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ระเบียบวาระที่ 1    เรื่องที่ประธานแจงตอที่ประชุม
- ไมมี –

ระเบียบวาระที่ 2    เรื่องที่เลขานุการแจงตอที่ประชุม
-ไมมี-
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ระเบียบวาระที่ 3    การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
                         ครั้งที่ 1/2547  เม่ือวันที่  28  มกราคม  2547

ท่ีประชุมมีมติใหแกไขดังนี้
1. หนา 5  บรรทัดท่ี 8 แกไขคํ าวา “อธิการบดี”   เปน “มหาวิทยาลัย”
2. หนา 14 วาระที่ 5.12  ยอหนาท่ี 2 บรรทัดท่ี 3 ทายขอความ “จึงเสนอขอใหสภามหาวิทยาลัย”

ปรบัใหมจากเดมิเปน “เพือ่ทราบและพจิารณาในเรือ่งดงันี”้  และตัดขอความในยอหนาท่ี 3 ออก
3. หนา 18 วาระที ่7.1  ขอ 1 แกไขค ําวา “ก ําหนด” เปน “เสนอ”   และเพิม่ขอความวา
     “ตามทีส่หกรณฯ รองขอ” ไวทายประโยค

          เม่ือแกไขเรยีบรอยแลว ท่ีประชมุมีมตริบัรองรายงานการประชมุครัง้ดงักลาว

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องสืบเน่ือง
4.1  รายงานสถานภาพเงินรายได ของมหาวิทยาลัยขอนแกน  เพียงวนัที ่ 15  กุมภาพันธ 2547
        และขออนมัุตินํ าเงินรายไดมหาวทิยาลยัขอนแกนไปลงทนุซือ้หุนกูบรษัิทปูนซเีมนตไทยฯ

ประธานใหรองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอท่ีประชุมความวา สถานภาพเงินรายได
มหาวิทยาลัยขอนแกนเพียงวันท่ี 15  กุมภาพันธ 2547 มหาวิทยาลัยขอนแกน มียอดเงินฝากรวม
2,816,164,657.70 บาท   โดยแยกฝาก ดังนี้

-   ฝากธนาคาร/สถาบนัการเงนิ (ฝากรวมสวนกลาง)  2,241,392,980.20 บาท คิดเปน 79.59 %
    (อัตราดอกเบี้ยเฉล่ีย 4.11%)
-  ฝากธนาคาร/สถาบันการเงิน ท่ีใชชื่อบัญชีเฉพาะ  471,844,514.48 บาท คิดเปน 16.75 %
-  ฝากธนาคารเพือ่ค้ํ าประกนัเงนิกูเพือ่การเคหะสงเคราะห  102,927,163.02 บาท  คิดเปน  3.65 %

เพ่ิมขึ้นจากเดือนมกราคม 2547  เปนเงนิ  13,061,015.22 บาท  มีดอกเบี้ยรับปงบ
ประมาณ 2547 จ ํานวน 22,932,154.50 บาท ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
ประธานให นายสุนทร อรุณานนทชัย ในฐานะประธานกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัย

ขอนแกน เสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากในเร็วๆนี้จะมีเงินรายไดมหาวิทยาลัยท่ีครบกํ าหนดฝาก หรือลงทุน
ทยอยออกมาเรื่อยๆ  มหาวิทยาลัยควรพิจารณาแตเนิ่นๆวา จะนํ าเงินฝากท่ีครบกํ าหนดนี้ไปฝากหรือลงทุน
อยางใดใหเกดิดอกผลสงูสุด ซ่ึงเห็นวาขณะนี ้หุนกูของบรษิทัปนูซีเมนตไทยฯ เปนการลงทุนท่ีนาสนใจ เนื่องจาก
มีสภาพคลองสูงความเส่ียงนอย และไดรับการตอบรับท่ีดีจากนักลงทุน ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากธนาคารแลว ผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุนในหุนกูบริษัทปูนซีเมนตไทยฯ จะสูงกวา  จึงใครขอเสนอให
นํ าเงินรายไดมหาวิทยาลัย ไปลงทุนซ้ือหุนกูบริษัทปูนซีเมนตไทยฯ จํ านวน  100 ลานบาท มีกํ าหนด 4 ป อัตรา
ดอกเบี้ย 3.7 % เริ่มตั้งแต 1 เมษายน 2547

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติใหมหาวิทยาลัยนํ าเงินรายไดที่ครบกํ าหนดฝากไป

ลงทุนซื้อหุนกูบริษัทปูนซีเมนตไทย จํ ากัด (มหาชน) ได จํ านวน 100 ลานบาท
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4.2 รายงานความกาวหนาในการดํ าเนินงานของคณะกรรมการดานการกํ ากับ
       นโยบายและการประเมิน

ประธานให รศ.สายหยุด นิยมวิภาต ในฐานะประธานกรรมการดานการกํ ากับนโยบายและการ
ประเมินเสนอตอท่ีประชุมความวา คณะกรรมการฯไดดํ าเนินการติดตามผลการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้

• ทํ าเรื่องแจงใหอธิการบดี จัดทํ ารายละเอียดเสนอสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
1) ขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจํ าป 2546
2)  แผนการพัฒนาและประเมินคณบดีและผูอํ านวยการศูนย  สถาบัน สํ านัก
3) ไดขอใหทางมหาวิทยาลัยจัดทํ า Key Performance Indicators สํ าหรับประเมินสมรรถนะของ
     มหาวิทยาลัย

• ตามมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คราวประชุมครั้งท่ี 1/2547 เม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2547 ได
มอบหมายใหพิจารณาเรื่องการประเมินสภามหาวิทยาลัย แตเนื่องจากยังไมสามารถเชิญประชุม
กรรมการทั้งคณะไดเพราะมีหลายทานติดราชการ จากการหารือของคณะกรรมการบางสวนสรุปได
ดังตอไปนี้
1) พจิารณาประเมนิจากโครงสรางกระบวนการและวธีิการไดมาของกรรมการสภามหาวทิยาลัย

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ไดมาโดยผานการกล่ันกรองตามคุณสมบัติและคุณลักษณะท่ีกํ าหนดไว
ในขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน เสนอชื่อจากหนวยงานในระดับคณะฯ ใหท่ีประชุมคณบดี
ดํ าเนินการสรรหาตามหลักเกณฑและวิธีการสรรหาที่กํ าหนด

    2)  พิจารณาจากขอบเขตหนาท่ีตามกฎหมายมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยอยูภายใตการกํ ากับ
            ดูแลของ กระทรวงศึกษาธิการ    การประเมินผลควรเปนคณะกรรมการระดับกระทรวง
     3) พิจารณาจาก Accountability

สภามหาวิทยาลัยควรมี Accountability ตอประชาชนเพราะมหาวิทยาลัยขอนแกนดํ าเนินงาน
โดยใชภาษีของประชาชน ดังนั้น การประเมินผลควรเปนตัวแทนของประชาชน(รัฐบาล)

     รัฐบาลควรแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาประเมินผลสภามหาวิทยาลัย
จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณาใหขอคิดเห็น
มติ ที่ประชุมรับทราบและมีขอคิดเห็นเสนอแนะในเรื่องการประเมินสภามหาวิทยาลัย

และมอบใหคณะกรรมการดานการกํ ากับนโยบายและการประเมินรับไปพิจารณา ดังน้ี
1.  แนวคดิทีเ่ปนสากลคอืมหาวทิยาลยัตองมีอสิระ ดังน้ันไมควรใหฝายการเมืองเปนผูตัดสนิ

สภามหาวิทยาลัยจึงควรเปนผูประเมินประสิทธิภาพตนเอง
2. หากประเมินระบบการทํ างานของสภามหาวิทยาลัย ควรพิจารณาทั้ง  Input - Process

- Output  หาวิธีการมองตนเอง และจัดทํ าใหเปนระบบ  รวมทั้งพิจารณา  Impact ที่เกิดขึ้นดวย
3. ควรแยกประเมินฝายจัดการ ซึ่งมีระบบในการประเมินอยูแลวออกจากการประเมิน

สภามหาวิทยาลัย    และสํ าหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยควรมีการประเมิน 2 สวน คือ 1) ประเมินการ
ปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเปนรายบุคคล มีแบบและมาตรฐานการประเมินอยาง
เดียวกัน  2) ประเมินการทํ างานของสภามหาวิทยาลัยโดยภาพรวม ในดานนโยบาย การติดตามผล และ
การปฏิบัติหนาที่
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4.3  ความคืบหนาเก่ียวกับการจัดตั้งมูลนิธิสถาบันความรวมมือเพ่ือพัฒนา
                เศรษฐกิจลุมน้ํ าโขง

 ประธานใหอธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยสถาบันความรวมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ลุมนํ้ าโขง ซ่ึงเดิมเปนหนวยงานประเภทองคกรในกํ ากับของมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ขอนแกน วาดวยสถาบันความรวมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุมนํ้ าโขง มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2540 ได
ปรับเปล่ียนสถานะเปนมูลนิธิสถาบันความรวมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุมนํ้ าโขง ตามมติท่ีสภามหาวิทยาลัยได
ใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว  ตามทะเบียนลํ าดับเลขที่ ขก 73/2546 ออกโดยนายทะเบยีนมูลนธิิจงัหวดั
ขอนแกน เม่ือวนัท่ี 17 ธันวาคม 2546 และจะมีการด ําเนนิการในสวนทีเ่กีย่วของ ดังนี้

