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รายงานการประชุมคณบดี 
ครั้งท่ี 8/2551 

เมื่อวันศุกรท่ี 18 เมษายน 2551 
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ 

                                              
ผูมาประชุม 
1. รศ.สุมนต  สกลไชย    อธิการบดี    ประธาน 
2. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร   รองอธิการบดีฝายบริหาร 
3. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา    รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล 
4. ผศ.ไชยวิทย  ธนไพศาล   ผูชวยอธิการบดฝีายการประกันคุณภาพ 

แทนรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 
5. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
6. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธุ   รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 
7. ผศ.วินัย  ใจขาน    รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 
8. รศ.วนิดา  แกนอากาศ   รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ 
      แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
9. อ.เทพฤทธิ์  ตุลาพิทักษ   รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
      แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร 
10. รศ.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
11. ศ.ละออศรี  เสนาะเมือง   คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
12. ผศ.ไพศาล  สุวรรณนอย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
13. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
14. ผศ.วินัย  ตันติยาสวัสดิกุล   รองคณบดีฝายโรงพยาบาล 

แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร 
15. ผศ.เยาวลักษณ  อภิชาติวัลลภ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
16. รศ.เกรียงไกร  กิจเจริญ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 
17. รศ.กาญจนา  นาถะพินธุ   หัวหนาภาควชิาวิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม 
      แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
18. ผศ.เอกสิทธิ์  อุตรวิเชียร   รองคณบดีฝายคลินิก 

แทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 
19. รศ.อาภรณี  ไชยาคํา   รองคณบดีฝายวิชาการ 
      แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร 
20. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี  
21. รศ.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 
22. นางอโนชา  นนทคุปต   ผูชวยคณบดีฝายบริหาร 
      แทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
23. ผศ.สุธิดา  สรุงบุญมี    รองคณบดีฝายวิชาการ 
      แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
24. อ.พยุงศิลป  เปศรี    รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
      แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 
25. อ.กิตติบดี   ใยพูล    รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร 
26. ผศ.บุญสง  วัฒนกิจ    รองคณบดีฝายบริหาร 

แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจดัการ 
27. รศ.คูณ  โทขันธ    รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ 

แทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 
28. รศ.สมาน  ลอยฟา    ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 
29. ศ.สุทธิพันธ  จิตพิมลมาศ   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
30. ผศ.อนัตต  เจาสกุล    ผูอํานวยการศนูยคอมพิวเตอร 
31. นพ.ยุทธพงศ  วงศสวัสดิวัฒน  รองผูอํานวยการฝายบริหาร 
      แทนผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
32. รศ.อํานวย  คําตื้อ    ผูอํานวยการศนูยบริการวิชาการ 
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33. ผศ.บุญทรัพย  ไวคํา    รองผูอํานวยการฝายแผนและสารสนเทศ 
      แทนผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 

(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
34. ผศ.พรรณวดี  ตันติศิรินทร   ประธานสภาคณาจารย  
35. นางบุบผา ชอบใช    ประธานสภาขาราชการและลูกจาง 
36. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศริิชัย   รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี  
      ปฏิบัติหนาที่เลขานุการที่ประชุม 
37. นางสังวาลย  ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 

 
ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 
1. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
2.  ผศ.วันชัย  สุมเล็ก    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.40 นาฬิกา 
 
  ประธานกลาวเปดประชุม และเนื่องจาก รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ เดินทางไป
ราชการ จึงมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี ปฏิบัติหนาที่เลขานุการที่ประชุม
คณบดีแทน จากนั้น ประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้  
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอท่ีประชุม    - ไมม-ี 
 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งท่ี 7/2551 เมื่อวันท่ี 11 เมษายน 2551 

