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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
ครั้งที่  2/2548

วันพุธที่  2  มีนาคม 2548
ณ  หองประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแกนกัลปพฤกษ

มหาวิทยาลัยขอนแกน  จังหวัดขอนแกน
-------------------------------------------

ผูมาประชุม
  1. พลตํ ารวจเอกเภา  สารสิน    นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน     ประธาน
  2. นางผาณิต  นิติทัณฑประภาศ               อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
                                                                  และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  3. นายเจตน  ธนวัฒน                             กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  4. พลตํ ารวจเอกสมชาย  ไชยเวช                       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  5. นายทองใบ  ทองเปาด                      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  6. นายสมพร  กล่ินพงษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  7. นายสุชาติ  เมืองแกว         กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  8. ศ.จีระ  หงสลดารมภ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  9. ศ.กนก  วงษตระหงาน    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
10. รศ.ศักรินทร  ภูมิรัตน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
11. นายพิสิฐ  ล้ีอาธรรม                    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
12. นายสารกิจ  ถวิลประวัติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
13.  นายอภิสิทธ์ิ  รุจิเกียรติกํ าจร ประธานกรรมการสงเสรมิกจิการมหาวทิยาลัยขอนแกน
14. ผศ.พิศิษฐ  โจทยกิ่ง ประธานสภาคณาจารย
15. รศ.สุมนต   สกลไชย                               อธิการบดี
16. รศ.ดํ ารงค   หอมดี          รองอธิการบดีฝายบริหาร
                 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนรองอธิการบดี
17. รศ.ประจกัษ  พัวเพิ่มพูลศิริ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร

      กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
18. รศ.สุลัดดา ลอยฟา        คณบดีคณะศึกษาศาสตร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
19. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย        คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
       กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
20. รศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ คณบดีคณะเกษตรศาสตร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
21. รศ.จิตเจริญ  ไชยาคํ า ผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนผูอ ํานวยการ
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22. รศ.เชิดชัย  ตันติศิรินทร                           กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
                                                                   จากคณาจารยประจํ า
23. ศ.เมธา  วรรณพัฒน                                    กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
                                                                  จากคณาจารยประจํ า
24. รศ.วันเพ็ญ  วิโรจนกูฏ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
                                                                  จากคณาจารยประจํ า
25. รศ.มนตรี  บุญเสนอ               กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง

                       จากคณาจารยประจํ า
26. นายบุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย               กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง

                     จากขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
27. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข                 รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

              กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
28. นางสังวาลย  ชางทอง                                 ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูไมมาประชุม  (เนื่องจากติดราชการ  หรือภารกิจสํ าคัญ)
1. นายเตช  บุนนาค         กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
2. ศ.ปยะวัติ  บุญ-หลง               กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
3. นางสาวนวพร  เรืองสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
4. รศ.กิ่งฟา  สินธุวงษ                กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง

              จากคณาจารยประจํ า

ผูเขารวมประชุม  
1. รศ.พิศาล  ศิริธร รองอธิการบดีฝายวิจัย
2. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
3. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ

เริ่มประชุมเวลา        09.10  นาฬิกา
 ประธานกลาวเปดประชุมและดํ าเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้ คือ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงตอที่ประชุม
   -ไมมี –
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจงตอที่ประชุม
               2.1 ขอเสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมในวาระอื่นๆ
                       กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมวา   ฝายเลขานุการท่ีประชุมมี
วาระการประชุมท่ีขอบรรจุวาระเพิ่มเติมในระเบียบวาระอื่นๆ จ ํานวน 4 เรือ่ง ไดแก เรือ่งการสรรหาผูอ ํานวยการ
วทิยาเขตหนองคาย  การสรรหาคณบดคีณะทันตแพทยศาสตร และคณะเทคโนโลย ี การเสนอแตงตัง้คณะกรรมการ
การเงนิของมหาวทิยาลัยขอนแกน  และ ขออนมัุตหิลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน

    จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
                        ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
  ครั้งที่ 1 /2548 เม่ือวันที่  2  กุมภาพันธ  2548

                       ท่ีประชุมมีมติใหแกไขดังนี้
 1. หนา 13 วาระที ่5.8 บรรทดัท่ี 3 เพิม่ขอความ “ซ่ึงรบัผดิชอบโครงการนี”้ ตอทายขอความ“คณบดคีณะ
     วศิวกรรมศาสตร”
 2. หนา 17 สองบรรทดัสุดทาย ใหตดัขอความซํ ้า “ท้ังนีไ้ดรบัความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุคณบดคีราวประชมุครัง้ท่ี
      21/2547 เม่ือวนัท่ี 1 ธันวาคม 2547 เรยีบรอยแลว ”  ออก
 3. หนา 18 วาระที่ 5.12  แกไขคํ าวา “อธิการ” เปน “อธิการบดี”

4. หนา 19 วาระที ่5.13 ใหสลับขอความในตอนทายของยอหนาแรกใหมใหชดัเจนขึน้ เปน “การบรหิารงาน
    บคุคล ของขาราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษาซ่ึงเดมิเปนหนาท่ีของ ก.ม.   อ.ก.ม. มหาวทิยาลัยขอนแกน
    และ อ.ก.ม. อทุธรณและรองทุกขประจ ํามหาวทิยาลัย  จะอยูในอ ํานาจและหนาท่ีของสภามหาวทิยาลัย” และ
    บรรทดัรองสุดทาย ใหเพิม่ค ําวา“รวมทัง้การ” หนาคํ าวา “กล่ันกรองเรือ่ง…”
5. หนา 28 ทายมตวิาระที ่ 6.9 ใหเพิม่ขอความ  “และมีขอเสนอแนะวามหาวทิยาลัยควรน ําเงนิรายไดไปพจิารณาให
   เปนคาตอบแทนเพิม่เตมิสํ าหรบัต ําแหนงคณบด ีโดยควรศกึษาขอมูลจากมหาวทิยาลัยอืน่วามีการจายคาตอบแทน
   อยางไร และผูด ํารงต ําแหนงคณบดทุีกคณะควรไดรบัคาตอบแทนทีเ่ทาเทียมกนัและเปนธรรมดวย”

  เม่ือแกไขแลวท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกลาว

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเน่ือง
4.1 รายงานสถานภาพเงนิรายได ของมหาวทิยาลยัขอนแกน  เพียงวนัที ่ 18  กุมภาพันธ 2548
           รองอธิการบดฝีายบรหิารเสนอตอท่ีประชมุวา สถานภาพเงนิรายไดมหาวทิยาลัยขอนแกนเพยีงวนัท่ี

18  กมุภาพนัธ 2548 มหาวทิยาลัยขอนแกน มียอดเงนิฝากรวม  3,246,648,497.52 บาท   โดยแยกฝาก ดงันี้
-   ฝากธนาคาร/สถาบนัการเงนิ (ฝากรวมสวนกลาง)  2,547,789,751.08 บาท คิดเปน 78.47 %
    (อัตราดอกเบี้ยเฉล่ีย 4.01%)
-  ฝากธนาคาร/สถาบันการเงิน ท่ีใชชื่อบัญชีเฉพาะ  595,402,743.44 บาท คิดเปน 18.34 %
-  ฝากธนาคารเพือ่ค้ํ าประกนัเงนิกูเพือ่การเคหะสงเคราะห  103,456,003.00 บาท  คิดเปน  3.19 %
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เพ่ิมขึ้นจากเดือนมกราคม 2548  เปนเงิน  91,855,472.23 บาท  มีดอกเบี้ยรับปงบประมาณ
2548  จํ านวน 16,751,086.22 บาท ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ทีป่ระชมุรบัทราบ  และประธานขอใหฝายบรหิารเสนอเอกสารรายละเอยีดการนํ าเงินรายไดไป

ฝากและลงทุนในธนาคารหรือสถาบันการเงินใหสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบทุกเดือนดวย

4.2 รางขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการจัดใหมีคณะกรรมการประจํ า
      บัณฑิตวิทยาลัยและการจัดระบบการบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2548
        กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกน

คราวประชุมครั้งท่ี 1/2548  เม่ือวันท่ี  2  กุมภาพันธ  2548  ไดพิจารณารางขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวยการจดัใหมีคณะกรรมการประจ ําบณัฑติวทิยาลัยและการจดัระบบการบรหิารงานในบณัฑติวทิยาลัย พ.ศ. …
และมีมตใิหบณัฑติวทิยาลัยน ําขอบงัคับไปแกไขปรบัปรงุใหม ตามความคดิเห็น และขอเสนอแนะของท่ีประชมุ ซ่ึง
ประกอบดวยเรือ่งคณะกรรมการประจ ําบณัฑติวทิยาลัย   อ ํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ  และอืน่ๆ นัน้  บดันี ้ ได
ด ําเนนิการปรบัปรงุแกไขรางขอบังคับดังกลาวตามมติสภามหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว   ซ่ึงมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม

    อนึ่ง  เนื่องจากคณะกรรมการประจํ าบัณฑิตวิทยาลัย ประเภทผูทรงคุณวุฒิ จํ านวน 3 คน ได
ครบวาระการด ํารงต ําแหนงเม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2548  บณัฑติวทิยาลัยจงึขอเสนอใหกรรมการดงักลาวปฏิบตัิ
หนาท่ีในต ําแหนงคณะกรรมการประจ ําบณัฑติวทิยาลัย ประเภทผูทรงคณุวฒิุตอไป จนกวาจะมีขอบงัคับฉบบัใหม
ประกาศใช และมีการแตงตัง้คณะกรรมการประจ ําบณัฑติวทิยาลัย ประเภทผูทรงคณุวฒิุชดุใหม

   จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
   มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติใหบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาปรับแกไขรางขอบังคับฯ

และเสนอตอที่ประชุมใหมอีกครั้ง ดังน้ี
- ใหแกไขชื่อขอบังคับฯเปน “ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การจัดระบบการ

บริหารบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2548 ”
- ควรเพิ่มสวนที่เปนนิยาม ของคํ าที่ใชในขอบังคับฯดวย
- ขอ 4 ใหตัดขอความวา “ซึ่งประกอบดวยคณะกรรมการ” ออก
- ขอ 6.2 ใหเพ่ิมขอความเปน “วางนโยบายและแผนงานเกีย่วกับการจดัการหลกัสตูรสาขาวชิารวม”
- ขอ 6.4 แกไขเปน “พิจารณาการขอจดัต้ัง จัดสรร บรหิาร และตดิตามงบประมาณของบณัฑติ

วทิยาลยั”
- ขอ 8 แกไขขอความ “ของคณะกรรมการใหเปนไปตามทีค่ณะกรรมการตามขอ 5 กํ าหนด”

เปน “ของคณะกรรมการประจ ําบัณฑติวทิยาลยั”
- ขอ 10 ขอความ “เปนไปตามที่สภามหาวิทยาลัยกํ าหนด” แกไขเปน “เปนไปตามที่
     สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ”
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และที่ประชุมมีมติเหน็ชอบใหคณะกรรมการประจ ําบัณฑติวทิยาลยั ประเภทผูทรงคณุวฒุิ
ชดุเดมิท ําหนาที่ตอไป ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1  การแตงต้ังคณะกรรมการวางหลกัเกณฑและวธิกีารบรหิารงานดานบรหิารงานบคุคล
อธิการบดเีสนอตอท่ีประชมุวา ตามมาตรา 17 แหงพระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการพลเรอืนใน

สถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ. 2547 กํ าหนดใหสภามหาวิทยาลัยออกขอบังคับกํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
งานบุคคล การพจิารณาต ําแหนงทางวชิาการ และการอทุธรณและรองทุกข ดงันัน้เพือ่ใหการด ําเนนิงานเกีย่วกบั
การบริหารงานบุคคล การพิจารณาตํ าแหนงทางวิชาการ และการอุทธรณและรองทุกขของมหาวิทยาลัยเกิด
ประสิทธิภาพเรยีบรอยและเปนธรรม จงึเสนอสภามหาวทิยาลัยเพือ่พจิารณาแตงตัง้คณะกรรมการด ําเนนิงาน
เกีย่วกบัเรือ่งดงักลาว ดงันี้

1. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
2. คณะกรรมการกํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการกํ าหนดตํ าแหนงทางวิชาการ และ
     ตํ าแหนงชํ านาญการ
3. คณะกรรมการวินัยและรักษาระบบคุณธรรม

ซ่ึงมีรายละเอียดเกี่ยวกับ องคประกอบ  วาระการดํ ารงตํ าแหนง  วิธีการไดมา   และอํ านาจหนาท่ีของคณะ
กรรมการแตละชุด ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ท้ังนี้ ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี คราว
ประชุมครั้งท่ี 22/2547 เม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม 2547 และท่ีประชุม อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน คราวประชุม
ครั้งท่ี 2/2548 เม่ือวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2548  เรียบรอยแลว

           จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมีมตใิหมหาวทิยาลยัพิจารณาทบทวนรายละเอยีดใหมอกีครัง้

ตามขอสงัเกตของทีป่ระชมุ โดยหารอืกับประธานคณะกรรมการแตละชดุ ทีท่ีป่ระชมุเสนอแตงต้ัง ดังน้ี
1. คณะกรรมการบรหิารงานบคุคล

1.1  ให นายสุชาติ  เมืองแกว  เปนประธานคณะกรรมการ
2. คณะกรรมการพิจารณากํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการกํ าหนดตํ าแหนงทางวิชาการและตํ าแหนง
   ชํ านาญการ

2.1  ให ศ.กนก  วงษตระหงาน  เปนประธานคณะกรรมการ
2.2  องคประกอบคณะกรรมการ ขอ (3) และ (4) ใหใชคํ าวา “ผูทรงคุณวุฒิ” แทนคํ าวา
      “กรรมการ” และขอ (3) ควรเพิม่เปน 3 คน
2.3   อ ํานาจและหนาที ่มีขอเสนอแนะวา ในทางปฏบัิติควรมกีารแตงต้ังคณะอนุกรรมการทีมี่
        ลกัษณะเปน Professional Board เพ่ือใหมีบทบาทในการพฒันาคณุภาพและมาตรฐานทาง
        วชิาการของอาจารยในสาขาวชิาตางๆ ดวย

3. คณะกรรมการวนัิยและรักษาระบบคุณธรรม
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     3.1  ให นายสมพร  กลิ่นพงษา  เปนประธานคณะกรรมการ
     3.2  องคประกอบคณะกรรมการตามขอ (2) ควรเปนผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
            จํ านวน  3 คน
     3.3  อํ านาจหนาที่ ใหเพ่ิมหนาที่ในการรักษาระบบคุณธรรม ตามชื่อคณะกรรมการดวย
และที่ประชุมไดเสนอแนะวา ควรตั้งคณะกรรมการดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ขึ้นอีกชุดหน่ึง

ดวย และขอใหมหาวิทยาลัยรับไปดํ าเนินการ
สํ าหรับการแตงต้ังผูเหมาะสมในกรรมการแตละชุดตามขอ 1-3 น้ัน ขอใหมหาวิทยาลัยปรึกษา

หารือกับประธานกรรมการแตละชุด และนํ าเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงต้ังตอไป

5.2   การจัดอัตราในสํ านักงานอธิการบดี
อธิการบดเีสนอตอท่ีประชมุวา ตามมตท่ีิประชมุสภามหาวทิยาลัย ครัง้ท่ี 2/2547 เม่ือวนัท่ี 25

กมุภาพนัธ 2547 เห็นชอบใหเปล่ียนสังกัดบุคลากรในสํ านักงานอธิการบดีจากเดิมท่ีสังกัดยอยไปถึงระดับกอง 
และระดับงาน เปนสังกัดสํ านักงานอธิการบดี เนื่องจากหากมีการโยกยายการปฏิบัติงานจะตองดํ าเนินการตาม
กระบวนการตาง ๆ ของการยายอตัราก ําลัง เชน การแตงตัง้คณะกรรมการพจิารณาการยาย การรายงานผล การออกค ําส่ัง
ใหยาย  รายงานตอ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกนเพื่อทราบ และแกไขบัญชีถือจายเงินเดือนขาราชการ ฯลฯ 
เปนตน ดังนั้น เพือ่ใหเกดิความสะดวกและลดขัน้ตอนในการปฏบิตังิานดานบรหิารงานบคุคล จงึขอจดัอตัราก ําลัง
ขาราชการในส ํานกังานอธกิารบดท้ัีงหมดใหสังกดัสํ านกังานอธกิารบด ีโดยไมระบสัุงกดัยอย เม่ือประสงคจะใหยาย
ขาราชการไปปฏบิตัหินาท่ีในสวนงานยอยใดก็สามารถออกคํ าส่ังใหไปปฏิบัติงานได โดยแยกเปน 2 บัญชี ไดแก

