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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครัง้ที ่ 11/2549  ณ  วันที่  22 สงิหาคม 2549
หมายเหตุ : ไดรบัการรบัรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 12/2549 เม่ือวันที่ 13 กันยายน 2549 เรียบรอยแลว

รายงานการประชุมคณบดี
คร้ังที่ 11/2549

เมือ่วนัอังคารที่ 22 สิงหาคม 2549
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ

                                             
ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต  สกลไชย อธิการบดี ประธาน
2. รศ.ดํ ารงค  หอมดี รองอธิการบดีฝายบริหาร
3. ผศ.พิสิฏฐ  เจริญสุดใจ ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย และ

รักษาราชการแทนผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
แทนรองอธิการบดีฝายวิจัย

4. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
5. ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
6. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท รองอธกิารบดีฝายพัฒนาบุคลากร
7. รศ.ล ําปาง  แมนมาตย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
8. รศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ คณบดคีณะเกษตรศาสตร
9. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร
10. ศ.ละออศรี  เสนาะเมือง คณบดคีณะวิทยาศาสตร
11. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา คณบดคีณะศึกษาศาสตร
12. รศ.สทุธิลักษณ  ตั้งกีรติชัย รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

แทนคณบดคีณะพยาบาลศาสตร
13. ศ.วรุิฬห  เหลาภัทรเกษม คณบดีคณะแพทยศาสตร
14. ผศ.วิไลวรรณ  สมโสภณ รองคณบดีฝายบริหาร

รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
15. รศ.ชชูาติ อารีจิตรานุสรณ คณบดคีณะเทคนิคการแพทย
16. ผศ.วีระศักดิ์  ชายผา คณบดคีณะสาธารณสุขศาสตร
17. รศ.อินทรพล  หอวิจิตร คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
18. ผศ.เกษม  นันทชัย คณบดีคณะเทคโนโลยี
19. รศ.ประจักษ  พัวเพ่ิมพูลศิริ คณบดคีณะสัตวแพทยศาสตร
20. ผศ.ธนสิทธิ์  จันทะรี รองคณบดีฝายวิจัย

แทนคณบดคีณะสถาปตยกรรมศาสตร
21. รศ.มันทนา  สามารถ คณบดคีณะวิทยาการจัดการ
22. ผศ.รุง  ธีระพิจิตร คณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร
23. รศ.สมาน  ลอยฟา ผูอ ํานวยการสํ านักวิทยบริการ

(ส ํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู)
24. รศ.ชรัตน  มงคลสวัสดิ์ ผูรักษาราชการแทนผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร
25. รศ.มนัส  ปะนะมณฑา รองผูอํ านวยการฝายบริหาร

แทนผูอ ํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
26. นายสุรเชษฐ  ม่ังมีศรี รองผูอํ านวยการ

แทนผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ
27. ผศ.เพ็ญประภา  เพชระบูรณิน รองผูอํ านวยการฝายบริหาร

แทนผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล
(ส ํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)

28. รศ.สุธา  ภูสิทธิศักดิ์ รองประธานสภาคณาจารย คนที่ 1
แทนประธานสภาคณาจารย

29. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข รองอธกิารบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
เลขานุการที่ประชุม

30. นางสังวาลย ชางทอง หวัหนาสํ านักงานอธิการบดี
ผูชวยเลขานุการที่ประชุม

ผูไมมาประชุมเน่ืองจากติดราชการและภารกิจอ่ืน
1. ผศ.อารมย  ตตัตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ  
2. ผศ.วันชัย สุมเล็ก รองอธกิารบดีฝายวิทยาเขตหนองคาย
3. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย คณบดคีณะเภสัชศาสตร
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ผูเขารวมประชุม
1. นางบุบผา  ชอบใช รองประธานสภาขาราชการและลูกจาง คนที่ 2

แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง
2. นางณัฐสมล  ธนกูลรังสฤษดิ์ ผูชวยผูอํ านวยการ

แทนผูอ ํานวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

เร่ิมประชุมเวลา 09.55 นาฬิกา

ประธานกลาวเปดประชมุและด ําเนินการประชมุตามระเบยีบวาระดงัตอไปน้ี

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองแจงตอที่ประชุม
1.1  ผลการประเมนิคุณภาพภายนอก (รอบสอง) เพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษา
        ระดับอุดมศึกษา  
ประธานเสนอตอทีป่ระชมุวา ตามทีม่หาวทิยาลยัไดรับการประเมนิคณุภาพภายนอก (รอบสอง)

จาก สมศ. ในระหวางวนัที ่16-18 สงิหาคม 2549 ทีผ่านมานัน้ สรุปผลการประเมนิอยางไมเปนทางการ คอื
มหาวทิยาลยัขอนแกนผานเกณฑการประเมนิทกุมาตรฐาน  โดยมีคะแนนคอนขางสงู ไดคาคะแนนในระดบัดมีาก
จํ านวน 5 มาตรฐาน และคาคะแนนระดบัด ีจํ านวน  2 มาตรฐาน มีคะแนนเฉลีย่รวม 4.65 และไดรับการรับรองทกุกลุม
สาขาวชิา นอกจากนี ้ยังมีขอคดิเหน็เสนอแนะเพิม่เตมิจากคณะกรรมการประเมนิ ซ่ึงจะไดนํ ามาเผยแพร
ในโอกาสตอไป  จากผลการประเมนิดงักลาว มหาวิทยาลัยคงตองมีการประชุมปรึกษาหารือ ในประเด็นที่เปนจุด
ออนของกระบวนการไดมาของขอมูล  เพ่ือจะไดหาแนวทางการแกไขตอไป

