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รายงานการประชุมคณบดี 
ครั้งท่ี 13/2550 

เมื่อวันศุกรท่ี 20 กรกฎาคม  2550 
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ 

                                              
ผูมาประชุม 
1. รศ.สุมนต  สกลไชย    อธิการบดี    ประธาน 
2. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร   รองอธิการบดีฝายบริหาร 
3. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา    รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล 
4. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศริิชัย   รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี  
5. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
6. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธุ   รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 
7. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 
8. นายวินัย  ใจขาน    รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 
9. รศ.ลําปาง  แมนมาตย   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
10. ผศ.เทพฤทธิ์  ตุลาพิทักษ   รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา  
      แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร 
11. รศ.สุภาวดี  สวัสดิพรพัลลภ   รองคณบดีฝายบริหาร 
      แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
12. ผศ.เกียรติ  แสงอรุณ    รองคณบดีฝายบริหาร 
      แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร 
13. ผศ.ไพศาล  สุวรรณนอย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
14. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
15. รศ.สัญญา  รอยสมมุติ   รองคณบดีฝายฝายบริหาร 
      แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร 
16. รศ.ประสิทธิ์  คุณุรัตน   รองคณบดีฝายบริหาร 
      แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
17. รศ.ชูชาติ  อารีจิตรานุสรณ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 
18. นายอุดมการณ  สาระลักษณ   เลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร 
      แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
19. รศ.อินทรพล  หอวิจิตร   คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 
20. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย   คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
21. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี  
22. รศ.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 
23. รศ.ธนวิทธิ์ จันทะรี     รองคณบดีฝายวิจัย 
      แทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
24. รศ.มันทนา  สามารถ    คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
25. ผศ.รุง  ธีระพิจิตร    คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 
26. นางณัฐสมล  ธนกูลรังสฤษดิ์   ผูชวยคณบดี 
      แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจดัการ 
27. รศ.คูณ  โทขันธ    รักษาการรองคณบดีฝายบริหาร  
      แทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 
28. รศ.สมาน  ลอยฟา    ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 
29. นางสินี  ชวงฉํ่า    แทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
30. ผศ.อนัตต  เจาสกุล    ผูอํานวยการศนูยคอมพิวเตอร 
31. ผศ.ชูศักดิ์  คุปตานนท   ผูอํานวยการศนูยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
32. รศ.อํานวย  คําตื้อ    ผูอํานวยการศนูยบริการวิชาการ 
33. รศ.ภาวดี   ภักดี    รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

แทนผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 
(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 

34. นายอมร  สินเธาว    รองประธานสภาขาราชการและลูกจาง คนที่ 1 
      แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง  
 
  

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  13/2550  ณ  วันศุกรท่ี 20 กรกฎาคม 2550 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 14/2550 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2550 เรียบรอยแลว 
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35. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 
      ปฏิบัติหนาที่เลขานุการที่ประชุม 
36. นางสังวาลย  ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 
       
ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 
1. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
2. นายกิตติบดี  ใยพูล    รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร 
3. นายสมศักย  ทองเอี่ยม   รองประธานสภาคณาจารยชั่วคราว  
      ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาคณาจารยชั่วคราว 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.40 นาฬิกา 
 

 เมื่อครบองคประชุมแลว ประธานไดกลาวเปดประชุม และเนื่องจากรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศ-
สัมพันธ ติดราชการอื่น จึงไดมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ ทําหนาที่เลขานุการที่ประชุมคณบดีแทน 
และประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบยีบวาระดังตอไปนี้  

 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอท่ีประชุม    
  1.1  ความคืบหนาเก่ียวกับ (ราง) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ... 
  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ขณะนี้ (ราง) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน ไดผานการ
พิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติวาระ 1 เรียบรอยแลว โดยไดมีการแตงตั้งคณะกรรมาธิการรับแปรญัตติ      
ซึ่งหากไมมีเหตุขัดของประการใด คาดวาจะมีผลบังคับใชไดประมาณเดือนพฤศจิกายน 2550  ซึ่งจะเปนการ
ปรับเปลี่ยนครั้งใหญของระบบราชการ เชน เรื่องการยกเลิกระบบซี สวนประเด็นที่เกี่ยวของและจะนํามาปรับใช   
กับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษานั้น คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)  
จะเปนผูพิจารณา ซึ่งมีแนวโนมวา จะอนุโลมใชพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวกับขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาดวย ดังนั้นจึงตองติดตามความคืบหนาในเรื่องดังกลาวตอไป  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 

1.2    (ราง) พระราชบัญญัติ วาดวย การแบงสวนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา  
 ประธานเสนอตอที่ประชุมวา (ราง) พระราชบัญญัติ วาดวย การแบงสวนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา 

ไดผานการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติเรียบรอยแลว โดยจะมีผลบังคับใชเมื่อไดประกาศในพระราชกิจจานเุบกษา 
ซึ่งสาระสําคัญใน (ราง)พระราชบัญญัติฉบับดังกลาวนั้น จะใหอํานาจการแบงสวนงานภายในของมหาวิทยาลัยที่ไมใชการ
แบงสวนงานโดยพระราชกฤษฎีกาและไมไดใชงบประมาณของมหาวิทยาลัย เปนไปโดยสะดวกคลองตัวยิ่งขึ้น เชนกรณี 
คณะนิติศาสตร วิทยาเขตหนองคาย เปนตน และสงผลให คณบดี ผูอํานวยการของหนวยงานที่แบงสวนงานตาม
พระราชบัญญัติดังกลาว มีสิทธิ เทาเทียมคณบดี/ผูอํานวยการของหนวยงานตามพระราชกฤษฎีกา  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  1.4  แนะนําผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคนใหม 
  ประธานไดกลาวตอนรับและแนะนํา ผศ.ชูศักดิ์ คุปตานนท ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คนใหม โดยเริ่มปฏิบัติหนาที่เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งท่ี  12/2550 เมื่อวันท่ี 13 กรกฎาคม  2550 
  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 12/2550 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2550 โดยมีการแกไข  ดังนี้ 
   - หนา 3  วาระที่ 1.3 บรรทัดที่ 22 “เวลา 13.00 น.” ใหแกไขเปน “เวลา 15.00 น.” 
   - หนา 6 วาระที่ 5.3 บรรทัดที่ 8 ขอความ “...และคาครองชีพ สําหรับ...” ใหแกไขเปน “...และคา
ครองชีพ การชําระเงินกูรวมทั้งการติดตามหนี้ใหเปนไปตามแบบ กยศ. กองทุนฯ ขอแจงวงเงินใหกูยืม และแนว
ปฏิบัติการกูยืมเงินเฉพาะผูที่เคยกู กรอ. ดังนี้” และบรรทัดที่ 23 ทายขอความ “รวมวงเงินกู 30,094,030 บาท ซึ่ง
มีรายละเอียด...” ใหแกไขเปน “รวมวงเงนิกู 30,094,030 บาท สําหรับผูกูตอเนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแกนและ
สถาบันการศึกษาอื่น กองทนุฯไดจดัสรรวงเงินกู 201,673,600 บาท สําหรับผูกู 4,066 ราย ซึ่งมรีายละเอียด....” 
   - หนา 8 มติที่ประชุมวาระที่ 6.1 ใหเพิ่มเติมขอความ “และแตงตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณา
รายละเอียดของ (ราง) ระเบียบฯ ดังกลาว ประกอบดวย รองอธิการบดีฝายบริหาร คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 
และผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา” 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  13/2550  ณ  วันศุกรท่ี 20 กรกฎาคม 2550 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 14/2550 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2550 เรียบรอยแลว 
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   - หนา 9 วาระที่ 6.4 ใหปรับแกไขมติที่ประชุมเปนดังนี้ “ มติ ที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบ
เงินทุนจํานวน 1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาท) เพื่อสมทบเขากองทุน ฯพณฯ พจน  สารสิน” 

 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน    
  3.1  ผูบริหารมหาวิทยาลัยรวมงานวันคลายวันเกิดทานนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  
  ประธานแจงตอที่ประชุมวา เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 ผูบริหารมหาวทิยาลัยหลายทาน       
ไดเดินทางไปรวมงานวันคลายวันเกิดทานนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  พลตํารวจเอก เภา   สารสิน 
ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ซึ่งในโอกาสนี้ ทานนายกสภามหาวิทยาลัยไดกลาวขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแกน
และอธิการบดไีดรับเกียรติใหขึ้นไปมอบเงินจํานวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบเขากองทุนฯพณฯพจน  สารสิน ดวย 
และนอกจากนี ้ยังมีผูมอบเงนิสมทบเขากองทุนดังกลาวอีกจํานวน 50,000 บาทดวย 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 

 3.2  ขอความรวมมือสงใบตอบรับเขารวมงาน พ.ศ.พอเพียงสัญจร จังหวัดขอนแกน  
 รองฝายพัฒนานักศึกษาเสนอตอที่ประชุมวา ขอความรวมมือใหคณะ/หนวยงาน กรุณาสงใบตอบรับ 

เขารวมงาน พ.ศ.พอเพียงสัญจร ในระหวางวันที่ 5-9 กันยายน 2550 ณ ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก ภายใน
วันที่ 25 กรกฎาคม 2550 ที่ฝายพัฒนานักศึกษา 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและใหความรวมมือดวย 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   

