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รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 9/2546
เมื่อวันพุธที่ 9 เมษายน 2546
ณ หองประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแกนกัลปพฤกษ
………………………………………………………………………
ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต สกลไชย
2. รศ.ดํารงค หอมดี
3. ผศ.อารมย ตัตตะวะศาสตร
4. รศ.พิศาล ศิริธร
5. ผศ.โฆสิต แจงสกุล
6. รศ.สมหมาย ปรีเปรม
7. ผศ.อัศนี ปาจีนบูรวรรณ
8. รศ.สัมพันธ พันธุพฤกษ
9. ผศ.วรรณภา ศรีธัญรัตน
10. ผศ.สุชาติ อารีมิตร
11. ผศ.ศรีปญญา ใจใหญ
12. รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ
13. ผศ.วีระศักดิ์ ชายผา
14. รศ.นิวัตร จันทรเทวี
15. รศ.บังอร ศรีพานิชกุลชัย
16. รศ.เกรียงศักดิ์ ศรีสุข
17. รศ.ประจักษ พัวเพิ่มพูลศิริ
18. นายนพดล ตั้งสกุล
19. รศ.สุเมธ แกนมณี
20. รศ.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี
21. นางทัศนีย บุญชูวิทย
22. รศ.สุจินต สิมารักษ
23. รศ.ชรัตน มงคลสวัสดิ์
24. รศ.สรรชัย ธีรพงศภักดี
25. ผศ.จิตเจริญ ไชยาคํา
26. รศ.กุลธิดา ทวมสุข

อธิการบดี
ประธาน
รองอธิการบดีฝา ยบริหาร
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนากีฬา
แทนรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณบดีคณะเกษตรศาสตร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
คณบดีคณะแพทยศาสตร
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
คณบดีคณะเทคโนโลยี
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
รักษาราชการแทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
รองผูอํานวยการฝายบริหาร
แทนผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
รักษาราชการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
รักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ
ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ
รองอธิการบดีฝา ยวิชาการและวิเทศสัมพันธ
เลขานุการที่ประชุมคณบดี
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ผูไมมาประชุม
1. รศ.วินิต ชินสุวรรณ
2. ผศ.วันชัย สุมเล็ก
3. ผศ.สุกิจจา จันทะชุม
4. ผศ.พิศิษฐ โจทยกิ่ง
ผูเขารวมประชุม
1. นายชอ วายุภักตร
2. ผศ.บุญสง วัฒนกิจ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
ประธานสภาคณาจารย

ผูชวยอธิการบดีฝายวิทยาเขตหนองคาย
รองผูอํานวยการฝายบริหาร
แทนผูอํานวยการโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

เริ่มประชุมเวลา 10.50 นาฬิกา
ประธานกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องแจงตอที่ประชุม -ไมมี-

เรือ่ งรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครัง้ ที่ 8/2546 เมือ่ วันพุธที่ 2 เมษายน 2546
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 8/2546 เมื่อวันพุธที่ 2 เมษายน 2546

ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
3.1 สรุปมติคณะทํางานเพื่อพิจารณาแนวทางการใชเงินกองทุน 3%
ประธานใหคณบดีคณะเทคนิคการแพทยเสนอตอที่ประชุมความวา สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดี
คราวประชุมครั้งที่ 8/2546 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2546 เรื่องสรุปมติคณะทํางานเพื่อพิจารณาแนวทางการใชเงิน
กองทุน 3% นั้น ขอเรียนถามเพื่อความชัดเจนในแนวปฏิบัติในเรื่องดังกลาวดวย
เลขานุการที่ประชุมคณบดีไดชี้แจงวา ในเรื่องดังกลาว ที่ประชุมคณบดีไดรบั ทราบและเห็นชอบกับ
แนวทางในการใชเงินกองทุน 3% เพือ่ การสงเสริมและพัฒนาดานวิชาการตามทีค่ ณะทํางานเสนอ ซึง่ ขณะนีฝ้ า ยวิชาการ
และวิเทศสัมพันธกาลั
ํ งจัดทําหลักเกณฑในการขอใชเงินดังกลาว สําหรับขอเสนอแนะเพิม่ เติมทีว่ า มหาวิทยาลัยควรเสนอ
แผนการใชเงินกองทุน 3% ทัง้ ระบบซึง่ จะทําใหเห็นภาพรวมทีช่ ดั เจนวาจะใชในการสนับสนุนหรือพัฒนากิจกรรมดานใด
และมีกรอบวงเงินจํานวนเทาใด นัน้ ฝายแผนและสารสนเทศรับจะดําเนินการตอไป
จึงนําเสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบ
ทีป่ ระชุมรับทราบ
3.2 การเฝาระวังโรคทางเดินหายใจรุนแรงเฉียบพลัน SARS
ประธานใหคณบดีคณะแพทยศาสตรเสนอตอที่ประชุมความวา สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดี
คราวประชุมครั้งที่ 8/2546 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2546 เกี่ยวกับเรื่องการระบาดของโรคทางเดินหายใจรุนแรง
เฉียบพลัน (Severe Acute Respiratory Syndrome : SARS) นั้น ขอรายงานวาปจจุบันไมมีผูปวยดวยโรค SARS
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ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร มีแตเพียงผูปวยที่สงสัยไดเขารับการรักษาและเฝาระวังอาการจํานวน 1 ราย แตเมื่อ
ตรวจรักษาแลวไมใชโรค SARS และไดจําหนายผูปวยออกจากโรงพยาบาลแลว และสําหรับบุคลากรกลุมสภาขาราชการและลูกจางที่เดินทางกลับมาจากการไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2546
นั้น โรงพยาบาลศรีนครินทรไดตรวจอาการ ใหคําแนะนําและขอความรวมมือในการปฏิบัติตนกอนเดินทางกลับ
ที่พักแลว
ในกรณีทมี่ แี ขกชาวตางประเทศทีเ่ ดินทางมาจากประเทศกลุม เสีย่ ง เขามาปฏิบตั ภิ ารกิจในมหาวิทยาลัย
หากสงสัยวามีอาการติดเชือ้ ก็สามารถติดตอขอความชวยเหลือจากฝายควบคุมโรคติดเชือ้ โรงพยาบาลศรีนครินทรได
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเสนอใหม
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ั ฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ.2546)
4.1.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ประธานใหเลขานุการทีป่ ระชุมเสนอตอทีป่ ระชุมความวา ดวยคณะอนุกรรมการมาตรฐานหลักสูตร
ประจําสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คราวประชุมครัง้ ที่ 4/2546 เมือ่ วันที่ 25 มีนาคม 2546 ไดพจิ ารณา
ั ฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ.2546)
ใหความเห็นชอบเอกสารแนวคิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
โดยขอใหแกไขเอกสารบางประการ นัน้ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดดาเนิ
ํ นการเรียบรอยแลว
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหดําเนินการเสนอหลักสูตรตามขั้นตอนตอไปได
4.1.2 โครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนือ่ งในโอกาสพระราชพิธมี หามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547
ประธานใหรองอธิการบดีฝา ยแผนและสารสนเทศเสนอตอทีป่ ระชุมความวา ดวยทบวงมหาวิทยาลัยได
มีหนังสือแจงใหมหาวิทยาลัยจัดเตรียมโครงการหรือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ
ํ นการจัดทําคําขอ
เนือ่ งในโอกาสพระราชพิธมี หามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 โดยใหดาเนิ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2547 ณ มหาวิทยาลัย/สถาบันตนสังกัด และแจงจํานวนโครงการ
หรือกิจกรรม พรอมดวยงบประมาณมายังทบวงมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ โดยมีรายละเอียดกรอบแนวทางการจัดทํา
โครงการและกิจกรรมดังเอกสารประกอบวาระ ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยมีโครงการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณ
ประจําปแลว หรือไดรับงบประมาณสนับสนุนจากแหลงอื่น ขอใหดําเนินการ ดังนี้
1. ตรวจสอบโครงการหรือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ใหสอดคลองกับกรอบแนวทางการจัดทําโครง
การ และแบบสรุปโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ตามรายละเอียดเอกสารประกอบวาระ
