
รายงานการประชุมคณบดี 1 
ครั้งท่ี 22/2551 2 

เมื่อวันศุกรท่ี  19 ธันวาคม  2551 3 
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารแกนกัลปพฤกษ 4 

 5 

ผูมาประชุม 6 
1. รศ.สุมนต  สกลไชย    อธิการบดี     ประธาน 7 
2. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร   รองอธิการบดีฝายบริหาร 8 
3. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 9 
4. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา    รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล 10 
5. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศริิชัย   รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 11 
6. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 12 
7. ผศ.วันชัย  ธนาเศรษฐอังกูล   รองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพ 13 
8. รศ.ธีระ  ฤทธิรอด    ผูชวยอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 14 
      แทนรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 15 
9. รศ.ชูชาติ  กมลเลิศ    ผูชวยอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 16 
      แทนรองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 17 
10. รศ.ลําปาง  แมนมาตย   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 18 
11. รศ.สังคม  เตชะวงคเสถียร   รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา 19 
      แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร 20 
12. รศ.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 21 
13. ศ.ละออศรี  เสนาะเมือง   คณบดีคณะวิทยาศาสตร 22 
14. ผศ.ไพศาล  สุวรรณนอย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร 23 
15. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 24 
16. ศ.วิรุฬห  เหลาภัทรเกษม   คณบดีคณะแพทยศาสตร 25 
17. ผศ.เยาวลักษณ  อภิชาติวัลลภ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 26 
18. รศ.เกรียงไกร  กิจเจริญ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 27 
19. รศ.พิษณุ  อุตตมะเวทิน   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 28 
20. รศ.อินทรพล  หอวิจิตร   คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 29 
21. รศ.อาภรณี  ไชยาคํา   รองคณบดีฝายวิชาการ 30 

แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร 31 
22. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี  32 
23. รศ.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย    คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 33 
24. ผศ.ทรงยศ  วีระทวีมาศ   คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 34 
25. รศ.มันทนา  สามารถ   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 35 
26. รศ.เฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี   คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 36 
27. อ.กิตติบดี  ใยพูล    รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร 37 
28. รศ.ศุภวัฒนากร  วงศธนวสุ   รองคณบดีฝายวิชาการ 38 
      แทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 39 
29. รศ.สมาน  ลอยฟา    ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 40 
      (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 41 
30. รศ.ระวี  หาญเผชิญ    รองผูอํานวยการฝายบริหาร 42 
      แทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 43 
31. รศ.สัญญา  รอยสมมุติ   รักษาราชการแทนรองผูอํานวยการฝายบริหาร 44 
      แทนผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ 45 
32. ผศ.นพดล  มีไชยโย    รองผูอํานวยการฝายบริหาร 46 
      แทนผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 47 
33. รศ.พีระศักดิ์  ศรีฤาชา   ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  48 
      (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 49 
34. ผศ.พรรณวดี  ตันติศิรินทร   ประธานสภาคณาจารย  50 
 51 
 52 
 53 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 22/2551 ณ วันศุกรท่ี 19 ธันวาคม 2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 1/2552 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2552 เรียบรอยแลว 

 

35. นางบุบผา  ชอบใช    ประธานสภาขาราชการและลูกจาง 1 
36. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  2 
      และรักษาการคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 3 
      เลขานุการที่ประชุม 4 
37. นางสังวาลย  ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 5 
    6 
ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 7 
1.  ผศ.วันชัย  สุมเล็ก    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 8 
2.  รศ.วินิต  ชินสุวรรณ    ผูอํานวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจดัการ 9 
3.  ผศ.อนัตต  เจาสกุล    ผูอํานวยการศนูยคอมพิวเตอร 10 
      11 
เริ่มประชุมเวลา 09.45 นาฬิกา 12 
  เมื่อครบองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้13 
 14 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอท่ีประชุม   15 
  1.1  งานเลี้ยงรับรองเพื่อเปนเกียรติและแสดงความขอบคุณสภามหาวิทยาลัย 16 
  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ดวยนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวทิยาลัย ชุดที่ 17 
22 จะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่ 13 กุมภาพันธ 2552 และในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยกําหนดจะจัดงาน18 
เลี้ยงรับรองในวันพุธที่ 7 มกราคม 2552 เพื่อเปนเกียรติและแสดงความขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุก19 
ทาน ที่ไดปฏิบัติภารกิจเพื่อมหาวิทยาลัยมาโดยตลอดและถือโอกาสอํานวยพรปใหมในคราวเดยีวกันดวย 20 

เลขานุการที่ประชุมไดเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมวา ในวันพุธที่ 7 มกราคม 2552 21 
จะมีกําหนดการดังนี้ 22 

เวลา 08.30-11.30 น.  ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2552 ณ หองประชุมสารสิน  23 
เวลา 13.30-16.30 น.  ประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระพิเศษ  24 

เพื่อรายงานผลการติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี 25 
ตามนโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 26 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551  ณ หองประชุมสารสิน 27 