4.1  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง การเปนอาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระ และ 
        (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง แนวปฏิบัติในการอุทธรณผลการสอบ 
                   วิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอที่ประชุมวา  ตามที่มหาวิทยาลัยไดประกาศใชระเบียบ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2550 
นั้น เนื่องจากในระเบียบฯดังกลาว ขอ 22 ไดกําหนดคณุสมบัติอาจารยที่ปรึกษาหลัก แตสําหรับอาจารยที่ปรึกษา
การศึกษาอิสระใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการใหคําปรึกษา
การศึกษาอิสระ เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง 
การเปนอาจารยที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ และ (ราง) ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการอุทธรณผลการสอบ
วิทยานิพนธ หรือการศึกษาอิสระ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550 ไดใหความเห็นชอบแลว  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ (ราง) ประกาศฯทั้งสองฉบับดังกลาว 
โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 
  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง การเปนอาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระ  
  1.  ควรเพิ่มนิยามคําวา “อาจารยท่ีปรึกษา” 
  2.  เห็นควรพิจารณาปรับปรุงเรื่องการใชถอยคําในรางประกาศฯใหเหมาะสมยิ่งขึ้น เชน  
        การใชคํา “วุฒิทางการศึกษา” หรือ “วุฒิการศึกษา”  “อาจารยท่ีปรึกษา” หรือ  
       “อาจารยท่ีปรึกษาอิสระ” ควรพิจารณาใชคําใดคําหนึ่ง และใชใหเหมือนกันทุกท่ี  เปนตน  
  3.   ขอ 4.2  ควรขยายความของ “ผูเชี่ยวชาญเฉพา” วาเก่ียวของกับประเด็นการศึกษา 
        และมีรายชื่อตามบัญชีท่ีคณะจัดทําไว 
  4.  ขอ 5.1  ขอความ “คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอเหตุผล...” ใหปรับแกไขเปน  

      “คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือ ผูรับผิดชอบหลักสูตร เสนอเหตุผล...”  
 

(ราง) ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการอุทธรณผลการสอบวิทยานิพนธ หรือการศึกษาอิสระ
 1.    ขอ 3  ควรปรับแกไขนิยามของคําวา “การศึกษาอิสระ” ใหเหมือนกันในรางประกาศ 2 ฉบับ  

2.   ขอ 4 ขอความ “...ภายใน 30 วัน นับแตวันประกาศผลการสอบอยางเปนทางการ”  
         ใหแกไขเปน “...ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงผลการสอบอยางเปนการทางการ”   

       และควรเพิ่มเติมสาระในเรื่องการอุทธรณ ดังนี้ 
 -  การอุทธรณจะกระทําได เมื่อไดรับแจงผลการสอบครั้งท่ี 2 อยางเปนทางการแลว  
3. ขอ 5 ระยะเวลา “ภายใน 30 วัน” ใหปรับแกไขเปน “ภายใน 45 วัน” และใหเพิ่มเติม

ขอความ “และกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเปน สามารถขอขยายระยะเวลาได ท้ังน้ี ไมเกิน 
ครั้งละ 30 วัน และไมเกิน 2 ครั้ง โดยแจงใหผูอุทธรณไดรับทราบดวย”  

 
รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  13/2550  ณ  วันศุกรท่ี 20 กรกฎาคม 2550 

หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 14/2550 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2550 เรียบรอยแลว 
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  4.2  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา 
                              ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
  รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลเสนอที่ประชุมวา เพื่อใหการบริหารจัดการเพือ่พัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร เปนไปอยางมีระบบ สอดคลองกับเปาหมายและยุทธศาสตรของคณะและมหาวิทยาลัย 
โปรงใส และมีความยุติธรรมตอบุคลากร จึงขอเสนอ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง การบริหารจัดการ
เพื่อพัฒนา ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ ทั้งนี้ ประกาศนี้ จะมีผลใช
บังคับใชตั้งแตปงบประมาณ 2551 เปนตนไป 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 
เรื่อง การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ตามที่เสนอ โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะ 
ใหปรับปรุงแกไข ดังนี้ 

1. ขอ 3 ใหปรับแกไข เพิ่มเติม นิยามคําศัพท ตางๆ  ดังนี้ 
- คา “กอง” หมายถึง กองที่สังกัดสํานักงานอธิการบดี และรวมถึง                      
หนวยงานตางๆ ในสํานักงานอธิการบดีท่ีไมไดสังกัดกองดวย 

- คําวา “ผูบังคับบัญชาชั้นตน” ในความหมายใหเพิ่ม  “เลขานุการคณะ/ศูนย/
สถาบัน/สํานัก และหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน” เขาไปดวย 

- คําวา “บุคลากร” หมายถึง “บุคลากรทุกประเภทที่สังกัดและปฏิบัติงาน           
ในมหาวิทยาลัยขอนแกน” 

2. ขอ 6 ใหเพิ่มเติมเปนวรรคสอง ดังนี้ “ผูดํารงตําแหนงผูบริหาร เชน อธิการบดี คณบดี 
ผูอํานวยการ ศูนย สถาบัน สํานัก หรือตําแหนงอื่นๆ ท่ีมีภาระหนาท่ีท่ีกําหนดสําหรับ
ตําแหนงอยูแลว ก็ใหเปนไปตามที่กําหนดในตําแหนงน้ันๆ” 

 
  4.3  (ราง) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารขาราชการพลเรือน 
         ในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ... 
  รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลเสนอที่ประชุมวา เพื่อกําหนดหลกัเกณฑและวิธีการ            
บริหารขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย เปนไปอยางคลองตัว และเปนไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547  จึงขอเสนอ (ราง) ขอบังคับ        
สภามหาวิทยาลัย วาดวย การบริหารขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ...     
และขอใหผูชวยเลขานุการที่ประชุมเปนผูนําเสนอสาระตางๆ ในแตละหมวดตาม (ราง) ขอบังคับฯดังกลาว         
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ (ราง) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
วาดวย การบริหารขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ...ตามที่เสนอ  
ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะใหปรับปรุงแกไข ดังนี้ 

