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รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 7/2546

เม่ือวันพุธที่ 12 มีนาคม  2546
ณ  หองประชุมสารสิน  ชั้น  2  อาคารแกนกัลปพฤกษ

………………………………………………………………………
ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต   สกลไชย รกัษาราชการแทนอธิการบดี ประธาน
2.   รศ.ดํ ารงค หอมดี       รักษาราชการแทนรองอธกิารบดฝีายบรหิาร
3. นายอารมย   ตัตตะวะศาสตร รกัษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
4. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รกัษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
5. ผศ.อัญชลี  ตัตตะวะศาสตร รองคณบดีฝายวิชาการ

แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
6. รศ.นิวัฒ  เสนาะเมือง รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร
7. นายปณณวัฒน  ศักดิ์ทัศนา รองคณบดีฝายบริหาร

รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร
8. รศ.สัมพันธ  พันธุพฤกษ คณบดีคณะศึกษาศาสตร
9. รศ.วิภาพร  วรหาญ รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร
10. ผศ.สุชาติ   อารีมิตร คณบดีคณะแพทยศาสตร
11. ผศ.ศรีปญญา  ใจใหญ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
12. รศ.ยุพา  เอื้อวิจิตรอรุณ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
13. ผศ.วีระศักดิ์  ชายผา คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
14. รศ.สุวดี  โฆษิตบวรชัย รองคณบดีฝายวิชาการ

รักษาราชการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
15. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย คณบดีคณะเภสัชศาสตร
16. ผศ.หลา  อาจวิชัย รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะเทคโนโลยี
17. ผศ.ธนู  พลวัฒน คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
18. รศ.สุเมธ  แกนมณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
19. นายอภัย  ประกอบผล ผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ
20. รศ.สรรชัย  ธีรพงศภักดี รักษาราชการแทนผูอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ
21. ผศ.จิตเจริญ  ไชยาคํ า ผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ
22. ผศ.วรรณี  เนตรสิงหนาท รองผูอํ านวยการฝายบริหาร

แทนผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล
23. นายสุขุมวิทย  ไสยโสภณ รองประธานสภาคณาจารย คนท่ี 2

แทนประธานสภาคณาจารย
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24. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข รกัษาราชการแทนรองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสัมพนัธ
เลขานุการท่ีประชุมคณบดี

ผูไมมาประชุม  
1. รศ.พิศาล  ศิริธร             รกัษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
2. รศ.วินิต  ชินสุวรรณ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
3. รศ.ประจักษ  พัวเพิ่มพูลศิริ   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
4. รศ.เฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
5. รศ.สุจินต   สิมารักษ รักษาราชการแทนผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
6. รศ.ชรัตน   มงคลสวัสดิ์ ผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร

ผูเขารวมประชุม
1. นายชอ  วายุภักตร รักษาราชการแทนผูชวยอธิการบดีฝายวิทยาเขตหนองคาย
2. รศ.สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ ผูอํ านวยการโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

เริ่มประชุมเวลา    10.55         นาฬิกา
ประธานกลาวเปดการประชมุและด ําเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระ ดงันี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงตอที่ประชุม - ไมมี-

ระเบียบวาระที ่2 เรือ่งรบัรองรายงานการประชมุคณบด ีครัง้ที ่6/2546 เม่ือวนัพุธที ่5 มีนาคม  2546
ท่ีประชุมมีมติใหแกไขหนาท่ี 1 รายชื่อผูเขารวมประชุมลํ าดับท่ี 11 “รศ.วิภาพร  วรหาร”

แกไขเปน “รศ.วิภาพร  วรหาญ”
เม่ือแกไขเรียบรอยแลว ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งท่ี 6/2546

เม่ือวันพุธท่ี 5 มีนาคม  2546

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน                    - ไมมี-

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1.1 ขออนุมัติต้ังงบประมาณเงนิรายไดป  2546 เพ่ิมเตมิ
ประธานใหผูรกัษาราชการแทนรองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศ เสนอตอท่ีประชมุ ความวา

