
- 1 -

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครั้งที่  13/2547  ณ  วันที่ 16 กรกฎาคม 2547

 รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 13/2547

เม่ือวันศุกรที่ 16 กรกฎาคม 2547
ณ  หองประชุมสารสิน  ชั้น 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ

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

รกัษาราชการแทนคณบดคีณะสถาปตยกรรมศาสตร
3.  ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
4.  ผศ.พิสิฎฐ  เจรญิสุดใจ รองอธิการบดีฝายวิจัย
5. ผศ.โฆสิต  แจงสกุล ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนากีฬา

แทนรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
6. ผศ.วรรณี  เนตรสิงหนารท ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยสิน

แทนรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ และ
รกัษาราชการแทนรองผูอํ านวยการฝายบริหาร
แทนผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล

7. รศ.สมหมาย  ปรีเปรม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
8. รศ.อศันี  ปาจีนบูรวรรณ คณบดีคณะเกษตรศาสตร
9.  นายธนากร  วงศวัฒนาเสถียร รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ

แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
10. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา คณบดีคณะศึกษาศาสตร
11. ผศ.จงรัก  อิฐรัตน รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา

แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร
12. ผศ.นเรศ  วโรภาสตระกูล รองคณบดีฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร
13. รศ.สมาน  ลอยฟา รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
14. รศ.สุภาภรณ  พัวเพิ่มพูลศิริ รองคณบดีฝายวิจัย

แทนคณบดีคณะเทคนิคการแพทย
15. ผศ.วีระศักดิ์  ชายผา คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
16. รศ.สุวดี  โฆษิตบวรชัย  รองคณบดีฝายวิชาการ

แทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
17. รศ.บังอร   ศรีพานิชกุลชัย คณบดีคณะเภสัชศาสตร
18. ผศ.หลา  อาจวิชัย รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะเทคโนโลยี
19. รศ.สุเมธ  แกนมณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
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20. นายพยุงศิลป  เปศรี รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา
แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร

21. นางทัศนีย  บุญชูวิทย รกัษาราชการแทนรองผูอํ านวยการฝายบริหาร
แทนผูรักษาราชการแทนผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ

22. รศ.ชรัตน  มงคลสวัสดิ์ รักษาราชการแทนผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร
23. รศ.สมภพ  พระธานี ผูอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
24. รศ.วีรพล  คูคงวิริยพันธุ รองผูอํ านวยการ

แทนผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ
25. นางพรรณวดี  ตันติศิรินทร รองประธานสภาคณาจารย คนท่ี 1
                                                             แทน ประธานสภาคณาจารย
26. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

เลขานุการท่ีประชุมคณบดี
27. นางสังวาลย  ชางทอง ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาบุคคล

ผูชวยเลขานุการท่ีประชุมคณบดี

ผูไมมาประชุม
1. ผศ.วันชัย   สุมเล็ก คณบดีคณะวิทยาศาสตร
2. รศ.ประจักษ  พัวเพิ่มพูลศิริ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
3. รศ.สุจินต  สิมารักษ รักษาราชการแทนผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผูเขารวมประชุม
1. นส.สาธิมา  ปฐมวิริยะวงศ ผูอํ านวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

เริ่มประชุมเวลา 11.15 นาฬิกา

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอที่ประชุม
1.1  ขอเชิญรวมกิจกรรม “วันเปดประตูสูสถานศึกษา (Open  House)”

               และรวมรับฟงการปาฐกถาพิเศษโดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
ประธานใหเลขานกุารท่ีประชมุเสนอตอท่ีประชมุความวา ดวยกระทรวงศึกษาธิการกํ าหนดจัดกิจ