1. การเชาอาคารสถาบนัความรวมมอืเพือ่พฒันาเศรษฐกจิลุมนํ ้าโขง (ซ่ึงสรางขึน้โดยงบประมาณ
ของประเทศนวิซีแลนด)  ซ่ึงมีรายละเอยีดรางสัญญาตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ

2. การสงมอบทรัพยสินและเอกสารตางๆ เม่ือมูลนิธิมีความพรอม
3. การออกระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย

สถาบนัความรวมมอืเพือ่พฒันาเศรษฐกจิลุมนํ ้าโขง มหาวทิยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2540 และ
การยกเลิกสถานะของบุคลากรของสถาบัน

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณาใหขอแนะนํ า
ที่ประชุมรับทราบ

4.4  บทบาทมหาวิทยาลัยขอนแกนกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
ประธานใหอธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมความวา ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 28

เมษายน 2546 และวันท่ี 6 พฤษภาคม 2546 ใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) เปน
ผูบริหารสูงสุดของจังหวัดใชการบริหารงานแบบบูรณาการโดยเปนผูบริหารสูงสุดของจังหวัด (Chief Executive
Officer หรือ CEO) และตอมาไดมอบหมายใหผูวาราชการจงัหวัดจัดทํ ายุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด โดย
แบงเปน 19 กลุมจังหวัด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี 5 กลุมจังหวัด และขอนแกนอยูในกลุมท่ี 3 ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวย ขอนแกน รอยเอ็ด และมหาสารคาม)

บทบาทของมหาวทิยาลัยขอนแกนในการมสีวนรวมกบัยุทธศาสตรการพฒันาจงัหวดั มีดงันี้
1. เสนอโครงการเพือ่ด ําเนนิการสนบัสนนุยุทธศาสตรการพฒันาจงัหวดัขอนแกน จ ํานวน 3 โครงการ

และไดรับอนุมัติงบประมาณจากงบกลางป 2547 จํ านวน 2 โครงการ เปนเงิน 15,000,000 บาท
(จากจํ านวน 6 โครงการ เปนเงิน 31,234,900 บาท  )   ไดแก

1.1 โครงการศกึษาความเหมาะสมในการจดัตัง้ศนูยบรกิารขนสงสินคาดวยตูคอนเทนเนอรทาง
รถไฟ  งบประมาณ 5,000,000 บาท

1.2 โครงการการ Software Park  งบประมาณ 10,000,000 บาท
2. โครงการ Software Park แบงกิจกรรมเปน 5 ดาน คือ

2.1 โครงการจดัตัง้ศนูยบมเพาะนกัพฒันาซอฟตแวรภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 2,000,000 บาท
2.2 โครงการพฒันาบณัฑติรวมกบัผูประกอบการดานอตุสาหกรรมซอฟตแวรในภาคตะวนัออก

                  เฉียงเหนอื 1,500,000 บาท
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2.3 โครงการสถาบันฝกอบรมวิชาชีพชั้นสูงดาน Java Programming และ Mobile Internet   
               Application  2,000,000 บาท

2.4 โครงการสงเสรมิผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมใหใช ICT ในธรุกจิ  3,000,000 บาท
2.5 การบรหิารสํ านกังานและโครงการ   1,500,000  บาท

3. มหาวทิยาลัยขอนแกน โดยอธกิารบด ีไดรบัแตงตัง้เปนกรรมการบรหิารงานจงัหวดั แบบบรูณาการ
ซ่ึงคณะกรรมการชดุนีมี้หนาท่ีหลักในการจดัทํ าแผนยุทธศาสตรการพฒันาจงัหวดั และแผนงาน/โครงการ ก ํากบั
แนะน ํา และติดตามประเมนิผลการด ําเนนิงานภายในจงัหวดั  และผูแทน มหาวทิยาลัยเขารวมเปนอนกุรรมการอกี
หลายชดุ

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

4.5 รายงานความกาวหนาการกอสรางศูนยหัวใจสิริกิต์ิฯ
ประธานใหรองอธกิารบดฝีายบรหิารเสนอตอท่ีประชมุความวา ศนูยหัวใจสิรกิติิฯ์ ก ําลังด ําเนนิการ

เพือ่ประสานหาแนวทางแกไขปญหาการกอสรางอาคารศนูยหัวใจสิรกิติิฯ์ ซ่ึงปญหาและอปุสรรค ณ วนัท่ี 24
กมุภาพนัธ 2547 ไดมีการแกไขปญหาเรือ่งการจดัซ้ือลิฟทของผูรบัจาง บรษิทัเทพอนิทนนทจ ํากดั บดันี้
มหาวทิยาลัยขอนแกน ไดออกหนงัสือค้ํ าประกนัการจายเงนิ ใหแก บรษิทั สยามฮติาชิ เอลลิเวเตอร จ ํากดั เปนท่ี
เรยีบรอยแลว และทางบรษิทั เทพอนิทนนท จ ํากดัไดช ําระคาเชาโกดงัเกบ็สินคาใหแก บรษิทั สยามฮติาช ิเอลลิเวเตอร
จ ํากดั แลว ซ่ึงขณะนีอ้ยูในระหวางผูรบัจางแกไขปญหาเรือ่งขอตกลงเพิม่เตมิตามเงือ่นไขกบั บรษิทั สยามฮติาชิ
เอลลิเวเตอร จ ํากดั ใหเปนท่ีเรยีบรอยกอน  สํ าหรบัความกาวหนาในการกอสรางมีดงันี ้ ตดิตัง้เฟอรนเิจอร ท่ีชัน้ 5
แลวเสรจ็ 90%  ตดิตัง้หุมฉนวนทอนํ ้าเย็นระบบปรบัอากาศ แลวเสรจ็ 80 %  ตดิตัง้ตู  Load Center ELP – 2B
ควบคมุไฟฟาแสงสวางโคมไฟ ชัน้ 2 แลวเสรจ็ 90 % ตรวจรบัสงมอบสิฟทสงของ เปดใหใชงานไดเฉพาะชัน้ G
ถงึชัน้ 4 แลวเสรจ็

จงึน ําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพือ่ทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

4.6 ขอสังเกตของคณะทํ างานพิจารณารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. …
      ฉบับที่ผานการตรวจพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประธานใหอธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมความวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราว
ประชุมครั้งท่ี 1/2547  เม่ือวันท่ี  28 มกราคม 2547 ไดมีมติเห็นชอบในหลักการ รางพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. … (ฉบับท่ีผานการตรวจพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา ) ใหมหาวิทยาลัย
แจงยืนยันความเห็นตอสํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  และใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะทํ างานพิจารณา
เปรียบเทียบรายละเอียดแตละมาตราระหวางราง พ.ร.บ. ฉบับท่ีมหาวิทยาลัยเสนอกับราง พ.ร.บ. ฉบับท่ีผาน
การตรวจแกไขจากคณะกรรมการกฤษฎีกา แลวสรุปเปนขอสังเกตเสนอสํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพิ่ม
เติม  และนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบดวยนั้น
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บัดนี้ มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะทํ างานพิจารณารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ. …  และคณะทํ างานไดพิจารณารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. …  ฉบับท่ีผานการตรวจ
พิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา เสร็จเรียบรอยแลว  มีขอเสนอแนะและขอสังเกตตางๆตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยไดเสนอใหสํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทราบแลวดวย  และ
ตอมา รศ.ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ  ไดเสนอสาระสํ าคัญท่ีเปล่ียนแปลงในราง พ.ร.บ. ฉบับท่ีผานกรรมการ
กฤษฎีกาเพิ่มเติม ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดพิจารณาแลวเห็นวา มีบางกรณีเปนการเปล่ียนแปลงที่มีเหตุผลอธิบายโดย
คณะกรรมการรางฯ จึงจะขอนํ าไปปรึกษาหารือเพื่อพิจารณากันในคณะทํ างานกอน และจะไดนํ าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยในเดือนมีนาคม 2547 อีกครั้ง

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติ ทีป่ระชมุรบัทราบ และมขีอเสนอแนะเพิม่เตมิใหมีการเปรยีบเทยีบรายละเอยีดแตละ

มาตราตามมตทิีป่ระชมุสภามหาวทิยาลยัคราวประชมุครัง้ที ่ 1/2547 เม่ือวนัที ่28 มกราคม 2547 ดวย

4.7 รายงานสรุปของคณะกรรมการพิจารณาการปรับโครงสรางสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประธานใหอปุนายกสภามหาวทิยาลัย ในฐานะประธานกรรมการพจิารณาการปรบัปรงุโครงสราง

สถาบนัวจิยัและพฒันา เสนอตอท่ีประชมุความวา ตามมตสิภามหาวทิยาลัยคราวประชมุครัง้ท่ี 11/2546  เม่ือวนัท่ี
26 พฤศจกิายน 2546 ไดแตงตัง้คณะกรรมการพจิารณาการปรบัโครงสรางสถาบนัวจิยัและพฒันา นัน้ ขอรายงาน
สรปุผลการพจิารณา ดงันี้
• คณะกรรมการฯ ประชุม 2 ครั้ง ในเดือนมกราคม และ กุมภาพันธ 2547 โดยพิจารณาเฉพาะโครงสราง

ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (RDI) และมีความเห็นดังนี้
1) มหาวิทยาลัยควรกํ าหนดให RDI ทํ างานวิจัยและพัฒนาแบบสหสาขาวิชา (multidisciplinary) และ

