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รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 9/2546

เม่ือวันพุธที่ 9 เมษายน  2546
ณ  หองประชุมสารสิน  ชั้น  2  อาคารแกนกัลปพฤกษ

………………………………………………………………………
ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต   สกลไชย อธิการบดี ประธาน
2.  รศ.ดํ ารงค    หอมดี       รองอธิการบดฝีายบรหิาร
3. ผศ.อารมย   ตัตตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
4. รศ.พิศาล  ศิริธร รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
5. ผศ.โฆสิต  แจงสกุล ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนากีฬา

แทนรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
6. รศ.สมหมาย   ปรีเปรม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
7. ผศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ คณบดีคณะเกษตรศาสตร
8. รศ.สัมพันธ  พันธุพฤกษ คณบดีคณะศึกษาศาสตร
9. ผศ.วรรณภา   ศรีธัญรัตน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
10. ผศ.สุชาติ   อารีมิตร คณบดีคณะแพทยศาสตร
11. ผศ.ศรีปญญา  ใจใหญ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
12. รศ.ยุพา  เอื้อวิจิตรอรุณ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
13. ผศ.วีระศักดิ์  ชายผา คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
14. รศ.นิวัตร   จันทรเทวี คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
15. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย คณบดีคณะเภสัชศาสตร
16. รศ.เกรียงศักดิ์   ศรีสุข คณบดีคณะเทคโนโลยี
17. รศ.ประจักษ  พัวเพิ่มพูลศิริ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
18. นายนพดล  ตั้งสกุล รักษาราชการแทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
19. รศ.สุเมธ  แกนมณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
20. รศ.เฉลิมศักดิ์   พิกุลศรี คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
21. นางทัศนีย  บุญชูวิทย รองผูอํ านวยการฝายบริหาร

แทนผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ
22. รศ.สุจินต   สิมารักษ รักษาราชการแทนผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
23. รศ.ชรัตน  มงคลสวัสดิ์ ผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร
24. รศ.สรรชัย  ธีรพงศภักดี รักษาราชการแทนผูอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ
25. ผศ.จิตเจริญ  ไชยาคํ า ผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ
26. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสัมพนัธ

เลขานุการท่ีประชุมคณบดี
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ผูไมมาประชุม  
1. รศ.วินิต  ชินสุวรรณ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
2. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก คณบดีคณะวิทยาศาสตร
3. ผศ.สุกิจจา  จันทะชุม ผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล
4. ผศ.พิศิษฐ  โจทยกิ่ง ประธานสภาคณาจารย

ผูเขารวมประชุม
1. นายชอ  วายุภักตร ผูชวยอธิการบดีฝายวิทยาเขตหนองคาย
2. ผศ.บุญสง  วัฒนกิจ รองผูอํ านวยการฝายบริหาร

แทนผูอํ านวยการโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

เริ่มประชุมเวลา    10.50    นาฬิกา
ประธานกลาวเปดการประชมุและด ําเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระ ดงันี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงตอที่ประชุม -ไมมี-

ระเบียบวาระที ่2 เรือ่งรบัรองรายงานการประชมุคณบด ีครัง้ที ่8/2546 เม่ือวนัพุธที ่2 เมษายน  2546
ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งท่ี 8/2546 เม่ือวันพุธท่ี 2 เมษายน  2546

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน
3.1 สรุปมติคณะทํ างานเพ่ือพิจารณาแนวทางการใชเงินกองทุน 3%

ประธานใหคณบดีคณะเทคนิคการแพทยเสนอตอท่ีประชุมความวา สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดี
คราวประชุมครั้งท่ี 8/2546 เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2546 เรื่องสรุปมติคณะทํ างานเพื่อพิจารณาแนวทางการใชเงิน
กองทุน 3% นั้น ขอเรียนถามเพื่อความชัดเจนในแนวปฏิบัติในเรื่องดังกลาวดวย

เลขานุการท่ีประชุมคณบดีไดชี้แจงวา ในเรื่องดังกลาว ท่ีประชุมคณบดีไดรบัทราบและเห็นชอบกบั
แนวทางในการใชเงนิกองทุน 3% เพือ่การสงเสรมิและพฒันาดานวชิาการตามทีค่ณะทํ างานเสนอ ซ่ึงขณะนีฝ้ายวชิาการ
และวเิทศสัมพนัธก ําลังจดัทํ าหลักเกณฑในการขอใชเงนิดงักลาว สํ าหรบัขอเสนอแนะเพิม่เตมิท่ีวา มหาวทิยาลัยควรเสนอ
แผนการใชเงนิกองทุน 3% ท้ังระบบซึง่จะทํ าใหเห็นภาพรวมทีช่ดัเจนวาจะใชในการสนบัสนนุหรอืพฒันากจิกรรมดานใด
และมีกรอบวงเงนิจ ํานวนเทาใด นัน้ ฝายแผนและสารสนเทศรบัจะด ําเนนิการตอไป

