
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
ครั้งที่  1/2549

วันพุธที่  18  มกราคม 2549
ณ  หองประชุมกมลทิพย 1  โรงแรมสยามซิต้ี กรุงเทพฯ
-------------------------------------------

ผูมาประชุม
  1. พลตํ ารวจเอกเภา  สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน   ประธาน
  2. นางผาณิต  นิติทัณฑประภาศ           อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
                                                           และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  3. นายทองใบ  ทองเปาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  4. นายสมพร  กล่ินพงษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  5. นายเตช  บุนนาค         กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  6. ศ.จีระ  หงสลดารมภ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ
  7. รศ.ศักรินทร  ภูมิรัตน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  8. นางสาวนวพร  เรืองสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  9. นายอภิสิทธ์ิ รุจิเกียรติกํ าจร ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
 10. รศ.สุมนต   สกลไชย                               อธิการบดี
 11. ผศ.พิศิษฐ  โจทยกิ่ง ประธานสภาคณาจารย
 12. รศ.ดํ ารงค  หอมดี          รองอธิการบดีฝายบริหาร
                 กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากผูแทนรองอธกิารบดี
 13. รศ.ประจักษ  พัวเพิ่มพูลศิริ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร

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

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
 16. รศ.จิตเจริญ  ไชยาคํ า ผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ

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

จากคณาจารยประจํ า
 19. ศ.เมธา  วรรณพัฒน                                    กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
                                                                  จากคณาจารยประจํ า
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 20. รศ.วันเพ็ญ  วิโรจนกูฏ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารยประจํ า

 21. รศ.มนตรี  บุญเสนอ        กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารยประจํ า

 22. นายบุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย               กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
                     จากขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย

 23. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข                 รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
              กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

 24. นางสังวาลย  ชางทอง                                 ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูไมมาประชุม  (เนื่องจากติดราชการ  หรือภารกิจสํ าคัญ)
1. นายเจตน  ธนวัฒน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
2. พล.ต.อ.สมชาย  ไชยเวช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
3. นายสุชาติ  เมืองแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
4. ศ.ปยะวัติ  บุญ-หลง               กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
5. ศ.กนก  วงษตระหงาน    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
6. นายพิสิฐ  ล้ีอาธรรม                    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
7. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา คณบดีคณะศึกษาศาสตร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี

ผูเขารวมประชมุ
 1. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
 2. รศ.พิศาล  ศิริธร รองอธิการบดีฝายวิจัย
 3. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
 5. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
 6. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร
 7. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก รกัษาราชการแทนรองอธกิารบดฝีายวทิยาเขตหนองคาย

เริม่ประชมุเวลา        10.30  นาฬกิา

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

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
   ครั้งที่  9/2548  เม่ือวันที่  7  ธันวาคม 2548
ท่ีประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 9/2548 เม่ือวันท่ี 7

ธันวาคม 2548  แลว มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกลาว โดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องสืบเน่ือง
4.1 รายงานสถานภาพสินทรัพยและการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแกน

เพียงวันที่ 27  ธันวาคม  2548
รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอท่ีประชุมวา มหาวิทยาลัยขอรายงานสถานภาพ

สินทรัพยและการลงทุนของมหาวิทยาลัย และรายจายจากเงินรายไดเพียงวันท่ี  27 ธันวาคม 2548  ดังนี้
1. สถานภาพสินทรัพยและการลงทุน

ประเภท จํ านวนเงิน
(บาท)

จํ านวนเงิน
(บาท)

สินทรัพย 4,073,048,733.63
   ก) ประเภทดอกผลใชได 3,773,074,385.67
   ข) ประเภทดอกผลมีขอกํ าหนด 299,974,347.96
การลงทุน 4,073,048,733.63
    เงนิฝากธนาคาร/สถาบนัการเงนิ 1,757,308,733.63 1,757,308,733.63
   ตราสารหนี้ 1,915,740,000.00

พันธบัตร 1,129,980,000.00
หุนกู (รวมบรรษทัเงนิทุน) 422,000,000.00
อื่นๆ 363,760,000.00

   ตราสารทุน 400,000,000.00*
หุนสามัญ -
กองทุนรวมทีล่งทุนในหุน 400,000,000.00

* NAV ณ วนัท่ี 27 ธันวาคม  2548  = 10.64  บาท
  ราคาปดตลาดหลักทรพัยกองทุนรวมวายภัุกษ = 9.09  เปนเงนิ 363,600,000.-บาท

2. รายได
     2.1 ดอกเบีย้รบัปงบประมาณ 2549 ( 1 ต.ค.2548 – 27 ธ.ค. 2548 ) = 17,463,471.26 บาท