1. หนา 1 ขอ 3 นิยามคําศัพทตางๆ ใหปรับปรุงแกไข ดังนี้  
- “ผูบริหาร” ใหระบุความหมาย ใหครอบคลุมประเภทผูบริหารท้ังหมด             

ท่ีกลาวถึงใน (ราง) ขอบังคับฯ ดวย 
- เพิ่มนิยามคําวา “ท่ีประชุมคณบดี” และใหเพิ่มสาระวาดวย องคประกอบของที่

ประชุมคณบดี เขาไปดวย 
2. หนา 2 ขอ 5.1.1 (9) “หัวหนาหนวยงานที่รับผิดชอบงานดานบริหารงานบุคคล”     

ใหแกไขเปน  “หัวหนาหนวยงานระดับกองหรือเทียบเทา ท่ีดูแลรับผิดชอบงานดาน
บริหารงานบุคคล” 

3. หนา 5 ขอ (4) แกไขเปน “แตงตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ” และเพิ่มเติมเปน     
(5) บุคคลใดบุคคลหนึ่ง...” 

4. หนา 5 “ขอ 7 (4) อาจารยหรือตําแหนงอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดตาม
หลักเกณฑของ ก.พ.อ.”  เห็นควรระบุเก่ียวกับ หลักเกณฑการไดมาซึ่งตําแหนงทาง
วิชาการ ของตําแหนงอื่นใหชัดเจนดวย 

5. หนา 6 ขอ (7.5) ตัดคําวา “(โรงพยาบาล)” ออก 
6. คําวา “สํานักงานเลขานุการคณะ” ใหแกไขเปน “สํานักงานคณบดี”  และใหปรับ 

แกไขถอยคําตางๆ ใน(ราง)ขอบังคับฯ ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
7. เห็นควรปรับเปลี่ยนช่ือ “คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข” เปน “คณะกรรมการ

อุทธรณ รองทุกข และพิทักษระบบคุณธรรม” 
8. เพื่อใหกรรมการชุดตางๆ ภายใตขอบังคับฯ น้ี สามารถปฏิบัติไดคลองตัว เห็นควร

เพิ่มเติมขอความ “ในกรณีท่ีคณะกรรมการครบวาระการดํารงตําแหนงแลว และอยู

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  13/2550  ณ  วันศุกรท่ี 20 กรกฎาคม 2550 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 14/2550 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2550 เรียบรอยแลว 
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ระหวางการดําเนินการแตยังไมครบองคประกอบของคณะกรรมการ เห็นควรให
คณะกรรมการชุดเดิมปฏิบัติหนาที่ไปกอน และหากมีกรรมการคนใดคนหนึ่งลาออก       
ใหกรรมการเทาท่ีมีอยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได” 

9. ควรพิจารณาใหองคประกอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกข  เปนบุคคลคนละกลุมกัน แตเพื่อประโยชนของการเชื่อมโยง
ขอมูลในทางปฏิบัติ เห็นควรใหซ้ํากันไดเฉพาะรองอธิการบดีท่ีรบัผิดชอบงานดาน
บริหารงานบุคคล และ หัวหนาหนวยงานระดับกอง หรือเทียบเทา ท่ีรับผิดชอบงาน
ดานบริหารงานบุคคล 

 
  4.4  (ราง) ประกาศ ก.บ.บ.มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนด 
                              ตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เปนระดับท่ีสูงขึ้น 
   
  4.5  (ราง) ประกาศ ก.บ.บ. มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเลื่อนและ 
                              แตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น 
   
  รองอธกิารบดฝีายทรพัยากรบุคคลเสนอใหที่ประชุมวา พิจารราศึกษาขอมุลในรายละเอียดของ (ราง) 
ประกาศ ก.บ.บ. ตามวาระที ่4.4 และ 4.5 ขางตน โดยจะขอเรียนเชิญประชุมคณบดวีาระพิเศษ ในวันศุกรที่ 27 
กรกฎาคม 2550 เวลา 16.00 น. เปนตนไป ณ หองประชุมสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ชั้น 2 อาคารศูนยวชิาการ  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ หากมีขอคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติม กรุณาแจงที่ฝายทรัพยากร
บุคคล เพื่อรวบรวมเสนอที่ประชุมคณบดี วาระพิเศษตอไป  
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหจัดประชุมคณบดีวาระพิเศษ เพื่อพิจารณา
เรื่องดังกลาว ในวันศุกรท่ี 27 กรกฎาคม 2550 เวลา 16.00 น. เปนตนไป  
 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

5.1 โครงการฝกอบรมและสัมมนาสําหรับผูบริหาร 
5.1.1  โครงการฝกอบรมและสัมมนา ผูนําการเปลี่ยนแปลงระดับองคกร สําหรับ 

ผูบริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยขอนแกน รุนท่ี 1  
  รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลเสนอที่ประชุมวา ไดจัดทําโครงการฝกอบรมและสัมมนา       
ผูนําการเปลี่ยนแปลงระดับองคกร สําหรับผูบริหารระดบัสูง รุนที 1 ขึ้น โดยมีรายละเอียดหลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค กรอบของหลักสูตร ระยะเวลาการฝกอบรม กลวิธีการอบรมจะเนนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง 
ประกอบดวยการเสริมสรางความเขาใจในแนวคิด บรรยาย แลอภิปรายโดยผูทรงคุณวุฒิ การศึกษาดูงานเพื่อ  
ศึกษาตวัอยางที่ประสบความสําเร็จ ทั้งในและตางประเทศ การประชุมปฏิบัติการเพื่อนําประสบการณมาวิเคราะหและ
เรียนรูรวมกัน โดยใชเวลาทั้งส้ิน 30 ชั่วโมง และศึกษาดูงานดานกลยุทธการบริหาร “ผูนําการเปลี่ยนแปลงระดับ
องคกร” จํานวน 10 ชั่วโมง ซึ่งรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ ฝายฯ จะจัดสงรายละเอียด
ขอมูล ไปยังคณะ หนวยงานตางๆ ภายในวันจันทรที่ 23 กรกฎาคม 2550  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และขอความรวมมือในการบริหารเวลาเพื่อรวมอบรมและ                  
สัมมนาตลอดระยะเวลาของหลักสูตรดวย  
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  

  
5.1.2 โครงการฝกอบรมและสัมมนาผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารหลักสูตร 

การเรียนการสอน และการวิจัย สําหรับผูบริหารระดับกลาง 
มหาวิทยาลัยขอนแกน รุนท่ี 1 

  รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลเสนอที่ประชุมวา ไดจัดทําโครงการฝกอบรมและสัมมนาผูนํา
การเปลี่ยนแปลงดานการบริหารหลักสูตร การเรียนการสอน และการวิจัย สําหรับผูบริหารระดับกลาง
มหาวิทยาลัยขอนแกน รุนที่ 1 ขึ้น โดยมีรายละเอียดหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค กรอบของหลักสูตร 
ระยะเวลาการฝกอบรม กลวิธีการอบรมจะเนนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง ประกอบดวยการเสริมสรางความเขาใจ
ในแนวคิด บรรยาย แลอภิปรายโดยผูทรงคุณวุฒิ การศึกษาดูงานเพื่อ  ศึกษาตัวอยางที่ประสบความสําเรจ็ ทั้งใน
และตางประเทศ การประชุมปฏิบัติการเพื่อนําประสบการณมาวิเคราะหและเรียนรูรวมกัน โดยใชเวลาทั้งส้ิน 30 ชั่วโมง 
และศึกษาดูงานดานกลยุทธการบริหาร “ผูนําการเปลี่ยนแปลงดานดานการบริหารหลักสูตร การเรียนการสอน และ
การวิจัย” จํานวน 10 ชั่วโมง ซึ่งรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ ฝายฯ จะจัดสงรายละเอียด
ขอมูล ไปยังคณะ หนวยงานตางๆ ภายในวันจันทรที่ 23 กรกฎาคม 2550 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และขอความรวมมือในการพจิารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม เพื่อเขา
รวมอบรมและสัมมนาตลอดระยะเวลาของหลักสูตรดวย 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  13/2550  ณ  วันศุกรท่ี 20 กรกฎาคม 2550 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 14/2550 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2550 เรียบรอยแลว 
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5.2  การขออนุญาตจัดใหมีการเรี่ยไรเพื่อสาธารณประโยชนของนักศึกษา 
รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ เสนอที่ประชุมวา  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  

ไดมีหนังสือที่ มท 0307.4/ว 10185 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2550 เรื่องการขออนุญาตจัดใหมีการเรี่ยไรเพื่อ
สาธารณประโยชนของนักศึกษา  มีสาระโดยสรุปคือ ดวยนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนหลายแหง ไดจัด
กิจกรรมในลักษณะของการเรี่ยไรเงินหรือสิ่งของ เพื่อนําเงินหรือส่ิงของไปชวยเหลือสังคมที่อยูหางไกลหรือ
ทุรกันดาร ในรูปแบบของโครงการออกคายอาสา ซึ่งการดําเนินการดังกลาวนักศึกษาไมไดมีการขออนุญาตเรี่ยไร
ใหถูกตองตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช 2487 ซึ่งอาจทําใหมีผูทุจริตแอบอางใชเปนชองทาง
ในการแสวงหาผลประโยชน เนื่องจากไมมีหนวยงานตรวจสอบไดวา เงินหรือส่ิงของที่ไดรับบริจาคนั้น ไดนําไปใช
ตามวัตถุประสงคที่ไดประกาศไวหรือไม กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จึงสงเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ
และคําขออนุญาตจัดใหมีการเรี่ยไร มาเพื่อใหหนวยงานไดประชาสัมพันธใหนักศึกษาไดรับทราบและถือปฏิบัติตอไป 
ทั้งนี้ สามารถติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ สํานักงานสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง วังไชยา นางเลิ้ง 
เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทรศัพท 0-2356-9552 หรือที่ web site : www.dopa.go.th/  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ และขอใหฝายพัฒนานักศึกษา รวมกับกองกิจการนักศึกษา แจง
ขอมูลใหนักศึกษาไดรับทราบและถือปฏิบัติดวย 
 

