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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  วารพิเศษ  ณ วันพุธท่ี 25  มีนาคม 2552 
หมายเหตุ  : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 6/2552 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 เรียบรอยแลว 

รายงานการประชุมคณบดี 1 
วาระพิเศษ 2 

เมื่อวันพุธท่ี 25 มีนาคม 2552 3 
ณ  หองประชุมสารสิน อาคารแกนกัลปพฤกษ มหาวิทยาลัยขอนแกน 4 

 5 

ผูมาประชุม 6 
1. รศ.สุมนต  สกลไชย    อธิการบดี     ประธาน 7 
2. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร   รองอธิการบดีฝายทรัพยสิน     8 
3. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 9 
4. ผศ.วันชัย  ธนาเศรษฐอังกูล   รองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพ 10 
5. ผศ.วินัย  ใจขาน    รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ   11 
6. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 12 
7. รศ.วนิดา  แกนอากาศ   รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ 13 
      แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 14 
8. ผศ.รักพงษ  เพชรคํา   รองคณบดีฝายบริหาร 15 
      แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร 16 
9. รศ.สุภาวดี  สวัสดิพรพัลลภ   รองคณบดีฝายบริหาร 17 
      แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 18 
10. ผศ.เสาวนี  ตรีพุทธรัตน   ผูชวยคณบดีฝายบริหาร 19 
      แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร 20 
11. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 21 
12. รศ.สัญญา  รอยสมมุติ   รองคณบดีฝายบริหาร 22 
      แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร 23 
      และรักษาราชการแทนรองผูอํานวยการฝายบริหาร  24 
      แทนผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ 25 
13. ผศ.ดุษฎี  อายุวัฒน    รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 26 
      แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 27 
14. รศ.เกรียงไกร  กิจเจริญ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 28 
15. รศ.กาญจนา  นาถะพินธุ   หัวหนาภาควชิาวิทยาศาสตรอนามัยส่ิงแวดลอม 29 
      แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 30 
16. รศ.สุวดี  โฆษิตบวรชัย   รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา 31 
      แทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 32 
17. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย   คณบดีคณะเภสัชศาสตร 33 
18. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี  34 
19. รศ.สมบูรณ  แสงมณีเดช   รองคณบดีฝายบริหาร 35 
      แทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 36 
20. ผศ.ทรงยศ  วีระทวีมาศ   คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 37 
21. รศ.มันทนา  สามารถ   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 38 
22. อ.กิตติบดี  ใยพูล    รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร 39 
23. นางณัฐสมล  ธนกูลรังสฤษดิ์   ผูชวยคณบดี 40 
      แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจดัการ 41 
24. รศ.คูณ  โทขันธ    รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ 42 
      แทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 43 
25. นางสุดใจ  ธนไพศาล   ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 44 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 45 
26. รศ.อํานวย  คําตื้อ    ผูอํานวยการศนูยบริการวิชาการ 46 
27. ผศ.เพ็ญประภา  เพชระบูรณิน  รองผูอํานวยการฝายบริหาร    47 

      แทนผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  48 
      (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 49 
28. ผศ.พรรณวดี  ตันติศิรินทร   ประธานสภาคณาจารย 50 
29. นางบุบผา  ชอบใช    ประธานสภาขาราชการและลูกจาง 51 
30. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา    รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล 52 
      ปฏิบัติหนาที่เลขานุการที่ประชุม 53 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  วารพิเศษ  ณ วันพุธท่ี 25  มีนาคม 2552 
หมายเหตุ  : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 6/2552 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 เรียบรอยแลว 

ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 1 
1.  รศ.รังสรรค  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 2 
2.  รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 3 

       และรักษาการคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 4 
3.  รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิรชิัย   รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 5 
4.  ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ    รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ  6 
5.  ศ.ละออศรี  เสนาะเมือง   คณบดีคณะวิทยาศาสตร 7 
6.  รศ.เฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี   คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 8 
7.  ศ.สุทธิพันธ  จิตพิมลมาศ   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 9 
8.  ผศ.อนัตต  เจาสกุล    ผูอํานวยการศนูยคอมพิวเตอร 10 
9.  นางสังวาลย   ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 11 
 12 
ผูเขารวมประชุม 13 
1. นายอัศนีย  ฐานสันโดษ   ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ 14 
      กรรมการในคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมิน 15 

การปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยฯ    16 
    17 
เริ่มประชุมเวลา 13.55 นาฬิกา 18 
 19 
  เมื่อครบองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดการประชมุ และเนื่องจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ20 
และวิเทศสัมพันธเดินทางไปราชการตางประเทศ จึงมอบหมายให รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลทําหนาที่21 
เลขานุการที่ประชุมคณบดีแทน จากนั้น ประธานไดดําเนนิการประชมุตามระเบียบวาระดังนี้ 22 
 23 
ระเบียบวาระที่ 1  การเวียนหนังสือขออนุมัติปริญญาใหกับผูสําเร็จการศึกษาตอสภามหาวิทยาลัย 24 
  ประธานเสนอที่ประชุมวา รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ไดขอใหแจงตอที่ประชมุ25 
ดวยวา เนื่องจากไดรับทราบจากผูบรหิารบางคณะวา ผูสําเรจ็การศกึษาที่จะเขารับการเกณฑทหารในปนี้ มีความ26 
จําเปนตองแสดงหลกัฐานการไดรับอนุมัติปริญญาภายในวันที่ 1 เมษายน 2552 ซึ่งตามกําหนดเดิมงานประชมุได27 
เวียนขออนุมตัปิริญญาเดือนมีนาคมรอบสุดทายตอกรรมการสภาฯชุดใหมไปแลวในรอบ 23-30 มีนาคม 2552 และ28 
จะมีการอนุมตัคิรั้งตอไปในการประชุมในวนัที่ 8 เมษายน 2552 แตชวงนี้อาจจะมีผูสําเรจ็การศกึษาที่เขาขาย29 
ดังกลาว ซึ่งตองไดรับอนุมตัิปริญญาภายในวันที่ 1 เมษายน 2552 เพือ่สามารถเขารบัการเกณฑทหารได จึงได30 
ตัดสินใจใหงานประชุมขออนุมัติเวียนอีก 1 รอบคือ 27 มีนาคม -1 เมษายน 2552 ในการนี้ คณะจะตองสงรายชือ่31 
ใหงานประชุมภายในวันที่ 26 มีนาคม 2552 กอนเวลา 12.00 น. 32 
  รองอธกิารบดฝีายพัฒนานักศึกษาเสนอตอที่ประชุมเพิ่มเติมวา กรณีนี้มีความสําคัญเนื่องจาก 33 
หากมหีลักฐานการไดรับอนมุัติปริญญาไปแสดงกอนที่จะเขารับการเกณฑทหารนั้น จะสามารถขอลดสิทธิ์34 
ระยะเวลาประจําการไดจาก 2 ป เปน 1 ป หรือหากสมคัรเองก็จะเหลอืเวลาประจําการเพียง 6 เดือน และได35 
สอบถามไปยังหนวยงานที่เกีย่วของเพิม่เตมิแลววา  สามารถที่จะใชใบรับรองการสําเร็จการศกึษาตามหลักสูตรไป36 
แสดงแทนใบปริญญาบัตรได แตทั้งนี้  อาจตองมหีนังสือชี้แจงเพิม่เตมิวาขณะนี้อยูระหวางการรออนุมัติปริญญา37 
จากสภามหาวทิยาลัยประกอบดวย แตทั้งนี้ อาจขึ้นกับดุลยพินิจของสัสดีแตละแหงดวย 38 
  จึงเสนอที่ประชุมเพือ่ทราบและเรงดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกลาวดวย 39 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 40 
 41 
ระเบียบวาระที่ 2  การประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อจายคาตอบแทน 42 
      การปฏิบัติงานเพิ่มประจําป 2551  43 
  รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล มอบใหผูอํานวยการกองการเจาหนาที่เสนอขอมูลเบ้ืองตนจากการ44 
ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานเพิ่มประจําป 2551 และนําเสนอ45 
ขอมูลรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยฯ (คําสั่ง46 
มหาวทิยาลัยขอนแกน ที่ 788/2552) ซึ่งแตงตั้งตามมตทิี่ประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งที่ 20/2550 เมื่อวันที่ 14 47 
ธันวาคม 2550 และครั้งที่ 21/2550 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2550  โดยสรุป เมื่อคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ได48 
พิจารณาผลการประเมิน ประกอบกับการสุมตรวจประเมินแลว ปรากฏวา  ผลการประเมินนั้นไมสอดคลอง49 
กับขอกําหนดการจาง ไมเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือดัชนีชี้วัดที่มหาวิทยาลัยกําหนด ผลงาน/50 
ผลการปฏิบัติงานไมสงผลสะทอนภาพที่ชัดเจน 51 
 52 
 53 
 54 
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  ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพิ่มเติมวา ประเด็นที่นําเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาในวันนี้ คือ 1 
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ มีขอคิดเห็นเสนอแนะวา เห็นควรใหคณะ/หนวยงานนํากลับไปพิจารณทบทวนอีกครั้ง 2 
โดยมหาวิทยาลัยจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและสุมตรวจประเมินใหมอีกครั้ง เมื่อเรียบรอยแลวจึง3 
จะจัดทําเปนประกาศฯ มหาวิทยาลัยในการจายคาตอบแทนตอไป 4 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 5 
  ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 6 