3.  รายจายจากเงนิรายไดของมหาวทิยาลัย ในปงบประมาณ 2549 (1 ตลุาคม  -27 ธันวาคม 2548)
3.1 งบบุคลากร    17,582,791.16 บาท
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3.2 งบดํ าเนินงาน              49,196,978.74 บาท
3.3 งบลงทุน      3,835,306.93 บาท
3.4 งบเงินอุดหนุน             372,201,317.83 บาท
3.5 รายจายอื่นๆ               52,299,498.73 บาท

รวม    495,115,893.39     บาท
4. สหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยขอนแกน

มหาวิทยาลัยขอนแกนใหกูยืมเงินจํ านวน 150,000,000.00 บาท
มหาวิทยาลัยไดรับดอกเบี้ยจากสหกรณออมทรัพยแลว จํ านวน 5 งวด (ก.ค.- พ.ย. 2548)
เปนเงิน  2,311,643.84  บาท

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องเพ่ือพิจารณา
5.1 ประมาณการรายได-รายจาย ของโรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน

                ประจํ าป 2549
รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอท่ีประชุมวา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย

การบริหารงานโรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2534 กํ าหนดใหโรงพิมพฯจัดทํ างบประมาณรายรับ-
รายจายแตละป เปนรางงบประมาณเสนอคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการอํ านวยการ และอธิการบดี
พิจารณาตามลํ าดับ แลวนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป  บัดนี้ โรงพิมพมหาวิทยาลัย
ขอนแกน ไดจัดทํ าประมาณการรายได-รายจาย ของโรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจํ าป 2549
(1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2549) ซ่ึงไดประมาณรายไดจากการขายและบริการ  11,350,000.00 บาท
มีตนทุนการพิมพ 5,839,575.00 บาท  และคาใชจายในการดํ าเนินงาน  2,497,900.00 บาท  มีกํ าไร
หลังหักคาใชจายในการดํ าเนินงาน 3,012,525.00 บาท  กํ าไรสุทธิ  2,462,525.00 บาท   ซ่ึงมีราย
ละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ท้ังนี้ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีคราวประชุม
ครั้งท่ี 21/2548 เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2548 เรียบรอยแลว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบประมาณ ตามประมาณการรายได-รายจาย

ของโรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจํ าป 2549  ตามที่เสนอ

5.2 การกํ าหนดคาน้ํ าหนักในแตละมาตรฐาน สํ าหรับการประเมินภายนอก
      ในการประเมินเพ่ือการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา

กรรมการและเลขานกุารสภามหาวทิยาลัยเสนอตอท่ีประชมุวา ดวยสํ านกังานรบัรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จะดํ าเนินการตรวจประเมินคุณภาพสถาบันการศึกษาเพื่อใหการ
รับรองมาตรฐานการศึกษา โดยมีแผนจะดํ าเนินการตั้งแตเดือนมกราคม 2549 เปนตนไป ท้ังนี้ สมศ. ขอ
ใหมหาวิทยาลัยพิจารณากํ าหนดคานํ้ าหนักในแตละมาตรฐานที่เหมาะสมกับลักษณะของมหาวิทยาลัย โดย
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แบงกลุมมาตรฐานออกเปน 2 กลุม ดังนี้
- กลุมมาตรฐานที่ 1 (มาตรฐานที่ 1-4) สมศ.กํ าหนดคานํ้ าหนักของคะแนนเบื้องตน

รวม 70 คะแนน โดยสถานศึกษาสามารถเพิ่มคานํ้ าหนักไดอีก 30 คะแนน
- กลุมมาตรฐานที่ 2 (มาตรฐานที่ 5-7) สมศ.กํ าหนดคานํ้ าหนักใหรวม 60 คะแนน

ท่ีประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งท่ี 21/2548  เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2548 ไดมีมติใหแตงตั้ง
คณะทํ างานเพื่อพิจารณากํ าหนดคานํ้ าหนัก ซ่ึงประกอบดวย รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ รอง
อธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ คณบดีคณะวิทยาศาสตร คณบดีคณะศึกษาศาสตร คณบดีคณะ
เภสัชศาสตร และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร  โดยคณะทํ างานไดประชุมพิจารณาแลว เห็นควรใหเพิ่ม
คานํ ้าหนกัท่ี สมศ. ใหแตละสถานศกึษาสามารถเพิม่ไดอกี 30 คะแนน ในมาตรฐานที ่1 จ ํานวน 15 คะแนน
และมาตรฐานที่ 2 จํ านวน 15 คะแนน     ท้ังนี้ ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุม
ครั้งท่ี 1/2549 เม่ือวันท่ี  11 มกราคม 2549  ดวยแลว  ตามตารางดังนี้

