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32. ผศ.เพ็ญประภา  เพชระบูรณิน  รองผูอํานวยการฝายบริหาร 1 

      แทนผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 2 
      (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 3 
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34. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 5 

เลขานุการที่ประชุม 6 
และรักษาการคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 7 

35. นางสังวาลย  ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 8 
       9 
ผูไมมารวมประชุมเนื่องจากติดภารกิจสําคัญ 10 
1. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร   รองอธิการบดีฝายทรัพยสิน 11 
2. รศ.อินทรพล  หอวิจิตร   คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 12 
3. รศ.เฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี   คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 13 
4. รศ.วนิิต  ชินสุวรรณ    คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 14 
5. ผศ.พรรณวดี  ตันติศิรินทร   ประธานสภาคณาจารย 15 

 16 
เริ่มประชุมเวลา 13.15 นาฬิกา 17 
 18 
ระเบียบวาระที่ 1 (ราง) แผนปฏิบัติการ ประจําป พ.ศ. 2552 มหาวทิยาลัยขอนแกน 19 

ตามขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและบริหารมหาวิทยาลัย จากผลการติดตาม20 
และประเมินผลงานอธิการบดีตามนโยบาย พันธกิจในการบริหารและพัฒนา 21 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 22 

อธิการบดีและรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ตามมติทีป่ระชุม23 
สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมวาระพเิศษ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2552 เห็นชอบขอเสนอแนะเพื่อ24 
การพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตามที่คณะกรรมการกํากับติดตาม25 
และประเมินผลงานของอธิการบดี ตามนโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกน 26 
ครั้งที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เสนอ และมอบใหอธิการบดีนําไปกําหนดเปาหมายและแผนปฏิบัติการ27 
ตามความเปนไปได และเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใชเปนเกณฑในการประเมินผลงานของอธิการบดีฯ 28 
ในปงบประมาณตอไป โดยมีสาระสําคัญของขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาและบริหารมหาวิทยาลัยใน29 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จําแนกไดเปน 3 สวนหลัก ดังนี้  30 

สวนท่ี 1 งานสําคัญท่ีอธิการบดีตองการดําเนินการในอีก 12 เดอืนขางหนา  31 
             (มนีาคม 2552 – กุมภาพันธ 2553 ) 32 

1. ระบบขนสงมวลชนในมหาวิทยาลัยขอนแกน 33 
2. การปรับปรุงภูมิทัศนและระบบจราจรตามผังแมบท 34 
3. ชุดพักอาศัยของบุคลากร 35 
4. การเพิ่มคุณวุฒิปริญญาเอกของอาจารยใหใกลเคียงเกณฑของการเปนมหาวิทยาลัยแหง36 

การวิจัย (ปริญญาเอกรอยละ 60) 37 
5. การปรับปรุงหลักสูตรใหไดมาตรฐานเรื่องระยะเวลาตามเกณฑของกระทรวงศึกษาธิการ 38 
6. การเปดหลักสูตรโดยระบบ e-learning เต็มรูปแบบ 39 
7. การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารองคกรภายในโดย KKU TV ผานระบบอินเตอรเน็ต 40 
8. การสรางภาพลักษณองคกรในมุมมองของนักเรียน นักศึกษา ผูปกครอง ในลักษณะเชิง41 

รุกโดยใช Branding strategy 42 
9. การพัฒนาสภาพแวดลอมและสิ่งสนับสนุนใหเอื้อตอการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยและเอื้อ43 

ตอการดึงดูดนักศึกษาตางชาติ 44 
 45 

สวนท่ี 2 ประเด็นหลักท่ีมหาวิทยาลัยตองใหความสําคัญเชิงการพัฒนา 46 
1. คุณภาพของบัณฑิต 47 

