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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครัง้ที ่ 16/2549  ณ วันที่  8 พฤศจิกายน 2549
หมายเหตุ : ไดรบัการรบัรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 17/2549 เม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 เรียบรอยแลว

รายงานการประชุมคณบดี
คร้ังที่ 16/2549

เมือ่วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน  2549
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ

                                             
ผูมาประชุม
1. ผศ.อารมย  ตตัตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ ประธาน
2. รศ.ศักดา  ไชกิจภิญโญ ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ

แทนรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
3. ผศ.พิสิฏฐ  เจริญสุดใจ ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย

แทนรองอธิการบดีฝายวิจัย และรักษาราชการแทน
ผูอ ํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

4. ผศ.อนุชา  นิลประพันธ ผูชวยอธกิารบดีฝายพัฒนานักศึกษา
แทนรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา

5. ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
6. ผศ.วันชัย   สุมเล็ก รองอธกิารบดีฝายวิทยาเขตหนองคาย
7. รศ.นิวัฒ  เสนาะเมือง รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร
8. ผศ.ธนากร  วงศวัฒนาเสถียร รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ

แทนคณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร
9. ศ.ละออศรี  เสนาะเมือง คณบดคีณะวิทยาศาสตร
10. ผศ.ไพศาล  สุวรรณนอย รองคณบดีฝายวิชาการ

แทนคณบดคีณะศึกษาศาสตร
11. รศ.สทุธิลักษณ ตัง้กีรติชัย รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

แทนคณบดคีณะพยาบาลศาสตร
12. ศ.วิรุฬห  เหลาภัทรเกษม คณบดีคณะแพทยศาสตร
13. ผศ.เยาวลักษณ  อภิชาติวัลลภ คณบดคีณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
14. รศ.ชชูาติ อารีจิตรานุสรณ คณบดคีณะเทคนิคการแพทย
15. รศ.พิษณุ  อุตตมะเวทิน คณบดคีณะสาธารณสุขศาสตร
16. รศ.อินทรพล  หอวิจิตร คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
17. ผศ.อาภรณี  ไชยาคํ า รองคณบดีฝายวิชาการ

แทนคณบดคีณะเภสัชศาสตร
18. ผศ.คณิต  วิชิตพันธุ  รองคณบดีฝายแผนและพัฒนา

แทนคณบดีคณะเทคโนโลยี
19. รศ.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย คณบดคีณะสัตวแพทยศาสตร
20. รศ.ธาดา  สุทธิธรรม คณบดคีณะสถาปตยกรรมศาสตร
21. รศ.มันทนา  สามารถ คณบดคีณะวิทยาการจัดการ
22. ผศ.รุง  ธีระพิจิตร คณบดีคณะศลิปกรรมศาสตร
23. นางวลัยลักษณ  แสงวรรณกูล รองผูอํ านวยการฝายบริการวิชาการ

แทนผูอ ํานวยการสํ านักวิทยบริการ
(ส ํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู)

24. ผศ.อนัตต  เจาสกุล รักษาราชการแทนรองผูอํ านวยการฝายวิชาการ
แทนผูรักษาราชการแทนผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร

27. รศ.สมภพ  พระธานี ผูอ ํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
28. รศ.จิตเจริญ  ไชยาคํ า ผูอ ํานวยการศูนยบริการวิชาการ
29. ผศ.เพ็ญประภา  เพชระบูรณิน รองผูอํ านวยการฝายบริหาร

แทนผูอ ํานวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล
(ส ํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)

30. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท รองอธกิารบดีฝายพัฒนาบุคลากร
ปฏบิัติหนาที่แทนเลขานุการที่ประชุม

31. นางสังวาลย ชางทอง ผูชวยเลขานุการที่ประชุม
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ผูไมมาประชุมเน่ืองจากติดราชการและภารกิจอ่ืน
1. รศ.สุมนต  สกลไชย อธิการบดี
2. รศ.ดํ ารงค  หอมดี รองอธิการบดีฝายบริหาร
3. รศ.ลํ าปาง  แมนมาตย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
4. นายกิตติบดี  ใยพูล รักษาราชการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร
5. ผศ.พิศิษฐ  โจทยกิ่ง ประธานสภาคณาจารย

ผูเขารวมประชุม
1. นางบุบผา  ชอบใช รองประธานสภาขาราชการและลูกจาง คนที่ 2

แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง
2. นางณัฐสมล  ธนกูลรังสฤษดิ์ ผูชวยผูอํ านวยการ

แทนผูอ ํานวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
เร่ิมประชุมเวลา  09.45 นาฬิกา

เน่ืองจากอธิการบดี และรองอธกิารบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธเดนิทางไปราชการ
จึงมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ ท ําหนาที่ประธาน และมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายพัฒนา
บคุลากร ทํ าหนาที่เลขานุการทีป่ระชมุคณบดแีทน ประธานไดกลาวเปดประชุมและดํ าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระดังตอไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองแจงตอที่ประชุม
1.1  เร่ืองทีไ่ดนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่ 10/2549
        เมือ่วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2549 และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง
ประธานเสนอตอทีป่ระชมุวา ดวยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกนคร้ังที่ 10/2549 เม่ือวันที่

