
รายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน 
ครัง้ที ่1/2556 

เมือ่วนัศกุรที ่16 สงิหาคม 2556 
ณ  หองประชมุสารสนิ ชัน้ 2 อาคารสริคิณุากร มหาวทิยาลยัขอนแกน 

 

 
ผูมาประชุม 
1. รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดี       ประธานกรรมการ 
2. อ.ปาริชาต บุตรวงค  ผูชวยอธิการบดีฝายการคลัง    กรรมการ 

    แทนรองอธิการบดีฝายการคลังและทรัพยสิน 
3. รศ.พิษณุ อุตตมะเวทิน  รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย   กรรมการ 

    (เปนประธานระเบยีบวาระท่ี 4.2 และตั้งแตระเบยีบวาระท่ี 5.1 เปนตนไป) 
4. ศ.วีระชัย โควสุวรรณ  รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี  กรรมการ 
5. ผศ.ขนิษฐา วรธงชัย  ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและยุทธศาสตรระหวางประเทศ กรรมการ 

    แทนรองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและยุทธศาสตรระหวางประเทศ 
6. นายบัญชา พระพล  ผูชวยอธิการบดีฝายชุมชนสัมพันธและสื่อสารองคกร  กรรมการ 

    แทนรองอธิการบดีฝายชุมชนสัมพันธและสื่อสารองคกร 
7. ผศ.เดนพงษ สุดภักดี  รองอธิการบดีฝายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 
8. ผศ.ชาํนาญ บญุญาพุทธพิงศ รองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน  กรรมการ 
9. ผศ.อนุชา นิลประพันธ รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย    กรรมการ 
10. รศ.มนตชัย ดวงจินดา  คณบดคีณะเกษตรศาสตร     กรรมการ 
11. รศ.นวรัตน วราอัศวปติ เจริญ รักษาราชการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร  กรรมการ 
12. รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ คณบดคีณะเทคนคิการแพทย    กรรมการ 
13. ผศ.เกษม นันทชัย  รกัษาราชการแทนคณบดคีณะเทคโนโลย ี   กรรมการ 
14. รศ.ลําปาง แมนมาตย  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     กรรมการ 
15. รศ.บําเพ็ญจิต แสงชาติ รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ   กรรมการ 

    แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
16. ผศ.นเรศ วโรภาสตระกูล รองคณบดีฝายบริหาร     กรรมการ 

    แทนคณบดคีณะแพทยศาสตร 
17. รศ.วิวรรธน อัครวิเชียร รองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนาบุคลากร   กรรมการ 
    แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร 
18. รศ.กุลธิดา ทวมสุข  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   กรรมการ 
19. รศ.กัลปพฤกษ ผวิทองงาม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    กรรมการ 
20. ผศ.เกียรติ แสงอรุณ  รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร   กรรมการ 
21. รศ.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร    กรรมการ 
22. ผศ.จรัญ ชัยประทุม  รองคณบดีฝายแผนและพัฒนา    กรรมการ 

    แทนคณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร 
23. ผศ.ไมตรี อินทรประสิทธิ์ คณบดคีณะศึกษาศาสตร     กรรมการ 
24. ผศ.มนสชิา เพชรานนท คณบดคีณะสถาปตยกรรมศาสตร    กรรมการ 
25. รศ.สุณีรัตน เอ่ียมละมัย คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร    กรรมการ 
26. ศ.สุพรรณี พรหมเทศ  รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ   กรรมการ 
    แทนคณบดคีณะสาธารณสขุศาสตร 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2556 วันศุกรที่ 16 สิงหาคม 2556  
ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 2/2556 วันศุกรที่ 23 สิงหาคม 2556 

27. รศ.อภิรัตน เพ็ชรศิริ  คณบดีคณะนิติศาสตร     กรรมการ 
28. ผศ.กริช แรงสูงเนิน  รกัษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ   กรรมการ 
29. รศ.วิรัช จิ๋วแหยม  รกัษาราชการแทนคณบดคีณะวทิยาศาสตรประยกุตและวศิวกรรมศาสตร กรรมการ 
30. ผศ.พรหมินทร เมธากาญจนศักดิ์ รักษาราชการแทนรองคณบดคีณะศิลปศาสตร  กรรมการ 

    แทนผูรกัษาราชการแทนคณบดคีณะศิลปศาสตร 
31. ผศ.สุขุมวิทย ไสยโสภณ รกัษาราชการแทนคณบดคีณะสงัคมศาสตรบรูณาการ  กรรมการ 
32. อาจารยเสรี พิจิตรศิริ  ผูชวยคณบดีฝายอํานวยการ    กรรมการ 

    แทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน 
33. รศ.ยุพิน เตชะมณี  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ     กรรมการ 
34. รศ.ไพบูลย ดาวสดใส  รองคณบดีฝายบริหาร     กรรมการ 

    แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
35. ผศ.อนัตต เจาสกุล  ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร    กรรมการ 
36. นายพิชัย เลงพานิชย  เลขานุการศูนยบริการวิชาการ    กรรมการ 
    แทนผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 
37. รศ.รวี หาญเผชิญ  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   กรรมการ 
38. ผศ.ชนะชัย สืบปรุ  รองผูอํานวยการฝายบริหาร    กรรมการ 
    แทนผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 
    (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
39. รศ.วนิดา แกนอากาศ  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ    กรรมการ 

    (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 
40. นางกิตติมา จันทรสม  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี    กรรมการ 
41. รศ.เจนจิรา เรืองชยจตุพร ประธานสภาคณาจารย     กรรมการ 
42. นายเสกสิทธิ์ สังคีรี  ประธานสภาขาราชการ พนักงานและลูกจา ง           กรรมการ 
43. รศ.รังสรรค เนียมสนิท รองอธิการบดีฝายวางแผนยุทธศาสตร               กรรมการและเลขานกุาร 
44. นางสังวาลย ชางทอง  ท่ีปรึกษามหาวิทยาลัย       ผูชวยเลขานุการ 
45. นางสุพัตรา ครองยุทธ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสาํนกังานสภามหาวทิยาลยั   ผูชวยเลขานุการ 

 
ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 
1. ผศ.ลิขิต อมาตยคง  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ กรรมการ 
 
ผูเขารวมประชุม 
1. นายอัศนีย ฐานสันโดษ  ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี 
2. นางเพียงเพ็ญ ภาคอุทัย ผูอํานวยการกองแผนงาน 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.40 นาฬิกา   

กอนเริ่มประชุมประธานไดกลาว ตอนรับและแนะนํา รองศาสตราจารยเจนจิรา เรืองชยจตุพร 
ดาํรงตาํแหนงประธานสภาคณาจารย ตั้งแตวันท่ี 7 สิงหาคม 2556 เปนตนไป จากนัน้ประธานไดดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2556 วันศุกรที่ 16 สิงหาคม 2556  
ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 2/2556 วันศุกรที่ 23 สิงหาคม 2556 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องแจงตอที่ประชุม  
1.1 แสดงความยนิดกีบัอธกิารบดี และคณาจารยมหาวทิยาลยัขอนแกนไดรบัรางวลัเชดิชเูกยีรติ 

กรรมการและเลขานุการ เสนอตอท่ีประชุมวา ดวยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน และ
คณาจารยมหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ดังนี้ 

