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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครัง้ที ่ 15/2549  ณ วันที่  18 ตุลาคม 2549
หมายเหตุ : ไดรบัการรบัรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 16/2549 เม่ือวันที่ 8 พฤศจิกายน 2549 เรียบรอยแลว

รายงานการประชุมคณบดี
คร้ังที่ 15/2549

เมือ่วันพุธที่ 18 ตุลาคม  2549
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ

                                             
ผูมาประชุม
1. รศ.ดํ ารงค  หอมดี รองอธิการบดีฝายบริหาร ประธาน
2. ผศ.อารมย  ตตัตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
3. นายภูมิศักดิ์  พิทักษเข่ือนขันธ รักษาราชการแทนผูอํ านวยการสํ านักบริหารการวิจัย

แทนรองอธิการบดีฝายวิจัย
4. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
5. ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
6. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท รองอธกิารบดีฝายพัฒนาบุคลากร
7. ผศ.วันชัย   สุมเล็ก รองอธกิารบดีฝายวิทยาเขตหนองคาย
8. ผศ.อัญชลี ตตัตะวะศาสตร รองคณบดีฝายวิชาการ

แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
9. รศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ คณบดคีณะเกษตรศาสตร
10. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร
11. ศ.ละออศรี  เสนาะเมือง คณบดคีณะวิทยาศาสตร
12. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา คณบดคีณะศึกษาศาสตร
13. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย คณบดคีณะพยาบาลศาสตร
14. ศ.วรุิฬห  เหลาภัทรเกษม คณบดีคณะแพทยศาสตร
15. ผศ.เยาวลักษณ  อภิชาติวัลลภ คณบดคีณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
16. รศ.ชชูาติ อารีจิตรานุสรณ คณบดคีณะเทคนิคการแพทย
17. รศ.พิษณุ  อุตตมะเวทิน คณบดคีณะสาธารณสุขศาสตร
18. รศ.อินทรพล  หอวิจิตร คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
19. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย คณบดคีณะเภสัชศาสตร
20. ผศ.เกษม  นันทชัย  คณบดีคณะเทคโนโลยี
21. รศ.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย คณบดคีณะสัตวแพทยศาสตร
22. รศ.ธาดา  สุทธิธรรม คณบดคีณะสถาปตยกรรมศาสตร
23. รศ.มันทนา  สามารถ คณบดคีณะวิทยาการจัดการ
24. นายพยุงศิลป  เปศรี รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา

แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
25. นายกิตติบดี  ใยพูล รักษาราชการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร
26. รศ.ชรัตน  มงคลสวัสดิ์ รักษาราชการแทนผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร
27. รศ.สมภพ  พระธานี ผูอ ํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
28. รศ.จิตเจริญ  ไชยาคํ า ผูอ ํานวยการศูนยบริการวิชาการ
29. รศ.พีระศักดิ์  ศรีฤาชา ผูอ ํานวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล

(ส ํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)
30. รศ.สุธา  ภูสิทธิศักดิ์ รองประธานสภาคณาจารย คนที่ 2

แทนประธานสภาคณาจารย
31. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข รองอธกิารบดีวิชาการและวิเทศสัมพันธ

เลขานุการที่ประชุม
32. นางสังวาลย ชางทอง ผูชวยเลขานุการที่ประชุม

ผูไมมาประชุมเน่ืองจากติดราชการและภารกิจอ่ืน
1. รศ.สุมนต  สกลไชย อธิการบดี
2. รศ.สมาน  ลอยฟา ผูอ ํานวยการสํ านักวิทยบริการ

(ส ํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู)



- 2 -

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครัง้ที ่ 15/2549  ณ วันที่  18 ตุลาคม 2549
หมายเหตุ : ไดรบัการรบัรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 16/2549 เม่ือวันที่ 8 พฤศจิกายน 2549 เรียบรอยแลว

เร่ิมประชุมเวลา  09.40 นาฬิกา

เน่ืองจากอธกิารบดเีดนิทางไปราชการตางประเทศ จึงมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายบริหารทํ าหนา
ทีป่ระธานทีป่ระชมุคณบดีแทน ประธานไดกลาวเปดประชุมและดํ าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปน้ี