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

1.2  การจัดทํ าแผนปฏิบัติราชการ /แผนยุทธศาสตร ประจํ าป 2550
ประธานเสนอตอทีป่ระชมุวา ขอเรียนเชิญคณบดี ผูอํ านวยการ หรือผูแทน รวมประชุมเพ่ือจัดทํ า

แผนปฏิบัติราชการ/แผนยุทธศาสตร ประจํ าป 2550 ในวันพุธที่ 23 สงิหาคม 2549  ซ่ึงการประชุมคร้ังน้ีจะดํ าเนิน
การจัดท ําแผนกลยทุธ โครงการ และกํ าหนดคาเปาหมายตัวชี้วัดใหแลวเสร็จ เพ่ือสงขอมูลให สํ านักงาน ก.พ.ร.
ภายในวันที่  25 สงิหาคม 2549  ซ่ึงจะมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยภายในมหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวทิยาลยัผูทรงคุณวุฒิ 1 ทาน คือ นายเฉลิมชัย  วงษนาคเพ็ชร รวมประชุมดวย

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบและขอเรยีนเชิญเขารวมการประชุมดังกลาวดวย
ทีป่ระชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณบดี คร้ังที่ 10/2549 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2549
ทีป่ระชมุมีมติใหแกไขดงัน้ี
- หนา 2 วาระที ่1.2 ค ําวา “ชอง 9” ใหแกไขเปน “ชอง 7”
- หนา 3 บรรทดัที ่3 จากทาย ตดัค ําวา “อกีสวนหน่ึง” ออก และค ําวา “ผูบริหาร” ใหแกไขเปน         “รอง

อธกิารบด”ี
- หนา 7 วาระที่ 5.6 บรรทัดที่ 3 ขอความ “สงภาพลักษณ....” ใหแกไขเปน “สงเสริมภาพ

ลักษณ...”
- หนา 8 วาระที ่6.1 ใหปรับแกไขมตทิีป่ระชมุ ดงัน้ี “ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมีมตเิหน็ชอบในหลกั

การ และมขีอคดิเหน็เสนอแนะ ใหเพ่ิมเตมิขอความทายขอ 4.4 ทีเ่อือ้ใหกบับางหลกัสตูรทียั่ง
ไมไดท ําการตรวจสอบบญัช ีใหสามารถด ําเนินการยอนหลงัได”

เม่ือแกไขเรียบรอยแลว ทีป่ระชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุคร้ังที ่10/2549 เม่ือวนัที ่9 สงิหาคม 2549

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสบืเน่ืองจากการประชุมคร้ังกอน   -ไมมี-

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา
4.1  การใชประโยชนที่ดินในทองที่ อ.ศรีสมเด็จ จ.รอยเอ็ด ของคณะเกษตรศาสตร
คณบดคีณะเกษตรศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา ตามทีก่ระทรวงมหาดไทย  ไดอนุมัติให

มหาวทิยาลยัขอนแกนใชประโยชนในที่ดินสาธารณประโยชนในทองที่อํ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด จํ านวน
3 แปลง ดังน้ี

แปลงที ่1 ในทองที่หมูที่ 3 ตํ าบลศรีสมเด็จ เน้ือที่ประมาณ 100 – 0 - 00 ไร
แปลงที ่2 ในทองที่ “ดงบานดู” หมูที่ 12 ตํ าบลสวนจิก เน้ือที่ประมาณ 490 – 1-37.5 ไร
แปลงที ่3 ในทองที่ “โคกปาแต” ตํ าบลโพธิ์สัย  เน้ือที่ประมาณ 1,074 – 3 - 26.9 ไร
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คณะฯไดเขาท ําประโยชนในที่ดินแปลงที่ 3 ตั้งแตป พ.ศ.2531 เปนตนมา และไดดํ าเนินการขอถอนสภาพที่ดิน
สาธารณประโยชนเรียบรอยแลว สํ าหรับที่ดินแปลงที่ 1 และ 2 น้ัน คณะฯยังไมไดเขาทํ าประโยชนเน่ืองจากมี
ปญหาราษฎรเขาท ําประโยชนในที่ดินและที่ดินอยูลึก มีทางเขา กวางเพียง 4 เมตร ไมคุมกับการลงทุน จึงยังไม
ไดด ําเนินการขอถอนสภาพที่ดินฯ ซ่ึงหากคณะฯดํ าเนินการอาจมีปญหากับราษฎรที่ทํ าประโยชนในที่ดินทั้งสอง
แปลงดงักลาว คณะฯไดพิจารณาแลว จึงขอเสนอยกเลิกการใชที่ดินในแปลงที่ 1 และ แปลงที่ 2

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลวเห็นวา  กอนตัดสินใจทีจ่ะขอถอนสภาพ หรือขอยกเลกิการใชที่

