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รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 18/2546

เม่ือวันพุธที่ 3 กันยายน 2546
ณ  หองประชุมสารสิน  ชั้น  2  อาคารแกนกัลปพฤกษ

………………………………………………………………………
ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต   สกลไชย อธิการบดี ประธาน
2.  รศ.กิตติชัย   ไตรรัตนศิริชัย       ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร คนท่ี 2

แทนรองอธกิารบดฝีายบรหิาร
3. ผศ.อารมย   ตัตตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
4. รศ.พิศาล  ศิริธร รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
5. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
6. รศ.สมหมาย  ปรีเปรม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
7. ผศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ คณบดีคณะเกษตรศาสตร
8. รศ.วินิต  ชินสุวรรณ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
9. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก คณบดีคณะวิทยาศาสตร
10. ผศ.ศุภลักค   จารุรัตนจามร รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร
11. ผศ.วรรณภา  ศรีธัญรัตน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
12. ผศ.สุชาติ  อารีมิตร คณบดีคณะแพทยศาสตร
13. ผศ.ศรีปญญา  ใจใหญ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
14. รศ.ยุพา  เอื้อวิจิตรอรุณ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
15. ผศ.วีระศักดิ์  ชายผา คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
16. ผศ.นิตา  วิวัฒนทีปะ ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ

แทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
17. ผศ.อาภรณี  ไชยาคํ า รองคณบดีฝายวิชาการ

แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร
18. รศ.เกรียงศักดิ์  ศรีสุข คณบดีคณะเทคโนโลยี
19. นายนพดล  ตั้งสกุล รองคณบดีฝายวิจัย

แทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
20. นายจรัญ  ชัยประทุม รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
21. นายอภัย  ประกอบผล ผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ
22. รศ.สุจินต  สิมารักษ รักษาราชการแทนผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
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23. รศ.ชรัตน  มงคลสวัสดิ์ ผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร

24. รศ.สมภพ  พระธานี ผูอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ
25. ผศ.จิตเจริญ  ไชยาคํ า ผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ
26. ผศ.สุกิจจา  จันทะชุม ผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล
27. ผศ.พิศิษฐ   โจทยกิ่ง ประธานสภาคณาจารย
28. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

เลขานุการท่ีประชุมคณบดี
29. นางสังวาลย  ชางทอง ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาบุคคล

ผูชวยเลขานุการท่ีประชุมคณบดี

ผูไมมาประชุม
1. รศ.สุเมธ  แกนมณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
2. รศ.ประจักษ  พัวเพิ่มพูลศิริ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร

ผูเขารวมประชุม
1. นายชอ  วายุภักตร ผูชวยอธิการบดีฝายวิทยาเขตหนองคาย
2. นางณัฐสมล  ธนกุลรังสฤษด์ิ ผูชวยผูอํ านวยการ

แทนผูอํ านวยการโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

เริ่มประชุมเวลา    09.50   นาฬิกา
ประธานกลาวเปดการประชมุและด ําเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระ ดงันี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงตอที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ไดนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2546

                เม่ือวันที่ 27 สิงหาคม 2546 และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง
ประธานใหรองอธิการบดฝีายวชิาการและวเิทศสัมพันธ ในฐานะกรรมการและเลขานกุาร

สภามหาวทิยาลัยแจงตอท่ีประชุม ความวา ดวยในคราวประชุมครั้งท่ี 8/2546 เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2546
มีเรื่องท่ีไดนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติท่ียังไมไดรับการรับรอง  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

1.2 เรียนเชิญเขารวมการสัมมนา การพัฒนา Key Performance Indicators
มหาวิทยาลัยขอนแกน
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ประธานใหรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชุมความวา ไดรับการประสาน
จาก รศ.อรุณ  จิรวัฒนกุล กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดานการกํ ากับนโยบายและการประเมิน
ในคณะกรรมการดานตางๆ ของสภามหาวิทยาลัย วาคณะอนุกรรมการจัดทํ า Key Performance
Indicators สํ าหรับการประเมนิมหาวทิยาลัยไดด ําเนนิการใกลจะเสรจ็เรยีบรอยแลว และจะสามารถจดัสงให
มหาวทิยาลัยได
ภายในวนัท่ี 15 กนัยายน 2546 นี ้และขอใหมหาวิทยาลัยจัดสัมมนาผูบริหารเพื่อรวมพิจารณาการกํ าหนดตัวชี้
วัดดังกลาวในวันศุกรท่ี 3 ตุลาคม 2546 จึงเรียนเชิญ รองอธิการบดี คณบดี ผูอํ านวยการ ศูนย สถาบัน สํ านัก
เขารวมสัมมนาดังกลาว