เวลา 17.00 น.   งานเลี้ยงรับรองเพื่อเปนเกียรติและแสดงความขอบคุณ 28 
สภามหาวิทยาลัย ณ หองมาสเตอร ชั้น 3 โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส   29 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและขอเรียนเชิญองคประชุมคณบดีรวมงานเลี้ยงรับรองในเวลา 30 
17.00 น. โดยจะไดสงบัตรเรียนเชิญอีกครั้งตอไป  31 
  มติ ท่ีประชุมรับทราบ 32 
 33 
  1.2  สถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับรางวัลระดับโลก 34 
  ประธานแจงตอที่ประชุมวา สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับรางวัลระดับโลก เปน35 
เวลา 2 ปติดตอกันแลว โดยเมื่อปที่ผานมา ไดรับรางวัลสถาบันขงจื๊อแหงป 2550 (Confucius Institute of 36 
the Year 2007) และในปนี้ ศ.หวง เส่ียวหมิง (Professor Huang Xiaoming) ผูอํานวยการฝายจีน สถาบัน37 
ขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับรางวัลบุคคลผูมีผลงานยอดเยี่ยมแหงป (Individual Performance 38 
Excellence Award) จากสํานักงานสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ หรือ ฮั่นปน และเปนสถาบัน39 
ขงจื๊อในประเทศไทยแหงเดียวที่ไดรับรางวัลนี้ นอกจากนั้น สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแกน ยังไดรับการ40 
ยกยองใหเปนสถาบันขงจื๊อตนแบบ จากสถาบันขงจื๊อกวา 500 แหงทั่วโลกอีกดวย  จึงขอถือโอกาสนี้ แสดง41 
ความขอบคุณและชื่นชม รศ.กุลธิดา  ทวมสุข รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ในฐานะประธาน42 
คณะกรรมการอํานวยการสถาบันฯ ผศ.เยาวลักษณ  อภิชาติวัลลภ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 43 
ในฐานะผูอํานวยการฝายไทย และ ศ.หวง เส่ียวหมิง ผูอํานวยการฝายจีน ที่มีสวนสําคัญยิ่งในการสรางความ44 
เขมแข็งใหสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแกน จนประสบความสําเร็จและเปนที่ยอมรับในปจจุบัน  45 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  46 
  มติ ท่ีประชุมรับทราบและรวมแสดงความยินดี 47 
 48 
  1.3  ศ.ปริญญา  จินดาประเสริฐ ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย ระดับ 11 49 
  ประธานเสนอที่ประชุมวา กพอ.ไดอนุมัติแตงตั้ง ศ.ปริญญา  จินดาประเสริฐ ใหดํารงตําแหนง 50 
ศาสตราจารย ระดับ 11 เรียบรอยแลว ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 23 สิงหาคม 2551   51 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  52 
  มติ ท่ีประชุมรับทราบและแสดงความยินดี 53 
 54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 22/2551 ณ วันศุกรท่ี 19 ธันวาคม 2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 1/2552 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2552 เรียบรอยแลว 

 

  1.4  การเปลี่ยนจาก “ระบบซี” เปน “ระบบแทง”   1 
      ประธานเสนอที่ประชุมวา ปจจุบันระบบขาราชการพลเรือนของ ก.พ.ไดเปลี่ยนจาก “ระบบซี” 2 
(Common Level) เปน “ระบบแทง” เรียบรอยแลว  แตมิไดใชกับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   3 
โดยทันที เนื่องจาก พระราชบัญญัติแมบทขาราชการแตละประเภทยังมิไดเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น กรณี 4 
ขาราชการของมหาวิทยาลัยขอนแกน จึงยังคงสถานภาพเรื่อง “ซี” เหมือนเดิม  สําหรับทิศทางในอนาคตนั้น 5 
คงปรับเปลี่ยนไปเชนกัน  แตคงจะใชระยะเวลาในการดาํเนินการพอสมควร เนื่องจากมีรายละเอียดหลายเรื่องที่6 
มีความซับซอนกวาระบบขาราชการพลเรอืนของ ก.พ. และเพื่อใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยไดรับทราบความ7 
คืบหนาในเรื่องดังกลาว เห็นควรมอบใหฝายทรัพยากรบุคคล เรยีนเชิญ คุณนนทิกร  กาญจนะจิตรา รอง8 
เลขาธิการ ก.พ. และปจจุบันดํารงตาํแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ มาบรรยายใหความรู ความ9 
เขาใจกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยในโอกาสที่เหมาะสมตอไป 10 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 11 
  ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 12 

- เนื่องจากเรื่องดังกลาวเปนเรื่องที่บุคลากรใหความสนใจและมีขอกังวลใจ เห็นควรมีการ13 
ประชาสัมพันธ ส่ือสารใหบุคลากรไดรับทราบขอมูลโดยทั่วกัน 14 

มต ิท่ีประชุมรบัทราบ และมอบใหฝายทรพัยากรบุคคลเรียนเชิญ คณุนนทิกร  กาญจนะจิตรา  15 
มาบรรยายพิเศษ ในโอกาสที่เหมาะสมตอไป  และประธานรับท่ีจะแจงขาวประชาสัมพันธใหบุคลากร16 
มหาวิทยาลัยไดรับทราบในเบื้องตนตอไป 17 
 18 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งท่ี 21/2551 เมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม 2551 19 
  ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมครั้งที่ 21/2551 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551 โดยแกไขใน20 
หนาที่ 6  วาระที่ 6.1.2  คําวา “มุทิตาจิตสถาบัน” ใหแกไขเปน “มุทิตาสถาบัน”   21 

 22 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน    23 
  3.1  การสรรหารายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ประจําป 2552 24 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครัง้ที่ 21/2551 25 
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551 ไดมอบหมายใหคณะแพทยศาสตร เปนผูเสนอชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการ26 
ดําเนินการสหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป 2552 จากจํานวนผูสมัครเบื้องตนที่เปนบุคลากร27 
ของคณะแพทยศาสตร จํานวน 5 คน นั้น คณะฯ ไดปรึกษากับผูสมัครทั้ง 5 คน และเห็นพองกันแลว จึงขอ28 
เสนอรายชื่อผูสมัครจํานวน 2 รายชื่อ คือ 1. นายรักษเกียรติ  กระแสร  และ 2. นายปยพิกุล  สุดโปรง   29 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  30 
  มติ ท่ีประชุมรับทราบและเห็นชอบรายชื่อผูสมคัรรับเลือกตัง้เปนกรรมการดําเนินการ31 
สหกรณฯ จํานวน 2 รายชื่อ ตามที่คณะแพทยศาสตรเสนอ และมอบใหฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกา32 
สัมพันธแจงใหสหกรณฯทราบเพื่อดําเนินการตอไป 33 
 34 
  3.2  การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 35 
  - รายงานการประชุมลับ - 36 
 37 
  3.3  รายงานการดําเนินการสอบสวนวินัยนักศึกษา 38 
  - รายงานการประชุมลับ - 39 
 40 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   41 