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองแจงตอที่ประชุม
-ไมมี-

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณบดี คร้ังที่ 14/2549 เมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2549
ทีป่ระชุมมีมติใหแกไข ดังน้ี

- หนา 1   ผูเขารวมประชุม ลํ าดับที่ 20 แกไขเปน ผศ. อาภรณี ไชยาคํ า รองคณบดีฝายวิชาการ
แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร

- รายงานการประชมุลับ วาระที่ 6.2  ใหตรวจสอบและเพิ่มเติมคํ านํ าหนานาม ของผูไดรับการ
เสนอชือ่ เชน ศาสตราจารย และ ดร. ใหครบตามคุณวุฒิ

เม่ือแกไขเรียบรอยแลวที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 14/2549 เม่ือวันที่ 11
ตลุาคม 2549

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสบืเน่ืองจากการประชุมคร้ังกอน   
3.1  การดํ าเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณา
       แตงต้ังบุคคลใหดํ ารงตํ าแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
       ศาสตราจารย พ.ศ. 2549
เลขานุการทีป่ระชมุเสนอตอทีป่ระชมุวา ดวยคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา (ก.

พ.อ.) ไดออกประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลกัเกณฑและวธิกีารพิจารณาแตงตัง้บคุคลใหด ํารงต ําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2549 เพ่ือใหสภาสถาบนัอดุมศกึษาใชเปนแนวทางในการออกขอบงัคบัตาม
มาตรา 17 แหงพระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ. 2547 โดยในการพจิารณาแตงตัง้
บคุคลใหด ํารงต ําแหนงทางวชิาการในแตละสถาบนัตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบบัน้ี จะเร่ิมใชกบัผูเสนอขอก ําหนดต ําแหนง
ตัง้แตวนัที ่1 ตลุาคม 2549 (วนัทีส่ภาสถาบนัรับเร่ือง ซ่ึง มข. ก ําหนดใหเปนวนัทีก่องการเจาหนาทีรั่บเร่ือง)  เปนตนไป

บดัน้ี สภามหาวทิยาลัยขอนแกน คราวประชุมคร้ังที่ 8/2549 เม่ือวันที่ 6 กันยายน 2549 ไดมีมติเห็น
ชอบ “ขอบงัคบัมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวย หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํ ารงตํ าแหนงผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2549” รวมทั้งไดมีคํ าสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 
24/2549 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตํ าแหนงทางวิชาการ  เรียบรอยแลว

ดงัน้ัน เพ่ือใหการด ําเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เปนไปดวยความเรียบรอย มหาวทิยาลยัจึงไดจัดท ํา 
(ราง) ประกาศฯ ตางๆ ทีเ่กีย่วของ พรอมทัง้ไดเวยีนใหคณะ/หนวยงานรวมแสดงความคดิเหน็ และไดจัดใหมีการประชมุ
คณบด ี รองคณบดฝีายวชิาการ เลขานุการคณะ และหวัหนาภาควชิา/สาขาวชิาเมือ่วนัที ่ 22 กนัยายน 2549 และไดนํ า
ความคดิเหน็และขอเสนอแนะบางสวนมาแกไขปรับปรุงประกาศเรียบรอยแลว จึงใครขอเสนอประกาศ ทัง้ 2 ฉบบั มาเพ่ือ
ใหทีป่ระชมุคณบดพิีจารณาอกีคร้ังหน่ึง ดงัน้ี

1.  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่     /2549) เร่ือง ข้ันตอนและวิธีการพิจารณาแตง
ตัง้บคุคลใหด ํารงตํ าแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย

2.  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่     /2549) เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการประเมนิผล
การสอน เพ่ือประกอบการพจิารณาแตงตัง้บคุคลใหด ํารงต ําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย  และ
ศาสตราจารย

จึงเสนอทีป่ระชมุเพ่ือพิจารณาใหความเหน็ชอบ (ราง) ประกาศมหาวทิยาลยัทัง้  2 ฉบบัดงักลาวขางตน
มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว  มมีติเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวทิยาลัยทัง้ 2 ฉบบั  ตามทีเ่สนอ โดย

ฝายวชิาการรับไปปรับถอยคํ าในประกาศฯ ใหชัดเจนย่ิงข้ึนกอนประกาศใชตอไป   ทั้งน้ี ที่ประชุมมขีอคิด
เห็นเสนอแนะ  ดังน้ี

