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                                                 รายงานการประชุมคณบดี
คร้ังท่ี 23/ 2546

เมื่อวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2546
ณ  หองประชุมสารสิน  ชั้น 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ

………………………………………………………………………
ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต  สกลไชย  อธิการบดี ประธาน
2.   รศ.ดํ ารงค  หอมดี รองอธกิารบดีฝายบรหิาร
3. ผศ.อารมย   ตัตตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
4. รศ.พิศาล  ศิริธร รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
5. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
6. รศ.สมหมาย  ปรีเปรม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
7. ผศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ คณบดีคณะเกษตรศาสตร
8. รศ.วินิต  ชินสุวรรณ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
9. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก คณบดีคณะวิทยาศาสตร
10. รศ.สัมพันธ  พันธุพฤกษ คณบดีคณะศึกษาศาสตร
11. ผศ.วรรณภา  ศรีธัญรัตน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
12. ผศ.สุชาติ  อารีมิตร คณบดีคณะแพทยศาสตร
13. ผศ.ศรีปญญา  ใจใหญ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
14. รศ.ยุพา  เอ้ือวิจิตรอรุณ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
15. ผศ.วีระศักด์ิ  ชายผา คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
16. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย คณบดีคณะเภสัชศาสตร
17. รศ.เกรียงศักด์ิ   ศรีสุข คณบดีคณะเทคโนโลยี
18. รศ.ประจักษ  พัวเพิ่มพูลศิริ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
19. ผศ.ธนู  พลวัฒน คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
20. รศ.สุเมธ  แกนมณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
21. รศ.เฉลิมศักด์ิ  พิกุลศรี คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
22. นายอภัย  ประกอบผล ผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ
23. นายอนัตต  เจาสกุล รองผูอํ านวยการฝายวิชาการ

แทนผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร
24. รศ.สมภพ  พระธานี ผูอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกิต์ิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
25. ผศ.จิตเจริญ  ไชยาคํ า ผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ
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26. ผศ.วรรณี  เนตรสิงหนาท รองผูอํ านวยการฝายบริหาร
ผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล

27. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
เลขานุการที่ประชุมคณบดี

29. นางสังวาลย  ชางทอง ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาบุคคล
ผูชวยเลขานุการที่ประชุมคณบดี

ผูไมมาประชุม
1. รศ.นิวัตร  จันทรเทวี คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
2. รศ.สุจินต  สิมารักษ รักษาราชการแทนผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
3. ผศ.พิศิษฐ   โจทยก่ิง ประธานสภาคณาจารย

ผูเขารวมประชุม
1. รศ.สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ ผูอํ านวยการโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
2. นายภูมิภักด์ิ   พิทักษเขื่อนขันธ เลขานุการสถาบันวิจัยและพัฒนา

เร่ิมประชุมเวลา 09.40  นาฬิกา
ประธานกลาวเปดการประชมุและดํ าเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองแจงตอที่ประชุม
1.1 เร่ืองที่ไดนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุม คร้ังท่ี 10/2546

               เมื่อวันที่ 29 ตลุาคม 2546 และมติท่ียังไมไดรับการรับรอง
ประธานใหรองอธกิารบดีฝายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ

สภามหาวทิยาลัยแจงตอที่ประชุม ความวา ดวยในคราวประชุมครั้งที่ 10/2546 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2546
มีเรื่องที่ไดนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบยีบวาระที ่2  เร่ืองรับรองรายงานการประชมุคณบด ีคร้ังท่ี 22/2546 เมือ่วนัพุธที ่8 ตลุาคม 2546
ทีป่ระชมุมมีติใหแกไขหนาที ่3 ระเบียบวาระที ่3.1 มติทีป่ระชมุขอความ “ทีป่ระชมุพจิารณาแลว

เหน็ควรให...” ใหแกไขเปน “ทีป่ระชมุพจิารณาแลวไมขดัของให...”
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เมือ่แกไขเรยีบรอยแลว ทีป่ระชมุมมีติรับรองรายงานการประชมุคณบดี ครัง้ที ่22/2546
เมือ่วันพธุที ่8 ตุลาคม 2546

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังกอน
3.1 รายงานสถานภาพของระบบเครือขายมหาวิทยาลัยขอนแกน

ประธานใหผูแทนผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอรเสนอตอที่ประชุมความวา สืบเนื่องจากที่ประชุม
คณบดีคราวประชุมครั้งที่ 22/2546 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2546 ศูนยคอมพวิเตอรไดน ําเสนอรายงานสถานภาพของ
ระบบเครอืขายมหาวทิยาลยัขอนแกนและขอใหคณะ/หนวยงานน ําเรือ่งดังกลาวไปพจิารณาโดยละเอยีด และพรอมนีศู้นย
คอมพวิเตอรจดัท ําภาพขยายแผนผงัระบบเครอืขายคอมพวิเตอรมหาวทิยาลยัขอนแกนเพือ่ใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
โดยปจจบัุนระบบเครอืขายของมหาวทิยาลยัไดเชือ่มโยงเขากบัระบบเครอืขายตางๆ คือ UniNet, CS LoxInfo และ UIH
เพือ่เพิม่ชองทางในการตดิตอใหมปีระสทิธภาพมากขึน้

