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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
ครั้งที่  3/2548

วันพุธที่  20  เมษายน  2548
ณ  หองประชุมสํ านักทะเบียนและประมวลผล

ชั้น  2 อาคารศูนยวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแกน  จังหวัดขอนแกน
-------------------------------------------

ผูมาประชุม
  1. พลตํ ารวจเอกเภา  สารสิน    นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน     ประธาน
  2. นางผาณิต  นิติทัณฑประภาศ           อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
                                                             และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  3. พลตํ ารวจเอกสมชาย  ไชยเวช                       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  4. นายสมพร  กล่ินพงษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  5. นายสุชาติ  เมืองแกว         กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  6. ศ.ปยะวัติ  บุญ-หลง               กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  7. ศ.จีระ  หงสลดารมภ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  8. นางสาวนวพร  เรืองสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  9. นายสารกิจ  ถวิลประวัติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
10. ผศ.พิศิษฐ  โจทยกิ่ง ประธานสภาคณาจารย
11. รศ.สุมนต   สกลไชย                               อธิการบดี
12. รศ.ดํ ารงค   หอมดี          รองอธิการบดีฝายบริหาร
                 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทน

รองอธิการบดี
13. รศ.ประจักษ  พัวเพิ่มพูลศิริ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร

      กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
14. รศ.สุลัดดา ลอยฟา        คณบดีคณะศึกษาศาสตร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
15. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย        คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
       กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
16. รศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ คณบดีคณะเกษตรศาสตร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
17. รศ.จิตเจริญ  ไชยาคํ า ผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ

กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากผูแทนผูอ ํานวยการ
18. รศ.เชิดชัย  ตันติศิรินทร                           กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
                                                                   จากคณาจารยประจํ า
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19. รศ.กิ่งฟา  สินธุวงษ                กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
              จากคณาจารยประจํ า

20. รศ.วันเพ็ญ  วิโรจนกูฏ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
                                                                  จากคณาจารยประจํ า
21. นายบุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย               กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง

                     จากขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
22. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข                 รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

              กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
23. นางสังวาลย  ชางทอง                                 ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูไมมาประชุม  (เนื่องจากติดราชการ  หรือภารกิจสํ าคัญ)
1. นายเจตน  ธนวัฒน                             กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
2. นายเตช  บุนนาค         กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
3. นายทองใบ  ทองเปาด                      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
4. ศ.กนก  วงษตระหงาน    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
5. รศ.ศักรินทร  ภูมิรัตน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
6. นายพิสิฐ  ล้ีอาธรรม                    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
7.  นายอภิสิทธ์ิ  รุจิเกียรติกํ าจร ประธานกรรมการสงเสรมิกจิการมหาวทิยาลัยขอนแกน
8. ศ.เมธา  วรรณพัฒน                                    กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
                                                                  จากคณาจารยประจํ า
9. รศ.มนตรี  บุญเสนอ               กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง

                       จากคณาจารยประจํ า

ผูเขารวมประชมุ
1. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
2. รศ.พิศาล  ศิริธร รองอธิการบดีฝายวิจัย
2. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
3. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ

เริม่ประชมุเวลา        09.10  นาฬกิา
 ประธานกลาวเปดประชุมและดํ าเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้ คือ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงตอที่ประชุม
   -ไมมี –
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจงตอที่ประชุม
    -ไมมี –

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
   ครั้งที่  2/2548  วันที่  2  มีนาคม  2548
ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 2/2548 เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม

2548  โดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องสืบเน่ือง
4.1 รายงานสถานภาพเงินรายได ของมหาวิทยาลัยขอนแกน เพียงวันที่  16  มีนาคม  2548

รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอท่ีประชุมวา สถานภาพเงินรายไดมหาวิทยาลัยขอนแกน
เพียงวันท่ี  16  มีนาคม 2548 มหาวิทยาลัยขอนแกน มียอดเงินฝากรวม  3,274,201,037.16 บาท   โดย
แยกฝาก ดังนี้

-   ฝากธนาคาร/สถาบนัการเงนิ (ฝากรวมสวนกลาง)  2,547,905,079.01 บาท คิดเปน 77.82 %
    (อัตราดอกเบี้ยเฉล่ีย 3.99%)
-  ฝากธนาคาร/สถาบันการเงิน ท่ีใชชื่อบัญชีเฉพาะ  622,839,955.15 บาท คิดเปน 19.02 %
-  ฝากธนาคารเพือ่ค้ํ าประกนัเงนิกูเพือ่การเคหะสงเคราะห  103,456,003.00 บาท  คิดเปน  3.16 %

เพ่ิมขึน้จากเดอืนกุมภาพันธ 2548  เปนเงนิ  27,552,539.64 บาท  มีดอกเบีย้รบัปงบประมาณ 2548
จํ านวน 57,662,915.58 บาท
  ท้ังนี้  มีรายละเอียดการนํ าเงินไปฝากในธนาคารและสถาบันการเงินตางๆ ตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ และมีขอคิดเห็นวาในการรายงานครั้งตอไป ควรมีการเสนอรายจาย

จากเงินรายไดมหาวิทยาลัยใหที่ประชุมไดรับทราบดวย

4.2 รางขอบังคบัมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยการจดัระบบการบรหิารบณัฑติวทิยาลยั
      พ.ศ. 2548
          กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัย

ขอนแกน คราวประชุมครั้งท่ี 2/2548  เม่ือวันท่ี  2  มีนาคม  2548 ไดพิจารณารางขอบังคับมหาวิทยาลัย
ขอนแกน วาดวยการจัดใหมีคณะกรรมการประจํ าบัณฑิตวิทยาลัยและการจัดระบบการบริหารงานในบัณฑิต
วิทยาลัย พ.ศ. 2548  และมีมติใหบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาปรับแกไข รางขอบังคับฯ และเสนอตอท่ีประชุม
ใหมอีกครั้ง โดยใหแกไขชื่อขอบังคับฯเปน “ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การจัดระบบการบริหาร
บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2548 ” รวมทั้งใหเพิ่มเติมแกไขขอความบางสวนนั้น บัดนี้  ไดดํ าเนินการปรับปรุง
แกไขรางขอบังคับดังกลาวตามมติสภามหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว   ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม

      จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบรางขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการ
จัดระบบการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2548 ตามที่เสนอ

4.3 เสนอแตงต้ังรองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร
 อธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกนในคราวประชุมครั้งท่ี

1/2548 เม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2548 ไดมีมติอนุมัติใหเพิ่มตํ าแหนงรองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร แลว
นั้น มหาวิทยาลัยจึงแตงตั้งให รองศาสตราจารยรังสรรค  เนียมสนิท รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝาย
พัฒนาบุคลากร ตามคํ าส่ังมหาวทิยาลัยขอนแกน ท่ี 668/2548  ลงวนัท่ี 3  มีนาคม 2548  ตัง้แตวนัท่ี  3
มีนาคม 2548 เปนตนมา  และเพื่อใหการบริหารราชการฝายพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนไป
ดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพและบงัเกดิผลดตีอทางราชการ  จงึขอเสนอแตงตัง้ รองศาสตราจารยรงัสรรค
เนยีมสนทิ ดํ ารงตํ าแหนง รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร

         จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ  ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมีมตเิหน็ชอบใหแตงต้ัง รองศาสตราจารยรงัสรรค  เนียมสนิท

ดํ ารงตํ าแหนงรองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร ตามที่เสนอ

4.4 การแตงต้ังคณะกรรมการวางหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานดานบริหารงานบุคคล    
อธิการบดเีสนอตอท่ีประชมุวา ตามมาตรา 17  แหงพระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการพลเรอืน

ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547  กํ าหนดใหสภามหาวิทยาลัยออกขอบังคับกํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการ
บรหิารงานบคุคล การพจิารณาต ําแหนงทางวชิาการ และการอทุธรณและรองทุกข ดงันั้นเพื่อใหการดํ าเนินงาน
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การพิจารณาตํ าแหนงทางวิชาการและการอุทธรณและรองทุกขของมหาวิทยาลัย
เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และเปนธรรม  สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งท่ี
2/2548 เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2548 ไดใหความเห็นชอบในการแตงตั้งคณะกรรมการ องคประกอบ  วาระการ
ด ํารงตํ าแหนง และอํ านาจหนาท่ีเพื่อดํ าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว ไดแก 1) คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
2) คณะกรรมการกํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการกํ าหนดตํ าแหนงทางวิชาการ ตํ าแหนงชํ านาญการ และตํ าแหนง
เชีย่วชาญ  3)  คณะกรรมการวนิยัและรกัษาระบบคณุธรรม โดยใหมหาวทิยาลัยทบทวนรายละเอยีดตามขอสังเกต
ของท่ีประชุม โดยหารือกับประธานคณะกรรมการแตละชุด บัดนี้ มหาวิทยาลัยไดดํ าเนินการหารือประธานคณะ
กรรมการแตละชดุเรยีบรอยแลว  สํ าหรบัคณะกรรมการบรหิารงานบคุคล นายสุชาต ิเมืองแกว ไดเสนอใหอธิการบดี
เปนประธานกรรมการ     ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยไดเสนอใหท่ีประชมุคณบดใีนคราวประชมุครัง้ท่ี 6/2548  เม่ือวนัท่ี
16  มีนาคม 2548  และครัง้ท่ี 7/2548 เม่ือวนัท่ี  7 เมษายน 2548 เสนอช่ือผูสมควรเปนกรรมการในชุดตางๆ
แลว จึงขอเสนอแตงตั้งคณะกรรมการวางหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานดานบริหารบุคคล ซ่ึงมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม สรุปไดดังนี้
1.    คณะกรรมการบริหารงานบคุคล