จงึน ําเสนอท่ีประชมุเพือ่ทราบ
ทีป่ระชมุรบัทราบ

3.2 การเฝาระวังโรคทางเดินหายใจรุนแรงเฉียบพลัน SARS
ประธานใหคณบดีคณะแพทยศาสตรเสนอตอท่ีประชุมความวา  สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดี

 คราวประชุมครั้งท่ี 8/2546 เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2546 เกี่ยวกับเรื่องการระบาดของโรคทางเดินหายใจรุนแรง
เฉียบพลัน (Severe Acute Respiratory Syndrome : SARS) นั้น ขอรายงานวาปจจุบันไมมีผูปวยดวยโรค SARS
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ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร มีแตเพียงผูปวยท่ีสงสัยไดเขารับการรักษาและเฝาระวังอาการจํ านวน 1 ราย แตเม่ือ
ตรวจรักษาแลวไมใชโรค SARS และไดจํ าหนายผูปวยออกจากโรงพยาบาลแลว และสํ าหรับบุคลากรกลุมสภา-
ขาราชการและลูกจางท่ีเดินทางกลับมาจากการไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2546
นั้น โรงพยาบาลศรีนครินทรไดตรวจอาการ ใหคํ าแนะนํ าและขอความรวมมือในการปฏิบัติตนกอนเดินทางกลับ
ท่ีพักแลว

ในกรณท่ีีมีแขกชาวตางประเทศทีเ่ดนิทางมาจากประเทศกลุมเส่ียง เขามาปฏิบตัภิารกจิในมหาวทิยาลัย
หากสงสัยวามีอาการตดิเชือ้  กส็ามารถตดิตอขอความชวยเหลือจากฝายควบคมุโรคตดิเชือ้ โรงพยาบาลศรนีครนิทรได

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1.1 หลกัสตูรปรชัญาดษุฎบัีณฑติ  สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร (หลกัสตูรใหม พ.ศ.2546)
ประธานใหเลขานกุารท่ีประชมุเสนอตอท่ีประชมุความวา ดวยคณะอนกุรรมการมาตรฐานหลกัสูตร

ประจ ําสาขาวชิามนษุยศาสตรและสังคมศาสตร คราวประชมุครัง้ท่ี 4/2546 เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2546 ไดพจิารณา
ใหความเห็นชอบเอกสารแนวคดิหลักสูตรปรชัญาดษุฎีบณัฑติ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ.2546)
โดยขอใหแกไขเอกสารบางประการ นัน้ คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตรไดด ําเนนิการเรยีบรอยแลว

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหดํ าเนินการเสนอหลักสูตรตามขั้นตอนตอไปได

4.1.2 โครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ
         เน่ืองในโอกาสพระราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สงิหาคม 2547
ประธานใหรองอธิการบดฝีายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชมุความวา ดวยทบวงมหาวทิยาลัยได

มีหนงัสือแจงใหมหาวทิยาลัยจดัเตรยีมโครงการหรอืกจิกรรมเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจาสิรกิติิ ์ พระบรมราชนินีาถ
 เนือ่งในโอกาสพระราชพธีิมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 โดยใหด ําเนนิการจัดทํ าคํ าขอ
งบประมาณรายจายประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2547 ณ มหาวิทยาลัย/สถาบันตนสังกัด และแจงจํ านวนโครงการ
หรือกิจกรรม พรอมดวยงบประมาณมายังทบวงมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ โดยมีรายละเอียดกรอบแนวทางการจัดทํ า
โครงการและกิจกรรมดังเอกสารประกอบวาระ  ท้ังนี้ หากมหาวิทยาลัยมีโครงการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณ
ประจํ าปแลว หรือไดรับงบประมาณสนับสนุนจากแหลงอื่น ขอใหดํ าเนินการ ดังนี้

1. ตรวจสอบโครงการหรอืกจิกรรมเฉลิมพระเกยีรตฯิ ใหสอดคลองกบักรอบแนวทางการจดัทํ าโครง
การ และแบบสรปุโครงการ/กจิกรรมเฉลมิพระเกยีรตฯิ ตามรายละเอยีดเอกสารประกอบวาระ

