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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 17/2565 ในวันจันทรที่ 12 กันยายน 2565 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 18/2565 ในวันจันทรที่ 26 กันยายน 2565 เรียบรอยแลว 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ครั้งท่ี 17/2565 

เม่ือวันจันทรท่ี 12 กันยายน 2565 

ณ หองประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

และการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสดวยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 

----------------------------------------------------- 

ผูมาประชุม 

(1) รวมการประชุม ณ หองประชุมสารสิน 

1. รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี     ประธานกรรมการ 

2. รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ กรรมการ 

3. รศ.ไมตรี อินทรประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝายการศึกษาและบริการวิชาการ  กรรมการ 

4. ศ.ผิวพรรณ มาลีวงษ  ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา   กรรมการ 

แทนรองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา   

5. รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล    กรรมการ 

6. ผศ.อาวุธ ยิ้มแต  รองอธิการบดีฝายโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอม  กรรมการ 

7. รศ.อรทัย เพียยุระ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   กรรมการ 

8. ผศ.อังคณา บุญยืด  คณบดีคณะวิทยาศาสตร     กรรมการ 

9. ผศ.เกียรติ แสงอรุณ  คณบดีคณะสหวิทยาการ     กรรมการ 

10. ผศ.สิริมนพร ทิพสิงห  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ     กรรมการ 

11. รศ.ประพันธศักดิ์ ฉวีราช ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ  กรรมการ 

12. ผศ.เดนพงษ สุดภักดี  รองอธิการบดีฝายดิจิทัล      กรรมการและเลขานุการ 

13. น.ส.สุนภิา ไสวเงิน  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี   ผูชวยเลขานุการ 

14. นางสุภารัตน มูลศรี  ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย    ผูชวยเลขานุการ 

(2) รวมการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสดวยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 

15. ผศ.ธรา ธรรมโรจน  รองอธิการบดีฝายบริหาร     กรรมการ 

16. รศ.นวรัตน วราอัศวปติ รองอธิการบดีฝายการตางประเทศ    กรรมการ 

17. ศ.ธิดารัตน บุญมาศ  รองอธิการบดีฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ   กรรมการ 

18. รศ.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร     กรรมการ 

19. รศ.วรานุช ปติพัฒน  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร    กรรมการ 

20. รศ.จุรีรัตน ดาดวง  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย    กรรมการ 

21. ผศ.อารยา เชาวเรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี     กรรมการ 

22. รศ.อัมพรพรรณ ธีรานุตร  รองคณบดีฝายวิจัย บัณฑิตศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ  กรรมการ 

แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร     
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 17/2565 ในวันจันทรที่ 12 กันยายน 2565 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 18/2565 ในวันจันทรที่ 26 กันยายน 2565 เรียบรอยแลว 

23. รศ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ คณบดีคณะแพทยศาสตร     กรรมการ 

24. รศ.ทิพาพร กาญจนราช รองคณบดีฝายยุทธศาสตรและการตางประเทศ  กรรมการ 

แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร      

25. อ.พลอยไพลิน กิจกสวิัฒน ผูชวยคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและการสื่อสาร  กรรมการ 

แทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี    

26. รศ.รัชพล สันติวรากร  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร    กรรมการ 

27. ผศ.บรุินทร เปลงดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร    กรรมการ 

28. รศ.สุมาลี ชัยเจริญ  คณบดีคณะศึกษาศาสตร     กรรมการ 

29. รศ.ชูพงษ ทองคําสมุทร คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร    กรรมการ 

30. ศ.บัณฑิตย เต็งเจริญสกุล คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร    กรรมการ 

31. ศ.วงศา เลาหศิริวงศ  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร    กรรมการ 

32. รศ.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร  กรรมการ 

33. รศ.เกียรติไชย ฟกศร ี  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     กรรมการ 

34. รศ.พีรสิทธิ์ คํานวณศิลป คณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน   กรรมการ 

35. รศ.ลําปาง แมนมาตย  คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ   กรรมการ 

