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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครัง้ที ่ 13/2549  ณ วันที่  22 กนัยายน 2549
หมายเหตุ : ไดรบัการรบัรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 14/2549 เม่ือวันที่ 11 ตุลาคม 2549 เรยีบรอยแลว

รายงานการประชุมคณบดี
คร้ังที่ 13/2549

เมื่อวันศุกรที่ 22 กันยายน 2549
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ

                                             
ผูมาประชุม
1. รศ.ดํ ารงค  หอมดี รองอธิการบดีฝายบริหาร ประธาน
2. ผศ.อารมย  ตตัตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ  
3. ผศ.พิสิฏฐ   เจริญสุดใจ ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย

และรักษาราชการแทนผูอ ํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
แทนรองอธิการบดีฝายวิจัย

4. ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
5. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท รองอธกิารบดีฝายพัฒนาบุคลากร
6. รศ.ล ําปาง  แมนมาตย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
7. รศ.อํ านวย  คํ าตื้อ รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ

แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร
8. ผศ.ธนากร  วงศวัฒนาเสถียร รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ

แทนคณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร
9. ศ.ละออศรี  เสนาะเมือง คณบดคีณะวิทยาศาสตร
10. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา คณบดคีณะศึกษาศาสตร
11. รศ.เอือ้มพร  ทองกระจาย คณบดคีณะพยาบาลศาสตร
12. ศ.วรุิฬห  เหลาภัทรเกษม คณบดีคณะแพทยศาสตร
13. รศ.พีรสิทธิ์  คํ านวณศิลป คณบดคีณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
14. รศ.ชชูาติ อารีจิตรานุสรณ คณบดคีณะเทคนิคการแพทย
15. ผศ.วีระศักดิ์  ชายผา คณบดคีณะสาธารณสุขศาสตร
16. รศ.อินทรพล  หอวิจิตร คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
17. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย คณบดคีณะเภสัชศาสตร
18. ผศ.เกษม  นันทชัย คณบดีคณะเทคโนโลยี
19. ผศ.สมบูรณ  แสงมณีเดช รองคณบดีฝายวิชาการ

แทนคณบดคีณะสัตวแพทยศาสตร
20. รศ.ธาดา  สุทธิธรรม คณบดคีณะสถาปตยกรรมศาสตร
21. รศ.มันทนา  สามารถ คณบดคีณะวิทยาการจัดการ
22. ผศ.รุง  ธีระพิจิตร คณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร
23. นายกิตติบดี  ใยพูล รักษาราชการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร
24. รศ.สมาน  ลอยฟา ผูอ ํานวยการสํ านักวิทยบริการ

(ส ํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู)
25. รศ.ชรัตน  มงคลสวัสดิ์ ผูรักษาราชการแทนผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร
26. รศ.มนัส  ปะนะมณฑา รองผูอํ านวยการฝายบริหาร

แทนผูอ ํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
27. รศ.จิตเจริญ  ไชยาคํ า ผูอ ํานวยการศูนยบริการวิชาการ
28. รศ.พีระศักดิ์  ศรีฤาชา รองผูอํ านวยการฝายวิชาการ

แทนผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล
(ส ํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)

29. ผศ.พิศิษฐ  โจทยกิ่ง ประธานสภาคณาจารย
30. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข รองอธกิารบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

เลขานุการที่ประชุม
31. นางสังวาลย ชางทอง หวัหนาสํ านักงานอธิการบดี

ผูชวยเลขานุการที่ประชุม

ผูไมมาประชุมเน่ืองจากติดราชการและภารกิจอ่ืน
1. รศ.สุมนต  สกลไชย อธิการบดี
2. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
3. ผศ.วันชัย สุมเล็ก รักษาราชการแทนรองอธกิารบดีฝายวิทยาเขตหนองคาย
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ผูเขารวมประชุม
1. นางบุบผา  ชอบใช รองประธานสภาขาราชการและลูกจาง คนที่ 2

แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง
2. นางณัฐสมล  ธนกูลรังสฤษดิ์ ผูชวยผูอํ านวยการ

แทนผูอ ํานวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

เร่ิมประชุมเวลา 13.45 นาฬิกา

เน่ืองจากอธกิารบดตีดิราชการ จึงมอบหมายใหรองอธกิารบดฝีายบริหารท ําหนาทีป่ระธาน
ทีป่ระชุมคณบดีแทน ประธานกลาวเปดประชมุและกอนด ําเนินการประชมุ ประธานไดกลาวตอนรับ และแนะนํ า
นายกติตบิด ี ใยพูล ผูรักษาราชการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร ตอที่ประชุม จากน้ันไดดํ าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระดงัตอไปน้ี

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองแจงตอที่ประชุม
1.1  การเล่ือนกํ าหนดการสอบ
คณบดคีณะวทิยาศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่ไดมีการหยุดราชการในวันที่ 20 กันยายน

2549 น้ัน คณะวทิยาศาสตรขอแจงเลื่อนการสอบที่กํ าหนดไวเดิมในวันที่ 20 กันยายน 2549 เปนวันที่  6 ตุลาคม
2549 แทน ซ่ึงส ํานักบริหารและพัฒนาวิชาการก็ไดมีหนังสือแจงเลื่อนกํ าหนดการสอบดังกลาวใหคณะตางๆ ได
ทราบแลว  ก ําหนดวันปดภาคการศึกษาคือวันที่ 7 ตุลาคม 2549

เลขานุการทีป่ระชมุเสนอตอที่ประชุมเพ่ิมเติมวา หากการสอบวิชาใดเปนวิชาภายในที่ไมกระทบ
กบัคณะอืน่ กใ็หคณะกํ าหนดวันสอบกอนวันที่ 6 ตุลาคม 2549 ได

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ และประธานมอบใหสํ านักบริหารและพัฒนาวิชาการ  ทํ าหนังสือแจง

เวยีนใหคณะไดรับทราบดวย

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณบดี คร้ังที่ 12/2549 เมื่อวันที่ 13 กนัยายน 2549
ทีป่ระชมุมีมติใหแกไขดงัน้ี
-  หนา 1  ต ําแหนงผูเขารวมประชมุล ําดบัที ่30  ใหแกไขเปน “รองผูอ ํานวยการฝายวชิาการ”
-  หนา  2  บรรทดัที ่18  ขอความ “...ด ําเนินการทางวนัิยตอไป...”  ใหตดัค ําวา “ทางวนัิย” ออก
-  หนา  9  วาระที ่6.6 บรรทดัที ่5 ค ําวา “2549” ใหแกไขเปน “ 2550”
-  หนา 9 วาระที ่6.7 ค ําวา “ภัยแลว” ใหแกไขเปน “ภัยแลง”
เม่ือแกไขเรียบรอยแลว ทีป่ระชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุคร้ังที ่12/2549 เม่ือวนัที ่13 กนัยายน 2549

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสบืเน่ืองจากการประชุมคร้ังกอน   
3.1  พจิารณาเสนอชื่อคณะทํ างานกล่ันกรองและจัดกลุมรายช่ือผูสมควรไดรับการ
        แตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย

                   ผูทรงคุณวุฒิ
หวัหนาส ํานักงานอธกิารบดีเสนอตอที่ประชุมวา ดวย คณะ/หนวยงานไดเสนอรายชื่อผูสมควรได

