
รายงานการประชุมคณบดี 
ครั้งที่ 3/2556 

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 
ณ  ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

 
ผู้มาประชุม 
1. รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย    อธิการบดี     ประธาน 
2. รศ.สมหมาย ปรีเปรม    รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 
3. รศ.ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ    รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ 
4. รศ.พิษณุ อุตตมะเวทิน    รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
5. ศ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
6. ผศ.ลิขิต อมาตยคง    รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
7. ผศ.เด่นพงษ์ สุดภักด ี   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8. รศ.นิยม วงศ์พงษ์ค า    รองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
9. ผศ.อนุชา นิลประพันธ์   รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 
10. รศ.ล าปาง  แม่นมาตย์   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
11. รศ.มนต์ชัย ดวงจินดา    คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
12. รศ.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์    คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
13. ผศ.เกียรติ แสงอรุณ    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
14. อ.ปรีชา เครือวรรณ    รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร 

      แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
15. รศ.ขนิษฐา นันทบุตร     คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
16. ศ.ภิเศก ลุมพิกานนท ์      คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
17. รศ.กุลธิดา ท้วมสุข    คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
18. รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
19. ผศ.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
20. รศ.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ   คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
21. รศ.วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
22. ผศ.เกษม นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี 
23. รศ.ชูชาติ กลมเลิศ    รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

      แทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
24. อ.วรัช ลาชโรจน์    รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
      แทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
25. รศ.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
26. รศ.เฉลิมศักดิ์  พิกุลศร ี   คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
27. รศ.พีรสิทธิ์ ค านวณศิลป์   รักษาการในต าแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ 
28. ผศ.สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ   รักษาราชการแทนคณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ  
29. ผศ.กริช แรงสูงเนิน    รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ   
30. รศ.วิรัช จิ๋วแหยม    รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกตแ์ละวิศวกรรมศาสตร์ 
31. ผศ.รักชนก แสงภักดีจิต   รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
32. รศ.ไพบูลย์ ดาวสดใส    รองคณบดีฝ่ายบริหาร     

      แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 3/2556 วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 4/2556 วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556  

33. รศ.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ   คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
34. รศ.ยุพิน เตชะมณี    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
35. รศ.วนิดา แก่นอากาศ    ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 

      (ส านักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) 
36. รศ.รวี หาญเผชิญ    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
37. ผศ.กานดา สายแก้ว    รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 

      แทนผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ 
38. รศ.อ านวย ค าตื้อ    ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ 
39. รศ.ชนะพล ศรีฤาชา    ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล 
      (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
40. รศ.สุธา  ภู่สิทธิศักดิ์     ประธานสภาคณาจารย์ 
41. นายอมร สินเธาว์    ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง  
42. รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ 

เลขานุการที่ประชุม 
43. นางสังวาลย์ ช่างทอง    ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 
44. นางกิตติมา จันทรสม    ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 

 
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 
1. ผศ.ช านาญ บุญญาพุทธิพงศ์   รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
2. นายธัญญา ภักด ี   ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสุพัตรา ครองยุทธ    รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.40 นาฬิกา  
 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องแจ้งต่อท่ีประชุม  

1.1 แนะน าผู้รักษาการในต าแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
(ส านักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) และผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วิทยาเขตหนองคาย 

ประธานได้กล่าวแนะน าผู้บริหารซึ่งด ารงต าแหน่งใหม่ ดังนี้ 
1. รองศาสตราจารย์พีรสิทธิ์ ค านวณศิลป์ ด ารงต าแหน่งผู้รักษาการในต าแหน่งคณบดี               

คณะนิติศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556  
2. รองศาสตราจารย์วนิดา แก่นอากาศ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 

(ส านักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักชนก แสงภักดีจิต ด ารงต าแหน่งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะ

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2555  
ซ่ึงทุกท่านจะร่วมเป็นองค์ประชุมคณบดีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบและปรบมือให้การต้อนรับด้วยความยินดี 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 3/2556 วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 4/2556 วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556  

