
รายงานการประชุมคณบดี 1 
ครั้งท่ี 4/2552 2 

เมื่อวันศุกรท่ี  20 กุมภาพันธ 2552 3 
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารแกนกัลปพฤกษ 4 

 5 

ผูมาประชุม 6 
1. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร   รองอธิการบดีฝายบริหาร    ประธาน 7 
2. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 8 
3. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา    รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล 9 
4. ผศ.ดารณี หอมดี     ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 10 

แทนรองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 11 
5. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ   รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 12 
6. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 13 
7. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 14 
8. ผศ.วันชัย  ธนาเศรษฐอังกูล   รองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพ 15 
9. รศ.วนิดา  แกนอากาศ   รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ 16 

แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 17 
10. รศ.อนันต พลธานี    คณบดีคณะเกษตรศาสตร 18 
11. รศ.สุภาวดี สวัสดิพรพัลลภ   รองคณบดีฝายบริหาร 19 

แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 20 
12. ผศ.ไชยวัฒน  รักสกุลพิวัฒน   รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา 21 

แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร 22 
13. อ.ชาญณรงค เฮียงราช     รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ 23 

แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร 24 
14. รศ.มาริสา ไกรฤกษ        รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 25 
      แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 26 
15. ศ.วิรุฬห  เหลาภัทรเกษม   คณบดีคณะแพทยศาสตร  27 
16. ผศ.เยาวลักษณ  อภิชาติวัลลภ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 28 
17. รศ.เกรียงไกร  กิจเจริญ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 29 
18. ผศ.นิคม ถนอมเสียง    รองคณบดีฝายวิชาการ 30 

แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 31 
19. ผศ.นภา สุขใจ    รองคณบดีฝายบริหาร  32 

แทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 33 
20. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย   คณบดีคณะเภสัชศาสตร 34 
21. ผศ.คณิต วิชิตพันธุ      รองคณบดีฝายแผนและพัฒนา 35 

แทนคณบดีคณะเทคโนโลยี  36 
22. รศ.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 37 
23. ผศ.ทรงยศ  วีระทวีมาศ   คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 38 
24. รศ.มันทนา สามารถ    คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 39 
25. รศ.คูณ โทขันธ    รองคณบดีฝายบริหาร 40 

แทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 41 
26. นางสุดใจ ธนไพศาล   ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 42 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 43 
27. ศ.สุทธิพันธ  จิตพิมลมาศ   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 44 
28. ผศ.อนัตต  เจาสกุล    ผูอํานวยการศนูยคอมพิวเตอร 45 
29. รศ.สัญญา  รอยสมมุติ   รักษาราชการแทนรองผูอํานวยการฝายบริหาร  46 
      แทนผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ 47 
30. ผศ.นพดล มีไชยโย       รองผูอํานวยการฝายบริหาร 48 
      แทนผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 49 
31. รศ.พีระศักดิ์  ศรีฤาชา   ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  50 
      (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 51 
32. นางบุบผา  ชอบใช    ประธานสภาขาราชการและลูกจาง 52 
    53 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 4/2552 ณ วันศุกรท่ี 20 กุมภาพันธ 2552 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 5/2552 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2552 เรียบรอยแลว 

33. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 1 
      และรักษาการคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 2 
      เลขานุการที่ประชุม 3 
34. นางสังวาลย   ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 4 
    5 
ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 6 
1. รศ.สุมนต  สกลไชย    อธิการบดี 7 
2. ผศ.วินัย  ใจขาน    รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 8 
3. รศ.เฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี   คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 9 
4. อ.กิตติบดี  ใยพูล    รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร 10 
5. รศ.วินิต  ชินสุวรรณ    คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 11 
6. ผศ.พรรณวดี  ตันติศิรินทร   ประธานสภาคณาจารย 12 
      13 
เริ่มประชุมเวลา 09.40 นาฬิกา 14 
 15 
  เนื่องจากอธิการบดีติดราชการสําคัญ จึงมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายบริหารทําหนาที่16 
ประธานที่ประชุมแทน จากน้ัน ประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้  17 
 18 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอท่ีประชุม  19 

1.1  เรื่องที่ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2552  20 
และมติท่ียังไมไดรับการรับรอง  21 

  เลขานุการที่ประชุม ในฐานะกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ดวย22 
ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกนครั้งที่ 2/2552 มีเรื่องที่ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติที่ยัง23 
ไมไดรับการรับรอง  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    24 

จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 25 
มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 26 

 27 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งท่ี 3/2552 เมื่อวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2552 28 

ที่ประชุมมมีติรบัรองรายงานการประชมุครั้งที่ 3/2552 เมื่อวนัที่ 13 กุมภาพันธ 2552 โดยไมมีการแกไข 29 
 30 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน   -ไมม-ี  31 
 32 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   33 

4.1 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาผลการบริหารงานตามระบบใหมของ34 
ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ ตามมติสภามหาวิทยาลัย 35 

  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยไดเสนอรายงานสถานะคดีที่บุคลากรศูนยหัวใจ36 
สิริกิติ์ฯ ฟองนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2552 37 
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2552 นั้น ที่ประชุมมีมติดังนี้ 38 

1. เห็นชอบใหอัยการเปนทนายแกตางใหผูถูกฟอง ทั้งคดีปกครองและคดีอาญา เวนแตผูไม39 
ประสงคใหอัยการดําเนินการแทนใหแจงความจํานงได โดยถือเปนสิทธิสวนบุคคล 40 

2. ใหแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาผลการบริหารงานตามระบบใหมของศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ 41 
ตามมติสภามหาวิทยาลัย ประกอบดวย ศาสตราจารยบวรศิลป เชาวนชื่น และคณบดีผูที่ไมไดมีสวนไดเสีย42 
โดยตรงรวมเปนกรรมการ  43 
  จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาผลการบริหารงานตาม44 
ระบบใหมของศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ ตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในขอ 2  ดังกลาว 45 

  ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะวา ควรพิจารณาเพิ่ม ผูอํานวยการ ศูนย/สถาบัน/สํานกั ผูที่ไมมี46 
สวนไดสวนเสีย รวมเปนกรรมการดังกลาวดวย เนื่องจากเปนหนวยงานที่มีภารกิจดานบริการเชนเดียวกัน 47 

  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเสนอใหแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาผลการ48 
บริหารงานตามระบบใหมของศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ ตามมติสภามหาวิทยาลัย ประกอบดวย  49 