36. รศ.ชูชาติ กมลเลิศ  ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ    กรรมการ 

และรักษาการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร 

37. รศ.สุพัชญ สีนะวัฒน  ผูอํานวยการสํานักหอสมุด     กรรมการ 

 

ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอ่ืน 

1. รศ.นิยม วงศพงษคํา  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค กรรมการ 

2. ผศ.สุรพล เนสุสินธุ  ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน  กรรมการ 

3. ศ.กัลปพฤกษ ผิวทองงาม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร     กรรมการ 

4. นายกิตติ์ เธียรธโนปจัย ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีดิจิทัล    กรรมการ 

 

ผูเขารวมประชุม  

1) รวมการประชุม ณ หองประชุมสารสิน 

1. นายวีระชาติ สุริยะเสน หัวหนางานพัสดุ แทนผูอํานวยการกองคลัง 

 

2) รวมการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสดวยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 

1. น.ส.ภาวนา กิตติวิมลชัย รักษาการแทนผูอํานวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.10 นาิกา  

ประธานกรรมการกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 17/2565 ในวันจันทรที่ 12 กันยายน 2565 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 18/2565 ในวันจันทรที่ 26 กันยายน 2565 เรียบรอยแลว 

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องแจงตอท่ีประชุม 

1.1 เรื่องท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งท่ี 8/2565 เม่ือวันท่ี 

3 สิงหาคม 2565 และมติท่ีไดรับการรับรองเรียบรอยแลว 

กรรมการและเลขานุการ เสนอตอท่ีประชุมวา ดวยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

ครั้งท่ี 8/2565 เม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม 2565 มีระเบียบวาระท่ีไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแกน และมติท่ี

ไดรับการรับรองเรียบรอยแลว ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  2   การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 16/2565 

เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2565 

กรรมการและเลขานุการ เสนอตอท่ีประชุมวา ขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงาน

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 16/2565 เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2565 ดังรายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติใหแกไข ดังนี้ 

1. หนา 1 บรรทัดท่ี 29 ใหแกไขตําแหนงจากเดิม “ผศ.” เปน “รศ.” 

2. หนา 2 บรรทัดท่ี 16 ใหแกไขขอความจากเดิม “ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ” 

เปน “แทนผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ” 

และหลังจากแกไขแลว ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 16/2565 เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2565 

 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องสืบเนื่องหรือคางการพิจารณา 

3.1 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง ประกาศมาตรการควบคุมและขอกําหนด

ใชกัญชาและกัญชงในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา นําเสนอแทนรองอธิการบดีฝายวิจัยและ

บัณฑิตศึกษา เสนอตอท่ีประชุมวา ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม

ครั้งท่ี 13/2565 เม่ือวันท่ี 11 กรกฎาคม 2565 ไดมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับ (ราง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง ประกาศมาตรการควบคุมและขอกําหนดใช กัญชาและกัญชงในพ้ืนท่ี

มหาวิทยาลัยขอนแกน บัดนี้ ฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ไดดําเนินการทบทวน ปรับแกไข และเสนอท่ีประชุม

คณะกรรมการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนากัญชงกัญชา มหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งท่ี 6/2565 

เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2565 เรียบรอยแลว ในการนี้ จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณาใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
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จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

ท่ีประชุมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ควรปรับแกไขรูปแบบ (ราง) ประกาศ ฯ ใหเปนตามรูปแบบของประกาศมหาวิทยาลัย 

เชน คําปรารภ อํานาจในการลงนาม การอางอิงมติท่ีประชุม คํานิยาม คําวา “สถาบันวิจัยแคนนาบิสครบศาสตร” 

เปนตน 

2. การอางถึงประกาศตาง ๆ ท่ีอยูใน (ราง) ประกาศ ฯ ควรมีการตรวจสอบวาเปน

ฉบับเดียวกับท่ีมีการอางอิงหรือไม 

3. ควรหามใหมีการติดปายโฆษณาการจําหนาย ทั้งนี้ อาจรวมถึงการโฆษณาทาง

สื่อออนไลนบนเว็บเพจ (Webpage) ขององคกรภายในมหาวิทยาลัยดวย 

4. ดวยขอ 2 ระบุวา หามมิใหนักศึกษา และบุคลากรใชกัญชา กัญชง เพ่ือการสูบ 

นันทนาการ หรือสันทนาการ นั้น กรณีหากเปนบุคคลภายนอกใชกัญชา กัญชง ภายในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