มาตรฐาน คาน้ํ าหนัก
ท่ี สมศ. กํ าหนด

เบ้ืองตน

คาน้ํ าหนักท่ี
มหาวิทยาลัยสามารถ

เพิ่มไดอีก 30

รวม

1.  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 20 + 15
2.  มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 20 + 15
3.  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 20 +   0
4.  มาตรฐานดานการทํ านุบํ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 10 +   0

รวม มาตรฐานที่ 1 – 4 70 30 100
5.  มาตรฐานดานการพัฒนาองคการและบุคลากร 20
6.  มาตรฐานดานการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 20
7.  มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ 20
          รวม มาตรฐานที่ 5-7 60
เหตุผล
เนือ่งจากการประเมนิเพือ่รบัรองมาตรฐานการศกึษาระดบัอดุมศกึษานีค้ณะกรรมการประเมนิฯ จะแบงออก
เปน 3 กลุม ตามลักษณะของสถาบันท่ีรับการประเมิน ดังนี้

ก. สถาบันอุดมศึกษาท่ีเนนการวิจัยและบัณฑิตศึกษา
ข. สถาบันอุดมศึกษาท่ีเนนการผลิตบัณฑิต
ค.  สถาบันอุดมศึกษาท่ีเนนการใหบริการชุมชนและใหโอกาสทางการศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแกนควรพิจารณาเสนอรับการประเมินในกลุม ก. จึงควรกํ าหนดคานํ้ าหนักคะแนนเพิ่ม
ขึ้นในมาตรฐานที่ 1 และมาตรฐานที่ 2  ดวยเหตุผลดังนี้

1. ตามแผนกลยุทธการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน (พ.ศ. 2548 –2552) และแผนปฏิบัติ
ราชการสี่ป (พ.ศ. 2548 – 2551) มหาวิทยาลัยขอนแกนไดกํ าหนดทิศทางและกลยุทธของการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ใหเปน “มหาวิทยาลัยแหงการวิจัย” เพื่อมุงเสริมสรางศักยภาพงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเปน
ฐานหลักสํ าหรับการผลิตบัณฑิตและการสรางองคความรู อันจะยกระดับความเปนเลิศทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยสูความเปนสากล ตัวชี้วัดในมาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพบัณฑิต  และมาตรฐานที่ 2 ดานงาน
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วิจัยและงานสรางสรรค เปนกรอบการประเมินคุณภาพท่ีจะผลักดันใหมหาวิทยาลัยเกิดการพัฒนาไปตาม
ทิศทางสู “มหาวิทยาลัยแหงการวิจัย” ตามที่กํ าหนด
 2. สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดกํ าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ
อุดมศึกษา ซ่ึงเปนขอสรุปท่ีไดจากการประชุมผูทรงคุณวุฒิทางการศึกษา เม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม 2548
รวมทั้งสอดคลองกับการประชุมรวมกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายเกี่ยวกับการอุดม
ศึกษา ซ่ึงอาจแบงเปน 4  ประเภท คือ มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยท่ีเนนการสอนระดับปริญญา
ตรี   มหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ  และมหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา  การกํ าหนดประเภทของมหาวิทยาลัยยอม
จะเชื่อมโยงกับการสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยของ สกอ. ซ่ึงเปนเรื่องท่ีหลีกเล่ียงไมไดท่ีมหาวิทยาลัย
จะตองมีทิศทางการพัฒนาท่ีชัดเจน และเห็นไดชัดวาทิศทางของมหาวิทยาลัยขอนแกนนาจะอยูในกลุม
มหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา

3. จากผลการประเมินคุณภาพและผลการประเมินการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ี
ผานมา ท้ังท่ีเปนผลการประเมินโดย สมศ. รอบที่ 1 เม่ือปการศึกษา 2546 ผลการประเมินโดย ก.พ.ร.
เม่ือป 2547 และ 2548  และผลการประเมินตามระบบประกันคุณภาพภายใน ป 2548 มหาวิทยาลัย
ขอนแกนมีผลการดํ าเนินงานตามตัวชี้วัดตางๆ ท่ีอยูในมาตรฐานที่ 1 และมาตรฐานที่ 2 อยูในระดับท่ีสูง
กวาเกณฑเปนสวนมาก สวนตัวชี้วัดท่ีตํ่ ากวาหรือมีความจํ าเปนท่ีตองพัฒนาใหสูงกวาเกณฑมากขึ้น ก็อยูใน
วิสัยท่ีจะพัฒนาได

ซ่ึงการกํ าหนดคานํ้ าหนักในแตละมาตรฐาน สํ าหรับการประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษา
ตอ สมศ. ตองไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยดวย

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการกํ าหนดคาน้ํ าหนักในแตละมาตรฐาน