1 พฤศจิกายน 2549 มีเร่ืองที่ไดนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง  ซ่ึงมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณบดี
- คร้ังที ่15/2549 เมื่อวันที่  18  ตุลาคม  2549
- วาระพเิศษ  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2549
ที่ประชมุมีมตรัิบรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 15/2549 เม่ือวันที่ 18 ตุลาคม 2549  และรายงานการ

ประชุมวาระพิเศษ  เม่ือวนัที่ 26 ตุลาคม 2549 โดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสบืเน่ืองจากการประชุมคร้ังกอน   
3.1 โครงการจัดต้ังสํ านักงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดํ าริฯ
ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย ผูแทนรองอธกิารบดฝีายวิจัยเสนอตอที่ประชุมวา สืบเน่ืองจากที่ประชุม

คณบด ีคราวประชมุคร้ังที่ 15/2549 เม่ือวันที่ 18 ตุลาคม 2549 ไดพิจารณาเร่ือง โครงการจัดตั้งสํ านักงานโครงการ
อนัเน่ืองมาจากพระราชดํ าริ มหาวิทยาลัยขอนแกน และมีมติเหน็ชอบทีจ่ะใหมีหนวยงานกลางในการประสานงาน
สนับสนุนบรูณาการพนัธกจิหลกัของมหาวทิยาลยัในการด ําเนินโครงการและกจิกรรมทีส่นอง และตามแนวพระราชดํ าริฯ
แตในระยะแรกควรอยูภายในองคกรที่มีอยูแลว  เชน  สํ านักบริหารการวิจัย  ทั้งน้ี ขอใหมีคณะกรรมการจากคณะ
หนวยงานทีเ่กีย่วของรวมกนัพิจารณาวา  โครงสรางองคกรทีมี่อยูเพียงพอกบัการด ําเนินการในเร่ืองดงักลาวไดแลวหรือ
ไม  หากมคีวามจ ําเปนตองเสนอจดัตัง้ส ํานักงานฯข้ึนมาใหมควรตองมีเหตผุลเชงิยุทธศาสตรทีช่ดัเจนโดยมองในภาพ
รวมของมหาวทิยาลยั      โดยขอใหนํ าเสนอทีป่ระชมุคณบดพิีจารณาอกีคร้ัง   และทีป่ระชมุมีขอคดิเหน็เสนอแนะเพิม่
เตมิ ดงัน้ี

-   การอางองิโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด ําริ ควรมหีลกัฐานแสดงชดัเจน
-   หนวยงานดงักลาวควรมภีารกจิหลกัในเร่ืองการตดิตอประสานงานเทาน้ัน
-   แผนงบประมาณทีก่ ําหนดไวในขอ 9 ของโครงการ ขอใหตดัในสวนทีเ่กีย่วของกบั
     ศนูยบริการวชิาการ ออก
บัดน้ี คณะเกษตรศาสตร ไดมีหนังสือที่ ศธ 0514.3.1/628 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2549 ชี้แจงราย

ละเอยีดเกี่ยวกับโครงการฯดังน้ี
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1. โครงการดงักลาว เกิดข้ึนจากดํ าริของอธิการบดี (รศ.ดร.สุมนต  สกลไชย) เพ่ือจะรวบรวม
โครงการทีเ่กีย่วของกบัพระราชดํ าริของมหาวิทยาลัยเขาดวยกัน เพ่ือใหเกิดการชี้วัด การประเมินผลและไดผลงาน
อยางแทจริง โดยไดเรียนเชิญรองอธิการบดีฝายวิจัย ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย คณบดคีณะเกษตรศาสตร คณบดีคณะ
วศิวกรรมศาสตร หัวหนาชุดโครงการวิจัยอนุรักษพันธุกรรมพืชโคกภูตาการ (รศ.ประสิทธิ์  ใจศลิ) ประธานคณะ
กรรมการด ําเนินงานโครงการพัฒนาชนบทเชิงบูรณาการตามแนวพระราชดํ าริ (รศ.ดร.อํ านวย  ค ําตื้อ) ผอ.สํ านัก
บริหารการวจัิย และเจาหนาที่ฝายวิจัยหลายทานเขารวมหารือ โดยอธิการบดีเห็นชอบใหตั้งเปนหนวยงานแยกออก
มา โดยในชวงแรกใหนํ า 2 โครงการเขามาดํ าเนินการกอน

