัดดา ลอยฟา
รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล
4. รองศาสตราจารยรังสรรค เนียมสนิท
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
5. รองศาสตราจารย ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอด
เทคโนโลยี
6. ผูชวยศาสตราจารยลิขิต อมาตยคง
รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
7. ผูชวยศาสตราจารยวิชัย ณีรัตนพันธุ
รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกา

สัมพันธ
8. อาจารย ดร.วินัย ใจขาน
รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ
9. ผูชวยศาสตราจารยวันชัย สุมเล็ก
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
ทั้งนี้ ลําดับที่ 1–4 และ 6–9 ตั้งแตวันที่ 7 มีนาคม 2550 และ ลําดับที่ 5 ตั้งแตวันที่ 8 มีนาคม 2550 เปนตนไป
ซึ่งมีรายละเอียดประวัติและผลงานตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติใหแตงตั้งบุคคลดังกลาวขางตนดํารงตําแหนง
รองอธิการบดีฝายตางๆจํานวน 9 ทาน ตามที่เสนอ ทั้งนี้ มีขอเสนอแนะใหมีการพิจารณาโครงสราง
เงินเดือน คาตอบแทนทั้งของพนักงานและผูบริหารใหเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยไดมอบให นายนนทิกร
กาญจนะจิตรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ รับไปพิจารณา

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2550
ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที 2/2550 เมือวันที 4 เมษายน 2550 เรียบรอยแลว
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5.4 เสนอแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร และ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
อธิการบดีเสนอตอที่ประชุมวา ตามวาระที่ 5.3 สภามหาวิทยาลัยไดมีมติอนุมัติใหแตงตั้งรองอธิการบดี
ฝายตางๆแลวนั้น ในการนี้ มีคณบดี 2 คณะที่ไดรับการแตงตั้งดํารงตําแหนงรองอธิการบดี ไดแก รศ.สุลัดดา ลอยฟา
คณบดีคณะศึกษาศาสตร ไดรับการแตงตั้งเปนรองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล และ รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริไชย
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ไดรับการแตงตั้งเปนรองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี ดังนั้นจึงมีความ
จําเปนตองสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร มาดํารงตําแหนงแทนรองอธิการบดีทั้ง 2
ทาน และเพื่อใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตรและคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
ตามขอ 6 แหงขอบังคับดังกลาว
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีทั้ง 2 คณะ ดังนี้
1. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร ประกอบดวย
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
เปน ประธานคณะกรรมการ
2. นางผาณิต นิติทัณฑประภาศ
เปน กรรมการ
3. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกําจร
เปน กรรมการ
4. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
เปน กรรมการ
5. คณบดีคณะเทคโนโลยี
เปน กรรมการ
6. ศาสตราจารยบวรศิลป เชาวนชื่น
เปน กรรมการ
7. ประธานสภาคณาจารย
เปน กรรมการ
2. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ประกอบดวย
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
เปน ประธานคณะกรรมการ
2. ศาสตราจารยเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล
เปน กรรมการ
3. นายรอม หิรัญพฤกษ
เปน กรรมการ
4. คณบดีคณะแพทยศาสตร
เปน กรรมการ
5. คณบดีคณะวิทยาศาสตร
เปน กรรมการ
6. รองศาสตราจารยศจี สัตยุตม
เปน กรรมการ
7. ประธานสภาคณาจารย
เปน กรรมการ
5.5 เสนอแตงตั้งคณบดีคณะเภสัชศาสตร
อธิการบดีเสนอตอที่ประชุมวา ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 28/2549 ลงวันที่ 9
พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร แลวนั้น บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ
ไดดําเนินการสรรหาผูสมควรไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณบดีคณะเภสัชศาสตร ตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2542 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 เสร็จเรียบรอยแลว ปรากฏวา
รองศาสตราจารยบังอร ศรีพานิชกุลชัย เปนผูสมควรไดรบ
ั การพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณบดีคณะเภสัชศาสตร
อนึ่ง องคประกอบคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ จะมีประธานสภาคณาจารยเปนกรรมการโดยตําแหนง แตเนื่องจากขณะ
ดําเนินการสรรหาฯ ไมมีผูดํารงตําแหนงประธานสภาคณาจารย ดังนั้น ในการสรรหาฯ จึงไมมีกรรมการในสวนนี้
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหแตงตั้ง รองศาสตราจารยบังอร ศรีพานิชกุลชัย
ดํารงตําแหนง คณบดีคณะเภสัชศาสตร ตามเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 8 มีนาคม 2550 เปนตนไป
5.6 เสนอแตงตั้งผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
อธิการบดีเสนอตอที่ประชุมวา คําสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 26/2549 ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.