จงึขอน ําเสนอทีป่ระชมุพจิารณา
ท่ีประชุมรับทราบและหากคณะ/หนวยงานมีขอคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมขอใหแจง

ศูนยคอมพิวเตอร

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอใหม
4.1 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา

4.1.1 รางระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการจัดการศึกษา
                             เพ่ือการขออนุมัติสองปริญญา พ.ศ....

ประธานใหเลขานกุารทีป่ระชมุเสนอตอทีป่ระชมุความวา ตามแผนกลยทุธมหาวทิยาลยัขอนแกน
พ.ศ.2546-2550 ในสวนของแผนการผลติบัณฑติไดกํ าหนดมาตรการการสงเสรมิใหมกีารจดัการศกึษาในรปูแบบที่
หลากหลายตามกลุมเปาหมายและลกัษณะของวชิา เพือ่ขยายโอกาสทางการศกึษาใหผูเขาศึกษามทีางเลอืกมากขึน้
สามารถวางแผนการศกึษาเพือ่การประกอบอาชพีในอนาคตทีเ่หมาะสม สอดคลองตามเปาหมายของการศกึษาของแตละ
บุคคลไดมากขึน้ การจดัการศกึษาโดยเปดโอกาสใหนกัศึกษาสามารถเขาศึกษาในหลกัสตูรมากกวา 1 หลกัสตูรในเวลา
เดียวกนั หรอืคาบเกีย่วกนั หรอืตอเนือ่งกนั เพือ่ใหไดรับความรูและการฝกฝนทางวชิาการในสาขาวชิาทีใ่กลเคียงกนัและ
หรอืสงเสรมิซึง่กนัและกนั เมือ่ส ําเรจ็การศกึษาสามารถขอรบัปริญญาสองปรญิญาได นอกจากจะตอบสนองความ
ตองการของผูเรยีนในเรือ่งวชิาการและวชิาชพีในอนาคตแลว ยังเปนการประหยดัเวลาและคาใชจายทางการศกึษาของทัง้
ผูเรยีนและของประเทศไดอีกดวย อีกทัง้ พระราชบญัญติัการศึกษาแหงชาต ิพทุธศักราช 2542 มาตรา 15 สงเสรมิใหมกีาร
เทยีบโอนผลการเรยีนทีผู่เรยีนสะสมไวในระหวางรปูแบบเดียวกนัหรอืตางรปูแบบได ไมวาจะเปนผลการเรยีนจากสถาน
ศึกษาเดียวกนัหรอืไมก็ตาม ดังนัน้ จงึเอ้ือตอการจดัการศกึษาเพือ่ใหผูเรยีนสามารถเทยีบโอนรายวชิาจากหลกัสตูรหนึง่ไปใช
กับอีกหลกัสตูรหนึง่ได ทัง้ในสถาบนัเดียวกนัและตางสถาบนั ฝายวชิาการและวเิทศสมัพนัธจงึขอเสนอรางระเบยีบ
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มหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยการจดัการศกึษาเพือ่การขออนมุติัหลกัสตูรสองปรญิญา พ.ศ... ซึง่มรีายละเอยีดตาม
เอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไปและมีขอ

คิดเห็นเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยจัดวางกลไกที่จะเอื้อตอการจัดการศึกษาหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติ
สองปริญญา ไดแก  การจัดชุดวิชาศกึษาทั่วไปใหเหมาะสมกับหลักสูตรท่ีใกลเคียงกัน การเก็บคาธรรม
เนียมและการนับระยะเวลาการศึกษาเปนตน

4.1.2 ขอเสนอปรับโครงสรางการบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประธานใหรองอธกิารบดีฝายวจิยัและบรกิารวชิาการ และนายภมูภิกัด์ิ  พทิกัษเขือ่นขนัธ เลขานกุาร

สถาบนัวจิยัและพฒันาเสนอตอทีป่ระชมุความวา สถาบนัวจิยัและพฒันาเสนอขอปรบัปรุงโครงสรางการบรหิารงานของ
สถาบนัฯ เพือ่ใหมคีวามสอดคลองตอนโยบายและแผนกลยทุธของมหาวทิยาลยัขอนแกน (พ.ศ.2546-2550) รวมทัง้การ
มโีครงสรางการบรหิารงานทีส่ามารถรองรบัภารกจิการประสานงานวจิยัและสนบัสนนุงานวจิยัใหกับมหาวทิยาลยั
ตลอดจนการคงบทบาทการวจิยัและพฒันารวมกบัภาคี ทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั เพือ่เสริมสรางความเขม
แขง็ใหกับชมุชนและสงัคม โดยปจจบัุนสถาบนัวจิยัและพฒันาไมไดมสีวนสนบัสนนุงานวจิยักลางของมหาวทิยาลยั จงึ
เสนอขอปรบัปรุงโครงสรางการบรหิารงาน ประกอบดวย

