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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 12/2560 วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแกน่ ครั้งที่ 13/2560 วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 12/2560 

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

ผู้มาประชุม 
1. รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดี      ประธานกรรมการ 
2. รศ.สมหมาย ปรีเปรม  รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน   กรรมการ 
3. รศ.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ    กรรมการ 
4. ผศ.ลิขิต อมาตยคง  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล    กรรมการ 
5. รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์  กรรมการ 
6. รศ.เพียรศักดิ์ ภักด ี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กรรมการ 
7. ผศ.พนมชัย วีระยุทธศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน   กรรมการ 
8. ผศ.เกียรติ แสงอรุณ  รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย    กรรมการ 
9. ศ.พจน์ชวิทย์  อภินิเวศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์   กรรมการ 

แทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ 
10. ผศ.รัชฏา ตั้งวงค์ไชย  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยี   กรรมการ 

แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
11. นายเสกสิทธิ์ สังคีรี  รองประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น คนที่ 1 กรรมการ 

แทนประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
12. รศ.มนต์ชัย ดวงจินดา  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์     กรรมการ 
13. รศ.วรานุช ปิติพัฒน์  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์    กรรมการ 
14. รศ.พัชรี เจียรนัยกูร  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์    กรรมการ 
15. นายณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  กรรมการ 

แทนคณบดีคณะเทคโนโลยี  
16. ผศ.กิตติบดี ใยพูล  คณบดีคณะนิติศาสตร์     กรรมการ 
17. ผศ.กริช แรงสูงเนิน  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ     กรรมการ 
18. ผศ.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์    กรรมการ 
19. รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์     กรรมการ 
20. รศ.ไพบูลย์ ดาวสดใส  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์     กรรมการ 
21. ผศ.สุขุม วสุนธราโศภิต รองคณบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 

แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
22. รศ.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี   กรรมการ 
23. ผศ.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์     กรรมการ 
24. ผศ.นงราม เหมือนฤทธิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
25. รศ.ชินะวัฒน์ มุกตพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 

แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
26. รศ.นิยม วงศ์พงษ์ค า  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์    กรรมการ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 12/2560 วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 
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27. รศ.รักชนก แสงภักดีจิต คณบดีคณะศิลปศาสตร์     กรรมการ 

28. ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 

แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์  

29. รศ.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์     กรรมการ 

30. รศ.ชูพงษ์ ทองค าสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    กรรมการ 

31. รศ.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ  คณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ    กรรมการ 

32. รศ.ชูชาติ กมลเลิศ  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์    กรรมการ 

33. รศ.วงศา เล้าหศิริวงศ์  รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ    กรรมการ 

แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

34. ศ.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     กรรมการ 

35. รศ.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น   กรรมการ 

36. ศ.ละออศรี เสนาะเมือง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ     กรรมการ 

37. ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้  รองคณบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 

    แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ    

38. ผศ.คมศร ลมไธสง  รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ    กรรมการ 

แทนผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ 

39. รศ.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ  กรรมการ 

40. รศ.วนิดา แก่นอากาศ  ผู้อ านวยการส านักหอสมุด     กรรมการ 

41. ผศ.เด่นพงษ์ สุดภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร   กรรมการและเลขานุการ 

42. นางเพียงเพ็ญ ภาคอุทัย ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี      ผู้ช่วยเลขานุการ 

43. นางปัญจมาส ติณโกฏ รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 

1. อ.กิตติ์ เธียรธโนปจัย  ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ   กรรมการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายสถิตย์ แก้วบุดตา  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 

2. น.ส.สุนิภา ไสวเงิน  ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.10 นาฬิกา 

   ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งต่อท่ีประชุม 
1.1 เรื่องที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 11/2560 เม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 

และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง 
กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 

11/2560 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 มีระเบียบวาระที่ได้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และมติที่ยังไม่ได้
รับการรับรอง ซึ่งมรีายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

ประธาน กล่าวเพ่ิมเติมต่อที่ประชุมในเรื่องที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นเห็นควรให้มีการก ากับ
ติดตามและให้ความส าคัญเป็นล าดับต้นๆ  เนื่องจากเป็นประเด็นเร่งด่วน จ านวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1) ควรปรับปรุง
หรือยกเลิกหลักสูตรที่ไม่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  และสร้างหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการในอนาคต 
โดยประธานขอความร่วมมือจากคณบดีทุกคณะให้พิจารณายุบรวมหลักสูตรที่มีสาขาวิชาใกล้เคียงหรือคล้ายคลึงกัน 
เพื่อสร้างความเข้มแข็งในมาตรฐานหลักสูตรและลดการใช้ทรัพยากร โดยบริหารจัดการเป็นหลักสูตรหลัก
เพียงหลักสูตรเดียว เช่น หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล ให้แบ่งย่อยเป็นวิชาเอกต่างๆ ต่อไป 2) การหมุนเวียน/การจัดสรร
ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะเริ่มให้มีการหมุนเวียนตั้งแต่ระดับหัวหน้างาน
ไปจนถึงระดับผู้อ านวยการกองต่างๆ ซึ่งมีวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี โดยจะเริ่มต้นแบบจากส านักงาน
อธิการบดีแล้วจะพัฒนาไปสู่ส่วนงานต่างๆ ต่อไป  ทั้งนี้ ประธาน ขอความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนงานเตรียมพิจารณา
จัดท าเส้นทางการหมุนเวียนบุคลากรภายในส่วนงานไว้ด้วย 3) การทบทวนตัวชี้วัดภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ให้มี
ความท้าทายสู่การบรรลุเป้าหมายที่เข้มข้นขึ้นนั้น มหาวิทยาลัยด าเนินการเรื่องดังกล่าวเป็นระยะๆ อยู่แล้ว 

ในการนี้ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะขอให้ก าหนด
รายละเอียดเพ่ิมเติมในเรื่องสาขาวิชาเอกในปริญญาบัตรได้หรือไม่ ซึ่งเดิมการลงข้อมูลกลุ่มสาขาวิชาเอกจะลงเฉพาะ
ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) เท่านั้น  

ประธานและกรรมการและเลขานุการ ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า การก าหนดรายละเอียดเพ่ิมเติม
ในเรื่องสาขาวิชาเอกในปริญญาบัตรนั้น หากคณะมีความประสงค์จะเพ่ิมข้อมูลที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ก็สามารถ
ด าเนินการได้ โดยส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ จะปรับปรุงให้เป็นไปตามความประสงค์ของแต่ละคณะใน
ลักษณะตามความต้องการ (On Demand)   

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.2 โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นสัญจร 
กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้ก าหนดจัดกิจกรรม

โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นสัญจร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยอธิการบดี โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) ส่งเสริม
การท างานร่วมกัน ประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงาน เพ่ือน าไปสู่การวางแผนส าหรับ
การปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม 2) ก าหนดแผนปฏิบัติงานและกระจายความรับผิดชอบร่วมกัน และน าไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม 3) ก าหนดนโยบายส าหรับการเรียน การสอน การปรับปรุงหลักสูตรและการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
และตอบสนองนโยบายของสภามหาวิทยาลัยในด้านการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในยุค I-Gen 
โดยก าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2561 ทั้งนี้ สถานที่จัดการประชุมจะขอแจ้งทราบอีกครั้ง ซึ่งมี
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
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จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 
ในการนี้ ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า การประชุมได้ก าหนดหัวข้อเกี่ยวกับการเตรียมการ

เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนั้น จึงขอให้หัวหน้าส่วนงานทุกท่านโปรดเข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าวและขออนุญาตงดการส่งผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรม 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.3 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่...) พ.ศ. ... 
เกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยแก่ผู้ที่พ้นจากราชการ 

ประธาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วย ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(ส านักงาน ก.พ.) ได้มีหนังสือแจ้งเวียนมายังมหาวิทยาลัย เพ่ือให้บุคลากรร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง)
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่...) พ.ศ. ... เกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยแก่ผู้ที่พ้นจาก
ราชการ ว่า ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ให้ส่วนราชการฝ่ายพลเรือนด าเนินการแก้ไข
บทบัญญัติว่าด้วยการด าเนินการทางวินัยแก่ผู้ที่พ้นจากราชการ บัดนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 2) ได้ตรวจ
แก้ไข (ร่าง) บทบัญญัติดังกล่าวเสร็จแล้ว โดยได้ยกร่างแก้ไขมาตรา 100 และเพ่ิมเติมมาตรา 100/1 แห่ง (ร่าง)
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. กรณีที่หน่วยงานต้นสังกัดด าเนินการทางวินัย (ร่างมาตรา 100) 
1.1 ความผิดอันเป็นมูลเหตุ แห่งการกล่าวหาผู้ที่พ้นจากราชการว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง

ต้องเกิดขึ้นระหว่างที่ผู้นั้นมีสภาพข้าราชการ 
      1.2 การกล่าวหาผู้ที่พ้นจากราชการว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงจะกระท าก่อนหรือหลังจากที่
ผู้นั้นพ้นจากราชการก็ได้ 
      1.3 กรณีท่ีเป็นการกล่าวหาวา่ข้าราชการผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงก่อนที่ผู้นั้นจะพ้นจาก
ราชการหรือมีกรณีท่ีผู้นั้นถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญาก่อนพ้นจากราชการที่มิใช่ความผิดอาญาที่ได้กระท า
โดยประมาทที่ไม่เกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษให้ด าเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษให้แล้วเสร็จภายใน
สามปี นับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากราชการ 
      1.4 กรณีที่เป็นการกล่าวหาว่าข้าราชการผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ภายหลังจากที่
ผู้นั้นพ้นจากราชการไปแล้วหรือมีกรณีท่ีผู้นั้นถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาคดีอาญาหลังพ้นจากราชการที่มิใช่ความผิด
อาญาที่ได้กระท าโดยประมาทที่ไม่เกี่ยวกับราชการ หรือความผิดลหุโทษให้เริ่มด าเนินการสอบสวนทางวินัยภายใน
หนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากราชการและต้องสั่งลงโทษให้แล้วเสร็จภายในสามปีนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากราชการ 
      1.5 ก าหนดข้อยกเว้นว่าหากมีกรณีการเพิกถอนค าสั่งลงโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดของ
ศาลปกครอง องค์กรพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัย หรือองค์กรตรวจสอบรายงานการด าเนินการทางวินัย 
เพราะเหตุที่กระบวนการด าเนินการทางวินัยไม่ชอบด้วยกฎหมายให้ด าเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษใหม่ภายใน
สองปนีับแต่วันที่มีค าพิพากษาถึงที่สุดหรือมีค าวินิจฉัยถึงท่ีสุดหรือมีมติ แล้วแต่กรณี 
     1.6 กรณีท่ีผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่าเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงก็ให้งดโทษ 

2. กรณีการด าเนินการทางวินัยตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติ
ชี้มูลความผิด (ร่างมาตรา 100/1) 

แม้ข้าราชการผู้ถูกกล่าวหาจะพ้นจากราชการไปแล้ว ให้ด าเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษ
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติชี้มูลความผิด โดยน าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหาร
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาบังคับใช้ และไม่น าเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย
แก่ผู้ที่พ้นจากราชการตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกกล่าวหามาบังคับใช้ 
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3. ก าหนดระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตาม

แนวทางการจัดท า และการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ก าหนดให้
มีการรับฟังความเห็นประกอบการจัดท าร่างกฎหมาย โดยการรับฟังความเห็นอย่างน้อยต้องผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของหน่วยงานของรัฐนั้น หรือผ่านเว็บไซต ์www.lawamendment.go.th 

ในการนี้ จึงก าหนดให้มีการแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) www.ocsc.go.th และ www.lawamendment.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 
ธันวาคม 2560 

ทั้งนี้ ประธาน จะแจ้งเวียนหนังสือดังกล่าวไปยังส่วนงานเพ่ือให้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อไป 
พร้อมทั้งได้เน้นย้ าให้สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
เนื่องจากเกี่ยวกับเรื่องวินัยของบุคลากร  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
1.4 การเตรียมความพร้อมในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2560 

กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2560 ดังนี้ 

1. แจ้งการเปลี่ยนสถานที่การอ่านรายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2560 จากเดิมคณบดีอ่านรายชื่อบัณฑิตด้านล่างเวที จะเปลี่ยนสถานที่เป็นบนเวที
แทน ดังนั้น จึงขอความร่วมมือคณบดีทุกท่าน โปรดฝึกซ้อมการอ่านรายชื่อบัณฑิต ให้มีน้ าเสียงดัง ฟังชัด และเป็น
จังหวะ และหากคณบดีท่านใดไม่ประสงค์อ่านรายชื่อบัณฑิต สามารถมอบหมายให้ผู้แทนที่มีความเหมาะสม
ด าเนินการแทนได ้

2. ขอให้หัวหน้าส่วนงานทุกท่าน ตอบรับการเข้าร่วมฉายพระฉายาลักษณ์ ในวันที่ 15 ธันวาคม 
2560 เวลา ประมาณ 14.00 น. (งดการส่งผู้แทน) เพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมเรื่องการจัด
ผังที่นั่งการร่วมฉายพระฉายาลักษณ์ให้สวยงามเหมาะสม   

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า การจัดงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา เกิดปัญหาติดขัดในในเรื่องระยะเวลาการเข้าร่วมพิธี
พระราชทานฯ ในภาคบ่าย ดังนั้น เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับร่วมพิธีพระราชทานฯ ประจ าปี 2560 ในภาคบ่าย 
จึงขอนัดหมายเวลาเร็วขึ้นจากเดิมแขกผู้มีเกียรติ (รอบบ่าย) เข้านั่งประจ าที่ เวลา 12.30 น. เปลี่ยนเป็นเวลา 12.00 น.  

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากพิธีพระราชทานฯ 
ประจ าปี 2560 มีการย้ายสถานที่ให้คณบดีอ่านรายชื่อบัณฑิตบนเวที ดังนั้น เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้แก่
คณบดีทุกท่าน จึงเห็นว่ามหาวิทยาลัยควรจัดเตรียมช่างภาพเพ่ือถ่ายภาพคณบดี ขณะอ่านรายชื่อบัณฑิตด้วย  

ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า เนื่องจากมีการ
สอบถามเรื่องการสวมชุดครุยมหาวิทยาลัยในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2560 เป็นจ านวนมาก 
ดังนั้น จึงขอแจ้งข้อมูลให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอความร่วมมือส าหรับบุคคลที่ต้องสวมชุดครุย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่จะต้องเข้าร่วมฉายพระฉายาลักษณ์ทั้งหมด ได้แก่ อธิการบดี 
รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการส านัก ส่วนท่านอ่ืนๆ ที่มิได้ร่วมฉายพระฉายาลักษณ์ 
สามารถใส่ครุยวิทยาฐานะได้ตามปกติ ในการนี้ ประธานได้มอบหมายให้ ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
ประสานงานกับกองสื่อสารองค์กรเพ่ือแจ้งความชัดเจนเรื่องการสวมชุดครุยดังกล่าวด้วย 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

http://www.lawamendment.go.th/
http://www.ocsc.go.th/
http://www.lawamendment.go.th/
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ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแกน่ ครั้งที่ 13/2560 วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2560 
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 
กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งมีรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 
11/2560 เม่ือวันที่ 13 พฤศจิกายน  2560 โดยไม่มีแก้ไข 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องหรือค้างการพิจารณา    

3.1 ผลการพิจารณาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าชดเชย พ.ศ. 2559 
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ได้พิจารณาข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าชดเชย พ.ศ. 2559 ซึ่งที่ประชุม ได้มีมติเห็นชอบหลักการ
แนวทางตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.) ตามที่เสนอ และฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 
ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นชะลอการส่งเรื่องดังกล่าวไปยังส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฏีกาเพ่ือวินิจฉัยและให้ข้อคิดเห็นทางกฏหมาย และให้รอผลค าพิพากษาจากศาลปกครอง
ขอนแก่น พร้อมทั้งมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนั้น 

บัดนี้ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฏีกาได้พิจารณาข้อหารือของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
กรณีการนับวันเริ่มต้นการปฏิบัติ งาน เ พ่ือพิจารณาจ่ายค่าชดเชยให้ แก่พนักงานมหาวิทยาลัยของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการกฤษฏีกา (คณะพิเศษ) ประกอบด้วย ผู้แทน
กระทรวงแรงงาน (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ (ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา) และผู้แทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริง 

ส าหรับกรณีตามข้อหารือนี้ เมื่อสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้อาศัยอ านาจตามมาตรา 
23 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 โดยข้อ 42 ก าหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดที่ออกจากงานเพราะเหตุอ่ืนที่มิใช่การลาออก 
เว้นแต่ได้รับอนุญาตให้ลาออกเมื่ออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ ได้รับค่าชดเชยตามอัตราที่ก าหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยผู ้นั ้น การจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่พนักงาน
มหาวิทยาลัยที่ออกจากงานจึงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับดังกล่าว แต่เมื่อปรากฏว่า
ข้อบังคับดังกล่าวก็มิได้ก าหนดหลักเกณฑ์การนับระยะเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อ
ค านวณค่าชดเชยไว้ว่าจะให้เริ่มต้นนับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 มี
ผลบังคับหรือให้นับแต่เม่ือใด ดังนั้น หลักเกณฑ์การพิจารณานับระยะเวลาตามข้อบังคับดังกล่าว จึงต้อง
พิจารณาจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 โดยเม่ือพิจารณามาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่ง
พ ร ะ ร า ชบั ญญั ติ ดั ง ก ล่ า ว  ที่ ก า ห น ด ใ ห้ ม ห า วิ ทย า ลั ย ส งขล า น ค ริ น ท ร์  พ . ศ .  2 5 2 2  เ ป็ น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตามพระราชบัญญัตินี้ ประกอบกับมาตรา 90 วรรคหนึ่ง ที่ก าหนดให้โอน
พนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
พ.ศ. 2522 มาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตามพระราชบัญญัตินี้  ก็จะเห็นได้ ว่า
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 12/2560 วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแกน่ ครั้งที่ 13/2560 วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 

พระราชบัญญัติดังกล่าวประสงค์ให้ความสัมพันธ์ในการจ้างและการปฏิบัติงานระหว่างพนักงาน
มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ต่อเนื่องกันไปทั้งก่อนและหลังจากที่พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 ใช้บังคับ ด้วยเหตุผลดังกล่าว การนับระยะเวลาปฏิบัติงานของ
พนั ก ง านมหา วิทยาลั ยส งขลา นคริ นทร์ เ พื่ อ ค า นวณค่ า ชด เ ชยตามข้ อ  42  แห่ ง ข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 จึงต้องเริ่ม
นับตั้งแต่วันที่พนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้นได้บรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะบรรจุก่อนหรือ
หลงัจากที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับ มิใช่เริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับ 