ดิน  ควรมกีารศึกษาขอมลูรายละเอยีดในดานตางๆ เชน ประโยชนการใชทีดิ่น ความคุมคาในการรกัษาไว
ความคุมทนุในการบรหิารจดัการ และความเห็นของประชาชนและผูปกครองสวนทองถิน่ จงึเห็นควรให
มหาวทิยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการเพือ่พจิารณาด ําเนินการเรือ่งน้ีโดยดวนตอไป

4.2  พจิารณาเสนอแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิรวมเปนกรรมการในคณะกรรมการ
        เพือ่พจิารณาโครงการจัดต้ังกลุมวิจัยและศูนยวิจัย
ผูชวยอธกิารบดฝีายวิจัย ผูแทนรองอธิการบดีฝายวิจัย เสนอตอที่ประชุมวา เพ่ือใหเปนไปตาม

ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 566/2549 เร่ืองหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการจัดตั้งกลุมวิจัยและศูนย
วจัิย ขอ 7.5 ทีก่ ําหนดใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิจํ านวน 3 ทาน รวมเปนกรรมการในคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาโครงการจดัตั้งกลุมวิจัยและศูนยวิจัย โดยฝายวิจัยไดเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิในแตละสาขาวิชา
มาเพ่ือประกอบการพิจารณาดวยแลว  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมีมติเสนอผูมีรายช่ือตอไปน้ี รวมเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโครงการจัดต้ังกลุมวิจัยและศูนยวิจัย คือ
1.  สาขาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไดแก  ศ.ดร.ประนอม  จันทรโณทัย
2.  สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ  ไดแก ศ.ดร.เชิดชัย  รัตนเศรษฐากุล
3.  สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไดแก  รศ.ดร.ยุพิน  เตชะมณี
ทัง้น้ี  ทีป่ระชุมมขีอคิดเห็นเสนอแนะในเชงินโยบายในการจดัต้ังศูนยวจิยัเฉพาะทาง

ในประเด็นเกีย่วกบั ความจ ําเปนในการจดัต้ัง ความครอบคลมุทกุสาขาวชิา ควรพจิารณาใหมี
ความสอดคลองกบั กรอบ ทศิทางการวจิยัของมหาวทิยาลัยทีไ่ดรับความเห็นชอบจากสภามหาวทิยาลัยแลว
เปนหลัก

4.3  ขออนุมติัจดัต้ังศูนยวิจัยรวมเฉพาะทางดานสวนประกอบฮารดดิสกไดรฟ
คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา คณะวิศวกรรมศาสตรเสนอขอจัดตั้งศูนยวิจัย

รวมเฉพาะทางดานสวนประกอบฮารดดิสกไดรฟ (Center of Excellence in HDD Component R&D) โดยมีวัตถุ
ประสงคเพ่ือ

1. เปนศนูยวจัิยรวมเฉพาะทางดานสวนประกอบฮารดดิสกไดรฟ ที่ใหการสนับสนุนทางดาน
เทคโนโลยีและเพ่ิมศกัยภาพทางดานการออกแบบ การผลิต และการประกอบชิ้นสวนฮารดดิสกไดรฟของอุตสาห
กรรมฮารดดิสกไดรฟในประเทศ

2.  สนับสนุนทางดานเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมและโซอุปทานของอุต
สาหกรรมฮารดดิสกไดรฟ

3.  เพ่ือกอใหเกดิความรวมมือระหวางบุคลากรในดานตางๆ รวมถึงผูเชี่ยวชาญในภาคอุตสาห
กรรม  ภาคการศึกษาและหนวยงานวิจัยของประเทศ

4.  เพ่ือสงเสริมการผลติผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาน้ี ซ่ึงเปนที่ตองการของประเทศและทั่วโลก
5.  เพ่ือเปนการเผยแพรองคความรูดานน้ีในระดับนานาชาติและระดับชาติ

ศนูยวจัิยรวมเฉพาะทางดังกลาว จะมีสถานะเปนองคกรในกํ ากับของมหาวิทยาลัย ภายใตการกํ ากับดูแลของ
คณะวศิวกรรมศาสตร โครงสรางหลักของศูนย ประกอบดวย คณะกรรมการอํ านวยการศูนยฯ มีคณบดีคณะ
วศิวกรรมศาสตรเปนประธานโดยตํ าแหนง ทํ าหนาที่กํ ากับดูแลการดํ าเนินงานของศูนยฯ และมีผูอํ านวยการ
เปนผูบริหารงาน โดยมีรายละเอียดแผนการบริหารศูนยฯ ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม งบประมาณในการ
ด ําเนินการระยะ 5 ปแรก คาดวาจะมีรายรับจากการสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ จาก
ศนูยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ ( NECTEC: National Electronics and Computer
Technology Center) ภายใตโครงการเสริมสรางความแข็งแกรงใหแกอุตสาหกรรมฮารดดิสกไดรฟ (HDD
Cluster) และกลุมอตุสาหกรรมฮารดดิสกไดรฟ ในการรับจางทํ าวิจัยและบริการวิชาการ

ทัง้น้ี คณะกรรมการประจํ าคณะฯ คราวประชุมคร้ังที่ 53-13/2549 เม่ือวันที่ 10 สิงหาคม 2549
ไดใหความเห็นชอบดวยแลว
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จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ ใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ

พจิารณาตอไป โดยมขีอคิดเห็นเสนอแนะวา ควรปรบัช่ือเปน “ศูนยวจิยัรวมดานสวนประกอบฮารดดิสกไดรฟ”
4.4   การดํ าเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณา
        แตงต้ังบุคคลใหดํ ารงตํ าแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
        ศาสตราจารย พ.ศ. 2549
เลขานุการทีป่ระชมุเสนอตอทีป่ระชมุวา ดวยคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา (ก.