  1.1 คุณลักษณะเฉพาะที่มีความโดดเดน (Differentiation) ของบัณฑิต48 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 49 
   1) ควรกําหนดคุณลักษณะเฉพาะที่มีความโดดเดนของบัณฑิต50 
มหาวิทยาลัยขอนแกนที่เปนรูปธรรม ชัดเจน ที่เปนเอกลักษณของมหาวิทยาลัยขอนแกน ตรงกับความ51 
ตองการของสังคมและตลาดแรงงานที่กําลังเปลี่ยนแปลง เชน  มีทักษะการส่ือสาร มีความสามารถทาง52 
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ภาษาในภูมิภาคอินโดจีน อยางนอย 1 ภาษา (เชน ภาษาเวียดนาม) มีความขยัน  ความรับผิดชอบ อดทน 1 
สามารถทํางานภายใตภาวะการกดดันสูง 2 
  1.2 กํากับ ควบคุม ดูแล ใหทุกหลักสูตรมีการปรับปรุงตามระยะเวลาที่กําหนดในเกณฑ3 
มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  4 
   1)  ควรปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตร ตามกําหนดระยะเวลาของ5 
หลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. สอดคลองกับตลาดแรงงานและความตองการของสังคม 6 
ตลอดจนสอดคลองกับการพัฒนาของวิชาการ ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร นอกจากคํานึงโครงสราง7 
ของหลักสูตร  รายวิชาและจํานวนหนวยกิตแลว   ตองยึดวัตถุประสงคของหลักสูตรเปนสําคัญแลวสรางสาระ8 
ของรายวิชาตาง ๆ   วิธีการเรียนการสอน และ การประเมินผล ที่มีความสัมพันธกันและตอบสนอง9 
วัตถุประสงคของหลักสูตร  รวมทั้งการสงเสริมสนับสนุนการทุมเทของอาจารยเพื่อผลิตบัณฑิตเปนไปตาม10 
เปาหมายของหลักสูตร โดยเฉพาะจุดโดดเดนของบัณฑิตมหาวิทยาลยัขอนแกน 11 
  1.3 การจัดการเรียนรูและประสบการณเรียนที่สอดคลองกัน 12 
   1)  กระบวนการจัดการเรียนรู ตองเนนทั้งการใหความรูทางวิชาการควบคูการ13 
ปฏิบัติงานในพื้นที่จริงในวิชาชีพ ภายใตการกํากับ ดูแล และใหคําปรึกษาอยางใกลชิดจากอาจารย 14 
  1.4 การสงเสริมอาจารยที่มผีลงานและชื่อเสียงใหเปนที่รูจักอยางกวางขวาง 15 
   1)  การสงเสริมสนบัสนุนอาจารยที่มีผลงานสอน/ผลงานวิจัย ดีเดน ไดรับรางวัล16 
หรือมีชื่อเสียง ใหเปนที่รูจักในวงกวางทั่วไป เพื่อจูงใจใหคนเกงมาศกึษาและเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ มี17 
โอกาสไดงานทําสูง 18 
  1.5 มาตรการสนับสนุนการหางานของบัณฑิต 19 
   1) ควรทําวิจยัสถาบันเกี่ยวกับการสํารวจภาวะการหางานทําของบัณฑิต เปนประจํา20 
ทุกปอยางตอเนื่อง เพื่อไดขอมูลและสารสนเทศรอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําภายใน21 
ระยะเวลา 1 ปที่แทจริง สําหรับวางแผนการผลิตบัณฑิตใหตรงกับความตองการของแหลงใชบัณฑิต  ไม22 
ควรสํารวจเฉพาะในวันที่บัณฑิตมารับปริญญาเทานั้น เพราะไดขอมลูที่บัณฑิตไดงานทําภายใน 8 เดือน23 
เทานั้น และเพียงภายใน 2 เดือนสําหรับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 3 ปครึ่ง 24 
   2)  การสงนักศึกษาไปฝกงานในพื้นที่จริง/สถานประกอบการ นอกจากนักศึกษาจะ25 
ไดประสบการณแลว ยังเปนการสรางโอกาสใหบัณฑิตไดงานทํา จึงควรใหความสาํคัญในการติดตามและ26 
ประเมินผล โดยเฉพาะประโยชนจริง ที่จะเกิดขึ้นแกนักศึกษา 27 
 28 

