
- 1 - 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  วาระพิเศษ  ณ  วันพฤหัสบดีท่ี 26 เมษายน 2550 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 8/2550 เมื่อวันท่ี 11 พฤษภาคม 2550 เรียบรอยแลว  

รายงานการประชุมคณบดี 
วาระพิเศษ 

เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 26 เมษายน 2550 
ณ  หองประชุมสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ช้ัน 2  อาคารศูนยวิชาการ 

                                              
ผูมาประชุม 
1. รศ.สุมนต  สกลไชย    อธิการบดี    ประธาน 
2. นายไพบูลย  ดาวสดใส   ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร 
      แทนรองอธิการบดีฝายบริหาร และ 
      แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร 
3. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา    รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล 
4. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 
5. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย   รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี  
      และรักษาการคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
6. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
7. รศ.ธีระ  ฤทธิรอด    ผูชวยอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 
      แทนรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 
8. นายวินัย  ใจขาน    รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 
9. รศ.ประภัสสร  เตชะประเสริฐวิทยา  รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
      แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร 
10. ศ.ละออศรี  เสนาะเมือง   คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
11. ผศ.ไพศาล  สุวรรณนอย   รองคณบดีฝายวิชาการ 
      แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร 
12. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
13. ศ.วิรุฬห  เหลาภัทรเกษม   คณบดีคณะแพทยศาสตร 
14. รศ.ประสิทธิ์  คุณุรัตน   รองคณบดีฝายบริหาร 
      แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
15. รศ.พิษณุ  อุตตมะเวทิน   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
16. รศ.อินทรพล  หอวิจิตร   คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 
17. รศ.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 
18. ผศ.ธนสิทธิ์  จันทะรี    รองคณบดีฝายวิจัย 
      แทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
19. ผศ.รุง  ธีระพิจิตร    คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 
20. นายกิตติบดี  ใยพูล    รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร 
21. รศ.สมาน  ลอยฟา    ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 
      (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 
22. ศ.สุทธิพันธ  จิตพิมลมาศ   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
23. ผศ.อนัตต  เจาสกุล    ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 
24. นางพัชรินทร  เกตษา   แทนผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
25. ผศ.นพดล  มีไชยโย    รองผูอํานวยการฝายบริหาร 
      แทนผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 
26. รศ.พีระศักดิ์  ศรีฤาชา   ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 

(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
27. นายสมศักย  ทองเอี่ยม   รองประธานสภาคณาจารยชั่วคราว 

ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาคณาจารยชั่วคราว 
28. นายเกษม  ภูธรรมะ    เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 
      แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง 
29. นางสังวาลย  ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 
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ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 
1.  รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
2.  ผศ.วันชัย  สุมเล็ก    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 
3.  รศ.ลําปาง  แมนมาตย   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
5.  รศ.ชูชาติ  อารีจิตรานุสรณ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 
5.  ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี 
6.  รศ.มันทนา  สามารถ    คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 
ผูเขารวมประชุม 
1.  นายทรงศิลป  แกวลา   หัวหนางานธุรการ แทนผูอํานวยการกองคลัง 
 
เริ่มประชุมเวลา 16.20 นาฬิกา 
 
  ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบยีบวาระดังตอไปนี้  
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแนวทางการติดตามและประเมินผลงานของผูบริหารระดับหัวหนาหนวยงานของ 
                มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 ประธานเสนอตอที่ประชุมวา เนื่องจาก การประเมินผลงานของผูบริหารเปนนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย โดยมอบใหอธิการบดีไปดําเนินการ จึงไดมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล และ
แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพจิารณายกรางแนวทางการติดตามและประเมินผลงานของผูบริหารระดับหัวหนา
หนวยงาน เสนอที่ประชุมคณบดีกอนจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป  ในการนี้ จึงขอให         
รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลนําเสนอในรายละเอียดตอไป 

 รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลเสนอตอที่ประชุมวา เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผลงานของผูบริหารระดับหัวหนาหนวยงานตามยุทธศาสตรการบริหารมหาวทิยาลัยขอนแกน 
พ.ศ.2550-2553  จึงขอเสนอ รางประกาศฯ เรื่อง แนวทางการติดตามและประเมินผลงานของผูบริหารระดับ
หัวหนาหนวยงาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1)  เพื่อใชเปนหลักเกณฑในการกํากับ ติดตาม ประเมินผลงานเพื่อการ
พัฒนาผูบริหารและองคกร  และ 2) เพื่อใหอธิการบดีไดรับทราบผลการปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรคในการ
บริหารงานและสามารถใชขอมูลในการสนับสนุน สงเสริมและเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการบริหารงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มีกําหนดการติดตามและการประเมินผลงานปละครั้ง โดยคิดรอบการประเมินตามปงบประมาณ      
คณะกรรมการกํากับติดตามและประเมิน  ประกอบดวย 