4.1  ขออนุมัติหลักการกอสรางอาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ 42 
ประธานเสนอที่ประชุมวา ตามที่  มหาวิทยาลัยขอนแกนมีนโยบายสงเสริมความเปนนานาชาติ43 

เพื่อรองรับวิสัยทัศนการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําในภูมิภาคอาเซียนเพื่อพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําใน44 
เอเซีย  โดยมีกลไกพัฒนาหลกัสูตรนานาชาติและเพิ่มการรับนักศึกษาตางชาติใหมากขึ้น 45 

ปจจุบัน  มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรนานาชาติจํานวน  76  หลักสูตร  มีนักศึกษาตางชาติที่ศึกษา46 
ในระดับปริญญาตางๆ รวม  272 คน  และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากตางประเทศจํานวน 153 คน รวม 425  คน  47 
และตามแผนการผลิตบัณฑิตในระยะ  4  ปขางหนาจะมีนักศึกษาชาวตางประเทศในระดับปริญญาตางๆ รวม48 
ประมาณ  1,000  คนและนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากตางประเทศปละ  200  คน  ปจจัยสําคัญประการหนึ่งในการ49 
ที่  มหาวิทยาลัยจะรองรับนักศึกษาตางชาติไดคือ  หอพักที่มีคุณภาพและเหมาะสมตอการเรียนรู  ซึ่งปจจุบัน  50 
มหาวิทยาลัยยังไมมีหอพักเพื่อรองรับนักศึกษาตางชาติโดยเฉพาะ  ทําใหเปนอุปสรรคตอการเพิ่มจํานวน51 
นักศึกษาตางชาติ     52 

 53 
 54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 22/2551 ณ วันศุกรท่ี 19 ธันวาคม 2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 1/2552 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2552 เรียบรอยแลว 

 

มหาวิทยาลัยไดพิจารณาถึงวิธีการเพื่อใหมีการกอสรางอาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ  และเห็นวา 1 
1.  การขอรับการจัดสรรงบประมาณแผนดินเปนไปไดยากในปจจุบัน  ไมแนนอนและใชเวลานาน 2 
2.  การจัดสรรงบประมาณจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย  ตองใชงบประมาณสูง  ตองใชเวลา 3 

ในการออกแบบและมีกระบวนการดําเนินการคอนขางใชเวลา  และอาจเกิดปญหากับนักศึกษาไทยได 4 
3. การใหผูประกอบการเอกชนลงทุนกอสรางหอพักในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเปนแนวทางที่ 5 

สภามหาวิทยาลัยขอนแกนใหความเห็นชอบแลวในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 7/2547  เมื่อ6 
วันที่  25  สิงหาคม  2547  ซึ่งเปนวิธีการที่มหาวิทยาลัยไมตองลงทุนเอง  สามารถดําเนินการไดโดยใชเวลา7 
ไมมากนัก  เปนประโยชนตอนักศึกษาและนักศึกษาเปนผูชําระคาเชาหองพักตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด  8 
และปจจุบันมหาวิทยาลัยไดดําเนินการโครงการดังกลาวอยูแลว  ตามสัญญาโครงการรวมลงทุนกอสรางหอพัก9 
สวัสดิการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน  สัญญาเลขที่ สธ 47/2549  ตามสัญญาดังกลาวซึ่งไดลงนาม10 
เมื่อวันที่  5  มีนาคม  2549  โดยมหาวิทยาลัยจัดพื้นที่จํานวน  25 ไร  ใหสรางหอพักนักศึกษา 8 อาคาร  และ11 
อาคารบริการรานจําหนายอาหารอีก  1  อาคาร  รวมเปน  9  อาคาร  ซึ่งปจจุบันมีหองพักทั้งส้ิน  1,040 หอง  12 
ในการดําเนินการที่ผานมาเปนไปดวยความเรียบรอยทําใหมหาวิทยาลัยสามารถจัดที่พักที่ดีมีคุณภาพไดมากขึ้น13 
และเปนประโยชนอยางยิ่งตอนักศึกษา 14 
  ดังนั้น  มหาวิทยาลัยจึงใครขอความเห็นชอบหลักการใหเพิ่มเติมสัญญาเลขที่  47/2549  15 
ดังกลาวเพื่อสรางอาคารหอพักนักศึกษาสําหรับนักศึกษานานาชาติ จํานวน 4 อาคาร จํานวนไมนอยกวา  100 16 
หอง/ตออาคาร   และขยายพื้นที่จากแนวเขตเดิมเพิ่มอีก 8 ไร  เพื่อรองรับอาคารหอพักนักศึกษาดังกลาว  โดย17 
ใชเง่ือนไข และหลักเกณฑตางๆ ตามสัญญาเดิม  ทั้งไดแนบเอกสารสัญญาที่ สธ 47/2549  มาดวยแลว 18 
 ทั้งนี้  ตามเอกสารแนบทาย  สัญญาหนา 8 ขอ 5.16 ระบุวา “ภายหลังจากการลงนามใน19 
สัญญากับมหาวิทยาลัย  หากมีการเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญหรือรายละเอียดใดๆ ที่เกี่ยวกับการกอสรางตาม20 
โครงการนี้หรือมีการกอสรางเพิ่มเติมใหทําไดในกรณีที่เปนประโยชนตอนักศึกษา  หรือมหาวิทยาลัยและจะตอง21 
ไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากมหาวิทยาลัยกอน”  ดังนั้น  มหาวิทยาลัยจึงสามารถดําเนินการตาม22 
เสนอขางตนได 23 

