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รายงานการประชุมคณบดี 
วาระพิเศษ 

เมื่อวันศุกรท่ี 27 กรกฎาคม  2550 
ณ  หองประชุมสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ช้ัน 2  อาคารศูนยวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

                                              
ผูมาประชุม 
1. รศ.สุมนต  สกลไชย    อธิการบดี    ประธาน 
2. ผศ.อารมย ตัตตะวะศาสตร   รองอธิการบดีฝายบริหาร  
3. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 
4. รศ.ดารณี  หอมดี    ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี  
      แทนรองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 
5. ผศ.อนุชา  นิลประพันธ   ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
      แทนรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
6. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก    รองอธิการบดีฝายวิทยาเขตหนองคาย 
7. นายวินัย  ใจขาน    รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 
8. นายเทพฤทธิ์  ตุลาพิทักษ   รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
      แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร 
9. รศ.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
10. ผศ.เกียรติ  แสงอรุณ   รองคณบดีฝายบริหาร 
      แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร 
11. ผศ.ไพศาล  สุวรรณนอย   แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร 
12. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
13. รศ.สัญญา  รอยสมมุติ   รองคณบดีฝายบริหาร 
      แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร 
14. ผศ.เยาวลักษณ  อภิชาติวัลลภ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
15. นางวิไลพร  สุตันไชยนนท   รองคณบดีฝายวิชาการ 
      แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
16. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย   คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
17. ผศ.คณิต  วิชิตพันธุ    รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ 
      แทนคณบดีคณะเทคโนโลยี 
18. รศ.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 
19. นางอโนชา  นนทคุปต   ผูชวยคณบดีฝายบริหาร  
      แทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
20. รศ.มันทนา  สามารถ   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
21. ผศ.รุง  ธีระพิจิตร    คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 
22. ผศ.บุญสง  วัฒนกิจ    รองคณบดีฝายบริหาร  
      แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
23. นายกิตติบดี  ใยพูล    รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร 
24. รศ.พีรสิทธิ์  คํานวณศิลป   รักษาการคณบดีวิทยาการปกครองทองถื่น 
25. นางวลัยลักษณ  แสงวรรณกูล  รองผูอํานวยการฝายบริการวิชาการ 
      แทนผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 
      (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 
26. ศ.สุทธิพันธ  จิตพิมลมาศ   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
27. นายกิตติ  เธียรธโนปจัย   รองผูอํานวยการฝายระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
      แทนผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 
28. นายยุทธพงศ  วงศสวัสดิวัฒน  รองผูอํานวยการฝายบริหาร 
      แทนผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
29. รศ.อํานวย  คําตื้อ     ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 
30. ผศ.เพ็ญประภา  เพชระบูรณิน  รองผูอํานวยการฝายบริหาร  
      แทนผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 

(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
31. นางบุบผา  ชอบใช    ประธานสภาขาราชการและลูกจาง 
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32. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา    รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล  
      ปฏิบัติหนาที่เลขานุการที่ประชุม 

 
ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 
1.  รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
2.  ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธุ    รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 
3.  รศ.ลําปาง  แมนมาตย   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
5.  รศ.ชูชาติ  อารีจิตรานุสรณ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 
5.  รศ.พิษณุ  อุตตะมะเวทิน   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
6.  นายสมศักดิ์ ทองเอี่ยม   รองประธานสภาคณาจารยชั่วคราว 
      ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาคณาจารยชั่วคราว 
7.  นางสังวาล  ชางทอง    ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 

 
เริ่มประชุมเวลา 16.40 นาฬิกา 
 
  รองอธิการบดฝีายทรพัยากรบุคคลเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่สํานักงานคระกรรมการการอุดมศึกษาได
แจงเวียน ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือน                  
ในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางการกําหนดขอบังคับ ตาม
มาตรา 20 และมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ตอไป 
และเมื่อไดออกขอบังคับแลวใหแจงให ก.พ.อ. รับทราบดวย นั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของโดยเสนอ (ราง) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแก น วาดวย การบริหารขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ... ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในคราวประชุมครั้งที่ 
6/2550 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2550 และเพื่อใหการเตรียมการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเปนไป
ดวยความเรียบรอย รองรับ ตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยดังกลาว จึงเสนอ (ราง) ประกาศ ก.บ.บ. 
มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 3 ฉบับ ดังนี้  

1. (ราง) ประกาศ ก.บ.บ.มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง การกําหนดกรอบระดับตําแหนง
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหเปนระดับสูงข้ึน 