1.   บัญชีอัตราขาราชการที่มีตัวครองอยูและอัตราวางมีเงิน
2.  บัญชีอัตราขาราชการวางไมมีเงิน

ซ่ึงท่ีประชุม อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกนในคราวการประชุมครั้งท่ี 2/2548 เม่ือวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2548
ไดใหความเห็นชอบแลว   ท้ังนี้หากสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการจัดอัตรากํ าลังในสํ านักงานอธิการบดีตามที่
เสนอแลว มหาวทิยาลัยขอใชหลักการจดัอตัราก ําลังเชนเดยีวกนันีก้บัคณะ และหนวยงานอืน่ๆในมหาวทิยาลัยดวย

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
         มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการจัดอัตรากํ าลังในสํ านักงานอธิการบดีตามที่

เสนอ และเห็นชอบใหมหาวทิยาลยัใชหลกัการจดัอตัราก ําลงัเชนเดียวกันน้ีกับคณะ และหนวยงานอืน่ๆใน
มหาวทิยาลยัดวย   ทัง้น้ี ขอใหมีการมอบหมายอ ํานาจหนาทีอ่ยางเหมาะสม พรอมทัง้ปรบัเปลีย่นวธิกีาร
บรหิารเพือ่ใหบุคลากรสามารถปฏบัิติงานไดอยางเต็มที่
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5.3  การปรับโครงสรางการแบงสวนราชการของศูนยคอมพิวเตอร
อธิการบดีเสนอท่ีประชุมวา สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2547 เม่ือ

วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2547 ไดมีมติเห็นชอบในหลกัการการปรบัปรงุโครงสรางการแบงสวนราชการ โดยให
ศูนยคอมพิวเตอร สํ านักวิทยบริการ และสํ านกัทะเบยีนและประมวลผล ซ่ึงปรบัเปล่ียนภารกจิหนาท่ีและใหใช
ชือ่ใหม มีสถานภาพเปนหนวยงานเทียบเทาคณะเชนเดิม และใหปรับระบบบริหารใหเอื้อตอการนํ านโยบาย
ของมหาวทิยาลัยไปสูการปฏิบตั ิ โดยศนูยคอมพวิเตอร ปรบับทบาทใหสอดคลองกับบทบาทปจจุบันและผนวก
หนวยงานดานการส่ือสาร ปรบัเปน “สํ านกัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร” บดันี ้ศนูยคอมพวิเตอรไดเสนอ
การปรบัโครงสรางการแบงสวนราชการและระบบบริหารศูนยคอมพิวเตอร   โดยมกีารแบงสวนราชการภายใน
เปนกลุมภารกิจ  และภายใตกลุมภารกิจจะรวบรวมงานหรือกิจกรรมยอยตางๆ ท่ีเกี่ยวของกันไวดวยกัน ซ่ึงมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  สรุปไดดังนี้

การแบงสวนราชการเดิม การแบงสวนราชการใหม
1. สํ านักงานผูอํ านวยการ
2. ฝายปฏิบัติการ
3. ฝายวิเคราะหระบบและพัฒนาโปรแกรม

1. กลุมภารกิจอํ านวยการ
2. กลุมภารกิจบริการเครือขายและอินเตอรเน็ต
3. กลุมภารกิจการส่ือสารและโทรคมนาคม
4. กลุมภารกิจบริการเทคนิค
5. กลุมภารกิจบริการซอฟแวรและมาตรฐาน
    เทคโนโลยีสารสนเทศ

แตละกลุมภารกิจจะมีหัวหนากลุมภารกิจ เปนผูรับผิดชอบการบริหาร ดํ ารงตํ าแหนงแบบมีวาระ
คราวละ 4 ป โดยกํ าหนดใหผูดํ ารงตํ าแหนงชํ านาญการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยสามารถดํ ารงตํ าแหนงหัวหนา
กลุมภารกจิได  สํ าหรบับคุลากรผูปฏิบตังิานจะสังกดัอยูในระดบัศนูยคอมพวิเตอร ไมสังกดัลงไประดบักลุมภารกจิ
และใหกํ าหนดภาระหนาท่ีเพื่อใหปฏิบัติตามความเหมาะสม สามารถหมุนเวียนปฏิบัติงานกลุมภารกิจตางๆได
ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ  ท้ังนีไ้ดรบัความเห็นชอบจากทีป่ระชมุคณบด ีคราวประชมุ
ครัง้ท่ี 4/2547 เม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ 2548 แลว จงึเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการ
เปล่ียนชื่อจาก “ศูนยคอมพิวเตอร” เปน “ สํ านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” และใหความเห็นชอบ
การแบงสวนราชการของศูนยคอมพิวเตอร (สํ านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติใหศูนยคอมพิวเตอรพิจารณาทบทวนแกไขรางการปรับ

โครงสรางฯและนํ าเสนอตอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง ตามขอเสนอแนะดังน้ี
1. กลุมภารกิจบริการเครือขายและอินเทอรเน็ต และกลุมภารกิจการสื่อสารและโทรคมนาคม

ควรรวมเปนกลุมเดียวกัน และควรมีคํ าวา “บริการ” อยูในชื่อกลุมดวย
2. ควรเสนอแนวทางปรับปรุงระบบการบริหารจัดการศูนยคอมพิวเตอร ใหดํ าเนินการไดอยางมี

ประสิทธิภาพใกลเคียงกับภาคเอกชน และหรือมีมาตรฐานสากล เพ่ือพัฒนาบทบาทการเปน
     ผูนํ าดานเทคโนโลยีสารสนเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งน้ี ควรมรีะบบจูงใจและการให
     คาตอบแทนแกผูปฏิบัติงานใกลเคียงกับเอกชนดวย
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    และที่ประชุมไดเสนอแนะใหแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อเสนอแนวทางและวางระบบการ
บริหารมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) ประกอบดวย
1) ศ.กนก  วงษตระหงาน   2) ศ.จีระ  หงสลดารมภ    3) รศ. ศักรินทร  ภูมิรัตน  และ
4) นายพิสิฐ ลี้อาธรรม   ทั้งน้ี ใหอธิการบดีนํ าไปพิจารณาอีกครั้งโดยปรึกษากับอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
และแตงต้ังบุคคลอื่นเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม

5.4 การปรับโครงสรางการแบงสวนราชการ ของคณะสถาปตยกรรมศาสตร และ
               คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

อธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมวา คณะสถาปตยกรรมศาสตร  และคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ไดเสนอขอปรับโครงสรางการแบงสวนราชการเพื่อสนองตอบตอนโยบายรัฐบาลดานการปฏิรูป
ระบบราชการ ท่ีเนนการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล กอรปกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
ขอนแกน ท่ีไดกํ าหนดวิสัยทัศนดานการบริหารมหาวิทยาลัยใหเปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ มีความคลองตัว  สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงไดอยางรวดเร็ว โดยยึดหลักการบริหารจัดการ
ท่ีด ีท้ังโครงสรางองคกรและระบบบริหาร  โดยมีขอเสนอการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการ ตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม  สรุปไดดังนี้

การแบงสวนราชการเดิม การแบงสวนราชการใหม
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
1. สํ านักงานคณบดี
2. ภาควิชาพื้นฐานสถาปตยกรรม
3. ภาควิชาเทคนิคสถาปตยกรรม
4. ภาควิชาสถาปตยกรรม
5. ภาควิชาผังเมือง

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
1. สํ านักงานคณบดี
2. สายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1. สํ านักงานคณบดี
2. ภาควิชาภาษาไทย
3. ภาควิชาภาษาตางประเทศ
4. ภาควชิาบรรณารกัษศาสตรและสารนเิทศศาสตร
5. ภาควิชาพัฒนาสังคม
6. ภาควิชาสังคมศาสตร
7. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
8. ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
9. ภาควิชาประวัติศาสตรและโบราณคดี