1.  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่     /2549) เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการ
ประเมนิผลการสอน เพือ่ประกอบการพจิารณาแตงต้ังบคุคลใหดํ ารงต ําแหนงผูชวยศาสตราจารย                รอง
ศาสตราจารย และศาสตราจารย

- ขอ 6.1 (1) – (4) ใหระบุใหชัดเจนวา เอกสารหลักฐานหรือขอมูลใดที่ตองมี และขอใดที่
มหีรือไมมีก็ได

- ในขอ 7.3  ใหพิจารณาเพิ่มเติมถอยคํ า วาใหคณะสงรายงานผลการประเมิน โดยระบุให
ชัดเจนวาผานการประเมินระดับชํ านาญ หรือชํ านาญพิเศษ หรือเช่ียวชาญ
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-  ในแบบฟอรมตัวอยางรายงานผลการประเมิน ชองหมายเหตุขอ 3 ควรเพิ่มเติมให
พิจารณาจากเอกสารตางๆดวย   และใหมหาวิทยาลัยรวบรวมรายช่ืออาจารยในมหาวิทยาลัยที่มี
คุณสมบติัเหมาะสมทีจ่ะเปนผูประเมินผลการสอน  เพื่อใหคณะไดใชประโยชนในการพิจารณาแตงต้ังเปน
อนุกรรมการประเมินผลการสอน

- เพือ่ใหการประเมนิผลการสอนของแตละคณะมมีาตรฐานใกลเคียงกนั มหาวทิยาลัยควรจดัท ําคู
มอืหลกัเกณฑและวธิกีารประเมนิผลการสอน  ใหคณะไดใชประกอบการพจิารณาด ําเนินการตอไปดวย

2. อ่ืนๆ
-  ขอใหกองการเจาหนาทีร่วบรวมรายชือ่อาจารยในมหาวทิยาลัยทีม่คุีณสมบติัเปนคณะกรรมการ

ผูทรงคุณวฒุภิายนอก  เสนอให สกอ. ดํ าเนินการใหอยูบญัชีรายช่ือผูทรงคุณวฒุทิี ่ก.พ.อ. ก ําหนด ดวย

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา
4.1  รางประกาศฯ เร่ือง หลักเกณฑและแนวทางของโครงการทีม่ลัีกษณะไมเขาขายตองขอ
        รับรองดานจริยธรรมการวจิยัในมนุษยและโครงการทีส่ามารถขอรบัการพจิารณา
        จริยธรรมการวจิยัในมนุษยแบบเร็ว
ผูแทนรองอธิการบดีฝายวิจัยเสนอตอที่ประชุมวา ดวยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย

มหาวทิยาลยัขอนแกน ไดจัดเตรียม (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เร่ือง หลักเกณฑและแนวทางของโครง
การทีมี่ลกัษณะไมเขาขายตองขอรับรองดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษยและโครงการที่สามารถขอรับการพิจารณาจ
ริยธรรมการวจัิยในมนุษยแบบเร็ว และเพ่ือให(ราง)ประกาศมีความสมบูรณย่ิงข้ึน  ไดเปดโอกาสใหบุคลากรภายใน
มหาวทิยาลยัขอนแกน ไดแสดงความคิดเห็นผานทางเว็บไซต ภายใน 2 สัปดาห โดยใหเสนอความคิดเห็นเปนลาย
ลกัษณอกัษรและลงชือ่จริงของผูเสนอขอคิดเห็นอยางชัดเจน ไปยังงานประชุมกองกลาง ภายในวันที่ 16 ตุลาคม
2549 ซ่ึงไดครบกํ าหนดแลวน้ัน

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลวเห็นควรใหฝายวจิยัพจิารณาจดัท ําเปน (ราง)ประกาศหลกัเกณฑ

และแนวทางของโครงการฯ ที่เขาขาย และไมเขาขายตองขอรับรองดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษยฯ เปน
ภาพรวมในฉบับเดียวกันเพื่อใหเกิดความชัดเจน  โดยแนบระเบียบฯหรือเอกสารที่เกี่ยวของประกอบ
การพจิารณาดวย  และควรเปลี่ยนช่ือประกาศเปน “แนวปฏิบัติในการพิจารณาโครงการวิจัยที่เขาขายและ
ไมเขาขายตองขอรับรองดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย…”   นอกจากน้ีที่ประชุมมขีอสังเกตวา โครง
การวจิยัในระดับบณัฑติศึกษาจะเขาขายตองดํ าเนินการตามประกาศฯนี้หรือไม หากเขาขาย มหาวิทยาลัย
จะมวีธิกีารใดใหนักศึกษาสามารถดํ าเนินการไดรวดเร็วทันเวลา