ต่อมาสภาพนักงานมหาวิทยาลัย ได้ท าหนังสือถึงเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.) ตามบันทึก สภาพนักงาน ที่ ศธ 0514.1.66/305 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 
ขอแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าชดเชย พ.ศ. 2559 เนื่องจากตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  พ.ศ.  2559 ก าหนดไว้ เช่นเดียวกับมาตรา 13 แห่งพระราชบั ญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ท าการหารือคณะกรรมการกฤษฏีกา
ในประเด็นการนับระยะเวลาการท างานเพ่ือค านวณค่าชดเชยของพนักงานมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการ
กฤษฏีกาชี้ประเด็นว่าต้องเริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่พนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้นได้บรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ว่าจะบรรจุก่อนหรือหลังจากที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้ มิใช่
เริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับ ดังนั้น สภาพนักงาน
จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) พิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นแก้ไข
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าชดเชย พ.ศ. 2559 ให้สอดคล้องกับการพิจารณาของคณะกรรมการ
กฤษฏีกา 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้พิจารณาข้อเท็จจริงและระเบียบหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องแล้วเห็นว่า กรณี
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าชดเชย พ.ศ. 2559 สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  อาศัยอ านาจตาม
มาตรา 23 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยัลยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ในการประชุม ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2559 ได้ก าหนดระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย 
ค่าชดเชย พ.ศ. 2559 การจ่ายค่าชดเชยให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในระเบียบดังกล่าว และตามข้อ 7 ของระเบียบดังกล่าวได้ก าหนด
หลักเกณฑ์การนับระยะเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือค านวณค่าชดเชยไว้อย่างชัดเจน ว่าจะให้
เริ่มต้นนับแต่เมื่อใด ซึ่งแตกต่างจากกรณีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แต่อย่างไรก็ตาม กรณีของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองขอนแก่น จึงเห็นสมควรให้รอผลค า
พิพากษาจากศาลปกครองขอนแก่น ตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 11/2560 
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ก าหนดต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึ ง เ สนอที่ ป ร ะชุ ม เ พ่ื อ รั บทราบผลการ พิจ า รณาข้ อ เ สนอแนะ เกี่ ย วกั บ ระ เบี ยบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าชดเชย พ.ศ. 2559 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบผลการพิจารณาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าชดเชย พ.ศ. 2559 ตามที่เสนอพร้อมทั้งมอบหมายให้หัวหน้าส่วนงานทุก
ท่าน ชี้แจงข้อมูล และข้อเท็จจริง ให้แก่บุคลากรภายใต้สังกัดด้วย 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 12/2560 วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแกน่ ครั้งที่ 13/2560 วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนวิจัยในระดับคณะ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชฏา ตั้งวงค์ไชย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้แทนรองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ก าหนดระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ว่าด้วย กองทุนวิจัยในระดับคณะ พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 5 กันยายน 2544 มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริม
บุคลากรของคณะให้ท าการวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการมากขึ้น ประกอบกับ เพ่ือให้สอดคล้องกับการบริหารงานตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี จึงได้จัดท า (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนวิจัยในระดับคณะ เสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณากลั่นกรองก่อนเสนอสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพ่ือพิจารณา ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอทีป่ระชุมเพ่ือพิจารณากลั่นกรอง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนวิจัย
ในระดับคณะ  

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ข้อ 4  ให้เพ่ิมวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุน ข้อ 4.7 โดยให้ระบุว่า “เป็นค่าใช้จ่าย หรือการ

สนับสนุนกิจกรรมอ่ืนๆ ตามที่ส่วนงานเห็นสมควร โดยการเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจ าส่วนงาน” 

2. ข้อ 4 วรรคสอง ให้ตัดข้อความ “การใช้จ่ายเงินกองทุนหากปีใดมีเงินเหลือจ่ายให้น าสมทบ

จ่ายในปีต่อไป” ออก  

3. ข้อ 7 (3) องค์ประกอบของคณะกรรมการ ให้แก้ไขจากเดิมเป็น “หัวหน้าสาขาวิชา จ านวนไม่

เกิน 4 คน เป็นกรรมการ” เนื่องจากโครงสร้างส่วนงานในปัจจุบันจะไมก่ าหนดเป็นภาควิชา 

และกรณีส่วนงานที่ยังไม่ปรับเปลี่ยนโครงสร้างและยังมีภาควิชา ควรระบุเป็นบทยกเว้นไว้

เป็นบทเฉพาะกาล หรือควรก าหนดเป็นวรรคสองเฉพาะกรณีพิเศษอ่ืนๆ ที่ไม่มีหัวหน้า

สาขาวิชา 

4. ข้อ 7 (4) ผู้แทนบุคลากร แก้ไขเป็น “บุคลากรสายวิชาการ จ านวนไม่เกิน 3 คน เป็น

กรรมการ” ทั้งนี้ อาจก าหนดให้กรรมการประจ าส่วนงานเป็นผู้เลือกกรรมการวิจัยของส่วน

งานเข้ามาเป็นกรรมการในองค์ประกอบดังกล่าว เนื่องจากค าว่าผู้แทนอาจเกิดปัญหาในการ

ตีความถึงวิธีการสรรหาผู้แทนได้ 

5. ข้อ 7 วรรคสอง ให้แก้ ไขข้อความจากเดิมเป็น“กรรมการตาม (3) และ (4) ให้

คณะกรรมการประจ าส่วนงานเป็นผู้เลือก”  

6. ข้อ 9.1 ควรเพ่ิมข้อความจากเดิมเป็น “การมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารหรือมีการจด

ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นที่ยอมรับเพ่ิมข้ึน” 

7. ให้ตัดข้อ 10 และข้อ 11 ออก โดยให้ไปก าหนดไว้ในประกาศของส่วนงานแทน 

8. ข้อ 12 ให้แก้ไขจากเดิมเป็น “ให้อธิการบดี รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอ านาจออก

ประกาศหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่างๆ ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้” 
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คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ได้สอบถามข้อมูลเพ่ิมว่า กองทุนวิจัยใน

ระดับคณะ ซึ่งสนับสนุนทุนวิจัยนั้น จะรวมไปกับการให้ทุนการศึกษาหรือไม่ การนี้ ประธาน ได้ตอบข้อซักถาม

ดังกล่าวว่า กองทุนดังกล่าวจะสนับสนุนเฉพาะทุนวิจัยเท่านั้น 

คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า การด าเนินการเกี่ยวกับ

กองทุนวิจัยของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นว่าได้ด าเนินการโดยคณะกรรมการประจ า เพ่ือร่างระเบียบต่างๆ ในการ

จัดสรรเงินรายได้เข้ากองทุนวิจัย และงบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดสรรคืนมายัง วิทยาลัยร้อยละ 50 โดยจะ

น าเข้าสู่กองทุนวิจัย และจะมีการรายงานสถานะการเงินในแต่ละไตรมาส 

 ประธาน ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมเพ่ิมเติมว่าการจัดท า (ร่าง) ระเบียบดังกล่าว เป็นการยกร่าง

เพ่ือให้สอดรับกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 โดยการด าเนินการต่างๆ ยังคงด าเนินการ

ตามระเบียบฉบับเดิม และเมื่อ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนวิจัยในระดับคณะ มีผลบังคับใช้แล้ว 

ส่วนงานคณะจะมีระยะเวลาด าเนินการ 6 เดือน โดยให้คณะกรรมการประจ าส่วนงานออกประกาศเพ่ือให้ความ

เห็นชอบ ก่อนเสนอเรื่องมายังมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบหลักการตาม (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุน

วิจัยในระดับคณะ โดยมอบหมายให้ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ

ที่ประชุมไปพิจารณาปรับแก้ไข ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 
4.2 การแบ่งหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี 

ศาสตราจารย์พจน์ชวิทย์ อภินิเวศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ ผู้แทนรองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุมว่า เพ่ือให้การจัดโครงสร้างและการแบ่งหน่วยงานของส านักงาน
อธิการบดี สอดคล้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก การแบ่งส่วนงาน
และหน่วยงานกับหน่วยงานย่อยของส่วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2560 
และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2388/2560 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์
การแบ่งหน่วยงาน และหน่วยงานย่อย อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยอธิการบดี ได้ประชุมชี้แจงนโยบาย
การบริหารและจัดโครงสร้างของส านักงานอธิการบดีพร้อมกับรับฟังความคิดเห็นร่วมกับผู้อ านวยการ หัวหน้า
ส านักงาน ผู้จัดการ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดส านักงานอธิการบดี 2 กลุ่ม คือ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 
(กลุ่มบริหารจัดการกลางของมหาวิทยาลัยและส านักงานอธิการบดี) และเมื่อวันที่  17 ตุลาคม 2560 (กลุ่ม
สนับสนุนยุทธศาสตร์ วิสาหกิจและการพ่ึงตนเองของมหาวิทยาลัย  

ทั้งนี้ ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี และกองแผนงาน ได้รวบรวม
วิเคราะห์ และจัดท ารายการวิเคราะห์โครงสร้างและการบริหารส านักงานอธิการบดี ซึ่งได้เสนอขอความเห็นชอบ
หลักการจากอธิการบดีและผู้บริหาร เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 และวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 รวมทั้ง ได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้ งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 
2560 โดยมีการแบ่งหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1. กลุ่มบริหารจัดการกลางของมหาวิทยาลัย และส านักงานอธิการบดี ให้มีการบริหาร
จัดการใน 2 ระดับ ได้แก่ 