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1. สํ านักงานคณบดี
2. สายวิชามนุษศาสตรและสังคมศาสตร

แบงกลุมวิชาเปน 4 กลุมวิชา ไดแก
     2.1 กลุมวิชามนุษยศาสตร
     2.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร
     2.3 กลุมวิชาภาษา
     2.4 กลุมวชิาสารสนเทศและการส่ือสาร

  ท่ีผานมา  มีคณะท่ีไดดํ าเนินการปรับเปล่ียนโครงสรางการแบงสวนราชการแลว 1 คณะ คือคณะ
พยาบาลศาสตร ไดปรับโครงสรางการแบงสวนราชการจากเดิม 1 สํ านักงานคณบดี และ 7 ภาควิชา  เปน
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1 สํ านกังานคณบด ี  และ 1 สายวชิาพยาบาลศาสตร  โดยไดออกเปนประกาศกระทรวงศกึษาธิการเรยีบรอยแลว
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการในระดับ

ภาควิชาของคณะสถาปตยกรรมศาสตร และ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรตามที่เสนอ  โดยมี
ขอคิดเห็นเสนอแนะใหมีการประเมินผลการปรับโครงสรางของคณะพยาบาลศาสตร ที่ไดดํ าเนินการไป
แลว  และใหมีการสรางความเขาใจกับคณาจารย เพ่ือใหการเปลี่ยนแปลงเกิดสัมฤทธิผล

5.5  ขอเสนอจดัตัง้สถาบนัยทุธศาสตรภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ มหาวทิยาลยัขอนแกน
อธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมวา ตามทีร่ฐับาลเริม่ใชนโยบายการบรหิารงานจงัหวดัแบบบรูณาการ

สถาบนัอดุมศกึษาตางๆท่ีตัง้อยูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืไดใหความชวยเหลือและสนบัสนนุการบรหิารงานของ
ผูวา CEO ตามศกัยภาพของแตละสถาบนั แตการใหการสนบัสนนุยังเปนลักษณะท่ีตางคนตางทํ าไมมีการประสานทีด่ี
ตอมาไดมีการลงนามขอตกลงวาดวยความรวมมอืในโครงการความรวมมอืระหวางจงัหวดัและสถาบนัการศกึษา เพือ่
สนบัสนนุการบรหิารงานจงัหวดัแบบบรูณาการในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื ระหวางกระทรวงมหาดไทย สํ านกังาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด และมหาวิทยาลัย
ขอนแกนในฐานะตัวแทนของสถาบันการศึกษา เม่ือวันท่ี 13 ตลุาคม 2547  สงผลใหขอบเขตความรบัผดิชอบ
ของการใหการสนบัสนนุ การบรหิารงานจงัหวดัขยายขอบเขตครอบคลมุท้ัง 19 จงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื
ประกอบกบัการทีก่ลุมจงัหวดัตางๆในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืก ําลังด ําเนนิการจดัตัง้ศนูยปฏิบตักิารรวมในระดบั
ภูมิภาค (Regional Operation Center-ROC) ซ่ึงศนูยดงักลาวเปนความรวมมอืของหนวยงานระดบักระทรวงทีเ่กีย่วของ
จงัหวดัทุกจงัหวดั ภาคธรุกจิเอกชน ชมุชน องคการปกครองสวนทองถิน่ และประชาคม  เปนภาระงานของศนูยปฏิบตัิ
การรวมในระดบัภมิูภาคนี ้นบัไดวาเปนกจิกรรมความรวมมอืท่ีมีขายงานกวางมาก  ดงันัน้จงึจ ําเปนตองมีหนวยงาน
รบัผดิชอบท ําหนาท่ีเปนฝายเลขานกุารของศนูยปฏิบตักิารรวมดงักลาว  สํ านกังาน ก.พ.ร. และจงัหวดัตางๆในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนอื จงึเห็นชอบใหมหาวทิยาลัยขอนแกนในฐานะทีเ่ปนสถาบนัการศกึษาท่ีมีขดีความสามารถสงู และมี
ความพรอมในทกุดาน รวมทัง้มีประสบการณในการเปนแกนน ําของคณะท่ีปรกึษาในการจดัทํ ายุทธศาสตรการพฒันา
จงัหวดั และกลุมจงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื ด ําเนนิการจดัตัง้หนวยงานกลางเพือ่รองรบัภารกจิในการขบัเคลือ่น
การพัฒนาระบบราชการและการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     
มหาวทิยาลยัขอนแกน จงึเห็นความจ ําเปนท่ีตองตัง้สถาบนัยุทธศาสตรภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืขึน้เพือ่รองรบัภารกจิ
ดงักลาวใหประสบผลส ําเรจ็ อกีท้ังยังเปนการเชือ่มโยงองคความรูท่ีไดจากการพฒันาระบบราชการไปใชประโยชนในการ
เรยีนการสอน ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการศกึษาและการเรยีนรูของบคุลากรและนกัศกึษาของมหาวทิยาลัยดวย  จงึขอ
เสนอจดัตัง้สถาบนัยุทธศาสตรภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ ท้ังนีไ้ด
รบัความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุคณบดคีราวประชมุครัง้ท่ี 2/2548  เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2548 เรยีบรอยแลว

จงึเสนอสภามหาวทิยาลัยเพือ่พจิารณา
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหจัดตั้งสถาบันยุทธศาสตรภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ ตามทีเ่สนอ โดยมขีอคดิเหน็เสนอแนะใหสถาบันแหงน้ีมีบทบาทการพฒันาภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือใน
เชงิรกุ ทัง้น้ีตองหาผูมีความรูความสามารถสงูในการท ํางานเชงิรกุมาเปนผูบรหิาร
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5.6 รางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรีสํ าหรับ
               ผูสํ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมวา โดยที่มหาวิทยาลัยมีนโยบาย
ขยายโอกาสและเปดกวางทางการศกึษาใหมากขึน้ ประกอบกบัปจจบุนัมีผูสํ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนสาขา
หนึง่สนใจเขาศึกษาระดับปริญญาตรีในอีกสาขาหนึ่งเปนจํ านวนมากขึ้น จงึเห็นควรกํ าหนดหลักเกณฑท่ีเอื้อตอ
ความตองการดังกลาว จึงขอเสนอรางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรีสํ าหรับ
ผูสํ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2548  ท้ังนี้ หลักเกณฑท่ีกํ าหนดไวในระเบียบไดอนุโลมจากประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑการศึกษาปริญญาท่ีสองระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. 2542  ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
          มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบรางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การ

ศึกษาระดับปริญญาตรีสํ าหรับผูสํ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548  ตามที่เสนอ โดยมีขอเสนอ
แนะใหปรับปรุงแกไขเล็กนอยดังน้ี

1. ใหเพ่ิมคํ าวา “ขอ” หนาหมายเลขแตละขอในระเบียบ
2. ขอ 9  ใหเพ่ิมขอความตนประโยควา “ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี”

5.7 โครงการจัดตั้งกองทุน 40 ป พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน และรางระเบียบ
      มหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยกองทนุ 40  ป พัฒนาบุคลากรมหาวทิยาลยัขอนแกน  พ.ศ. 2548

