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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครั้งที่  14/2547  ณ  วันที่ 4 สิงหาคม 2547

 รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 14/2547

เม่ือวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2547
ณ  หองประชุมสารสิน  ชั้น 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ

*****************************************************
ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต  สกลไชย  อธิการบดี ประธาน
2.  รศ.ดํ ารงค  หอมดี รองอธิการบดฝีายบรหิาร และ

รกัษาราชการแทนคณบดคีณะสถาปตยกรรมศาสตร
3.  รศ.พิศาล  ศิริธร รองอธิการบดีฝายวิจัย
4.  ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
5. รศ.สมหมาย  ปรีเปรม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
6. รศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ คณบดีคณะเกษตรศาสตร
7. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
8. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา คณบดีคณะศึกษาศาสตร
9. ผศ.จงรัก  อิฐรัตน รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา

แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร
10. ผศ.สุชาติ อารีมิตร คณบดีคณะแพทยศาสตร
11. ผศ.ศรีปญญา  ใจใหญ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
12. รศ.ชูชาติ  อารีจิตรานุสรณ 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. รศ.สุเมธ  แกนมณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
19. ผศ.รุง  ธีระพิจิตร คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
20. นางทัศนีย  บุญชูวิทย รกัษาราชการแทนรองผูอํ านวยการฝายบริหาร

แทนผูรักษาราชการแทนผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ
21. รศ.สุจินต  สิมารักษ รักษาราชการแทนผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
22. รศ.ชรัตน  มงคลสวัสดิ์ รักษาราชการแทนผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร
23. รศ.สมภพ  พระธานี ผูอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
24. รศ.วีรพล  คูคงวิริยพันธุ รองผูอํ านวยการ

แทนผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ
25. ผศ.พิศิษฐ  โจทยกิ่ง ประธานสภาคณาจารย
26. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

เลขานุการท่ีประชุมคณบดี
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27. นางสังวาลย  ชางทอง ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาบุคคล
ผูชวยเลขานุการท่ีประชุมคณบดี

 ผูไมมาประชุม
1. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
2. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
3. ผศ.วันชัย   สุมเล็ก คณบดีคณะวิทยาศาสตร
4. ผศ.สุกิจจา  จันทะชุม ผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล

ผูเขารวมประชุม
1. นส.สาธิมา  ปฐมวิริยะวงศ ผูอํ านวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
2. นายบุญญฤทธิ์   สมบัติหลาย รองประธานคนที่ 1

แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง

เริ่มประชุมเวลา 10.40 นาฬิกา

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอที่ประชุม
1.1 การชี้แจงงบประมาณประจํ าป 2548
ประธานแจงตอท่ีประชมุความวา ดวยเม่ือวนัท่ี 27-28 กรกฏาคมทีผ่านมานั้น อธิการบดีไดไปชี้

แจงงบประมาณตอคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจํ าปงบประมาณ 
พ.ศ.2548 จงึทํ าใหตองงดการประชมุสภามหาวทิยาลัยครัง้ท่ี 7/2547 เม่ือวันพุธท่ี 28 กรกฎาคม 2547  สํ าหรับ
การชีแ้จงงบประมาณประจ ําป 2548 ดงักลาว มีเรือ่งท่ีมหาวทิยาลัยตองชีแ้จงคือเรือ่งเกีย่วกบัปญหากอสรางอาคาร
ศนูยหัวใจสิริกิติ์ฯ

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที ่2  เรือ่งรบัรองรายงานการประชมุคณบด ีครัง้ที ่13/2547 เม่ือวนัศกุรที ่16 กรกฎาคม 2547
ท่ีประชุมมีมติใหแกไขในหนาท่ี 6 วาระที่ 4.4 คํ าวา “อักษายอ...” แกไขเปน “อักษรยอ..” เม่ือ

แกไขเรียบรอยแลวท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้ง 13/2547 เม่ือวันศุกรท่ี 16 กรกฎาคม  2547

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน    -ไมมี-

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 รางงบประมาณประจํ าป 2548 ของสถานจัดการและอนุรักษพลังงาน