มหาวิทยาลัยสามารถบังคับใชไดหรือไม 

5. ขอ 5 เพ่ือใชประโยชนทางการแพทยนั้น รวมถึงทางสัตวแพทยดวยหรือไม 

6. ขอ 1 – ขอ 3 อาจกําหนดรวมเปนขอเดียวกัน 

ประธานกรรมการ เสนอตอท่ีประชุม ดังนี้  

1. ขอ 2 เปนการประกาศหามใชกัญชา กัญชง เพ่ือการสบู นันทนาการ หรือสันทนาการ 

ในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลยัขอนแกน 

2. ใน (ราง) ประกาศ ฯ ควรเพ่ิมเรื่อง หามโฆษณา 

3. ใหใชกัญชาและกัญชงเฉพาะการวิจัย และจะตองไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลยักอน 

4. ใน (ราง) ประกาศ ฯ ไมควรอางอิงประกาศกระทรวงสาธารณสุข และประกาศ

กรมอนามัย เนื่องจากประกาศดังกลาวมีผลทางกฎหมายอยูแลว การออกประกาศมาตรการควบคุมและ

ขอกําหนดใชกัญชาและกัญชง เปนการแสดงจุดยืนของมหาวิทยาลยั 

5. ใน (ราง) ประกาศ ฯ ควรเพ่ิมอํานาจในการลงนามโดยอธิการบดี แตท้ังนี้ จะอาง

มติท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยัขอนแกนดวยหรือไมก็ได 

6. ขอ 1 – 3 ขอใหฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษาพิจารณาวาควรกําหนดรวมเปนขอ

เดียวกันหรือไม แตเห็นวาขอ 2 ควรกําหนดแยกขอไว ท้ังนี้ ขอใหไปเทียบเคียงกับมหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ ดวย 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบหลักการตาม (ราง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง ประกาศมาตรการควบคุมและขอกําหนดใชกัญชาและกัญชงในพ้ืนท่ี

มหาวิทยาลัยขอนแกน และขอใหฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษารับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของท่ีประชุมไป

พิจารณากอนดําเนินการตอไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ภาคปกติ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เสนอตอท่ีประชุมวา ดวยคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร ปรับคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี เนื่องจากมีผลการดําเนินงานติดลบ กอปรกับ

คณะจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Hybrid Learning โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในการประชุม ครั้งท่ี 11/2565 เม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม 2565 โดยมีความประสงค

ขอปรับอัตราจากเดิม 10,000 บาท/ภาคการศึกษา เปน 12,000 บาท/ภาคการศึกษา 

คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหขอมูลตอท่ีประชุมวา ดวยคณะกรรมการ

การเงินและทรัพยสนิ มหาวิทยาลยัขอนแกน ไดมีขอเสนอแนะใหคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรพิจารณา

ปรับข้ึนอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา เนื่องจากมีผลประกอบการไดกําไรนอย ประกอบกับคณะมิไดมีการปรับ

ข้ึนอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา ตั้งแตป 2556 และไดมีการเทียบเคียงอัตราคาธรรมเนียมการศึกษากับ

มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม คณะจึงมีความประสงคขอ

ปรับอัตราจากเดิม 10,000 บาท/ภาคการศึกษา เปน 12,000 บาท/ภาคการศึกษา 

ประธานกรรมการ ใหขอมูลตอท่ีประชุมวา ดวยคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชมุ ครั้งท่ี 3/2565 เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2565 ไดพิจารณาเรื่องรายงานงบ

การเงินแยกสวนงาน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 โดยขอใหสวนงานท่ีมีผลการดําเนินการติดลบ/มีเงินทุน