2. แจงโครงการและกจิกรรมพรอมท้ังแนบเอกสารยนืยันการไดรบังบประมาณใหทบวงมหาวทิยาลัย 
ภายในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2546 เพือ่จะไดพจิารณาและสงใหคณะกรรมการฝายโครงการและ
กจิกรรม สํ านกังานปลัดสํ านกันายกรฐัมนตร ีตอไป

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบและพิจารณา และหากหนวยงานใดจะจัดโครงการหรือกิจกรรม
ขอใหสงท่ีฝายแผนและสารสนเทศภายในวันท่ี 20 พฤษภาคม 2546
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ที่ประชุมรับทราบ และเสนอวาการจัดกิจกรรม/โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ควรจัดเปน
กิจกรรม/โครงการใหญในนามของมหาวิทยาลัยและใหถือเปนกิจกรรมเน่ืองในโอกาสครบรอบ 40 ปของ
มหาวิทยาลัยในป พ.ศ. 2547 ดวย ประธานจึงมอบหมายใหฝายแผนและสารสนเทศจัดทํ าโครงการโดยให
แนวคิดวาควรเปนโครงการที่เนนการใหบริการแกประชาชนในภาคอีสาน เชนบริการดานสุขภาพ เปนตน

4.1.3 เสนอแตงต้ังคณะกรรมการกองทุนสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
 ประธานใหรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการเสนอตอท่ีประชุมความวา ตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยกองทุนสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ พ.ศ. 2543 ขอท่ี 7 ใหมีคณะกรรมการ
ผูแทนคณบดี 3 คน และผูทรงคุณวุฒิ 3 คน รวมเปนกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฯ โดยกรรมการผูแทน
คณบดี ไดแก คณบดีท่ีไดรับการเสนอชื่อจากท่ีประชุมคณบดี และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ไดแก บุคลากรท่ี
สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจากรายชื่อท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ โดยมีวาระคราวละ 2 ป นั้น บัดนี้ คณะกรรมการดังกลาว
ไดครบวาระแลว จงึขอเสนอท่ีประชมุพจิารณาผูแทนคณบดจี ํานวน 3 คน และพจิารณาเสนอกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
จ ํานวนไมนอยกวา 6 คน โดยมรีายชือ่ท่ีคณะตางๆ ไดเสนอมา ดังเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ทีป่ระชมุพิจารณาแลวเหน็ชอบใหเสนอสภามหาวทิยาลยัเพ่ือพิจารณาแตงต้ัง ดังน้ี
1. ผูแทนคณบด ี จํ านวน 3 คน คอื

1. คณบดคีณะเกษตรศาสตร
2. คณบดคีณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร
3. คณบดคีณะแพทยศาสตร

2. ผูทรงคณุวฒุ ิ  จํ านวน 6 คน คอื
1. ผศ.เกษม  นันทชยั
2. ศ.ปยทศัน  ทศันาววิฒัน
3. รศ.ละออศร ี เสนาะเมอืง
4. รศ.สงวน  ปทมธรรมกลุ
5. รศ.พีรสทิธิ ์ ค ํานวณศลิป
6. รศ.ประสทิธิ ์ ใจศลิ

4.1.4 รางระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย โครงการวทิยาลยับัณฑติศกึษาการจดัการ
         มหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ.2546 (ปรบัปรงุ)
ประธานให ผศ.บุญสง วัฒนกิจ   รองผูอํ านวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการเสนอตอ

ท่ีประชุมความวา   ตามที่วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการไดเสนอรางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
โครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ.2546  ในคราวประชุมคณบดี ครั้งท่ี
21/2545   เม่ือวันท่ี  17 ตุลาคม 2544   และท่ีประชุมมีมติใหแกไขปรับปรุงรางระเบียบดังกลาวในหลาย
ประเด็นนั้น  บัดนี้ คณะกรรมการบริหารโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ และคณะกรรมการอํ านวยการ
โครงการวิทยาลัยฯ  ไดพิจารณาทบทวนเรียบรอยแลว จึงใครขอเสนอรางระเบียบที่ไดแกไขปรับปรุงแลวตอท่ี
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ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา  เพื่อนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป  ซ่ึงมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมคณบดีพิจารณาแลวเห็นชอบในหลักการรางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย

โครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2546 (ปรับปรุง) ตามที่เสนอ โดยมี
ขอเสนอแนะใหปรับปรุงรายละเอียดดังน้ี