2549 แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นั้น บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ไดดําเนินการ
สรรหาผูสมควรไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสรรหาผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย และสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ พ.ศ. 2542 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 เสร็จเรียบรอยแลว ลงมติใหเสนอ ศาสตราจารยสุทธิพันธ
จิตพิมลมาศ และ รองศาสตราจารยสุเมธ แกนมณี แตตอมาเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2550 รองศาสตราจารยสุเมธ
แกนมณี ไดมีหนังสือขอถอนตัวจากการเขารับสรรหาเปนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังนั้น จึงขอเสนอชื่อ
ศาสตราจารยสุทธิพันธ จิตพิมลมาศ เปนผูสมควรไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหแตงตั้ง ศาสตราจารยสุทธิพันธ จิตพิมลมาศ ดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 8 มีนาคม 2550 เปนตนไป

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2550
ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที 2/2550 เมือวันที 4 เมษายน 2550 เรียบรอยแลว
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5.7 เสนอแตงตั้งผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ
อธิการบดีเสนอตอที่ประชุมวา คําสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 29/2549 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2549 แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอ
 ํานวยการศูนยบริการวิชาการ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได
ดําเนินการสรรหาผูสมควรไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ ตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสรรหาผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย และสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ พ.ศ. 2542 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 เสร็จเรียบรอยแลว ปรากฏวา รองศาสตราจารยอํานวย คําตื้อ
เปนผูสมควรไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหแตงตั้ง รองศาสตราจารยอํานวย คําตื้อ ดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 8 มีนาคม 2550 เปนตนไป
5.8 เสนอแตงตั้งผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
อธิการบดีเสนอตอที่ประชุมวา คําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 4818/2549 ลงวันที่ 21 ธันวาคม
พ.ศ. 2549 แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอ
 ํานวยการศูนยคอมพิวเตอร นั้น บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ไดดําเนินการสรรหา
ผูสมควรไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวยการสรรหาผูอํานวยการสํานักที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2547 เสร็จเรียบรอยแลว ปรากฏวา ผูชวยศาสตราจารย
อนัตต เจาสกุล เปนผูสมควรไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยอนัตต เจาสกุล ดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 8 มีนาคม 2550 เปนตนไป
5.9 การแตงตั้งคณะกรรมการวางหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคล
อธิการบดีเสนอตอที่ประชุมวา ตามมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกนในคราวการประชุม ครั้งที่ 3/2548
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2548 อนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการวางหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคล มีหนาที่เปน
องคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ดังปรากฏในคําสั่ง
สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 14/2548 ลงวันที่ 20 เมษายน 2548 ที่แนบนี้ องคประกอบของคณะกรรมการ ดังนี้
1. อธิการบดี
เปนประธานกรรมการ
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ (จํานวน 1 คน)
เปนกรรมการ
3. ผูแทนผูบริหาร ซึ่งที่ประชุมคณบดีเลือกจาก รองอธิการบดี
เปนกรรมการ
คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก/ศูนย (จํานวน 5 คน)
4. ผูแทนบุคลากร ซึ่งที่ประชุมคณบดีเลือกจากบุคลากร
เปนกรรมการ
ตําแหนงวิชาการ ซึ่งมิใชผูบริหาร (จํานวน 1 คน)
5. ผูแทนบุคลากร ซึ่งที่ประชุมคณบดีเลือกจากบุคลากร
เปนกรรมการ
ตําแหนงประเภททั่วไป (จํานวน 1 คน)
6. ผูทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยเสนอแตงตั้ง
เปนกรรมการ
(จํานวน 2 คน)
7. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานดานบริหารงานบุคคล
เปนกรรมการและเลขานุการ
8. หัวหนาสํานักงานอธิการบดี
เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
9. ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
เนื่องจากกรรมการตามลําดับที่ 2-6 จะครบวาระ 2 ป ในวันที่ 19 เมษายน 2550 และตามภารกิจของ
คณะกรรมการดังกลาว ซึ่งมีหนาที่หลักเปนองคกรกลางดานบริหารงานบุคคล ตองรับผิดชอบกลั่นกรองงานดานบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัยขอนแกนทั้งหมด ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดังกลาว เปนไปอยางรอบคอบ ไดขอคิดเห็นที่
หลากหลาย จึงใครขอปรับปรุงองคประกอบคณะกรรมการใหม ดังนี้
1. อธิการบดี
เปนประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีที่มีภาระงานเกี่ยวของ (จํานวน 2 คน)
เปนกรรมการ
3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (จํานวน 2 คน)
เปนกรรมการ
4. ผูแทนผูบริหาร ซึ่งที่ประชุมคณบดี เลือกจาก คณบดี
เปนกรรมการ
ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก/ศูนย (จํานวน 5 คน)
5. ผูแทนบุคลากร ซึ่งที่ประชุมคณบดีเลือกจากบุคลากร
เปนกรรมการ
ตําแหนงวิชาการ ซึ่งมิใชผูบริหาร (จํานวน 1 คน)
6. ผูแทนบุคลากร ซึ่งที่ประชุมคณบดีเลือกจากบุคลากร
เปนกรรมการ
ตําแหนงประเภททั่วไป (จํานวน 1 คน)

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2550
ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที 2/2550 เมือวันที 4 เมษายน 2550 เรียบรอยแลว
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7. ผูทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยเสนอแตงตั้ง
เปนกรรมการ
(จํานวน 3 คน) ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดาน
8. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานดานบริหารงานบุคคล
เปนกรรมการและเลขานุการ
9. หัวหนาสํานักงานอธิการบดี
เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
10. ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
โดยลําดับที่ 3-7 มีวาระ 2 ป
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการปรับปรุงองคประกอบคณะกรรมการวาง
หลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคล ตามเสนอ และมอบหมายให กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรง
คุณวุฒิ รวมเปนกรรมการ 2 ทาน คือ นางผาณิต นิติทัณฑประภาศ และ นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
5.10 (ราง) แผนยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550-2553
อธิการบดีเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่อธิการบดีไดจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 25502553 ที่สอดคลองและเชื่อมโยงกับประกาศสภามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 3/2549 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2549 นั้น
มหาวิทยาลัยไดเริ่มจัดทํา (ราง) แผนยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550-2553 โดยในขั้นแรก
มหาวิทยาลัยไดจัดการประชุมชี้แจง เรื่อง นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนใน 4 ปขางหนา พ.ศ. 2550-2553
แกบุคลากรในทุกภาคสวนของมหาวิทยาลัย เพื่อรับฟงความคิดเห็นจากบุคลากรและนักศึกษาในคณะวิชาและหนวยงาน
ตางๆ รวม 4 ครั้ง
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2550 มหาวิทยาลัยไดนํา (ราง) แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการการบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550 – 2553 เสนอตอผูบริหารทุกระดับ ทุกหนวยงาน ไดพิจารณาพรอมทั้งเปดโอกาส
ใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ จากนั้นไดปรับปรุงเปน (ราง) แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการการ
บริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550–2553 ตามขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการประชุมสัมมนาดังกลาว และ
ไดเสนอ (ราง) แผนดังกลาวตอที่ประชุมผูบ
 ริหารมหาวิทยาลัยชุดใหม ไดแก อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชว ยอธิการบดี
ในวันที่ 10 กุมภาพันธ 2550 และไดรับความเห็นชอบและขอเสนอแนะจากที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 4/2550 เมือ
่ วันที่
16 กุมภาพันธ 2550 แลว ซึ่งขอเสนอแนะจากการประชุมแตละครั้ง ไดนํามาแกไขปรับปรุงแผนยุทธศาสตร จนสามารถ
ทําเปนแผนยุทธศาสตรฉบับสมบูรณ อันจะเปนแนวทางสําคัญสําหรับประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแกน รวมกันพัฒนา
ใหบรรลุถึงวิสัยทัศนที่พึงปรารถนา
เปาหมายการบริหารงานใน 4 ปขางหนามุง ใหมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจย
ั ใน
ระดับดีเลิศของประเทศและเปนสถาบันชั้นนําในภูมภ
ิ าคอาเซียน โดยไดกําหนดวิสัยทัศนไว คือ “มหาวิทยาลัยขอนแกน

เปนสถาบันอุดมศึกษาชัน
้ นําของภูมิภาคอาเซียนโดยเปนมหาวิทยาลัยแหงการเรียนรู มหาวิทยาลัยแหงการวิจัย
มหาวิทยาลัยแหงคุณภาพ มหาวิทยาลัยแหงการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ และเปนมหาวิทยาลัยทีม
่ ีการบริหารจัดการที่ด”ี

ในการบรรลุเปาหมายและวิสัยทัศน มหาวิทยาลัยขอนแกนยังมีปญหาสําคัญที่ตองแกไขคือ (1) ภาพลักษณ
และชื่อเสียงซึ่งตองทําให มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนที่รูจักในระดับนานาชาติ (2) คุณภาพบัณฑิตที่ตองพัฒนาเรื่องทักษะดาน
ภาษา คุณธรรมจริยธรรม การมีอัตลักษณที่โดดเดนและศักยภาพการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (3) หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ขอนแกนซึ่งยังไมบูรณาการและไมมีความโดดเดนเฉพาะตัวและหลักสูตรปริญญาเอกและนานาชาติมีนอย (4) คณาจารยที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก มีตําแหนงทางวิชาการและที่เปนชาวตางประเทศมีจํานวนนอย (5) นักศึกษา จํานวนนักศึกษาตางชาติมีนอย
และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคยังมีจุดออนในบางดานและยังไมมีเอกลักษณเฉพาะ (6) การจัดการเรียนการสอน กระบวน
การเรียนการสอน ยังขาดการบูรณาการ ดานการวิจัย การบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหผสมผสานเปนกิจกรรม
เดียวกัน (7) ดานการวิจัย ทิศทาง ปญหา และประเด็นการวิจัยที่ตอบสนองตอความตองการของชุมชนยังมีนอย งานวิจัยสวน
ใหญเปนการวิจัยที่อยูบนพื้นฐานความเชี่ยวชาญของอาจารย ผลงานวิจัยที่สรางนวัตกรรมใหมที่นําไปสูการจดทะเบียนทรัพยสิน
ทางปญญา และนําไปสูการผลิตในเชิงพาณิชยยังมีนอย (8) การบริการวิชาการ ยังมีจุดออนในการใหชุมชนมีสวนรวมและการ
ทํางานเชิงรุกเพื่อเขาถึงชุมชน (9) ดานสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ยังขาดการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น
เขาไปในกระบวนการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ รวมทั้งขาดการมีสวนรวมและการใชประโยชนจากภูมิปญญา
ทองถิ่น (10) ดานการบริหาร โครงสรางและระบบการบริหาร ยังไมเอื้อตอการรองรับการเปลี่ยนแปลง ระบบการบริหารบุคคลที่
มุงผลสัมฤทธิ์ของผลงาน ยังไมเชื่อมโยงภารกิจระดับบุคคลไปสูเปาหมายของมหาวิทยาลัยบุคลากรสวนใหญยังมีศักยภาพไม
พรอมในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และยังยึดติดในกระบวนทัศน และวัฒนธรรมการทํางานแบบเดิม
เปาหมายรวมของวิสัยทัศน ไดกําหนดไว 3 ประการ คือ 1.ไดรับการรับรองคุณภาพและการจัดอันดับในระดับชาติและ
ระดับสากล (Accreditation & ranking) 2.มีภาพลักษณที่ดีและชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ
(Image&reputation) 3.เปนองคกรที่บริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาล (Good governance) ในการบริหารจัดการเพื่อให
บรรลุ วิ สั ยท ศน และเป าหมายรวมที่ ตั้ งไว มหาวิ ทยาลั ยจึ งได กํ าหนดยุ ทธศาสตร การบริ หารมหาวิ ทยาลั ยขอนแก นไว
5 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มุงสงเสริมศักยภาพใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การวิจัยและพัฒนาที่สรางองคความรูใหเพิม
่ ศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การบริการวิชาการที่เสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การอนุรักษ พัฒนา ถายทอดและฟนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ. 2550-2553 ตามที่เสนอ โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้
1. ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยควรกําหนดจุดเนนที่ชัดเจนวามหาวิทยาลัยตองการ
จุดเดนหรือใหความสําคัญในเรื่องใดเปนพิเศษเพื่อใหแตกตางจากมหาวิทยาลัยอื่น และเพื่อให
สามารถบริหารงานและจัดสรรทรัพยากรไดอยางเหมาะสม
2. ควรเพิ่มในเรื่องของยุทธศาสตรการสื่อสารทั้งกับบุคลากรภายใน และบุคลากรภายนอก โดย
- ใหบุคลากรภายใน เขาใจและเห็นตรงกัน และขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน อยางมีแบบแผน
- สําหรับบุคคลภายนอกตองมีความชัดเจนวามหาวิทยาลัยตองการสื่อสารกับใคร เพื่อให
รับทราบถึงการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําของ มข. และจะทําอะไร หรืออยางไรให มข.ไดรับ
ประโยชนสูงสุด และการยอมรับสูงสุด
3. ประเด็นยุทธศาสตรทั้ง 5 ประเด็น ในทางปฏิบัตค
ิ วรพิจารณาใหเกิดความสมดุลยระหวาง
ดานจริยธรรม (Ethical) กับ ดานเทคนิค (Technical)
4. ควรกําหนดกรอบระยะเวลาการบรรลุวิสัยทัศน ในอีก 4 ปขางหนา เพือ
่ ประโยชนในการกํากับ
ติดตามของสภามหาวิทยาลัย
5. ควรเพิ่มกลยุทธดานการบริหารจัดการที่ดี ใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
6. ควรกําหนดกลยุทธเกี่ยวกับชุมชนรอบมหาวิทยาลัย
7. แผนแตละเรื่องควรมีผูรบ
ั ผิดชอบเปนเจาภาพหลัก เจาภาพรองใหชัดเจน รวมทั้งมีการรายงานผล
8. ควรใหมีแผนปฏิบัติการที่เชื่อมโยงกันระหวางกลยุทธ
5.11 การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะเกษียณอายุราชการในป งบประมาณ พ.ศ. 2550
อธิการบดีเสนอตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ.2547 มาตรา 19 และมาตรา 72 ไดบัญญัติใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีตําแหนงวิชาการ
ตั้งแตระดับรองศาสตราจารยขึ้นไป เมื่ออายุครบหกสิบปบริบูรณในสิ้นปงบประมาณ อาจใหรับราชการเพื่อทําหนาที่
สอนหรือวิจัยตอไปได จนถึงสิ้นปงบประมาณที่ผูนั้นมีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณ และ ก.พ.อ. ไดยกเลิกประกาศ
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการตอเวลาราชการฯ เดิม โดยใหใชประกาศหลักเกณฑฯ การตอเวลาราชการของ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ใหม ซึ่งจะมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 8 กุมภาพันธ 2550 โดย
มหาวิทยาลัยจะตองดําเนินการสําหรับผูเกษียณอายุในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑฯ ที่จะ
ตอเวลาราชการ ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 1 เมษายน 2550
มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงไดดําเนินการโดยใหคณะวิชา วิเคราะหความตองการคณาจารยเปนราย
สาขาวิชาและความจําเปนที่ตองรักษาคณาจารยใหปฏิบัติงานตอภายหลังเกษียณอายุราชการแลว ซึ่งคณะวิชาตาง ๆ
ประสงคจะขอตอเวลาราชการใหผูเกษียณอายุราชการจํานวน 4 ราย จากผูเกษียณอายุราชการที่ดํารงตําแหนง
ศาสตราจารยและรองศาสตราจารยและอยูระหวางขอกําหนดตําแหนงเปนรองศาสตราจารย จํานวน 16 ราย ดังนั้น
เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามประกาศ ก.พ.อ. มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติแตงตั้ง
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาการตอเวลาราชการ ประกอบดวย
1. นางผาณิต นิติทัณฑประภาศ
เปนประธานกรรมการ
2. อธิการบดี
เปนรองประธานกรรมการ
3. รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
เปนกรรมการ
4. คณบดีคณะเกษตรศาสตร
เปนกรรมการ
5. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
เปนกรรมการ
6. รองศาสตราจารยสมหมาย ปรีเปรม
เปนกรรมการ
7. ผูชวยศาสตราจารยอนันต หิรัญสาลี
เปนกรรมการ
8. รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล
เปนกรรมการและเลขานุการ
โดยคณะกรรมการมีหนาที่ดังนี้
1. พิจารณากําหนดจํานวนและตัวบุคคลที่จะเกษียณอายุราชการและจะใหปฏิบัติราชการตอ
2. พิจารณาอนุมัติตอเวลาราชการใหแกคณาจารยที่ผานการพิจารณาตามขอ 1
แทนสภามหาวิทยาลัย
แลวรายงานผลใหสภามหาวิทยาลัยทราบ
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จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการตอเวลา
ราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปงบประมาณ พ.ศ.2550
ตามที่เสนอ โดยมีขอเสนอแนะใหคณะกรรมการพิจารณานําแผนอัตรากําลังระยะ 4 ป (หรือกวานั้น) ซึ่ง
มหาวิทยาลัย และ หรือ คณะ กําลังดําเนินการ มาใชเปนกรอบในการวิเคราะหความตองการคณาจารยเปนราย
สาขาวิชา ดวย
5.12 ขออนุมต
ั ิงบประมาณรายได - รายจาย ประจําป 2550 ของโรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน
รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมวา ดวยโรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งเปนองคกรใน
กํากับมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดจัดทําประมาณการรายได-รายจาย ของโรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป 2550
(1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2550) เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ตามขอ 27 แหงระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการบริหารงานโรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2534 โดยประมาณการรายไดจากการขาย
และบริการ เปนเงินจํานวน 13,180,000.00 บาท กําไรหลังหักคาใชจายในการดําเนินงาน 3,806,912.00 บาท ประมาณการ
กําไรสุทธิ 3,406,912.00 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ ทั้งนี้ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณบดีคราวประชุมครั้งที่ 18/2549 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2549 เรียบรอยแลว
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบประมาณรายได-รายจาย ประจําป 2550 ของ
โรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามที่เสนอ
5.13 การปรับปรุงแกไขขอตกลงกับธนาคารอาคารสงเคราะห
รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดจัดทําโครงการ
กองทุนเคหะสงเคราะห เพื่อใหบุคลากรกูยืมเงินไปจัดหาที่อยูอาศัย โดยนําเงินไปฝากกับธนาคารอาคารสงเคราะห
