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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครั้งท่ี  25/2546  ณ  วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2546

 รายงานการประชุมคณบดี
คร้ังท่ี 25/ 2546

เมื่อวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2546
ณ  หองประชุมสารสิน  ชั้น 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ

………………………………………………………………………
ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต  สกลไชย  อธิการบดี ประธาน
2.   รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร คนที่ 2

แทนรองอธกิารบดีฝายบรหิาร
3. ผศ.อารมย   ตัตตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
4. รศ.พศิาล  ศิริธร รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
5. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
6. รศ.สมหมาย  ปรีเปรม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
7. ผศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ คณบดีคณะเกษตรศาสตร
8. รศ.วินิต  ชินสุวรรณ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
9. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก คณบดีคณะวิทยาศาสตร
10. รศ.สัมพันธ  พันธุพฤกษ คณบดีคณะศึกษาศาสตร
11. ผศ.วรรณภา  ศรีธัญรัตน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
12. ผศ.สุชาติ  อารีมิตร คณบดีคณะแพทยศาสตร
13. ผศ.ศรีปญญา  ใจใหญ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
14. รศ.ยุพา  เอ้ือวิจิตรอรุณ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
15. ผศ.วีระศักด์ิ  ชายผา คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
16. รศ.นิวัตร  จันทรเทวี คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
17. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย คณบดีคณะเภสัชศาสตร
18. รศ.เกรียงศักด์ิ   ศรีสุข คณบดีคณะเทคโนโลยี
19. รศ.ประจักษ  พัวเพิ่มพูลศิริ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
20. นางอโนชา  นนทคุปต เลขานุการคณะฯ

แทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
21. รศ.สุเมธ  แกนมณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
22. นายจรัญ  ชัยประทุม รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
23. รศ.สุจินต  สิมารักษ รักษาราชการแทนผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
24. รศ.สมชาย  รัตนทองคํ า รองผูอํ านวยการฝายบริหาร
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แทนผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร
25. รศ.สมภพ  พระธานี ผูอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกิต์ิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
26. ผศ.จิตเจริญ  ไชยาคํ า ผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ
27. ผศ.วรรณี  เนตรสิงหนาท รองผูอํ านวยการฝายบริหาร

แทนผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล
28. นายสุขุมวิทย  ไสยโสภณ รองประธานสภาคณาจารย คนที่ 2

แทนประธานสภาคณาจารย
29. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

เลขานุการที่ประชุมคณบดี
30. นางสังวาลย  ชางทอง ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาบุคคล

ผูชวยเลขานุการที่ประชุมคณบดี

ผูไมมาประชุม
1. นายอภัย  ประกอบผล ผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ

ผูเขารวมประชุม
1. นายชอ  วายุภักตร ผูชวยอธิการบดีฝายวิทยาเขตหนองคาย
2. รศ.ทิพยวรรณา  งามศักด์ิ รองผูอํ านวยการฝายวิชาการ

แทนผูอํ านวยการโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
3. นายบุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย รองประธานสภาขาราชการและลูกจาง คนที่ 1

แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง

เร่ิมประชุมเวลา 13.45  นาฬิกา
ประธานกลาวเปดการประชมุและดํ าเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1  การจัดทํ าแผนยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการตามที่ ก.พ.ร.
กํ าหนด

ประธานใหรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมความวา ตามที่สํ านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการแจงมติคณะรัฐมนตรีใหหนวยงานราชการ กระทรวง กลุมภารกิจ กรม จัดทํ า
แนวทางการปฏิบัติราชการและการประเมินผล ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2547 และที่ประชุมคณบดี คราวประชุม
ครั้งที่ 23/2546 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2546 ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยขอนแกน
เขารวมพัฒนาการปฏิบัติราชการในกลุมที่ 2 (ระดับทาทาย) และในการด ําเนนิการดงักลาว มหาวิทยาลยัไดมคํี าสัง่
แตงต้ังผูชวยศาสตราจารยอารมย  ตัตตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ เปนผูนํ าการบริหารการ
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เปลี่ยนแปลง (Chief Change Officer,CCO) มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามคํ าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน
ที่ 3670/2546 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2546 และแตงต้ังคณะทํ างานเพื่อจัดทํ าแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติ
ราชการและการประเมินผลประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2547 ตามคํ าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกนที่3671/2546 ลงวันที่
6 พฤศจิกายน 2546 และคณะทํ างานฯ ไดจัดทํ าแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย กรอบ
การประเมินและตัวชี้วัดในมิติ 4 มิติ ซึ่งที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 24/2546 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน
2546  ไดมีมติเห็นชอบตัวชี้วัดตามที่คณะทํ างานฯเสนอ คณะทํ างานฯ จึงจัดทํ ารายละเอียดแผนฯ และตัวชี้วัด
โดยใชแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2545-2549 แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการการบริหาร
มหาวิทยาลัย พศ.2546-2550 และแผนงบประมาณ ประจํ าป พ.ศ.2547 เปนแนวทางในการจัดทํ า โดย
มหาวิทยาลัยไดประชาสัมพันธใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยทราบทาง pop mail และประชาสัมพันธใหประชาชนรับ
ทราบ พรอมแสดงความเห็นทาง website ของมหาวิทยาลัยขอนแกน http://www.kku.ac.th  ซึ่งรายละเอียดแผน
ฯ และตัวชี้วัดไดแบงแผนกลยุทธออกเปน 5 ดาน ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยขอนแกน คือ 1) แผนกลยุทธดาน
การบริหาร 2) แผนกลยุทธดานการผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษา 3)  แผนกลยุทธดานการวิจัย
4) แผนกลยุทธดานการบริการวิชาการแกสังคม 5) แผนกลยุทธดานสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีกลยุทธ
ดานตางๆ จํ านวนทั้งสิ้น 23 กลยุทธ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหขอคิดเห็นเสนอแนะ
ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติดังน้ี
1. เห็นชอบแผนยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย-

ขอนแกน ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2547 ตามที่เสนอและใหนํ าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยตอไป โดยใหพิจารณาปรับปรุงขอความเพื่อความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
โดยใชกรอบแนวคิดเชิงวิชาการมาปรับดวย ดังน้ี

กลยุทธ/โครงการ-ผลผลิต กลยุทธ
ขอความเดิม

ดัชนี
ขอความเดิม

ขอเสนอแนะจากที่ประชุมคณบดี

01ดานการบริหาร
001101
การปรับปรุงโครงสรางและ
ระบบบริหารองคกร

จํ านวนหนวยงานที่ได
ปรับปรุงและจัดระบบ
โครงสรางองคกรรอยละ
25 ของจํ านวนหนวยงาน
ทั้งหมด

จ ํานวนหนวยงานทีไ่ดปรับปรุงและ
จดัระบบโครงสรางองคกรไมนอยกวา
5 คณะ/หนวยงานหรอืเทยีบเทา

001102
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

-จํ านวนครั้งในการจัด
  อบรมบุคลากรของ
  มหาวิทยาลัย

- จ ํานวนโครงการ/กิจกรรมในการ
   พฒันาบคุลากรของมหาวทิยาลยั
- รอยละเฉลีย่ของจ ํานวนบคุลากร

http://www.kku.ac.th/
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-รอยละเฉลี่ยของจํ านวน
  บุคลากรที่เขาฝกอบรม