1. World Education Congress และ CMO ASIA ไดเชิญ รองศาสตราจารยกิตติชัย             
ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน เขารับรางวัล “Education Leadership Award 2013” เม่ือวันท่ี 
31 กรกฎาคม 2556 ณ Pan Pacific, Singapore ประเทศสงิคโปร โดยรางวัลดังกลาวไดมีเกณฑการพิจารณาจากขอมูล
เบื้องตนขององคกรและพิจารณาจากการสอบถามบุคคลในตําแหนงสําคัญๆ และมีชื่อเสียงในหลากหลายองคกรถึง
การทํางานขององคกร หนวยงานท่ีมีความโดดเดนในบทบาทตอการชวยเหลือสังคม 

2. สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ไดจัดงานแถลงขาวรางวัล
นักวิทยาศาสตรดีเดนและนักวิทยาศาสตรรุนใหม ประจํา พ.ศ. 2556 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรม แลนด
มารค สุขุมวิท กรุงเทพฯ ซ่ึงมีผลงานการวิจัยที ่ทรงคุณคาเปนที่ประจักษและเปนประโยชนอยางยิ ่งตอ
ประเทศชาติ ซ่ึงมหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับรางวัล 4 รางวัล ไดแก 

2.1 รางวัลนักวิทยาศาสตรดีเดน 2 รางวัล ประกอบดวย 
2.1.1 ศาสตราจารยโสพิศ วงศคํา สังกัดภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงวิจัยพบยีนที่สัมพันธกับการกอมะเร็งทอน้ําดีจากการแพรระบาดของโรคพยาธิใบไมตับสู
การรักษาแนวใหมแบบมุงเปา  โดยในอาเซียนยังไมมี “พยาธิแพทย” ท่ีจะตรวจวินิจฉัยระยะโรคและการพยากรณโรค
เพ่ือเปนแนวทางในการรักษา 

2.1.2 รองศาสตราจารยบรรจบ ศรีภา หัวหนาศูนยความรวมมือองคการอนามัย
โลกดานการวิจัยและการควบคุมโรคพยาธิใบไมตับ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งวิจัยเกี่ยวกับ
กลไกการเกิดโรคพยาธิใบไมตับ โดยไดคนพบกลไกทางอิมมูโนพยาธิวิทยาที่ทําใหเกิดการอักเสบรอบทอน้ําดี          
ท่ีติดเชื้อพยาธิใบไมตับ ซ่ึงนําไปสูการเกิดมะเร็งทอน้ําดี พรอมทัง้จัดตั้ง “ละวาโมเดล” โครงการตนแบบเพ่ือควบคุม
และปองกันพยาธิใบไมตับแบบบูรณาการในพ้ืนท่ีระบาด  

2.2 รางวัลนักวิทยาศาสตรรุนใหม 2 รางวัล ประกอบดวย 
2.2.1 ผู ชวยศาสตราจารยวิทยา เงินแท สังกัดคณะวิทยาศาสตร ไดรับรางวัล

นักวิทยาศาสตรรุนใหม สาขาเคมี ศึกษาเรื่องเซนเซอรเชิงแสง  
2.2.2 อาจารยประสิทธิ์  ทองใบ สังกัดคณะวิทยาศาสตร ไดรับรางวัลนักวิทยาศาสตร          

รุนใหม สาขาฟสิกส ศึกษาเรื่องสมบัติไดอิเล็กตริกของนาโนคอมโพสิต 
3. กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ไดดําเนินการคัดเลือกปูชนียบุคคลดาน

ภาษาไทยผูใชภาษาไทยดีเดน ผูใชภาษาไทยถ่ินดีเดน และผูมีคุณูปการตอการใชภาษาไทย  พ.ศ. 2556 พรอมมอบ
รางวัลยกยองบุคคลดานภาษาไทย วันที ่29 กรกฎาคม 2556  ณ โรงละครแหงชาติ กรุงเทพฯ ซ่ึงมหาวิทยาลัยขอนแกน
ไดรับรางวัลผูใชภาษาไทยดีเดน ประจําป พ.ศ. 2556 ไดแก รองศาสตราจารยจักรกฤษณ ดวงพัตรา สังกัดสาขาวิชา
ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ

 

 ทีป่ระชุมรับทราบ และปรบมือแสดงความชืน่ชมตออธิการบดี และคณาจารย
มหาวทิยาลยัขอนแกนที่ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ 

1.2 ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2556 
กรรมการและเลขานุการ เสนอตอทีป่ระชุมวา ดวยมหาวิทยาลัยมีการประชุมคณบดี 

เพือ่ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการออกระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2556 วันศุกรที่ 16 สิงหาคม 2556  
ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 2/2556 วันศุกรที่ 23 สิงหาคม 2556 

วิธีการ หรือกฎหมายตางๆ ไดกําหนดอํานาจหนาทีใ่หที่ประชุมคณบดีเปนผูรับผิดชอบดําเนินการในกรณีตางๆ 
อยางตอเนื่อง ท้ังนี้ เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินการและอํานาจหนาที่ตางๆ สภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
ในการประชุม ครัง้ที ่6/2556 เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2556 ไดมีมติเห็นชอบขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วา
ดวย คณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2556 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 7 สงิหาคม 2556 เปนตนไป 
และมหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี  4271/2556 
ลงวันที ่13 สิงหาคม 2556 ซ่ึงมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม และการประชุมในวันท่ี 16 
สงิหาคม 2556 นี้ นับเปนการประชุมครั้งท่ี 1/2556 ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ
 

 ที่ประชุมรับทราบ 

1.3 เรื่องที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 และมติที่
ไดรบัการรบัรอง 

กรรมการและเลขานุการ เสนอตอที่ประชุมวา ดวยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
ครั้งท่ี 5/2556 เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2556 มีเรื่องท่ีไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแกน และมติท่ีไดรับการรับรองจาก
ท่ีประชุมแลว ซ่ึงมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ

 
 ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบยีบวาระที ่ 2 การรบัทราบรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 10/2556 เมือ่วันศุกรที่ 12 กรกฎาคม 2556 โดย
วิธีการเวียน 

กรรมการและเลขานุการ เสนอตอที่ประชุมวา ขอใหที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมคณบดี 
ครั้งท่ี 10/2556 เม่ือวันศุกรท่ี 12 กรกฎาคม 2556 โดยวิธีการเวียน 

มติ
1. หนา 3 บรรทัดท่ี 11 แกไขขอความจาก เดิม “จํานวน 17 คน” เปน “จํานวน 16 คน” 

 ที่ประชุมรับทราบ และขอใหแกไขเพิ่มเติม ดังนี้ 

2. หนา 3 บรรทัดท่ี 27 แกไขขอความจาก เดิม “ชิลโดโชมา” เปน “ชิสโตโชมา” 
3. หนา 3 บรรทัดท่ี 27-28 แกไขขอความจาก เดิม “ชุดนํายา” เปน “ชุดน้ํายา” 
4. หนา 6 บรรทัดท่ี 30 แกไขขอความจาก เดมิ “สถาบนัทางการแพทย” เปน “สถาบนัทางจติแพทย” 

 
ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่อง  

- ไมมี - 
 
ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 การแตงตัง้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) และ
คณะกรรมการอุทธรณรองทุกขและพิทักษระบบคุณธรรม ประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.พ.ร.) 

รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย เสนอตอที่ประชุมวา ดวยมหาวิทยาลัยขอนแกน           
ไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารขาราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน 
พ.ศ. 2556 ซ่ึงไดยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2550 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พรอมท้ังกําหนดองคประกอบคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) และคณะกรรมการอุทธรณรองทุกขและพิทักษระบบคุณธรรม ประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.พ.ร.) ใหม 
และตามขอ 47 กําหนดใหดําเนินการแตงตั ้งคณะกรรมการชุดใหม ใหแลวเสร็จภายใน 90 วันนับแตวันที่
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2556 วันศุกรที่ 16 สิงหาคม 2556  
ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 2/2556 วันศุกรที่ 23 สิงหาคม 2556 

ขอบงัคับดังกลาวมีผลบังคับใช กองการเจาหนาที ่จึงเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน
พิจารณาการแตงตั้งคณะกรรมการดังกลาว ซ่ึงมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพือ่พิจารณาการแตงตัง้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํา
มหาวทิยาลยั (ก.บ.ม.) และคณะกรรมการอุทธรณรองทุกขและพิทักษระบบคุณธรรม ประจาํมหาวทิยาลยั (ก.อ.พ.ร.) 

มติ
1. คณะกรรมการบรหิารงานบคุคล ประจํามหาวทิยาลยั (ก.บ.ม.) 

 ทีป่ระชมุพจิาณาแลวมมีตเิลอืกบคุคลตอไปนีร้วมเปนคณะกรรมการ ดงันี้ 

1.1 ประเภทผูทรงคณุวฒุ ิจํานวน 5 คน ไดแก 
(1) นายโอภาส เขยีววชิยั 
(2) นายขจร จติสุขมุมงคล 
(3) ศ.นพ.วนัชยั วฒันศพัท 
(4) ศ.นสินัต สตัยาศยั 
(5) นางสงัวาลย ชางทอง 

1.2 ประเภทผูแทนผูบรหิาร จาํนวน 6 คน  
1.2.1 ผูดาํรงตาํแหนงคณบด ี4 คน ไดแก 

(1) คณบดคีณะแพทยศาสตร 
(2) คณบดคีณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 
(3) คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร 
(4) คณบดบีัณฑติวิทยาลยั 

1.2.2 ผูดาํรงตาํแหนงผูอาํนวยการสถาบนั สาํนัก ศูนย และผูดาํรง
ตาํแหนงหวัหนาหนวยงานทีเ่รยีกชือ่อยางอืน่ทีม่ฐีานะเทยีบเทา
คณะ จาํนวน 1 คน ไดแก 
(1) ผูอาํนวยการศนูยบริการวชิาการ 

1.2.3 ผูดาํรงตาํแหนงเลขานุการคณะ จาํนวน 1 คน ไดแก 
(1) น.ส.ขวญัเรอืน หาญกลา 

1.3 ประเภทผูแทนบคุลากร จาํนวน 4 คน 
1.3.1 ผูดาํรงตาํแหนงตามขอ 8.1 ซึง่ดาํรงตาํแหนงไมต่าํกวาตําแหนง

รองศาสตราจารย จาํนวน 2 คน ไดแก 
(1) ศ.ปรญิญา จนิดาประเสรฐิ 
(2) รศ.สมุนต สกลไชย 

1.3.2 ผูดาํรงตาํแหนง ตามขอ 8.3 ซึง่ดาํรงตาํแหนงไมต่าํกวาตาํแหนง
ระดบัชาํนาญการพเิศษ จาํนวน 2 คน ไดแก 
(1) น.ส.อุนเรือน มงคลชยั 
(2) นายเนาวรัตน สงัคมกาํแหง 

2. คณะกรรมการอทุธรณรองทกุขและพทิกัษระบบคณุธรรม ประจาํมหาวทิยาลยั (ก.อ.พ.ร.) 
2.1 ประเภทผูทรงคณุวฒุภิายนอก จาํนวน 5 คน ไดแก 

(1) นายปรชีา นศิารตัน 
(2) นายสรุศกัดิ ์ศรสีอาด 
(3) นายสมเกยีรต ิแพทยคณุ 
(4) รศ.มณัฑนา สามารถ 
(5) รศ.สชุาต ิอารมีติร 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2556 วันศุกรที่ 16 สิงหาคม 2556  
ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 2/2556 วันศุกรที่ 23 สิงหาคม 2556 

2.2 ประเภทผูแทนผูบรหิาร จาํนวน 2 คน 
2.2.1 ผูดาํรงตาํแหนงคณบด ีจาํนวน 1 คน ไดแก 

(1) คณบดคีณะเทคนคิการแพทย 
2.2.2 ผูดาํรงตาํแหนงผูอาํนวยการสถาบนั สาํนัก ศูนย และผูดาํรง

ตาํแหนงหวัหนาหนวยงานทีเ่รยีกชือ่อยางอืน่ทีม่ฐีานะเทยีบเทา
คณะ จาํนวน 1 คน ไดแก 
(1) ผูอาํนวยการสาํนกัวทิยบรกิาร (สาํนกัหอสมดุและทรพัยากรการเรยีนรู) 

 
4.2 การแตงตัง้คณะกรรมการประจาํสถาบนัพฒันาทรพัยากรมนษุย มหาวทิยาลยัขอนแกน 

ประธาน เสนอตอท่ีประชุมวา ตามขอบงัคับมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย หนวยงานในกํากับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2555 ขอ 16.3 กําหนดใหมีคณะกรรมการประจํา โดยอธิการบดี เปนผูแตงตั้ง ในการนี้ 
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย จึงขอเสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการประจําสถาบนัพัฒนาทรพัยากรมนษุย ดังนี้ 

1. เสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณาแตงตั้งประธาน  
2. เสนอท่ีประชุมคณบดีเพ่ือเลือกกรรมการ ไดแก  

2.1 ผูแทนมหาวิทยาลัย จํานวน 2 คน ขอเสนอรายชื่อเพ่ือใหเลือก ดังนี้ 
2.1.1 รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย 
2.1.2 รองอธิการบดีฝายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.1.3 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 
2.1.4 คณบดคีณะเกษตรศาสตร 

2.2 ผูทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 3 คน ขอเสนอรายชื่อเพ่ือใหเลือก ดังนี้ 
2.2.1 รศ.สุมนต สกลไชย 
2.2.2 รศ.กุลธิดา ทวมสุข 
2.2.3 รศ.นวรัตน วราอัศวปติ เจริญ  
2.2.4 รศ.วนิดา แกนอากาศ 
2.2.5 อ.ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล 
2.2.6 นางกิตติมา จันทรสม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจําสถาบนัพัฒนาทรพัยากรมนษุย 
มติ

1. อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายเปนคราวๆเปนประธาน 

 ที่ประชุมพิจารณาแลวมมีติใหความเหน็ชอบและเลือกบุคคลตอไปนี้รวมเปนคณะกรรมการ
ประจําสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2. ผูแทนมหาวิทยาลัย จํานวน 2 คน เปนกรรมการ ดังนี ้
2.1 รองอธิการบดีฝายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.2 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 

3. ผูทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 3 คน เปนกรรมการดงันี้ 
3.1 รศ.นวรัตน วราอัศวปติ เจริญ  
3.2 อ.ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล 
3.3 นางกิตติมา จันทรสม 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2556 วันศุกรที่ 16 สิงหาคม 2556  
ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 2/2556 วันศุกรที่ 23 สิงหาคม 2556 

