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รายงานการประชุมคณบดี  
วาระพิเศษ 

เมื่อวันท่ี  19 มีนาคม 2551  
ณ หองประชุมสํานักทะเบียนและประมวลผล ช้ัน 2 อาคารศูนยวิชาการ 

 
 
ผูมาประชุม 
1. รศ.สุมนต  สกลไชย    อธิการบดี    ประธาน 
2. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร   รองอธิการบดีฝายบริหาร  
3. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา    รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล 
4. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 
5. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย   รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 
6. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
7. รศ.ลําปาง  แมนมาตย   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
8. รศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ   คณบดีคณะเกษตรศาสตร 
9. ผศ.ปณิธาน  พีรพัฒนา   รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ 
      แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
10. ศ.ละออศรี  เสนาะเมือง   คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
11. อ.ชาญณรงค  เฮียงราช   รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ 

      แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร 
12. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
13. รศ.สัญญา  รอยสมมุติ   รองคณบดีฝายบริหาร  

      แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร 
14. ผศ.อุทัยวรรณ  ดานวิวัฒน   รองคณบดีฝายวิชาการ 

      แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
15. รศ.เกรียงไกร  กิจเจริญ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 
16. รศ.พิษณุ  อุตตมะเวทิน   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
17. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย   คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
18. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี  
19. รศ.ปรีณัน  จิตะสมบัติ   รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา 

      แทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 
20. อ.ธรรมวัฒน  อินทจักร   รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา 

      แทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
21. รศ.มันทนา  สามารถ   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
22. อ.ธวัชชัย  ชางเกวียน   รองคณบดีฝายบริหาร 

      แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 
23. อ.กิตติบดี  ใยพูล    รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร 
24. รศ.ศุภวัฒนากร วงศธนวส ุ   รองคณบดีฝายวิชาการ 

      แทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 
25. ศ.สุทธิพันธ จิตพิมลมาศ   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
26. ผศ.อนัตต  เจาสกุล    ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 
27. นายยุทธพงศ วงศสวัสดิวัฒน  รองผูอํานวยการฝายบริหาร 

      แทนผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาค  
      ตะวันออกเฉียงเหนือ 

28. รศ.อินทรชิต  หอวิจิตร   รองผูอํานวยการฝายแผนและสารสนเทศ 
      แทนผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 
29. ผศ.บุญทรัพย  ไวคํา    รองผูอํานวยการฝายแผนและสารสนเทศ 

      แทนผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 
      (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
30. ผศ.พรรณวดี  ตันติศิรินทร   ประธานสภาคณาจารย 
31. นางบุบผา  ชอบใช    ประธานสภาขาราชการและลูกจาง 
32. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
      เลขานุการที่ประชุม 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  วาระพิเศษ  ณ  วันพุธท่ี 19 มีนาคม  2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 7/2551 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2551 เรียบรอยแลว 
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ผูไมมารวมประชุมเนื่องจากติดภารกิจสําคัญ 

1. ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธ    รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 
2. อ.วินัย  ใจขาน    รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 
3. ผศ.วันชัย สุมเล็ก    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 
4. รศ.อินทรพล  หอวิจิตร   คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 
5. รศ.วินิต  ชินสุวรรณ    คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
6. รศ.สมาน  ลอยฟา    ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 

     (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 
7. นางสังวาลย  ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 