ดวยคณะวทิยาการจดัการ ประสงคจะขออนมัุตติัง้งบประมาณเงนิรายได ประจ ําปงบประมาณ พ.ศ.2546 เพิม่เตมิ
จากเงินทุนสํ ารองสะสม จํ านวน 6,954,000 บาท (หกลานเกาแสนหาหม่ืนส่ีพันบาทถวน) เพื่อเปนคาใชจาย
สนบัสนนุการด ําเนนิงานดานการเรยีนการสอนส ําหรบังานจดัการศกึษาสาขาวทิยาการจดัการ โดยด ําเนนิการโครงการ
ปรบัปรงุอาคารและจดัหาวสัดอุปุกรณ รวม 6 โครงการ ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระ
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จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป

4.1.2 ขอความเห็นชอบในการแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนากีฬามหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานใหผูรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา เสนอตอท่ีประชุม ความวา

ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี 793/2545 เรื่อง การพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัยขอนแกน  ขอ 3
ใหมีคณะกรรมการพัฒนากีฬามหาวิทยาลัย ประกอบดวยผูแทนจากคณะ หนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 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   ผูแทนคณะกรรมการสงเสริม-

  กิจการมหาวิทยาลัย เปนกรรมการ
8. นายเกษม  นันทชัย   ผูทรงคุณวุฒิ เปนกรรมการ
9. นายสุกิจจา  จันทะชุม   ผูทรงคุณวุฒิ เปนกรรมการ
10. นายชํ านาญ  บัวทวน   หัวหนางานกีฬา เปนกรรมการและเลขานุการ
และประธานไดชี้แจงเพิ่มเติมวา มหาวิทยาลัยจะแตงตั้งให นายโฆสิต  แจงสกุล ซ่ึงจะทํ าหนาท่ี

ประธานคณะกรรมการชุดนี้ เปนผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนากีฬาดวย
จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหดํ าเนินการจัดทํ าคํ าสั่งแตงต้ังตอไปได

4.1.3 การสรรหาผูอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกิต์ิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประธานเสนอตอท่ีประชุม ความวา ตามคํ าส่ังมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี 471/2546 ลงวันท่ี

6 กุมภาพันธ  2546 แตงตั้งให รองศาสตราจารยสรรชัย  ธีรพงศภักดี เปนผูรักษาราชการแทนผูอํ านวยการ
ศนูยหัวใจสิริกติิภ์าคตะวนัออกเฉียงเหนอื นัน้ เพือ่ใหการสรรหาผูอ ํานวยการศนูยหัวใจสิริกติิฯ์ เปนไปตามขอบงัคับ
มหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวยการสรรหาผูอ ํานวยการสถาบัน สํ านัก ศูนย และสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นท่ีมี
ฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ.2542  และฉบับท่ี 2 พ.ศ.2543 จึงนํ าเสนอท่ีประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาแตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหา ตามนัยขอ 6 แหงขอบังคับดังกลาว ประกอบดวย

6.1 อธิการบดี
6.2 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จํ านวน 1 คน
6.3 รองอธิการบดีท่ีเกี่ยวของ จํ านวน 1 คน
6.4 คณบดี จํ านวน 1 คน
6.5 ผูอํ านวยการของสถาบันท่ีมิไดทํ าการสรรหาผูอํ านวยการ จํ านวน 1 คน
6.6 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
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กรรมการตามขอ 6.2 ใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูเลือก
กรรมการตามขอ 6.4 และ 6.5 นัน้ ใหท่ีประชมุคณบดเีสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพือ่พจิารณาแตงตัง้
ใหอธิการบดี เปนประธาน และใหคณะกรรมการสรรหา เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนเลขานุการ

ของคณะกรรมการสรรหา
จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเสนอ คณบดีคณะแพทยศาสตร  และ ผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ

เปนกรรมการสรรหาฯ ตามขอ 6.4 และ 6.5 ตามล ําดบั  และใหเสนอสภามหาวทิยาลยัพิจารณาแตงต้ังกรรมการ
สรรหาฯ ตามขอ 6.2 เพ่ิมเติม โดยมีขอเสนอแนะใหนํ า TOR ของตํ าแหนงผูอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกิต์ิฯ
ที่มหาวิทยาลัยไดจัดทํ าไวแลว เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณาตอไป

4.2 เรื่องแจงเพ่ือทราบ
4.2.1 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีของโครงการพิเศษผลิตทันตแพทยขั้นปริญญาโท
         (สาขาทันตกรรมจัดฟน) ภาคพิเศษ ประจํ าปงบประมาณเงินรายได 2545
ประธานใหรองคณบดฝีายวชิาการ รกัษาราชการแทนคณบดคีณะทันตแพทยศาสตร เสนอตอ