4.2 โครงการจดัต้ังสํ านักงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด ําริ มหาวทิยาลัยขอนแกน
ผูแทนรองอธกิารบดฝีายวจัิยเสนอตอทีป่ระชมุวา สบืเน่ืองจากมหาวทิยาลยัขอนแกน มีการด ําเนินโครง

การอนัเน่ืองมาจากพระราชด ําริหลายโครงการ อาท ิชดุโครงการวจัิยอนุรักษพันธกุรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด ําริ สมเดจ็
พระเทพรัตนราชสดุา สยามบรมราชกมุารี (อพ.สธ.) พ้ืนทีโ่คกภูตากา อ ําเภอภูเวยีง จังหวดัขอนแกน โครงการบูรณาการ
ตามแนวพระราชดํ าริและกํ าลังเตรียมดํ าเนินโครงการตามแนวพระราชดํ าริเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงโครงการทีเ่กีย่วของ
กบัพระราชด ําริเหลาน้ี มหาวทิยาลยัขอนแกน เหน็วาตองด ําเนินการอยางจริงจัง และควรมกีารรวบรวมใหมีหนวยงานรับผิด
ชอบเพือ่ใหเกดิการประสานงานอยางเปนรูปธรรม และกอใหเกิดประโยชนตอสังคมอยางเต็มที่ จึงเห็นควรจัดตั้ง
“ส ํานักงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดํ าริฯ” ข้ึน

ในการนีฝ้ายวจัิย โดยส ํานักบริหารการวจัิย ไดขอความเหน็จากผูบริหารและผูทรงคณุวฒิุทีเ่กีย่วของ
พิจารณาใหความเหน็แลว  จึงไดจัดท ําโครงการจดัตัง้ส ํานักงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด ําริฯ ซ่ึงมีรายละเอยีดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชมุ

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลวเห็นชอบทีจ่ะใหมหีนวยงานกลางในการประสานงาน สนับสนุน

บรูณาการพนัธกจิหลักของมหาวทิยาลัยในการด ําเนินโครงการและกจิกรรมทีส่นอง และตามแนวพระราชดํ าริ
ฯ  แตในระยะแรกควรอยูภายในองคกรที่มีอยูแลว  เชน  สํ านักบริหารการวิจัย  ทั้งน้ี ขอใหมีคณะกรรมการ
จากคณะหนวยงานทีเ่กีย่วของรวมกนัพจิารณาวา  โครงสรางองคกรทีม่อียูเพยีงพอกบัการด ําเนินการในเรือ่ง
ดังกลาวไดแลวหรือไม  หากมคีวามจ ําเปนตองเสนอจดัต้ังสํ านักงานฯข้ึนมาใหมควรตองมเีหตุผลเชิงยุทธ
ศาสตรทีชั่ดเจนโดยมองในภาพรวมของมหาวทิยาลัย   โดยขอใหนํ าเสนอทีป่ระชุมคณบดพีจิารณาอกีคร้ัง
และท่ีประชุมมขีอคิดเห็นเสนอแนะเพิม่เติม ดังน้ี

-   การอางองิโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด ําริ ควรมหีลักฐานแสดงชดัเจน
-   หนวยงานดงักลาวควรมภีารกจิหลักในเร่ืองการตดิตอประสานงานเทาน้ัน
-   แผนงบประมาณทีก่ ําหนดไวในขอ 9 ของโครงการ ขอใหตัดในสวนทีเ่กีย่วของกบั
     ศูนยบริการวชิาการ ออก
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4.3 (ราง) หลักเกณฑการจายเงินคาตอบแทนการปฏบิติังานเพิม่ประจ ําปของพนักงาน
มหาวทิยาลัยโดยใชเงนิรายได