สํ าหรับการประเมินเพ่ือการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
โดยเพ่ิมคาน้ํ าหนักที่ สมศ. ใหแตละสถานศึกษาสามารถเพิ่มไดอีก 30 คะแนน ในมาตรฐานที่ 1
มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต  15 คะแนน  และ ในมาตรฐานที่ 2 ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
15 คะแนน    ทั้งน้ี มีขอคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมวา มหาวิทยาลัยควรจัดทํ ารายละเอียดคํ าอธิบายให
ชัดเจน เก่ียวกับตัวชี้วัดในแตละมาตรฐาน เพ่ือใหคณะ หนวยงานเขาใจตรงกัน  โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
เรื่องของหนวยนับ

5.3 รางขอบังคับฯ วาดวย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2544
                แกไขเพ่ิมเติม

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมวา เพื่อใหการดํ าเนินการ
บริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ีเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ และจํ านวน
นักเรียนที่จะรับในแตละป ซ่ึงไมใชเรื่องท่ีเปนประเด็นพิจารณาในระดับนโยบาย ใหสามารถดํ าเนินการได
อยางคลองตัวและรวดเร็ว  คณะศึกษาศาสตรจึงไดเสนอรางขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2544 แกไขเพิ่มเติม  โดยมีประเด็นการเสนอขอปรับปรุงแกไข
ท่ีสํ าคัญ ในสวนของการกํ าหนดหลักเกณฑวิธีการและจํ านวนนักเรียน ในขอ 9.4 ซ่ึงตามขอบังคับเดิมจะ
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ตองเสนอขอความเห็นชอบตอสภามหาวิทยาลัย   แตขอบังคับฯใหมนี้ การกํ าหนดหลักเกณฑวิธีการ และ
จํ านวนนักเรียนที่จะรับใหเสนอตอคณะ และท่ีประชุมคณบดี     ซ่ึงมีรายละเอียดตามรางขอบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2544 แกไขเพิ่มเติม  ตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม ท้ังนี้  ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี
21/2548 เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2548 เรียบรอยแลว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติใหความเห็นชอบ รางขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน

วาดวย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2544 แกไขเพ่ิมเติม ตามที่เสนอ

5.4  ขอหารือมติสภามหาวิทยาลัยเก่ียวกับการชะลอการสรรหาหัวหนาภาควิชา
อธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งท่ี

6/2548 เม่ือวันท่ี 7  กันยายน 2548  ไดพิจารณาวาระที่ 5.3 เรื่องขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงการ
แบงสวนราชการในคณะในสวนการจัดการเรียนการสอน  โดยมีมติเห็นชอบการปรับโครงสรางในสวนการ
เรียนการสอนของคณะเกษตรศาสตร   คณะเทคนิคการแพทย และคณะศึกษาศาสตร  พรอมทั้งเห็นชอบ
ในหลกัการการชะลอการสรรหาหวัหนาภาควชิาคณะตางๆ ทีจ่ะวางลง จนกวาพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยั
ขอนแกนฉบับใหมมีผลใชบังคับและมีประกาศการแบงสวนงานใหม    โดยใหแตงต้ังผูรักษาราชการ
แทนปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน เวนแตกรณีที่อยูระหวางกระบวนการสรรหา ก็ใหพิจารณาดํ าเนินการ
ตอไปได ตามขอเสนอของอธิการบดี   ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุมเฉพาะเรื่อง
ประกอบวาระการประชุมนั้น

เนื่องจาก ขณะนี้รางพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยขอนแกน ยังอยูระหวางการนํ าเสนอเขา
วาระการประชุมของสภาผูแทนราษฎร ซ่ึงปดสมัยประชุมไปแลว จึงทํ าใหกระบวนการตราพระราชบัญญัติ
ชะลอออกไปอีก   คาดวากวาจะมีผลบังคับใชนาจะเกินกวา 6 เดือนขึ้นไป  ซ่ึงท่ีประชุมคณบดีคราวประชุม
ครั้งท่ี 21/2548  เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2548 ไดพิจารณาเห็นวา การท่ีรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ขอนแกนชะลอออกไป และยังไมมีการสรรหาหัวหนาภาควิชา  อาจเปนอุปสรรคในการดํ าเนินงานของภาค
วิชาได จึงไดเสนอใหทบทวนมติสภามหาวิทยาลัยในสวนของการใหชะลอการสรรหาหัวหนาภาควิชา
สํ าหรับกรณีของคณะที่ยังไมไดมีการปรับโครงสรางโดยการยุบรวมภาควิชา เนื่องจากในบางคณะยังไมไดมี
การปรับโครงสรางการแบงสวนราชการภายใน ดังนั้น จึงเปนโครงสรางเดิมท่ียังมีภาควิชาอยู และจะมีผู
ครบวาระการดํ ารงตํ าแหนงหัวหนาภาควิชาในเร็วๆนี้  จึงเห็นควรใหมีการสรรหาหัวหนาภาควิชา