   ทีไ่ดรับการพฒันา

กลยุทธ/โครงการ-ผลผลิต กลยุทธ
ขอความเดิม

ดัชนี
ขอความเดิม

ขอเสนอแนะจากที่ประชุมคณบดี

001103
การงบประมาณ การเงิน
และบัญชี

00103.001
พัฒนาระบบงบ
ประมาณแบบมุง
เนนผลงาน

-พฒันาระบบงบประมาณแบบ
   มุงเนนผลงานตามยทุธศาสตร

-มีการวางแผน
  งบประมาณ

-มกีารวางแผนงบประมาณแบบ
  มุงเนนผลงานตามยทุธศาสตร

001104
การพัฒนาเทคโนโลยีสาร
สนเทศและการสื่อสาร

00104.002 และ
00104.003

00104.002 และ 00104.003
ใหปรับรวมเปนขอเดียวกนั ดังนี ้“จดั
ต้ังศูนยปฏบัิติการมหาวทิยาลยั
ขอนแกน (KKU Operation Center)
พฒันาระบบขอมลูสารสนเทศเพือ่
การบรหิารจดัการ (MIS) และพฒันา
ระบบเครอืขายเทคโนโลยสีารสนเทศ
ทีม่อียูใหมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้

-มีระบบฐานขอมูล
สารสนเทศกลางเพื่อ
การบริหารจัดการที่
สามารถแสดงผลการ
วิเคราะหขอมูล
สารสนเทศ
ประกอบการตัดสินใจ

มีระบบฐานขอมูลพื้นฐานและสาร
สนเทศกลางเพื่อการบริหารจัดการ
ที่สามารถแสดงผลการวิเคราะห
ขอมูลสารสนเทศประกอบการตัด
สินใจในดานตางๆของผูบริหาร
คณะและมหาวิทยาลัย

-จํ านวนระบบการ
ใหบริการใหกับ

-จํ านวนระบบการใหบริการใหกับ
  ประชาชนและผูรับบริการ



- 5 -

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครั้งท่ี  25/2546  ณ  วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2546

ประชาชนและ
ผูใหบริการ

กลยุทธ/โครงการ-ผลผลิต กลยุทธ
ขอความเดิม

ดัชนี
ขอความเดิม

ขอเสนอแนะจากที่ประชุมคณบดี

001105
การพัฒนาทรัพยากร
ทางกายภาพและสภาพ
แวดลอม

-มีขอบังคับ ระเบียบ
เพื่อการอนุรักษ
พลังงานและการใช
ทรัพยากรใหคุมคา

-มีโครงการ/กิจกรรมเพื่อการ
  อนุรักษพลังงานและการใช
  ทรัพยากรใหคุมคา

001107
การหารายไดเพื่อการพึ่ง
ตนเอง

-มีสํ านักงานจัดการทรัพยสิน
  มหาวิทยาลัย
-มีรายไดเพิ่มขึ้น

001108
การประชาสัมพันธและชุม
ชนสัมพันธ

มีระบบฐานขอมูลและ
เครือขาย

มีเครือขายการประชาสัมพันธ
ระดับทองถิ่นและภูมิภาค

02ดานการผลิตบัณฑิต
และพัฒนานักศึกษา
00201
การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบการบริหารและจัด
การศึกษา

ใหเพิ่ม 00201.003 จัดใหมี
ระบบผูชวยสอน และใหกํ าหนด
จํ านวนผูชวยสอนเปนดัชนีชี้วัด

00202.003
การจดัการศกึษาทีเ่ชือ่มโยง
ระหวางระบบการจดัการ
ศึกษาทีต่างระดบักัน...

จํ านวนหลักสูตร/รายวิชา จํ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการ
จัดการศึกษาเชื่อมโยงตางระดับ
หรือใหสองปริญญา

00202.004
เปดโอกาสทางการศึกษา จํ านวนหลักสูตร/รายวิชา จํ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการ
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ใหกับกลุมบุคคลพิเศษ... จัดการศึกษาสํ าหรับกลุมบุคคล
พิเศษหรือตามกลุมเปาหมาย

00202.005
สงเสรมินกัศึกษาใหมทีกัษะ
ทางดานภาษาตางประเทศ...

ใหยายไปไวภายใต
00203 การพัฒนานักศึกษา

00202.007
สงเสริมสนับสนุนการเผย
แพรผลงานวิชาการ...