รับการแตงตัง้ใหดํ ารงตํ าแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงคณะ
ท ํางานรวบรวมรายชื่อผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดํ ารงตํ าแหนงฯ ไดรวบรวมรายชื่อโดยจัดเรียงตามอักษรแลว
มีผูไดรับการเสนอชือ่เปนผูสมควรดํ ารงตํ าแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย จํ านวน 13 ราย  และตํ าแหนงกรรมการ
สภามหาวทิยาลยัผูทรงคุณวุฒิ จํ านวน 115 ราย ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ในการด ําเนินการพจิารณาคัดเลือกรายชื่อนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคณุวฒิุชดุทีแ่ลว  ที่ประชุมคณบดีไดแตงตั้งคณะทํ างานเพื่อพิจารณากลั่นกรองรายชื่อและจัดกลุมเปน 6
กลุมคอื 1)  การศกึษา วิชาการและวิจัย  2) การจัดองคกรและระบบงาน  3) กฎหมาย ระเบียบตางๆ  4) การเงิน
งบประมาณ เศรษฐศาสตร  5) การตางประเทศ  6) การพัฒนาสังคมและตัวแทนทองถิ่น  เม่ือจัดกลุมแลว จึงนํ า
เสนอทีป่ระชมุคณบดีพิจารณาคัดเลือกรายชื่อตามกลุมดังกลาว

จึงเสนอทีป่ระชมุเพ่ือพิจารณาเสนอชื่อคณะทํ างานกลั่นกรองและจัดกลุมรายชื่อผูสมควรไดรับ
การแตงตัง้ใหด ํารงตํ าแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลว เสนอแตงต้ังคณะทํ างานกล่ันกรองและจัดกลุมรายช่ือผูที่มี
คุณสมบติัเหมาะสมที่จะดํ ารงตํ าแหนงฯ  ประกอบดวย
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1.  รองอธกิารบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ    เปน  ประธาน
2.  คณบดีคณะแพทยศาสตร        เปน  คณะทํ างาน
3.  คณบดีคณะเภสัชศาสตร        เปน  คณะทํ างาน
4.  คณบดีคณะเทคโนโลยี        เปน  คณะทํ างาน
5.  ผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ        เปน  คณะทํ างาน
6. ประธานสภาคณาจารย        เปน  คณะทํ างาน
7. ประธานสภาขาราชการและลูกจาง        เปน  คณะทํ างาน
8. นางสังวาลย   ชางทอง        เปน  คณะท ํางานและเลขานกุาร

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา
4.1  การใชงบประมาณรายจายประจํ าปงบประมาณพ.ศ. 2549 ไปพลางกอน
รองอธกิารบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา  ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติ เม่ือวันที่

22 สงิหาคม 2549 อนุมัติรางหลักเกณฑและเง่ือนไขการใชงบประมาณรายจายประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2549
ไปพลางกอน ตามทีส่ ํานักงบประมาณเสนอ สืบเน่ืองจากไดมีประกาศพระราชกฤษฎีกาแกไขเพ่ิมเติมกํ าหนดวัน
เลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2549 ไดกํ าหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรใหม เน่ืองมาจากการยุบสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 15 ตุลาคม 2549 มีผลทํ าใหพระ
ราชบญัญตังิบประมาณรายจายประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2550 ประกาศใชไมทันในวันที่  1 ตุลาคม 2549
ซ่ึงเปนวนัเร่ิมตนปงบประมาณ พ.ศ.2550 สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงแจงมติคณะรัฐมนตรีในเร่ือง
ดงักลาวเพือ่ใชเปนแนวทางในการบริหารงบประมาณรายจายประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2550 ไปจนกวาพระราช
บญัญตังิบประมาณรายจายประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2550 จะประกาศใช ซ่ึงสามารถดูรายละเอียดรางหลักเกณฑ
และเง่ือนไขการใชงบประมาณรายจายประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2549 ไปพลางกอนไดที่
www.mua.go.th/~budget

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบและพจิารณาถอืปฏิบตัติอไป  และขอความรวมมือใหคณะ/หนวยงาน
จัดเตรียมรายละเอยีดใหพรอม โดยเฉพาะเร่ืองครุภัณฑสิ่งกอสราง และหากมีความเปลี่ยนแปลงในเร่ืองงบ
ประมาณ ฝายแผนและสารสนเทศจะติดตามความคืบหนาและแจงใหทราบตอไป