กรรมฉลองวาระครบรอบ 1 ป ของการปรบัเขาสูโครงสรางใหมตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกระทรวง
ศกึษาธิการ พ.ศ. 2546 เพือ่เผยแพรบทบาทของกระทรวงฯใหสาธารณชนไดรับทราบในรูปแบบ Open House
พรอมกนัท่ัวประเทศ ในระหวางวนัท่ี 17-18 กรกฎาคม 2547 นี ้ในการนี ้มหาวิทยาลัยขอนแกนจงึไดจัดกิจกรรม
“วนัเปดประตสููสถานศึกษา (Open  House)” เพือ่เขารวมกิจกรรมดังกลาว โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่ใหประชาชน ผู
สนใจเขาเย่ียมชมกิจการภายในของมหาวิทยาลัยและเปนการเผยแพรบทบาทและภารกิจดานการเรียนการสอนรวม
ท้ังผลงานทางวชิาการและวจิยัของมหาวทิยาลัยดวย โดยในพธีิเปดงานดงักลาวในวันท่ี 17 กรกฎาคม 2547 นั้น จะ
มีการถายทอดสดการแสดงปาฐกถาพิเศษ โดย ฯพณฯ นายกรฐัมนตร ี จากศนูยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์  โดยใน
งานดงักลาวยังประกอบดวยกจิกรรมในลกัษณะตางๆ ณ บรเิวณลานนํ ้าพ ุ อาคารศนูยวิชาการ อาทิเชน การสาธิต
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โปรแกรมการเรยีนการสอนและการพฒันาทักษะการเรยีนรู เชน e-learning  โปรแกรมภาษาอังกฤษ  การจัดแสดง
ผลงานส่ิงประดษิฐ Innovation นทิรรศการแนะน ําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  สาธิตการใชโปรแกรมระบบการลง
ทะเบยีนเรยีนของมหาวทิยาลัย นอกจากนี ้ ยังมีการจดักจิกรรมตามคณะตางๆคือคณะเทคนคิการแพทย คณะแพทย
ศาสตร และคณะวทิยาการจดัการ ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบและขอเรียนเชญิทุกทานรวมกิจกรรมดังกลาวดวย
ที่ประชุมรับทราบ

1.2 การบรรยายพิเศษโดย ดร.ภาวิช  ทองโรจน
ประธานแจงตอท่ีประชุมความวา ดวยในวันท่ี 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

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบและขอเรียนเชิญคณบดี ผูอํ านวยการทุกทานรวมฟงการบรรยาย
พิเศษและรับประทานอาหารเย็นรวมกัน ตามกํ าหนดการดังกลาวดวย โดยมหาวิทยาลัยจะมีหนังสือเรียนเชิญอีก
ครั้งหนึ่ง

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที ่2  เรือ่งรบัรองรายงานการประชมุคณบด ีครัง้ที ่12/2547 เม่ือวนัพุธที ่7 กรกฎาคม 2547
ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้ง 12/2547 เม่ือวันพุธท่ี 7 กรกฏาคม  2547

โดยไมมีขอแกไข

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน
                   3.1 รางระเบียบวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการฯ วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ...

ประธานใหผูอํ านวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการเสนอตอท่ีประชุมความวา สืบเนื่องจาก
ท่ีประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 26/2546 เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2546 ไดพิจารณารางระเบยีบมหาวทิยาลัย
ขอนแกน วาดวยพนกังานโครงการวทิยาลัยบณัฑติศกึษาการจดัการ พ.ศ.... แลว มีมติดงันี้

1. เนือ่งจากเนือ้หาสวนใหญในรางระเบยีบ วาดวยพนกังานโครงการวทิยาลัยบณัฑติศกึษา
การจดัการ พ.ศ.... มีขอความและรายละเอยีดเหมอืนกนักบัในขอบงัคับมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวยพนกังาน
มหาวทิยาลัย พ.ศ.2543 จงึเห็นควรใหระบใุนระเบยีบวา การบรหิารพนกังานของโครงการวทิยาลัยบณัฑติศกึษาการจดัการ
ใหเปนไปตามขอบงัคับมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวยพนกังานมหาวทิยาลัย พ.ศ.2543 และเพิม่เตมิในสวนท่ีจะทํ าใหเกดิ
ความคลองตวัและสอดคลองตามเจตนารมณของวทิยาลัย ดงันี้

