รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 4/2556
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556
ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

******************************************************
ผู้มาประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร
2. นายบัญชา พระพล
3. ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ก้านจักร
5. นางสาวปิยะธิดา ชอบใช้
6. นายสังเวียน จรเกษ
7. นายคมน์ เหลืองทองคา
8. นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ
9. นายภาสกร เตือประโคน

ประธานฯ

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม - เนื่องจากติดราชการหรือภารกิจสาคัญอื่น1. นางภรฏา สุทธิพงษ์ประชา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ เรืองสุขสุด
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เงินแท้
4. นายศักดิ์สุริยา ไตรยราช
5. นายภาณุ อุดมเพทายกุล
6. นางจาเนียร พัฒนจักร
7. นางฐิติยา สมทรัพย์
8. นางสาวอรสา จุลมา
9. นางสาวสุภัสสรา วงศ์แสน
10. นายสมโชค เพ็งลี
เริ่มประชุมเวลา 12.08 น.
ประธาน ฯ กล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามวาระดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 1.1 การแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ คนใหม่
ประธานฯ แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า ตามที่ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.เทวั ญ เริ่ ม สู ง เนิ น
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้ลาออกจากตาแหน่ง และขณะนี้ มหาวิทยาลัยได้มีคาสั่งแต่งตั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ก้านจักร เป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ แทน
ที่ป ระชุมรับ ทราบ และที่ประชุมได้ร่วมกัน ปรบมือแสดงความขอบคุณ ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์
ดร.เทวัญ เริ่มสูงเนิน

-2วาระที่ 1.2 มหาวิทยาลัย มีมติเพิ่มเงินตอบแทน (เงินเดือน) แก่พนักงานมหาวิทยาลัย
ประธาน ฯ แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า มหาวิ ท ยาลั ย โดย กบม. ในคราวประชุ ม เมื่ อ วั น ที่
1 พฤษภาคม 2556 มี ม ติ เพิ่ ม เงิ น เดื อ นพนั ก งานฯ ตามติ ค ณะรั ฐ มนตรี โดยจะมี ผ ลย้ อ นหลั ง ตั้ ง แต่ วั น ที่
1 มกราคม 2556 และคาดว่าฐานเงินเดือนใหม่จะออกในเดือนมิถุนายน 2556 (พร้อมตกเบิก) ทั้งนี้มหาวิทยาลัย
กาลังดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง คาดว่าในเร็ววันนี้มหาวิทยาลัยน่าจะมีรายละเอียดแจ้งให้ทุกท่านทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
วาระ 2.1 รับรองรายงานการหารือ ครั้งที่ 1/2556
ที่ประชุมรับรองรายงานการหารือ
วาระ 2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2556
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
ประธาน ฯ ขอให้น ารายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองแล้ว อั พโหลดขึ้นที่เว็บไซต์ชมรม
พนักงานด้วย
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 3.1 ข้อเสนอในการแก้ไขประกาศ กบม. ฉบับที่ 10/2555
ประธาน ฯ มอบหมายให้ ดร.สุ ทิ น เวี ย นวิ วั ฒ น์ เสนอที่ ป ระชุ ม ว่ า ที่ ป ระชุ ม กรรมการ
สภาคณาจารย์ กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย สายผู้สอน ได้มีความเห็นให้ มหาวิทยาลัย พิจารณาปรับปรุงแก้ไข
ประกาศ กบม. ฉบับที่ 10/2555 ในประเด็นว่าด้วยการสิ้นสุดสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
กรณีระยะเวลาที่ยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ซึ่งชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยร่วมกับ
สภาคณาจารย์ จะส่งเรื่ องให้ มหาวิทยาลั ยทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป ซึ่งจะได้ดาเนินการลงนามร่ว มกัน
ระหว่างสภาคณาจารย์และชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ โดยขอให้ ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ ได้ศึกษารายละเอียดร่วมกับ
สภาคณาจารย์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัย และดาเนินการส่งเรื่องให้
มหาวิทยาลัยต่อไป
วาระที่ 3.2 ขอกาหนดให้วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันพนักงานมหาวิทยาลัย
ประธาน ฯ มอบหมายให้ นายบัญ ชา พระพล เสนอที่ ประชุม ว่า เห็ นควรกาหนดให้ มีวั น
พนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นวันแห่งสัญลักษณ์ของชาวพนักงานมหาวิทยาลัย ตลอดจนอาจเป็นวันที่ใช้ในการจัด
กิจกรรมในเชิงสัญลักษณ์หรือการจัดประชุมสามัญประจาปีของสมาชิกชมรมพนักงานมหาวิทยาลัย จึงขอเสนอ
กาหนดให้วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันพนักงานมหาวิทยาลัย เนื่องจากวันที่ 1 ตุลาคม 2542 เป็นวันแรกที่เริ่ม
สามารถบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

-3วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 4.1 โครงการและแผนงานประจ าปี ข องชมรมพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ประจ าปี
งบประมาณ 2556
ประธานฯ ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการได้นาเสนอความคืบหน้าของโครงการ ดังนี้
4.1.1 นางสาวปิ ยะธิดา ชอบใช้ ผู้รับผิดชอบโครงการ นาเสนอเว็บไซต์ (Website) ของชมรม
พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ที่ ไ ด้ ด าเนิ น การแล้ ว โดย เว็ บ ไซต์ (Website) ของชมรมพนั ก งาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ http://u-staff.kku.ac.th และที่อยู่อีเมลล์ (E-mail Address) ของชมรมพนักงาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ ustaff@kku.ac.th ซึ่งอีเมลล์นั้น ผู้ที่สามารถเข้าระบบใช้งานได้คือ นายภาสกร เตือ
ประโคน กรรมการและเลขานุการ
ที่ประชุม ขอให้ผู้รับผิดชอบได้ปรับแก้ไขรูปแบบการนาเสนอของหน้าเว็บไซต์เพื่อให้เป็นระเบียบ
และง่ายต่อการเข้าใช้ และขอให้นาเสนอความคืบหน้าในคราวประชุมครั้งต่อไป
4.1.2 นายภาสกร เตื อ ประโคน นาเสนอแทน นางจ าเนี ย ร พัฒ นจั ก ร ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ
โครงการส ารวจความคิดเห็น แนวทางการพัฒ นาสวัส ดิการด้านการรักษาพยาบาลของพนักงานมหาวิทยาลั ย
ว่า ขณะนี้ได้ดาเนินการขอข้อมูลจากงานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับร่างประกาศกองทุนสวัสดิการด้าน
การรักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... ซึ่งคาดว่า กองการเจ้าหน้าที่จะได้นาเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ในเร็ววันนี้ โดยกาหนดจัดรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานฯ ในช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2556 จานวน 4
กลุ่ ม ได้ แ ก่ คณะวิ ช าสายวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ คณะวิ ช าสายวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี คณะวิ ช าสาย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิชาสังกัดวิทยาเขตหนองคาย และ กลุ่มศูนย์/สถาบัน/สานัก
ที่ประชุมเสนอว่า ขอให้ผู้รับผิดชอบ เร่งจัดทาแผนการดาเนินการ เพื่อจะได้ลงพื้นที่รับฟังความ
คิดเห็นจากประชาคมพนักงาน
ประธาน ฯ ขอให้ผู้รั บผิดชอบโครงการ ได้ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินการและนาเสนอที่
ประชุมในคราวประชุมครั้งต่อไป รวมถึงโครงการอื่นด้วยที่ไม่ได้นาเสนอความคืบหน้าในครั้งนี้
ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุม เวลา 13.05 น.

(นายภาสกร เตือประโคน)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