4.3 ขอเพิม่จาํนวนรองคณบดแีละเปลีย่นชือ่รองคณบดขีองคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร 
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย เสนอตอท่ีประชุมวา ดวยคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร ขอเพ่ิมจํานวนรองคณบดี อีก 1 ฝาย คือ รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ และขอเปลี่ยนชื่อตําแหนง
รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ เปนรองคณบดีฝายวิชาการ นั้น ท้ังนี้ ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน     
ในการประชุม ครั้งท่ี 2/2543 เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2543 ไดมีมติใหมีจํานวนรองคณบดีคณะตางๆ ไดไมเกิน           
5 ฝาย และไดใหขอสังเกตไววา การเพ่ิมตําแหนงรองคณบดี รองผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย นั้น ควรพิจารณาให
รอบคอบ สอดคลองกับภารกิจและความจําเปน ภาระงาน ภาระเงิน ประกอบกับตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 
(ฉบับท่ี 1715/2552) เรื ่อง คาตอบแทนผูดํารงตําแหนง ที่เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินงบประมาณ
แผนดินและเงินรายได ซ่ึงสอดคลองกับจํานวนรองคณบดี รองผูอํานวยการ และชื่อรองคณบดีฝายตางๆ ใหเปนไป
ตามความเหมาะสมกับภาระงานของแตละคณะท่ีปฏิบัติจริง  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณากลั่นกรองและใหขอเสนอแนะกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
มติ

 

 ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการขอเพิม่จํานวนรองคณบดีและเปลีย่นชือ่
รองคณบดขีองคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร ตามที่เสนอและใหนาํเสนอสภามหาวทิยาลยัเพือ่พจิารณาตอไป 

4.4 แนวทางในการดําเนินการการรับคนพิการเขาปฏิบัติงาน 
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย เสนอตอทีป่ระชุมวา สืบเนือ่งจาก

พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 28 กันยายน 2550 
และมีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 ไดบัญญัติใหหนวยงานของรัฐที่มีผูปฏิบัติงาน 100 คน ขึน้ไป ตองรับ
คนพิการเขาปฏิบัติงาน 1 คน เศษของ 100 คน หากเกิน 50 คน ตองรับเพิ่มอีก 1 คน การนับจํานวน
ผูปฏิบัติงานใหนับทุกวันที่ 1 ตุลาคมของแตละป โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยได 
เชิญผูแทนหนวยงานของรัฐมาซักซอมความเขาใจและขอความรวมมือใหดําเนินการตามที่กฎหมายบัญญัติ                      
หากไมดําเนินการในระยะแรกจะมีมาตรการโดยจะออกเปนประกาศใหทราบโดยทั่วกันวามีหนวยงานใดบางทีย่ัง
ไมดําเนินการ หากคนพิการทราบอาจไปฟองศาลจะเปนการละเลยไมปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกีดกันคนพิการ
ไมใหเขาทํางาน และปจจุบันมีคนพิการไดยืน่ฟองตอศาลรัฐธรรมนูญแลวและชนะคดีดวย นอกจากนี้กฎหมาย
ดังกลาวไดบัญญัติไววา หากหนวยงานของรัฐไมรับคนพิการเขาปฏิบัติงาน อาจใหสัมปทานจัดสถานที่จําหนาย
สินคาหรือบริการ จัดจางเหมาชวงงาน หรือฝกงานใหกับคนพิการก็ได สําหรับคนพิการที่จะรับเขาปฏิบัติงาน 
ตองมีบัตรประจําตัวคนพิการที่ออกโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ประกอบกับ              
ที่ประชุมคณบดี ในการประชุม ครั้งท่ี 9/2555 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555 ไดมีมติเห็นชอบในหลักการโดย             
ใหกําหนดเปนนโยบายและใหคณะไปพิจารณาวาสามารถรับคนพิการเขาปฏิบัติงานในประเภทใด จํานวนเทาใด             
ซึง่มีเพียง 6 คณะ/หนวยงาน ที่แจงความประสงคขอรับคนพิการเขาปฏิบัติงาน ในการนี้ กองการเจาหนาที ่    
จึงขอเสนอแนวทางในการดําเนินการการรับคนพิการเขาปฏิบัติงานตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 

1. เห็นควรกําหนดสัดสวนใหคณะ/หนวยงาน รับคนพิการเขาปฏิบัติงานตามสัดสวน
จาํนวนบคุลากรของคณะ/หนวยงาน 

2. คณะ/หนวยงานควรกําหนดกรอบอัตรากําลังสําหรับบรรจุคนพิการเขาปฏิบัติงาน 
ซ่ึงอาจเปนลูกจางชั่วคราว พนักงานราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยก็ไดตามความเหมาะสม 

3. เสนอ ก.บ.ม. เพื่อกําหนดหลักเกณฑการสรรหาการคัดเลือกคนพิการ โดยเฉพาะ
วิธีการคัดเลือกใหสามารถดําเนินการไดตามความเหมาะสมกับตําแหนงและลักษณะงาน 

4. กรณีคณะ/หนวยงาน ไมประสงคจะรับคนพิการเขาปฏิบัติงาน ตองใหมีสัมปทาน
จัดสถานท่ีจําหนายสินคา หรือบริการ จัดจางเหมาชวงงาน ฝกงานใหกับคนพิการ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2556 วันศุกรที่ 16 สิงหาคม 2556  
ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 2/2556 วันศุกรที่ 23 สิงหาคม 2556 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบแนวทางในการดําเนินการการรับคน
พิการเขาปฏิบัติงาน 

ที่ประชุมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี ้
1. มหาวิทยาลัยควรสํารวจวาแตละคณะ/หนวยงาน มีผูพิการท่ีปฏิบัติงานอยูในสังกัดหรอืไม  
2. กรณีใหสัมปทานแกผูพิการ มหาวิทยาลัยจะมีมาตรการอยางไรที่จะปองกันไมให         

ผูพิการขายสัมปทานใหแกผูท่ีไมพิการ 
3. มหาวิทยาลัยควรมีเกณฑ แนวทางการสอบคัดเลือกบคุคลผูพิการท่ีชัดเจน 
มติ

 

 ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบแนวทางในการดําเนินการรับคนพิการเขา
ปฏิบัติงาน ตามทีเ่สนอ โดยมอบหมายใหฝายบริหารทรัพยากรมนุษย ดําเนินการสํารวจผูพิการทีส่ังกัดคณะ/
หนวยงาน มีจํานวนเทาใด และมอบหมายใหฝายการคลังและทรัพยสิน พิจารณาอัตราคาสัมปทาน และ
พิจารณามาตรการที่จะสนับสนุนใหผูพิการไดทําการคา เชน การเปดรานคาในตลาดมอดนิแดง เปนตน พรอมทัง้
พิจารณามาตรการปองกันการเปลี่ยนสัมปทาน 

4.5 การแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑคัดเลือกผูสมควรไดรับรางวัลศิษยเกา
ดีเดนประจําคณะ 

รองอธิการบดีฝายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอตอที่ประชุมวา ดวย 
สํานักงานศิษยเกาสัมพันธ ขอเสนอการแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑคัดเลือกผูสมควรไดรับรางวัล
ศิษยเกาดีเดนประจําคณะ เพือ่ใหเปนไปตามขอ 7 แหงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 1316/2555) 
เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือกผูสมควรไดรับรางวัลศิษยเกาดีเดนมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําคณะ 
ไดกําหนดใหดําเนินการเลือกผูสมควรไดรับรางวัล ปละ 1 ครัง้ โดยใหมหาวิทยาลัยแตงตัง้คณะกรรมการกําหนด
หลักเกณฑคัดเลือก ซ่ึงองคประกอบดวย 7.2 กําหนดใหมีผูแทนคณบดี จํานวนไมเกิน 2 คน  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑคัดเลือกผูสมควร
ไดรับรางวัลศิษยเกาดีเดนประจําคณะ ประเภทผูแทนคณบด ีจํานวนไมเกิน 2 คน 