1. ศ.บวรศิลป  เชาวนช่ืน   เปนประธานกรรมการ 50 
2. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร   เปนกรรมการ 51 
3. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  เปนกรรมการ 52 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 4/2552 ณ วันศุกรท่ี 20 กุมภาพันธ 2552 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 5/2552 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2552 เรียบรอยแลว 

4. ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ  เปนกรรมการ 1 
5. ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร  เปนกรรมการ 2 

และมอบหมายใหคณะกรรมการฯ พิจารณาแตงตั้งเลขานุการคณะกรรมการตามความเหมาะสมตอไป 3 
 4 
  4.2  การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองอุทธรณโทษทางวินัยนักศึกษาเพิ่มเติม 5 
  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอตอที่ประชุมวา  ตามที่กองกิจการนักศึกษาไดเสนอ6 
รายชื่อบุคลากรเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี ในการแตงตั้งเปนคณะกรรมการกลั่นกรองอุทธรณ7 
โทษทางวินัยนกัศึกษา ซึ่งไดรับความเหน็ชอบจากที่ประชุมคณบดีในการประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 23 8 
มกราคม 2552 และมหาวิทยาลัย ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองอุทธรณโทษทางวินัยนักศึกษาแลว 9 
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ 394/2552 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ 2552 นั้น เพื่อใหการดําเนนิงานดานวินัย10 
นักศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย ประกอบกับขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 11 
2551 ขอ 21 กําหนดใหที่ประชุมคณบดีเปนผูใหความเห็นชอบในการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองอุทธรณ12 
โทษทางวินัยนักศึกษา 13 
  ในการนี้ จึงขอเสนอชื่อ นายอธิป  เหลืองไพโรจน อาจารยภาควิชาวิศวกรรมเครือ่งกล คณะ14 
วิศวกรรมศาสตร เพื่อขอความเห็นชอบในการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองอุทธรณโทษทางวินัยนักศึกษาเพิม่เตมิ  15 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 16 
  มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหแตงตั้ง นายอธิป  เหลืองไพโรจน อาจารย17 
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร เปนกรรมการในคณะกรรมการกลั่นกรองอุทธรณโทษ18 
ทางวินัยนักศึกษาเพิ่มเติม ตามที่เสนอ 19 
 20 
  4.3  การเบิกจายเงินประจําตําแหนงผูบริหารที่มีตําแหนงวิชาการ (เพิ่มเติม)  21 
  - รองอธิการบดีฝายบริหารขอถอนวาระ-   22 
 23 
  4.4  การเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวของพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใชเงินรายไดและ 24 
                              ลูกจางชั่วคราว 25 
  - รองอธิการบดีฝายบริหารขอถอนวาระ-   26 
 27 
  4.5  รายงานวิจัย เรื่อง ผลของระบบบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย  28 
  รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลเสนอตอที่ประชุมวา  ฝายทรัพยากรบุคคลขอเสนอรายงาน29 
วิจัย เรื่อง ผลของระบบบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยเชิญ ผศ.ดร.ดุษฎี อายุวัฒน หัวหนาชุด30 
วิจัยนําเสนอผลการวิจัยตอที่ประชุม ดังนี้  31 

รายงานวิจัยดังกลาว ประกอบดวย 3  โครงการยอย ไดแก  32 
- โครงการยอยที่ 1 ผลของระบบการบริหารจัดการเพื่อพฒันาผลการประเมินการปฏิบัติงาน 33 
- โครงการยอยที่ 2 ผลของกระบวนการฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร 34 
- โครงการยอยที่ 3 ความพึงพอใจตอระบบการบริหารงานบุคคล 35 

วัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อศึกษา   36 
1. ผลของการดําเนินงานในระบบการบริหารจัดการเพื่อพฒันาผลการปฏิบัติงานของบุคลากร37 

สายผูสอนและสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยขอนแกน  38 
2. ประเมินผลการฝกอบรมของบุคลากรสายผูสอนและสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยขอนแกน  39 
3. ความพึงพอใจตอนโยบายและระบบการบริหารงานบุคคลของบุคลากรสายผูสอนและสาย40 

สนับสนุน มหาวิทยาลัยขอนแกน 41 
ขอบเขตการวิจัย 42 

1. กลุมเปาหมาย ผูปฏิบัติราชการปงบประมาณ 2550 43 
- บุคลากรสายผูสอน (ขาราชการและพนักงาน) 44 
- บุคลากรสายสนบัสนุน 45 

2. ในการประเมินผลการฝกอบรม ใชกรอบของฝายทรัพยากรบุคคล ที่กําหนดไว 4 ดาน 46 
ไดแก  47 
1) การประเมินผลที่สะทอนจากการฝกอบรม (Reaction) 48 
2) การประเมินการเรียนรู (Learning) 49 
3) การประเมินพฤติกรรม (Behavior) และ 50 
4) การประเมินผลลัพธ 51 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 4/2552 ณ วันศุกรท่ี 20 กุมภาพันธ 2552 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 5/2552 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2552 เรียบรอยแลว 

  3. หลักสูตรฝกอบรมที่ศึกษา ครอบคลุมหลักสูตรแกนและหลักสูตรเฉพาะที่จัดอบรมใน1 
ปงบประมาณ 2550 2 
  4. ระบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน ครอบคลุม 3 กระบวนการ ไดแก  3 
 1) การวางแผนพัฒนาผลการปฏิบัติงาน 4 
 2) การดําเนินการเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน และ  5 
 3) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 6 
 ผลการศึกษา  7 

โครงการยอยท่ี 1 ผลของระบบการบริหารจัดการเพือ่พัฒนาผลการประเมินการปฏิบัติงาน 8 
1. รูปแบบการดําเนินงานในระบบการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 9 

สายผูสอนและสายสนับสนุน 10 
รูปแบบที่ 1 กลุมองคกรที่มีการพัฒนาระบบมานานและมีการดําเนินงานของระบบ11 

ชัดเจนเต็มรูปแบบ 12 
-  มีระบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานมานาน (10 ป) 13 
-  มีการพัฒนาระบบมาอยางตอเนื่อง (เกณฑ) 14 
-  เปดโอกาสใหบุคลากรมสีวนรวมในการพัฒนาอยางชัดเจน 15 
-  พัฒนาระบบไปสูการใชกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เชน มีระบบประเมินผลการ16 
ปฏิบัติงานในรูป Online 17 