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมวา เนื่องจากบุคลากรเปนหัวใจ
สํ าคัญของการพัฒนาองคกร  การพัฒนาองคกรจะประสบผลสํ าเร็จตามทิศทางและเปาหมาย จํ าเปนอยางย่ิงท่ี
องคกรนั้นๆ จะตองมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพและศักยภาพในการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย
สอดคลองกับแผนการพัฒนาองคกร มหาวิทยาลัยขอนแกนเล็งเห็นความสํ าคัญของการพัฒนาบุคลากรใหมี
คุณภาพและศักยภาพ เพื่อมุงพัฒนามหาวิทยาลัยใหสูความเปนเลิศทางวิชาการและวิจัย และเพิ่มขีดความ
สามารถในการแขงขันในสาขาวชิาการดานตางๆ จงึไดจดัทํ าแผนยุทธศาสตรมหาวทิยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2548 ใน
ประเดน็ยุทธศาสตรท่ี 4 การบรหิารจดัการองคการอยางมีประสิทธิภาพ โดยกํ าหนดกลยุทธดานการพัฒนาระบบ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ใหมีแผนจัดตั้งกองทุนพัฒนาบุคลากร เพื่อดํ าเนินโครงการพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัยดานตางๆ อาทิ การสงเสริมการศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น การสงเสริมใหบุคลากรไดรับ
การฝกอบรมเพิ่มพูนความรูความสามารถในดานตางๆ  การสงเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการใหมีคุณภาพ
เปนตน   จึงขอเสนอโครงการจัดตั้งกองทุน 40 ป พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน  และรางระเบียบ
มหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวย กองทุน 40 ป พฒันาบคุลากรมหาวทิยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2548  ซ่ึงมีรายละเอยีด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   ท้ังนี้ แหลงเงินทุนจะมาจากเงินทุนสํ ารองสะสม เปนทุนประเดิม
100,000,000 บาท (หนึ่งรอยลานบาท) และเงินสมทบกองทุนจากเงินรายไดมหาวทิยาลัย เงนิบรจิาค หรอื
เงนิจากแหลงอืน่ใดตามทีเ่ห็นสมควร  โดยไดรบัความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุคณบดคีราวประชมุครัง้ท่ี 3/2548 เม่ือ
วนัท่ี  9  กมุภาพนัธ 2548  เรยีบรอยแลว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
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มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการฯและรางระเบียมหาวิทยาลัย
ขอนแกน วาดวย กองทุน 40 ป พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2548 ตามที่เสนอ  และ
อนุมัติใหนํ าเงินทนุส ํารองสะสมเปนทนุประเดมิ 100,000,000 บาท (หน่ึงรอยลานบาท) โดยมขีอคดิเหน็
เสนอแนะเพิ่มเติมดังน้ี

1. ใหตัดคํ าวา “และลูกจาง” ในระเบียบฯ ขอ 6.4 ออก
2. ควรมีการกํ าหนดวงเงินที่มหาวิทยาลัยจะจัดสรรสนับสนุนกองทุนเพ่ิมเติมในแตละป

และกํ าหนดเปอรเซ็นตของวงเงินที่จะตองใชในแตละป รวมทั้งใหมีกระบวนการควบคุม
การใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ

3. ใหมีคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณากํ าหนดแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรทั้งระบบ  และเสนอแนะตอกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือพิจารณาจัดสรร
เงินกองทุนน้ีใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย

5.8 โครงการจัดตั้งกองทุนวิจัย 40 ป มหาวิทยาลัยขอนแกน และรางระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแกน
       วาดวยกองทนุวจัิย 40 ป มหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2548

รองอธิการบดฝีายวจิยัเสนอตอท่ีประชมุวา ในสภาวะโลกาภวิตัน ท่ีมีการแขงขนัอยางรุนแรง และ
การเปล่ียนแปลงที่รวดเร็ว สังคมที่จะคงอยูอยางย่ังยืนและไดเปรียบยอมเปนสังคมที่มีพื้นฐานแหงความรู
(Knowledge based society) ซ่ึงตองพฒันาไปสูสังคมแหงปญญา (Wisdom based society) การพฒันาดงักลาว
จ ําเปนตองอาศยักระบวนการและขัน้ตอนดานการวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลัยขอนแกนซ่ึงมีหนาท่ีหลักในการผลติ
และพัฒนาคนและผลงานเพื่อพัฒนาภูมิภาคและประเทศ จึงมีนโยบายที่จะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสูการเปน
มหาวทิยาลัยวจิยั คือ การน ําเอาการวจิยัไปสนบัสนนุและพฒันาภารกจิหลักดานตางๆ เชน การผลิตบัณฑิต การ
บริการวิชาการแกสังคม การทํ านบุํ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการตามแผนยทุธศาสตรมหาวทิยาลัย
ขอนแกน พ.ศ. 2548  และตัวชีว้ดัความส ําเรจ็ของมหาวทิยาลัยท่ีด ําเนนิการตามองคกรภายนอก ในการจะบรรลุ
เปาหมายในดานตางๆ ดงักลาว จ ําเปนตองมีการพฒันาทุกสวนท่ีเกีย่วของกบัการวจิยั ไดแก นกัวจิยั ปจจยัเกือ้หนนุ
การวจิยั โครงสรางและบรหิารจดัการระดบัคณะและมหาวทิยาลัย  ดงันัน้ มหาวทิยาลัยขอนแกนจ ําเปน ตองจัดตั้ง
กองทุนวิจัย 40 ป เพื่อเปนมาตรการหนึ่งในการกระตุนและเรงปจจัยและโครงสรางหรือกิจกรรมที่เกี่ยวของ
จงึขอเสนอโครงการจดัตัง้กองทุนวจิยั 40 ป และรางระเบยีบมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวย กองทุนวจิยั 40 ป
มหาวทิยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2548  ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ    ท้ังนี ้แหลงเงนิทุนจะ
มาจากเงนิทุนสํ ารองสะสมเปนทุนประเดมิ 100,000,000 บาท (หนึง่รอยลานบาท) และเงนิสมทบกองทนุจากเงนิ
รายไดมหาวทิยาลัย เงนิผลประโยชนจากผลงานวจิยั หรอืเงนิจากแหลงอืน่ใดตามทีเ่ห็นสมควร  โดยไดรบัความ
เห็นชอบจากทีป่ระชมุคณบดคีราวประชมุครัง้ท่ี 3/2548 เม่ือวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ 2548  เรยีบรอยแลว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการฯ และรางระเบยีบมหาวทิยาลยั

ขอนแกน วาดวย กองทนุวจัิย 40 ป มหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2548  ตามทีเ่สนอ และอนุมัติใหนํ าเงินทุน
ส ํารองสะสมเปนทนุประเดมิ 100,000,000 บาท (หน่ึงรอยลานบาท) โดยขอใหแกไขปรบัปรงุรางระเบียบฯ
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ตามขอเสนอแนะ ดังน้ี
- ขอ 6 วตัถปุระสงคของกองทนุ ใหปรบัวธิเีขยีนใหม โดยจดักลุมเรือ่งเดยีวกันและใกลเคยีง

กันไวดวยกัน และจัดลํ าดับใหม รวมทั้งใหเพ่ิมเรื่อง การสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มีความรวมมือกับ
ตางประเทศดวย

5.9  รางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย
                ขอนแกน พ.ศ. 2548

รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอตอท่ีประชุมวา เพื่อใหการดํ าเนินกิจกรรมนกัศกึษา ของ
มหาวทิยาลัยขอนแกน เปนไปดวยความเรยีบรอยโดยสงเสรมิใหนักศึกษา ไดรูจักใชสิทธิและหนาท่ีของตนเอง
ภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดี รูจักรับผิดชอบ
ตอตนเอง สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนใหไดรับการฝกฝนในการอยูรวมกันดวยความสงบเรียบรอย มี
สามัคคธีรรมตามระบอบประชาธปิไตย อนัจะเปนตวัอยางท่ีควรยดึถอืปฏิบตัแิละไดรบัความเชือ่ถอืจากบคุคลทัว่ไป
และสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน จึงไดมีการปรับปรุงระเบียบฯวาดวยกิจกรรมนักศึกษาตามรางระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยกิจกรรมการนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2548 ซ่ึงมีรายละเอยีดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชมุ  ท้ังนีไ้ดรบัความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุคณบด ีคราวประชมุครั้งท่ี 19/2547 เม่ือ
วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2547 แลว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการของรางระเบียบฯ ทั้งน้ีขอใหแกไข

ปรับปรุงเอกสาร เสนอตออุปนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณากอนดํ าเนินการเสนอลงนามเพื่อประกาศใช
ตอไป   โดยที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะดังน้ี

1. “ที่ปรึกษา” ควรกํ าหนดใหเปน “อาจารยที่ปรึกษา” และควรเพิ่มรายละเอียดในระเบียบที่ระบุ
     ถึงบทบาทหนาทีข่องอาจารยทีป่รกึษา รวมทัง้การใหความส ําคญัตออาจารยทีป่รกึษา ซึง่สมควรได
     รับการยกยอง และมีผลตอบแทนที่เหมาะสม
2. หมวดที่ 1 วัตถุประสงคของกิจกรรมนักศึกษา ใหเพ่ิมเรื่อง การสงเสริมใหนักศึกษารักและ