 1. กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน     เปน ที่ปรึกษา 
2. อธิการบดี         เปน ประธานกรรมการ 

 3. รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายจํานวน 2 คน  เปน กรรมการ 
4. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารย จาํนวน 2 คน  เปน กรรมการ 

 5. ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ทาน     เปน กรรมการ 
 6. รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล       เปน กรรมการและเลขานุการ 

7. ผูอํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพ    เปน ผูชวยเลขานุการ 
 8. ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล      เปน ผูชวยเลขานุการ 
  (ที่มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารยและผูทรงคุณวุฒิใหอธิการบดี

แตงตั้งโดยคําแนะนําของที่ประชุมคณบดี)   
 ในสวนของการประเมินผลงาน จะประกอบดวย 2 สวน คอื  
  สวนที่ 1  การประเมินขดีความสามารถ (competency) มีสัดสวนรอยละ 40 ซึ่งผูประเมิน 
     ประกอบดวยอธิการบดี คณะกรรมการประจาํคณะ/หนวยงาน และการประเมินตนเอง   
           สวนที่ 2  การวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะมีสัดสวนรอยละ 60 ประกอบดวย 

    2.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามการวัดผลสําเรจ็การปฏิบัติงานตาม 
             คํารบัรองการปฏิบัตริาชการประจําปงบประมาณ 2550  ซึ่งมีสัดสวนรอยละ 30 

    2.2 การประเมินจากการรายงานผลการปฏิบัติงานประเมินตามแผนยุทธศาสตร 
                  ของหนวยงานที่สอดคลอง กับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  
                  (program monitoring report)  ซึ่งมีสัดสวนรอยละ 30 

  การรายงานผลการประเมิน ใหผูบริหารระดับหนวยงานจัดทําเอกสารรายงานผลการประเมินตนเอง 
ในสวนที่1 และรายงานผลการปฏิบัติงานในสวนที่ 2 ตอคณะกรรมการกํากับติดตามและประเมินภายในเดือน
กันยายน แบบฟอรมตามสวนที่ 1 และสวนที่ 2 ใหเปนไปตามเอกสารที่แนบทายประกาศโดยคําแนะนําของ       
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ที่ประชุมคณบดี   และใหคณะกรรมการกํากับติดตามและประเมินทําการวิเคราะห สรุปผลการประเมิน และ
รายงานผลการประเมินเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 
  จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา และพรอมนี้ ไดแนบเอกสารประกอบการพิจารณา 
ประกอบดวย รางประกาศฯ เรื่อง แนวทางการติดตามและประเมินผลงานของผูบริหารระดับหัวหนาหนวยงานของ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  เอกสารกรอบการประเมินผลงานของผูบริหารฯ  แบบประเมินขีดความสามารถ 
(Competency)  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ/แผนปฏิบัติการของหนวยงาน (Program 
monitoring report) และตารางสรุปผลงานของหัวหนาหนวยงานในมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในหลักการ รางประกาศฯ เรื่อง แนวทางการ
ติดตามและประเมินผลงานของผูบริหารระดับหัวหนาหนวยงานของมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป  โดยมีขอคิดเห็น เสนอแนะใหปรับปรุงแกไข  ดังนี้ 
 

 รายละเอียด ขอคิดเห็น เสนอแนะ  
1 รางประกาศฯ เรื่อง แนวทางการติดตามและประเมินผลงานของผูบริหารระดับหัวหนา

หนวยงานของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 ขอ 1 นิยามของคําวา “ผูบริหารระดับ

หัวหนาหนวยงาน”  
ใหปรับแกไขเปน ดังนี้ “ขอ 1 ผูบริหารระดับหัวหนา
หนวยงาน หมายถึง คณบดี/ ผูอํานวยการ ศูนย/ สถาบัน/ 
สํานักที่เทียบเทาคณะ หัวหนาสํานักงานอธิการบดี 
ผูอํานวยการกอง หรือเทียบเทา และหัวหนาหนวยงานใน
สังกัดหรือในกํากับของสํานักงานอธิการบดี 

 ขอ 2 วัตถุประสงค ปรับแกไขวัตถุประสงค ขอ (1) คําวา “หลักเกณฑ” ให
แกไขเปน “แนวทาง” 

 ขอ 3 การติดตามและการประเมินผล ใหแกไขเปน “ ใหมีการติดตามและประเมินผลงานปละ
ครั้ง โดยรอบการประมินเปนไปตามปงบประมาณ 

 ขอ 4 องคประกอบของคณะกรรมการกํากับ
ติดตามและประเมิน   

ปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการ เปนดังนี้ 
(1) กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 ทาน       

เปนที่ปรึกษา 
(2) อธิการบดี เปน ประธานกรรมการ 
(3) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายจํานวน 2 ทาน 

เปนกรรมการ 
(4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารย 

จํานวน 1 ทาน เปนกรรมการ 
(5) ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ทาน เปนกรรมการ 
(6) รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล เปนกรรมการ