   (1)  อธิการบดี                        เปนประธานกรรมการ
   (2)  นายสุชาติ  เมืองแกว (กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคณุวฒิุ) เปนกรรมการ
   (3)  ผูแทนผูบริหาร  ซ่ึงเลือกจากรองอธิการบดี                        เปนกรรมการ
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          คณบดี ผูอํ านวยการศูนย/สถาบัน/สํ านัก จํ านวน 5 คน  ไดแก
1. รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
2. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
3. คณบดีคณะแพทยศาสตร
4. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
5. ผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ

      (4)  กรรมการ ซ่ึงเลือกจากบุคลากร สายวิชาการซ่ึงไมใช        เปนกรรมการ
             ประเภทผูบริหาร  จํ านวน  1  คน  ไดแก
             รองศาสตราจารยปริญญา  จินดาประเสริฐ
      (5)  กรรมการ ซ่ึงเลือกจากบุคลากร ประเภททั่วไป  จํ านวน  1  คน เปนกรรมการ
             ไดแก  นางกิตติมา  จันทรสม

   (6)  ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีมหาวทิยาลัยเสนอแตงตัง้ จ ํานวน  2  คน   ไดแก เปนกรรมการ
1. ศาสตราจารยเมธา  วรรณพัฒน
2. นายขจร  จิตสุขุมมงคล

   (7)  รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร                      เปนกรรมการและเลขานุการ
   (8)  หัวหนาสํ านักงานอธิการบดี                                 เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ

      (9)  ผูอํ านวยการกองการเจาหนาท่ี                          เปนกรรมการและผูชวยเลขานกุาร
มีอํ านาจหนาที่ดังน้ี

1. เปนองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
2. พิจารณากล่ันกรองขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลที่ออกตามความในพระราชบัญญัติฯ เพื่อเสนอ
    ตอสภามหาวิทยาลัย
3. พจิารณาเสนอการแตงตัง้และถอดถอนผูด ํารงต ําแหนง  ผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารยตออธิการบดี
4. พิจารณาเสนอการแตงตั้งผูดํ ารงตํ าแหนงศาสตราจารยตอสภามหาวิทยาลัย ตามที่ ก.พ.อ. กํ าหนด
5. แตงตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อทํ าการใดๆ อันอยูในอํ านาจหนาท่ีของ
    คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
6. เสนอแนะและใหคํ าปรึกษาแกอธิการบดีและสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานบุคคลของ

           ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
    7. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
2.   คณะกรรมการพิจารณากํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการกํ าหนดตํ าแหนงทางวิชาการ
      ตํ าแหนงชํ านาญการ  และตํ าแหนงเชี่ยวชาญ

   (1) ศาสตราจารยกนก   วงษตระหงาน                                       เปนประธานกรรมการ
         กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

     (2) ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ซ่ึงดํ ารงตํ าแหนง               เปนกรรมการ
   ศาสตราจารย (จากบัญชีรายชื่อของ สกอ.) จํ านวน 2 คน  ไดแก

1. ศาสตราจารยวิจารณ  พานิช
            2. ศาสตราจารยสุจินต  จินายน
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     (3) ผูทรงคุณวุฒิจากบุคลากรสายวิชาการและดํ ารงตํ าแหนง        เปนกรรมการ
           ไมตํ่ ากวารองศาสตราจารย จํ านวน 3 คน ไดแก

1. ศาสตราจารยปยทัศน  ทัศนาวิวัฒน
2. ศาสตราจารยละออศรี  เสนาะเมือง
3. รองศาสตราจารยสัมพันธ  พันธุพฤกษ

     (4) ผูทรงคุณวุฒิจากบุคลากรประเภททั่วไป                           เปนกรรมการ
           ซ่ึงดํ ารงตํ าแหนงผูเชี่ยวชาญหรือชํ านาญการ จํ านวน 1 คน

   ไดแก  นางสาวชูศรี  คูชัยสิทธ์ิ  ตํ าแหนงพยาบาล เชี่ยวชาญ ระดับ 9
   (5) รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ                  เปนกรรมการและเลขานุการ
   (6) หัวหนาสํ านักงานอธิการบดี                                                เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ

      (7) ผูอํ านวยการกองการเจาหนาท่ี                                            เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการสํ ารอง ตาม (2) คือ 1. ศาสตราจารยสมบัติ  ธํ ารงธัญวงศ     และ
2. ศาสตราจารยนงลักษณ  วิรัชชัย
มีอํ านาจหนาที่ดังน้ี

1. กํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการ ในการพิจารณากํ าหนดตํ าแหนงทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการและ
      การกํ าหนดตํ าแหนงชํ านาญการ เชี่ยวชาญของบุคลากรประเภททั่วไปใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการ
       ท่ี  ก.พ.อ. กํ าหนด

2. แตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อทํ าหนาท่ีในการพิจารณาแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิและการกล่ันกรอง
       คุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเบื้องตนตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการและ ก.พ.อ.
       กํ าหนด  เพื่อสงใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาและนํ าผลการพิจารณาจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
       ดํ าเนินการตอไป
   3.  เสนอแนะและใหคํ าปรึกษาแกอธิการบดีและสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานบุคคลที่
        เกี่ยวของ
   4.  ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

3.    คณะกรรมการวินัยและรักษาระบบคุณธรรม ประกอบดวย
   (1) นายสมพร  กล่ินพงษา (กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคณุวฒิุ) เปนประธานกรรมการ
   (2) ผูทรงคุณวุฒิบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จํ านวน 3 คน     เปนกรรมการ
         ไดแก

 1. นายสุวรรณ  ชนะสงคราม     ท่ีปรึกษาดานกฎหมาย สํ านักงาน ก.พ.
         2. นางสาวพรพิมล  รัตนพิทักษ  รองเลขาธิการ ก.พ.ร.
         3. นายขจร  จิตสุขุมมงคล          ผูอํ านวยการกลุมกฎหมาย สกอ.

     (3) ผูแทนผูบริหารซ่ึงเลือกจากรองอธิการบดี คณบดี                   เปนกรรมการ
   ผูอํ านวยการศูนย/สถาบัน/สํ านัก จํ านวน 5 คน ไดแก
  1. รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร
  2. คณบดีคณะเกษตรศาสตร
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  3. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
  4. คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
  5. ผูอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

   (4) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนคณาจารย             เปนกรรมการ
         จํ านวน 1 คน   ไดแก  รองศาสตราจารยเชิดชัย  ตันติศิรินทร
   (5) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนขาราชการ             เปนกรรมการ
         จํ านวน 1 คน ไดแก นายบุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย
   (6) ผูอํ านวยการกองการเจาหนาท่ี                                         เปนกรรมการ
   (7) หัวหนางานวินัยและนิติการ                                            เปนกรรมการและเลขานุการ

     (8)  ผูดํ ารงตํ าแหนงนิติกรในงานวินัยและนิติการ                       เปนผูชวยเลขานุการ
มีอํ านาจหนาที่ เปนองคกรกลางทํ าหนาท่ีแทน สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 60 61 63 64 และ 65 ดังนี้

1. รบัและพิจารณาการรายงาน การส่ังใหขาราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกนออกจากราชการเพราะ
     กระทํ าผิดวินัย
2. ส่ังการใหมหาวทิยาลัยพจิารณาทบทวน หรอืใหส่ังการใหมใหถกูตองเหมาะสม ในการส่ังลงโทษขาราชการ

ท่ีมิไดดํ าเนินการทางวินัยหรือการส่ังใหขาราชการออกจากราชการโดยมิไดดํ าเนินการอยางเครงครัด
หรือเปนธรรม

3. รับและพิจารณาการอุทธรณของขาราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีถูกส่ังลงโทษภาคทัณฑตัด
     เงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน
4.  รับและพิจารณาการรองทุกขของขาราชการและบุคลากรประเภทอื่นในมหาวิทยาลัยขอนแกน
5.  เสริมสรางวินัยและการรักษาระบบคุณธรรมของบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแกน
6.  เสนอแนะและใหคํ าปรกึษาแกอธิการบด ีและสภามหาวิทยาลัยเกีย่วกบันโยบายการบรหิารงานบคุคลทีเ่กีย่วของ
7.  ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการแตงต้ังคณะกรรมการวางหลักเกณฑและ