2. การใชชือ่โครงการพัฒนาชนบทเชิงบูรณาการตามแนวพระราชดํ าริเศรษฐกิจพอเพียง เปนการ
ตัง้ชือ่โดยสภามหาวทิยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัย โดยเปนการนอมนํ าเอาทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวมาปรับใชตามสถานการณ ซ่ึงก็เหมือนกับหนวยงานอื่นๆทั้งภาครัฐและเอกชนที่นํ าเอา “แนว
ทาง”มาใชรวมทั้งนโยบายของรัฐบาลชุดปจจุบันไมไดเปนการแอบอางการใชชื่อ

สวนโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดํ าริสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดา
สยามบรมราชกมุารี น้ัน มีหนังสือยืนยันของสํ านักงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช ตามสํ าเนาเอกสารประกอบวาระ
การประชมุ โดยหนังสือดังกลาวมีผลถึงวันที่ 30 กันยายน 2549 แตทราบวาทางสํ านักงานโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชก ําลงัดํ าเนินการในลํ าดับตอไป

3. การใชงบประมาณในสวนของศูนยบริการวิชาการนั้น ขอชีแ้จงวางบประมาณของโครงการพัฒนา
ชนบทเชิงบูรณาการตามแนวพระราชดํ าริเศรษฐกิจน้ัน สภามหาวิทยาลัยไดขอใหมหาวิทยาลัยจัดทํ าคํ าขอไปยัง
ส ํานักงบประมาณโดยตรง เปนงบประมาณของโครงการปละ 5,000,000 บาท แตเน่ืองจากในระยะแรกของการ
ดํ าเนินงานมีปญหาในการบริหารจัดการใชเงินดังกลาว ทางมหาวิทยาลัยจึงไดนํ างบประมาณในสวนน้ีไปฝากไวที่
ศนูยบริการวชิาการ เพ่ือใหเปนเจาของเร่ือง ดังน้ันเงินงบประมาณดังกลาวจึงไมนาจะเปนของศูนยบริการวิชาการ แต
เปนของโครงการฯ โดยตรง  หากโครงการฯจะดํ าเนินการในลักษณะขององคกรที่แยกตัวออกมาก็นาจะสมควรนํ างบ
ประมาณดังกลาวออกมาใชได

4. การบริหารจดัการสํ านักงานฯ ที่ขอจัดตั้งข้ึน ทํ าหนาที่เปนผูประสานงานเทาน้ัน โดยที่โครงการ
หรือหนวยงานตางๆที่ดํ าเนินการยังคงดํ าเนินการไปตามรูปแบบเดิม

ผูชวยอธกิารบดฝีายวจัิย เสนอตอทีป่ระชมุเพ่ิมเตมิวา ส ํานักงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดํ าริฯ ดงั
กลาวน้ี มีหนาทีห่ลกัในการประสานงาน เปนองคกรกลางในการด ําเนินงานของโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด ําริ ในภาคตะวนั
ออกเฉียงเหนือ ซ่ึงเปนการนํ าเอาโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด ําริตางๆในลกัษณะของการบริการวชิาการ (ไมใชโครงการวจัิย)
ทีด่ ําเนินการอยูแลวมารวมกนั มีการบริหารจดัการในรูปของคณะกรรมการ และงบประมาณของโครงการตางๆเหลาน้ันจึงตองอยู
ภายใตการดแูลของส ํานักงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด ําริฯ

จึงเสนอทีป่ระชมุเพ่ือพิจารณาใหความเหน็ชอบในการจดัตัง้ส ํานักงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด ําริฯ
โดยแยกการบริหารจดัการออกมาจากส ํานักบริหารงานวจัิย

มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว  มมีติเห็นชอบในหลักการ  ในการจดัต้ังสํ านักงานโครงการ-                 อัน
เน่ืองมาจากพระราชด ําริ มหาวิทยาลัยขอนแกน  โดยแยกการบริหารจัดการออกจากสํ านักบริหารงานวิจัย
ใหมหีนาทีห่ลักในการประสานงานในการด ําเนินโครงการและกจิกรรมทีส่นองและตามแนวพระราชดํ าริฯ  ทั้ง
น้ี มอบใหฝายวิจัยนํ าเสนอโครงการจัดต้ังพรอมเสนอแผนการปฏิบัติงาน และ          แผนการบริหารงาน
ในรูปแบบของคณะกรรมการที่มีผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหทีป่ระชุมคณบดีพิจารณาอีกคร้ังใน
คราวตอไป

ทั้งน้ี  คณบดีคณะวทิยาศาสตรขอใหมีผูแทนคณะวิทยาศาสตรรวมเปนกรรมการดวย

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา
4.1  เสนอช่ือกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และกรรมการประจํ าสํ านักทะเบียนและประมวลผล
      (สํ านักบริหารและพัฒนาวิชาการ)
รองผูอ ํานวยการฝายบริหาร ผูแทนผูอ ํานวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล (สํ านักบริหารและ