รองอธกิารบดฝีายพัฒนาบุคลากรเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่กํ าหนดใหมีระบบพนักงาน
มหาวทิยาลยัโดยใชเงินรายได น้ัน ยังไมมีหลักเกณฑการจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานเพิ่มประจํ าป      
กองการเจาหนาทีจึ่งไดรางหลกัเกณฑโดยไดเปรียบเทยีบตารางของพนกังานมหาวทิยาลยัเงินงบประมาณแผนดินและ
ลกูจางชั่วคราว ดังน้ี

พนักงานมหาวทิยาลยั
 (งบประมาณแผนดนิ)

(ประกาศ อ.ก.ม. ฉบบัที6่/2545)

ลกูจางชัว่คราวเงนิรายได
ประกาศ อ.ก.ม. ฉบบัที ่12/2546

พนักงานมหาวทิยาลยั (เงินรายได)
(รางประกาศมหาวทิยาลยั
ฉบบัที ่     /2549)

หลักการ (ระเบยีบคาตอบแทนและ
สวสัดกิารของพนกังานมหาวทิยาลยั
(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2544)

หลักการ
ขอ 4 การจายเงินคาตอบแทนการ
ปฏิบตังิานเพิม่เตมิประจ ําป ส ําหรับ
ลกูจางชัว่คราวใหพิจารณาจาก

หลักการ
ขอ 4 ใหคณะจัดสรรเงินคาตอบแทน
การปฏบิตังิานเพิม่ประจํ าปส ําหรับ
พนักงานมหาวทิยาลยัไวรอยละ ….

ขอ 4 การก ําหนดเงินเพ่ิมเพ่ือจาย
เปนคาตอบแทนการปฏบิตังิานเพิม่
ประจํ าป ส ําหรับพนักงาน
มหาวทิยาลยัใหเปนไปตามระเบยีบ
มหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย คา
ตอบแทนและสวสัดกิารพนักงาน
มหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2543
และทีแ่กไขเพ่ิมเตมิ

- สถานะทางการเงนิของคณะ
  จายไดไมเกนิรอยละ 10 ของเงิน
  คาจางรวมทัง้ปจากเงินรายไดของ
  คณะทีล่กูจางชัว่คราวปฏบิตังิานใน
  ปจจุบนั

จากหมวดเงนิคาจางพนักงาน
มหาวทิยาลยัทัง้ป  เพ่ือเปนเงินคาตอบ
แทนใหแกพนักงานมหาวทิยาลยัโดย
ใชเงินรายไดตามผลการปฏบิตังิานเพิม่
ประจํ าป
ขอ 5 การก ําหนดเงินเปนคาตอบแทน
การปฏบิตังิานเพิม่ประจ ําป ส ําหรับ
พนักงานมหาวทิยาลยัโดยใชเงินรายได
ใหพิจารณาจาก
 - สถานะทางการเงนิ
 -จายไดไมเกนิรอยละ……..ของเงินคา
จางรวมทัง้ป จากเงินรายไดของคณะที่
พนักงานมหาวทิยาลยัปฏิบตังิานในปจจุบนั

คุณสมบติั
ขอ 5 พนักงานมหาวทิยาลยั ตอง
เปนผูทีไ่ดรับการพิจารณาเลือ่นเงิน
เดอืนในปน้ันรวมกนัไมนอยกวา 1
ข้ัน และผลการประเมนิภาระงาน ตอง
อยูในเกณฑระดบัดข้ึีนไป โดยไดรับ
คาตอบแทนการปฏบิตังิานเพิม่ประ
จํ าป ดงัน้ี

สายผูสอน 0-30%

คุณสมบติั
ขอ 6 พนักงานมหาวทิยาลยั จะไดรับ
การพิจารณาใหไดรับเงินคาตอบแทน
การปฏบิตังิานเพิม่ประจํ าป จะตองเปน
ผูทีไ่ดรับการพิจารณาเลือ่นข้ันเงินเดอืน
ในปน้ันรวมกนัไมนอยกวา 1 ข้ัน และ
ผลการประเมนิภาระงานเปนไปตามขอ
ก ําหนดในสญัญาจาง และอยูในเกณฑ
ระดบัดข้ึีนไป โดยใหไดรับเงินคาตอบ
แทนการปฏบิตังิานเพิม่ประจ ําป ดงัน้ี

การ
ประเมนิ
อยูใน
ระดบั

คาคะแนน คาตอบ
แทนทีไ่ด

(%)