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหยกเลิกมติสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่

6/2548 เม่ือวันที่ 7  กันยายน 2548  เรื่องการชะลอการสรรหาหวัหนาภาควชิา   สํ าหรับกรณีของ
คณะที่ยังไมไดมีการปรับโครงสรางโดยการยุบรวมภาควิชา
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5.5    การสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
อธิการบดเีสนอตอท่ีประชมุวา ดวย รองศาสตราจารยสมหมาย ปรเีปรม คณบดบีณัฑติวทิยาลัย

และ รองศาสตราจารยสุเมธ แกนมณ ี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  จะครบวาระการด ํารงต ําแหนงในวนัท่ี
29 พฤษภาคม 2549 นี ้ ดงันัน้ เพือ่ใหเปนไปตามขอบงัคับมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหาคณบดี
พ.ศ. 2542  และท่ีแกไขเพิม่เตมิ จงึขอเสนอสภามหาวทิยาลัย พจิารณาแตงตัง้คณะกรรมการสรรหาคณบดี
บณัฑติวทิยาลัย และคณบดคีณะวทิยาการจดัการ ตามขอ 6 แหงขอบงัคับดังกลาว      และตามค ําส่ังสภา
มหาวทิยาลัยขอนแกน ท่ี 28/2548  ลงวนัท่ี  19  ธันวาคม  2548  แตงตัง้คณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะพยาบาลศาสตร แลวนั้น เนื่องจาก นางสาวนวพร  เรืองสกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ซ่ึงไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร   ติดภารกิจไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได
เพื่อใหการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตรดํ าเนินไปดวยความเรยีบรอย  จงึเห็นควรเสนอแตงตัง้
กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคณุวฒิุ 1 ทาน ทํ าหนาท่ีเปน กรรมการสรรหาคณบดคีณะพยาบาลศาสตร
แทน นางสาวนวพร เรืองสกุล ดวย

จงึเสนอสภามหาวทิยาลัยเพือ่พจิารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดี ดังน้ี

1. คณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบดวย
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน เปน  ประธานคณะกรรมการ
2. ศาสตราจารยจีระ  หงสลดารมภ เปน  กรรมการ
3. รองศาสตราจารยศักรินทร  ภูมิรัตน เปน  กรรมการ
4. คณบดีคณะศึกษาศาสตร  เปน  กรรมการ
5. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร เปน  กรรมการ
6. รองศาสตราจารยวันเพ็ญ วิโรจนกูฏ เปน  กรรมการ
7. ประธานสภาคณาจารย เปน  กรรมการ

2. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประกอบดวย
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน เปน  ประธานคณะกรรมการ
2. นางผาณิต  นิติทัณฑประภาศ  เปน  กรรมการ
3. นายอภิสิทธ์ิ  รุจิเกียรติกํ าจร เปน  กรรมการ
4. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร  เปน  กรรมการ
5. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร เปน  กรรมการ
6. รองศาสตราจารยมนตรี บุญเสนอ เปน  กรรมการ
7. ประธานสภาคณาจารย เปน  กรรมการ

3. แตงต้ังให  นางผาณิต  นิติทณัฑประภาศ   เปน กรรมการสรรหาคณบดคีณะพยาบาลศาสตร
   แทน นางสาวนวพร  เรืองสกุล
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5.6 เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษา    
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมวา ดวยคณะตางๆในสังกัดโดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ ําคณะไดเสนอขออนมัุตปิรญิญาใหแกผูสํ าเรจ็การศกึษาโดยรบัรองวาได
ตรวจสอบรหัสประจํ าตัวนักศึกษา  ชื่อ-ชื่อสกุล รายวชิา  สาขาวชิา  และคะแนนเฉลีย่สะสม ถกูตองเรยีบรอย
แลว มหาวทิยาลัยจงึน ําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตามอํ านาจตามความในมาตรา 16 (3)
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541   จ ํานวน 26 คน   ประกอบดวย

- ระดับปริญญาโท                    4 คน
- ระดับปริญญาตรี                  22 คน

ซ่ึงมีรายละเอยีดสรปุการจ ําแนกผูสํ าเรจ็การศกึษาตามคณะ   ระดบัหลักสูตร  ชือ่ปรญิญา ตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชมุ

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติปริญญาใหผูสํ าเร็จการศึกษาตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 การลงนามในบันทึกขอตกลงกับมูลนิธิสถาบันความรวมมือเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ

                ลุมน้ํ าโขง
อธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมวา จากการประชุมคณะมนตรีสถาบันความรวมมือเพื่อพัฒนา

