รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
ครั้งที่ 2/2547
วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ 2547
ณ หองประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแกนกัลปพฤกษ
มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน
------------------------------------------ผูมาประชุม
1. พลตํารวจเอกเภา สารสิน
2. ศ.(เกียรติคุณ)น.ต.กําจร มนุญปจุ ร.น.
3. ศ.สิปปนนท เกตุทัต
4. รศ.สายหยุด นิยมวิภาต
5. นายสุนทร อรุณานนทชัย
6. นางผาณิต นิติทัณฑประภาศ
7. นายสุชาติ เมืองแกว
8. นายพรชัย นุชสุวรรณ
9. นายสมพร กลิ่นพงษา
10. นายพีรพงศ จิระวงศประภา
11. นายจีระ ไตรถวิล
12. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกําจร
13. รศ.สุมนต สกลไชย
14. ผศ.พิศิษฐ โจทยกิ่ง
15. รศ.ดํารงค หอมดี
16. รศ.วินิต ชินสุวรรณ
17. ผศ.สุชาติ อารีมิตร
18. รศ.อัศนี ปาจีนบูรวรรณ
19. รศ.สมหมาย ปรีเปรม
20. ผศ.จิตเจริญ ไชยาคํา
21. รศ.เชิดชัย ตันติศิรินทร

นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ประธาน
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน
อธิการบดี
ประธานสภาคณาจารย
รองอธิการบดีฝายบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนรองอธิการบดี
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
คณบดีคณะแพทยศาสตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
คณบดีคณะเกษตรศาสตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนผูอํานวยการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารยประจํา
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22. รศ.สุภาพ ณ นคร
23. รศ.กิ่งฟา สินธุวงษ
24. ศ.เมธา วรรณพัฒน
25. รศ.ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ
26. นายกิตติพงษ วงศวิชิต
27. รศ.กุลธิดา ทวมสุข
28. นางสังวาลย ชางทอง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูไมมาประชุม (เนื่องจากติดราชการ หรือภารกิจสําคัญ)
1. ศ.เกษม วัฒนชัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
2. ศ.วิจารณ พานิช
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
3. นายชัยวัฒน วงศวัฒนศานต
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ผูเขารวมประชุม
1. ผศ.อารมย ตัตตะวะศาสตร
2. รศ.พิศาล ศิริธร
3. ผศ.ลิขิต อมาตยคง
เริ่มประชุมเวลา

รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา

09.30 นาฬิกา
ประธานกลาวเปดประชุมและดํ าเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้ คือ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงตอที่ประชุม
- ไมมี –
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจงตอที่ประชุม
-ไมมี-
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ระเบียบวาระที่ 3 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2547
ที่ประชุมมีมติใหแกไขดังนี้
1. หนา 5 บรรทัดที่ 8 แกไขคําวา “อธิการบดี” เปน “มหาวิทยาลัย”
2. หนา 14 วาระที่ 5.12 ยอหนาที่ 2 บรรทัดที่ 3 ทายขอความ “จึงเสนอขอใหสภามหาวิทยาลัย”
ปรับใหมจากเดิมเปน “เพือ่ ทราบและพิจารณาในเรือ่ งดังนี”้ และตัดขอความในยอหนาที่ 3 ออก
3. หนา 18 วาระที่ 7.1 ขอ 1 แกไขคําวา “กําหนด” เปน “เสนอ” และเพิม่ ขอความวา
“ตามทีส่ หกรณฯ รองขอ” ไวทา ยประโยค
เมือ่ แกไขเรียบรอยแลว ทีป่ ระชุมมีมติรบั รองรายงานการประชุมครัง้ ดังกลาว
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานสถานภาพเงินรายได ของมหาวิทยาลัยขอนแกน เพียงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2547
และขออนุมตั นิ าเงิ
ํ นรายไดมหาวิทยาลัยขอนแกนไปลงทุนซือ้ หุน กูบ ริษทั ปูนซีเมนตไทยฯ
ประธานใหรองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมความวา สถานภาพเงินรายได
มหาวิทยาลัยขอนแกนเพียงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2547 มหาวิทยาลัยขอนแกน มียอดเงินฝากรวม
2,816,164,657.70 บาท โดยแยกฝาก ดังนี้
- ฝากธนาคาร/สถาบันการเงิน (ฝากรวมสวนกลาง) 2,241,392,980.20 บาท คิดเปน 79.59 %
(อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 4.11%)
- ฝากธนาคาร/สถาบันการเงิน ที่ใชชื่อบัญชีเฉพาะ 471,844,514.48 บาท คิดเปน 16.75 %
- ฝากธนาคารเพือ่ คําประกั
้ นเงินกูเ พือ่ การเคหะสงเคราะห 102,927,163.02 บาท คิดเปน 3.65 %
เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2547 เปนเงิน 13,061,015.22 บาท มีดอกเบี้ยรับปงบ
ประมาณ 2547 จํานวน 22,932,154.50 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
ประธานให นายสุนทร อรุณานนทชัย ในฐานะประธานกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัย
ขอนแกน เสนอตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากในเร็วๆนี้จะมีเงินรายไดมหาวิทยาลัยที่ครบกําหนดฝาก หรือลงทุน
ทยอยออกมาเรื่อยๆ มหาวิทยาลัยควรพิจารณาแตเนิ่นๆวา จะนําเงินฝากที่ครบกําหนดนี้ไปฝากหรือลงทุน
อยางใดใหเกิดดอกผลสูงสุด ซึง่ เห็นวาขณะนี้ หุน กูข องบริษทั ปูนซีเมนตไทยฯ เปนการลงทุนที่นาสนใจ เนื่องจาก
มีสภาพคลองสูงความเสี่ยงนอย และไดรับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากธนาคารแลว ผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุนในหุนกูบริษัทปูนซีเมนตไทยฯ จะสูงกวา จึงใครขอเสนอให
นําเงินรายไดมหาวิทยาลัย ไปลงทุนซื้อหุนกูบริษัทปูนซีเมนตไทยฯ จํานวน 100 ลานบาท มีกําหนด 4 ป อัตรา
ดอกเบี้ย 3.7 % เริ่มตั้งแต 1 เมษายน 2547
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติใหมหาวิทยาลัยนําเงินรายไดที่ครบกําหนดฝากไป
ลงทุนซื้อหุนกูบริษัทปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ได จํานวน 100 ลานบาท
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4.2 รายงานความกาวหนาในการดําเนินงานของคณะกรรมการดานการกํากับ
นโยบายและการประเมิน
ประธานให รศ.สายหยุด นิยมวิภาต ในฐานะประธานกรรมการดานการกํากับนโยบายและการ
ประเมินเสนอตอที่ประชุมความวา คณะกรรมการฯไดดําเนินการติดตามผลการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้
• ทําเรื่องแจงใหอธิการบดี จัดทํารายละเอียดเสนอสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
1) ขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 2546
2) แผนการพัฒนาและประเมินคณบดีและผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก
3) ไดขอใหทางมหาวิทยาลัยจัดทํา Key Performance Indicators สําหรับประเมินสมรรถนะของ
มหาวิทยาลัย
• ตามมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คราวประชุมครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2547 ได
มอบหมายใหพิจารณาเรื่องการประเมินสภามหาวิทยาลัย แตเนื่องจากยังไมสามารถเชิญประชุม
กรรมการทั้งคณะไดเพราะมีหลายทานติดราชการ จากการหารือของคณะกรรมการบางสวนสรุปได
ดังตอไปนี้
1) พิจารณาประเมินจากโครงสรางกระบวนการและวิธกี ารไดมาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ไดมาโดยผานการกลั่นกรองตามคุณสมบัติและคุณลักษณะที่กําหนดไว
ในขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน เสนอชื่อจากหนวยงานในระดับคณะฯ ใหที่ประชุมคณบดี
ดําเนินการสรรหาตามหลักเกณฑและวิธีการสรรหาที่กําหนด
2) พิจารณาจากขอบเขตหนาที่ตามกฎหมายมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยอยูภายใตการกํากับ
ดูแลของ กระทรวงศึกษาธิการ การประเมินผลควรเปนคณะกรรมการระดับกระทรวง
3) พิจารณาจาก Accountability
สภามหาวิทยาลัยควรมี Accountability ตอประชาชนเพราะมหาวิทยาลัยขอนแกนดําเนินงาน
โดยใชภาษีของประชาชน ดังนั้น การประเมินผลควรเปนตัวแทนของประชาชน(รัฐบาล)
รัฐบาลควรแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาประเมินผลสภามหาวิทยาลัย
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณาใหขอคิดเห็น
มติ ที่ประชุมรับทราบและมีขอคิดเห็นเสนอแนะในเรื่องการประเมินสภามหาวิทยาลัย
และมอบใหคณะกรรมการดานการกํากับนโยบายและการประเมินรับไปพิจารณา ดังนี้
1. แนวคิดทีเ่ ปนสากลคือมหาวิทยาลัยตองมีอสิ ระ ดังนัน้ ไมควรใหฝา ยการเมืองเปนผูต ดั สิน
สภามหาวิทยาลัยจึงควรเปนผูประเมินประสิทธิภาพตนเอง
2. หากประเมินระบบการทํางานของสภามหาวิทยาลัย ควรพิจารณาทั้ง Input - Process
- Output หาวิธีการมองตนเอง และจัดทําใหเปนระบบ รวมทั้งพิจารณา Impact ที่เกิดขึ้นดวย
3. ควรแยกประเมินฝายจัดการ ซึ่งมีระบบในการประเมินอยูแลวออกจากการประเมิน
สภามหาวิทยาลัย และสําหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยควรมีการประเมิน 2 สวน คือ 1) ประเมินการ
ปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเปนรายบุคคล มีแบบและมาตรฐานการประเมินอยาง
เดียวกัน 2) ประเมินการทํางานของสภามหาวิทยาลัยโดยภาพรวม ในดานนโยบาย การติดตามผล และ
การปฏิบัติหนาที่
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4.3 ความคืบหนาเกี่ยวกับการจัดตั้งมูลนิธิสถาบันความรวมมือเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจลุมนํ้าโขง
ประธานใหอธิการบดีเสนอตอที่ประชุมความวา ดวยสถาบันความรวมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ลุมนํ้าโขง ซึ่งเดิมเปนหนวยงานประเภทองคกรในกํากับของมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ขอนแกน วาดวยสถาบันความรวมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุมนํ้าโขง มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2540 ได
ปรับเปลี่ยนสถานะเปนมูลนิธิสถาบันความรวมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุมนํ้าโขง ตามมติที่สภามหาวิทยาลัยได
ใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว ตามทะเบียนลําดับเลขที่ ขก 73/2546 ออกโดยนายทะเบียนมูลนิธจิ งั หวัด
ขอนแกน เมือ่ วันที่ 17 ธันวาคม 2546 และจะมีการดําเนินการในสวนทีเ่ กีย่ วของ ดังนี้
1. การเชาอาคารสถาบันความรวมมือเพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจลุม นําโขง
้ (ซึง่ สรางขึน้ โดยงบประมาณ
ของประเทศนิวซีแลนด) ซึง่ มีรายละเอียดรางสัญญาตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
2. การสงมอบทรัพยสินและเอกสารตางๆ เมื่อมูลนิธิมีความพรอม
3. การออกระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
สถาบันความรวมมือเพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจลุม นําโขง
้ มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2540 และ
การยกเลิกสถานะของบุคลากรของสถาบัน
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณาใหขอแนะนํา
ที่ประชุมรับทราบ
4.4 บทบาทมหาวิทยาลัยขอนแกนกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
ประธานใหอธิการบดีเสนอตอที่ประชุมความวา ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 28
เมษายน 2546 และวันที่ 6 พฤษภาคม 2546 ใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) เปน
ผูบ ริหารสูงสุดของจังหวัดใชการบริหารงานแบบบูรณาการโดยเปนผูบริหารสูงสุดของจังหวัด (Chief Executive
Officer หรือ CEO) และตอมาไดมอบหมายใหผูวาราชการจังหวัดจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด โดย
แบงเปน 19 กลุมจังหวัด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี 5 กลุมจังหวัด และขอนแกนอยูในกลุมที่ 3 ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวย ขอนแกน รอยเอ็ด และมหาสารคาม)
บทบาทของมหาวิทยาลัยขอนแกนในการมีสว นรวมกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด มีดงั นี้
1. เสนอโครงการเพือ่ ดําเนินการสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดขอนแกน จํานวน 3 โครงการ
และไดรับอนุมัติงบประมาณจากงบกลางป 2547 จํานวน 2 โครงการ เปนเงิน 15,000,000 บาท
(จากจํานวน 6 โครงการ เปนเงิน 31,234,900 บาท ) ไดแก
1.1 โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตัง้ ศูนยบริการขนสงสินคาดวยตูค อนเทนเนอรทาง
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 โครงการจัดตัง้ ศูนยบม เพาะนักพัฒนาซอฟตแวรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,000,000 บาท
2.2 โครงการพัฒนาบัณฑิตรวมกับผูป ระกอบการดานอุตสาหกรรมซอฟตแวรในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ 1,500,000 บาท
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2.3 โครงการสถาบันฝกอบรมวิชาชีพชั้นสูงดาน Java Programming และ Mobile Internet
Application 2,000,000 บาท
2.4 โครงการสงเสริมผูป ระกอบการขนาดกลางและขนาดยอมใหใช ICT ในธุรกิจ 3,000,000 บาท
2.5 การบริหารสํานักงานและโครงการ 1,500,000 บาท
3. มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยอธิการบดี ไดรบั แตงตัง้ เปนกรรมการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการ
ซึง่ คณะกรรมการชุดนีม้ หี นาทีห่ ลักในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด และแผนงาน/โครงการ กํากับ
แนะนํา และติดตามประเมินผลการดําเนินงานภายในจังหวัด และผูแ ทน มหาวิทยาลัยเขารวมเปนอนุกรรมการอีก
หลายชุด
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
4.5 รายงานความกาวหนาการกอสรางศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ
ประธานใหรองอธิการบดีฝา ยบริหารเสนอตอทีป่ ระชุมความวา ศูนยหวั ใจสิรกิ ติ ฯิ์ กําลังดําเนินการ
เพือ่ ประสานหาแนวทางแกไขปญหาการกอสรางอาคารศูนยหวั ใจสิรกิ ติ ฯิ์ ซึง่ ปญหาและอุปสรรค ณ วันที่ 24
ํ ด บัดนี้
กุมภาพันธ 2547 ไดมกี ารแกไขปญหาเรือ่ งการจัดซือ้ ลิฟทของผูร บั จาง บริษทั เทพอินทนนทจากั
มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดออกหนังสือคําประกั
้
นการจายเงิน ใหแก บริษทั สยามฮิตาชิ เอลลิเวเตอร จํากัด เปนที่
ํ าเชาโกดังเก็บสินคาใหแก บริษทั สยามฮิตาชิ เอลลิเวเตอร
เรียบรอยแลว และทางบริษทั เทพอินทนนท จํากัดไดชาระค
จํากัด แลว ซึง่ ขณะนีอ้ ยูใ นระหวางผูร บั จางแกไขปญหาเรือ่ งขอตกลงเพิม่ เติมตามเงือ่ นไขกับ บริษทั สยามฮิตาชิ
เอลลิเวเตอร จํากัด ใหเปนทีเ่ รียบรอยกอน สําหรับความกาวหนาในการกอสรางมีดงั นี้ ติดตัง้ เฟอรนเิ จอร ทีช่ นั้ 5
แลวเสร็จ 90% ติดตัง้ หุม ฉนวนทอนําเย็
้ นระบบปรับอากาศ แลวเสร็จ 80 % ติดตัง้ ตู Load Center ELP – 2B
ควบคุมไฟฟาแสงสวางโคมไฟ ชัน้ 2 แลวเสร็จ 90 % ตรวจรับสงมอบสิฟทสง ของ เปดใหใชงานไดเฉพาะชัน้ G
ถึงชัน้ 4 แลวเสร็จ
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
4.6 ขอสังเกตของคณะทํางานพิจารณารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. …
ฉบับที่ผานการตรวจพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประธานใหอธิการบดีเสนอตอที่ประชุมความวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราว
ประชุมครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2547 ไดมีมติเห็นชอบในหลักการ รางพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. … (ฉบับที่ผานการตรวจพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา ) ใหมหาวิทยาลัย
แจงยืนยันความเห็นตอสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะทํางานพิจารณา
เปรียบเทียบรายละเอียดแตละมาตราระหวางราง พ.ร.บ. ฉบับที่มหาวิทยาลัยเสนอกับราง พ.ร.บ. ฉบับที่ผาน
การตรวจแกไขจากคณะกรรมการกฤษฎีกา แลวสรุปเปนขอสังเกตเสนอสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพิ่ม
เติม และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบดวยนั้น

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2547

7