1. ส ํานกังานผูอํ านวยการ ประกอบดวยสองกลุมงาน คือ 1) กลุมงานบรหิารทัว่ไปละการจดัการ
ทรพัยสนิ 2) กลุมงานแผนและการพฒันาองคกร

2. ฝายรหิารงานวจิยั
3. ฝายขอมลูและเผยแพร
4. ฝายเสรมิสรางศักยภาพนกัวจิยั
5. ฝายวจิยัและพฒันา
ซึง่มรีายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระ
จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี
1. ใหสถาบันวิจัยและพฒันา  มีพันธกิจหลักในการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยใน

มหาวิทยาลัยขอนแกน  โดยมีภารกิจหลักดานการบริหารจัดการงานวิจัย  การประสานงานและการพัฒนา
ศักยภาพและระบบงานวิจัย  และมีภารกิจรองในสวนของการสรางองคความรูโดยการวิจัยและพัฒนา
เพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชนตามศักยภาพและความพรอมของบุคลากร  พรอมท้ังใหปรับวิสัยทัศน  พันธกิจ
แนวทางการทํ างาน  และยุทธศาสตรใหสอดคลองกับหลักการดังกลาว  ท้ังนี้  เปนไปตามเจตนารมณของการจัดตั้ง
สถาบันวิจัยและพัฒนา  ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ.  2522

2.  ปรับการแบงสวนราชการในสถาบันวิจัยและพัฒนา  จากเดิมซึ่งเนนการปฏิบัติ  การวิจัย
ดานตางๆ  3  ดาน  มาเปน  หนวยงานที่เนนการบริหารจัดการและสงเสริมการวิจัย  ไดแก (1). สํ านักงาน
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ผูอํ านวยการ (2) ฝายวิจัยและพัฒนา
3.  สํ านักงานผูอํ านวยการ  แบงหนวยงานเปน 3 กลุมงาน  เพื่อรองรับหนาท่ีการบริหารงาน

วิจัยและสนับสนุนงานวิจัยในมหาวิทยาลัย  คือกลุมงานบริหารท่ัวไป  กลุมงานการจัดการงานวิจัย  และ
กลุมงานแผนและพัฒนาระบบงานวิจัย

หนาท่ีความรับผิดชอบของการสนับสนุนการวิจัยในมหาวิทยาลัยขอนแกนนั้น  ใหครอบคลุมภารกิจ
ท่ีเชื่อมโยงกับการวิจัยดวย  เชน  จริยธรรมในการวิจัย  การจัดการเกี่ยวกับการสาธิตทดลองและกระบวนการการจัด
การความรูเฉพาะ  และกลุมวิจัยตางๆ  ท่ีมหาวิทยาลัยจัดตั้งข้ึน

4. ใหบุคลากรแสดงความจํ านงเพื่อเลือกหนวยงานที่จะปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ
ชื่อตํ าแหนงหรือภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย  กรณีท่ีแสดงความจํ านงไปปฏิบัติงานซึ่งหนาท่ีความรับผิดชอบไมตรงกับ
ชื่อตํ าแหนง   ใหปรับเปลี่ยนชื่อตํ าแหนงใหตรงกับหนาท่ีท่ีจะปฏิบัติ

ผูดํ ารงตํ าแหนงนักวิจัย  ท่ีประสงคจะมีหนาท่ีรับผิดชอบดํ าเนินการวิจัยตามตํ าแหนงของตน  ให
สังกัดอยูในฝายวิจัยและพัฒนา

ใหมอบหมายบุคคลหรือผูดํ ารงตํ าแหนง  สังกัดสํ านักงานผูอํ านวยการ  ปฏิบัติหนาท่ีใน
กลุมงาน 3 กลุมงานตามขอ 3  และการแตงตัง้ใหบคุคลด ํารงต ําแหนงหัวหนากลุมงานในส ํานกังานผูอ ํานวยการ  ใหเปนไป
ตามประกาศหรือระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน

5. ใหบรรณารักษหรือบุคลากรสังกัดสํ านักวิทยบริการ  ซึ่งปฏิบัติงานหนาท่ี ณ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กลับไปปฏิบัติหนาท่ียังหนวยงานตนสังกัด