-  มีการนําผลจากการบริหารจัดการเพื่อพฒันาผลการปฏิบัติงานไปใชเพื่อการพัฒนา18 
บุคลากร 19 

-  ใชผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนตัวกําหนดเรือ่งการพิจารณาความดี20 
ความชอบอยางชัดเจนกลาวไดวาใชเพื่อตัดสินใจในการเลื่อนเงินเดือนโดยมิได21 
พิจารณาคุณสมบัติอื่น 22 

ผลการประเมนิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร หนวยงานนํามาใชประโยชน พบวา ใชกําหนด23 
เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป มากที่สุด รอยละ 15.9 รองลงมา ใชกําหนดเพื่อเลือ่นเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ 24 
(2 ขั้น) รอยละ 12.5  25 

ขอสังเกต: รูปแบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน  26 
- ในวงจรของระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน เฉพาะระบบประเมินฯ เทานั้น ที่ชัดเจน 27 

สวนการวางแผนพัฒนาผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการพัฒนาผลปฏิบัติงานไมชัดเจน 28 
- มีการสะทอนผลการปฏิบัติงานบาง แตยังไมนําไปสูการพัฒนาศักยภาพบุคคลมากนัก 29 
- ในดานการดาํเนินการพัฒนาผลปฏิบัติงาน พบวามีการสอนงานกัน ระหวางหัวหนา30 

และเพื่อนรวมงาน แตในสายผูสอน การสอนงานกัน (พี่เลี้ยง) ไมชัดเจน 31 
  2. ผลการดําเนินงานของระบบบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย32 
ผูสอนและสายสนับสนุน 33 
   - ดานการวางแผนการปฏิบัติงาน พบวา สายผูสอนและสายสนับสนุนมีผลการ34 
ปฏิบัติงานดานการวางแผนพัฒนาผลการปฏิบัติงาน ในระดับมาก รอยละ 48.7 และ รอยละ 46.8 ตามลําดับ  35 
   - ดานการดําเนินการพัฒนาผลปฏิบัติงาน พบวา สายผูสอนและสายสนับสนุนมีผลการ36 
ปฏิบัติงานดานการดําเนินการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน ในระดับมาก รอยละ 59.3 และ รอยละ 65.5 ตามลําดับ 37 
   - ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน พบวา สายผูสอนและสายสนับสนุนมีผลการ38 
ปฏิบัติงานดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในระดับมาก รอยละ 71.1 และรอยละ 66.1 ตามลําดับ 39 
  ผลการดําเนินงานของระบบบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผูสอน40 
และสายสนับสนุนในภาพรวม พบวา อยูในระดับมาก รอยละ 57.9 และรอยละ 64.6 ตามลําดับ 41 
  ขอคนพบสําคัญ 42 
   - ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน ดําเนินการชัดเจนมากขึ้นในองคกรสวนใหญ แต43 
ยังไมใชผลการบริหารผลการปฏิบัติงานมาพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจน ใชเพื่อเลื่อนเงินเดือนมากขึ้นในหลาย44 
องคกรมีทั้งระดับใชเพียงเปนองคประกอบจนถึงใชกําหนด 45 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 4/2552 ณ วันศุกรท่ี 20 กุมภาพันธ 2552 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 5/2552 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2552 เรียบรอยแลว 

   - การบริหารผลการปฏิบัติงานดานการวางแผนพัฒนาผลการปฏิบัติงาน ดานการดําเนินการ1 
พัฒนาผลการปฏิบัติงาน และดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีระดับความเขมไมเทากัน ดานการวางแผน2 
พัฒนาผลการปฏิบัติงาน ยังไมเดนเทาที่ควรในสายผูสอน สวนสายสนับสนุนมีความชัดเจนมากกวาสายผูสอน 3 
  ขอเสนอแนะสําคัญ  4 
   - ควรมีการพฒันาระบบการวางแผนพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใหชัดเจนยิง่ขึ้น 5 
   - ควรมีระบบใหคําปรึกษาในการวางแผนพฒันาผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 6 
   - ควรมีการพฒันามาตรฐานกําหนดภาระงานของแตละตําแหนงใหชัดเจน (สาย7 
สนับสนุน/ผูสอน-งานอื่นๆ เชน วิจัย) เพื่อใหเอื้อตอการนําระบบบริหารผลการปฏิบัติงานมาใชงาน 8 
   - ควรมีการติดตามผลการปฏิบัติของบุคลากรเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานใหตรงกับความ9 
ชํานาญมากขึ้น 10 
   - ควรมีหนวยงานในองคกรทําหนาที่จัดการกับระบบ PMS 11 

 12 
โครงการยอยท่ี 2 ผลของกระบวนการฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร 13 

  รูปแบบระบบการฝกอบรมเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกร พบวา หนวยงาน14 
ในมหาวิทยาลัย สวนใหญไดเปดโอกาสใหบุคลากรสามารถสมัครเขารับการฝกอบรมในหัวขอตางๆ ไดตาม15 
ความตองการของตนเอง (รอยละ 88.7) มีแผน (โครงการ/กิจกรรม) การฝกอบรมเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน16 
ของบุคลากรในหนวยงาน (รอยละ 85.2) หนวยงานไดวางหลักเกณฑในการคัดเลอืกบุคลากรเขารับการ17 
ฝกอบรม พิจารณาจากเนื้อหาการอบรมที่สอดคลองกับภารกิจของบุคลากร (รอยละ 82.0) หลังจากบุคลากร18 
ไดรับการฝกอบรมมาแลว  หนวยงานไดจัดเวทีนําเสนอ/ถายทอดความรู ทักษะแกเพื่อนรวมงานอยางเปน19 
ทางการ (รอยละ 39.0) 20 
  ผลลัพธของการฝกอบรมที่มีตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกร 21 

1. การนําความรูมาใชงานใหองคกรประสบผลสําเร็จ  22 
-  ความสามารถนําความรูทีไ่ดมาเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานในหนาที่ตามที่ไดรับ23 
มอบหมายบรรลุผลสําเร็จ (รอยละ 86.9)  24 

-  ไดใชความรูหรือทักษะที่ไดรับมาชวยขับเคลื่อนยุทธศาสตร (รอยละ 73.8) 25 
-  หลังจากไดรับการฝกอบรมแลว  ไมไดรบัการเชิดชูวามีสวนรวมทําใหหนวยงาน26 
สามารถบรรลุภารกิจของหนวยงาน และไมไดรับการแตงตั้งเปนคณะทํางานตางๆ 27 
ในหนวยงาน (รอยละ 42.7 และ 41.8 ตามลําดับ) 28 

