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รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 13/2547
เมื่อวันศุกรที่ 16 กรกฎาคม 2547
ณ หองประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแกนกัลปพฤกษ
*****************************************************
ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต สกลไชย
2. รศ.ดํารงค หอมดี
3. ผศ.อารมย ตัตตะวะศาสตร
4. ผศ.พิสิฎฐ เจริญสุดใจ
5. ผศ.โฆสิต แจงสกุล
6. ผศ.วรรณี เนตรสิงหนารท

7. รศ.สมหมาย ปรีเปรม
8. รศ.อัศนี ปาจีนบูรวรรณ
9. นายธนากร วงศวัฒนาเสถียร
10. รศ.สุลัดดา ลอยฟา
11. ผศ.จงรัก อิฐรัตน
12. ผศ.นเรศ วโรภาสตระกูล
13. รศ.สมาน ลอยฟา
14. รศ.สุภาภรณ พัวเพิ่มพูลศิริ
15. ผศ.วีระศักดิ์ ชายผา
16. รศ.สุวดี โฆษิตบวรชัย
17. รศ.บังอร ศรีพานิชกุลชัย
18. ผศ.หลา อาจวิชัย
19. รศ.สุเมธ แกนมณี

อธิการบดี
ประธาน
รองอธิการบดีฝา ยบริหาร และ
รักษาราชการแทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
รองอธิการบดีฝายวิจัย
ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนากีฬา
แทนรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยสิน
แทนรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ และ
รักษาราชการแทนรองผูอํานวยการฝายบริหาร
แทนผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณบดีคณะเกษตรศาสตร
รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ
แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา
แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร
รองคณบดีฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร
รองคณบดีฝายบริหาร
แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รองคณบดีฝายวิจัย
แทนคณบดีคณะเทคนิคการแพทย
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
รองคณบดีฝายวิชาการ
แทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
รองคณบดีฝายบริหาร
แทนคณบดีคณะเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
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20. นายพยุงศิลป เปศรี
21. นางทัศนีย บุญชูวิทย
22. รศ.ชรัตน มงคลสวัสดิ์
23. รศ.สมภพ พระธานี
24. รศ.วีรพล คูคงวิริยพันธุ
25. นางพรรณวดี ตันติศิรินทร
26. รศ.กุลธิดา ทวมสุข
27. นางสังวาลย ชางทอง

รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา
แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
รักษาราชการแทนรองผูอํานวยการฝายบริหาร
แทนผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
รักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
ผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รองผูอํานวยการ
แทนผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ
รองประธานสภาคณาจารย คนที่ 1
แทน ประธานสภาคณาจารย
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
เลขานุการที่ประชุมคณบดี
ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาบุคคล
ผูชวยเลขานุการที่ประชุมคณบดี

ผูไมมาประชุม
1. ผศ.วันชัย สุมเล็ก
2. รศ.ประจักษ พัวเพิ่มพูลศิริ
3. รศ.สุจินต สิมารักษ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
รักษาราชการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผูเขารวมประชุม
1. นส.สาธิมา ปฐมวิริยะวงศ

ผูอํานวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

เริ่มประชุมเวลา 11.15 นาฬิกา
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงตอที่ประชุม
1.1 ขอเชิญรวมกิจกรรม “วันเปดประตูสูสถานศึกษา (Open House)”
และรวมรับฟงการปาฐกถาพิเศษโดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
ประธานใหเลขานุการทีป่ ระชุมเสนอตอทีป่ ระชุมความวา ดวยกระทรวงศึกษาธิการกําหนดจัดกิจ
กรรมฉลองวาระครบรอบ 1 ป ของการปรับเขาสูโ ครงสรางใหมตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 เพือ่ เผยแพรบทบาทของกระทรวงฯใหสาธารณชนไดรับทราบในรูปแบบ Open House