ที่ประชุมมมีติใหแกไขดังนี้ 
- หนา 2 วาระที่  1.2  

-  บรรทัดที่ 43 คําวา “นักศึกษา”  ใหเพิ่มเติมเปน “คณาจารย และนักศึกษา”  
-  บรรทัดที่ 47 ขอความ “ซึ่งในเรื่องการลงทุน...” ใหแกไขเปน “ซึ่งในเรื่องการจัดสรรพื้นที่การ    
    ลงทุน...” 
-  บรรทัดที่ 53 ใหตัดขอความ “เปนการใชพื้นที่อยางมีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนเชิงพาณิชย”ออก 

- หนา 6 บรรทัดที่ 15 ใหตัดขอความ “มต ิที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติ” ออก 
- หนา 7 วาระที่ 5.1  บรรทัดที่ 17 ขอความ “การเรียนรูที่ผูเรียนเปนสําคัญ” ใหแกไขเปน 

“การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ” 
เมื่อแกไขเรียบรอยแลว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2551   
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน    -ไมม-ี 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
   4.1  การแตงตั้งคณะกรรมการสถาบัน ของสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามขอ 9 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 
วาดวย สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2551 ที่ระบุไววา “การดําเนินการงานของสถาบัน ใหมี
คณะกรรมการสถาบัน ประกอบดวย อธิการบดีเปนประธานกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยไมเกิน 7-9 คน เปนกรรมการ ซึ่งอธิการบดีแตงตั้งโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี มีวาระ
ของการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป แตอาจไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหมอีกก็ได ใหผูอํานวยการเปน
กรรมการและเลขานุการ และอาจมีผูชวยเลขานุการก็ได”  ดังนั้น  เพื่อใหการดําเนนิงานของสถาบันฯ เปนไปดวย
ความเรียบรอย จึงขอเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิประจําสถาบันฯ ดังมีรายนามตอไปนี้ 
  ผูทรงคุณวุฒจิากภายนอก 
   1.  ดร.ชิงชัย  หาญเจนลักษณ    
   2.  ศ.นพ.วันชยั  วัฒนศพัท    
   3.  พระไพศาล  วิสาโล 
   4.  นายศุภนฐั  เพิ่มพูนวิวัฒน  
  ผูทรงคุณวุฒจิากภายในมหาวิทยาลัย 
   1.  ผศ.ดร.เยาวลักษณ  อภชิาติวลัลภ 
   2.  ศ.นพ.สุทธิพันธ  จิตพมิลมาศ 
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  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 
  มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบรายชื่อผูทรงคุณวุฒิตามที่เสนอใหดําเนินการจัดทํา
คําสั่งแตงตั้งตอไปได 
 
 
 4.2  (ราง)  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการ 
         ปฏิบัตติามจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวทิยาลัยขอนแกน 
  รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล ใหนายบุญชัย  อองแสนคํา นิติกรเสนอที่ประชุมวา เพื่อเปน
การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน ให
เปนไปโดยถูกตองและสอดคลองกับขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย จรรยาบรรณบุคลากร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2550 และพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
2547 อีกทั้งทําใหเกิดความชัดเจนและเปนธรรม จึงจําเปนตองกําหนดใหมีประกาศของมหาวิทยาลัยเพื่อเปน
แนวทางปฏิบัติในการดําเนนิการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการของ (ราง)  ประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามที่เสนอ โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะใหปรับแกไข  ดังนี้ 

1.  ขอ 3  
 -  นิยามคําวา “วิชาชีพเฉพาะ” ใหแกไขเปนดังน้ี “สาขาวิชาชีพท่ีมีองคกร 

    วิชาชีพตามกฎหมาย กําหนดจรรยาบรรณไวเปนการเฉพาะ” 
 -  ใหเพิ่มนิยามคําวา “คณะกรรมการจรรยาบรรณ” 
2.  สวนท่ี 1  ใหปรับปรุงวิธีการเขียนใหม โดยการอางอิง ขอกําหนดจรรยาบรรณ 
     บุคลากรตามขอ 7 ขอ 8 และขอ 9 ของขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย  
     จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2550 การกระทําใดที่ไม 
     เปนไปตามที่กําหนดไว ถือวาเปนการผิดจรรยาบรรณ โดยระบุระดับของการกระทํา     
     ในแตละกรณีใหชัดเจน คือ 