6. เพื่อใหสถาบันวิจัยและพัฒนา  สามารถปฏิบัติภารกิจหลักไดตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ควรปรับองคประกอบของคณะกรรมการประจํ าสถาบันวิจัยและพัฒนา  ใหอธิการบดี หรือ
รองอธิการบดีเปนประธานและมีผูแทนคณบดีจากคณะตางๆ  หัวหนาหนวยงานที่เกี่ยวของและผูทรงคุณวุฒิจํ านวน
หนึ่ง

4.1.3 ขอความอนุเคราะหรับนักศึกษาตางชาติเขาฝกงานดานเทคนิค ประจํ าป 2547
ประธานใหรองอธกิารบดีฝายพฒันานกัศึกษาเสนอตอทีป่ระชมุความวา ดวย IAESTE (The

International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) ซึง่มสีถาบนัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลาพระนครเหนอื ท ําหนาทีใ่นฐานะตวัแทนของประเทศตดิตอประสานงานกบัหนวยงานภาครฐัและเอกชนใน
ประเทศไทยเพือ่ขอความอนเุคราะหในการรบันกัศึกษาตางชาตริะดับอุดมศึกษา (ปที ่3 และปที ่4 หรอืปริญญาโท เอก)
จากประเทศสมาชกิของ IAESTE (IAESTE Full Member) ประมาณ 70 ประเทศ และประเทศซึง่เปน Associate
Members อีก 28 ประเทศทัว่โลกเขาฝกงานดานเทคนคิ ทัง้นีเ้พือ่เปดโอกาสใหนกัศึกษาไทยระดบัดังกลาว จาก
มหาวทิยาลยัและสถาบนัการศกึษาของรฐัและเอกชนทกุแหงทัว่ประเทศ ทีผ่านการสอบคดัเลอืกของ IAESTE Thailand
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เดินทางไปฝกงาน ณ ตางประเทศไดเชนกนั ซึง่จะเปนการแลกเปลีย่นนกัศึกษาในอัตราสวน 1:1 กับประเทศสมาชกิ
IAESTE Thailand จงึขอความอนเุคราะหรับนกัศึกษาตางชาตจิากประเทศสมาชกิ IAESTE นานาประเทศ เขาฝกงาน
โดยมรีายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ท่ีประชุมรับทราบและขอใหคณะพิจารณา  หากประสงคจะรับนักศึกษาฝกงานตามโครง

การดังกลาว ใหแจงความประสงคตามแบบฟอรมที่กํ าหนดไดท่ีฝายพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ 26
พฤศจิกายน 2546

4.1.4 การดํ าเนินงานตามนโยบายเรื่อง “บานเมืองนาอยู เชิดชูคุณธรรม”
เลือ่นไปบรรจวุาระในการประชมุคราวตอไป

4.1.5 เสนอแตงตั้งผูอํ านวยการสถาบันสันติศึกษา
ประธานเสนอตอทีป่ระชมุความวา ดวย ดร.ชงิชยั  หาญเจนลกัษณ ประธานคณะกรรมการประจ ํา

สถาบนัสนัติศึกษาไดมหีนงัสอืแจงมติทีป่ระชมุคณะกรรมการฯ เมือ่คราวประชมุครัง้ที ่1/2546 เมือ่วันที ่8 ตุลาคม 2546
โดยทีป่ระชมุมมีติเหน็ชอบใหแตงต้ัง รองศาสตราจารยสวิุทย  เลาหศริิวงศ ใหดํ ารงตํ าแหนงผูอํ านวยการสถาบนัสนัติ
ศึกษา นบัต้ังแตวันที ่8 ตุลาคม 2546 เปนตนไป

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป

4.1.6 ผลการพิจารณาคัดเลือกศิษยเกาดีเดน ประจํ าป 2546 ของสมาคมศิษยเกา มข.
ประธานเสนอตอทีป่ระชมุความวา ดวยสมาคมศิษยเกามหาวทิยาลยัขอนแกนไดพจิารณาคดัเลอืก

ศิษยเกาดีเดนประจ ําป 2546 โดยคณะกรรมการบรหิารสมาคมศษิยเกาฯ ไดมมีติให นายแพทยบุญเรอืง  ไตรเรอืงวรวฒัน ศิษย
เกามหาวทิยาลยัขอนแกน รุนที ่15 คณะแพทยศาสตร เปนศิษยเกาดีเดนประจ ําป 2546 เพือ่เขารบัพระราชทานโล
รางวลัศิษยเกาดีเดนจากผูแทนพระองคในพธิพีระราชทานปรญิญาบตัรประจ ําป 2546 ซึง่มรีายละเอยีดประวติัและผล
งานของบคุคลดังกลาวตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ท่ีประชุมรับทราบ

4.1.7 การพบปะบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร ของสภาขาราชการและลูกจาง
ประธานเสนอตอทีป่ระชมุความวา ดวยคณะกรรมการบรหิารสภาขาราชการและลกูจาง ไดขออนญุาต