    ประธานใหคณบดคีณะวศิวกรรมศาสตรเสนอตอท่ีประชมุความวา ดวยสถานจัดการและอนุรักษ
พลังงาน คณะวศิวกรรมศาสตร ไดจดัทํ ารางงบประมาณประจํ าป 2548 (ระหวาง 1 ตลุาคม 2547 - 1 กันยายน
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2548) เรยีบรอยแลว โดยมีประมาณการรายรบัและรายจายเปนเงนิ 19,290,000 บาท ซ่ึงมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณากอนนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องแจงเพ่ือทราบ
5.1 รายงานการตรวจสอบบัญชีประจํ าปงบประมาณเงินรายได พ.ศ.2546
ประธานใหรองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยหนวยตรวจสอบภายใน ไดทํ า

การตรวจสอบบัญชีกับหลักฐานและทะเบียนตางๆ ประจํ าปงบประมาณเงินรายได ป 2546 ส้ินสุด ณ วันท่ี 30
กันยายน 2546 เรียบรอยแลว โดยวิธีทดสอบทางบัญชีเทาท่ีจํ าเปน ปรากฏวาไดจัดทํ าบัญชีเชนเดียวกับปท่ีผานมา
และมียอดคงเหลือถูกตองตามงบรับ-จาย ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม และมีขอสังเกตวา
บางคณะ/หนวยงานมีเงินเหลือจายสุทธิไมเพียงพอเพื่อสมทบจายเขาเงินกองทุน 7% จึงขอใหคณะ/หนวยงาน
พจิารณาในประเด็นนี้สํ าหรับปตอไปดวย

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบใหนํ าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป และมีขอคิดเห็น

เสนอแนะใหสํ านักทะเบียนและประมวลผลพิจารณาดํ าเนินการเรื่องการแจงยอดรายรับจากคาลงทะเบียนของ
นักศึกษาใหแตละคณะใหเร็วขึ้น เพ่ือใหคณะสามารถทราบตัวเลขรายรับที่แทจริงจากคาธรรมเนียมการศึกษา
ตางๆ ซึ่งจะเปนประโยชนตอการบริหารจัดการงบประมาณของคณะยิ่งขึ้นและไมสงผลกระทบตอการหักเงิน
สมทบจายเขากองทุน 7%

5.2 ขอใหสถานศึกษาสนับสนุนกิจกรรมนอกหลักสูตร
ประธานใหรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอตอท่ีประชุมความวา สืบเนื่องจากปญหาความ

ไมสงบเรียบรอยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต กระทรวงศึกษาธิการจึงไดมีหนังสือแจงขอความรวมมือมายัง
สถาบันการศึกษาดวยการขอใหครู อาจารยเพิ่มความเอาใจใส ดูแลใหความชวยเหลือนักเรียน นักศึกษามิใหถูกชัก
จูงเขาไปมีสวนรวมในการกอความไมสงบ พรอมท้ังไดเชิญชวนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรในดาน
ศิลปะ ดนตรี กีฬา และการสรางงานสรางอาชีพเพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน ซ่ึงมีราย
ละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

สํ าหรับในสวนของมหาวิทยาลัยขอนแกนนั้น ก็ไดกํ าหนดจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อสนับสนุน
จํ านวน 7 หลักสูตร และจัดท่ีวิทยาเขตหนองคายอีกจํ านวน 2 หลักสูตร โดยกํ าหนดจัดกิจกรรมตางๆภายในเดือน
กันยายน 2547  และนอกจากนั้น มหาวิทยาลัยยังไดประสานขอความรวมมือไปยังฝายปกครองจังหวัดเพื่อตรวจดู
แลความเรียบรอยบริเวณหลังหอพักนักศึกษา และประสานกับอัยการจังหวัดขอนแกนในการจัดการกรณีพิพาทใน
มหาวิทยาลัย

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบและพิจารณาจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อสนับสนุนหรือสงเสริมให
สโมสรนักศึกษาประจํ าคณะดํ าเนินกิจกรรมตางๆตอไป

ที่ประชุมรับทราบ และมีขอคิดเห็นเสนอแนะดังน้ี
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1. มอบใหฝายพัฒนานักศึกษาพิจารณาเกี่ยวกับระบบการใหคํ าปรึกษาแกนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการกํ าหนดบทบาทของอาจารยที่ปรึกษา และการจัดบริการใหคํ าปรึกษาแนะแนวแก
นักศึกษาใหครอบคลุมปญหาหลายๆดาน

2. มอบใหฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธปรึกษาหารือรวมกับสํ านักทะเบียนและประมวลผล
และรองคณบดีฝายวิชาการคณะตางๆ เพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับระบบการลงทะเบียนใหนักศึกษาไดมีโอกาสพบ
เพ่ือขอคํ าแนะนํ าจากอาจารยที่ปรึกษาในเรื่องการเรียน