วิธีการบริหารงานดานบริหารบุคคลตามที่เสนอ โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะใหปรับแกไขผูทํ าหนาที่ใน
คณะกรรมการวนัิยและรกัษาระบบคณุธรรม ใหผูอ ํานวยการกองการเจาหนาที ่เปนกรรมการและเลขานกุาร
และ หัวหนางานวินัยและนิติกร  เปนผูชวยเลขานุการ

4.5 ขออนุมัติแตงต้ังกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี แทน
                กรรมการที่ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได

อธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมวา ตามคํ าส่ังสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี 9/2548 ลงวันท่ี 10
มีนาคม 2548  แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดคีณะทันตแพทยศาสตร และคณะเทคโนโลย ีนัน้  เนือ่งจาก
ศาสตราจารยเมธา  วรรณพฒัน  ซ่ึงไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี ไมสามารถปฏิบัติ
หนาท่ีไดเนื่องจากเดินทางไปราชการตางประเทศในชวงระยะเวลาที่ดํ าเนินการสรรหาฯ  ดังนั้น จึงขอเสนอ
อนุมัติแตงตั้งให รองศาสตราจารยวันเพ็ญ  วิโรจนกูฏ  เปนกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี แทน

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวา รองศาสตราจารยวันเพ็ญ วิโรจนกูฎ  ไดทํ าหนาที่เปน
กรรมการสรรหาผูอํ านวยการวิทยาเขตหนองคายแลว จึงแตงต้ังให รองศาสตราจารยก่ิงฟา  สินธุวงษ
เปนกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี แทน ศาสตราจารยเมธา  วรรณพฒัน

4.6  ขออนุมัติขยายระยะเวลาการสรรหาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร และคณะเทคโนโลยี
อธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมวา ตามคํ าส่ังสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี 9/2548 ลงวันท่ี  10

มีนาคม  2548  แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร และคณะเทคโนโลยี   โดยใหคณะ
กรรมการสรรหาฯ ปฏิบัติหนาท่ีในการสรรหาคณบดี ตามที่กํ าหนดไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2542 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2543 ทุกประการ นั้น  ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาฯ จะตอง
ดํ าเนินการใหแลวเสร็จจนถึงขั้นการเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัย ภายในกํ าหนดไมเกิน 60 วัน คือ วันท่ี 8
พฤษภาคม 2548  ตามขอ 10 วรรคสอง ของขอบังคับฯ แตเนื่องจากในเดือนเมษายน 2548 นั้น มีวันหยุด
นักขัตฤกษเปนจํ านวนมาก จึงทํ าใหการดํ าเนินการสรรหาฯ ขาดความตอเนื่อง คณะกรรมการสรรหาฯ จึงขอ
ขยายระยะในการสรรหาฯ ออกไปอีก 23 วัน ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2548  ซ่ึงเปนอํ านาจของสภามหาวิทยาลัย

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
          มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการขอขยายระยะเวลาในการสรรหาคณบดีคณะ

ทันตแพทยศาสตรและคณะเทคโนโลยี ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2548  ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1  ขออนุมัติต้ังงบประมาณเงินรายไดป  2548  เพ่ิมเติม

 รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชุมวา ดวยศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  คณะเกษตรศาสตร  และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดเสนอขอตั้ง
งบประมาณเงินรายไดป 2548 เพิ่มเติม ดังนี้

1) ศูนยหัวใจสิริกิต์ิฯ ขอตั้งงบประมาณรายรับเพิ่มเติม จากเงินคาบริการรักษาพยาบาล
จํ านวน 188,800,000 บาท เพื่อตั้งงบประมาณรายจายในงานบริการรักษาพยาบาล เปนรายจายในหมวดเงิน
อุดหนุน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 160,480,000 บาท และหมวดเงินทุน (เงินทุนสํ ารอง เงินกองทุนรวม และ
เงินสมทบจายคาสาธารณูปโภค) 28,320,000 บาท   เนื่องจากศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯไดเขารวมโครงการของ
รัฐบาลและจัดทํ าโครงการเพิ่มเติมจากแผนที่กํ าหนดไว ทํ าใหมีสถิติผูเขารับการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น คาดวา
จะมีรายรับคารักษาพยาบาลตลอดปงบประมาณ 2548 ประมาณ 262,800,000 บาท ซ่ึงสูงกวาประมาณการ
ท่ีไดรับอนุมัติ และจะมีคาใชจายในการดํ าเนินงานรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับผูปวยท้ังโครงการ/
กิจกรรมเดิมและผูปวยโครงการ/กิจกรรมที่เพิ่มขึ้นใหม   ในปงบประมาณ 2548 ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ ไดรับ
การอนุมัติงบประมาณแลว 80,954,300 บาท ขออนุมัติเพิ่มเติมครั้งนี้ 188,800,000 บาท เพิ่มขึ้นอีกรอย
ละ 133.22 ของงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ

2) คณะเกษตรศาสตร ขอตั้งงบประมาณรายรับเพิ่มเติม จากเงินทุนสํ ารองสะสม
4,349,915 บาท เพื่อตั้งเปนรายจายในหมวดเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) งานจัดการศึกษาดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   เปนคาใชจายในการซอมแซม/ปรับปรุงส่ิงกอสรางและจัดหาครุภัณฑใหกับ
ภาควิชาตางๆ เพื่อใชในการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
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ปจจบุนั คณะเกษตรศาสตร มีเงนิทุนสํ ารองสะสมท้ังส้ิน 11,364,937.18 บาท ขออนมัุติใช
ครัง้นี้ 4,349,915 บาท จะมีเงนิทุนสํ ารองสะสมคงเหลือ 7,213,022.18 บาท และส้ินปงบประมาณ 2548 จะมี
เงนิทุนสํ ารองสะสมเพิม่ขึน้อกี 1,464,400 บาท (จากประมาณการเงนิทุนสํ ารองป 2548) ในปงบประมาณ 2548
คณะเกษตรศาสตร ไดรบัการอนมัุตงิบประมาณแลว 25,918,500 บาท ขออนมัุตเิพิม่เตมิครัง้นี ้4,349,915 บาท
เพิม่ขึน้อกีรอยละ 16.78 ของงบประมาณทีไ่ดรบัอนมัุติ

3) คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร ขอตั้งงบประมาณรายรับเพิ่มเติม จํ านวน
18,183,500 บาท (เงนิคาธรรมเนยีมการศกึษา 5,227,000 บาท และเงนิทุนสํ ารองสะสม 12,956,500 บาท)
เพื่อตั้งงบประมาณรายจายในงานสนับสนนุการจัดการศึกษา (หมวดเงินอุดหนุน 4,940,100 บาท) และงาน
จัดการศึกษาดานสังคมศาสตร (หมวดเงินอุดหนุน 12,459,300 บาท และหมวดเงินทุน 784,100 บาท)
เนื่องจากภาคตนปการศึกษา 2548 คณะฯจะเปดหลักสูตรและรับนกัศกึษาเพิม่ขึน้จากแผนการรบัเดมิ 416 คน
โดยจะมีรายรบัคาธรรมเนยีมการศกึษาเพิม่ขึน้ 5,227,000 บาท

ปจจบุนั คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร มีเงนิทุนสํ ารองสะสมท้ังส้ิน 29,022,415.06 บาท
ขออนุมัติใชครั้งนี้ 12,956,500 บาท จะมีเงินทุนสํ ารองสะสมคงเหลือ 16,065,915.06 บาท และส้ินป
งบประมาณ 2548 จะมีเงินทุนสํ ารองสะสมเพิ่มขึ้นอีก 3,117,200 บาท (จากประมาณการเงินทุนสํ ารองป
2548)ในปงบประมาณ 2548 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดรับการอนุมัติงบประมาณแลว
39,302,800 บาท ขออนมัุตเิพิม่เตมิครัง้นี ้18,183,500 บาท เพิม่ขึน้อกีรอยละ 46.27 ของงบประมาณทีไ่ดรบั
อนมัุติ

 ท้ังนี ้ไดผานความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุคณบด ีคราวประชมุครัง้ท่ี 5/2548  เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม
2548  และครัง้ท่ี 7/2548 เม่ือวนัท่ี  7 เมษายน 2548  แลว

 จงึเสนอสภามหาวทิยาลัยเพือ่พจิารณา
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการขอตัง้งบประมาณเงนิรายไดป 2548 เพ่ิมเตมิ

ของศูนยหัวใจสิริกิต์ิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  คณะเกษตรศาสตร และคณะมนุษยศาสตรและสังคม
ศาสตร ตามที่เสนอ

5.2 รางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยสถาบันยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2548
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกนใน

คราวประชุมครั้งท่ี 2/2548  เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2548 ไดใหความเห็นชอบใหจัดตั้งสถาบันยุทธศาสตรเพื่อ
พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขึ้นในมหาวิทยาลัยขอนแกน แลวนั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยขอเสนอระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย สถาบันยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2548  โดยมี
สถานะเปนองคกรในกํ ากับของมหาวิทยาลัย  เพื่อรองรับการบริหารจัดการสถาบันยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ซ่ึงระเบียบฯดังกลาวเปนไปตามหลักการ ท่ีเสนอขอจัดตั้งสถาบันฯ ท่ีไดรับความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยแลว  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ท้ังนี้ ไดรับความเห็นชอบจาก
ท่ีประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 7/2548 เม่ือวันท่ี  7 เมษายน  2548  เรียบรอยแลว