พบปะบุคลากรผูแทนกลุมขาราชการสาย ข ค และลกูจางของคณะวศิวกรรมศาสตร เมือ่วันจนัทรที ่13 ตุลาคม 2546
จากการพบปะดงักลาว มขีอคิดเหน็เสนอแนะ ดังนี้
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1. มหาวทิยาลยัไมควรออกนอกระบบ
2. คณะวศิวกรรมศาสตรมโีครงการเพิม่ประสทิธภิาพและการพฒันาผลงานของลกูจางชัว่คราวราย

เดือน โดยใหรางวลัส ําหรบัผูปฏบัิติงานอยูในเกณฑดีและดีเดน และมผีลงานทีเ่ปนประโยชนตอ
คณะ ส ําหรบัหนวยงานอืน่กค็วรจะมโีครงการเชนเดียวกนัเพือ่ขวญัและก ําลงัใจแกลกูจางชัว่คราว

3. มหาวทิยาลยัหรอืสภาขาราชการและลกูจางควรจะจดังานปใหมเพือ่เปนการพบปะสงัสรรคของ
บุคลากรทัง้มหาวทิยาลยั

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ท่ีประชุมรับทราบ สํ าหรับเร่ืองการพิจารณารางวัลเพ่ือขวัญและกํ าลังใจแกบุคลากรใน

หนวยงานนั้น ขอใหคณะ/หนวยงาน พิจารณาตามความเหมาะสม

4.1.8 นโยบายการศึกษาพิเศษระดับอุดมศกึษา
เลื่อนไปบรรจวุาระการประชมุคราวตอไป

4.1.9 งานพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
ประธานใหผูอํ านวยการศนูยบริการวชิาการเสนอตอทีป่ระชมุความวา สบืเนือ่งจากทีป่ระชมุคณบดี

เมือ่วันที ่8 ตุลาคม 2546 ศูนยบริการวชิาการไดเรยีนเชญิ ศ.ดร.ธเนตร  นรภมูพิภิชัร ผูอํ านวยการสถาบนัพฒันา
วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม ชีแ้จงนโยบายการด ําเนนิงานของสถาบนักบัมหาวทิยาลยัขอนแกน เพือ่เปน
นโยบายในความรวมมอืระหวางคณะกบัสถาบันพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม เครอืขายมหาวทิยาลยั
ขอนแกน โดยมศูีนยบริการวชิาการเปนผูประสานงาน ศูนยฯ จงึเสนอแนวทางสรปุสาระส ําคัญทีผู่อํ านวยการสถาบนั
พฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมไดชีแ้จงตอทีป่ระชมุคณบดีในวนัดังกลาว มรีายละเอยีดดังนี้

1. แนวทางการดํ าเนินงาน SMEs เครือขายมหาวิทยาลัยขอนแกน ควรอยูในลักษณะของการ
บูรณาการ มีการนํ าทรัพยากรบุคคลจากบุคลากรทุกคณะ ศูนย หรือสํ านัก ภายใตการกํ ากับดูแลของผูอํ านวยการ
ศูนยบริการวิชาการ โดยมีคณะกรรมการอํ านวยการประกอบดวย ประธานกรรมการ ควรมาจากอาจารยหรืออดีตผู
บริหารมหาวิทยาลัยที่พึ่งในแนวคิดได หรือจากรองอธิการบดี (ในกรณีที่รองอธิการบดีอยูในตํ าแหนงถาวร)

2. การดํ าเนนิงาน SMEs  เครอืขายมหาวทิยาลยัขอนแกน ในรปูแบบการด ําเนนิการเชงิบูรณาการ
2.1 สราง Total Solution Package ใหกับ SMEs
2.2 สรางความรู ทกัษะ ทศันคตเิพือ่ความอยูรอดของธรุกิจ SMEs
2.3 สรางความสามารถในการประกอบการ

2.3.1 ความสามารถในการบรหิารธรุกิจ
2.3.2 ความสามารถในการบรหิารตนเอง
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2.3.3 ความสามารถในการบรหิารคน
2.3.4 ความสามารถในการบรหิารความพงึพอใจ

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในการใหความรวมมือของแตละคณะเพื่อใหงานพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม(SMEs) มีประสิทธิภาพ

ท่ีประชุมไดพิจารณาเกี่ยวกับนโยบายและปญหาการดํ าเนินงานนของสถาบันพัฒนา
วิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม เครือขายมหาวิทยาลัยขอนแกน และเห็นวาการดํ าเนินการของเครือขายฯ
เปนการใหบริการทางวิชาการแบบหนึ่ง จึงมีมติในภาพรวมเกี่ยวกับการใหบริการทางวิชาการและในงาน
เฉพาะกิจดังน้ี