พ.อ.) ไดออกประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํ ารงตํ าแหนงผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2549 เพ่ือใหสภาสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางใน
การออกขอบงัคบัตามมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
และในการพจิารณาแตงตั้งบุคคลใหดํ ารงตํ าแหนงทางวิชาการในแตละสถาบันน้ัน ในบทเฉพาะการของประกาศฯ
ก ําหนดใหการด ําเนินการตามประกาศนีเ้ร่ิมใชกบัผูทีเ่สนอขอก ําหนดต ําแหนงตัง้แตวนัที ่1 ตลุาคม 2549 เปนตนไป
ดงัน้ัน เพ่ือใหการด ําเนินการตามประกาศฯ เปนไปดวยความเรียบรอย มหาวิทยาลัยจึงไดจัดทํ าสรุปสาระสํ าคัญ
ซ่ึงเปนประเดน็ทีท่ีป่ระชุมคณบดีควรพิจารณากอนเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือออกเปนขอบังคับ ดังน้ี

1.  (ราง) ขอบงัคบัมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคล
    ใหด ํารงต ําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2549
2.  การแตงตัง้คณะกรรมการพจิารณาต ําแหนงทางวชิาการ  ตามสาระในประกาศฯ หมวดที ่1 วรรคแรก
3.  แนวคดิเกีย่วกบัการแตงตั้งอนุกรรมการเพื่อทํ าหนาที่แทนคณะกรรมการพิจารณาตํ าแหนง
    ทางวิชาการ เพ่ือ
    3.1  ประเมนิผลการสอนของผูเสนอขอ
    3.2  ตรวจสอบและกลัน่กรองผลงานทางวชิาการของผูเสนอขอ เปนการเบือ้งตนในดานปริมาณ

และคณุภาพตามเกณฑ
4.  การแตงตัง้ผูทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ
5.  คาใชจายในการดํ าเนินการ
6.  ข้ันตอนการดํ าเนินการ
ทัง้น้ี ไดนํ าเสนอเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา  ประกอบดวย
1.  การด ําเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลให

ด ํารงต ําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2549
2.  (ราง) ขอบงัคบัมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคล

ใหด ํารงต ําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2549
3.  ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํ ารงตํ าแหนงผูชวย-

ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2549
4.  ขอบงัคบัมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย หลักเกณฑและวิธีการพิจารณากํ าหนดตํ าแหนงและ

เงินประจ ําตํ าแหนงทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547
5.  บันทกึที่ ศธ 0514.1.3.5/ว.5166  เร่ือง การย่ืนเร่ืองขอกํ าหนดตํ าแหนงทางวิชาการ
6.  แบบส ํารวจ “ปญหา ความคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนํ าประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองหลัก

เกณฑและวธิกีารพจิารณาแตงตั้งบุคคลใหดํ ารงตํ าแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
พ.ศ.2549” ซ่ึงมหาวทิยาลยัไดรวบรวมขอมูลความเห็นจากคณะ/หนวยงาน และเสนอไปยัง สกอ.

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมมีติ ดังน้ี
1.  (ราง) ขอบงัคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตง

ต้ังบคุคลใหดํ ารงตํ าแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2549
มติ  ทีป่ระชุมมมีติเห็นชอบในหลักการ (ราง)  ขอบังคับฯ ตามที่เสนอ โดยใหแกไข ขอ

6 (2) จาก “ครอบคลุมสาขาวิชา...”  เปน “ครอบคลุมกลุมสาขาวิชา...”  และใหกํ าหนดนิยาม
“กลุมสาขาวิชา” เพิ่มเติมในขอ 4 ดวย

2.รายช่ือผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่เสนอเปนกรรมการในคณะกรรมการพิจารณา
ตํ าแหนงทางวิชาการ

มติ  ทีป่ระชุมมมีติเสนอรายช่ือผูทรงคุณวุฒิภายนอก เปน 3 กลุม เพื่อใหครอบคลุม
ทกุกลุมสาขาวชิา โดยเสนอรายชื่อกลุมสาขาวิชาละ 5 รายช่ือ เพื่อนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ตอไป  ดังน้ี



- 5 -

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครัง้ที ่ 11/2549  ณ  วันที่  22 สงิหาคม 2549
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กลุมสาขาวิชา ช่ือ
วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 1. ศ.ฉลอง  เกิดพิทักษ

2. ศ.อารันต  พัฒโนทัย
3. ศ.วิชัย  ร้ิวตระกูล
4. ศ.วิสุทธิ์  ใบไม
5. ศ.อรอนงค  นัยวิกุล

กลุมสาขาวิชา ช่ือ
วทิยาศาสตรสุขภาพ 1. ศ.ศาสตรี  เสาวคนธ

2. ศ.สมจิต  หนุเจริญกุล
3. ศ.เชิดชัย  รัตนเศรษฐากุล
4. ศ.ณรงค  สาริสุต
5. ศ.รุจา  ภูไพบูลย