ทีป่ระชุมรับทราบ

4.2  งบประมาณเงนิรายได  ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยขอนแกน
รองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ฝายแผนฯไดจัดทํ างบประมาณ

เงินรายได ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2550 ของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว โดยมีนโยบายการจัดสรรและการ
บริหารงบประมาณรายจายสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและแผนการปฏิบัติราชการ ประจํ าป 2550 ที่คํ านึงถึง
การบริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและการใชทรัพยากรรวมกันเพ่ือใหไดผลผลิต ผลลัพธตามเปาหมายที่
ก ําหนด  และสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดินและแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2548-2551)
มีรายละเอียดงบประมาณในภาพรวม ดังน้ี

รายรับ เงินรายได เงินรับฝาก งบประมาณจากเงนิ
ทนุส ํารองสะสม

รวม คดิเปน
รอยละ

งบประมาณแผนดิน
(2549พ)

1,783,839,950 30.98

งบประมาณเงินรายได 3,786,280,540 68,217,490 118,910,700 3,973,408,730 69.02
3,786,280,540 68,217,490 118,910,700 5,757,248,680 100.00

โดยมีประมาณการรายจายโดยจํ าแนกตามผลผลิต ดังน้ี

ผลผลิต งบประมาณแผนดิน
(49พ)

งบประมาณเงินรายได รวม

จ ํานวน รอยละ จ ํานวน รอยละ
1. ผูส ําเร็จการศกึษาดานวทิยาศาสตรสขุภาพ 267.1401 33.89 521.1459 66.11 788.2860
2. ผูส ําเร็จการศกึษาดานสงัคมศาสตร 113.4836 22.23 396.9792 77.77 510.4628
3. ผูส ําเร็จการศกึษาตามโครงการเรงรัดผลติบณัฑิต 48.3000 100.00 48.3000
4. ผลงานการใหบริการวชิาการ 17.1362 77.12 5.0830 22.88 22.2192
5. ผลงานท ํานุบ ํารุงศลิปวฒันธรรม 1.5459 49.02 1.6077 50.98 3.1536
6. ผลงานการใหบริการรักษาพยาบาลฯ 372.1745 14.60 2,176.33.28 85.40 2,548.5082

http://www.mua.go.th/~budget
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ผลผลิต งบประมาณแผนดิน
(49พ)

งบประมาณเงินรายได รวม

จ ํานวน รอยละ จ ํานวน รอยละ
7. ผูส ําเร็จการศกึษาดานวทิยาศาสตรและ
    เทคโนโลยี

879.3100 50.64 857.0907 49.36 1,736.4007

8. ผลงานวจัิยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี 28.4678 100.00 28.4678
9. ผลงานวจัิยเพ่ือสรางองคความรู 56.2810 78.77 15.1693 21.23 71.4503
โครงการ 1: โครงการพฒันาก ําลงัคนดาน
                  การแพทยและพยาบาล
โครงการ 2: โครงการพฒันาเครือขายบริการ
                  สาธารณสขุ
                                                        รวม 1,783.8400 30.98 3,973.4087 69.02 5,757.2487

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลวเห็นชอบใหนํ าเสนอสภามหาวทิยาลัยตอไป โดยมขีอคิดเห็น

เสนอแนะ ดังน้ี
- ควรนํ าเสนอกรอบแนวคดิและเปาหมายผลผลติ รวมทัง้ภาพรวมของงบประมาณจาก
สวนอ่ืนๆ ทีจ่ะสะทอนความเช่ือมโยงกบัทศิทาง/เปาหมายของมหาวทิยาลัยดวย  โดย
เฉพาะอยางย่ิง งบสํ าหรับผลผลติดานวจิยั ซึง่ตามเอกสารทีนํ่ าเสนอมจี ํานวนนอยไม
สอดรับกบัการวางเปาหมายไปสูมหาวทิยาลัยแหงการวจิยั