1.  การกระทําท่ีเปนการประพฤติผิดจรรยาบรรณของบุคลากร  
 2.  การประพฤติผิดจรรยาบรรณ ท่ีเปนความผิดวินัยไมรายแรง 
 3.  การประพฤติผิดจรรยาบรรณ ท่ีเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
3.  สวนท่ี 2 ใหปรับปรุงวิธีการเขียนใหมเพื่อแสดงใหเห็นชัดเจนถึง 
 1.  ท่ีมาของกระบวนการดําเนินการทางจรรยาบรรณ ท่ีมีไดหลายทาง เชน  
       กรณีท่ีมีขอเท็จจริง มีหลักฐานปรากฏ หรือมีการกลาวหาวามีผูใดประพฤติ 
       ผิดจรรยาบรรณ 
 2.  การแบงระดับโทษของการกระทําท่ีฝาฝนจรรยาบรรณตามที่กําหนด แสดง 
                 ใหเห็นกระบวนการอยางชัดเจนวา โทษระดับใด เปนอํานาจของ 
                 ผูบังคับบัญชา และกรณีใดบางที่ตองใหคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
                 พิจารณาเสนอความเห็นตออธิการบดี 

3. ควรมีกลไกการดําเนินการทางจรรยาบรรณในระดับคณะ/หนวยงาน เพื่อ
สงเสริมสนับสนุน รณรงคใหมีจรรยาบรรณ และมีการปองปราม หรือ สืบหา
ขอเท็จจริงในเบื้องตน  

 4.  มีขอสังเกตวา ขอ 7(2) ควรเพิ่มเติมคําวา “บคุคลอื่น” เขาไปดวยหรือไม 
  ท้ังน้ี  ประธานใหถือเปนแนวปฏิบัติวา การนําเสนอเอกสารเกี่ยวกับจรรยาบรรณ  

ใหมีเอกสารขอบังคับฯ และประกาศฯ ประกอบไปดวยกันเสมอ เพื่อใหมีสาระสําคัญสมบูรณครบถวน 
สามารถตีความไดอยางชัดเจน  
 

 4.3  (ราง) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารขาราชการพลเรือน 
         ในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ... 
  ผูชวยเลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา โดยที่เห็นเปนการสมควรแกไขเพิ่มเติม 

ขอบังคับสภามหาวิทยายาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 
เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ซึ่ง
ไดปรับปรุงการกําหนดระบบตําแหนงและประเภทตําแหนงใหเหมาะสมกับลักษณะงาน และเพื่อรองรับการ
บริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลั ยใหชั ด เจนยิ่ งขึ้ น  จึ งขอเสนอ  (ร า ง )  ขอ บังคับสภา

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  8/2551  ณ  วันศุกรท่ี  18 เมษายน 2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 9/2551 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 เรียบรอยแลว 
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มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. ...ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ(ราง) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  
วาดาย การบริหารขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ... 
ตามที่เสนอ ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป      
 

  4.4  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 
  รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลเสนอที่ประชุมวา โดยที่เห็นเปนการสมควรปรับปรุงเกี่ยวกับ

การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อใหสอดคลองตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลง จึงขอเสนอ 
(ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... ซึ่งมีรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีขอคิดเห็นเสนอแนะใหปรับปรุงแกไข ดังนี้ 

1. ปรับนิยาม “พนักงานมหาวิทยาลัย” ใหเหมือนกันในทุกขอบังคับฯ ที่เกี่ยวของ ซึ่งไมรวม
พนักงานองคกรในกํากับ 

2. ขอ 7 (ก) คุณสมบัติทั่วไป ควรพิจารณาเพิ่มเติมสาระ โดยให ก.บ.ม.มีอํานาจที่จะยกเวน
คุณสมบัติบางประการในการพิจารณารับเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชนของทาง
ราชการได 