พัฒนาวชิาการ) เสนอตอที่ประชุมวา ตามคํ าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ 2492/2548 แตงตัง้ ผูชวยศาสตราจารย
ชาญชัย  พานทองวริิยะกลุ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะแพทยศาสตร เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และคณบดีคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนกรรมการประจํ าสํ านักทะเบียนและประมวลผล น้ัน เน่ืองจาก ตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คณะกรรมการประจํ าสํ านักที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ.2547 ขอ 6(6.5) กรรมการ
ขาดการประชุมติดตอกันอยางนอย 3 คร้ัง ใหพนจากตํ าแหนง และผูชวยศาสตราจารยชาญชัย  พานทองวิริยะกุล ไม
ไดเขารวมประชุมคณะกรรมการประจํ าสํ านักฯ ติดตอกัน 3 คร้ัง กอรปกับบคุคลดงักลาว ไดรับอนุมัติใหเดินทาง  ไป
รับการฝกอบรม ณ ประเทศออสเตรเลยี มีกํ าหนด 2 ป และคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดเกษียณ
อายุราชการเมือ่วนัที่ 30 กันยายน 2549 ฉะน้ัน เพ่ือใหการบริหารของสํ านักฯ เปนไปตามขอบังคับฯ ขอ 5.3 จึงขอ
เสนอชื่อกรรมการแทน ดังน้ี
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1. ผูชวยศาสตราจารยวิเชียร วรพุทธพิร สงักดัภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี      
เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ แทน ผูชวยศาสตราจารยชาญชัย พานทองวิริยะกุล

2. รองศาสตราจารยเอื้อมพร  ทองกระจาย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร เปนกรรมการ แทน      
รองศาสตราจารยพีระสิทธิ์   คํ านวณศิลป

จึงเสนอทีป่ระชุมเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ
มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมมีติเห็นชอบตามที่เสนอ

4.2  คุณสมบติัของผูสมควรไดรับการพิจารณาใหดํ ารงตํ าแหนงผูอํ านวยการสถาบันวิจัย
                              และพฒันาและผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ

ประธานเสนอตอทีป่ระชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยไดกํ าหนดใหมีการสรรหาผูอํ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนาและผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ น้ัน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหาผูอํ านวย
การส ํานักที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ.2542 ขอ 5 ผูสมควรไดรับการสรรหาใหดํ ารงตํ าแหนงผูอํ านวยการจะตองมี
คุณสมบัติ ดังน้ี

“ 5.1 มีคณุสมบตัติามมาตรา 23 วรรคสอง มาตรา 31 วรรคสอง และมาตรา 22 วรรคหนึ่งและวรรค
สอง แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2541

  5.2  มีคณุสมบตัอิื่นเพ่ิมเติมและคุณลักษณะตลอดจนภาระงาน ตามทีท่ีป่ระชุมคณบดีกํ าหนด เพ่ือ
ใหสอดคลองกับภารกิจหรือแผนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย”

ดงัน้ัน จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพ่ือพิจารณากํ าหนดคุณสมบัติอื่นเพ่ิมเติม ตามขอ 5.2 และพรอมน้ี
ไดรางคณุสมบตัผูิสมควรไดรับการสรรหาใหดํ ารงตํ าแหนงผูอํ านวยการมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังน้ี

(ราง) คณุสมบตัผูิสมควรไดรับการสรรหาใหดํ ารงตํ าแหนงผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
1.  มีคณุสมบตัติามมาตรา 25 วรรคสอง มาตรา 31 วรรคสอง และมาตรา 22 วรรคหนึ่ง
     และวรรคสอง แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2541
2.  พึงมีคุณสมบัติอื่น ดังน้ี
     2.1  มีวสิยัทศันกวางไกล มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธดี

2.2  มีความรู ความสามารถ และประสบการณในการบริหารและมีความรูในสาขาวิชา
                                 ทีเ่กีย่วของในการใหบริการหลักของสถาบันวิจัยและพัฒนา

2.3  สามารถปฏบิตังิานไดเต็มเวลาในสถาบันวิจัยและพัฒนา
2.4  มีความสามารถในการติดตอประสานงานทั้งหนวยงานภายในและตางประเทศ
2.5  มีความซ่ือสัตย สุจริต และมีคุณธรรม จริยธรรม
2.6  มีศกัยภาพทีจ่ะท ํางานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและพันธกิจที่สภามหาวิทยาลัย

                                 ก ําหนด
2.7  มีความคิดริเร่ิม กลาท ํา และกลาตัดสินใจ
2.8  มีความสามารถในการจัดทํ าแผนพัฒนางานในเชิงรุกเพ่ือพัฒนาศนูยบริการวิชาการ
2.9  มีภาวะในการเปนผูนํ าองคกรเปนที่ยอมรับในระดับสากล

(ราง) คณุสมบตัผูิสมควรไดรับการสรรหาใหดํ ารงตํ าแหนงผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ
1.  มีคณุสมบตัติามมาตรา 25 วรรคสอง มาตรา 31 วรรคสอง และมาตรา 22 วรรคหนึ่ง
     และวรรคสอง แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2541
2.  พึงมีคุณสมบัติอื่น ดังน้ี
     2.1  มีวสิยัทศันกวางไกล มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธดี

2.2  มีความรู ความสามารถ และประสบการณในการบริหารและมีความรูในสาขาวิชา
                                 ทีเ่กีย่วของในการใหบริการหลักของศูนยบริการวิชาการ

2.3  สามารถปฏบิตังิานไดเต็มเวลาในศูนยบริการวิชาการ
2.4  มีความสามารถในการติดตอประสานงานทั้งหนวยงานภายในและตางประเทศ
2.5  มีความซ่ือสัตย สุจริต และมีคุณธรรม จริยธรรม
2.6  มีศกัยภาพทีจ่ะท ํางานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและพันธกิจที่สภามหาวิทยาลัย

                                 ก ําหนด
2.7  มีความคิดริเร่ิม กลาท ํา และกลาตัดสินใจ
2.8  มีความสามารถในการจัดทํ าแผนพัฒนางานในเชิงรุกเพ่ือพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา
2.9  มีภาวะในการเปนผูนํ าองคกรเปนที่ยอมรับในระดับสากล

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพิจารณาแลวมขีอคิดเห็นเสนอแนะใหปรับแกไขในขอ 2 ของ(ราง)คุณสมบัติ

ผูสมควรไดรับการสรรหาใหดํ ารงตํ าแหนงทั้งสองตํ าแหนงดังกลาว ดังน้ี



- 5 -

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครัง้ที ่ 16/2549  ณ วันที่  8 พฤศจิกายน 2549
หมายเหตุ : ไดรบัการรบัรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 17/2549 เม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 เรียบรอยแลว

ก. สถาบันวิจัยและพัฒนา
 “ 2.  พงึมคุีณสมบัติอ่ืน ดังน้ี

2.1  มคีวามรู ความสามารถ และประสบการณในการบริหารองคกรที่เกี่ยวของ
        ในการใหบริการหลักของสถาบันวิจัยและพัฒนา
2.2  มีความรู ความสามารถทางดานการวิจัย การบริหารงานวิจัย มีผลงานเปนที่
        ยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ
2.3  สามารถปฏิบัติงานไดเต็มเวลาในสถาบนัวิจัยและพัฒนา
2.4  มศัีกยภาพทีจ่ะทํ างานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและพันธกิจ

                                    ทีส่ภามหาวิทยาลัยกํ าหนด
2.5  มคีวามสามารถในการจดัท ําแผนพฒันางานในเชิงรุกเพือ่พฒันาสถาบนัวจิยัและพฒันา ”

ข. ศูนยบริการวิชาการ
“ 2.  พงึมคุีณสมบัติอ่ืน ดังน้ี

2.1  มคีวามรู ความสามารถ และประสบการณในการบริหารองคกรที่เกี่ยวของ
        ในการใหบริการหลักของศูนยบริการวิชาการ
2.2  สามารถปฏิบัติงานไดเต็มเวลาในศนูยบริการวิชาการ
2.3  มศัีกยภาพทีจ่ะทํ างานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและพันธกิจ

                                    ทีส่ภามหาวิทยาลัยกํ าหนด
2.4  มคีวามสามารถในการจดัท ําแผนพฒันางานในเชงิรุกเพือ่พฒันาศูนยบริการวชิาการ ”

ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ
5.1   ขอเชิญรวมลงช่ือเสนอแกไขกฎกระทรวงการคลงัเพือ่ควบคุมการขายสรุาบริเวณ
          ใกลมหาวทิยาลัย
รองอธิการบดีฝายกจิการพิเศษเสนอตอทีป่ระชมุวา ดวยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดมีหนังสือที่

ศธ 0516.0411/ว101 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2549 ขอเชิญรวมลงชื่อเสนอแกไขกฎกระทรวงการคลังเพ่ือควบคุมการ
ขายสรุาบริเวณใกลมหาวิทยาลัย  โดยทีป่ระชมุรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตนักศึกษา 23 สถาบันที่รวมประชุมกัน
เม่ือวนัที่ 5 ตุลาคม 2549 ไดมีขอสรุปวา ฝายกจิการนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาตางๆ จะรวมกันย่ืนหนังสือถึงรัฐ
มนตรีวาการกระทรวงการคลัง ในวันที่ 26 ตุลาคม 2549 เพ่ือขอใหแกไขกฎกระทรวงในการออกใบอนุญาตขายสุรา
โดยก ําหนดใหเขต 500 เมตรจากร้ัวมหาวทิยาลัยเปนเขตควบคุมการขายสุรา และขอใหยืนยันการรวมลงชื่อภายใน
วนัที ่26 ตลุาคม 2549 ในการนี้ ฝายพัฒนานักศึกษาไดรวมลงชื่อเสนอแกไขกฎกระทรวงฯ ดงักลาวแลว
ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ผูอ ํานวยการศูนยบริการวิชาการเสนอตอที่ประชุมวา ศูนยฯไดจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู รวม
กัน กับ อบต.ศลิา เพ่ือการวางแผนพัฒนาพื้นที่รอบร้ัวมหาวิทยาลัย ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2549 เวลา 13.30 น.
เปนตนไป  จึงขอเรียนเชิญคณะ หนวยงานที่สนใจเขารวมโครงการดังกลาว