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ
6.1 โครงการสงเสรมิการเพ่ิมสมรรถนะและขดีความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ประธานใหเลขานกุารท่ีประชมุแจงตอท่ีประชมุความวา ดวยสํ านักสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะ

บคุลากร สํ านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาไดจดัทํ าโครงการสงเสรมิการเพิม่สมรรถนะและขีดความสามารถใน
การแขงขนัของประเทศ โดยไดจดัประชมุรวมกบัผูเกีย่วของ และผูแทนเครือขาย CRN (Corporative Research
Network) 54 สาขา เพือ่ระดมความคดิในการก ําหนดหัวขอสํ าหรบัการจดัทํ าโครงการในป 2547 ผลจากการประชุม
ไดหัวขอโครงการจ ํานวน 19 หัวขอ ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระ ในสวนของมหาวทิยาลัยขอนแกนมี 1
หัวขอเรือ่งคือ Mathematics Ed. ซ่ึงมี ดร.ไมตร ี อนิทรประสิทธ์ิ คณะศกึษาศาสตร เปนประธาน/ผูรับผิดชอบ

จงึน ําเสนอท่ีประชมุเพือ่ทราบ
ทีป่ระชมุรบัทราบ และมขีอคดิเหน็เสนอแนะเพิม่เตมิวา มหาวทิยาลยัควรทํ าหนังสือเสนอสํ านัก

งานคณะกรรมการการอดุมศกึษาเพือ่ใหพิจารณาปรบัระบบการบริหารจัดการโครงการ CRN เน่ืองจากยังไมมี
หลกัเกณฑและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน

6.2 การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประธานเสนอตอท่ีประชุมความวา ตามที่ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภา

มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแกน ตั้งแตวันท่ี 17 ตุลาคม 2545
เปนตนมา ซ่ึงจะครบวาระการดํ ารงตํ าแหนงในวันท่ี 16 ตุลาคม 2547 ดังนั้น เพื่อใหการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2541 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2547 จึงเห็นควรนํ า
เสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นในเรื่องขั้นตอนการดํ าเนินงาน และกํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหา
บุคคลจากรายชื่อท่ีไดรับการเสนอชื่อของคณะ/หนวยงาน/องคกร ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
โดยมีกํ าหนดเวลาและขั้นตอนในการดํ าเนินการ ดังนี้

ชวงเวลา รายละเอียด
4 สิงหาคม 2547 เสนอท่ีประชุมคณบดีใหความเห็นเพื่อใหคณะ/หนวยงาน/องคกร

เสนอชื่อผูสมควรดํ ารงตํ าแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และกํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหา
บุคคลจากรายชื่อท่ีไดรับการเสนอชื่อจากคณะ/หนวยงาน/องคกร

5-31 สิงหาคม 2547 ใหคณะ/หนวยงาน/องคกร เสนอชื่อผูสมควรดํ ารงตํ าแหนงนายกสภา
มหาวิทยาลัย  คณะ/หนวยงาน/องคกรละไมเกิน 2 ชื่อ และผูสมควร
ดํ ารงตํ าแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิไมเกิน 12 ชื่อ
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1-15 กันยายน 2547 ดํ าเนินการสรรหาบุคคลจากรายชื่อท่ีไดรับจากคณะ/หนวยงาน/องคกร
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีท่ีประชุมคณบดีกํ าหนด

16-30 กันยายน 2547 ทาบทามผูไดรับการสรรหา และจัดหาประวัติประกอบการเสนอชื่อเพื่อ
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง

1 ตุลาคม 2547 เปนตนไป นํ าผลการทาบทามเสนอสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ด ําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง และแจงให
สภามหาวิทยาลัยทราบ

และประธานไดเสนอแนวทางและขอพิจารณาในการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยเปนขอมูล
เพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จงึนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบตามที่เสนอและมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังน้ี
1. ควรปรับชวงเวลาในการดํ าเนินการตามขั้นตอนเปนดังน้ี

ขั้นตอนการดํ าเนินการ ชวงเวลาเดิม แกไขเปน
คณะ/หนวยงาน/องคกร เสนอชื่อ 5-31 สิงหาคม 2547 14-31 สิงหาคม 2547
ดํ าเนินการสรรหาฯบุคคลจากรายชื่อฯ 1-15 กันยายน 2547 1-8 กันยายน 2547
ทาบทามผูไดรับการสรรหาฯ 16-30 กันยายน 2547 9-30 กันยายน 2547