และขอรับอัตราดอกเบี้ยในลักษณะลอยตัวไมเกินรอยละ 4.50 ตอป และดอกเบี้ยเงินกูจะสูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากรอยละ 1.50 นั้น เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากไดปรับเพิ่มขึ้น และเงินกองทุนไมเพียงพอตอความตองการ ที่
ประชุมคณบดีคราวประชุม ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2550 ไดพิจารณาแลวมีมติใหเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา ดังนี้
1. ขอแกไขขอตกลงกับธนาคารอาคารสงเคราะห ป 2537 ขอ 3 ในสวนที่เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของผูกู
จากเดิมเปนอัตราดอกเบี้ยลอยตัวไมเกินรอยละ 4.50 ตอป เปนอัตราดอกเบี้ยคงที่ไมเกิน 3.50 ตอป ทั้งนี้การคิดอัตรา
ดอกเบี้ยใหมใหมีผลตั้งแตวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ (การปรับอัตราดอกเบี้ยลดลง ซึ่งทําใหมหาวิทยาลัยเสียประโยชน
บางสวน)
2. ขออนุมัติเพิ่มเงินกองทุนอีก 100 ลานบาท (เดิมมีอยูแลว 53 ลานบาท แตไมเพียงพอตอความตองการ
ของขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางประจํา) โดยใหแยกออกเปน 2 ประเภท คือ บุคลากรสายผูสอน
และบุคลากรสายสนับสนุน
3. ขออนุมัติในหลักการแกไขระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยสวัสดิการเงินกูเคหะสงเคราะหในสวน
ผูมีสิทธิ์กูเงินจากกองทุน
จากเดิม ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานมหาวิทยาลัย
เปน ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานมหาวิทยาลัยทั้งเงินงบประมาณและเงินรายได
4. ขออนุมัติในหลักการแกไขขอตกลงกับธนาคารอาคารสงเคราะห ป 2534 ขอ 10(6)
จากเดิม ใหสิทธิ์ผูกูเฉพาะในเขตจังหวัดขอนแกน
เปน ใหสิทธิ์ผูกูทั้งในเขตจังหวัดขอนแกนและนอกเขตจังหวัดขอนแกน
แตตองเปนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ประจําสังกัดหนวยงานที่มีพื้นที่นอกเขตจังหวัดขอนแกน
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดังนี้
1. เนื่องจากปจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงินฝากไดปรับลดลงแลว และธนาคารอาคารสงเคราะหอยู
ระหวางการพิจารณาทบทวนนโยบายการปลอยเงินกูและดอกเบี้ย ซึ่งมีหนวยงานราชการ
หลายแหงกําลังตอรองอยู ดังนั้นสถานการณปจจุบันนาจะเอื้อประโยชนใหมหาวิทยาลัย
ไดรับอัตราดอกเบี้ยเงินกูในอัตราที่ต่ํากวาที่เสนอไวเดิม จึงเห็นควรใหมหาวิทยาลัยนํา
กลับไปพิจารณาใหม โดยเจรจาตอรองกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห อีกครั้ง
2. มอบให นายณรงคชัย อัครเศรณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ รับไป
พิจารณาและใหคําแนะนําแกมหาวิทยาลัยในเรื่องดังกลาว
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3. ในขอตกลงกับธนาคารฯ เรื่องสิทธิ์ผก
ู ูใหเขียนใหชัดเจน เปน “ใหสิทธิ์ผูกูทั้งในเขตจังหวัด
ขอนแกนและนอกเขตจังหวัดขอนแกนเฉพาะบุคลากรที่ปฏิบต
ั ิงานประจําสังกัดหนวยงานที่มี
พื้นที่นอกเขตจังหวัดขอนแกน”
5.14 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 5 หลักสูตร
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา คณะในสังกัดไดเสนอขออนุมัติ
หลักสูตร ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลัน
่ กรองหลักสูตร และกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตร
ตามมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549 ไดพิจารณาและแนะนําใหแกไข
ขอความตางๆ ผูรับผิดชอบหลักสูตรไดดาํ เนินการแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิเรียบรอยแลว จํานวน 5
หลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียดการจําแนก หลักสูตรตามประเภทหลักสูตร ระดับปริญญา คณะ และประเภทการเปดสอน
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบหลักสูตรตามที่เสนอ 5 หลักสูตร ดังนี้
1. ระดับปริญญาโท จํานวน 3 หลักสูตร
1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุมครองผูบริโภคและการจัดการดานสุขภาพ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)
1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสําหรับครู (หลักสูตรโครงการพิเศษ)
1.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม (หลักสูตรโครงการพิเศษ)
2. ระดับปริญญาตรี จํานวน 2 หลักสูตร
2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ.2550)
2.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดงพื้นเมือง (หลักสูตรใหม พ.ศ.2550)
5.15 เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา คณะตางๆในสังกัดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจําคณะไดเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษาโดยรับรองวาไดตรวจสอบรหัส
ประจําตัวนักศึกษา ชื่อ-ชื่อสกุล รายวิชา สาขาวิชา และคะแนนเฉลีย
่ สะสม ถูกตองเรียบรอยแลว มหาวิทยาลัยจึง
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ
่ พิจารณาอนุมัติตามอํานาจตามความในมาตรา 16 (3) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 จํานวน 1,062 คน ประกอบดวย
- ระดับปริญญาเอก
5 คน
- ระดับปริญญาโท
87 คน
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต
1 คน
- ระดับปริญญาตรี
969 คน
ซึ่งมีรายละเอียดสรุปการจําแนกผูสําเร็จการศึกษาตามคณะ ระดับหลักสูตร ชื่อปริญญา ตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม
ทั้งนี้ ใครเสนอขออนุมัติหลักการในการเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา
อีกเดือนละหนึ่งครั้ง ตามแนวปฏิบัติที่สภามหาวิทยาลัยเคยไดใหหลักการไวเดิม เพื่อเอื้อใหนักศึกษาไดนําหลักฐาน
การจบการศึกษาไปใชประโยชนไดอยางรวดเร็ว ดังนั้น ในแตละเดือนจะมีการเสนอขออนุมัติปริญญาในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย 1 ครั้งและ เวียนหนังสือเพื่อขออนุมัติอีก 1 ครั้ง รวมเปน 2 ครั้ง ยกเวนในเดือนมีนาคม
และในเดือนตุลาคม ที่มีนักศึกษาจบการศึกษาเปนจํานวนมาก จึงขออนุญาตเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาใน
2 เดือนดังกลาวเพิ่มขึ้นอีกเดือนละ 1 รอบ รวมเปน 2 รอบ ตามปฏิทินการเสนอขออนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จ
การศึกษาตามที่ไดแนบประกอบวาระการประชุม
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติปริญญาใหผูสําเร็จการศึกษา และใหความเห็นชอบ
