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รายงานการประชุม 1 

คณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

คร้ังที่ 1/2552 3 

วันอังคาร ที่ 19 พฤษภาคม 2552 4 

ณ ห้องประชุมสารสิน  อาคารแก่นกัลปพฤกษ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 

ผู้มาประชุม 6 

1. รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย     ประธานกรรมการ 7 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 

2. รองศาสตราจารย์สมชาย  ชื่นวัฒนาประณิธิ    กรรมการ 9 

ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 10 

3. นายสุนทร  เดชชัย       กรรมการ 11 

ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 12 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลมาศ  ปฐมวณิชกุล    กรรมการ 13 

ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 14 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาว์   อินใย     กรรมการ 15 

ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 16 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีราธาร    ศรีมหา     กรรมการ 17 

ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 18 

7. นายวิชิต   ก ามันตะคุณ      กรรมการ 19 

ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 20 

8. อาจารย์ลินจิต   กลิ่นพงษา      กรรมการ 21 

ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 22 

9. นายวันชัย  ศรีแก้ว       กรรมการ 23 

ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 24 

10. อาจารย์ษมาพร  บุตตะโยธี      กรรมการ 25 

ผู้แทนอธิการบดีวิทยาลัยสันตพล 26 

11. อาจารย์ทิวากร  เหล่าลือชา      กรรมการ 27 

ผู้แทนผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวล าภู 28 

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจจา   จันทะชุม     กรรมการ 29 

ผู้แทนอธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 30 

13. ดร.ประสิทธิ์  ทองไสว       กรรมการ 31 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 32 

14. คุณสุรพล   ทวีแสงสกุลไทย      กรรมการ 33 

ประธานหอการค้า จังหวัดขอนแก่น 34 

15. รองศาสตราจารย์กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย    กรรมการและเลขานุการ 35 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 36 

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์  สุดภักดี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 37 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 38 

17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารณี   หอมดี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 39 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40 

 41 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจอ่ืน) 42 

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์    กรรมการ 43 

2. อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ    กรรมการ 44 
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3. ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร     กรรมการ 1 

4. นายแพทย์ศราวุธ  สันตินันต์รักษ์     กรรมการ 2 

 3 

ผู้เข้าร่วมประชุม 4 

1. รองศาสตราจารย์ยาใจ   พงษ์บริบูรณ์ 5 

 ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 

2. อาจารย์ศศิวรรณ  ศรีชลัมภ์ 7 

รองผู้อ านวยการ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 8 

3. นางกรรณิกา  หอมจันทน์ 9 

ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10 

4. นางจตุพร  ศุภนิทัศนาภร 11 

ส านักบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 

5. นางสาวสุดารัตน์  กินรี 13 

เจ้าหน้าที่บริหารงานเครือข่ายฯ   14 

เร่ิมประชุมเวลา  09.40 นาฬิกา 15 

 รองศาสตราจารย์ สุมนต์  สกลไชย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานคณะกรรมการฯ 16 

กล่าวเปิดประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 17 

1/2552 และขออนุญาตที่ประชุมด าเนินการประชุมดังน้ี 18 

 19 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 20 

 1.1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 21 

- ไม่มี – 22 

 23 

 1.2 เร่ืองที่ฝ่ายเลขานุการฯแจ้งเพื่อทราบ 24 

       รองศาสตราจารย์กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 25 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขานุการฯ ขออนุญาตที่ประชุม แนะน าอาจารย์ศศิวรรณ  ศรีชลัมภ์  รอง26 

ผู้อ านวยการโรงเรียนแก่นนครวิ ทยาลัย ในฐานะ ตัวแทนสถานศึกษาแม่ข่ายเครือข่ายเพื่อการพัฒนา27 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  โดยเป็นเครือข่ายที่จัดตั้งโดยส านักงาน28 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ .)  ทั้งน้ี ฝ่ายเลขานุการฯได้เข้าร่วมประชุม หารือเกี่ยวกับ29 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์กับเครือข่ายเพื่อการพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ ร่วมกับสพฐ.เมื่อ30 