-  อํ านาจหนาท่ีตางๆในการบริหารพนักงานโครงการฯ ใหเปนอํ านาจของคณะกรรมการ
    อํ านวยการ
-  การกํ าหนดเงินเดือน คาตอบแทน และสิทธิประโยชนตางๆ ใหเปนไปตามที่โครงการฯ
    กํ าหนด
-  การบรรจุและแตงตั้งพนักงานโครงการฯ ควรใหผูอํ านวยการเปนผูลงนามในสัญญาจาง
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ท้ังนี้ การใชขอความและรายละเอียดตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย วาดวยพนกังาน
มหาวทิยาลัย พ.ศ.2543 จะทํ าใหการพจิารณาในเรือ่งการขอต ําแหนงทางวชิาการ และประเดน็อืน่ๆ
ท่ีเกีย่วของกบักฎหมายและหลกัเกณฑของ ก.ม. ครอบคลมุถงึพนกังานของโครงการฯ ดวย

2. ใหปรบัจากระเบยีบมหาวทิยาลัยขอนแกน เปนระเบยีบโครงการวทิยาลัยบณัฑติศกึษา-
การจดัการ มหาวทิยาลัยขอนแกน เนือ่งจากเปนระเบยีบยอยของมหาวทิยาลัย

3. ในสวนทีเ่กีย่วกบัหลักเกณฑและคุณสมบตักิารขอต ําแหนงทางวชิาการของพนกังาน
สายผูสอนใหตดัขอความออกไปกอน และใหฝายวชิาการฯ และกองการเจาหนาท่ี ด ําเนนิการยกรางประกาศเกีย่วกบั
การขอต ําแหนงทางวชิาการของพนกังานมหาวทิยาลัย ซ่ึงจะครอบคลมุสํ าหรบัพนกังานขององคกรในก ํากบัดวย

บัดนี้ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการไดนํ ารางระเบียบดังกลาวกลับไปพิจารณาทบทวนและ
ปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว จึงขอเสนอ รางระเบียบวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.... ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีขอคิดเห็นเสนอแนะใหพิจารณาปรับปรุงเพ่ิมเติมกอนนํ าเสนอ

สภามหาวิทยาลัย ดังน้ี
- ควรเพิ่มความชัดเจนของการบรรจุแตงต้ัง สัญญาจาง ในกรณีของพนักงานวิทยาลัย

ประเภทผูบริหารและผูสอน และในกรณีของบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่สังกัดคณะ/หนวย
งานอื่นแตไปปฏิบัติงานที่วิทยาลัยดวย

- เห็นควรเพิ่มบทเฉพาะกาล โดยระบุใหบุคลากรของวิทยาลัยฯที่ปฏิบัติงานอยูเดิมเปน
พนักงานวิทยาลัยตามระเบียบใหมตอไป

- ขอ 7 ในรางระเบียบฯ ใหแกไขคํ าวา “พนักงานวิทยาลัย” เปน “ของวิทยาลัย” แทน

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติต้ังงบประมาณเงินรายไดป 2547 เพ่ิมเติม

    ประธานใหรองอธิการบดฝีายแผนและสารสนเทศ เสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยมคีณะตางๆ
เสนอขออนมัุตติัง้งบประมาณเงนิรายไดป 2547 เพิ่มเติม มีรายละเอยีด ดังนี้

- คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายไดเพิ่มเติมจากเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษา 500,000 บาท และเงินทุนสํ ารองสะสม 4,405,100 บาท รวมเปนเงินท้ังส้ิน
4,905,100 บาท และตั้งงบประมาณรายจายเปนเงินอุดหนุนคาจางชั่วคราว เงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ และหมวดเงินทุน เพื่อเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการจัดการศกึษา

- คณะพยาบาลศาสตร ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายไดเพิ่มเติมจากเงินคาธรรมเนียม
การศึกษา จํ านวน 1,117,800 บาท และตั้งงบประมาณรายจายเปนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และหมวดเงินทุนเพื่อ
สนบัสนุนการดํ าเนินงานดานการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป
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4.2 การปรับบทบาทและโครงสรางการบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประธานใหผูแทนผูรักษาราชการแทนผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเสนอตอท่ีประชุมความ

วา ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดเสนอปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน เพื่อใหมีความสอดคลองกับนโยบาย
และแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยขอนแกน (พ.ศ.2546-2550) และเพื่อใหสามารถรองรับภารกิจการประสาน
งานวิจัยและสนับสนุนงานวิจัยใหกับมหาวิทยาลัย ตลอดจนคงบทบาทการวิจัยและพัฒนารวมกับภาคีท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและสังคม นั้น บัดนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดปรับ
ปรงุแกไขเอกสารโครงการปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานตามขอเสนอแนะจากที่ประชุมรวมระหวางผูแทนคณะ
กรรมการพิจารณาการปรับโครงสรางการบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา และผูบริหารมหาวิทยาลัยกับ
สถาบันวิจัยและพัฒนาเรียบรอยแลว ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหนํ าเสนอคณะกรรมการดานการบริหารทั่วไปในคณะ

กรรมการดานตางๆของสภามหาวิทยาลัยพิจารณากอนนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป
โดยที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะ  ดังน้ี

- การกํ าหนดเปาหมายและตัวชี้วัดขององคกรควรกํ าหนดใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเนนบท
บาทการดํ าเนินงานวิจัยที่ตอบสนองกับความตองการของมหาวิทยาลัยและชุมชน     มี
ความเชื่อมโยงกับคณะ/หนวยงานตางๆ

- การแบงโครงสรางใหมน้ัน เปนการแบงออกเปนหนวยยอยมากเกินไป อาจสงผลใหเกิด
ขอจํ ากัดในการใชทรัพยากรรวมกันได  ควรกํ าหนดใหนอยลง โดยอาจเหลือเพียงกลุม
งานวิจัย กับกลุมงานสนับสนุนการวิจัย  แตใหมีกลไกในการมอบหมายหนาที่เพ่ือความ
คลองตัวในทางปฏิบัติ

- สํ าหรับตํ าแหนงหัวหนากลุมงานตางๆ น้ัน ควรระบุใหชัดเจนวาตํ าแหนงใดเปนตํ าแหนง
ที่มีวาระ หรือไมมีวาระการดํ ารงตํ าแหนง

4.3 โครงสรางการบริหารงานสํ านักบริหารการวิจัย
ประธานใหผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย ผูแทนรองอธิการบดีฝายวิจัยเสนอตอท่ีประชุม ความวา ตาม

ท่ีมหาวิทยาลัยไดจัดตั้งสํ านักงานบริหารการวิจัย ขึ้น ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี 7/2547  ลง
วันท่ี 28 เมษายน 2547 นั้น ในการนี้ ฝายวิจัย จึงไดจัดทํ ารายละเอียดเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ และโครงสรางของ
สํ านักบริหารงานวิจัย  โดยแบงเปน 4 กลุมงาน คือ 1) กลุมงานสงเสริมและพัฒนาการวิจัย  2) กลุมงานบริหาร
การวิจัย 3) กลุมงานสารสนเทศและธุรกิจการวิจัย และ 4) กลุมงานอํ านวยการ ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป และมีขอคิดเห็น

เสนอแนะ ดังน้ี
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- ขอใหพิจารณาความเหมาะสมของการใชคํ าวา “กลุมงาน” หรือ “กลุมภารกิจ” รวมถึง
ตํ าแหนงหัวหนา วาควรเปนตํ าแหนงมีวาระหรือไมมีวาระ โดยพิจารณาตามแนวทางการ
ปรับโครงสราง การแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัยดวย

- คณะกรรมการประสานงานวิจัย มข. ไมควรระบุอยูในโครงสราง
- ควรพิจารณาบุคลากรที่จะพัฒนาธุรกิจกับการตลาดเพื่อรองรับภารกิจในอนาคตดวย