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรือ่งรบัรองรายงานการประชมุคณบดี ครัง้ที่ 17/2546 เม่ือวนัพุธที่ 13 สงิหาคม 2546
ท่ีประชมุมีมตริบัรองรายงานการประชมุคณบดี ครัง้ท่ี 17/2546 เม่ือวนัพธุท่ี 13 สิงหาคม
2546

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน       -ไมมี-

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1.1 ขอหารือการสงผูแทนสภาขาราชการและลูกจางเขารวมการประชุมคณบดี
ประธานเสนอตอท่ีประชมุความวา ดวยสภาขาราชการและลกูจาง ขอสงผูแทน 1 คน ซ่ึงเปน

ประธาน หรอืรองประธาน เขารวมประชมุคณบดี ดวยวตัถปุระสงคเพือ่เปนการรวมรบัทราบขอมูลการพฒันาและ
ประสานความคดิ ความเขาใจอนัดแีกกลุมบคุลากร อนัจะกอประโยชนในการสรางความเขาใจและสมานฉนัทในการ
บรหิารตามพนัธกจิของมหาวทิยาลัยขอนแกน ตอไป

จงึน ําเสนอท่ีประชมุเพือ่พจิารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหประธานสภาขาราชการและลูกจาง หรือผูแทน

จํ านวน 1 คน เขารวมการประชุมคณบดีได

4.1.2 ขออนุมัติรับบุคคลเขาศึกษาในโครงการรวมมือผลิตบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร
         โดยวิธีพิเศษ
ประธานใหคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรเสนอตอท่ีประชุมความวา คณะสาธารณสุขศาสตร

มีโครงการที่จะรวมมือกับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
ผลิตบัณฑิตสาธารณสุข-ศาสตร เพื่อเปนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีสาธารณสุขในพื้นท่ี ตลอดจนเพื่อพัฒนาความรวมมือระหวางหนวยงานทั้งทางดานวิชาการและดาน
อื่นๆ โดยการรับผูสํ าเร็จการศกึษาหลักสูตรประกาศนยีบตัรสาธารณสขุศาสตร หรอืสาขาอืน่ดานวทิยาศาสตรสุข
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ภาพจากวทิยาลัยการสาธารณสขุสิรนิธร และมีคุณสมบตัติามทีก่ ําหนดเขาศกึษาโดยวธีิพเิศษ ซ่ึงมีรายละเอยีดตาม
เอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป และขอให

แกไขปรับปรุงโครงการฯ ดังน้ี
1. หนาที่ 2 ขอ 4.1 และ 4.2 บรรทัดที่ 2 ตัดคํ าวา “แหงละ 3 คน” และ “แหงละ 7

คน”ออก และปรับขอความตอนทายของขอ 4.1 จาก “โดยผูเขาศึกษาจะตองไดรับ
อนุมัติ…” เปน “ในกรณีที่ผูเขาศึกษาเปนขาราชการ จะตองไดรับอนุมัติ…”

2. หนาที่ 2 ขอ 6.1.2 ค ําวา “หรือ” ใหแกไขเปน “และ”
3. ควรแสดงตัวเลขจํ านวนรับที่เปนภาพรวมของทั้งหลักสูตรทั้งภาคปกติและโครงการ

พิเศษ

4.1.3 เสนอความคิดเห็นเพ่ือปรับปรุงกระบวนการไดมาซึ่งคณบดี
ประธานใหประธานสภาคณาจารยเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยสภาคณาจารย สมัยประชุม

