
 

 



 

คํานํา 
 

คณะกรรมการสภาพนักงานประกอบดวยกลุมคนที่มีจิตอาสา แบงเวลาจากงานประจําและเวลาสวนตัวเขามา
ทํางานเปนตัวแทนของบุคลากร เพื่อทําหนาที่ศึกษาและรวบรวมความคิดเห็นที่หลากหลายใหเปนขอสรุปและขอเสนอแนะ
ที่เปนประโยชนในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอันมีคาของมหาวิทยาลัย และชวยสนับสนุนมหาวิทยาลัยใหพัฒนาไป
ในแนวทางที่เหมาะสมและย่ังยืน ถึงแมวิธีการทํางานและแนวคิดของกรรมการสภาพนักงานจะมีความหลากหลายและ
ความแตกตาง แตเราทุกคนลวนมีจุดมุงหมายเดียวกัน   ที่จะสงเสริมใหบุคลากรทํางานใหกับองคกรอยางมีความสุขและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหมหาวิทยาลัยขอนแกนพัฒนาและเติบโตอยางย่ังยืนและบรรลุพันธกิจของสภาพนักงาน คือ “เปนที่พึ่ง

ของบุคลากรและสงเสริมองคกรแหงความสุข” 

ระหวางปงบประมาณ 2562 หรือต้ังแต 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 สภาพนักงานไดดําเนินการทํา
โครงการและกิจกรรมตางๆ เพื่อบรรลุ 4 ยุทธศาสตร ตามแผนปฏิบัติงานสภาพนักงาน 3 ป (2559-2562) ซึ่งรายละเอียด
ของผลการทํางานของสภาพนักงาน ไดถูกรวบรวมในรายงานประจําป 2562   จึงหวังวารายงานประจําปฉบับน้ีจะเปน
ประโยชนไมมากก็นอยในการทําความเขาใจบทบาทและหนาที่ของ สภาพนักงานและทราบการดําเนินกิจการตางๆ ของ
มหาวิทยาลัย และขอขอบคุณคณะผูจัดทํารายงานประจําปทุกทาน ที่ชวยดําเนินการใหรายงานประจําปฉบับน้ีสําเร็จเปน
รูปเลมดวยดี และสุดทายขอขอบคุณกรรมการสภาพนักงานและเจาหนาที่สนับสนุนสภาพนักงานทุกทานที่รวมกนัทาํงานให
สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกนทําหนาที่ไดอยางดีและมีผลงานเปนรูปธรรม และหวังวาสภาพนักงานจะทําหนาที่ได
ดีกวาเดิมย่ิงๆ ข้ึนไป ในปงบประมาณตอๆ ไป โดยเฉพาะการขับเคลื่อนและผลักดันกองทุนสวัสดิการสําหรับผูปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยขอนแกนใหสําเร็จและเปนตนแบบที่ดี 
 
 
 
 

                                                                  ผูชวยศาสตราจารยสรุพล เนสสุินธุ 
                                                                           ประธานสภาพนักงาน 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 
            หนา 

 
คํานํา 
สารบัญ 
 
ที่มาของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน 
บทบาทหนาที่ของสภาพนักงาน 
พันธกิจ 
วิสัยทัศน 
SWOT Analysis ของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน 
แผนปฏิบัติการสภาพนักงาน 3 ป (พ.ศ. 2559-2562) 
รายช่ือกรรมบรหิารและกรรมการสภานักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน ชุดที่ 1 (พ.ศ. 2558-2561) 
กรรมการบรหิารสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน ชุดที่ 1 (พ.ศ. 2558-2561) 
กรรมการสภานักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน ชุดที่ 1 (พ.ศ.  2558-2561) ประเภทวิชาการ 
กรรมการสภานักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน ชุดที่ 1 (พ.ศ.  2558-2561) ประเภทสนับสนุน 
รายช่ือกรรมบรหิารและกรรมการสภานักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน ชุดที่ 2 (พ.ศ. 2562-2565) 
กรรมการบรหิารสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน ชุดที่ 2 (พ.ศ. 2562-2565) 
กรรมการสภานักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน ชุดที่ 2 (พ.ศ.  2562-2565) ประเภทวิชาการ 
กรรมการสภานักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน ชุดที่ 2 (พ.ศ.  2562-2565) ประเภทสนับสนุน 
บุคลากรประจําหนวยสนับสนุนสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน 
คณะกรรมาธิการฝายและหนาที ่ชุดที่ 1 (พ.ศ. 2558-2561) 
คณะกรรมาธิการฝายและหนาที ่ชุดที่ 2 (พ.ศ. 2562-2565) 
โครงสรางการบรหิารงาน สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน 
การเปนคณะกรรมการของประธานสภาพนักงาน 
แผนการใชงบประมาณในการดําเนินงานของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน  
          งบประมาณรายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ 2562 
สรปุวาระการประชุมของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน  
 ต้ังแตเดือนตุลาคม 2561 – เดือนสิงหาคม 2562 
เขารวมประชุมของที่ประชุม ปอมท. 
เขารวมประชุมของที่ประชุม ปขมท. 
กิจกรรม/โครงการตามแผนยุทธศาสตรของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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มหาวิทยาลัยขอนแกนมีการปรับเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (ไมเปนสวนราชการ) เมื่อวันที่ 18 

กรกฎาคม 2558 โดยมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558 กําหนดใหมีสภาพนักงาน 

ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัย และมาตรา 83 กําหนดใหขาราชการและ

ลูกจางประจํามีสวนรวมในกิจการของสภาพนักงานโดยเทาเทียมกับพนักงานมหาวิทยาลัยดวย และเมื่อมีการออกขอบังคับ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยสภาพนักงาน พ.ศ. 2558 ข้ึน กําหนดใหมีการเลือกต้ังกรรมการสภาพนักงาน คณะกรรมการ

สภาพนักงานมีวาระดํารงตําแหนง 3 ป ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ จํานวน 15 คน และเลือกจาก

พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน จํานวน 15 คน รวมเปน 30 คน เพื่อใหเปนตัวแทนของบุคลากรมหาวิทยาลัย   

ทําหนาที่แทนทั้งสภาคณาจารย และสภาขาราชการ พนักงานและลูกจาง โดยคณะกรรมการสภาพนักงานชุดแรกมีวาระ

การทํางานเมื่อวันที่ 28 มกราม 2559 ดังน้ันจึงไดยึดถือใหวันที่ 28 มกราคมของทุกป เปนวันสถาปนาสภาพนักงาน

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ปจจุบันสภาพนักงานต้ังอยู เลขที่ 123 หมู 16 อาคารแกนกัลปพฤกษ ช้ัน 2 (FM103) มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน รหัสไปรษณีย 40002 โทรศัพท 0-43202840 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558 ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของสภาพนักงานไวดังน้ี 

1. เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการบริหารกิจการทั้งปวงของมหาวิทยาลัย  

2. สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางมหาวิทยาลัยกับพนักงานมหาวิทยาลัย และระหวางพนักงาน 

    มหาวิทยาลัยดวยกัน 

3. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 

 

ท่ีมาของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

บทบาทหนาท่ีของสภาพนักงาน 
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“เปนที่พึ่งของบุคลากรและสงเสริมองคกรแหงความสุข” 

 

 

 

1. ใหคําปรึกษา เสนอแนะการบริหารและการพฒันามหาวิทยาลัยแกอธิการบดี และสภามหาวิทยาลัย 

2. สงเสรมิและสนับสนุน การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ของตน 

3. เปนศูนยกลางการรับฟงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ เรือ่งรองทุกขของบุคลากร และติดตามผลการดําเนินงาน เพื่อใหเกดิ

ความเปนธรรมแกทกุฝาย 

4. พิทักษสิทธ์ิ และพฒันาระบบสวัสดิการของบุคลากร 

5. เสรมิสราง ประสานความรวมมือระหวางบุคลากรรวมถึงองคกร ทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พันธกิจ 

วิสัยทัศน 
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จุดแข็ง 

(ปจจัยภายใน) 

จุดออน 

(ปจจัยภายใน) 

โอกาส 

(ปจจัยภายนอก) 

ภัยคุกคาม 

(ปจจัยภายนอก) 

- สมาชิกมาจากหนวยงานที่หลากหลายสาขา

เปนที่ยอมรับจากประชาคมมหาวิทยาลัยมี

ขาราชการ 

- กรรมการสภาพนักงานมาจากหลากหลาย

สาขาและเปนที่ยอมรับจากประชาคม 

- ประธานสภาพนักงานมีบทบาทสําคัญในการ

รวมบริหารมหาวิทยาลัย และรวมสรรหา

ผูบริหาร 

- ป ร ะธานสภ าพ นักง านมีบทบาทเป น

กรรมการบริหาร และสรรหาผูบริหารใน

มหาวิทยาลัย 

- กรรมการสภามีความรู ค วามสามารถ

หล า ก ห ล าย อ า ชี พ  ( เ ช น  นิ ติ ศ า ส ต ร 

เศรษฐศาสตร ฯลฯ ) 

- มีวาระการทํางานที่ตอเน่ือง ยาวขึน้ 

- มีโครงสรางคณะกรรมาธิการทั้ง 4 ฝาย ที่

ครอบคลุมภารกิจการบริหารดานตาง ๆ ของ

มหาวิทยาลัย 

- มีที่ปรึกษาสภาพนักงานที่มาจากทั้งภายใน

และภายนอกองคกร  

- ตัวแทนไมครบทุกคณะ 

- จํานวนตัวแทนไมครบตาม

ขอบังคับสภาพนักงาน 

- ไดรับงบประมาณสนับสนุน

อยางจํากัด 

- ไดรับจัดสรรงบประมาณไม

เพียงพอตอการดําเนินงานตาม

ภารกิจหลักของสภาพนักงาน 

- โ ค รงส ร า ง ของหน วยง าน

สนับสนุนภารกิจสภาพนักงานยัง

ไมชัดเจน 

-การส่ือสาร และประชาสัมพันธ

ดวยเทคโนโลยี สารสนเทศ รูป

แบตางๆ ยังไมเชี่ยวชาญ 

-  อาคารแกนกัลปพฤกษทรุด

โทรม มากไมเอ้ือตอการใชงาน 

- ควรมีอัตราพนักงานที่ม่ันคงมา

รองรับบุคลากรใหเขมแข็ง 

 