มติ

 

 ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมตเิหน็ชอบใหคณบดคีณะศกึษาศาสตร และคณบดคีณะแพทยศาสตร 
รวมเปนคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑคัดเลือกผูสมควรไดรับรางวัลศิษยเกาดีเดนประจาํคณะ ประเภทผูแทนคณบด ี

4.6 รายงานผลการกลั่นกรองอุทธรณโทษทางวินัยนักศึกษา (เอกสารลับ) 
- รายงานการประชมุ “ลบั”  
 

4.7 รายงานผลการพจิารณาการอทุธรณคาํสัง่ลงโทษนกัศกึษาทจุริตการสอบ (เอกสารลบั) 
- รายงานการประชมุ “ลบั”  
 

4.8 ขออนุมัติรับนักเรยีนโครงการ วมว.-มข. เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยวิธีพิเศษ 
รองอธิการบดีฝายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอตอท่ีประชุมวา ดวย คณะวิทยาศาสตร

และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (ศึกษาศาสตร) ไดรับมอบหมายใหดําเนินการโครงการสนับสนุนการ
จัดตั้งหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแกน (โครงการ วมว.-มข.)             
เริ ่มดําเนินงานโครงการตั ้งแต ปการศึกษา 2554 นั ้น และจากการดําเนินงานที่ผานมา พบวา นักเรียน               
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในเกณฑดีมาก ไดเขารวมกิจกรรมแขงขันทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
ไดรับรางวัลทั้งระดับชาติและนานาชาติ โดยนักเรียนโครงการ วมว.-มข. รุนท่ี 1 จะสําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในปการศึกษา 2556 นี้ ดังนั้น เพื่อเปนการเปดโอกาสใหแกนักเรียนที่มีความสามารถ
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2556 วันศุกรที่ 16 สิงหาคม 2556  
ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 2/2556 วันศุกรที่ 23 สิงหาคม 2556 

พิเศษเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยขอนแกน คณะวิทยาศาสตร จึงขอเสนอทีป่ระชุมเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ
รับนักเรยีนโครงการ วมว.-มข. เขาศึกษาในมหาวทิยาลยัขอนแกนโดยวิธีพิเศษ เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2557 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบหลักการการรับนักเรียนโครงการ วมว.-มข. 
เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยวิธีพิเศษ 

มติ

 

 ทีป่ระชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการการรับนักเรียนโครงการ วมว.-มข. 
เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยวิธีพิเศษ ตามที่เสนอ 

4.9 โครงการจัดตั้งคณะออกแบบมหาวิทยาลัยขอนแกน 
กรรมการและเลขานุการ เสนอตอท่ีประชุมวา ดวย คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ

จัดตั้งคณะออกแบบมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดขอบรรจุโครงการจัดตัง้คณะออกแบบไวในแผนพัฒนาอุดมศึกษา
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) เพ่ือจัดตัง้คณะออกแบบใหเปนคณะทีผ่ลิตบัณฑิตและ
นักวิจัยในสาขาวิชาทางดานการออกแบบในดานตางๆ อันเปนการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการมุงพัฒนา
เศรษฐกิจสรางสรรคภายในประเทศใหเขมแข็ง ซ่ึงมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม กอง
แผนงาน จึงขอเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบใหบรรจุในแผนพัฒนาอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559)  

จึงเสนอทีป่ระชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบบรรจุโครงการจัดตั้งคณะออกแบบไวใน
แผนพัฒนาอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559)  

ที่ประชุมมขีอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางการพิจารณาการจัดตั้งคณะใหมที่ชัดเจน เพือ่ใชเปน

แนวทางในการพิจารณา 
2. มหาวิทยาลัยควรจัดใหมีการเสวนาแสดงความคิดเห็นเกี ่ยวกับแผนพัฒนา

อุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี 11 วาควรมีคณะใดท่ีจัดตั้งใหมบาง 
3. ควรมีการบูรณาการสาขาวิชาทีเ่กี่ยวกับการออกแบบของคณะตางๆ มาไวดวยกัน 

มิใชเปนการนําเอาเฉพาะสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรมของคณะสถาปตยกรรมศาสตรเพียงสาขาวิชาเดียว 
4. การเสนอโครงการจัดตั้งคณะออกแบบยังขาดรายละเอียดของขอมูลทีแ่สดงใหเห็น

ถึงความพรอมในการจัดตั้ง เชน อัตรากําลัง งบประมาณ วัสดุอุปกรณ ความตองการของตลาดแรงงาน เปนตน 
5. เนือ่งจากคณะสถาปตยกรรมศาสตรเปนคณะท่ีมขีนาดเล็ก ซ่ึงหากสาขาวิชาการออกแบบ

อุตสาหกรรมแยกตัวออกมาจัดตั้งเปนคณะ อาจจะสงผลกระทบตอคณะสถาปตยกรรมศาสตรในดานตางๆ              
ได เชน โครงสรางการบริหารจัดการ งบประมาณสนับสนุน อัตรากําลัง เปนตน 

อธิการบดีใหขอมูลเพิ่มเติมตอที ่ประชุมวา การแยกตัวออกมาของสาขาวิชาการ
ออกแบบอุตสาหกรรมจากคณะสถาปตยกรรมศาสตร นั้น เนือ่งจากวิชาชีพที่แตกตางกัน และเปนการสนับสนุน 
สงเสริมใหคณะออกแบบมีความโดดเดนยิ่งข้ึน  

มติ

 

 ที ่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหบรรจุโครงการจัดตั้งคณะออกแบบ                
ไวในแผนพัฒนาอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) และขอใหนาํขอคดิเหน็และ
ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดวย 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องเสนอเพือ่ทราบ 
5.1 ประกาศนโยบาย “ปแหงการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา” 

กรรมการและเลขานุการ เสนอตอท่ีประชุมวา ดวย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ไดแจงเวียนประชาสัมพันธใหสถาบนัอุดมศึกษาทราบวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจาตุรนต ฉายแสง) 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2556 วันศุกรที่ 16 สิงหาคม 2556  
ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 2/2556 วันศุกรที่ 23 สิงหาคม 2556 

ไดประกาศนโยบาย “ปแหงการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา” เม่ือวันท่ี 11 กรกฎาคม 2556 ณ หองประชุมราชวัลลภ 
กระทรวงศึกษาธกิาร โดยมีนโยบายท่ีจะดาํเนนิการ 8 ประการ ดงันี้  

1. เรงปฏิรูปการเรียนรู ทั ้งระบบใหสัมพันธเชื ่อมโยงกัน เพื่อใหผู เรียนสามารถคิด 
วิเคราะห แกปญหา และเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่อง โดยปฏิรูปใหมีความเชื่อมโยงกันทั้งหลักสูตรและการเรียน 
การสอน ใหกาวทันการเปลีย่นแปลงและสอดคลองกับการเรยีนรูยคุใหม การพัฒนาครู และการพัฒนาระบบการทดสอบ 
การวัดและประเมินผลท่ีไดมาตรฐานและเชื่อมโยงกันท้ังหลักสูตรและการเรียนการสอน และการพัฒนาผูเรียน 

2. ปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู 
3. เรงนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการปฏิรูปการเรียนรู 
4. พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาใหมีมาตรฐานเทียบไดกับระดับสากล 
5. สงเสรมิใหสถาบนัอุดมศึกษาเรงพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน มากกวาการขยายเชงิปรมิาณ 
6. สงเสริมใหเอกชนและทุกภาคสวนเขามารวมจัดและสนับสนุนการศึกษามากข้ึน 
7. เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพ 
8. พัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต 
ซ่ึงมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ
 

 ที่ประชุมรับทราบ 

5.2 กําหนดการจัดกิจกรรมโครงการเสวนาเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 23 (UKM23) 

ประธาน เสนอตอท่ีประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดมอบหมายใหฝายบริหาร
ทรัพยากรมนุษยรับผิดชอบภาระดานการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัยขอนแกน   
ไดมีความรวมมือลักษณะเครือขาย เพือ่ตอบสนองและรวมมือระหวางองคกรตางๆ ในการปฏิบัติงานและพัฒนา
ตามยุทธศาสตรขององคกร และในสวนความรวมมือเครือขายการจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย (University 
Knowledge Management Networks : UKM) ไดมีความรวมมือตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ. 2547 จนกระท่ังในปจจุบันที่
ขยายความรวมมือและจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือเครือขายจัดการความรูเปนครัง้ที่ 3 ดวยมีจุดมุงหมาย
รวมกันเพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดการความรูระหวางสถาบันสมาชิกเครือขาย โดยเฉพาะความรวมมือตามกรอบ
การจัดสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลความรู ประสบการณและการดําเนินการจัดการความรูในสถาบันของตนเอง 
โดยกําหนดประเด็นหลักการรวมแลกเปลีย่นเรียนรู ซึง่จัดตอเนือ่งและใชชือ่อยางเปนทางการคือโครงการเสวนา
เครือขายการจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับเกียรติเปนเจาภาพหลักการจัด
โครงการเสวนาสมาชิกเครือขายการจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย ครั้งที ่23 หรือ UKM ครั้งท่ี 23               
ซึง่กําหนดจัดระหวางวันที่ 29-30 สิงหาคม 2556 ณ ภูผาน้ํารีสอรท แอนด สปา (Phu Pha Nam Resort & Spa) 
อําเภอดานซาย จังหวัดเลย 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ
 

 ที่ประชุมรับทราบ 

5.3 การออกหนังสืออนุญาตใหชาวตางประเทศประกอบวิชาชีพครูโดยไมมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ 

ประธาน เสนอตอที่ประชุมวา ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจงวา
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาไดมีหนังสือ ดวนมาก ท่ี ศธ 5103.2/316 ลงวันที ่14 มิถุนายน 2556 เพ่ือประชาสัมพันธ
เรื่องการออกหนังสืออนุญาตใหชาวตางประเทศประกอบวิชาชีพครูโดยไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เนื่องจาก
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2556 วันศุกรที่ 16 สิงหาคม 2556  
ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 2/2556 วันศุกรที่ 23 สิงหาคม 2556 

ขณะนี้มีชาวตางประเทศจํานวนมากท่ีประสงคจะประกอบวิชาชีพครูในประเทศไทย แตยังไมมีคุณสมบัติในการขอ
ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึง่สถานศึกษาไดมีหนังสือขอไปยังสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาเพื่อ
พิจารณาออกหนังสืออนุญาตใหชาวตางประเทศประกอบวิชาชีพครู โดยไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สํานักงาน
เลขาธิการคุรุสภาไดตรวจสอบแลวปรากฏวาชาวตางประเทศบางรายไมสามารถออกหนังสืออนุญาตฯ ใหได 
เนือ่งจากไดมีการขออนุญาตฯ ครบจํานวน 2 ครั้ง ตามกรอบทีคุ่รุสภากําหนดแลว จึงขอประชาสัมพันธให
สถานศึกษาที่มีความประสงคจะจางชาวตางประเทศปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไดรับทราบหลักเกณฑการ
พิจารณาออกหนังสืออนุญาตใหชาวตางประเทศประกอบวิชาชีพครูโดย ไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เพือ่ให
การจางครูชาวตางประเทศของสถานศึกษาเปนไปดวยความรวดเร็ว ถูกตองตามหลักเกณฑการพิจารณาที่
คณะกรรมการคุรุสภากําหนดตามคําชี้แจงเกี่ยวกับการพิจารณาออกหนังสืออนุญาตใหชาวตางประเทศประกอบ
วิชาชีพครูโดยไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ท้ังนี้ กองการเจาหนาท่ี จึงขอรายงานจํานวนชาวตางประเทศท่ี ทําหนาทีส่อน
ในมหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ

 
 ที่ประชุมรับทราบ 

5.4 วารสารวจิยั มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ปที่ 13 ฉบับที่ 1 (เดอืนมกราคม - มนีาคม 2556) 
กรรมการและเลขานุการ เสนอตอท่ีประชุมวา ดวยบัณฑิตวิทยาลัย ไดจัดทําวารสารวิจัย มข. 

(ฉบับบัณฑิตศึกษา) เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยของนักศึกษาและเปนสื่อกลางรายงานความกาวหนาในการวิจัยของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยกําหนดออกปละ 4 ฉบับ นั้น บัดนี้ บัณฑิตวิทยาลัย ได
ดําเนินการเรียบรอยแลว จึงขอเสนอ วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ปท่ี 13 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม - 
มีนาคม 2556) ซ่ึงมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ
 

 ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 
6.1 (ราง) ประกาศ ก.บ.ม. มหาวทิยาลยัขอนแกน เรือ่ง หลกัเกณฑและวิธีการจายเงินคาตอบแทนตาม

ผลการปฏบิตังิานเพิ่มประจําปสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2556 
ผู อํานวยการกองการเจาหนาที ่ เสนอตอที่ประชุมวา ดวยมหาวิทยาลัยขอนแกน             

ไดออกประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 4/2555) ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2555 เรื่องหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจางชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน 
โดยไดกําหนดใหนําหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกนตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1/2554)  
ลงวันที ่21 มีนาคม 2554 และที่แกไขเพิม่เติมมาใชบังคับโดยอนุโลม เพื่อใหการพิจารณาจายเงินคาตอบแทน
ตามผลการปฏิบัติงานเพ่ิมประจําป สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงานและมีเกณฑ
มาตรฐานเดียวกัน จึงจําเปนตองปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการจายเงินคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานเพิ่ม
ประจําปสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกัน ดังนั้น กองการเจาหนาที ่จึงขอเสนอ (ราง) ประกาศ ก.บ.ม. 
มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื ่อง หลักเกณฑและวิธีการจายเงินคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานเพิม่ประจําป
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2556 ซ่ึงสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

1. การจายเงินคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานเพ่ิมประจําปใหพนักงานมหาวิทยาลัย
ใหจายปละครัง้ สําหรับผูดํารงตําแหนงวิชาการไมเกินรอยละ 15 และสําหรับผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไป 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2556 วันศุกรที่ 16 สิงหาคม 2556  
ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 2/2556 วันศุกรที่ 23 สิงหาคม 2556 

วิชาชีพเฉพาะ หรือเชีย่วชาญเฉพาะ ไมเกินรอยละ 10 จากเงินเดือนที่ไดรับรวมทั้งป โดยพิจารณาจากผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยในรอบปงบประมาณท่ีแลวมา 