  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
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         มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการรางระเบียบฯ วาดวยสถาบันยุทธ
ศาสตรเพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2548 โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะใหปรับแกไข และนํ า
เสนอสภามหาวิทยาลัยใหมอีกครั้ง ดังน้ี

1. ยอหนาแรก ควรมีชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  ของคํ ายอ  (ROC) กอน    และควรตัดขอความ
“โดยใหสถาบันยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการดํ าเนินงานในลักษณะ
พ่ึงตนเอง มีการบริหารจัดการที่เปนอิสระจากระบบราชการ โดยมีสถานะเปนองคกรในกํ ากับ
มหาวิทยาลัย” ออก เน่ืองจากมีระบุไวแลวในขอ 4

2. ขอ 2  “ระเบียบน้ีบังคับใชเม่ือ”  แกไขเปน “ระเบียบน้ีบังคับใชต้ังแต”  โดยระบุวันที่มีผล
บังคับใชใหเหมาะสมดวย

3. ขอ 5 ใหพิจารณาความถูกตองของชื่อภาษาอังกฤษของสถาบัน
4. ขอ 6  “สถาบัน อาจมีรายไดดังน้ี” แกไขเปน “ รายไดของสถาบัน มาจากแหลง
     ตางๆ ดังน้ี”

 5.  ขอ 7 (5) ควรตัด “(ROC)” ออก
6. ขอ 13  ใหเพ่ิมขอความวา “ใหมหาวิทยาลัยเปนผูแตงต้ังผูอํ านวยการ โดยการเสนอแนะ

ของคณะกรรมการอํ านวยการ ทั้งน้ีหลักเกณฑการไดมาซึ่งผูอํ านวยการใหเปนไปตามที่
     ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย”
7. เพ่ือความคลองตัวในการดํ าเนินการ และไมซํ้ าซอนในการปฏิบัติ ควรพิจารณาใหมี
     กรรมการเพียงชุดเดียว จากเดิมที่มีทั้ง กรรมการอํ านวยการ และกรรมการดํ าเนินงาน
8. เน่ืองจากมีสถาบันเชนเดียวกันน้ีจัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัยอื่นๆดวย ถึง 5 แหง ควรศึกษา

ขอมูลวิธีการจัดการของสถาบันในมหาวิทยาลัยอื่นๆประกอบดวย ซึ่งนาจะมีแนวทางการ
ดํ าเนินการในลักษณะเดียวกัน

5.3  รางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยขอกํ าหนดการวิจัยในมนุษย
                 มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2548

รองอธิการบดีฝายวิจัยเสนอตอท่ีประชุมวา เพื่อใหการสงเสริมการเคารพสิทธิความเปน
มนุษย ความปลอดภัยและความยุติธรรมของอาสาสมัครในการวิจัย สอดคลองกบัแนวทางการทํ าวิจัยใน
มนุษยของประเทศและนานาชาติ  ฝายวิจัย โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัย
ขอนแกน จึงขอเสนอระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย ขอกํ าหนดการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัย
ขอนแกน พ.ศ. 2548  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ท้ังนี้ไดรับความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 3/2548 เม่ือวันท่ี  9 กุมภาพันธ  2548  เรียบรอยแลว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
         มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการรางระเบียบมหาวิทยาลัยฯ วาดวย

ขอกํ าหนดการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2548  ตามเสนอ โดยมีขอคิดเห็นเสนอใหปรับ
แกไข และนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยใหมอีกครั้ง ดังน้ี

1. ควรเรียบเรียงถอยคํ าในหมวด 1 คณะกรรมการใหม  ใหทราบถึงที่มาของ ประธาน   และ
กรรมการ ใหชัดเจนขึ้น
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2. หมวด 2  “การดํ าเนินการพิจารณา”  ควรแกไขเปน “การดํ าเนินการ”
3. ควรเพิ่มในเรื่อง กรณีที่มีปญหา ใครจะเปนผูตัดสินหรือชี้ขาด
4. ปรับปรุงรูปแบบ วิธีการเขียนระเบียบ ใหมีความถูกตองเหมาะสมดวย

5.4  เสนอแตงต้ังคณะกรรมการดานตางๆของสภามหาวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมวา ตามแนวปฏิบัติท่ีผานมา

สภามหาวิทยาลัยไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการดานตางๆเพื่อชวยสภามหาวิทยาลัยในการพิจารณากล่ันกรอง
เรื่องและเสนอแนวทางการบริหารงานดานตางๆตอสภามหาวิทยาลัย  ในการนี้มหาวิทยาลัยไดหารือกับ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยแลว เห็นควรใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการดานตางๆของสภามหาวิทยาลัย
ประกอบดวย  1) คณะกรรมการดานการบริหารจัดการที่ดี  (Good Governance)   2)  คณะกรรมการดาน
การประเมินมหาวิทยาลัย  3) คณะกรรมการดานการพัฒนาบุคลากร  4) คณะกรรมการดานวิชาการและวิจัย
5) คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรเพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย   ซ่ึงมีรายชื่อ และอํ านาจหนาท่ี ตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม  ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยไดมีหนังสือแจงกรรมการผูทรงคณุวฒิุพจิารณาเปนการ
เบือ้งตนแลว ไดรบัแจงจากกรรมการบางทาน ไดแก นายพสิิฐ  ล้ีอาธรรม ขอไมรับตํ าแหนงกรรมการดานตางๆ
นอกจากประธานกรรมการการเงนิของมหาวทิยาลัย  เนือ่งจากมภีารกจิหลายอยาง  รศ.ศกัรนิทร ภูมิรตัน ได
เสนอให ศ.ปยะวัติ  บุญ-หลง เปนประธานกรรมการดานวิชาการและวิจัย ซ่ึง ศ.ปยะวัติ มีความเห็นวา
รศ.ศักรินทร  เหมาะสมที่จะเปนประธานฯแลว ดังนั้น จึงขอเสนอแตงตั้งกรรมการดานตางๆของสภา
มหาวิทยาลัย  ซ่ึงประกอบดวยรายชื่อและอํ านาจหนาท่ีดังนี้

1. คณะกรรมการดานการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) ประกอบดวย
1.1  นายเตช  บุนนาค         เปน ประธานกรรมการ
1.2  ศ.กนก วงษตระหงาน    เปน กรรมการ
1.3  นายทองใบ  ทองเปาด   เปน กรรมการ
1.4  พล.ต.อ.สมชาย  ไชยเวช เปน กรรมการ
1.5  ศ.เมธา  วรรณพัฒน เปน กรรมการ
1.6  รศ.เชิดชัย  ตันติศิรินทร เปน กรรมการ
1.7  รศ.มนตรี  บุญเสนอ เปน กรรมการ
1.8  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ เปน กรรมการและเลขานุการ
1.9  ผูอํ านวยการกองแผนงาน           เปน กรรมการและผูชวยเลขานุการ

     มีอํ านาจหนาที่  ดังน้ี
1. พิจารณาเสนอนโยบายและแนวทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามหลัก

การบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance)
2. สงเสริม สนับสนุน กํ ากับและติดตามการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
3. รายงานผลตอสภามหาวิทยาลัย พรอมขอคิดเห็น
4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํ างานหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อทํ าหนาท่ีตามที่

คณะกรรมการมอบหมาย
5.  หนาท่ีอื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
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2. คณะกรรมการดานการประเมินมหาวิทยาลัย  ประกอบดวย
2.1 ศ.กนก  วงษตระหงาน  เปน ประธานกรรมการ
2.2 นายอภิสิทธ์ิ  รุจิเกียรติกํ าจร  เปน กรรมการ
2.3 นายสารกิจ  ถวิลประวัติ  เปน กรรมการ
2.4 นางสาวนวพร  เรืองสกุล เปน กรรมการ
2.5 หัวหนาสํ านักงานประเมินและประกันคุณภาพ เปน กรรมการและเลขานุการ
2.6 เจาหนาท่ีสํ านกังานประเมนิและประกนัคณุภาพ เปน กรรมการและผูชวยเลขานกุาร

     มีอํ านาจหนาที่  ดังน้ี
1. พิจารณาเสนอหลักเกณฑและแนวทางการประเมินมหาวิทยาลัย
2. ก ํากบั ตดิตามและประเมนิความกาวหนาของการด ําเนนิงานตามนโยบายและแผนปฏบิตัิ

การของมหาวิทยาลัย
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
4. รายงานผลตอสภามหาวิทยาลัย พรอมขอคิดเห็น
5. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํ างานหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อทํ าหนาท่ีตามที่

คณะกรรมการมอบหมาย
6. หนาท่ีอื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