 
เริ่มประชุมเวลา 16.40 นาฬิกา 
 
ระเบียบวาระที่ 1 (ราง) แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2551-2554 มหาวิทยาลัยขอนแกน (สวนท่ี 2) 
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่รัฐบาลไดแถลง
นโยบายตอรัฐสภา และกําหนดแนวทางและจัดทําแผนบริหารราชการแผนดิน เสนอตอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาใหความเห็นชอบแผนการบริหารราชการแผนดิน แลวนั้น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงาน
อื่นของรัฐจึงตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป ใหสอดคลองกับแผน
บริหารราชการแผนดินของรัฐบาล และเสนอตอรัฐมนตรีเจาสังกัดใหความเห็นชอบ เดิมกําหนดใหสง 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2551 เลื่อน เปน วันที่ 3 
เมษายน 2551  แตเนื่องจากในวันที่ 21 มีนาคม 2551 สวนราชการตองจัดทํารายละเอียดวงเงินและคํา
ของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการประจําปเสนอ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อใหความเห็นชอบและสงสํานักงบประมาณเพื่อ
พิจารณาและจัดทํารายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป ตอไป ซึ่งสํานักงบประมาณจะจัดสรร
งบประมาณใหก็ตอเมื่อโครงการไดบรรจอุยูในแผนราชการประจําป เรียบรอยแลว 
  คําแถลงนโยบายของรัฐบาล ไดกําหนดนโยบายการบริหารราชการแผนดิน โดยแบงการ
ดําเนินการเปน 2 ระยะ คือ ระยะเรงดวนที่ตองเริ่มดําเนินการในปแรก และระยะการบริหารราชการ 4 ป 
โดยมีนโยบายทั้งหมด 8 ขอ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันการศึกษาจะมีภารกิจ
สวนใหญเกี่ยวของกับนโยบายขอ 2.1 นโยบายการศึกษา และขอ 5 นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม นอกจากนี้ จากคําแถลงนโยบายของรัฐบาลทั้ง 8 ขอ สามารถสรุปแนวทางและเปาหมาย
การพัฒนาการเปนศูนยกลางดานตางๆ และการพัฒนาอตุสาหกรรมและบริการที่เนน ซึ่งสถาบันอุดมศึกษา
คงจะตองเขาไปมีสวนสนับสนุนการดําเนินงานดวย ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
  เพื่อใหการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป สามารถสงได
ทันตามกําหนดเวลา จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ราง) แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2551-2554 
(สวนที่ 2) เปน กลยุทธ/วิธีดําเนินการ และแผนงาน/โครงการสําคัญ ในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งฝายแผน
และสารสนเทศไดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นตอ (ราง) แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 
2551-2554 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2551 ณ หองสัมมนา 1 ชั้น 9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร
แลว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  สําหรับการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมยอย ในแตละนโยบายนั้น  ที่ประชุมไดรวมกัน
พิจารณาขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี ตาม
นโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกน (ประจําปงบประมาณ 2550  รอบ 8 
เดือน : กุมภาพันธ – กันยายน 2550)  

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบ (ราง) แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2551-
2554 มหาวิทยาลัยขอนแกน (สวนท่ี 2) โดยมอบใหกองแผนงานนําขอมูลจากจุดท่ีควรพัฒนา
และขอเสนอแนะในทุกๆ ประเด็นยุทธศาสตร จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลงาน
ของอธิการบดี ตามนโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกน 
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(ประจําปงบประมาณ 2550  รอบ 8 เดือน : กุมภาพันธ – กันยายน 2550) โดยคณะกรรมการ
กํากับติดตามและประเมินผลงานอธิการบดี ตามนโยบายและพันธกิจในการบริหารมหาวิทยาลัย
นําไปบรรจุไวในโครงการ/กิจกรรมยอยในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2551 – 2554 
มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีรายละเอียดและมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ในแตละประเด็นยุทธศาสตร
ดังนี้   

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มุงสงเสริมศักยภาพให
เปนบัณฑิตท่ีพึงประสงค  จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะ จํานวน 19 ขอ  (หนา  53 – 54)   
 ขอคิดเห็นเสนอแนะ 

− แผนงาน/โครงการ ขอ 1.5.1 โครงการทบทวนและกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ี
พึงประสงคของมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหใสหมายเหตุไววาเปนการดําเนินการ
ตอเนื่องจาก ป พ.ศ. 2550 