1.1 บริหารจัดการกลางของส านักงานอธิการบดี “ส านักงานผู้อ านวยการ ส านักงานอธิการบดี” 
หน้าที่ สนับสนุนการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการกลางของผู้บริหาร และมหาวิทยาลัย ทั้งด้านนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ส าคัญ ด้านกฏหมาย นิติธรรมและจัดการเรื่องร้องเรียน 
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1.2 บริหารจัดการกลางของมหาวิทยาลัยหน้าที่ สนับสนุนการบริหารจัดการกลางของ
มหาวิทยาลัย ส่วนงาน โดยมีกฏหมาย กฏเกณฑ์รองรับ มีการส่งมอบผลงาน/บริการ ความร่วมมือและตัดสินใจร่วมกัน 
ประสบผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักด้านการจัดการเรียนการ
สอน วิจัย บริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และสนับสนุนยุทธศาสตร์ วิสาหกิจ และการพ่ึงพาตนเอง โดยมี
คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีเป็นองค์กรกลางประสานงาน และแบ่งหน่วยงานย่อยเป็น “กอง” ดังนี้ 

 

 
2. กลุ่มสนับสนุนภารกิจหลักและสนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ภายใต้การก ากับของ

อธิการบดี  
หน้าที่ สนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย คือ การเรียนการสอน การวิจัย 

การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม สนับสนุนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือส่งเสริมศักยภาพบุคลากร
และมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่สามารถลดการพ่ึงพิงมหาวิทยาลัย แบ่งหน่วยงาน ดังนี้ 

1) สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ าดี 
2) สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูส าหรับอาเซียน 
3) สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
4) สถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาสังคม 
5) สถาบันวิจัยความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน น้ า อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
6) สถาบันวิจัยทรัพยากรน้ าใต้ดิน 
7) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ าโขง 
8) สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป (ส านักวิชาศึกษาทั่วไป) 
9) สถาบันภาษา* 
10) สถาบันขงจื่อ* 
11) ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน (ส านักนวัตกรรมการเรียนการสอน) 
12) ศูนย์วัฒนธรรม (ส านักวัฒนธรรม) 
13) ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
14) ศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์) 

 

ภายใต้การก ากับของ
อธิการบด ี1 หน่วยงาน 

ภายใต้การก ากับของผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 15 หน่วยงาน 
กลุ่มบริหารจัดการ การสร้างความ
เข้าใจ การบริการ และกฏหมาย 

กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน 
และความปลอดภัย 

กลุ่มสนับสนุน 
งานหลัก 

กลุ่มแผน ประเมินผล งบประมาณ 
ทรัพยากรบุคคล การเงิน การคลัง พัสด ุ

1. กองตรวจสอบภายใน
(ส านักงานตรวจสอบภายใน) 

1.กองบริหารงานกลาง (กองกลาง) 1. กองอาคารและสถานที่ 1.กองกิจการนักศึกษา 
และศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
(กองกิจการนักศึกษา) 

1.กองยุทธศาสตร์ 
(กองแผนงาน) 

 2. กองสื่อสารองค์กร 2. กองจัดการสาธารณูปโภค 
(ส านักงานสุขาภิบาลและ
สิ่งแวดล้อม) 

2.กองบริหารงานวิจัย 2.กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(ส านักงานประเมินและประกัน
คุณภาพ) 

 3. กองการกีฬา 3. กองป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัย(ส านักงานรักษา
ความปลอดภัยและการจราจร) 

3.กองการต่างประเทศ 
(กองวิเทศสัมพันธ์) 

3.กองคลัง 

 4. กองบริหารหอพักนักศึกษา 
(ส านักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา) 

  4. กองทรัพยากรบุคคล 
(กองการเจ้าหน้าที่) 

 5.กองกฏหมาย (ส านักงานกฏหมาย)    
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ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแกน่ ครั้งที่ 13/2560 วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 

15) ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ(ส านักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ) 
16) ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา(ส านักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา) 
17) ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์* (สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) 
18) ศูนย์อาเซียนศึกษา 
19) ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งชาติ** 
20) ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน (ส านักงานบริหารจัดการทรัพย์สิน) 

3. กลุ่มยุทธศาสตร์ด้านวิสาหกิจ ภายใต้การก ากับของอธิการบดี  
หน้าที่ สนับสนุนยุทธศาสตร์เพ่ือให้บริการ โดยใช้องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยแก่หน่วยงาน 

บุคคลภายนอก บริการนักศึกษา บุคลากร เป็นหน่วยวิสาหกิจ และการพ่ึงพาตนเองของมหาวิทยาลัย 7 หน่วยงาน 
1) พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าจังหวัดหนองคาย* 
2) พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพ.สธ.** 
3) โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น* 
4) ศูนย์บริการจัดการด้านโรงแรม*(อาคารขวัญมอ) 
5) ศูนย์สื่อการเรียนรู้* 
6) ศูนย์บริการสู่ชุมชน* 
7) อุทยานวิทยาศาสตร์* 
* หมายถึง เป็นหน่วยงานตามข้อบังคับ ว่าด้วย หน่วยงานในก ากับ พ.ศ. 2555 
** หมายถึง การพ่ึงตนเองได้ ทางการเงิน 

ดังนั้น เพ่ือให้การจัดโครงสร้างในส านักงานอธิการบดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้จัดท าการ
แบ่ งหน่ วยงานในส านัก งานอธิ การบดี  เสนอต่ อที่ ประชุมเพ่ือพิจารณากลั่ นกรองก่อน เสนอสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อทราบ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการแบ่งหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี   
ที่ประชุมมีข้อซักถาม ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มีข้อซักถามต่อที่ประชุมเรื่อง ชื่อหน่วยงาน “ศูนย์การศึกษา

ต่อเนื่องนานาชาติ” ว่ามีศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของไทยหรือไม่  
 ประธาน ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของไทย จะตั้งอยู่ที่ส านัก

บริการวิชาการ โดยมอบหมายให้ส านักบริการวิชาการ จัดท าหลักสูตรภายในประเทศ และหากเป็นหลักสูตร
ต่างประเทศ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องนานาชาติ จะเป็นผู้จัดท า 

2. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มีข้อซักถามต่อทีป่ระชุมใน 2 ประเด็น ดังนี้  
(1) กลุ่มยุทธศาสตร์ด้านวิสาหกิจ ภายใต้การก ากับของอธิการบดี เจตนารมย์เพ่ือการพ่ึงพาตนเอง

และแสวงหารายได้ ดังนั้น จึงควรมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการพร้อมทั้งสอบถามการด าเนินการของ
หน่วยงานในก ากับจะด าเนินการไปในทิศทางใด 

ประธาน ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเรื่องดังกล่าว โดยจะน าระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาปรับแก้ไข 
เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น แต่หากเป็นเรื่องระเบียบบริหารงานบุคคล จะมีการกระจายอ านาจออกไป 

 (2) ควรเปลี่ยนชื่อกลุ่มที่ 2 กลุ่มสนับสนุนภารกิจหลักและสนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
ภายใต้การก ากับของอธิการบดี เป็น “กลุ่มสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ภายใต้การก ากับของ
อธิการบดี”  โดยหากเขียนว่าภารกิจหลัก จะท าให้กลุ่มอ่ืน  ๆมิได้สื่อความหมายว่าเป็นภารกิจหลักเช่นกัน  
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3. คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มีข้อซักถามต่อที่ประชุม ว่าการตั้งชื่อศูนย์บริหารจัดการ
ด้านโรงแรม ซึ่งอยู่ในกลุ่มยุทธศาสตร์ด้านวิสาหกิจ จะต้องมีผู้อ านวยการศูนย์ หรือมีคณะกรรมการการจัดการศูนย์หรือไม่ 
เนื่องจากเห็นว่าอาจจะเกิดความซ้ าซ้อนในการบริหารจัดการ  

ประธาน ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องการตั้งชื่อศูนย์บริหารจัดการ
ด้านโรงแรม จึงใช้ชื่อดังกล่าวไปพลางก่อน ทั้งนี้ ผู้บริหารที่จะมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์ฯ จะมิใช่รองอธิการบดี 
หรือผู้ช่วยอธิการบดี ที่ก ากับดูแล 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบหลักการการแบ่งหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี ตามที่เสนอ 
และมอบหมายให้ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาแก้ไข
ก่อนด าเนินการต่อไป 

 
4.3  ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ที่ 28/2556 ลงวันที่ 15 กรกฏาคม 2556 ได้แต่งตั้งให้ ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ และค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ที่ 582/2559 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ นั้น 
เนื่องจากกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าวจะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ดังนั้น 
เพ่ือให้การด าเนินการขอก าหนดต าแหน่งวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แล ะ
เป็นไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอน
ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2559 จึงเห็นควรแต่งตั้งกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งก าหนดไว้ดังนี้ 

ข้อ 6 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วย 
(1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ 
(2)  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ที่คัดสรรจากรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก าหนด

จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คนเป็นกรรมการ 
(3)  รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเป็นเลขานุการ และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้

ไม่เกิน 3 คน 
กรรมการตามข้อ 6 (2)  ให้มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเสนอรายชื่อซึ่งต้องครอบคลุมส่วนงานหรือสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย 
เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง โดยให้มีวาระคราวละ 2 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก 

ดังนั้น เพ่ือด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ตามข้อ 6 (2) ของ
ข้อบังคับดังกล่าว มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่คัดสรรจากรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ ก.พ.อ. ก าหนด จ านวน 8 คน ดังนี้ 

1. ศาสตราจารย์วิชัย ริ้วตระกูล    เป็นกรรมการ 
2. ศาสตราจารย์วิสุทธิ์ ใบไม้    เป็นกรรมการ 
3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณศาสตรี เสาวคนธ์  เป็นกรรมการ 
4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล  เป็นกรรมการ 
5. ศาสตราจารย์สมจิต หนุเจริญกุล   เป็นกรรมการ 
6. ศาสตราจารย์ธีระ รุญเจริญ    เป็นกรรมการ 
7. ศาสตราจารย์กิตติคุณอัจฉรา จันทร์ฉาย  เป็นกรรมการ 
8. ศาสตราจารย์กิตติคุณปิยนาถ บุนนาค   เป็นกรรมการ 
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ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่คัดสรรจากรายชื่อ