2.  คุณภาพของบุคลากร 29 
  2.1 ตําแหนงทางวิชาการ 30 
   1) งานวิจัยและพัฒนาที่สงเสริมองคความรู ใหเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ31 
ในการแขงขัน ตองมียุทธศาสตรการบริหารเครือขายและการทํางานเปนทีม ทั้งในสาขาวิชาและระหวาง32 
สาขาวิชา ทั้งภายในและภายนอกคณะ เชน งานวิจัยรวมระหวางอาจารยคณะแพทยศาสตร และ คณะ33 
วิศวกรรมศาสตร เปนตน เพื่อใหพัฒนางานวิจัยไดในระดับสูง และสรางบุคลากรใหมีคุณภาพ 34 
   2) ผลงานวิจยัมีเฉพาะบางดาน/สาขาวิชา ในเฉพาะบางกลุมอาจารยที่มีศักยภาพ35 
หรือสมรรถนะในการทําวิจัยเทานั้น เชน ในศูนยวิจัยเฉพาะทางตาง ๆ ควรมีระบบและกลไกที่เปดโอกาสให36 
อาจารยที่สนใจมารวมทําวิจยัและไดเรียนรูพัฒนาศักยภาพ 37 
   3) ใหความสาํคัญกับผลงานดานการเรียนการสอน  38 
    3.1) ควรพัฒนาระบบตําแหนงทางวิชาการดานการสอน (Teaching 39 
professor) เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหกําลังใจแก อาจารยที่สอนดี  ทุมเทการสอน แตไมมีเวลาทําวิจัยหรือไม40 
ถนัดในการทําวิจัย ไดมีที่ยืน อยางมีเกียรติ    41 
    3.2) สรางโครงสราง(Structure) รองรับกลุมอาจารยวิจัย และกลุมอาจารยสอน   42 
    3.3) สรางระบบสนับสนุนใหอาจารยพัฒนาตําแหนงทางวิชาการและระบบ43 
สนับสนุนใหอาจารยพัฒนาการสอน   44 
    3.4) มีระบบจูงใจ (Incentive) อาจารยวิจัยและระบบจูงใจอาจารยสอน 45 
  2.2 บุคลากรสายสนับสนุน 46 
   1) พัฒนาสมรรถนะ คุณภาพชีวิต และความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน 47 
โดยเฉพาะความแมนยําเรื่องระเบียบ กฎเกณฑ และการปฏิบัติตามอยางสม่ําเสมอ  48 
   2) สงเสริมระบบการหมนุเวียนของบุคลากร อยางเปนธรรมและเสมอภาค 49 
 50 