เศรษฐกิจลุมนํ้ าโขง เม่ือวันท่ี 3  ธันวาคม 2548  ณ มหาวิทยาลัยเว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
ท่ีประชุม โดยทานประธาน (นายเตช บุนนาค) ไดเสนอใหมหาวิทยาลัยขอนแกน อนุญาตใหสถาบันฯใช
บริการตางๆของมหาวิทยาลัยขอนแกน เหมือนกับการใชบริการตางๆ ท่ีเคยไดรับกอนปรับสถานภาพเปน
มูลนิธิ และอธิการบดีไดพิจารณาเห็นวา สถาบันฯตั้งอยูภายในบริเวณมหาวิทยาลัยขอนแกน หากไมไดรับ
ความสะดวกจากการบริการตางๆ ของมหาวิทยาลัยอาจทํ าใหสถาบันไมสามารถดํ าเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ประกอบกับสถาบันฯอยูในการกํ ากับดูแลของกระทรวงการตางประเทศ จึงเห็นควรใหความ
รวมมือดังกลาว

ในการนี้ จึงไดมีการรวมบันทึกขอตกลงระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกน และมูลนิธิสถาบัน
ความรวมมอืเพือ่พฒันาเศรษฐกจิลุมนํ ้าโขง  เม่ือวนัท่ี 23  ธันวาคม 2548  ซ่ึงมีรายละเอยีดบนัทึกขอตกลงฯ
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.2 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมวา ในชวงท่ีไมมีการประชุม

สภามหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยไดจัดทํ าหนังสือเวียนเสนอตอกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษา จํ านวน 2 ครั้ง และเม่ือถึงวันท่ีครบกํ าหนดการเวียน
หนังสือแลวปรากฏวาไมมีขอทักทวงแตประการใด จึงถือวาสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ ดงันี้
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ครัง้ที ่1 ตามหนงัสือมหาวทิยาลัย ท่ี ศธ 0514.1.1.2/ว.8658  และตามบนัทึก ท่ี ศธ 0514.1.1.2/
ว.625  ลงวันท่ี  19   ธันวาคม  2548  โดยครบรอบการเวียนหนังสือในวันท่ี  26   ธันวาคม  2548

- ระดับปริญญาเอก                  2  คน
- ระดับปริญญาโท                 10   คน
- ระดับปริญญาตรี            4   คน
           รวม       16  คน

ครัง้ที ่2 ตามหนงัสือมหาวทิยาลัย ท่ี ศธ 0514.1.1.2/ว.027  และตามบนัทึก ท่ี ศธ 0514.1.1.2/
ว.004  ลงวนัท่ี   4   มกราคม  2549  โดยครบรอบการเวยีนหนงัสือในวนัท่ี   12   มกราคม  2549

- ระดับปริญญาเอก                2    คน
- ระดับปริญญาโท         28    คน
- ระดับปริญญาตรี        2    คน

        รวม     32     คน
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.3 กํ าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจํ าป 2549
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยได

กํ าหนดใหมีการประชุมเปนประจํ าในวันพุธแรกของเดือนนั้น ฝายเลขานุการท่ีประชุม ไดจัดทํ ากํ าหนดการ
ประชุมประจํ าป 2549 แลว ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  และใครขอหารือการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 2/2549 ในวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2549  เนื่องจากเรื่องท่ีจะเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา จะตองเสนอผานท่ีประชุมคณบดีพิจารณาใหความเห็นมากอน แตคาดวาใน
เดือนมกราคม 2549 นี้ จะไมมีการประชุมคณบดีเพิ่มเติม เนื่องจากในวันพุธท่ี 25 มกราคม 2549 ตรง
กับวันสถาปนามหาวิทยาลัย  ประกอบกับยังไมมีวาระเรงดวน  จึงใครขอเรียนหารือเรื่องการงดการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ในวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2549   โดยกํ าหนดการประชุมครั้งตอไป เปนวันพุธท่ี 1 มีนาคม
2549  แทน

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณา
ทีป่ระชมุรบัทราบ และเหน็ชอบใหงดการประชมุสภามหาวทิยาลยั ในวนัที ่ 1 กุมภาพันธ

2549  โดยกํ าหนดการประชุมครั้งตอไป เปนวันที่  1  มีนาคม  2549

6.4 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี  ประจํ าเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม 2548
อธิการบดเีสนอตอท่ีประชมุวา ในเดอืนพฤศจกิายน และธันวาคม  2548  อธิการบดไีด

ปฏิบตัภิารกจิตางๆประกอบดวย งานประจํ าท่ัวไป  กิจกรรมที่เกี่ยวของกับตางประเทศ/วิเทศสัมพันธ  และ
อื่นๆ  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
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6.5 สรปุกิจกรรมตาง  ๆของมหาวทิยาลยัขอนแกน ระหวาง  16   พฤศจิกายน  - 30  ธนัวาคม 2548
รองอธิการบดฝีายกจิการพเิศษเสนอตอท่ีประชมุวา ดวยในชวงวันท่ี 16 พฤศจิกายน – 30