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก าหนด จ านวน 8 คน ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่คัดสรรจากรายชื่อ

ผู้ทรงคุณวุฒิท่ี ก.พ.อ. ก าหนด จ านวน 8 คน ตามที่เสนอ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป 
 

4.4 การแต่งตั ้งผู ้ทรงคุณวุฒิเพื ่อประเมินผลงานทางวิชาการของผู ้เสนอขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  

 -รายงานการประชุม “ลับ” 
 

4.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสถาบันขงจื่อ 
รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 

8127/2558 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น 
เนื่องจากคณะกรรมการจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ประกอบกับการเสนอ
พิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการประจ า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หน่วยงานในก ากับ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555 ดังนี้  

ข้อ 16 ก าหนดให้มีคณะกรรมการประจ า โดยอธิการบดีเป็นผู้แต่งตั้ง 
  ข้อ 16.3 หน่วยงานอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด ประกอบด้วย 

(1) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
(2) ผู้แทนมหาวิทยาลัย จ านวน 2 คน  เป็นกรรมการ 
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน และ/หรือ  เป็นกรรมการ 

ภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 2-4 คน 
(4) ผู้บริหารสูงสุด    เป็นกรรมการ 

กรรมการตาม (2) และ (3) ให้ที่ประชุมคณบดีเป็นผู้เลือก มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 
2 ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาเลือกกรรมการตามองค์ประกอบข้อ 16.3 (2) และข้อ 16.3 (3)  
จากรายชื่อและต าแหน่งตามที่สถาบันขงจื่อเสนอ 
 1.  ข้อ 16.3 (2) ผู้แทนมหาวิทยาลัย จ านวน 2 คน  เป็นกรรมการ 

2.  ข้อ 16.3 (3)  ทรงคุณวุฒิจากภายใน และ/หรือ  เป็นกรรมการ 
                         ภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 4 คน 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติเลือกและเห็นชอบให้บุคคลต่อไปนี้ร่วมเป็นกรรมการประจ า
สถาบันขงจื่อ ดังนี้ 

1. ประเภทผู้แทนมหาวิทยาลัย ตามข้อ 16.3 (2)  จ านวน 2 คน ได้แก่ 
1.1 ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
1.2 ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน และ/หรือ ภายนอกมหาวิทยาลัย ตามข้อ 16.3 (3)  จ านวน 4 คน ได้แก่ 
2.1 รองศาสตราจารย์กุลธิดา  ท้วมสุข 
2.2 รองศาสตราจารย์ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ 
2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 
2.4 นางสาวเนตรดาว จ าเริญดารารัศมี 
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4.6  ขออนุมัติเงินทุนสนับสนุนนักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน 
ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยฝ่ายวิชาการและงาน

ประสานงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับงบประมาณในปี 2561 ในการด าเนินงานสหกิจศึกษา

อาเซียน จากงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) และได้รับจัดสรรงบประมาณเงิน

รายได้เพ่ิมเติม จ านวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) เนื่องจากจ านวนนักศึกษาที่ได้เตรียมการติดต่อ

ประสานงานกับสถานประกอบการ ในปีการศึกษา 2560 มีจ านวนทั้งสิ้น 335 คน ซึ่งต้องใช้งบประมาณในส่วนทุน

เพ่ือสนับสนุนแก่นักศึกษาคนละประมาณ 48,000 บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) และเป็นงบประมาณรวม

ทั้งสิ้นจ านวน 16,080,000 บาท (สิบหกล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานสหกิจอาเซียนของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมัติ

เงินสนับสนุนจากคณะต่างๆ ที่นักศึกษาเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาอาเซียน ซึ่งยังขาดจ านวน 6,080,000 บาท 

(หกล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) หากคณะสนับสนุนทุนให้นักศึกษาคนละ 10,000 บาท และส่วนกลางสนับสนุน

เพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่เพียงพอจะท าให้นักศึกษาทุกคนได้มีโอกาสเข้าร่วมสหกิจศึกษาอาเซียน และเป็นชื่อเสียงของ

มหาวิทยาลัย และนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์จริงในอาเซียน ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริม

สหกิจศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เรียบร้อยแล้ว 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมัติเงินสนับสนุนจากคณะต่างๆ ที่

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาอาเซียน คนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะว่า เนื่องด้วยค่าใช้จ่ายดังกล่าว ส่วนงานไม่ได้ก าหนดไว้

ในแผนงบประมาณ ดังนั้น หากมีค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพ่ิมเติม จะมีผลกระทบกับการบริหารจัดการงบประมาณได้ 

ดังนั้น ในปงีบประมาณ 2561 นี้ จึงขอให้ส่วนกลางสนับสนุนงบประมาณนักศึกษาสหกิจอาเซียน โดยในปีต่อไป

ส่วนงานจะพิจารณางบประมาณไว้ 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว โดยอธิการบดีจะรับไปพิจารณาร่วมกับฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ 

และผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพื่อบริหารจัดการงบประมาณสนับสนุนเงินให้แก่

นักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาอาเซียน ในปี พ.ศ. 2560 โดยในปีงบประมาณถัดไปขอให้ส่วนงานต่างๆ 

เตรียมแผนการด าเนินงานงบประมาณดังกล่าว  

 

4.7 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 

21/2559 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.) นั้น 

เนื่องจากกรรมการจะครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารงานบุคคล ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.) ในวันที่ 6 

มกราคม 2561 ทั้งนี้ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558 ก าหนดให้ที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เลือกกรรมการบริหารงานบุคคล ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.) โดยมี

องค์ประกอบ และหลักเกณฑแ์ละวิธีการได้มาของกรรมการบริหารงานบุคคล ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.) ดังนี้ 
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 ข้อ 6.1 องค์ประกอบของ ก.บ.ม. มีดังนี้ 

(1) อธิการบดี     เป็นประธานกรรมการ 

(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   เป็นกรรมการ 

(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 6 คน    เป็นกรรมการ 

(4) รองอธิการบดี จ านวน 2 คน    เป็นกรรมการ 

(5) หัวหน้าส่วนงานระดับคณะ วิทยาลัย   เป็นกรรมการ 

 สถาบัน และส านัก จ านวน 4 คน 

(6) ประธานกรรมการสภาพนักงาน    เป็นกรรมการ 

(7) ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี    เป็นกรรมการ 

(8) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบ    เป็นกรรมการ 

ด้านการบริหารงานบุคคล 

(9) หัวหน้าหนว่ยงานทีร่ับผิดชอบ    เป็นกรรมการ 

 ด้านการบริหารงานบุคคล 

และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม 

กรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี เว้นแต่กรรมการตามข้อ 6.1(1) (2) (6) ให้มี

วาระการด ารงต าแหน่ง 

 ข้อ 6.2 หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของ ก.บ.ม. 

  กรรมการ ก.บ.ม. จะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการ ก.อ.พ.ร. 

(1) กรรมการตามข้อ 6.1(3) ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นเลือกจาก

บุคคลที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคล ด้านกฎหมาย หรือด้านการ

บริหารจัดการภาครัฐหรือเอกชน 

(2) กรรมการตามข้อ 6.1(4) ให้อธิการบดีเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี จ านวน 2 คน 

(3) กรรมการตามข้อ 6.1(5) ให้ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นเลือกหัวหน้า

ส่วนงานระดับคณะ วิทยาลัย สถาบัน และส านัก จ านวน 4 คน ดังนี้ 

(3.1) เลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี จ านวน 3 คน 

(3.2) เลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก และผู้ด ารงต าแหน่ง

หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบัน หรือส านัก จ านวน 1 คน 

ในการนี้ เพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการบริหารงานบุคคล ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.) ประเภท

ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ 6.1(3) และ ประเภทหัวหน้าส่วนงานระดับคณะ วิทยาลัย สถาบัน และส านัก ตามข้อ 6.1(5) แห่ง 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558 ดังนั้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาเลือก ดังนี้ 

1. กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ 6.1 (3) จ านวน 6 คน ตามรายชื่อที่กองการเจ้าหน้าที่ได้เสนอ 

2. กรรมการประเภทหัวหน้าส่วนงานระดับคณะ วิทยาลัย สถาบัน และส านัก ตามข้อ 6.1(5) จ านวน 4 คน  



- 16 - 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 12/2560 วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 
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จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 ประธาน ได้เลือกกรรมการตรวจนับคะแนนเลือกคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจ า

มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) จ านวน 2 คน ได้แก่ 

1. นายเสกสิทธิ์ สังคีรี รองประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น  คนที่ 1 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริช แรงสูงเนิน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ       
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบและเลือกบุคคลต่อไปนี้ร่วมเป็นกรรมการบริหารงาน

บุคคล ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.) ดังนี้ 
1. ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ 6.1 (3) จ านวน 6 คน ตามล าดับ ได้แก่ 

1.1 ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา 
1.2 รองศาสตราจารย์รังสรรค์ เนียมสนิท 
1.3 นายโอภาส  เขียววิชัย 
1.4 นายขจร จิตสุขุมมงคล 
1.5 รองศาสตราจารยส์ุมนต์ สกลไชย 
1.6 รองศาสตราจารย์จิรประภา อัครบวร 

2. ประเภทหัวหน้าส่วนงานระดับคณะ วิทยาลัย สถาบัน และส านัก ตามข้อ 6.1 (5) จ านวน 4 คน ได้แก่  
2.1 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
2.2 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2.3 คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
2.4 ผู้อ านวยการส านักหอสมุด 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