 

 

- มีเครือขายเขมแข็ง  

( ปอมท. และ ปขมท. )  

- มีเทคโนโลยีสารสนเทศใน

ก า ร ส่ื อ ส า ร อ ย า ง มี

ประสิทธิภาพ เพื่อทําหนาที่

เปนส่ือกลางระหวางผูบริหาร

และบุคลากร 

- มี งบประมาณ สนับส นุน

เพิ่มเติมในการจัดทําโครงการ

จากมหาวิทยาลัย มีสโมสร

บุคลากรเปนองคกรในกํากับ/

เ ค รื อ ข า ย น โ ย บ า ย แ ล ะ

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

 

- ขาดการมีสวนรวม

ของบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ทั ศ น ค ติ ใ น บ า ง

ประเด็นที่ไมตรงกัน  

- ข า ด ก า ร ส ร า ง

เครือขายสภาพนักงาน 

ส ภ า ค ณ า จ า ร ย  /

พ นั ก ง าน  เ พื่ อ เ กิ ด

ค ว า ม เ ข ม แ ข็ ง ใ น

สถาบนัอุดมศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

-บุคลากร

มหาวิทยาลัยขอนแกน

ยังไมเขาใจบทบาท

หนาที่ของสภา

พนักงานที่ชัดเจน  

SWOT Analysis ของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการท่ี 

ยุทธศาสตรท่ี 1                       

การส่ือสารและการมีสวน

รวมของบุคลากร 

 

กลยุทธท่ี 1.1  การประชาสัมพันธเชิงรุก 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธที่ 1.2 การสรางการมีสวนรวมของ

บุคลากร 

โครงการที่ 1 การประชุมสัญจรตามหนวยงาน/คณะ ตาง ๆ 

โครงการที่  2 การส่ือสารและประชาสัมพันธโดยเทคโนโลยี

สารสนเทศรูปแบบตาง ๆ 

โครงการที่ 3 การจัดทํารายการวิทยุเสียงสภาพนักงาน 

โครงการที่ 4 การจัดทําจดหมายขาวสภาพนักงานประจําเดือน 

(KKU Staff Council News) 

โครงการที่ 5 การจัดทําปายบอกทางสภาพนักงานและปาย LED 

ประชาสัมพันธ 

 

โครงการที่ 1 การจัดเวทีสภาพนักงานพบบุคลากร 

โครงการที่ 2 การประชุมสัญจรตามหนวยงาน/คณะ ตาง ๆ 

โครงการที่ 3 การทําโพลล 

ยุทธศาสตรท่ี 2                  

คลังปญญาของมหาวิทยาลัย 

 

กลยุทธท่ี 2.1 ฐานขอมูลที่ทันสมัย เปน

ปจจุบันและเปนสากล 

 

 

 

 

กลยุทธ ท่ี 2.2 มีสวนรวมในการบริหาร

กิจการของมหาวิทยาลัย 

โครงการที่ 1 ความเขมแข็งทางดานวิชาการและวิจัย 

โครงการที่ 2 แผนยุทธศาสตรและทรัพยากรบุคคล 

โครงการที่ 3 ทรัพยสินและโครงสรางพื้นฐาน 

โครงการที่ 4 กิจการนักศึกษาและประชาคมสัมพันธ 

โครงการที่  5 การรวบรวมกรณีศึกษาของสภาพนักงานจาก

มหาวิทยาลัยตาง ๆ และปจจัยที่ประสบผลสําเร็จ/ลมเหลว 

 

โครงการที่  1 การเปนกรรมการในหนวยงานบริหารของ

มหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร ท่ี  3 สราง

เครื อข ายทั้ งภาย ในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

กลยุทธท่ี 3.1 เครือขายภายในมหาวิทยาลัย 

 

 

กล ยุทธ ท่ี  3 . 2 เครื อข ายภายนอก

มหาวิทยาลัย 

 

โครงการที่ 1 การจัดประชุมเครือขาย 

โครงการที่ 2 การศึกษาดูงานหนวยงานในมหาวิทยาลัย 

 

โครงการที่ 1 การจัดประชุม ปอมท. 

โครงการที่ 2 การจัดประชุม ปขมท. 

โครงการที่ 3 การศึกษาดูงานหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

 

 

แผนปฏิบัติงานสภาพนักงาน 3 ป (พ.ศ.2559-2562) 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการท่ี 

ยุทธศาสตรท่ี 4 สนับสนุน

ภ า ร กิ จ บ ริ ห า ร ข อ ง

มหาวิทยาลัย 

กลยุทธท่ี 4.1 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ใหมีความเขมแข็งทางดานวิชาการและวิจัย 

 

 

 

ก ล ยุ ท ธ ท่ี  4 . 2  ก า ร ส นั บ ส นุ น แ ผ น

ยุทธศาสตรและทรัพยากรบุคคล 

 

 

 

 

กลยุทธท่ี 4.3 ทรัพยสินและโครงสราง

พื้นฐาน 

 

 

 

 

 

กลยุทธ ท่ี  4.4  กิจการ นักศึกษาและ

ประชาคมสัมพันธ 

โครงการที่ 1 การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ

ของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน 

โครงการที่ 2 การเสวนาวิชาการเรื่องหลักเกณฑและวีการในการขอ

ตําแหนงทางวิชาการ และสายสนับสนุน 

 

โครงการที่ 1 การศึกษาระบบประกันสุขภาพกลุมสําหรับบุคลากร

มหาวิทยาลัย 

โครงการที่ 2 การศึกษารูปแบบสัญญาจางของบุคลากรมหาวิทยาลัย 

โครงการที่ การเสวนาวิชาการเรื่องหลักเกณฑและรูปแบบการ

ประเมินบุคลากรมหาวิทยาลัย 

 

โครงการที่ 1 การประเมินความคุมคาและความคิดเห็นในการ

ใหบริการรถเมลมหาวิทยาลัย (KKU Transit) 

โครงการที่ 2 การสงเสริมใหความรูการจราจรและความปลอดภัย 

โครงการที่ 3 การศึกษาการปรับปรุงสวัสดิการที่จอดรถและอาหาร

ของบุคลากรและนักศึกษา 

โครงการที่ 4 การสรางการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยสิน 

 

โครงการที่ 1 การสงเสริมการออกกําลังกายของบุคลากร 

โครงการที่ 2 โครงการเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีกับศิษยเกา 

โครงการที่ 3 โครงการอวยพรวันเกิดบุคลากรมหาวิทยาลัย ราย

สัปดาห ในเว็บสภาพนักงาน 

โครงการที่ 4 โครงการขอบคุณบุคลากรในโอกาสครบรอบวันคลาย

วันเริ่มทํางานวันแรก 

โครงการที่ 5 โครงการวางแผนการเกษียณอยางมีสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติงานสภาพนักงาน 3 ป (พ.ศ.2559-2562) (ตอ) 
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         กรรมการบริหารสภาพนักงาน 

  1. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานสภาพนักงาน 

  2. นายเสกสิทธ  สังคีรี   รองประธานสภาพนักงาน คนที่ 1 

3. ผศ.ดร.สุรพล  เนสุสินธุ   รองประธานสภาพนักงาน คนที่ 2 

  4. ผศ.ดร.รินา  ภัทรมานนท  เลขานุการสภาพนักงาน 

  5. นายสันติ  บัวหอม   ผูชวยเลขาธิการสภาพนักงาน 

กรรมการสภาพนกังาน ประเภทวิชาการ 

  1. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  คณะเศรษฐศาสตร 

  2. ผศ.ดร.สุรพล  เนสุสินธุ   คณะศิลปกรรมศาสตร 

  3. ผศ.ดร.รินา  ภัทรมานนท  คณะวิทยาศาสตร 

4. ผศ.ดร.จารุณี  ซามาตย   คณะศึกษาศาสตร 

  5. รศ.ดร.ฉลอง  วิชราภากร  คณะเกษตรศาสตร 

  6. ผศ.ดร.ชัยวัฒน  จรัสแสง  คณะสัตวแพทยศาสตร 

  7. อ.ดร.ไชยวุฒิ  พฤกษงามพันธ  คณะทันตแพทยศาสตร 

  8. ผศ.ดร.ดรุณ  โกฏิมนัสวนิชย  คณะแพทยศาสตร 

  9. ผศ.ดร.ไมตรี  ปะการะสังข  คณะเทคนิคการแพทย 

  10. รศ.ดร.วรางคณา  สังสิทธิสวัสด์ิ คณะสาธารณสุขศาสตร 

  11.. ผศ.ดร.อรทัย  เพียยุระ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  12. ผศ.ดร.อารยา  เชาวเรืองฤทธ์ิ  คณะเทคโนโลยี 

  13. ผศ.ดร.สมชาย สุริยะไกร  คณะเภสัชศาสตร 

  14. อ.ดร.สมรภพ บรรหารักษ  คณะพยาบาลศาสตร 

  15. อ.ดร.อธิป เหลืองไพโรจน  คณะวิศวกรรมศาสตร 

 

 

 

 

รายชื่อกรรมการบริหารและกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน ชุดท่ี 1 

(พ.ศ. 2558-2561) 
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กรรมการสภาพนักงาน ประเภทสนับสนุน 

  1. นายเสกสิทธ สังคีรี     คณะเทคนิคการแพทย 

  2. นายสันติ บัวหอม    คณะวิทยาศาสตร 

3. นายแดน แสนม ี    สํานักหอสมุด 

  4. นายทรงเวทย  เบาชัย    คณะศึกษาศาสตร 

  5. นางสาวนิภาพรรณ  ชัยเดชทยากุล  สํานักบริการวิชาการ 

  6. นางสาวปยะธิดา  ชอบใช   สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  7. นายประสิทธ์ิ  โททุโย    คณะสัตวแพทยศาสตร 