2. การเปลี่ยนแปลงทักษะและวิธีการทํางาน 29 
 -  บุคลากรสามารถปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายไดสําเร็จชัดเจน (รอยละ 87.5) 30 
 -  สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางานกับผูอื่นได (รอยละ 87.5)  31 

-  สามารถวิเคราะหประเด็นปญหาและสามารถแกไขปญหาในการปฏิบัติงานไดชัดเจน32 
มากยิ่งขึ้น (รอยละ 83.7) 33 

แสดงใหเห็นวาบุคลากรที่รับการฝกอบรมแลวสวนใหญไดเปลี่ยนแปลงทักษะและวิธีการ34 
ทํางานจนกระทั่งสามารถแกไขปญหาในการปฏิบัติงานได 35 

3. ความสามารถในการทํางาน  36 
 - บุคลากรเขาใจงาน หนาที่ และสามารถแกไขปญหาขอบกพรองที่เกิดขึ้นได (รอยละ 89.5)  37 

- สามารถทํางานไดตรงตามเปาหมายที่ผูบังคับบัญชากําหนดทั้งเปาหมายของ38 
หนวยงานที่รับผิดชอบ (รอยละ 88.1)  39 

- บุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดเพิ่มมากขึ้นหลังจากไดรับการฝกอบรม (รอยละ 79.7)  40 
  แสดงใหเห็นวา ความรูที่ไดจากการฝกอบรมสามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหบรรลุ41 
เปาหมายของหนวยงานที่กําหนดไวได 42 
  4. การสรางความสัมพันธ 43 
   - บุคลากรสามารถรับฟงความคิดเห็นตางๆ เต็มใจเรียนรูจากผูอื่นรวมถึงผูบังคับบัญชา44 
และเพื่อนรวมงาน (รอยละ 92.5) 45 
   - สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี และรักการทํางานเปนทีม (รอยละ 91.4) 46 
   - มีทัศนคติที่ดีตอหนวยงานตอผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน (รอยละ 85.9) 47 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 4/2552 ณ วันศุกรท่ี 20 กุมภาพันธ 2552 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 5/2552 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2552 เรียบรอยแลว 

   แสดงใหเห็นวาบุคลากรสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดีและรักการทํางานเปนทีม มี1 
ทัศนคติที่ดีตอหนวยงาน ผูบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงาน หลังจากไดรับการฝกอบรมมาแลว  2 
  5. ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการและกระบวนการฝกอบรม  3 
   - บุคลากรสวนใหญเห็นดวยและเห็นดวยอยางยิ่งวาหลักสูตรการฝกอบรมควรเนนที่4 
กระบวนการฝกปฏิบัติมากกวาการบรรยายใหความรู (รอยละ 80.1) 5 
   - เนื้อหาหลักสูตร วิธีการอบรม ตามความตองการของบุคลากร (รอยละ 85.2) 6 
   - หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่กําหนดไวในแตละปงบประมาณ7 
สอดคลองกับความตองการของบุคลากรสวนใหญ 8 
  ขอเสนอแนะสําคัญ 9 

- ควรนําผลการประเมินการปฏิบัติงานมาวางแผนพัฒนาบุคคลผานการอบรมมากขึ้น เพื่อ10 
คัดเลือกบุคคลเขารับการอบรมใหตรงกับทิศทางการพัฒนาบุคลากรและภารกิจขององคกร 11 

- ควรอบรมพัฒนาในสวนของวิชาชีพเพิ่มขึน้ และตอเนื่อง  12 
- ควรมีการแลกเปลี่ยนความรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูบริหารกอนเขาสูตําแหนง 13 
 14 
โครงการยอยท่ี 3 ความพึงพอใจตอระบบการบรหิารงานบุคคล มีประเด็นในการศึกษาดงันี้ 15 

1) ดานการวางแผนกําลังคน 16 
2) ดานการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง 17 
3) ดานการพัฒนาและความกาวหนา 18 
4) ดานวินัยและจรรยาบรรณ 19 
5) ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ 20 
6) ดานฐานขอมูลบุคลากร และ 21 
7) ดานการพนจากราชการ 22 

 ผลการศึกษา  23 
   -  บุคลากรมีความพึงพอใจตอระบบบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยขอนแกน24 
โดยรวม คือ ระดับมหาวิทยาลัย (สวนกลาง) อยูในระดับปานกลาง และระดับหนวยงาน (คณะ/ศูนย/สถาบัน/25 
สํานัก) อยูในระดับปานกลาง 26 
  แนวทางการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 27 

1. ดานการวางแผนกําลังคน 28 
- ควรมีระบบการเตรียมบุคลากรเพื่อตําแหนงบริหาร 29 
- ควรกําหนดหลักเกณฑอัตรากําลัง แนวปฏิบัติที่เปนมาตรฐานกลางเพื่อใหไดคนดแีละคนเกง 30 

2. ดานการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง 31 
- ควรลดกระบวนการดําเนินการใหรวดเร็ว มีความชัดเจนในทุกขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่32 
แสดงถึงความโปรงใส ตรวจสอบได เปนธรรม 33 

- ควรมีระบบการสรรหาที่มีมาตรฐาน และเพิ่มชองทางในการประชาสัมพันธใหหลากหลาย 34 
- การสรรหาตําแหนงที่มีลักษณะทั่วไป (เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป/นักพัสดุ/นักการเงิน35 
และบัญชี/นักการศึกษาฯ/นักวิเทศฯ) ควรสรรหารวมที่สวนกลาง มีคลงัขอสอบที่เปน36 
มาตรฐาน 37 

- ควรมีระบบการบมเพาะบุคลากรที่ผานการสรรหาใหมีความพรอมกอนที่จะสงไป38 
ปฏิบัติงานตามหนวยงาน 39 

3. ดานการพัฒนาและความกาวหนา 40 
- ควรมีแผนพฒันาบุคลากรรายตําแหนงและทุนสนับสนุนในการพัฒนา 41 
- ควรมีระบบการวางแผนความกาวหนา และเพิ่มโอกาสใหทุกตําแหนงมีเสนทาง42 
ความกาวหนาได (ชํานาญการ/เชี่ยวชาญ) 43 

- ควรมีแผนพฒันาบุคลากรทีม่ีขีดความสามารถสูง เพื่อนาํไปสูการพัฒนาตอยอดองคความรูที่สูงขึ้น 44 
4. ดานฐานขอมูลบุคลากร 45 