3. การบริหาร 51 
  เปาหมายการบริหารควรเนนที่การบริหารเชิงยุทธศาสตร มากกวาการบริหารงานประจํา ใน52 
ประเด็นตอไปนี้ 53 
 54 
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  3.1 การนํายุทธศาสตรสูการปฏิบัติ ตองมีความสอดคลองโดยแปลงยุทธศาสตรสู1 
แผนปฏิบัติการใหถึงหนวยปฏิบัติและการจัดทรัพยากรของมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร  2 
  3.2  การถายทอดความเขาใจ จากระดับสภามหาวิทยาลัย สูระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ/3 
สถาบัน/สํานัก/ศูนย  ระดับบุคลากรอาจารย เจาหนาที่ และ นักศึกษา ตามลําดับ เพื่อให นโยบาย แผน 4 
ระเบียบ คําสั่ง ตลอดจนการรายงานผลครบวงจร โดยใชกลไกของการประชุมสภามหาวิทยาลัย  การประชุม5 
คณบดี  การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ/สถาบัน และการประชุมคณาจารยและบุคลากร  นักศึกษา ใน6 
การสรางความเขาใจ  ความตระหนักถึงความสําคัญ  การกํากับ ติดตาม การดําเนนิงาน และการรายงานผล7 
การดําเนินงาน เพื่อใหการบริหารมีประสิทธิภาพ  และกอใหเกิดความรวมมือมากยิง่ขึ้น เชน  มหาวิทยาลัย8 
ติดตามการใชเงินงบประมาณตามแผน ในที่ประชุมคณบดี เปนประจําทุก ๆ เดือน แลวรายงานสภา9 
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 10 
  3.3 การจัดสรรงบประมาณเงินรายได ตองสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 11 
   1) การจัดสรรงบประมาณเงินรายได ตองสอดคลองกับแผน ที่คํานึงทั้งเปนไปตาม12 
ยุทธศาสตรและความเปนธรรม  ภายใตการบริหารที่ทําใหเกิดความรูสึกที่ดี และบรรยากาศความไววางใจ13 
และเชื่อมั่นตอกัน 14 
  3.4 ระบบตรวจสอบภายใน 15 
   1) หนวยงานสวนใหญยังไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของระบบการตรวจสอบภายใน 16 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรสรางระบบใหหนวยงานตระหนักถึงความสําคัญและความรับผิดชอบในการจัดทํา17 
รายงาน และสงรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบภายใน และสภามหาวิทยาลัย ตลอดจนการใชรายงาน18 
การตรวจสอบภายในใหเปนประโยชนตอการบริหารอยางจริงจัง และใชเปนกลไกในการพัฒนาระบบการ19 
ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 20 
  3.5 ผูบริหารทั้งอธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี ควรทํางานเปนทีมและมี21 
เอกภาพทางการบริหารใหมากขึ้น โดยใชกลไกการประชุมทีมผูบริหารเปนประจําอยางตอเนื่อง และไมใหมี22 
งานซอนงานในระหวางรองอธิการบดี ที่ทําใหขาดเจาภาพและผูรับผิดชอบที่แทจริง 23 
 24 

4. การสรางบรรยากาศการบริหารมหาวทิยาลัย 25 
  4.1 สรางกระบวนการมีสวนรวมในการบริหารระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ กอนการตัดสินใจใน26 
ประเด็นยุทธศาสตร เชน การใหขอมูล  การรับฟงความคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย  27 
  4.2 การบริหารและการปฏิบัติงานที่มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได เชน การรายงาน28 
ผลที่ไดรับจากการใชงบประมาณการเดินทางไปตางประเทศของบุคลากรทุกระดับ  29 
  4.3 การจัดสรรงบประมาณตองมีความเปนธรรม ทั้งนี้ การจัดสรรงบประมาณ นอกจาก30 
คํานึงถึงแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยแลว ควรคํานึงถึงหลักความเปนธรรมที่จะใหแกคณะ/สํานัก/31 
หนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยดวย  32 
  4.4 สรางบรรยากาศความไววางใจระหวางผูบริหารกบัผูปฏิบัติ 33 
   1) เสริมสรางบรรยากาศใหมีความไววางใจระหวางผูบริหารกับผูปฏิบัติ ที่ใหมีทาที34 
ตอกันเชิงบวก ไมใชการจับผิด ควรใชระบบการจูงใจมากกวาระบบการบังคับ เชน การปฏิบัติใหเปนไปตาม35 
ระเบียบขอบังคับวาดวยภาระงานขั้นต่ํา ควรใชมาตรการเชิงบวกมากกวาการบังคับ 36 
  4.5 ลดความเปนเจาของในทุกระดับ(คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา) ใหมีความรักและเปน37 
เจาของมหาวิทยาลัยเปนสําคัญ 38 
 39 

5. กลไกการปฏิบัติยุทธศาสตร 40 
  5.1  ใหความสําคัญกับการสรางระบบสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 41 
โดยการประชุม รวมคิด รวมทํา รวมเปนเจาภาพ แลวรายงาน และการตรวจสอบ 42 
 43 