สามัญ ครั้งท่ี 8/2546 วันท่ี 18 สิงหาคม 2546 ไดพิจารณาเกี่ยวกับกระบวนการไดมาซ่ึงคณบดี และมีมติ
ใหเสนอความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงกระบวนการไดมาซ่ึงคณบดี มีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหา มีจํ านวน 2 คน ควรประกอบดวย
1.1 อธิการบดี
1.2 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จํ านวน 2 คน
1.3 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี ซ่ึงมิไดสังกัดคณะที่ทํ าการสรรหา

จํ านวน 1 คน
1.4 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารย ซ่ึงมิไดสังกัดคณะที่ทํ าการสรรหา

จํ านวน 2 คน
1.5 ประธานสภาคณาจารย
1.6 กรรมการจากบุคคลภายนอก ซ่ึงคณะกรรมการประจํ าคณะเปนผูเสนอ จํ านวน 1 คน
1.7 กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากอาจารย ประจํ าคณะนั้น จํ านวน 1 คน
ซ่ึงการไดมาของกรรมการในขอ 1.2-1.4 นั้น สภามหาวิทยาลัยตองกํ าหนดขั้นตอนและ

วิธีการท่ีเหมาะสมและประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
2. ใหคณะกรรมการประจํ าคณะทบทวนภารกิจและจุดออน จุดแข็งของคณะเพื่อกํ าหนดแผน

หรือทิศทางการพัฒนาคณะที่พึงประสงค ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
โดยใหประชากรในคณะทุกคนมีสวนรวม

3. ในขั้นตอนการเสนอชื่อนั้น ใหเสนอชื่อโดยใชแบบเสนอชื่อท่ีคณะกรรมการสรรหากํ าหนด
ซ่ึงแบบเสนอชื่อตองจัดทํ าในรูปแบบที่ทํ าใหไมสามารถระบุถึงตัวผูเสนอชื่อได
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4. ใหถือวาความถี่ของผูไดรับการเสนอชื่อเปนองคประกอบหนึ่ง ในการคัดกรองตามเกณฑท่ี
คณะกรรมการสรรหากํ าหนด

5. ในกรณีท่ีคณะกรรมการสรรหากํ าหนดวิธีการอื่นเพิ่มเติมเพื่อหาขอมูลประกอบการพิจารณา
ใหประกาศวิธีการนั้นใหประชากรทราบดวย

6. ใหคณะกรรมการสรรหา เปดเผยวิธีการ หลักเกณฑและแบบฟอรมท่ีใชในการสรรหา ให
ประชากรรับทราบดวย

7. ในขั้นตอนหลังจากท่ีคณะกรรมการสรรหา ไดทาบทามความสมัครใจของผูท่ีไดรับการเสนอ
ชื่อ และผูสมัครใจดังกลาว ไดจัดทํ าแผนงานตามแบบที่คณะกรรมการสรรหากํ าหนดเรียบ
รอยแลว ตองกํ าหนดใหผูไดรับการเสนอชื่อดังกลาว ไปนํ าเสนอแผนงานตอประชากรใน
คณะนั้นไดพิจารณา โดยมีการประเมินผลจากประชากรที่เขารับฟง คิดคะแนนเปน 20%
ของคณะกรรมการสรรหาทั้งหมด

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็น เสนอแนะดังน้ี
1. ขณะน้ีมหาวิทยาลัยกํ าลังอยูในระหวางดํ าเนินการยกรางระเบียบ ขอบังคับ ของ

มหาวิทยาลัยเพ่ือใหสอดคลองกับรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และรางพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยในกํ ากับของรัฐ จึงเห็นควรนํ าขอเสนอของสภาคณาจารยเสนอตอ
คณะกรรมการพิจารณายกรางฯ เพ่ือพิจารณาตอไป

2. สํ าหรับขอเสนอแนะของสภาคณาจารยในขอ 2 น้ัน เห็นควรใหคณะนํ าไปพิจารณา
ดํ าเนินการตามความเหมาะสม

4.1.4 โครงการปรับปรุงสํ านักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานใหรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการเสนอตอท่ีประชุมความวา สํ านักศิลปวัฒน-