- มหาวทิยาลัยควรมนีโยบายในการจดัสัดสวนเงนิรายได ใหกบัภารกจิในการท ํานุบ ํารุง
ศิลปะ วฒันธรรม  และการสงเสริมภมูปิญญาทองถิน่ โดยใหคณะมสีวนในการน ําเสนอ
โครงการดวย

4.3  เสนอพจิารณาแตงต้ังคณะกรรมการบริหารอาคารขวัญมอ
ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ดวยคณะกรรมการบริหารอาคารขวัญมอ ซ่ึงแตงตั้งตามขอ 7 แหง

ระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย การบริหารอาคารขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2546 ไดครบวาระ
การด ําเนินงานแลว ในการนี้ จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาเสนอผูแทนจากที่ประชุมคณบดีรวมเปนกรรมการ
ดงักลาว ทั้งน้ี ในสวนของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ขอเสนอชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํ านวน 4 ทาน คือ
1. รศ.ประจักษ  พัวเพ่ิมพูลศิริ  2. นายกลไชย  ทองโสภิต  3. ประธานหอการคาจังหวัดขอนแกน
4. นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน หรือผูแทน รวมเปนกรรมการดังกลาวดวย

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาเสนอผูแทนจากที่ประชุมคณบดีรวมเปนกรรมการดังกลาว
มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลวเห็นควรใหหนวยงานเสนอประเดน็ทีต่องการใหทีป่ระชุมคณบดี

พจิารณาใหชัดเจน รวมทัง้ใหมขีอมลูประกอบการพจิารณา ดังน้ี
- วาระการดํ ารงตํ าแหนงของกรรมการชุดเดิมเปนรายบุคคล
- การเสนอแตงต้ังใหมน้ี ทดแทนกรรมการชุดเดิมอยางไร
- ประวัติและผลงานโดยสรุปของผูที่เสนอขอแตงต้ังใหม
ทัง้น้ี ขอใหพจิารณาการเสนอแตงต้ังคณะกรรมการบริหารฯ ใหเปนไปตามระเบียบ

ทีเ่กี่ยวของดวย

4.4   รางประกาศฯ เร่ือง คาธรรมเนยีมการศกึษาข้ันพืน้ฐานสํ าหรับนักเรียนชาวตางประเทศ
        พ.ศ.2549
คณบดคีณะศกึษาศาสตรเสนอตอทีป่ระชมุวา ดวยโรงเรียนสาธติมหาวทิยาลัยขอนแกน มีความ

ประสงคจะขอก ําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสํ าหรับนักเรียนชาวตางประเทศ จึงขอเสนอ ราง
ประกาศฯ เร่ือง คาธรรมเนียมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสํ าหรับนักเรียนชาวตางประเทศ พ.ศ. 2549 ซ่ึงมีรายละเอยีด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ  ทัง้น้ี ทีป่ระชมุคณะกรรมการคณะศกึษาศาสตร ในคราวประชมุคร้ังที ่8/2549 เม่ือ
วนัที2่6 กรกฎาคม 2549 ไดใหความเหน็ชอบแลว

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลวเห็นควรใหคณะฯ พจิารณาทบทวนรางประกาศฯ ดังกลาว

โดยมขีอคิดเห็นเสนอแนะใหจดัท ําเปนการจดัเกบ็คาธรรมเนยีมตามโครงการความรวมมอืเฉพาะกรณี
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4.5  สรุปการสอบสวนขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณี นส.สุริสา มาลัย
      ผิดสัญญาลาศึกษาตอ ณ ตางประเทศ
     -  เลือ่นไปบรรจุวาระการประชุมคร้ังตอไป  -

ระเบยีบวาระที่  5  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ
           5.1  ผลงานสรางช่ือเสียงเกียรติยศของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน

คณบดคีณะศกึษาศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา ในปการศึกษา 2549 นักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยัขอนแกน ระดับมัธยมศึกษาไดรวมสรางเกียรติยศชื่อเสียงที่ดีงาม ทั้งในดานวิชาการ และดานกีฬา
มีรางวลัทีไ่ดเขารับพระราชทานโลและถวยจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํ านวน 2
รางวัล คือ

1)  รางวลัโลพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เขารับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ชนะการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สาขาวิทยาศาสตรกายภาพ
(คณิตศาสตร) ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน เร่ือง สามเหลี่ยมปาสคาลกับการออกแบบ  เขารับพระราชทาน เม่ือวันที่
11 สงิหาคม 2549

2) รางวลัชนะเลศิถวยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รายการ
แบดมนิตนัแพรอทพัฒนาฝมือเยาวชนมือใหมภาคอิสาน ประจํ าป 2548 เขารับพระราชทานเมื่อวันที่ 12
กรกฎาคม 2549

นอกจากนี ้ยังไดรับรางวัลที่เปนระดับสากลระหวางประเทศ และภายในประเทศ ภาคและเขตการ
ศกึษาอกีหลายรายการ ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

           5.2  การจดัอันดับความสามารถในการแขงขันประจํ าป 2549 ของสถาบันนานาชาติ
                   เพือ่การจัดการ (Institute  for  Management  Development : IMD)  

รองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศเสนอตอทีป่ระชมุวา ดวยส ํานักงานคณะกรรมการการอดุม
ศกึษา ไดสงส ําเนาหนงัสอืส ํานักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี ที ่นร 0504/ว(ล) 9105 ลงวนัที ่9 สงิหาคม 2549 เร่ือง
การจัดอนัดบัความสามารถในการแขงขันประจ ําป 2549 ของสถาบนันานาชาตเิพ่ือการจัดการ (IMD) โดยไดประกาศ
อนัดบัความสามารถในการแขงขันของประเทศทัว่โลก ซ่ึงประเทศไทยมอีนัดบัลดลง มีสาระโดยสรุป ดงัน้ี
อันตับความสามารถในการแขงขันโดยรวม

การจัดอนัดบัของประเทศและกลุมเศรษฐกิจตางๆ ทั่วโลกรวม 61 กลุม โดยประเทศหรือกลุม
เศรษฐกจิทีไ่ดรับการจัดล ําดับใหมีความสามารถในการแขงขันสูงสุด 5 ลํ าดับแรก คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ฮอง
กง สงิคโปร ไอซแลนด และเดนมารก ตามลํ าดับ (4 ลํ าดับแรกไมมีการเปลี่ยนแปลง)  สํ าหรับประเทศกลุมอา
เซียนจํ านวน 5 ประเทศ นอกจากประเทศสิงคโปรที่ไดรับการจัดอันดับอยูลํ าดับที่ 3 น้ัน  อีก 4  ประเทศ คือ มา
เลเซีย ประเทศไทย ฟลิปปนส และอินโดนีเซีย  ไดรับการจัดลํ าดับอยูที่ลํ าดับ 23, 32, 49 และ 60 ตามลํ าดับ
ขอสังเกตโดยเปรียบเทียบกับกลุมประเทศเอเชีย-แปซิฟก

จากการเปรียบเทียบอนัดับของกลุมประเทศเอเซีย-แปซิฟก 15 ประเทศ ในป 2548 และ 2549
พบวาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยถูกปรับลดลงจากอันดับ 8 มาอยูอันดับ 10 ของกลุม  ฮอง
กงและสิงคโปรยังคงรักษาอันดับ 1 และ 2 ของกลุม   จีนปรับตวัดข้ึีน จากอันดับที่ 11 มาอยูที่อันดับที่ 6  และ
อนิเดยีปรับตัวดีข้ึนจากอันดับ 12 ของกลุม  มาอยูอนัดับที่ 9
สถานภาพการแขงขันของประเทศไทย