  8. นางราณี  แสงจันทรนวล   คณะแพทยศาสตร 

  9. นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ    สํานักงานอธิการบดี 

  10. นายสาธิต  มั่งค่ัง    คณะทันตแพทยศาสตร 

  11. วาที่รอยตรีสุวิต  ผิวพันคํา   คณะพยาบาลศาสตร 

  12. นางสุภาวดี  แกวคําแสน   วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน 

  13. นางอัญชลี  หนักแนน    คณะเภสัชศาสตร 

  14 นางสาวอนงคนาถ  โยคุณ   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  15. นายอนัน  เคาสิม    คณะเศรษฐศาสตร 

หมายเหตุ : 

  1. รองศาสตราจารยเจนจิรา เรืองชยจตุพร  คณะเภสัชศาสตร 

  จากวันที่ 28  มกราคม 2559 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

  2. ผูชวยศาสตราจารยเทวัญ เริ่มสูงเนิน  คณะวิทยาศาสตรประยุกฯ 

  จากวันที่ 28  มกราคม 2559 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2560 

3. รองศาสตราจารยกานดา  สายแกว  คณะวิศวกรรมศาสตร 

             จากวันที่ 28 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2560 
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 ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  

 ประธานสภาพนักงาน  

 

 

 
นายเสกสิทธ  สังคีร ี  ผศ.ดร. สรุพล  เนสสุินธุ 

รองประธานสภาพนักงาน คนที่ 1  รองประธานสภาพนักงาน คนที่ 2 

 

 

 
ผศ.ดร.รินา  ภัทรมานนท  นายสนัติ  บัวหอม 

เลขานุการสภาพนักงาน  ผูชวยเลขานุการสภาพนักงาน 

 

                                                         

                                        

 

กรรมการบริหารสภาพนักงานมหาวิทยาลยัขอนแกน ชุดท่ี 1 

(พ.ศ. 2558-2561) 
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ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน ผศ.ดร. สรุพล  เนสสุินธุ ผศ.ดร.รินา  ภัทรมานนท ผศ.ดร.จารุณี  ซามาตย 

คณะเศรษฐศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตร  คณะศึกษาศาสตร 

    
รศ.ดร.ฉลอง  วิชราภากร ผศ.ดร.ชัยวัฒน  จรสัแสง อ.ดร.ไชยวุฒิ  พฤกษงามพนัธ ผศ.ดร.ดรุณ  โกฏิมนัสวนิชย 

คณะเกษตรศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะแพทยศาสตร 

    

ผศ.ดร.ไมตรี  ปะการะสงัข รศ.ดร.วรางคณา  สังสิทธิสวัสด์ิ ผศ.ดร.อรทัย  เพียยุระ       ผศ.ดร.อารยา  เชาวเรืองฤทธ์ิ 

คณะเทคนิคการแพทย คณะสาธารณสุขศาสตร คณะมนุษยศาสตร คณะเทคโนโลยี 

 

 

 

กรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน ชุดท่ี 1 

(พ.ศ. 2558-2561) ประเภทวิชาการ 
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ผศ.ดร.สมชาย สรุิยะไกร อ.ดร.สมรภพ บรรหารักษ อ.ดร.อธิป เหลืองไพโรจน 

คณะเภสัชศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการสภาพนกังานมหาวิทยาลัยขอนแกน ชุดท่ี 1 

(พ.ศ. 2558-2561) ประเภทวิชาการ (ตอ) 
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นายเสกสิทธ สงัคีร ี นายสันติ บัวหอม นายแดน  แสนม ี นายทรงเวทย เบาชัย 

คณะเทคนิคการแพทย คณะวิทยาศาสตร สํานักหอสมุด คณะศึกษาศาสตร 

    
น.ส.นิภาพรรณ ชัยเดชทยากุล น.ส.ปยะธิดา ชอบใช นายประสิทธ โททุโย นางราณี แสงจันทรนวล 

สํานักบริการวิชาการ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสัตวแพทยศาสตร คณะแพทยศาสตร 

    
นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ นายสาธิต  มั่งค่ัง วาที่ รต.สุวิต ผิวพันคํา นางสุภาวดี แกวคําแสน 

สํานักงานอธิการบดี คณะทันตแพทยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร ว.การปกครองทองถ่ิน 

      

                                       

                                                                  

กรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน ชุดท่ี 1 

(พ.ศ. 2558-2561) ประเภทสนับสนุน 
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นางอัญชลี  หนักแนน น.ส.อนงคนาถ  โยคุณ นายอนัน เคาสิม 

คณะเภสัชศาสตร คณะมนุษยศาสตรฯ คณะเศรษฐศาสตร 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน ชุดท่ี 1 

(พ.ศ. 2558-2561) ประเภทสนับสนุน (ตอ) 
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กรรมการบริหารสภาพนักงาน 

  1. ผศ.ดร.สุรพล  เนสุสินธุ   ประธานสภาพนักงาน 

  2. นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ   รองประธานสภาพนักงาน คนที่ 1 

3. ผศ.ดร.สมชาย สุริยะไกร  รองประธานสภาพนักงาน คนที่ 2 

  4. รศ.ดร.วรางคณา สังสิทธิสวัสด์ิ  ประธานกรรมาธิการฝายวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม 

  5. ผศ.ดร.คณิต ชูคันหอม   ประธานกรรมาธิการฝายบริหารและกิจการสังคม 

  6. ผศ.ดร.ไมตรี ปะการะสังข  ประธานกรรมาธิการฝายกิจการนักศึกษาและบุคลากรสัมพันธ 

  7. นายสมเจตน แกววงษ   ประธานกรรมาธิการฝายสื่อสารองคกร 

  8. ผศ.ดร.รินา ภัทรมานนท  เลขานุการสภาพนักงาน 

  9. นางจุฬารักษ ขันทะชา   ผูชวยเลขาธิการสภาพนักงาน 

กรรมการสภาพนักงาน ประเภทวิชาการ 

  1. ผศ.ดร.สุรพล  เนสุสินธุ   คณะศิลปกรรมศาสตร 

2. ผศ.ดร.สมชาย สุริยะไกร  คณะเภสัชศาสตร 

  3. ผศ.ดร.รินา ภัทรมานนท  คณะวิทยาศาสตร 

  1. รศ.ดร.วรางคณา สังสิทธิสวัสด์ิ  คณะสาธารณสุขศาสตร 

  2. ผศ.ดร.ไมตรี ปะการะสังข  คณะเทคนิคการแพทย 

  3. ผศ.ดร.คณิต ชูคันหอม   คณะสัตวแพทยศาสตร 

4. ผศ.ดร.อารยา เชาวเรืองฤทธ์ิ  คณะเทคโนโลยี 

  5. ผศ.ดร.อรทัย เพียยุระ   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  6. ผศ.ดร.ณิชานันท ปญญาเอก  คณะแพทยศาสตร 

  7. อ.ดร.นยทัต ตันมิตร   คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

  8. อ.ดร.ศิริศักด์ิ เหลาจันทรขาม  วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน 

  

 

 

 

รายชื่อกรรมการบริหารและกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน ชุดท่ี 2 

(พ.ศ. 2562-2565) 
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กรรมการสภาพนักงาน ประเภทสนับสนุน 

  1. นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ   สํานักงานอธิการบดี 

  2. นางจุฬารักษ ขันทะชา   คณะวิทยาศาสตร 

3. นายทวี พรมดี    คณะเภสัชศาสตร 

  4. นายทองมาก ขุยราญหญา  คณะทันตแพทยศาสตร 

  5. นายธนพล รังสิมานพ   คณะวิศวกรรมศาสตร 

  6. นายประภาพรณ ขันชัย  สํานักบริการวิชาการ 

  7. นายพุฒิพงศ พงษพันธ   คณะสัตวแพทยศาสตร 

  8. นายเวชกร ชัยคําเพ็ญ   คณะเกษตรศาสตร 

  9. วาที่รอยตรีสวิุต ผิวพันคํา  คณะพยาบาลศาสตร 

  10. นายสมเกียรติ แพทยประดิษฐ  สํานักหอสมุด 

  11. นายสมเจตน แกววงษ  คณะศึกษาศาสตร 

  12. นายสุริยพร ย่ิงเจริญกิจขจร  คณะแพทยศาสตร 

  13. นางสุภาวดี แกวคําแสน  วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน 

  14 นายอนัน เคาสิม   คณะเศรษฐศาสตร 

  15. นายออนศรี แกวศิร ิ   คณะเทคโนโลยี 

หมายเหตุ : 

เน่ืองดวยผูชวยศาสตราจารยรินา ภัทรมานนท กรรมการสภาพนักงาน ประเภทวิชาการ ตัวแทนจาก             

คณะวิทยาศาสตร ขอลาออกจากตําแหนงเลขานุการสภาพนักงาน และไดมีมติที่ประชุมสภาพนักงาน ในคราวประชุมครั้งที่ 

5/2562 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 แตงต้ังผูชวยศาสตราอารยา เชาวเรืองฤทธ์ิ กรรมการสภาพนักงานประเภทวิชาการ 

ตัวแทนจากคณะเทคโนโลยี ดํารงตําแหนงเลขานุการสภาพนักงาน (อางอิง : คําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่6418/2562 

เรื่อง แตงต้ังเลขานุการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน ชุดป พ.ศ. 2562-2565 สั่ง ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2562) 
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 ผศ.ดร.สุรพล เนสสุินธ  

 ประธานสภาพนักงาน  

 

 

 
นายวิศิษฎ บุญสุชาติ  ผศ.ดร.สมชาย สรุิยะไกร 

รองประธานสภาฯ คนที่ 1  รองประธานสภาฯ คนที่ 2 

   