ธรรม ขอเสนอโครงการปรับปรุงสํ านักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน พรอมเสนอรางระเบียบมหาวิทยาลัย
ขอนแกน วาดวย การบริหารสํ านักวัฒนธรรม พ.ศ. …โดยมีหลักการ เหตุผล ความจํ าเปนเพื่อกํ าหนดระบบการ
ทํ างานและการบริหารใหชัดเจนมากขึ้น ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ท้ังนี้ สํ านักศิลปวัฒน-
ธรรมไดจัดใหมีการประชุมเพื่อวิพากษวิจารณเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงสํ านักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน
เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2546 ท่ีผานมาแลว

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบในหลักการการบริหารสํ านักวัฒนธรรม โดยมีขอคิดเห็น

เสนอแนะ ใหแกไขรางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารสํ านักวัฒนธรรม พ.ศ…. และราง
โครงการปรับปรุงสํ านักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน ดังน้ี

1. รางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารสํ านักวัฒนธรรม พ.ศ….
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1.1 ยอหนาที่ 2 บรรทดัที่ 2 ใหตัดขอความ “ประกอบขอ 4.6 ของขอบังคบัมหาวทิยาลยั
ขอนแกน วาดวยองคกรในกํ ากับ มหาวทิยาลยัขอนแกน พศ.2539” ออก

1.2 นิยามในขอ 3 ใหปรับปรุงแกไข ดังน้ี
- “มหาวิทยาลัยขอนแกน”  ใหแกไขเปน “มหาวทิยาลัย” หมายถึง

มหาวิทยาลัยขอนแกน

- “คณะกรรมการวัฒนธรรม” ใหแกไขเปน “คณะกรรมการประจํ าสํ านัก
 วัฒนธรรม”

- “ป” หมายถึง ปงบประมาณ ใหแกไขเปน “ปงบประมาณ” หมายถึง ปงบ
      ประมาณของมหาวิทยาลัยขอนแกน

1.3 ขอ 4 ขอความ “ใหสํ านักวัฒนธรรมเปนหนวยงานกลางใน…” แกไขเปน “ให
สํ านักวัฒนธรรมเปนหนวยงานภายใน…”

1.4 ขอ 6 ที่มาจากรายได ใหแกไขเปน ที่มาของรายได
1.5 ขอ 6.1 และ 6.2 ค ําวา “หรือ” ใหแกไขเปน “และหรือ”
1.6 ขอ 7 ตัดขอความยอหนาสุดทายออก และเพ่ิมขอความตอทายยอหนาที่ 1 เปน

“…และใหมีการประเมินผลงานทุกป และอาจแตงต้ังใหมีรองผูอํ านวยการ หรือ
  ผูชวยผูอํ านวยการ โดยมีวาระตามผูอํ านวยการที่แตงต้ังในคราวเดียวกันน้ัน”

1.7 ขอ 8.3 บรรทัดที่ 2 ค ําวา “…ทุกๆ ระยะ 3 ป…” ใหแกไขเปน “…ตามระยะเวลา
ตามที่มหาวิทยาลัยกํ าหนด”

2. รางโครงการปรับปรุงสํ านักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน
    -  ควรเพิ่มเติมขอมูลที่แสดงถึงเปาหมาย และบทบาทที่ชัดเจนของสํ านักวัฒนธรรม
        ที่ปรับปรุงใหม

4.2 เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
4.2.1 การขออนุมัติเปดหลักสูตร
ประธานใหเลขานุการท่ีประชุมเสนอตอท่ีประชุมความวา ตามที่ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีใหปรับปรุงขั้นตอนการเสนอขออนุมัติเปดหลักสูตร ซ่ึงผลจากการ
ปรับปรุงขั้นตอนดังกลาว การเสนอหลักสูตรตอท่ีประชุมคณบดีจะเปนการเสนอเพื่อทราบ นั้น ในการนี้ จึงใครขอ
จัดวาระการเสนอขออนุมัติหลักสูตรเพื่อทราบเปนเอกสารสรุปรวมทุกหลักสูตรในการประชุมแตละครั้ง

สํ าหรับการประชุมครั้งนี้ มีหลักสูตรที่ขออนุมัติเปดสอน ท่ีไดผานความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตางๆ แลว ดังนี้