บัดนี้ มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะทํางานพิจารณารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ. … และคณะทํางานไดพิจารณารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. … ฉบับที่ผานการตรวจ
พิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา เสร็จเรียบรอยแลว มีขอเสนอแนะและขอสังเกตตางๆตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดเสนอใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทราบแลวดวย และ
ตอมา รศ.ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ ไดเสนอสาระสําคัญที่เปลี่ยนแปลงในราง พ.ร.บ. ฉบับที่ผานกรรมการ
กฤษฎีกาเพิ่มเติม ซึ่งมหาวิทยาลัยไดพิจารณาแลวเห็นวา มีบางกรณีเปนการเปลี่ยนแปลงที่มีเหตุผลอธิบายโดย
คณะกรรมการรางฯ จึงจะขอนําไปปรึกษาหารือเพื่อพิจารณากันในคณะทํางานกอน และจะไดนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยในเดือนมีนาคม 2547 อีกครั้ง
จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ และมีขอ เสนอแนะเพิม่ เติมใหมกี ารเปรียบเทียบรายละเอียดแตละ
มาตราตามมติทปี่ ระชุมสภามหาวิทยาลัยคราวประชุมครัง้ ที่ 1/2547 เมือ่ วันที่ 28 มกราคม 2547 ดวย
4.7 รายงานสรุปของคณะกรรมการพิจารณาการปรับโครงสรางสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประธานใหอปุ นายกสภามหาวิทยาลัย ในฐานะประธานกรรมการพิจารณาการปรับปรุงโครงสราง
สถาบันวิจยั และพัฒนา เสนอตอทีป่ ระชุมความวา ตามมติสภามหาวิทยาลัยคราวประชุมครัง้ ที่ 11/2546 เมือ่ วันที่
26 พฤศจิกายน 2546 ไดแตงตัง้ คณะกรรมการพิจารณาการปรับโครงสรางสถาบันวิจยั และพัฒนา นัน้ ขอรายงาน
สรุปผลการพิจารณา ดังนี้
• คณะกรรมการฯ ประชุม 2 ครั้ง ในเดือนมกราคม และ กุมภาพันธ 2547 โดยพิจารณาเฉพาะโครงสราง
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (RDI) และมีความเห็นดังนี้
1) มหาวิทยาลัยควรกําหนดให RDI ทํางานวิจัยและพัฒนาแบบสหสาขาวิชา (multidisciplinary) และ
เปนแบบบูรณาการ (integration) โดยควรกําหนดตัวบงชี้ของหนวยงาน และใหมีการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินการ ภายใน 2 ป
2) ใหมหาวิทยาลัยฯ แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ โดยใหอธิการบดี หรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย
เปนประธาน และมีบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเปนกรรมการ รวมแลวไมเกิน 6 คน เพื่อกําหนด และ
กํากับทิศทางการดําเนินงานของ RDI
สวนโครงสรางดานการบริหารการวิจัยของมหาวิทยาลัยนั้น มหาวิทยาลัยจะเปนผูเสนอตอไป
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบและเห็นควรใหอธิการบดีนาข
ํ อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาการ
ปรับโครงสรางสถาบันวิจยั และพัฒนาไปใชในการปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยตอไป
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ขอเสนอเพื่อการพิจารณาและปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการ
ในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานใหอธิการบดีนําเสนอเรื่องการปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการของ
มหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีไดนําเสนอหลักการซึ่งที่ประชุมคณบดี ในคราวประชุมวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 13
กุมภาพันธ 2547 ใหความเห็นชอบไว และมีเอกสารขอเสนอเพื่อการพิจารณาและปรับปรุงโครงสรางการแบง
สวนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม และไดเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้
1.หลักการในการปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการและไดขอความเห็นชอบขอเสนอการ
ปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการดังตอไปนี้
1.1 ใหหนวยงานที่มีหนาที่หลักผลิตบัณฑิต วิจัย และบริการวิชาการ ไดแก คณะ มีความ
หลากหลายในโครงสรางและการแบงหนวยงานภายในคณะได เพื่อใหสอดคลองหรือรองรับภารกิจของคณะที่
จะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ กลาวคือ
ในคณะอาจแบงหนวยงานเปน 4 กลุมประเภท ไดแก
ก. กลุมจัดการเรียนการสอน
ข. กลุมบริหารจัดการและสนับสนุน
ค. กลุมภารกิจเฉพาะ อาทิ การบริการรักษาพยาบาล โรงเรียนสาธิต
ง. กลุมองคกรในกํากับ
ก. กลุมจัดการเรียนการสอน ใหเพิ่มทางเลือก (จากเดิมคือ “ภาควิชา”) เปนดังนี้
(1) ภาควิชา หมายถึง หนวยงานในคณะที่ทําหนาที่จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาหนึ่งๆ
หรือใหบริการการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ
(2) สายวิชา หมายถึง หนวยงานในคณะที่ทําหนาที่จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชารวมหรือ
สาขาวิชาทีม่ ลี กั ษณะบูรณาการ ซึง่ อาจเกิดจากการบูรณาการภาควิชาตางๆ หรือสายวิชาตามสาขาวิชาของหลักสูตร
(3) บัณฑิตศึกษาสาขา หมายถึง หนวยงานในคณะที่ทําหนาที่จัดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโทและปริญญาเอก) และเนนทําการวิจัย โดยเปนทางเลือกเพิ่มสําหรับคณะที่
ตองการพัฒนางานวิจัย หลักการนี้ เหมือนกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุนและหลายแหงเปน Graduate
School of ………
(4) ไมมีโครงสรางหนวยงานเปนการเฉพาะ คณาจารยแตละคนไมสังกัดภาควิชาใดภาควิชา
หนึ่ง คณาจารยสังกัด “คณะ” เหมือนกันหมด คณาจารยแตละทานจะมีชื่อเปนอาจารยประจําหลักสูตรสาขา
ตางๆ ซึ่งเปนไดมากกวา 1 สาขา ตามความเชี่ยวชาญของอาจารย สถานะของการเปนอาจารยประจําหลักสูตรนี้
อาจเปลี่ยนแปลงไดตามระยะเวลาหรือตามหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงหรือตามความชํ านาญหรือความสนใจที่
เปลี่ยนแปลง และบริหารในรูปคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ข. กลุมบริหารจัดการและสนับสนุน
(1) งานดานการอํานวยการการบริหารจัดการทั่วไปและการสนับสนุนภารกิจหลักของคณะ (เวน
แตกรณีที่ภารกิจหลักมีปริมาณและขนาดใหญมากและมีลักษณะเฉพาะมาก อาทิ โรงพยาบาล) ใหอยูภายใต
สํานักงานคณบดี
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(2) สํานักงานคณบดีในแตละคณะ แบงเปนกลุมงานตางๆ ตามความเหมาะสมกับลักษณะงาน
ตามกรอบและแนวทางที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด และอาจมีหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น (เชน ศูนย, สถาน)
เพือ่ ทําหนาทีเ่ ฉพาะหรือสนับสนุนหนาทีเ่ ฉพาะ กรณีทคี่ ณะ ไมมหี นวยงานดานจัดการเรียนการสอน (ไมมภี าควิชา)
และบริหารในรูปคณะกรรมการอาจใหมี “สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตร” เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการหลักสูตรในคณะนั้นๆ
(3) ภายใตกลุมงาน ซึ่งกําหนดขอบเขตและความครอบคลุมของภารกิจของกลุมงาน ใหแบงยอย
หนาที่ที่จะตองทําเปนกิจกรรมยอยตางๆ กรณีคณะมีความจําเปนตองแบงเปนกิจกรรมยอยเปนการเฉพาะ ให
ทําเปนประกาศของคณะนั้นๆ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไดและไมจําเปนตองเหมือนกันในแตละคณะ
ค. กลุม ภารกิจเฉพาะ ในคณะที่มีภารกิจบางดาน (สวนใหญเปนงานบริการวิชาการแกสังคม)
มีขนาดใหญ มีปริมาณงานมาก อาจมีหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่แยกจากภาควิชาและสํานักงานคณบดี ได
(อาทิ โรงพยาบาล โรงเรียนสาธิต) ทั้งนี้ตามลักษณะของสถานการณแตละคณะ การแบงหนวยภายในของ
หนวยงานดังกลาว ใหแบงไดโดยจัดทําเปนประกาศของคณะ (เวนแต การแบงหนวยงานยอยที่อาจมีการ
กําหนดตําแหนงและระดับตามระบบราชการ)
ง. กลุมองคกรในกํากับ ในคณะที่มีภารกิจใดที่สามารถพึ่งตนเองได และไมเหมาะที่จะบริหาร
งานโดยใชระบบราชการ รวมทั้งไมประสงคจะไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณจากมหาวิทยาลัยและคณะ
และอัตรากําลังจากระบบราชการ อาจกําหนดใหมีหนวยงานในลักษณะนี้ได ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย วา