การประเมนิอยู
ในระดบั

คาตอบแทนทีไ่ด

ดี …….%
ดเีดน …….%

*
ประเภท ลาปวย มาท ํางาน

สาย
ดเีดน

ดี

ไมเกนิ…
วนัท ําการ
ไมเกนิ…
วนัท ําการ

ไมเกนิ…
คร้ัง

ไมเกนิ…
คร้ัง

ดี

ดเีดน

62-67
68-73
74-79

80-85
86-91
92-100

5
10
15

20
25
30

คุณสมบติั
ขอ 5 คุณสมบัติของผูที่จะไดรับเงิน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานเพิ่ม
ประจํ าป
   5.1 เปนลกูจางชัว่คราวทีไ่ดรับการ
จางและแตงตัง้ในต ําแหนงน้ันๆ จาก
มหาวทิยาลยั ตดิตอกนัเปนระยะเวลา
ไมนอยกวา 5 ป ในคณะ/กองเดยีวกนั
    5.2 -
    5.3 -
    5.4 ปฏิบตังิานทีมี่ความสามารถสงู
เกนิกวาต ําแหนงหนาทีจ่นเกดิประโยชน
ตอทางราชการ และปฏบิตังิานใน
ต ําแหนงหนาทีข่องตนเปนผลดดีวย หรือ
    5.5  -
    5.6 รอบปทีแ่ลวมาตองไมขาดราช
การ โดยไมมีเหตสุดุวสิยั
    5.7 จํ านวนวนัลาและจ ํานวนคร้ังใน
การมาท ํางานสายในรอบปทีแ่ลวมาอยู
ในเกณฑ  ดงัน้ี
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พนักงานมหาวทิยาลยั
 (งบประมาณแผนดนิ)

(ประกาศ อ.ก.ม. ฉบบัที6่/2545)

ลกูจางชัว่คราวเงนิรายได
ประกาศ อ.ก.ม. ฉบบัที ่12/2546

พนักงานมหาวทิยาลยั (เงินรายได)
(รางประกาศมหาวทิยาลยั
ฉบบัที ่     /2549)

สายสนบัสนุน 0-20% ประเภท ลาปวย มาท ํางาน
สาย

การประเมินอยู
ในระดับ

คาคะแนน คาตอบแทนที่
ได (%)

ดีเดน ไมเกนิ 6
วันท ําการ

ไมเกนิ 6 ครัง้

ดี ไมเกนิ 8   วัน
ท ําการ

ไมเกนิ 8 ครัง้ดี 62-67
68-73
74-79

5
7.5
10

ดีเดน 80-85
86-91
92-100

15
17.5
20

การลาปวยเกนิกวาจํ านวนคร้ังที่
ก ําหนดไวขางตน และผูบงัคบับญัชา
รับรองวาเปนผูปฏิบตังิานด ีอาจ
พิจารณาจายคาตอบแทนการปฏบิตัิ
งานเพิม่ได
    5.8 ผานการประเมินการปฏิบัติ
งานตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะ
ก ําหนดอยูในหลักเกณฑระดับดีและ
ดเีดน

วธิกีาร
ขอ 6 ใหคณะ แตงตัง้คณะกรรมการ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานของ
พนักงานมหาวทิยาลยัเพ่ือพิจารณา
การจายเงินคาตอบแทนการปฏบิตัิ
งานเพิม่ประจํ าปส ําหรับพนักงาน
มหาวทิยาลยั

วธิกีาร
ขอ 6 การใหไดรับคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานเพิม่ ใหไดรับ ดงัน้ี
การประเมนิ       คาตอบแทน
   ด ี         1-5% ของคาจางรวมทัง้ป
 ดเีดน     6-10% ของคาจางรวมทัง้ป

ขอ 7 ใหคณะเสนอผลการพจิารณา
การจายคาตอบแทนการปฏบิตังิาน
เพ่ิมใหมหาวทิยาลยัออกค ําสัง่เพ่ือ
ประกอบการเบกิจาย

วธิกีาร
ขอ 7 ใหคณะ แตงตัง้คณะกรรมการ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังาน
มหาวทิยาลยัโดยใชเงินรายไดในรอบป
ทีแ่ลวมาเสนอตอมหาวทิยาลยัเพ่ือ
พิจารณาจายคาตอบแทนการปฏบิตังิาน
เพ่ิมประจ ําป