ธันวาคม 2548  มหาวิทยาลัยไดดํ าเนินกิจกรรมที่สํ าคัญๆ ในดานการพัฒนาวิชาการและผลิตบัณฑิต  การ
วจิยั  การบรกิารวชิาการ   การสงเสรมิศลิปะ วฒันธรรม  การพฒันานกัศกึษา  การตางประเทศ  การพัฒนา
ระบบบริหารและบุคลากร  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดกิจกรรมพิเศษอื่นๆ  ซ่ึงมีราย
ละเอียดบันทึกในแผนซีดี

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.6 รายงานสรุปขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน
      เดือน ธันวาคม 2548

รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษเสนอตอท่ีประชุมวา ดวยฝายกจิการพิเศษและงานประชา
สัมพนัธ ไดรวบรวมรายงานขาวมหาวทิยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร ส่ือมวลชน  ประจํ าเดือน
ธันวาคม 2548   โดยแยกประเภทเปนขาวดานตางๆ เชน  ขาวพัฒนาวิชาการและผลิตบัณฑิต  งานวิจัย  
บรกิารวิชาการ  การพัฒนาระบบบริหารและบุคลากร  พัฒนานักศึกษา กิจกรรมพิเศษ   เปนตน ซ่ึงมีราย
ละเอียดบันทึกในแผนซีดี

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรบัทราบ

ระเบียบวาระที่  7   เรื่องอื่นๆ
7.1 การจดัการแขงขนัขอนแกนมาราธอนนานาชาต ิครัง้ที ่3  วนัอาทติยที ่ 22 มกราคม 2549

ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในฐานะรองประธานกรรมการดํ าเนินงานจัด
การแขงขันขอนแกนมาราธอนนานาชาติ ครั้งท่ี 3 ไดเสนอตอท่ีประชุมวา  มหาวิทยาลัยขอนแกนรวมกับ
จังหวัดขอนแกน จะไดจัดการแขงขันขอนแกนมาราธอนนานาชาติ ครั้งท่ี 3 ในวันอาทิตยท่ี 22 มกราคม
2549  นี้ โดยการจัดวิ่งขอนแกนมาราธอนนานาชาตินี้เปนประเพณีของจังหวัดขอนแกนซ่ึงจะจัดเปน
ประจํ าทุกป กอใหเกิดความสัมพันธอันดีของชาวมหาวิทยาลัยขอนแกนและชาวเมืองขอนแกน เปนการ
รวมมือท้ังภาครัฐภาคและเอกชน  ขอนแกนมาราธอนเปนการจัดวิ่งท่ีไดรับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติ
ซ่ึงสหพันธกรีฑานานาชาติ (IAAF) โดยสมาคมกรีฑาแหงประเทศไทยใน พระบรมราชูปถัมภใหการรับรอง
กาวไปสูหนึ่งในทํ าเนียบของการเปนสมาชิกของ Association of International Marathon and Road Race
(AIMS) การด ําเนนิงานจดัการแขงขนั มิไดจางบรษิทัในการบรหิารจดัการหรอืด ําเนนิการ แตไดดํ าเนินการ
ในรูปของคณะกรรมการ และ อาสาสมัคร มากกวา 1,000 คน  เนนการประชาสัมพันธในทุกระดับ มี
ประเภทการแขงขันตางๆ  3 ประเภท คือ  1) มาราธอน  ระยะทาง 42.195 กิโลเมตร  2) ฮาลฟมาราธอน
ระยะทาง 21.10 กโิลเมตร   และ 3) มินมิาราธอน  ระยะทาง  11.22 กิโลเมตร  นอกจากนี้ยังมีการแขงขัน
เดนิ- วิง่ เพือ่สุขภาพ ระยะทาง 4 กิโลเมตร หรือ Fun Run  คาดวาจะมีผูเขารวมการแขงขนัทุกประเภทรวม
กนั  ไมตํ ่ากวา 4 หม่ืนคน    เสนทางการแขงขันใชถนนหลวงภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยใชถนน
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มิตรภาพสวนหนึ่ง ผานบึงแกนนครในเมืองขอนแกน สูถนนบายพาสสายใหมแลวเขาสูถนนภายใน
มหาวิทยาลัยฯ จนเขาสูเสนชัย   โดยจุดเริ่มตนและส้ินสุดการแขงขัน อยูบริเวณดานหนาของศูนยประชุม
อเนกประสงคกาญจนาภิเษก ในมหาวิทยาลัยขอนแกน ดานถนนมะลิวัลย อ.เมือง จ.ขอนแกน   จุดเดน
ของการแขงขันคือผูชนะการแขงขันจะไดรับถวยรางวัลพระราชทาน และเงินรางวัล  ดังนี้
      ถวยรางวลัพระราชทาน และเงนิรางวลัสํ าหรบัผูท่ีเขาเสนชยัเปนอนัดบัแรก (Overall) ท้ังชาย – หญงิ