คณบดคีณะเทคนิคการแพทยเสนอตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยควรพิจารณาการใชพ้ืนที่
มหาวทิยาลยัเพ่ือการพาณิชยดวย โดยในปจจุบันรานคาบริเวณ U Center ไมไดมีการควบคุมการจํ าหนายสุรา

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ และมอบฝายกจิการพเิศษ และฝายพฒันานักศึกษาพจิารณา

หาแนวทางด ําเนินการตอไป

5.2  การใหความรูเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง
ประธานเสนอตอทีป่ระชุมวา ดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (ศาสตราจารย ดร.วิจิตร

ศรีสอาน) ไดมอบนโยบายแกผูบริหารองคกรหลัก ในการประชุมเม่ือวันที่ 11 ตุลาคม 2549 ใหกระทรวงศึกษาธิการ
ท ําหนาที่ในการปลูกฝงใหความรู ความเขาใจ และหลักการที่ถูกตองแกนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป เร่ือง
เศรษฐกจิพอเพียง สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอเรียนใหรับทราบนโยบายดังกลาวและพิจารณาสอด
แทรกความรู ความเขาใจ เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเขาไปในเนื้อหารายวิชาการตางๆ ของหมวดวชิาศึกษาทั่วไป หรือ
เน้ือหารายวิชาอื่น หรือจัดเปนวิชาเฉพาะเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงอาจผนวกลงไปในกิจกรรมตางๆ ดวย

ผูอ ํานวยการศนูยบริการวิชาการเสนอตอที่ประชุมวา ศูนยฯ กํ าหนดจัดการศึกษาดูงานเรียนรูเร่ือง
เศรษฐกจิพอเพียง ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2549 ณ ศูนยคํ้ าคูน อ.อุบลรัตน จ.ขอนแกน และศึกษาดูงานการดํ าเนิน
ชวีิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของคุณมารติน  วลีเลอร  บ.ค ําปลาหลาย ต.บานดง อ.อบุลรัตน จ.ขอนแกน จึง
ขอเรียนเชญิคณะ หนวยงานที่สนใจเขารวมกิจกรรมดังกลาว  โดยศนูยฯจะมีหนังสือเรียนเชิญอีกคร้ัง
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครัง้ที ่ 16/2549  ณ วันที่  8 พฤศจิกายน 2549
หมายเหตุ : ไดรบัการรบัรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 17/2549 เม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 เรียบรอยแลว

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ และมีขอคิดเห็นเสนอแนะดังน้ี
1. มอบฝายวชิาการและวิเทศสัมพันธ พิจารณาการบรรจุความรู ความเขาใจเรื่องเศรษฐกิจ
     พอเพยีงในเน้ือหาหลักสูตรตามความเหมาะสม
2. มอบฝายพัฒนาบุคลากร รวมกับ สภาขาราชการและลูกจาง พิจารณาจัดทํ าโครงการ/
     กจิกรรม ทีเ่หมาะสมสํ าหรับบุคลากรตอไป

5.3  การยกเวนการจัดทํ าแผนการบริหารราชการแผนดินตามติคณะรัฐมนตรี
ประธานเสนอตอที่ประชุมวา พระราชกฤษฎกีาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

พ.ศ. 2546 บญัญตัใิหคณะรัฐมนตรีตองจัดทํ าแผนการบริหารราชการแผนดิน ครอบคลุมระยะเวลาสี่ป แตโดยขณะน้ี
มิไดเปนภาวะปกติเพราะไมมีรัฐธรรมนูญฉบับถาวรประกอบกับคณะรัฐมนตรีชุดปจจุบันมีขอจํ ากัดเร่ืองระยะเวลาใน
การบริหารประเทศ จึงมีผลทํ าใหเปนการพนวิสัยที่จะนํ าหลักเกณฑการจัดทํ าแผนการบริหารราชการแผนดินมาใช
บงัคบักบัรัฐมนตรีชดุปจจุบัน ดวยเหตุน้ีสํ านักงาน ก.พ.ร. จึงไดเสนอเร่ือง การยกเวนการจัดทํ าแผนการบริหารราช
การแผนดนิ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีพิจารณามีมติเห็นชอบในคราวประชุมเม่ือวันที่ 17 ตุลาคม 2549  โดยมีประเด็นดังตอ
ไปน้ี

1. ในชวงการบริหารราชการของรัฐบาลชุดปจจุบัน
-  ไมตองมีการจัดทํ าแผนการบริหารราชการแผนดิน
-  ไมตองจัดทํ าแผนนิติบัญญัติ