จึงนํ าเสนอทีป่ระชมุเพ่ือพิจารณา
มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมมีติใหรองอธกิารบดีฝายพฒันาบคุคลพจิารณาแตงต้ังคณะ

ท ํางานเพือ่ทบทวนหลกัเกณฑการจายเงินคาตอบแทนการปฏบิติังานเพิม่ประจ ําป (โบนัส) ของบคุลากรทัง้  3
กลุม ไดแก พนักงานมหาวทิยาลัย(เงนิงบประมาณแผนดิน)  ลูกจางช่ัวคราวเงนิรายได  พนักงาน
มหาวทิยาลัย (เงนิรายได)  โดยจดัท ําใหเปนระบบและพจิารณารายรบัของมหาวทิยาลัยประกอบดวย

4.4 การสรรหาผูอํ านวยการศนูยบริการวชิาการ
ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ตามคํ าสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 3/2546 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ

2546 แตงตัง้ให รองศาสตราจารยจิตเจริญ  ไชยาคํ า ดํ ารงตํ าแหนงผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ ตั้งแตวันที่ 18
กมุภาพันธ 2546 เน่ืองจากบุคคลดังกลาวจะครบวาระการดํ ารงตํ าแหนงในวันที่ 17 กุมภาพันธ 2550  เพ่ือใหเปนไป
ตามขอ 6.4 และ 6.5 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหาผูอํ านวยการสถาบัน สํ านัก ศูนย และ
สวนราชการทีเ่รียกชือ่อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2542  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาเสนอชื่อคณบดี
จํ านวน 1 คน และผูอํ านวยการของสถาบันที่มิไดทํ าการสรรหาผูอํ านวยการ จํ านวน 1 คน เพ่ือเสนอสภา
มหาวทิยาลยัพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการสรรหาผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการตอไป

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมมีติเสนอให  คณบดีคณะเกษตรศาสตร และผูอํ านวยการส ํานัก

บริหารและพฒันาวชิาการ (สํ านักทะเบยีนและประมวลผล) รวมเปนกรรมการสรรหา ฯ  และนํ าเสนอสภา
มหาวทิยาลัยตอไป

ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ
5.1  การสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครัง้ที ่ 15/2549  ณ วันที่  18 ตุลาคม 2549
หมายเหตุ : ไดรบัการรบัรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 16/2549 เม่ือวันที่ 8 พฤศจิกายน 2549 เรียบรอยแลว

ประธานเสนอตอทีป่ระชมุวา คณบดคีณะเภสชัศาสตร จะครบวาระการด ํารงต ําแหนงในวนัที่  5
กมุภาพันธ  2550 เพ่ือใหเปนไปตามขอบงัคบัฯ วาดวย การสรรหาคณบด ีพ.ศ.2542 ขอ 10 ใหอธกิารบดเีสนอสภา
มหาวทิยาลยัเพ่ือแตงตัง้คณะกรรมการสรรหาคณบดกีอนการสิน้สดุวาระของผูด ํารงต ําแหนงคณบด ี ไมนอยกวา 90 วนั
หรือในกรณีทีผู่ด ํารงต ําแหนงคณบด ี พนจากต ําแหนงดวยเหตอุืน่กอนครบวาระ ใหอธกิารบดเีสนอแตงตัง้คณะกรรมการ
สรรหาภายใน 60 วนั  จึงเสนอทีป่ระชมุคณบดเีพ่ือทราบ และขอน ําเสนอสภามหาวทิยาลยัเพ่ือพิจารณา แตงตัง้คณะ
กรรมการสรรหาคณบดคีณะเภสชัศาสตรตอไป

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่นๆ
   6.1 ผลการประเมนิการปฏบิติัราชการตามค ํารับรองการปฏบิติัราชการ ประจ ําปงบประมาณ

                      พ.ศ. 2548 และการจดัสรรเงนิรางวลัประจ ําปงบประมาณ 2548  รอบสดุทาย
 รองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศ เสนอตอที่ประชุมวา ตามที่สํ านักงาน ก.พ.ร. แจงผล

