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รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 7/2546
เมื่อวันพุธที่ 12 มีนาคม 2546
ณ หองประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแกนกัลปพฤกษ
………………………………………………………………………
ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต สกลไชย
2. รศ.ดํารงค หอมดี
3. นายอารมย ตัตตะวะศาสตร
4. ผศ.ลิขิต อมาตยคง
5. ผศ.อัญชลี ตัตตะวะศาสตร
6. รศ.นิวัฒ เสนาะเมือง
7. นายปณณวัฒน ศักดิ์ทัศนา
8. รศ.สัมพันธ พันธุพฤกษ
9. รศ.วิภาพร วรหาญ
10. ผศ.สุชาติ อารีมิตร
11. ผศ.ศรีปญญา ใจใหญ
12. รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ
13. ผศ.วีระศักดิ์ ชายผา
14. รศ.สุวดี โฆษิตบวรชัย
15. รศ.บังอร ศรีพานิชกุลชัย
16. ผศ.หลา อาจวิชัย
17. ผศ.ธนู พลวัฒน
18. รศ.สุเมธ แกนมณี
19. นายอภัย ประกอบผล
20. รศ.สรรชัย ธีรพงศภักดี
21. ผศ.จิตเจริญ ไชยาคํา
22. ผศ.วรรณี เนตรสิงหนาท
23. นายสุขุมวิทย ไสยโสภณ

รักษาราชการแทนอธิการบดี
ประธาน
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝา ยบริหาร
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
รองคณบดีฝายวิชาการ
แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีฝายบริหาร
แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร
รองคณบดีฝายบริหาร
รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
รองคณบดีฝายบริหาร
แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร
คณบดีคณะแพทยศาสตร
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
รองคณบดีฝายวิชาการ
รักษาราชการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
รองคณบดีฝายบริหาร
แทนคณบดีคณะเทคโนโลยี
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
รักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ
ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ
รองผูอํานวยการฝายบริหาร
แทนผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
รองประธานสภาคณาจารย คนที่ 2
แทนประธานสภาคณาจารย
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24. รศ.กุลธิดา ทวมสุข

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝา ยวิชาการและวิเทศสัมพันธ
เลขานุการที่ประชุมคณบดี

ผูไมมาประชุม
1. รศ.พิศาล ศิริธร
2. รศ.วินิต ชินสุวรรณ
3. รศ.ประจักษ พัวเพิ่มพูลศิริ
4. รศ.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี
5. รศ.สุจินต สิมารักษ
6. รศ.ชรัตน มงคลสวัสดิ์

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
รักษาราชการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร

ผูเขารวมประชุม
1. นายชอ วายุภักตร
2. รศ.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ

รักษาราชการแทนผูชวยอธิการบดีฝายวิทยาเขตหนองคาย
ผูอํานวยการโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

เริ่มประชุมเวลา 10.55
นาฬิกา
ประธานกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องแจงตอที่ประชุม - ไมมี-

ระเบียบวาระที่ 2

เรือ่ งรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครัง้ ที่ 6/2546 เมือ่ วันพุธที่ 5 มีนาคม 2546
ที่ประชุมมีมติใหแกไขหนาที่ 1 รายชื่อผูเขารวมประชุมลําดับที่ 11 “รศ.วิภาพร วรหาร”
แกไขเปน “รศ.วิภาพร วรหาญ”
เมื่อแกไขเรียบรอยแลว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 6/2546
เมื่อวันพุธที่ 5 มีนาคม 2546
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน

- ไมมี-

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเสนอใหม
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 ขออนุมตั ติ งั้ งบประมาณเงินรายไดป 2546 เพิม่ เติม
ประธานใหผรู กั ษาราชการแทนรองอธิการบดีฝา ยแผนและสารสนเทศ เสนอตอทีป่ ระชุม ความวา
ดวยคณะวิทยาการจัดการ ประสงคจะขออนุมตั ติ งั้ งบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2546 เพิม่ เติม
จากเงินทุนสํารองสะสม จํานวน 6,954,000 บาท (หกลานเกาแสนหาหมื่นสี่พันบาทถวน) เพื่อเปนคาใชจาย
สนับสนุนการดําเนินงานดานการเรียนการสอนสําหรับงานจัดการศึกษาสาขาวิทยาการจัดการ โดยดําเนินการโครงการ
ปรับปรุงอาคารและจัดหาวัสดุอปุ กรณ รวม 6 โครงการ ซึง่ มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
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จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป
4.1.2 ขอความเห็นชอบในการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนากีฬามหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานใหผูรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา เสนอตอที่ประชุม ความวา
ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 793/2545 เรื่อง การพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัยขอนแกน ขอ 3
ใหมีคณะกรรมการพัฒนากีฬามหาวิทยาลัย ประกอบดวยผูแทนจากคณะ หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ นั้น บัดนี้
คณะ หนวยงานตางๆ ไดเสนอผูแทนมีรายชื่อดังนี้
1. นายโฆสิต แจงสกุล
เปนประธานคณะกรรมการ
2. นายสิทธี วนิชาชีวะ
ผูแทนภาควิชาพลศึกษา
เปนกรรมการ
3. นายสมนึก ปนทอง
ผูแทนกองกิจการนักศึกษา เปนกรรมการ
4. นายเทียว รอดประโคน
ผูแทนองคการนักศึกษา
เปนกรรมการ
5. นายแพทยเสริมศักดิ์ สุมานนท ผูแทนศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ เปนกรรมการ
6. นายจีระ ไตรถวิล
ผูแทนองคกรศิษยเกา
เปนกรรมการ
7. นายเฉลิมชัย วงษนาคเพ็ชร ผูแทนคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
เปนกรรมการ
8. นายเกษม นันทชัย
ผูทรงคุณวุฒิ
เปนกรรมการ
9. นายสุกิจจา จันทะชุม
ผูทรงคุณวุฒิ
เปนกรรมการ
10. นายชํานาญ บัวทวน
หัวหนางานกีฬา
เปนกรรมการและเลขานุการ
และประธานไดชี้แจงเพิ่มเติมวา มหาวิทยาลัยจะแตงตั้งให นายโฆสิต แจงสกุล ซึ่งจะทําหนาที่
ประธานคณะกรรมการชุดนี้ เปนผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนากีฬาดวย
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหดําเนินการจัดทําคําสั่งแตงตั้งตอไปได
4.1.3 การสรรหาผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประธานเสนอตอที่ประชุม ความวา ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 471/2546 ลงวันที่
6 กุมภาพันธ 2546 แตงตั้งให รองศาสตราจารยสรรชัย ธีรพงศภักดี เปนผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการ
ํ
นยหวั ใจสิริกติ ฯิ์ เปนไปตามขอบังคับ
ศูนยหวั ใจสิริกติ ภิ์ าคตะวันออกเฉียงเหนือ นัน้ เพือ่ ใหการสรรหาผูอ านวยการศู
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสรรหาผูอ านวยการสถาบั
ํ
น สํานัก ศูนย และสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ.2542 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2543 จึงนําเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาแตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหา ตามนัยขอ 6 แหงขอบังคับดังกลาว ประกอบดวย
6.1 อธิการบดี
6.2 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 1 คน
6.3 รองอธิการบดีที่เกี่ยวของ จํานวน 1 คน
6.4 คณบดี จํานวน 1 คน
6.5 ผูอํานวยการของสถาบันที่มิไดทําการสรรหาผูอํานวยการ จํานวน 1 คน
6.6 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
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กรรมการตามขอ 6.2 ใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูเลือก
กรรมการตามขอ 6.4 และ 6.5 นัน้ ใหทปี่ ระชุมคณบดีเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาแตงตัง้
ใหอธิการบดี เปนประธาน และใหคณะกรรมการสรรหา เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนเลขานุการ
ของคณะกรรมการสรรหา