รศ.ดร.วรางคณา  สังสิทธิสวัสด์ิ ผศ.ดร.คณิต ชูคันหอม ผศ.ดร.ไมตรี ปะการะสังข 

ประธานกรรมาธิการฝายวิชาการ 

วิจัยและนวัตกรรม 

ประธานกรรมาธิการฝายบรหิารและ

กิจการสงัคม 

ประธานกรรมาธิการฝายกิจการ

นักศึกษาและบุคลากรสัมพันธ 

 

 

 

กรรมการบริหารสภาพนักงานมหาวิทยาลยัขอนแกน ชุดท่ี 2 

(พ.ศ. 2562-2562) 
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นายสมเจตน แกววงษ ผศ.ดร.รินา  ภัทรมานนท นางจุฬารักษ ขันทะชา 

ประธานกรรมาธิการ 

ฝายสื่อสารองคกร 

เลขานุการสภาพนักงาน ผูชวยเลขานุการสภาพนักงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการบริหารสภาพนักงานมหาวิทยาลยัขอนแกน ชุดท่ี 2 

(พ.ศ. 2562-2562) (ตอ) 
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ผศ.ดร.สุรพล  เนสุสินธุ ผศ.ดร.สมชาย สรุิยะไกร ผศ.ดร.รินา ภัทรมานนท รศ.ดร.วรางคณา สังสิทธิสวัสด์ิ 

คณะศิลปกรรมศาสตร คณะเภสัขศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร 

    

ผศ.ดร.ไมตรี ปะการะสังข ผศ.ดร.คณิต ชูคันหอม ผศ.ดร.อารยา เชาวเรืองฤทธ์ิ ผศ.ดร.อรทัย เพียยุระ 

คณะเทคนิคการแพทย คณะสัตวแพทยศาสตร คณะเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตรฯ 

   

 

ผศ.ดร.ณิชานันท ปญญาเอก อ.ดร.นยทัต ตันมิตร อ.ดร.ศิริศักด์ิ เหลาจันขาม  

คณะแพทยศาสตร คณะสถาปตยกรรมฯ ว.การปกครองทองถ่ิน  

 

                                              

  

 

กรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน ชุดท่ี 2 
(พ.ศ. 2562-2565) ประเภทวิชาการ 
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นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ นางจุฬารักษ ขันทะชา นายทวี พรมดี นายทองมาก ขุยราญหญา 

สํานักงานอธิการบดี คณะวิทยาศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร 

    
นายธนพล รังสิมานพ นายประภาพรณ ขันชัย นายพุฒิพงศ พงษพันธ นายเวชกร ชัยคําเพ็ญ 

คณะวิศวกรรมศาสตร สํานักบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร คณะเกษตรศาสตร 

    
วาที่ รต.สุวิต ผิวพันคํา นายสมเกียรติ แพทยประดิษฐ นายสมเจตน แกววงษ นายสุริยพร ย่ิงเจรญิกจิขจร 

คณะพยาบาลศาสตร สํานักหอสมุด คณะศึกษาศาสตร คณะแพทยศาสตร 

                    

                                      

                                 

 

                        

กรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน ชุดท่ี 2 
(พ.ศ. 2562-2565) ประเภทสนับสนุน 
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นางสุภาวดี แกวคําแสน นายอนัน เคาสิม นายออนศรี แกวศิร ิ

ว.การปกครองทองถ่ิน คณะเศรษฐศาสตร คณะเทคโนโลยี 

 

 

 

                                                      

                                                                 
 

                             นางแสงแข  ธนสิทธ                   นางสาวรจนา  หมวดศร ี

                  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ               เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ลูกจางช่ัวคราว 

                      ผูชวยเลขานุการสภาพนักงาน                            ผูชวยเลขานุการสภาพนักงาน                        

 

 

 

 

 

 

บุคลากรประจําหนวยสนับสนุนสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน 

กรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน ชุดท่ี 2 
(พ.ศ. 2562-2565) ประเภทสนับสนุน (ตอ) 
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 คณะกรรมาธิการฝายวิชาการและวิจัย  ประกอบดวย 

  1. รศ.ดร.วรางคณา  สังสิทธิสวัสด์ิ 

  2. ผศ.ดร.อรทัย  เพียยุระ 

  3. ผศ.ดร.ชัยวัฒน  จรัสแสง 

4. ผศ.ดร.สมชาย สุริยะไกร 

  5. นางสุภาวดี  แกวคําแสน 

  6. นางอัญชลี  หนักแนน 

 มีหนาที่พิจารณารายละเอียดในเรื่องตางๆ ดังตอไปน้ี 

  (1) ปรัชญาการศึกษา นโยบาย มาตรฐานทางวิชาการ การประกันคุณภาพ และงานวิชาการอันเกี่ยวกับหลักสูตรการ 

           สอน การวิจัย การบริการวิชาการ สหกิจศึกษา และวิเทศสัมพันธ 

  (2) จรรยาบรรณของอาจารย และจรรยาบรรณในการวิจัย 

  (3) เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับงานวิชาการที่สภาพนักงานมอบหมาย 

คณะกรรมาธิการฝายยุทธศาสตรและทรัพยากรบุคคล ประกอบดวย 

  1. ผศ.ดร.ดรุณ โกฏิมนัสวนิชย 

  2. ผศ.ดร.อารยา เชาวเรืองฤทธ์ิ 

  3. อ.ดร.สมรภพ บรรหารักษ 

  4. นายแดน แสนม ี

  5. นางสาวนิภาพรรณ  ชัยเดชทยากุล 

  6. นางราณี  แสงจันทรนวล 

  7. นางสาวอนงคนาถ  โยคุณ 

  8. นายสาธิต  มั่งค่ัง 

 มีหนาที่พิจารณารายละเอียดในเรื่องตางๆ ดังตอไปน้ี 

  (1) นโยบาย แผนยุทธศาสตรและงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

  (2) ระบบประเมินผลงาน เงินเดือนและคาตอบแทน ความกาวหนาในสายงาน และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการ 

           บริหารทรัพยากรบุคคล 

  (3) การจัดบริการและสวัสดิการแกบุคลากร รวมถึงสิทธิประโยชนที่พึงไดของบุคลากร 

  (4) เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร ทรัพยากรบุคคล และสวัสดิการ ที่สภาพนักงานมอบหมาย 

 

คณะกรรมาธิการฝายและหนาท่ี ชุดท่ี 1 (พ.ศ. 2558-2561) 
 



 

21 

 

คณะกรรมาธิการฝายทรัพยสินและโครงสรางพ้ืนฐาน  ประกอบดวย 

  1. ผศ.ดร.จารุณี  ซามาตย 

  2. รศ.ดร.ฉลอง  วิชราภากร 

  3. อ.ดร.ไชยวุฒิ  พฤกษงามพันธ 

  4. อ.ดร.อธิป เหลืองไพโรจน 

  5. วาที่รอยตรีสุวิต  ผิวพันคํา 

  6. นางสาวปยะธิดา  ชอบใช 

มีหนาที่พิจารณารายละเอียดในเรื่องตางๆ ดังตอไปน้ี 

(1) การบริหารเงิน ทรัพยสิน และผลประโยชนของมหาวิทยาลัย 

(2) การบริหารอาคาร สถานที่ และการวางแผนผังมหาวิทยาลัย และโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย 

(3) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

(4) เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับทรัพยสิน โครงสรางพื้นฐาน และความปลอดภัย ที่สภาพนักงานมอบหมาย 

คณะกรรมาธิการฝายกิจการนักศึกษาและประชาคมสัมพันธ  ประกอบดวย 

  1. นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ  

  2. ผศ.ดร.ไมตรี  ปะการะสังข 

  3. ผศ.ดร.สุรพล  เนสุสินธุ 

  4. นายทรงเวทย  เบาชัย  

  5. นายสันติ  บัวหอม 

  6. นายอนัน  เคาสิม 

  7. นายประสิทธ์ิ  โททุโย 

มีหนาที่พิจารณารายละเอียดในเรื่องตางๆ ดังตอไปน้ี 

  (1) นโยบายและหลักปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการนักศึกษา 

  (2) สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางมหาวิทยาลัยและบุคลากร และระหวางบุคลากรดวยกัน 

  (3) การรวมมือและประสานงานกับเครือขายภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

  (4) กิจการศิษยเกาสัมพันธ ชุมชนสัมพันธ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

  (5) บุคลากรสัมพันธ สงเสริมการมีสวนรวม รับเรื่องรองเรียน และประชาสัมพันธสภาพนักงาน 

  (6) จัดทํารายงานการดําเนินงานประจําปของสภาพนักงาน 

  (7) เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับกิจการนักศึกษาและประชาคมสัมพันธที่สภาพนักงานมอบหมาย 
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 1. คณะกรรมาธิการฝายวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ประกอบดวย 

  1.1 รศ.ดร.วรางคณา สังสิทธิสวัสด์ิ            ประธานกรรมาธิการ  

  1.2 ผศ.ดร.อารยา เชาวเรืองฤทธ์ิ   เปนกรรมาธิการ 

 1.3 ผศ.ดร.อรทัย เพียยุระ    เปนกรรมาธิการ 

 1.4 อ.ดร.นยทัต ตันมิตร    เปนกรรมาธิการ 

 1.5 อ.ดร.ศิริศักด์ิ เหลาจันขาม   เปนกรรมาธิการและเลขานุการ 

  ใหคณะกรรมาธิการฝายวิชาการวิจัย และนวัตกรรม มีหนาที่พิจารณารายละเอียดในเรื่องตาง ๆ ดังน้ี 

(1) การศึกษา นโยบาย มาตรฐานทางวิชาการ การประกันคุณภาพ และงานวิชาการอันเกี่ยวกบัหลักสูตรการสอน 

การวิจัย การบรกิารวิชาการ สหกจิศึกษา นวัตกรรม และวิสาหกิจ  

  (2) จรรยาบรรณของอาจารย และจรรยาบรรณในการวิจัย 

  (3) รับเรื่องรองเรียน 

  (4) การจัดเสวนาประชุมแนวทางการยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเดน 

  (5) เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับงานวิชาการที่สภาพนักงานมอบหมาย 