ในการดําเนินการเวียนหนังสือขออนุมัติปริญญาฯ ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 การรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแกน
คณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ
จรรยาบรรณฯ ตออธิการบดี เกี่ยวกับผลงาน ดังนี้
1. พิจารณาจัดทําคูมือการปฏิบัติตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย จรรยาบรรณของ
ขาราชการและอาจารย มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2549
2. กําหนดแนวทางการสงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณตอมหาวิทยาลัย
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3. เสนอแนะตอมหาวิทยาลัยใหออกขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย หลักเกณฑและ
วิธีการในการตักเตือน การมีคําสั่ง หรือการทําทัณฑบน ซึ่งจะตองยกรางและเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณากอน
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและประกาศบังคับใชตอไป
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
6.2 รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการการมีสวนรวมของประชาชน
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งที่ 10/2549 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2549 ไดมีมติแตงตั้งคณะ
กรรมาธิการการมีสวนรวมของประชาชน สภานิติบัญญัติแหงชาติ ซึ่งมีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติกระทํา
กิจการพิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับการสงเสริมและสนับสนุนการมี สวนรวมของประชาชนในการ
กําหนดนโยบาย การตัดสินทางการเมือง รวมทั้งการวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ตามขอบังคับ
การประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ.2549 ขอ 73 วรรคสอง(1) และขอ 84 คณะกรรมาธิการฯ ไดดําเนินการตาม
อํานาจหนาทีดังกลาว โดยกําหนดใหมีการจัดสัมมนาอยางนอยเดือนละ หนึ่งครั้ง และประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็น
ในประเด็นอันจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานของสภานิติบัญญัติแหงชาติ และไดจัดทําสรุปผลการสัมมนา
ประจําเดือนธันวาคม 2549 เรื่อง “มหาวิทยาลัยจะรับใชสังคมใหดีขึ้นไดอยางไร : การออกนอกระบบกับประโยชน
สาธารณะ” เรียบรอยแลว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
6.3 รายงานผลการพิจารณาขอใชเงินเพิ่มเติมจากงบประมาณที่ตั้งไว
ของสถานจัดการและอนุรักษพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
ดวยสถานจัดการและอนุรักษพลังงานไดตั้งงบประมาณคาใชจายประจําปงบประมาณ 2549 ไวจํานวน
6,700,000 บาท ซึ่งงบประมาณดังกลาวไดผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแลวในคราวประชุมครั้งที่
7/2548 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2548 แตผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงของสถานฯมีปริมาณงานมากกวาที่คาดการณ
เอาไว จึงทําใหมีคาใชจายมากขึ้นตามไปดวย โดยมีคาใชจายจริงเปนจํานวนทั้งสิ้น 11,640,159.72 บาท ดังปรากฏ
ในงบการเงินที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีเรียบรอยแลว ซึ่งตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการ
บริหารสถานจัดการและอนุรักษพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 ขอ 15 วรรคสอง
กําหนดวา ในกรณีที่จําเปนตองใชจายนอกเหนือจากที่ตั้งงบประมาณไว หรือตั้งงบประมาณไวไมเพียงพอตอการ
ดําเนินงาน ใหประธานกรรมการอํานวยการเปนผูอนุมัติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอํานวยแลวรายงานใหสภา
มหาวิทยาลัยทราบ ซึ่งคาใชจายที่เพิ่มขึ้นนั้นสถานฯ ไดขออนุมัติใชเงินเพิ่มเติมจากงบประมาณที่ตั้งไวตอที่ประชุม
คณะกรรมการอํานวยการ ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2550 ซึ่งคณะกรรมการอํานวยการไดมีมติเห็นชอบแลว
เพื่อใหเปนไปตามระเบียบฯดังกลาว จึงขอเสนอรายงานผลการพิจารณาขอใชเงินเพิ่มเติมจากงบประมาณที่ตั้งไว ตอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
6.4 สรุปผลการดําเนินงานของสถานจัดการและอนุรักษพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
ประจําปงบประมาณ 2549
สถานจัดการและอนุรักษพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ไดเสนอรายงานผลการดําเนินงานของสถาน
จัดการฯ ประจําปงบประมาณ 2549 และรายงานของผูตรวจสอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการ
ดําเนินงานขององคกรในกํากับ มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 2259/2547 ไดสรุปผลการ
ดําเนินงานของสถานจัดการและอนุรักษพลังงานฯ ดังนี้
1. ดานผลงานการใหบริการ
1.1
การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานในอาคารควบคุมทําไดจํานวน 16 แหง
เปนจังหวัดในภาคอีสาน 11 แหง ภาคใต 3 แหง ภาคกลาง 2 แหง
1.2
การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานในโรงงานควบคุมทําไดจํานวน 7 แหง
เปนจังหวัดในภาคอีสานทั้ง 7 แหง
1.3
จัดอบรมดานการอนุรักษพลังงาน จํานวน 4 หนวยงาน
1.4
ติดตามประเมินผล การตรวจวิเคราะหการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
และอาคารธุรกิจควบคุมทั่วประเทศ จํานวน 700 แหง รวมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม
และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เนื่องจากการใหบริการไมไดตั้งเปาหมายไวในงบประมาณประจําป 2549 จึงไมสามารถ
เปรียบเทียบไดวาผลสําเร็จเปนไปตามเปาหมายหรือไม
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2. ดานรายรับ มีรายไดจากการดําเนินงานสูงกวาประมาณการที่ตั้งไว 5,000,000 บาท รับจริง
9,276,025 บาท สูงกวาประมาณการ 4,276,025 บาท
3. เปรียบเทียบรายรับกับคาใชจายในการดําเนินงาน ป 2549 มีรายรับทัง้ สิ้น 11,640,159.72 บาท
เปนรายไดจากการดําเนินงาน 9,276,025 บาท รายไดดอกเบี้ยรับ 765,980.18 บาท รายไดจาก
เงินเหลือจายป 2548 จํานวน 1,598,154.54 บาท มีคาใชจายดําเนินงานตั้งงบประมาณไว
6,700,000 บาท เกิดคาใชจายจริง 8,101,420.49 บาท คิดเปน 69.60 % มีรายรับมากกวา
รายจาย 3,538,739.23 บาท คิดเปน 30.40 %
เนื่องจากรายรับ-รายจาย ไมเปนไปตามงบประมาณที่ตั้งไว แตไดขออนุมัติตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารสถานจัดการและอนุรักษพลังงานฯ พ.ศ.