เปนแบบบูรณาการ (integration) โดยควรกํ าหนดตัวบงชี้ของหนวยงาน และใหมีการติดตามและ
ประเมินผลการดํ าเนินการ ภายใน 2 ป

2) ใหมหาวิทยาลัยฯ แตงตั้งคณะกรรมการอํ านวยการ โดยใหอธิการบดี หรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมาย
เปนประธาน และมีบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเปนกรรมการ รวมแลวไมเกิน 6 คน เพื่อกํ าหนด และ
ก ํากับทิศทางการดํ าเนินงานของ RDI

สวนโครงสรางดานการบริหารการวิจัยของมหาวิทยาลัยนั้น มหาวิทยาลัยจะเปนผูเสนอตอไป
จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ระชมุรบัทราบและเหน็ควรใหอธกิารบดนํี าขอเสนอของคณะกรรมการพิจารณาการ

ปรบัโครงสรางสถาบนัวจัิยและพฒันาไปใชในการปรบัปรงุโครงสรางการแบงสวนราชการในมหาวทิยาลยัตอไป
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ขอเสนอเพื่อการพิจารณาและปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการ
      ในมหาวิทยาลัยขอนแกน

                        ประธานใหอธิการบดีนํ าเสนอเรื่องการปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการของ
มหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีไดนํ าเสนอหลักการซ่ึงท่ีประชุมคณบดี ในคราวประชุมวาระพิเศษ เม่ือวันท่ี 13
กุมภาพันธ 2547 ใหความเห็นชอบไว และมีเอกสารขอเสนอเพื่อการพิจารณาและปรับปรุงโครงสรางการแบง
สวนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม และไดเสนอท่ีประชุมพิจารณา ดังนี้

1.หลักการในการปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการและไดขอความเห็นชอบขอเสนอการ
ปรบัปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการดังตอไปนี้

1.1 ใหหนวยงานที่มีหนาท่ีหลักผลิตบัณฑิต วิจัย และบริการวิชาการ ไดแก คณะ มีความ
หลากหลายในโครงสรางและการแบงหนวยงานภายในคณะได เพื่อใหสอดคลองหรือรองรับภารกิจของคณะที่
จะปรับเปล่ียนตามสถานการณ  กลาวคือ

ในคณะอาจแบงหนวยงานเปน 4 กลุมประเภท ไดแก
ก. กลุมจัดการเรียนการสอน ข. กลุมบริหารจัดการและสนับสนุน

                    ค. กลุมภารกิจเฉพาะ  อาทิ  การบริการรักษาพยาบาล  โรงเรียนสาธิต
ง. กลุมองคกรในกํ ากับ

         ก. กลุมจัดการเรียนการสอน   ใหเพิ่มทางเลือก (จากเดิมคือ “ภาควิชา”) เปนดังนี้
(1)  ภาควิชา หมายถึง หนวยงานในคณะที่ทํ าหนาท่ีจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาหนึ่งๆ 

หรือใหบริการการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ
(2)  สายวิชา หมายถึง หนวยงานในคณะที่ทํ าหนาท่ีจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชารวมหรือ

สาขาวชิาท่ีมีลักษณะบรูณาการ ซ่ึงอาจเกดิจากการบรูณาการภาควชิาตางๆ หรอืสายวชิาตามสาขาวชิาของหลักสูตร
(3)  บัณฑิตศึกษาสาขา หมายถึง หนวยงานในคณะที่ทํ าหนาท่ีจัดการเรียนการสอนในระดับ

ปริญญาบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโทและปริญญาเอก) และเนนทํ าการวิจัย โดยเปนทางเลือกเพิ่มสํ าหรับคณะที่
ตองการพัฒนางานวิจัย  หลักการนี้ เหมือนกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุนและหลายแหงเปน Graduate  
School  of ………

(4)  ไมมีโครงสรางหนวยงานเปนการเฉพาะ คณาจารยแตละคนไมสังกัดภาควิชาใดภาควิชา
หนึ่ง คณาจารยสังกัด “คณะ” เหมือนกันหมด คณาจารยแตละทานจะมีชื่อเปนอาจารยประจํ าหลักสูตรสาขา
ตางๆ ซ่ึงเปนไดมากกวา 1 สาขา ตามความเชี่ยวชาญของอาจารย สถานะของการเปนอาจารยประจํ าหลักสูตรนี้ 
อาจเปล่ียนแปลงไดตามระยะเวลาหรือตามหลักสูตรท่ีเปล่ียนแปลงหรือตามความชํ านาญหรือความสนใจที่
เปล่ียนแปลง และบริหารในรูปคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ข. กลุมบริหารจัดการและสนับสนุน
 (1)  งานดานการอํ านวยการการบริหารจัดการทั่วไปและการสนับสนุนภารกิจหลักของคณะ (เวน
แตกรณีท่ีภารกิจหลักมีปริมาณและขนาดใหญมากและมีลักษณะเฉพาะมาก อาทิ โรงพยาบาล) ใหอยูภายใต
สํ านักงานคณบดี
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 (2)  สํ านักงานคณบดีในแตละคณะ แบงเปนกลุมงานตางๆ ตามความเหมาะสมกับลักษณะงาน
ตามกรอบและแนวทางที่สภามหาวิทยาลัยกํ าหนด และอาจมีหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น (เชน ศูนย, สถาน) 
เพือ่ทํ าหนาท่ีเฉพาะหรอืสนบัสนนุหนาท่ีเฉพาะ กรณท่ีีคณะ ไมมีหนวยงานดานจดัการเรยีนการสอน (ไมมีภาควชิา)
และบริหารในรูปคณะกรรมการอาจใหมี “สํ านักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตร” เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการหลักสูตรในคณะนั้นๆ

 (3)  ภายใตกลุมงาน ซ่ึงกํ าหนดขอบเขตและความครอบคลุมของภารกิจของกลุมงาน ใหแบงยอย
หนาท่ีท่ีจะตองทํ าเปนกิจกรรมยอยตางๆ กรณีคณะมีความจํ าเปนตองแบงเปนกิจกรรมยอยเปนการเฉพาะ ให
ทํ าเปนประกาศของคณะนั้นๆ ซ่ึงสามารถเปล่ียนแปลงไดและไมจํ าเปนตองเหมือนกันในแตละคณะ

    ค. กลุมภารกิจเฉพาะ  ในคณะท่ีมีภารกจิบางดาน (สวนใหญเปนงานบรกิารวชิาการแกสังคม)
มีขนาดใหญ มีปริมาณงานมาก อาจมีหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นท่ีแยกจากภาควิชาและสํ านักงานคณบดี ได 
(อาทิ โรงพยาบาล โรงเรียนสาธิต) ท้ังนี้ตามลักษณะของสถานการณแตละคณะ  การแบงหนวยภายในของ
หนวยงานดังกลาว ใหแบงไดโดยจัดทํ าเปนประกาศของคณะ (เวนแต การแบงหนวยงานยอยท่ีอาจมีการ
ก ําหนดตํ าแหนงและระดับตามระบบราชการ)

     ง. กลุมองคกรในกํ ากับ  ในคณะที่มีภารกิจใดที่สามารถพึ่งตนเองได และไมเหมาะท่ีจะบริหาร
งานโดยใชระบบราชการ รวมทั้งไมประสงคจะไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณจากมหาวิทยาลัยและคณะ
และอัตรากํ าลังจากระบบราชการ อาจกํ าหนดใหมีหนวยงานในลักษณะนี้ได ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย วา
ดวยองคกรในกํ ากับ

1.2  ปรับเปล่ียน การสังกัดของบุคลากรในคณะ (จากเดิมท่ีกํ าหนดสังกัดยอยลงไปถึงระดับ
ภาควิชาและหนวยงานภายใตงาน) เปนสังกัดในระดับคณะ ตามประกาศของสภามหาวิทยาลัยและใหคณะออก
ประกาศกํ าหนดการมอบหมายหนาท่ีใหปฏิบัติงานในหนวยงานยอยในคณะได  หากคณะใดมีเหตุผลและความ
จํ าเปนท่ีจะระบุสังกัดของบุคลากรในระดับตํ่ ากวาระดับคณะ อาจทํ าเปนประกาศของมหาวิทยาลัยตามคํ าแนะนํ า
ของคณบดี

1.3  ปรับเปล่ียนหนวยงานที่เกี่ยวของกับบัณฑิตศึกษา โดยให
1.3.1  งานประจํ าท่ีเกี่ยวกับกระบวนการการจัดการเรียนการสอน อยูรวมกับ งาน

ประจํ าในลักษณะเดียวกันของระดับปริญญาตรี
 1.3.2  งานประจํ าในเชิงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตศึกษา จัดเปน สํ านักงานพัฒนา

บณัฑิตศึกษา ขึ้นตรงตอรองอธิการบดีฝายวิชาการ
1.3.3  บณัฑติวทิยาลัย ปรบับทบาทเปน หนวยงานผลติบณัฑติระดบับณัฑติศกึษาในสาขา

วชิารวม

1.4  ปรับปรุงและพัฒนา หนวยงานที่เกี่ยวของกับการวิจัยในมหาวิทยาลัย โดย
 1.4.1  จัดตั้งหนวยงานกลางในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อทํ าหนาท่ีบริหารจัดการและ