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเสนอ คณบดีคณะแพทยศาสตร และ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
เปนกรรมการสรรหาฯ ตามขอ 6.4 และ 6.5 ตามลําดับ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตัง้ กรรมการ
สรรหาฯ ตามขอ 6.2 เพิ่มเติม โดยมีขอเสนอแนะใหนํา TOR ของตําแหนงผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ
ที่มหาวิทยาลัยไดจัดทําไวแลว เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาตอไป
4.2 เรื่องแจงเพื่อทราบ
4.2.1 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีของโครงการพิเศษผลิตทันตแพทยขั้นปริญญาโท
(สาขาทันตกรรมจัดฟน) ภาคพิเศษ ประจําปงบประมาณเงินรายได 2545
ประธานใหรองคณบดีฝา ยวิชาการ รักษาราชการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร เสนอตอ
ที่ ป ระชุ ม ความว า ดวยคณะทันตแพทยศาสตร เสนอรายงานของผูตรวจสอบบัญชี ของโครงการพิเศษ
ผลิตทันตแพทยขนั้ ปริญญาโท (สาขาทันตกรรมจัดฟน) ภาคพิเศษ ประจําปงบประมาณเงินรายได 2545
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
4.2.2 วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2545)
ดวยบัณฑิตวิทยาลัยไดจัดพิมพวารสารวิจัย มข.(ฉบับบัณฑิตศึกษา) เพื่อเปนสื่อกลางในการ
เผยแพรผลงานวิจัยวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระของนักศึกษา โดยกําหนดออกปละ 2 ฉบับ บัดนี้ วารสาร
ปที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2545) ไดจัดพิมพเรียบรอยแลว
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
4.2.3 ขอใหรัฐบาลชะลอการพิจารณารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
ประธานเสนอตอทีป่ ระชุม ความวา ดวยทบวงมหาวิทยาลัยไดสง หนังสือ ที่ ทม 0202.6(7)/1403
ลงวันที่ 28 มกราคม 2546 เรือ่ งขอใหรฐั บาลชะลอการพิจารณารางพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยในกํากับของรัฐและ
พิจารณาสงคืนรางพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยในกํากับของรัฐกลับไปยังมหาวิทยาลัยทุกแหง ทัง้ นี้ สืบเนือ่ งจากที่
ผูช ว ยศาสตราจารยพศิ ษิ ฐ โจทยกงิ่ ประธานทีป่ ระชุมสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.)มีหนังสือถึง
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอใหรฐั บาลพิจารณาชะลอการพิจารณา รางพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
และพิจารณาสงคืนรางพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยในกํากับของรัฐกลับไปยังมหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัยเพือ่ ใหดาเนิ
ํ น
การแกไขเพือ่ ใหเปนไปตามมติประชาคมมหาวิทยาลัยแตละแหง ซึง่ ในเรือ่ งนีฯ้ พณฯ ปองพล อดิเรกสาร รักษาราชการ
แทนรัฐมนตรีวา การทบวงมหาวิทยาลัย ไดมหี นังสือตอบไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแลว โดยมีเนื้อหาสรุปวา
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รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐสวนใหญ กําหนดใหการปรับเปลีย่ นสถานภาพ เปนไปตาม
ความเหมาะสมและความตองการของแตละมหาวิทยาลัย ซึ่งขาราชการสามารถที่จะเลือกวาจะเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยหรือเปนขาราชการอยูต อ ไปก็ได มิไดบงั คับใหปรับเปลีย่ นสถานภาพแตอยางใด ซึง่ มีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระ
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ทีป่ ระชุมรับทราบ และคณบดีคณะแพทยศาสตรเสนอวามหาวิทยาลัยควรจะประชาสัมพันธเรือ่ งนี้
ใหเปนทีเ่ ขาใจถูกตองตรงกัน
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ
5.1 รางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การกํากับดูแลดานการเงินของมหาวิทยาลัย
ประธานใหผูรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอตอที่ประชุม ความวา ตามที่
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2546 ไดพิจารณารางระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การกํากับดูแลดานการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2546 ซึ่งเปนระเบียบ
ที่ปรับปรุงมาจากระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การนําเงินไปฝากและลงทุนในสถาบันการเงิน พ.ศ.2544
ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดใหขยายบทบาทเพิ่มขึ้นและปรับองคประกอบคณะกรรมการใหเพิ่มกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารย
สภามหาวิทยาลัยมีมติใหอธิการบดีนํากลับไปพิจารณาอีกครั้ง โดยมีขอเสนอแนะประกอบการ
พิจารณา ดังนี้
1. ควรพิจารณาหนาที่ของคณะกรรมการดังกลาวในระเบียบขอ 6 มิใหซํ้าซอนกับกลไก
การตรวจสอบของระบบราชการที่มีอยูแลว
2. ควรปรับปรุงระบบบัญชีของมหาวิทยาลัยใหม โดยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยใน
การบริหารจัดการ และสรางระบบใหสามารถเรียกใชขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยระบบ
บัญชีของมหาวิทยาลัยตองโปรงใส และสามารถตรวจสอบได
ฝายบริหารเสนอขอปรับขอ 6 ของรางระเบียบดังกลาว เดิมคือ
“ขอ 6 คณะกรรมการการเงินมีหนาที่กํากับดูแล และกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารการเงิน
ของมหาวิทยาลัย ทั้งงบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินรายได เพื่อใหการใชเงินของมหาวิทยาลัยเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและตรวจสอบได รวมทั้งเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวของ”
เสนอขอปรับเปนดังนี้
“ขอ 6 คณะกรรมการการเงินมีหนาที่กํากับดูแล และเสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ
การบริหารเงินรายไดของมหาวิทยาลัย และพิจารณานําเงินรายไดไปฝากหรือลงทุนเพื่อใหการเงินเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตรวจสอบได รวมทั้งเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบ
ที่เกี่ยวของ”
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ และมีขอเสนอแนะใหปรับแกไข ดังนี้
1. “ขอ 6 คณะกรรมการการเงินมีหนาที่กํากับดูแลและเสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัย…”
แกไขเปน “ขอ 6 คณะกรรมการการเงินมีหนาที่เสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัย…”
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2. ควรแกไขชื่อรางระเบียบดังกลาว เพื่อความเหมาะสมยิ่งขึ้น เปน “รางระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คณะกรรมการการเงินมหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ.2546”
3. ระเบียบนี้ครอบคลุมเฉพาะเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ฉะนั้น ใหตัดคําหรือขอความ
ที่เกี่ยวกับเงินงบประมาณแผนดินออก และแกไขคําที่พิมพผิดใหถูกตอง
5.2 คณะแพทยศาสตรไดรับการรับรองคุณภาพ จาก สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
ประธานใหคณบดีคณะแพทยศาสตร แจงตอที่ประชุม ความวา ดวยโรงพยาบาลศรีนครินทร
คณะแพทยศาสตร ไดรบั การรับรองคุณภาพ HA (Hospital Accreditation)จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล ในโอกาสนี้ จึงไดจัดงานเลี้ยงแสดงความขอบคุณตอผูที่เกี่ยวของทุกฝาย ในชวงบายของวันที่
12 มีนาคม 2546 ณ ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และขอเรียนเชิญคณบดี ผูอํานวยการ ศูนย สถาบัน สํานัก
รวมเปนเกียรติในงานเลี้ยงรับรองดังกลาวดวย
ที่ประชุมรับทราบ
5.3 การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร “การปฏิรปู และปรับโครงสรางระบบราชการ : กรณีมหาวิทยาลัยขอนแกน”
ประธานใหผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ เสนอตอที่ประชุม ความวา ดวยศูนยบริการวิชาการ
กําหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิรูปและปรับโครงสรางระบบราชการ : กรณีมหาวิทยาลัยขอนแกน
ขึ้น ในวันที่ 14 มีนาคม 2546 เวลา 08.30-16.00 น. ณ หองประชุมนิธิภาวี ศรีสุข คณะทันตแพทยศาสตร
โดยไดรับเกียรติจาก ดร.เฉลิม ศรีผดุง รองเลขาธิการสํานักงานขาราชการพลเรือน และ ดร.สมโภชน นพคุณ
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาขาราชการ กพ. มาเปนวิทยากร
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและเขารวมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกลาว
ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา

11.50

นาฬิกา

(รองศาสตราจารยกุลธิดา ทวมสุข)
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
เลขานุการที่ประชุมคณบดี
นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน มูลศรี
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 7/2546 ณ วันที่ 12 มีนาคม 2546