1.2 การประชุมประชาพิจารณ์แสดงความคิดเห็นการขอใช้ท่ีดินของรัฐเพื่อประโยชน์ของทางราชการ 
ประธาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  ตามที่นางสุพร เมธาประเสริฐ ได้ยื่นฟ้องมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

กรณีมหาวิทยาลัยและหน่วยงานราชการอ่ืนก่อสร้างอาคารทับทางสาธารณประโยชน์ นั้น ศาลปกครองสูงสุด   
ได้มีค าพิพากษาให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดเส้นทางสัญจรและหากมีสิ่งปลูกสร้างใดๆ อยู่ในบริเวณทางพิพาท
ให้รื้อถอนออกทั้งหมด และให้มหาวิทยาลัยกระท าการขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ให้ถูกต้องตามกฎหมายที่ดิน 
ซึ่งต้องด าเนินการถอนสภาพทางสาธารณประโยชน์และขอใช้ที่ดินดังกล่าวให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ โดยการด าเนินการถอนสภาพทางสาธารณประโยชน์และการขอใช้ที่ดินของรัฐ
จะต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน มหาวิทยาลัยจึงได้จัดประชุมประชาพิจารณ์
เฉพาะพ้ืนที่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556    
เวลา 11.00 น. จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมด้วย 

จงึเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.3 แจ้งงดการประชุมคณบดี ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เนื่องจากการประชุม
สภามหาวิทยาลัยสัญจร ณ ต่างประเทศ 

เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น                   
มีก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจร ระหว่างวันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ประเทศญี่ปุ่น จึงของด
การประชุมคณบดี ในศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 โดยการประชุมคณบดีครั้งต่อไปยังคงประชุมตามก าหนดการเดิม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี  2 การรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556 

เลขานุการที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2556 
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แก้ไข ดังนี้ 
1.  หน้า 1 บรรทัดที่ 16 เพิ่มค าว่า “แทน” หน้าข้อความ “รองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” 
2.  หน้า 10 บรรทัดที่ 28 แก้ไขข้อความ เดิม “จ านวนเท่ากับราคาต่าง” เป็น 

“จ านวนเท่ากับราคาส่วนต่าง” 
3.  หน้า 13 บรรทัดที่ 7 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของระยะเวลาการปฏิบัติ

ราชการของบุคคลดังกล่าวอีกครั้ง 
หลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่อง 
 - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 การก าหนดจ านวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแยกตามกลุ่มสาขา/ความเชี่ยวชาญ  

- รายงานการประชุม “ลับ”  
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 3/2556 วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 4/2556 วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556  

4.2 รายช่ือผู้ได้รับการเสนอให้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

- รายงานการประชุม “ลับ”  
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
5.1 การด าเนินการสรรหาคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเทคโนโลยี 

อธิการบดี เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยมีคณบดีจะครบวาระการด ารงต าแหน่งซึ่งจะต้อง
ด าเนินการสรรหาใหม่ ดังนี้ 

1. รศ.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จะครบวาระการ
ด ารงต าแหน่งในวันที่ 13 กรกฎาคม 2556 

2. ผศ.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จะครบวาระการด ารงต าแหน่งใน
วันที่ 13 กรกฎาคม 2556 

3. ผศ.เกษม นันทชัย คณบดีคณะเทคโนโลยี จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่    
6 กรกฎาคม 2556 

ในการนี้ เพ่ือให้การสรรหาคณบดีของคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และ
คณะเทคโนโลยี เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2552 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการตามนัยข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2552 ต่อไป 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
5.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องขอความร่วมมือในการก าหนดจ านวนแห่งและ

ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 2) 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  ตามที่ ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องขอความร่วมมือในการก าหนดจ านวนแห่ง
และระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยก าหนดให้
เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้คนละไม่เกิน 2 แห่ง และไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน นั้น  

บัดนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและความ
คล่องตัวในการปฏิบัติเรื่องดังกล่าว จึงเห็นควรยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการฉบับดังกล่าว และได้ออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องขอความร่วมมือในการก าหนดจ านวนแห่งและระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของ
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) โดยก าหนดหลักเกณฑ์ในการก าหนดจ านวน
และระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. กรณีด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งในเวลาเดียวกันได้ไม่เกิน 3 แห่ง 
2. กรณีด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งในเวลาเดียวกันได้ไม่เกิน 5 แห่ง 
3. กรณีด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยในเวลาเดียวกนั

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
3.1 กรณีด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 1 แห่ง จะด ารงต าแหน่งกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยได้อีกไม่เกิน 3 แห่ง 
3.2 กรณีด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 2 แห่ง จะด ารงต าแหน่งกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยได้อีกไม่เกิน 1 แห่ง 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 3/2556 วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 4/2556 วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556  

3.3 กรณีด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 3 แห่ง ไม่อาจด ารงต าแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยอีกได้ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  

 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

6.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นอนุบาลศึกษาปีท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2556 และ 

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การรับนักเรียนเสริมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 ปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) และ 

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การรับนักเรียนเสริมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 ปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยในปีการศึกษา 
2556 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะด าเนินการเปิดรับนักเรียนใหม่ในระดับชั้นต่างๆ และเพ่ือให้การ
ด าเนินการ เป็นไปตามข้อ 11.5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555   
ได้ก าหนดให้คณะกรรมการประจ าโรงเรียน มีบทบาทและหน้าที่ในการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และจ านวนนักเรียนที่จะรับ 
โดยให้เสนอต่อคณะ และที่ประชุมคณบดี ดังนั้น คณะศึกษาศาสตร์จึงได้ด าเนินการโดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 
และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่           
23 มกราคม 2556 เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งให้ข้อมูลต่อที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า หลักเกณฑ์การพิจารณาการรับ
นักเรียนเข้าศึกษาประเภทผู้ท าคุณประโยชน์นั้น จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ  

1. ผลจากคะแนนสอบ 
2. การท าคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ หรือโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3. การสนับสนุนบริจาค 
โดยจะเน้นการพิจารณาจาก ข้อ 1 และ 2 เป็นหลักส าคัญ และไม่รวมถึงบุตรพนักงาน

หน่วยงานในก ากับด้วย 
จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพ่ือพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้ 
1. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2556 
2. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การรับนักเรียนเสริมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 
3. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การรับนักเรียนเสริมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 
1. เพ่ือให้มีความชัดเจนจึงควรตัดค าว่า “ประมาณ” ในหัวข้อจ านวนนักเรียนที่รับเข้าศึกษา 

ของทุก (ร่าง) ประกาศฯ 
2. ควรสรุปจ านวนนักเรียนที่รับเข้าศึกษาของฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) เพ่ือให้มีรูปแบบ

เดียวกันกับ (ร่าง) ประกาศฉบับอ่ืน  ๆ
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 3/2556 วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 4/2556 วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556  

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้ 
1. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นอนุบาลศึกษาปีท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2556 
2. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การรับนักเรียนเสริมระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 
3. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การรับนักเรียนเสริมระดับชั้นมัธยมศึกษา     

ปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 
โดยให้ด าเนินการแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมก่อนจะ

ประกาศใช้ต่อไป 
 

6.2 ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณบดี และ ผู้เข้าร่วมการประชุมคณบดี 
เลขานุการที่ประชุม เสนอต่อที่ประชุมว่า เพ่ือประโยชน์ในการน าสาระส าคัญของที่

ประชุมคณบดีเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงเสนอขอความเห็นชอบหลักการ ดังนี้ 
1. ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณบดี 

ตามที่ ที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งที่ 11/2554 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 ได้แต่งตั้ง 
นายธัญญา ภักดี ผู้อ านวยการกองกลาง และรักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์กร เป็นผู้ช่วยเลขานุการ   
ที่ประชุมคณบดี นั้น เนื่องจากบุคคลดังกล่าวได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2045/2555) ลงวันที่      
29 พฤศจิกายน 2555 จึงขอเสนอให้ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณบดี
แทนในฐานะที่มีหน้าที่โดยตรงในการประสานจัดการประชุมคณบดีและเพ่ือที่จะได้น าสาระส าคัญจากที่ประชุมคณบดี
บรรจุวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