6. ประเด็นยุทธศาสตรที่มหาวิทยาลัยตองพิจารณา 44 
  6.1 สัดสวนนักศึกษากลุมสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ตอกลุมสาขาวิทยาศาสตร45 
และเทคโนโลยี และกําหนดจํานวนนักศึกษาที่เหมาะสม ใหทบทวนสัดสวนที่เหมาะสมระหวางภาคปกติกับ46 
ภาคพิเศษ/โครงการพิเศษ และจุดที่เหมาะสมระหวางปริมาณกับคุณภาพ ที่มหาวิทยาลัยขอนแกน จะ47 
พัฒนาไดอยางยั่งยืน 48 
  6.2 การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อการแกไขปญหาหรือพัฒนาพื้นที่49 
จริง เพื่อใหมหาวิทยาลัยเปนเสาหลักของการพัฒนาประเทศอยางเปนจริง 50 
  6.3 การสรางความรักและความผูกพันของประชากรในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอาจารย 51 
บุคลากร นักศึกษา ตอมหาวิทยาลัยขอนแกน 52 
  6.4 ระบบการบริหารงบประมาณที่ไดรับจากรัฐและเงินรายได ตลอดจนทรัพยสิน เพื่อให53 
มหาวิทยาลัยสามารถพึ่งตนเองไดอยางมั่นคง และยั่งยืน  54 
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  6.5 หนวยงาน/ภารกิจใดควรรวมศูนยอํานาจไวที่สวนกลาง หรือกระจายศูนย อํานาจ หนาที่1 
ความรับผิดชอบไปยังหนวยปฏิบัติ และตลอดจนโครงสรางองคกร ที่ควรมีการยุบรวมหรือแบงเปนสวนยอย 2 
ทั้งนี้ การจัดระบบการบริหารจัดการและการตรวจสอบ ใหสัมพันธกับการกระจายอํานาจและโครงสรางที่ได3 
เลือกแลว 4 
 5 
 สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะรายประเด็นยุทธศาสตร 6 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มุงสงเสริมศักยภาพใหเปน7 
บัณฑิตที่พึงประสงค 8 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาที่สรางองคความรูใหเพิ่มศักยภาพและขีด9 
ความสามารถในการแขงขัน 10 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การบริการวิชาการที่เสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน 11 
   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การอนุรักษ พัฒนา ถายทอดและฟนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี12 
และวัฒนธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  13 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การบริการจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 14 
  15 
  จากขอเสนอแนะทั้ง 3 สวน มหาวิทยาลัยไดนํามาพิจารณาและเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ16 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยเพิ่มเติมกิจกรรมที่ตองการดําเนินการตามขอเสนอแนะ17 
ใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น จึงขอเสนอ (ราง) แผนปฏิบัติการ ประจําป พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยขอนแกน ตาม18 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและบริหารมหาวิทยาลัย จากผลการติดตามและประเมินผลงานอธิการบดีตาม19 
นโยบาย พันธกิจในการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 20 
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 21 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 22 

  ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะดังนี้  23 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มุงสงเสริมศักยภาพใหเปนบัณฑิตที่24 
พึงประสงค 25 
  ขอ 1 กําหนดสัดสวนและจํานวนนักศึกษาที่เหมาะสมสําหรับ มหาวิทยาลัยขอนแกน 26 

- ควรเพิ่มขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของคณะกรรมการฯ อีก 1 ขอ คือ        27 
“1.5 สัดสวนจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีตอระดบับัณฑิตศึกษา” 28 

ขอ 2 สํารวจภาวะการหางานทําของบัณฑิต เปนประจําทุกปอยางตอเนื่อง เพื่อไดขอมูล29 
และสารสนเทศรอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําภายในระยะเวลา 1 ป  30 

- ควรเพิ่มกิจกรรม/แนวทางการดําเนินงานป ี 2552 คือ การวิเคราะหภาวะการหา31 
งานทําของบณัฑิตในเชิงลกึในระดับสาขาวิชาที่มภีาวะการหางานทําคอนขางต่ํา 32 

ขอ 3 สรางยุทธศาสตรการจูงใจนักเรียนเกงมาเรียน เชน การประชาสัมพันธ ถึงจุดแข็งของ33 
มหาวิทยาลัยขอนแกน การใหทุนการศึกษา การเผยแพรชื่อเสียงของอาจารยและศิษยเกา 34 