3. ขอ 9 ใหเพิ่มเติมเปนวรรคสอง และวรรคสาม ดังนี้ 
“ในการทําสัญญาปฏิบัติงาน ใหมหาวิทยาลัยทําสัญญาปฏิบัติงานไดจนถึงวันสุดทาย

ของปบัญชีที่บุคคลนั้นมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ 
เพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัย ก.บ.ม. อาจใหบุคคลที่มีอายุเกินหกสิบปขึ้นไป 

ปฏิบัติงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัยได โดยใหทําสัญญาปฏิบัติงานเปนรายป แตทั้งนี้ ตอง
มีการตรวจสุขภาพรางกายและจิตใจเพื่อแสดงวาบุคคลดังกลาวสามารถปฏิบัติหนาที่ได
อยางเต็มที่ และตองมีผลงานทางวิชาการหรือผลงานอืน่ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดไวในระเบียบมหาวิทยาลัย” 

4. ในหมวด 5 ควรพิจารณาแยกหัวขอเรื่อง “การลา” ออกจากเรื่องคาตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน 

5. ขอ 33 ใหปรับแกไขเปน “นอกจากที่ระบุไวในขอ 31 อธิการบดีมีอํานาจสั่งใหพนักงาน
มหาวิทยาลัยออกจากงานหรือเลิกจางได ในกรณีตอไปนี้...” 

  มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ (ราง) ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... ตามที่เสนอ โดยใหรับขอคิดเห็น
เสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาปรับแกไขและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป  
 

4.5  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คาตอบแทนและสวัสดิการของ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 

  รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลเสนอที่ประชุมวา โดยที่เห็นเปนการสมควรปรบัปรุง 
ระเบียบ วาดวย คาตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อใหเหมาะสมกับมาตรฐานภาระงาน 
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ อันจะสงผลตอการปฏิบัติงาน
และผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของมหาวิทยาลัย จึงขอเสนอ  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คาตอบแทน
และสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... ซึ่งมีรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ขอ 7 หลักการบริหารคาตอบแทน คําวา “โดยยึดหลักการ ดังนี้” ควรปรับแกไขเปน “อาศัย

หลักการ ดังนี้” 
2. ขอ 7 (2) ควรพิจารณาตัดคาํวา “หลักความยุติธรรม” ออก 
3. ขอ 8.4 (1) ทายคําวา “ปริญญาเอก” ใหเพิ่มเติมขอความ “หรือเทียบเทาตามที่ ก.พ.

กําหนด”  
4. ขอ 8.4 (2) บรรทัดที่ 2 ขอความ “ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการที่ ก.บ.ม.กําหนด...” ให

แกไขเปน “ใหเปนไปตามที่เง่ือนไขของทางราชการตามหลักเกณฑ วิธีการ ที่ ก.บ.ม.
กําหนด…” 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  8/2551  ณ  วันศุกรท่ี  18 เมษายน 2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 9/2551 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 เรียบรอยแลว 
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5. ใหเพิ่มสาระในเรื่องหลักความเหมาะสมและความจําเปนดานงบประมาณ ที่จะใชระเบียบนี้
กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับคาจางจากเงินงบประมาณแผนดินกอน และอนุโลมใชกับ
พนักงานเงินรายไดเปนลําดับตอไป 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 
วาดวย คาตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... ตามที่เสนอ โดยใหรับขอคิดเห็น
ของที่ประชุมไปพิจารณาปรับแกไขและเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป ท้ังน้ี ใหเริ่มใชตั้งแตปงบประมาณ 
2552 เปนตนไป 