− แผนงาน/โครงการ ขอ 1.5.4 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสิ่งแวดลอม
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา ปรับช่ือโครงการเปน “โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและสิ่งแวดลอมเพื่อสงเสริมการเรียนรูของนักศึกษา” เพื่อเอื้อให
คณะสามารถจัดโครงการเพื่อรองรับได 

− กลยุทธ/วิธีดําเนินการ ขอ 1.6 สงเสริมและสนับสนุนการเปดหลักสูตรนานาชาติ
เพื่อเปดตลาดการศึกษาสูระดับสากล ขอ 1.7 พฒันาบัณฑิตศึกษาสูความเปน
นานาชาติ และขอ 1.8 สงเสริมและสนับสนุนสรางความรวมมือกับตางประเทศ เพื่อ
เพิ่มศักยภาพและเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี
ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ รับไปพิจารณาจัดเปนกลยุทธสงเสริมความเปน
นานาชาติและจัดเปนกิจกรรมยอยของโครงการตางๆ ท้ังในเรื่องหลักสูตร นักศึกษา 
อาจารย และความรวมมือในดานตางๆ   

− แผนงาน/โครงการ ขอ 1.9.5 โครงการสงเสริมและสนับสนุนใหมีอาจารยหรือ
ผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศรวมสอนในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ควร
กําหนดเปน แผนงาน/โครงการในการสงเสริมความเปนนานาชาติ 

− แผนงาน/โครงการ ขอ 1.9.6 โครงการพัฒนาอาจารยใหมีคุณสมบัติและ
ศักยภาพในการสอนและใหคําปรึกษาวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา  ควรกําหนด
เปนกิจกรรมยอยในการสงเสริมความเปนนานาชาติ 

− กลยุทธ/วิธีดําเนินการ ขอ 1.10 พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนในระบบ  
e-Learning เพื่อการขยายโอกาสทางการศึกษาสูกลุมเปาหมายที่หลากหลาย 
มอบใหรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธรับไปพิจารณากําหนด
โครงการและกิจกรรมยอยเพื่อใหเกิดความชัดเจน 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาที่สรางองคความรูใหเพิ่มศักยภาพและขีด
ความสามารถในการแขงขัน   จุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะ จํานวน 14 ขอ  (หนา  56 – 57)   
 ขอคิดเห็นเสนอแนะ 

− เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑการประเมินของ กพร. ในป 2551 รองอธิการบดีฝาย
แผนและสารสนเทศรับไปพิจารณาปรับคาเปาหมายใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และ
เน่ืองจากฝายบริหารไดศึกษาเกณฑการประเมินของ กพร. ป 2551 แลว พบวา มี
การกําหนดเกณฑการประเมินท่ียากกวาปท่ีผานมา และมหาวิทยาลัยยังมีผลงานที่
ควรพิจารณาใหสามารถดําเนินการไดตามเกณฑท่ีกําหนด ประธานจึงเสนอใหจัด 
“การประชุมคณบดีวาระพิเศษ เพื่อพจิารณาสถานภาพผลงานตามตัวชี้วัดของ 
กพร. ป 2551”  ในโอกาสตอไป  

− ควรนําขอเสนอแนะจากการประเมินผลงานอธิการบดีดานการวิจัย ไปใชในการจัด
กิจกรรมยอยตอไป 
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 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การบริการวิชาการที่เสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน  จุดท่ีควร
พัฒนาและขอเสนอแนะ จํานวน 11 ขอ (หนา 59 – 60)   
 ขอคิดเห็นเสนอแนะ 

− ควรเพิ่มเรื่องการเชื่อมตอกับบัณฑิตศึกษา การพัฒนาอาจารย ในตัวช้ีวัดท่ี 2.2  
ระดับความสําเร็จในการดําเนินการของชุมชนตนแบบท่ีใหบริการวิชาการแบบ
บูรณาการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

− รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศรับไปปรับ แผนงาน/โครงการ ขอ 3.1.6 
ดําเนินการชันสูตรพลิกศพ ขอ 3.1.7 จัดใหมีการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาวิจัย 
และขอ 3.1.8 ปองกันและตรวจวินิจฉัยโรคเปาหมาย  ซึ่งเปนการใหบริการของ
โรงพยาบาลแยกออกจากสวนบริการวิชาการทั่วไป  

− กลยุทธ/วิธีดําเนินการ ขอ 3.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการและการให
คําปรึกษาแกประชาชนในดานตางๆ ควรเพิ่ม โครงการศูนยบริการประชาชน 

− แผนงาน/โครงการ ขอ 3.2.2 โครงการใหคําปรึกษาแกประชาชนในดานตางๆ 
ตามความเชี่ยวชาญของบุคลากร  หากคณะ/หนวยงานมีโครงการดังกลาวขอให
เรงดําเนินการใหเปนรูปธรรมดวย เชน ศูนยบริการทางกฎหมาย  

− กลยุทธ/วิธีดําเนินการ ขอ 3.4 สรางและขยายเครือขายความรวมมือกับหนวยงานของ
รัฐ ทองถ่ิน และเอกชน ควรปรับช่ือโครงการใหกวางและเอื้อใหคณะ/หนวยงาน 
สามารถจัดโครงการที่อยูภายใตโครงการดังกลาวได 

− แผนงาน/โครงการ ขอ 3.4.2 ปรับช่ือโครงการเปน “โครงการเครือขายความ
รวมมือกับภาครัฐ ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม” 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การอนุรักษ พัฒนา ถายทอด และฟนฟูขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และวัฒนธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะ จํานวน 7  ขอ  
(หนา  62 – 63)   
 ขอคิดเห็นเสนอแนะ 

− ตัวชี้วัด 1.1 จํานวนศูนยวิจัยเฉพาะทางศิลปวัฒนธรรม ซึ่งกําหนดคาเปาหมายปละ
1 ศูนย น้ัน  ควรระบุใหชัดเจนเนื่องจากอาจทําใหเขาใจผิดไดวาเปนการเพิ่มขึ้น    
ปละ 1 ศูนย 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ  จุดท่ีควรพัฒนา
และขอเสนอแนะ จํานวน 23  ขอ  (หนา  67– 69)   
 ขอคิดเห็นเสนอแนะ 

− แผนงาน/โครงการ ขอ 5.4.3 โครงการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน ผูมีสวน
ไดสวนเสีย และศิษยเกาในกิจการของมหาวิทยาลัย ขอใหคณะนําไปพิจารณา
กําหนดกลไกในการรายงานผลการดําเนินงานที่ชัดเจน  โดยคณะอาจจะประชุม
หารือในการดําเนินการในปตอไป ซึ่งมีหลายคณะท่ีแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริม
กิจการของคณะ โดยคณะกรรมการเปนบุคคลภายนอกหรือศิษยเกา และเชิญ
ประธานคณะกรรมการสงเสริมมารวมประชุมในการกําหนดนโยบายหรือการ
ดําเนินกิจการตางๆของหนวยงาน เชน วิทยาเขตหนองคาย แตงตั้งคณะกรรมการ
สงเสริมกิจการวิทยาเขตหนองคาย มีการประชุมอยางสม่ําเสมอเพื่อพิจารณา
เก่ียวกับนโยบาย ทิศทาง และกิจกรรมตางๆของวิทยาเขตหนองคาย เปนตน 

− แผนงาน/โครงการ ขอ 5.5.1 โครงการจัดทําแผนบริหารการเปลี่ยนแปลงและ
บริหารความเสี่ยง แกไขผูรับผิดชอบเปน รองอธิการบดีฝายบริหาร 