1. ขอ 9(3) ตัดขอความ “ใหอธกิารบดพิีจารณานํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงต้ัง”
2. ขอ 10 ตัด “คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย” และเพ่ิมผูแทนที่ประชุมคณบดีเปน 2 คน
3. ขอ 10 วรรค 2 แกเปน “ใหอธิการบดีเสนอชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงต้ัง”
4. ขอ 11 เพ่ิมขอความ “สอดคลองกับระเบียบของมหาวิทยาลัยและของวิทยาลัย”
     ตอทาย “…ใหเปนไปดวยความเรียบรอย”
5. ขอ 19 วรรคแรก ปรับขอความใหตรงกับในเอกสารเปรียบเทียบ

4.2 เรื่องแจงเพ่ือทราบ - ไมมี-

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ขออนุมัติต้ังงบประมาณเงินรายไดป 2546 เพ่ิมเติม

ประธานใหรองอธิการบดฝีายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชมุความวา ดวยคณะสถาปตยกรรม-
ศาสตร ไดรบัเงนิงบประมาณแผนดนิ ประจ ําป 2546 เพือ่เปนคาส่ิงกอสราง (ซอมแซมอาคารราวและทรดุ) จ ํานวน
2,000,000 บาท แตผลการเปดซองเสนอราคาไดราคาจางเหมาเปนเงนิ 2,146,301.60 บาท  จงึเสนอขออนมัุติ
ตัง้งบประมาณเงนิรายไดประจ ําปงบประมาณ พ.ศ.2546 เพิม่เตมิ จากเงนิทุนสํ ารองสะสม จ ํานวน 146,301.60 บาท
เพือ่สมทบเงนิงบประมาณแผนดนิเปนคาส่ิงกอสรางสํ าหรบัรายการดงักลาว

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป

เลิกประชุมเวลา     12.45      นาฬิกา

(รองศาสตราจารยกุลธิดา   ทวมสุข)
                รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

                เลขานุการท่ีประชุมคณบดี
นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน   มูลศรี
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
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ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป  โดยมีขอคิดเห็น
เสนอแนะดังน้ี

1. ใหพิจารณาแกไขรางระเบียบฯ กอนนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัย ดังน้ี
 1.1 ขอ 9  อธิการบดีควรเปนประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา
 1.2 ขอ 10  ไมควรระบุให คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปนกรรมการโดย
      ตํ าแหนง  แตควรกํ าหนดใหมีผูแทนที่ประชุมคณบดีสองคน
1.3 ขอ 10  วรรค 2  คํ าวา “…หรือภายนอก…”  ใหแกไขเปน
      “…และภายนอก…”
      และควรตัดขอความ “ โดยการแนะนํ าของคณะกรรมการที่ปรึกษา” ออก
1.4 ขอ 11 บรรทัดที่ 2  ทายขอความ “…ความเรียบรอย…” ใหเติมขอความวา

“ สอดคลองกับระเบียบของมหาวิทยาลัย และวิทยาลัย…”   และควรระบุถึง
องคประกอบของคณะกรรมการอํ านวยการดวย และสัดสวนระหวางกรรมการ
ภายใน และภายนอกดวย

1.5 ใหพิจารณาแกไข ถอยคํ าที่ใช และคํ าผิดใหรางระเบียบฯใหเรียบรอย
 2. ใหมหาวิทยาลัยกํ ากับดูแลวิทยาลัยบัณฑิตศกึษาการจัดการ ในเรื่องของ Output ,
    Outcome ไดแก มาตรฐานวิชาการ   คุณภาพบัณฑิต  การตรวจสอบผลการดํ าเนินงาน
    การจัดสรรผลประโยชนใหมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะเปนผูกํ าหนด กลไก และ
    วิธีการในการกํ ากับ ตรวจสอบ   สํ าหรับเรื่องกระบวนการในการดํ าเนินงานของวิทยาลัย
    ถือเปนเรื่องการบริหารจัดการภายในของวิทยาลัย
3. ควรกํ าหนดใหมีความชัดเจนของตํ าแหนง รองผูอํ านวยการ  เชน  การไดมา , วาระการ
    ดํ ารงตํ าแหนง   และควรมี TOR ในตํ าแหนงดังกลาวดวย
4. โครงสรางของคณะกรรมการชุดตางๆ  ควรมีคณะกรรมการเพียงชุดเดียวที่ทํ าหนาที่

บริหารเพื่อไมใหเกิดความซํ้ าซอนในการปฏิบัติงาน
5. มอบใหรองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศรบัเรือ่งคาตอบแทนผูบรหิารทีเ่ปนขาราชการ
    ไปพิจารณาจัดระบบใหมีความชัดเจน เพ่ือเปนแนวปฏิบัติตอคณะอื่นๆ ดวย
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