2. ผู้เข้าร่วมการประชุมคณบด ี
ผู้เข้าร่วมการประชุมคณบดี เห็นควรประกอบด้วย (1) ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่  

(2) ผู้อ านวยการกองแผนงาน (3) ผู้อ านวยการกองคลัง ส าหรับผู้อ านวยการกองอ่ืนๆ นั้น ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณบดี
จะมีหนังสือเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม เฉพาะกรณีท่ีมีวาระการประชุมเกี่ยวข้องกับภารกิจหน้าที่ของกองนั้นๆ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการตามเสนอ 
 

6.3 ค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
และรายงานการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ ได้จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น     
โดยมหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งมีท้ังหมด 
10 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 1) ระบบบริหารจัดการที่ดี 2) การผลิตบัณฑิตที่ดี 3) ด้านการพัฒนานักศึกษา 4) ด้านการวิจัย 
5) ด้านบริการวิชาการ 6) การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี 7) ด้านพัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ   
8) ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่ดี 9) ด้านชุมชนสัมพันธ์ 10) การบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทาง
ปัญญา เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพ่ึงตนเองได้  และก าหนดจัดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวม 12 ตัวชี้วัด รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 3/2556 วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 4/2556 วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556  

และส านักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ      
ได้รายงานการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสรุปประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 

1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตัวอย่างต่อบัณฑิต คะแนนที่ได้จากการส ารวจอยู่ที่ 4.3333 
คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละของคะแนน 86.67 โดยผู้ใช้บัณฑิตตัวอย่างมีความพึงพอใจในประเด็นคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณในวิชาชีพสูงสุด รองลงมาได้แก ่ความรู้ความสามารถทางวิชาการ และความรู้ความสามารถพ้ืนฐาน ตามล าดับ 

เมื่อน าผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตัวอย่างต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ร้อยละ 86.67) เทียบกับคะแนนตามเกณฑ์การประเมินของส านักงาน ก.พ.ร. แล้ว ได้เท่ากับ 5.0000 คะแนน 

2. ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตัวอย่างต่อสถาบันอุดมศึกษา คะแนนที่ได้จากการ
ส ารวจอยู่ที่ 4.0415 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละของคะแนน 80.83 โดยนิสิตนักศึกษาตัวอย่างมีความพึงพอใจใน
ประเด็นด้านการจัดการเรียนการสอนสูงกว่าประเด็นด้านการให้บริการ โดยมีรายละเอียดของแต่ละประเด็น ดังนี้ 

2.1. ด้านการจัดการเรียนการสอน นิสิตนักศึกษาตัวอย่างมีความพึงพอใจใน
อาจารย์ผู้สอนสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน สถานที่ส าหรับจัดการเรียนการสอน 
และสื่อ/อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 

2.2. ด้านการให้บริการของสถาบันอุดมศึกษา นิสิตนักศึกษาตัวอย่างมีความพึงพอใจ
ในการให้บริการทั่วไปสูงกว่าการให้บริการด้านวิชาการ 

เมื่อน าผลการส ารวจความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตัวอย่างต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ร้อยละ 80.83) เทียบกับคะแนนตามเกณฑ์การประเมินของส านักงาน ก.พ.ร. แล้ว ได้เท่ากับ 4.1660 คะแนน 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ทีป่ระชุมรับทราบ 
 

6.4 ข้อมูลจ านวน Publication ในฐานข้อมูลนานาชาติ Scopus และ ISI ปี ค.ศ. 2008 - 2012 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยวิสัยทัศน์

ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ “มหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก (Word Class Research University)” จึงตั้งเป้าหมาย
ภายในปี พ.ศ. 2558 จะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าระดับโลก โดยเทียบเคียงการจัดอันดับของสถาบันภายนอก
ว่าเป็นอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเชีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก กลไกที่ส าคัญในการ
ขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย คือตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานด้านการวิจัย การ
สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ในการนี้ ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ขอน าเสนอผลด าเนินการ          
ในระยะ 2 ปี โดยไดส้รุปข้อมูลจ านวน Publication ในฐานข้อมูลนานาชาติ Scopus และ ISI ปี ค.ศ. 2008 – 2012  ดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 3/2556 วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 4/2556 วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556  

จ านวน Publications All Document Types ในฐานข้อมูลนานาชาติ Scopus และ ISI ปี 2008-2012 
ผลการตีพิมพ์รวม 2 ฐานที่ตัดความซ้ าซ้อนแล้ว (ท าการสืบค้นข้อมูลวันที่ 2 มกราคม 2556) 

มหาวิทยาลัย ปี 2008 2009 2010 2011 2012 
CU Scopus (ทั้งหมด) 1,372 1,378 1,541 1,580 1,597 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั ISI (ทั้งหมด) 1,137 1,271 1,251 1,304 1,190 
  จ านวนที่ซ้ าใน 2 ฐาน 819 837 874 932 690 
  จ านวนตีพิมพ์รวม 2 ฐาน(ไม่ซ้ า) 1,655 1,792 1,883 (2)1,928 (1)2,097 

MU Scopus (ทั้งหมด) 1,216 1,365 1,485 1,632 1,690 
มหาวิทยาลัยมหิดล ISI (ทั้งหมด) 1,135 1,375 1,395 1,391 1,359 

  จ านวนที่ซ้ าใน 2 ฐาน 769 868 937 989 952 
  จ านวนตีพิมพ์รวม 2 ฐาน(ไม่ซ้ า) 1,569 1,863 1,923 (1)2,018 (1)2,097 

CMU Scopus (ทั้งหมด) 723 770 828 918 919 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่ ISI (ทั้งหมด) 538 677 635 719 696 

  จ านวนที่ซ้ าใน 2 ฐาน 369 444 459 544 485 
  จ านวนตีพิมพ์รวม 2 ฐาน(ไม่ซ้ า) 885 997 994 (3)1,086 (3)1,130 

KKU Scopus (ทั้งหมด) 455 504 529 629 724 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ISI (ทั้งหมด) 372 431 417 484 559 

  จ านวนที่ซ้ าใน 2 ฐาน 255 321 285 367 366 
  จ านวนตีพิมพ์รวม 2 ฐาน(ไม่ซ้ า) (6)572 (6)614 (6)661 (6)746 (4)917 

KU Scopus (ทั้งหมด) 516 558 704 838 758 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ ISI (ทั้งหมด) 310 347 422 489 419 

  จ านวนที่ซ้ าใน 2 ฐาน 216 266 333 396 342 
  จ านวนตีพิมพ์รวม 2 ฐาน(ไม่ซ้ า) 605 636 785 (4)921 (5)835 

PSU Scopus (ทั้งหมด) 544 477 547 649 684 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ISI (ทั้งหมด) 394 440 448 478 439 

  จ านวนที่ซ้ าใน 2 ฐาน 256 280 336 366 321 
  จ านวนตีพิมพ์รวม 2 ฐาน(ไม่ซ้ า) 676 632 651 (5)755 (6)802 

KMUTT Scopus (ทั้งหมด) 388 386 512 565 508 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ISI (ทั้งหมด) 164 169 195 274 231 

พระจอมเกล้าธนุบร ี จ านวนที่ซ้ าใน 2 ฐาน 133 142 162 225 164 
  จ านวนตีพิมพ์รวม 2 ฐาน(ไม่ซ้ า) 419 413 545 614 (7)575 

TU Scopus (ทั้งหมด) 255 316 421 408 351 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ ISI (ทัง้หมด) 186 230 251 249 245 

  จ านวนที่ซ้ าใน 2 ฐาน 133 152 177 186 169 
  จ านวนตีพิมพ์รวม 2 ฐาน(ไม่ซ้ า) 304 390 489 466 (8)427 

SUT Scopus (ทั้งหมด) 156 199 317 311 318 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ISI (ทั้งหมด) 90 127 173 207 155 

สุรนารี จ านวนที่ซ้ าใน 2 ฐาน 68 81 108 132 110 
  จ านวนตีพิมพ์รวม 2 ฐาน(ไม่ซ้ า) 173 239 374 380 (9)363 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 3/2556 วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 4/2556 วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556  

จ านวน Publications All Document Types และ Research Article only ในฐานข้อมูลนานาชาต ิScopus และ ISI ปี 2008-2012 

เปรียบเทียบระหว่างมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 9 แห่งของประเทศไทย 
(ท าการสืบค้นข้อมูลวันที่ 2 มกราคม 2556) 

 
มหาวิทยาลัย 

ปี 2008 2009 2010 2011 2012 

ฐาน 
ข้อมูล 

All 
Document 

Types 

Research 
Article 
Only 

All 
Document 

Types 

Research 
Article 
Only 

All 
Document 

Types 

Research 
Article 
Only 

All 
Document 

Types 

Research 
Article 
Only 

All 
Document 

Types 

Research 
Article 
Only 

MU Scopus  1,216 1,111 1,365 1,278 1,485 1,345 1,632 1,494 1,690 (1)1602 

มหาวิทยาลัย ISI  1,135 960 1,375 1,077 1,395 1,143 1,391 1,199 1,359 (1)1163 

มหิดล                        

CU Scopus  1,372 1,076 1,378 1,154 1,541 1,232 1,580 1,298 1,597 (2)1302 

จุฬาลงกรณ์ ISI  1,137 1,058 1,271 1,104 1,251 1,136 1,304 1,217 1,190 (2)1061 

มหาวิทยาลัย                       

CMU Scopus  723 556 770 665 828 644 918 746 919 (3)811 

มหาวิทยาลัย ISI  538 496 677 596 635 577 719 687 698 (3)640 

เชียงใหม่                        

KKU Scopus  455 399 504 429 529 461 629 545 724 (4)666 

มหาวิทยาลัย ISI  372 316 431 362 417 355 484 438 562 (4)489 

ขอนแก่น                        

KU Scopus  516 404 558 483 704 583 838 691 758 (5)631 

มหาวิทยาลัย ISI  310 275 347 319 422 397 489 460 419 (5)412 

เกษตรศาสตร                        

PSU Scopus  544 493 477 439 547 498 649 570 684 (6)614 

มหาวิทยาลัย ISI  394 373 440 387 448 427 478 453 439 (6)395 

สงขลานครินทร์                       

KMUTT Scopus  388 235 386 242 512 299 565 374 508 (7)340 

มหาวิทยาลัย ISI  164 160 169 169 195 191 274 273 231 (7)226 
เทคโนโลยีพระจอม 

เกล้าธนุบร ี                       

TU Scopus  255 197 316 253 421 311 408 296 351 (8)288 

มหาวิทยาลัย ISI  186 165 230 190 251 219 249 215 245 (8)209 

 ธรรมศาสตร์                       

SUT Scopus  156 101 199 134 317 194 311 218 318 (9)231 

มหาวิทยาลัย ISI  90 82 127 118 173 161 207 190 155 (9)152 

เทคโนโลยีสรุนาร ี                       

 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบและขอขอบคุณทุกคณะและหน่วยงาน ที่ร่วมมือร่วมใจ

ผลักดันให้มีผลงานวิจัยเหล่านี้ขึ้นมา 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 3/2556 วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 4/2556 วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556  

6.5 ประกาศนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และแนวทาง
ปฏิบัติการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 
ด้วยศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และแนวทางปฏิบัติการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด           
ในสถานศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับหน่วยงานและสถานศึกษาใช้ด าเนินการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา และเพ่ือให้การด าเนินการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีระบบ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอความร่วมมือสถานศึกษาด าเนินการตามนโยบายและแนวทางการ
ด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา 11.15 นาฬิกา 
 
 

รองศาสตราจารย์รังสรรค์ เนียมสนิท 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ 

เลขานุการที่ประชุมคณบดี 
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