4.4 รางพระราชกฤษฎีกา วาดวย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสํ าหรับสาขาวิชา
      ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจํ าตํ าแหนงของมหาวิทยาลัยขอนแกน
      (ฉบับที่ 2) พ.ศ....
ประธานใหเลขานุการท่ีประชุมคณบดีเสนอตอท่ีประชุมความวา ตามที่คณะกรรมการวิชาการของ

มหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งท่ี 3/2547เม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม 2547 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ รางพระราช
กฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษายอสํ าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจํ า
ตํ าแหนงของมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.... แลวนั้น  เนื่องจาก มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดเปดสอน
สาขาวิชานิติศาสตร และสาขาวิชาการวางแผนภาคและเมืองเพิ่มขึ้น จึงกํ าหนดปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสํ าหรับ
ท้ังสองสาขาวชิาดงักลาวเพิม่เตมิ เพือ่ใหเปนไปตาม มาตรา 45 วรรคสอง แหงพระราชบญัญตัิมหาวทิยาลัยขอนแกน
พ.ศ.2541 ท่ีบัญญัติวา การกํ าหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด และจะใชอักษรยอสํ าหรับสาขาวิชานั้นอยางไร
ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา จงึจํ าเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

 จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป

4.5 ขอแกไขระเบียบฯ วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2544
ประธานใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมความวา บัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการประจํ าบัณฑิตวิทยาลัย เห็นสมควรใหมีการแกไขระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.2544 โดยขอแกไขใน 2 ประเด็น คือ 1) เกี่ยวกับคุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ หรือ การศึกษาอิสระ (Advisor) และ 2) การขอขยายเวลาการศึกษาสํ าหรับนักศึกษาท่ีอยูระหวางรอ
การยอมรับใหตีพิมพผลงานวิทยานิพนธ สํ าหรับหลักสูตรซ่ึงกํ าหนดใหการตีพิมพผลงานวิทยานิพนธเปนสวนหนึ่ง
ของเงื่อนไขในการสํ าเรจ็การศึกษา ไดจัดทํ ารางระเบียบฯวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี 2)
พ.ศ.2547  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป  และมี

ขอเสนอแนะวานักศึกษาไมควรตองจายคาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพในระหวางรอการยอมรับใหตีพิมพ
ผลงานในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่หลักสูตรกํ าหนด เน่ืองจากไมไดใชบริการใดๆของมหาวิทยาลัย
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องแจงเพ่ือทราบ
5.1 มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการผลิตครูการศึกษาพ้ืนฐานระดับปริญญาตรี
      (หลักสูตร 5 ป)
ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติ เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม 2546 อนุมัติหลักการของโครงการผลิตครู

การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ป) และไดมีมติเพิ่มเติม เม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน 2547 โดยสรุป
คือ 1) นักศึกษาครูตามโครงการฯ จะไดรับจัดสรรเงินคนละ 84,000 บาท/คน/ป (ทุนการศึกษา 69,000 บาท
และงบดํ าเนินการ 15,000 บาท) 2) ใหกระทรวงศึกษาธิการปรับแผนการดํ าเนินการโครงการฯ จากเดิม โครง
การฯตามแผน 3 ป(พ.ศ.2547-2549) ปละ 2,500 คน เปน โครงการนํ ารอง 1 ป จํ านวน 2,500 คน เพื่อ
ประเมินผลการดํ าเนินโครงการฯกอน 3)อนุมัติใหสถาบันผลิตครูนอกจาก 12 ศูนยการผลิตท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
ไดประกาศไปแลวเขารวมการผลิตครูและเขารวมพัฒนาวิชาชีพครูไดตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ซ่ึงมีราย
ละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

5.2 คํ าแถลงประกอบงบประมาณรายจาย ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2548
      ของนายกรัฐมนตรี
ดวยสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดสงคํ าแถลงประกอบงบประมาณรายจาย ประ

