
รายงานการประชมุคณบด ี
ครัง้ที ่9/2556 

เมือ่วนัศกุรที ่14 มิถนุายน 2556 
ณ  หองประชมุสารสนิ ชัน้ 2 อาคารสริคิณุากร มหาวทิยาลยัขอนแกน 

 

 
ผูมาประชุม 
1. รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย   อธิการบดี      ประธาน 
2. รศ.สมหมาย ปรีเปรม   รองอธิการบดีฝายการคลังและทรัพยสิน 
3. ผศ.ขนิษฐา วรธงชัย   ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและยุทธศาสตรระหวางประเทศ

     แทนรองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและยุทธศาสตรระหวางประเทศ 
4. รศ.พิษณุ อุตตมะเวทิน   รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย 
5. รศ.สมปอง ธรรมศิริรักษ  ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย 

     แทนรองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี  
6. ผศ.ลิขิต อมาตยคง   รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ 
7. อ.กิตติ์ เธียรธโนปจัย   ผูชวยอธิการบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     แทนรองอธิการบดีฝายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8. ผศ.ชํานาญ บุญญาพุทธิพงศ  รองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน 
9. ผศ.อนุชา นิลประพันธ  รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 
10. ผศ.ดุษฎี อายุวัฒน   รองคณบดีฝายวิจัย 

     แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
11. รศ.มนตชัย ดวงจินดา   คณบดคีณะเกษตรศาสตร 
12. ผศ.อาวุธ ยิ้มแต   รองคณบดีฝายบริหาร    
     แทนคณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร 
13. ผศ.เกียรติ แสงอรุณ   คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
14. รศ.สุมาลี ชัยเจริญ   รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

     แทนคณบดคีณะศึกษาศาสตร 
15. ผศ.พีรพงษ บุญสวัสดิ์กุลชัย  ผูชวยคณบดีฝายสารสนเทศ   

     แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
16. ผศ.นเรศ วโรภาสตระกูล  รองคณบดีฝายบริหาร 

     แทนคณบดคีณะแพทยศาสตร 
17. รศ.กุลธิดา ทวมสุข   คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
18. รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ  คณบดคีณะเทคนคิการแพทย 
19. ผศ.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน  คณบดคีณะสาธารณสขุศาสตร 
20. รศ.วิวรรธน อัครวิเชียร  รองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนาบุคลากร 
     แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร 
21. รศ.พรเทพ ถนนแกว   รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

     แทนคณบดคีณะเทคโนโลย ี
22. รศ.ชูชาติ กมลเลิศ   รองคณบดีฝายบริหาร 

     แทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 
23. ผศ.มนสชิา เพชรานนท  คณบดคีณะสถาปตยกรรมศาสตร 
24. ผศ.จรัญ ชัยประทุม   รองคณบดีฝายแผนและพัฒนา 

     แทนคณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังที่ 9/2556 วันศุกรที่ 14 มิถุนายน 2556 
ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 10/2556 วันศุกรที่ 12 กรกฎาคม 2556  

25. รศ.พีรสิทธิ์ คํานวณศิลป  รักษาการในตําแหนงคณบดีคณะนิติศาสตร 
26. ผศ.สุขุมวิทย ไสยโสภณ  รกัษาราชการแทนคณบดคีณะสงัคมศาสตรบรูณาการ  
27. ผศ.กริช แรงสูงเนิน   รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ  
28. รศ.วิรัช จิ๋วแหยม   รกัษาราชการแทนคณบดคีณะวทิยาศาสตรประยกุตและวศิวกรรมศาสตร 
29. ผศ.รักชนก แสงภักดีจิต  รกัษาราชการแทนคณบดคีณะศิลปศาสตร 
30. อ.ณรินทร เจริญทรัพยานนท  ผูชวยคณบดีฝายวิชาการและพัฒนานักศึกษา 

     แทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน 
31. รศ.กมลทิพย บราวน   รองคณบดีฝายวิชาการ 

     แทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
32. รศ.วนิดา แกนอากาศ   ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 

     (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 
33. รศ.รวี หาญเผชิญ   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
34. ผศ.อนัตต เจาสกุล   ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 
35. ผศ.นพดล มีไชยโย   รองผูอํานวยการฝายอํานวยการ 
     แทนผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 
36. รศ.ชนะพล ศรฤีาชา   ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 
     (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
37. นายอมร สินเธาว   ประธานสภาขาราชการ พนักงานและลูกจาง  
38. รศ.รังสรรค เนียมสนิท  รองอธิการบดีฝายวางแผนยุทธศาสตร 

     เลขานุการท่ีประชุม 
39. นางสังวาลย ชางทอง   ท่ีปรึกษามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการท่ีประชุม 
40. นางกิตติมา จันทรสม   ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูชวยเลขานุการท่ีประชุม 
41. นางสุพัตรา ครองยุทธ  รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  

     ผูชวยเลขานุการท่ีประชุม 
 

ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 
1. รศ.นิยม วงศพงษคํา   รองอธิการบดีฝายชุมชนสัมพันธและสื่อสารองคกร 
2. รศ.นวรัตน วราอัศวปติ เจริญ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 
3. รศ.กัลปพฤกษ ผวิทองงาม  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
4. รศ.วินิต ชินสุวรรณ   คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
5. รศ.สุธา  ภูสิทธิศักดิ์    ประธานสภาคณาจารย 

 
ผูเขารวมประชุม 
1. นายอัศนีย ฐานสันโดษ   ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี 
2. นางเพียงเพ็ญ ภาคอุทัย  ผูอํานวยการกองแผนงาน 
3. นางสาววิลาวัณย พิธรัตน  ผูอํานวยการกองคลัง 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.40 นาฬิกา   

กอนเริ่มประชมุประธานแจงตอท่ีประชุมวา เลขานุการท่ีประชุมติดราชการ ณ คณะแพทยศาสตร 
เม่ือเสร็จภารกิจแลวจึงจะมารวมประชุม จึงขอเปดและดําเนินการประชุมกอนตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังที่ 9/2556 วันศุกรที่ 14 มิถุนายน 2556 
ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 10/2556 วันศุกรที่ 12 กรกฎาคม 2556  