      (รวม 2  รางวลั) ในประเภทมาราธอน ฮาลฟมาราธอน และมินมิาราธอน รวมถวยพระราชทาน
       6  รางวัล  ไดแก

    1.   ถวยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ สํ าหรับผูชนะเลิศมาราธอนประเภททั่วไป
          ชาย-หญิง 2 รางวัล   และเงินรางวัลคนละ 200,000 บาท
    2.   ถวยพระราชทานจากสมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ สํ าหรับผูชนะเลิศฮาลฟมาราธอนประเภททั่วไป
          ชาย-หญิง 2 รางวัล  และเงินรางวัลคนละ 40,000 บาท
    3.   ถวยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สํ าหรับผูชนะเลิศมินิ
          มาราธอนประเภททั่วไป ชาย-หญิง 2 รางวัล และเงินรางวัลคนละ 10,000 บาท
นอกจากนี้ ยังมีถวยรางวัลเกียรติยศและเงินรางวัลสํ าหรับผูชนะการแขงขันในอันดับรองลงไปของการ
แขงขนัแตประเภทดวย

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ และเรียนเชิญรวมเปนเกียรติในการแขงขันดังกลาว
ที่ประชุมรับทราบ และประธานไดแสดงความชื่นชมยินดีและขอบคุณตอคณะ

กรรมการดํ าเนินงานจัดการแขงขัน ที่ประสบความสํ าเร็จในการจัดงานอยางดียิ่งมาอยางตอเน่ือง
สรางชื่อเสียงใหแก มหาวิทยาลัยขอนแกน และจังหวัดขอนแกน

7.2 ขอเสนอของประธานสภาคณาจารย
ประธานสภาคณาจารย เสนอตอท่ีประชุมวา  ใครขอเสนอเรื่องตางๆตอท่ีประชุม 3 เรื่อง

ดังนี้
1.  เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

มหาวิทยาลัยควรจัดทํ ากิจกรรมเพื่อเปนการเทิดพระเกียรติ เชน อาจจัดทํ าส่ือท่ีเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ
ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน

2. สภาคณาจารยไดจัดทํ าแบบสอบถาม เรื่องการบริหารกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน
เม่ือเดือนกันยายน 2548 ท่ีผานมา และไดสรุปผลการวิเคราะหแบบสอบถามดังกลาว เสนอตอกรรมการ
สภามหาวทิยาลัยแตละทานไปแลว  และจากสวนหนึง่ของแบบสอบถามดงักลาว ประชากรของมหาวทิยาลัย
สวนใหญ เห็นวามหาวิทยาลัยควรมีผังแมบทที่ชดัเจน จึงใครขอเสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาวางแผนผัง
แมบท เสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป

3. ตามที่ไดมีประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี 890/2548  เรื่อง ภาระงานขั้นตํ่ า
สํ าหรับอาจารยมหาวิทยาลัยขอนแกน  และ ฉบับท่ี 891/2548 เรื่อง แนวทางการติดตามผลงานทางดาน
วิชาการสํ าหรับอาจารยมหาวิทยาลัยขอนแกน นั้น  โดยในประกาศฉบับท่ี 890  ใหคณะพิจารณากํ าหนด
ภาระงานขัน้ตํ ่าของอาจารยแตละคนตามเกณฑภาระงานตามกลุมตางๆ ตามทีถ่นดัได แตประกาศฉบบัท่ี 891
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ไดก ําหนดมาตรฐานภาระงานและการตดิตามผลงานทางวชิาการของอาจารยผูด ํารงต ําแหนงทางวชิาการ และ
มาตรการและผลในทางปฏิบัติ ซ่ึงเสมือนการลงโทษหากมีผลงานไมเปนไปตามมาตรฐานภาระงานที่
กํ าหนด  ซ่ึงเห็นวาประกาศท้ังสองฉบับไมนาจะสอดคลองกันในเรื่องของความเปนเหตุเปนผล จึงขอเสนอ
ประธานกรรมการดานการบริหารงานบุคคลพิจารณาในเรื่องดังกลาวดวย โดยขอใหมีการศึกษาระบบการ
สนับสนุนงานวิจัยของแตละคณะท้ังระบบดวย
                   จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณา
    ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชมุเวลา   12.00 น.

   (ลงชื่อ)          กุลธิดา  ทวมสุข
       (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)

                                                                รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
                      กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน

นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน  มูลศรี
นางสาวลัลธริมา ประจง
ผูจดรายงานการประชุม
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