2. คณะกรรมาธิการฝายบริหารและกิจการสังคมประกอบดวย 

 2.1 ผศ.ดร.คณิต ชูคันหอม  เปนประธานกรรมาธิการ 

 2.2 นายทวี พรมดี   เปนกรรมาธิการ 

 2.3 วาที่ รต.สุวิต ผิวพันคํา  เปนกรรมาธิการ   

 2.4 นายสมเกียรติ แพทยประดิษฐ  เปนกรรมาธิการ 

 2.5 นายธนพล รังสิมานพ   เปนกรรมาธิการ 

 2.6 นางจุฬารักษ ขันทะชา  เปนกรรมาธิการและเลขานุการ 

ใหคณะกรรมาธิการฝายบริหารและกิจการสังคม มหีนาที่พจิารณารายละเอียดในเรื่องตางๆ ดังน้ี 

(1) การบริหารเงิน ทรัพยสิน และผลประโยชนของมหาวิทยาลัย 

(2) การบริหารอาคาร สถานที่ และการวางแผนผังมหาวิทยาลัย และโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย 

(3) ความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน 

(4) ระบบประเมินผลงาน เงินเดือนและคาตอบแทน ความกาวหนาในสายงาน และประเด็นอื่นๆ เกี่ยวกับการ

บรหิารทรัพยากรบุคคล 

(5) จัดทํารายงานการดําเนินงานประจําปของสภาพนักงาน 

(6) เรื่องอื่นๆ ทีเ่กี่ยวกับการบรหิารและกจิการสังคม ที่สภาพนักงานมอบหมาย 

 

คณะกรรมาธิการฝายและหนาท่ี ชุดท่ี 2 (พ.ศ. 2562-2565) 
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3. คณะกรรมาธิการฝายกิจการนักศึกษาและบุคลากรสัมพันธประกอบดวย 

 3.1 ผศ.ดร.ไมตรี ปะการะสงัข   เปนประธานกรรมาธิการ 

 3.2 นายทองมาก ขุยราญหญา   เปนกรรมาธิการ 

 3.3 นายออนศรี แกวศิร ิ    เปนกรรมาธิการ   

   3.4 นายสุริยพร ย่ิงเจริญกิจขจร   เปนกรรมาธิการ 

 3.5 ผศ.ดร.ณิชานันทน ปญญาเอก   เปนกรรมาธิการและเลขานุการ 

ใหคณะกรรมาธิการฝายกจิการนักศึกษาและบุคลากรสมัพันธมีหนาที่พจิารณารายละเอียดในเรื่องตางๆ ดังตอไปน้ี 

  (1) นโยบายและหลักปฏิบัติเกี่ยวกบักิจการนักศึกษา 

  (2) สงเสริมความสมัพันธอันดีระหวางมหาวิทยาลัยและบุคลากร และระหวางบุคลากรดวยกัน 

  (3) การรวมมือและประสานงานกบัเครอืขายภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

  (4) กิจการศิษยเกาสัมพันธ ชุมชนสัมพันธ และการทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม 

  (5) เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับกจิการนักศึกษาและบุคลากรทีส่ภาพนักงานมอบหมาย 

4. คณะกรรมาธิการฝายสื่อสารองคกร ประกอบดวย 

 4.1 นายสมเจตน แกววงษ   เปนประธานกรรมาธิการ 

 4.2 นายประภาพรณ ขันชัย   เปนกรรมาธิการ 

 4.3 นายพุฒิพงศ พงษพันธ   เปนกรรมาธิการ   

 4.4 นายเวชกร ชัยคําเพ็ญ    เปนกรรมาธิการ 

 4.5 นางสุภาวดี แกวคําแสน   เปนกรรมาธิการ 

 4.6 นายอนัน เคาสิม    เปนกรรมาธิการและเลขานุการ 

ใหคณะกรรมาธิการฝายสือ่สารองคกร มีหนาที่พิจารณารายละเอียดในเรือ่งตางๆ ดังตอไปน้ี 

(1) ประชาสมัพันธกิจกรรมโครงการ และผลการดําเนินงานของสภาพนักงาน 

(2) พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ ที่เกี่ยวของกับสภาพนักงาน 

(3) ประสานและสรางเครือขายบุคลากรทั้งภายใน – ภายนอกมหาวิทยาลัย 

(4) เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการสื่อสารองคกรทีส่ภาพนักงานมอบหมาย 
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 1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  

 2. กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 3. กรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน (ก.บ.ม.) 

 4. กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 5. กรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 6. กรรมการผังแมบทและการกอสรางภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 7. กรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

8. กรรมการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน 

9. กรรมการการเงินและทรัพยสิน มหาวิทยาลัยขอนแกน 

10. อนุกรรมการดานกิจการในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง (GMS) (คําสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกน) 

11. กรรมการที่ประชุมสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.) 

12. กรรมการที่ประชุมสภาขาราชการ พนักงาน และลูกจางมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปขมท.) 

 

โครงสรางการบริหารงาน สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน 

การเปนคณะกรรมการของประธานสภาพนักงาน 
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ลําดับท่ี รายการ งบประมาณท่ีใช 

1 งบดําเนินการ  

 1.1 คาตอบแทน 

1.1.1 คาเบี้ยประชุมสภาพนักงาน (ต.ค.61-ก.ย.62) 

 

113,750.- 

 1.1.2 เงินประจําตําแหนงประธานสภาพนักงาน (ต.ค.61-ก.ย.62) 56,000.- 

 1.1.3 เงินประจําตําแหนงรองประธานสภาพนักงาน 2 คน (ต.ค.61-ก.ย.62) 56,000.- 

 1.1.4 เงินประจําตําแหนงเลขานุการสภาพนักงาน (ต.ค.61-ก.ย.62) 12,826.- 

 1.2 คาใชสอย  

      1.2.1 คาเลี้ยงรับรองที่ประชุมสภาพนักงาน (ต.ค.61-ก.ย.62) 13,920.- 

      1.2.2 คาเลี้ยงรับรองที่ประชุมกรรมการบริหารสภาพนักงาน  

     (ต.ค.61-ก.ย.62) 

2,525.- 

      1.2.3 คาเลี้ยงรับรองที่ประชุมกรรมาธิการฝายตางๆ 

       (ต.ค.61-ก.ย.62) 

2,835.- 

      1.2.4 คาใชสอยอื่นๆ (ต.ค.61-ก.ย.62) 89,784.- 

      1.2.5 คาโทรศัพทประจําตําแหนงประธานสภาพนักงาน (ต.ค.61-ก.ย.62) 12,000.- 

 1.3 คาวัสดุ      

      1.3.1 คาวัสดุสํานักงาน (ต.ค.61-ก.ย.62) 27,777.- 

2 โครงการตามพันธกิจ  

 2.1 ปอมท.  

      2.1.1 สภาพนักงานเขารวมประชุม ปอมท. (ต.ค.61-ก.ย.62) 61,826.- 

      2.1.2 สภาพนักงานรวมคัดเลือกอาจารยดีเดน ปอมท. 38,420.- 

       2.1.3 สภาพนักงานเขารวมประชุมวิชาการ ปอมท. ประจําป พ.ศ. 2561 166,200.- 

      2.1.4 คาสนับสนุนกิจกรรมรายป ปอมท. 25,000.- 

 2.2 ปขมท.  

      2.2.1 สภาพนักงานเขารวมประชุม ปขมท. (ต.ค.61-ก.ย.62) 31,730.- 

 

แผนการใชงบประมาณในการดําเนินงานของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน 
งบประมาณรายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ 2562 
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ลําดับท่ี รายการ งบประมาณท่ีใช 

 2.2 ปขมท. (ตอ)  

      2.2.2 สภาพนักงานรวมคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผูมีผลงานดีเดน ปขมท. 30,070.- 

     2.2.3 สภาพนักงานเขารวมประชุมวิชาการ ปขมท. ประจําป พ.ศ. 2562 49,300.- 

    2.2.4 คาสนับสนุนกิจกรรมรายป ปขมท. 10,000.- 

 2.3 กิจกรรมโครงการของสภาพนักงาน  

       2.3.1 โครงการวันสถาปนาสภาพนักงานและพิธีเชิดชูเกียรติอาจารยดีเดน ปอ

มท. และบุคลากรสายสนับสนุนผูมีผลงานดีเดน ปขมท. ในสวนของสภาพนักงาน 

15,000.- 

       2.3.2 คาจัดทํารายงานประจําปสภาพนักงาน ประจําป พ.ศ. 2561 9,600.- 

       2.3.3 โครงการมุฑิตาจิตผูเกษียณอายุราชการ ประจําป 2562 23,760.- 

       2.3.4 โครงการประชุมสัญจรสภาพนักงาน  51,120.- 

       2.3.5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ 2562 

66,440.- 

      2.3.6 โครงการเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเครือขายบุคลากรสํานักงานสภา

อาจารย มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย 

17,570.- 

     2.3.7 โครงการเขารวมประชุมสมัยสามัญของที่ประชุมเครือขายบุคลากร

สํานักงานสภาอาจารย มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย 

11,120.- 

 รวมเปนเงิน 994,573.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการใชงบประมาณในการดําเนินงานของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน 
งบประมาณรายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ 2562 (ตอ) 
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วาระการพิจารณา มติท่ีประชุม 

ครั้งท่ี 10/2561 วันท่ี 16 ตุลาคม 2561 

การเขารวมประชุมวิชาการ ปอมท. ประจําป 2561 มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 

การติดตามการประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขาเรียนใน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ระดับช้ันอนุบาล 1 

ปการศึกษา 2561 ของบุตรบุคลากร 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 

ผลการสํารวจความตองการสวัสดิการการรักษาพยาบาล

ของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ขอเสนอแนะการเลื่อนไหลแทงเงินเดือนของพนักงาน

มหาวิทยาลัย 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบใหรองประธานสภาพนักงาน คนที่ 1 