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องแจงตอที่ประชุม  
- ไมมี - 
 

ระเบียบวาระที่  2 การรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันศุกรที่ 17 พฤษภาคม 2556 
ประธานขอใหทีป่ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดี ครัง้ที ่8/2556  

เม่ือวันศุกรท่ี 17 พฤษภาคม 2556 
มติ

 

 ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครัง้ที ่8/2556 เมื่อ
วนัที่ 17 พฤษภาคม 2556 โดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่อง  
3.1 การแตงตั้งคณะกรรมการประจําสถาบันขงจื้อ 

ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและยุทธศาสตรระหวางประเทศ ผูแทนรองอธิการบดีฝาย
วิเทศสัมพันธและยุทธศาสตรระหวางประเทศ เสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากท่ีประชุมคณบดี ในการประชุม ครั้งท่ี 
7/2556 เม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 2556 ไดมีมติใหสถาบันขงจื้อพิจารณาทบทวนการแตงตั้งคณะกรรมการประจํา
สถาบันขงจื้อ โดยใหนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของที่ประชุมคณบดีไปพิจารณาปรับแกไข นั้น สถาบันขงจื้อ              
ไดดําเนินการเรียบรอยแลว จึงขอเสนอรายชื่อกรรมการไมนอยกวา 2 เทาของจํานวนกรรมการท่ีตองการ เพ่ือให
เปนไปตามแนวทางการเสนอแตงตัง้คณะกรรมการประจําหนวยงานในกํากับ ตามมติของคณะกรรมการนโยบาย
หนวยงานในกํากับ มหาวทิยาลยัขอนแกน ในการประชมุ ครัง้ท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 10 ม.ค. 2556 ท้ังนี้ เพื่อใหทีป่ระชุม
คณบดีพิจารณาเลือกกรรมการใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย หนวยงานในกํากับ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2555 ขอ 16.3 ดังนี้ 

1. รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและยุทธศาสตรระหวางประเทศ  เปนประธาน 
2. ผูแทนมหาวทิยาลัย จํานวน 2 คน    เปนกรรมการ 

2.1 คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2.2 คณบดคีณะศึกษาศาสตร 
2.3 คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
2.4 คณบดีคณะเภสัชศาสตร 

3. ผูทรงคุณวุฒิภายใน และ/หรอืภายนอกมหาวทิยาลยั จาํนวน 2 – 4 คน เปนกรรมการ 
3.1 Assoc. Prof. Wang Guibin (ผูอํานวยการสถาบันขงจื้อ ฝายจีน) 
3.2 กงสุลใหญสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจําจังหวัดขอนแกน 
3.3 ประธานหอการคาจงัหวดัขอนแกน 
3.4 ผูอํานวยการสํานักงานพ้ืนฐานการศึกษา 
3.5 ศาสตราจารยเกียรตคิณุ ดร.สมุนต สกลไชย 
3.6 อาจารยอรอนงค อินสอาด (ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร

และสงัคมศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน) 
3.7 ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล (สาํนกับรหิารและพัฒนาวชิาการ) 
3.8 ผูอํานวยการสํานักนวัตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน 

4. ผูบริหารสูงสุด (ผูอํานวยการสถาบันขงจื้อ ฝายไทย)           เปนกรรมการและเลขานกุาร 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจําสถาบันขงจื้อ 
มติ
1. อธิการบดีมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและยุทธศาสตรระหวางประเทศ 

เปนประธาน 

 ที่ประชุมพิจารณาแลวมมีติเลือกบุคคลตอไปนี้รวมเปนคณะกรรมการประจาํสถาบนัขงจือ้ 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังที่ 9/2556 วันศุกรที่ 14 มิถุนายน 2556 
ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 10/2556 วันศุกรที่ 12 กรกฎาคม 2556  

2. ผูแทนมหาวิทยาลัย จํานวน 2 คน เปนกรรมการ ดังนี้ 
2.1 คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2.2 คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

3. ผูทรงคุณวุฒิภายใน และ/หรอืภายนอกมหาวทิยาลยั จาํนวน 4 คน เปนกรรมการดังนี้ 
3.1 Assoc. Prof. Wang Guibin (ผูอํานวยการสถาบันขงจื้อ ฝายจีน) 
3.2 อาจารยอรอนงค อินสอาด (ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร

และสงัคมศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน) 
3.3 ผูอํานวยการสาํนกัทะเบยีนและประมวลผล (สาํนกับรหิารและพฒันาวชิาการ) 
3.4 ผูอาํนวยการสาํนกันวตักรรม มหาวทิยาลยัขอนแกน 

4. ผูอาํนวยการสถาบนัขงจือ้ ฝายไทย เปนกรรมการและเลขานกุาร 
 
ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 กรอบนโยบายการรบับคุคลเขาศกึษาในมหาวทิยาลยัขอนแกน และ (ราง) ปฏิทินการดําเนินการรบั
บุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยวิธีรับตรงประจําปการศึกษา 2557 

ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) เสนอตอท่ีประชุม
วา ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดมีการรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยวิธีรับตรง เปน
ประจําทุกป นั้น เพ่ือเปนการเตรียมการประชาสัมพันธเก่ียวกับนโยบายในการรับเขาศึกษาใหแกโรงเรียนและผูสนใจ
ไดรับทราบโดยทั่วกัน ในการนี้ สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) จึงขอเสนอกรอบ
นโยบายในการรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน และ (ราง) ปฏิทินการดําเนินการรับบุคคลเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2557 ซ่ึงมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมและ
สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

กรอบนโยบายในการรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน 
1. สัดสวนการรับ (คงเดิม) 

รับตรง : Admission  รอยละ 75 : 25  
2. องคประกอบคะแนนท่ีใชเปนเกณฑในการคัดเลือก (คงเดิม) 

2.1 ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา    รอยละ 5 
2.2 ผลการสอบวิชาหลัก (มหาวิทยาลัยจัดสอบเอง)  รอยละ 55 - 85 
2.3 ผลคะแนนการทดสอบวชิาความถนดัทางวชิาการ (GAT)  รอยละ 10 