2.  การจัดสรรงบประมาณ
-  การจัดสรรงบประมาณใหเปนไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ โดยใหจัดสรร

             งบประมาณตามคํ าขอของสวนราชการและความเห็นของคณะรัฐมนตรีตอไป
3.  การจัดท ําคํ ารับรองการปฏิบัติราชการ

-  ใหสวนราชการนํ าคํ าของบประมาณประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ไปด ําเนินการจัดทํ า
   ค ํารับรองการปฏิบัติราชการประจํ าป พ.ศ. 2550

4.  การด ําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2551
-  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2551  กระบวนการจัดทํ าคํ ารับรองการปฏิบัติราชการและการจัดทํ า
   ค ําของบประมาณรายจายประจํ าป พ.ศ. 2551  ใหนํ าแนวปฏิบัติตามขอ  2  และ  3
   ไปด ําเนินการ

 ทัง้น้ีใหสวนราชการเรงรัดการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาลที่แถลงตอสภานิติ
บญัญตัแิหงชาต ิและใหสํ านักงาน ก.พ.ร.ติดตามประเมินผลตอไป

ประธานเสนอตอที่ประชุมเพ่ิมเติมวา ขณะน้ีมหาวิทยาลัยกํ าลังดํ าเนินการจัดทํ าปฏิทินและปรับปรุง
แผนปฏบิตัริาชการ 4 ป เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย และเตรียมการสํ าหรับผูบริหารมหาวิทยาลัย
ชดุใหมทีจ่ะเร่ิมวาระการดํ ารงตํ าแหนงในเดือนกุมภาพันธป 2550 น้ี ซ่ึงหากดํ าเนินการแลวเสร็จจะแจงใหทราบตอไป

คณบดคีณะวทิยาการจัดการเสนอตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยจะมีนโยบายในการจัดสรรงบประมาณ
ตอหวันักศึกษาหรือไม อยางไร

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ และ ประธานรับทีจ่ะพจิารณาเรือ่งการจดัสรรงบประมาณตอหัวนัก

ศึกษาและนํ าเสนอทีป่ระชุมคณบดเีพือ่พจิารณาในโอกาสตอไป

5.4  สรุปผลการประชุมจากการเขาพบรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่ที่ประชมุอธิการบดีแหงประเทศไทย ไดเขาพบเพ่ือแสดงความ

ยินดแีละหารือตอศาสตราจารย ดร.วิจิตร  ศรีสอาน ในโอกาสที่ไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ เปนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศกึษาธกิาร เม่ือวันที่ 19 ตุลาคม 2549 ที่ผานมานั้น ฝายเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ได
สงสรุปผลการเขาพบรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงมีเร่ืองที่อภิปรายใหความเห็นและขอเสนอแนะใน
ประเดน็การปรับเปลีย่นสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํ ากับของรัฐ เร่ืองพนักงานมหาวิทยาลัย เร่ืองสถานภาพของ
มหาวิทยาลัย เร่ือง Center of Excellence เร่ืองการพฒันาบุคลากร เร่ืองการผลิตแพทย เร่ืองทุนพัฒนาอาจารยระยะ
ยาว เร่ืองปญหาการศึกษาในภาคใต  เร่ืองเครือขายอุดมศึกษา  เร่ืองการจัดสรรงบประมาณระยะยาว ซ่ึงมีราย
ละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครัง้ที ่ 16/2549  ณ วันที่  8 พฤศจิกายน 2549
หมายเหตุ : ไดรบัการรบัรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 17/2549 เม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 เรียบรอยแลว

5.5  รายงานผลการดํ าเนินคดีปกครอง ตามคดหีมายเลขดํ าที่ 124/2548
       หมายเลขแดงที่ 308/2549

- เลือ่นไปบรรจุวาระการประชุมคราวตอไป

5.6  สรุปกจิกรรมตางๆของมหาวทิยาลัยขอนแกน และรายงานสรปุขาวมหาวทิยาลัยขอนแกน
       ในหนาหนังสือพมิพ วารสาร ส่ือมวลชน  ประจ ําเดือนตุลาคม  2549
รองอธกิารบดฝีายกจิการพิเศษ เสนอตอทีป่ระชมุวา ในเดอืนตลุาคม 2549 มหาวทิยาลยัไดด ําเนินกจิ

กรรมทีส่ ําคญัๆ ในดานการพฒันาวชิาการและผลติบณัฑิต การวจัิย การบริการวชิาการ การสงเสริมศลิปะวฒันธรรม การ
พัฒนานักศกึษา การพัฒนาระบบบริหารและบคุลากร และการจดักจิกรรมพเิศษ ซ่ึงมีรายละเอยีดบรรจุในแผนซีดปีระกอบ
วาระการประชมุ