2541 หมวดที่ 2 การบริหารงานการเงินในขอ 15 แตไมไดจด
ั สรรเงินผลประโยชนใหกับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามขอ 16 โดยแจงวาไมไดตั้งไวในงบคาใชจาย ประจําป 2549
4. ใหทุนการศึกษา สนับสนุนการทําวิจัย 13 ทุน จํานวนเงิน 767,250 บาท
5. จัดสรรเงินทุนวิจัย จํานวน 1,968,062.98 บาท
6. จัดสรรเปนทุนสํารอง 5% จํานวน 463,801.25 บาท
7. จัดสรรเงินรางวัลประจําป 2549 จํานวน 1,106,875 บาท คิดเปน 9.51 % ของรายรับ หรือ
31.28% ของรายรับมากกวาคาใชจาย
จากการตรวจสอบ สถานอนุรักษพลังงานฯ ดําเนินงานไดสูงกวาประมาณการรายรับที่ตั้งไว
แตไมไดปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2541 หมวด 2 ขอ 16 ที่กําหนดไววา “ใหสถานฯจัดสรรเงินผล
ประโยชนใหแกมหาวิทยาลัยตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดและใหคณะวิศวกรรมศาสตรตามที่คณะวิศวกรรมศาสตรกําหนด
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
6.5 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดในคดีปกครองซึ่ง ผศ.พิศิษฐ โจทยกิ่ง เคยฟองรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการเสนอรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. …
ดวยศาลปกครองสูงสุด เคยมีคําสั่งศาลปกครองสูงสุดในคดีปกครองซึ่งผูชวยศาสตราจารยพศ
ิ ิษฐ
โจทยกิ่ง เคยฟองรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการเสนอรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ. … โดยมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา นั้น
เนื่องจากคําสั่งศาลปกครองสูงสุดเปนขอมูลและขอเท็จจริงที่มีประโยชนกับสถานการณปจจุบัน
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
6.6 คําสั่งของศาลปกครองสูงสุดกรณีการเสนอรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เพื่อเปลี่ยน สถานะไปเปนหนวยงานที่ไมใชสวนราชการ
ดวยศาลปกครองสูงสุด ไดมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน กรณีที่ศาลปกครองชั้นตนมี
คําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา ในคดีที่มีการฟองอธิการบดีและนายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกี่ยวกับการ
เสนอรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเพื่อเปลี่ยนสถานะจากสวนราชการไปเปนหนวยงานที่ไมใชสวนราชการ ซึ่ง
ตัวอยางคดีปกครองดังกลาว นาจะมีประโยชนตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยขอนแกน
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
6.7 การเวียนหนังสือเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตร
เนื่องจากในชวงเดือนมกราคม และกุมภาพันธ 2550 ไมมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย แตเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่ตอ
 งเสนอขออนุมัติ เพื่อดําเนินการรับนักศึกษาใหไดทันในตนปการศึกษา 2550 ดังนั้น ฝาย
เลขานุการที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย จึงเสนอขออนุมัติหลักการในการเวียนขอความเห็นชอบหลักสูตรที่ไดผานการ
พิจารณาโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก (ศาสตราจารยเกียรติคุณ น.ต.กําจร มนุญปจุ ร.น) ในระหวางเดือนธันวาคม
2549 – กุมภาพันธ 2550 เรียบรอยแลว ตอทานนายกสภามหาวิทยาลัย และไดรับความเห็นชอบแลว จึงไดเวียน
หนังสือเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรดังกลาว จากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามหนังสือที่ ศธ 0514.1.1.2/
ว 518 และบันทึกที่ ศธ 0514.23.6/138 ลงวันที่ 26 มกราคม 2550 โดยครบรอบการเวียนหนังสือ ในวันที่ 5
กุมภาพันธ 2550 และเมื่อถึงวันครบกําหนดแลว ไมมีผูทักทวงแตประการใด จึงถือวาสภามหาวิทยาลัยมีมติใหความ
เห็นชอบหลักสูตรตามที่เสนอ 4 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549)
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2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549)
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)
4. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการใหคาํ ปรึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
6.8 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา
ในชวงที่ไมมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยไดจด
ั ทําหนังสือเวียนเสนอตอกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 4 ครั้ง และเมื่อถึงวันที่ครบกําหนดการ
เวียนหนังสือแลวปรากฏวาไมมีขอทักทวงแตประการใด จึงถือวาสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ ดังนี้
ครั้งที่ 1 ตามหนังสือมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว 8800 และตามบันทึก ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว 1049
ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2549 โดยครบรอบการเวียนในวันที่ 25 ธันวาคม 2549
- ระดับปริญญาโท
7
คน
- ระดับปริญญาตรี
1
คน
รวม 8
คน
ครั้งที่ 2 ตามหนังสือมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว 016 และตามบันทึก ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว 001
ลงวันที่ 3 มกราคม 2550 โดยครบรอบการเวียนในวันที่ 10 มกราคม 2550
- ระดับปริญญาโท
20
คน
- ระดับปริญญาตรี
4
คน
รวม 24
คน
ครั้งที่ 3 ตามหนังสือมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว 254 และตามบันทึก ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว 015
ลงวันที่ 15 มกราคม 2550 โดยครบรอบการเวียนในวันที่ 22 มกราคม 2550
- ระดับปริญญาโท
23
คน
- ระดับปริญญาตรี
1
คน
รวม 24
คน
ครั้งที่ 4 ตามหนังสือมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว 838 และตามบันทึก ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว 044
ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2550 โดยครบรอบการเวียนในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2550
- ระดับปริญญาเอก
3
คน
- ระดับปริญญาโท
48
คน
- ระดับปริญญาตรี
5
คน