2. (ราง) ประกาศ ก.บ.บ. มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนด            
กรอบตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชียวชาญพิเศษ 

3. (ราง) ประกาศ ก.บ.บ. มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณา           
แตงตั้งขาราชการใหดํารงตาํแหนงระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับ                  
ชํานาญการพิเศษ 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ (ราง) ประกาศ ก.บ.บ.มหาวิทยาลัยขอนแกน 

จํานวนทั้ง 3 ฉบับ โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะใหปรับปรุงแกไข ในแตละฉบับ ดังนี้  
  
1. (ราง) ประกาศ ก.บ.บ.มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง การกําหนดกรอบระดับตําแหนงขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาใหเปนระดับสูงขึ้น 

  - ขอ 3 เห็นควรเพิ่มเติมและปรับนิยามศัพทตางๆ ดังนี้  
- “กรรมการประจําคณะ” ... แกไขเปน “คณะกรรมการประจําคณะ” หมายถึง 
คณะกรรมการประจําคณะ หรือคณะกรรมการที่ทําหนาท่ีคณะกรรมการประจําคณะ 

- “หัวหนางาน” หมายถึง หัวหนาหนวยงานภายใตกอง หรือ สํานักงานคณบดี 
หรือภายในหนวยงานที่เทียบเทาภายใตประกาศจัดตั้งตามมติสภามหาวิทยาลัย 

- “วิชาชีพ” หมายถึง การใชวิชาชีพท่ีมีพระราชบัญญัติรองรับ 
- และเพิ่มนิยามคําวา “หัวหนากลุมงาน” 

  - ขอ 4.1.1  
- ในขอยอยใหใส (  ) ใหครบถวน 
- ในขอยอย (1.3.2) “วุฒิปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเทา... (อาทิ  
แพทย/ทันแพทย/สัตวแพทย/นักวิจัย) 

- ขอ 4.2 “ตําแหนงประเภทผูบริหาร...” ใหปรับแกไขใหชัดเจนเปน “ตําแหนงประเภท
ผูบริหาร ซึ่งไมมีวาระ ตามขอ 7 ของขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การ
บริหารขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ...” 
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- ขอ 4.2.1 ตําแหนงหัวหนางานภายในกอง/สํานักงานคณบดีหรือภายในหนวยงาน    
ท่ีเทียบเทา กําหนดเปนตําแหนงระดับ 7 น้ัน เห็นควรใหหารือ ก.พ.อ. ในประเด็นวา        
จะสามารถกําหนดใหเปนตําแหนงระดับ 7 หรือระดับ 8 โดยพิจารณาตามขนาดขององคกร
ตามกรอบภาระงานที่รับผิดชอบไดหรือไม  

- ขอ 4.2.5 เห็นควรหารือ ก.พ.อ. วา หนวยงานที่มีลักษณะงานพิเศษ (โรงพยาบาล) นั้น 
หมายความรวมถึง หนวยงานอื่นที่ปฏิบัติหนาที่คลายกันไดหรือไม เชน โรงพยาบาลสัตว ศูนย
หัวใจสิริกิติ์ฯ เปนตน  

- ขอ 8 ขอความ “...และ 4.2...” ใหแกไขเปน “...และ 4.2 ท่ีไมใชตําแหนงควบ...”  
- ขอ 9.4 คําวา “ปริมาณยอนหลัง 3 ป” ใหแกไขเปน “ปริมาณงานยอนหลัง 3 ป” 
- ขอ 10 “...คณะกรรมการเพื่อกลั่นกรอง...” ใหแกไขเปน “...คณะกรรมการกลั่นกรอง...” 
- ขอ 11 ใหปรับแกไข ขอยอย ดังนี้  
  - ขอยอย 11.2 “เดือนเมษายน” ใหปรับแกไขเปน “เดือนพฤษภาคม”  
  - ขอยอย 11.3 “เดือนสิงหาคม” ใหปรับแกไขเปน “เดือนกันยายน”  

  ท้ังน้ี เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจนในทางปฏิบัติ เห็นควรใหมีการประชุมชี้แจงท่ีมาของ
การกําหนดรายละเอียดในแตละขอที่ปรากฏในประกาศฯ ตอไป และเพื่อใหการกําหนดกรอบระดับตําแหนง        
มีความเรียบรอย สมบูรณ ครอบคลุมกลุมหัวหนางานที่ไมมีวาระการดํารงตําแหนง    กลุมพนักงานมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงกับโครงสรางองคกร จึงมอบหมายใหฝายแผนและสารสนเทศ พิจารณาจัดโครงสรางองคกร
ในมหาวิทยาลัยใหชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อนําไปสูการจัดตําแหนงใหสัมพันธกับกรอบภารกิจ และโครงสราง
ขององคกรตอไป 
  