− กลยุทธ/วิธีดําเนินการ ขอ 5.7 การพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากร
มนุษยท่ีมุงเนนผลสัมฤทธ์ิของมหาวิทยาลัย เพิ่ม โครงการพัฒนาและสงเสริม
จรรยาบรรณบุคลากร 

− กลยุทธ/วิธีดําเนินการ ขอ 5.8 สงเสริมปลูกฝงคานิยมและแนวคิดการอยูรวมกัน
บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงของประชากรมหาวิทยาลัยขอนแกน  ควรกําหนดให
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ชัดเจนวาจะกําหนดใหเปนโครงการเพื่อประชากรของมหาวิทยาลัย หรือเพื่อ
บริการวิชาการแกสังคม 

− แผนงาน/โครงการ ขอ 5.8.1 โครงการรณรงคปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปรับช่ือ
โครงการเปน “โครงการสงเสริมและปลูกฝงการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง”  

− กลยุทธ/วิธีดําเนินการ ขอ 5.10 จัดทําแผนประหยัดพลังงาน มข. ครอบคลุมการ
ออกแบบอาคาร การใชอุปกรณการรณรงคและสงเสริมคานิยมดานการประหยัด
พลังงานและการใชทรัพยากรรวมกัน  ควรเพิ่มโครงการลดสภาวะโลกรอน เพื่อ
สงเสริมและสรางจิตสํานึกในการประหยัดพลังงาน และมอบใหรองอธิการบดี   
ฝายบริหารรับไปพิจารณากําหนดกิจกรรมที่เก่ียวของตอไป 

− ควรกําหนดมาตรการที่สงเสริมใหลดการใชพลังงาน เชน การใชมาตรการการเก็บ
คาสาธารณูปโภค ในอัตรากาวหนา  การติดมิเตอรไฟฟาในคณะ/หนวยงาน เปนตน  

− ควรกําหนดใหมีโครงการเสริมสรางสิ่งแวดลอมในการทํางานใหมีความสุข 
(Happy work place) เพื่อสงเสริมให คณะ/หนวยงาน เห็นความสําคัญของการ
สรางสิ่งแวดลอมที่ดีในการทํางาน และควรพิจารณาปรับปรุงซอมแซมอาคารเดิม 
เชน ซอมแซมและทาสีใหมใหอาคารที่เกาและทรุดโทรม ซึ่งรองอธิการบดีฝายบริหาร
เสนอใหคณะ/หนวยงาน ตั้งงบประมาณรายจายเพื่อรองรับการปรับปรุงอาคาร ใน
ปงบประมาณ 2552 ดวย 

− คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.)ไดประสานงานกับมหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาดําเนินโครงการที่สงเสริมสุขภาพซึ่งมหาวิทยาลัยไดเขียน Healthy 
KKU Campus และตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการดังกลาวแลว และใน
เบื้องตนคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) คาดวาจะจัดสรรงบประมาณเพื่อ
ดําเนินโครงการ 3 ลานบาท 

− ตัวชี้วัดท่ี 1.15 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใหพิจารณากําหนดกิจกรรมและ
โครงการที่เก่ียวของ เน่ืองจากยังไมปรากฏในกลยุทธ/วิธีการดําเนินการ 

− ตัวชี้วัดท่ี 3.4 มีบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกประเภท ไดรับการปลูกฝงทางดาน
จริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน  ควรเพิ่มกิจกรรมและ
โครงการเกี่ยวกับจริยธรรมและคุณธรรม 

− ตัวชี้วัดท่ี 3.5 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน แตโครงการที่เก่ียวของอยูท่ี นโยบายที่ 1 ในแผนงาน/
นโยบายที่ 1.9.4 โครงการสรางกลไกในการสงเสริม กํากับติดตามการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารยและยกยองเชิดชูอาจารยท่ีเปนแบบอยางที่ดี 
ควรนํามาไวในโครงการของตัวช้ีวัดท่ี 3.5  