และเลขานุการ 
(7) ผูอํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพ เปน 

ผูชวยเลขานุการ 
(8) ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล เปน 

ผูชวยเลขานุการ 
      กรรมการตาม (4) และ (5) ใหอธิการบดีแตงตั้งโดย
คําแนะนําของที่ประชุมคณบดี  

 ขอ 6 การรายงานผลการประเมิน ขอ 6.1 ขอความ “ภายในเดอืนกันยายน” ใหแกไขเปน 
“ภายในวันที่ 31 ตุลาคม” ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการ
ทดลองระบบ  
และใหตัดขอความ โดยคําแนะนําของที่ประชุมคณบดี ออก 

  ขอ 6.2 ใหเพิ่มขอความ “...และรายงานผลการประเมิน
เสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ” 

  และใหเพิ่มขอความ “ประกาศนี้จะมีผลบังคับใชตั้งแต
ปงบประมาณ 2551 เปนตนไป  สําหรับในปงบประมาณ 
2550 ใหดําเนินการตามประกาศนี้เปนการทดลองนําไปใช
กอน โดยเนนผลในเชิงพัฒนา”  
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  วาระพิเศษ  ณ  วันพฤหัสบดีท่ี 26 เมษายน 2550 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 8/2550 เมื่อวันท่ี 11 พฤษภาคม 2550 เรียบรอยแลว  

 
 รายละเอียด ขอคิดเห็น เสนอแนะ  

2 กรอบการประเมินผลงานของผูบริหารระดับหัวหนาหนวยงาน มหาวิทยาลัยขอนแกน  
 สวนที่ 1  

การประเมินขีดความสามารถ (Competency) 
มีสัดสวนรอยละ 40 เปนการประเมินขีด
ความสามารถดานการบริหาร (Managerial 
Competency) โดยมี 7 หัวขอสําคัญ 
ประกอบดวย  

1. การมีวิสัยทัศน 
2. ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ 
3. การบริหารเชิงกลยุทธ 
4. การแกปญหาและตัดสินใจเชิงกลยุทธ 
5. ความสามารถในการสื่อสาร 
6. ความคิดริเริมสรางสรรค 
7. การบริหารการเปลี่ยนแปลง 

 
เห็นควรเพิ่มเติมหัวขอการประเมิน เปนขอ 8 ดังนี้ 
“8. การบริหารที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล” 
ทั้งนี้ ใหกําหนดคาน้ําหนักในแตละหัวขอการประเมินเปน  
รอยละ 5 และมีสัดสวนรวมรอยละ 40 เทาเดิม 

 ผูประเมิน ประกอบดวย 3 กลุม ไดแก -ใหกําหนดคาน้ําหนักกลุมผูประเมินมีสัดสวน เปนดังนี้ 30:30:40 
 1. อธิการบดี 1. อธิการบดี รอยละ 30 
 2. การประเมินตนเอง 2. การประเมินตนเอง รอยละ 30 
 3. เพื่อนรวมงาน : คณะกรรมการประจํา

คณะ/ ศูนย /สถาบัน/ สํานัก /หนวยงาน 
3. เพื่อนรวมงาน : คณะกรรมการประจําคณะ/ ศูนย /
สถาบัน/ สํานัก /หนวยงาน รอยละ 40 

  -ควรแบงกลุมผูรับการประเมินออกเปน 3 กลุม โดยแตละ
กลุมมีผูประเมินในขอ 3 “เพื่อนรวมงาน” แตกตางกัน ดังนี้

  1. คณบดี /ผูอํานวยการ   
    เพื่อนรวมงาน หมายถึง  คณะกรรมการประจําคณะ และ 
เลขานุการคณะหรือที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา 

  2. หัวหนาสํานักงานอธิการบดี  
    เพื่อนรวมงาน หมายถึง  ผูอํานวยการกอง และ 
เลขานุการคณะหรือที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา 

  3. ผูอํานวยการกอง 
   เพื่อนรวมงาน หมายถึง หัวหนางานภายในกอง และ 
ผูแทนคณะ/หนวยงานที่เปนสายสนับสนุนและปฏิบัติ
หนาที่ที่เกี่ยวของกับกองที่จะประเมิน 

 
  นอกจากนี้ ท่ีประชุมไดมีมติเห็นชอบในหลักการ ใหมีระบบการตดิตามและประเมินผลงาน 
หัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชา ประธานหลักสูตร และเลขานุการคณะ/หนวยงาน โดยขอใหฝาย
ทรัพยากรบุคคล พิจารณาเชิญผูท่ีเก่ียวของ หารือในรายละเอียดตอไป  
 
เลิกประชุมเวลา 17.40  นาฬิกา 

 
 
 
 
     สังวาลย  ชางทอง 
           (นางสังวาลย  ชางทอง) 

                                      ผูชวยเลขานุการที่ประชุมคณบดี 
 
 
นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์ 
นางสุภารัตน  มูลศรี 
ผูบันทึกรายงานการประชุม  
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