- ควรเพิ่มเตมิกจิกรรม/แนวทางการดําเนินงานในป 2552 ดังนี้ 35 
- ควรสงเสริมใหนักเรียนที่มีความรูความสามารถพิเศษดานอื่นๆ 36 

นอกเหนือจากดานวิชาการ ไดมีโอกาสแสดงศักยภาพเพื่อสราง37 
ชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยดวย โดยพิจารณาจากความสามารถพิเศษ38 
ที่โดดเดนจริงๆ หลังจากนั้นจึงพิจารณาวานักเรียนมีความเหมาะสมที่39 
จะเรียนในสาขาวิชาใดตอไป  40 

- ควรสงเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลงานดีเดน สรางชื่อเสียงใหกบั41 
มหาวิทยาลัย เพื่อสรางแรงจงูใจใหกับนักเรียนที่กําลังจะเขามาศึกษา 42 

- การสรางแรงจูงใจใหกับนักเรียนโดยการใหศิษยเกาของมหาวิทยาลัย43 
ชวยประชาสัมพันธและเผยแพรชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยตอไป 44 

และหากคณะมีแนวทางการจูงใจนักเรียนเกงมาเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแกน 45 
ขอใหเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อจะไดมีการหารือพิจารณาความเหมาะสมตอไป 46 

 47 
 48 
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ขอ 4 การปรับปรุงและควบคุมคุณภาพหลกัสูตร 1 

- ควรเพิ่มกิจกรรม/แนวทางดําเนินงานในป 2552 คือ มีระบบประเมินหลักสูตรที่2 
จะนําไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง และเชื่อมโยงไปยังการประเมินคุณภาพ รอบที่ 3 3 
ซึ่งจะประเมินระดับสาขาวิชา 4 

ขอ 5 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 5 
- ควรเพิ่มกิจกรรม/แนวทางดําเนินงานในป 2552 ดังนี้  6 

- จัดใหมีโปรแกรมการเรียนรูแบบบูรณาการ 7 
- มีระบบระเบียนกิจกรรม 8 
- การปรับปรุงการสอนภาษาอังกฤษในลักษณะ Module โดยเริ่มใน9 

ลักษณะโครงการทดลอง 10 
- ควรพิจารณา ปณิธาน : วิทยา จริยา ปญญา มุงเนนใหนักศึกษาเกิดปญญา11 

อยางแทจริง อาจพิจารณาเพิ่ม “สามารถ” ซึ่งจะแสดงใหเห็นวานักศึกษาของ12 
มหาวิทยาลัยมีความสามารถดวย 13 

ขอ 6 พัฒนากระบวนการจดัการเรียนรู ที่มุงเนนการใหความรูทางวิชาการควบคูการ14 
ปฏิบัติงานในพื้นที่จริงในวิชาชีพ 15 

- ควรเพิ่มกิจกรรม/แนวทางการดําเนินงานในป 2552 เกี่ยวกับการศึกษารูปแบบ16 
การปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของคณะที่ประสบความสําเร็จในการจัดการ17 
เรื่อง สหกิจศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนกับคณะอื่นๆ 18 

- มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาใชหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมรองรับ 19 
การฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา เชน ศูนยวิจยัเฉพาะทาง คณะ/หนวยงานตางๆ 20 

ขอ 11 สงเสริมสนับสนุนอาจารยที่มีผลงานสอน/ผลงานวิจัย ดีเดนไดรบัรางวัลหรือมีชื่อเสียง 21 
ใหเปนที่รูจักในวงกวางทั่วไป เพื่อจูงใจใหคนเกงมาศึกษาและเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีโอกาสไดงานทําสูง  22 

- ควรเพิ่มกิจกรรม/แนวทางการดําเนินงานในป 2552 ใหมีกลไกในการให23 
อาจารยที่มีผลงานสอน/ผลงานวิจัย ดีเดน ซึ่งไดรับรางวัลหรือมีชือ่เสียงแลว 24 
มาเปนนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentor) 25 