1. การใหบริการทางวิชาการของหนวยงานในมหาวิทยาลัยในดานผูใหบริการ อาจแบงได
เปน 2 ลักษณะคือ

1.1 คณะตางๆ ในมหาวิทยาลัยเปนหนวยงานที่รับงานเพ่ือใหบริการทางวิชาการในสวนที่
เกี่ยวของกับศาสตรหรือสาขาของคณะนั้นๆ ตามศักยภาพและความพรอมหรือตามความประสงคของผู
ใหทุนหรือผูขอใชบริการ

1.2 การรับงานเพ่ือใหบริการทางวิชาการ ในสวนที่ใชศาสตรหรือความเชี่ยวชาญที่มี
ลักษณะสหสาขาวิชาหรือลักษณะบูรณาการ ศูนยบริการวิชาการเปนหนวยงานกลางในการรับงานเพ่ือให
บริการดังกลาว หรือตามความประสงคของผูใหทุนหรือผูขอใหบริการ ท้ังน้ีตามศักยภาพและความพรอม
ของศูนยบริการวิชาการ

2. การดํ าเนินงานของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เครือขาย
มหาวิทยาลัยขอนแกนในปจจุบันเปนการดํ าเนินงานภายใตขอตกลงความรวมมือระหวางสถาบันพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีศูนยบริการวิชาการเปนผูดํ าเนินการ
น้ัน ใหศูนยบริการวิชาการ เปนผูรับผิดชอบตามขอตกลงและเห็นชอบตามขอเสนอของศาสตราจารย ดร.
ธเนตร  นรภิพิภัชร ผูอํ านวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ใหมหาวิทยาลัยขอนแกนพิจารณาศึกษารูปแบบการบริหารจัดการของสถาบันพัฒนา
วิสาหกิจฯ เครือขายมหาวิทยาลัยขอนแกนวาควรจะเปนรูปแบบใด เชนองคกรในกํ ากับมหาวิทยาลัย
หรือ
รูปแบบอื่น เพ่ือเปนแนวทางในการกํ าหนดการบริหารจัดการในอนาคต

4.1.10 นโยบายการรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกนโดยวิธีรับตรง
ประธานใหเลขานกุารทีป่ระชมุเสนอตอทีป่ระชมุความวา ดวยส ํานกังานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา ไดแจงนโยบายในการรบับุคคลเขาศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในระบบกลางการรบันสิติ/นกัศึกษา
(Admission) ในคราวประชมุเมือ่วันที ่24 กันยายน 2546 โดยใหสถาบันอุดมศึกษาของรฐัเพิม่สดัสวนการรบันสิติ/นกั
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ศึกษา ในระบบรบัตรงเพิม่มากขึน้ จากเดมิอีกรอยละ 25 ในปการศึกษา 2547 ซึง่มรีายละเอยีดตามเอกสารประกอบ
วาระ

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ควรจะเพิ่ม 25% ตามที่เสนอหรือไม ประกาศผลภายใน 4 ธค.
ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นวาการดํ าเนินการตามนโยบายดังกลาวอาจดํ าเนินการไดไมทัน

ในปน้ี จึงเห็นควรยึดตามสัดสวนการรับเขาเดิมที่ไดประกาศไปแลว แตขอใหพิจารณาความเปนไปได
ในปตอไป และขอความอนุเคราะหคณะแจงสัดสวนจํ านวนการรับตรงโดยวิธีการอื่นๆ ใหฝายวิชาการฯ
ทราบเพ่ือเปนขอมูลประกอบดวย และรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ ขอความรวมมือใหคณะ
พิจารณาเร่ืองตัวเลขการปรับลดการรับนักศึกษาจากปการศึกษากอนดวยวา จะยังคงยืนยันตามนั้นหรือ
ไม เน่ืองจากจะมีผลตอการไดรับการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยดวย

4.1.11 ประมาณการรายรับ-รายจายและแผนการดํ าเนินงานประจํ าปงบประมาณ 2547
ของศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยขอนแกน

รองอธิการบดีฝายบริหารขอถอนเรื่องไปบรรจุวาระการประชุมในคราวตอไป

4.1.12 กรอบแนวคดิและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
         คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ประธานใหรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมความวา คณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดกํ าหนดกรอบแนวคิดและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและใหสวนราชการระดับ
กรมและจังหวัดทั้งหมดตองเขารวมในระบบการประเมินผลเพื่อรับสิ่งจูงใจ ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม จึง
นํ าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา และขอหารือวามหาวิทยาลัยควรเขารวมในการประเมินผลตามระดับของการ
พัฒนาการปฏิบัติราชการและการไดรับการสนับสนุนดานวิชาการตามวิธกีารแบงสวนราชการในกลุมใด คือ