 
ระเบียบวาระที่ 2  แผนการเปดหลักสูตรและเปาหมายการรับนักศึกษา  
      (ปการศึกษา 2551-2554) 

รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธเสนอตอที่ประชุมวา เนื่องจากตัวชี้วัด กพร. 
ป 2551 มีตัวชี้วัดที่ประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินการตามแผนผลิตบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งจะ
พิจารณาจากแผนการเปดหลักสูตรและเปาหมายการรบันักศึกษา และเนื่องจากในแผนการเปดหลักสูตร
และเปาหมายการรับนักศึกษา (ปการศึกษา 2551-2554) ที่คณะเสนอมามีหลักสูตรที่อยูในสถานะ
หลักสูตรเพิ่มใหม และกําหนดจะเปดหลักสูตรในป 2551 จึงขอใหคณะพิจารณาตรวจสอบความพรอม
ของการเปดหลักสูตรที่อยูในความรับผิดชอบ หากหลักสูตรใดยังไมพรอมขอใหเลื่อนไปเปดในป 2552 
และเนื่องจากตองนําเสนอแผนฯตอสภามหาวิทยาลัยในเดือนเมษายนนี้ จึงขอใหคณะตรวจสอบและ
เสนอรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ภายในวันจันทรท่ี 24 มีนาคม 2551 นี้ 

รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมวา เนื่องจากตัวชี้วัดของ กพร. ที่เกี่ยวของกับ
ระบบงบประมาณ ซึ่งมหาวิทยาลัยตองเสนอจํานวนโครงการที่มหาวิทยาลัยมีแผนจะดําเนินการตอ         
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สํานักงบประมาณเพื่อจัดสรรงบประมาณ นั้น ในปที่ผานมาเกิดความคลาดเคลื่อนของจํานวนโครงการ 
เชน หลักสูตรที่บรรจุในแผน 9 ในบางคณะลดจํานวนการผลิตบัณฑิตโดยไมไดแจงใหมหาวิทยาลัย
ทราบ  ซึ่งมีผลกระทบตอการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณ จึงขอใหคณะวางแผนและกําหนด
จํานวนการผลิตใหชัดเจนกอนนําเสนอใหมหาวิทยาลัยและสงใหสํานักงบประมาณตอไป  

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 3  การจัดโครงการโดยแอบอางชื่อมหาวิทยาลัยขอนแกน  

คณบดีคณะเทคโนโลยเีสนอตอที่ประชุมวา เนื่องจากมีหนงัสือจากหนวยงานเอกชนถึงคณบดี 
เพื่อขอความอนุเคราะหใชบุคลากรและสถานที่ของคณะในการจัดกิจกรรมตางๆ โดยใชชื่อโครงการ RAC 
โดยปรากฏชื่อของมหาวิทยาลัย ตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัย และชื่อของบุคลากรมหาวิทยาลัยใน
หนังสือขอความรวมมือการดําเนินโครงการดังกลาว จึงขอใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบดวยวาโครงการ
ดังกลาวไดรับการอนุญาตใหดําเนินการโครงการจากมหาวิทยาลัยหรือไมอยางไร ซึ่งกลุมเปาหมายคือ
นักศึกษาระดับมัธยมศึกษา และนักเรียนตองเสียคาใชจายในการเขารวมโครงการดังกลาวดวย   

จึงเสนอที่ประชุมรับทราบ 
มติ ท่ีประชุมรับทราบ และประธานขอใหคณะเทคโนโลยีสงสําเนาหนังสือดังกลาว

ใหรองอธิการบดีฝายบริหารเพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงตอไป 

 
เลิกประชุมเวลา 18.30  นาฬิกา 

 
 
 
 

(ลงชื่อ)  กุลธิดา  ทวมสุข 
   (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 

   รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
   เลขานุการที่ประชุมคณบดี 

 
 
นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์ 
นางสาวลัลธริมา  ประจง 
ผูบันทึกรายงานการประชุม  
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