ท่ีประชุม ความวา ดวยคณะทันตแพทยศาสตร เสนอรายงานของผูตรวจสอบบัญชี ของโครงการพิเศษ
ผลิตทันตแพทยขัน้ปรญิญาโท (สาขาทันตกรรมจัดฟน) ภาคพิเศษ ประจํ าปงบประมาณเงินรายได 2545
ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

4.2.2 วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2545)
ดวยบัณฑิตวิทยาลัยไดจัดพิมพวารสารวิจัย มข.(ฉบับบัณฑิตศึกษา) เพื่อเปนส่ือกลางในการ

เผยแพรผลงานวิจัยวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระของนักศึกษา โดยกํ าหนดออกปละ 2 ฉบับ บัดนี้ วารสาร
ปท่ี 2 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – มิถุนายน 2545) ไดจัดพิมพเรียบรอยแลว

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

4.2.3 ขอใหรัฐบาลชะลอการพิจารณารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํ ากับของรัฐ
ประธานเสนอตอท่ีประชมุ ความวา ดวยทบวงมหาวทิยาลัยไดสงหนงัสือ ท่ี ทม 0202.6(7)/1403

ลงวนัท่ี 28 มกราคม 2546 เรือ่งขอใหรฐับาลชะลอการพจิารณารางพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลัยในก ํากบัของรฐัและ
พจิารณาสงคืนรางพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลัยในก ํากบัของรฐักลับไปยังมหาวทิยาลัยทุกแหง    ท้ังนี ้สืบเนือ่งจากที่
ผูชวยศาสตราจารยพศิษิฐ  โจทยกิง่ ประธานทีป่ระชมุสภาอาจารยมหาวทิยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.)มีหนงัสือถงึ
เลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีขอใหรฐับาลพจิารณาชะลอการพจิารณา รางพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลัยในก ํากบัของรฐั
และพจิารณาสงคืนรางพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลัยในก ํากบัของรฐักลับไปยังมหาวทิยาลัยทุกมหาวทิยาลัยเพือ่ใหด ําเนนิ
การแกไขเพือ่ใหเปนไปตามมตปิระชาคมมหาวทิยาลัยแตละแหง ซ่ึงในเรือ่งนีฯ้พณฯ ปองพล  อดเิรกสาร รกัษาราชการ
แทนรฐัมนตรวีาการทบวงมหาวทิยาลัย ไดมีหนงัสือตอบไปยงัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแลว โดยมีเนื้อหาสรุปวา
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รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํ ากับของรัฐสวนใหญ กํ าหนดใหการปรบัเปล่ียนสถานภาพ เปนไปตาม
ความเหมาะสมและความตองการของแตละมหาวิทยาลัย ซ่ึงขาราชการสามารถที่จะเลือกวาจะเปนพนักงาน
มหาวทิยาลัยหรอืเปนขาราชการอยูตอไปกไ็ด  มิไดบงัคับใหปรบัเปล่ียนสถานภาพแตอยางใด ซ่ึงมีรายละเอยีด
ตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอท่ีประชมุเพื่อทราบ
ทีป่ระชมุรบัทราบ และคณบดคีณะแพทยศาสตรเสนอวามหาวทิยาลยัควรจะประชาสมัพันธเรือ่งน้ี

ใหเปนทีเ่ขาใจถกูตองตรงกนั

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 รางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การกํ ากับดูแลดานการเงินของมหาวิทยาลัย

ประธานใหผูรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอตอท่ีประชุม ความวา ตามที่
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2546 เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2546 ไดพิจารณารางระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การกํ ากับดูแลดานการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2546  ซ่ึงเปนระเบียบ
ท่ีปรับปรุงมาจากระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การนํ าเงินไปฝากและลงทุนในสถาบันการเงิน พ.ศ.2544
ตามที่สภามหาวิทยาลัยกํ าหนดใหขยายบทบาทเพิ่มขึ้นและปรับองคประกอบคณะกรรมการใหเพิ่มกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารย

สภามหาวิทยาลัยมีมติใหอธิการบดีนํ ากลับไปพิจารณาอีกครั้ง โดยมขีอเสนอแนะประกอบการ
พิจารณา ดังนี้