5.3  สรุปสาระสําคัญการประชุมคณะกรรมการภาคประชาชนเพื่อพฒันามหาวิทยาลัยขอนแกน 
  ประธานเสนอที่ประชุมวา   ตามเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงาน ก.พ.ร.    
ในตัวชี้วัดที่ 14 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวม
ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ นั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัย ไดแตงตั้งคณะกรรมการภาคประชาชนเพื่อ
พัฒนามหาวทิยาลัยขอนแกน ขึ้น โดยประกอบดวยผูแทนจากทุกภาคสวนรวมเปนกรรมการ  และไดจัดใหมี           
การประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันศุกรที่ 6 กรกฎาคม 2550 ระหวางเวลา 10.00-12.00 น. ณ หองประชุม สูขวัญ 
อาคารขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแกน  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดําเนินงานของ
คณะกรรมการฯ และการรับฟงขอคิดเห็นเสนอแนะ เกี่ยวกับการเรียนการสอน การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และการบริหารจัดการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ไดใหขอคิดเห็นเสนอแนะมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม  และจากการหารือรวมกับฝายวิชาการฯ และสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการแลว เห็นควรกําหนดประเด็น
หลักเรื่อง การรับเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ในระดับปริญญาตรี  รวมถึง โครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษาแกกลุมผูดอยโอกาส และการจัดหาทุนการศึกษาตามความเหมาะสม ตามโครงการ “คนขอนแกนไม
ทอดทิ้งกัน” เพื่อหารือในรายละเอียดรวมกับคณะกรรมการฯ ในการประชุมคราวตอไป 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมเพิ่มเติมวา เพื่อใหการรวบรวมขอมูลตามตัวชีว้ัดที่ 14 
สมบูรณ ยิ่งขึ้น จึงขอความรวมมือใหคณะ รายงานกิจกรรมที่ไดมีการประชุมพบปะศิษยเกาในโอกาสตางๆ หรือการ
จัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกันนี้ แจงใหมหาวิทยาทราบเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลตอไปดวย  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและเห็นชอบในหลักการการกําหนดประเด็นหลักเพื่อหารือรวมกับ
คณะกรรมการภาคประชาชนฯตามที่เสนอ 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ และพิจารณาใหความเห็นชอบใหกําหนดประเด็นหลกัในการประชุม
คณะกรรมการภาคประชาชนฯ เรื่อง การรับเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ในระดับปริญญาตรี              
เพื่อหารือในการประชุมคราวตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ 

6.1 รายงานผลการจัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบตัิเมื่อมีกรณีท่ีคูสัญญาทางปกครอง 
กระทําผิดหรือฝาฝนเงื่อนไขของสัญญา 