พรอมกันทัว่ ประเทศ ในระหวางวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2547 นี้ ในการนี้ มหาวิทยาลัยขอนแกนจึงไดจัดกิจกรรม
“วันเปดประตูสสู ถานศึกษา (Open House)” เพือ่ เขารวมกิจกรรมดังกลาว โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ใหประชาชน ผู
สนใจเขาเยี่ยมชมกิจการภายในของมหาวิทยาลัยและเปนการเผยแพรบทบาทและภารกิจดานการเรียนการสอนรวม
ทัง้ ผลงานทางวิชาการและวิจยั ของมหาวิทยาลัยดวย โดยในพิธเี ปดงานดังกลาวในวันที่ 17 กรกฎาคม 2547 นั้น จะ
มีการถายทอดสดการแสดงปาฐกถาพิเศษ โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี จากศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ โดยใน
งานดังกลาวยังประกอบดวยกิจกรรมในลักษณะตางๆ ณ บริเวณลานนําพุ
้ อาคารศูนยวิชาการ อาทิเชน การสาธิต
รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 13/2547 ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2547

-3-

โปรแกรมการเรียนการสอนและการพัฒนาทักษะการเรียนรู เชน e-learning โปรแกรมภาษาอังกฤษ การจัดแสดง
ผลงานสิง่ ประดิษฐ Innovation นิทรรศการแนะนําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาธิตการใชโปรแกรมระบบการลง
ทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมตามคณะตางๆคือคณะเทคนิคการแพทย คณะแพทย
ศาสตร และคณะวิทยาการจัดการ ซึง่ มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและขอเรียนเชิญทุกทานรวมกิจกรรมดังกลาวดวย
ที่ประชุมรับทราบ
1.2 การบรรยายพิเศษโดย ดร.ภาวิช ทองโรจน
ประธานแจงตอที่ประชุมความวา ดวยในวันที่ 23 กรกฎาคม 2547 เวลา 17.30 น.เปนตนไป
ดร.ภาวิช ทองโรจน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะใหเกียรติมาบรรยายพิเศษในหัวขอ “Higher
Education Key To Nation’s Competitiveness” ณ หองอาหารศาลาไทย ชั้น 4 โรงแรมโซฟเทล ราชา ออคิด
จ.ขอนแกน
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและขอเรียนเชิญคณบดี ผูอํานวยการทุกทานรวมฟงการบรรยาย
พิเศษและรับประทานอาหารเย็นรวมกัน ตามกําหนดการดังกลาวดวย โดยมหาวิทยาลัยจะมีหนังสือเรียนเชิญอีก
ครั้งหนึ่ง
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรือ่ งรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครัง้ ที่ 12/2547 เมือ่ วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2547
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้ง 12/2547 เมื่อวันพุธที่ 7 กรกฏาคม 2547
โดยไมมีขอแกไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
3.1 รางระเบียบวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการฯ วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ...
ประธานใหผูอํานวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการเสนอตอที่ประชุมความวา สืบเนื่องจาก
ที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 26/2546 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2546 ไดพิจารณารางระเบียบมหาวิทยาลัย
ขอนแกน วาดวยพนักงานโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ พ.ศ.... แลว มีมติดงั นี้
1. เนือ่ งจากเนือ้ หาสวนใหญในรางระเบียบ วาดวยพนักงานโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา
การจัดการ พ.ศ.... มีขอ ความและรายละเอียดเหมือนกันกับในขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2543 จึงเห็นควรใหระบุในระเบียบวา การบริหารพนักงานของโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2543 และเพิม่ เติมในสวนทีจ่ ะทําใหเกิด
ความคลองตัวและสอดคลองตามเจตนารมณของวิทยาลัย ดังนี้
- อํานาจหนาที่ตางๆในการบริหารพนักงานโครงการฯ ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการ
อํานวยการ
- การกําหนดเงินเดือน คาตอบแทน และสิทธิประโยชนตางๆ ใหเปนไปตามที่โครงการฯ
กําหนด
- การบรรจุและแตงตั้งพนักงานโครงการฯ ควรใหผูอํานวยการเปนผูลงนามในสัญญาจาง