ครั้งท่ี 1/2557 
2.4 ผลคะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาชีพ (PAT) รอยละ 0 - 30 

ครั้งท่ี 1/2557 
(GAT/PAT (1/2557) สอบประมาณวันท่ี 7 - 10 ธันวาคม 2556) 

3. จํานวนอันดับการเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน (คงเดิม) 
3.1 เลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ได 1 อันดับ 
3.2 เลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเครือขายไดอีก 4 อันดับ 

4. วิธีการสมัครเขารับการคัดเลือกมี 2 ข้ันตอน (คงเดิม) ดังนี้ 
ข้ันตอนท่ี 1 สมัครเลือกรายวิชาท่ีจะสอบ 
ข้ันตอนท่ี 2 สมัครเลอืกคณะ/สาขาวิชาท่ีตองการเขาศึกษา 

5. ใหสถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน ท่ีมีระบบการจัดการศึกษาท่ี
ไดมาตรฐาน เขารวมรับนักศึกษา (pooled direct admission) (คงเดิม) 
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6. พ้ืนท่ีและสัดสวนจํานวนการรับแตละพ้ืนท่ี 
6.1 รับนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเปน รอยละ 90 ของจาํนวนการรบัตรง 
6.2 รับนักเรียนในตางภูมิภาคคิดเปนรอยละ 10 ของจํานวนการรับตรง ดังนี้ 

6.2.1 ภาคใต รับผานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (คงเดิม) 
6.2.2 ภาคเหนือ รับผานมหาวิทยาลัยเชียงใหม (คงเดิม) 
6.2.3 ภาคกลาง และภาคตะวันออก ใชผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 7 วิชา  

โดยสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแหงชาต ิ(องคการมหาชน) เปนผูจดัสอบ มาเปนเกณฑในการพิจารณาคัดเลอืก (คงเดมิ) 
7. อัตราคาระเบยีบการและคาธรรมเนยีมการสมัครสอบ และสมัครเลอืกคณะ/สาขาวชิา (คงเดิม)  ดังนี้ 

7.1 คาหนังสือระเบียบการ เลมละ 100 บาท (ไมบังคับซ้ือ) 
7.2 คาสมัครเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน อันดับการเลือกท่ี 1 เปนเงิน 150 บาท 
7.3 คาสมัครเขาศึกษาเพ่ิมเติมในมหาวิทยาลัยเครือขาย อันดับท่ี 2 - 5 อันดับการเลือกละ 50 บาท 
7.4 คารายวิชาสอบ เหมาจาย -  สมัครสอบไมเกิน 5 วิชา เปนเงิน 500 บาท 

     - สวนท่ีเกิน 5 วิชา คิดวิชาละ 50 บาท 
7.5 คาธรรมเนยีมในการขอเปลีย่นแปลงศูนยสอบ และรายวชิาสอบ รายการละ 100 บาท 

จึงเสนอทีป่ระชุมเพือ่พิจารณากรอบนโยบายการรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน 
และ (ราง) ปฏทินิการดาํเนนิการรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยวิธีรับตรงประจําปการศึกษา 2557 

ที่ประชุมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
1. เพ่ือใหมีความชัดเจนควรยายขอ 3.2 เลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเครือขายไดอีก 

4 อันดับ ไปอยูในขอ 5 
2. ปจจุบันวิทยาเขตหนองคายกําลงัประสบปญหามีผูมาสมัครเขาศึกษานอย หรอืสละสทิธิ์

เขารับการสัมภาษณ ดังนั้น วิทยาเขตหนองคายจึงจะขอปรับกลยุทธ คือ เพิม่ชองทางการรับนักศึกษาโดยจะทํา
บันทึกขอตกลง (MOU) รวมกับโรงเรียนทีเ่ปนกลุมเปาหมาย และจะขอปรับเปลีย่นสัดสวนการรับนักศึกษา 
เพ่ือใหสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรและบริบทตามภูมิภาคท่ีแตกตางจากมหาวิทยาลัยขอนแกน 

3. เนื่องจากปการศึกษา 2557 จะเริม่ใชปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียน โดยบางมหาวิทยาลัย
ไดมีการปรับการศึกษาภาคฤดูรอนเปน 2 ครั้ง เพือ่มิใหเกิดผลกระทบตอระยะเวลาสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาชัน้ปที ่4 
ซ่ึงอาจจะลาชาได ในประเด็นดังกลาวมหาวิทยาลัยควรเตรียมการแกไขปญหาดังกลาวไวดวย  

4. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาในประเด็นขอกําหนดตามเง่ือนไขเก่ียวกับภาคการศึกษา 
ซ่ึงกองทุนเงินกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ไดกําหนดไวประกอบการพิจารณาดวย 

ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ใหขอมูล
ตอท่ีประชุมเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1. เพ่ือมิใหมีผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะกรรมการวิชาการ
กําลงัพิจารณามาตรการเพ่ือปองกันปญหาดังกลาว โดยอาจพิจารณาปรับปฏิทินการศึกษาเฉพาะนักศึกษาชั้นปท่ี 4 ไวโดยเฉพาะ 

2. ดวยการรับนักศึกษาเพื่อเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนอํานาจของสภามหาวิทยาลัย 
ดังนั้น คณะจึงไมอาจเปดรับสมัครนักศึกษาหรือปรับเปลี่ยนสัดสวนการรับนักศึกษาเองได ตองใหมหาวิทยาลัย                   
เปนผูดําเนินการให จึงขอใหคณะดําเนินการและตรวจสอบใหถูกตองดวย 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบกรอบนโยบายการรับบุคคลเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแกน และ (ราง) ปฏิทินการดําเนินการรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยวิธีรับตรง
ประจําปการศึกษา 2557 ตามทีเ่สนอ และขอใหผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและ
พฒันาวชิาการ) รับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดาํเนนิการตอไป โดยเฉพาะประเดน็เรือ่ง
การศึกษาภาคฤดูรอนและเรื่องเงื่อนไขตางๆ ของกองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ดวย 
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4.2 การเสนอชื่อคณะกรรมการพิจารณาสรรหาผูสมควรไดรับรางวัลกัลปพฤกษทองคํา 
ประจําป พ.ศ. 2556 

รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ เสนอตอทีป่ระชุมวา ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 2022/2554) เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือกผูสมควรไดรับรางวัล
กัลปพฤกษทองคํา มหาวิทยาลัยขอนแกน ขอ 5 ไดกําหนดใหดําเนินการเลือกผูสมควรไดรับรางวัล ปละ 1 ครั้ง  
โดยใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา ประกอบดวย 

5.1 อธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมาย  เปนประธานกรรมการ 
5.2 ผูแทนคณบดี จํานวนไมเกิน 3 คน   เปนกรรมการ 
5.3 ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เปนกรรมการ 
5.4 นายกสมาคมศิษยเกา     เปนกรรมการ 
5.5 ประธานสภาคณาจารย    เปนกรรมการ 
5.6 ประธานสภาขาราชการ พนักงาน และลูกจาง  เปนกรรมการ 
5.7 ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี        เปนกรรมการและเลขานกุาร 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาเลือกกรรมการประเภทผูแทนคณบดี ตามขอ 5.2 
มติ

1. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 ที่ประชุมพิจาณาแลวมีมติเสนอบุคคลตอไปนี้รวมเปนกรรมการประเภทผูแทนคณบดี 
จํานวน 3 คน ดังนี้ 

2. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
3. ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
 

4.3 การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิประจําศูนยบริการวิชาการ 
อธิการบดี เสนอตอที่ประชุมวา เนื่องจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิประจําศูนยบริการวิชาการ

ไดหมดวาระการดํารงตําแหนงและตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คณะกรรมการประจาํศูนยบริการวิชาการ 
พ.ศ. 2546 ขอ 5 (3) กําหนดใหมีคณะกรรมการประจํา ประกอบดวย กรรมการผูทรงวุฒิ ซึง่อธิการบดีแตงตัง้โดยความเห็นชอบ
ของท่ีประชุมคณบดี จํานวนไมเกิน 9 คน ซึ่งในจํานวนนี้ใหแตงตัง้จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยดวย โดยมีวาระการดํารง
ตําแหนง 2 ป แตอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกก็ได ในการนี้ ศูนยบริการวิชาการ จึงไดเสนอชื่อ ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล  
(สโุภภาค) อธวิาสนพงศ เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ แทนตําแหนงท่ีวางลง 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล               
(สโุภภาค) อธิวาสนพงศ เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

มติ

 

 ที่ประชุมพิจาณาแลวเห็นชอบใหแตงตัง้ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล (สุโภภาค) อธิวาสน
พงศ เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิประจําศูนยบริการวิชาการ แทนตําแหนงที่วางลง ตามที่เสนอ 

4.4 การแตงตั้งคณะกรรมการประจําศูนยบริการสูชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแกน 
รองอธิการบดีฝายการคลังและทรัพยสิน เสนอตอทีป่ระชุมวา ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน  

วาดวย หนวยงานในกํากับ มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2555 ขอ 16.3 กําหนดใหมีคณะกรรมการประจํา โดยอธิการบดี 
เปนผูแตงตั้ง ในการนี ้ ศูนยบริการสูชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงขอเสนอรายชื ่อบุคคลเพือ่แตงตั้งเปน
คณะกรรมการประจําศูนยบริการสูชุมชน ดังนี้ 

1. ผูแทนมหาวิทยาลัย จํานวน 2 คน    เปนกรรมการ 
1.1 รองอธิการบดีฝายการคลังและทรัพยสิน 
1.2 รองอธิการบดีฝายชุมชนสัมพันธและสื่อสารองคกร 
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1.3 ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยสิน 
1.4 ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 

2. ผูทรงคุณวุฒิภายใน และ/หรอืภายนอกมหาวทิยาลยั จาํนวน 2 – 4 คน เปนกรรมการ 
2.1 คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 
2.2 คณบดคีณะเทคนคิการแพทย 
2.3 คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
2.4 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 
2.5 ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี 
2.6 อาจารยศักดิช์ัย เจริญศิริพรกุล อาจารยประจําวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 

มหาวทิยาลยัขอนแกน 
2.7 อาจารยเปรมใจ สัจจะอารีวัฒน 
2.8 อาจารยเอกพงษ ทองธีรภาพ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาเลือกกรรมการประเภทผูแทนมหาวิทยาลัยและประเภท
ผูทรงคุณวุฒิภายใน และ/หรอืภายนอกมหาวทิยาลยั 

มติ

1. อธิการบดีมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายการคลังและทรัพยสินเปนประธาน 

 ที ่ประชุมพิจารณาแลวเลือกบุคคลตอไปนีร้วมเปนคณะกรรมการประจํา
ศูนยบริการสูชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2. ผูแทนมหาวิทยาลัย จํานวน 2 คน เปนกรรมการ ดังนี้ 
2.1 รองอธิการบดีฝายชุมชนสัมพันธและสื่อสารองคกร 
2.2 ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยสิน 

3. ผูทรงคุณวุฒิภายใน และ/หรอืภายนอกมหาวทิยาลยั จาํนวน 4 คน เปนกรรมการ ดังนี้ 
3.1 คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 
3.2 คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 
3.3 คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
3.4 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 

 
ระเบียบวาระที่  5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

5.1 แจงผลคาํพพิากษาศาลปกครองขอนแกน กรณีขอพิพาทเกี่ยวกับทางสาธารณประโยชน 
รองอธิการบดีฝายวางแผนยทุธศาสตร เสนอตอท่ีประชุมวา ตามท่ีนายตระศักดิ์ ศาสตรวาทิต 

ไดยื่นฟองมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนคดีหมายเลขดําที ่482/2553 ตอศาลปกครองขอนแกน เรือ่ง ละเมิดเรียก
คาเสียหาย ซ่ึงสํานักงานกฎหมายไดขอความอนุเคราะหพนักงานอัยการแกตางคดีปกครองใหกับมหาวิทยาลัย 
ตอมาไดรับแจงจากสํานักงานคดีปกครองขอนแกนวา เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ศาลปกครองขอนแกนไดมี        
คําพิพากษายกฟองคดี ซ่ึงสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