ดวยองคกรในกํากับ
1.2 ปรับเปลี่ยน การสังกัดของบุคลากรในคณะ (จากเดิมที่กําหนดสังกัดยอยลงไปถึงระดับ
ภาควิชาและหนวยงานภายใตงาน) เปนสังกัดในระดับคณะ ตามประกาศของสภามหาวิทยาลัยและใหคณะออก
ประกาศกําหนดการมอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติงานในหนวยงานยอยในคณะได หากคณะใดมีเหตุผลและความ
จําเปนที่จะระบุสังกัดของบุคลากรในระดับตํ่ากวาระดับคณะ อาจทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยตามคําแนะนํา
ของคณบดี
1.3 ปรับเปลี่ยนหนวยงานที่เกี่ยวของกับบัณฑิตศึกษา โดยให
1.3.1 งานประจําที่เกี่ยวกับกระบวนการการจัดการเรียนการสอน อยูรวมกับ งาน
ประจําในลักษณะเดียวกันของระดับปริญญาตรี
1.3.2 งานประจําในเชิงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตศึกษา จัดเปน สํานักงานพัฒนา
บัณฑิตศึกษา ขึ้นตรงตอรองอธิการบดีฝายวิชาการ
1.3.3 บัณฑิตวิทยาลัย ปรับบทบาทเปน หนวยงานผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาในสาขา
วิชารวม
1.4 ปรับปรุงและพัฒนา หนวยงานที่เกี่ยวของกับการวิจัยในมหาวิทยาลัย โดย
1.4.1 จัดตั้งหนวยงานกลางในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อทําหนาที่บริหารจัดการและ
สนับสนุนงานวิจัยใชชื่อวา “สํานักบริหารการวิจัย” ขึ้นตรงตอรองอธิการบดีที่รับผิดชอบดานการวิจัย
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1.4.2 ใหสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่มีอยูในปจจุบัน เปลี่ยนบทบาทในเชิงนิตินัยมา
เปนหนวยงานปฏิบัติการวิจัยเฉพาะดานตามศักยภาพที่มีอยูและสอดคลองกับบทบาทในเชิงพฤตินัยและเปลี่ยน
ชื่อเปนสถาบันวิจัยและพัฒนาสังคม
1.4.3 องคกรในกํากับดานการวิจัยและศูนยวิจัยเฉพาะทางรวมทั้งกลุมวิจัยเฉพาะ
ดานอยูภายใตการกํากับดูแลของรองอธิการบดีที่เกี่ยวของดานการวิจัย
1.5 ปรับเปลี่ยนชื่อของศูนยบริการวิชาการ เปน สํานักบริการวิชาการเพื่อใหสอดคลองกับ
นิยาม โดยมีภารกิจหลักและหนาที่เดิม
1.6

การปรับเปลี่ยนหนวยงานที่สนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
1.6.1 ปรับสถานะของสํานักทะเบียนและประมวลผล สํานักวิทยบริการและศูนย
คอมพิวเตอรจากเดิม ใหมาอยูในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อใหมีกลไกเชื่อมโยงในการนํานโยบายของมหาวิทยาลัย
ไปสูการปฏิบัติ
1.6.2 บูรณาการ 2 หนวยงานที่เกี่ยวของกับการใหบริการนักศึกษาดานวิชาการ
ไดแก กองบริการการศึกษาและสํ านักทะเบียนและประมวลผล และปรับเปลี่ยนชื่อ เปน “สํ านักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ” รวมทั้งผนวกงานในลักษณะเดียวกันเกี่ยวกับบัณฑิตศึกษาที่เปนงานประจํ าไวภายใต
สํ านักนี้ดวย
ภารกิจของสํานักนี้ ครอบคลุมกลุมงานดานการรับเขา กลุมงานดานทะเบียน กลุมงาน
ดานการประมวลผลและสารสนเทศ กลุมงานดานพัฒนาวิชาการ และกลุมงานดานบริหารทั่วไป
1.6.3 ศูนยคอมพิวเตอร ปรับบทบาทใหสอดคลองกับบทบาทปจจุบันและผนวก
หนวยงานดานการสื่อสาร (เชน โทรศัพท) ปรับเปน “สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”
ภารกิจของสํานักนี้ ครอบคลุม กลุมงานดานบริหารเครือขายและอินเตอรเน็ต กลุม
งานดานบริการซอฟตแวร กลุมงานดานมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุมงานดานการสื่อสารและโทรศัพท
กลุมงานบริการเทคนิค และกลุมงานบริหารทั่วไป
1.6.4 สํานักวิทยบริการปรับบทบาทโดยนํางานดานโสตทัศนศึกษารวมกับสํานักงาน
นวัตกรรมการเรียนการสอน และอาจเพิ่มบทบาทดานสงเสริมการเรียนรู และการอนุรักษแหลงความรู โดยอาจ
ปรับชื่อเปน “สํานักทรัพยากรการเรียนรู” หรือชื่อ “สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู”
ภารกิจของสํานักนี้ ครอบคลุม กลุมงานดานหอสมุด กลุมงานดานพิพิธภัณฑและ
หอจดหมายเหตุ กลุมงานดานสงเสริมการเรียนรู และกลุมงานบริหารทั่วไป
1.7 ปรับเปลี่ยนหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัยที่ทําหนาที่บริหารงานทั่วไป เพื่อสนับสนุน
การอํานวยการและสนับสนุนภารกิจตางๆ ของคณะ โดยใหหนวยงานที่มีลักษณะงานเกี่ยวของหรือเชื่อมโยงกัน
อยู  ในหน ว ยงานเดี ยวกั น ภายใต หน ว ยงานนั้ น ให แ บ ง หน ว ยงานย อยในลั ก ษณะโครงสร า งที่ แ บนราบลง
(Horizontal Organization) และในหนวยงานเดิมบางหนวยงานเพิ่มภารกิจเชิงรุกหรือภารกิจใหมที่จําเปนใน
ปจจุบัน ดังนี้
1.7.1 ปรับรวมกองแผนงานและกองคลัง เปน “สํานักแผนและการคลัง” โดยจะมี
หนาที่ครอบคลุมงานที่เกี่ยวของกับแผน งบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ ทั้งหมด
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1.7.2 เพิ่มภารกิจของกองการเจาหนาที่ (ซึ่ งเดิ มรั บ ผิดชอบเฉพาะดานบุคคล)
โดยรวมหนาที่เกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน ปรับเปน “สํ านักบริหารทรัพยากรมนุษยและ
ระบบงาน” หรือใชชื่อ “สํ านักบริหารบุคคลและระบบงาน”
1.7.3 ปรับกองอาคารและสถานที่ ใหมีโครงสรางที่เอื้อตอการใหบริการที่รวดเร็วขึ้น
และอาจปรับชื่อเปน “สํานักบริหารระบบกายภาพ”
1.7.4 เพิม่ ภารกิจของกองกิจการนักศึกษาในดานการพัฒนานักศึกษาและปรับชื่อ
เปน “สํานักพัฒนานักศึกษา”
1.7.5 กองกลางประกอบดวยงานตางๆ 7 งาน ซึง่ เปนงานทีไ่ มเกีย่ วของหรือสัมพันธ
กันและบางงานมีลกั ษณะเฉพาะ ปรับเปลีย่ น โดยใหงานตางๆ เปนสํานักงานตามขอ 8 และอยูภ ายใตการควบคุม
ดูแลของรองอธิการบดีทเี่ กีย่ วของ
1.8 หนวยงานกลางของมหาวิทยาลัยที่ใหบริการดานตางๆ และมีหนาที่เฉพาะดานซึ่งโดย
ลักษณะงานไมควรอยูภายใตสํานักหรือกองตางๆ และไมมีขนาดใหญพอที่จะเปน “สํานัก” ใหจัดหนวยงานเปน
“สํานักงาน” อาทิ (1) สํานักงานวิเทศสัมพันธและบริการนักศึกษานานาชาติ (2) สํานักงานประเมินและ
ประกันคุณภาพ (3) สํานักงานสภามหาวิทยาลัย (4) สํานักงานศิษยเกาสัมพันธ (5) สํานักงานตรวจสอบภายใน
(6) สํานักงานนวัตกรรมการเรียนการสอน (7) สํานักงานกฎหมาย (8) สํานักงานวัฒนธรรม (9) สํานักงานที่
ปรึกษา (10) สํานักงานพัฒนากีฬา (11) สํานักงานวิชาศึกษาทั่วไป เปนตน
1.9 การปรับปรุงโครงสรางภายในของศูนย สถาบัน สํานักทีเ่ ทียบเทาคณะ ใหจดั หนวยงาน
ภายในไดตามความเหมาะสมกับภารกิจของหนวยงาน โดยแบงเปนกลุม งานหรือหนวยงานทีเ่ รียกชือ่ อยางอืน่
ภายในกลุมงาน แบงเปนกิจกรรมตางๆ ตามลักษณะงานที่ครอบคลุมงานของกลุมงาน
และการสังกัดของบุคลากรใหเปนไปตามขอ 1.2
การแบงกลุมงานในศูนย สถาบัน สํานัก ใหคํานึงถึง ขอจํากัดในการดํารงตําแหนงหัวหนา
หนวยงานที่มีการกําหนดระดับของผูดํารงตําแหนงชํานาญการ โดยเฉพาะอยางยิ่งหนวยงานที่บุคลากรสวนใหญ
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย
1.10 หนวยงานดานวิสาหกิจและองคกรในกํากับ เปนหนวยงานในระดับมหาวิทยาลัยภายใต
การกํากับดูแลของสํานักงานอธิการบดี มีหนาที่หลักในการหารายไดหรือดําเนินภารกิจเฉพาะดานที่ตองการ
ความคลองตัวหรือแขงขันกับเอกชนหรือองคกรอื่น มีระบบบริหารที่เปนอิสระจากระบบราชการปกติ ผูปฏิบัติ
งานมิใชขาราชการแตเปนพนักงานที่มีระบบการจางและบริหารเฉพาะ หนวยงานที่จัดตั้งอยูแลวไดแก
(1) โรงพิมพ (2) ศูนยหนังสือ (3) สถานีวิทยุ (4) สํานักงานจัดการทรัพยสิน (5) อาคารขวัญมอ
(6) ศูนยประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนตน
การจัดตั้งหนวยงานลักษณะนี้เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย วาดวยองคกรในกํากับ
1.11 ในการแบงหนวยงานในสํานักงานคณบดี สํานักงานผูอํานวยการ สํานักงานตางๆของ
สํานักงานอธิการบดี ใหแบงเปน “กลุมงาน” และหรือ หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น โดยใหเลือกกําหนดหนวย
งานนี้เปนประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทั้ง 2 ประเภท
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ประเภทที่ 1 หนวยงานที่มีการกําหนดตําแหนงหัวหนาและระดับโดย ก.ม. เพื่อเปนเสนทาง