3. คณะกรรมการดานการพัฒนาบุคลากร ประกอบดวย
3.1 นายสุชาติ   เมืองแกว  เปน ประธานกรรมการ
3.2 ศ.จีระ  หงสลดารมภ    เปน กรรมการ
3.3 รศ.ศักรินทร  ภูมิรัตน  เปน กรรมการ
3.4 นางสาวนวพร  เรืองสกุล   เปน กรรมการ
3.5 รศ.กิ่งฟา  สินธุวงษ   เปน กรรมการ
3.6 รศ.วันเพ็ญ  วิโรจนกูฏ   เปน กรรมการ
3.7 นายบุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย   เปน กรรมการ
3.8 รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร  เปน กรรมการและเลขานุการ
3.9 ผูอํ านวยการกองการเจาหนาท่ี   เปน กรรมการและผูชวยเลขานกุาร

         มีอํ านาจหนาที่  ดังน้ี
1. พิจารณาเสนอนโยบายและแนวทางการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
2. สงเสริม สนับสนุน กํ ากับ และติดตามการดํ าเนินงานดานการพัฒนาบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยใหเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่เสนอ
3. รายงานผลตอสภามหาวิทยาลัย พรอมขอคิดเห็น
4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํ างานหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อทํ าหนาท่ีตามที่

คณะกรรมการมอบหมาย
5.  หนาท่ีอื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
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4. คณะกรรมการดานวิชาการและวิจัย ประกอบดวย
4.1 รศ.ศักรินทร  ภูมิรัตน เปน ประธานกรรมการ
4.2 ศ.(เกียรติคุณ) น.ต.กํ าจร  มนุญปจุ ร.น.   เปน กรรมการ
4.3 ศ.ปยะวัติ  บุญ-หลง เปน กรรมการ
4.4 ศ.จีระ  หงสลดารมภ เปน กรรมการ
4.5 ศ.กนก  วงษตระหงาน เปน กรรมการ
4.6 ศ.เมธา  วรรณพัฒน เปน กรรมการ
4.7 รศ.กิ่งฟา  สินธุวงษ  เปน กรรมการ
4.8 รศ.วันเพ็ญ  วิโรจนกูฏ เปน กรรมการ
4.9 รองอธิการบดฝีายวชิาการและวเิทศสัมพนัธ  เปน กรรมการและเลขานุการ 1
4.10 รองอธิการบดีฝายวิจัย เปน กรรมการและเลขานุการ 2
4.11 ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ เปน กรรมการและผูชวยเลขานกุาร 1
4.12 ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย    เปน กรรมการและผูชวยเลขานกุาร 2

  มีอ ํานาจหนาที ่ ดังน้ี
1. พิจารณาเสนอนโยบายและทิศทางการพัฒนาวิชาการและวิจัยของมหาวิทยาลัย
2. พิจารณาเสนอแนะและกลั่นกรองแผนการเปดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
3. สงเสริม สนับสนุน กํ ากับ และติดตามการดํ าเนินงานดานวิชาการและวิจัยของมหาวิทยาลัย

ใหเปนไปตามนโยบายและแนวทางทีเ่สนอรายงานผลตอสภามหาวิทยาลัย พรอมขอคิดเห็น
4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํ างานหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อทํ าหนาท่ี
     ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
5.  หนาท่ีอื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

5. คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรเพ่ือเสนอตอสภามหาวิทยาลัย  ประกอบดวย
5.1 อุปนายกสภามหาวิทยาลัย   เปน ประธานกรรมการ
5.2 ศ.(เกียรติคุณ) น.ต.กํ าจร  มนุญปจุ ร.น.  เปน กรรมการ
5.3 นายสุชาติ  เมืองแกว  เปน กรรมการ
5.4 ศ.ปยะวัติ  บุญ-หลง เปน กรรมการ
5.5 รศ.ศักรินทร  ภูมิรัตน เปน กรรมการ
5.6 รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  เปน กรรมการและเลขานุการ
5.7 ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ เปน กรรมการและผูชวยเลขานกุาร 1
5.8 เจาหนาท่ีรบัผดิชอบงานดานหลักสูตรของมหาวทิยาลัย     เปน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 2

มีอํ านาจหนาที่  ดังน้ี
1. พจิารณากล่ันกรองหลักสูตร ใหขอเสนอแนะและประเมนิความเหมาะสมของหลกัสูตรนัน้ๆ

ในดานปรชัญา วตัถปุระสงค และเนือ้หาของหลักสูตร ความทันสมัยของเนื้อหาหลักสูตร
ความสอดคลองของเนือ้หาหลักสูตร รวมทัง้คุณภาพและมาตรฐานทางวชิาการของหลกัสูตร

2. พิจารณารับรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน กอนน ําเสนอตอสภามหาวทิยาลัย
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3. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํ างานหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อทํ าหนาท่ีตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย

4. หนาท่ีอื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
โดยมีขั้นตอนการดํ าเนินงานและการพิจารณาหลักสูตร ของคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรเพ่ือ
เสนอตอสภามหาวิทยาลัย ดังน้ี

1. ผูรบัผดิชอบหลักสูตรแกไขหลักสูตรตามที่ คณะกรรมการกลัน่กรองหลักสูตรของมหาวทิยาลัยเสนอแนะ
2. ผูรับผิดชอบหลักสูตรเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย     เพื่อพิจารณาตรวจอานหลักสูตร

สาขาวิชานั้นๆ จํ านวน 3-5 คน
3.  มหาวิทยาลัยออกคํ าส่ังแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อพิจารณาตรวจอานหลักสูตร
4. ผูรับผิดชอบหลักสูตร สงคํ าส่ังแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิฯ และเอกสารหลักสูตรใหผูทรงคุณวุฒิภายนอก
     พจิารณา (พรอมท้ังแนบแบบฟอรม/ประเดน็ท่ีใหผูทรงคณุวฒิุพจิารณา) (ระยะเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห)
5. ผูรับผิดชอบหลักสูตร รวบรวมและจัดทํ ารายงานสรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะของ
     ผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีตอหลักสูตรนั้นๆ (ตามแบบฟอรมท่ีมหาวิทยาลัยกํ าหนด)
     พรอมท้ังแกไขปรับปรุงเอกสารหลักสูตรตามที่ผูทรงคุณวุฒิฯ เสนอแนะ สงใหกรรมการและ
     เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรเพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย (จํ านวน 8 ชุด)
6. กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ เชิญประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารับรองหลักสูตรท่ีผาน

ความเห็นผูทรงคณุวฒิุภายนอกมหาวทิยาลัยเรยีบรอยแลว (เดอืนละ 1 ครัง้กอนการประชมุสภามหาวทิยาลัย)
7. กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ นํ าเสนอรายชื่อหลักสูตรที่คณะกรรมการฯ รับรอง
     แลวตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหแตงต้ังคณะกรรมการดานตางๆ ของสภา

มหาวิทยาลัย   รวมทั้งอํ านาจหนาที่ และขั้นตอนการดํ าเนินงานและการพิจารณาหลักสูตร ของคณะ
กรรมการพิจารณาหลักสูตรเพ่ือเสนอตอสภามหาวิทยาลัย ตามที่เสนอ โดยมีขอเสนอแนะใหแกไข
เพ่ิมเติม ดังน้ี

1) ให ศ. จีระ  หงสลดารมภ เปน ประธานกรรมการดานการพัฒนาบุคลากร  และ รศ. สุลัดดา
ลอยฟา รวมเปนคณะกรรมการดานการพัฒนาบุคลากรดวย

2) ใหมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี ผูอํ านวยการ รวมเปนกรรมการดานตางๆ
ดวย โดยขอใหอธิการบดีนํ าไปพิจารณา

3) ลํ าดับที่ 2.5 และ 2.6  ในคณะกรรมการดานการประเมินมหาวิทยาลัย ใหแกไขเปน
     เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ ตามลํ าดับ

5.5  การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร
อธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมวา ผูชวยศาสตราจารยวันชัย  สุมเล็ก  คณบดีคณะวิทยาศาสตร

จะดํ ารงตํ าแหนงครบวาระในวันท่ี  13  กรกฎาคม  2548  เพื่อใหการดํ าเนินการสรรหาคณบดคีณะวทิยา
ศาสตร เปนไปตามขอบงัคับมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวยการสรรหาคณบดี  พ.ศ. 2542  และฉบับท่ี 2  พ.ศ.
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2543  จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร  ตาม
ขอ 6 แหงขอบังคับดังกลาว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ  ทีป่ระชมุพิจารณาแลว มีมตใิหแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดคีณะวทิยาศาสตร

ประกอบดวย
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน           เปน  ประธานคณะกรรมการ
2. ศาสตราจารยปยะวัติ  บุญ-หลง  เปน  กรรมการ
3. ศาสตราจารยจีระ  หงสลดารมภ เปน  กรรมการ
4. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร  เปน  กรรมการ
5. คณบดีคณะศึกษาศาสตร เปน  กรรมการ
6. รองศาสตราจารยมนตรี  บุญเสนอ เปน  กรรมการ
7. ประธานสภาคณาจารย        เปน  กรรมการ

5.6  หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการขยายเวลาราชการของขาราชการพลเรือนใน
                 สถาบันอุดมศึกษา

อธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมวา สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดแจงวาคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.) ทํ าหนาท่ีแทนคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ก.พ.อ.)ไดมีมตใิหก ําหนดหลักเกณฑ วธีิการ และเงือ่นไขการขยายเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อดุมศกึษา ตามมาตรา 72 แหงพระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศึกษา พ.ศ. 2547 แลว
และมหาวทิยาลัยไดพจิารณาจากหลกัเกณฑท่ีก ําหนดแลวเห็นวา ควรก ําหนดหลักเกณฑในการด ําเนนิการเพิม่เตมิให
ชดัเจน และสามารถนํ าไปปฏิบัติได จึงไดนํ าเสนอท่ีประชุมคณบดี และท่ีประชุมคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย
แตงตั้งเพื่อทํ าหนาท่ีพิจารณาเสนอรายชื่อขาราชการที่ขอขยายเวลาราชการ เพื่อพิจารณากํ าหนดหลักเกณฑใน
การดํ าเนินการเพิ่มเติม โดยไดรับคํ าแนะนํ าจากท่ีประชุมคณบดี ครั้งท่ี 7/2548 เม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2548
และท่ีประชุมคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งเพื่อทํ าหนาท่ีพิจารณาเสนอรายชื่อขาราชการที่ขอขยายเวลา
ราชการ เม่ือวันท่ี  8 เมษายน 2548  เห็นชอบใหกํ าหนดรายละเอียดใหชัดเจนและสามารถปฏิบัติได    ซ่ึงมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
1. ใชหลักเกณฑการขอขยายเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในการขอขยาย

เวลาราชการในปงบประมาณ 2546  2547  และ 2548  ตามเอกสารที่เสนอ
2. ใหคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งตามคํ าส่ัง มข.ท่ี 937/2548 เพื่อทํ าหนาท่ีพิจารณาเสนอ

รายชื่อขาราชการ เปนผูพิจารณาการขอขยายเวลาราชการในปงบประมาณ 2546  2547 และ
2548

3. ใหคณะกรรมการบรหิารงานบคุคลทีส่ภามหาวทิยาลัยแตงตัง้ทํ าหนาท่ีในการพจิารณาผลตามขอ 2
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติหลักเกณฑและวิธีการตามเสนอ โดยมีขอคิดเห็น

เสนอแนะเพิ่มเติม ดังน้ี
1.  หลกัเกณฑฯ ในหนา 3  ขอ  2.2 (3) ยอหนาที ่2 ผลงานลกัษณะอืน่… ควรนํ ามาไวทาย
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     หลกัเกณฑตามที ่ก.พ.อ. กํ าหนด
2.  ใหมหาวทิยาลยั คณะ และหนวยงาน ในมหาวทิยาลยัวางแผนการขอขยายเวลาราชการของ

ขาราชการลวงหนา 3 ป และเสนอใหสภามหาวทิยาลยัพิจารณาภายในเดอืนมกราคม ของทกุป
            3.   ควรพจิารณาใหมีระเบียบฯเก่ียวกับการจางพนักงานมหาวทิยาลยั หลงัการเกษียณอายรุาชการดวย

5.7   ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน จํ านวน  21  หลักสูตร
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมวา คณะในสังกัดไดเสนอขอ

อนุมัติหลักสูตร ซ่ึงไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และคณะกรรมการผูทรง
คุณวฒิุพจิารณาหลักสูตรไดพจิารณาและแนะน ําใหแกไขขอความตางๆ ผูรบัผดิชอบหลกัสูตรไดดํ าเนินการแกไข
ตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิเรียบรอยแลว จํ านวน  21 หลักสูตร ซ่ึงมีรายละเอียดการจํ าแนกหลักสูตร
ตามประเภทหลักสูตร ระดับปริญญา  คณะ   และประเภทการเปดสอน ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติใหความเห็นชอบหลักสูตรตามที่เสนอ ดังน้ี

         ระดับปริญญาเอก    5  หลักสูตร
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรท่ีดินและส่ิงแวดลอม  หลักสูตรนานาชาติ
        (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548)
2.   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรท่ีดินและส่ิงแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548)
3.   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548)
4.   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548)
5.  หลักสูตรปรชัญาดษุฎีบณัฑติ สาขาวชิาชีวเคมทีางการแพทย  หลักสูตรนานาชาต ิ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548)
         ระดับปริญญาโท   6  หลักสูตร
1.   หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเวชศาสตรชมุชน หลักสูตรนานาชาต ิ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548)
2.   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร  (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548)
3.   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย  หลักสูตรนานาชาติ
      (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548)
4.   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาปรสิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548)
5.   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548)
6.    หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวชิาการปกครองทองถิน่  (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548)
         ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต   1  หลักสูตร
1.   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค
      (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548)
         ระดับปริญญาตรี    9  หลักสูตร
1.   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการทองเท่ียว (ตอเนื่อง)
      (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548)
2.   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการ  (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548)
3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น  (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548)
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4 .  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาจีน  (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548)
5.   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548)
6.   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาญี่ปุน (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548)
7.   หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร  ในลักษณะโครงการพิเศษ
8.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548)
9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารังสีเทคนิค (ตอเนื่อง)  (ประเภทปรับปรุงเล็กนอย)

5.8  เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษา    
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมวา คณะตางๆในสังกัดโดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํ าคณะไดเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษาโดยรับรองวา
ไดตรวจสอบรหัสประจํ าตัวนักศึกษา  ชื่อ-ชื่อสกุล รายวชิา  สาขาวชิา  และคะแนนเฉลีย่สะสม ถกูตองเรยีบรอย
แลว มหาวทิยาลัยจงึน ําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตามอํ านาจตามความในมาตรา 16 (3) แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541   จํ านวน  1,103   คน   ประกอบดวย

-  ระดบัปรญิญาเอก       2  คน
- ระดับปริญญาโท                     25    คน
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต      21    คน

                    - ระดับปริญญาตรี                 1,055    คน
ซ่ึงมีรายละเอียดสรุปการจํ าแนกผูสํ าเร็จการศึกษาตามคณะ  ระดับหลักสูตร  ชื่อปริญญา ตามเอกสารประกอบวาระ
การประชมุ

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาใหผูสํ าเร็จการศึกษาตามท่ีเสนอ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษาตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 รายงานสรุปผลการศึกษากระบวนการจัดทํ ารายงานการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัย
      ขอนแกน ประจํ าป 2547

อธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแกนไดเขาสูกระบวนการจัดทํ ารายงาน
การปฏิบัติราชการตามคํ ารับรองการปฏิบัติราชการในกลุมท่ี 2 (ระดับทาทาย) ประจํ าปงบประมาณ 2547
และปรากฏวาผลการประเมินเบื้องตน โดย ก.พ.ร. ตามที่เผยแพรในส่ือตางๆ วา ผลการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ไมผานเกณฑการประเมิน โดยมีสาเหตุสวนหนึ่งจากการสง SAR ลาชากวากํ าหนด และ
การประชุมรวมระหวางสภามหาวิทยาลัยขอนแกน และผูบริหารมหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 5 มกราคม 2548 ได
เสนอใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาเรื่องดังกลาว  ตามคํ าส่ังมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี
19/2548  ลงวันท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2548  โดยกํ าหนดใหคณะกรรมการศึกษากระบวนการและขั้นตอนการ
ทํ ารายงานผลการปฏบิตัริาชการทีร่ายงานตอ ก.พ.ร. ประจ ําปงบประมาณ 2547 ศกึษาปจจยัหรอืองคประกอบที่
สงผลตอความลาชาในการจดัทํ าและสงรายงาน ผลตอความสมบรูณหรอืความถกูตองของขอมูลท่ีนํ าเสนอ และ
จัดทํ าขอเสนอแนะเพื่อใหการจัดทํ ารายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจํ าป 2548 สมบูรณและจัดสงไดตาม



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 3/2548  เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2548

18

กํ าหนดเวลาตอไป   บัดนี้คณะกรรมการศึกษากระบวนการฯ ไดจัดทํ ารายงานสรุปผลการศึกษาฯ เรียบรอย
แลว ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.2 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีของโรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจํ าป 2547
รองอธิการบดฝีายกจิการพเิศษเสนอตอท่ีประชมุวา เพือ่ใหเปนไปตามขอ 41 และขอ 42

แหงระเบยีบมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวยการบรหิารงานโรงพมิพมหาวทิยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2534
หนวยตรวจสอบภายใน ไดทํ าการตรวจสอบงบดลุและงบก ําไรขาดทนุ สํ าหรบัปส้ินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2547 กบั
บญัชเีอกสารและหลักฐานตางๆ การปฏิบตัทิางบญัชแีละทดสอบรายการอืน่ๆท่ีเห็นวาจ ําเปนตามหลักวชิาการบญัชี
แลว เห็นวา งบการเงนิของโรงพมิพมหาวทิยาลัยขอนแกนแสดงผลการด ําเนนิงานโดยถกูตองตามทีค่วรและ ไดทํ า
ขึน้ตามหลักบญัชท่ีีใชโดยทัว่ไป สํ าหรบัวธีิการคดิราคาสินคาคงเหลือนัน้ไดใชราคาทนุโดยถอืหลัก First-in First-out
(FIFO) การคดิคาเส่ือมราคาสนิทรพัยใชวธีิเสนตรง การบนัทึกบญัชใีชเกณฑคงคาง (ACCURAL BASIS)