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ทั้งนี้ การใชขอความและรายละเอียดตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย วาดวยพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2543 จะทําใหการพิจารณาในเรือ่ งการขอตําแหนงทางวิชาการ และประเด็นอืน่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วของกับกฎหมายและหลักเกณฑของ ก.ม. ครอบคลุมถึงพนักงานของโครงการฯ ดวย
2. ใหปรับจากระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนระเบียบโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน เนือ่ งจากเปนระเบียบยอยของมหาวิทยาลัย
3. ในสวนทีเ่ กีย่ วกับหลักเกณฑและคุณสมบัตกิ ารขอตําแหนงทางวิชาการของพนักงาน
สายผูส อนใหตดั ขอความออกไปกอน และใหฝา ยวิชาการฯ และกองการเจาหนาที่ ดําเนินการยกรางประกาศเกีย่ วกับ
การขอตําแหนงทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย ซึง่ จะครอบคลุมสําหรับพนักงานขององคกรในกํากับดวย
บัดนี้ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการไดนํารางระเบียบดังกลาวกลับไปพิจารณาทบทวนและ
ปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว จึงขอเสนอ รางระเบียบวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.... ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีขอคิดเห็นเสนอแนะใหพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติมกอนนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัย ดังนี้
- ควรเพิ่มความชัดเจนของการบรรจุแตงตั้ง สัญญาจาง ในกรณีของพนักงานวิทยาลัย
ประเภทผูบริหารและผูสอน และในกรณีของบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่สังกัดคณะ/หนวย
งานอื่นแตไปปฏิบัติงานที่วิทยาลัยดวย
- เห็นควรเพิ่มบทเฉพาะกาล โดยระบุใหบุคลากรของวิทยาลัยฯที่ปฏิบัติงานอยูเดิมเปน
พนักงานวิทยาลัยตามระเบียบใหมตอไป
- ขอ 7 ในรางระเบียบฯ ใหแกไขคําวา “พนักงานวิทยาลัย” เปน “ของวิทยาลัย” แทน
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายไดป 2547 เพิ่มเติม
ประธานใหรองอธิการบดีฝา ยแผนและสารสนเทศ เสนอตอที่ประชุมความวา ดวยมีคณะตางๆ
เสนอขออนุมตั ติ งั้ งบประมาณเงินรายไดป 2547 เพิ่มเติม มีรายละเอียด ดังนี้
- คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายไดเพิ่มเติมจากเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษา 500,000 บาท และเงินทุนสํารองสะสม 4,405,100 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น
4,905,100 บาท และตั้งงบประมาณรายจายเปนเงินอุดหนุนคาจางชั่วคราว เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ และหมวดเงินทุน เพื่อเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการจัดการศึกษา
- คณะพยาบาลศาสตร ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายไดเพิ่มเติมจากเงินคาธรรมเนียม
การศึกษา จํานวน 1,117,800 บาท และตั้งงบประมาณรายจายเปนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และหมวดเงินทุนเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานดานการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป
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4.2 การปรับบทบาทและโครงสรางการบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประธานใหผูแทนผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเสนอตอที่ประชุมความ
วา ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดเสนอปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน เพื่อใหมีความสอดคลองกับนโยบาย
และแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยขอนแกน (พ.ศ.2546-2550) และเพื่อใหสามารถรองรับภารกิจการประสาน
งานวิจัยและสนับสนุนงานวิจัยใหกับมหาวิทยาลัย ตลอดจนคงบทบาทการวิจัยและพัฒนารวมกับภาคีทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและสังคม นั้น บัดนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดปรับ
ปรุงแกไขเอกสารโครงการปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานตามขอเสนอแนะจากที่ประชุมรวมระหวางผูแทนคณะ