สนับสนุนงานวิจัยใชชื่อวา “สํ านักบริหารการวิจัย” ขึ้นตรงตอรองอธิการบดีท่ีรับผิดชอบดานการวิจัย
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   1.4.2  ใหสถาบันวิจัยและพัฒนา ท่ีมีอยูในปจจุบัน เปล่ียนบทบาทในเชิงนิตินัยมา
เปนหนวยงานปฏิบัติการวิจัยเฉพาะดานตามศักยภาพท่ีมีอยูและสอดคลองกับบทบาทในเชิงพฤตินัยและเปล่ียน
ชื่อเปนสถาบันวิจัยและพัฒนาสังคม

   1.4.3  องคกรในกํ ากับดานการวิจัยและศูนยวิจัยเฉพาะทางรวมทั้งกลุมวิจัยเฉพาะ
ดานอยูภายใตการกํ ากับดูแลของรองอธิการบดีท่ีเกี่ยวของดานการวิจัย

1.5  ปรับเปล่ียนชื่อของศูนยบริการวิชาการ เปน สํ านักบริการวิชาการเพื่อใหสอดคลองกับ
นิยาม โดยมีภารกิจหลักและหนาท่ีเดิม

1.6 การปรับเปล่ียนหนวยงานที่สนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
1.6.1  ปรับสถานะของสํ านักทะเบียนและประมวลผล สํ านักวิทยบริการและศูนย

คอมพิวเตอรจากเดิม ใหมาอยูในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อใหมีกลไกเชื่อมโยงในการนํ านโยบายของมหาวิทยาลัย
ไปสูการปฏิบัติ

1.6.2 บูรณาการ 2 หนวยงานที่เกี่ยวของกับการใหบริการนักศึกษาดานวิชาการ
ไดแก กองบริการการศึกษาและสํ านักทะเบียนและประมวลผล และปรับเปล่ียนชื่อ เปน “สํ านักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ” รวมทั้งผนวกงานในลักษณะเดียวกันเกี่ยวกับบัณฑิตศึกษาท่ีเปนงานประจํ าไวภายใต
สํ านักนี้ดวย

ภารกิจของสํ านักนี้ ครอบคลุมกลุมงานดานการรับเขา กลุมงานดานทะเบยีน กลุมงาน
ดานการประมวลผลและสารสนเทศ   กลุมงานดานพัฒนาวิชาการ   และกลุมงานดานบริหารท่ัวไป

 1.6.3  ศูนยคอมพิวเตอร ปรับบทบาทใหสอดคลองกับบทบาทปจจุบันและผนวก
หนวยงานดานการส่ือสาร (เชน โทรศัพท) ปรับเปน “สํ านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”

ภารกิจของสํ านักนี้ ครอบคลุม กลุมงานดานบริหารเครือขายและอินเตอรเน็ต  กลุม
งานดานบริการซอฟตแวร กลุมงานดานมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุมงานดานการส่ือสารและโทรศัพท
กลุมงานบริการเทคนิค  และกลุมงานบริหารท่ัวไป

1.6.4  สํ านักวิทยบริการปรับบทบาทโดยนํ างานดานโสตทัศนศึกษารวมกับสํ านักงาน
นวัตกรรมการเรียนการสอน และอาจเพิ่มบทบาทดานสงเสริมการเรียนรู และการอนุรักษแหลงความรู โดยอาจ
ปรับชื่อเปน “สํ านักทรัพยากรการเรียนรู” หรือชื่อ “สํ านักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู”

ภารกิจของสํ านักนี้ ครอบคลุม กลุมงานดานหอสมุด กลุมงานดานพิพิธภัณฑและ
หอจดหมายเหตุ  กลุมงานดานสงเสริมการเรียนรู   และกลุมงานบริหารท่ัวไป

1.7  ปรับเปล่ียนหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัยท่ีทํ าหนาท่ีบริหารงานทั่วไป เพื่อสนับสนุน
การอํ านวยการและสนับสนุนภารกิจตางๆ ของคณะ โดยใหหนวยงานที่มีลักษณะงานเกี่ยวของหรือเชื่อมโยงกัน
อยูในหนวยงานเดียวกัน ภายใตหนวยงานนั้นใหแบงหนวยงานยอยในลักษณะโครงสรางท่ีแบนราบลง 
(Horizontal Organization) และในหนวยงานเดิมบางหนวยงานเพิ่มภารกิจเชิงรุกหรือภารกิจใหมท่ีจํ าเปนใน
ปจจุบัน ดังนี้

1.7.1  ปรับรวมกองแผนงานและกองคลัง เปน “สํ านักแผนและการคลัง” โดยจะมี
หนาท่ีครอบคลุมงานท่ีเกี่ยวของกับแผน งบประมาณ  การเงิน บัญชีและพัสดุ ท้ังหมด
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1.7.2 เพิ่มภารกิจของกองการเจาหนาท่ี (ซ่ึงเดิมรับผิดชอบเฉพาะดานบุคคล)
โดยรวมหนาท่ีเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน ปรับเปน “สํ านักบริหารทรัพยากรมนุษยและ
ระบบงาน” หรือใชชื่อ “สํ านักบริหารบุคคลและระบบงาน”

1.7.3 ปรับกองอาคารและสถานที่ ใหมีโครงสรางท่ีเอื้อตอการใหบริการท่ีรวดเรว็ขึ้น
และอาจปรับชื่อเปน “สํ านักบริหารระบบกายภาพ”

1.7.4 เพิม่ภารกจิของกองกจิการนกัศกึษาในดานการพฒันานกัศกึษาและปรับชื่อ
เปน “สํ านกัพฒันานกัศึกษา”

1.7.5 กองกลางประกอบดวยงานตางๆ 7 งาน ซ่ึงเปนงานทีไ่มเกีย่วของหรือสัมพันธ
กนัและบางงานมลัีกษณะเฉพาะ ปรบัเปล่ียน โดยใหงานตางๆ เปนสํ านกังานตามขอ 8 และอยูภายใตการควบคุม
ดแูลของรองอธกิารบดท่ีีเกีย่วของ

1.8 หนวยงานกลางของมหาวิทยาลัยท่ีใหบริการดานตางๆ และมีหนาท่ีเฉพาะดานซ่ึงโดย
ลักษณะงานไมควรอยูภายใตสํ านักหรือกองตางๆ และไมมีขนาดใหญพอท่ีจะเปน “สํ านัก” ใหจัดหนวยงานเปน 
“สํ านักงาน” อาทิ (1) สํ านักงานวิเทศสัมพันธและบริการนักศึกษานานาชาติ (2) สํ านักงานประเมนิและ
ประกนัคณุภาพ (3) สํ านกังานสภามหาวทิยาลัย (4) สํ านกังานศษิยเกาสัมพันธ (5) สํ านักงานตรวจสอบภายใน
(6) สํ านักงานนวัตกรรมการเรียนการสอน (7) สํ านักงานกฎหมาย (8) สํ านักงานวัฒนธรรม (9) สํ านักงานท่ี
ปรึกษา (10) สํ านักงานพัฒนากีฬา (11) สํ านักงานวิชาศึกษาท่ัวไป เปนตน

1.9  การปรบัปรงุโครงสรางภายในของศนูย สถาบนั สํ านกัท่ีเทียบเทาคณะ ใหจดัหนวยงาน
ภายในไดตามความเหมาะสมกบัภารกจิของหนวยงาน โดยแบงเปนกลุมงานหรอืหนวยงานทีเ่รยีกชือ่อยางอืน่

ภายในกลุมงาน แบงเปนกิจกรรมตางๆ ตามลักษณะงานท่ีครอบคลุมงานของกลุมงาน
และการสังกัดของบุคลากรใหเปนไปตามขอ 1.2

การแบงกลุมงานในศูนย สถาบัน สํ านัก ใหคํ านงึถึง ขอจํ ากัดในการดํ ารงตํ าแหนงหัวหนา
หนวยงานที่มีการกํ าหนดระดับของผูดํ ารงตํ าแหนงชํ านาญการ โดยเฉพาะอยางย่ิงหนวยงานที่บุคลากรสวนใหญ
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย

1.10  หนวยงานดานวิสาหกิจและองคกรในกํ ากับ เปนหนวยงานในระดับมหาวิทยาลัยภายใต
การกํ ากับดูแลของสํ านักงานอธิการบดี มีหนาท่ีหลักในการหารายไดหรือดํ าเนินภารกิจเฉพาะดานท่ีตองการ
ความคลองตัวหรือแขงขันกับเอกชนหรือองคกรอื่น มีระบบบริหารท่ีเปนอิสระจากระบบราชการปกติ ผูปฏิบัติ
งานมิใชขาราชการแตเปนพนักงานท่ีมีระบบการจางและบริหารเฉพาะ หนวยงานที่จัดตั้งอยูแลวไดแก
(1) โรงพิมพ (2) ศูนยหนังสือ (3) สถานีวิทยุ (4) สํ านักงานจัดการทรัพยสิน (5) อาคารขวัญมอ
(6) ศูนยประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เปนตน

การจัดตั้งหนวยงานลักษณะนี้เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย วาดวยองคกรในกํ ากับ

1.11  ในการแบงหนวยงานในสํ านักงานคณบดี สํ านักงานผูอํ านวยการ สํ านักงานตางๆของ
สํ านักงานอธิการบดี ใหแบงเปน “กลุมงาน” และหรือ หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น โดยใหเลือกกํ าหนดหนวย
งานนี้เปนประเภทใดประเภทหนึ่งหรือท้ัง 2  ประเภท
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ประเภทที่ 1 หนวยงานที่มีการกํ าหนดตํ าแหนงหัวหนาและระดับโดย ก.ม. เพื่อเปนเสนทาง
สํ าหรับขาราชการที่จะเปนหัวหนา แตจะแตงตั้งพนักงาน (หรือบุคลากรท่ีมิใชขาราชการ) หรือผูดํ ารงตํ าแหนง
ช ํานาญการ/เชี่ยวชาญพิเศษ เปนหัวหนามิได เวนแตการแตงตั้งเปนผูรักษาราชการเปนการชั่วคราว