วันที่ 13 มกราคม 2552 ที่ผ่านมา ในการนี้จึงเรียนเชิญผู้แทนของเครือข่ายฯ สพฐ .เข้าร่วมประชุมเพื่อให้31 

ข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันระหว่างเครือข่ายด้วย ทั้งนี้จะขอเรียนเชิญผู้แทนของเครือข่ายฯสพฐ . 32 

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯด้วยทุ กครั้ง เพื่อได้ทราบผล การด าเนินงานของ33 

เครือข่ายฯ 34 

 จากนั้น เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบถึงความคืบหน้าในการด าเนินงานของโครงการที่35 

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา โดยมีจ านวน36 

ทั้งหมด 4 โครงการคือ 37 

 1. โครงการสนับสนุนหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI)  38 

     ในปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดสรรงบประมาณลงไปที่มหาวิทยาลัยที่39 

มีโครงการฯเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 40 

 2. โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์  41 

      มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะแม่ข่ายได้รับหนังสือจากส านักงานคณะกรรมการการ42 

อุดมศึกษา ในเรื่องการสนับสนุนงบประมาณบริหารโครงการฯ จ านวนเครือข่ายฯละ 400,000 บาท โดย43 

มีกรอบของกิจกรรมที่เป็นข้อก าหนดให้เครือข่ายฯต้องด าเนินการ ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่ นในฐานะแม่44 

ข่ายจะเชิญมหาวิทยาลัยสมาชิกเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อจัดท ากรอบกิจกรรมต่อไป  45 
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 ในขณะเดียวกันหลังจากที่ฝ่ายเลขานุการฯได้ท าหนังสือ ประชาสัมพันธ์ให้มหาวิทยาลัย สมาชิก1 

ยื่นข้อเสนอโครงการ มาที่ส านักงานเครือข่ายฯ  อาจด้วยข้อก าหนดในเรื่องของระยะเวลาที่สั้น ท าใ ห้2 

มหาวิทยาลัยต่างๆจัดเตรียมข้อเสนอได้ไม่ทัน ท าให้มีโครงการที่ยื่นข้อเสนอมาที่ส านักงานเครือข่ายฯมี3 

จ านวนเพียง 3 โครงการ ทั้งนี้ทั้ง 3 โครงการได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการในเบื้องต้นเป็นที่เรียน4 

ร้อยแล้ว รวมวงเงินประมาณสามล้านบาท  โดยเป็นโครงการจาก มหาวิทยาลัยขอ นแก่นจ านวน 2 5 

โครงการ  และจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามจ านวน 1 โครงการ 6 

 3. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก 7 

      ขณะนี้โครงการฯอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาข้อเสนอโครงการของแต่ละเครือข่ายฯที่เสนอ8 

ไปที่สกอ .โดย ในปีงบประมาณ 2553 เครือข่ายวิจัย ภาคตะวันออกเฉียงเห นือจะ แยกออกเป็น 2 9 

เครือข่าย  คือ  เครือข่าย วิจัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  และเครือข่าย วิจัย ภาค10 

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 11 

 4. โครงการส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 12 

      ขณะนี้ สกอ. ได้จัดสรรงบประมาณมาที่เครือข่ายฯเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 13 

 14 

 จากนั้น ดร .ประสิทธิ์  ทองไสว ผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ให้15 

ข้อเสนอแนะในที่ประชุมดังน้ี 16 

 1. โครงการสนับสนุนหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา  (UBI)  ควรที่จะพิจารณา KPI 17 

ร่วมกันทั้งเครือข่ายฯ ไม่ใช่เป็น KPI แยกของแต่ละมหาวิทยาลัย ทั้ งน้ีควรเป็น KPI ที่สอดคล้องกับ18 

วิสัยทัศน์ของเครือข่ายฯและท้องถิ่น (Areabase) ด้วย  19 

 2. โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอก ชนในเชิงพาณิชย์ควรที่จะมีการพิจารณาร่วมกัน  ไม่ใช่20 

ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง พัฒนาข้อเสนอ โครงการ เอง ในขณะนี้ ปัญหาที่พบในเครือข่ายภาคใต้คือ 21 