 
  4.6  (ราง) ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการจาง การบรรจุ 

        และแตงตั้ง และการทําสัญญาจาง พนักงานมหาวิทยาลัย 
  รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลเสนอที่ประชุมวา โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ 
วิธีการจาง การบรรจุและแตงตั้ง และการทําสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อใหสอดรับกับขอบังคับที่
ปรับปรุงใหม จึงเห็นสมควรกําหนดหลกัเกณฑ วิธีการจาง การบรรจุและแตงตั้งและการทําสัญญาจางบุคคลที่
ผานกระบวนการสรรหา และการคัดเลือกเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย จึงขอเสนอ (ราง) ประกาศ ก.บ.ม. 
มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการจาง การบรรจุ และแตงตั้ง และการทําสัญญาจาง พนักงานมหาวิทยาลัย 
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ (ราง) ประกาศ ก.บ.ม. 
มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการจาง การบรรจุและแตงตั้ง และการทําสัญญาจาง พนักงาน
มหาวิทยาลัย ตามที่เสนอ และเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ตอไป 
 
  4.7  (ราง) ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมิน 

        พนักงานมหาวิทยาลัย 
  รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลเสนอที่ประชุมวา โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระบบประเมิน
พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อใหสอดคลองตามเปาหมาย ทิศทางและยุทธศาสตรของคณะ/
หนวยงานและมหาวิทยาลัย มีความโปรงใส และมีความยุติธรรมตอพนักงานมหาวิทยาลัย  จึงขอเสนอ (ราง) 
ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินพนักงานมหาวิทยาลยั ซึ่งมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ควรพิจารณาเพิ่มเติมสาระเกี่ยวกับกลไกการอุทธรณดวย 
2. ควรมีกลไกใหคณะ/หนวยงานใหความรวมมือในระบบการประเมินและการรายงานผลดวย 

  มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ (ราง) ประกาศ ก.บ.ม. 
มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ตามที่เสนอ และเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ตอไป    
  
  4.8  (ราง) ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ง 
                                พนักงานมหาวิทยาลัย ตาํแหนงวิชาการที่ทําหนาท่ีสอนและวิจัยในระดับต่ํากวา 

        ระดับอดุมศึกษาใหดํารงตําแหนงอาจารยชํานาญการ อาจารยเช่ียวชาญ และ 
        อาจารยเช่ียวชาญพิเศษ 

  รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลเสนอที่ประชุมวา เพื่อเปนการสงเสริมใหพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหนงวิชาการที่ทําหนาที่สอนและวิจัย ต่ํากวาระดับระดับอุดมศึกษา ที่มีความมุงมั่นพัฒนาการเรียนการสอนให
มีความกาวหนา เหมาะสม และสอดคลองกับภารกิจที่ปฏิบัติ จึงใหกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงอาจารยชํานาญการ  อาจารยเชีย่วชาญ และอาจารยเชี่ยวชาญพิเศษ จึงขอเสนอ (ราง) ประกาศ 
ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ตาํแหนงวิชาการที่ทาํ
หนาที่สอนและวิจัยในระดับต่ํากวาระดับอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงอาจารยชํานาญการ อาจารยเชี่ยวชาญ และอาจารย
เชี่ยวชาญพิเศษ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ขอ 7.2.1 ควรปรับการเขียนใหม โดยผลงานทางวิชาการที่ขอตําแหนงจะตองประกอบดวย 
(1) หรือ (3) และ (2)  และเพื่อใหเขาใจไดชัดเจนขึ้น จึงควรสลับขอใหม โดย (2) 
เปลี่ยนเปน (3) และ (3)เดิม ใหเปลี่ยนเปน (2)  

2. ขอ 8 ควรปรับการเขียนใหมเพื่อส่ือใหชัดเจนถึง การขอกําหนดตําแหนงและกระบวนการเขา
สูตําแหนง 
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3. ขอ 9.1  วรรคสอง ใหปรับแกไขเปน ดังนี้ “ใหอธิการบดี โดยความเห็นชอบของที่ประชุม
คณบดีพิจารณาแตงตั้ง...” 

  มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลยัขอนแกน 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงวิชาการที่ทําหนาท่ีสอนและวิจัยใน
ระดับต่ํากวาระดับอุดมศกึษาใหดํารงตําแหนงอาจารยชํานาญการ อาจารยเช่ียวชาญ และอาจารย
เช่ียวชาญพิเศษ ตามที่เสนอ และเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
ตอไป    
 
  4.9  (ราง) ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณา 
          แตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
          ใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับเช่ียวชาญ และระดับเช่ียวชาญพิเศษ 
  รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลเสนอที่ประชุมวา เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหกับพนักงาน
มหาวิทยาลัยประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จึงเห็นควรกําหนดระบบความกาวหนา ให
เหมาะสมและสอดคลองกับภาระงานที่ปฏิบัติ จึงขอเสนอ (ราง) ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง 
หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งพนักงานมหาวทิยาลัย ประเภททั่วไป วิชาชพีเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะให
ดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับเชีย่วชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชมุ  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมติเห็นชอบในหลักการ (ราง) ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือ
เช่ียวชาญเฉพาะใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ตามที่เสนอ 
และเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 5.1  การจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมและประชุมเชียรในสถาบันอุดมศึกษา 
  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอตอที่ประชุมวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได
มีหนังสือที่ ศธ 0508/ว439 ลงวันที่ 4 เมษายน 2551 แจงเรื่องการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมและประชุมเชียร
ในสถาบันอุดมศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การจัดกิจกรรมตอนรับ
นองใหมและประชุมเชียรในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการกํากับดูแลการจัด
กิจกรรมรับนองใหมและประชุมเชียรในสถาบันใหสอดคลองกับประกาศฯดังกลาว โดยกระทรวงศึกษาธิการได
กําหนดนโยบายและมาตรการในการจัดกจิกรรมรับนองใหมและประชุมเชียรของสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ 
  นโยบาย 

1. การจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมและประชุมเชียร เปนความรับผิดชอบรวมกันของผูบริหาร 
คณาจารย บุคลากรของทุกคณะ/ภาควิชา และนิสิตนักศึกษารุนพี่ ที่จะตองใหความสําคัญ 
ใหความรวมมอืและรวมรับผิดชอบ กํากับ ดูแล ใหคําปรึกษา แนะนําในการจัดกิจกรรมใหมี
ลักษณะสรางสรรค ไมขัดตอระเบียบของสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย วัฒนธรรม ประเพณี 
และมารยาททางสังคมที่ดีงาม 

2. กิจกรรมตอนรบันองใหมและประชุมเชียร ตองอยูในความดูแลของสถาบันอุดมศึกษา คณะ/
ภาควิชา/หนวยงานอยางใกลชิด ไมมีความรุนแรง หรือลวงละเมดิสิทธิสวนบุคคลทั้งทาง
รางกายหรือจติใจของนองใหม เคารพในหลักความเสมอภาค ไมมกีารดื่มสุรา หรือของมึน
เมาทุกชนิดในขณะจัดกิจกรรม 

3. สงเสริมใหจัดกิจกรรมภายในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและประหยัดโดย
การอุนมัติหรอือนุญาตการจัดกิจกรรมใหอยูในดุลยพินิจของสถาบัน ในกรณีที่จําเปนจะตอง
จัดกิจกรรมภายนอกใหสถาบันใชดุลยพินิจพิจารณาอนุมัติเปนกรณีพิเศษ และจะตองจัดใหมี
อาจารยควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมอยางใกลชิด 