2. แจงโครงการและกิจกรรมพรอมทัง้ แนบเอกสารยืนยันการไดรบั งบประมาณใหทบวงมหาวิทยาลัย
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2546 เพือ่ จะไดพจิ ารณาและสงใหคณะกรรมการฝายโครงการและ
กิจกรรม สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ตอไป
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา และหากหนวยงานใดจะจัดโครงการหรือกิจกรรม
ขอใหสงที่ฝายแผนและสารสนเทศภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2546
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ที่ประชุมรับทราบ และเสนอวาการจัดกิจกรรม/โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ควรจัดเปน
กิจกรรม/โครงการใหญในนามของมหาวิทยาลัยและใหถือเปนกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปของ
มหาวิทยาลัยในป พ.ศ. 2547 ดวย ประธานจึงมอบหมายใหฝายแผนและสารสนเทศจัดทําโครงการโดยให
แนวคิดวาควรเปนโครงการที่เนนการใหบริการแกประชาชนในภาคอีสาน เชนบริการดานสุขภาพ เปนตน
4.1.3 เสนอแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
ประธานใหรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการเสนอตอที่ประชุมความวา ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยกองทุนสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ พ.ศ. 2543 ขอที่ 7 ใหมีคณะกรรมการ
ผูแทนคณบดี 3 คน และผูทรงคุณวุฒิ 3 คน รวมเปนกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฯ โดยกรรมการผูแทน
คณบดี ไดแก คณบดีที่ไดรับการเสนอชื่อจากที่ประชุมคณบดี และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ไดแก บุคลากรที่
สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจากรายชื่อที่มหาวิทยาลัยเสนอ โดยมีวาระคราวละ 2 ป นั้น บัดนี้ คณะกรรมการดังกลาว
ไดครบวาระแลว จึงขอเสนอทีป่ ระชุมพิจารณาผูแ ทนคณบดีจานวน
ํ
3 คน และพิจารณาเสนอกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
จํานวนไมนอ ยกวา 6 คน โดยมีรายชือ่ ทีค่ ณะตางๆ ไดเสนอมา ดังเอกสารประกอบวาระ
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ทีป่ ระชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาแตงตัง้ ดังนี้
1. ผูแ ทนคณบดี จํานวน 3 คน คือ
1. คณบดีคณะเกษตรศาสตร
2. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3. คณบดีคณะแพทยศาสตร
2. ผูท รงคุณวุฒิ จํานวน 6 คน คือ
1. ผศ.เกษม นันทชัย
2. ศ.ปยทัศน ทัศนาวิวฒ
ั น
3. รศ.ละออศรี เสนาะเมือง
4. รศ.สงวน ปทมธรรมกุล
5. รศ.พีรสิทธิ์ คํานวณศิลป
6. รศ.ประสิทธิ์ ใจศิล
4.1.4 รางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย โครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2546 (ปรับปรุง)
ประธานให ผศ.บุญสง วัฒนกิจ รองผูอํานวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการเสนอตอ
ที่ประชุมความวา ตามที่วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการไดเสนอรางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
โครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2546 ในคราวประชุมคณบดี ครั้งที่
21/2545 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2544 และที่ประชุมมีมติใหแกไขปรับปรุงรางระเบียบดังกลาวในหลาย
ประเด็นนั้น บัดนี้ คณะกรรมการบริหารโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ และคณะกรรมการอํานวยการ
โครงการวิทยาลัยฯ ไดพิจารณาทบทวนเรียบรอยแลว จึงใครขอเสนอรางระเบียบที่ไดแกไขปรับปรุงแลวตอที่
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ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา เพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป ซึ่งมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระ
จึงนําเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมคณบดีพิจารณาแลวเห็นชอบในหลักการรางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
โครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2546 (ปรับปรุง) ตามที่เสนอ โดยมี
ขอเสนอแนะใหปรับปรุงรายละเอียดดังนี้
1. ขอ 9(3) ตัดขอความ “ใหอธิการบดีพจิ ารณานําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้ง”
2. ขอ 10 ตัด “คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย” และเพิ่มผูแทนที่ประชุมคณบดีเปน 2 คน
3. ขอ 10 วรรค 2 แกเปน “ใหอธิการบดีเสนอชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้ง”
4. ขอ 11 เพิ่มขอความ “สอดคลองกับระเบียบของมหาวิทยาลัยและของวิทยาลัย”
ตอทาย “…ใหเปนไปดวยความเรียบรอย”
5. ขอ 19 วรรคแรก ปรับขอความใหตรงกับในเอกสารเปรียบเทียบ
- ไมมี-