สําหรับขาราชการที่จะเปนหัวหนา แตจะแตงตั้งพนักงาน (หรือบุคลากรที่มิใชขาราชการ) หรือผูดํารงตําแหนง
ชํานาญการ/เชี่ยวชาญพิเศษ เปนหัวหนามิได เวนแตการแตงตั้งเปนผูรักษาราชการเปนการชั่วคราว
ประเภทที่ 2 หนวยงานที่มิไดกําหนดตําแหนงหัวหนาและระดับโดย ก.ม. ซึ่งจะเอื้อตอการแตง
ตัง้ ขาราชการที่ดํารงตําแหนงชํานาญการ/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ ขาราชการดํารงตําแหนงวิชาการ
(ผศ./รศ./ศ.) พนักงานมหาวิทยาลัย และขอกําหนดใหมีวาระ และการหมุนเวียนหนาที่/หนวยงานได
1.12 ภายหลังจากที่หลักการของการปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการใน มหาวิทยาลัย
ขอนแกน ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแลว มหาวิทยาลัยจะเสนอการแบงสวนราชการในระดับที่ตํ่า
กวาสํานัก (ของสํานักงานอธิการบดี) และภายในหรือตํ่ากวา คณะ/ศูนย/สถาบัน/สํานัก อีกครั้งหนึ่ง
1.13 ปรับเปลี่ยนการสังกัดบุคลากรในสํานักงานอธิการบดี จากเดิมที่สังกัดยอยไปถึงระดับ
งาน เปนสังกัดในระดับสํานักงานอธิการบดี ตามประกาศของสภามหาวิทยาลัยและการมอบหมายใหบุคลากรไป
ปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานยอยใด ใหทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย
1.14 การจัดบุคคลเขาสูหนวยงานใหม ใหหนวยงานกําหนดขอบเขตภารกิจหนาที่ของแตละ
หนวยงานใหชัดเจน กําหนดประเภทบุคลากรในหนวยงานนั้น กําหนดคุณลักษณะและคุณสมบัติที่พึงประสงค
ของบุคลากร
1.14.1 การรับบุคลากรเขาปฏิบัติงานในโครงสรางใหม ใหเปดโอกาสใหบุคลากรได
แสดงความจํานง ทั้งนี้ควรเปดโอกาสใหขาราชการ ลูกจาง พนักงาน ไดรับการพิจารณาเปลี่ยนตําแหนงหรือ
ลักษณะงานหรือหนวยงานใหสอดคลองกับวุฒิหรือความสามารถเฉพาะดวย
1.14.2 การปรับขาราชการที่ดํารงตําแหนงหัวหนางานขึ้นไปซึ่งผูกกับระดับและ
คาตอบแทน(ตําแหนง) เขาสูโครงสรางใหม ใหคํานึงถึงการไมกระทบตอสิทธิเดิมหรือเปนไปตามความสมัครใจ
1.15 ผูด ํารงตําแหนงหัวหนางานขึ้นไปซึ่งดํารงตําแหนงผูชํานาญการ/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญ
พิเศษดวยในขณะเดียวกันและตองหามเปนทั้งสองตําแหนงตามระเบียบการบริหารงานบุคคล ใหมหาวิทยาลัย
ดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
ก. คณะ/มหาวิทยาลัย อาจแตงตั้งใหบุคคลผูนั้น เปนรักษาการในตําแหนงหัวหนา
งานขึ้นไป (กรณีหนวยงานนั้นมีการกําหนดตําแหนงและระดับไวแลว)
ข. คณะ/มหาวิทยาลัย อาจแตงตั้งใหบุคคลผูนั้น เปนหัวหนาหนวยงานหรือ
มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่หัวหนางานซึ่งไมไดกํ าหนดตํ าแหนงและระดับไว
ค. คณะ/มหาวิทยาลัย อาจมอบหมายหนาที่ใหบุคคลผูนั้น ปฏิบัติหนาที่เฉพาะตาม
ความชํานาญการและหลุดพนจากความรับผิดชอบในฐานะหัวหนาหนวยงานที่ไดกําหนดตําแหนงไวแลว
1.16 หนวยงาน อาจกําหนดหนาที่ของหัวหนาหนวยงานในระดับผูอํานวยการสํานัก
เลขานุการคณะ (หัวหนาสํานักงานคณบดี) เลขานุการศูนย/สถาบัน/สํานักฯ ไดใน 2 ลักษณะ
(1) ลักษณะการควบคุมและรับผิดชอบงาน โดยตรวจสอบและรับผิดชอบผลงานของ
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แตละกลุมงาน/หนวยงานในสังกัดทุกเรื่อง
(2) ลักษณะการกํ ากับติดตามและประสานนโยบายโดยไมมีหนาที่โดยตรงในการ
ตรวจสอบ/รับผิดชอบงาน ที่เสนอโดยกลุมงาน แตมีหนาที่ในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ กําหนดแผน การ
ควบคุมใหเปนไปตามแผน และการติดตามประเมินผล โดยหนาที่ความรับผิดชอบแตละชั้นงานเปนของหัวหนา
กลุมงาน
1.17 ในการปรับปรุงการใหบริการของหนวยงานราชการใหมีประสิทธิภาพและดีขึ้นนั้น จะ
ตองดําเนินการในสวนของการปรับปรุง ในกระบวนการทํางาน ดังนี้
(1) มอบอํานาจและการกระจายอํานาจใหแกผบู ริหารและหัวหนาหนวยงานในระดับตางๆ
มากขึน้
(2) ในแตละหนวยงาน ใหลดลําดับขัน้ ของการบังคับบัญชาใหนอ ยลง โดยจัดโครงสราง
องคกรใหเปนแนวราบมากขึน้
(3) ปรับปรุงระเบียบและขัน้ ตอนวิธที างานเพื
ํ
อ่ ใหระยะเวลาใหบริการเร็วขึน้ และสะดวก
มากขึน้ ซึง่ บางสวนไดดาเนิ
ํ นการไปแลว และบางสวนอยูใ นระหวางดําเนินการซึง่ จะไดสรุปแจงสภามหาวิทยาลัยตอไป
ทั้งนี้ แผนภูมิการแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัยทั้งในปจจุบันและขอเสนอการปรับปรุงการ
แบงสวนราชการ ปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุม
2. อธิการบดีไดนําเสนอกระบวนการรับฟงความคิดเห็น โดยมหาวิทยาลัยไดจัดการสัมมนา
เพื่อนําเสนอรูปแบบโครงสรางใหมและรับฟงความคิดเห็นจากบุคลากรทั่วไป เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2547
เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ หองประชุมคณะศึกษาศาสตร และเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2547 เวลา 09.0012.00 น. ณ หองประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร โดยมีผูรวมเขารับฟงรวมประมาณ 800 คน และมีผูตอบแบบ
สอบถามแสดงความเห็นประมาณ 124 คน ซึ่งสวนใหญเห็นดวยกับขอเสนอการปรับปรุงโครงสรางการแบง
สวนราชการตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
3. ทีป่ ระชุมคณบดีในคราวประชุมวาระพิเศษ เมือ่ วันที่ 13 กุมภาพันธ 2547 มีมติเห็นชอบตามหลักการ
ที่เสนอและมีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
3.1 การปรับปรุงโครงสรางดานการวิจัยนั้น ควรปรับเปลี่ยนชื่อจาก “สถาบันวิจัยและพัฒนา
สังคม” เปน “สถาบันวิจัยและพัฒนา” และภายใตสถาบันวิจัยและพัฒนาควรแบงหนวยงานใหเอื้อตอการมี
ความหลากหลายในการวิจัยสาขาตางๆ รวมทั้งมีกลไกที่จะเชื่อมโยงระหวางคณะตางๆ นักบริหารการวิจัย ศูนย
วิจัยเฉพาะทาง และสถาบันวิจัยและพัฒนาดวย
3.2 ชื่อหนวยงานในระดับตางๆ ควรนิยามใหชัดเจนและเห็นความแตกตางได และควรดู
ความเหมาะสมของการใชชื่อ “สํานักงาน” ในระดับตํ่ากวากรมดวย
3.3 การจัดแบงหนวยงานยอยนั้น ควรใหสามารถรองรับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยได
สามารถรองรับงานในอนาคตได สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลได และทําใหสามารถแขงขันกับ
สถาบันอื่นๆได
3.4 การปรับเปลี่ยนสถานะของสํานักวิทยบริการ ศูนยคอมพิวเตอร และสํานักทะเบียนและ
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ประมวลผลในชื่อใหม มาเปนหนวยงานที่ขึ้นตรงตออธิการบดีนั้น มีการอภิปรายอยางกวางขวาง และสวนใหญ
เห็นดวยกับขอเสนอ
แตมีขอสังเกตที่ควรใหสามารถทํางานไดอยางคลองตัวและสามารถสนับสนุนคณะและ
หนวยงานตางๆ ได
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในหลักการตามขอเสนอของที่ประชุมคณบดีวาระ
พิเศษเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2547 โดยมีการปรับในหลักการบางเรื่อง และมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. การปรับโครงสรางของบัณฑิตวิทยาลัย และหนวยงานที่ทําหนาที่เกี่ยวของกับบัณฑิต
ศึกษานั้น ใหคณะกรรมการชุดที่ทําการศึกษาโครงสรางของหนวยงานดานการวิจัย
เปนผูพิจารณากลั่นกรองและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง
2. ใหศูนยคอมพิวเตอร สํานักวิทยบริการ และสํานักทะเบียนและประมวลผลซึ่งปรับ
เปลี่ยนภารกิจหนาที่และใชชื่อใหม มีสถานภาพเปนหนวยงานเทียบเทาคณะเชนเดิม
และใหปรับระบบบริหารในหนวยงานเหลานี้ ใหเอือ้ ตอการนํานโยบายของมหาวิทยาลัย
ไปสูก ารปฏิบตั ิ
2.1 ปรับองคประกอบของคณะกรรมการประจําหนวยงาน ใหอธิการบดีเปนประธาน และ
มีกรรมการโดยตําแหนง ประกอบดวย รองอธิการบดีทเี่ กีย่ วของตามลักษณะงาน
และผูแ ทนจากคณบดี
2.2 ปรับวิธกี ารไดมาซึง่ ผูอ านวยการ
ํ
โดยใหอธิการบดีเปนผูเ สนอชือ่ ตอสภามหาวิทยาลัย
เพือ่ พิจารณาแตงตัง้
2.3 ปรับระบบงบประมาณใหผนวกรวมกับมหาวิทยาลัย
3. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงการบริหารงานในดานตางๆ ดังนี้
3.1 ในการเสนอเพื่อขอกําหนดการแบงสวนราชการทั้งที่จะจัดตั้งใหม หรือที่ปรับรวม
กันควรระบุหนาที่ใหชัดเจน