รวม 56
คน
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
6.9 สรุปกิจกรรมตางๆของมหาวิทยาลัยขอนแกน และรายงานสรุปขาวมหาวิทยาลัยขอนแกน
ในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน ประจําเดือนธันวาคม 2549 – กุมภาพันธ 2550
ในเดือนธันวาคม 2549 - กุมภาพันธ 2550 มหาวิทยาลัยไดดําเนินกิจกรรมที่สําคัญๆ ในดานการพัฒนา
วิชาการและผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การสงเสริมศิลปะวัฒนธรรม การพัฒนานักศึกษา การพัฒนาระบบ
บริหารและบุคลากร การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดกิจกรรมพิเศษ และนอกจากนี้ฝายกิจการพิเศษ และ
งานประชาสัมพันธยังไดรวบรวมรายงานขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน ประจําเดือน
ธันวาคม 2549 – กุมภาพันธ 2550 โดยแยกประเภทเปนขาวดานตางๆ ไดแก ขาวพัฒนาวิชาและผลิตบัณฑิต การวิจัย
การบริการวิชาการ ขาวกิจกรรมนักศึกษา และกิจกรรมพิเศษ ซึ่งมีรายละเอียดบรรจุในแผนซีดีประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 การขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลเสนอตอที่ประชุมวา ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอ
พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2550 มีมติ
เห็นชอบใหเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ใหกับศาสตราจารยเมธา วรรณพัฒน ขาราชการ
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พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงศาสตราจารย ระดับ 11 สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน นั้น
เนื่องจากระเบียบวาดวยการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา กําหนดใหสภา
มหาวิทยาลัยเปนผูที่เสนอชื่อผูสมควรไดรบ
ั การพิจารณา ซึ่งจะตองเสนอขอพระราชทานไปยังสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี กอนเดือนเมษายน พ.ศ. 2550 เพื่อใหเปนไปตามระเบียบดังกลาว จึงใครขอใหนําเสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบดวย
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎี เข็มศิลปวิทยา
ใหแก ศาสตราจารยเมธา วรรณพัฒน ตามเสนอ
7.2 เสนอแตงตั้งกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกนเสนอตอที่ประชุมวา ดวย รศ.ดํารงค หอมดี
อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนผูมีประสบการณ และเปนที่
รูจักของบุคคลในหนวยงานตางๆอยางกวางขวาง จึงสามารถชวยพัฒนางานของมหาวิทยาลัยไดเปนอยางดี อีกทั้งเปน
ผูประสานงานจัดการแขงขันมาราธอนนานาชาติมาโดยตลอด ในการนี้ จึงเห็นควรเสนอแตงตั้งเปน กรรมการสงเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน เพิ่มเติมอีก 1 ทาน เพื่อดําเนินงานขอนแกนมาราธอนนานาชาติตอไป
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหแตงตั้ง รศ.ดํารงค หอมดี เปนกรรมการสงเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน เพิ่มเติม
7.3 การรองเรียนขอความเปนธรรม ของ นายสุวิทย อุดมพาณิชย
อธิการบดีเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่ นายสุวิทย อุดมพาณิชย หัวหนาภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะ
ทันตแพทยศาสตร ไดมาแจกหนังสือรองขอความเปนธรรมตอกรรมการสภามหาวิทยาลัย กอนเริ่มการประชุมในวันนี้
กรณีที่ ก.พ.อ.ไดแจงผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกําหนดตําแหนงเปน ศาสตราจารย โดยวิธีพิเศษ วิธี
ที่ 1 ในสาขาวิชาทันตกรรมชุมชน วาผลงานทางวิชาการที่เสนอมา คุณภาพยังไมอยูในเกณฑที่ ก.ม. กําหนดนั้น ขอ
เรียนชี้แจงวา การพิจารณาเรื่องดังกลาวเปนอํานาจหนาที่ของ ก.พ.อ. โดยที่มหาวิทยาลัยมิไดมีสวนเกี่ยวของกับการ
พิจารณาแตอยางใด จึงเปนเรื่องสุดวิสัยที่มหาวิทยาลัยจะพิจารณาใหความชวยเหลือ
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอเพิ่มเติมวา หากนายสุวิทยฯ ประสงคจะขออุทธรณผล
การพิจารณาตอ ก.พ.อ. สามารถดําเนินการไดโดยเสนอเรื่องผานมายังกองการเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปน
แนวปฏิบัติที่ผูขอตําแหนงศาสตราจารยทราบกันโดยทั่วไป
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ และใหมหาวิทยาลัยแจงไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตอไป
7.4 การขอลาออกจากตําแหนงประธานสภาคณาจารยชั่วคราว
อธิการบดีเสนอตอที่ประชุมวา จากวาระที่ 4.3 ไดเสนอเรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย
(ชั่วคราว) และแตงตั้งคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารย (ชั่วคราว) เพื่อปฏิบัติหนาที่รักษาการในระหวางที่รอการ
แกไขขอบังคับและรอการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารยชุดใหม แลวนั้น บัดนี้ ผศ.อนันต หิรัญสาลี ซึ่งไดรับการ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการสภาคณาจารย (ชั่วคราว) ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกนที่ 2/2550 และ
ประธานสภาคณาจารย
ในคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารย(ชั่วคราว)
ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกนที่
3/2550 ไดขอลาออกจากตําแหนง ประธานสภาคณาจารย และ กรรมการสภาคณาจารย ตั้งแตวันที่ 8 มีนาคม 2550
ดังนั้นในชวงที่มหาวิทยาลัยจะดําเนินการใหไดมาซึ่งประธานสภาคณาจารยตามขอบังคับฯใหมนั้น จะขาดตัวบุคคลที่
ดํารงตําแหนงประธานสภาคณาจารย ซึ่งจะทําใหสภามหาวิทยาลัยมีองคประกอบคณะกรรมการไมครบ จึงขอเสนอ
อนุมต
ั ิให
รองประธานสภาคณาจารย(ชั่วคราว) ทําหนาที่แทนประธานสภาคณาจารย (ชั่วคราว) เนื่องจาก
ขอบังคับฯ วาดวยสภาคณาจารย ขอ 15 วรรค 2 ไมครอบคลุมกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงประธานสภาคณาจารย หรือ
ผูรักษาการประธานสภาคณาจารย จึงจําเปนตองมีมติสภามหาวิทยาลัย ที่กําหนดเพิ่มเติม
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติให รองประธานสภาคณาจารย (ชั่วคราว) ทําหนาที่แทน
ประธานสภาคณาจารย(ชั่วคราว)ในชวงที่ยังไมมีประธานสภาคณาจารย
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