2. (ราง) ประกาศ ก.บ.บ. มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดกรอบตําแหนง

ระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชียวชาญพิเศษ 
- ขอ 3 ใหเพิ่มและปรับคํานิยามเหมือนขอ 1 (ราง) ประกาศ ก.บ.บ.มหาวิทยาลัยขอนแกน 
เรื่อง การกําหนดกรอบระดับตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหเปน
ระดับสูงขึ้น 

- ขอ 5.2.3 คําวา “สํานักงานเลขานุการคณะ” ใหแกไขเปน “สํานักงานคณบดี” 
- ขอ 8(2) ค่าํวา “คณะกรรมการกลาง” ใหพิจารณาปรับแกไขใชคําที่เหมาะสมยิ่งขึ้น 
- ขอ 9(3) คาํวา “ท่ี ก.ม.กําหนด” ใหแกไขเปน “ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
หรือ ตามที่ ก.พ.อ.แจง หรือตามที่มีระเบียบกําหนด” 

- ขอ 10 รอบของการดําเนินการ ใหกําหนดเปน 3 ครั้ง เหมือนท่ีกําหนดใน (ราง) 
ประกาศ ก.บ.บ. เรื่อง การกําหนดกรอบระดับตําแหนงขาราชการพลเรือน                    
ในสถาบันอุดมศึกษาใหเปนระดับสูงขึ้น   

- ขอ 11 ขอความ “...วินิจฉัยสั่งการได...” ใหปรับแกไขเปน “...วินิจฉัยสั่งการได        
โดยความเห็นชอบของคณะกรมการบริการงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน...” 

 
3. (ราง) ประกาศ ก.บ.บ. มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้ง

ขาราชการใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับเช่ียวชาญ และระดับชํานาญการพิเศษ 
- ขอ 2 ใหปรับแกไขเปน “ประกาศนี้ ใหใชกับผูเสนอขอดํารงตําแหนงใหม และใหใช
บังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป”   

- ขอ 3 ใหเพิ่มและปรับคํานิยามเหมือนขอ 1 (ราง) ประกาศ ก.บ.บ.มหาวิทยาลัยขอนแกน 
เรื่อง การกําหนดกรอบระดับตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหเปน
ระดับสูงขึ้น 

- ขอ 6 องคประกอบของการพจิารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตางๆ น้ัน ใหพิจารณา
ปรับแกไขใหตรงตามขอ 5(4) ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกําหนดระดับ
ตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น 

- เห็นควรปรับปรุงแกไขการใชคําตางๆ ใหม ควรเลือกใชคําใดคําหนึ่งโดยสม่ําเสมอ
เพื่อไมใหเกิดความสับสน เชน คําวา “ผูขอ”  หรือ “ผูเสนอขอ” 

   คําวา “คณะกรรมการกลาง” หรือ “คณะกรรมการประจําหนวยงาน” เปนตน 
- ขอ 9  ขอความ “...โดยผานการกลั่นกรองเบื้องตน...” ใหแกไขเปน “...โดยความ
เห็นชอบเบื้องตน...” 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  วาระพิเศษ  ณ  วันศุกรท่ี 27 กรกฎาคม 2550 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 14/2550 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2550 เรียบรอยแลว  

- ขอ 10 “การแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ” ควรแกไขเปน “การแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมิน” และสําหรับรายละเอียดวิธีการดําเนินการ ใหปรับแกไข       
ใหเหมือนกับท่ีกําหนดไวในขอ 8 ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกําหนด
ระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงท่ีสูงขึ้น 

- ขอ 14 “วันแตงตั้งใหดํารงตําแหนง” ใหแกไขเปน “วันท่ีมีผลในการดํารงตําแหนง” 
และเพิ่มขอความ “แลวแตกรณี” ตอทายขอความเดิม 

 
เลิกประชุมเวลา 18.40  นาฬิกา 

 
 
 
 
(ลงชื่อ)           สุลัดดา  ลอยฟา 
           (รองศาสตราจารยสุลัดดา  ลอยฟา) 

                                             รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล 
             ปฏิบัติหนาที่เลขานุการที่ประชุมคณบดี 

 
 
นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์ 
นางสุภารัตน  มูลศรี 
ผูบันทึกรายงานการประชุม  
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