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1. ศ.ธีระ  รุญเจริญ
2. ศ.ฉวีลักษณ  บณุยะกาญจน
3. ศ.ชัยยงค  พรหมวงศ
4. ศ.ปรีชา  ชางขวัญยืน
5. ศ.ปราณี  กุลละวณิชย

3.ข้ันตอนการดํ าเนินการ
มติ  ทีป่ระชุมมมีติเห็นชอบในหลักการ รางข้ันตอนการดํ าเนินการตามที่เสนอ โดยมีขอ

คิดเห็นเสนอแนะ ดังน้ี
(1)  ควรเพิม่เติมรายละเอียดในประเด็นตางๆ ดังน้ี

1.1 การเสนอขอกํ าหนดตํ าแหนงทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ
1.2 การอุทธรณ
1.3 การผิดจรรยาบรรณในทางวิชาการ

(2)  ควรก ําหนดหลักเกณฑ การพิจารณาผลงานทางวิชาการ โดยกํ าหนดสัดสวน
      ทีเ่หมาะสมของผลการประเมินผลการสอน กับผลงานทางวิชาการ
(3)  เมือ่รางหลกัเกณฑและวิธีการฯ การเสนอแตงต้ังดังกลาวผานความเห็นชอบจาก
      สภามหาวทิยาลัยแลว  มหาวิทยาลัยจะไดจัดประชุมช้ีแจงกอนนํ าไปสูการปฏิบัติ
      ตอไป

4. คาใชจายในการดํ าเนินการ
มติ  ทีป่ระชุมมมีติเกี่ยวกับคาใชจายในการดํ าเนินการ ดังน้ี

คาใชจาย ผูรับผิดชอบ
1. คาใชจายสํ าหรับคณะกรรมการพิจารณาตํ าแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัย
2. คาใชจายสํ าหรับผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ คณะรับผิดชอบ

โดยการตัดโอนเงินจากคณะ
ใหกองการเจาหนาที่
เปนผูดํ าเนินการ

3. คาใชจายสํ าหรับอนุกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิภายใน
    - อนุกรรมการประเมินผลการสอน
    - อนุกรรมการตรวจสอบ/กลั่นกรองผลงานเบื้องตน

มหาวิทยาลัย

4.5  การพิจารณาสรรหาผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูชวยอธกิารบดฝีายวิจัย ผูแทนรองอธิการบดีฝายวิจัย เสนอตอที่ประชุมวา ตามมติที่ประชุมคณะ

กรรมการประจํ าสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่ 2/2548 เม่ือวันที่ 24 ธนัวาคม 2548 เหน็ชอบใหสถาบันวิจัยและ
พัฒนา เสนอตอมหาวิทยาลัยแตงตั้งผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือใหเปนไปตามขอ 9 แหงขอบังคับ
มหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย การสรรหาผูอํ านวยการสถาบัน สํ านัก ศูนย และสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2542 ใหอธกิารบดเีสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
เพ่ือด ําเนินการในการสรรหาผูอํ านวยการ สถาบนัฯ จึงใครขอใหพิจารณาสรรหาผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา
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จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว ใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป

และมีขอสังเกต ดังน้ี
-  มหาวทิยาลัยไดกํ าหนดบทบาทหนาที่ของหนวยงานดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย

อยางชัดเจน โดยใหสถาบันวิจัยและพฒันา มหีนาที่ในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาและเสริมสรางองค
ความรู  และ สํ านักบริหารงานวิจัย มีหนาที่ประสาน กํ ากับ ดูแลการวิจัย  ดังน้ัน  พันธกิจของทั้งสอง
องคกรดังกลาว ตองสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยดวย

ระเบยีบวาระที่  5  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ
5.1   หนังสือขอบคุณการจัดระเบียบบริเวณหลังหอพักนักศึกษาที่ 22
        จากองคการนักศึกษา มข.
ประธานเสนอตอที่ประชุมวา  องคการนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ไดมีหนังสือที่ สน.

มข.051/2549 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2549  แสดงความขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ไดรวมกับทางจังหวัดขอนแกน
ด ําเนินการจดัระเบยีบบริเวณหลงัหอพักนักศกึษาที ่22 ตามทีอ่งคการนักศกึษาไดมีหนังสอืเสนอขอใหแกไขปญหา
บริเวณดงักลาว ซ่ึงปจจุบนัสามารถลดปญหาตางๆทีเ่กดิข้ึนได ท ําใหนักศกึษามสีวสัดภิาพในการด ํารงชวีติมากข้ึน

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

5.2  สรุปผลการดํ าเนินงานศูนยปฏิบัติการออกกํ าลังกายมหาวิทยาลัยขอนแกน
รองอธกิารบดฝีายพัฒนานักศกึษาเสนอตอทีป่ระชมุวา ตามทีม่หาวทิยาลยัขอนแกน รวมกบัตลาดหลกัทรัพยแหง

ประเทศไทย ไดจัดตัง้ศนูยปฏิบตักิารออกก ําลงักายมหาวทิยาลยัขอนแกน (Bon Physique Fitness KKU) ข้ึน และไดเปดใหบริการ
ตัง้แตวนัที ่20 สงิหาคม 2548 เปนตนมาน้ัน สรุปผลการด ําเนินงานจนถงึวนัที ่31 กรกฎาคม 2549 มี ดงัน้ี