- ควรมีระบบ Profile รายบุคคลที่ชัดเจนสามารถนําไปใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 46 
การยกยองเชิดชูเกียรติไดโดยสะดวก รวดเร็ว รวมถึงการพัฒนาเชื่อมตอไปยังระบบอื่น 47 

- ควรจัดระบบการใหคําปรึกษา หารือเรื่องกฎ ระเบียบ ประกาศตางๆที่เกี่ยวของในระบบ48 
บริหารงานบุคคลใหบุคลากร/หนวยงานสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม 49 
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5. ดานวินัยและจรรยาบรรณ 1 
- ควรมีระบบ Call Center ไวบริการขอของใจกับบุคลากร 2 

6. ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ และ 3 
- การกําหนดสวัสดิการในภาพรวมไมควรแตกตางกันระหวางหนวยงาน 4 
- กรณีที่พักอาศัยควรใหบุคลากรที่เพิ่งเขามาทํางานมีโอกาสไดใชสิทธิที่พักอาศัย 5 

7. ดานการพนจากราชการ 6 
- ควรพัฒนาชมรมผูสูงอายุเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธในกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัย 7 
- จัดเวทีคลังสมองแลกเปลี่ยนเรียนรู 8 
- ควรจัดสถานบริการสุขภาพ 9 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 10 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 11 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 12 
 13 

4.6  รายงานติดตามผลระบบบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน (PMS)     14 
        ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550-2551  15 

  รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลเสนอตอที่ประชุมวา  สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแกนได16 
จัดระบบบริหารจัดการเพื่อพฒันาผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรเปน17 
รายบุคคล ซึ่งหากบริหารจัดการใหดี บุคลากรในแตละหนวยงานจะมีการทํางานสอดประสานอยางเปนระบบ ซึ่ง18 
จะนําไปสูการพัฒนาผลงานคณะ/หนวยงาน/มหาวิทยาลัยใหบรรลุเปาหมาย วัตถุประสงค และยุทธศาสตรของ19 
มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนนโยบาย และเปาหมายของการบริหารทรพัยากรบุคคลที่สอดคลองและสนับสนุนให20 
มหาวิทยาลัยบรรลุพันธกิจ เปาหมาย และวัตถุประสงคที่ตั้งไว   ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ/ศูนย/สถาบัน/สํานัก 21 
โครงการสงเสริมกํากับและติดตามการนําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลไปสูการปฏิบัติในระดับคณะ22 
ศูนย/สถาบัน/สํานัก ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 23 
  ผลการเยี่ยมชมระบบฯ ตามคณะ/หนวยงานสวนใหญ พบวาคณะ/หนวยงานไดใชระบบบริหาร24 
จัดการเพื่อพฒันาผลการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน โบนัสประจําป ตอสัญญาจางและพัฒนาผล25 
การปฏิบัติงาน  และเสนอแนะวาเปนระบบที่ดีมาก ควรดําเนินการอยางตอเนื่อง ยังมีบางคณะ/หนวยงาน ที่26 
มหาวิทยาลัยตองใหความรูเพิ่มเติมทั้งระบบ และควรมีระบบที่เสรมิใหคณะ/หนวยงานมีทีมงานที่เขมแข็งสราง27 
ความสามัคคีในคณะ/หนวยงาน มีการสะทอนผลการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาระบบในเชิงสรางสรรค สงผลใหมี28 
นวัตกรรมเกิดขึ้น มีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน สะทอนใหเห็นปญหาและอุปสรรค เพื่อรวมกันแกไขบุคลากร29 
บางรายยังไมเขาใจเปาหมายของคณะ/หนวยงานที่ชัดเจน และไดขอเสนอแนะวา ตองการใหมหาวิทยาลัย30 
จัดทําเกณฑ ภาระงานเปนมาตรฐานกลาง และกําหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงานในตาํแหนงที่มีลักษณะการ31 
ปฏิบัติงานที่คลายคลึงกัน และควรมีทีมพี่เลี้ยงเขาเยี่ยมชมอยางนอยปละ 2 ครั้ง ควรมีคลินิกใหคําปรึกษาระบบ32 
ดังกลาว พรอมทั้งการพัฒนาระบบการวางแผนปฏิบัติงานของบุคลากรใหชัดเจนขึ้น มีระบบใหคําปรึกษาในการ33 
วางแผนปฏิบัติงานของบุคลากร และควรมีการติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อใหสามารถปฏิบัติงาน34 
ใหตรงกับความรู และความชํานาญมากขึ้น 35 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ    36 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 37 
 38 
  ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 39 
  5.1  ความรับผิดทางละเมิด 40 
  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ดวย กรมบัญชีกลางไดแจงผลการพิจารณาความรับผิดชอบทาง41 
ละเมิดกรณีศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งเกิดเหตุการณในชวงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม 42 
2538 และไดวินิจฉัยความรับผิดทางละเมิดใหชดใชเงินของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในขณะนั้น ตามหนังสือ43 
กรมบัญชีกลางที่ กค 0410.6/000069 ลงวันที่ 5 มกราคม 2552 และเห็นวา กรณีดังกลาวเปนบทเรียนและ44 
อุทธาหรณที่สําคัญที่สมควรแจงใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแกนทราบเพื่อมิใหเกิดเหตุการณดังกลาวอีก 45 
หรือคณะ/หนวยงานควรมีมาตรการปองกันแกไขที่เหมาะสมดวย ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 46 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและขอความรวมมือใหคณบดี/ผูอํานวยการแจงผูปฏิบัติงานใน47 
คณะ/หนวยงานใหทราบโดยทั่วกัน 48 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  49 
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 1 
  5.2  เวียนแจงกรณีการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 2 
  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ดวยสํานักงานผูตรวจการแผนดินมีหนังสือถึง สํานักงาน3 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา แจงผลการพิจารณาขอรองเรียน กรณีนายโชติอนันท คูกีรติรัตน ผูจัดการ บริษัท 4 
ศรีสะเกษทวีภัณฑ กอสราง จํากัด รองเรียน ผูอํานวยการกองคลัง สํานกังานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 5 
ไมคืนหลักประกันซองประกวดราคาของบริษัท ศรีสะเกษทวีภัณฑ กอสราง จํากัด ซึ่งไดวางเปนประกันไวกับ6 
มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อเขารวมเสนอราคาตามประกาศประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 7 
เลขที่ 2/2551 จางกอสรางอาคารหอพกันักศึกษาแพทย คณะแพทยศาสตร ซึ่งสํานักงานผูตรวจการแผนดิน 8 
พิจารณาขอรองเรียนและคําชี้แจงจากมหาวิทยาลัยขอนแกน แลววินิจฉัยใหยุติเรื่องรองเรียนดังกลาว ตาม9 
มาตรา 25 (4) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูวาดวย ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา พ.ศ. 2542 10 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดโอนเงินหลักประกันซองจํานวน 4,488,400 บาท เขาบัญชีธนาคารไทย11 
พาณิชย หมายเลข 006-2-54720-0 ของบริษัท ศรีสะเกษทวีภัณฑ กอสราง จํากัด แลว  12 
  ในกรณีนี้ ประธานผูตรวจการแผนดินไดมีขอสังเกตใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 13 
เวียนแจงกรณีดังกลาวใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบและกําชับใหระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่ในการจัดซื้อจัด14 
จาง โดยเฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับภาระผูกพันของหลักประกัน เนื่องจากการประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง15 
อิเล็กทรอนิกส กําหนดใหคืนหลักประกันใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได16 
พิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดเพียงรายเดียว ใหคืน17 
หลักประกันเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลงหรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพัน แตระเบียบสํานัก18 
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 ขอ 5 กําหนดใหการพัสดุดวยวิธีการ19 
ทางอิเล็กทรอนิกสตองดําเนินการตามระเบียบสํานักนายรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ หรือระเบียบอื่นของหนวยงาน20 
นั้นควบคูไปดวย จึงมีผลใหผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดไมเกิน 3 ราย จะไดรับ21 
หลักประกันคืนเมื่อสวนราชการทําสัญญาหรือขอตกลงตามขอ 144 (1) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย 22 
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม จึงอาจทําใหผูเสนอราคาต่ําสุดลําดับที่ 2 และ 3 ไมไดรับ23 
หลักประกันคืนจนกวาสวนราชการจะไดทําสัญญา สงผลตอภาระผูกพันของผูเสนอราคาดังกลาว จึงควรกําหนด24 
เง่ือนไขการคืนหลักประกันในการประกาศประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหชัดเจนแนนอน โดยระบุ25 
เง่ือนไขการคืนหลักประกันซองตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไข26 
เพิ่มเติม และระเบียบที่เกี่ยวของของสวนราชการไวในประกาศประกวดราคาใหชัดเจน เพื่อใหมีความเขาใจที่27 
ตรงกัน และเพื่อใหผูเสนอราคาไดทราบถึงภาระผูกพันตามหลักประกันกอนเขารวมเสนอราคาเพื่อไมใหเกิด28 
ภาระโดยไมสมควร มีความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง สามารถชี้แจงตรวจสอบ และปองกันมิใหเกิดปญหา29 
ลักษณะดังกลาวอีกตอไป ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  30 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและขอความรวมมือใหคณบดี/ผูอํานวยการแจงผูปฏิบัติงานใหถือ31 
ปฏิบัติตามขอสังเกตของสํานักงานผูตรวจการแผนดินตอไป 32 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 33 
 34 
  5.3  นโยบายและมาตรการปองกัน นักเรียน นักศึกษา กอเหตุทะเลาะวิวาทและทํารายกัน 35 
  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่นักเรียน นักศึกษา กอเหตุทะเลาะ36 
วิวาทและทํารายรางกายกัน บางกรณีมีผูเสียหายไดรับบาดเจ็บถึงขั้นทุพพลภาพและถึงแกชีวิต นักเรียน นักศึกษา37 
บางรายเปนผูเกี่ยวของโดยตรงหรืออยูในเหตุการณตางเสียขวัญตอส่ิงที่เกิดขึ้น ทําใหตองระแวดระวังเกรงจะถูก38 
ปองราย สงผลกระทบตอการศึกษาเลาเรียน บางรายตองลาออกกลางคัน นําความสูญเสียตออนาคตตนเอง   39 
ตอครอบครัว และสังคมสวนรวม 40 
   กระทรวงศึกษาธิการตระหนักในปญหาดงกลาว ไดกําหนดนโยบายและมาตรการปองกันการ41 
ทะเลาะวิวาทและทํารายกันของนักเรียน นักศึกษา เพื่อใหสถาบัน สถานศึกษา หนวยงาน และองคกรที่เกี่ยวของ 42 
ถือเปนแนวปฏิบัติ และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการตามนโยบาย43 
และมาตรการดังกลาวถือเปนแนวปฏิบัติอยางเครงครัด ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 44 
  โดยมหาวิทยาลัยขอนแกนไดมอบหมายใหกองกิจการนักศึกษารวมกับ รองคณบดีที่เกี่ยวของ45 
ทุกคณะ งานรกัษาความปลอดภัย และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน รวมกันพิจารณาจดัทําแผนมาตรการ46 
ปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน และขอใหคณบดีทุกคณะมอบหมายใหมีผูดูแลและ47 
รับผิดชอบเรื่องดังกลาวอยางใกลชิดดวย ซึ่งในปที่ผานมามีนักศึกษาถูกลงโทษทางวินยั จํานวน 417 ราย ในจาํนวนนี้48 
เปนกรณีทะเลาะวิวาทและทํารายรางกาย 22 ราย การใชรถทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 159 ราย นอกนั้นเปนกรณีความผิด49 
อื่น  ๆเชน ความผิดเกี่ยวกับความประพฤติ  สุราและของมึนเมา ความซื่อสัตยสุจริต เปนตน 50 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 51 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ  52 
 53 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 4/2552 ณ วันศุกรท่ี 20 กุมภาพันธ 2552 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 5/2552 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2552 เรียบรอยแลว 

 1 
  5.4 การรายงานการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 2 
  รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุม ตามที่ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินไดกําหนดให3 
หนวยงานภาครัฐประเมินการควบคุมภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด4 
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ขอ 6  แลวรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแลและ5 
คณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยปละครั้ง  เพื่อปรับปรุงการควบคุมภายในใหมีประสิทธิผล และเหมาะสมกับ6 
สภาพแวดลอมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ นั้น 7 
  มหาวิทยาลัยขอนแกน  ไดรายงานการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน   8 
สําหรับงวดตั้งแตวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2550 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2551 โดยสรุปได ดังนี้   9 
  จากผลการประเมินเชื่อไดวาการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนไปตาม10 
มาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด  มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค11 
ของการควบคุม อยางไรก็ตามยังคงมีจุดออนที่มีนัยสําคัญ ดังนี้ :- 12 