ในป 2549 ประเทศไทยถูกลดจากอนัดับที่ 27 ในป 2548 มาอยูที่อนัดับที่ 32 ซ่ึงเม่ือพิจารณา
ปจจัยหลัก 4 กลุมพบวา

1)   สมรรถนะเศรษฐกจิปรับตวัดข้ึีนมาตลอดในชวง 3 ปทีผ่านมา แตในป 2549 ลดลงมาอยูทีอ่นัดบั 21
2)  ประสทิธภิาพภาครัฐบาลตกจากอันดับที่ 14 ในป 2548 มาอยูที่อนัดับ 21 ในป 2549
3)  ประสทิธภิาพภาคธุรกิจยังคงอยูในอันดับเดียวกับป 2548 คือ อันดับ 28
4)  โครงสรางพ้ืนฐานซึ่งเปนจุดออนและปจจัยถวงความสามารถในการแขงขันของประเทศ
     มาโดยตลอด ถกูปรับลดลงอีกจากอันดับที่ 47 ในป 2548 มาอยูที่อันดับ 48 ในป 2549
ในการนี ้ส ํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดจัดทํ าการวิเคราะห

ความสามารถในการแขงขันของประเทศพรอมทั้งเสนอประเด็นเชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนาความสามารถในการ
แขงขันของประเทศไทยในระยะตอไป ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบและใชประโยชนในสวนที่เกี่ยวของตอไป
ทีป่ระชุมรับทราบ
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครัง้ที ่ 13/2549  ณ วันที่  22 กนัยายน 2549
หมายเหตุ : ไดรบัการรบัรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 14/2549 เม่ือวันที่ 11 ตุลาคม 2549 เรยีบรอยแลว

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่นๆ
6.1  พจิารณาคดัเลือกผูทรงคุณวฒุริวมเปนกรรมการในคณะกรรมการด ําเนินการ
       โครงการวจิยัสถาบนั
ผูชวยอธกิารบดฝีายวิจัยเสนอตอที่ประชุมวา  ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่

564/2549 เร่ือง การใหทนุอดุหนุนโครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแกน ขอ 4 (4.4) กํ าหนดใหคณะ
กรรมการดํ าเนินการ ประกอบดวย ผูทรงคณุวฒิุ ซ่ึงที่ประชุมคณบดีคัดเลือกจํ านวนไมเกิน 3 คน  รวมเปน
กรรมการดวย ในการน้ี จึงขอเสนอที่ประชุมคณบดีเพ่ือพิจารณาคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิดานการวิจัยสถาบัน จํ านวน
3 คน

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลว มอบใหฝายวิจัยพิจารณาตามความเหมาะสม  และใหเสนอ

อธกิารบดีแตงต้ังตอไปได    โดยผูทรงคุณวุฒิควรเปนอาจารย หรือบุคลากรสายสนับสนุนที่มีความ
สามารถและประสบการณดานการวิจัยสถาบัน

6.2  รายงานผลการด ําเนินงานหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ ในลักษณะโครงการพเิศษ
      ประจ ําปการศึกษา 2548
รองคณบดฝีายแผนและสารสนเทศ ผูแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา

คณะวศิวกรรมศาสตรไดจัดทํ ารายงานผลการดํ าเนินงานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ในลักษณะโครงการ
พิเศษ ประจํ าปการศึกษา 2548 เรียบรอยแลว ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งน้ี คณะ
กรรมการประจ ําคณะในคราวประชุมคร้ังที่ 54-14/2549 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2549 ไดใหความเห็นชอบแลว

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ   และมีขอเสนอแนะวา ในการรายงานผลการดํ าเนินงานครั้งตอไป

ควรมรีายการใชจายเร่ืองการใหทุนการศึกษา อยูในแบบสรุปรายจายประจํ าปดวย

เลิกประชุมเวลา 15.20 นาฬิกา

(ลงชื่อ)                กลุธิดา  ทวมสุข
             (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)

                   รองอธกิารบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
                  เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน  มูลศรี
ผูบันทึกรายงานการประชุม
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