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.3 การปฏิรูปการเงินอุดมศึกษาผานระบบกองทุนเงินใหกูยืมที่ผูกกับรายไดในอนาคต
                       อธิการบดเีสนอตอท่ีประชมุวา จากการประชมุเชงิปฏิบตักิาร เรือ่ง การปฏิรปูการเงนิอดุมศกึษา
ผานระบบกองทนุเงนิใหกูยืมท่ีผูกกบัรายไดในอนาคต เม่ือวนัท่ี  19 –20 กมุภาพนัธ  2548 ท่ีผานมา ศ.ดร.เมธี
ครองแกว ไดน ํา (ราง) ประเดน็กรอบแนวคดิระบบการเงนิอดุมศกึษา และเอกสาร Concept paper เรือ่ง กรอบการ
ทํ างานของกองทนุเงนิใหกูยืมท่ีผูกกบัรายไดในอนาคตและกองทุนแบบใหเปลาเพือ่การศกึษาในประเทศไทย มา
สังเคราะหและสรุปเปน  21 ประเด็นคํ าถาม เพื่อหารือรวมกันระหวาง Prof.Bruce  Chapman และ
ผูทรงคุณวุฒิของไทย ซ่ึงผลการพิจารณาในแตละประเด็นคํ าถาม มีสรุปรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.4 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมวา ในชวงท่ีไมมีการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยไดจัดทํ าหนังสือเวียนเสนอตอกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษา จํ านวน 2  ครั้ง และเม่ือถึงวันท่ีครบกํ าหนดการเวียนหนังสือแลว
ปรากฏวาไมมีขอทักทวงแตประการใด จึงถือวาสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ ดงันี้

ครัง้ที ่1 ตามหนงัสือมหาวทิยาลัย ท่ี ศธ 0514.1.1.2/ว.1704  และตามบนัทึก ท่ี ศธ 0514.1.1.2/
ว.124  ลงวันท่ี  15  มีนาคม  2548  โดยครบรอบการเวียนหนังสือในวันท่ี  21  มีนาคม  2548

- ระดับปริญญาตรี        950   คน
- ระดับปริญญาโท             8   คน
            รวม    958   คน
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ครัง้ที ่2 ตามหนงัสือมหาวทิยาลัย ท่ี ศธ 0514.1.1.2/ว.1929  และตามบนัทึก ท่ี ศธ 0514.1.1.2/
ว.145  ลงวันท่ี   23  มีนาคม  2548  โดยครบรอบการเวียนหนังสือในวันท่ี   30  มีนาคม  2548

- ระดับตรี            1,184   คน
- ระดับปริญญาโท           9   คน

        รวม   1,193  คน
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.5 สรุปกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวาง 16  กุมภาพันธ  -  15 มีนาคม 2548
รองอธกิารบดฝีายกจิการพเิศษเสนอตอท่ีประชมุวา ในชวงวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ – 15 มีนาคม 2548

มหาวทิยาลัยไดด ําเนนิกจิกรรมทีสํ่ าคัญๆ ในดานการพฒันาวชิาการและผลติบณัฑติ  การวจิยั  การบรกิารวชิาการ
การสงเสรมิศลิปะและวฒันธรรม  การพฒันานกัศกึษา  การตางประเทศ การพฒันาส่ิงแวดลอม การพฒันาระบบ
บรหิารและบคุลากร    และการจดักจิกรรมพเิศษอืน่ๆ  ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.6 รายงานสรุปขาวมหาวิทยาลยัขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน
      เดือน กุมภาพันธ 2548
          รองอธิการบดฝีายกจิการพเิศษเสนอตอท่ีประชมุวา ฝายกจิการพเิศษ และงานประชาสมัพนัธ

ไดรวบรวมรายงานขาวมหาวทิยาลัยขอนแกน ในหนาหนังสือพิมพ วารสาร ส่ือมวลชน  ประจํ าเดือนกุมภาพันธ
2548   โดยแยกประเภทเปนขาวดานตางๆ เชน ขาวงานวิจัย  บรกิารวิชาการ  กิจกรรม  ท่ัวไป  บริการชุมชน
บุคคล  เปนตน  รวมทั้งส้ิน 86 ขาว   ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.7 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี  ประจํ าเดือนกุมภาพันธ และมีนาคม 2548
อธิการบดเีสนอตอท่ีประชมุวา ในเดอืนกมุภาพนัธ และมีนาคม 2548 อธิการบดไีดปฏิบตัภิาร

กจิตางๆประกอบดวย  งานประจํ าท่ัวไป  กิจกรรมที่เกี่ยวของกับตางประเทศ/วิเทศสัมพันธ  การเปนวิทยากร
บรรยายหรืออภิปราย  และอื่นๆ  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 7  เรื่องอื่นๆ
7.1 ขออนุมัติเพ่ิมจํ านวนรับนักเรียนระดับอนุบาลศึกษาชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2548  และ

                  แนวทางการแกปญหาการรบับุตรบคุลากรเขาศกึษาในโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัขอนแกน
อธิการบดเีสนอตอท่ีประชมุวา ตามทีส่ภามหาวทิยาลัยขอนแกน ในคราวประชมุครัง้ท่ี 2/2548

เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2548 ไดใหความเห็นชอบจ ํานวนนกัเรยีนเพือ่รบัสมัครและด ําเนินการคัดเลือกเขาศึกษา
ระดบัอนบุาลศกึษาปท่ี 1 ประจ ําปการศกึษา 2548  สํ าหรบักลุมสวสัดกิารบคุลากรมหาวทิยาลัยขอนแกนไว จ ํานวน
100 คน   ซ่ึงโรงเรยีนไดด ําเนนิการคดัเลือกและประกาศรายชือ่ผูมีสิทธ์ิเขาศกึษาตัง้แตวนัท่ี 8 เมษายน 2548 แลว
นัน้   เนือ่งจากมบีตุรของบคุลากรมหาวทิยาลัยขอนแกนท่ีสมัครและขอรบัสิทธ์ิสวสัดกิาร จ ํานวน  129 ราย   จงึมี
ผูท่ีไมมีสิทธ์ิเขาศกึษาจ ํานวน 29 ราย  เพือ่เปนการบรรเทาความเดอืดรอนของบคุลากรกลุมดงักลาว และตามมตท่ีิ
ประชมุรวมกบัคณบดี ผูอํ านวยการศูนย สถาบัน สํ านัก เม่ือวันท่ี 18 เมษายน 2548  เห็นชอบใหเสนอสภา
มหาวทิยาลัยขอนแกนเพือ่ขอความเหน็ชอบเพิม่จ ํานวนรบันกัเรยีนกลุมสวสัดกิารบคุลากรมหาวทิยาลัยขอนแกน
อีกจํ านวน 29 คน   ท้ังนี ้โรงเรยีนมีความจ ําเปนตองรบันกัเรยีนจากบคุคลภายนอกเพิม่เตมิใหสามารถเปดหอง
เรยีนใหมไดอกี 1 หอง  เงือ่นไขการรบันกัเรยีนกลุมสวสัดกิารเพิม่ดงักลาวนี ้ใหเปนไปตามแนวทางการแกปญหา
การรบับตุรบคุลากรเขาศกึษาในโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยขอนแกน โดยมวีตัถปุระสงคเพื่อใหคณะ/หนวยงาน
มีสวัสดิการและแรงจงูใจใหบคุลากรสามารถปฏบิตัหินาท่ีไดอยางเตม็ศกัยภาพ การรบันกัเรยีนกลุมสวสัดกิาร
จงึอยูบนพืน้ฐานของความสมัพนัธระหวางคณะ/หนวยงานท่ีบคุลากรสังกดักบัคณะศกึษาศาสตร   ดงันัน้จงึให
คณะ/หนวยงานที่ประสงคจะใหบุตรของบุคลากรเขาศึกษาในโรงเรียนสาธิตฯ ในกลุมสวัสดิการ ทํ าขอตกลง
กับคณะศกึษาศาสตร  และใหมหาวทิยาลัยและคณะรวมกนัด ําเนนิการใหผูปกครองที่คางชํ าระคาใชจายพัฒนา
คุณภาพการศกึษา ช ําระคาใชจายท่ียังคางอยูใหแกโรงเรยีนสาธติฯ ท้ังนี ้ผูท่ีเดอืดรอนอาจขอใหพจิารณาผอนช ําระ
หรอืแบงช ําระคาใชจายได   ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการขอเพิ่มจํ านวนรับนักเรียนระดับ
อนุบาลศึกษาปท่ี 1 ประจํ าปการศึกษา 2548   รวมทั้งใหความเห็นชอบแนวทางการแกปญหาการรับบุตร
บุคลากรเขาศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามที่เสนอ

มต ิ    ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมีมตดัิงน้ี
1) เหน็ชอบใหเพ่ิมจํ านวนรบันักเรยีนระดบัอนุบาลศกึษาปที ่1 ประจ ําปการศกึษา 2548   กลุม