ประธานเสนอตอที่ประชุมวา   ดวยเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2550 สํานักงานกฎหมาย ไดจดัประชมุ 
ชี้แจงแนวทางปฏิบัติเมื่อมีกรณีที่คูสัญญาทางปกครองกระทําผดิหรือฝาฝนเงื่อนไขของสัญญา เพือ่ใหคณะ/ 
หนวยงานเกดิความเขาใจและสามารถปฏบัิติตามแนวทางดังกลาวไดอยางถูกตอง ไมเกดิผลเสียตอทางราชการ  
รวมทั้งใหขอมลูเกี่ยวกับลักษณะเรื่อง หรอืพฤตกิารณ หรือสัญญา วา หากมีเรื่องใดมีลักษณะที่เขาขาย และแตละ
เรื่องสิทธิเรียกรองจะเริม่เมือ่ใด ซึ่งในการประชุมชี้แจงดังกลาว มเีลขานุการคณะและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบดานการ
เจาหนาที่เขารวมประชมุ จํานวนทั้งส้ิน 40 คน  และผูเขารวมประชมุไดเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ในหลายประเด็นดวยกัน ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ในโอกาสนี้ ขอเสนอแนะใหคณะ 
หนวยงาน จัดระบบ กลไกรองรับ และจดัทําคําส่ังแตงตั้งเจาหนาทีท่ีรับผิดชอบปฏิบัติเรื่องนี้โดยเฉพาะ และหากคณะ 
หนวยงานใดยังไมไดรับทราบขอมูลหรือยงัไมชดัเจน ขอใหประสานไปยังสํานักงานกฎหมายเพื่อใหขอมูลตอไป 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  13/2550  ณ  วันศุกรท่ี 20 กรกฎาคม 2550 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 14/2550 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2550 เรียบรอยแลว 
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  6.2 รายงานผลการพิจารณาและเสนอความคิดเห็นขององคกรตามรัฐธรรมนญู 
                               ตอรางรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช... (ฉบับรบัฟงความคิดเห็น) 
 รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธเสนอที่ประชุมวา ตามที่คณะกรรมาธิการรับฟงความ
คิดเห็นขององคกรตามรัฐธรรมนูญ สภารางรัฐธรรมนูญไดดําเนินการจัดสัมมนารับฟงความคิดเห็นตอรางรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ...(ฉบับรับฟงความคิดเห็น) และมหาวิทยาลัยไดสงผูแทนนิสิต นักศึกษา เขา
รวมสัมมนากับคณะกรรมาธิการฯ ระหวางวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2550 ณ โรงแรมโซฟเทล ราชาออคิด จังหวัด
ขอนแกน ซึ่งมหาวิทยาลัยไดรายงานผลการพิจารณาและเสนอความคิดเห็นขององคกรตามรัฐธรรมนูญตอราง
รัฐธรรมนูญไปแลวนั้น บัดนี้ ทางคณะกรรมาธิการฯไดสรุปผลการพิจารณาและเสนอความคิดเห็นขององคกรตาม
รัฐธรรมนูญตอรางรัฐธรรมนูญฯ เรียบรอยแลว จึงขอสงรายงานผลการพิจารณาดังกลาวมายังมหาวิทยาลัยเพื่อ
นําไปใชประโยชนตอไป   
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 6.3  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินรางวัล 
                              ใหแกขาราชการและลูกจางประจํา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน  
         ประจําปงบประมาณ 2549 
 รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยไดรบัการจัดสรรเงินรางวัล ประจําป
งบประมาณ 2549 จํานวน 18,472,407.42 บาท เพื่อนํามาจายเปนเงินรางวัลประจําปใหแกขาราชการและ
ลูกจางประจําในสังกัด ในการนี้ เพื่อใหการจายเงินรางวัลเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย การเบิก
จายเงินรางวัลสําหรับผูบริหารและสําหรับหนวยงานเพื่อจายใหแกขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานของรัฐ 
พ.ศ.2547  และระเบียบเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548   (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2550 และ
หนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ดวนที่สุด ที่ นร 1201/2673 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2550 จึงขอเสนอ (ราง) (ราง) 
ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินรางวัล ใหแกขาราชการและลูกจางประจํา สังกัด
มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ 2549  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม โดยมี
สาระสําคัญ ในขอ 4 และ ขอ 5 ดังนี้ 
 ขอ 4  คณะท่ีมีสิทธิไดรับเงินรางวัล ตองมีผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจาํป
งบประมาณ พ.ศ.2549 ไมต่ํากวา 3.00 คะแนน 
 ขอ 5 ใหคณะที่ไดรับการจัดสรรเงินรางวลัตามขอ 4 แบงเงินรางวัลออกเปน 2 สวน ในอัตราสวน 
40:60 ดังนี้ 
 สวน ก 40%  จัดสรรใหแกผูมีสิทธิไดรับเงินรางวัลทุกคนเปนจํานวนที่เทาเทียมกัน 
 สวน ข 60%  จัดสรรใหกับขาราชการและลูกจางประจําตามผลการปฏบัิติราชการในระดับดีขึ้นไป  
   และการมีสวนรวมในความสําเรจ็ของสวนราชการ 
 ทั้งนี้ การจัดสรรเงินรางวัลในสวน ข ใหคณะ พิจารณาวางหลักเกณฑการจัดสรรเงินรางวัลใหกับ
ขาราชการและลูกจางประจําในสังกัดในสังกัดที่มีผลงานระดับดีขึ้นไป และพิจารณาถึงความรวมมือในการสราง
ผลงานของคณะและความโดดเดนเฉพาะของผลงานรายบุคคลที่สอดคลองกับภารกิจและผลงานของคณะ โดย
หลักเกณฑการจัดสรรเงินรางวัลดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจาก กรรมการประจําคระ/สถาบัน/สํานัก/ศูนย/
วิทยาเขต แลวแตกรณี และสํานักงานอธิการบดี โดยความเห็นชอบของที่ประชุมหัวหนาสํานักงานอธิการบดี 
ผูอํานวยการสํานัก/กอง และหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน แลวสงใหมหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง)ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงิน
ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินรางวัล ใหแกขาราชการและลูกจางประจํา สังกัด
มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ 2549 และพรอมนี้ไดแนบประกาศหลักเกณฑการจัดสรรเงินรางวลัฯ 
ประจําปงบประมาณ 2548 มาเพื่อประกอบการพิจารณาดวยแลว 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบหลักการตามรางประกาศฯ ท่ีเสนอ โดยมี
ขอคิดเห็นเสนอแนะใหปรับแกไข ดังนี้ 
  1.   ขอ 4 แกไขคําผิด คําวา “...ไมต่ําวา ...” ใหแกไขเปน “ไมต่ํากวา ...” และใหเพิ่มเติม 
        ขอความ “โดยจํานวนเงินรางวัลท่ีคณะจะไดรับขึ้นอยูกับระดับคะแนนผลการประเมิน 
         การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ” ตอทายขอความเดมิ 
 2.  ขอ 5 สวน ก ปรับแกไขเปนดังน้ี “สวน ก 40% จัดสรรใหแกผูมีสิทธิไดรับเงินรางวัล 
       ตามขอ 3.1 ทุกคนเปนจํานวนที่เทาเทียมกัน” 
 3.   เห็นควรระบุเพิ่มเติมเพื่อใหชัดเจนดวยวา การจัดสรรเงินรางวัลตามรางประกาศฯนี้ 
       ยังมีสวนเงินรางวัลของผูบริหารที่จะสมทบเพิ่มเติมใหอีก 30% ในภายหลัง 
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 6.4  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการดําเนินการทางวินัยกับขาราชการพลเรือน 
        ในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งพนจากราชการไปแลว 
  ผูชวยเลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(ก.พ.อ.) ไดออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการดําเนินการทางวินัยกับขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งพนจากราชการไปแลว ทั้งนี้ เพื่อเปนแนวทางใหสภาสถาบันอุดมศึกษาไปกําหนดขอบังคับ
ของสภาสถาบันอุดมศึกษา วาดวย การดําเนินการทางวินัยกับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งพนจาก
ราชการไปแลว ตามมาตรา 53 และมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ซึ่งประกาศ ก.พ.อ. เรื่องดังกลาว มีสาระสําคัญ คือ 
 “ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดถูกกลาวหาวาไดกระทําผิดวินยัอยางรายแรงหรือความ
ปรากฏตอผูบังคับบัญชาวาขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง  แมขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาผูนั้นจะพนจากราชการไปแลว ผูบังคับบัญชามีหนาที่ตองดําเนินการทางวินัยแกขาราชการผูนั้น ภายใน
หนึ่งป นับแตวันที่พนจากราชการ 
 ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับกรณีที่ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูนั้นพนจาก
ราชการเพราะเหตุตาย หรือเพราะถูกลงโทษปลดออก หรือไลออกจากราชการ” 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  6.5  การประชุมเพื่อรับทราบแนวปฏิบัติในการออกเสียงประชามติ สําหรับกําหนด 
            แนวทางรณรงคในสถาบันอุดมศึกษา  
  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอที่ประชุมวา สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา ไดมี
หนังสือที่ ศธ 0508/ว903 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2550 เชิญรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตนักศึกษาของ 
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประชุมเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 เพื่อรับทราบแนวปฏิบัติในการออกเสียง
ประชามติ สําหรับกําหนดแนวทางรณรงคในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
ในสวนของมหาวิทยาลัย ในเบื้องตน ฝายพัฒนานักศึกษาไดประสานกับสํานักงานคระกรรมการการเลือกตั้ง           
จ.ขอนแกน ขอเอกสาร “ความรูเกี่ยวกับการออกเสียงประชามต”ิ เพื่อรมรณรงค ประชาสัมพันธโดยเอกสารดังกลาว
มีสาระ นารู และวัตถุประสงคที่จะใหทุกคนไดเห็นความสําคัญของการออกเสียงประชามติ และเขาใจถึงความหมาย 
ตลอดจนกระบวนการขั้นตอนในการออกเสียงประชามติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พ.ศ. 2549 เพื่อเตรียมความพรอมสําหรบัการออกเสียงประชามติระดับชาติครั้งแรกของประเทศไทย 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และขอความรวมมือในการประชาสัมพันธไปยังนักศึกษาและบุคลากร
และขอความนวมมือใหนักศึกษารวมรณรงคในชุมชนโดยรอบ และเชิญชวนไปใชสิทธิ์ในการออกเสียงประชามติ
โดยอิสระแลเปนกลาง ในวันที่ 19 สิงหาคม 2550 นี้  
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ และมอบฝายพัฒนานักศึกษารวมกับ ฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ
พิจารณาจัดทําคัตเอาท ประชาสัมพันธ เชิญชวนไปใชสิทธิออกเสียงประชามติดังกลาว  
 