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ผานความเห็นชอบของสภา
วิทยาลัย คราวประชุมครั้งท่ี 8/2546 เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2546
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2. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรใหม พ.ศ.2546) และหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (หลักสูตรใหม พ.ศ.2546)
ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
คราวประชุม ครั้งท่ี 3/2546 เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2546

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

4.2.2 การเปลี่ยนชื่อตํ าแหนงรองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ คณะแพทยศาสตร
ประธานใหคณบดีคณะแพทยศาสตรเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยภาระกิจของรองคณบดีฝาย

วเิทศสัมพนัธ คณะแพทยศาสตร ไดครอบคลมุงานวเิทศสัมพนัธและงานประชาสมัพนัธ ดงันัน้ เพือ่ความเหมาะสม
จึงเห็นควรเปลี่ยนชื่อตํ าแหนงรองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ คณะแพทยศาสตร เปนชื่อตํ าแหนงรองคณบดีฝาย
วิเทศสัมพันธและประชาสัมพันธ คณะแพทยศาสตร ซ่ึงมีรายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี
623/2546 ลงวันท่ี 18 สิงหาคม 2546

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

4.2.3 การมอบอํ านาจใหอธิการบดีปฏิบัติราชการแทน
ประธานแจงตอท่ีประชุมความวา ดวยสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจงวา กระทรวง

ศึกษาธิการไดมีคํ าส่ัง ท่ี สร 89/2546 ลงวันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ.2546 เรื่องมอบอํ านาจใหอธิการบดีสถาบัน
อุดมศึกษาในสังกัดปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัย ตามที่ไดเคยมอบอํ านาจไวเดิม ตามคํ า
ส่ังทบวงมหาวิทยาลัย ท่ี 55/2538 ซ่ึงมีสาระโดยสรุปดังนี้

1. การส่ังซ้ือหรือส่ังจางครั้งหนึ่ง นอกจากวิธีพิเศษหรือวิธีกรณีพิเศษในวงเงินท่ีเกิน
50,000,000 บาท

2. การส่ังซ้ือหรือส่ังจางโดยวิธีพิเศษครั้งหนึ่งในวงเงินท่ีเกิน 25,000,000 บาท
3. การจางท่ีปรึกษาครั้งหนึ่งในวงเงินท่ีเกิน 50,000,000 บาท
4. อนุมัติใหดูงานตางประเทศเกินกวา 60 วัน
5. การขอยกเวนหรือผอนผันคุณสมบัติของขาราชการที่ไปปฏิบัติงานในองคการระหวาง

ประเทศ
6. อนุญาตใหขาราชการที่ไดรับการคัดเลือกใหไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศมา

ปฏิบัติงานได
7. อนุญาตใหขาราชการที่ไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติราชการระหวางประเทศอยูปฏิบัติงานตอ
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 อนึ่ง ในแนวปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จะตองอางอํ านาจโดยระบุ
คํ าส่ังท่ีรัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัยท่ีมอบอํ านาจไวเดิมคือ คํ าส่ังทบวงมหาวิทยาลัยท่ี 55/2538 และคํ า
ส่ังท่ีมอบอํ านาจใหใหมคือคํ าส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สร 89/2546 ทุกครั้ง

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ขอความอนเุคราะหหกัเงินคาบํ ารงุมหาวทิยาลยั โครงการการประเมนิผลกระทบตอ

สขุภาพจากการจดัการสิง่ปฏกูิล เทศบาลนครอดุรธานี จ.อดุรธานี และ
โครงการศกึษาการก ําหนดขอบเขตการประเมนิผลกระทบตอสขุภาพจากการจดัการ
ขยะมลูฝอย เทศบาลนครนครราชสมีา จ. นครราชสมีา

ประธานใหคณบดคีณะสาธารณสุขศาสตรเสนอตอท่ีประชมุความวา ตามทีก่องสุขาภบิาลชมุชนและ
ประเมนิผลกระทบตอสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสขุ ไดวาจางใหมหาวทิยาลัยขอนแกน โดย
รศ.ดร.เลิศชยั  เจรญิธัญรกัษ ต ําแหนงรองศาสตราจารย ระดบั 9 สังกดัภาควชิาระบาดวทิยา คณะสาธารณสุข
ศาสตร เปนผูด ําเนนิการวจิยัตามใบสัง่จางกรมอนามยั เลขท่ี 55/2546 ลงวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2546 จ ํานวน 2
โครงการคอื