ประเภทที่ 2 หนวยงานที่มิไดกํ าหนดตํ าแหนงหัวหนาและระดับโดย ก.ม. ซ่ึงจะเอื้อตอการแตง
ตัง้ขาราชการที่ดํ ารงตํ าแหนงชํ านาญการ/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ ขาราชการดํ ารงตํ าแหนงวิชาการ
(ผศ./รศ./ศ.) พนักงานมหาวิทยาลัย และขอกํ าหนดใหมีวาระ และการหมุนเวียนหนาท่ี/หนวยงานได

1.12 ภายหลังจากท่ีหลักการของการปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการใน มหาวิทยาลัย
ขอนแกน ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแลว มหาวิทยาลัยจะเสนอการแบงสวนราชการในระดับท่ีตํ่ า
กวาสํ านัก (ของสํ านักงานอธิการบดี) และภายในหรือตํ่ ากวา คณะ/ศูนย/สถาบนั/สํ านัก อีกครั้งหนึ่ง

1.13 ปรับเปล่ียนการสังกัดบุคลากรในสํ านักงานอธิการบดี จากเดิมท่ีสังกัดยอยไปถึงระดับ
งาน เปนสังกัดในระดับสํ านักงานอธิการบดี ตามประกาศของสภามหาวิทยาลัยและการมอบหมายใหบุคลากรไป
ปฏิบัติหนาท่ีในหนวยงานยอยใด ใหทํ าเปนประกาศมหาวิทยาลัย

1.14 การจัดบุคคลเขาสูหนวยงานใหม ใหหนวยงานกํ าหนดขอบเขตภารกิจหนาท่ีของแตละ
หนวยงานใหชัดเจน กํ าหนดประเภทบุคลากรในหนวยงานนั้น กํ าหนดคุณลักษณะและคุณสมบัติท่ีพึงประสงค
ของบุคลากร

1.14.1 การรับบุคลากรเขาปฏิบัติงานในโครงสรางใหม ใหเปดโอกาสใหบุคลากรได
แสดงความจํ านง ท้ังนี้ควรเปดโอกาสใหขาราชการ ลูกจาง พนักงาน ไดรับการพิจารณาเปล่ียนตํ าแหนงหรือ
ลักษณะงานหรือหนวยงานใหสอดคลองกับวุฒิหรือความสามารถเฉพาะดวย

1.14.2 การปรับขาราชการที่ดํ ารงตํ าแหนงหัวหนางานขึ้นไปซ่ึงผูกกับระดับและ
คาตอบแทน(ตํ าแหนง) เขาสูโครงสรางใหม ใหคํ านึงถึงการไมกระทบตอสิทธิเดิมหรือเปนไปตามความสมัครใจ

1.15 ผูดํ ารงตํ าแหนงหัวหนางานขึ้นไปซ่ึงดํ ารงตํ าแหนงผูชํ านาญการ/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญ
พิเศษดวยในขณะเดียวกันและตองหามเปนท้ังสองตํ าแหนงตามระเบียบการบริหารงานบุคคล ใหมหาวิทยาลัย
ดํ าเนินการอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้

ก. คณะ/มหาวิทยาลัย อาจแตงตั้งใหบุคคลผูนั้น เปนรักษาการในตํ าแหนงหัวหนา
งานขึ้นไป (กรณีหนวยงานนั้นมีการกํ าหนดตํ าแหนงและระดับไวแลว)

ข. คณะ/มหาวิทยาลัย อาจแตงตั้งใหบุคคลผูนั้น เปนหัวหนาหนวยงานหรือ
มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานซ่ึงไมไดกํ าหนดตํ าแหนงและระดับไว

ค. คณะ/มหาวิทยาลัย อาจมอบหมายหนาท่ีใหบุคคลผูนั้น ปฏิบัติหนาท่ีเฉพาะตาม
ความชํ านาญการและหลุดพนจากความรับผิดชอบในฐานะหัวหนาหนวยงานที่ไดกํ าหนดตํ าแหนงไวแลว

1.16  หนวยงาน อาจกํ าหนดหนาท่ีของหัวหนาหนวยงานในระดับผูอํ านวยการสํ านัก
 เลขานุการคณะ (หัวหนาสํ านักงานคณบดี) เลขานุการศูนย/สถาบัน/สํ านักฯ ไดใน 2 ลักษณะ

(1)  ลักษณะการควบคุมและรับผิดชอบงาน โดยตรวจสอบและรับผิดชอบผลงานของ
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แตละกลุมงาน/หนวยงานในสังกัดทุกเรื่อง
(2) ลักษณะการกํ ากับติดตามและประสานนโยบายโดยไมมีหนาท่ีโดยตรงในการ

ตรวจสอบ/รับผิดชอบงาน ท่ีเสนอโดยกลุมงาน แตมีหนาท่ีในการนํ านโยบายไปสูการปฏิบัติ กํ าหนดแผน การ
ควบคุมใหเปนไปตามแผน และการติดตามประเมินผล โดยหนาท่ีความรับผิดชอบแตละชั้นงานเปนของหัวหนา
กลุมงาน

1.17  ในการปรับปรุงการใหบริการของหนวยงานราชการใหมีประสิทธิภาพและดีขึ้นนั้น จะ
ตองดํ าเนินการในสวนของการปรับปรุง ในกระบวนการทํ างาน ดังนี้

(1) มอบอ ํานาจและการกระจายอ ํานาจใหแกผูบรหิารและหัวหนาหนวยงานในระดบัตางๆ 
มากขึน้

(2) ในแตละหนวยงาน ใหลดลํ าดบัขัน้ของการบงัคับบญัชาใหนอยลง โดยจดัโครงสราง
องคกรใหเปนแนวราบมากขึน้

(3) ปรบัปรงุระเบยีบและขัน้ตอนวธีิทํ างานเพือ่ใหระยะเวลาใหบรกิารเรว็ขึน้และสะดวก
มากขึน้ ซ่ึงบางสวนไดด ําเนนิการไปแลว และบางสวนอยูในระหวางด ําเนนิการซ่ึงจะไดสรปุแจงสภามหาวทิยาลัยตอไป

ท้ังนี้ แผนภูมิการแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัยท้ังในปจจุบันและขอเสนอการปรับปรุงการ
แบงสวนราชการ ปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุม

2. อธิการบดีไดนํ าเสนอกระบวนการรับฟงความคิดเห็น โดยมหาวิทยาลัยไดจัดการสัมมนา
เพื่อน ําเสนอรูปแบบโครงสรางใหมและรับฟงความคิดเห็นจากบุคลากรท่ัวไป เม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2547
เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ หองประชุมคณะศึกษาศาสตร  และเม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2547 เวลา 09.00-
12.00 น. ณ หองประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร โดยมีผูรวมเขารับฟงรวมประมาณ 800 คน และมีผูตอบแบบ
สอบถามแสดงความเห็นประมาณ 124 คน ซ่ึงสวนใหญเห็นดวยกับขอเสนอการปรับปรุงโครงสรางการแบง
สวนราชการตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ

3. ท่ีประชมุคณบดใีนคราวประชมุวาระพเิศษ เม่ือวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ 2547 มีมตเิห็นชอบตามหลกัการ
ท่ีเสนอและมีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

3.1 การปรับปรุงโครงสรางดานการวิจัยนั้น ควรปรับเปล่ียนชื่อจาก “สถาบันวิจัยและพัฒนา
สังคม” เปน “สถาบันวิจัยและพัฒนา” และภายใตสถาบันวิจัยและพัฒนาควรแบงหนวยงานใหเอื้อตอการมี
ความหลากหลายในการวิจัยสาขาตางๆ รวมทั้งมีกลไกท่ีจะเชื่อมโยงระหวางคณะตางๆ  นักบริหารการวิจัย ศูนย
วิจัยเฉพาะทาง และสถาบันวิจัยและพัฒนาดวย

3.2 ชื่อหนวยงานในระดับตางๆ ควรนิยามใหชัดเจนและเห็นความแตกตางได และควรดู
ความเหมาะสมของการใชชื่อ “สํ านักงาน” ในระดับตํ่ ากวากรมดวย

3.3  การจัดแบงหนวยงานยอยนั้น ควรใหสามารถรองรับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยได
สามารถรองรับงานในอนาคตได สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลได และทํ าใหสามารถแขงขันกับ
สถาบันอื่นๆได

3.4  การปรับเปล่ียนสถานะของสํ านักวิทยบริการ ศูนยคอมพิวเตอร และสํ านักทะเบียนและ
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ประมวลผลในชื่อใหม มาเปนหนวยงานที่ขึ้นตรงตออธิการบดีนั้น มีการอภิปรายอยางกวางขวาง และสวนใหญ
เห็นดวยกับขอเสนอ แตมีขอสังเกตท่ีควรใหสามารถทํ างานไดอยางคลองตัวและสามารถสนับสนุนคณะและ
หนวยงานตางๆ ได

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในหลักการตามขอเสนอของที่ประชุมคณบดีวาระ