1. สรุปรายรับ
1.1  คาสมัครสมาชิก จํ านวน 1,394,600  บาท
1.2  คาใชบริการรายคร้ัง (คูปอง) จํ านวน    373,460  บาท
1.3  คาบริการอื่นๆ จํ านวน      11,560  บาท
       รวมรายรับทั้งสิ้น จํ านวน 1,779,620  บาท

2. ขอมูลการรับสมคัรสมาชิกและการตออายุสมาชิก ปจจุบันมีการสมัครสมาชิก 955 ราย
(จํ านวน 1,020 คน) และมีการตออายุสมาชิก 94 ราย (จํ านวน 114 คน)

3. มีการใชบริการของสมาชิกจํ านวน 28,488 คร้ัง และมีผูใชบริการรายคร้ัง (คูปอง) จํ านวน
14,047 คร้ัง รวมผูใชบริการทั้งสิ้น 42,535 คร้ัง

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบและขอเรยีนเชิญคณบดี ผูอํ านวยการ ใชบริการที่ศูนยดังกลาวดวย
ทีป่ระชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่นๆ
6.1 รายงานผลการตรวจสอบบญัชีโครงการพเิศษหลกัสูตรสาธารณสขุศาสตรบณัฑติ (ตอ

เน่ือง) ป 2548
คณบดคีณะสาธารณสุขศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา ตามคํ าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่

338/2549 ลงวนัที ่7 กมุภาพันธ 2549 เร่ืองแตงตั้งผูตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บณัฑิต (ตอเน่ือง) ของคณะสาธารณสุขศาสตร ประจํ าปงบประมาณ 2548 ผูตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษ
ไดตรวจสอบงบดลุ รายรับ-รายจาย สํ าหรับปสิ้นสุดเพียงวันที่ 30 กันยายน 2548 กับบัญชีเอกสารและหลักฐาน
ตางๆ การปฏบิตัแิละทดสอบรายการอื่นๆที่เห็นวาจํ าเปนตามหลักวิชาการบัญชีแลว เห็นวางบการเงินน้ีแสดงผล
การด ําเนินงานโดยถกูตองตามที่ควรและไดทํ าข้ึนตามหลักบัญชีที่ใชโดยทั่วไป การบันทึกบัญชีใชเกณฑคงคาง
ในป 2548 มีรายรับสูงกวารายจาย 1,235,836.32 บาท ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ
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6.2 การขออนุมติัเปดหลักสูตร
ดวยมีหลกัสตูรทีข่ออนุมัติเปดสอน ที่ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรอง

หลกัสูตร เรียบรอยแลว จํ านวน 3 หลกัสูตร ดังน้ี

ช่ือหลักสูตรและสาขาวิชา หนวยงานรับผิดชอบ

ผานความเห็นชอบของคณะ
กรรมการกลั่นกรองหลักสูตร

ของมหาวิทยาลัย
(คร้ังที่ วันที่)

1.หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.2549
1.1ระดบัปริญญาตรี
(1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
     สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

คณะมนษุยศาสตรและ
สังคมศาสตร

15/2549
  (4 ส.ค.2549)

1.2ระดบัปริญญาโท
(1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต
     สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

คณะมนษุยศาสตรและ
สังคมศาสตร
และบัณฑิตวทิยาลัย

14/2549
  (21 ก.ค.2549)

(2) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต
     สาขาวิชาจติวทิยาการศึกษาและ
     การใหคํ าปรึกษา

คณะศกึษาศาสตร
และบัณฑิตวทิยาลัย

15/2549
  (4 ส.ค.2549)

รวมหลกัสตูรปรับปรุง  ระดับปริญญาตรี 1 หลกัสูตร
รวมหลกัสตูรปรับปรุง  ระดับปริญญาโท 2 หลกัสูตร

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

6.3  ปฏิทนิการรับบคุคลเขาศึกษาในมหาวทิยาลัยขอนแกนโดยวธิรัีบตรง
        ประจ ําปการศึกษา 2550
เลขานุการทีป่ระชมุ เสนอตอทีป่ระชมุวา ตามทีม่หาวทิยาลยัไดก ําหนดปฏทินิการสอบคดัเลอืกบคุคล

เขาศกึษาในมหาวทิยาลยัขอนแกน โดยวธิรัีบตรง ประจํ าปการศกึษา 2550 ในระหวางวนัที ่30 ตลุาคม – 1 พฤศจิกายน
2549 น้ัน  เน่ืองจาก ระหวางวนัดงักลาวเปนวนัท ําการปกต ิและเปนสปัดาหแรกของการเปดภาคการศกึษาปลายของโรง
เรียน อาจมผีลกระทบในการจดัหากรรมการคมุสอบ จึงขอเปลีย่นแปลงวนัสอบ จากวนัจันทรที ่30 ตลุาคม –วนัพุธที ่1
พฤศจิกายน 2549 เปน วนัเสารที ่4-วนัจันทรที ่6 พฤศจิกายน 2549 โดยมีรายละเอยีดปฏิทนิการด ําเนินการตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชมุ

รองผูอ ํานวยการฝายบริหาร ผูแทนผูอ ํานวยการส ํานักบริหารและพฒันาวิชาการ (สํ านักทะเบียนและ
ประมวลผล) เสนอตอที่ประชุมเพ่ิมเติมวา เน่ืองจากเพิ่งไดรับแจงดวนจากทางจังหวัดขอนแกนวา  จะมีการสอบคดั
เลอืกบคุคลเขาท ํางานขององคการบริหารสวนจังหวดั (อบจ.) ในจังหวดัขอนแกน จังหวดันครราชสมีาและจงัหวดั
อดุรธานี ในวนัที ่5 พฤศจิกายน 2549  ซ่ึงการสอบดงักลาวมผีลกระทบในการใชสถานทีโ่รงเรียนทีเ่ปนสนามสอบ และ
การจัดหากรรมการคมุสอบ จึงขอเสนอเลือ่นวนัสอบขอเขียนวชิาหลกัออกไปอกีประมาณ 1 สปัดาห

เลขานุการทีป่ระชมุแจงตอทีป่ระชมุเพ่ิมเตมิวา หากมคีวามจ ําเปนตองเปลีย่นแปลงก ําหนดวนัสอบดงั
กลาว  มหาวทิยาลยักจ็ะเรงด ําเนินการใหทนัโดยไมใหกระทบกบัวนัประกาศผลสอบทีไ่ดก ําหนดไวเดมิ

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา
ทีป่ระชุมรับทราบ  และเห็นชอบในหลักการการเลื่อนวันสอบขอเขียนวิชาหลักออกไปอีก

1 สัปดาห เปนวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2549

6.4  วารสารวจิยั มข. ปที ่11 ฉบบัที ่2
กองบรรณาธกิารวารสารวจัิย มข. ไดจัดพิมพวารสารวิจัย มข. ปละ 4 ฉบับ เพ่ือเผยแพรบทความ

ประเภทตางๆ ของคณาจารยในมหาวทิยาลยั รวมทัง้ผลงานวชิาการจากนกัวชิาการภายนอกมหาวทิยาลยัดวย บดัน้ี
ไดด ําเนินการจดัพิมพวารสารวิจัย มข. ปที่ 11 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2549) เรียบรอยแลว ซ่ึงมีราย
ละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ
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6.5  ขอกลาวหาวาอธกิารบดีมหาวทิยาลัยขอนแกนกระท ําผดิวนัิยรายแรง
รองอธกิารบดฝีายกิจการพิเศษเสนอตอที่ประชุมวา งานวินัยและนิติการไดตรวจสอบขอเท็จจริง

กรณีมีหนังสอืทีท่ ําใหเขาใจวาออกจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2549
ทีล่งนามโดย นายวรนันท  บุนนาค ตํ าแหนง นักวิจัยระดับ 7 สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา รองเรียนถึงรัฐมนตรีวา
การกระทรวงศกึษาธกิาร เผยแพรในบริเวณมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีขอความที่อาจทํ าใหผูไดอานหรือรับฟงคํ าบอกเลา
ตอๆไปเชือ่หรือเขาใจผดิได  โดยหนังสือดังกลาว  มีขอความเกี่ยวกับบริเวณตลาดเจพร 2 ที่ระบุวาอธิการบดีเปน
ผูกลาวถอยค ําทีไ่มเหมาะสมเกี่ยวกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และเปนการเบิกความอันเปนเท็จและนํ าสืบหรือ
แสดงหลกัฐานอนัเปนเท็จตอศาลปกครองขอนแกน ตามหนังสือที่ ศธ 0514.1.3.4/พิเศษ ลงวันที่ 5 กรกฎาคม
2549  ซ่ึงขอความในหนงัสอืฉบับน้ีเปนเร่ืองสืบเน่ืองจากคดีที่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขต
หนองคายถูกยิงเสียชีวิต เม่ือวันที่ 23 มีนาคม 2549 ณ บริเวณตลาดเจพร 2  จากเหตกุารณที่เกิดข้ึนทํ าใหนัก
ศกึษาไดย่ืนหนังสอืตอนายกสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอใหมหาวิทยาลัยดํ าเนินการแกไขปญหาที่เกิดข้ึน ณ บริเวณ
ตลาดเจพร 2  มหาวทิยาลยัขอนแกน จึงไดประสานขอความรวมมือกับทางจังหวัดขอนแกน เพ่ือกํ าหนดมาตร
การแกไขปญหาดงักลาว และมหาวิทยาลัยไดนํ าแผงเหล็กซ่ึงเลื่อนไดมาปดกั้นในชองทางหมายเลข 4 (ทาง
เขา-ออก ตลาดเจพร 2) จึงเปนเหตใุหมีคดฟีองตอศาลปกครองติดตามมาอีก คือ กรณี นายเกษมศกัดิ์  เมธา
ประเสริฐ ผูประกอบการบริเวณหลังหอพักนักศึกษาที่ 22  ไดย่ืนฟองมหาวิทยาลัยขอนแกน ตอศาลปกครอง
ขอนแกน ขอใหศาลพิจารณาไตสวนฉกุเฉิน เพ่ือก ําหนดมาตรการบรรเทาทกุขชัว่คราว กรณีทีม่หาวทิยาลยัขอนแกน ใช
แผงเหลก็ปดกั้นบริเวณหลังหอพักนักศึกษาที่ 22 ซ่ึงศาลไดมีค ําสัง่ไมรับคํ าฟอง และใหจํ าหนายคดีออกจากสา
รบบความแลว ซ่ึงในคดน้ีี มหาวทิยาลัยตองชี้แจงขอมูลตางๆตอศาลซ่ึงมีรายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ
0514.1.3.4/พิเศษ ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2549 ตามที่ นายวรนันท  บุนนาค ไดมีหนังสือกลาวหาอธิการบดีวา
1) ใสความลกูศษิยของตนเอง  2) นํ าความไปเบิกอันเปนเท็จ  3) นํ าสืบหรือแสดงพยานหลักฐานอันเปนเท็จตอ
ศาลปกครองขอนแกน  4) อธิการบดีเปนเจาพนักงาน ทํ าใหเกิดความเสียหายแกนักศึกษาหญิงของมหาวิทยาลัย
ขอนแกนทัง้หมด  ซ่ึงงานวินัยและนิติการไดตรวจสอบขอเท็จจริงแลว ปรากฏวา อธิการบดีมิไดเปนผูกลาวถอย
ค ําตามทีป่รากฏในหนงัสอืกลาวหาของนายวรนันท บุนนาค แตขอความที่กลาวหา ปรากฏในเอกสารที่องคกรนัก
ศกึษาย่ืนตอนายกสภามหาวิทยาลัยและผูวาราชการจังหวัดขอนแกนเม่ือวันที่ 3 พฤษภาคม 2549