1. โครงการประเมนิผลกระทบตอสุขภาพจากการจดัการส่ิงปฏิกลู เทศบาลนครอดุรธานี
จ.อดุรธานี

2. โครงการศกึษาการก ําหนดขอบเขตการประเมนิผลกระทบตอสุขภาพจากการจดัการขยะมลูฝอย
เทศบาลนครนครราชสมีา จ.นครราชสมีา

ท้ังสองโครงการรวมเปนเงนิจ ํานวนทัง้ส้ิน 620,000 บาท (หกแสนสองหม่ืนบาทถวน) โดยแบงจายเปน 2 งวด
งวดท่ี 1 จ ํานวน 372,000 บาท (สามแสนเจด็หม่ืนสองพนับาทถวน) และงวดท่ี 2 จ ํานวน 248,000 บาท
(สองแสนส่ีหม่ืนแปดพนับาทถวน)

คณะสาธารณสุขศาสตรเสนอขออนมัุตจิดัสรรเงนิคาบ ํารงุมหาวทิยาลัย ท่ีไดหักจากโครงการวจิยั
ไวแลวรอยละ 5 คืน เพือ่จดัสรรเปนคาใชจายดงันี้

1. จ ํานวนรอยละ 2 เปนเงนิ 12,400 บาท (หนึง่หม่ืนสองพนัส่ีรอยบาทถวน) จายคนืใหกบั
กองสุขาภบิาลฯ เพือ่เปนคาใชจายจางลูกจางประสานงานโครงการประจ ําท่ีกองสุขาภบิาลฯ ตาม
ท่ีไดตกลงกนัไวดวยวาจา (จ ํานวนเงนิท่ีตกลงไวเปนเงนิ 70,000 บาท)
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2. จ ํานวนรอยละ 3 เปนเงนิ 18,600 บาท (หนึง่หม่ืนแปดพนัหกรอยบาทถวน) น ําไปสมทบ
ซ้ืออปุกรณคอมพวิเตอรใชประจ ําท่ีภาควชิาระบาดวทิยา คณะสาธารณสุขศาสตร

จงึน ําเสนอท่ีประชมุเพือ่พจิารณา
ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมีมตใิหกํ าหนดหลกัเกณฑ และจดัท ําเปนประกาศมหาวทิยาลยัเพ่ือให

เปนแนวปฏบัิติทีช่ดัเจนตอไป โดยมอบหมายใหรองอธกิารบดฝีายวจัิยและบรกิารวชิาการ รบัไปด ําเนินการ
โดยออกประกาศทีมี่รายละเอยีดตามหลกัเกณฑ ดังน้ี

1. ใหจัดสรรเงนิคาบํ ารงุมหาวทิยาลยัทีเ่รยีกเก็บจากโครงการทีใ่หบรกิารทางวชิาการและการ
วจัิย ในอตัรารอยละ 5 ของงบประมาณโครงการทัง้หมดคนืใหกับคณะ/หนวยงานเจาของ
โครงการในอตัรารอยละ 50

2. ในกรณีทีมี่ผูรวมโครงการจากหลายคณะ/หนวยงาน ใหจัดสรรเงนิคนืใหกับคณะ/
หนวยงานตนสงักัดของหวัหนาโครงการ

3. การพจิารณาใชจายเงินทีไ่ดรบัจัดสรรคนืดังกลาวใหอยูในดุลยพินิจของแตละคณะ/หนวยงาน

4. ใหประกาศน้ีมีผลบังคบัใชกับโครงการทีเ่ริม่ด ําเนินการในปงบประมาณ 2547
(1 ตุลาคม 2546) เปนตนไป

5. นอกจากนี้ใหมีการวิเคราะหและจํ าแนกประเภทโครงการที่จะตองจายเงินและไมตองจาย
เงินคาบํ ารงุมหาวทิยาลยัใหชดัเจน เพ่ือนํ ามาปรบัปรงุระเบยีบฯ ตอไป

5.2 ความคบืหนางบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ 2547
ประธานใหรองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชมุความวา ตามทีม่หาวทิยาลัยได