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการอกีจํานวน 8 ขอ เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาไดใชเปนแนวทาง โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดขอความรวมมือใหมหาวิทยาลัย 
จัดตั้งศูนยเฝาระวังหรือ call center เพื่อรับ/ประสานขอมูลการจัดกิจกรรมและแจงขอมูลมายังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อดําเนินการตอไป ซึ่งนโยบายและมาตรการดังกลาวคลายกับปที่ผานมา ในสวน
ของมหาวิทยาลัยขอนแกนนั้น ไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของนักศึกษาและพัฒนาการจัดกิจกรรมตอนรับ
นองใหมและประชุมเชียรมาเปนลําดับ และไดจัดทําประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 638/2550) เรื่อง
หลักเกณฑการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งสอดคลองกับนโยบายและมาตรการของ
กระทรวงศึกษาธิการ และหากจะมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงจากประกาศฯเดิมจะไดนําเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อ
พิจารณาในโอกาสตอไป 
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นอกจากนี้ ฝายพัฒนานักศึกษาไดมีการเตรียมการ โดยการจัดอบรมรุนพี่ทั้งหมดจาํนวนประมาณ  
1,000 คน ในชวงเดือนพฤษภาคม 2551 เพื่อทําความตกลง ทําความเขาใจ ในนโยบาย หลักเกณฑ ขอปฏิบัติ 
ขอหามตางๆ ในการตอนรับนองใหมและการประชุมเชยีรของมหาวิทยาลัย และเพื่อใหการจัดกิจกรรมตอนรบันอง
ใหมและประชุมเชียรของมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย ใครขอความรวมมอืใหคณะกํากับ ดูแล ตรวจ
เยี่ยมการจัดกจิกรรมในชวงเดือนมิถุนายน 2551 อยางใกลชิดดวย 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ และขอความรวมมือใหคณะกํากับ ดูแล ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรม
ตอนรับนองใหมและการประชุมเชียรในชวงเดือนมถุินายน 2551 อยางใกลชิดดวย และประธานไดมอบ
ใหฝายพัฒนานักศึกษาพิจารณาเรื่องการจัดตั้งศูนยระวัง และม ีweb site เพื่อติดตามแลกเปลีย่น เรียนรู
แกปญหา ประสานกับสื่อมวลชน และผูปกครอง ตอไป 

 
  5.2  (ราง) ขอตกลงความรวมมือเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ระหวาง  

        มหาวิทยาลัยขอนแกน กับ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา รวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) ไดมีการขับเคลื่อนการดําเนินงานและประสานความรวมมือเพื่อพัฒนาสุข
ภาวะของประชาชน ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย จังหวัดขอนแกน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผานการทํางานทาง
วิชาการเพื่อพฒันานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ และจะไดมีการลงนามในขอตกลงความรวมมอืระหวางกัน ใน
วันที่ 8 พฤษภาคม 2551 ตอไป โดยมี (ราง) ขอตกลงฯ ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอื่นๆ 
  6.1  การจัดอบรมหลักสูตร “การเสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 
         ขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต” 
  ผูอํานวยการศนูยบริการวิชาการเสนอที่ประชุมวา ในชวงตนเดือนพฤษภาคม 2551 ศูนยบริการ
วิชาการ รวมกบัสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดอบรมหลักสูตร “การเสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต” จํานวน 6 รุน รุนละ 100 คน รวมจํานวน 600 คน ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
จังหวัดหนองคาย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานและเพิ่มพลังใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนภาคใตตอไป  ดังนั้น ในชวงดังกลาวจะมีขาราชการจาก
ภาคใตมาอยูในพื้นที่มหาวิทยาลัยจํานวนมาก จึงใครขอความรวมมอืคณะ/หนวยงาน รวมเปนเจาภาพใหการ
ตอนรับขาราชการจากภาคใตดวย 
   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ  ท่ีประชุมรับทราบ และขอใหศูนยบริการวิชาการมีหนังสือแจงคณะ/หนวยงานตางๆ
ใหทราบอีกครั้งดวย 
 
เลิกประชุมเวลา 13.08  นาฬิกา 

 
 
 
 
(ลงชื่อ)           กิตติชัย  ไตรรัตนศิรชิัย 
        (รองศาสตราจารยกิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย) 

                 รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 
                                           ปฏิบัติหนาที่เลขานุการที่ประชุมคณบดี 

 
 
 
 
 
นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์ 
นางสุภารัตน  มูลศรี 
ผูบันทึกรายงานการประชุม  

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  8/2551  ณ  วันศุกรท่ี  18 เมษายน 2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 9/2551 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 เรียบรอยแลว 


	ณ  ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2  อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
	                                             ((((((((((((((((((
	ผู้มาประชุม