3.2 หนวยงานภายใตคณะในสวนขององคกรในกํากับ หากคณะจะจัดตัง้ ขึน้ ควร พิจารณา
ดวยวา คณะสามารถจะกํากับดูแลไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม
3.3 มหาวิทยาลัย ควรกําหนด Term of Reference และมีตัวบงชี้ (Indicators)ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาที่ชัดเจนตามแนวทางที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด รวมทั้ง
มีการติดตามประเมินผลภายใน 2 ป และมีมาตรการดําเนินการกรณีทไี่ มสามารถ
ปฏิบัติตาม Term of Reference ได
3.4 การบริหารงานของสํานักแผนและการคลังนัน้ ควรมีกลไกในรูปของคณะกรรมการ
กํากับดวย
3.5 ในการจัดหนวยงานในระดับตํ่ากวาสํานักหรือคณะ หากหนวยงานยอยใดสามารถ
ปรับรวมกันได ก็ควรพิจารณาการจัดกลุม ของหนวยงานยอยนัน้ ๆ ดวย
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5.2 ประมาณการรายรับ – รายจาย และแผนดําเนินการ
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ 2547
ประธานใหรองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมความวา สถานีวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนสถานีวิทยุกระจายเสียงประกอบกิจการบริการสาธารณะ สงกระจายเสียงเวลา 05.00
– 24.00 น. รวมวันละ 19 ชั่วโมงทุกวัน ดําเนินการจัดหาผลิต และถายทอดรายการวิทยุโดยมีสัดสวนประเภท
รายการประกอบดวย ขาว 23% สาระความรู 25% สาระบันเทิง 15% บันเทิง 25% ชุมชน 12 % ใน
จํานวนเวลาทัง้ หมดแบงเปนเวลาเพือ่ การเผยแพรความรู และการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยขอนแกน 17.8 %
ถายทอดและแลกเปลี่ยนขาวจากกรมประชาสัมพันธ บีบีซี วีโอเอ และไอ.เอ็น.เอ็น. 20% ดังนั้น มีเวลาที่จัดหา
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
มูลคาเวลาทีใ่ ชผลิตรายการเพือ่ มหาวิทยาลัย 1,330,800.00 บาท
คาใชจายผลิตรายการเพื่อมหาวิทยาลัย 312,000.00 บาท
2,007,846.73 บาท
แผนปฏิบัติการสําคัญ ไดแก การพัฒนาเครื่องสงสํารองและจัดหาอะไหลอุปกรณสําคัญ ราคา
สูงและการพัฒนาเครื่องมือผลิตรายการ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุมตั งิ บประมาณรายรับ รายจาย ประจําปงบประมาณ
2547 ของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามที่เสนอ ทั้งนี้ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณบดี คราวประชุมครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2547 แลว
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบประมาณรายรับ รายจาย ประจําป 2547 ของ
สถานีวทิ ยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามทีเ่ สนอ และมีขอ สังเกตเรือ่ งรายละเอียดในการปรับปรุง
สถานีวิทยุฯ ยังไมชัดเจน ขอใหมหาวิทยาลัยรับไปพิจารณาดวย
5.3 (ราง)ระเบียบวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย การบริหารการเงินและการพัสดุ พ.ศ. …
ประธานใหอธิการบดีเสนอตอที่ประชุมความวา ดวยวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
ไดเสนอ (ราง) ระเบียบวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการบริหารการเงินและ
การพัสดุ พ.ศ. … เพื่อยุบรวมระเบียบโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ใชอยู
เดิม 2 ฉบับ คือ ระเบียบฯ วาดวยการบริหารการเงิน พ.ศ. 2540 และ ระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2540
รวมเปนฉบับเดียวกัน และมีสาระสําคัญที่เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมบางประการในเรื่อง 1)การเพิ่มเติม
ประเภทเงินรายไดใหมีประเภทเงินรับฝาก 2) รายรับหรือรายไดของวิทยาลัยจะนําไปใชกอนการนําสงวิทยาลัย
มิได และ 3)ใหวทิ ยาลัยจัดสรรเงินใหแกมหาวิทยาลัยตามทีม่ หาวิทยาลัยกําหนดไวเปนหลักเกณฑสาหรั
ํ บองคกร
ในกํากับโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
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ทั้งนี้ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 26/2546 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2546
เรียบรอยแลว
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ(ราง)ระเบียบวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารการเงินและการพัสดุ พ.ศ. … ตามที่เสนอ
5.4 การพิจารณากรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อเปนกรรมการอํานวยการ
ของสถานีวทิ ยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานใหอธิการบดีเสนอตอที่ประชุมความวา ดวยตามขอ 7 แหงระเบียบมหาวิทยาลัย
ขอนแกน วาดวยการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2544 กําหนดใหมีผูแทนจาก
สภามหาวิทยาลัยหนึ่งทานเปนกรรมการในคณะกรรมการอํานวยการสถานีฯ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ใน
คราวประชุมครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2546 มีมติเห็นชอบใหนายอภัย ประกอบผล เปนผูแทน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเขารวมเปนกรรมการอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแกน เนื่อง
จากบัดนี้ นายอภัย ประกอบผล พนจากตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยแลว จึงทําใหกรรมการอํานวยการ
สถานีวิทยุประเภทผูแทนสภามหาวิทยาลัยวางลง
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย 1 ทาน รวมเปน
กรรมการอํานวยการสถานีฯแทน นายอภัย ประกอบผล ตอไป
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติให ศ.เมธา วรรณพัฒน รวมเปน กรรมการอํานวยการ
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแกน
5.5 การสรรหาคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ประธานใหอธิการบดีเสนอตอที่ประชุมความวาดวย ผูชวยศาสตราจารยธนู พลวัฒน คณบดี
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จะดํารงตําแหนงครบวาระในวันที่ 17 มิถุนายน 2547 เพื่อใหการดําเนินการ
สรรหาคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสรรหาคณบดี
พ.ศ. 2542 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2543 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาแตงตัง้ คณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร ตามนัยแหงขอบังคับดังกลาว
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร ประกอบดวย
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
เปน ประธานคณะกรรมการ
2. ศาสตราจารย (เกียรติคุณ) น.ต. กําจร 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 เสนอแตงตั้งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย
ประธานใหอธิการบดีเสนอตอที่ประชุม ความวา ตามคําสัง่ สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 30/2546
ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2546 แตงตัง้ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย นัน้ บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ
ไดดาเนิ
ํ นการสรรหาผูส มควรไดรบั การพิจารณาแตงตัง้ ใหดารงตํ
ํ าแหนงคณบดีคณะเทคนิคการแพทย ตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2542 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2543 เสร็จเรียบรอยแลว ปรากฏวา
รองศาสตราจารยชชู าติ อารีจติ รานุสรณ เปนผูส มควรไดรบั การพิจารณาแตงตัง้ ใหดารงตํ
ํ าแหนงคณบดีคณะ
เทคนิคการแพทย ทัง้ นีต้ งั้ แตวนั ที่ 6 มีนาคม 2547 เปนตนไป ซึง่ จะมีผลใหพน จากตําแหนงกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทผูแ ทนคณาจารยดว ย
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบและอนุมัติใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงคณบดีคณะ
เทคนิคการแพทย ตามที่เสนอ
5.7 ขอความเห็นชอบหลักสูตรของสถาบันพระบรมราชชนก
ประธานใหกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมความวา ดวย
มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ซึ่งเปนสถานศึกษาสังกัด สถาบันพระบรมราชชนก