ปัญหาการพัฒนาโจทย์ ซึ่งจริงๆแล้วไม่น่าจะยาก เพียงแต่ควรมีการศึกษ าว่ากลุ่มอุตสาหกรรมที่อยู่ใน22 

พื้นที่มีกี่กลุ่ม ปัญหาใหญ่คือ  การไม่ไว้วางใจ  และการขาดความเ ชี่ยวชาญ ซึ่งอยากให้ประธานฯแต่ละ23 

กลุ่มอุตสาหกรรมมีการประชุมหารือ ว่ามีโจทย์ปัญหาอะไรบ้าง เมื่อได้โจทย์ปัญหา แล้วให้พิจารณาว่ าใน24 

เครือข่ายฯนั้นๆมีความเชี่ยวชาญในด้านใด  ถ้าในเครือข่ายฯ เองไม่มีความเชี่ยวชาญอาจจะเชื่อมโยงกับ25 

เครือข่ายฯอื่น แต่หัวหน้าโครงการต้องเป็นคนในพื้นที่  26 

 3. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก  ได้มีการประชุมกันที่27 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยในที่ประชุมได้มีมติว่าในส่วนของงบประมาณนั้น สกอ .จะตัดงบประมาณไว้28 

เฉพาะงบบริหาร โดยในส่วนที่เหลือได้จัดสรรให้เครือข่ายฯน าไปใช้ในโครงการวิจัยต่างๆ (70%) และ29 

โครงการจัดประชุมวิชาการ (30%) โดยมีเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง เครือข่ายภาคกลางตอนบน และ30 

มหาวิทยาลัยบูรพาได้เสนอขอเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมดังกล่าว  ทั้งน้ีทั้งเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง 31 

เครือข่ายภาคกลางตอนบน และมหาวิทยาลัยบูรพา ต้องตกลงกันเองว่ าที่ใดจะเป็นเจ้าภาพ และให้ใช้32 

งบประมาณในส่วน 30% นี ้33 

 ทั้งน้ี สกอ .จะจัดให้มีการประชุมสัมมนาเครือข่าย ฯ B ประมาณเดือนมิถุนายน 2552 เพื่อ34 

ประเมินผลการด าเนินงาน/โครงการของแต่ละเครือข่ายฯ  ภายหลังที่ สกอ .ได้สนับสนุนงบประมาณลงมา35 

ที่เครือข่ายฯเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 36 

 37 

 จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 38 

ผู้ช่วยเลขานุการฯ แจ้งในที่ประชุมเรื่องโครงการส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่ง39 

มีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นแม่ข่าย โดย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ C คือ คณะกรรมการ40 

บริหารเครือข่ายสหกิจศึกษา  ทั้งน้ี ไม่ได้มีกรรมการจากทุกมหาวิทยาลัยในเครือข่ายฯร่วมเป็น41 

คณะ กรรมการ  แต่กิจกรรมที่เกิดขึ้นนั้น มหาวิทย าลัยสมาชิก ต้องร่วมรับทราบ ในฐานะ ที่ร่วมเป็น42 

คณะท างาน โครงการที่สหกิจศึกษา ฯได้รับการสนับสนุน งบประมาณปี 2551 สืบเนื่องถึงปีงบประมาณ 43 

2552  มีจ านวนทั้งสิ้น  4 โครงการ โดยเป็นโครงการวิจัย 1 โครงการ และโครงการทั่วไป 3 โครงการ ซึ่ง44 

ได้ด าเนินการแล้วเสร็จไปแล้ว 1 โครงการ  คือ โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา45 

ให้กับสถานศึกษาโดยในการจัดครั้งต่อไปจะเป็นการพบสถานประกอบการในวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึง46 

ขอประชาสัมพันธ์ให้กับมหาวิทยาลัย สมาชิก ซึ่งจะได้ท าหนังสือเชิญชวนไปยังมห าวิทยาลัยสมาชิกอีก47 

ครั้ง และอีก 2 โครงการยังอยู่ในระหว่างการด าเนินการ  โดยในปีงบประมาณ 2552 ได้ยื่นเสนอขอ48 



หน้า 4 

 

งบประมาณ 5 โครงการ ในวงเงินประมาณ หนึ่งล้านหน่ึงแสน บาท ซึ่งยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ1 