เขาชีแ้จงงบประมาณรายจาย ประจ ําป 2547 ตอคณะกรรมาธกิารวสิามัญพจิารณารางพระราชบญัญตังิบประมาณราย
จาย ประจ ําปงบประมาณ 2547 เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2546 นัน้ คณะกรรมาธกิารฯ ไดมีการปรบัลด-เพิม่งบ
ประมาณในบางรายการ รวมเปนเงนิ 9,374,000 บาท (เกาลานสามแสนเจด็หม่ืนส่ีพนับาทถวน) ซ่ึงในภาพรวม
มหาวทิยาลัยขอนแกน ไดรบังบประมาณเพิม่ขึน้จากวงเงนิท่ีสํ านกังบประมาณก ําหนดให กอนการเขาชีแ้จงงบประมาณฯ
จาก 2,187,927,000 บาท (สองพนัหนึง่รอยแปดสบิเจด็ลานเกาแสนสองหมืน่เจด็พนับาทถวน) เปน
2,197,301,000 บาท (สองพนัหนึง่รอยเกาสิบเจด็ลานสามแสนหนึง่พนับาทถวน) ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสาร
ประกอบวาระ

จงึน ําเสนอท่ีประชมุเพือ่ทราบ
ทีป่ระชมุรบัทราบ

5.3 โครงการวิง่ขอนแกนมาราธอนนานาชาติ ประจ ําป 2547
ประธานใหผูชวยอธิการบดฝีายบรหิารคนที่ 2 ผูแทนรองอธกิารบดฝีายบรหิารเสนอตอท่ีประชมุ

ความวา ดวยคณะกรรมการสงเสรมิกจิการมหาวทิยาลัยขอนแกน ไดจดัทํ าโครงการวิง่ขอนแกนมาราธอนนานาชาติ
ประจ ําป 2547 ขึน้เนือ่งในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547
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สมเดจ็พระนางเจาสิรกิติิ์ พระบรมราชนินีาถ และในวโรกาสทีส่มเดจ็พระเทพรตันราชสดุาสยามบรมราชกมุารี มีพระ
ชนมายคุรบ 4 รอบ อกีท้ังเพือ่เปนการเฉลมิฉลองครบรอบ 40 ป ของการสถาปนามหาวทิยาลัยขอนแกน และ
ประสงคจะจดัใหเปนกจิกรรมตอเนือ่งทุกป ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระ

จงึน ําเสนอท่ีประชมุเพือ่ทราบ
ทีป่ระชมุรบัทราบ

5.4 สรปุผลการประชมุคณะรฐัมนตรี คราวประชมุเม่ือวนัองัคารที่ 19 สงิหาคม 2546
ประธานแจงตอท่ีประชมุความวา จากการประชมุคณะรฐัมนตรี คราวประชมุเม่ือวนัองัคารท่ี

19 สิงหาคม 2546 มีสรปุผลการประชมุในเรือ่งสํ าคัญตางๆ ท่ีเกีย่วของกบัมหาวทิยาลัยดงันี้
1. รางหลักการกลางท่ีจะบญัญตัใินรางพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลัยของรฐัในก ํากบั
2. รางพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลัยรามค ําแหง พ.ศ…. และรางพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลัย

เทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนอื พ.ศ….
3. รางระเบยีบสํ านกันายกรฐัมนตรวีาดวยการมอบอ ํานาจ พ.ศ….

4. ผลการด ําเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการประจ ําปงบประมาณ พ.ศ.2545
5. แนวทางการแกไขปญหาผูรบัเหมาด ําเนนิโครงการตางๆ ของทางราชการลาชาหรอืท้ิงงาน
6. กรรมการผูทรงคณุวฒิุและกรรมการและผูชวยเลขานกุารในคณะกรรมการภมิูสารสนเทศแหงชาติ
ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระ
จงึน ําเสนอท่ีประชมุเพือ่ทราบ
ทีป่ระชมุรบัทราบ

5.5 สรปุการประชมุเชงิปฏบัิติการการพฒันาผูนํ าการบรหิารการเปลีย่นแปลง
ประธานใหรองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชมุความวา สํ านกังาน

คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ(ก.พ.ร.) ไดจดัประชมุเชงิปฏิบตักิาร การพฒันาผูน ําการเปล่ียนแปลง
(ผูวา CEO) เม่ือวนัท่ี 16-17 สิงหาคม 2546 ท่ีผานมา ซ่ึงการประชมุดงักลาวมีการบรรยายพเิศษโดย
นายกรฐัมนตรี รองนายกรฐัมนตรี (ดร.สมคดิ  จาตศุรพีทัิกษ) และวทิยากรทีมี่ชือ่เสียงอืน่ๆ มหาวทิยาลัยเห็นวา
แนวคดิและกระบวนการในการเปลีย่นแปลงการบรหิารจดัการระบบราชการดงักลาว จะเปนประโยชนตอ
ทุกหนวยงาน สามารถน ํามาเปนแนวทางการพฒันาระบบของมหาวทิยาลัยได จงึไดน ําบทสรปุการบรรยายดงักลาว
เผยแพรบนเวบ็ไซด  http://prog.kku.net/sarn หรอื ท่ีเวบ็ไซดของสํ านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราช
การ http://www.thaireform.com   
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สํ านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ใหสถาบนัอดุมศกึษามีสวนรวมในการ
พฒันาผูน ําการเปล่ียนแปลงดงักลาว โดยมหาวทิยาลัยจะมบีทบาทในการก ําหนดยุทธศาสตรในภมิูภาคนี้  ซ่ึง
รศ.ดร.สุจนิต  สิมารกัษ ผูรกัษาราชการแทนผูอ ํานวยการสถาบนัวจิยัและพฒันาไดเปนผูแทนมหาวทิยาลัยเขารวม
การประชมุเชงิปฏิบตักิารดงักลาว

จงึน ําเสนอท่ีประชมุเพือ่ทราบ
ทีป่ระชมุรบัทราบ

5.6 บิดาของ นายประจกัษ  แกลวกลาหาญ สมาชกิสภาผูแทนราษฎร จ.ขอนแกน ถึงแกกรรม
ประธานใหเลขานกุารท่ีประชมุแจงตอท่ีประชมุความวา ดวยบดิาของ นายประจกัษ  แกลวกลาหาญ

สมาชกิสภาผูแทนราษฎร จงัหวดัขอนแกน ไดถงึแกกรรม ขณะนีศ้พตัง้บ ําเพญ็กศุล ณ วดัหนองแวง พระอาราม
หลวง ระหวางวนัท่ี 1-7 กนัยายน 2546 พธีิพระราชทานเพลงิศพในวนัท่ี 8 กนัยายน 2546 ในการนี้
มหาวทิยาลัยจะเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรมในวนัเสารท่ี 6 กนัยายน 2546 เวลา 19.00 น. มหาวทิยาลัยจดั
รถ-รบั สง ณ บรเิวณหนาสํ านกังานอธกิารบดี อาคาร 1 เวลา 18.30 น.

จงึน ําเสนอท่ีประชมุเพือ่ทราบและรวมงาน
ทีป่ระชมุรบัทราบ

5.7 การประชมุวชิาการวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงประเทศไทย
ประธานใหคณบดคีณะวทิยาศาสตรเสนอตอท่ีประชมุความวา คณะวทิยาศาสตรจะจดัประชมุ

วชิาการวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงประเทศไทย ระหวางวนัท่ี 20-22 ตลุาคม 2546 ณ ศนูยประชมุ
อเนกประสงคกาญจนาภเิษก มหาวทิยาลัยขอนแกน คาดวาจะมีผูรวมประชมุประมาณ 2,000 คน หากคณะ
หนวยงานใดประสงคจะรวมจดัแสดงนทิรรศการ น ําเสนอผลงานตางๆ ในนามของมหาวทิยาลัย ขอใหติดตอ
คณะวทิยาศาสตร เพือ่จดัเตรยีมพืน้ท่ีไวใหดวย

จงึน ําเสนอท่ีประชมุเพือ่ทราบ
ทีป่ระชมุรบัทราบ

เลิกประชุมเวลา    12.00   นาฬิกา

               (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)
                  รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
                            เลขานุการท่ีประชุมคณบดี
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