ดานการผลิตบัณฑิต 13 
1. ความเสี่ยงในการปรับปรุงหลักสูตรและประเมินหลักสูตรยังไมครบทุกสาขาวิชา   
2. การขาดทักษะความสามารถพิเศษดานภาษาตางประเทศ  
3. ความเสี่ยงในการที่นักศึกษาจบแลวไมไดงานทําภายในกําหนด และ/หรือการไดงานที่ไมตรงสาขา 

ดานการวิจัย 14 
1. ความเสี่ยงที่ผลงานวิจัยยังไมตอบสนองตอชุมชน และอนุภาคลุมน้ําโขง 15 
2. ความเสี่ยงที่ผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารที่มี Impact สูง ไมกระจายตัวไปยังกลุมอาจารยอยางทั่วถึง 16 
3. ความเสี่ยงที่ผลงานวิจัยที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรยังตอบโจทยของผูใชในภาคเอกชนได17 
ไมมากเทาที่ควร 18 

ดานการบริการวิชาการ 19 
1. ความเสี่ยงในการกําหนดเปาหมาย ทิศทางการใหบริการวิชาการที่มีผลกระทบตอชุมชนยังขาดความ20 
ชัดเจน 21 

2. ความเสี่ยงในผลงานดานบริการวิชาการไปสูชุมชนยังไมเปนผลอยางจริงจัง 22 

ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 23 
1. ความเสี่ยงของการขาดความชัดเจนในการสนับสนุนผลงานดานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น24 
ในระดับคณะ 25 

2. ขาดความเชื่อมโยงงาน หรือบูรณาการงานดานศิลปะ วัฒนธรรมฯ ใหเขากับการเรียน การสอน การวิจัย26 
และการบริการวิชาการแกชุมชน 27 

ดานการบริหารจัดการ 28 
1. ผลลัพธของการเบิกจายงบประมาณแผนดิน รายจายงบลงทุนอยูในเกณฑต่ํากวากําหนด 29 
2. กลไกตรวจสอบทั้งการตรวจสอบงบประมาณและบัญชี การจัดซื้อ จัดจาง การดําเนินงานกอสรางอาคาร 30 
คอนขางมีความลาชาอยูมาก ยังไมมีการปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการปฏิบัติงานเพื่อรองรับ31 
การบรหิารงานที่เปลี่ยนแปลงไป 32 

3. ผูยืมเงินทดรองจายคาตาง ๆ สงคืนเงินยืมเพื่อหักลางเงินยืมลาชาตองทวงถามและทําใหเงินยืม33 
หมุนเวียนไมเพียงพอ 34 

4. ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินไมเปนไปตามแนวปฏิบัติ 35 
5. ศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนยังตองการความรูและประสบการณในการทําหนาที่ในตําแหนงที่36 
รับผิดชอบ 37 

6. ความเสี่ยงในการควบคุมการบริหารจัดการของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะใหเปนระบบและมีการ38 
เฝาระวังในความปลอดภัย 39 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 40 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 41 

  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ  42 
 43 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ   44 
 6.1 การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลในมหาวิทยาลัยขอนแกน 45 
  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอตอที่ประชุมวา ตามหนังสือที่ ขก 0027.006/ว.28660 46 
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2551 จังหวัดขอนแกนไดสงประกาศสํานักนายรัฐมนตรี 2 ฉบับ เรื่องแตงตั้งพนักงาน47 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 4/2552 ณ วันศุกรท่ี 20 กุมภาพันธ 2552 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 5/2552 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2552 เรียบรอยแลว 

เจาหนาที่ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 และเรื่อง กําหนดแบบ1 
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ พ.ศ. 2551 และคําสั่งจังหวัดขอนแกนที่ 3593/2551 เรื่อง แตงตั้ง2 
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลจังหวัดขอนแกน  3 
  ดังนั้น เพื่อใหการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลในมหาวิทยาลัยขอนแกนสอดคลองตาม4 
แนวทางพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 และของจังหวัดขอนแกน ในสวนของ5 
มหาวิทยาลัยขอนแกน เห็นควรดําเนินการ ดังนี้  6 
1. แตงตั้งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลมหาวิทยาลัยขอนแกน ประกอบดวย 7 
 1) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เปนประธานคณะกรรมการ 8 
 2) รองอธิการบดี 1 คน      เปนรองประธานกรรมการ 9 
 3) ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา    เปนกรรมการ 10 
 4) ผูชวยอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ   เปนกรรมการ 11 
 5) รองคณบดีที่คณบดีมอบหมาย    เปนกรรมการ 12 
 6) ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร    เปนกรรมการ 13 
 7) ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน  เปนกรรมการ  14 
 8) หัวหนาสถานีตํารวจภูธรยอยมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนกรรมการ 15 
 9) รศ.มานพ คณะโต      เปนกรรมการ 16 
 10) ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี    เปนกรรมการ 17 
 11) ประธานสภาคณาจารย    เปนกรรมการ 18 
 12) ประธานสภาขาราชการและลูกจาง   เปนกรรมการ 19 
 13) ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา   เปนกรรมการ 20 
 14) หัวหนาสํานักงานกฎหมาย    เปนกรรมการ 21 
 15) หัวหนาสํานักงานทรัพยสิน    เปนกรรมการ 22 
 16) หัวหนางานรักษาความปลอดภัย   เปนกรรมการ 23 
 17) นายกองคการนักศึกษา    เปนกรรมการ 24 
 18) ประธานสภานักศึกษา    เปนกรรมการ  25 