  6.6  ขออนุมตัิใชเงินรายไดเพื่อจัดซื้อลฟิท ท่ีมีคําพิพากษาของศาลใหคืนใหกับบริษัทผูฟองคดี  
  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากกรณีการกอสรางอาคารเรยีนและปฏิบัติการคณะ-
วิทยาศาสตร (SC.08) ไมแลวเสร็จตามสัญญา และมีการดําเนินคดีลฟิท  ซึ่งศาลแพงไดพิพากษาคดี เมื่อวันที่   
11 เมษายน 2550 ใหมหาวิทยาลัยคืนลิฟท พรอมอุปกรณในสภาพเรียบรอยใหแกโจทก คือบริษัทไทยลิฟท 
อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) ในการนี้ จึงมีความจําเปนตองขออนุมัติใชเงินรายได เพื่อจัดซื้อลิฟท ดังกลาว โดยขอ
อนุมัติใชเงินทุนสํารองสะสม เปนเงินจําวน 3,800,000 บาท (สามลานแปดแสนบาทถวน) ทั้งนี้ ผานความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ โดยวิธีการเวยีนหนังสือ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 เรียบรอยแลว 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 
 
เลิกประชุมเวลา 12.25 นาฬิกา 
 
 
          (ลงชื่อ)            รังสรรค  เนียมสนิท 

        (รองศาสตราจารยรังสรรค  เนียมสนิท) 
                       รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 

                                                 เลขานุการที่ประชุมคณบดี 
นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์ 
นางสุภารัตน  มูลศรี 
ผูบันทึกรายงานการประชุม  
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