คําขอของผูฟองคดี 
1. ใหผูถูกฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดีเปนเงินอัตราเดือนละ 10,000 บาท 

เปนระยะเวลาหกปนับแตศาลชั ้นตนมีคําพิพากษา รวมเปนเงินทั้งสิ ้น 720,000 บาท พรอมดวยดอกเบี ้ย                 
ในอัตรารอยละ 7.5 ตอป ของเงินตนในจํานวนดังกลาวนับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะไดมีการชําระเสร็จสิ้น 

2. ใหผูถูกฟองคดีชําระคาฤชาธรรมเนียมศาลแทนผูฟองคดี 
คดีมีประเด็นที่จะตองวินิจฉัยรวมสามประเด็น คือ 
1. ผูฟองคดีมีสิทธิ์ยื่นฟองตอศาลนี้หรือไม 
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สรปุ

2. ผูฟองคดีไดยื่นฟองคดีนี้ภายในกําหนดระยะเวลาการฟองคดีหรือไม 

 ผูฟองคดีมีสิทธิ์ฟองคดีนี้ตอศาลปกครองตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ได 

สรุป

3. การที่ผูถูกฟองคดีกอสรางรั้วและอาคารในที่ดินตามหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
เลขท่ี 6340 ปดก้ันและทับทางสาธารณประโยชนท่ีมาจากบานโนนมวง เปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดีหรือไม 
หากเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี ผูถูกฟองคดีตองชดใชคาสินไหมทดแทนผูฟองคดีหรือไม เพียงใด 

 ผูฟองคดีสามารถฟองเรียกคาเสียหายจากผูถูกฟองคดีไดเฉพาะความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นภายในหนึ่งปกอนการฟองคดีเทานั้น คือ คาเสียหายเฉพาะระหวางวันที่ 23 ธันวาคม 2552 ถึงวันท่ี            
23 ธันวาคม 2553 เปนจํานวนทุนทรัพย 120,000 บาท สวนคาเสียหายตั้งแตวันที่ 23 ธันวาคม 2547 ถึงวันท่ี 
22 ธันวาคม 2552 เปนจํานวนทุนทรัพย 600,000 บาท นั้น เปนการฟองเรียกคาเสียหายเกินระยะเวลาหนึง่ป
นับแตรูเหตุแหงการฟองคดี คําฟองสวนนี้จึงเกินระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ซึ่งศาลไมอาจรับไวพิจารณาได 
ตามขอ 60 วรรคสอง แหงระเบียบของท่ีประชุมตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 
จึงตองคืนคาธรรมเนียมศาลในจํานวนทุนทรัพย 600,000 บาทใหแกผูฟองคดี 

สรุป

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

 ผู ถูกฟองคดีมิไดกระทําละเมิดตอผู ฟองคดี จึงไมมีกรณีที่ศาลตองออกคํา
บังคับใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดี พิพากษายกฟอง 

มติ
 

 ที่ประชุมรับทราบ 

5.2 แนวทางกํากับติดตามคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
รองอธิการบดีฝายวางแผนยทุธศาสตร เสนอตอทีป่ระชุมวา ดวย สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.) ไดกําหนดแนวทางกํากับติดตามคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 - 2558 ซ่ึงมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ และสรปุสาระสาํคัญไดดังนี้ 

สวนท่ี 1 การกํากับติดตามคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 
กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2533 

หมวด 2 การประกันคุณภาพภายใน สวนท่ี 3 การอุดมศึกษา ขอ 36 ใหหนวยงานตนสังกัดของสถาบันอุดมศึกษา (สกอ.) 
จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยางนอยหนึง่ครั้งในทุกสามปและแจงผลใหสถานศึกษาทราบ
และเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน 

1. เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานของสถาบันตามมาตรฐานการศึกษาท่ีเก่ียวของ 
วัตถุประสงคของการตรวจสอบคุณภาพ 

2. เพ่ือตดิตามความกาวหนาของการปฏบิตัติามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบนั 
3. เพื่อใหขอเสนอแนะในการเรงรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันใหสอดคลอง

กับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
4. เพื่อจัดทํารายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและแจงผลใหสถาบัน

ทราบตลอดจนเปดเผยตอสาธารณชน 
แนวทางการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
แนวทางท่ี 1 การติดตามตรวจสอบผานระบบ CHE QA Online  

 กําหนดเปน 2 แนวทาง ดงันี้ 

แนวทางท่ี 2 การติดตามโดยเขาตรวจเยี่ยมในพ้ืนท่ี 
สวนท่ี 2 การสงเสริมสูความเปนเลิศ 

สกอ. ไดมีทางเลือกใหสถาบันและระดับคณะวิชานําเอาระบบ EdPEx ไปใชในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา หากสถาบันหรือคณะวิชามีผลการประเมินคุณภาพภายในประจําปหรือผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก (รอบสาม) ไดระดับดีมาก 
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จึงเสนอทีป่ระชุมเพื่อทราบและขอใหคณะ/หนวยงาน เตรียมตัวเพือ่รองรับการตรวจ
กํากับติดตามคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจําปนี้ดวย 

มติ
 

 ที่ประชมุรับทราบ 

5.3 กระบวนทรรศนใหมทางการศึกษา (New Education Paradigm) 
รองอธิการบดีฝายวางแผนยุทธศาสตร เสนอตอทีป่ระชุมวา ดวย ศาสตราจารยเกียรติคุณ 

นายแพทยประเวศ วะสี ไดเขียนบทความเก่ียวกับกระบวนทรรศนใหมทางการศึกษา (New Education Paradigm)            
จากการสอนถายทอดเนื้อหาวิชาในหองเรียนสูการเรียนรูทุกพื้นที่ของชีวิต ซ่ึงมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชมุ และสรปุประเดน็สําคัญไดดังนี้ 