 ทั้งนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดงดการประชุมสภามหาวิทยาลัยในเดือนธันวาคม 2551 ดังนั้น 24 
จึงไดนําเรื่องดังกลาวเสนอสภามหาวิทยาลัยโดยวิธีการเวียนหนังสือ ตามหนังสือที่ ศธ 0514.1.1.2/10810  25 
ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2551  แตกรรมการสภามหาวทิยาลัยจํานวน 5 ทาน ไดมีหนังสือขอใหบรรจุวาระเพื่อ26 
พิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยในเดือนมกราคม 2552 ในการนี้ จึงขอนําเรื่องดังกลาวเสนอที่ประชุม27 
คณบดีกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป  28 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป  29 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ เห็นชอบหลักการการกอสรางอาคารหอพักนักศึกษา30 
นานาชาติ ตามที่เสนอ ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป   31 

ท้ังน้ี หากคณะ/หนวยงาน ใดประสงคจะเพิ่มเติมรายละเอียดอุปกรณตางๆ เพื่ออํานวย 32 
ความสะดวก ใหกับนักศึกษาตางชาติ ขอใหแจงขอมูลไดท่ีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  33 
 34 
  4.2  (ราง) ระเบียบสภามหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 4 ฉบบั 35 
  รองอธกิารบดีฝายทรพัยากรบคุคลใหผูอาํนวยการกองการเจาหนาที่ เสนอที่ประชุมวา เพื่อใหการ36 
ดําเนินการเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลเปนไปดวยความเรยีบรอย เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน37 
สถาบันอุดมศกึษา พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมและมาตรฐานที่ ก.พ.อ.กําหนด จึงขอเสนอ (ราง) ระเบียบสภา38 
มหาวิทยาลัยขอนแกน เกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย การอุทธรณและการรองทุกข การสั่งพักราชการ การสั่งให39 
ออกจากราชการไวกอน และการสั่งใหขาราชการออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญทดแทน ซึ่งได40 
ปรับปรุงแกไขตามความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 41 
2551 และไดปรับปรุงใหครอบคลุมถึงพนักงานมหาวิทยาลัยดวย เรยีบรอยแลว และ เฉพาะ (ราง) ระเบียบฯ วา42 
ดวย การอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ. ... ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการอุทธรณรองทุกขและ43 
พิทักษระบบคุณธรรม (ก.อ.พ.ร.) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2551 แลว จึงเสนอที่ประชุมคณบดี พิจารณากอน44 
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (ราง) ระเบียบสภามหาวิทยาลัย จํานวน 4 ฉบับ ดังนี้ 45 

4.2.1 (ราง)  ระเบียบฯ วาดวย การดําเนินการทางวินัยแกขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 
4.2.2 (ราง) ระเบียบฯ วาดวย การอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ. ... 
4.2.3 (ราง)  ระเบียบฯ วาดวย การสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน พ.ศ. ... 
4.2.4 (ราง) ระเบียบฯ วาดวย การสั่งใหขาราชการออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญ 

ทดแทน พ.ศ. ... 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ไดจัดทํา แผนภูมิขั้นตอนการดําเนินการมาเพื่อ46 
ประกอบการพิจารณาดวย ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  47 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 22/2551 ณ วันศุกรท่ี 19 ธันวาคม 2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 1/2552 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2552 เรียบรอยแลว 

 

4.2.1 (ราง)  ระเบียบฯ วาดวย การดําเนินการทางวินัยแกขาราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 

  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีขอสังเกต และขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 1 
1. การดําเนินการทางวินัยนั้น เปนเรื่องที่ตองพิจารณาอยางรอบคอบและสอดคลองกับ2 

กฏหมายหลายฉบับดวยกัน เชน กฏหมายทางปกครอง กระบวนการวิธีพิจารณาความวา3 
ดวยพยานหลักฐาน และรัฐธรรมนูญในเรื่องสทิธิเสรีภาพ  ซึ่งปจจุบันขาราชการและ4 
ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเหมือนกัน ดังนั้น (ราง) ระเบียบสภา5 
มหาวิทยาลัยฯ ควรตองพิจารณาใหสอดคลองกับกฎหมายตางๆเหลานั้นดวย 6 

2. ชื่อ (ราง) ระเบียบฯ ควรพิจารณาปรับเปลี่ยนเปน “ (ราง) ระเบียบฯ วาดวย หลักเกณฑ7 
และวิธีการดําเนินการทางวินัยแกบุคลากร พ.ศ. ...”  และเห็นควรปรับนิยามศัพท คําวา 8 
“ขาราชการ”และ “พนักงานมหาวิทยาลัย” ใหอยูภายใตคําวา “บุคลากร”  9 

3. ขอ 5 บรรทัดที่ 3 ขอความ “...ใหผูบังคับบัญชาแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน” 10 
นั้น อาจจะไมสอดคลองกับขอความในขอ 5 วรรคหา ควรพิจารณาปรับแกไขให11 
สอดคลองกัน 12 

4. ขอ 6 ขอความ “...โดยไมสอบสวนก็ได” นั้น อาจถือเปนการลิดรอนสิทธิในการเขาสู13 
กระบวนการขั้นตอน ซึ่งอาจนําไปสูการฟองรองในศาลปกครองตอไปได ควรพิจารณา14 
ปรับแกไข 15 