กลุมที่ 1 ไดแกสวนราชการระดับกรมที่ตองทํ าการพัฒนาการปฏิบัติราชการภาคบังคับ แสดงผล
การปฏิบัติ 5 ประเด็น หรือ

กลุมที่ 2 ไดแก สวนราชการระดับกรมที่ตองทํ าการพัฒนาการปฏิบัติราชการในระดับที่ทาทาย
แสดงผลการปฏิบัติเหมือนกลุมที่ 1 และเพิ่มอีก 2 ใน 3 ของ 15 ประเด็น

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเขารวมพัฒนาการปฏิบัติราชการในกลุมที่ 2 และมอบใหฝาย

แผนและสารสนเทศปรับปรุงขอมูลโดยใชแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2546-2550 และขอ
ความอนุเคราะหคณะ/หนวยงานพิจารณาใหขอมูลเพ่ิมเติม เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาระบบราช
การ (ก.พ.ร.) ตอไป

4.2 เร่ืองแจงเพ่ือทราบ  
4.2.1 การสรรหาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย
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ดวยรองศาสตราจารยยุพา  เอ้ือวิจิตรอรุณ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย จะครบวาระการดํ ารง
ตํ าแหนงในวันที่ 5 มีนาคม 2546 จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและจะไดนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแตงต้ัง
กรรมการตามขอ 6 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ท่ีประชุมรับทราบ

4.2.2 การประชุมคณะมนตรีสถาบันความรวมมือเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจลุมนํ้ าโขงสมัยพิเศษ
ดวยมหาวิทยาลัยไดรับบันทึกแจงจากสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาสํ านักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี ไดแจงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรับทราบเรื่องที่กระทรวงการตางประเทศเสนอคณะรัฐ
มนตรีเพื่อทราบ คือการประชุมคณะมนตรีสถาบันความรวมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุมนํ้ าโขงสมัยพิเศษ ที่มีการ
ประชุมเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2546 ณ กรุงเทพฯ โดยไดพิจารณาองคประกอบชุดใหมของคณะมนตรีฯ และที่ประชุม
ไดเชิญ รศ.สุมนต  สกลไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนสมาชิกคณะมนตรีในนามสถาบันการศึกษา ทั้งนี้
ที่ประชุมจะไดหารือในรายละเอียดในการประชุมครั้งตอไป ณ กรุงยางกุง สหภาพพมา ในวันที่ 21 พฤศจิกายน
2546 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ท่ีประชุมรับทราบ

4.2.3  การขออนุมัติเปดหลักสูตร
ประธานใหเลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมความวา มีหลักสูตรที่ขออนุมัติเปดสอน จํ านวน

9 หลักสูตร มีรายละเอียด ดังนี้

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา ผานที่ประชุม
กรรมการวิชาการ

ผานที่ประชุม
กรรมการ

กลั่นกรองหลักสูตร
1. คณะเภสัชศาสตร
1.1 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ศึกษาเปนภาษาอังกฤษ) 9/2546

25 ก.ย.2546
2. คณะแพทยศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัย
2.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2546)

6/2546
17 ต.ค.2546

2.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย 6/2546
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     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2546) 17 ต.ค.2546
2.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย
     (หลักสูตรใหม พ.ศ.2546)

7/2546
24 ต.ค.2546

2.4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร
     (หลักสูตรใหม พ.ศ.2546)

7/2546
24 ต.ค.2546

2.5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย
     (หลักสูตรใหม พ.ศ.2546)

7/2546
24 ต.ค.2546

2.6 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา
     (หลักสูตรใหม พ.ศ.2546)

7/2546
24 ต.ค.2546

2.7 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา
     (หลักสูตรใหม พ.ศ.2546)

7/2546
24 ต.ค.2546

2.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2546)

7/2546
24 ต.ค.2546

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ
5.1 ประมาณการรายได-รายจาย ของโรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจํ าป 2547

ประธานใหรองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมความวา โรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน ได
จัดทํ าประมาณการรายได-รายจาย ประจํ าป 2547 (1 มกราคม – 30 ธันวาคม 2547) เรียบรอยแลว มีประมาณการ
รายได 10,162,000 บาท ประมาณการรายจาย 2,087,400 บาท มีกํ าไรสุทธิ 1,767,700 บาท ซึ่งมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ท่ีประชุมรับทราบและเห็นชอบใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป

5.2 ก ําหนดการจดังานลอยกระทง ประจ ําป 2546
ประธานใหรองอธกิารบดีฝายวจิยัและบรกิารวชิาการเสนอตอทีป่ระชมุความวา มหาวทิยาลยัก ําหนดจดั

งานลอยกระทง ประจ ําป 2546 ณ บริเวณรมิบึงสฐีาน ในวนัเสารที ่ 8 พฤศจกิายน 2546 โดยก ําหนดเริม่งานตัง้แตเวลา
15.00 น. มรีายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระ จงึขอเรยีนเชญิทกุทานรวมงาน