1. ออกจากกระบวนทรรศนเกาทางการศึกษาท่ีลาหลัง 
2. กระบวนทรรศนใหมทางการศึกษาท่ีเนนการสงเสริมการเรียนรูโดยเอาชีวิตเปนตัวตั้ง 
3. ระบบการศึกษาเพ่ือแกวิกฤตเชิงโครงสรางและระบบการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
4. การพัฒนากระบวนการเรียนรูท่ีดีและสรางผูเชี่ยวชาญการเรียนรู 
5. พ้ืนท่ีแหงการเรียนรูและทรัพยากรท้ังมวลเพ่ือการเรียนรู 
6. การจัดการปฏิรูปการเรียนรูเพ่ือคนท้ังมวล โดยเอาพ้ืนท่ีจังหวัดเปนตัวตั้ง 
7. กลไกระดับชาติในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการปฏิรูปการเรียนรูเพ่ือคนท้ังมวล 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ
 

 ที่ประชุมรับทราบ 

5.4 วิทยานิพนธดีเดน ศิษยเกาดีเดนและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สรางชื่อเสียงใหกับ
มหาวทิยาลยัขอนแกน ประจาํป 2555 

รองคณบดีฝายวิจัย ผูแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เสนอตอท่ีประชุมวา ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย
ไดจัดโครงการวิทยานิพนธดีเดน โครงการรางวัลวิทยานิพนธเกียรติยศ ศาสตราจารย ดร.กนก วงษตระหงาน 
และโครงการศิษยเกาดีเดน ประจําป 2555 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการทําวิทยานิพนธ เผยแพรผลงาน
วิทยานิพนธทีมี่คุณภาพ เชิดชูเกียรติแกศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน และประกาศเกียรติคุณแกนักศึกษาและ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่สรางชื่อเสียงใหกับหลักสูตรและสาขาวิชา โดยบัณฑิตวิทยาลัยไดจัดพิธีมอบ
รางวัลวิทยานิพนธดีเดน รางวัลวิทยานิพนธเกียรติยศ ศาสตราจารย ดร.กนก วงษตระหงาน และมอบเกียรติบัตร
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย ซ่ึงไดรับรางวัลองคกรระดับชาติหรือนานาชาติ 
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2555 บัดนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงไดรวบรวมผลงานวิทยานิพนธทีไ่ดรับรางวัลดังกลาว
จํานวน 14 เรื ่อง พรอมทั้งรวบรวมรายชื ่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สรางชื ่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย            
โดยไดรับรางวัลองคกรระดับชาติหรือนานาชาติ ประจําป 2555 เปนหนังสือ “วิทยานิพนธดีเดน ประจํา 2555” 
เพ่ือเปนการเผยแพรผลงานตอไป โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ

 

 ที่ประชุมรับทราบและไดกลาวขอบคณุ ศาสตราจารย ดร.กนก วงษตระหงาน  ไว ณ โอกาสนี้ ที่ให
การสนบัสนนุโครงการดงักลาวมาโดยตลอด 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 
6.1 ปรบัปรงุระบบการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการและการเลื่อนเงนิเดือน 

รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย เสนอตอที่ประชุมวา ดวยคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุม ครั้งที่ 5/2556 เมือ่วันที ่5 มิถุนายน 2556                   
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ไดพิจารณาประเด็นเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลือ่นเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ซ่ึงอาจทําใหเกิดความไมเปนธรรมสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยทีบ่รรจุใหมและมีเวลาปฏิบัติราชการนับแตวันท่ี
บรรจุถึงวันสุดทายกอนวันเลื่อนเงินเดือน (วันท่ี 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม แลวแตกรณี) รวมมีระยะเวลาปฏิบัติ
ราชการไมนอยกวา 4 เดือน ซ่ึงไมอยูในหลักเกณฑทีจ่ะไดรับการพิจารณาเลือ่นเงินเดือน เนื่องจากหลักเกณฑ
การเลื่อนเงินเดือนขอหนึ่งกําหนดไววา “ผูท่ีจะไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแตละครั้ง ในรอบการประเมิน
ที่แลวมาตองไดปฏิบัติราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 4 เดือน” ทีป่ระชุม ก.บ.ม. ไดพิจารณาแลว                   
มีความเห็นวา เห็นควรใหกองการเจาหนาท่ีนําประเด็นดังกลาวไปพิจารณาหาแนวทางท่ีจะทําให เกิดความเปนธรรมใน
การปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย และใหเสนอท่ีประชุมพิจารณาอีกครั้ง 

กองการเจาหนาที่ไดนําประเด็นดังกลาวไปปรึกษาหารือกับผูบริหารของมหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาถึงขอดี ขอเสีย และผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงไดขอสรุปวา เห็นควรใหปรับรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการและหลักเกณฑการเลื่อนเงินเดือนใหมีความสอดคลองกันในเรื่องระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
ประกอบกับหลักเกณฑและวิธีการท่ีใชอยูในปจจุบันไดใชบังคับมาแลวเปนเวลา 2 ป (ใชบังคับตัง้แตวันที่ 1 เมษายน 2554)  
จึงควรนําประเด็นปญหาในการปฏิบัติงานตางๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปที่ผานมา มาปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการ                 
ใหมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อความรอบคอบจึงขอเสนอประเด็นเก่ียวกับการปรับปรุงระบบ              
การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลือ่นเงินเดือน เสนอตอทีป่ระชุมคณบดีเพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะ
กอนท่ีจะสรุปเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาตอไป ดังนี้ 

1. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ใหปรับรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
จากเดิม รอบท่ี 1 ตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 
  รอบท่ี 2 ตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน ถึงวันท่ี 30 เมษายน 
ปรับใหม รอบท่ี 1 ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 
  รอบท่ี 2 ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน ถึงวันท่ี 30 กันยายน 
โดยกําหนดใหมีกระบวนการในการดําเนินการประเมิน ดังนี้ 
(1) ในชวงรอบการประเมินแตละรอบ ใหผูประเมินและผูรับการประเมินกําหนดขอตกลงรวมกัน

เกีย่วกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พรอมกับกําหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐานบงชี้
ความสําเร็จของงานอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน โดยดําเนินการใหแลวเสร็จกอนหรือภายใน
เดือนแรกของรอบการประเมิน 

(2) ในระหวางรอบการประเมิน ผูประเมินสามารถใหคําปรึกษาแนะนําแกผูรับการประเมินเพ่ือ
นําไปสูผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการท่ีตรงตามความตองการของหนวยงาน 