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 7 แหง ไดแก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแกน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนีนครราชสีมา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค
อุบลราชธานี และวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม บัดนี้ สถาบันพระบรมราชชนกไดเสนอขอความเห็นชอบ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546) ที่ปรับปรุงมาจากหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (พ.ศ. 2537) ใหเปนหลักสูตรแบบบูรณาการ สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพและ
สังคมไทยในปจจุบัน เพื่อใชสําหรับการผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลในสถาบันการศึกษาสังกัดสถาบันพระบรม
ราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเปนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตา งๆทัว่ ประเทศ และบางสวนเปนสถาบัน
สมทบมหาวิทยาลัยขอนแกน ทั้งนี้ หลักสูตรดังกลาวไดเทียบเคียงและพิจารณาตามเกณฑหลักสูตรของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สภาการพยาบาล และมหาวิทยาลัยขอนแกนแลว เห็นวาหลักสูตรดังกลาวสอด
คลองกับเกณฑที่กําหนดเปนไปตามการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศ
เนื่องจากหลักสูตรนี้ เปนหลักสูตรที่สถาบันพระบรมราชชนกใชในการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ทางการพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนกทุกแหง ซึ่ง
วิทยาลัยพยาบาลเหลานี้ เปนสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยตางๆดวย ทางสถาบันฯจึงไดขอเห็นชอบหลักสูตร
จากสภามหาวิทยาลัยทุกแหงทีร่ บั วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนกเปนสถาบันสมทบ
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ ในการเปดสอนหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546) ในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สังกัดสถาบันพระบรมราช
ชนกที่เปนสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยขอนแกน ตอไป ทั้งนี้ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี คราว
ประชุมครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2547 แลว
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติใหนําหลักสูตรดังกลาวเสนอ ศ.(เกียรติคุณ)น.ต.กําจร
มนุญปจุ ร.น. อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ในฐานะประธานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตร
พิจารณากอน หากอุปนายกสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ ใหถือวาสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบใหดําเนิน
การตอไปได
5.8 ขออนุมัติโครงการความรวมมือระหวาง University of Regina กับมหาวิทยาลัยขอนแกน
ในการเปดหลักสูตร 2 ปริญญา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ประธานใหคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรเสนอตอที่ประชุมความวา เพื่อเปนการสนับสนุน
นโยบาย แผนพัฒนาสูความเปนนานาชาติ และแผนพัฒนาวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตรจึงเสนอโครงการ
ความรวมมือระหวาง University of Regina กับมหาวิทยาลัยขอนแกน ในการเปดหลักสูตร 2 ปริญญา สาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร โดยไดดําเนินการจัดทําหลักสูตรความรวมมือ 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
ซึ่ง University of Regina เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศแคนาดา ไดผลิตวิศวกรในสาขาวิชาสําคัญๆ โดย
มุงเนนผลิตวิศวกรที่ทันตอการกาวหนาของเทคโนโลยี อันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพของวิศวกรทั้งทางดาน
วิศวกรรมและความเปนสากล เปนการเพิ่มความสามารถในการแขงขันในตลาดแรงงานของวิศวกรจาก
มหาวิทยาลัยขอนแกน และเปนจุดเริ่มตนในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อนําไปสูความเปนนานาชาติตอไป ซึ่งมี
รายละเอียดโครงการตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี คราว
ประชุมครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2547 เรียบรอยแลว
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการความรวมมือฯ ตามที่เสนอ
ทั้งนี้ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2547 เรียบ
รอยแลว
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบโครงการความรวมมือระหวาง University of Regina
กับมหาวิทยาลัยขอนแกน ในการเปดหลักสูตร 2 ปริญญา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ตามทีเ่ สนอ
5.9 ขออนุมัติเปดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร (ตอเนื่อง) โครงการพิเศษ จังหวัดยโสธร
ประธานใหกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมความวา คณะสาธารณ
สุขศาสตร ไดเปดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) ภาคปกติ ตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการ
ศึกษา 2544 และโครงการพิเศษ ตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2544 และในภาคการศึกษาตน
ปการศึกษา 2547 นี้ คณะฯ มีโครงการเปดสอนหลักสูตรดังกลาวทีจ่ งั หวัดยโสธร เพือ่ เปนการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุข ตลอดจนเปดโอกาสใหกับบุคลากรดาน
สาธารณสุขในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ไดแก จังหวัดอุบลราชธานี อํานาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ
รอยเอ็ด และบุรีรัมย ไดศึกษาตอโดยไมตองลาศึกษาในชวงเวลาราชการปกติ ตลอดจนเพื่อพัฒนาความรวมมือ
ระหวางคณะฯ และหนวยงานสาธารณสุขทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคในดานวิชาการและดานอื่นๆ ซึ่งมีราย
ละเอียดโครงการฯ ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน ในลักษณะโครงการพิเศษ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่
13 มกราคม 2547 และทีป่ ระชุมคณบดีคราวประชุมครัง้ ที่ 3/2547 เมือ่ วันที่ 4 กุมภาพันธ 2547 เรียบรอยแลว
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จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการเปดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
(ตอเนื่อง) โครงการพิเศษ จังหวัดยโสธร ตามที่เสนอ
5.10 การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2547
ประธานใหอธิการบดีเสนอตอที่ประชุมความวาดวยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ได
เสนอขอดําเนินการรับนักเรียนใหมเขาศึกษาในระดับชั้นอนุบาล และ มัธยมศึกษาปที่ 1 ประจําปการศึกษา
2547 ดังนี้
• ระดับอนุบาลศึกษา จะรับจํานวน 290 คน แบงออกเปน 3 กลุม ดังนี้
กลุมบุคคลทั่วไปประมาณ 90 คน กลุมสวัสดิการประมาณ 140 คน และกลุมผูทํา
ประโยชนประมาณ 60 คน โดยจะดําเนินการคัดเลือกโดยพิจารณาความพรอมของผู
สมัครเปนการเปดโอกาสใหเด็กทุกคนเขาสูกระบวนการคัดเลือกอยางเสมอภาค
• ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 กําหนดรับนักเรียนเสริมระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เพื่อใหเปน
ไปตามแผนการรับนักเรียนที่กําหนดไว จํานวน 6 หองเรียน โดยมีนักเรียนจํานวนหอง
เรียนละ 35 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 210 คน แตเนื่องจากจํานวนนักเรียนจากชั้นประถม
ศึกษาปที่ 6 เลื่อนขึ้นมาเรียนจํานวน 164 คน ดังนั้นโรงเรียนสาธิตฯ ระดับมัธยมศึกษา
สามารถรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเขาศึกษาตอระดับขั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 เสริมใหเต็มจํานวนตอหองไดอีก จํานวนประมาณ 46 คน