จ ําปงบประมาณ พ.ศ.2547 ของ พันตํ ารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี ท่ีแถลงตอสภาผูแทนราษฏร เม่ือ
วันพุธท่ี 23 มิถุนายน 2547 ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

5.3 การขออนุมัติเปดหลักสูตร
      - ขอถอนวาระ -

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ
6.1 งานมหกรรมวชิาการเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจาพระบรมราชินีนาถ และ
      ฉลองมหาวทิยาลยัขอนแกน ครบรอบ 40 ป
ประธานใหเลขานกุารท่ีประชมุเสนอตอท่ีประชมุความวา ดวยมหาวิทยาลัยกํ าหนดจัดงานมหกรรม

วชิาการเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจาพระบรมราชนินีาถและฉลองมหาวทิยาลัยขอนแกนครบรอบ 40 ป
ในระหวางวนัท่ี 6-8 สิงหาคม 2547  ณ  ศนูยประชมุอเนกประสงคกาญจนาภเิษก มีกจิกรรม นิทรรศการเฉลิมพระ
เกยีรต ิและ นทิรรศการฉลองมหาวทิยาลัยขอนแกน ครบรอบ 40 ป ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชมุ

จงึน ําเสนอท่ีประชมุเพือ่ทราบและขอความอนเุคราะหประชาสัมพนัธงานดังกลาวดวย
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ทีป่ระชมุรบัทราบ

6.2 ผลการคดัเลอืกทนุโครงการสนบัสนุนการศึกษาแกเด็กอัจฉริยะ
ประธานแจงตอท่ีประชมุความวา ตามทีสํ่ านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ไดออกประกาศรับ

สมัครคดัเลือกเพือ่รบัทุนโครงการสนบัสนนุการศกึษาแกเดก็อจัฉรยิะเพือ่ศกึษาตอระดับปริญญาโท-เอก  ณ ตาง
ประเทศในสาขาตางๆ จ ํานวน 73 ทุน นัน้ บดันี ้การคัดเลือกผูรบัทุนเสรจ็เรยีบรอยแลว มีผูผานการคัดเลือกและมี
สิทธ์ิรบัทุน จ ํานวน 58 คน สังกดัสถาบนัอดุมศกึษาจ ํานวน 21 ทุน และในจํ านวนนี้มีอาจารยจากมหาวิทยาลัย
ขอนแกนท่ีไดรบัทุนจ ํานวน 4 คน คือ

1. นายไพโรจน  มูลตระกูล ภาควชิาฟสิกส คณะวทิยาศาสตร ไดทุนสาขา Nanotechnology
2. นายพรจกัร  ศรพีชัราวุธ ภาควชิาฟสิกส คณะวทิยาศาสตร ไดทุนสาขาฟสิกส
3. นายธเนศ  วฒันกลุ วทิยาเขตหนองคาย ไดทุนสาขาเศรษฐศาสตร
4. นางสาวนงนติย  มุยศริ ิคณะวทิยาการจดัการ ไดทุนสาขาบริหารธุรกิจ
โดยส ํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาขอความรวมมอืใหแตละมหาวิทยาลัยชวยดูแลผูรับทุน

ใหไปศกึษาในสาขาและมหาวทิยาลัยตางประเทศทีมี่ชือ่เสียง คุณภาพด ีและ ก.พ.รับรองดวย  และมีขอสังเกตวาเหตุ
ท่ีมีผูผานการคดัเลือกนอยนัน้ สาเหตหุนึง่เนือ่งมาจากขาดความพรอมในดานภาษาอังกฤษ

เลขานกุารท่ีประชมุไดแจงตอท่ีประชมุเพิม่เตมิวา ปจจบุนัมหาวิทยาลัยไดจัดหลักสูตรฝกอบรม
ทางดานภาษาองักฤษเพือ่เตรยีมความพรอมใหกบัคณาจารย หลายหลักสูตรดวยกัน ซ่ึงจะสงรายละเอยีดตางๆ ให
คณะทราบเปนระยะตอไป