สํารองสะสมนอย และหนวยงานวิสาหกิจท่ีมีผลการดําเนินงานติดลบตอเนื่อง 2 ป จัดทําแผนกลยุทธการสราง

รายไดเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว นั้น ท้ังนี้ สําหรับคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หากไมมีการแกไขปญหา

ดังกลาวจะทําใหรายรับ – รายจาย ติดลบ และเงินทุนสํารองสะสมนอยลงอยางตอเนื่อง ดังนั้น จึงตอง

พิจารณาวารายจายสวนใดท่ีจะสามารถประหยัดได และจะเพ่ิมรายไดอยางไร คณะจึงมีแนวทางการเพ่ิมรายได

จาก Post Grad โครงการบริการวิชาการ และคาปรับข้ึนอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา และเม่ือเทียบกับ

มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ แลว คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีอัตราคาธรรมเนียม

การศึกษาตํ่ากวามหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ท้ังนี้ การปรับคาธรรมเนียมการศึกษาดังกลาวจะมีผลบังคับใชสําหรับ

นักศึกษาท่ีเขาใหม นักศึกษาเดิมจะยังคงอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาเดิม 

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

ท่ีประชุมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะวา ขอใหปรับแกไขชื่อเรื่องจากคําสั่ง

มหาวิทยาลยัขอนแกนเปนประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน และปรับแกไขขอ 1 ใหถูกตองดวย 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร เสนอตอท่ีประชุมวา ปท่ีผานมาหลายสวนงานอาจจะมีผล

การดําเนินการติดลบ ซ่ึงเกิดจากการเปลี่ยนวิธีการจัดสรรงบประมาณในสวนของคาธรรมเนียมการศึกษาจาก

มหาวิทยาลยัไปยังสวนงาน ทําใหเกิดปญหาในการเบิกจาย ติดลบทางบัญช ีและการบริหารจัดการงบประมาณ

ของสวนงาน 
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ประธานกรรมการ ไดใหขอมูลตอท่ีประชุมวา คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน 

จะพิจารณารายงานงบการเงินแยกสวนงานเม่ือสิ้นปงบประมาณ หากสวนงานใดท่ีมีผลการดําเนินการนาเปนหวง

คณะกรรมการ ฯ ก็จะใหสวนงานไดชี้แจงงบประมาณ ซ่ึงสวนงานสามารถชี้แจงตอคณะกรรมการ ฯ ได 

คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน ไดขอใหสวนงานท่ีมีผลการดําเนินการติดลบ

ชี้แจงงบประมาณ จํานวน 5 – 6 สวนงาน ซ่ึงหัวหนาสวนงานไดชี้แจงเรียบรอยแลว แตสวนงานท่ีมีปญหา คือ

บัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงบัณฑิตวิทยาลัยมีรายไดหลักจากการหักคาบริหารจัดการเม่ือบัณฑิตไดลงทะเบียน โดยมีอัตรา

จํานวน 800 บาทตอคน ซ่ึงเปนอัตราท่ีใชมาหลายปแลว คณะกรรมการ ฯ จึงขอใหบัณฑิตวิทยาลัยหาแนวทาง 

แกไขปญหาเพ่ือใหผลประกอบการของบัณฑิตวิทยาลยัดีข้ึน จึงจะตองหารือรวมกับคณะวา จํานวน 800 บาทตอคน 

จะมีการปรับข้ึนหรือไม การปรับข้ึนจะปรับข้ึนอยางไร การลดความซ้ําซอนในการทํางานและงบประมาณ

ระหวางบัณฑิตวิทยาลยัและคณะจะมีแนวทางอยางไร เปนตน 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบหลักการตาม (ราง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร และขอใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการรับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของท่ีประชุมไป

พิจารณาปรับแกไขกอนดําเนินการตอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

5.1 แนวทางการจางเหมาบริการตามระเบียบพัสดุ 

รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอตอท่ีประชุมวา เพ่ือเปนการซักซอมความเขาใจ