ใหแยกวงเงินทีจ่ะนํามาจายเงินคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานเพิม่ประจําปให
พนักงานมหาวิทยาลัยออกเปน 2 กลุม คือ 

1.1 กลุม 1 ตําแหนงวิชาการ ใหวงเงินไมเกินรอยละ 9 
1.2 กลุม 2 ตําแหนงประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ         

ใหวงเงินไมเกินรอยละ 6  
โดยใหคํานวณวงเงินจากจํานวนเงินเดือนรวมท้ังปของพนักงานมหาวิทยาลัยเฉพาะอัตราท่ี

มีคนครองของแตละคณะ/หนวยงาน ณ วันท่ี 1 กันยายนของทุกป   
2. พนักงานมหาวิทยาลัยที่จะไดรับเงินคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานเพิ่มประจําป

ตองมีคุณสมบัติในการเลื่อนเงินเดือนประจําปตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 5/2555) 
เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2555 และที่แกไขเพิ่มเติม 
โดยในปงบประมาณนัน้ๆ ตองไดรับการเลือ่นเงินเดือนทุกครัง้ตามหลักเกณฑทีม่หาวิทยาลัยกําหนด และตองมี
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีข้ึนไปทุกรอบการประเมิน 

3. การจายเงินคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานเพิ่มประจําป สําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย แบงเปน 2 สวน ดังนี้      

3.1 สวนท่ี 1 สําหรับความรวมมือในการปฏิบัติงานรวมกัน ตามภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย และตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปของแตละหนวยงาน ท่ีมีผลทําใหมหาวิทยาลัยบรรลุ
เปาหมายที่กําหนดไว ใหจายเงินคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานเพิ่มประจําป สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
แตละหนวยงานตามผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
นั้นๆ โดยคํานวณจาก (รอยละ 30 ของ (จํานวนวงเงินกลุม1+กลุม2)) x (น้ําหนักการจายเงินคาตอบแทนฯ ตาม
ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงาน) ใหกับพนักงานมหาวิทยาลัยผูมีสิทธิไ์ดรับเงินคาตอบแทน
ตามผลการปฏิบัติงานเพ่ิมประจําป ในคณะ/หนวยงาน ทุกคนเปนจํานวนท่ีเทากัน  
ตารางท่ี 1 แสดงน้ําหนักการจายเงินคาตอบแทนฯ ตามผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงาน 

ผลการประเมินผลการปฏบิตัริาชการ ของ
หนวยงาน 

น้าํหนกัการจายเงนิคาตอบแทนฯ                                      
ตามผลการประเมินผลการปฏบิตั ิ     

ราชการของหนวยงาน 
นอยกวา 3.00 0 

3.00 – 3.49 0.9000 
3.50 – 3.99 0.9250 
4.00 – 4.49 0.9500 

4.50 – 4.74 0.9750 
4.75 – 4.99 0.9875 

5.00 1.0000 
3.2 สวนท่ี 2 สําหรับความรับผิดชอบ ทุมเทและมีผลงานตามแผนปฏิบัติราชการ           

ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย คณะ/หนวยงาน และตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปของแตละ
บุคคลภายในคณะ/หนวยงาน โดยคํานวณจากรอยละ 70 ของจํานวนวงเงินแตละกลุม แลวนํามาจายเปนเงิน
คาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานเพิ่มประจําป สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยรายบุคคล โดยใหนําผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลทีใ่ชในการเลื่อนเงินเดือนประจําปงบประมาณนั้นๆ มาเปนหลักในการ
พิจารณา ตามหลักเกณฑการจายเงินคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานเพ่ิมประจําป ดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2556 วันศุกรที่ 16 สิงหาคม 2556  
ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 2/2556 วันศุกรที่ 23 สิงหาคม 2556 

ตารางท่ี 2 รอยละการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานเพ่ิมประจําป สําหรับตําแหนงวิชาการ  

ระดบัผลการ
ประเมนิการปฏบิตัิ

ราชการ 

คะแนนผลการ
ประเมนิการปฏบิตัิ

ราชการ 

จายคาตอบแทนตามผลการ
ปฏบิตัิงานเพิ่มประจาํป 

ไมเกนิรอยละ 
ดีเดน 96 - 100 15 

ดีเดน 90 - 95 12 
ดีมาก 86 – 89 9 
ดีมาก 80 - 85 6 

ด ี 70 - 79 3 
 
ตารางท่ี 3 รอยละการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานเพ่ิมประจําป สําหรับตําแหนงประเภทท่ัวไป 
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  

 ระดบัผลการ
ประเมนิการปฏบิตัิ

ราชการ 

คะแนนผลการ
ประเมนิการปฏบิตัิ

ราชการ 

จายคาตอบแทนตามผลการ
ปฏบิตัิงานเพิ่มประจาํป 

ไมเกนิรอยละ 
ดีเดน 96 - 100 10 

ดีเดน 90 - 95 8 
ดีมาก 86 – 89 6 
ดีมาก 80 - 85 4 

ด ี 70 - 79 2 
 

ใหนําเงินคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานเพิ่มประจําป สําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยท้ังสวนท่ี 1 และ สวนท่ี 2 รวมกันเพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานเพ่ิมประจําปรายบุคคล 

4. วิธีการดําเนินการ 
4.1 เมื่อสิ้นปงบประมาณใหกองการเจาหนาที่ แจงเวียนคณะ/หนวยงาน เพื่อยืนยัน

อัตราคนครอง ณ วันท่ี 1 กันยายน ของปงบประมาณนั้นๆ 
4.2 ใหคณะ/หนวยงาน ยืนยันยอดอัตราคนครอง ณ วันท่ี 1 กันยายน ผลการประเมิน

การปฏิบัติราชการรายบุคคล และขอมูลการเลื่อนเงินเดือน ของพนักงานมหาวิทยาลัยในปงบประมาณนั้นๆ ให
กองการเจาหนาท่ีทราบภายในระยะเวลาท่ีกําหนด     

4.3 ใหกองการเจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล อัตราคนครอง ณ วันที่ 1 
กันยายน ผลการประเมินการปฏิบัติราชการรายบุคคล และขอมูลการเลื่อนเงินเดือน ของพนักงานมหาวิทยาลัยใน
ปงบประมาณนัน้ๆ แลวใหนําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของแตละคณะ/หนวยงาน ตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณนัน้ๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัย เพือ่คํานวณเปนเงินจายคาตอบแทนตามผล
การปฏิบัติงานเพ่ิมประจําป สวนท่ี 1 และ สวนท่ี 2 ตามลําดับ แลวใหนําท้ังสองสวนมารวมกัน  

4.4 ใหกองการเจาหนาท่ี สรุปขอมูลการจายเงินคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานเพ่ิม
ประจําป สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยรายบุคคล เสนออธิการบดีเปนผูพิจารณา 

กองการเจาหนาท่ีใหความเห็นวา เดิมการจายเงินคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานเพ่ิม
ประจําป พิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติราชการรายบุคคลเทานัน้ ไมไดนําผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการของหนวยงานมารวมพิจารณาดวย ดังนัน้เพือ่ใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงานรวมกัน จึงนําผลการ
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2556 วันศุกรที่ 16 สิงหาคม 2556  
ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 2/2556 วันศุกรที่ 23 สิงหาคม 2556 