 26 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาที่สรางองคความรูใหเพิ่มศักยภาพและขีด27 
ความสามารถในการแขงขัน 28 
  ขอ 2 กําหนดเปาหมาย หรือกรอบการวิจัยเฉพาะทาง โดยเฉพาะโจทยวิจัยในภาค29 
ตะวันออกเฉียงเหนือใหชัดเจนและมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการกําหนดกรอบการใชงบประมาณเพื่อการวิจัยที่30 
สอดคลองกับทิศทางหรือเปาหมายที่ไดกําหนดไว  31 

- กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงานในป 2552 ใหเรียงลําดับกิจกรรมใหมโดย ให32 
ขอ 2 และขอ 3 สลับกัน เนื่องจากควรกําหนดกรอบประเด็นการวิจัยที่ชัดเจน33 
กอน แลวจึงจะมีโครงการสนับสนุนทุนวิจัยเรงดวน ที่เนนกรอบในการตอบ34 
คําถามที่ตอบปญหาของสังคมในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 35 

ขอ 5 พัฒนา สงเสริม ผลผลิตวิจัย ที่สรางองคความรูใหม นวัตกรรม สูการจดทะเบียน และลิขสิทธิ์36 
ทางปญญา รวมถึงผลงานที่สามารถผลิตไดในเชิงพาณิชยเปนพิเศษ และตองการจัดสรรประโยชนใหเหมาะสม  37 

- ฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี ขอความรวมมือคณบดี/ผูอํานวยการ ชวย38 
ประชาสัมพันธใหนักวิจัยของคณะ/หนวยงานที่ตองการจดทะเบียนทรัพยสิน39 
ทางปญญาเกี่ยวกับเงื่อนไขที่กําหนดวางานวิจัยที่สามารถจดทะเบียนทรัพยสิน40 
ทางปญญาไดนั้น ตองเปนงานวิจัยที่ไมไดเผยแพรในระยะเวลาที่กําหนดไว41 
ตามเงื่อนไข ซึ่งฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยีจะไดจัดประชุมทําความ42 
เขาใจเพื่อใหสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตองตอไป 43 

ขอ 9 มีระบบและกลไกที่เปดโอกาสใหอาจารยที่สนใจมารวมทําวิจัยและไดเรียนรูพัฒนาศักยภาพ 44 
- ควรเพิ่มกิจกรรม/แนวทางการดําเนินงานในป 2552 ในเรื่องการสนับสนุนทุน 45 

คลายกับทุน คปก. โดยอาจปรับปรุงรูปแบบที่เหมาะสมและงายตอการขอทุน46 
สนับสนุนมากขึ้น 47 
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7
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การบริการจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 1 
  ขอ 5 สรางภาพลักษณองคกรในมุมมองของนักเรียน นักศึกษา ผูปกครอง ในลักษณะเชิงรุก 2 
Branding strategy  3 

- ควรเพิ่มกิจกรรม/แนวทางการดําเนินงานป 2552 เกี่ยวกับสงเสริมภาพลักษณ4 
ทางกายภาพ เชน การปรับปรุง ซอมแซม อาคารสํานักงาน อาคารเรียน ปายชื่อ5 
สถานที่ตางๆ รวมถึงความเหมาะสมของเอกสารที่สงออกไปยงัหนวยงาน6 
ตางประเทศควรใชตราครุฑหรือตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัย เปนตน 7 

ขอ 6 แผนยุทธศาสตรมหาวทิยาลัยในระดับคณะ อาจไมจําเปนตองปฏิบัติหรือเนนในทุก8 
เรื่อง แตควรเนนในประเด็นยุทธศาสตรที่สอดคลองกับบริบทของคณะ รวมทั้งในการจัดทําแผนยุทธศาสตร9 
ในระดับคณะอาจไมจําเปนตองทํา แตควรใชแผนยุทธศาสตรในระดบัมหาวิทยาลัย แปลงสูแผนปฏิบัติ 10 

- ควรเพิ่มกิจกรรม/แนวทางการดําเนินงานในป 2552 ในเรื่องการปรึกษาหารือ11 
แนวทางรวมกันในการจัดทําแผนของคณะ/หนวยงานที่มุงเนนเฉพาะในสวนที่12 
ตองการ โดยพันธกิจที่มีความเกี่ยวของนอย อาจจะไมมุงเนนมากนัก 13 