5.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) 

ประธาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แจ้งผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ช.ช.) ก าหนด โดยเป็นโครงการที่ถูกก าหนดตามยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
ประเมินผลการป้องกันการทุจริตและยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ให้สูงขึ้น โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เข้ารับการประเมิน ในการนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอเสนอผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อที่ประชุมเพ่ือทราบและเป็นแนวทางในการด าเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อไป  โดยมีสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. ความเป็นมา 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา

เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก
ให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” โดยได้เริ่ม
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมาก
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ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแกน่ ครั้งที่ 13/2560 วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 

ยิ่งขึ้นตามล าดับ ท าให้รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นโครงการที่ถูกก าหนดตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) โดยเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559– 2560   

2. หลักการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

2.1 กรอบการประเมิน 5 ดัชนี ดังนี้  

1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index)     

2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index)   

3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index)   

4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)    

5) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)   

2.2 เครือ่งมือส าหรับการประเมิน จ านวน 3 เครื่องมือ ได้แก่ 

1) แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity and Transparency 

Assessment: EBIT) เป็นการประเมินจากระบบการด าเนินงานของหน่วยงาน 

2) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and 

Transparency Assessment: IIT) เป็นการส ารวจความคิดเห็น โดยจะจัดเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 

3) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 

Transparency Assessment: EIT) เป็นการส ารวจความคิดเห็น โดยจะจัดเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน  

2.3 เกณฑ์การประเมินผล ค่าคะแนนของผลการประเมินมีค่าคะแนนระหว่าง 0 – 100 คะแนน  

วิเคราะห์ข้อมูลโดยให้น้ าหนักแต่ละข้อค าถามในแบบส ารวจจาก 3 แหล่ง โดยเกณฑ์การให้คะแนน มี 5 ระดับ ดังนี้ 

1) 80 – 100 คะแนน = มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานสูงมาก 

2) 60 – 79.99 คะแนน = มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานสูง 

3) 40 – 59.99 คะแนน = มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานกลาง 

4) 20 – 39.99 คะแนน = มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานต่ า 

5) 0 – 19.99 คะแนน = มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานต่ ามาก 

3. ผลการด าเนินงาน 

ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้ารับการประเมินเป็นปีที่สอง  โดย

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้มอบหมายให้โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

เป็นที่ปรึกษาในการประเมินฯ ครั้งนี้   

3.1 ผลการประเมินครั้งแรก 
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โรงเรียนนายร้อยต ารวจ ได้แจ้งคะแนนเฉพาะส่วนของแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 

(EBIT) เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 จากประเด็นการประเมิน 33 ประเด็น มีประเด็นที่ผ่านการประเมิน 30  ประเด็น 

หรือจากคะแนนเต็ม 3,300 คะแนน ได้รับคะแนน 3,000 คะแนน   

จากนั้น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ยื่นอุทธรณ์ผลประเมินพร้อมทั้งส่งเอกสารเพ่ิมเติมใน

ประเด็นที่ไม่ผ่าน  โดยโรงเรียนนายร้อยต ารวจ ได้แจ้งผลอุทธรณ์การประเมินกลับมา เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ซึ่ง

ได้คะแนนเพ่ิม 100 คะแนน โดยจากประเด็นการประเมิน 33 ประเด็น มีประเด็นที่ผ่านการประเมิน 31  ประเด็น  

หรือคะแนนเต็ม 3,300 คะแนน ได้รับคะแนนเป็น 3,100 คะแนน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 

ทั้งนี้ ในส่วนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่ได้รับคะแนนการประเมินตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ 

(EBIT) ประกอบด้วย 2 ประเด็น คือ  

1)  มีการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่ 

2)  กรณีท่ีมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส กลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรม

ที่แสดงถึงความพยายามที่จะ ปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่ 

3.2 ผลการด าเนินงานทั้งหมด 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการแจ้งผลประเมินจากส านักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560                   

ตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของของหน่วยงานภาครัฐ จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้รับ

คะแนน 83.11 คะแนน มีค่าคะแนนอยู่ในระดับทีสู่งมาก โดยมีผลคะแนนจ าแนก ดังนี้     

1) ผลคะแนนจ าแนกตามแบบส ารวจส าหรับการประเมิน จาก 100 คะแนน มี 3 เครื่องมือ ได้แก่ 

(1) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ได้รับคะแนน 78.00 คะแนน   

(2) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้รับคะแนน 72.34 คะแนน     

(3) แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) ได้รับคะแนน 95.45 คะแนน   

2) ผลคะแนนตามดัชนี/ตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จากคะแนนเต็ม 

100 คะแนน   ทั้ง 5 ดัชนี ดังนี้ 

(1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) ได้รับคะแนน 87.95 คะแนน     

(2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) ได้รับคะแนน 79.68 คะแนน     

(3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index) ได้รับ

คะแนน 87.10 คะแนน     

(4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) ได้รับคะแนน 74.80 คะแนน        

(5) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) ได้รับคะแนน 82.05 คะแนน     
4. สรุปผลคะแนนตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังตารางต่อไปนี้ 
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ล าดบั 

ดัชนี/ตวัชี้วดัในการประเมินคณุธรรม 
และความโปรง่ใส 

ค่าน้ าหนัก
(ร้อยละ) 

EBIT  IIT EIT 
คะแนน 

ที่ได ้(100) 
คะแนนหลัง
ถ่วงน้ าหนัก 

1 ความโปร่งใส 26.00    87.95 22.87 
 1.1 การให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูล     93.04  
 1.1.1 การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง  100.00   100.00  
 1.1.2 การให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลของ

หน่วยงาน 
 100.00  72.18 86.09  

 1.2 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     82.85  
 1.2.1 การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  100.00  61.90 80.95  
 1.2.2 การจัดการเรื่องร้องเรียน  100.00  69.49 84.75  
2 ความพร้อมรับผิด  18.00    79.68 14.34 
 2.1 ความพร้อมรับผิด     75.27  
 2.1.1 ความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน   80.84 73.21 77.03  
 2.1.2 ความพร้อมรับผิดในการบริหารงาน   75.10 73.13 74.12  
 2.2 เจตจานงสุจริต     83.80  
 เจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน  100.00 74.92 76.47 83.80  
3 ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  22.00    87.10 19.16 
 3.1 การถูกชี้มูลความผิด     100.00  
 เรื่องชี้มูลความผิด  100.00   100.00  
 3.2 การทุจริตต่อหน้าที ่     80.01  
 3.2.1 การรับสินบน   85.43 74.45 79.94  
 3.2.2 การใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์   86.73 73.45 80.09  
 3.3 ความปลอดจากการทจุริตเชิงนโยบาย     81.28  
 ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย   89.05 73.50 81.28  
4 วัฒนธรรมคุณธรรม ในองค์กร  16.00    74.80 11.97 
 4.1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน     76.53  
 4.1.1 การสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต   67.11  67.11  
 4.1.2 การไม่ทนต่อการทุจริต   82.42  82.42  
 4.1.3 การอายและเกรงกลัวที่จะทุจริต   80.06  80.06  
 4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน     75.15  
 การด าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน

หน่วยงาน 
 75.00 75.30  75.15  

 4.3 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
หน่วยงาน 

    72.72  

 4.3.1 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  100.00 65.61  82.80  
 4.3.2 การตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงาน  50.00 75.29  62.65  
5 คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 18.00    82.05 14.77 
 5.1 มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน     86.89  
 5.1.1 มาตรฐานการปฏิบัติงาน  100.00  73.13 86.57  
 5.1.2 ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน  100.00  74.43 87.22  
 5.2 คุณธรรมในการบริหารงาน     77.22  
 5.2.1 การบริหารงานบุคคล   69.32  69.32  
 5.2.2 การบริหารงบประมาณ   79.77  79.77  
 5.2.3 คุณธรรมในการมอบหมายงาน   75.67  75.67  
 5.2.4 การบริหารสภาพแวดล้อมในการท างาน   84.10  84.10  

คะแนนรายแบบส ารวจ  95.45 78.00 72.34   
คะแนนคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 83.11 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 12/2560 วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแกน่ ครั้งที่ 13/2560 วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 

5. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการท างานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
5.1 ข้อเสนอแนะจากการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perception - Based) 

โดยการวิเคราะห์ดัชนีและตัวชี้วัดที่เป็นจุดบกพร่องจากข้อค าถามการประเมินเชิงภาพลักษณ์ 
(Perception-Based) พบว่า ดัชนีที่เป็นจุดบกพร่องมีจ านวน 3 ดัชนี ได้แก ่

 

ดัชนีที่บกพร่อง 

แหล่งข้อมูลจาก
แบบสอบถาม 

ตัวชี้วดัที่ต้องปรับปรุง ประเด็นทีต่้องปรบัปรุง 
IIT

(ภายใน) 
EIT

(ภายนอก) 
ดัชนีความโปร่งใส -  การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย 
หน่วยงานควรมีการเปิดโอกาสให้ประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงาน 

ดัชนีความพร้อมรับผิด  - ความพร้อมรับผิด หน่วยงานควรมีมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่มี
ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ดัชนีคุณธรรมการ
ท างานในหน่วยงาน 

 - คุณธรรมในการบริหารงาน หน่วยงานควรมีระบบการธ ารงรักษาคนดี คนเก่งและเสริมสร้างแรงจูงใจ
ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานอย่างจงรักภักดี 

5.2 ข้อเสนอแนะจากการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) 
ประเด็นส าคัญที่หน่วยงานจะต้องปรับปรุงด าเนินงานตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ 