4.2 เรื่องแจงเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ
5.1 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายไดป 2546 เพิ่มเติม
ประธานใหรองอธิการบดีฝา ยแผนและสารสนเทศเสนอตอทีป่ ระชุมความวา ดวยคณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดรบั เงินงบประมาณแผนดิน ประจําป 2546 เพือ่ เปนคาสิง่ กอสราง (ซอมแซมอาคารราวและทรุด) จํานวน
2,000,000 บาท แตผลการเปดซองเสนอราคาไดราคาจางเหมาเปนเงิน 2,146,301.60 บาท จึงเสนอขออนุมตั ิ
ตัง้ งบประมาณเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.2546 เพิม่ เติม จากเงินทุนสํารองสะสม จํานวน 146,301.60 บาท
เพือ่ สมทบเงินงบประมาณแผนดินเปนคาสิง่ กอสรางสําหรับรายการดังกลาว
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
เลิกประชุมเวลา

12.45

นาฬิกา

(รองศาสตราจารยกุลธิดา ทวมสุข)
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
เลขานุการที่ประชุมคณบดี
นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน มูลศรี
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
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ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป โดยมีขอคิดเห็น
เสนอแนะดังนี้
1. ใหพิจารณาแกไขรางระเบียบฯ กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
1.1 ขอ 9 อธิการบดีควรเปนประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา
1.2 ขอ 10 ไมควรระบุให คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปนกรรมการโดย
ตําแหนง แตควรกําหนดใหมีผูแทนที่ประชุมคณบดีสองคน
1.3 ขอ 10 วรรค 2 คําวา “…หรือภายนอก…” ใหแกไขเปน
“…และภายนอก…”
และควรตัดขอความ “ โดยการแนะนําของคณะกรรมการที่ปรึกษา” ออก
1.4 ขอ 11 บรรทัดที่ 2 ทายขอความ “…ความเรียบรอย…” ใหเติมขอความวา
“ สอดคลองกับระเบียบของมหาวิทยาลัย และวิทยาลัย…” และควรระบุถึง
องคประกอบของคณะกรรมการอํานวยการดวย และสัดสวนระหวางกรรมการ
ภายใน และภายนอกดวย
1.5 ใหพิจารณาแกไข ถอยคําที่ใช และคําผิดใหรางระเบียบฯใหเรียบรอย
2. ใหมหาวิทยาลัยกํากับดูแลวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ในเรื่องของ Output ,
Outcome ไดแก มาตรฐานวิชาการ คุณภาพบัณฑิต การตรวจสอบผลการดําเนินงาน
การจัดสรรผลประโยชนใหมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะเปนผูกําหนด กลไก และ
วิธีการในการกํากับ ตรวจสอบ สําหรับเรื่องกระบวนการในการดําเนินงานของวิทยาลัย
ถือเปนเรื่องการบริหารจัดการภายในของวิทยาลัย
3. ควรกําหนดใหมีความชัดเจนของตําแหนง รองผูอํานวยการ เชน การไดมา , วาระการ
ดํารงตําแหนง และควรมี TOR ในตําแหนงดังกลาวดวย
4. โครงสรางของคณะกรรมการชุดตางๆ ควรมีคณะกรรมการเพียงชุดเดียวที่ทําหนาที่
บริหารเพื่อไมใหเกิดความซํ้าซอนในการปฏิบัติงาน
5. มอบใหรองอธิการบดีฝา ยแผนและสารสนเทศรับเรือ่ งคาตอบแทนผูบ ริหารทีเ่ ปนขาราชการ
ไปพิจารณาจัดระบบใหมีความชัดเจน เพื่อเปนแนวปฏิบัติตอคณะอื่นๆ ดวย
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