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม และไดเชิญผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแกน เขารวมชี้แจงตอบปญหาขอซักถามดวย
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหลักเกณฑ วิธีการรับนักเรียนใหม
ระดับอนุบาล และระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 ตามที่เสนอ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ จํานวนและวิธีการรับนักเรียนใหม
ระดับอนุบาล และระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 ตามที่เสนอ โดยในระดับอนุบาลใหพิจารณาประเมินความ
พรอมของผูสมัครกอน หากเกินจํานวนที่สามารถรับไดใหจับสลากคัดเลือก
5.11 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 2 หลักสูตร
ประธานใหกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมความวา ดวยมีคณะวิชา
ในสังกัดไดเสนอขออนุมัติหลักสูตร ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และคณะ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรไดพิจารณาและแนะนําใหแกไขขอความตางๆซึ่งผูรับผิดชอบหลักสูตร
ไดดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ เรียบรอยแลว จํานวน 2 หลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียดการ
จําแนกหลักสูตร 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 สาขาวิชาสัตวเลี้ยง
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2547)
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหดําเนินการตอไปได
5.12 เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา
ประธานใหกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอทีป่ ระชุมความวา ดวยมีคณะตางๆ
ในสังกัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะไดเสนอขออนุมตั ปิ ริญญาใหแกผสู าเร็
ํ จการศึกษาโดย
รับรองวาไดตรวจสอบรหัสประจําตัวนักศึกษา ชือ่ -สกุล รายวิชา สาขาวิชา และคะแนนเฉลีย่ สะสม ถูกตองเรียบ
รอยแลว มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุมตั ติ ามอํานาจตามความในมาตรา 16 (3) แหง
พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 จํานวน 51 คน เปนผูส าเร็
ํ จการศึกษาระดับปริญญาโททัง้ สิน้
ํ จการศึกษาตามคณะ ระดับหลักสูตร สาขาวิชา ตามเอกสารประกอบวาระ
ซึง่ มีรายละเอียดสรุปการจําแนกผูส าเร็
การประชุม
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 รายงานการตรวจสอบบัญชีประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2546
ของสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทยและกายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย
ดวยหนวยตรวจสอบภายในไดรายงานการตรวจสอบบัญชีประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2546
ของสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทยและกายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย เรียบรอยแลว โดยวิธี
ทดสอบทางบัญชีเทาที่จําเปนปรากฎวา หนวยงานดังกลาวไดจัดทําบัญชีและมียอดคงเหลือถูกตองตามงบรับจาย จากการดําเนินงานในป 2546 มีรายรับมากกวา รายจาย 1,533,631.36 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระ
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
6.2 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยไดจัดทําหนังสือเวียนเสนอตอกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 16 คน ตามหนังสือมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ ศธ 0514.1.1.2/
ว.064 และตามบันทึก ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว.839 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2547 โดยครบรอบการเวียนใน
วันที่ 16 กุมภาพันธ 2547 และเมื่อถึงวันที่ครบกําหนดการเวียนหนังสือแลวปรากฏวาไมมีขอทักทวงแต
ประการใด จึงถือวาสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ สรุปไดดังนี้
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- ระดับปริญญาตรี 10 คน
- ระดับปริญญาโท
6 คน
รวม 16 คน
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
6.3 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจําเดือนมกราคม 2547
ดวยในเดือนมกราคม 2547 อธิการบดีไดปฏิบัติภารกิจตางๆประกอบดวย งานประจําทั่วไป
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับตางประเทศ/วิเทศสัมพันธ การริเริ่มงาน/โครงการ/กิจกรรมตางๆ ในเชิงการแกปญหา
หรือการพัฒนา และอื่นๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
6.4 สรุปกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวาง 16 มกราคม – 15 กุมภาพันธ 2547
ดวยในชวงวันที่ 16 มกราคม – 15 กุมภาพันธ 2547 มหาวิทยาลัยไดดําเนินกิจกรรมที่
สําคัญๆ ในดานการพัฒนาวิชาการ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การสงเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม การพัฒนานักศึกษา การตางประเทศ การพัฒนาระบบบริหารและบุคลากร และการจัดกิจกรรม
พิเศษอื่นๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
6.5 ขาวจากหนังสือพิมพมติชนเกี่ยวกับการประเมิน 28 ผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตามที่คณะกรรมการดานการกํากับนโยบายและการประเมิน ไดนําเสนอผลการประเมิน
ผูบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 1 ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2547
ไปแลวนั้น ในการนี้มหาวิทยาลัยไดเผยแพรผลการประเมินแกประชากรแลว และหนังสือพิมพมติชนฉบับวัน
อาทิตย ที่ 15 กุมภาพันธ 2547 ไดลงขาวผลการประเมินผูบริหารดังกลาวดวย ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
6.6 รายงานขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ สื่อมวลชน
ดวยฝายอํานวยการ และงานประชาสัมพันธ ไดรวบรวมรายงานขาวมหาวิทยาลัยขอนแกน
ในหนาหนังสือพิมพ สื่อมวลชน ในเดือนธันวาคม 2546 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 ผลงานศูนยวิจัยพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี ไดรับการตีพิมพในวารสาร Acta Tropica
ประธานใหอธิการบดีเสนอตอที่ประชุมความวา ดวยผลงานวิจัยดานพยาธิใบไมตับและมะเร็ง
ทอนํ้าดีของศูนยวิจัยพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี ไดรับการตีพิมพในวารสาร “Acta Tropica” Volume
88, Issue 3 Page 169 –257 ( November 2003) ซึ่งวารสารดังกลาวเปนวารสารชั้นนําระดับโลกดานโรคเขต
รอน และเปนที่ยอมรับของนานาชาติ
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ และมอบใหมหาวิทยาลัยพิจารณาจัดงานแสดงความยินดีเพื่อเปน
เกียรติแกคณะผูวิจัยดวย
7.2 บทบาทของมหาวิทยาลัยขอนแกน กับปญหาไขหวัดนก
ประธานใหประธานสภาคณาจารยเสนอตอที่ประชุมความวา อยากทราบวามหาวิทยาลัย
ขอนแกน ไดเขาไปชวยเหลือในการแกปญหาเรงดวนของประเทศ ในเรื่องไขหวัดนกอยางไรบาง ซึ่งอธิการบดี
และ คณบดีคณะแพทยศาสตร ชี้แจงตอที่ประชุมความวา มหาวิทยาลัยโดยคณะแพทยศาสตรไดใหความชวย
เหลือโดยการจัดประชุมเพื่อเตรียมความพรอม และการใหความรูพื้นฐานเพื่อการปองกัน ควบคุมและเฝาระวัง
โรคไขหวัดนก แกตัวแทนจากโรงพยาบาลตาง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชน
ทุกแขนง ประมาณ 350 คน เพื่อใหทราบถึงสถานการณของโรค ใหความรูเรื่องการติดตอและแพรระบาดของ
โรค รวมถึงการเฝาระวังและควบคุมโรค เพื่อนําความรูที่ไดไปแนะนําผูปวย ญาติผูปวย และประชาชนทั่วไปใน
การปองกันตนเองมิใหติดเชื้อและปองกันการแพรกระจายของโรค นอกจากนี้ไดเสนอใหทางจังหวัดทําการ
วิจัยและปองกันไมใหโรคไขวัดนก หรือเชื้อโรคระบาดอื่นๆ มีการระบาดกลับมาอีกดวย
ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 11.45 นาฬิกา

(รองศาสตราจารยกุลธิดา ทวมสุข)
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
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