(3) เมื่อสิ ้นรอบการประเมิน ใหผู รับการประเมินรายงานผลการปฏิบัติราชการตอผู ประเมิน           
โดยระบุผลงานทีบ่งชี้ความสําเร็จของงานตามเกณฑการประเมินตามขอตกลงการปฏิบัติราชการภายใน 7 วัน         
ทําการหลังจากวันสิ้นรอบการประเมิน โดยใหผูบังคับบัญชาทําการประเมิน เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 
ของหนวยงานพิจารณา และพิจารณาเลื่อนเงินเดือนใหแลวเสร็จภายในเวลา 2 เดือน 

2. การเลื่อนเงินเดือน ใหปรับการนําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการมาใชสําหรับเลือ่นเงินเดือน
และปรับกระบวนการในการดําเนินการเลื่อนเงินเดือน ดังนี้ 

จากเดิม เลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 
โดยใชผลการประเมินรอบท่ี 1 ตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 

  เลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 2 วันที่ 1 ตุลาคม 
  โดยใชผลการประเมินรอบที่ 2 ตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน ถึงวันท่ี 30 เมษายน 
ปรับใหม เลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 

โดยใชผลการประเมินรอบท่ี 1 ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 
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  เลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 2 วันที่ 1 ตุลาคม 
  โดยใชผลการประเมินรอบท่ี 2 ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน ถึงวันท่ี 30 กันยายน 
ใหหนวยงานพิจารณาเลื ่อนเงินเดือน โดยนําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผานการ

พิจารณาของคณะกรรมการกลัน่กรองฯ ของหนวยงานแลว มาเปนหลักในการพิจารณาเลือ่นเงินเดือน และใหมี
กระบวนการในการดําเนินการเลื่อนเงินเดือน ดังนี้ 

กรณีเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายน ใหใชผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที ่1 
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม โดยมีกําหนดระยะเวลาดําเนินการ ดังนี้ 

กําหนดระยะเวลา การดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน 

ภายในเดือนเมษายน 
หนวยงานดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากร และเสนอ
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ของหนวยงานพิจารณา 

ภายในเดือนพฤษภาคม 
หนวยงานนําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากรทีผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการกลัน่กรองฯ ของหนวยงานแลว มาเปนหลักในการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือน และสงผลการพิจารณาดังกลาวใหมหาวิทยาลัย 

ภายในเดือนมิถุนายน 
มหาวิทยาลัยดําเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนบุคลากร ออกคําสั่งมหาวิทยาลัย 
และสงใหกองคลังเพ่ือเบิกจายตอไป (บุคลากรไดรับเงินเดือนใหมในเดือนกรกฎาคม
พรอมเงินตกเบิก 3 เดือน ไดแก เดือนเมษายน พฤษภาคม และเดือนมิถุนายน) 

 
กรณีเลือ่นเงินเดือนครั้งที่ 2 วันที ่1 ตุลาคม ใหใชผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที ่2 

ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน โดยมีกําหนดระยะเวลาดําเนินการ ดังนี้ 

กําหนดระยะเวลา การดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน 

ภายในเดือนตุลาคม 
หนวยงานดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากร และเสนอ
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ของหนวยงานพิจารณา 

ภายในเดือนพฤศจิกายน 
หนวยงานนําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากรทีผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการกลัน่กรองฯ ของหนวยงานแลว มาเปนหลักในการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือน และสงผลการพิจารณาดังกลาวใหมหาวิทยาลัย 

ภายในเดือนธันวาคม 
มหาวิทยาลัยดําเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนบุคลากร ออกคําสั่งมหาวิทยาลัย 
และสงใหกองคลังเพ่ือเบิกจายตอไป (บุคลากรไดรับเงินเดือนใหมในเดือนมกราคม 
พรอมเงินตกเบิก 3 เดือน ไดแก เดือนตุลาคม พฤศจิกายน และเดือนธันวาคม) 

3. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ใหประเมินจากปริมาณผลงานและคุณภาพผลงาน 
3.1 สายผูสอน 

(1) รอบภาระงาน/ผลงานใหใชตามรอบการประเมินแตละรอบ 
(2) ผลงานวิจัยใหใชผลงานท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารแลวภายในวนัสิน้รอบการประเมินแตละรอบ 
(3) ผลงานการบรกิารวชิาการใหใชตามโครงการ/กิจกรรมท่ีไดดําเนินการตามรอบการประเมินแตละรอบ 
(4) ภาระงานบรหิารใหใชตามสดัสวน/ระยะเวลาการดาํรงตาํแหนงบรหิารตามรอบการประเมินแตละรอบ 

3.2 สายผูสนับสนุน 
(1) รอบภาระงาน/ผลงานใหใชตามรอบการประเมินแตละรอบ 
(2) ผลงานเชิงพัฒนางานตองเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานและสอดคลองกับยุทธศาสตร

ของหนวยงาน หากเปนผลงานวิจัยตองไดรับการตีพิมพในวารสารแลวภายในวันสิ้นรอบการประเมินแตละรอบ 
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(3) ผลงานการบริการวิชาการใหใชตามโครงการ/กิจกรรมที่ไดดําเนินการตามรอบการ
ประเมินแตละรอบ 

(4) ผลงานการบริหารใหใชตามสัดสวน/ระยะเวลาการดํารงตําแหนงบริหารตามรอบการ
ประเมินแตละรอบ ทั้งนี ้การพิจารณาคุณภาพผลงานใหพิจารณาจากความตรงตอเวลา ความถูกตอง/ความ
ผิดพลาด การใชทรัพยากร ผลงานตรงตามเปาหมาย การไดรับรางวัล และมีการพัฒนางานตามที่ไดรับ
มอบหมาย 

4. หนวยงานตองกําหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากรทุก 3 ป และบุคลากรตองกําหนดแผนการพัฒนา
ตนเองใหสอดคลองทิศทางท่ีหนวยงานกําหนด 

5. การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงาน ภาระงานที่หนวยงานมอบหมายนอกจากเปนภาระงานประจํา
ตามตําแหนงและมาตรฐานภาระงานที่มหาวิทยาลัยกําหนดแลว ตองมีภาระงานเชิงยุทธศาสตรที่สอดคลองกับ
วิสัยทัศนของหนวยงานและมหาวิทยาลัยดวย 

เหตุผลทีเ่สนอใหมีการปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบัติราชการและการนําผลการประเมินไปใช
เปนหลักในการเลื ่อนเงินเดือนในครั ้งนี ้ เพื ่อใหการพัฒนาบุคลากรมีทิศทางที ่ชัดเจน มีระบบสงเสริม
ความกาวหนาที่เปนรูปธรรม เปนการรักษาคนดี คนเกง และเปนเครื่องมือการบริหารผลการปฏิบัติงานโดยเนน
ผลสมัฤทธิข์องงานและสอดคลองกับเปาหมายของหนวยงานและมหาวิทยาลัย 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
และการเลื่อนเงินเดือน 

ที่ประชุมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
1. หากมีการปรบัชวงเวลาตามรอบการประเมินแบบใหมนัน้ อาจจะทําใหการประเมินผลงาน

ตามภาระงานสอนของสายวิชาการไมสอดคลองกับชวงเวลาตามรอบการประเมิน  
2. หากมีการปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลือ่นเงินเดือน 

ควรพิจารณาวามีประเด็นใดขัดหรือแยงกับประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที ่1/2554) เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกนหรือไม 
เพ่ือมิใหเกิดความสับสนในการปฏิบัติ 

มติ

 

 ที่ประชุมพิจารณาแลวมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย            
รองอธิการบดีฝายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผูอํานวยการกองการเจาหนาที ่รับขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะของที่ประชุม เพื่อทบทวนปญหาที่อาจจะเกดิขึน้ โดยเฉพาะเรือ่งวธิกีารประเมนิผลงานดานการเรยีนการ
สอนของสายวิชาการ เพื่อใหเกิดความรอบคอบอีกครั้ง แลวจึงนําเสนอตอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาในคราว
ตอไป 

6.2 ขออนมุตัเิสนอแตงตัง้กรรมการผูทรงคณุวฒุปิระจาํศนูยคอมพวิเตอร 
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร เสนอตอทีป่ระชุมวา เนื่องจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ประจําศูนยคอมพิวเตอรไดหมดวาระการดํารงตําแหนงและตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คณะกรรมการ
ประจําสํานักท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2547 ขอ 5.3 กําหนดใหมีคณะกรรมการประจํา ประกอบดวย กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไมเกิน 3 คน ซึง่ใหอธิการบดีแตงตัง้ โดยความเห็นชอบของทีป่ระชุมคณบดี โดยมีวาระการดํารง
ตําแหนง 2 ป และอาจไดรับแตงตัง้ใหมอีก ทั้งนี ้ไมเกิน 2 วาระติดตอกัน ในการนี้ ศูนยคอมพิวเตอร จึงขอเสนอ
รายชื่อบุคคลตอไปนี้รวมเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิประจําศูนยคอมพิวเตอร ดังนี้ 

1. อาจารยกิตติ์ เธียรธโนปจัย  ผูชวยอธิการบดีฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2. อาจารยกรชวลั ชายผา   อาจารยประจาํคณะวศิวกรรมศาสตร 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังที่ 9/2556 วันศุกรที่ 14 มิถุนายน 2556 
ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 10/2556 วันศุกรที่ 12 กรกฎาคม 2556  

3. รองศาสตราจารย นพ.ชลธปิ พงศสกุล รองผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร
      ฝายสารสนเทศ 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการแตงตั ้งกรรมการผู ทรงคุณวุฒิ
ประจําศูนยคอมพิวเตอร 

มติ

1. อาจารยกิตติ์ เธียรธโนปจัย  ผูชวยอธิการบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ที่ประชุมพิจาณาแลวมีมติเห็นชอบใหแตงตั้งรายชื ่อบุคคลตอไปนี ้รวมเปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิประจําศูนยคอมพิวเตอร ตามที่เสนอ ดังนี้ 

2. อาจารยกรชวลั ชายผา   อาจารยประจาํคณะวศิวกรรมศาสตร 
3. รองศาสตราจารย นพ.ชลธปิ พงศสกุล รองผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร

      ฝายสารสนเทศ 
 

6.3 พิธพีระราชทานเพลิงศพพลตํารวจเอกเภา สารสิน  
ประธาน แจงตอที่ประชุมวา ในวันอาทิตย ที่ 16 มิถุนายน 2556 เวลา 17.30 น.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดําเนินในการพระราชทานเพลิงศพ                
พลตํารวจเอกเภา สารสิน ณ เมรุหลวงหนาพลับพลาอิศริยาภรณ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและเชิญชวนทุกทานรวมงานดังกลาว 
มติ

 
 ที่ประชุมรับทราบ 

6.4 แผนงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
รองอธกิารบดีฝายวางแผนยุทธศาสตร แจงตอทีป่ระชุมวา กองแผนงานจะดําเนินงาน

แจงใหคณะ/หนวยงานทราบเก่ียวกับรายละเอียดงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 และขอใหคณะ/หนวยงาน 
เตรยีมการเรือ่งรายละเอียดครภุณัฑและการออกแบบการกอสรางตางๆ ใหแลวเสร็จ เพือ่เตรียมการจัดซือ้จัดจางภายใน
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 ดวย เนื่องจากสํานักงบประมาณไดเขมงวดในเรื่องดังกลาวมาก 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ
 

 ที่ประชุมรับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 10.45 นาฬิกา 
 
 

รองศาสตราจารยรังสรรค เนียมสนิท 
รองอธิการบดีฝายวางแผนยุทธศาสตร 

เลขานุการท่ีประชุมคณบดี 
นางสาวศิริรัตน ชาภูวงษ  
ผูจดรายงานการประชุม 
 
นางสังวาลย ชางทอง  
นางกิตติมา จันทรสม  
นางสุพัตรา ครองยุทธ 
นางสุภารัตน มูลศรี  
ผูตรวจรายงานการประชุม 
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