การปฏบิตั ิราชการตามค ํารับรองการปฏบิตัริาชการประจ ําปงบประมาณ พ.ศ. 2548  ของมหาวทิยาลยัขอนแกน และไดจัด
สรรเงินรางวลัในรอบที ่1 ใหจํ านวน 28,025,020.37 บาท แลวน้ัน บดัน้ี ส ํานักงาน ก.พ.ร. แจงวา อ.ก.พ.ร. เกีย่วกบัการสง
เสริมการบริหารกจิการบานเมอืงทีด่ไีดพิจารณาผลการประเมนิการปฏบิตัริาชการ ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ของ
มหาวทิยาลยัครบถวนทกุตวัชีว้ดั พรอมทัง้พิจารณาสอบทานความถกูตองของผลคะแนนแลว ซ่ึงผลการประเมนิฯ ไมมีการ
เปลีย่นแปลง และส ํานักงาน ก.พ.ร. ไดแจงเงินรางวัลประจํ าป พ.ศ. 2548 เพ่ิมเติมในรอบสุดทายอีกจํ านวน
1,417,913.54  ดงัรายละเอยีดปรากฏในหนงัสอืส ํานักงาน ก.พ.ร. ลบัที ่นร 1201/4868  ลงวนัที ่ 29 กนัยายน 2549   ดงั
น้ัน จึงขอเสนอทีป่ระชมุคณบดเีพ่ือพิจารณาเกณฑการจัดสรรเงินรางวลัทีไ่ดรับเพ่ิมเตมิในรอบสดุทาย เพ่ือจัดสรรใหขาราช
การและลกูจางประจํ าตอไป และไดแนบประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 953/2549  และฉบับที่ 1173/2549
เร่ือง เกณฑการจัดสรรเงินรางวลัใหแกขาราชการและลกูจางประจ ํา สงักดัมหาวทิยาลยัขอนแกน ประจํ าป
งบประมาณ 2548  ซ่ึงใชเปนเกณฑการจัดสรรเงินรางวลัประจ ําปงบประมาณ พ.ศ. 2548  ในรอบที ่1 มาเพ่ือเปนขอมูล
ประกอบการพจิารณาดวยแลว

จึงเสนอทีป่ระชมุเพ่ือพิจารณา
มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว มมีติใหใชเกณฑการจดัสรรเงนิรางวลัใหแกขาราชการและลกูจาง

ประจ ํา  สังกดัมหาวทิยาลัยขอนแกน ประจ ําปงบประมาณ 2548 เดิม ตามทีป่ระกาศไปแลว เปนแนวทางในการ
จดัสรรเงนิรางวลัเพิม่เติมใหมน้ีดวย

6.2  ขอเรียนเชิญรวมเสวนาเครอืขายจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย  คร้ังที่ 8 (4 /2549)
ผูอ ํานวยการศนูยบริการวิชาการเสนอตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยนเรศวรไดเปนเจาภาพจัด

เสวนาเครือขายจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย  คร้ังที่ 8 (4 /2549) ในหัวขอ  “การพัฒนาทุนมนุษยสูองคกร
เรียนรู” ระหวางวันที่  3- 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2549  ณ  โรงแรมไพลิน    จังหวัดสุโขทัย   โดยจะมีการปาฐกถา
พิเศษ “chaordic organization” โดย  ศ.นพ.วจิารณ  พานิช ผูอํ านวยการสถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพ่ือสงัคม
(สคส.)    และจะมกีารแบงกลุมยอย  เพ่ือเลาเร่ือง (Storytelling)  ในหวัขอ “ความส ําเร็จของการพฒันาทนุมนุษยสูองคกรเรียน
รู”   ซ่ึงมหาวทิยาลยันเรศวรไดเชญิบคุลากรมหาวทิยาลยัขอนแกน เขารวมการเสวนาดงักลาว จํ านวน  10 ทาน

จึงเสนอทีป่ระชมุคณบดเีพ่ือทราบและเรียนเชญิรวมการเสวนาฯ ดงักลาว

มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอใหคณบดีและผูบริหารที่สนใจแจงช่ือไดโดยตรงที่

ผูอํ านวยการ ศูนยบริการวิชาการ

เลิกประชุมเวลา 11.30 นาฬิกา

                (ลงชื่อ)                กลุธดิา  ทวมสุข
                    (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)

                         รองอธกิารบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
                         เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์
นส.ลัลธริมา  ประจง
ผูบันทึกรายงานการประชุม
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