5. ขอ 8  16 
- คําวา “สังกัด กระทรวง ทบวง กรม” ควรพิจารณาปรับแกไขเปน “สังกัดหนวยงาน 17 
    ราชการ” 18 
- วรรคสอง ขอความ “ดํารงตําแหนงระดับไมต่ํากวาหรือเทียบไดไมต่ํากวาผูถูก 19 
    กลาวหา” ควรปรับแกไขเปน “ดํารงตําแหนงหรือระดับตําแหนงไมต่ํากวาหรือ 20 
    เทียบเทาผูถูกกลาวหา” 21 
- วรรคสาม ขอความ “ ผูดํารงตําแหนงนิติกร หรือผูไดรบัปริญญาทางกฎหมาย...”  22 
    ควรปรับแกไขเปน “ผูเชี่ยวชาญทางดานกฎหมาย” 23 

6. ขอ 19 คําวา “รวดเร็วและเปนธรรม” ควรปรับแกไขเปน “ความโปรงใสและเปนธรรม” 24 
7. ขอ 11 ควรปรับแกไขขอความใหม อาจใชขอความดังนี้  “หากผูถูกกลาวหา เหน็วา การ25 

แตงตั้งประธานกรรมการ กรรมการ และเลขานุการมีความไมชอบ สามารถรองไดตาม26 
วรรคสองหรือวรรคสาม” 27 

8. ขอ 16 ขอความ “ผูถูกกลาวหามีสิทธินําทนายความหรือที่ปรึกษา...” ควรปรับแกไขเปน 28 
“ผูถูกกลาวหามีสิทธินําบุคคลที่ผูถูกกลาวหาไวใจ” แทน 29 

9. ขอ 18 ควรพิจารณาความเหมาะสมของการมีขอความในขอ 18 วรรคสอง ปรากฎดวย 30 
เนื่องจาก อาจเปนไปไดยากในทางปฏิบัติ และอาจเปนประเด็นไปสูการฟองรองตอไปได 31 

10. ขอ 20 วรรคหนึ่ง ควรปรับปรุงแกไขการเขียนใหกระชับยิ่งขึ้นเปน “พยานหลักฐานที่32 
นํามาใชในการประกอบสํานวนสอบสวนใหรับฟงตนฉบับพยานหลักฐานนั้น” 33 

11. ขอ 21 วรรคหา ขอความตอนทาย “...และใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวน34 
ตามวรรคหาตอไป” ขอใหพิจารณาตรวจสอบความถูกตองดวย 35 

12. ขอ 25 ควรเพิ่มเติมเรื่อง การแจงสิทธิตามขอ 16 ใหผูถูกกลาวหาทราบดวยวา ผูถูก36 
กลาวหามีสิทธินําบุคคลที่ผูถูกกลาวหาไววางใจเขามาดวย 37 

13. ขอ 32 ควรพิจารณาปรบัปรุงวิธีการเขียนใหกระชับขึ้น เปน “ใหคณะกรรมการรับฟง38 
ขอเท็จจริงเปนยุติตามคําพพิากษาถึงที่สุด” 39 

14. ขอ 34 วรรคสอง ควรพิจารณาปรับปรุงวิธีการเขียนใหม ซึ่งโดยหลักการจะตองพิจารณา40 
ใหสอดคลองกับทิศทางของกฏหมาย คือ กรณีใดก็ตามถาสอบสวนแลว ฟงความไมแน41 
ชัดจะยกประโยชนแหงความสงสัย 42 

15. ขอ 38 อาจกอใหเกิดความไมสะดวกในทางปฏิบัติเห็นควรตัดออก 43 
 44 
 45 
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16. ขอ 43  1 
-  ควรพิจารณาการตีความคาํวา “กระทําอนาจาร” ใหชัดเจน วาหมายถึงอะไร  2 
-  ขอ 43 (2) คําวา “...ผลการสอบของนักศึกษา” ควรแกไขเปน “...ผลการสอบของ 3 
   ผูสอบ”  4 
-  ขอ 43 (3) ใหปรับแกไขเปน “การเปดเผยขอสอบโดยมิชอบ”  5 

  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี 6 
1. เห็นชอบในหลักการ โดยใหนําเอาขอคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมคณบดีไป7 

พิจารณา ปรับแกไขใหเหมาะสม สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบตางๆที่8 
เก่ียวของ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 9 

2. ในแผนภูมิขั้นตอนการดําเนินการทางวินัยน้ัน เห็นควรเพิ่มเติมในเรื่องตางๆ ดังน้ี 10 
 เรื่องการใชดุลยพินิจสั่งลงโทษ เพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกัน เห็นควรเสนอเรื่องให ก.บ.ม. เปนผู11 
พิจารณาใหความเห็นชอบกอน อน่ึง หาก ก.บ.ม.ไมเห็นชอบในกระบวนการดังกลาว เห็นควรใหท่ี12 
ประชุมคณบดีแตงตั้งคณะกรรมการกลางกลั่นกรองการสั่งลงโทษ/การยุติเรื่อง 13 
 ระยะเวลาในการดําเนินการของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง เห็นควรกําหนดเปน ระยะเวลา 90 14 
วัน และขยายไดอีก 30 วัน ท้ังน้ีไมจําเปนตองใหผูถูกกลาวหาทราบหรือช้ีแจง 15 
 ระยะเวลาในการดําเนินการของคณะกรรมการสอบสวน ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 150 วัน 16 
และขยายไดอีก 30 วัน  กรณีมีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง ใหเสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 17 
 18 

4.2.2 (ราง) ระเบียบฯ วาดวย การอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ. ... 
  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีขอสังเกต และขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 19 
  -  ขอ 7 ขอใหพิจารณาเพิม่เติมเรื่อง ดุลยภาพการใหความเปนธรรมกับทั้งสองฝาย โดยขอให20 
หารือคณบดีคณะนิติศาสตรในการปรับแกไขขอความตอไป 21 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ โดยใหนําเอาขอคิดเห็นเสนอแนะของที่22 
ประชุมคณบดีไปพิจารณา ปรับแกไขใหเหมาะสม และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา23 
ตอไป 24 
 25 

4.2.3 (ราง)  ระเบียบฯ วาดวย การสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน 
พ.ศ. ... 

