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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน วาระพิเศษ ณ วันพุธท่ี 19 สิงหาคม 2552 
หมายเหตุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 15/2552 วันที่ 11 กันยายน  2552 เรียบรอยแลว 

รายงานการประชุมคณบดี   1 
วาระพิเศษ 2 

เรื่อง โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 3 
เมื่อวันพุธท่ี 19 สิงหาคม 2552 4 

ณ  หองประชุมสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ (สํานักทะเบียนและประมวลผล)  5 
ช้ัน 2 อาคารศูนยวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแกน 6 

 7 
ผูมาประชุม 8 
1. รศ.สุมนต  สกลไชย    อธิการบดี     ประธาน 9 
2. ผศ.เดนพงษ  สุดภักดี   ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 10 
      แทนรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 11 
3. ผศ.ไชยวิทย  ธนไพศาล   ผูชวยอธิการบดีฝายการประกันคุณภาพ 12 
      แทนรองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 13 
4. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธุ   รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 14 
5. ผศ.วินัย  ใจขาน    รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ   15 
6. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 16 
7. รศ.ลําปาง  แมนมาตย   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 17 
8. รศ.กฤตพล  สมมาตย   รองคณบดีฝายวิจัย 18 
      แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร 19 
9. รศ.สุนันทา  กิ่งไพบูลย   รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ 20 
      แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 21 
10. ผศ.เกียรติ  แสงอรุณ   คณบดีคณะวิทยาศาสตร 22 
11. ผศ.ไพศาล  สุวรรณนอย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร 23 
12. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 24 
13. ศ.วิรุฬห  เหลาภัทรเกษม   คณบดีคณะแพทยศาสตร 25 
14. ผศ.เยาวลักษณ  อภิชาติวัลลภ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 26 
15. รศ.เกรียงไกร  กิจเจริญ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 27 
16. รศ.พิษณุ  อุตตมะเวทิน   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 28 
17. รศ.นวรัตน  วราอัศวปติ  เจริญ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 29 
18. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย   คณบดีคณะเภสัชศาสตร 30 
19. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี  31 
20. รศ.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 32 
21. ผศ.ทรงยศ  วีระทวีมาศ   คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 33 
22. รศ.มันทนา  สามารถ   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 34 
23. รศ.ศุภวัฒนากร วงศธนวสุ   รองคณบดีฝายบริหาร 35 
      แทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 36 
24. นางเยาวภา  จันศรี    ผูชวยผูอํานวยการฝายหองสมุดคณะ 37 
      แทนผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 38 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 39 
25. รศ.รวี  หาญเผชิญ    รองผูอํานวยการฝายบริหาร 40 
      แทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 41 
26. รศ.สัญญา  รอยสมมุติ   รักษาราชการแทนรองผูอํานวยการฝายบริหาร  42 
      แทนผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ 43 
27. รศ.สุทธิลักษณ ตั้งกีรติชัย   รองผูอํานวยการฝายแผนและสารสนเทศ 44 
      แทนผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 45 
28. รศ.พีระศักดิ์  ศรีฤาชา   ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  46 
      (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 47 
29. อ.สุรพล  แสนสุข    ผูอํานวยการวิทยาเขตหนองคาย 48 
30. อ.เทพฤทธิ์  ตุลาพิทักษ   รองประธานสภาคณาจารย คนที่ 2 49 
      แทนประธานสภาคณาจารย 50 
31. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย   รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 51 
      ปฏิบัติหนาที่เลขานุการที่ประชุม 52 
 53 
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ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 1 
1.  ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร   รองอธิการบดีฝายทรัพยสิน    2 
2.  รศ.สุลัดดา ลอยฟา    รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล 3 
3.  ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 4 
4.  ผศ.วันชัย  ธนาเศรษฐอังกูล   รองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพ 5 
5.  รศ.เฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี   คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 6 
6.  อ.กิตติบดี  ใยพูล    รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร 7 
7.  รศ.วินิต  ชินสุวรรณ    คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 8 
8.  ผศ.อนัตต  เจาสกุล    ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 9 
9.  นายอมร  สินเธาว    ประธานสภาขาราชการและลูกจาง 10 
10. นางสังวาลย   ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 11 
 12 
เริ่มประชุมเวลา 17.20 นาฬิกา 13 
 14 
  ดวยรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธเดินทางไปราชการ จงึมอบหมายให  15 
รองอธิการบดฝีายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี  ทําหนาที่เลขานกุารที่ประชุมคณบดีแทน และเมื่อครบองค16 
ประชุมแลว ประธานไดมอบหมายใหรองอธิการบดฝีายวจิัยและการถายทอดเทคโนโลยี เริม่ดําเนินการประชมุตาม17 
ระเบียบวาระดงันี้ 18 
 19 
ระเบียบวาระที่ 1  โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 20 
 21 
 รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยีไดเสนอตอที่ประชุมวา  ตามที่ มหาวทิยาลัยขอนแกน22 
ไดแจงความจํานงเขารวมโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยแหงชาติของ23 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยไดสงขอมูลคัดกรองเบื้องตนไปแลวนั้น ซึ่งเกณฑในการคัดเลือก24 
มหาวิทยาลัยเขารวมโครงการดังกลาว นั้น ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 25 
  1.  ตองเปนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อปรากฏในอันดับไมต่ํากวา 500+ ตามนิยามการจดัอันดับใน 26 
       ฐานขอมูลของ THE-QS ประจําป 2008 27 
 2.  ในกรณีที่ไมปรากฏชื่อในการจัดอันดับตามขอ 1 มหาวิทยาลัยตองมีผลผลิตที่ผานมา ดังนี้ 28 
  2.1  มีผลงานวิจัยในฐานขอมูลระดับนานาชาติโดยภาพรวม (Scopus) ไมต่ํากวา  29 
        500 เรื่องใน 5 ปลาสุด และ 30 
  2.2  มีผลงานวิจัยระดับนานาชาติที่โดดเดน อยางนอย 2 ใน 5 สาขาของ THE-QS และ 31 
  2.3  มีสัดสวนอาจารยปริญญาเอกมากกวา 40 % ของจํานวนอาจารย ทั้งหมด 32 
 3. สามารถบงชี้ทิศทางและเอกลักษณความเปนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติได 33 
 4. Website ของมหาวิทยาลัยตองมีคุณภาพ และตองมีขอมูลที่ถูกตองทันสมัย ในฐานขอมูล 34 
     ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 35 
 สําหรับเกณฑการพิจารณาคัดเลือกสถาบันผูรับทุนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาตินั้น มหาวิทยาลัย36 
ตองมีแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ พรอมแผนการใชงบประมาณที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของโครงการฯที่37 
ชัดเจนที่จะขับเคลื่อนใหมีศักยภาพดานการวิจัยที่สูงขึ้น 38 
  ในเบื้องตน สําหรับมหาวิทยาลัยที่อยูในขายที่จะผานการพิจารณาใหเขารวมโครงการฯดังกลาว เปน39 
มหาวิทยาลัยที่อยูในกรุงเทพฯ จํานวน 5 แหง และในภูมิภาคอีกจํานวน   4 แหง ไดแก (1) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  40 
(2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (3) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (4) มหาวิทยาลัยมหิดล (5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี- 41 
พระจอมเกลาธนบุรี  (6) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  (7) มหาวิทยาลัยเชียงใหม (8) มหาวิทยาลัยขอนแกน และ      42 
(9) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 43 
  ในการนี้ มหาวิทยาลัยขอนแกนตองเสนอโครงการมหาวิทยาลัยแหงชาติฉบับสมบูรณให สกอ.44 
พิจารณาภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2552 ซึ่งฝายวิจัยฯ ไดประชุมผูทรงคุณวุฒิและผูที่เกี่ยวของตามสาขาวิชา45 
ตางๆ เพื่อจัดทํารายละเอียดของโครงการเรียบรอยแลว มีสาระสําคัญโดยสรุป ดังนี้ 46 
 47 
 วิสัยทัศน 48 
  มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนําของประเทศ ที่กาวไปสูการเปนมหาวิทยาลัย49 
วิจัยระดับโลก เปนมหาวิทยาลัยที่พัฒนานักวิจัยที่มีคุณภาพสูง มีความรูความสามารถในการสรางผลงานวิจัย 50 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สามารถชี้นําและตอบสนองความตองการของสังคม ดวยการบูรณาการสหสาขาวิชา 51 
และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 52 
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 1 
 2 
 พันธกิจ 3 

- ศึกษาวิจัย และพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมเชิงบูรณาการในดานวิทยาศาสตร4 
สุขภาพ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 5 

- การผลิตลบัณฑิตและนักวิจัยคุณภาพสูง ตลอดจนการสรางเครือขายเพื่อพัฒนาดานการ6 
วิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ 7 

- พัฒนาเครือขายความรวมมอืดานการวิจัยกับหนวยงานวิจัยระดับสูงทั้งในประเทศและ8 
ตางประเทศ 9 

- การสรางความเขมแข็งใหกับสังคมและศักยภาพดานการเขงขันใหแกอุตสาหกรรมทั้ง10 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญของประเทศ 11 

 12 
 วัตถุประสงค 13 
  1.  เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความตองการของประเทศและขยายการผลิตกําลังคน 14 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองตอความตองการของประเทศ 15 

2.  เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถายทอดองคความรูและสรางนวัตกรรมที่นําไปสูการพัฒนา 16 
เศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น ประเทศและระดับโลก 17 

3.  เพื่อบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรู ความสามารถใน 18 
การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ การบริการรักษาพยาบาลและสงเสริมสุขภาพ19 
เพื่อการศึกษาและวิจัยอยางมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน 20 

4.  เพื่อการทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นใหเกิดจากการบูรณาการการเรียน 21 
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการมีสวนรวมของผูเชี่ยวชาญของชุมชน (Community integration) 22 
  โดยสรุปวัตถุประสงคในภาพรวม คือการเปน Education Hub และพัฒนาศักยภาพของ23 
มหาวิทยาลัยไปเปน Regional Education Hub และยกระดับมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพดานการวิจัยของ24 
ประเทศสูมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ ที่มีขีดความสามารถระดับโลก (World Class University) ตอไป 25 
 26 
 เปาหมาย 27 
  มหาวิทยาลัยที่นํารองเขาสูการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัยนี้ เมื่อเขาสูโครงการแลว และ28 
ไดรับการจัดสรรงบประมาณ แลว จะตอง 29 

1. อันดับของ World Class ของมหาวิทยาลัยตองขยับสูงขึ้นอยูใน 400 อันดับแรก หรือ  30 
อยูในอันดับที่ดีกวา 4 ปที่ผานมา 31 

2. เมื่อครบ 3 ปแลว ตองมีศูนยความเปนเลิศอยางนอย 3 ศูนย ในระดับประเทศและนานาชาติ 32 
3. ผลที่คาดวาจะไดจากโครงการคือ การผลิตบุคลากรระดับปริญญาเอก มากยิ่งขึ้น และ 33 

รวมถึงโครงการ Post Doctoral Program ในสาขาวิชาตางๆเพิ่มขึ้นไปดวย ซึ่งเปาหมายนี้ก็จะเชื่อมโยงไปสู34 
การพัฒนาไปเปน Regional Education Hub 35 
 36 
 หลักฐานเชิงประจักษ 37 
  หลักฐานเชิงประจักษที่ตองนําเสนอไปใหเห็นภาพการพฒันา หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคือ 38 

1. ผลงานตีพิมพตองมี High Impact Factors 39 
2. ตองมีการจดสิทธิบัตรผลงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศเพิ่มขึ้น  40 
3. นักวิจัยของกลุมหรือของศูนยวิจัยเปนที่ยอมรับในวงวิชาการระดับนานาชาติ เชน การไดรับ 41 

เชิญใหเปน Keynote Speakers/เปน ประธาน  /เปน Editorial Board หรือเปนคณะกรรมการขององคกร42 
ระหวางประเทศ เปนตน 43 

4. สามารถตอบโจทยปญหาของประเทศ และแสดงความเชื่อมโยงของการพัฒนาเศรษฐกิจ 44 
และสังคม และสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ  45 
 46 
 แนวทางการบริหารจัดการ 47 
  แนวทางของการบริหารจัดการ มีดังนี้คือ 48 
  มหาวิทยาลัยจะแตงตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งชื่อ “คณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยวิจัย 49 
(Research University Steering Committee) เพื่อทําหนาที่กําหนดนโยบาย กํากับการดําเนินงานและวาง50 
ระบบตางๆในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลกและเปนมหาวิทยาลัยที่สราง51 
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ความเจริญที่ยั่งยืนใหกับประเทศ โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติ (International Advisory Board)   1 
ทําหนาที่ใหคําแนะนําแนวทางการขับเคลื่อนทั้งดานการบริหารจัดการและดานการวิจัย  2 
  สําหรับในระดับ Cluster จะมีคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับ Cluster (Cluster Steering 3 
Committee) เพื่อทํางานเชื่อมโยงกับทุกภาคสวนอยางใกลชิด และภายใต Cluster จะมีกลุมวิจัยยอยเพื่อสราง4 
ความเขมแข็งดานการวิจัยตามภารกิจของแตละ Cluster โดยเนนการบูรณาการทุกสหสาขาวิชา 5 
  นอกจากนี้ จะมีคณะกรรมการขับเคลื่อนการเงินโครงการ (Financial  Committee)  เนื่องจาก6 
เปนโครงการเงินกู การใชจายงบประมาณคอนขางมีรายละเอียดมาก  จึงจําเปนตองมีกรรมการใหขอเสนอแนะ7 
ของการใชจายงบประมาณ  และมีคณะกรรมการติดตามและประมวลผลโครงการ (Evaluation Committee) 8 
เพื่อประเมินผลการดําเนินงานของโครงการในภาพรวมของแตละ Cluster ดวย  9 
 10 
 แผนกลยุทธในการพัฒนาไปสูมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาต ิ 11 
 กลยุทธที่ 1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกสนับสนุนการวิจัย 12 
 กลยุทธที่ 2 การพัฒนาทรพัยากรบุคคล  13 
 กลยุทธที่ 3 การพัฒนาเครอืขายการวิจัย 14 
 กลยุทธที่ 4 การพัฒนาการใชประโยชนจากงานวิจัย 15 
 16 
 เปาหมายของกลยุทธ 17 
 กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกสนับสนุนการวิจัย 18 
  เปาหมาย : การปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการใหมเพือ่ใหมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพ19 
มากขึ้น โดยมกีลยุทธ ดังนี้ 20 
  1.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการวิจัย โดยการแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ ที่21 
เกี่ยวของประกอบดวย 22 
     คณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติ (International  Advisory Board) เพื่อชวยให23 
คําปรึกษาและแนะนําในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติที่มีคุณภาพระดับโลก 24 
(World-Class University) และ ชวยสรางเครือขายความรวมมือดานการวิจัยในระดับนานาชาติ (International 25 
Research Network) 26 
     คณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยวิจัย (Research University Steering 27 
Committee) เพื่อทําหนาที่ขับเคลื่อนกลไกตางๆ ที่จะผลักดันใหมหาวิทยาลัยขอนแกนกาวไปสูการเปน28 
มหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก 29 
     คณะกรรมการขับเคลื่อนคลัสเตอร (Cluster Steering Committee) เพื่อทําหนาที่30 
ขับเคลื่อนคลัสเตอรใหเปนไปตามกรอบวิสัยทัศน พันธกิจ ทิศทาง แผนงานและตัวชี้วัดที่กําหนดไว 31 
     คณะกรรมการขับเคลื่อนการเงิน (Financial Steering Committee) เพื่อทําหนาที่32 
ขับเคลื่อนใหระบบการบริหารการเงินของโครงการเกิดความคลองตัว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามกรอบ33 
เวลาที่กําหนด 34 
     คณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการ (Evaluation Committee) เพื่อ35 
ประเมินผลการดําเนินงานของโครงการในภาพรวมของแตละ Cluster   36 
  2.  พัฒนาระบบและกลไกพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการวิจัย 37 
     พัฒนาระบบศูนยเครื่องมือวิจัยกลางในกลุมวิทยาศาสตรเทคโนโลยี   38 
กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ และกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เพื่อสงเสริมการใชทรัพยากรรวมกันอยางมี39 
ประสิทธิภาพ 40 
     พัฒนาระบบประกันคุณภาพงานวิจัยและนักวิจัย  เชน ศูนยสัตวทดลอง สํานักงาน41 
คณะกรรมการจริยธรรมการวจิัยในมนุษย สํานักงานคณะกรรมการจรรยาบรรณการใชสัตวทดลอง สํานักงาน42 
คณะกรรมการมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ พัฒนาระบบการประเมินผลโครงการ 43 
  3.  พัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการวิจัย 44 
     พัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบฐานขอมูลที่ครบถวนและเปนปจจุบัน ที่สามารถ45 
เผยแพรไปทั่วโลกผานระบบเครือขายสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และมีฐานขอมูลงานวิจัยเพื่อประโยชนใน46 
การอางอิง 47 
  4.  การสรางศักยภาพดานการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยใหเปนผูนําในเวทีระดับชาติและ48 
นานาชาติ 49 
     ปรับปรุงโครงสรางการบริหารมหาวทิยาลัยเพื่อสนับสนุนการวิจัย โดยผลักดันใหมี50 
การรวมกลุมสหวิทยาการเพือ่การวิจัย และขับเคลื่อนไปสูการเปนสถาบันวิจัยที่มีสถานภาพเปนองคกรในกํากับ51 
เชน      52 
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 คลัสเตอรวิจัยปญหาสุขภาพจําเพาะในอนุภูมิภาคลุมน้าํโขง (Center of 1 
Excellence in Specific Health Problems in Greater Mekong Sub-2 
region) 3 

 คลัสเตอรวิจัยสินคาอาหารและอาหารสุขภาพของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 คลัสเตอรการบริหารจัดการลุมน้ําแบบครบวงจร (Holistic Watershed 5 

Management) 6 
 คลัสเตอรวิจัยเพื่อพัฒนาคณุภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Research for 7 

Development of Basic Education Quality) 8 
 คลัสเตอรวิจัยน้ํามันเชื้อเพลิงชีวภาพ (Bio-Fuel) 9 
 คลัสเตอรวัสดุหนาที่พิเศษขั้นสูง (Advance Functional  Materials) 10 

 11 
 กลยุทธท่ี 2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 12 
  เปาหมาย : บุคลากรของมหาวิทยาลัยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพสูงในการพัฒนางานวิจัย 13 
มีนักวิจัยที่มีคุณภาพสูงทั้งที่เปนชาวไทยและชาวตางประเทศ เขามารวมโครงการกับมหาวิทยาลัยในรูปแบบที่14 
เหมาะสม 15 

1. พัฒนาและสงเสริมนักวิจัยที่มีคุณภาพใหเพิ่มมากขึ้น 16 
 การพัฒนานักวิจัยใหม นักวิจัยระดับกลาง และนักวิจัยระดับสูง เพื่อพัฒนาทักษะ  17 

การกําหนดโจทยวิจัย  การออกแบบการวิจัย การจัดทําขอเสนอโครงการวิจัย การเขียนรายงานหรือการเขียน18 
บทความเพื่อตีพิมพเผยแพร 19 

 การพัฒนาระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย (Mentoring System) 20 
 การพัฒนากลไกเพื่อสนับสนุนความกาวหนาใหอาจารยที่ทําวิจัย หรือเสนทาง 21 

วิชาชีพนักวิจัย เพื่อที่จะรักษานักวิจัยที่มีความรูความสามารถใหอยูในระบบงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 22 
2. การพัฒนาระบบนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Doctoral Program) เพื่อเปดโอกาสให23 

ผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกแลวไดมีโอกาสเขามารวมพัฒนาศักยภาพดานการ24 
วิจัยตอเนื่องทั้งที่เปนชาวไทยและชาวตางประเทศ 25 

3. การสรางชองทางในการสรรหานักวิจัยที่มีคุณภาพสูง (ทั้งชาวไทยและตางประเทศ) 26 
สามารถเขาสูระบบงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไดโดยงายเพื่อเปดโอกาสใหนักวิจัยศักยภาพ27 
สูง ทั้งในและตางประเทศมารวมดําเนินการวิจัยและ/หรือการวิจัยเชงิบูรณาการ 28 

4. จัดกิจกรรมยกยองและเชิดชูนักวิจัยที่มีผลงานดีเดนเปนประจําทุกป 29 
5. สรางกลไกในการสงเสริมใหนักวิจัยสามารถทําขอเสนอโครงการวิจัย เขียนบทความการ   30 

วิจัยที่มีคุณภาพ ใหคําแนะนําปรับปรุงตนฉบับเพื่อตีพิมพในวารสารนานาชาติ (Research 31 
Clinic) 32 

   33 
 กลยุทธท่ี 3 การพัฒนาเครือขายการวิจัย 34 
  เปาหมาย : เครือขายการวิจัยและสนับสนุนการวิจัยทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ทั้งที่35 
เปนสถาบันอุดมศึกษา หนวยงานภาครัฐ และเอกชน 36 

1. พัฒนาระบบกลไกกลางที่ทําหนาที่แสวงหาความรวมมอืกับหนวยงานภายนอก 37 
2. การสรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อพฒันา 38 

ศักยภาพดานการวิจัย การพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา 39 
3. การสรางความรวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน องคกรปกครอง 40 

สวนทองถิ่น 41 
 กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาการใชประโยชนจากงานวิจัย 42 
  เปาหมาย : ผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานไดรับการเผยแพร สรางมูลคาเพิ่ม และ43 
นําไปใชประโยชนเพื่อการพัฒนาในรูปแบบตางๆ เพิ่มมากขึ้นและสามารถชี้นําสังคมในประเทศและสังคมโลก 44 

1. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนดานวิชาการ 45 
 จัดใหมีหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดการการนําเสนอที่ดี เพื่อชวยนักวิจัยในการ46 
จัดทําการเผยแพรงานวิจัยเปนระดับนานาชาติ (Publication Clinic) 47 

 การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ 48 
2. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อนําผลงานวิจัยไปสรางมูลคาหรือพัฒนาสูเชิงพาณิชย 49 

 พัฒนาระบบบริการจัดการทรัพยสินทางปญญาจากผลงานวิจัยเพื่อนําไปสูการจด50 
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญาและใชในเชิงพาณิชย 51 
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 การจัดตั้งหนวยงานกลางเพื่อทําหนาที่พัฒนาผลงานวิจัยและทรัพยสินทางปญญา1 
ใหไปสูเชิงพาณิชย (KKU Holding Company) 2 

3. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อนําผลงานวิจัยไปสูการพัฒนาศักยภาพดานการแขงขันใหกับ3 
ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 4 

 พัฒนาความเขมแข็งใหกับสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 5 
ในการนําเอางานวิจัยเขาไปสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพดานการแขงขันใหกับ6 
ผูประกอบการ การบมเพาะผูประกอบการ การใหคําปรึกษาดานวิชาการ การจัดทํา7 
โรงงานตนแบบ เปนตน 8 

 สงเสริมใหเกิดกระบวนการวิจัยและพัฒนารวมกับผูประกอบการภาคธุรกิจและ9 
อุตสาหกรรม 10 

  4.  พัฒนาระบบและกลไกเพื่อนําผลงานวิจัยไปสูการพัฒนาประเทศและภูมิภาค 11 
 12 
 งบประมาณโครงการ  13 
  มหาวิทยาลัยไดเสนอของบประมาณรวมของโครงการฯ จํานวน 500 ลานบาทตอป รวมจํานวน14 
ทั้งหมด 1,500 ลานบาทในระยะเวลา 3 ป ซึ่งเปนการกําหนดงบประมาณไวสูงสุดตามที่ สกอ.กําหนดไว  15 
  งบประมาณ ประกอบดวยสองสวนคือ 16 
    งบประมาณในการบริหารจัดการจํานวน รอยละ 30 สามารถจัดซื้อครุภัณฑที่ราคาไมสูง17 
จนเกินไปได แตไมสามารถสรางสิ่งปลูกสรางได 18 
    งบประมาณในการดําเนินการวิจัย รอยละ 70 และมหาวิทยาลัยจะดําเนินการในลักษณะของ19 
การ Matching Fund  อีกจํานวน 520 ลานบาท เพื่อดําเนินการ 3 สวน คือ 20 
   1.  สนับสนุนครุภัณฑในการดําเนินโครงการปแรกจํานวน  150 ลานบาท และปที่ 2 21 
จํานวน 100 ลานบาท 22 
   2.  การจัดหาสถานที่ ปรับปรุงอาคารสถานที่ในการจัดทําเปนศูนยเครื่องมือกลาง หอง 23 
Clean Room ที่ไดมาตรฐาน   และหองปฏิบัติการวิจัยที่ไดมาตรฐาน ISO 17025 จํานวนงบประมาณรวม 120 24 
ลานบาท 25 
   3.  สนับสนุนทุนการศึกษาเพิ่มเติมอีกปละ 50 ลานบาท 26 
 27 
  จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาใหขอคิดเห็นเสนอแนะในการปรับปรุงเอกสารขอเสนอ28 
โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ พ.ศ.2553-2555 ใหสมบูรณยิ่งขึ้น  29 
  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 30 
  1. ประโยชนที่จะเกิดขึ้นจากผลงานวิจัยตามโครงการฯโดยสวนมากมุงเนนไปสูเชิงพาณิชย ซึ่ง31 
เปาหมายสําคัญของการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยนั้น ควรตองเนนเรื่อง ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยในการมีสวน32 
รวมรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility) ดวย 33 

2.  คณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยวิจัย (Research University Steering Committee)   34 
เห็นควรพิจารณาปรับปรุงองคประกอบใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยขอใหคํานึงถึงความคลองตัวในการบริหาร35 
จัดการในภาพรวม และความเชื่อมโยงระหวางคลัสเตอร/คณะ/หนวยงานและนักวิจัย ทั้งนี้ ที่ประชุมคณบดีเสนอ36 
ความเห็นวา องคประกอบของคณะกรรมการฯ ควรประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 คน และ ผูแทนคณบดี37 
จํานวน 3  คน จาก สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ/สาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี/สาขาวิชามนุษยศาสตร38 
และสังคมศาสตร สาขาวิชาละ 1 คน 39 
  3.  หัวหนาโครงการวิจัย ควรเปนบุคคลทีม่ีความเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ  และมี40 
ผลงานเชิงประจักษ เชน มีผลงานตพีิมพในฐานขอมูลของ Scopus มากพอสมควร สามารถปฏิบัติงานได41 
สอดคลองกับคณะนักวิจัยหลักของโครงการได  ทั้งนี้ ในโครงการวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน นั้น 42 
ขอใหคณะวทิยาศาสตร หารือรวมกับคณะศึกษาศาสตร พิจารณาเสนอชื่อผูทําหนาที่หัวหนาโครงการวิจัยให43 
มหาวิทยาลัยอีกครั้ง 44 

4.  มหาวิทยาลัยมีอาจารยผูทรงคุณวุฒิทั้งอาจารยที่เกษียณอายุราชการไปแลว ทีเ่ปนที่ 45 
ยอมรับในวงวชิาการระดับชาติ และระดับนานาชาติอยูหลายทาน เหน็ควรพิจารณาเรียนเชิญเขารวมโครงการดวย 46 

5. ขอมูลในตารางหนา 22 ควรพจิารณาตรวจสอบคาผลลัพธที่คาดหวงัใหมีความเหมาะสมดวย 47 
6.  หนา 28 ในแผนการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรนานาชาตริะดับปรญิญาเอก ขอใหเพิ่มเตมิ 48 

ขอมูลหลักสูตรปริญญาเอกของคณะสัตวแพทยเขาไปดวย  49 
7.  ในแตละคลัสเตอร ขอใหพิจารณาปรบัปรุงเพิ่มเติมคณะ/หนวยงานที่เกี่ยวของเขาไปให 50 

เหมาะสม และพิจารณาตรวจสอบใหครอบคลุมทุกสาขาวิชาดวย เชน  51 
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- ในคลัสเตอรวจิัยสินคาอาหารและอาหารสุขภาพของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ        1 
ใหเพิม่เตมิ คณะสัตวแพทยศาสตร  และวทิยาเขตหนองคาย  2 

- ในคลัสเตอรการบริหารจัดการลุมน้ําแบบครบวงจร ใหเพิ่มเติม   วิทยาเขตหนองคาย 3 
- ในหนา 16 สาขาวิชาที่ทําการวิจัย ขอใหเพิ่มคณะพยาบาลศาสตรเขาไปดวย และ4 

ขอใหพิจารณาตรวจสอบเพิม่เตมิใหครอบคลุมทุกสาขาวิชาดวย 5 
8.  ขอคิดเหน็เสนอแนะอื่นๆ 6 
 คณบดีคณะวทิยาการจดัการ มีขอคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมวา ปจจุบันประเทศไทย 7 

ยังขาดแคลนบุคลากรทางดานวิทยาศาสตร ซึ่งหากมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 8 
มีนโยบายในการผลิตนักเรียนที่มีความคิดแบบวิทยาศาสตร อยางเชนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร9 
โดยโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ ดําเนินการอยู ก็จะเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศโดยรวมดวย    10 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย11 
วิจัยแหงชาติตามที่เสนอ และมอบฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี นําเอาขอคิดเห็น12 
เสนอแนะของที่ประชุมคณบดีไปพิจารณาปรับปรุงใหสมบูรณยิ่งขึ้น กอนนําเสนอสํานักงาน13 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตอไป 14 
 15 
ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องแจงจากประธาน 16 
  2.1  การประชุมคณบดีสัญจร  ณ  วิทยาเขตหนองคาย 17 
  ประธานแจงตอที่ประชุมวา  ดวยมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดลงนามรับมอบพิพิธภัณฑสัตวน้ํา18 
จากจังหวัดหนองคาย เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2552  และในโอกาสนี้ ไดเยี่ยมชมพิพิธภัณฑแลว 19 
นับวาเปนพิพิธภัณฑสัตวน้ําขนาดใหญมาก การกอสรางอาคารตางๆแลวเสร็จ แตยังคงตองใชเวลาในการ20 
ปรับปรุงและบริหารจัดการทกุอยางใหเรียบรอยสมบูรณ จึงจะเปดใหเขาชมได  ซึ่งอาจจะเรียนเชิญคณบดี/21 
ผูอํานวยการ ไปประชุมคณบดีสัญจร ณ วิทยาเขตหนองคาย ในโอกาสที่เหมาะสมตอไป  22 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  23 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ   24 
 25 
  2.2  เรื่องแจงจากนายกสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 26 
  ประธานเสนอที่ประชุมวา ไดมีโอกาสไปรวมเปนเกียรติและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ 27 
ศ.อารันต  พัฒโนทัย ไดรับรางวัลนักวิทยาศาสตรดีเดน ประจําป 2552 และในโอกาสนี้ ไดพบกับ         28 
รศ.คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ อดีตนายกสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ  ซึ่ง29 
คุณหญิง  สุมณฑา พรหมบุญ ไดแจงวา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีความ30 
หวงใยโรงเรียนแหงหนึ่งในจังหวัดสกลนคร เนื่องจากนักเรียนไดคาคะแนนสอบ ONET ในกลุมสาระ31 
วิทยาศาสตร คอนขางต่ํา จึงขอแจงใหมหาวิทยาลัยทราบ และพิจารณาหาแนวทางชวยเหลือตอไป  32 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  33 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  และประธานมอบใหคณบดีคณะวิทยาศาสตรรับเรื่องดังกลาว34 
ไปพิจารณาตอไป 35 
 36 
เลิกประชุมเวลา 18.45 นาฬิกา 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
    (ลงชื่อ)             กิตติชัย ไตรรัตนศริิชัย           42 

 (รองศาสตราจารยกิตติชัย ไตรรัตนศริิชัย) 43 
 รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 44 

 ปฏิบัติหนาที่เลขานุการที่ประชุมคณบดี 45 
 46 
 47 
 48 
 49 
นางสุภารัตน  มูลศรี 50 
นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์ 51 
ผูจดรายงานการประชุม 52 