สกอ. ทั้งน้ีเครือข่ายฯได้เข้าร่วมอบรมวิทยากรร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทยด้วย 2 

 3 

 การด าเนินงานของโครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการ 4 

 เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบถึงการด าเนินงาน ของโครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนา5 

ทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการ ซึ่งสกอ .ได้มอบหมายให้เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ6 

ตอนบนด าเนินการเป็นโ ครงการน าร่อง และ ได้รับงบประมาณสนับสนุน จ านวน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ มี7 

มหาวิทยาลัยที่ร่วมเป็นคณะท างาน  คือ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและ8 

มหาวิทยาลัยนครพนม  โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการ พัฒนาระบบการศึกษาและพัฒนาทรัพยากร9 

มนุษย์เชิงบูรณาการในลักษณะที่จัดท าเป็น Resource Mapping ก่อนและพัฒนาสู่ระดับการศึกษาครบ10 

วงจร ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยจะมีการจัด เวทีประชุมเพื่อให้ข้อคิดเห็นและ11 

ข้อเสนอแนะ   ซึ่งจะได้ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ให้ มหาวิทยาลัยสมาชิกใน เครือข่ายฯได้รับทราบต่ อไป 12 

ทั้งน้ีโครงการฯมีก าหนดแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2552  โดยความคืบหน้าของโครงการฯยังอยู่ใน13 

ระหว่างการเก็บข้อมูลเบื้องต้นของแต่ละพื้นที่   14 

 15 

 การด าเนินงานโครงการจัดประชุมวิชาการการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน 16 

 เลขานุการฯแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบถึง โครงการจัดประชุมวิช าการการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน  17 

ซึ่งในสองปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเป็นเจ้าภาพ  แต่ในปีนี้จะขยายความร่วมมือเป็นเครือข่าย18 

อุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยให้มหาวิทยาลัยสมาชิกในเครือข่ายฯร่วมเป็นเจ้าภาพ  19 

มีก าหนดการจัดประชุมในช่วง ปร ะมาณ วันที่ 28- 30 เดือนมกราคม 2553 โดยใช้เขตพื้นที่20 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เป็นสถานที่ในการจัดประชุม  จึงขออนุญาตประชาสัมพันธ์21 

และเชิญชวนมหาวิทยาลัยสมาชิกในเครือข่ายฯร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมดังกล่าว ทั้งน้ีจะสามารถ22 

ใช้เป็นผลงานในระดับประเทศได้ เนื่องจากเป็นการ จัดในนามของเครือข่ายฯ ไม่ใช่จัดในนามของ23 

มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแห่งใด เท่าน้ัน ซึ่งเมื่อได้ก าหนดการ ที่ชัดเจนแล้วจะท าหนั งสือเรียนเชิญตัวแทน24 

ของแต่ละมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมอีกครั้ง  ในขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมก าหนดการและ25 

ขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ  26 

 27 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารณี  หอมดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 28 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ช่วยเลขานุการฯ แจ้งในที่ประชุมได้ทราบถึงผลการด าเนินงานของโครงการ29 

การจัดประชุมวิชาการ ฯที่ผ่านว่าได้รับความอนุเคราะห์ในการส่งบทความจากหลากหลายสถาบั นรวมไป30 

ถึงภูมิภาคอื่นๆด้วยซึ่งในการจัดในปีถัดไปน้ีจะขยายความร่วม มือไปถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วย โดย จะ31 

จัดเป็น 2 ประเภท คู่ขนานกัน คือในส่วนของ การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ  โดยจะมี32 

การประชาสัมพันธ์โครงการฯไปยังประเทศเพื่อนบ้านในแถบอาเซียนด้วย 33 

 34 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 35 

 36 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 2/2551 และคร้ังที่ 3/2551 37 

 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ บริหารเครือข่ายอุดมศึกษา38 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ครั้งที่ 2/2551เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2551ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  39 

และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ครั้งที่ 40 

3/2552  เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2551  ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 41 