ทีป่ระชมุรบัทราบ

6.3 การเรงรดัการด ําเนินงานและการใชจายเงินงบประมาณประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2547
ประธานใหรองอธิการบดฝีายบรหิารเสนอตอท่ีประชมุความวา ดวยสํ านักงานคณะกรรมการการ

อดุมศกึษาไดมีหนงัสือแจงขอใหมหาวทิยาลัยเรงรดัการด ําเนนิงานและการใชจายเงนิงบประมาณประจํ าปงบประมาณ
พ.ศ.2547 ใหไดตามเปาหมายทีร่ฐับาลก ําหนดไว คือ เม่ือส้ินสุดไตรมาส 4 สามารถเบกิจายได รอยละ 92  และใน
สวนของงบลงทนุมีการเบกิจายไมตํ ่ากวารอยละ 72

ในสวนของมหาวทิยาลัยขอนแกน ผลการใชจายงบประมาณประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2547 เม่ือ
ส้ินสุดไตรมาสที ่3 (30 มิถุนายน 2547) รวมเบกิจายไปแลวรอยละ 62.09  ซ่ึงยังตํ ่ากวาเปาหมายที่รัฐบาลได
ก ําหนดไว  ในการนี ้ เพือ่ใหการด ําเนนิการใชจายงบประมาณในปตอไปเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอ
ก ําหนดปฏิทินการก ํากบัโครงการสิง่กอสรางประจ ําปงบประมาณ พ.ศ. 2548  และกํ าหนดปฏิทิน การก ํากบัครภัุณฑ
ประจ ําปงบประมาณ พ.ศ.2548 ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระ

จงึน ําเสนอท่ีประชมุเพือ่ทราบและพจิารณา
ทีป่ระชมุรบัทราบ และเหน็ชอบใหคณะ/หนวยงานตางๆปฏิบัติตามกํ าหนดปฏิทินที่เสนอ

โดยมหาวทิยาลยัจะมหีนังสอืแจงรายละเอยีดไปยังคณะ หนวยงานตางๆ ตอไป
ส ําหรับคณะ/หนวยงานที่ยังมีปญหาในการเบิกจายงบประมาณแผนดิน โดยเฉพาะงบลงทุน

น้ัน ขอใหเรงดํ าเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว
ที่ประชุมเสนอใหมีหนวยงานกลางเพื่อพิจารณาปญหาเรื่องแบบแปลนของสิ่งกอสรางเพ่ือ



- 9 -

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครั้งที่  13/2547  ณ  วันที่ 16 กรกฎาคม 2547

ไมใหเกิดความลาชาในการดํ าเนินการ

เลิกประชุมเวลา 13.40 นาฬิกา

                 (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)
                   รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

                  เลขานุการท่ีประชุมคณบดี

นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน  มูลศรี
ผูบันทึกรายงานการประชุม
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ประธานใหรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธเสนอตอท่ีประชุม ความวา ดวยบัณฑิต
วิทยาลัยไดเสนอขออนุมัติเปดสอนหลักสูตร ซ่ึงไดผานความเห็นชอบที่ประชุมคณะกรรมการประจํ าบัณฑิตวิทยาลัย
ครั้งท่ี 6/2547 เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2547 เรียบรอยแลว จํ านวน 1 หลักสูตร  คือ
ล ําดับ
ที่

ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ขอมูลหลักสูตรเดิม ขอมูลการขออนุมัติ

1. ขออนุมัติเปดหลักสูตรที่มีอยูแลวเปนหลักสูตรประเภทอื่น
1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย

และพัฒนา
เภสัชภัณฑ

เปนหลักสูตรปกติ (สอน
เปนภาษาไทย) ไดรับ
อนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยเม่ือคราว
ประชุมครั้งท่ี 8/2545
เม่ือ วันท่ี 28 สิงหาคม
2545

ขอเปดเพิ่มเปนหลัก
สูตรนานาชาติ

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
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