ทั้งน้ี  นายววิฒัน  ภัทรธีรกานต อดีตประธานสภานักศึกษา ปการศึกษา 2548  นายมงคล
พรศกัดิห์าร ประธานสภานักศึกษา และ นายชิดชัย  ไขไพรวัน นายกองคการนักศึกษา  เสนอตอที่ประชุมวา
ขอชีแ้จงวตัถปุระสงคการจัดทํ าปฏิญญารวมองคกรนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ทีมี่ตอปญหาที่เกิดข้ึนบริเวณ
ตลาดเจพร 2  น้ัน เปนขอมูลที่ไดมาจาก การรวบรวมจากขอเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมจ
ริยธรรมและพิทกัษสิทธิประโยชนนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน โดยไมเกี่ยวของกับผูบริหารของมหาวิทยาลัย
แตอยางใด

นอกจากนี ้ รองประธานสภาขาราชการและลูกจาง คนที่ 2 ผูแทนประธานสภาขาราชการและลูก
จาง ไดแจงตอที่ประชุมเพ่ิมเติมวา  หนังสือของนายวรนันท  บุนนาค ฉบับดังกลาวน้ัน มิไดเปนมติของที่ประชุม
สภาขาราชการและลกูจางแตอยางใด และที่ประชุมสภาฯจะไดมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการกระทํ าของ
บคุคลดงักลาวและเหน็ควรใหมีการพิจารณาดํ าเนินการทางวินัยและทางกฎหมายตอไปดวย

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ  และคณบดคีณะเทคนิคการแพทยมีขอคิดเห็นเสนอแนะวา

มหาวทิยาลัยควรมีการพิจารณากลั่นกรองเอกสารกอนนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัย หรือกอนเขาสู
กระบวนการพิจารณาของศาลตอไป

6.6  รางงบประมาณประจํ าป 2550 ของสถานจัดการและอนุรักษพลังงาน
        คณะวิศวกรรมศาสตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา สถานจัดการและอนุรักษพลังงาน

คณะวศิวกรรมศาสตร ขอเสนอรางงบประมาณประจํ าป 2550 ซ่ึงจัดทํ างบประมาณแบบสมดุล มีประมาณรายรับ
และรายจายเปนเงิน 6,200,000 บาท  จากการวิเคราะหและประเมินสถานการณในรอบปงบประมาณ 2550 น้ี
คาดวารายไดจะลดลงจากปกอนๆ อยางมีนัยสํ าคัญ สาเหตุหลักเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐ ในการ
ยกเลกิการสนบัสนุนคาใชจายการจางที่ปรึกษาดานอนุรักษพลังงานแก อาคารควบคุม และโรงงานควบคุม ซ่ึงสง
ผลใหผูประกอบการสวนใหญไมดํ าเนินการวาจางที่ปรึกษาดานอนุรักษพลังงาน หรือวาจางในราคาที่ตํ่ ามาก  ซ่ึง
รายไดจากงานดานน้ี เคยเปนแหลงรายไดหลักของสถานฯ มาตลอด

ทัง้น้ี คณะกรรมการอํ านวยการสถานจัดการและอนุรักษพลังงาน คราวประชุม คร้ังที่ 4/2549
เม่ือวนัพุธที ่9 สงิหาคม 2549 ไดมีมติเห็นชอบในรางงบประมาณดังกลาวแลว

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลวใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครัง้ที ่ 11/2549  ณ  วันที่  22 สงิหาคม 2549
หมายเหตุ : ไดรบัการรบัรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 12/2549 เม่ือวันที่ 13 กันยายน 2549 เรียบรอยแลว

เลิกประชุมเวลา 12.35 นาฬิกา

  (ลงชื่อ)           กลุธดิา  ทวมสุข
             (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)

                   รองอธกิารบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
                  เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน  มูลศรี
ผูบันทึกรายงานการประชุม
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