โดยมีหนาที่  26 
 1 .  กํ าหนดแนวทางปฏิ บัติ เพื่ อ เฝ า ร ะวั งและปองกันมิ ใหนัก เ รี ยนนักศึกษาและบุคลากร 27 
มหาวิทยาลัยขอนแกนเกี่ยวของกับแอลกอฮอล 28 
 2. กําหนดแนวทางปฏิบัติใหสอดคลองกับนโยบายของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ใน29 
การลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 30 
 3. ดําเนินการรณรงคโดยเริ่มจากภายในองคกร สงเสริม สนับสนุนประกาศเกียรติคุณและสรางเครือขาย 31 
เพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 32 
 4. สงเสริมและสนับสนุนการสรางจิตสํานึก คานิยม วัฒนธรรมใหม สรางกระแสที่ดีงาม ทั้งดาน33 
ส่ือมวลชน ส่ือเอกสาร ส่ือบุคคล ตลอดถึงการถายทอดประสบการณจริงของผลกระทบที่เกิดจากเครื่องดื่ม34 
แอลกอฮอล 35 
 5. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากประสบการณที่ดีดานตางๆ ระหวางองคกร 36 
สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 37 
 6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการนโยบายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลแหงชาติ หรือ38 
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลมอบหมาย 39 
 40 
2. การจัดทําบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ี ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแตงตั้งพนักงาน41 
เ จ าหน าที่ เ พื่ อปฏิ บัติ ก า รตามพระร าชบัญญัติ ค วบคุ ม เค รื่ อ งดื่ มแอลกอฮอล  โดยในส วนของ42 
มหาวิทยาลัยขอนแกน เห็นควรใหจัดทําบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหแกบุคคลดังนี้  43 
 2.1 คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลมหาวิทยาลัยขอนแกนทุกคนตามขอ 1  44 
 2.2 บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของ ดงันี้  45 
  - หัวหนาหนวยกิจการนักศึกษาทุกคณะ 46 
  - อาจารยที่ปรึกษาหอพักทุกหอ 47 
  - อาจารยที่ รับผิดชอบงานดานการควบคุมความประพฤตินักเรียนในโรงเรียนสาธิต48 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  49 
  - เจาหนาที่งานรักษาความปลอดภัย  50 
  - เจาหนาที่งานวินัยนักศึกษา 51 
 ทั้งนี้ ตองมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแตงตั้งพนักงาน52 
เจาหนาที่ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ในสวนของ53 
กระทรวงศึกษาธิการซึ่งตองเปนขาราชการตั้งแตระดับ 4 ขึ้นไป  54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 4/2552 ณ วันศุกรท่ี 20 กุมภาพันธ 2552 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 5/2552 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2552 เรียบรอยแลว 

  พนักงานเจาหนาที่มีหนาที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 หมวด1 
ที่ 6 มาตรา 34-37 ดังนี้  2 

มาตรา 34  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้  3 
(1) ไปในสถานที่ทําการของผูผลิต นําเขา หรือขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล สถานที่4 

ผลิตนําเขา หรือขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล สถานที่เก็บเครื่องดื่มแอลกอฮอลใน5 
เวลาทําการของสถานที่นั้น รวมถึงเขาตรวจสอบยานพาหนะเพื่อตรวจสอบการ6 
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  7 

(2) ยึดหรืออายัดเครื่องดื่มแอลกอฮอลของผูผลิต นําเขา หรือผูขายที่ฝาฝนหรือไม8 
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 9 

(3) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใดมาเพื่อ10 
ประกอบการพิจารณา 11 

มาตรา 35  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัว12 
ตอผูรับอนุญาตหรือบุคคลที่เกี่ยวของ 13 

มาตรา 36  ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามมาตรา 34 ใหบุคคลที่14 
เกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร 15 

มาตรา 37  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตาม16 
ประมวลกฎหมายอาญา 17 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 18 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม19 
แอลกอฮอลมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามองคประกอบตามที่เสนอ และใหดําเนินการจัดทําบัตร20 
ประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ี ในสวนของมหาวิทยาลัยขอนแกน และใหเปนไปตามประกาศสํานัก21 
นายกรัฐมนตรี เรื่องการแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุม22 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ตอไป 23 
 24 
 6.2  หารือการดําเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร 25 
 รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลเสนอที่ประชุมวา ตามที่ฝายทรัพยากรบุคคลไดพัฒนา26 
หลักสูตรผูนําการเปลี่ยนแปลงสําหรับผูบริหารแตละระดับโดยหลักสูตรดังกลาวมีรูปแบบการพัฒนาเปน 3 ระยะ 27 
คือ ระยะที่ 1 จุดประกายความคิดพิชิตความรู ระยะที่ 2 มุงสูการเปลี่ยนแปลง ระยะที่ 3 สะทอนผลการ28 
เปลี่ยนแปลงและแลกเปลี่ยนเรียนรู ใชเวลาในการอบรมตามหลักสูตรดังกลาวเปนระยะเวลา 1 ปเต็ม ใน29 
หลักสูตรระยะที่ 1 มีเปาหมายเพื่อพัฒนาความรูความเขาใจในการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา30 
วิสัยทัศนเชิงกลยุทธใหกับผูบริหาร สวนหนึ่งของกิจกรรมหลักสูตรระยะที่ 1 คือการประชุมเชิงปฏิบัติการและ31 
ศึกษาดูงานในมหาวิทยาลัยตางประเทศ เพื่อใหผูบริหารไดเพิ่มพูนประสบการณและขยายมุมมองดานการ32 
บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงและทิศทางของการบริหารจัดการในอนาคต ซึ่งขณะนี้อยูระหวางเริ่มตน33 
ดําเนินการหลักสูตรในระดับกลาง สําหรับหัวหนาภาควิชาและรองคณบดี และไดมีการติดตอประสานงานกับ34 
หนวยงานตางๆ ที่จะไปศึกษาดูงานในตางประเทศเรียบรอยแลว แตเนื่องจากปญหาเศรษฐกิจปจจุบันและมีมติ35 
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการหามเดินทางไปดูงานตางประเทศ จึงขอหารือที่ประชุมคณบดีเกี่ยวกับความเหมาะสม36 
ในการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และศึกษาดูงานในตางประเทศ ของหลักสูตรในระดับกลาง สําหรับ37 
หัวหนาภาควิชาและรองคณบดี 38 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 39 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นควรใหดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและมีมติให 40 
ฝายทรัพยากรบุคคลปรับกิจกรรมหลักสูตรแกนในระดับกลาง สําหรับหัวหนาภาควิชาและรองคณบดี 41 
สําหรับกิจกรรมการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และศึกษาดูงานในตางประเทศ เปนการ42 
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และศึกษาดูงานภายในประเทศ แทน 43 
 44 
เลิกประชุมเวลา 11.00 นาฬิกา 45 
 46 
 47 
   (ลงชื่อ)        กุลธิดา  ทวมสุข 48 
           (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 49 
              รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 50 

                                 เลขานุการที่ประชุมคณบดี 51 
นางสาวลัลธริมา  ประจง 52 
นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์ 53 
ผูบันทึกรายงานการประชุม  54 