 42 

 รายงานการประชุมฯ คร้ังที่ 2/2551 43 

- หน้า 1  รายชื่อผู้มาประชุม 44 

 บรรทัดที่ 46  “ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ” แก้ไขเป็น 45 

“ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” 46 

  รายงานการประชุมฯ คร้ังที่ 3/2551 47 

- หน้าที่ 1 รายชื่อผู้มาประชุม 48 



หน้า 5 

 

 บรรทัดที่ 43  “แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์  เด่นภักดี” แก้ไขเป็น “แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์1 

เด่นพงษ์  สุดภักดี” 2 

 3 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 4 

    -  ไม่มี  - 5 

 6 

ระเบียบวาระที่ 4      เร่ืองเพ่ือพิจารณา 7 

4.1  โครงการปฏิรูปการศึกษา รอบที่ 2  8 

         เลขานุการฯ แจ้งในที่ประชุมว่า ในการประชุมคณะอนุกรรมการอ านวยการเครือข่ายเพื่อการ9 

พัฒนาอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 ณ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา10 

นั้น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ประธานฯ  แจ้งในที่ประชุมให้ทราบว่าคณะกรรมการการ11 

อุดมศึกษา (กกอ.) มีมติให้มีการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษารอบที่ 2  โดยให้พิจารณาทิศทางการ12 

พัฒนาทางด้านการศึกษาของประเทศ และได้มอบหมายเป็นนโยบายให้เครือข่ายฯแต่ละเครือข่ายฯ13 

จัดตั้งคณะท างานเป็นคณะท างาน ระดับเครือข่าย C เพื่อเสนอประเด็นว่าจะสามารถปฏิรูปการศึกษาใน14 

ด้านใดได้บ้าง ในระดับพื้นที่ รวมถึงประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น จากการปฏิรูปการศึกษารอบที่ 1  ซึ่ง15 

กรอบระยะเวลานั้นยังไม่ได้ก าหนดไว้ชัดเจน แต่สามารถเริ่มด าเนินโครงการได้เลย  ทั้งน้ีประเด็นปัญหาที่16 

เกิดขึ้นในภาพรวมจากการปฏิรูปการศึกษารอบที่ 1 นั้น ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)ก าลัง17 

สรุปรวบรวมข้อมูล  และจะ จัดส่งให้แต่ละเค รือข่ายฯได้รับทราบต่อไป โดย ประเด็นที่จะ ขอหารือในที่18 

ประชุมคือการหาเจ้าภาพ หลักที่จะด าเนินงานและคณะท างานในระดับเครือข่าย C โดยขอให้แต่ละ19 

มหาวิทยาลัยส่งตัวแทนเข้า ร่วม เป็นคณะ ท างาน   ทั้งน้ีงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานน้ัน จะใช้20 

งบประมาณในส่วนกลางไปก่อนโดยสกอ.อาจจะสนับสนุนงบประมาณมาในภายหลัง 21 

 22 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็บชอบและมอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีในฐานะเป็น23 

ผู้ประสานงานเครือข่ายผลิตบัณฑิต / การเรียนการสอน เป็นเจ้าภาพ และขอให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่ง24 

รายชื่ อผู้แทนที่จะร่วมเป็นคณะท างานในการ ปฏิรูปการศึกษา ให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อจะได้25 

รวบรวมให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีต่อไป โดยฝ่ายเลขานุการฯจะท าหนังสือถึงอธิการบดีแต่ละ26 

มหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบและด าเนินงานตามค าสั่งแต่งตั้งต่อไป 27 

 28 

 4.2 การพิจารณาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ29 

ตอนบน 30 

 เลขานุการฯแจ้งในที่ประชุมว่าภายหลัง ที่เครือข่ายฯได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯเพื่อเสนอขอ31 

งบประมาณต่อสกอ .ในปีงบประมาณ 2551และ  2552นั้น  สกอ .ได้จัดสรรงบประมาณลงมา เพียง 4 32 

โครงการตามที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้ว โดยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งต่อ33 

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการอ านวยการเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2552 ว่าเน่ืองจากจะมี34 

การจัดสัมมนาเพื่อประเมินผลการด าเนินงาน/กิจกรรมของเครือข่ายฯ B ประมาณเดือนมิถุนายน  จึงขอให้35 