เ ป น ป ร ะ ธา น คณ ะ ทํ า ง าน  แล ะ ส อ บ ถา ม เ พื่ อ ใ ห

คณะกรรมการเครือขายสภาพนักงาน สายวิชาการ และสาย

สนับสนุนเขารวมประชุมรวมดวย เพื่อรวบรวมขอคิดเห็น

เพื่อสรุปขอเสนอแนะใหประธานสภาพนักงานเสนอ

มหาวิทยาลัยภายในสิ้นเดือนตุลาคมน้ี  

ขอ เสนอแนะการจัดส วัส ดิการรักษาพยาบาลของ

ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบใหสรุปผลสํารวจเสนอแนะการจัด

สวัสดิการรักษาพยาบาลเพิ่มเติมตอมหาวิทยาลัย 

การเสนอรายช่ือกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท

ผูทรงคุณวุฒิแทนผูที่ลาออก 

มติ ที่ประชุมมีมติ เสนอช่ือรองศาสตราจารย ดร.ธนชาติ 

นุมนนท โดยจะสงเปนบันทึกลับไปยังสภามหาวิทยาลัย 

ตามกําหนดการที่กําหนดไว ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 

ความคืบหนาการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

คนที่ 11 และประเด็นสงสัย 

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ และเห็นชอบแนวทางรวมกันวา 

หากมีบุคลากรสอบถามในประเด็นน้ีใหกรรมการสภา

พนักงานช้ีแจงตามขอมูลที่ไดรับทราบจากการอภิปรายใน

วาระน้ี 

 

ครั้งท่ี 11/2561 วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2561 

การเขารวมประชุมวิชาการ ปอมท. ประจําป 2561 มติ ที่ประชุมรับทราบ 

การติดตามการประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขาเรียนโรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ของบุตรบุคลากร 

มติ ที่ประชุมมีมติใหทําบันทึกสอบถามความคืบหนากับทาง

คณะศึกษาศาสตรอีกครั้ง 

 

สรุปวาระการประชุมของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ต้ังแตเดือนตุลาคม 2561 – สิงหาคม 2562 
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       สรุปวาระการประชุมสมัยสามัญของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน (ตอ) 

      ต้ังแตเดือนตุลาคม 2561 – สิงหาคม 2562 

วาระการพิจารณา มติท่ีประชุม 

ผลการสํารวจความตองการสวัสดิการรักษาพยาบาลของ

ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

มติที่ประชุมเห็นชอบ 

ขอเสนอแนะสวัสดิการรักษาพยาบาลผูปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มติที่ประชุมมีมติเห็นควรเรงผลักดันเรื่องน้ี และเรงหารอืกบั

รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล 

การเสนอรายช่ือกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท

ผูทรงคุณวุฒิแทนผูที่ลาออก 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 

ขอเสนอแนะการเลื่อนไหลแทงเงินเดือนของพนักงาน

มหาวิทยาลัย 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

การคัดเลือกและเสนอช่ือบุคลากรดีเดน ปขมท. ประจําป 

2561 

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และขอใหกรรมการทุกทาน 

ประชาสัมพันธใหคณะ/หนวยงานที่ตนสังกัด สงบุคลากร

สายสนับสนุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขารวมสงผลงานเขา

รวมคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผูมีผลงานดีเดน ปขมท. 

ประจําป 2561 และมอบหมายใหคณะกรรมการคัดเลือกฯ 

แตละดาน คัดเลือกและสรุปผลเพื่อสงเอกสารใหกับ ปขมท. 

เพื่อใหทันตามเวลาที่ ปขมท.กําหนด 

โครงการประชุมสัญจรเพื่อจัดทํารายงานประจําป และ

การสงมอบภารกิจใหกับสภาพนักงานชุดถัดไป 

 

มติ ที่ประชุมมีมติลงความเห็นวาจะจัดทําโครงการประชุม

สัญจรเพื่อทํารายงานประจําป และการสงมอบภารกิจใหกบั

สภาพนักงานชุดใหม สถานที่ เห็นสมควรเปนจังหวัด

นครราชสีมา วันที่ 10 – 11 มกราคม พ.ศ.2562 สวนการ

จัดประชุมสภาพนักงาน เดือนธันวาคม 2561  มีมติใหจัด

ประชุมในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2561 ชวงเชามีการจัดทํา

สรุปผลการดําเนินงานสภาพนักงาน และชวงบายจัดใหมี

การประชุมสภาพนักงาน ครั้งที่ 12/2561 

การจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรใหกับผูที่ไดรับรางวัลตาง 

ๆ ของสภาพนักงาน 

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหวันที่ 24 มกราคม 2562 

กําหนดมอบเกียรติบัตรกับผูที่ไดรับรางวัลตาง ๆ ของสภา

พนักงาน และมอบหมายใหฝายเลขานุการจัดเตรียมเอกสาร

ตาง ๆ ใหพรอมในวันมอบเกียรติบัตรตอไป 
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      สรุปวาระการประชุมสมัยสามัญของสภาพนักงาน  มหาวิทยาลัยขอนแกน (ตอ) 

      ต้ังแตเดือนตุลาคม 2561 – สิงหาคม 2562 

วาระการพิจารณา มติท่ีประชุม 

การจัดงานวันครบรอบวันสถาปนาสภาพนักงาน

มหาวิทยาลัยขอนแกนประจําป 2561 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 

สรุปผลการเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูประเพณี 

มข.-ม.อ.-มช. “3 พลังเพื่อแผนดิน” ครั้งที่ 4 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

การเลือกต้ังสภาพนักงานชุดที่ 2 มติ ที่ประชุมรับทราบ และเชิญชวนใหกรรมการสภา

พนักงานทุกทาน เขารวมสมัครเปนกรรมการสภาพนักงาน 

และประชาสัมพันธใหบุคลากรทุกคณะ/หนวยงานที่

กรรมการสังกัด มาลงสมัครเปนกรรมการสภาพนักงาน 

กองทุนพี่ใหนอง มติ ที่ประชุมรับทราบ          

ครั้งท่ี 12/2561 วันท่ี 20 ธันวาคม 2561 

การติดตามการประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขาเรียนโรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกนของบุตรบุคลากร 

มติ ที่ประชุมมอบหมายใหนายสาธิต มั่งค่ัง สอบถามไปที่

คณะศึกษาศาสตร และใหแจงรายละเอียดใหคณะกรรมการ

สภาพนักงานรับทราบตอไป 

 

ขอเสนอแนะสวัสดิการรักษาพยาบาลผูปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ขอเสนอแนะการเลื่อนไหลแทงเงินเดือนของพนักงาน

มหาวิทยาลัย 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

การคัดเลือกและเสนอช่ือบุคลากรผูมีผลงานดีเดน ปขมท. 

ประจําป 2561 

มติ ที่ประชุมมอบหมายใหคณะกรรมการคัดเลือกฯ ทั้ง 5 

ดาน พิจารณาคัดเลือกฯ เพื่ อ เสนอรายช่ือฯ พรอม

รายละเอียดประวัติและผลงานให ปขมท. ภายใน 28 

ธันวาคม 2561 ตามกําหนดเวลา 

การจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรใหกับผูที่ไดรับรางวัลตาง 

ๆ ของสภาพนักงาน 

 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบและให เชิญคณะกรรมการสภา

พนักงาน ชุดที่ 2  เขารวมงานดวย 

การจัดงานวันครบรอบวันสถาปนาสภาพนักงาน

มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป 2561 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
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      สรุปวาระการประชุมสมัยสามัญของสภาพนักงาน  มหาวิทยาลัยขอนแกน (ตอ) 

      ต้ังแตเดือนตุลาคม 2561 – สิงหาคม 2562 

วาระการพิจารณา มติท่ีประชุม 

การเสนอแนะการแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวย สภาพนักงาน 

มติ ที่ประชุมมีมติยังไมพิจารณาแกไข 

รายงานประจําปสภาพนักงาน ประจําปงบประมาณ 

2561 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 

 

ข อ เ ส นอแนะ เ กี่ ย วกั บกอง ทุน เ งิ นทดแทน  ต าม

พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบใหทําบันทึกแจงมหาวิทยาลัยเรง

ดําเนินการในเรื่องน้ีตอไป 

ผลการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทนตําแหนงที่

วาง 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ความคืบหนาการเลือกต้ังกรรมการสภาพนักงาน ชุดที่ 2 มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ครั้งท่ี 1/2562 วันท่ี 20 กุมภาพันธ 2562 

การแตงต้ังกรรมาธิการฝายตาง ๆ ของสภาพนักงาน มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

การของบประมาณในการดําเนินงานของสภาพนักงาน 

ชุดที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2562 

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบวาโครงการที่ตองดําเนินการ

เรงดวน มอบหมายใหประธานสภาพนักงานดําเนินการได

ตามความเหมาะสม สวนโครงการประจําปงบประมาณ

ถัดไป ใหกําหนดในโครงการประชุมสัญจร แลกเปลี่ยน

เรียนรูเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติงานของสภาพนักงาน ประจําป

งบประมาณ 2562 ในวาระที่ 2.4 

การพิจารณาเสนอช่ือและประวัติผูสมควรไดรับการยก

ยองเปนอาจารยดีเดนแหงชาติ ประจําป 2562 

มติ ที่ประชุมมีมติมอบหมายใหรองศาสตราจารยวรางคณา 

สังสิทธิสวัสด์ิ กํากับดูแลในวาระน้ี 

การจัดประชุมสัญจร และแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดทํา

แผนการดําเนินงานของสภาพนักงาน 

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นควรจัดประชุมสัญจรฯ เปนจังหวัด

นครพนม วันเสาร – อาทิตยที่ 6 – 7 เมษายน 2562 โดย

มอบหมายใหรองประธานสภาพนักงาน คนที่ 1 เปนผูกํากับ

ดูแลในวาระน้ี 

การแตงต้ังที่ปรึกษาของสภาพนักงาน มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

การแตงต้ังผูชวยเลขานุการสภาพนักงาน มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

ชุดแตงกายในการเขารวมประชุมสภาพนักงาน มติ : ที่ประชุมมีมติใหการแตงกายดวยเครื่องแบบพนักงาน