ผูกพันตอสถาบัน
3. ขอ 8 หนาที่ของนักศึกษา ใหเพ่ิมเรื่อง หนาที่ดานความรับผิดชอบตอสังคมและตอสถาบัน
4. ขอ 82.1  ผูมีอํ านาจถอนเงินควรเปนผูอํ านวยการกองกิจการนักศึกษาเปนผูลงนามคนเดียว

เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติ
5. ขอ 84 ใหเพ่ิมขอความตอทายวา “และใหติดประกาศผลการตรวจสอบบัญชีไวในที่เปดเผย”
6. ขอ 86  ใหเพ่ิมขอความตอทายวา “โดยแสดงรายละเอียดตามแบบที่มหาวิทยาลัยกํ าหนด”
7. ควรเพิ่มเรื่องการประเมินผลกิจกรรมดวย
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5.10  รางประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เก่ียวกับการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ
ประจ ําปการศกึษา 2548 และการเกบ็เงินคาบํ ารงุการศกึษาและคาใชจายอืน่ๆ ระดบัอนุบาล
คณบดีคณะศึกษาศาสตรในฐานะผูรับผิดชอบโรงเรียนสาธิตฯเสนอตอท่ีประชุมวา  เพื่อใหการ

ดํ าเนินงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยโรงเรียน
สาธิตมหาวทิยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2544 และใหเปนไปตามนโยบายของสภามหาวทิยาลัยขอนแกน จงึขอเสนอ
สภามหาวทิยาลัยเพือ่พจิารณารางประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน จํ านวน 2 ฉบับ  ไดแก

1. รางประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่องการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ขอนแกน ชั้นอนุบาลศึกษาปที่ 1 ประจํ าปการศึกษา 2548

           เพือ่ใหการรบัสมัครนกัเรยีนเขาเรยีนในชัน้อนบุาลศกึษาปท่ี 1 ประจ ําปการศกึษา 2548 สอดคลอง
กับขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2544 และใหเปนไปตาม
นโยบายของสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  ซ่ึงจากการท่ีโรงเรียนสาธิตฯ มีปญหาดานงบประมาณคาใชจายการ
ด ําเนินงาน เนื่องจากไดรับงบประมาณสนับสนุนคาใชจายรายหัวระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
ตํ่ ากวาท่ีใชจายจริง และการสนับสนุนคาใชจายรายหัวดังกลาวอยูบนพื้นฐานที่บุคลากรของสถานศึกษาท้ังหมด
ไดรับเงินเดือนจากงบประมาณแผนดิน แตปจจุบันโรงเรียนสาธิตตองจางอาจารยดวยเงินรายได จํ านวน 105
อัตรา จากท้ังหมด 256 อตัรา คิดเปนรอยละ 41 ของบคุลากรสายผูสอน ทํ าใหเกิดปญหาดานงบประมาณ จึง
จ ําเปนตองลดจ ํานวน นกัเรยีนลงตัง้แตปการศกึษา 2548 เปนตนไป เพือ่ลดจ ํานวนบคุลากรท่ีจางดวยเงนิรายได
ใหเหลือไมเกินรอยละ 20 ของบุคลากรสายผูสอนท้ังหมด  เปนการลดคาใชจายในการดํ าเนินงาน สงผลใหตอง
ลดจ ํานวนหองเรยีนในแตละชัน้เรยีนลงอยางนอย 1 หองเรยีน หรอืจ ํานวน 30 คน   (คิดอตัราจ ํานวนนกัเรยีน
30-35 คนตอหองเรียน)  ดังนั้น การรับนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปท่ี 1 ในปการศึกษา 2548 จึงรับไดจํ านวน
260 คน จากเดิมท่ีเคยรับจํ านวน 290 คน ตามสัดสวนดังนี้
                 กลุมสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน   จํ านวน  100  คน

กลุมบุคคลทั่วไป จํ านวน  100  คน
กลุมผูทํ าคุณประโยชน จํ านวน    60  คน

ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ท้ังนี้ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีคราวประชุม
ครั้งท่ี 3/2548 เม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2548 แลว

2. รางประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน  เรื่อง การเก็บเงินคาบํ ารุงการศึกษาและคาใชจายอื่นๆ
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ระดับอนุบาล

          เพื่อใหการจัดเก็บเงินคาบํ ารุงการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ระดับอนุบาล
เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2547  เห็นชอบใหอุดหนุนคาวัสดุการศึกษา สํ าหรับนักเรียน
ระดับกอนประถมศึกษา ในอัตราคนละ 600 บาท ตอป และตามความในบันทึกขอความที่ ศธ 0208/6533
ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2547 เรื่อง การอุดหนุนรายหัวขั้นพื้นฐานกอนระดับประถมศึกษา ขอ 2 โรงเรียนสาธิต
ในสังกดัสถาบนัอดุมศกึษาของรฐัท่ีไดรบัเงนิอดุหนนุคาวสัดกุารศกึษาระดบักอนประถมศกึษา (600 บาท/คน/ป)
แลวยังสามารถเก็บเงินบํ ารุงการศึกษาไดตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการเก็บเงินบํ ารุงการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ. 2520 หรือระเบียบอื่นท่ีเกี่ยวของท่ีแตละสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
กํ าหนด  โรงเรียนสาธิตฯไดดํ าเนินการสํ ารวจขอความเห็นเบื้องตนจากผูปกครองนักเรียนแลวเห็นดวยกับคา
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บํ ารุงการศึกษาตามรางประกาศรอยละ 88.97 ดวยเหตุผลวาตองการใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สวนท่ี
ไมเห็นดวยมีจํ านวนรอยละ 11.03  เพราะเห็นวาทางโรงเรียนไดรับการสนับสนุนรายหัวจากรัฐแลวและควร
จัดสรรทุนจากแหลงเงินอื่นมาทดแทนการเรียกเก็บจากผูปกครอง   ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชมุ ท้ังนี ้ไดรบัความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุคณบดคีราวประชมุครัง้ท่ี 2/2548 เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2548 แลว

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบรางประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่องการรับ

สมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ชั้นอนุบาลศึกษาปที่ 1 ประจํ าปการศึกษา 2548
และ รางประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน  เรื่อง การเก็บเงินคาบํ ารุงการศึกษาและคาใชจายอื่นๆ ของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ระดับอนุบาล  ตามที่เสนอ

5.11 ประมาณการรายรับ-รายจาย ของโรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจํ าป 2548
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษเสนอตอท่ีประชุมวา ดวยโรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดจัด

ทํ าประมาณการรายรับ-รายจาย ของโรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจํ าป 2548 (1 มกราคม – 31
ธันวาคม 2548) ซ่ึงไดประมาณรายไดจากการขายและบริการ  9,868,000.00 บาท  กํ าไรหลังหักคาใชจายใน
การดํ าเนินงาน 2,372,720.00 บาท  มีกํ าไรสุทธิ 1,717,720.00 บาท โดยไดผานความเห็นชอบของท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานโรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 3/2547 เม่ือวันท่ี 1พฤศจิกายน 2547
และท่ีประชุมคณะกรรมการอํ านวยการโรงพิมพฯ ครั้งท่ี 3/2547 เม่ือวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2547 แลว ซ่ึงมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ท้ังนี้ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีคราวประชุม
ครั้งท่ี 21/2547 เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2547 เรียบรอยแลว จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ตาม
ขอ 27 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการบริหารงานโรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2534

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
          มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบประมาณรายรับ-รายจาย ของโรงพิมพ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจํ าป 2548  ตามที่เสนอ

5.12  เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษา    
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมวา คณะตางๆในสังกัดโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการประจ ําคณะไดเสนอขออนมัุตปิรญิญาใหแกผูสํ าเรจ็การศกึษาโดยรบัรองวาไดตรวจสอบ
รหัสประจํ าตัวนักศึกษา  ชื่อ-ชื่อสกุล รายวชิา  สาขาวชิา  และคะแนนเฉลีย่สะสม ถกูตองเรยีบรอยแลว
มหาวทิยาลัยจงึน ําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตามอํ านาจตามความในมาตรา 16 (3) แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541   จํ านวน   241  คน   ประกอบดวย

  -  ระดบัปรญิญาเอก                            1   คน
-  ระดับปริญญาโท                     24   คน
-  ระดับปริญญาตรี                   216   คน
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ซ่ึงมีรายละเอียดสรุปการจํ าแนกผูสํ าเร็จการศึกษาตามคณะ   ระดับหลักสูตร  ชื่อปริญญา ตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษาตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2547
      โดยสํ านักงาน ก.พ.ร. (เปนทางการ)

อธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมวา สํ านักงาน ก.พ.ร. ไดมีหนงัสือแจงผลการประเมนิการ
ปฏิบตัริาชการ มหาวทิยาลัยขอนแกน ตามค ํารบัรองการปฏบิติัราชการประจ ําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 (หนงัสือ
สํ านกังาน ก.พ.ร. ลับ ท่ี นร 1201/649  ลงวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ 2548) โดยท ําการปรบัคาคะแนนประเมนิใหม
ตาม (1) ผลการพจิารณาทบทวนผลการปฏบิตัริาชการตามค ํารบัรองฯ ของคณะกรรมการพจิารณาคะแนนประเมนิ
ของตัวชีว้ดัท่ีมหาวทิยาลัยไดด ําเนนิการอทุธรณและใหขอมูลเพิม่เตมิ (ตามรายละเอยีดของผลการอทุธรณคะแนน
ผลการประเมนิการปฏิบตัริาชการ ตามค ํารบัรองการปฏบิตัริาชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2547 หนงัสือสํ านกังาน
ก.พ.ร. ท่ี นร. 1201/480 ลงวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ 2548  และ (2) ขอมูลผลการประเมนิของตวัชีว้ดัจากหนวยงาน
สวนกลาง คือ ผลการประเมนิความพงึพอใจของผูรบับรกิาร ตามตวัชีว้ดัท่ี 18 ซ่ึงหนวยงานสวนกลางที ่สํ านกังาน
ก.พ.ร. มอบหมายใหเปนผูทํ าการประเมนิความพงึพอใจในการใหบรกิารของมหาวทิยาลัยขอนแกนในภาพรวม
โดยในผลการประเมนิของตวัชีว้ดันี ้มหาวทิยาลัยขอนแกนไดรบัผลประเมนิเปน รอยละ 77.40  และคิดเปน
คะแนนท่ีไดเทากบั 4.7400 คะแนน

ดงันัน้  โดยสรปุมหาวทิยาลัยขอนแกนไดรบัการประเมนิผลการประเมนิการปฏิบตัริาชการ
มหาวทิยาลัยขอนแกน ตามค ํารบัรองการปฏบิตัริาชการประจ ําปงบประมาณ พ.ศ.2547 เปนคาคะแนนทีไ่ดจากการ
คํ านวณ เทากบั 4.1295  และคิดเปนคาคะแนนทีไ่ด (หลังการปรบัลด 0.5000  เนือ่งจากการสง SAR ลาชา 10
วนัทํ าการ) คือ 3.6295 ท้ังนีสํ้ านกังาน ก.พ.ร. ไดน ําเสนอคณะรฐัมนตรแีลว และอยูระหวางการค ํานวณเพือ่จดัสรร
ส่ิงจงูใจใหแกสวนราชการและจงัหวดั ซ่ึงคาดวาจะสามารถแจงผลใหมหาวทิยาลัยทราบไดในเรว็ๆนี ้ โดยมรีายละเอยีด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ  และมีขอสังเกตวาผลการประเมินของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานในบาง

เรื่องที่สํ าคัญแตมหาวิทยาลัยไดคาคะแนนอยูในระดับตํ่ า ไดแก 1)รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
จบการศึกษาตามระยะเวลาที่กํ าหนด  2) รอยละของระดับความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิต
3) จํ านวนอาจารยและบุคลากรที่ไดรับทุนทํ าวิจัย และ 4) รอยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได
น้ัน มหาวิทยาลัยควรพิจารณากํ าหนดมาตรการเพื่อแกไขปญหาดังกลาวดวย
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6.2 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมวา มหาวทิยาลัยไดจดัทํ าหนงัสือเวยีน

เสนอตอกรรมการสภามหาวทิยาลัยเพือ่พจิารณาอนมัุตปิรญิญาใหแกผูสํ าเรจ็การศกึษา ระดบัปรญิญาโท จ ํานวน
12  คน ตามหนังสือมหาวิทยาลัยขอนแกน  ท่ี ศธ 0514.1.1.2/ว.1029 และตามบันทึก ท่ี ศธ 0514.1.1.2/
ว.074 ลงวันท่ี  14  กุมภาพันธ 2548 โดยครบรอบการเวียนในวันท่ี  21 กุมภาพันธ 2548  และเม่ือถึงวันท่ี
ครบกํ าหนดการเวียนหนังสือแลวปรากฏวาไมมีขอทักทวงแตประการใด   จึงถือวาสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ
ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.3 สรุปกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวาง 16  มกราคม  - 15 กุมภาพันธ  2548
รองอธิการบดฝีายกจิการพเิศษเสนอตอท่ีประชมุวา ในชวงวนัท่ี 16 มกราคม – 15 กมุภาพนัธ

2548  มหาวทิยาลัยไดด ําเนนิกจิกรรมทีสํ่ าคัญๆ ในดานการพฒันาวชิาการและผลติบณัฑติ  การวจิยั  การบริการ
วิชาการ   การสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  การพัฒนานักศึกษา   การพัฒนาส่ิงแวดลอม การพัฒนาระบบ
บริหารและบุคลากร    และการจัดกิจกรรมพิเศษอื่นๆ  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.4 รายงานสรุปขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน
      เดือน มกราคม 2548
          รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษเสนอตอท่ีประชุมวา ฝายกิจการพิเศษ และงานประชาสัมพันธ

ไดรวบรวมรายงานขาวมหาวทิยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร ส่ือมวลชน  ประจํ าเดือนมกราคม
2548   โดยแยกประเภทเปนขาวดานตางๆ เชน ขาวงานวิจัย  บริการวิชาการ  กิจกรรม  ท่ัวไป  บริการชุมชน
บุคคล  เปนตน  รวมทั้งส้ิน 88 ขาว   ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.5 การจัดพิมพหนังสือ “รูปแบบการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม”
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมวา สํ านักนวัตกรรมการเรียน

การสอน ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ไดจัดพมิพหนังสือ “รูปแบบการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม”
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนเอกสารอางอิงสํ าหรับอาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหเขาใจในศาสตร
การสอนและสามารถถายทอดเพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหเกิดแกผูเรียน   ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
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6.6 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี  ประจํ าเดือนธันวาคม 2547 – มกราคม 2548
อธิการบดเีสนอตอท่ีประชมุวา ในเดอืนธันวาคม 2547 และมกราคม 2548 อธิการบดไีดปฏิบตัิ

ภารกจิตางๆประกอบดวย  งานประจ ําท่ัวไป  กิจกรรมที่เกี่ยวของกับตางประเทศ/วิเทศสัมพันธ  การเปนวิทยากร
บรรยายหรืออภิปราย  และอื่นๆ  ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7   เรื่องอื่นๆ
7.1   การสรรหาผูอํ านวยการวิทยาเขตหนองคาย

อธิการบดเีสนอตอท่ีประชมุวา ตามทีส่ภามหาวทิยาลัยในคราวประชมุครัง้ท่ี 1/2548  เม่ือวนัท่ี  2
กมุภาพนัธ  2548  ไดใหความเห็นชอบประกาศสภามหาวทิยาขอนแกน เรือ่งการสรรหาผูอ ํานวยการวทิยาเขตหนองคาย
พ.ศ. 2548 แลวนั้น  จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งกรรมการสรรหาผูอํ านวยการวิทยาเขต
หนองคาย ตามขอ 7  แหงประกาศดงักลาว ท้ังนี ้ท่ีประชมุคณบด ีคราวประชมุครั้งท่ี 4/2548  เม่ือวันท่ี 16
กุมภาพันธ  2548  ไดมีมติเสนอคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร  และคณบดีคณะแพทยศาสตร เปนผูแทน
คณบดีรวมเปนกรรมการสรรหาฯ

จงึเสนอสภามหาวทิยาลัยเพือ่พจิารณา
มติ  ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมีมตใิหแตงต้ัง คณะกรรมการสรรหาผูอ ํานวยการวทิยาเขตหนองคาย