เครือข่ายฯพิจารณาว่าแผนของเครือข่ายฯที่ได้จัดท าไว้นั้นสอดคล้องกับนโยบายของสกอ.ในเรื่องใดบ้าง 36 

และควรมีการปรับเปลี่ยนแผน ฯอย่างไร   เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบายและการด าเนินงาน ของ 37 

สกอ. ในการนีจ้ึงขอเสนอต่อที่ประชุมใหส้่งผู้แทนเข้าร่วมในการพิจารณารายละ เอียดในการปรับปรุงแผน38 

ยุทธศาสตร์ของเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อจัดท าเป็นข้อสรุปรวบรวมส่ง39 

ให้สกอ.ต่อไป 40 

ประธานฯกล่าว เสนอแนะในที่ประชุมว่าใ นการพิจารณาปรับปรุงแผนฯน้ันควร มีการแต่งตั้ง41 

คณะท างานเป็นคณะยกร่างปรับปรุงแผนฯและจัดให้มีการประชุมในลักษณะการประชุมสัมมนาระดมสมอง42 

เพื่อให้ เกิดการมี ส่วนร่วมมากขึ้น  โดยให้มีการเชิญผู้แ ทนและฝ่ายแผนฯของแต่ละมหาวิทยาลัย ใน43 

เครือข่ายฯเข้าร่วมในการประชุมสัมมนาระดมสมองดังกล่าวด้วย 44 

  45 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ส่งผู้แทนแต่ละมหาวิทยาลัยเข้าร่วมเป็นคณะท างานใน46 

การยกร่างปรับ ปรุงแผนยุทธศาสตร์ของเครือข่ายฯ โดยฝ่ายเลขานุการ ฯจะท าหนังสือถึง แต่ล ะ47 

มหาวิทยาลัยเพื่อขอรายชื่อผู้แทนต่อไป 48 



หน้า 6 

 

 1 

ระเบียบวาระที่ 5    เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 2 

 5.1.   เครือข่ายสหวิทยาแห่งราชบัณฑิตยสถานในภูมิภาค 3 

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารณี  หอมดี ผู้ช่วยเลขานุการ ฯ แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบว่าด้วย4 

คณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพั ฒนาของราชบัณฑิตยสถานได้มี โครงการจัดตั้งเครือข่าย5 

สหวิทยาแห่งราชบัณฑิตยสถานในภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสานงานทาง6 

วิชาการกับสถาบัน อุดมศึกษาในส่วนภูมิภาค เพื่อระดมความคิดเห็นของนักวิชาการในส่วนภูมิภาคและ7 

ส่วนกลางเพื่อก าหนดประเด็นหัวข้ อวิจัยและแก้ไขปัญหาของชาติ โดยประเด็นหลักคือจะต้องเป็นการ8 

วิจัยแบบบูรณาการ ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการฯของเครือข่ายฯคือ ศาสตราจารย์ นพ .ยงยุทธ  วัชรดุลย์  9 

ได้ขอความร่วมมือกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อจัดเวทีเชิญสถาบันอุดมศึกษาในภาค10 

ตะวันออกเฉียงเหนือในการร่ว มกันจัดประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น ในการจัดรูปแบบการด าเนินงาน11 

และกิจกรรมที่เหมาะสมของเครือข่ายฯในประมาณต้นเดือนสิงหาคม ซึ่งเมื่อได้ก าหนดการที่แน่นอนแล้ว12 

ฝ่ายเลขานุการฯจะท าหนังสือประชาสัมพันธ์ให้กับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายฯได้รับทราบต่อไป  โดย13 

หัวข้อที่ทางราชบัณฑิ ตให้ความสนใจเป็นพิเศษคือการวิ จัยพยาธิใบไม้ใบตับ แต่ทั้งน้ี จะจัดให้มีเวทีเพื่อ14 

หางานวิจัยในหัวข้ออื่นๆด้วย เพื่อที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหาของประเทศ โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการ วิจัย15 

แบบบูรณาการ โดยโครงการฯมีก าหนดแล้วเสร็จภายใน 3 ปี 16 

 ประธานฯได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการด าเนินงานของราชบัณฑิตฯนั้น ต้องการหาโจทย์ /ปัญหาของ17 