จํ านวนบทความวิชาการ
และบทความวิจัยที่ตี
พิมพ...

ใหยายไปไว 00305
การเผยแพรและการใชประโยชน
ผลงานวิจัย

กลยุทธ/โครงการ-ผลผลิต กลยุทธ
ขอความเดิม

ดัชนี
ขอความเดิม

ขอเสนอแนะจากที่ประชุมคณบดี

00203
การพัฒนานักศึกษา
00203.001
การจัดต้ังเครือขายของนัก
ศึกษาหรือองคกรของนัก
ศึกษากับสถาบันอ่ืนๆ...

มีเครือขายนักศึกษาและ
ความรวมมือโครงการ
ตางๆ กับสถาบันอ่ืนๆ
หรือกับตางประเทศ

มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
นานาชาติ

03ดานการวิจัย
00304.005
จัดกิจกรรมยกยองและเชิด
ชูนักวิจัย/งานดีเดน

จํ านวนผลงานวิจัยดีเดน
ในแตละป

จํ านวนผลงานวิจัยดีเดนระดับชาติ
หรือนานาชาติในแตละป

00305
การเผยแพรและการใช
ประโยชนผลงานวิจัย

-ยายขอ 00203.007 สงเสริม
และสนับสนุนการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการและวิจัย
มาไวในหมวดนี้

-จํ านวนบทความวิชาการและ
บทความวิจัยที่เผยแพรหรือ
ตีพิมพในวารสารที่มีคุณภาพ
เพิ่มขึ้นอยางนอยปละ 10%
(และใหคํ านึงถึงการใชประโยชน
จากงานวิจัย
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05ดานสงเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม
00501.003
การพัฒนาระบบบริหารจัด
การดานศิลปะและวัฒน
ธรรม

มีหนวยงานรับผิดชอบ
การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ

มีระบบบริหารจัดการดานศิลปะ
และวัฒนธรรม

2. ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาตั้งเปาหมายในเชิงตัวเลขตามความเหมาะสม
3. ใหผูบริหารทุกระดับทํ าคํ ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.... ดัง

น้ี
- หัวหนาภาควิชาหรือสาขาวิชา/หัวหนาฝาย/หัวหนาสํ านักงานคณบดี/หัวหนา

สํ านักงานผูอํ านวยการ/ผูอํ านวยการกอง ทํ าคํ ารับรองการปฏิบัติราชการประ
จํ าปงบประมาณ พ.ศ.... กับคณบดี/ผูอํ านวยการศูนย สถาบัน สํ านัก/อธิการ
บดีหรือรองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดีท่ีรับผิดชอบ

- คณบดี/ผูอํ านวยการศูนย สถาบัน สํ านัก ทํ าคํ ารับรองการปฏิบัติราชการประ
จํ าปงบประมาณ พ.ศ.... กับอธิการบดี

- อธิการบดีทํ าคํ ารับรองการปฏิบัติราชการประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.... กับรัฐ
มนตรี

และเพ่ือใหมีการติดตามประเมินผล เพ่ือเปนการกระตุนการดํ าเนินการ จึงควรมี
ระบบ

จูงใจใหทุกคณะ หนวยงานดํ าเนินการตามแผนและ เปาหมายที่ทํ าคํ ารับรองการปฏิบัติราชการไว
4. มหาวิทยาลัยจะจัดสัมมนาคณบดี ผูอํ านวยการ หัวหนาภาควิชา หัวหนางานเพ่ือให

เกิดความเขาใจท่ีตรงกันในเรื่องการประเมินในระบบน้ี เพ่ือดํ าเนินการปรับแผนใน
ไตรมาสที่ 1 และนํ ามาปฏิบัติในไตรมาสที่ 2 ของปงบประมาณ 2547

เลิกประชุมเวลา   16.30 นาฬิกา
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               (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)
                 รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

       เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสด์ิ
นางสุภารัตน   มูลศรี
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
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