สวสัดกิารบคุลากรมหาวทิยาลยัขอนแกน อกี จํ านวน  29 คน  และรบันักเรยีนในกลุมบุคคลภายนอกเพิม่เตมิ
ใหสามารถเปดหองเรยีนใหมไดอกี  1 หอง

2) เหน็ชอบแนวทางการแกปญหาการรบับุตรบคุลากรเขาศกึษาในโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยั
ขอนแกน  ตามทีเ่สนอ โดยใหใชต้ังแตปการศกึษา 2548 เปนตนไป

7.2  การอทุธรณผลการพจิารณาของ ก.ม. ในการพิจารณาก ําหนดต ําแหนงศาสตราจารย
อธิการบดเีสนอตอท่ีประชมุความวา ดวยมหาวทิยาลัยไดขอให ก.ม. พจิารณาก ําหนดต ําแหนง

เลขท่ี 851 ต ําแหนงรองศาสตราจารยระดบั 9  ซ่ึงรองศาสตราจารยสัญญา  รอยสมมตุ ิ ครองอยูในภาควชิาสรรีวทิยา
คณะแพทยศาสตร เปนต ําแหนงศาสตราจารยในสาขาวชิาสรรีวทิยา ซ่ึง ก.ม. ทํ าหนาท่ีแทน ก.พ.อ. ไดพจิารณา
แลว  เห็นวาผลงานทางวชิาการทีเ่สนอคณุภาพยังไมอยูในเกณฑท่ี ก.ม. ก ําหนด  สํ าหรบัต ําแหนงศาสตราจารย
จงึลงมตไิมอนมัุติ
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        บัดนี้ รองศาสตราจารยสัญญา รอยสมมุติ ไดขออุทธรณผลการพิจารณาดังกลาว  ซ่ึง ก.ม.
ไดวางหลักเกณฑเกี่ยวกับเรื่องการอุทธรณผลการพิจารณากํ าหนดตํ าแหนงทางวิชาการ  วาการอทุธรณผลการ
พจิารณาขอใหเสนอเรือ่งตอ อ.ก.ม. มหาวทิยาลัย เพือ่พจิารณากอนเสนอ ก.ม.  แตเนือ่งจาก  อ.ก.ม. มหาวทิยาลัย
ไดส้ินสุดลงตามพระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และอยูในระหวาง
การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ซ่ึงจะทํ าหนาท่ีเชนเดียวกับ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัย  ประกอบกับ
การขออุทธรณจะครบเวลาตามที่ ก.ม. กํ าหนด  มหาวิทยาลัยจึงจํ าเปนตองสงเรื่องไปท่ี ก.ม. ไวกอน  ดังนั้น
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบในการขออทุธรณผลการพจิารณาก ําหนดต ําแหนง
ศาสตราจารย ของรองศาสตราจารยสัญญา รอยสมมตุ ิเพือ่จักไดแจงมติท่ีประชุมดังกลาวให ก.ม.  ใชประกอบ
ในการพิจารณาตอไป

     จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการขออุทธรณผลการพิจารณากํ าหนดตํ าแหนง

ศาสตราจารยของ รองศาสตราจารยสัญญา  รอยสมมุติ ตามที่เสนอ

7.3 เรื่องเสนอจากคณะกรรมการดานตางๆ ของสภามหาวิทยาลัย
       (สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํ ากัด ขออนุมัติกูเงินมหาวิทยาลัย)

รองอธิการบดีฝายบริหาร ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการเงินของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน เสนอตอท่ีประชุมวา คณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุม
ครั้งท่ี 1/2548 เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2548  ไดพิจารณาเรื่องท่ีสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน
จ ํากดั ขออนมัุตกิูเงนิมหาวทิยาลัยจ ํานวน 150 ลานบาท ในอตัราดอกเบี้ยตํ่ า เพื่อใหเกิดสภาพคลองในการ
บริหารงานของสหกรณฯ  ซ่ึงประสบปญหาการเงินอยูในขณะนี้  คณะกรรมการการเงินฯ เห็นวาเพื่อบรรเทา
ความเดือดรอนใหกับสมาชิกซ่ึงเปนขาราชการภายใตการดูแลของมหาวิทยาลัย ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น และ
ไมใหเกดิผลกระทบตองานท่ีปฏิบตัใิหแกมหาวทิยาลัย จงึเห็นสมควรใหสหกรณฯ กูยืมเงนิจ ํานวน 150 ลานบาท
โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1. ขอใหสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํ ากัด คงสภาพการบริหารงานของสหกรณฯ ซ่ึงมี
คณะกรรมการดํ าเนินงาน ท่ีเปนผูบริหารของมหาวิทยาลัย ในฐานะประธานกรรมการ 1 คน และ กรรมการ
7 คน จนกวาจะใชหนี้ท้ังหมดคืนมหาวิทยาลัยแลวเสร็จ

2. ใหสหกรณฯปรับโครงสรางหนี้ใหแกสมาชิก หักเงินชํ าระหนี้ใหนอยลง โดยหักหนี้ทุกประเภท
จ ํานวน 60%  ใหสมาชกิมีเงนิเหลือใชเปนคาครองชพี 40% ของเงนิเดอืน ซ่ึงขณะนีส้หกรณฯไดด ําเนนิการไปแลว

มหาวิทยาลัยจะคิดดอกเบี้ยเงินกูกับสหกรณฯ ในอัตราเทากับท่ีสหกรณใหดอกเบี้ยเงินฝากกับสมาชิก
เพื่อใหสหกรณฯสามารถระดมทุนได  (ปจจุบันอัตรารอยละ 3.75)

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณา
มติ  ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติในหลักการ และเพ่ือความรอบคอบในการ

อนุมัติจํ านวนเงินกูใหแกสหกรณฯ จึงแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ประกอบดวย
1) อปุนายกสภามหาวทิยาลยั   2) นางสาวนวพร  เรอืงสกลุ  3) นายสารกจิ  ถวลิประวติั   และ
4) รองอธกิารบดฝีายบรหิาร
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7.4  การแกไขปญหาความยากจนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายสมพร  กล่ินพงษา เสนอตอท่ีประชุมวา ตามที่หนังสือพิมพ ไดเผยแพรผลการวิจัย ของ

รศ.สุเมธ แกนมณี  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  หัวหนาคณะวิจัยการศึกษาการพัฒนายุทธศาสตรแกปญหา
ความยากจนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วา ปญหาความยากจนของประชากรในภาคอีสาน เปนปญหาใหญ
ระดับภาคและระดับประเทศ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของใหความสํ าคัญ  ซ่ึงการ
แกไขปญหาความยากจนจ ําเปนตองบรูณาการยทุธศาสตรในการแกปญหาในเชงินโยบายใหชดัเจน นัน้
มหาวทิยาลัยขอนแกนควรไดน ําเรือ่งนีม้าบรรจใุนแผนปฏบิตักิารของมหาวทิยาลัยดวย

ที่ประชุมรับทราบ และมหาวิทยาลัยขอรับไวพิจารณา

7.5 การจัดจางทนายความเพื่อชวยดํ าเนินการดานคดีความของมหาวิทยาลัย
ประธานไดเสนอตอท่ีประชุมวา เนื่องจากขณะนี้คดีความของมหาวิทยาลัยมีเปนจํ านวนมาก

เพื่อใหการดํ าเนินการดานคดีความตางๆ ของมหาวิทยาลัยสามารถเปนไปไดอยางรวดเร็วคลองตัว
มหาวิทยาลัยจึงควรจัดจางทนายความ ชวยจัดการเรื่องคดีความตางๆโดยเฉพาะ โดยใชเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบในการจัดจางทนายความ

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยจัดจางทนายความ โดยใชเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย ตามที่ประธานเสนอ

7.6 ของดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันที่  4 พฤษภาคม 2548
กรรมการและเลขานกุารสภามหาวทิยาลัยเสนอตอท่ีประชมุวา ตามทีไ่ดก ําหนดใหมีการประชมุ

สภามหาวทิยาลัยครัง้ท่ี 4/2548 ในวนัพธุท่ี 4 พฤษภาคม 2548 นัน้ เนือ่งจากระยะเวลาการประชมุหางจากการ
ประชมุครัง้นีเ้พยีง 2 สัปดาห และมหาวทิยาลัยยังไมมีวาระเสนอสภามหาวทิยาลัย จงึของดการประชมุในวนัพธุท่ี
4 พฤษภาคม 2548  ท้ังนี ้การประชมุสภามหาวทิยาลัยครัง้ตอไป จะเปนวนัท่ี 1 มิถนุายน 2548

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

7.7 ขอเชิญรวมรดน้ํ าดํ าหัว นายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมวา หลังจากเสร็จส้ินการประชุม

มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีพิธีรดนํ้ าดํ าหัวขอพรวันสงกรานตจากนายกสภามหาวทิยาลัย ณ หองอาหารสํ านัก
ทะเบียนและประมวลผล จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานรวมพิธีดังกลาวดวย

ที่ประชุมรับทราบ
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เลิกประชุมเวลา   11.30  น.

(รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)
                                                                รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
            กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน

นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน  มูลศรี
ผูจดรายงานการประชุม
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