  26 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 27 
 28 

4.2.4 (ราง) ระเบียบฯ วาดวย การสั่งใหขาราชการออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จ
บํานาญทดแทน พ.ศ. ... 

  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีขอสังเกตในขอ 5 วาอาจมีปญหาในทางปฏิบัติ เนื่องจากยังมีหลาย29 
คณะ/หนวยงานที่ไมอาจดําเนินการใหขาราชการที่มีโรคในลักษณะตองหามออกจากราชการเพื่อรับบําเหนจ็30 
บํานาญทดแทนได เห็นควรใหมหาวิทยาลัยกําหนดกลไกที่เหมาะสมในการดําเนินการตอไป 31 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 32 
 33 
  4.3  รายงานสรุปผลการพิจารณาการอุทธรณโทษนักศึกษา 34 
  - รายงานการประชุมลับ - 35 
 36 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 37 

 5.1  การสํารวจและการจัดทําฐานขอมูลการหางานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรี  38 
         มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2550 39 
 รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา เพื่อใหการดําเนินการจัดทํา40 

ฐานขอมูลการหางานทําบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2550 เปนไปดวยความเรียบรอย แลวเสร็จ41 
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2551 ตามที่กําหนดไวในตัวชี้วัดที่ 18 ของคํารับรองปฏิบัติราชการประจําป42 
งบประมาณ 2551   ฝายแผนและสารสนเทศ การสํารวจและการจัดทําฐานขอมูลการหางานทําของบัณฑิต43 
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2550 โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 44 

1.  ความเปนมา 45 
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    การสํารวจและการจัดทําฐานขอมูลการหางานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรี เพื่อการ1 
วิเคราะห/จัดทําเปนเอกสารรายงานดานการผลิตบัณฑิต  ถือวาเปนขอมูลสําคัญของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  2 
ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแกนไดดําเนินการเปนประจําทุกป ในชวงที่บัณฑิตมาซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร  ใน3 
คํารับรองปฏิบัติราชการปงบประมาณ 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใหเปนฐานขอมูล4 
หนึ่งในตัวชี้วัดที่ 18 “ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากร 5 
หลักสูตร การเงินอุดมศึกษา และระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต” และตองบันทึกขอมูลดวยโปรแกรมการ6 
หางานทําของบัณฑิตที่ เว็บไซต http://www.job.mua.go.th/  ภายในวันที่  30  ธันวาคม  2551 7 

2. การสํารวจและการจัดทําฐานขอมูลการหางานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรี  8 
2.1 ประชุมชี้แจงการดําเนินการ/รับขอเสนอแนะกับผูรับผิดชอบของคณะเมื่อวันที่  9 
 1 ธันวาคม 2551 10 
2.2 ดําเนินการสงแบบสอบถาม(จัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา) / 11 
 คําแนะนําการกรอกขอมูล ใหคณะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในระหวางการซอม 12 
 รับปริญญาบัตร  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน  2551 13 
2.3 คณะดําเนินการรวบรวมแบบสอบถาม สงคืน/แจงกองแผนงานรับแบบสอบถาม  14 
 ในระหวางวันที่  19 – 24 ธันวาคม  2551 15 
2.4 กองแผนงานดําเนินการบันทึกขอมูลเขาสูระบบโปรแกรมฐานขอมูลของสํานักงาน 16 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2551 17 

2.4.1 ขอใชหองปฏิบัติการคอมพวิเตอร(KKU e-Cluster)ที่คณะวิศวกรรมศาสตร  18 
 เพื่อบันทึกขอมูลจากแบบสอบถามเขาสูโปรแกรมฯ 19 
2.4.2 ประสานกับกองกิจการนักศึกษาเพื่อรับสมัครนักศึกษาทํางานพิเศษ จํานวน 20 
 ประมาณ 30 คน  21 
2.4.3 แนะนําการใชงานระบบโปรแกรมการหางานทําของบัณฑิตของ สกอ.ใหกับ 22 
 นักศึกษาและคณะทํางานที่รับผิดชอบของกองแผนงานในวนัที่ 17 ธันวาคม  2551 23 
2.4.4 คณะทํางานของกองแผนงาน รวมกับนักศึกษาทํางานพิเศษ บันทึกขอมูลจาก 24 
 แบบสอบถามเขาสูโปรแกรมที่หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร(KKU e-Cluster) 25 
 คณะวิศวกรรมศาสตร 26 

2.5 กองแผนงานทําหนังสือยืนยันการนําเขาขอมูลการหางานทําของบัณฑิตภายในวันที่   27 
30 ธันวาคม  2551 และดําเนินการสําเนาฐานขอมูลเพื่อการใชงานภายใน 28 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 29 

3. กองแผนงานดําเนินการวิเคราะหขอมูล/จัดทําเอกสารรายงานผลการวิเคราะหการหางานทํา 30 
ของบัณฑิตภายในเดือนกุมภาพันธ 2552  จํานวน 500 เลม 31 

4. เผยแพรเอกสารรายงานตอคณะ/หนวยงานภายใน(คณะใหญสงให 10 เลม)  และ 32 
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  33 