เก่ียวกับแนวปฏิบัติการดําเนินการจางเหมาบริการเปนรายบุคคล ดังนี้ 
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ท้ังนี้ ในสิ้นปงบประมาณ ขอใหหัวหนาสวนงานพิจารณารายละเอียด กํากับ และ

ควบคุมการจางเหมาบริการเปนรายบุคคลใหกระบวนการเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อยางรอบคอบและรัดกุม และขอใหระมัดระวังอยาใหเขาขายเปนลักษณะ

การจางแรงงาน เพ่ือปองกันการเกิดปญหาในอนาคต  

ปจจุบันอยูในชวงสิ้นปงบประมาณ ขอใหสวนงานพิจารณาตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑตาง ๆ 

หากผูตรวจสอบบัญชีจากภายนอกเขาตรวจสอบแลวพบวารายการท่ีมีอยูตามทะเบียนไมมีอยูจริงนั้น จะทําให

เกิดปญหาและตองมีการตรวจสอบขอเท็จจริง 

ประธานกรรมการ เสนอตอที่ประชุมวา พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน 

พ.ศ. 2558 กําหนดใหมีผูตรวจสอบบัญชีจากภายนอก ดังนั้น การดําเนินการตาง ๆ จะตองดําเนินการให

ถูกตองตามระเบียบท่ีเก่ียวของ ประกอบกับคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน ไดมี

ขอเสนอแนะวา มหาวทิยาลยัควรมีการใหความรูแกผูบริหารระดับสวนงาน 

รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล ใหขอมูลตอท่ีประชุมวา  ฝายทรัพยากรบุคคลได

หารือรวมกับรองอธิการบดีฝายบริหารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง เพื่อจัดทําหลักสูตรใหความรูแกผูบริหาร

ระดับสวนงาน โดยจะใหความรูดานกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารงานบุคคล 

โดยจะเริ่มในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ท่ีประชุมสอบถาม ดังนี้ 

1. ดวยอาจารยผูเกษียณมีความประสงคใหสวนงานมีการจางผูเกษียณ แตไมรับ

คาตอบแทน สามารถดําเนนิการไดหรือไม 

2. ในระหวางปงบประมาณสามารถขอกรอบอัตรากําลงัเพ่ิมไดหรือไม 

3. กรณีการจางผูเกษียณหรือบุคลากรท่ีจางเฉพาะท้ังท่ีรับคาตอบแทนและไมรับ

คาตอบแทนจะคํานวณคา FTE (Full Time Equivalent) ดวยหรือไม 
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ประธานกรรมการ รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล และรองอธิการบดีฝายบริหาร 

ไดตอบขอสอบถาม ดังนี้ 

1. การจางผูเกษียณจะตองเปนความประสงคของสวนงานมิใชเปนความประสงค

ของผูเกษียณ โดยลักษณะการจาง รูปแบบสญัญาจาง และการรับคาตอบแทนหรือไมรับคาตอบแทน ไดกําหนด

ไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2565 แลว การจายคาตอบแทนการจาง

จะใชงบประมาณของสวนงาน ดังนั้น สวนงานจะตองจัดทําแผนขอกรอบอัตรากําลงัและแผนงบประมาณกอน 

2. มหาวิทยาลัยมีอัตรากลางไวสวนหนึ่งท้ังอัตราท่ีใชเงินรายไดและใชเงินงบประมาณ

แผนดิน โดยจะใชในกรณีท่ีมีความจําเปน ซ่ึงสวนงานสามารถขอกรอบอัตรากําลังไดตลอด แตหากเปนกรณีท่ี

ไมจําเปนเรงดวนก็จะเปนการขอกรอบอัตราอัตราตามรอบท่ีมหาวิทยาลยักําหนดไว 

3. กรณีการจางอาจารยตอเพ่ือทําหนาท่ีสอนจะคํานวณคา FTE (Full Time Equivalent) ดวย 

และหากสวนงานจะจางตอถึงแมจะไมไดรับเงินเดือนก็ตามขอใหสวนงานเตรียมการและคํานึงถึงคาใชจายตาง ๆ 

ท่ีจะเกิดข้ึน เชน คาประกันสงัคม คาชดเชย สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เปนตน  