ประเทศในส่วนข องภูมิภาค เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา ประเทศต่อไป  เมื่อได้มีการจัดประชุมสัมมนาระดม18 

สมองและได้โจทย์/ปัญหามาแล้วน้ัน ราชบัณฑิตฯจะส่งปัญหาเหล่านั้นไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งราช19 

บัณฑิตฯจะไม่เข้าไปท าวิจัยเอง  โดยกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นคือเวทีระดมสมองที่จะจัดขึ้นประมาณต้นเดือน20 

สิงหาคม และมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเป็นเครือข่ายในแง่ของการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมหาโจทย์ /21 

ปัญหาร่วมกัน 22 

 23 

 5.2   เครือข่ายเพ่ือการพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ24 

ตอนบน 25 

                  อาจารย์ศศิวรรณ   ศรีชลัมภ์ ผู้แทนผู้อ านวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  ใ นฐานะ26 

ตัวแทนสถานศึกษาแม่ข่ายเครือข่ายเพื่อการพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภาค27 

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบถึงผลการด าเนินงานของเครือข่ายห้องเรียน28 

วิทยาศาสตร์ฯว่า การด าเนินงานของเครือข่ายฯเป็นที่น่าพอใจ โดยได้รับนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าเรียน29 

โรงเรียนละ 2 ห้องๆละไม่เกิน  30 คน และได้รับงบประมาณสนับสนุนในการจัดท าห้องแลป  และอุปกรณ์30 

ห้องปฏิบัติการที่พร้อม   31 

      เลขานุการฯกล่าวว่าประเด็นที่ทางเครือข่ายฯเสนอคือการพัฒนาในเรื่องหลักสูตรการเรียนการ32 

สอนและการพัฒนาครู ซึ่ งมหาวิทยาลัยในพื้นที่อาจพิจารณา รับครูเข้าร่วมศึกษาต่อเพื่อพัฒนาศักยภาพ33 

ครูหรืออาจจะเป็นใน เรื่อง ของการพัฒนาศักยภาพนักเรียน โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าไปใช้34 

ห้องปฏิบัติการ   ห้องสมุด หรือห้องคอมพิวเตอร์ข องมหาวิทยาลัยไ ด้ ซึ่งอาจจะท าเป็นข้อตกลงความ35 

ร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับมหาวิทยาลัย ในเครือข่ายที่อยู่ในพื้นที่ได้ และประเด็นที่ส าคัญคือการรับ36 

นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งอาจจะมีช่องทางพิเศษให้นักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการ37 

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาต่อได้มากขึ้น ทั้งนี้ รายชื่อโรงเรียนในเครือข่ายเพื่อการพัฒนาห้องเรียน38 

พิเศษวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีทั้งหมด 13 โรงเรียน ดังนี ้39 

1. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย    จ.ขอนแก่น      สถานศึกษาแม่ข่ายฯ 40 

2. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์   จ.กาฬสินธุ์  41 

3. โรงเรียนมุกดาหาร    จ.มุกดาหาร 42 

4. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร จ.มุกดาหาร 43 

5. โรงเรียนนครพนมวิทยาคม    จ.นครพนม 44 

6. โรงเรียนสารคามพิทยาคาร    จ.มหาสารคาม 45 

7. โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย     จ.ร้อยเอ็ด 46 

8. โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา    จ.สกลนคร 47 

9. โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล    จ.อุดรธาน ี48 
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10. โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร   จ.หนองบัวล าภู 1 

11. โรงเรียนเลยพิทยาคม     จ.เลย 2 

12. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เลย   จ.เลย 3 

13. โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร   จ.หนองคาย 4 

 5 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 6 

 7 

 8 

เลิกประชุมเวลา 11.10 นาฬิกา 9 

  10 

 11 

 12 

       (นางสาวสุดารัตน์   กินรี) 13 

        ผู้จดรายงานการประชุม 14 

   15 

 16 

 17 

              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารณี  หอมดี) 18 

      ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 19 

                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 20 