กรรมการพิจารณาการปรับโครงสรางการบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา และผูบริหารมหาวิทยาลัยกับ
สถาบันวิจัยและพัฒนาเรียบรอยแลว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว เห็ น ชอบให นํ าเสนอคณะกรรมการด า นการบริ ห ารทั่ ว ไปในคณะ
กรรมการดานตางๆของสภามหาวิทยาลัยพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป
โดยที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้
- การกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดขององคกรควรกําหนดใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเนนบท
บาทการดําเนินงานวิจัยที่ตอบสนองกับความตองการของมหาวิทยาลัยและชุมชน
มี
ความเชื่อมโยงกับคณะ/หนวยงานตางๆ
- การแบงโครงสรางใหมนั้น เปนการแบงออกเปนหนวยยอยมากเกินไป อาจสงผลใหเกิด
ขอจํากัดในการใชทรัพยากรรวมกันได ควรกําหนดใหนอยลง โดยอาจเหลือเพียงกลุม
งานวิจัย กับกลุมงานสนับสนุนการวิจัย แตใหมีกลไกในการมอบหมายหนาที่เพื่อความ
คลองตัวในทางปฏิบัติ
- สําหรับตําแหนงหัวหนากลุมงานตางๆ นั้น ควรระบุใหชัดเจนวาตําแหนงใดเปนตําแหนง
ที่มีวาระ หรือไมมีวาระการดํารงตําแหนง
4.3 โครงสรางการบริหารงานสํานักบริหารการวิจัย
ประธานใหผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย ผูแทนรองอธิการบดีฝายวิจัยเสนอตอที่ประชุม ความวา ตาม
ที่มหาวิทยาลัยไดจัดตั้งสํานักงานบริหารการวิจัย ขึ้น ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 7/2547 ลง
วันที่ 28 เมษายน 2547 นั้น ในการนี้ ฝายวิจัย จึงไดจัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ และโครงสรางของ
สํานักบริหารงานวิจัย โดยแบงเปน 4 กลุมงาน คือ 1) กลุมงานสงเสริมและพัฒนาการวิจัย 2) กลุมงานบริหาร
การวิจัย 3) กลุมงานสารสนเทศและธุรกิจการวิจัย และ 4) กลุมงานอํานวยการ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระ
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป และมีขอคิดเห็น
เสนอแนะ ดังนี้
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- ขอใหพิจารณาความเหมาะสมของการใชคําวา “กลุมงาน” หรือ “กลุมภารกิจ” รวมถึง
ตําแหนงหัวหนา วาควรเปนตําแหนงมีวาระหรือไมมีวาระ โดยพิจารณาตามแนวทางการ
ปรับโครงสราง การแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัยดวย
- คณะกรรมการประสานงานวิจัย มข. ไมควรระบุอยูในโครงสราง
- ควรพิจารณาบุคลากรที่จะพัฒนาธุรกิจกับการตลาดเพื่อรองรับภารกิจในอนาคตดวย
4.4 รางพระราชกฤษฎีกา วาดวย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ....
ประธานใหเลขานุการที่ประชุมคณบดีเสนอตอที่ประชุมความวา ตามที่คณะกรรมการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 3/2547เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2547 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ รางพระราช
กฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษายอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจํา
ตําแหนงของมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.... แลวนั้น เนื่องจาก มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดเปดสอน
สาขาวิชานิติศาสตร และสาขาวิชาการวางแผนภาคและเมืองเพิ่มขึ้น จึงกําหนดปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับ
ทัง้ สองสาขาวิชาดังกลาวเพิม่ เติม เพือ่ ใหเปนไปตาม มาตรา 45 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ.2541 ที่บัญญัติวา การกําหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด และจะใชอักษรยอสําหรับสาขาวิชานั้นอยางไร
ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป
4.5 ขอแกไขระเบียบฯ วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2544
ประธานใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมความวา บัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย เห็นสมควรใหมีการแกไขระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2544 โดยขอแกไขใน 2 ประเด็น คือ 1) เกี่ยวกับคุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ หรือ การศึกษาอิสระ (Advisor) และ 2) การขอขยายเวลาการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่อยูระหวางรอ
การยอมรับใหตีพิมพผลงานวิทยานิพนธ สําหรับหลักสูตรซึ่งกําหนดใหการตีพิมพผลงานวิทยานิพนธเปนสวนหนึ่ง
ของเงื่อนไขในการสําเร็จการศึกษา ไดจัดทํารางระเบียบฯวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2547 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป และมี
ขอเสนอแนะวานักศึกษาไมควรตองจายคาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพในระหวางรอการยอมรับใหตีพิมพ
ผลงานในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่หลักสูตรกําหนด เนื่องจากไมไดใชบริการใดๆของมหาวิทยาลัย
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจงเพื่อทราบ
5.1 มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการผลิตครูการศึกษาพื้นฐานระดับปริญญาตรี
(หลักสูตร 5 ป)
ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2546 อนุมัติหลักการของโครงการผลิตครู
การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ป) และไดมีมติเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2547 โดยสรุป
คือ 1) นักศึกษาครูตามโครงการฯ จะไดรับจัดสรรเงินคนละ 84,000 บาท/คน/ป (ทุนการศึกษา 69,000 บาท
และงบดําเนินการ 15,000 บาท) 2) ใหกระทรวงศึกษาธิการปรับแผนการดําเนินการโครงการฯ จากเดิม โครง
การฯตามแผน 3 ป(พ.ศ.2547-2549) ปละ 2,500 คน เปน โครงการนํารอง 1 ป จํานวน 2,500 คน เพื่อ
ประเมินผลการดําเนินโครงการฯกอน 3)อนุมัติใหสถาบันผลิตครูนอกจาก 12 ศูนยการผลิตที่กระทรวงศึกษาธิการ
ไดประกาศไปแลวเขารวมการผลิตครูและเขารวมพัฒนาวิชาชีพครูไดตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ
ซึ่งมีราย
ละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
5.2 คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548
ของนายกรัฐมนตรี
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดสงคําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย ประ
จําปงบประมาณ พ.ศ.2547 ของ พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่แถลงตอสภาผูแทนราษฏร เมื่อ
วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2547 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
5.3 การขออนุมัติเปดหลักสูตร
- ขอถอนวาระ ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 งานมหกรรมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ และ
ฉลองมหาวิทยาลัยขอนแกน ครบรอบ 40 ป
ประธานใหเลขานุการทีป่ ระชุมเสนอตอทีป่ ระชุมความวา ดวยมหาวิทยาลัยกําหนดจัดงานมหกรรม
วิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินนี าถและฉลองมหาวิทยาลัยขอนแกนครบรอบ 40 ป
ในระหวางวันที่ 6-8 สิงหาคม 2547 ณ ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก มีกจิ กรรม นิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติ และ นิทรรศการฉลองมหาวิทยาลัยขอนแกน ครบรอบ 40 ป ซึง่ มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม
จึงนําเสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบและขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธงานดังกลาวดวย
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ทีป่ ระชุมรับทราบ
6.2 ผลการคัดเลือกทุนโครงการสนับสนุนการศึกษาแกเด็กอัจฉริยะ
ประธานแจงตอทีป่ ระชุมความวา ตามทีส่ านั
ํ กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดออกประกาศรับ
สมัครคัดเลือกเพือ่ รับทุนโครงการสนับสนุนการศึกษาแกเด็กอัจฉริยะเพือ่ ศึกษาตอระดับปริญญาโท-เอก ณ ตาง
ประเทศในสาขาตางๆ จํานวน 73 ทุน นัน้ บัดนี้ การคัดเลือกผูร บั ทุนเสร็จเรียบรอยแลว มีผูผานการคัดเลือกและมี
สิทธิร์ บั ทุน จํานวน 58 คน สังกัดสถาบันอุดมศึกษาจํานวน 21 ทุน และในจํานวนนี้มีอาจารยจากมหาวิทยาลัย