ประธานกรรมการ เสนอตอท่ีประชุมวา การใชขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย 

การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2565 และกฎหมายลําดับรองท่ีอยูระหวางดําเนินการออกประกาศ ฝายทรัพยากรบุคคล 

อาจจะตองมีการชี้แจงเพ่ือใหเกิดความเขาใจแนวปฏิบัติดวย 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

5.2 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 949/2565) เรื่อง ยกเลิกการรับสถาบัน

สมทบของมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2565 

กรรมการและเลขานุการ เสนอตอท่ีประชุมวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดออกประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 949/2565) เรื่อง ยกเลิกการรับสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2565 

ไปแลวนั้น บัดนี้ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดนําประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง ยกเลิกการรับ

สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยขอนแกน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 139 ตอนพิเศษ 173 ง วันท่ี 25 

กรกฎาคม 2565 เรียบรอยแลว ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชมุเพ่ือทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องอ่ืน ๆ 

6.1 การดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารงานบุคคล 

พ.ศ. 2565 

ประธานกรรมการ เสนอตอท่ีประชุมวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2565 และมีผลบังคับใชแลวนั้น และมหาวิทยาลัย

ไดดําเนินการออกกฎหมายลําดับรองตาง ๆ เชน เงินเดือน วิธีการจาง เรียบรอยแลว และอยูระหวางดําเนินการ

ออกกฎหมายลําดับรอง เชน คาชดเชย การรับบุคคลเขาทํางาน เปนตน ในการนี้ จึงขอหารือตอท่ีประชมุเรื่อง 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 17/2565 ในวันจันทรที่ 12 กันยายน 2565 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 18/2565 ในวันจันทรที่ 26 กันยายน 2565 เรียบรอยแลว 

(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คาชดเชย ซ่ึงใน (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย 

คาชดเชย จะมีรายละเอียดอิงกับระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยคาชดเชย พ.ศ. 2559 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

เปนหลัก โดยมีประเด็นท่ีเปลี่ยนแปลง 1 เรื่อง คือ ระเบียบเดิม การจายคาชดเชยสูงสุดเทากับเงินเดือนหรือ

คาจางในเดือนสุดทาย จํานวน 10 เดือน และจายเม่ือสิ้นสุดสัญญาจางของแตละสัญญาจาง แต (ราง) ระเบียบใหม 

การจายคาชดเชยสูงสุด ใหจายเทากับคาจางอัตราสุดทายสี่รอยวัน และจายเม่ือสิ้นสุดสัญญาจาง หากมีการ

จางตอแตไดรับคาชดเชยตามสัญญาจางแรกไปแลวเม่ือสิ้นสุดสัญญาจางท่ีมีการตอเนื่องจะไดรับคาชดเชย

เฉพาะสวนตางเพ่ิมเติม  ท้ังนี้ เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งท่ี 9/2565 เม่ือวันท่ี 7 

กันยายน 2565 ไดพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยคาชดเชย โดยมีขอเสนอแนะให

ฝายทรัพยากรบุคคลไปพิจารณา 2 เรื่อง คือ 1) บุคคลท่ีมีอายุตั้งแต 55 ปข้ึนไป ท่ีมีความประสงคลาออก ใหไดรับ

คาชดเชยไดหรือไม 2) กรณีเสียชีวิตใหไดรับคาชดเชยโดยไมมีเง่ือนไขไดหรือไม ตอมาท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน (ก.บ.ม.) ในการประชุม ครั้งท่ี 10/2565 เม่ือวันท่ี 7 กันยายน 2565 

ไดพิจารณาประเด็นขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลยัขอนแกนแลวมีความเห็น ดังนี้ 
1. การใหคาชดเชยแกบุคคลท่ีมีอายุตั้งแต 55 ปข้ึนไป ท่ีมีความประสงคลาออกนั้น 

มีท้ังขอดีและขอเสีย ดังนี้ ขอดี คือ หากใหคาชดเชยแกบุคคลท่ีมีอายุตั้งแต 55 ปข้ึนไป ท่ีมีความประสงคลาออก 