1. คณะ/หนวยงาน ควรพิจารณาใหความสําคัญกับการจัดทําขอกําหนดการจางกับพนักงาน7 
ใหมากยิ่งขึ้น ขอกําหนดการจางตองมีความชัดเจนเปนรูปธรรม ทั้งในแงของปริมาณและ8 
คุณภาพของงาน และสวนประกอบของหลักฐานเชิงประจักษ ซึ่งจะสงผลใหการพิจารณา9 
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อจายเงินคาตอบแทนเพิ่มเปนไปดวยความเรียบรอย 10 
โปรงใสและตรวจสอบได  11 

2. ความแตกตางในกลไกของระบบการประเมินในแตละคณะ/หนวยงานนั้น อาจเนื่องมาจาก 12 
ประเด็นปญหาการตีความทีไ่มเหมือนกัน ดังนั้น ควรตองมีการสรางความเขาใจใน13 
มาตรฐานการประเมินใหตรงกันดวย  โดยเฉพาะหลักฐานเชิงประจักษนั้น ควรตองเปน14 
มาตรฐานเดียวกันตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 15 

3. งบประมาณสําหรับจายคาตอบแทนเพิ่มประจําปดังกลาวมีแนวโนมวาจะเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น16 
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาหารือในที่ประชุมคณบดีอีกครั้ง เพื่อกําหนดนโยบายที่ชัดเจนใน17 
อนาคตตอไป โดยควรมีขอมูลยอนหลัง 5 ป ประกอบการพิจารณาดวย 18 

4. ในกรณีที่พนักงานไดรับมอบหมายใหทํางานที่ไมสอดคลองกับสัญญาจาง และมีผลปฏิบัติงาน19 
อยูในเกณฑดีเดน คณะควรไดชี้แจงขอมูลประกอบเพิ่มเติมดวย 20 

  มต ิ  จากขอมูลรายงานของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ท่ีประชมุคณบดีจึงเห็นสมควรให21 
คณะ/หนวยงาน พิจารณาทบทวนผลการประเมินอีกครั้ง  โดยการพิจารณาทบทวนใหอยูในดุลยพินิจของ22 
คณะกรรมการประเมินในระดับคณะ/หนวยงาน และไมควรตองใหพนักงานมีสวนเก่ียวของในกระบวนการนี้ 23 
 24 
เลิกประชุมเวลา 15.17 นาฬิกา 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
            สุลัดดา  ลอยฟา 30 
           (รองศาสตราจารยสุลัดดา  ลอยฟา) 31 
                    รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล 32 

                          ปฏบัิติหนาที่เลขานุการที่ประชุมคณบดี 33 
 34 
 35 
 36 
นางสุภารัตน  มูลศรี 37 
นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์ 38 
ผูจดรายงานการประชุม  39 