พิเศษเม่ือวันที่ 13 กุมภาพันธ 2547 โดยมีการปรับในหลักการบางเรื่อง และมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังน้ี
1. การปรับโครงสรางของบัณฑิตวิทยาลัย และหนวยงานที่ทํ าหนาที่เก่ียวของกับบัณฑิต

ศึกษาน้ัน ใหคณะกรรมการชุดที่ทํ าการศึกษาโครงสรางของหนวยงานดานการวิจัย
เปนผูพิจารณากลั่นกรองและนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหน่ึง

2. ใหศูนยคอมพิวเตอร สํ านักวิทยบริการ และสํ านักทะเบียนและประมวลผลซึ่งปรับ
เปลี่ยนภารกิจหนาที่และใชชื่อใหม มีสถานภาพเปนหนวยงานเทียบเทาคณะเชนเดิม
และใหปรบัระบบบรหิารในหนวยงานเหลาน้ี ใหเอือ้ตอการนํ านโยบายของมหาวทิยาลยั
ไปสูการปฏบัิติ
2.1 ปรบัองคประกอบของคณะกรรมการประจ ําหนวยงาน ใหอธกิารบดเีปนประธาน และ
      มีกรรมการโดยต ําแหนง ประกอบดวย รองอธกิารบดทีีเ่ก่ียวของตามลกัษณะงาน
      และผูแทนจากคณบดี
2.2 ปรบัวธิกีารไดมาซึง่ผูอ ํานวยการ โดยใหอธกิารบดเีปนผูเสนอชือ่ตอสภามหาวทิยาลยั
      เพ่ือพิจารณาแตงต้ัง
2.3 ปรบัระบบงบประมาณใหผนวกรวมกับมหาวทิยาลยั

3. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงการบริหารงานในดานตางๆ ดังน้ี
3.1 ในการเสนอเพื่อขอกํ าหนดการแบงสวนราชการทั้งที่จะจัดตั้งใหม หรือที่ปรับรวม
      กันควรระบุหนาที่ใหชัดเจน
3.2 หนวยงานภายใตคณะในสวนขององคกรในกํ ากับ หากคณะจะจดัต้ังขึน้ควร พิจารณา
       ดวยวา คณะสามารถจะก ํากับดแูลไดอยางมีประสทิธภิาพหรอืไม
3.3 มหาวิทยาลัย ควรกํ าหนด Term of Reference และมีตัวบงชี้ (Indicators)ของ
      สถาบันวิจัยและพัฒนาที่ชัดเจนตามแนวทางที่สภามหาวิทยาลัยกํ าหนด รวมทั้ง
      มีการตดิตามประเมนิผลภายใน 2 ป และมมีาตรการด ําเนินการกรณทีีไ่มสามารถ

  ปฏิบัติตาม Term of Reference ได
3.4 การบรหิารงานของส ํานักแผนและการคลงัน้ัน ควรมกีลไกในรปูของคณะกรรมการ
      กํ ากับดวย
3.5 ในการจัดหนวยงานในระดับตํ่ ากวาสํ านักหรือคณะ หากหนวยงานยอยใดสามารถ
      ปรบัรวมกนัได ก็ควรพจิารณาการจดักลุมของหนวยงานยอยน้ันๆ ดวย
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5.2 ประมาณการรายรับ – รายจาย และแผนดํ าเนินการ
      ของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจํ าปงบประมาณ 2547

                     ประธานใหรองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอท่ีประชุมความวา สถานีวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนสถานีวิทยุกระจายเสียงประกอบกิจการบริการสาธารณะ สงกระจายเสียงเวลา 05.00
– 24.00 น. รวมวันละ 19 ชั่วโมงทุกวัน ดํ าเนินการจัดหาผลิต และถายทอดรายการวิทยุโดยมีสัดสวนประเภท
รายการประกอบดวย ขาว 23%  สาระความรู 25% สาระบันเทิง 15%  บันเทิง 25%   ชุมชน 12 %  ใน
จ ํานวนเวลาทัง้หมดแบงเปนเวลาเพือ่การเผยแพรความรู และการประชาสมัพนัธมหาวทิยาลัยขอนแกน 17.8 %
ถายทอดและแลกเปลี่ยนขาวจากกรมประชาสัมพันธ บีบีซี วีโอเอ และไอ.เอ็น.เอ็น. 20% ดังนั้น มีเวลาท่ีจัดหา
รายได 62.2% ปงบประมาณ 2547 ประมาณการรายรับ – รายจาย ดังนี้

ประมาณการรายรับ         7,773,434.52  บาท
ประมาณการรายจาย         6,902,266.73  บาท
ประมาณการรายรับสูงกวารายจาย             871,167.79   บาท
ประมาณการจัดสรรประโยชนใหมหาวิทยาลัย
   เงิน 5% ของรายรับ                            365,046.73  บาท
   มูลคาเวลาท่ีใชผลิตรายการเพือ่มหาวทิยาลัย 1,330,800.00  บาท
   คาใชจายผลิตรายการเพื่อมหาวิทยาลัย      312,000.00  บาท

                                                                                             2,007,846.73  บาท
แผนปฏิบัติการสํ าคัญ ไดแก การพัฒนาเครื่องสงสํ ารองและจัดหาอะไหลอุปกรณสํ าคัญ ราคา

สูงและการพัฒนาเครื่องมือผลิตรายการ  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
          จงึน ําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพือ่พจิารณาอนมัุตงิบประมาณรายรบั รายจาย ประจ ําปงบประมาณ

2547  ของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามที่เสนอ  ท้ังนี้ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 4/2547 เม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2547 แลว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบประมาณรายรับ รายจาย ประจํ าป 2547 ของ
สถานีวทิยกุระจายเสยีงมหาวทิยาลยัขอนแกน ตามทีเ่สนอ  และมขีอสงัเกตเรือ่งรายละเอยีดในการปรบัปรงุ
สถานีวิทยุฯ ยังไมชัดเจน ขอใหมหาวิทยาลัยรับไปพิจารณาดวย

5.3 (ราง)ระเบียบวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน
      วาดวย การบริหารการเงินและการพัสดุ พ.ศ. …

ประธานใหอธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
ไดเสนอ (ราง) ระเบียบวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการบริหารการเงินและ
การพัสดุ พ.ศ. …  เพื่อยุบรวมระเบียบโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ีใชอยู
เดิม 2 ฉบับ คือ ระเบียบฯ วาดวยการบริหารการเงิน พ.ศ. 2540 และ ระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2540
รวมเปนฉบับเดียวกัน  และมีสาระสํ าคัญท่ีเปล่ียนแปลงและเพิ่มเติมบางประการในเรื่อง 1)การเพิ่มเติม
ประเภทเงินรายไดใหมีประเภทเงินรับฝาก  2) รายรับหรือรายไดของวิทยาลัยจะนํ าไปใชกอนการนํ าสงวิทยาลัย
มิได   และ 3)ใหวทิยาลัยจดัสรรเงนิใหแกมหาวทิยาลัยตามทีม่หาวทิยาลัยก ําหนดไวเปนหลักเกณฑสํ าหรบัองคกร
ในกํ ากับโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย    ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
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ท้ังนี้ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี  26/2546 เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2546
เรียบรอยแลว

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ(ราง)ระเบียบวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารการเงินและการพัสดุ พ.ศ. …  ตามที่เสนอ

5.4 การพิจารณากรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือเปนกรรมการอํ านวยการ
      ของสถานวีทิยกุระจายเสยีงมหาวทิยาลยัขอนแกน

ประธานใหอธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยตามขอ 7 แหงระเบียบมหาวิทยาลัย
ขอนแกน วาดวยการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. 2544 กํ าหนดใหมีผูแทนจาก
สภามหาวิทยาลัยหนึ่งทานเปนกรรมการในคณะกรรมการอํ านวยการสถานีฯ  ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ใน
คราวประชุมครั้งท่ี 2/2546 เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2546 มีมติเห็นชอบใหนายอภัย  ประกอบผล เปนผูแทน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเขารวมเปนกรรมการอํ านวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแกน  เนื่อง
จากบัดนี้ นายอภัย  ประกอบผล พนจากตํ าแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยแลว  จึงทํ าใหกรรมการอํ านวยการ
สถานีวิทยุประเภทผูแทนสภามหาวิทยาลัยวางลง

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย 1 ทาน รวมเปน
กรรมการอํ านวยการสถานีฯแทน นายอภัย ประกอบผล ตอไป

  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติให ศ.เมธา  วรรณพัฒน  รวมเปน กรรมการอํ านวยการ
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแกน

5.5  การสรรหาคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ประธานใหอธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมความวาดวย ผูชวยศาสตราจารยธนู  พลวัฒน คณบดี

คณะสถาปตยกรรมศาสตร  จะดํ ารงตํ าแหนงครบวาระในวันท่ี  17  มิถุนายน  2547  เพื่อใหการดํ าเนินการ
สรรหาคณบดคีณะสถาปตยกรรมศาสตร เปนไปตามขอบงัคับมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวยการสรรหาคณบดี
พ.ศ. 2542  และฉบับท่ี 2  พ.ศ. 2543  จงึขอเสนอสภามหาวทิยาลัยเพือ่พจิารณาแตงตัง้คณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร  ตามนัยแหงขอบังคับดังกลาว

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติใหแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปตยกรรม

ศาสตร ประกอบดวย
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน           เปน  ประธานคณะกรรมการ
2. ศาสตราจารย (เกียรติคุณ) น.ต. กํ าจร  มนุญปจุ ร.น.  เปน  กรรมการ
3. นายสุชาติ เมืองแกว    เปน  กรรมการ
4. คณบดีคณะเกษตรศาสตร   เปน  กรรมการ
5. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เปน  กรรมการ
6. รองศาสตราจารยกิ่งฟา  สินธุวงษ             เปน  กรรมการ
7. ประธานสภาคณาจารย  เปน  กรรมการ
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5.6 เสนอแตงต้ังคณบดีคณะเทคนิคการแพทย
ประธานใหอธิการบดีเสนอตอท่ีประชุม ความวา ตามค ําส่ังสภามหาวทิยาลัยขอนแกน ท่ี 30/2546

ลงวนัท่ี 18  ธันวาคม 2546  แตงตัง้คณะกรรมการสรรหาคณบดคีณะเทคนคิการแพทย นัน้ บดันี ้คณะกรรมการสรรหาฯ
ไดด ําเนนิการสรรหาผูสมควรไดรบัการพจิารณาแตงตัง้ใหด ํารงต ําแหนงคณบดคีณะเทคนคิการแพทย ตามขอบงัคับ
มหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวยการสรรหาคณบด ี พ.ศ. 2542  และ ฉบบัท่ี 2  พ.ศ. 2543  เสรจ็เรยีบรอยแลว ปรากฏวา
รองศาสตราจารยชชูาต ิ อารจิีตรานุสรณ  เปนผูสมควรไดรบัการพจิารณาแตงต้ังใหดํ ารงต ําแหนงคณบดคีณะ
เทคนิคการแพทย   ท้ังนีต้ัง้แตวนัท่ี  6  มีนาคม  2547  เปนตนไป  ซ่ึงจะมีผลใหพนจากต ําแหนงกรรมการสภา
มหาวทิยาลัยประเภทผูแทนคณาจารยดวย

        จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
        ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบและอนุมัติใหแตงต้ังผูดํ ารงตํ าแหนงคณบดีคณะ

เทคนิคการแพทย ตามที่เสนอ

 5.7  ขอความเห็นชอบหลักสูตรของสถาบันพระบรมราชชนก
ประธานใหกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชมุความวา ดวย

มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ซ่ึงเปนสถานศึกษาสังกัด สถาบันพระบรมราชชนก
สํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  7 แหง ไดแก วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนขีอนแกน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนีนครราชสีมา  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค
อุบลราชธานี   และวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม   บัดนี้ สถาบันพระบรมราชชนกไดเสนอขอความเห็นชอบ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546) ท่ีปรับปรุงมาจากหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (พ.ศ. 2537) ใหเปนหลักสูตรแบบบูรณาการ สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของระบบสุขภาพและ
สังคมไทยในปจจุบัน  เพื่อใชสํ าหรับการผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลในสถาบันการศึกษาสังกัดสถาบันพระบรม
ราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงเปนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนตีางๆท่ัวประเทศ และบางสวนเปนสถาบนั
สมทบมหาวทิยาลัยขอนแกน ท้ังนี้ หลักสูตรดังกลาวไดเทียบเคียงและพิจารณาตามเกณฑหลักสูตรของสํ านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สภาการพยาบาล และมหาวิทยาลัยขอนแกนแลว เห็นวาหลักสูตรดังกลาวสอด
คลองกับเกณฑท่ีกํ าหนดเปนไปตามการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศ

 เนื่องจากหลักสูตรนี้ เปนหลักสูตรที่สถาบันพระบรมราชชนกใชในการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ทางการพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนกทุกแหง ซ่ึง
วิทยาลัยพยาบาลเหลานี้ เปนสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยตางๆดวย ทางสถาบันฯจึงไดขอเห็นชอบหลักสูตร
จากสภามหาวทิยาลัยทุกแหงท่ีรบัวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีสังกดัสถาบนัพระบรมราชชนกเปนสถาบนัสมทบ

  จงึนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ ในการเปดสอนหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบณัฑติ (หลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2546) ในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สังกัดสถาบันพระบรมราช
ชนกที่เปนสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยขอนแกน ตอไป  ท้ังนี้ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี คราว
ประชุมครั้งท่ี 3/2547 เม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2547 แลว
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติใหนํ าหลักสูตรดังกลาวเสนอ ศ.(เกียรติคุณ)น.ต.กํ าจร
มนุญปจุ ร.น. อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ในฐานะประธานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตร
พิจารณากอน หากอุปนายกสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ ใหถือวาสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบใหดํ าเนิน
การตอไปได

5.8  ขออนุมัติโครงการความรวมมือระหวาง University of Regina กับมหาวิทยาลัยขอนแกน
      ในการเปดหลักสูตร 2 ปริญญา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ประธานใหคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรเสนอตอท่ีประชุมความวา เพื่อเปนการสนับสนุน
นโยบาย แผนพัฒนาสูความเปนนานาชาติ และแผนพัฒนาวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตรจึงเสนอโครงการ
ความรวมมือระหวาง University of Regina กบัมหาวทิยาลัยขอนแกน ในการเปดหลักสูตร 2 ปริญญา  สาขาวิชา
วศิวกรรมศาสตร  โดยไดดํ าเนินการจัดทํ าหลักสูตรความรวมมือ 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  และ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม
ซ่ึง University of Regina เปนมหาวิทยาลัยชั้นนํ าของประเทศแคนาดา ไดผลิตวิศวกรในสาขาวิชาสํ าคัญๆ โดย
มุงเนนผลิตวิศวกรท่ีทันตอการกาวหนาของเทคโนโลยี อันจะนํ าไปสูการพัฒนาคุณภาพของวิศวกรท้ังทางดาน
วิศวกรรมและความเปนสากล เปนการเพิ่มความสามารถในการแขงขันในตลาดแรงงานของวิศวกรจาก
มหาวิทยาลัยขอนแกน  และเปนจุดเริ่มตนในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อนํ าไปสูความเปนนานาชาติตอไป  ซ่ึงมี
รายละเอียดโครงการตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ท้ังนี้ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี คราว
ประชุมครั้งท่ี 3/2547 เม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2547 เรียบรอยแลว

  จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการความรวมมือฯ ตามที่เสนอ
ท้ังนี้ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 3/2547 เม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2547 เรียบ
รอยแลว

 มติ ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมีมตเิหน็ชอบโครงการความรวมมือระหวาง University of Regina 
กับมหาวทิยาลยัขอนแกน ในการเปดหลกัสตูร 2 ปรญิญา สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร ตามทีเ่สนอ

5.9  ขออนุมัติเปดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร (ตอเน่ือง) โครงการพิเศษ จังหวัดยโสธร
ประธานใหกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมความวา คณะสาธารณ

สุขศาสตร ไดเปดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) ภาคปกติ ตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการ
ศึกษา 2544 และโครงการพิเศษ ตั้งแตภาคการศกึษาปลาย ปการศึกษา 2544  และในภาคการศึกษาตน
ปการศกึษา 2547 นี ้คณะฯ มีโครงการเปดสอนหลักสูตรดงักลาวท่ีจงัหวดัยโสธร  เพือ่เปนการยกระดบัคณุภาพ
การศึกษาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีสาธารณสุข ตลอดจนเปดโอกาสใหกับบุคลากรดาน
สาธารณสุขในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง  ไดแก จังหวัดอุบลราชธานี  อํ านาจเจริญ  ยโสธร  ศรีสะเกษ
รอยเอ็ด และบุรีรัมย ไดศึกษาตอโดยไมตองลาศึกษาในชวงเวลาราชการปกติ ตลอดจนเพื่อพัฒนาความรวมมือ
ระหวางคณะฯ และหนวยงานสาธารณสุขท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาคในดานวิชาการและดานอื่นๆ  ซ่ึงมีราย
ละเอียดโครงการฯ ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ท้ังนี้ ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
กล่ันกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน ในลักษณะโครงการพิเศษ ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2547  เม่ือวันท่ี
13 มกราคม 2547  และท่ีประชมุคณบดคีราวประชมุครัง้ท่ี 3/2547 เม่ือวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ 2547 เรยีบรอยแลว
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จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการเปดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

(ตอเน่ือง) โครงการพิเศษ  จังหวัดยโสธร  ตามที่เสนอ

5.10 การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจํ าปการศึกษา 2547
ประธานใหอธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมความวาดวยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ได

เสนอขอดํ าเนินการรับนักเรียนใหมเขาศึกษาในระดับชั้นอนุบาล และ มัธยมศึกษาปท่ี 1 ประจํ าปการศึกษา
2547  ดังนี้

• ระดับอนุบาลศึกษา จะรับจํ านวน 290 คน แบงออกเปน 3 กลุม ดังนี้
กลุมบุคคลทั่วไปประมาณ 90 คน กลุมสวัสดิการประมาณ 140 คน  และกลุมผูทํ า
ประโยชนประมาณ 60 คน  โดยจะดํ าเนินการคัดเลือกโดยพิจารณาความพรอมของผู
สมัครเปนการเปดโอกาสใหเด็กทุกคนเขาสูกระบวนการคัดเลือกอยางเสมอภาค

• ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1  กํ าหนดรับนักเรียนเสริมระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  เพื่อใหเปน
ไปตามแผนการรับนักเรียนที่กํ าหนดไว จํ านวน 6 หองเรียน โดยมีนักเรียนจํ านวนหอง
เรียนละ 35 คน รวมทั้งส้ินจํ านวน 210 คน แตเนื่องจากจํ านวนนักเรียนจากชั้นประถม
ศึกษาปท่ี 6 เล่ือนขึ้นมาเรียนจํ านวน 164 คน ดังนั้นโรงเรียนสาธิตฯ ระดับมัธยมศึกษา
สามารถรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเขาศึกษาตอระดับขั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 1 เสริมใหเต็มจํ านวนตอหองไดอีก จํ านวนประมาณ 46 คน

ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม และไดเชิญผูอํ านวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแกน เขารวมชี้แจงตอบปญหาขอซักถามดวย

          จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหลักเกณฑ วิธีการรับนักเรียนใหม
ระดับอนุบาล และระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1  ตามที่เสนอ

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ จํ านวนและวิธีการรับนักเรียนใหม
ระดับอนุบาล และระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 ตามที่เสนอ โดยในระดับอนุบาลใหพิจารณาประเมินความ
พรอมของผูสมัครกอน หากเกินจํ านวนที่สามารถรับไดใหจับสลากคัดเลือก

5.11   ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน จํ านวน  2  หลักสูตร
ประธานใหกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยมีคณะวิชา

ในสังกัดไดเสนอขออนุมัติหลักสูตร ซ่ึงไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร   และคณะ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรไดพิจารณาและแนะนํ าใหแกไขขอความตางๆซ่ึงผูรับผิดชอบหลักสูตร
ไดดํ าเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ เรียบรอยแลว   จํ านวน 2  หลักสูตร ซ่ึงมีรายละเอียดการ
จํ าแนกหลักสูตร ตามคณะ  ระดับปริญญา  ประเภทหลักสูตร  และประเภทการเปดสอน ตามเอกสารประกอบ
วาระ สรุปไดดังนี้

1. คณะวิศวกรรมศาสตร
1.1 หลักสูตร Bachelor of Engineering in Electrical Engineering
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(International Collaboration Program between Khon Kaen Uniersity and University of
Regina)

2. คณะสัตวแพทยศาสตร
2.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทยคลินิก  สาขาวิชาสัตวเล้ียง

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2547)
    จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหดํ าเนินการตอไปได

5.12 เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษา    
ประธานใหกรรมการและเลขานกุารสภามหาวทิยาลัยเสนอตอท่ีประชมุความวา ดวยมคีณะตางๆ

ในสังกดัโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการประจ ําคณะไดเสนอขออนมัุตปิรญิญาใหแกผูสํ าเรจ็การศกึษาโดย
รบัรองวาไดตรวจสอบรหสัประจ ําตวันกัศกึษา ชือ่-สกลุ  รายวชิา  สาขาวชิา และคะแนนเฉลีย่สะสม ถกูตองเรยีบ
รอยแลว มหาวทิยาลัยจงึน ําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพือ่พจิารณาอนมัุตติามอ ํานาจตามความในมาตรา 16 (3) แหง
พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541  จํ านวน 51 คน  เปนผูสํ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโททัง้ส้ิน
ซ่ึงมีรายละเอยีดสรปุการจ ําแนกผูสํ าเรจ็การศกึษาตามคณะ ระดบัหลักสูตร  สาขาวชิา ตามเอกสารประกอบวาระ
การประชมุ

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 รายงานการตรวจสอบบัญชีประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2546
      ของสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทยและกายภาพบํ าบัด คณะเทคนิคการแพทย

ดวยหนวยตรวจสอบภายในไดรายงานการตรวจสอบบัญชีประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2546
ของสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทยและกายภาพบํ าบัด คณะเทคนิคการแพทย เรียบรอยแลว โดยวิธี
ทดสอบทางบัญชีเทาท่ีจํ าเปนปรากฎวา หนวยงานดังกลาวไดจัดทํ าบัญชีและมียอดคงเหลือถูกตองตามงบรับ-
จาย  จากการดํ าเนินงานในป 2546 มีรายรับมากกวา รายจาย 1,533,631.36 บาท ซ่ึงมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.2 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยไดจัดทํ าหนังสือเวียนเสนอตอกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษา จํ านวน  16  คน ตามหนังสือมหาวิทยาลัยขอนแกน  ท่ี ศธ 0514.1.1.2/
ว.064  และตามบันทึก ท่ี ศธ 0514.1.1.2/ว.839  ลงวันท่ี  9  กุมภาพันธ 2547 โดยครบรอบการเวียนใน
วันท่ี  16 กุมภาพันธ 2547  และเม่ือถึงวันท่ีครบกํ าหนดการเวียนหนังสือแลวปรากฏวาไมมีขอทักทวงแต
ประการใด   จึงถือวาสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ  สรุปไดดังนี้
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-  ระดับปริญญาตรี     10      คน  
-  ระดับปริญญาโท        6     คน
    รวม     16     คน 
จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.3 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี  ประจํ าเดือนมกราคม 2547
ดวยในเดือนมกราคม 2547 อธิการบดีไดปฏิบัติภารกิจตางๆประกอบดวย  งานประจํ าท่ัวไป

กิจกรรมที่เกี่ยวของกับตางประเทศ/วิเทศสัมพันธ  การริเริ่มงาน/โครงการ/กิจกรรมตางๆ ในเชิงการแกปญหา
หรือการพัฒนา และอื่นๆ    ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.4 สรปุกิจกรรมตางๆ ของมหาวทิยาลยัขอนแกน ระหวาง 16  มกราคม  – 15  กุมภาพนัธ 2547
ดวยในชวงวันท่ี 16 มกราคม – 15 กุมภาพันธ 2547 มหาวิทยาลัยไดดํ าเนินกิจกรรมที่

สํ าคัญๆ ในดานการพัฒนาวิชาการ  การผลิตบัณฑิต  การวิจัย  การบริการวิชาการ   การสงเสริมศิลปะและ
วฒันธรรม  การพัฒนานักศึกษา  การตางประเทศ  การพัฒนาระบบบริหารและบุคลากร    และการจัดกิจกรรม
พิเศษอื่นๆ  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.5 ขาวจากหนังสือพิมพมติชนเก่ียวกับการประเมิน 28 ผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตามที่คณะกรรมการดานการกํ ากับนโยบายและการประเมิน ไดนํ าเสนอผลการประเมิน

ผูบริหารมหาวิทยาลัยครั้งท่ี 1 ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 1/2547 เม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2547 
ไปแลวนั้น  ในการนี้มหาวิทยาลัยไดเผยแพรผลการประเมินแกประชากรแลว และหนังสือพิมพมติชนฉบับวัน
อาทิตย ท่ี 15 กุมภาพันธ 2547 ไดลงขาวผลการประเมินผูบริหารดังกลาวดวย ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.6 รายงานขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ สื่อมวลชน
         ดวยฝายอํ านวยการ และงานประชาสัมพันธ ไดรวบรวมรายงานขาวมหาวิทยาลัยขอนแกน

ในหนาหนังสือพิมพ ส่ือมวลชน  ในเดือนธันวาคม 2546  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่  7   เรื่องอื่นๆ
7.1 ผลงานศูนยวิจัยพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ํ าดี  ไดรับการตีพิมพในวารสาร Acta Tropica
   ประธานใหอธิการบดีเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยผลงานวิจัยดานพยาธิใบไมตับและมะเร็ง

ทอนํ้ าดีของศูนยวิจัยพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้ าดี ไดรับการตีพิมพในวารสาร “Acta Tropica” Volume
88, Issue 3 Page 169 –257 ( November 2003) ซ่ึงวารสารดังกลาวเปนวารสารชั้นนํ าระดับโลกดานโรคเขต
รอน และเปนท่ียอมรับของนานาชาติ

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ และมอบใหมหาวิทยาลัยพิจารณาจัดงานแสดงความยินดีเพ่ือเปน

เกียรติแกคณะผูวิจัยดวย

7.2 บทบาทของมหาวิทยาลัยขอนแกน กับปญหาไขหวัดนก
ประธานใหประธานสภาคณาจารยเสนอตอท่ีประชุมความวา อยากทราบวามหาวิทยาลัย

ขอนแกน ไดเขาไปชวยเหลือในการแกปญหาเรงดวนของประเทศ ในเรื่องไขหวัดนกอยางไรบาง    ซ่ึงอธิการบดี
และ คณบดีคณะแพทยศาสตร ชี้แจงตอท่ีประชุมความวา  มหาวิทยาลัยโดยคณะแพทยศาสตรไดใหความชวย
เหลือโดยการจัดประชุมเพื่อเตรียมความพรอม และการใหความรูพื้นฐานเพื่อการปองกัน ควบคุมและเฝาระวัง
โรคไขหวัดนก แกตัวแทนจากโรงพยาบาลตาง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท้ังภาครัฐและเอกชน ส่ือมวลชน
ทุกแขนง ประมาณ 350 คน  เพื่อใหทราบถึงสถานการณของโรค ใหความรูเรื่องการติดตอและแพรระบาดของ
โรค รวมถึงการเฝาระวังและควบคุมโรค เพื่อนํ าความรูท่ีไดไปแนะนํ าผูปวย ญาติผูปวย และประชาชนทั่วไปใน
การปองกันตนเองมิใหติดเชื้อและปองกันการแพรกระจายของโรค   นอกจากนี้ไดเสนอใหทางจังหวัดทํ าการ
วิจัยและปองกันไมใหโรคไขวัดนก หรือเชื้อโรคระบาดอื่นๆ มีการระบาดกลับมาอีกดวย

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา    11.45  นาฬิกา

(รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)
                                                                  รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
     กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน

นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน  มูลศรี
ผูจดรายงานการประชุม
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