นอกจากนี ้ฝายกจิการพเิศษ และงานประชาสมัพันธยังไดรวบรวมรายงานขาวมหาวทิยาลยัขอนแกน
ในหนาหนังสอืพิมพ วารสาร สือ่มวลชน ประจํ าเดอืนตลุาคม 2549    โดยแยกประเภทเปนขาวดานตางๆ ไดแก ขาวพฒันา
วชิาการและผลติบณัฑิต  การวจัิย การบริการวชิาการ และกจิกรรมพิเศษ ซ่ึงมีรายละเอยีดบรรจุในแผนซีดปีระกอบวาระการ
ประชมุ

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่นๆ
  6.1  ประกาศรายชือ่ผูไดรับทนุโครงการเครอืขายเชิงกลยุทธเพือ่การผลติและพฒันาอาจารย

        ในสถาบนัอุดมศึกษา ประจ ําป 2549
 ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ส ํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศรายชื่อ

ผูรับทนุโครงการเครือขายเชิงกลยุทธเพ่ือการผลิตและพัฒนาอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา ประจํ าป 2549  ทั้งน้ี
ฝายวชิาการและวิเทศสัมพันธไดสรุปรายชื่อผูไดรับทุนเฉพาะในสวนของมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยแยกตาม
ประเภททุนตางๆ มีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอทีป่ระชมุเพ่ือทราบ
มติ ทีป่ระชุมรับทราบ

6.2  การสรรหาสมาชิกสมัชชาแหงชาติ
รองอธกิารบดีฝายพัฒนาบุคลากรเสนอตอที่ประชุมวา ตามทีรั่ฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

(ฉบบัชัว่คราว) พุทธศักราช 2549 กํ าหนดใหมีสมัชชาแหงชาติ ประกอบดวยสมาชิกซ่ึงมาจากการสรรหา เพ่ือทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตัง้จากผูมีสัญชาติไทยโดยกํ าเนิด อายุไมตํ ่ากวาสิบแปดป จํ านวนไมเกินสองพันคนเพื่อ
ท ําหนาทีค่ดัเลอืกสมาชกิดวยกนัเอง ใหเหลือจํ านวน 200 คน แลวใหคณะรัฐมนตรีความมั่นคงแหงชาติคัดเลือกให
เหลอืจํ านวน 100 คน เพ่ือนํ าความกราบบังคมทูลทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯแตงตั้งเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ
ซ่ึงคณะมนตรีความมัน่คงแหงชาติไดประกาศหลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนสมาชิกสมัชชาแหง
ชาต ิผูทีจ่ะไดรับคัดเลือกตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังน้ี

1. เปนผูมีสัญชาติไทยโดยกํ าเนิด
2. อายุไมตํ่ ากวา 18 ป บริบูรณ
3. ไมเปนรัฐมนตรี
4. ไมเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
5. ไมเปนหรือเคยเปนสมาชิกพรรคการเมือง หรือดํ ารงตํ าแหนงใดในพรรคการเมืองภายในเวลา 2

ป กอนวนัไดรับคัดเลือกใหเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในการประชุมคร้ังที่ 10/2549 เม่ือวันที่ 27

ตลุาคม 2549 ไดมีมตใิหสถาบันอุดมศึกษาคัดเลือกผูแทนขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีคุณสมบัติและ
ไมมีลกัษณะตองหามดังกลาวขางตน แหงละ 2 คน แจงไปยังสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่
9 พฤศจิกายน 2549 เพ่ือใหคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาคัดเลือกใหมีจํ านวน 5 คนตอไป
โดยไมรวมผูดํ ารงตํ าแหนงอธิการบดี เน่ืองจากอธิการบดีเปนผูแทนประเภทที่ 5(2) อยูแลว

ทัง้น้ี ฝายพัฒนาบคุลากรไดมีหนังสือแจงใหคณะ/หนวยงานเสนอชื่อผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแลว
และฝายพัฒนาบุคลากรไดสรุปรายชื่อนํ าเสนอในที่ประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ที่ประชุมพจิารณาแลวมีมติเสนอผูแทนมหาวิทยาลัยขอนแกน จํ านวน 2 ทาน ดังน้ี
1. รศ.ปริญญา  จินดาประเสริฐ
2. รศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครัง้ที ่ 16/2549  ณ วันที่  8 พฤศจิกายน 2549
หมายเหตุ : ไดรบัการรบัรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 17/2549 เม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 เรียบรอยแลว

เลิกประชุมเวลา 11.05 นาฬิกา

รังสรรค  เนียมสนิท
                    (รองศาสตราจารยรังสรรค  เนียมสนิท)

                                  รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร
                 ปฏิบตัิหนาที่แทนเลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางสังวาลย  ชางทอง
ผูชวยเลขานุการที่ประชุมคณบดี
ผูตรวจรายงานการประชุม

นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน  มูลศรี
ผูบันทึกรายงานการประชุม


	ณ  ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2  อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
	(((((((((((((((((((
	ผู้มาประชุม
	ผู้เข้าร่วมประชุม
	ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแ
	1 พฤศจิกายน 2549 มีเรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติที



	ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ

	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่รัฐธรร
	มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสนอผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ


