
รายงานการประชมุคณบด ี

ครัง้ที ่10/2556 
เมือ่วนัศกุรที ่12 กรกฎาคม 2556 

ณ  หองประชมุมติรภาพ ชั้น 3 อาคารเรยีนรวม คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน 

 

 
ผูมาประชุม 

1. รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย   อธิการบดี      ประธาน 
2. รศ.สมหมาย ปรีเปรม   รองอธกิารบดีฝายการคลังและทรัพยสิน 
3. รศ.ถวัลยวงค รัตนสิริ   รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและยุทธศาสตรระหวางประเทศ 

4. รศ.พิษณุ อุตตมะเวทิน   รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย 
5. ศ.วีระชัย โควสุวรรณ   รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี  
6. ผศ.ลิขิต อมาตยคง   รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ 

7. ผศ.ประพันธศักดิ์ ฉวีราช  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
     แทนรองอธิการบดีฝายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

8. ผศ.ชํานาญ บุญญาพุทธิพงศ  รองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน 

9. รศ.นิยม วงศพงษคํา   รองอธิการบดีฝายชุมชนสัมพันธและสื่อสารองคกร 
10. ผศ.อนุชา นิลประพันธ  รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 
11. รศ.ลําปาง แมนมาตย   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

12. รศ.มนตชัย ดวงจินดา   คณบดคีณะเกษตรศาสตร 
13. รศ.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์  คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร 
14. ผศ.เกียรติ แสงอรุณ   คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

15. ผศ.ไมตรี อินทรประสิทธิ์  คณบดคีณะศึกษาศาสตร 
16. รศ.จิราวรรณ แทนวัฒนกุล  รองคณบดีฝายทรัพยสินและกิจการพิเศษ    

     แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

17. ศ.ภิเศก ลุมพิกานนท   คณบดคีณะแพทยศาสตร 
18. อ.สุขุม วสุนธราโศภิต   รองคณบดีฝายบริหาร 

     แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

19. รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ  คณบดคีณะเทคนคิการแพทย 
20. ผศ.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน  คณบดคีณะสาธารณสขุศาสตร 
21. รศ.นวรัตน วราอัศวปติ เจริญ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 

22. รศ.เดชพล ปรีชากุล   รองคณบดีฝายแผนและระบบคุณภาพ 
     แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร 
23. ผศ.เกษม นันทชัย   รักษาราชการแทนคณบดคีณะเทคโนโลย ี

24. รศ.สุณีรัตน เอ่ียมละมัย  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 
25. ผศ.เขมโชต ภูประเสริฐ  รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
     แทนคณบดคีณะสถาปตยกรรมศาสตร 

26. รศ.กัลปพฤกษ ผวิทองงาม  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
27. ผศ.จรัญ ชัยประทุม   รองคณบดีฝายแผนและพัฒนา 

     แทนคณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร 

28. รศ.อภิรัตน เพ็ชรศิริ   รักษาการในตําแหนงคณบดีคณะนิติศาสตร 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังที่ 10/2556 วันศุกรที่ 12 กรกฎาคม 2556  
ฉบับไดการรบัรอง จากที่ประชุมคณบดี โดยวิธีการเวียนเมื่อวันพธุที่ 14 สิงหาคม 2556 

29. ผศ.สุขุมวิทย ไสยโสภณ  รกัษาราชการแทนคณบดคีณะสงัคมศาสตรบรูณาการ  

30. ผศ.กริช แรงสูงเนิน   รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ  
31. รศ.วิรัช จิ๋วแหยม   รกัษาราชการแทนคณบดคีณะวทิยาศาสตรประยกุตและวศิวกรรมศาสตร 
32. ผศ.รักชนก แสงภักดีจิต  รกัษาราชการแทนคณบดคีณะศิลปศาสตร 

33. รศ.ศุภวัฒนากร วงศธนวสุ  คณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน 
34. รศ.ไพบูลย ดาวสดใส   รองคณบดีฝายบริหาร     

     แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 

35. อ.สุวัฒนา สวาทะสุข   ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานกัศึกษา 
     แทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

36. รศ.วนิดา แกนอากาศ   ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 

     (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 
37. รศ.รวี หาญเผชิญ   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
38. ผศ.อนัตต เจาสกุล   ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 

39. รศ.ธีระ ฤทธิรอด   รองผูอํานวยการฝายขับเคลื่อนยุทธศาสตร 
     แทนผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 
40. รศ.อรวรรณ บุราณรักษ  รองผูอํานวยการฝายวิชาการ    

     แทนผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 
     (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
41. รศ.สุธา  ภูสิทธิศักดิ์    ประธานสภาคณาจารย 

42. นายเสกสิทธิ์ สังคีรี   ประธานสภาขาราชการ พนักงานและลูกจาง  
43. รศ.รังสรรค เนียมสนิท  รองอธิการบดีฝายวางแผนยุทธศาสตร 

     เลขานุการท่ีประชุม 

44. นางสังวาลย ชางทอง   ท่ีปรึกษามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการท่ีประชุม 
45. นางกิตติมา จันทรสม   ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูชวยเลขานุการท่ีประชุม 
46. นางสุพัตรา ครองยุทธ  รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  

     ผูชวยเลขานุการท่ีประชุม 
 

ผูเขารวมประชุม 

1. นายอัศนีย ฐานสันโดษ   ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี 
2. นางเพียงเพ็ญ ภาคอุทัย  ผูอํานวยการกองแผนงาน 
3. รศ.สุวรรณา อรณุพงคไพศาล  หวัหนาภาควชิาจติเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร (เฉพาะวาระท่ี 3.1) 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.20 นาฬิกา   

กอนเริ่มประชุมประธานไดกลาว ตอนรับและแนะนาํองคประชุมคณบดีใหม ดังนี้ 

1. รองศาสตราจารยอภิรัตน เพ็ชรศิริ ซ่ึงไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการ            
คณะนิติศาสตร ในการประชุม ครั้งที่ 4/2556 เม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2556 ใหดํารงตําแหนงคณบดีคณะนิติศาสตร 
ท้ังนี้จะเริ่มดํารงตําแหนงคณบดีคณะนิติศาสตรตั้งแตวันท่ีผานความเหน็ชอบจากสภามหาวทิยาลยัขอนแกนเปนตนไป 

2. นายเสกสิทธิ์ สังคีรี ดํารงตําแหนงประธานสภาขาราชการ พนักงานและลูกจาง ตั้งแตวันท่ี  
29 มิถุนายน 2556  
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังที่ 10/2556 วันศุกรที่ 12 กรกฎาคม 2556  
ฉบับไดการรบัรอง จากที่ประชุมคณบดี โดยวิธีการเวียนเมื่อวันพธุที่ 14 สิงหาคม 2556 

และประธานกลาวขอบคุณคณบดีคณะแพทยศาสตร คณะผู บริหารและบุคลากรของ                

คณะแพทยศาสตร ทีใ่หความอนุเคราะหสถานที่และจัดการตอนรับในการจัดการประชุมคณบดีสัญจรครัง้นี ้
จากนั้นประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องแจงตอที่ประชุม  
1.1 รายงานผลการดําเนินงานและทิศทางการพัฒนาของคณะแพทยศาสตร 

คณบดีคณะแพทยศาสตร ไดกลาวขอบคุณมหาวิทยาลัยท่ีใหเกียรติมาเยี่ยมชมและใชสถานท่ี

สําหรับการประชุมคณบดีสัญจรในครั้งนี้ พรอมท้ังแนะนําผูบริหาร ดังนี้ 
1. ศ.โสพิศ วงศคาํ   รองคณบดีฝายวิจัย 
2. รศ.ธงชัย ประฏิภาณวัตร  รองคณบดีฝายวิชาการ 

3. รศ.วิฑูรย ประเสริฐเจริญสุข  รองคณบดีฝายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ 
ท้ังนี ้ไดรายงานผลการดาํเนนิงานและทิศทางการพัฒนาของคณะแพทยศาสตร  โดยสรุป ดังนี้ 
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดกอตั้งมาประมาณ 40 ป ซึ่งเปนแหงแรก

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดวยปณิธานท่ีมุงม่ันเพ่ือใหมีแพทยออกไปดูแลประชาชนโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ซ่ึงไดเปดรับนักศึกษารุนแรกเม่ือ ป พ.ศ. 2517 จํานวน 16 คน และปจจุบันมีนักศึกษาชั้นปท่ี 1 จํานวน 288 คน 
(เปนอันดับที ่2 ของประเทศ) อีกทั้งมีหลักสูตรการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก 

แพทยประจําบาน และแพทยตอยอด จํานวนรวมกวา 90 หลักสูตร 
ฝายวิจัย คณะแพทยศาสตร  เปนหนวยงานหลักท่ีสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยจัดตั้ ง                    

ศูนยสัตวทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อรองรับการเลี้ยงและใชสัตวทดลองที่ได

มาตรฐานตามขอกําหนดของจรรยาบรรณการใชสัตวทดลองแหงชาติ พรอมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ             
โดยใหความสําคัญกับการวิจัยในระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย และระดับประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแกน
ไดรับคัดเลือกใหเปน 1 ใน 9 มหาวทิยาลยัไทยในโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ โดยสภามหาวิทยาลัยขอนแกน

ไดกําหนดเปาหมายท่ีชัดเจน ในการจัดอันดับใหเปนมหาวิทยาลัยวิจัยอันดับ 3 ของประเทศ อันดับท่ี 80 ของเอเชีย 
และอันดับที ่400 ของโลก คณะแพทยศาสตร จึงไดปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนของคณะใหสอดคลองกับมหาวิทยาลัย 
โดยใหคณะแพทยศาสตรทีมี่ความเปนเลิศ 1 ใน 50 อันดับแรกของเอเชีย ใน ป ค.ศ. 2020 และไดมีการจัดสรร

ทุนวิจัยสําหรับโครงการวิจัยทุกโครงการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีการจัดสรรทุนวิจัยแบบมุงเปาหมายและ           
ทุนสนับสนุนการวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมตนแบบ มีการจัดตั้ง Biomedical Research Center และมีการจัดตั้ง สถานบริหาร
จัดการวิจัยทางคลินิก (Academic Clinical Research Organization : ACRO-KKU)  

ในระยะเวลา 40 ป จากการบริหารการวิจัยเพ่ือวางรากฐานสําคัญไดมีการสั่งสมและ
พัฒนามาเปนลําดับ กอใหเกิดการวิจัยท่ียั่งยืนและตอยอดงานวิจัยเพ่ือนําไปใชประโยชน สงผลใหเกิดผลงานวิจัย
ตีพิมพ การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร กวา 40 ผลงาน เชน ในป พ.ศ. 2554 ไดสิทธิบัตร ชุดน้าํยาตรวจหาพยาธิใบไม

ในเลอืดชนดิชสิโตโชมา แมโขงก้ี (Schistosoma mekongi) สิทธิบัตร ชุดน้ํายาตรวจหาการปนเปอนของพยาธิตัวกลม
สตรองจลิอยดิส สเตอรโครอลลสี (Strongyloisdes stercoralis) เปนตน รวมท้ังนักวิจัยท่ีไดรับรางวัลระดับชาติหลายรางวัล 

การใหบรกิารและวิจัยทางการแพทยเฉพาะทางชั้นเลิศท่ีคณะแพทยศาสตรมีอยูในปจจุบัน

โดยความรวมมือกับฝายวิจัยฯ มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดจัดตั้งศูนยวิจัยเฉพาะทางขึน้ ซึ่งคณะแพทยศาสตรมีความพรอม
ในการพัฒนาสูสากลและสนับสนุนวิสัยทัศนมหาวิทยาลัยท่ีมุงสูความเปนนานาชาติ ไดมีการจัดทําบันทึกขอตกลง
ความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันชั้นนํานานาประเทศ ไดแก  

ศูนยวิจัย 
1. ศูนยวิจัยมะเร็งทอน้ําดี 
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2. ศูนยวิจัยผูปวยปากแหวงเพดานโหว 

3. ศูนยวิจัยเมลิออยโดสิส 
4. ศูนยวิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคระบาด 
กลุมวิจัย 

1. กลุมวิจัยหัวใจและหลอดเลือด 
2. กลุมวิจัยโรคลมชัก 
3. กลุมวิจัย Neuro Science Research and Development Group 

4. กลุมวิจัยการออกกําลังกาย 
5. กลุมวิจัยการทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ 
6. กลุมวิจัยไวรัสฮิวแมนปาปลโลมากับการเกิดมะเร็ง 

7. กลุมวิจัยเครื่องกระตุนสมองฯ (NIBS) 
8. กลุมวิจัยโรคเฉพาะทางตา 
9. กลุมวิจัยดนตรีเพ่ือสุขภาพ 

10. กลุมวิจัยภาวะมีบุตรยาก 
11. กลุมวิจัยวิทยาศาสตรการออกกําลังกาย 
12. กลุมวิจัยผูปวยศัลยกรรมหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก 

13. กลุมวิจัยการเสริมพลังอํานาจในผูปวยเรื้อรัง 
14. กลุมวิจัยโรคหู 
15. กลุมวิจัย Occupational Health and Medicine 

16. กลุมวิจัย Herbal Medicine 
17. กลุมวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑเสริมสุขภาพ 
18. กลุมวิจัยและศึกษาโรคกระดูกพรุน 

นอกจากผลงานดานการวิจัยแลวคณะแพทยศาสตรยังมีผลงานเดนของฝายพัฒนานักศึกษา 
คือ นักศึกษาไดทํากิจกรรมบูรณาการเพือ่พัฒนาใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค เชน งานอบรมจริยธรรมพัฒนาจิต
แกนักศึกษาแพทย งานดานสรางเสริมจิตสํานึกและความภาคภูมิใจในสถาบัน กิจกรรมนักศึกษาบําเพ็ญ

ประโยชน งานดานระเบียบวนิยันกัศึกษาแพทย และชมรมผูปกครองนกัศึกษาแพทย 
และสําหรับโรงพยาบาลศรีนครินทรซ่ึงเปนสถานฝกอบรมนักศึกษาแพทยและเพ่ิมวุฒิบัตร 

แพทยผูเชี่ยวชาญใหมีความรูความสามารถในโรคทุกสาขา โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนโรงพยาบาลทีมี่ขนาดใหญและ

ทันสมัยท่ีสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกท้ังมีเครื่องมือท่ีทันสมัยและมีบุคลากรทางการแพทยท่ีมีความเชี่ยวชาญสูง
ทัดเทียมโรงพยาบาลหลักในกรุงเทพมหานคร และมีศักยภาพทางเทคโนโลยีสูงกวาโรงพยาบาลของประเทศ
เพื่อนบานในอนุภูมิภาคลุมแมน้าํโขง อีกทั้งมีการใหบริการทางการแพทยระดับสูงกวาตติยภูมิและวิจัยทางการ

แพทยเฉพาะทางชั้นเลิศ รองรับการพัฒนาไปสูการเปนศูนยกลางการบริการรักษาพยาบาลในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง
ภายใตยุทธศาสตรของรัฐบาลในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออกไปสูตะวันตก  

ดานศิลปวัฒนธรรม คณะแพทยศาสตรไดมีการจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญเปน

กรณีพิเศษและงานไหวครูประจําป การบูรณาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การพัฒนา
นกัศึกษาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือสรางสังคมใหเขมแข็งและมีดุลยภาพ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ
 

 ที่ประชุมรับทราบ และแสดงความชื่นชมตอผลงานของคณะแพทยศาสตร 
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1.2 ประธานไดแจงเรื่องตางๆ ใหแกที่ประชุมคณบดี ไดรับทราบดังนี้ 

1.2.1 สมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทย (สอท.) ไดมีการหารือหลักการ เหตุผลและ
ความจําเปนเกี่ยวกับการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาและการวิจัย ซ่ึงอยูระหวางการดําเนินการจัดตั้งโดยมี                  
รศ.วันชัย ศิริชนะ เปนประธานคณะกรรมการดาํเนนิการศึกษาและจดัทําโครงการจดัตั้งกระทรวงอุดมศึกษาและการวิจัย 

ซ่ึงเหตุผลและความจําเปนในการแยกอุดมศึกษาออกจากกระทรวงศึกษาธิการ นั้น  เพื่อใหการบริหารจัดการมี
ความคลองตัวมากข้ึนในหลายๆ ดาน ประกอบกับปญหาเรื ่องกฎเกณฑขอบังคับในทางปฏิบัติท่ีจะใชให
ครอบคลุมทุกหนวยงานทําใหยาก เชน การศึกษาขั้นพื้นฐานจะเนนเตรียมความพรอมของเด็กในเบื้องตน โดย

เปนไปในทิศทางแตกตางจากระดับอุดมศึกษาที่ตองการความหลากหลายในการพัฒนากําลังคน รวมไปถึงการ
เชือ่มโยงการดาํเนนิงานระหวางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมหาวิทยาลัยมีการประสานงาน
กันลดนอยลง ดังนั้น การจัดการในระดับอุดมศึกษาจึงมีความจําเปนท่ีตองมีความคลองตัวในการบริหารจัดการ  

1.2.2 มหาวิทยาลัยขอนแกนและมหาวิทยาลัยนเรศวร ไดรวมกันจัดทําโครงการ 
Mega Project ในการจัดหาครุภัณฑเพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยจากโครงการเงินกู               
ซ่ึงรัฐบาลจะเปนผูดูแลใหกับมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงขอใหคณะเตรียมขอมูลครุภัณฑทีมี่ความตองการ ทัง้นี ้หากเปนเรือ่ง

ท่ีเก่ียวกับการวิจัยขอใหเสนอครุภัณฑไวท่ีสวนกลาง ซ่ึงฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยีกําลังดําเนินการพิจารณา 
1.2.3 จะมีการจัดประชุมใหญของที ่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)                     

โดยจะเนนหัวขอเกี่ยวกับการพัฒนายกระดับในเรื่องงานวิจัยและเรื่องพัฒนาคน ซึ่งปที่ผานมาไดมีการประชุม

เกี่ยวกับสภาวิชาชีพและการจัดทําหลักสูตรของแตละคณะ ทําใหประสบผลสําเร็จเปนอยางดี สงผลใหสภาวิชาชีพ                
และคณะวิชาตางๆ เริ่มมีความใกลชิดในการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน 

1.2.4 รายงานความคืบหนาของการดําเนินการ (ราง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน 

โดยท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2556 ไดมีมติเห็นชอบหลักการตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ 
(ราง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกนเรียบรอยแลว ซึ่งกระบวนการหลังจากนี้จะตองเขาสูการพิจารณา
ของคณะกรรมการกฤษฎกีาเพ่ือตรวจสอบความถูกตองและขอกฎหมายตางๆ กอนจะเขาสูการพิจารณาของสภา

ผูแทนราษฎรตอไป โดยคณะกรรมการกฤษฎีกาไดเชิญผูแทนมหาวิทยาลัยเขาชีแ้จงขอมูลเบือ้งตน ทัง้นี้ หากเรือ่งดังกลาว
ผานสภาผูแทนราษฎรเรียบรอยแลวก็จะมีการตัง้กรรมาธิการ โดยจะมีการพิจารณาผูแทนมหาวิทยาลัยและ
ผูแทนนักศึกษาเพ่ือรวมเปนกรรมาธิการดังกลาวดวย 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ

 
 ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระที่  2 การรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันศุกรที่ 14 มิถุนายน 2556 
เลขานุการที่ประชุมขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งท่ี 

9/2556 เม่ือวันศุกรท่ี 14 มิถุนายน 2556 

มติ
1.  หนา 3 บรรทัดท่ี 33  แกไขนามสกุลจาก เดิม “อินสะอาด” เปน “อินสอาด” 

 ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแกไข ดังนี้ 

2.  หนา 13 บรรทัดท่ี 13 ขอใหตรวจสอบวาควรใชคําวาอธกิารบด ีหรอืประธานเปนผูนําเสนอวาระ 

หลังจากแกไขแลว ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 
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ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่อง  

3.1 การตรวจสุขภาพกายและจิต กรณีผูยื่นคํารองขอแตงกายในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ไมตรงกับเพศกําเนิด 

ผู ชวยอธิการบดีฝายวิชาการ ผูแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ         

เสนอตอทีป่ระชุมวา ตามมติท่ีประชุมคณบดี ในการประชุม ครั้งท่ี 15/2555 เมือ่วันที ่19 ตุลาคม 2555 ไดเห็นชอบให
บัณฑิตท่ีประสงคจะยื่นคํารองการขออนุญาตเขารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตชายดวยเครื่องแตงกาย
บัณฑิตหญิง ตองมีใบรับรองและการตรวจสอบทางการแพทย โดยหัวหนาภาควิชาจิตเวชศาสตร  คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน และจิตแพทย จํานวนไมนอยกวา 3 ทาน ทําการตรวจสอบและเสนอความเห็นตออธิการบดี
เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติตามคํารองของบัณฑิต นั้น ในการนี้ ท่ีประชุมภาควิชาจิตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร 
เห็นวากรณีดังกลาวไมควรตองมีใบรับรองและตรวจสภาพจิตใจทางการแพทย รายละเอียดปรากฏตามหนังสือ  

ท่ี ศธ 0514.7.2.3/689 ลงวันที ่31 พฤษภาคม 2556 และเพือ่ใหทีป่ระชุมไดรับทราบขอมูลมากยิง่ขึน้ จึงขอให 
รองศาสตราจารยสุวรรณา อรุณพงคไพศาล หัวหนาภาควิชาจิตเวชศาสตร เขาใหขอมูลตอทีป่ระชุมคณบดีวา ดวยท่ี
ประชุมภาควิชาจิตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2556 เห็นวาการตรวจประเมินเพ่ือ

ยืนยันวาสภาพจิตใจของบัณฑิตท่ียื่นคํารองดังกลาวนั้น ใชระยะเวลานานและมีความซับซอนอยางยิ่ง ซ่ึงจะสงผลกระทบ
ตอการบริการผูปวยโดยรวม ประกอบกับการสอบถามขอมูลเบื้องตนจากนักจิตวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบวาทั้งสองมหาวิทยาลัยไมมีการดําเนินการตรวจประเมินสภาพจิตใจของบัณฑิตที่

ยื่นคํารองในประเด็นดังกลาวแตอยางใด ท้ังนี้ หากมีการตรวจประเมินโดยจิตแพทยเปนผูรับรองวาบัณฑิตที่ยื่น
คํารองมีภาวะผิดเพศจริงอาจจะเปนชองทางไปสูการศัลยกรรมแปลงเพศตามขอบังคับของแพทยสภาได และ
บุคคลกลุมดังกลาวนัน้ มักจะมีการแสดงออกถึงสภาวะผิดเพศมาตั้งแตเขาสูระบบการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแลว 

จึงขอเสนอท่ีประชุมคณบดีพิจารณาใหอาจารยท่ีปรึกษา ผูปกครอง หรือเพ่ือนของบัณฑิตท่ียื่นคํารองเปนผูรับรอง
วาบัณฑิตเปนผูท่ีมีสภาวะทางจิตใจไมตรงกับเพศกําเนิด 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

ที่ประชุมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยควรดําเนินการดวยความรอบคอบ โดยเฉพาะในเรือ่งความปลอดภัย

ในระหวางพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยอาจอนุญาตใหสามารถแตงกายดวยเครื่องแตงกายหญิง

เฉพาะในชวงการถายรูปบัณฑิต แตในระหวางพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ควรใหแตงกายใหตรงกับเพศกําเนิด 
2. ในทางกฎหมายทะเบียนราษฎรเองก็ยังมิไดยอมรับใหมีการเปลี่ยนคํานําหนาชื่อ         

ไดตามความประสงค ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรยึดถือตามสภาพท่ีแทจริงของบัณฑิตนั้นๆ หากจะมีขอยกเวนก็ตอง

แสดงเหตุผลความจําเปนท่ีชัดเจนดวย 
3. ดวยการแตงเครื่องแบบนักศึกษา และเครื่องแบบบัณฑิตเปนอํานาจของมหาวิทยาลัย          

ในการพิจารณา แตมหาวิทยาลัยก็มิไดเขมงวดกับนักศึกษาตัง้แตเริม่เขามาศึกษาในมหาวิทยาลัย และที่ประชุม

คณบดีไดเคยมีมติในเรื่องดังกลาวไวชัดเจนแลว จึงควรคงหลักการเดิมไว แตทั้งนี้ อาจกําหนดหลักเกณฑใหมี
ความสมดุลและเหมาะสมได เชน มีการรับรองจากอาจารยทีป่รึกษา ผูปกครอง หรือเพือ่นของบัณฑิตวามีภาวะ
จิตใจไมตรงกับเพศกําเนิดจริง เพ่ือเปนขอมูลประกอบการยื่นคํารอง 

มติ ที ่ประชุมพิจารณาแลวยืนหลักการตามมติที่ประชุมคณบดี ครัง้ที ่ 15/2555         
เมื่อวันที่ 19 ตลุาคม 2555 โดยใหบัณฑิตที่ประสงคจะยืน่คาํรองการขออนญุาตเขารับพระราชทานปริญญาบัตรของ
บัณฑิตชายดวยเครือ่งแตงกายบัณฑิตหญิง ตองมีใบรับรองและการตรวจสอบทางการแพทย โดยสามารถใช

ใบรับรองจากสถาบันทางการแพทยอื่นได เพื่อประกอบการพิจารณาของอธิการบดีในการพจิารณาอนมุตัหิรอืไม
อนุมัติตามคํารองของบัณฑิต 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังที่ 10/2556 วันศุกรที่ 12 กรกฎาคม 2556  
ฉบับไดการรบัรอง จากที่ประชุมคณบดี โดยวิธีการเวียนเมื่อวันพธุที่ 14 สิงหาคม 2556 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 การแตงตั้งคณะกรรมการบรหิารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลยั (ก.บ.ม.) และ
คณะกรรมการอทุธรณรองทุกขและพิทกัษระบบคณุธรรม (ก.อ.พ.ร.) (วาระลบั) 

- ขอถอนวาระ - 

 
4.2 การแตงตั้งกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวชิาการ 

 -  ขอถอนวาระ - 

 
4.3 การแตงตั้งคณะกรรมการประจาํโรงพิมพมหาวิทยาลยัขอนแกน 

รองอธิการบดีฝายการคลังและทรัพยสิน เสนอตอทีป่ระชุมวา ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน  

วาดวย หนวยงานในกํากับ มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2555 ขอ 16.3 กําหนดใหมีคณะกรรมการประจํา โดยอธิการบดี 
เปนผูแตงตั้ง ในการนี้ โรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน จึงขอเสนอรายชือ่บุคคลเพือ่แตงตั้งเปนคณะกรรมการ
ประจําโรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน ดังนี้ 

1. เสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณาแตงตั้งประธาน  
2. เสนอท่ีประชุมคณบดีเพ่ือเลือกกรรมการ ไดแก  

2.1 ผูแทนมหาวิทยาลัย จํานวน 2 คน ขอเสนอรายชื่อเพ่ือใหเลือก ดังนี้ 

2.1.1 รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ 
2.1.2 รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย 
2.1.3 ผูชวยอธิการบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.1.4 ผูอํานวยการกองคลัง 
2.2 ผูทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 3 คน ขอเสนอรายชื่อเพ่ือใหเลือก ดังนี้ 

2.2.1 ผศ.อาวุธ ยิ้มแต  รองคณบดฝีายบรหิาร คณะวศิวกรรมศาสตร  

2.2.2 รศ.ชนะพล ศรฤีาชา  ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 
    (สาํนกับรหิารและพัฒนาวชิาการ) 

2.2.3 ผศ.นเรศ วโรภาสตระกูล รองคณบดฝีายบรหิาร คณะแพทยศาสตร 

2.2.4 อ.ปรชีา เครอืวรรณ  รองคณบดีฝายบริหารและพัฒนาบุคลากร  
    คณะศึกษาศาสตร 

2.2.5 รศ.วนดิา แกนอากาศ  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ  

    (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 
2.2.6 ผศ.เกียรติฟา ตั้งใจจิต  รักษาการผูจัดการศูนยสื่อการเรียนรู 

    มหาวทิยาลยัขอนแกน 

3. ผูบริหารสูงสุด  ไดแก ผูจัดการโรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือเปนกรรมการและเลขานกุาร 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจําโรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน 

มติ

1. อธิการบดีมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายการคลังและทรัพยสิน เปนประธาน 

 ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมตใิหความเหน็ชอบและเลือกบุคคลตอไปนี้รวมเปนคณะกรรมการ

ประจําโรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน 

2. ผูแทนมหาวิทยาลัย จํานวน 2 คน เปนกรรมการ ดังนี ้

2.1 รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ 
2.2 ผูชวยอธิการบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังที่ 10/2556 วันศุกรที่ 12 กรกฎาคม 2556  
ฉบับไดการรบัรอง จากที่ประชุมคณบดี โดยวิธีการเวียนเมื่อวันพธุที่ 14 สิงหาคม 2556 

3. ผูทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 3 คน เปนกรรมการดงันี้ 

3.1 ผศ.อาวุธ ยิ้มแต  รองคณบดฝีายบรหิาร คณะวศิวกรรมศาสตร 
3.2 ผศ.นเรศ วโรภาสตระกลู รองคณบดฝีายบรหิาร คณะแพทยศาสตร 
3.3 รศ.วนดิา แกนอากาศ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 

   (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 
4. ผูจัดการโรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนกรรมการและเลขานุการ 
 

4.4 กาํหนดการและการเตรยีมการจดัโครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรูประเพณ ีมข. - ม.อ. ครัง้ที ่5 
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย เสนอตอที่ประชุมวา ดวยมหาวิทยาลัยขอนแกน         

ไดมอบหมายใหฝายบริหารทรัพยากรมนุษย เตรียมการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูประเพณี มข.-ม.อ. ครั้งท่ี 5            

ซ่ึงกําหนดจัดระหวางวันท่ี 20 - 24 ตุลาคม 2556 และไดมีการเตรียมการตางๆ เพ่ือใหการจัดสัมมนาและการทัศนศึกษา
ตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูประเพณี มข. - ม.อ. ครั้งท่ี 5 เกิดประโยชนตอการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกน
และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ฝายบริหารทรัพยากรมนุษย จึงขอรายงานรายละเอียดกําหนดการและการ

เตรียมการโครงการแลกเปลี่ยน เรียนรูประเพณี มข.-ม.อ. ครั้งท่ี 5 ซ่ึงมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ
วาระการประชมุและสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

1. (ราง) กําหนดการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูประเพณี มข.-ม.อ. ครั้งท่ี 5 

วันที ่20 ตุลาคม 2556 ผูบริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกนเดินทางไปยัง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วันท่ี 21 ตุลาคม 2556 การสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรูตามประเด็นหัวขอท่ีสนใจรวมกัน 

วันท่ี 22 ตุลาคม 2556 (ชวงเชา) กลุมนําเสนอผลท่ีไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
วันท่ี 22 ตุลาคม 2556 (ชวงบาย) แบงเปน 2 กลุม คือ กลุมท่ี 1  ผูเขารวมเดินทางกลับ 

และกลุมท่ี 2 ผูเขารวมทัศนศึกษาตามโปรแกรมท่ีเลือก 

วันท่ี 23 ตุลาคม 2556 แบงเปน 2 กลุม คือ กลุมที ่1  ผู เขารวมเดินทางกลับ และกลุมท่ี 2 
ผูเขารวมทัศนศึกษาตามโปรแกรมท่ีเลือก 

วันท่ี 24 ตุลาคม 2556 เดินทางกลับ 

2. ประเด็นหัวขอการแลกเปลี่ยนเรียนรูประเพณี มข.-ม.อ. ครั้งท่ี 5 โดยมหาวิทยาลัยขอนแกน
และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดเห็นชอบในเบื้องตน โดยกําหนดหัวขอการแลกเปลี่ยนและเรียนรูรวมกัน ดังนี้ 

กลุมท่ี 1 การบริหารจัดการทรัพยสิน 

กลุมท่ี 2 การเตรียมความพรอมสําหรับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ 
กลุมท่ี 3 การจัดขนาดองคกรท่ีเหมาะสม 
กลุมท่ี 4 แนวทางการนํา Best Practice ไปสูการขยายผลในองคกร 

กลุมท่ี 5 การขับเคลื่อนงานวิจัยและความเปนนานาชาติ 
3. โปรแกรมทัศนศึกษาโครงการแลกเปลีย่นเรียนรู ประเพณี มข.-ม.อ. ครั้งท่ี 5 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดนําเสนอรายละเอียดโปรแกรมทัศนศึกษาจํานวน 6 เสนทางและใหฝาย

มหาวิทยาลัยขอนแกนพิจารณาเลือกเสนทางตามความเหมาะสม ดังนี้ 
โปรแกรมท่ี 1 วันท่ี 22 ตุลาคม 2556 ชวงบาย ภูเก็ตแฟนตาซีโชว 
โปรแกรมท่ี 2 วันท่ี 22 ตุลาคม 2556 ชวงบาย ชมเมืองภูเก็ต 

โปรแกรมท่ี 3 วันท่ี 23 ตุลาคม 2556 เกาะไข  
โปรแกรมท่ี 4 วันท่ี 23 ตุลาคม 2556 เกาะพีพี 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังที่ 10/2556 วันศุกรที่ 12 กรกฎาคม 2556  
ฉบับไดการรบัรอง จากที่ประชุมคณบดี โดยวิธีการเวียนเมื่อวันพธุที่ 14 สิงหาคม 2556 

โปรแกรมท่ี 5 วันท่ี 23 ตุลาคม 2556 อาวพังงาและพายเรือแคนู 

โปรแกรมท่ี 6 วันท่ี 23 ตุลาคม 2556 เกาะราชา สปดโบท 
อธิการบดีใหขอมูลเพิ่มเติมวาในการจัดสัมมนาโครงการแลกเปลีย่นเรียนรูประเพณี            

มข. - ม.อ. ครั้งท่ี 5 มหาวิทยาลัยเชยีงใหมและมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จะเขารวมสังเกตการณ ซึง่ตอไปอาจจะเขา

รวมเปนเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูตอไป 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
1. (ราง) กําหนดการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูประเพณี มข. - ม.อ. ครั้งท่ี 5 

2. พิจารณาประเด็นหัวขอการแลกเปลี่ยนเรียนรูประเพณี มข. - ม.อ. ครั้งท่ี 5 
3. พิจารณาเลอืกโปรแกรมทัศนศึกษาโครงการแลกเปลีย่นและเรยีนรูประเพณี มข. - ม.อ. ครั้งท่ี 5 
มติ

 

 ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย          

เปนผูพิจารณาเลือกโปรแกรมทัศนศึกษา และเห็นชอบ (ราง) กําหนดการโครงการแลกเปลีย่นเรียนรูประเพณ ี             
มข. - ม.อ. ครั้งที่ 5 และประเดน็หวัขอการแลกเปลีย่นเรียนรูประเพณี มข. - ม.อ. ครั้งที่ 5 ตามที่เสนอ พรอมทั้งให
ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแจงเวียนใหคณะ/หนวยงาน ทราบเรือ่งรายละเอียดและสงรายชือ่ผูที่จะเขารวม

โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรูประเพณ ีมข. - ม.อ. ครั้งที่ 5 เพือ่เปนขอมลูใหฝายบรหิารทรพัยากรมนษุยดาํเนนิการตอไป 

4.5 (ราง) กรอบปฏิทนิการศึกษามหาวทิยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2557 

รองผู อํานวยการฝายวิชาการ ผู แทนผู อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  
(สาํนกับรหิารและพัฒนาวชิาการ) เสนอตอท่ีประชุมวา สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
ไดจัดทํา (ราง) กรอบปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2557 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม

เอกสารประกอบวาระการประชุม ท้ังนี้ สําหรับ (ราง) ปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียน อยูระหวางขั้นตอนนําเสนอ
ตอทีป่ระชุมคณะกรรมการวิชาการ ซ่ึงไดพิจารณาถึงผลกระทบตอนักศึกษาและการจัดการเรียนการสอนตั้งแต
ชั้นปท่ี 1จนถึงชั้นปที่ 4 และหากผานท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการเรียบรอยแลวจะนําเสนอตอท่ีประชุมคณบดี

เพ่ือพิจารณาตอไป 
จึงเสนอที่ประชุมเพื ่อพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) กรอบปฏิทินการศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2557 และกําหนดวันเปดภาคการศึกษา ประจําปการศึกษา 2557  

มติ

 

 ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ (ราง) กรอบปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน           
ปการศกึษา 2557 และใหกําหนดวันที่ 11 สงิหาคม 2557 เปนวนัเปดภาคการศกึษา ประจาํปการศึกษา 2557 และ
หาก (ราง) ปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียนผานความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุคณะกรรมการวชิาการเรยีบรอยแลวให

นําเสนอตอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาตอไป 

4.6 ขอความเห็นชอบการดําเนินการจัดการหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป (หลกัสตูรใหม พ.ศ. 2556) เปนหลกัสตูรโครงการพเิศษ  
และขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ดังนี้ 
-  เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร 

“หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป”  
-  เรื่อง  คาใชจายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร 

“หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป” 

ผู ชวยอธิการบดีฝายวิชาการ ผูแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ         
เสนอตอท่ีประชุมวา ดวยคณะกรรมการอํานวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังที่ 10/2556 วันศุกรที่ 12 กรกฎาคม 2556  
ฉบับไดการรบัรอง จากที่ประชุมคณบดี โดยวิธีการเวียนเมื่อวันพธุที่ 14 สิงหาคม 2556 

ครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวันที ่17 พฤษภาคม 2556 ไดเห็นชอบการขออนุมัติดําเนินการจัดการหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป  (หลกัสตูรใหม พ.ศ. 2556) เรยีบรอยแลว จึงเสนอตอท่ีประชุม
คณบดีเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

รองคณบดีฝายแผนและพัฒนา ผู แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร ไดใหขอมูล

เพ่ิมเติมวาปจจุบันมีนกัศึกษาภาคปกตขิองหลกัสตูรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป จํานวน 
12 คน และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป จํานวน 9 คน 

จึงขอเสนอท่ีประชุมคณบดีเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 
ที่ประชุมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาระบบการบริหารจัดการของหลักสูตรโครงการพิเศษ 

โดยเฉพาะการอนุมัติเปดหลักสูตร การเปดรายวิชาทีซ้่าํซอนกัน  การจัดการเรียนการสอนในรายวิชารวมกันทั้ง
ภาคปกติและภาคพิเศษ 

2. การกําหนดคาธรรมเนียม คาใชจายตางๆ ควรใหขอมูลเหตุผลทีม่าของตัวเลขตางๆ 

เพ่ือใหท่ีประชุมไดพิจารณาดวย 
3. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย ควรใหสํานักงานกฎหมายพิจารณากลั่นกรองและ

ตรวจสอบความถูกตองในประเด็นดานกฎหมายกอน 

4. หนา 7 ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลปชื่อวิชาภาษาไทย
และชื่อวิชาภาษาอังกฤษของรายวิชา 891 914 ไมตรงกัน และหนา 10 เรื่องคาตอบแทนกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ          
ซ่ึงกําหนดไว ครั้งละ 5,000 บาท อาจจะไมเพียงพอตอคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง 

มติ

 

 ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติมอบหมายใหฝายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศนาํ
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาปรับแกไข และพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ทั้ง 2 
ฉบับรวมกบัสาํนกังานกฎหมายเพื่อตรวจสอบความถูกตองทางกฎหมายกอนประกาศใชตอไป 

4.7 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง อัตราคาใชบริการของศูนยคอมพวิเตอร 
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร เสนอตอท่ีประชุมวา เพ่ือเปนการปรับปรุงอัตราคาใชบริการ

ของศูนยคอมพิวเตอรใหสอดคลองและรองรบัการเปลี่ยนแปลงการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศในสภาวการณปจจุบัน 
ประกอบกับทีป่ระชุมคณะกรรมการประจําศูนยคอมพิวเตอร ในการประชุม ครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวันที ่22 กุมภาพันธ 2556 
ไดเห็นชอบในหลักการดังกลาวแลว และสํานักงานกฎหมายไดพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลว 

ในการนี ้ศูนยคอมพิวเตอร จึงขอเสนอ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง อัตราคาใชบริการของศูนยคอมพิวเตอร 
ซ่ึงมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 

เรื่อง อัตราคาใชบริการของศูนยคอมพิวเตอร 
ที่ประชุมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ควรตัดขอ 5.2 ออก เพื่อปองกันปญหากรณีนักศึกษา ทีย่ืมคอมพิวเตอรและอุปกรณอืน่  ๆ

ท่ีมหาวิทยาลัยไมสามารถติดตามคืนได 
2. การจายคาบรกิารในขอ 5.2 ขอ 5.3 และขอ 5.4 อาจจะมีความซํ้าซอน เพราะหนวยงาน

เหลานี้ไดจายคาธรรมเนียมใหมหาวิทยาลัยไปแลว จึงไมควรเรียกเก็บคาบริการซ้ําซอนอีก หรือหากมีการจัดอบรม 

สัมมนาท่ีมีคาลงทะเบียนโดยเฉพาะก็ควรระบุไวในประกาศใหชัดเจนดวย 
3. ขอ 5.3 และขอ 5.5 ควรกําหนดบทนิยามไวใหชัดเจน 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังที่ 10/2556 วันศุกรที่ 12 กรกฎาคม 2556  
ฉบับไดการรบัรอง จากที่ประชุมคณบดี โดยวิธีการเวียนเมื่อวันพธุที่ 14 สิงหาคม 2556 

4. ขอ 5.4 เพื ่อมิให เ กิดความสับสนและมีความชัดเจนมากขึน้ ควรตัดคําวา 

“หนวยงานในกํากับ” ออก  
5. ขอ 6.5 ควรมีการนิยามคําวา “นอกสถานท่ี” ใหชัดเจน และไมควรใชคําวาคาบริการ   

ซ่ึงอาจกอใหเกิดอาจมีปญหาการตีความรวมไปถึงการบริการดูแลเครื่องใหดวย 

มติ

 

 ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง 
อัตราคาใชบริการของศูนยคอมพิวเตอร และมอบหมายใหผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร นําขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาปรับแกไขกอนประกาศใชตอไป 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
5.1 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
รองอธิการบดีฝายวางแผนยุทธศาสตร เสนอตอท่ีประชุมวา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยขอนแกน           

ชุดท่ี 24 ไดดํารงตําแหนงครบวาระ 2 ป ตั้งแตวันท่ี 28 เมษายน 2556 นั้น บัดนี ้ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 

แตงตัง้นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแกน             
ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี 21 มิถุนายน 2556 จํานวน 15 ราย ดังนี้ 

1. นายณรงคชัย อัครเศรณี  เปน นายกสภามหาวิทยาลัย 

2. นายเฉลิมชัย วงษนาคเพ็ชร เปน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
3. นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ เปน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
4. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี เปน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

5. นายเตช บุนนาค  เปน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
6. หมอมราชวงศปรีดิยาธร เทวกุล เปน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
7. นายวนัส แตไพสิฐพงษ  เปน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

8. นายวิชัย ธัญญพาณิชย  เปน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
9. นายวิชัย บุญแสง  เปน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
10. นายวีระพงษ แพสุวรรณ เปน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒุิ 

11. นายศาสตรี เสาวคนธ  เปน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
12. นายสมชาติ โสภณรณฤทธิ์ เปน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
13. นายสุรพงษ ชัยนาม  เปน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

14. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต เปน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
15. นายยินชัย อานันทนสกุล เปน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
และจะมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ชุดท่ี 25 ในวันจันทรท่ี 15 กรกฎาคม 2556 

ณ หองกมลทิพย 1 โรงแรม เดอะ สโุกศล กรงุเทพฯ 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ

 

 ที่ประชุมรับทราบ 

5.2 ความเปนมาของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ : อดีตถึงปจจุบัน 
รองอธิการบดีฝายวางแผนยุทธศาสตร เสนอตอที่ประชุมวา สํานักงานคณะกรรมการ             

การอุดมศึกษา (สกอ.) ไดจัดทําเรือ่งความเปนมาของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ซ่ึงมี
สาระสําคัญเก่ียวกับจุดเริ่มตนของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ความตอเนื่องของนโยบายในการพัฒนาความ
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เปนอิสระ หลักการของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ การเตรียมการของทบวงมหาวิทยาลัย (สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา)  จุดแข็งและจุดออนในการปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
หลักการกลางมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ทั้งนี้ (ราง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ... เพื่อไป
เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ฉบับปรับปรุงนัน้ ทีป่ระชุมคณะรัฐมนตรี เมือ่วันที ่4 มิถุนายน 2556 ไดมีมติ

อนุมัติตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ (ราง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ... ฉบับดังกลาวเรียบรอย
แลว ซ่ึงกระบวนการหลังจากนี้จะตองเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือตรวจสอบความถูกตองและ
ขอกฎหมายตางๆ กอนจะเขาสูการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรตอไป ท้ังนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกาไดเชิญผูแทน

มหาวิทยาลัยเขาชี้แจงขอมูลเบื้องตน ในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2556 และวันท่ี 18 กรกฎาคม 2556   
จึงเสนอทีป่ระชุมเพื่อทราบและขอใหผู บริหารทุกทานโปรดเผยแพรประชาสัมพันธ

ขอมูลดังกลาวภายในคณะ/หนวยงานของทานตอไป 

มติ
 

 ที่ประชุมรับทราบ 

5.3 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชีย QS University Rankings : Asia 2013               

(QS TOP 250 UNIVERSITIES) 
รองอธิการบดีฝายวางแผนยุทธศาสตร เสนอตอที่ประชุมวา Quacquarelli Symonds (QS) 

ไดจัดอันดับมหาวิทยาลัยเอเชีย QS University Rankings : Asia 2013 (QS TOP 250 UNIVERSITIES)              

และสรุปอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ดังนี้ 
อันดับท่ี 42  มหาวิทยาลัยมหิดล 
อันดับท่ี 48  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

อันดับท่ี 98  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
อันดับท่ี 107  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
อันดับท่ี 146  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

อันดับท่ี 161-170 มหาวทิยาลยัขอนแกน (ข้ึนจากลําดับท่ี 171-180 เม่ือ ป ค.ศ. 2012)  
    และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
อันดับท่ี 171-180 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

อันดับท่ี 191-200 มหาวิทยาลัยบูรพา 
ซ่ึงมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ
 

 ที่ประชุมรับทราบ 

5.4 รายงานผลการดาํเนนิงานประจาํปงบประมาณ 2555 ของวิทยาลัยนานาชาติ 

ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา ผูแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เสนอตอทีป่ระชุมวา 
วิทยาลัยนานาชาติ ขอรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2555 ซึง่ไดผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาติ ดวยวิธีการเวียนขอความเห็นชอบเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 

เรียบรอยแลว โดยมีรายไดทั้งสิ ้น 35,862,046.26 บาท มีคาใชจาย 16,315,587.30 บาท ดังนั้น วิทยาลัย
นานาชาติ จึงมีรายไดสูงกวารายจาย ท้ังสิ้น 19,546,458.96 บาท ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 

6.1 ขอเพิกถอนปริญญาของผูสาํเรจ็การศกึษา คณะวทิยาศาสตร 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร เสนอตอท่ีประชุมวา คณะวิทยาศาสตร ขอเสนอเรื่องขอเพิกถอน

ปรญิญาของผูสาํเรจ็การศึกษา คณะวทิยาศาสตร จาํนวน 1 ราย ซ่ึงไดรับการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา จากทีป่ระชุมสภา

มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 3/2556 เม่ือวันท่ี 6 มีนาคม 2556 คือ นางสาวพิมพใจ แสงความสวาง สังกัดหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส แบบ1(2) เนื่องจากมีคุณสมบัติ ไมตรงตามเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษาเก่ียวกับ
การตีพิมพ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับท่ี 66/2550) เรื่องการตีพิมพผลงานวิทยานิพนธเพ่ือการสําเร็จการศึกษา 

ซ่ึงนักศึกษาไดรับแจงจากหนวยงานเจาของวารสารตอบรับใหตีพิมพได เมือ่วันที ่14 กันยายน 2555 บัณฑิตวิทยาลัย
จึงไดแจงมายังคณะใหดําเนินการตามขัน้ตอนการขอสําเร็จการศึกษาได และนักศึกษาไดรับแจงจากหนวยงาน
เจาของวารสารอีกครั้ง เมือ่วันที ่18 พฤษภาคม 2556 วาไมสามารถตีพิมพได เนือ่งจากบทความที่สงตีพิมพนั้น

ไมอยูในเงื่อนไขของวารสาร ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร จึงขอเพิกถอนปริญญาของผูสําเร็จการศึกษาดังกลาว    
ตามขอ 58 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และเพือ่ใหการ
นําเสนอเรือ่งดังกลาวตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอยและไดขอมูลครบถวน จึงเสนอ            

ท่ีประชุมคณบดีเพ่ือพิจารณาใหขอเสนอแนะ 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ไดใหขอมูลตอท่ีประชุมเพ่ิมเติมวา ข้ันตอนการสําเร็จการศึกษา 

นักศึกษาจะตองไดรับการตอบรับการตีพิมพวิทยานิพนธจากวารสาร และภายหลังไดมีเงื่อนไขเพิ่มเติมจะตอง           

นําวารสารฉบับท่ีลงตีพิมพวิทยานิพนธนั้นๆ มาแสดงภายใน 1 ปดวย 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณากลั่นกรองและใหขอคิดเห็น 

ที่ประชุมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. เนื่องจากข้ันตอนการเสนอขออนุมัติปริญญาจะตองผานคณะกรรมการประจําคณะ 
ดังนัน้เรือ่งการขอเพิกถอนปริญญาควรเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณากลั่นกรองกอนเสนอขอ            
เพิกถอนปริญญาตอสภามหาวิทยาลัยดวย และควรมีการตรวจสอบประเด็นตางๆ ใหมีความชัดเจน เชน ขัน้ตอน

การเสนอขออนุมัติการสําเร็จการศึกษา แนวทางการแกปญหาของมหาวิทยาลัยกอนเสนอสภามหาวิทยาลัย         
เพ่ือพิจารณาเพิกถอนปริญญาของผูสําเร็จการศึกษา 

2. ท่ีประชุมตั้งขอสงัเกตเก่ียวกับจดหมายอิเลก็ทรอนิกส (e-mail) ทีต่อบรับการตีพิมพนั้น

เปนของจริงหรือไม 
3. คณะควรตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีดังกลาว และตอรองเงือ่นไขกับทางวารสาร 

เพ่ือเปนการชวยเหลือนักศึกษาซ่ึงไดรับความเสียหาย 

4. เพื่อปองกันปญหาดังกลาว มหาวิทยาลัยควรมีกระบวนการในการดูแลระบบ 
กําหนดมาตรฐานการตรวจสอบการพิจารณาการตีพิมพใหเขมงวดมากยิ่งข้ึน 

5. บางวารสารจะใหหมายเลข BOI เพื่อเปนการยืนยันการรอตีพิมพ ซึ่งนาจะสามารถ

นํามายืนยันเพ่ือขอสําเร็จการศึกษาได 
มติ

 

 ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติมอบหมายใหคณบดีคณะวิทยาศาสตรประสานงานกับ
รองศาสตราจารยสันติ แมนศิริ อาจารยทีป่รึกษาของนางสาวพิมพใจ แสงความสวาง เพื่อตรวจสอบและ

พิจารณาเงื่อนไขการตีพิมพกับบรรณาธิการของวารสารดังกลาวอีกครั้ง และมอบหมายใหบณัฑติวทิยาลยั จดัทาํ
ฐานขอมูลวารสารทีไ่ดรับการรับรองมาตรฐานและไมไดรับการรับรองมาตรฐาน เพื่อใหนักศึกษาไดตรวจสอบ
กอนการสงผลงานวิทยานิพนธเพื่อตีพิมพตอไป 
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6.2 การจดัหางบประมาณสนบัสนนุการจดัการแขงขนักฬีามหาวทิยาลยัแหงประเทศไทย ครัง้ที่  41  

รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ เสนอตอทีป่ระชุมวา ดวยมหาวิทยาลัยขอนแกน
ไดรับเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 41 (มอดินแดงเกมส) ระหวางท่ี 14 - 20 
มกราคม 2557 ซ่ึงเปนกิจกรรมสําคัญรวมฉลองครบรอบ 50 ป มหาวิทยาลัยขอนแกน และในการจัดการแขงขัน

ครั้งนี้มีความจําเปนตองใชงบประมาณในการจัดงานเปนจํานวนมาก โดยมีเปาหมายในการจัดหาทุนสนับสนุน
การจัดการแขงขันครั ้งนี ้ จํานวนทั้งสิ ้น 35,000,000 บาท ซึ ่งยังขาดงบประมาณในการดําเนินงานอีกเปน        
จํานวนมาก ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมีความจําเปนตองระดมทุนจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนเพือ่สนับสนุน

การจัดงานดังกลาว และเพือ่ใหการดําเนินการดังกลาวสําเร็จตามวัตถุประสงค จึงใครขอความอนุเคราะห
ผูบริหารทุกทานพิจารณา ใหขอมูลผูสนับสนุนหรือชองทางทีเ่ปนประโยชนในการตอบรับการสนับสนุนงบประมาณ
จัดการแขงขันฯ ดังกลาว โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขการสนับสนุนและสิทธิประโยชนทีจ่ะไดรับตามประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที ่1214/2556) ลงวันท่ี 12 มิถุนายน 2556 เรื ่อง การกําหนดหลักเกณฑและ
เงื่อนไขของผูสนับสนุนการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 41 เพ่ือท่ีคณะกรรมการฝายจัดหาทุน
และสิทธิประโยชนจะไดใชเปนขอมูลในการวางแผนดําเนินการจัดหาทุนสนับสนุนการจัดการแขงขันฯ ดังกลาว ตอไป 

ท้ังนี้ ไดรายงานความกาวหนาในการปรับปรุงซอมแซมสนามกีฬา เพ่ือรองรับการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย ครั้งท่ี 41 ตอท่ีประชุมซ่ึงมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ
 

 ทีป่ระชมุรับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 12.25 นาฬิกา 

 
 

รองศาสตราจารยรังสรรค เนียมสนิท 

รองอธิการบดีฝายวางแผนยุทธศาสตร 
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นางสาวศิริรัตน ชาภูวงษ   
ผูจดรายงานการประชุม 
 

นางสังวาลย ชางทอง   
นางกิตติมา จันทรสม  
นางสุพัตรา ครองยุทธ 

นางสุภารัตน มูลศรี  
ผูตรวจรายงานการประชุม 
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