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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน วาระพิเศษ  ณ วันที่ 10 มกราคม 2548

 รายงานการประชุมคณบดี
วาระพิเศษ

เม่ือวันจันทรที่ 10 มกราคม 2548
ณ  หองประชุมสารสิน  ชั้น 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ

         ******************************************
ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต  สกลไชย  อธิการบดี ประธาน
2. ผศ.สัมฤทธิ์  หังสะสูตร ผูชวยอธิการบดีฝายการคลังและพัสดุ

แทนรองอธิการบดีฝายบริหาร
3. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
4. รศ.พิศาล  ศิริธร รองอธิการบดีฝายวิจัย และ
                                                             รักษาราชการแทนผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
5. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
6. รศ.สมหมาย  ปรีเปรม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
7. นายเทพฤทธิ์  ตุลาพิทักษ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา

แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร
8. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
9. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา คณบดีคณะศึกษาศาสตร
10. ผศ.จงรัก  อิฐรัตน รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา

แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร
11. ผศ.สุชาติ  อารีมิตร คณบดีคณะแพทยศาสตร
12. รศ.พีรสิทธ์ิ  คํ านวณศิลป คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
13. รศ.ชูชาติ  อารีจิตรานุสรณ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
14. นายสมศักดิ์  พิทักษานุรัตน รองคณบดีฝายผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษา

รักษาราชการแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
15. ผูชวยศาสตราจารยจารุณี รัตนยาติกุล รองคณบดีฝายวิชาการ

แทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
16. รศ.บังอร   ศรีพานิชกุลชัย คณบดีคณะเภสัชศาสตร
17. รศ.เกรียงศักดิ์  ศรีสุข คณบดีคณะเทคโนโลยี
18. รศ.สุทธิศักดิ์  นพวิญูวงศ รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
19. นางอโนชา  นนทคุปต ผูชวยคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
20. รศ.สุเมธ  แกนมณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
21. นายพยุงศิลป  เปศรี รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา

แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
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22. นายอนัตต  เจาสกุล รองผูอํ านวยการฝายวิชาการ
แทนผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร

23. รศ.มนัส  ปะนะมณฑา รองผูอํ านวยการฝายบริหาร
แทนผูอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

24. ผศ.จิตเจริญ  ไชยาคํ า ผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ
25. นางพรรณวดี  ตันติศิรินทร รองประธานสภาคณาจารย คนท่ี 1

แทนประธานสภาคณาจารย
26. ผศ.วรรณี  เนตรสิหนาท รองผูอํ านวยการฝายบริหาร

แทนผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล
27. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
                                                             ปฏิบัติหนาท่ีแทนเลขานุการท่ีประชุมคณบดี
28. นางสังวาลย  ชางทอง หัวหนาสํ านักงานอธิการบดี
                                                             ผูชวยเลขานุการท่ีประชุมคณบดี

ผูไมมาประชุม
1. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ และ

รักษาราชการแทนผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ
2. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก คณบดีคณะวิทยาศาสตร

ผูเขารวมประชุม
1. นางสาวปณัทพร  เรืองเชิงชุม           อาจารยประจํ าวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

แทนผูอํ านวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

เริ่มประชุมเวลา 10.20  นาฬิกา
ประธานกลาวเปดประชุม โดยการประชุมครั้งนี้จัดเปนวาระพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องปญหา

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํ ากัด  ซ่ึงปจจุบัน มีปญหาโดยสรุปเรื่องใหญๆ 3  เรื่อง คือ 1) เรื่องคดี
ความท่ีฟองรองกันอยูหลายฝาย ผูถูกฟองมีท้ังมหาวิทยาลัย คณะกรรมการดํ าเนินงานชุดเกา  รวมทั้งการแจงความ
รองทุกขของสมาชิก 2) สถานภาพทางดานการเงินของสหกรณ ฯ ซ่ึงขาดความมั่นคงและความนาเชื่อถือเนื่องจากมี
สมาชิกขอถอนหุนออกเปนจํ านวนมาก และ  3)  โครงสรางการบริหารงาน ซ่ึงสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
ขอนแกน  จํ ากัด โดยมติท่ีประชุมใหญวิสามัญ ครั้งท่ี 5/2547 เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2547  ใหมีการปรับเปล่ียน
โครงสรางการบริหารงานใหผูบริหารมหาวิทยาลัยเขามามีสวนรวมในการเปนประธานกรรมการ และกรรมการ
ดํ าเนินงาน เพื่อชวยแกไขปญหาในสถานการณปจจุบันใหดีขึ้นโดยเฉพาะสถานการณดานการเงิน
                    ประธานให รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ เสนอตอท่ีประชุมความวา จากมติท่ีประชุมคณบดี 
คราวประชุม ครั้งท่ี 22/2547 เม่ือวันท่ี  8  ธันวาคม  2547  มีขอเสนอแนะวาสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
ขอนแกน จํ ากัด ควรปรับโครงสรางคณะกรรมการดํ าเนินการใหมีผูแทนผูบริหารมหาวิทยาลัยเขารวมดวย และใหมี
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กลไกท่ีมหาวิทยาลัยสามารถตรวจสอบไดเพื่อพิทักษผลประโยชนและสรางความมั่นใจแกบุคลากรมหาวิทยาลัย นั้น  
บดันี ้สหกรณออมทรพัยมหาวทิยาลัยขอนแกน ไดเสนอเปล่ียนแปลงระเบยีบสหกรณออมทรพัยมหาวทิยาลัยขอนแกน 
วาดวยการสรรหาและเลอืกตัง้ประธานกรรมการ กรรมการด ําเนนิการ และผูตรวจสอบกจิการ  พ.ศ. 2547  เพื่อปรับ
โครงสรางคณะกรรมการดํ าเนินการ ใหม ตามขอ 7 แหงระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํ ากัด 
วาดวย การสรรหาและเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดํ าเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2548   ซ่ึง
กํ าหนดไว ดังนี้
            “ ขอ 7  คุณสมบัติของประธานกรรมการ กรรมการดํ าเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ
                       7.1 ประธานกรรมการดํ าเนินการมีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) ไมมีลักษณะตองหามตามความที่กํ าหนดไวในหมวด 7 ขอ 62 แหงขอบังคับ
(2)  ดํ ารงตํ าแหนงผูบริหารมหาวิทยาลัยในระดับอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี หรือ