1. ควรพิจารณาหนาท่ีของคณะกรรมการดังกลาวในระเบียบขอ 6   มิใหซ้ํ าซอนกับกลไก
การตรวจสอบของระบบราชการที่มีอยูแลว

2. ควรปรับปรุงระบบบัญชีของมหาวิทยาลัยใหม โดยนํ าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยใน
การบริหารจัดการ และสรางระบบใหสามารถเรียกใชขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยระบบ
บัญชีของมหาวิทยาลัยตองโปรงใส และสามารถตรวจสอบได

ฝายบริหารเสนอขอปรับขอ 6 ของรางระเบียบดังกลาว เดิมคือ
“ขอ 6 คณะกรรมการการเงินมีหนาท่ีกํ ากับดูแล และกํ าหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารการเงิน

ของมหาวิทยาลัย ท้ังงบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินรายได เพื่อใหการใชเงินของมหาวิทยาลัยเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและตรวจสอบได รวมทั้งเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวของ”

เสนอขอปรับเปนดังนี้
“ขอ 6 คณะกรรมการการเงินมีหนาท่ีกํ ากับดูแล และเสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ

การบริหารเงินรายไดของมหาวิทยาลัย และพิจารณานํ าเงินรายไดไปฝากหรือลงทุนเพื่อใหการเงินเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตรวจสอบได รวมทั้งเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบ
ท่ีเกี่ยวของ”

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ และมีขอเสนอแนะใหปรับแกไข ดังน้ี
1. “ขอ 6 คณะกรรมการการเงินมีหนาที่กํ ากับดูแลและเสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัย…”

แกไขเปน  “ขอ 6 คณะกรรมการการเงินมีหนาที่เสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัย…”
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2. ควรแกไขชื่อรางระเบียบดังกลาว เพ่ือความเหมาะสมยิ่งขึ้น  เปน “รางระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คณะกรรมการการเงินมหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ.2546”

3. ระเบียบน้ีครอบคลุมเฉพาะเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ฉะน้ัน ใหตัดคํ าหรือขอความ
ที่เก่ียวกับเงินงบประมาณแผนดินออก และแกไขคํ าที่พิมพผิดใหถูกตอง

5.2 คณะแพทยศาสตรไดรับการรับรองคุณภาพ จาก สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
ประธานใหคณบดีคณะแพทยศาสตร แจงตอท่ีประชุม ความวา ดวยโรงพยาบาลศรีนครินทร

คณะแพทยศาสตร ไดรบัการรบัรองคณุภาพ HA (Hospital  Accreditation)จากสถาบนัพฒันาและรบัรองคณุภาพ
โรงพยาบาล ในโอกาสนี้ จึงไดจัดงานเล้ียงแสดงความขอบคุณตอผูท่ีเกี่ยวของทุกฝาย  ในชวงบายของวันท่ี
12 มีนาคม  2546  ณ ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ และขอเรียนเชิญคณบดี ผูอํ านวยการ ศูนย สถาบัน สํ านัก
รวมเปนเกียรติในงานเล้ียงรับรองดังกลาวดวย

ที่ประชุมรับทราบ

5.3 การสมัมนาเชงิปฏบัิติการ “การปฏริปูและปรบัโครงสรางระบบราชการ : กรณีมหาวทิยาลยัขอนแกน”
ประธานใหผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ เสนอตอท่ีประชุม ความวา ดวยศูนยบริการวิชาการ

ก ําหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิรูปและปรับโครงสรางระบบราชการ : กรณีมหาวิทยาลัยขอนแกน
ขึ้น ในวันท่ี 14 มีนาคม 2546 เวลา 08.30-16.00 น. ณ หองประชุมนิธิภาวี  ศรีสุข คณะทันตแพทยศาสตร
โดยไดรับเกียรติจาก ดร.เฉลิม  ศรีผดุง รองเลขาธิการสํ านักงานขาราชการพลเรือน และ ดร.สมโภชน  นพคุณ
ผูอํ านวยการสถาบันพัฒนาขาราชการ กพ. มาเปนวิทยากร

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบและเขารวมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกลาว
ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา     11.50      นาฬิกา

(รองศาสตราจารยกุลธิดา   ทวมสุข)
    รกัษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

                เลขานุการท่ีประชุมคณบดี
นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน   มูลศรี
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
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