(Evidence-Based) มี 2 ประเด็น ดังนี้ 
 

EBIT ที่บกพร่อง ประเด็นทีต่้องปรบัปรุง 
EB 9 การด าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ในหน่วยงาน 

ควรมีการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบยีบเพื่อปอ้งกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

EB 11 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของมีการรวมกลุ่มเพื่อ
ตรวจสอบการบริหารงานในหน่วยงาน 

กรณีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส กลุ่มดังกล่าวต้องมีกิจกรรมที่แสดงถึง
ความพยายามที่จะ ปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น 

5.3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบส ารวจกลุ่มบุคลากรและ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal) 

1)  กลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal) 
ควรจัดท าคู่มือเพ่ือเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือความโปร่งใสและสรุปปัญหาอุปสรรคและประชุมติดตาม
หรือพบปะกับผู้บริหารอยู่เป็นประจ าเพ่ือรายงานผล รวมถึงมีบทลงโทษที่ชัดเจนและเด็ดขาดขึ้น ต่อผู้ที่กระท าผิด 

2)  กลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) 
ควรมีการเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการตรวจสอบงบประมาณหลักจากเสร็จสิ้นโครงการ เพ่ือความโปร่งใส 

4. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้  

 
ล าดั
บ 

ดัชนี/ตวัชี้วดัในการประเมินคณุธรรม 
และความโปรง่ใส 

EBIT  IIT EIT คะแนนทีไ่ด ้(100) 
2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 

1 ความโปร่งใส       86.30 87.95 
2 ความพร้อมรับผิด        90.80 79.68 
3 ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน        99.27 87.10 
4 วัฒนธรรมคุณธรรม ในองค์กร        77.41 74.80 
5 คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน       68.50 82.05 

คะแนนรายแบบส ารวจ 88.37 95.45 68.55 78.00 90.72 72.34   
ผลการประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

1. คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวทิยาลยัขอนแก่น  ได้ 85.34 คะแนน ได้ 83.11 คะแนน 

2. การจดัอันดบัผลคะแนนของหน่วยงานภาครัฐประเภทสถาบันอุดมศึกษา ได้อันดบั ที่ 13 ได้อันดบั ที่ 7 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 



- 21 - 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 12/2560 วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแกน่ ครั้งที่ 13/2560 วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 

5.2 ซักซ้อมความเข้าใจและทบทวนหลักการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา 

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคลล ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามหนังสือที ่ศธ 0509(5).2/ว 1746 
ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน  2560 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แจ้งซักซ้อมความเข้าใจและทบทวน
หลักการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากมีสถาบันอุดมศึกษาบางแห่งได้เสนอขอให้ 
ก.พ.อ. พิจารณาวินิจฉัยกรณีต าแหน่งทางการบริหารที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน หรือต าแหน่งทางการบริหารในหน่วยงาน
ที่มิใช่ส่วนราชการตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด จะถือว่าเป็นต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ตามมาตรา 18 (ข) 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
และงานบริหารอ่ืนที่ ก.พ.อ. ก าหนดหรือไม่ ซึ่งคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร
ในสถาบันอุดมศึกษา ในการประชุม ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ท าหน้าที่แทน ก.พ.อ. ได้พิจารณา
แล้วเห็นว่า ในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว จะต้องพิจารณาโดยค านึงถึงหลักการและเจตนารมณ์ของกฏหมายเป็น
ส าคัญ ซึ่งการต่อเวลาของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษานั้น มีสาเหตุจากปัญหาการขาดแคลนบุคลากร
สายวิชาการ  

ทั้งนี้ เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาต่อเวลาราชการให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ เฉพาะเพ่ือประโยชน์
แห่งการสอนและวิจัยเท่านั้น และจึงก าหนดให้ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาต่อเวลาราชการจะต้องเป็นผู้ที่ด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ ซึ่งส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าด้วย ส าหรับเงื่อนไขในระหว่าง
ต่อเวลาราชการ ซึ่งห้ามมิให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการต่อเวลาราชการด ารงต าแหน่ง
หรือปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งประเภทผู้บริหารและงานบริหารอ่ืนๆ นั้น ก็ด้วยเหตุผลเพ่ือให้ผู้ที่ได้รับการต่อเวลาราชการ
ได้ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะภารกิจหลักของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการต่อเวลาราชการ
ตามกฏหมายก าหนดดังกล่าวข้างต้น ด้วยเหตุนี้ สถาบันอุดมศึกษาจึงไม่อาจแต่งตั้งให้ผู้ที่ได้รับการต่อเวลาราชการ
ด ารงต าแหน่งทางการบริหาร หรือมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบริหาร หรือหน้าที่อื่นใดซิ่งมิใช่หน้าที่
ความรับผิดชอบหลักของผู้ด ารงต าแหน่งวิชาการได้ 

ดังนั้น คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา จึงมี
มติให้ซักซ้อมความเข้าใจและทบทวนหลักการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ดังกล่าวข้างต้น และขอให้สถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายโดยเคร่งครัด เพ่ือ
ประโยชน์ทางวิชาการซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักในการด าเนินกิจการของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

5.3 รายงานผลการด าเนินงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ และหนังสือ “พระบรมราโชวาทและ
พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรพระราชทานแก่บัณฑิตและ
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ การรายงานผลการด าเนินงานของคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ โดยได้จัดท าหนังสือ “พระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรพระราชทานแก่บัณฑิตและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ขึ้นเพ่ือถวาย
อาลัย และน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยจะเผยแพร่ในโอกาสครบรอบวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 31 แก่ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนบุคลากร และหน่วยงานต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแกน่ ครั้งที่ 13/2560 วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 

ในการจัดท าหนังสือเล่มนี้  ได้เชิญพระบรมราโชวาทจากหนังสือ “พระบรมราโชวาท 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น” ฉบับเดิมที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
จัดท าข้ึนเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 
วันที่ 5 ธันวาคม 2540 ซึ่งได้รวบรวมพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่พ.ศ. 2511-2541 (บัณฑิตรุ่นที่ 1-31)  ดังนั้น ในการจัดท าหนังสือพระบรมราโชวาท 
ฉบับ พ.ศ. 2540 จึงรวบรวมพระบรมราโชวาทได้ทั้งหมด จ านวน 29 องค์ จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบรายงานผล
การด าเนินงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ และหนังสือ “พระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรพระราชทานแก่บัณฑิตและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เพ่ือเป็นแนวทางแก่ผู้อ่านทุกท่าน จะได้น้อมน าไปเป็นแบบอย่างและแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน เพ่ือสร้างสรรค์
ประโยชน์แก่ตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติสืบไป ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

5.4 เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ

ปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การเทียบวุฒิ
การศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
2560 โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ได้ประกาศปรับปรุงระเบียบที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยไว้ คือ ข้อ 4 การ
เทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง ก าหนด
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้ที่ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในการประชุมสามัญ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2560 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบ
เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามท่ีคณะท างานฝ่ายวิชาการของที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ไดเ้สนอ  

ในการนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีวิธีการก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้ที่ศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษาตามความเหมาะสม ดังนี้คือ หากคณะต้องการรับนักศึกษาปริญญาตรีนานาชาติ ที่มาจาก
ต่างประเทศและไม่ได้ส าเร็จการศึกษาในโรงเรียนที่เป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้วิธีการน าผลสอบมา 
ขอให้ปรึกษาหารือกับฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพื่อศึกษารายละเอียดต่างๆ 
และหากนักศึกษาที่มาสมัครสอบและมีผลสอบก่อนเดือนพฤษภาคม 2560 ให้คณะด าเนินการทดสอบเพ่ิมเติม
ตามความเหมาะสม เพ่ือการรับเข้าเทียบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้จริง ทั้งนี้ กระบวนการดังกล่าวจะเกิดเฉพาะ
ปี พ.ศ. 2560 ภายหลังจากนี้จะต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การปรับปรุงระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2560 
ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ทุกประการ จึงขอแจ้งเกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะได้ใช้ในการด าเนินการพิจารณารับนิสิต
นักศึกษาเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ทีป่ระชุมรับทราบ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 12/2560 วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแกน่ ครั้งที่ 13/2560 วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 

5.5 การสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ประธาน ได้แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบว่า ด้วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี

ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นไปตามข้อ 10 แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2558 ซึ่งก าหนดให้ “อธิการบดีเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีก่อนการสิ้นสุดวาระของผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ร้อยยี่สิบวัน…” ในการนี้ จึงเห็นควรน าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ื อ
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีองค์ประกอบตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

1. อธิการบดี          เป็นประธานกรรมการ 
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 3 คน  เป็นกรรมการ 
3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากบุคลากรในมหาวิทยาลัย  จ านวน 3 คน          เป็นกรรมการ 
ซ่ึงมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นเพ่ือพิจารณาต่อไป 
มติ ที่ประชุมรับทราบการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

เพื่อพิจารณาต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
6.1 - (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

- (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนค่าชดเชย 
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 14  แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีอ านาจหน้าที่กระท าการต่างๆ ภายใต้วัตถุประสงค์
ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 7 อ านาจหน้าที่เช่นว่านี้ ให้นับรวมถึง (6) ก าหนดค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ รวมทั้ง
สวัสดิการ สิทธิประโยชน์และประโยชน์อย่างอ่ืนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และส านักงานกฏหมาย จึงได้จัดท า 
(ร่าง) (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... และ (ร่าง) 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนค่าชดเชย พ.ศ. ... เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 จึงขอเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... และ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนค่าชดเชย พ.ศ. ... ต่อที่
ประชุมเพ่ือพิจารณาพิจารณากลั่นกรอง ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณากลั่นกรอง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... และ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนค่าชดเชย พ.ศ. ... 

1. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ... ที่ประชุมมีข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
1. ข้อ 5 ให้เพ่ิมข้อความบรรทัดแรก เป็น “ให้มีกองทุนขึ้นมากองทุนหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ...” 
2. การก าหนดวัตถุประสงค์ ควรก าหนดให้มีความชัดเจน โดยน าข้อความในวรรคที่ 2 ขึ้นมาก าหนด

เขียนไว้เป็นวรรคแรกและก าหนดเรื่องสวัสดิการไว้เป็นข้อๆ ให้ชัดเจน   
3. บรรทัดที่ 1 ให้ตัดค าว่า “...ให้ได้รับความสะดวกสบาย...” เป็น “...ต้องได้รับความสะดวกสบาย..” 

เพ่ือมิให้เกิดการตีความในทางกฏหมาย 
4. ข้อ 6 (6.1) ที่มาของเงินกองทุน ควรระบุที่มาของเงินกองทุนให้ชัดเจน โดยเฉพาะงบประมาณเงิน

อุดหนุนจากรัฐที่เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร 
5. ข้อ 13 ให้แก้ไขข้อความ จากเดิม “…เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด” แก้ไขเป็น “…เป็นไป

ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด” 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 12/2560 วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแกน่ ครั้งที่ 13/2560 วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 

2. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนค่าชดเชย พ.ศ. ...  
ที่ประชุมมีซักถาม ข้อคิดเหน็ และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ข้อ 5 (5.1) ที่มาของเงินกองทุน ควรระบุที่มาของเงินกองทุนให้ชัดเจน โดนเฉพาะ

งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐที่เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร 
2. คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มีข้อซักถามเพ่ิมเติม กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งยังอยู่

ในช่วงการทดลองงาน และผลประเมินการปฏิบัติงานไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด มหาวิทยาลัยจะมีการจ่าย
ค่าชดเชยหรือไม่ ในการนี้ ประธาน ได้ตอบข้อซักถามประเด็นดังกล่าวว่า กรณีดังกล่าว มหาวิทยาลัยไม่ต้องจ่าย
ค่าชดเชย เนื่องจากการทดลองงานไม่ถือว่าเป็นพนักงานประจ าและยังไม่ได้มีการบรรจุ 

3. ให้เขียนเพ่ิมนิยามเรื่องเงินชดเชย โดยให้จ่ายตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย 
ค่าชดเชย พ.ศ. 2559 เพ่ือความรอบคอบในการตีความเรื่องการพ้นสภาพ 

4. ข้อ 10 ให้ตัดค าว่า “กองคลัง” ออก เนื่องจากจะเกี่ยวโยงไปถึงการลงข้อมูลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร เช่น ระยะเวลาการปฏิบัติ การเกษียณอายุราชการ การได้รับเงินชดเชยของฝ่ายพัฒนาบุคลากร ที่เป็นผู้ด าเนินการ
การลงข้อมูลบุคลากรจะเป็น ทั้งนี้ การลงบัญชีรายงานรัฐบาลเป็นผลประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย โดย
รัฐบาลให้บันทึกว่าเป็นหนี้สินของมหาวิทยาลัยที่จะต้องจ่ายในอนาคต  ดังนั้น ข้อมูลบุคลากรที่มีในระบบ
เงินเดือนจึงมีความส าคัญมาก 

5. กรณีคณะมีการก าหนดอัตราบุคลากรเพ่ิมเติมต้องเตรียมงบประมาณเงินสวัสดิการ และเงิน
ชดเชยควบคู่ไว้ด้วย เนื่องจาก พนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มเดิมนั้น มหาวิทยาลัยไม่มีงบประมาณสะสมเพ่ือจะ
จ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ในอีก 10-15 ปี ข้างหน้า  

6. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มีข้อซักถามเพ่ิมเติมว่า กรณีที่ส านักงบประมาณได้จัดสรร
งบประมาณส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งสายวิชาการได้ร้อยละ 1.7 และสายสนับสนุนได้ร้อยละ 1.5 โดย
มหาวิทยาลัยไดห้ักไว้ร้อยละ 0.2 นั้น เงินชดเชยดังกล่าวได้รวมไว้ในร้อยละ 0.2 หรือไม่ ซึ่งหากรวมไว้เรียบร้อยแล้ว 
จะต้องมีการจัดสรรงบประมาณส่วนของเงินสวัสดิการ และกองทุนชดเชยไว้เป็นจ านวนเงินเท่าใด  

ในการนี้  รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ได้ ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า 
มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการค่าชดเชย อัตราร้อยละ 1.6 ส าหรับของข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ แต่กรณี
พนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มเดิมมหาวิทยาลัยไม่ได้กันงบประมาณไว้ ทั้งนี้ กองทุนสวัสดิการ มีการจ่ายเงินทุกวัน 
ได้แก่ เงินประกันสังคม เงินส ารองเลี้ยงชีพซ่ึงจ่ายทุกเดือนตามเงินเดือน และสวัสดิการอ่ืนที่มหาวิทยาลัยจัดเป็น
กิจกรรมประจ าปี ส่วนกองทุนชดเชย มีเงื่อนไขการจ่ายเงินชดเชยที่ชัดเจนและเป็นการจ่ายในอนาคต 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบหลักการตั้งกองทุน  2 กองทุน ดังนี้ 
1. เห็นชอบหลักการตาม (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการ

ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... ตามที่เสนอ 
2. เห็นชอบหลักการตาม(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนค่าชดเชย พ.ศ. ... ตามที่เสนอ 
และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม

ไปพิจารณาด าเนินการแก้ไข ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 12/2560 วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแกน่ ครั้งที่ 13/2560 วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 

6.2 ขอเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการประจ าส านักหอสมุด ประเภทผู้แทนคณบดี

และประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้อ านวยการส านักหอสมุด เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 

8361/2558 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักหอสมุด ประเภทผู้แทนคณบดี

และประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ นั้น เนื่องจากกรรมการจะครบวาระการด ารงต าแหน่งคณะกรรมการประจ า

ส านักหอสมุด ประเภทผู้แทนคณบดีและประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจ าสถาบัน ส านัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ

เทียบเท่าสถาบัน ส านัก พ.ศ. 2558  ก าหนดให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักหอสมุด มีองค์ประกอบ ดังนี้ 

 ข้อ 5 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการประจ า ประกอบด้วย 

(1) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย  เป็นประธาน 

(2) รองอธิการบดี      เป็นกรรมการ 

(3) คณบดี       เป็นกรรมการ 

(4) ผู้ทรงคุณวุฒิ      เป็นกรรมการ 

(5) ผู้อ านวยการ      เป็นกรรมการ 

จ านวนกรรมการตาม (2) รวมกับ (3) แล้วต้องไม่เกิน 5 คน 

จ านวนและรายชื่อของกรรมการตาม (2) (3) และ (4) ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยขอนแก่นก าหนดและเลือกตามความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละส านัก 

ให้กรรมการตาม (3) และ (4) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่

อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกิน 2 วาระติดต่อกันมิได้ 

 ในการนี้ เพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการประจ าส านักหอสมุด ประเภทผู้แทนคณบดี ตามข้อ 5 (3) 

และประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ 5 (4) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจ า

สถาบัน ส านัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบัน ส านัก พ.ศ. 2558 ส านักหอสมุด จึงขอเสนอ

รายชื่อต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 

1. ให้ความเห็นชอบรายชื่อกรรมการประเภทผู้แทนคณบดี ตามข้อ 5 (3) จ านวน 3 คน ได้แก ่

1.1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

1.2. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

1.3. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

2. ให้ความเห็นชอบรายชื่อกรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ 5 (4) จ านวน 2 คน  ได้แก ่

2.1. อาจารย์กิตต์ เธียรธนโนปจัย 

2.2. รองศาสตราจารย์ล าปาง  แม่นมาตย์ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการประจ าส านักหอสมุด ประเภทผู้แทนคณบดี

และประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 12/2560 วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแกน่ ครั้งที่ 13/2560 วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้บุคคลดังต่อไปนี้ ร่วมเป็นกรรมการประจ า
ส านักหอสมุด ประเภทผู้แทนคณบดีและประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 

1. ประเภทผู้แทนคณบดี ตามข้อ 5 (3) จ านวน 3 คน ดังนี้ 
1.1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
1.2. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
1.3. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

2. ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ 5 (4) จ านวน 2 คน  
2.1 อาจารย์กิตติ์ เธียรธนโนปจัย 
2.2 รองศาสตราจารย์ล าปาง แม่นมาตย์ 

 
6.3  เสนอขอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส าหรับปีงบประมาณ 2560 

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีฐานะ
เป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ ซึ่งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดให้การบัญชี
และการตรวจสอบให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอก ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยความ
เห็นชอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย และให้ท าการตรวจสอบรับรอง
บัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปีบัญชี นั้น เพ่ือให้การตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงิน
ทุกประเภทของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส าหรับปีงบประมาณ 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติหลักการการแต่ งตั้ งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง . )  เป็นผู้ สอบบัญชีของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส าหรับปีงบประมาณ 2560 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติหลักการการแต่งตั้งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 

เป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส าหรับปีงบประมาณ 2560 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบหลักการการแต่งตั้งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็น

ผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส าหรับปีงบประมาณ 2560 ตามที่เสนอ 
 

เลิกประชุมเวลา 11.30 นาฬิกา 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักด)ี 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร 
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