2. ใหแตงต้ังคณะทํ างานเพ่ือรวบรวมรายชื่อผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดํ ารงตํ าแหนงนายก
สภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประกอบดวย

1. คณบดีคณะแพทยศาสตร เปน ประธาน
2. คณบดีคณะเกษตรศาสตร เปน คณะทํ างาน
3. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปน คณะทํ างาน
4. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เปน คณะทํ างาน
5. ผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ เปน คณะทํ างาน
6. ประธานสภาคณาจารย เปน คณะทํ างาน
7. นายกิตติพงษ  วงศวิชิต เปน คณะทํ างาน
8. รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ เปน คณะทํ างานและเลขานุการ
9. หัวหนางานประชุม เปน ผูชวยเลขานุการ

โดยใหคณะทํ างานดังกลาวมีหนาที่รวบรวมรายชื่อผูมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดํ ารงตํ าแหนง
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนขอมูลประกอบใหคณะ/หนวยงาน
พิจารณาประกอบการเสนอชื่อ

ทั้งน้ีใหคณบดี/ผูอํ านวยการ เสนอชื่อผูมีคุณสมบัติเหมาะสมดังกลาว พรอมสรุปความรูความ
สามารถ ประสบการณโดยสังเขป สงไปยังงานประชุม กองกลาง เพ่ือรวบรวมเสนอตอคณะทํ างานฯ

3. ใหแตงต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองรายชื่อที่คณะ/หนวยงานเสนอเพื่อดํ ารงตํ าแหนงนายก
สภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประกอบดวย

1. คณบดีคณะแพทยศาสตร เปน ประธาน
2. คณบดีคณะเกษตรศาสตร เปน กรรมการ
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3. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปน กรรมการ
4. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เปน กรรมการ
5. ผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ เปน กรรมการ
6. คณบดีคณะศึกษาศาสตร เปน กรรมการ
7. คณบดีคณะเทคนิคการแพทย เปน กรรมการ
8. คณบดีคณะเทคโนโลยี เปน กรรมการ
9. ประธานสภาคณาจารย เปน กรรมการ
10. นายกิตติพงษ  วงศวิชิต เปน กรรมการ
11. รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธเปน กรรมการและเลขานุการ
12. ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาบุคคล เปน กรรมการและผูชวยเลขานุการ

โดยใหคณะกรรมการดังกลาว มีหนาที่กลั่นกรองรายชื่อที่คณะ/หนวยงาน องคกรตางๆ
เสนอมาใหที่ประชุมคณบดีพิจารณา จํ านวนไมนอยกวา 3 เทาของจํ านวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณ
วุฒิที่จะดํ าเนินการสรรหา

4. ขอคิดเห็นเสนอแนะอื่นๆ
- หากคณะ/หนวยงานพิจารณาใหบุคลากรมีสวนรวมในการเสนอชื่อ ขอใหครอบคลุมถึง

พนักงานมหาวิทยาลัยดวย
- ใหงานประชุมรวบรวมขอมูลรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยของรัฐจํ านวน 24 แหง

รวมทั้ง กฎหมาย พระราชบัญญัติที่เก่ียวของ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณา

6.3 การติดตั้งระบบเครือขายไรสายในคณะ/หนวยงานตางๆ
ประธานใหผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอรแจงตอท่ีประชุมความวา ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีและ

สารสนเทศไดจัดสรรงบประมาณใหกับมหาวิทยาลัยขอนแกนจํ านวน 6,000,000 บาท เพื่อดํ าเนินโครงการนํ ารอง
เครือขายไรสายในพื้นท่ีมหาวิทยาลัยนั้น  ในการนี้ ศูนยคอมพิวเตอรพรอมจะดํ าเนินการดังกลาวแลว จึงใครขอ
ความรวมมือใหคณะ/หนวยงานตางๆ แจงจุดท่ีจะติดตั้งระบบเครือขายดังกลาวใหทราบโดยดวนดวย

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบและขอความรวมมือ
ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 12.30 นาฬิกา

                 (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)
                   รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

                  เลขานุการท่ีประชุมคณบดี
นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน  มูลศรี
ผูบันทึกรายงานการประชุม
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