ตํ าแหนงเทียบเทาโดยไดรับการเสนอชื่อจากท่ีประชุมคณบดี
(3) เปนสมาชิกสามัญ

                                        ฯลฯ
  7.2 กรรมการดํ าเนินการ มีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) มีคุณสมบัติตาม 7.1 ยกเวน 7.1(2)
(2) ไมเปนเจาหนาท่ีประจํ าสหกรณ   ”

ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
              จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาเสนอชื่อประธานกรรมการ และ กรรมการดํ าเนินการ จํ านวน 7 คน
(มีกรรมการชุดเดิมท่ียังไมหมดวาระ จํ านวน 7 คน แลว) เพื่อนํ าเขาเสนอในท่ีประชุมใหญสามัญเพื่อทํ าการเลือก
ตั้งโดยวิธีหยอนบัตร   ท้ังนี้ เปนไปตามขอบังคับของสหกรณออมทรัพยฯ
              ท่ีประชุมไดอภิปรายอยางกวางขวางถึงการแกไขปญหาในอดีตท่ีผานมาซึ่งควรเปนการแกไขปญหาใน
ระดับชาติ  การวางระบบในอนาคต  และสรุปวาปญหาสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํ ากัด ท่ีผานมา
เปนความบกพรองของบคุคล ทัศนคต ิความสามารถ การเสนอใหบคุคลทีม่หาวิทยาลัยเห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสม
เขาไปชวยบริหารจัดการ  รวมทั้งการท่ีมหาวิทยาลัยจะจัดใหมีกลไกทางออม เชนเงื่อนไข ขอตกลงเกี่ยวกับการหัก
เงินเดือนชํ าระเงินกู จะเปนการสรางความเชื่อม่ันใหสมาชิก และแกปญหาท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตในระยะยาวได
ดังนั้น ท่ีประชุมจึงไดเสนอแนะรายชื่อ ประธานกรรมการ และกรรมการดํ าเนินการ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
ขอนแกน จํ ากัด  ดังนี้

ประธานกรรมการ
1.  ผศ. วิชัย  ณีรัตนพันธ    รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ

กรรมการดํ าเนินการ
1. ผศ.ชูชาติ  กมลเลิศ
2. รศ.สุธา  ภูสิทธิศักดิ์
3. นางสาวจุรี  ธรรมบูรณวิทย
4. นายกิตติพงษ  วงศวิชิต
5. อ. พรรณวดี  ตันติศิรินทร
6. รศ.วินัย  ศรีอัมพร
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         ท้ังนี้ ประธานมอบให รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ รับไปพิจารณาความเหมาะสมเพื่อใหไดผูมีความรู
ความสามารถหลายๆ ดาน รวมเปนกรรมการดํ าเนินการฯ เพื่อประโยชนในการดํ าเนินการของสหกรณ ฯ และ
เสนอชื่อใหท่ีประชุมคณบดีพิจารณา ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2548 วันท่ี 12 มกราคม 2548   อีกครั้ง

อนึ่ง  ประธานไดเสนอตอท่ีประชุมเพิ่มเติมเรื่องการแกปญหาการอุทธรณเรื่องทางสาธารณประโยชน คดีท่ี
นางสุพร เมธาประเสริฐ ฟองมหาวิทยาลัย และศาลปกครองจังหวัดขอนแกน ไดตัดสินแลว ขณะอยูในระหวางการ
อุทธรณ นั้น ขอเสนอแตงตั้งผูบริหารท่ีเกี่ยวของรวมเปนกรรมการแกไขปญหาดังกลาว ดังนี้   1) คณบดีคณะ
เกษตรศาสตร  2) คณบดีคณะวิทยาศาสตร  3) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร  4) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
5) รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา  6) ผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร

และประธานไดประสานกับผูวาราชการจังหวัด ซ่ึงทานจะใหผูมีสวนเกี่ยวของชวยดํ าเนินการในการอุทธรณ
ดวย และหากมหาวิทยาลัยไมชนะคดี ก็จะมีแนวทางดํ าเนินการคือ ขอทุเลาการบังคับคดี  และเสนอเรื่องขอถอน
สภาพทางสาธารณประโยชน  ซ่ึงตองออกเปนพระราชกฤษฎกีา ท้ังนีต้องใชเวลา และความสามารถในการด ําเนนิการ
คอนขางมาก
    

เลิกประชุมเวลา 11.30 นาฬิกา

     วิชัย  ณีรัตนพันธ
             (ผูชวยศาสตราจารยวิชัย  ณีรัตนพันธ)

                            รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
         ปฏิบัติหนาท่ีแทนเลขานุการท่ีประชุมคณบดี

                                    สังวาล ชางทอง
                                                                      (นางสังวาลย  ชางทอง)
                                                                     หัวหนาสํ านักงานอธิการบดี
                                                                 ผูชวยเลขานุการท่ีประชุมคณบดี
                                                                      ผูตรวจรายงานการประชุม

นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์
นางสาวลัลธริมา ประจง
ผูบันทึกรายงานการประชุม                                
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