ประเมินการปฏิบัติราชการของหนวยงานมารวมพิจารณาดวยรอยละ 30 ของวงเงินที่มี และอีกรอยละ 70          
ของวงเงินท่ีมี ใหพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติราชการรายบุคคล และเพ่ือเปนการลดภาระงบประมาณ
ในการจายเงินคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานเพิ่มประจําป สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย กองการเจาหนาที่
เสนอวิธีการปรับลดวงเงินของแตละกลุมดังนี้ 

วิธีที่ 1

ขอดี -  ภาพรวมไดรับเงินคาตอบแทนฯ ไมแตกตางจากเกณฑเดิม  
      -  ตําแหนงประเภทท่ัวไปฯ ไดรับเงินคาตอบแทนเพ่ิมข้ึน  

 กําหนดวงเงินตําแหนงวิชาการไมเกินรอยละ 9 และสําหรับตําแหนงประเภท
ทัว่ไปฯ ไมเกินรอยละ 6 ตามวงเงินเดิม แตใชหลักเกณฑใหมในการจายเงินคาตอบแทนฯ จากตัวอยางการ
คํานวณการจายเงินคาตอบแทนฯ สังกัด คณะ ก อัตราการจายเงินคาตอบแทนฯ เพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 2.22 

ขอเสีย -  ตําแหนงประเภทวิชาการไดรับเงินคาตอบแทนฯ ลดลง 
วิธีที่ 2

ขอดี -  งบประมาณในการจายเงินคาตอบแทนฯ ลดลง  

 ใหปรับลดวงเงินสําหรับตําแหนงวิชาการไมเกินรอยละ 8 และสําหรับตําแหนง
ประเภททั่วไปฯ ไมเกินรอยละ 5 จากตัวอยางการคํานวณการจายเงินคาตอบแทนฯ สังกัด คณะ ก อัตราการ
จายเงินคาตอบแทนฯ ลดลงคิดเปนรอยละ 9.91  

   -  ตําแหนงประเภทท่ัวไปฯ ไดรับเงินคาตอบแทนเพ่ิมข้ึน  
ขอเสีย - ตําแหนงประเภทวิชาการไดรับเงินคาตอบแทนฯ ลดลง 

วิธีที่ 3

ขอดี -  งบประมาณในการจายเงินคาตอบแทนฯ ลดลง  

 ใหปรับลดวงเงินสําหรับตําแหนงวิชาการไมเกินรอยละ 7 และสําหรับตําแหนง
ประเภททั่วไปฯ ไมเกินรอยละ 4 จากตัวอยางการคํานวณการจายเงินคาตอบแทนฯ สังกัด คณะ ก อัตราการ
จายเงินคาตอบแทนฯ ลดลงคิดเปนรอยละ 22.04 

  -  ตําแหนงประเภทท่ัวไปฯ ไดรับเงินคาตอบแทนเพ่ิมข้ึน  
ขอเสีย - ตําแหนงประเภทวิชาการไดรับเงินคาตอบแทนฯ ลดลง 

จึงเสนอที่ประชุมเพือ่พิจารณา (ราง) ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง 
หลักเกณฑและวิธีการจายเงินคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานเพิ่มประจําปสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2556 

ที่ประชุมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
1. คาตอบแทนที่ลดลงของกลุมตําแหนงวิชาการ อาจจะสงผลกระทบตอขวัญและ

กําลังใจได ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมีเหตุผลชี้แจงท่ีชัดเจน 
2. เนื่องจากมหาวิทยาลัยเปนหนวยงานของรัฐ ดังนั้น การคิดคํานวณวิธีการจายเงิน

คาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานเพ่ิมประจําปสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยจะเปนการคิดคํานวณจากวงเงินที่มี                
ในแตละป ซ่ึงจะแตกตางจากหนวยงานเอกชนท่ีจะคิดคํานวณตามผลกําไรหรือรายไดของบริษัทในแตละป 

3. ควรประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการตางๆ  ไวเปนหลักถือปฏิบัติ และในการดําเนินงาน
ในแตละป ควรกําหนดรายละเอียดเพ่ิมเติมใหสอดคลองกับสถานะการเงินของมหาวิทยาลัยโดยออกเปนประกาศ
เปนคราวๆ ไป 

4. ขอ 8.1 ควรคิดคํานวณรอยละ 30 ของวงเงิน โดยใหพิจารณาความเหมาะสมดวย
วาควรแยกกลุมตําแหนงวิชาการและกลุมตําแหนงประเภททัว่ไปฯ หรือไม เนือ่งจากผลสําเร็จของกลุมตําแหนง
วิชาการนั้น กลุมตําแหนงประเภทท่ัวไปฯ ก็มีสวนรวมสนับสนุนดวย 

5. ควรนาํหลกัเกณฑของ ก.พ.อ. มาเปรยีบเทียบ เพ่ือเปนแนวทางประกอบในการพิจารณาดวย 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติมอบหมายใหกองการเจาหนาที่ นําขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาปรับแกไข และใหเสนอที่ประชุมในครั้งตอไป 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2556 วันศุกรที่ 16 สิงหาคม 2556  
ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 2/2556 วันศุกรที่ 23 สิงหาคม 2556 

6.2 ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน ทีไ่ดรับการตอ
เวลาราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เขารวมโครงการและกิจกรรมนันทนาการสําหรับผูเกษียณอายุ
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

กรรมการและเลขานุการ เสนอตอท่ีประชุมวา ตามท่ี กองการเจาหนาท่ี  ไดขอความอนุเคราะห
คณะ/หนวยงาน ใหบุคลากรในสังกัดเขารวมโครงการและกิจกรรมนันทนาการสําหรับผูเกษียณอายุราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 และสนับสนุนเงินสมทบในการทัศนศึกษา ณ ตางประเทศ เรียบรอยแลวนั้น และ
เนื่องดวยมีขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ไดรับการตอเวลาราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 16 คน ในการนี้ ฝายบริหารทรัพยากรมนุษย จึงขอเสนอรายชื ่อ
ผูเขารวมโครงการดังกลาวเพ่ิมเติม 16 คน และขอเสนอท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบ ดังนี้ 

1. ใชเงินรายไดงบกลางอุดหนนุการบรหิารและพัฒนามหาวิทยาลัย รอยละ 3 (รหัส 121692) 
จํานวน 1,500,000 บาท (หนึ่งลานหาแสนบาทถวน) 

2. ใชเงินสนับสนุนจากคณะทีมี่ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยขอนแกน  ที่ไดรับการตอเวลาราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวนรอยละ 50 ของ
คาใชจายตอคนในการทัศนศึกษา 

จึ ง เสนอที ่ประชุม เ พื ่อ พิจารณาใหความเห็นชอบใหข าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ไดรับการตอเวลาราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556          
เขารวมโครงการและกิจกรรมนันทนาการสําหรับผูเกษียณอายุราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ
เห็นชอบในหลักการ  

มติ

 

 ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมตเิห็นชอบใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศกึษา สงักดั
มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ไดรับการตอเวลาราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เขารวมโครงการและ
กิจกรรมนันทนาการสําหรับผูเกษียณอายุราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 และเห็นชอบในหลักการ
ตามที่เสนอ 

เลิกประชุมเวลา 12.00 นาฬิกา 
 
 

รองศาสตราจารยรังสรรค เนียมสนิท 
รองอธิการบดีฝายวางแผนยุทธศาสตร 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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