5. สงฐานขอมูลเขาสูระบบบูรณาการฐานขอมูลกลาง(KKU Data Warehouse)เพื่อจัดทํา 34 
รายงานแบบอิเล็กทรอนิกสบนเว็บไซต  http://oc.kku.ac.th เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของ35 
มหาวิทยาลัย   36 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 37 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 38 
 39 
  5.2  การจัดเก็บคากระแสไฟฟาและน้ําประปา 40 
  รองอธกิารบดฝีายพัฒนาระบบกายภาพเสนอตอที่ประชมุวา ดวยไดรบัรายงานจากงานไฟฟา กอง41 
อาคารและสถานที่วา ปจจุบันมีบางคณะมไิดดาํเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 763/2537) 42 
เรื่องหลักเกณฑการดาํเนินการเรียกเก็บและชําระเงินคากระแสไฟฟาและน้ําประปา  กลาวคือ คณะนัน้ๆ ไดใหมี43 
รานคาที่จําหนายผลติภัณฑ รานอาหาร และบริการถายเอกสาร แตมไิดมีการติดตั้งมาตรวดัการใชพลังงานไฟฟา 44 
(มิเตอรไฟฟา) หรือมาตรวดัการใชน้ําประปา หรือมีการติดตั้งแตมไิดมีการนําสงเงนิเพื่อชาํระคาใชพลังงานไฟฟา/45 
คาน้ําประปา ตองานเงินรายได กองคลัง ตามที่กําหนดไวในขอ 7 ของประกาศฯ ดังกลาว  ดังนั้น เพื่อเปนการ46 
ปฏิบัติตามประกาศฯดังกลาว งานไฟฟา และงานประปาและสุขาภิบาล กองอาคารและสถานที่ จะไดเขาสํารวจ/47 
ติดตั้งมาตรวัดการใชตอไป  48 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและขอความรวมมือ เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามประกาศฯ ดังกลาวตอไป 49 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 50 
 51 
  5.3  คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 52 
  ประธานเสนอที่ประชุมวา สํานักงานศาลปกครองขอนแกน ไดมีหนังสือแจงคําสั่งศาลปกครอง53 
ขอนแกน ฉบับลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 แจงใหมหาวิทยาลัยในฐานะผูถูกฟองคดี ทราบวา ตามที่      54 
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นายศรชัย  ประคําทอง ลูกจางชั่วคราว ตําแหนงนักกิจการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ยื่นฟองมหาวิทยาลัย1 
ตามคดีหมายเลขดําที่ 485/2551 คดีหมายเลขแดงที่ 430/2551 ในเรื่อง พิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 2 
กรณีมหาวิทยาลัยไมจางบุคคลดังกลาวตอในปงบประมาณ 2552 มหาวิทยาลัยชี้แจงขอเท็จจริงตอศาล และ3 
ศาลไดพิจารณาขอเท็จจริงและหลักฐานแลว มีคําสั่งไมรับคําฟองของผูฟองคดีไวพิจารณาและใหจําหนายคดี4 
ออกจากสารบบความ 5 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 6 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 7 
 8 
  5.4  สรุปสาระสําคัญของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการดําเนินการทางวินัยแก 9 
          ขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งพนจากราชการไปแลว อันมิใชเพราะเหตุตาย 10 
  ตามประกาศ ก.พ.อ. ลงวันที่ 19 มถิุนายน 2550 เรือ่ง มาตรฐานการดําเนินการทางวินยั11 
ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศกึษา ซึ่งพนจากราชการไปแลว ใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษาที่12 
ถูกกลาวหาวาไดกระทําผดิวนิัยอยางรายแรง หรือความปรากฏตอผูบังคับบัญชาวากระทําผดิวินัยอยางรายแรง  แม13 
ขาราชการผูนัน้จะพนจากราชการไปแลว ผูบังคับบัญชามีหนาที่ตองดาํเนินการทางวนิัยภายใน 1 ป นับตั้งแตวันที่14 
พนจากราชการ แตไมใชบังคับกับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษาที่พนจากราชการเพราะเหตุตาย หรอืถูก15 
ลงโทษปลดออกหรอืไลออก บัดนี้ ก.พ.อ. ไดยกเลิกประกาศ ก.พ.อ.ฉบับดังกลาว และใหใชประกาศ ก.พ.อ.    16 
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 เรือ่ง มาตรฐานการดาํเนนิการทางวินัยแกขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษา 17 
ซึ่งพนจากราชการไปแลว อันมิใชเพราะเหตุตาย ซึ่งสรุปสาระสําคัญได ดังนี้ 18 
  1.  ขาราชการฯ ผูใดถูกกลาวหาวาไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรงหรือความปรากฎตอ 19 
ผูบังคับบัญชาวาไดกระทําผดิวินัยอยางรายแรง แมวาขาราชการฯ ผูนั้นจะพนจากราชการไปแลว อันมิใชเพราะ20 
เหตุตาย ผูบังคับบัญชามีหนาที่ตองดําเนินการทางวินัยขาราชการฯ ภายใน 1 ป ตั้งแตวันที่พนจากราชการ 21 
  2.  กรณีขาราชการฯ ตามขอ 1 พนจากราชการเพราะเหตุถูกลงโทษไลออก หากผลการสอบสวน22 
จะลงโทษไมถึงไลออก หรอืไลออกเพราะเหตุอื่น อนัไมใชเพราะเหตทุุจริต ผูบังคับบัญชาจะสั่งงดโทษก็ได 23 
  3. กรณีผลการสอบสวนไดความวา กระทําการทุจริต แตไดมีคําสั่งลงโทษไลออกโดยเหตุอื่นไปแลว 24 
ใหผูบังคับบัญชาเปลี่ยนแปลงคําสั่งลงโทษเพราะเหตุอืน่ เปนคําสั่งลงโทษไลออกเพราะเหตุทุจรติ 25 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 26 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 27 
 28 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ   29 
 6.1  (ราง) ปฏทิินการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแกน  30 
           ประจําปการศึกษา 2552 31 
  ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) เสนอตอ 32 
ที่ประชุมวา  สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ไดจัดทํา (ราง) ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดบับัณฑิตศึกษา 33 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2552 เรียบรอยแลว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม และ34 
ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานบริหารและพัฒนาวิชาการ ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 11 35 
ธันวาคม 2551 เรียบรอยแลว 36 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 37 
  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีขอสังเกต ดังนี้ 38 
  -  เนื่องจากทุกปนักศึกษาจะเขารวมกิจกรรมวันลอยกระทงเปนจํานวนมาก ควรกําหนดเปน39 
วันหยุดในปฏิทินการศึกษาดวยหรือไม  40 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ (ราง) ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับ41 
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแกน ประจําปการศึกษา 2552 ตามที่เสนอ โดยใหปรับแกไขดังน้ี 42 
  1.  (ราง) ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ลําดับท่ี 8 นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นตนดวย 52 43 
เขาหอพัก วันท่ี 26 พฤษภาคม 2552 ควรปรับแกไขเปนวันท่ี 26-27 พฤษภาคม 2552 44 
  2.  (ราง) ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ลําดับท่ี 28  30 และ 31 ควรกําหนด45 
เปนวันเดียวกันคือ วันศุกร ท่ี 16 ตุลาคม 2552 46 
  3.  สําหรับวันลอยกระทง น้ัน ไมควรระบุไวในปฏิทินการศึกษา แตอาจจัดทําเปน47 
ประกาศมหาวิทยาลัยหยุดการเรียนการสอนเปนการเฉพาะกิจเปนคราวๆไป 48 
 49 
 50 
 51 
  6.2  โครงการเสริมสรางวัฒนธรรมแหงความดี 52 
  ประธานสภาขาราชการและลกูจางเสนอที่ประชุมวา สภาขาราชการและลูกจาง จะจัดโครงการ53 
เสริมสรางวัฒนธรรมแหงความดี เพื่อสรางวัฒนธรรมที่ดีแกบุคลากร ไดแก การมีวินัย ความซื่อสัตย ความ54 
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เมตตาตอผูอืน่ รวมถึงการพัฒนาระบบการรับฝากและรับคืนของหายใหมีความทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ 1 
ซึ่งโครงการดงักลาวสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2551-2554 ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การ2 
บริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ ขอ 5.3 สรางวัฒนธรรมองคกรและเอกลักษณมหาวิทยาลัยขอนแกน  3 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหขอคิดเห็นเสนอแนะ 4 
  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะดังนี้ 5 
  - โครงการดังกลาวเปนโครงการที่ดีมาก แตการกําหนดจุดรับฝากและรับคืนของหายในทุก6 
คณะ/หนวยงานนั้น ในทางปฏิบัติอาจจะไมสะดวกนัก เพราะตองจัดเจาหนาที่ดูแลรับผิดชอบ แตเนื่องจากพื้นที่7 
มหาวิทยาลัยคอนขางกวาง จุดใหบริการที่งานรักษาความปลอดภยัจุดเดียวอาจจะไมเพียงพอ ควรกําหนดจุด8 
ใหบริการหลายๆจุดในพื้นที่ เชน ตามคณะใหญๆ เปนตน 9 
  มต ิท่ีประชุมรับทราบและขอใหคณะ/หนวยงานพิจารณาใหความรวมมือตามความเหมาะสม 10 
 11 
  6.3  วารสาร Kalapapruek Today 12 
  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัย โดยฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ ไดจัดทําวารสาร13 
ราย 6 เดือน ฉบับภาษาอังกฤษ ชื่อ  Kalapapruek Today เพื่อประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของมหาวิทยาลัย 14 
จึงขอมอบใหที่ประชุมคณบดีเพื่อทราบ ทั้งนี้ หากคณะ/หนวยงานประสงคจะประชาสัมพันธขาวของหนวยงาน15 
ขอใหสงขอมูลไดที่ฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ และขอความรวมมอืในการแจงขอมูล เชน ชื่อ-สกุล/ตําแหนง 16 
คําศัพทเฉพาะภาษาอังกฤษที่ถูกตองใหทราบดวย 17 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 18 
  มต ิท่ีประชุมรับทราบ    19 
 20 
  6.4  พิธีทําบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 21 
  ผูชวยอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ เสนอตอที่ประชุมวา ดวยในที่ 25 22 
มกราคม 2552 เปนวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ซึ่งโดยปกติมหาวิทยาลัยจะจัดใหมพีิธีทําบุญตักบาตร 23 
แตเนื่องจาก วันที่ 25 มกราคม 2552 จังหวัดขอนแกน รวมกับมหาวิทยาลัยไดกําหนดจดังานขอนแกน24 
มาราธอนนานาชาติ ครั้งที ่ 6 ขึ้น จึงขอเลื่อนงานพิธีทําบุญตักบาตรเปนวันเสารที่ 24 มกราคม 2552          25 
เวลา 07.00 น. ณ สะพานขาว แทน   26 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 27 
  มติ ท่ีประชุมรับทราบ   28 
 29 

 6.5  ขอเชิญองคประชุมคณบดีถายภาพหมูในชุดครุยวิทยฐานะรวมกัน 30 
 ประธานเสนอตอที่ประชมุวา ขอเรยีนเชญิองคประชมุคณบดี ถายภาพหมูในชุดครุยวิทยฐานะ31 

รวมกัน เพื่อบันทึกไวเปนภาพประวัติศาสตรของมหาวิทยาลัย ในวันอาทิตยที่ 21 ธันวาคม 2551 เวลา 32 
10.00 น. ณ บันไดดานลานธง หนาศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก   33 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและขอเรียนเชิญ 34 
  มต ิท่ีประชุมรับทราบ   35 
  36 
เลิกประชุมเวลา 11.25 นาฬิกา 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
    (ลงชื่อ)     กุลธิดา  ทวมสุข 42 
            (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 43 
              รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 44 

                                 เลขานุการที่ประชุมคณบดี 45 
 46 
 47 
 48 
 49 
นางสุภารัตน  มูลศรี 50 
นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์ 51 
ผูบันทึกรายงานการประชุม  52 