ขอนแกนทีไ่ ดรบั ทุนจํานวน 4 คน คือ
1. นายไพโรจน มูลตระกูล ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร ไดทุนสาขา Nanotechnology
2. นายพรจักร ศรีพชั ราวุธ ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร ไดทุนสาขาฟสิกส
3. นายธเนศ วัฒนกุล วิทยาเขตหนองคาย ไดทุนสาขาเศรษฐศาสตร
4. นางสาวนงนิตย มุย ศิริ คณะวิทยาการจัดการ ไดทนุ สาขาบริหารธุรกิจ
โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอความรวมมือใหแตละมหาวิทยาลัยชวยดูแลผูรับทุน
ใหไปศึกษาในสาขาและมหาวิทยาลัยตางประเทศทีม่ ชี อื่ เสียง คุณภาพดี และ ก.พ.รับรองดวย และมีขอสังเกตวาเหตุ
ทีม่ ผี ผู า นการคัดเลือกนอยนัน้ สาเหตุหนึง่ เนือ่ งมาจากขาดความพรอมในดานภาษาอังกฤษ
เลขานุการทีป่ ระชุมไดแจงตอทีป่ ระชุมเพิม่ เติมวา ปจจุบนั มหาวิทยาลัยไดจัดหลักสูตรฝกอบรม
ทางดานภาษาอังกฤษเพือ่ เตรียมความพรอมใหกบั คณาจารย หลายหลักสูตรดวยกัน ซึ่งจะสงรายละเอียดตางๆ ให
คณะทราบเปนระยะตอไป
ทีป่ ระชุมรับทราบ
6.3 การเรงรัดการดําเนินงานและการใชจา ยเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2547
ประธานใหรองอธิการบดีฝา ยบริหารเสนอตอทีป่ ระชุมความวา ดวยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาไดมหี นังสือแจงขอใหมหาวิทยาลัยเรงรัดการดําเนินงานและการใชจา ยเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2547 ใหไดตามเปาหมายทีร่ ฐั บาลกําหนดไว คือ เมื่อสิ้นสุดไตรมาส 4 สามารถเบิกจายได รอยละ 92 และใน
สวนของงบลงทุนมีการเบิกจายไมตากว
ํ่ ารอยละ 72
ในสวนของมหาวิทยาลัยขอนแกน ผลการใชจา ยงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2547 เมื่อ
สิน้ สุดไตรมาสที่ 3 (30 มิถุนายน 2547) รวมเบิกจายไปแลวรอยละ 62.09 ซึ่งยังตํากว
่ าเปาหมายที่รัฐบาลได
กําหนดไว ในการนี้ เพือ่ ใหการดําเนินการใชจา ยงบประมาณในปตอ ไปเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอ
กําหนดปฏิทนิ การกํากับโครงการสิง่ กอสรางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 และกําหนดปฏิทิน การกํากับครุภัณฑ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548 ซึง่ มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
จึงนําเสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบและพิจารณา
ทีป่ ระชุมรับทราบ และเห็นชอบใหคณะ/หนวยงานตางๆปฏิบัติตามกําหนดปฏิทินที่เสนอ
โดยมหาวิทยาลัยจะมีหนังสือแจงรายละเอียดไปยังคณะ หนวยงานตางๆ ตอไป
สําหรับคณะ/หนวยงานที่ยังมีปญหาในการเบิกจายงบประมาณแผนดิน โดยเฉพาะงบลงทุน
นั้น ขอใหเรงดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว
ที่ประชุมเสนอใหมีหนวยงานกลางเพื่อพิจารณาปญหาเรื่องแบบแปลนของสิ่งกอสรางเพื่อ
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ไมใหเกิดความลาชาในการดําเนินการ
เลิกประชุมเวลา 13.40 นาฬิกา

(รองศาสตราจารยกุลธิดา ทวมสุข)
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน มูลศรี
ผูบันทึกรายงานการประชุม
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ประธานใหรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธเสนอตอที่ประชุม ความวา ดวยบัณฑิต
วิทยาลัยไดเสนอขออนุมัติเปดสอนหลักสูตร ซึ่งไดผานความเห็นชอบที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
ครั้งที่ 6/2547 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2547 เรียบรอยแลว จํานวน 1 หลักสูตร คือ
ลําดับ
ชื่อหลักสูตร
สาขาวิชา
ขอมูลหลักสูตรเดิม
ขอมูลการขออนุมัติ
ที่
1. ขออนุมัติเปดหลักสูตรที่มีอยูแลวเปนหลักสูตรประเภทอื่น
1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย เปนหลักสูตรปกติ (สอน ขอเปดเพิ่มเปนหลัก
และพัฒนา
เปนภาษาไทย) ไดรับ
สูตรนานาชาติ
เภสัชภัณฑ
อนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยเมื่อคราว
ประชุมครั้งที่ 8/2545
เมื่อ วันที่ 28 สิงหาคม
2545
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
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