  ขอ 11 การสรางบรรยากาศ ความรักและความผูกพันของประชากรในมหาวิทยาลัย 14 
- ควรเพิ่มกิจกรรม/แนวทางการดําเนินงานในป 2552 ดังนี้  15 

- การจัดรูปแบบรายการสําหรับผูบริหาร และนําเอาโปรแกรมกิจกรรม16 
ของคณะ/หนวยงาน ที่มีกําหนดการแนนอน เชน งานเกษตร งานวัน17 
วิทยาศาสตร มาประชาสัมพันธใน KKU Channel  18 

- การจัดใหมีรูปแบบรายการใหผูสมัครเขารับการสรรหาคณบดี/19 
ผูอํานวยการ มีชองทางในการประชาสัมพันธทาง KKU Channel  และ20 
เปดโอกาสใหทุกคณะ/หนวยงานไดใชประโยชนจากชองทางนี้โดย21 
เทาเทียมกัน 22 

ขอ 26 พัฒนาระบบคุณภาพของบุคลากร : การหมุนเวียนบุคลากร 23 
- ควรเพิ่มกิจกรรม/แนวทางการดําเนินงานในป 2552 ดังนี้ 24 

- สงเสริมใหมีการหมุนเวียนบุคลากรเชิงพัฒนาในสายงานเดียวกันทุก 25 
1-2 เดือน และอาจมีการหมุนเวียนบุคลากรตางสายงาน เพื่อใหเกิด26 
บรรยากาศการเรียนรูงานใหมๆและหลายหนาที่ 27 

- สงเสริมใหมีการขอตําแหนงชํานาญการและเชี่ยวชาญ ใหเพียงพอและ28 
หมุนเวียนปฏิบัติงานระหวางคณะ/หนวยงาน เพื่อเพิ่มประสบการณและ29 
คุณภาพในสายงานเดียวกัน และเปนไปตามมาตรฐานการกําหนด30 
ตําแหนง 31 

- พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการกลางเพื่อจัดสรรและหมุนเวียนบุคลากร32 
ไปปฏิบัติงานที่คณะ/หนวยงานตางๆ โดยอาจเริ่มตนจากบุคลากรใน33 
ระดับเดียวกันกอน ทั้งนี้ ควรนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารงาน34 
บุคคล ประจํามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 35 

ขอ 27 พัฒนาระบบคุณภาพบุคลากร : ระบบการประเมิน 36 
- ควรกําหนดกิจกรรม/แนวทางการดําเนินงานในป 2552 ใหมีการถายทอดตัวชี้วัด37 

รายบุคคล (Individual Scorecard) และมีระบบการประเมินรองอธิการบดดีวย 38 
 39 
มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบหลักการ (ราง) แผนปฏิบัติการ ประจําป พ.ศ. 2552 40 

มหาวิทยาลัยขอนแกนตามขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและบริหารมหาวิทยาลัย จากผลการ41 
ติดตามและประเมินผลงานอธิการบดีตามนโยบาย พันธกิจในการบริหารและพัฒนา 42 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตามที่เสนอ และมอบใหรอง43 
อธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศรับขอคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาตอไปดวย และ44 
หากคณะ/หนวยงานใดประสงคจะเสนอกิจกรรม/แนวทางดําเนินการในป 2552 เพิ่มเติม ขอให45 
เสนอไปยังฝายแผนและสารสนเทศเพื่อพิจารณานําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป  46 
 47 
 48 
 49 
 50 
 51 
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หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 6/2552 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 เรียบรอยแลว 
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เลิกประชุมเวลา  15.25  นาฬิกา 3 
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 5 

(ลงชื่อ)              กุลธิดา  ทวมสุข 6 
   (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 7 

   รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 8 
   เลขานุการที่ประชุมคณบดี 9 
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นางสาวลัลธริมา  ประจง 12 
นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์ 13 
ผูบันทึกรายงานการประชุม  14 