จงึน ําเสนอทีป่ระชมุเพือ่ทราบ
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ท่ีประชมุรับทราบ

5.3 การขออนมุตัเิปดหลกัสตูรเภสัชศาสตรบณัฑิต (ศกึษาเปนภาษาองักฤษ)
ประธานใหคณบดคีณะเภสชัศาสตรและเลขานกุารทีป่ระชมุเสนอตอทีป่ระชมุความวา คณะเภสชั

ศาสตรเสนอขออนมุติัเปดหลกัสตูรเภสชัศาสตร (ศึกษาเปนภาษาองักฤษ) ซึง่เปนหลกัสตูรเดิมท่ีมอียูแลว น ํามาเปดสอน
ในลกัษณะโครงการพเิศษ ทัง้นี ้ผานความเหน็ชอบของคณะกรรมการกลัน่กรองหลกัสตูรมหาวทิยาลยัขอนแกน
ในลกัษณะโครงการพเิศษ ในคราวประชมุ ครัง้ที ่ 3/2546 เมือ่วันที ่ 29 ตุลาคม 2546 และขอเสนอรางประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน จ ํานวน 3 ฉบับ ดังนี้

1. รางประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน เรือ่งคาธรรมเนยีมการศกึษาพเิศษส ําหรบัโครงการพเิศษ
หลกัสตูรเภสชัศาสตรบัณฑติ (ศึกษาเปนภาษาองักฤษ) คณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน

2. รางประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน เรือ่งการเรยีกเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาพเิศษส ําหรบั
โครงการพเิศษหลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ (ศึกษาเปนภาษาองักฤษ) คณะเภสชัศาสตร
มหาวทิยาลยัขอนแกน

3. รางประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน เรือ่งอัตราคาใชจายในการด ําเนนิงานตามโครงการพเิศษ
หลกัสตูรเภสชัศาสตรบัณฑติ (ศึกษาเปนภาษาองักฤษ) คณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน

ซึง่มรีายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระ
จงึน ําเสนอทีป่ระชมุเพือ่พจิารณา
ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบหลักการการขอเปดหลักสูตรและเห็นชอบหลักการในราง

ประกาศทัง้ 3 ฉบบั แตเน่ืองจากตาม รางประกาศฯ เร่ืองคาธรรมเนียมการศกึษาพเิศษส ําหรับโครงการพเิศษ
หลกัสตูรเภสัชศาสตรบณัฑิต (ศกึษาเปนภาษาองักฤษ) คณะเภสัชศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกน ก ําหนดคา
ธรรมเนยีมการศกึษาพเิศษเปนภาคการศกึษาละ 15,000 บาท ซึง่ขดักบัระเบยีบมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวย
คาธรรมเนียมการศกึษาพเิศษส ําหรับนักศกึษามหาวทิยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2537 ซึง่ก ําหนดอตัราคาธรรม
เนียมพเิศษหลกัสตูรปริญญาตรี ภาคละ 5,000 บาท ซึง่ฝายวชิาการและวเิทศสัมพันธ จะไดเสนอแกไขปรับ
ปรุงระเบียบดงักลาวเพ่ือใหเหมาะสมและน ําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไปได

5.4 ของทีร่ะลึกของมหาวทิยาลัย
ประธานใหเลขานกุารทีป่ระชมุเสนอตอทีป่ระชมุความวา ดวยฝายวชิาการและวเิทศสมัพนัธไดจดัท ํา

ของทีร่ะลกึเพือ่มอบใหแกคณะบคุคล/หนวยงานทีม่าเยีย่มชมกจิการของมหาวทิยาลยั ซึง่ไดจดัท ําเพือ่จ ําหนายดวย
หากคณะ/หนวยงานใดสนใจ สามารถสัง่จองไดทีฝ่ายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ

จงึน ําเสนอทีป่ระชมุเพือ่ทราบ
ท่ีประชมุรับทราบ
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5.5 ขอเชญิรวมงาน “ลีลาศ 40 ป มข.”
ประธานแจงตอทีป่ระชมุความวา ขอเรยีนเชญิคณบด ีผูอํ านวยการทกุทานรวมงาน “ลลีาศ 40 ป มข.”

ในวนัพธุที ่5 พฤศจกิายน 2546 เวลา 18.00 น. เปนตนไป ณ ศูนยประชมุอเนกประสงคกาญจนาภเิษก
จงึน ําเสนอทีป่ระชมุเพือ่ทราบ
ท่ีประชมุรับทราบ

เลิกประชุมเวลา   13.00 นาฬิกา

                (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)
                       รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

                       เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสด์ิ
นางสุภารัตน   มูลศรี
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
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