จะเหมือนเกษียณอายุราชการกอนกําหนด (Early Retire) ขอเสีย คือ มหาวิทยาลัยอาจสูญเสียบุคลากรท่ีมี

ความรูความสามารถ และอาจเกิดการดึงตัวจากองคกรภายนอกได จึงเห็นวา ไมควรกําหนดเปนบททั่วไป 

ควรกําหนดเปนเฉพาะกรณีจะเหมาะสมกวา 

2. การจายคาชดเชยกรณีเสียชีวิต หากพิจารณาตามเจตนารมณของเงินชดเชยแลว

เห็นวา ไมสามารถจายได เนื่องจากคาชดเชยหมายความวาเม่ือตกงานหรือออกจากงานระหวางหางานใหมจะมี

เงินชดเชยไวใช ไมใชการเสียชีวิตแลวการใหเงินแกทายาท หากจะดําเนินการควรออกเปนประกาศวาดวย

การจายเงินชวยเหลอืทายาท 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาใหขอคิดเห็น 

ท่ีประชุมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. กรณีการจายคาชดเชยกรณีเสียชีวิต หากไมสามารถจายคาชดเชยโดยไมมีเง่ือนไขได 

ควรออกเปนประกาศเฉพาะเพ่ือเปนการชวยเหลอืทายาท 

2. กรณีการใหคาชดเชยแกบุคคลท่ีมีอายุตั้งแต 55 ปข้ึนไป ท่ีมีความประสงคลาออก 

ไมวาจะดวยเหตุผลใด ควรใหไดรับชดเชยเพ่ือเปนขวัญและกําลงัใจ 

3. การดึงตัวบุคลากรในภาครัฐไปอยูในภาคเอกชนนาจะมีจํานวนไมมาก จะไมเหมือน

การดึงตัวระหวางภาคเอกชนกับภาคเอกชนท่ีมีการแขงขันสงู 

4. มหาวิทยาลัยอาจศึกษาขอมูลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรกรณีการให

คาชดเชยแกบุคคลท่ีมีอายุตั้งแต 55 ปข้ึนไป ท่ีมีความประสงคลาออก มีจํานวนการลาออกเปนอยางไร 

5. กรณีการจายคาชดเชยท่ีมีการจางตอ ซ่ึงอาจไดรับคาตอบแทนนอยกวาเดิม เม่ือมีการ

คํานวณคาตอบแทนสุดทายอาจทําใหไดรับคาชดเชยลดลงจํานวนมากนั้น มหาวิทยาลัยควรมีการเตรียมการ

นโยบายดังกลาวดวย 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 17/2565 ในวันจันทรที่ 12 กันยายน 2565 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 18/2565 ในวันจันทรที่ 26 กันยายน 2565 เรียบรอยแลว 

6. กรณีการใหคาชดเชยแกบุคคลท่ีมีอายุตั้งแต 55 ปข้ึนไป ท่ีมีความประสงคลาออก 

อาจเปนโอกาสของมหาวทิยาลยัในการรับคนรุนใหมเขามาทํางานทดแทน 

7. มหาวิทยาลัยมีอัตราทดแทนกรณีบุคคลท่ีมีอายุตั้งแต 55 ปข้ึนไป ท่ีมีความประสงค

ลาออกหรือไม 

ประธานกรรมการ มีความเห็นวา มหาวิทยาลัยอาจกําหนดแบบมีเง่ือนไขเพ่ือปองกัน

ปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต โดยอาจกําหนดวา ท้ังนี้ อาจผานการพิจารณาของคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับทราบ 

 

เลิกประชุมเวลา 10.45 นาิกา 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารยเดนพงษ สุดภักดี) 

รองอธิการบดีฝายดิจิทัล 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวศิริรัตน ชาภูวงษ   

ผูจดรายงานการประชุม 

 

นางสาวสุนิภา ไสวเงิน 

นางสุภารัตน มูลศร ี

นางสาวลัลธริมา ประจง 

นางชวัลลักษณ หงศาลา 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
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