ประกอบดวย
1. อธิการบดี           เปน  ประธานคณะกรรมการ
2. นายสมพร  กลิ่นพงษา  เปน  กรรมการ
3. รองศาสตราจารยวันเพ็ญ  วิโรจนกูฏ              เปน  กรรมการ
4. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร  เปน  กรรมการ
5. คณบดีคณะแพทยศาสตร   เปน  กรรมการ

7.2    การสรรหาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร และคณะเทคโนโลยี
อธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมวา ตามคํ าส่ังสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี 12/2544 แตงตั้ง

รศ. นิวัตร จันทรเทวี ดํ ารงตํ าแหนงคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร ตั้งแตวันท่ี 10 มิถุนายน 2544 และ
คํ าส่ังสภามหาวทิยาลัยขอนแกน ท่ี 11/2544 แตงตัง้ รศ. เกรยีงศกัดิ ์ศรสุีข ด ํารงต ําแหนงคณบดคีณะเทคโนโลยี
ตั้งแตวันท่ี 11 มิถุนายน 2544 นั้น บัดนี้ การดํ ารงตํ าแหนงดังกลาวจะครบวาระในวันท่ี 9 และ 10 มิถุนายน
2548 ตามล ําดบั  เพือ่ใหเปนไปตามขอบงัคับมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหาคณบด ีพ.ศ. 2542 และท่ี
แกไขเพิ่มเติม จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะทันตแพทย-
ศาสตร และคณบดีคณะเทคโนโลยี ตามขอ 6 แหงขอบังคับดังกลาว

จงึเสนอสภามหาวทิยาลัยเพือ่พจิารณา
                   มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะทันตแพทย-
ศาสตร และ คณะเทคโนโลยี  ดังน้ี
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คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร ประกอบดวย
1. อธิการบดี           เปน  ประธานคณะกรรมการ
2. นางผาณิต  นิติทัณฑประภาศ  เปน  กรรมการ
3. ศาสตราจารยกนก  วงษตระหงาน                    เปน  กรรมการ
4. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร  เปน  กรรมการ
5. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร  เปน  กรรมการ

 6. รองศาสตราจารยเชิดชัย  ตันติศิรินทร  เปน  กรรมการ
                    7. ประธานสภาคณาจารย         เปน  กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี ประกอบดวย
1. อธิการบดี           เปน  ประธานคณะกรรมการ
2. นายสุชาติ  เมืองแกว  เปน  กรรมการ
3. รองศาสตราจารยศักรินทร  ภูมิรัตน                  เปน  กรรมการ
4. คณบดีคณะเกษตรศาสตร  เปน  กรรมการ
5. คณบดีคณะศึกษาศาสตร   เปน  กรรมการ

 6. ศาสตราจารยเมธา  วรรณพัฒน  เปน  กรรมการ
                    7. ประธานสภาคณาจารย         เปน  กรรมการ

7.3    เสนอแตงต้ังคณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแกน
รองอธกิารบดฝีายบรหิารเสนอตอท่ีประชมุวา ตามค ําส่ังสภามหาวทิยาลัยขอนแกน ท่ี 12/2546 ลงวนั

ท่ี 17 พฤษภาคม 2546  ไดแตงตัง้คณะกรรมการการเงนิของมหาวทิยาลัยขอนแกน  ซ่ึงเปนไปตามขอ 5 แหงระเบยีบ
มหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวย คณะกรรมการการเงนิของมหาวทิยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2546  โดยกรรมการชดุดงักลาวมี
หนาท่ีเสนอแนะตอสภามหาวทิยาลัยเกีย่วกบัการบรหิารเงนิงบประมาณแผนดนิ และเงนิรายไดของมหาวทิยาลัย และ
พจิารณาน ําเงนิรายไดไปฝากหรอืลงทุนเพือ่ใหการเงนิเงนิรายไดของมหาวทิยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ตรวจสอบได รวมทัง้เปนไปตามกฎหมาย  ขอบงัคับ และระเบยีบทีเ่กีย่วของ  บดันี ้กรรมการในคณะกรรมการการ
เงนิฯชดุดงักลาวหลายทานไดหมดวาระการด ํารงต ําแหนง   จงึขอเสนอสภามหาวทิยาลัยเพือ่พจิารณาแตงตัง้คณะ
กรรมการทานใหมทดแทน โดยมรีายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ

จงึเสนอสภามหาวทิยาลัยเพือ่พจิารณา
มต ิ ทีป่ระชมุพิจารณาแลว มีมติใหแตงต้ังคณะกรรมการการเงนิของมหาวทิยาลยัขอนแกน

ประกอบดวย
1.  นายพิสฐิ  ลีอ้าธรรม                               เปน ประธานกรรมการ
2.  นางสาวนวพร  เรอืงสกลุ เปน กรรมการ
3.  ศ. จีระ  หงสลดารมภ เปน กรรมการ
4.  ประธานสภาคณาจารย เปน กรรมการ
5.  ประธานกรรมการสงเสรมิกิจการมหาวทิยาลยั    เปน กรรมการ
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6. รศ. กิตตชิยั  ไตรรตันศริชิยั เปน กรรมการ
7. รศ. เชดิชยั  ตันติศรินิทร เปน กรรมการ
8. รศ. มนตร ี บุญเสนอ เปน กรรมการ
9. รองอธกิารบดฝีายบรหิาร เปน กรรมการและเลขานกุาร

7.4   ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน จํ านวน  2  หลักสูตร
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมวา ดวยมีคณะในสังกัด 2 คณะ

ไดเสนอขออนุมัติหลักสูตร ซ่ึงไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และคณะกรรมการ
ผูทรงคณุวฒิุพจิารณาหลักสูตรไดพจิารณาและแนะน ําใหแกไขขอความตางๆ ผูรับผิดชอบหลักสูตรไดดํ าเนินการ
แกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคณุวฒิุเรยีบรอยแลว จ ํานวน  2 หลักสูตร ซ่ึงมีรายละเอยีดการจ ําแนกหลักสูตร
ตามคณะ  ระดับปริญญา  ประเภทหลักสูตร  และประเภทการเปดสอน ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
สรุปไดดังนี้

 1. คณะแพทยศาสตรและบัณฑติวทิยาลยั
    1.1 หลักสูตรปรชัญาดษุฎีบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตรคลินกิ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548)
2. คณะเภสชัศาสตรและบณัฑติวทิยาลยั

2.1 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวชิาพษิวทิยา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548)
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรตามที่เสนอ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ โดยมีขอเสนอแนะวา การเสนอ

หลักสูตรในครั้งตอๆไป ควรมีขอมูลการประเมินคาใชจายตอหัว ในการดํ าเนินการหลักสูตรดวย

7.5 ความคบืหนาในการดแูลความเรยีบรอยบรเิวณหลงัหอพกันักศกึษา
ประธานสภาคณาจารยเสนอตอท่ีประชุมวา ตามที่ไดเกิดเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษา

บริเวณ สถานบันเทิงเอกชน หลังหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน  ซ่ึงเปนแหลงท่ีมีการดํ าเนินกิจกรรมที่
ไมชอบดวยกฎหมาย ทํ าใหเกิดอันตรายตอสวัสดิภาพนักศึกษา และเกิดความไมสงบเรียบรอยในมหาวิทยาลัย
นั้น ขอทราบความคืบหนาในการดํ าเนินการแกไขปญหาในเรื่องดังกลาวของมหาวิทยาลัย

รองอธิการบดีฝายบริหารชี้แจงวา มหาวิทยาลัยไดทํ ารายงานใหเจาหนาท่ีตํ ารวจเขามา
ตรวจสอบแลว พบวามีสถานบันเทิงเปดเกินเวลา และมีอบายมุขอยูจริง หากปญหายังไมไดรับการแกไข
มหาวิทยาลัยก็จะแจงใหทางจังหวัดรับทราบและดํ าเนินการตอไป

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ และ นายเจตต ธนวัฒน ในฐานะผูวาราชการจังหวัดขอนแกน

ขอรบัเรือ่งไปพจิารณาด ําเนินการแกปญหาตอไป เน่ืองจากเปนพ้ืนทีน่อกมหาวทิยาลยัและมบุีคคลภายนอก
เขามาเกี่ยวของ
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เลิกประชุมเวลา   11.55  น.

              กุลธิดา  ทวมสุข
 (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)

                                                                รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
     กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน

นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน  มูลศรี
ผูจดรายงานการประชุม
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