มหาวิทยาลัย ใหเปนไปโดยสมัครใจ และใหนําเสนอแนวคิด 
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      สรุปวาระการประชุมสมัยสามัญของสภาพนักงาน  มหาวิทยาลัยขอนแกน (ตอ) 

      ต้ังแตเดือนตุลาคม 2561 – สิงหาคม 2562 

วาระการพิจารณา มติท่ีประชุม 

 น้ีใหกับฝายบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อปฏิบัติเปนตัวอยางและมี

นโยบายรณรงคอยางเปนรูปธรรมตอไปเพื่อความเปนระเบียบ 

เรียบรอย ที่ประชุมมีมติเห็นควรของบประมาณจัดสรรในการตัด

ชุดสูทใหกับกรรมการ เพื่อใชในการเขารวมประชุมสภาพนักงาน 

และการเขาประชุม ปอมท.     ปขมท. และในงานศึกษาดูงาน 

และงานตาง ๆ ตอไป 

การทบทวนกําหนดวันประชุมสภาพนักงาน รายเดือน มติ ที่ประชุมเห็นชอบใหทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน เปนวันประชุม

สภาพนักงาน และเสนอใหยืดหยุนตามสถานการณของแตละ

เดือน 

แนวทางการพัฒนาเว็ปไซตและการสื่อสารออนไลน มติ : ที่ประชุมมีมติมอบหมายใหคณะกรรมาธิการฝายสื่อสาร

องคกร ประธานสภาพนักงาน หรือรองประธานสภาพนักงาน 

คนใดคนหน่ึงเปนผูตอบ โดยตองไดขอมูลจากแหลงที่นาเช่ือถือ 

และตอบในนามของสภาพนักงาน กรณีที่เปนเรื่องสําคัญและ

อาจมีผลกระทบตามมา                  มอบใหประธานสภา

พนักงาน หรือรองประธานสภาพนักงาน คนใดคนหน่ึงตอบ

เทาน้ัน สําหรับกรณีที่ไมแนใจหรือตองการตรวจทานคําตอบให

ปรึกษาภายในกรรมการสภาพนักงาน ผานไลนกลุมของสภา

พนักงาน สําหรับการใหขอมูลเชิงประจักษ ใหเนนที่เว็ปไซตของ

สภาพนักงาน และการตอบคําถามผานสื่ออื่น ๆ ใหอางอิงมา

ที่เว็ปไซต 

การขอตําแหนงของสายสนับสนุน  มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหทําบันทึกเสนอผูบริหารตอไป 

การเลื่อนไหลเงินเดือนเต็มข้ัน มติ ประธานสภาพนักงานรับเรื่องจะไปผลักดันในที่ประชุม ก.บ.

ม.ตอไป 

โบนัสพนักงานป 2558 มติ ประธานสภาพนักงาน จะดําเนินการติดตามวาเรื่องน้ี อยูใน

ข้ันตอนใด และจะนําเสนอความกาวหนาใหที่ประชุมรับทราบ

ตอไป 

การใหความชวยเหลือลูกจางช่ัวคราว มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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      สรุปวาระการประชุมสมัยสามัญของสภาพนักงาน  มหาวิทยาลัยขอนแกน (ตอ) 

      ต้ังแตเดือนตุลาคม 2561 – สิงหาคม 2562 

วาระการพิจารณา มติท่ีประชุม 

ครั้งท่ี 2/2562 วันท่ี 20 มีนาคม 2562 

การของบประมาณในการดําเนินงานของสภาพนักงาน 

ชุดที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2562 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 

การพิจารณาเสนอช่ือและประวัติผูสมควรไดรับการยก

ยองเปนอาจารยดีเดนแหงชาติ  

ประจําป 2562 

มติ ที่ประชุมมีมติใหรอบันทึกฯ แจงรายช่ือฯ จากคณะตาง 

ๆ  ที่จะสงมายังสภาพนักงาน และนําไปพิจารณาตอในการ

ประชุมสัญจรฯ สภาพนักงาน ที่จังหวัดนครพนม วันที่  5 – 

7 เมษายน 2562 ณ จังหวัดนครพนม 

การจัดประชุมสัญจร และแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดทํา

แผนการดําเนินงานของสภาพนักงาน   

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 

การแตงต้ังที่ปรึกษาของสภาพนักงาน มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 

การแตงต้ังกรรมาธิการฝายตาง ๆ ของสภาพนักงาน มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 

ชุดแตงกายในการเขารวมประชุมสภาพนักงาน มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 

การทบทวนการพิจารณาสิทธิการไดรับเงินทุนสวัสดิการ

สงเสริมวิชาการใหพนักงานสายสนับสนุน 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 

ก า ร รั บ สิ ท ธิ ส วั ส ดิ ก า ร บุ ต ร เ ข า โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต

มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป 2562 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 

การจัดประชุมถายทอดนโยบาย และรับฟงความคิดเห็น

ตอการจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนา

มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2563 – 2566 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 

ครั้งท่ี 3/2562 วันท่ี 4 เมษายน 2562 

การของบประมาณในการดําเนินงานของสภาพนักงาน 

ชุดที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2562 

 

 

 

 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
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      สรุปวาระการประชุมสมัยสามัญของสภาพนักงาน  มหาวิทยาลัยขอนแกน (ตอ) 

      ต้ังแตเดือนตุลาคม 2561 – สิงหาคม 2562 

วาระการพิจารณา มติท่ีประชุม 

การพิจารณาเสนอช่ือและประวัติผูสมควรไดรับการยก

ยองเปนอาจารยดีเดนแหงชาติ  

ประจําป 2562 

มติ ที่ประชุมมีมติใหจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาผู

สมควรไดรับการคัดเลือกเปนอาจารยดีเดนแหงชาติ ปอมท. 

ป ร ะ จํ า ป  2 5 6 2  ใ น ส ว น ข อ ง ส ภ า พ นั ก ง า น 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2562 

เพื่อใหไดมาซึ่งรายช่ืออาจารย ดีเดนแหงชาติ ปอมท. 

ประจําป 2562 ของแตละสาขา ในสวนของสภาพนักงาน 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

การจัดประชุมสัญจร และแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดทํา

แผนการดําเนินงานของสภาพนักงาน   

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 

ก า ร รั บ สิ ท ธิ ส วั ส ดิ ก า ร บุ ต ร เ ข า โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต

มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป 2562 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 

วิทยากรโครงการประชุมสัญจรสภาพนักงาน ณ จังหวัด

นครพนม 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 

สิ ท ธิ ส วั ส ดิ ก า ร ใ ช ส ถ า น ที่ อ อ ก กํ า ลั ง ก า ย ข อ ง

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบและมอบหมายใหรองประธานสภา

พนักงาน คนที่ 1 พิจารณาหาแนวทางเพื่อใหไดใชสิทธิ

ส วั ส ดิ ก า ร ใ ช ส ถ า น ที่ อ อ ก กํ า ลั ง ก า ย ข อ ง

มหาวิทยาลัยขอนแกน ตอไป 

ครั้งท่ี 4/2562 วันท่ี 12 มิถุนายน 2562 

คณะกรรมการคัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติ ปอมท. 

ประจําป 2562 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและประธานสภา

พนักงาน ขอใหฝ ายสื่ อส ารองคกร  ประชาสัมพันธ

กระบวนการดําเนินการคัดเลือกอาจารยดีเดน และขอความ

รวมมือใหกรรมการทุกทานเขารวมใหกําลังใจ  รอง

ศาสตราจารยบัณฑิต ถ่ินคํารพ และตอนรับคณะกรรมการ

คัดเลือกอาจารยดีเดน ปอมท.                 ในวันที่ 11 

กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ที่หองตักศิลา คณะสาธารณสุข

ศาสตร โดยพรอมเพรียง 
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      สรุปวาระการประชุมสมัยสามัญของสภาพนักงาน  มหาวิทยาลัยขอนแกน (ตอ) 

      ต้ังแตเดือนตุลาคม 2561 – สิงหาคม 2562 

วาระการพิจารณา มติท่ีประชุม 

การทบทวนการพิจารณาสิทธิการไดรับเงินทุนสวัสดิการ

สงเสริมวิชาการใหพนักงานสายสนับสนุน 

  มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และมอบหมายให

รองประธานสภาพนักงาน คนที่ 1 ดูแลเรื่องน้ี และแตงต้ัง

คณะทํางานดําเนินงานเรื่องน้ีตอไป 

การรับสิทธิส วัสดิการบุตร เขาเรียนโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป 2562 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 

สิท ธิส วัส ดิการการ ใชสถานที่ ออกกํ าลั ง กายของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน สวนของสระวายนํ้า ฟตเนส 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบและมอบหมายใหรองประธานสภา

พนักงาน คนที่ 1 หาแนวทางการขอใชสิทธิสวัสดิการการใช

สถานที่ออกกําลังกายของมหาวิทยาลัยขอนแกน ตอไป    

การตัดชุดสูทของกรรมการสภาพนักงาน    ที่ประชุมรับทราบ มอบหมายใหนางแสงแข ธนสิทธ 

ประสานรานตัดสูททรงเจริญ เพื่อนัดหมายรับสูท เพื่อจักได

สงมอบใหกับกรรมการสภาพนักงาน ตอไป 

การจัดทําสัญญาจางพนักงาน ทางวิชาการ ของผูชวย

ศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 

การจัดประชุมกรรมการบริหารสภาพนักงาน   มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 

การจัดระเบียบหองทํางานของสภาพนักงาน   

 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบและมอบหมายรองประธานสภา

พนักงาน คนที่ 2 นายนยทัต ตันมิตร และนายทวี พรมดี 

กํากับ ดูแลเรื่องระเบียบหองทํางานของสํานักงานสภา

พนักงาน สวนการดําเนินการจัดทําบอรดทําเนียบกรรมการ

สภาพนักงาน มอบหมายใหนางแสงแข ธนสิทธ ดําเนินการ 

ตามระเบียบพัสดุ 

ปญหาบานพักบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ และประธานสภา

พนักงานรับจะนําเรื่องน้ีเขาที่ประชุมผูบริหารมหาวิทยาลัย 

การจัดประชุมสัญจร แลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดทํา

แผนการดําเนินงานของสภาพนักงาน ปงบประมาณ 

2563 ณ เวียงจันทน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 

 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบในการจัดประชุมสัญจร แลกเปลี่ยน

เรียนรูการจัดทําแผนการดําเนินงานของสภาพนักงาน 

ปงบประมาณ 2563 มีมติใหจัดโครงการประชุมสัญจรฯ 

ภายในประเทศ สถานที่ ณ เขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา 

ระหวางวันที่  5 – 7 กรกฎาคม 2562 ในสวนของแผนที่

เตรียมไว อยากใหมีงานวิจัย 1 เรื่อง/ป เพื่อใชเปนฐานใน  
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      สรุปวาระการประชุมสมัยสามัญของสภาพนักงาน  มหาวิทยาลัยขอนแกน (ตอ) 

      ต้ังแตเดือนตุลาคม 2561 – สิงหาคม 2562 

วาระการพิจารณา มติท่ีประชุม 

 การเสนอกับมหาวิทยาลัย และมอบหมายใหนางแสงแข ธน

สิทธ ดําเนินการจัดทําโครงการฯ ขออนุมัติหลักการและ

สวนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ตอไป 

การเสนอช่ือผูสมควรรับปริญญากิตติมศักด์ิและรางวัล

พระธาตุพนมทองคํา ประจําป 2562 

 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ โดยกรรมการเสนอช่ือทาง line 

เพื่อใหมีเวลากลั่นกรอง หรืออาจ vote นอกหองประชุมก็

ได  เพื่อจักไดจัดสง ช่ือฯ ใหกับมหาวิทยาลัย ตาม

กําหนดเวลาตอไป 

การจัดประชุมวิชาการ  ปขมท. ประจําป 2563 

 

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการจัดประชุมวิชาการ ปขมท. 

ประจําป 2563 สวนระยะเวลาในการจัดประชุม มอบหมาย

ใหนายสุวิต  ผิวพันคํา ปรึกษาที่ประชุม ปขมท. อีกครั้ง               

สวนระยะเวลาในการจัดประชุมฯ เห็นควรใชเวลา 1 วันครึ่ง 

สวนสถานที่เห็นควรเปนจังหวัดขอนแกน  

วาระที่สภาพนักงาน ชุดที่ 1 ดําเนินการยังไมแลวเสร็จ มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหดําเนินการ โดยขอใหฝาย

เลขานุการสภาพนักงาน รวบรวมขอมูลเรื่องคงคางของ

กรรมการสภาพนักงานชุดกอน เพื่อนํามาเสนอในที่ประชุม

ครั้งถัดไปเปนวาระพิจารณา  

การเปนเจาภาพจัดประชุม ปอมท. สมัยสามัญ   มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับเปนเจาภาพจัดประชุม ปอ

มท. สมัยสามัญ เดือนตุลาคม 2563 

การมอบหมายแตละมหาวิทยาลัยตรวจสอบขอมูล

สวัสดิการ 

 

มติ ที่ประชุมมีมติมอบหมายใหรองประธานสภาพนักงาน 

คนที่ 2 สอบถามขอมูลจากฝายประชาสัมพันธ  เพื่อจักได

ดําเนินการตอไป รองศาสตราจารยรัชพล  สันติวรากร  

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ไดเขาพบปะ และรับชอ

ดอกไมจากคณะกรรมการสภาพนักงาน ในโอกาสเขารับ

ตําแหนงคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร   คนใหม และ

คณะกรรมการสภาพนักงานมีขอเรียนปรึกษา ดังน้ี 

ก า ร กู ยื ม เ งิ น ข อ ง ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

รองศาสตราจารยรัชพล สันติวรากร รับจะปรึกษากับ

มหาวิทยาลัยใหการชวยเหลือสมาชิกตอไป 

สิทธิพนักงานองคกรในกํากับ รองศาสตราจารยรัชพล สันติวรากร ช้ีแจงวา  เดิมพนักงาน 
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      สรุปวาระการประชุมสมัยสามัญของสภาพนักงาน  มหาวิทยาลัยขอนแกน (ตอ) 

      ต้ังแตเดือนตุลาคม 2561 – สิงหาคม 2562 

วาระการพิจารณา มติท่ีประชุม 

 สวนน้ีมีแนวคิดวาตองเลี้ยงตนเอง จึงไมมีสิทธิสวัสดิการเทา

หนวยงานอื่น ขณะน้ี ไดเปลี่ยนแปลงองคกรแลว และรับวาจะ

ใหมีการจัดทํารายการสวัสดิการตาง ๆ ที่มีอยูตอนน้ีวามีเรื่อง

ใดบางที่จะพอเทียบเคียงใหไดสําหรับพนักงานองคกรในกํากับ 

โดยสวัสดิการแตละประเภท ขอศึกษาขอมูล ปรึกษากับตนทาง

แตละแหง เชน สวัสดิการบุตรบุคลากรเรียนโรงเรียนสาธิตฯ 

ตองไปคุยกับโรงเรียนสาธิตฯ เปนตน 

กรอบวิชาการของสายสนับสนุน รองศาสตราจารยรัชพล สันติวรากร แจงที่ประชุม มีแผนที่จะ

ขยายอยูแลว โดยจะขอเสนอไปยัง ก.บ.ม. เพื่อพิจารณาเรื่องน้ี

ตอไป 

ก า ร ใ ช ส ถ า น ที่ อ อ ก กํ า ลั ง ก า ย  ฟ ต เ น ส                     

ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

รองศาสตราจารยรัชพล สันติวรากร ช้ีแจงวา ขณะน้ียังไม

ทราบขอมูลเรื่องคาใชจาย     ตาง ๆ ของสถานที่ออกกําลัง

กาย หากมีหนวยงานทําเรื่องเขาขอใชสถานที่ออกกําลังกาย 

ไปกอน จึงจะสามารถพิจารณาได 

การเปลี่ยนตําแหนงของบุคลากรที่เปลี่ยนสถานภาพ 

 

รองศาสตราจารยรัชพล สันติวรากร   แจงวา  มีประกาศฯ 

วิธีการเปลี่ยนตําแหนง สามารถเปลี่ยนไดตามระเบียบที่รองรับ

อยูแลว 

เงินสนับสนุนการศึกษาบุตร 

 

รองศาสตราจารยรัชพล สันติวรากร ช้ีแจงวาสําหรับปน้ีมี

ทุนการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ปวช. ปวส. ดวย สําหรับปหนา

จะมีกองทุนสวัสดิการรวม ซึ่งจะทบทวนเรื่องทุนทั้งหมด โดย

อยางนอยทุน 7,000 บาท ยังจะคงมีอยู และพิจารณาถึงกลุม

อื่น ๆ ดวย สําหรับวิธีการจายมีขอเสนอใหมหาวิทยาลัยจายให

โรงเรียนโดยตรง โดยไมตองใหบุคลากรสํารองเงินจายไปกอน 

สําหรับเงินสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรี       ที่เปนเงิน

แผนดินซึ่งเปนเงินคนละกอน แตบางหนวยงานสามารถใหยืม

เงินทดรองจายไปกอนได แลวจึงนําใบเสร็จมาเบิกจายภายหลัง  

เงินฌาปนกิจสงเคราะห มหาวิทยาลัยขอนแกน รองศาสตราจารยรัชพล สันติวรากร แจงวา ยังไมมีการประชุม

กรรมการชุดน้ี รับจะไปสอบถามขอมูล เพื่อหาแนวทาง

ปรับปรุง แกไข ตอไป   
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      สรุปวาระการประชุมสมัยสามัญของสภาพนักงาน  มหาวิทยาลัยขอนแกน (ตอ) 

      ต้ังแตเดือนตุลาคม 2561 – สิงหาคม 2562 

วาระการพิจารณา มติท่ีประชุม 

ครั้งท่ี 5/2562 วันท่ี 18 กรกฎาคม 2562 

ความคืบหนาจากคณะกรรมการคัดเลือกอาจารยดีเดน

แหงชาติ ปอมท. ประจําป 2562 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบและสภาพนักงาน ตองเปนพี่เลี้ยงใน

การใหคําแนะนํา ชวยเหลือใหกับอาจารยที่จะสงช่ือเขารวม

การคัดเลือกฯ 

การทบทวนการพิจารณาสิทธิการไดรับเงินทุนสวัสดิการ

สงเสริมวิชาการใหพนักงานสายสนับสนุน 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 

การรับสิทธิส วัสดิการบุตร เขาเรียนโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป 2562 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 

สิท ธิส วัส ดิการการ ใชสถานที่ ออกกํ าลั ง กายของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน สวนของสระวายนํ้า ฟตเนส 

มติ ที่ ประชุมรับทราบและกรรมการสภาพนักงาน 

ขอขอบคุณรองประธาน สภาพนักงาน คนที่ 1 ที่ใหความ

อนุเคราะหบัตรสมาชิกฯ 

การจัดทําสัญญาจางพนักงานทางวิชาการ ของผูชวย

ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 

 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบในการจัดทํารางสัญญาจางฯ ดังกลาว 

หากมีความคืบหนาอยางไร ประธานฯ จะแจงตอที่ประชุม

สภาพนักงาน ตอไป 

การจัดทําขาวสารประชาสัมพันธของสภาพนักงาน มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 

ปญหาบานพักบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน มติ ที่ประชุมเห็นชอบและตองการใหมหาวิทยาลัยหา

มาตรการเรงดําเนินการในเรื่องฯ ดังกลาว  

การเสนอช่ือผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักด์ิและรางวัล

พระธาตุพนมทองคํา ประจําป 2562 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 

การจัดทําแผนปฏิบัติงานสภาพนักงาน ปงบประมาณ 

2563 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 

ขอความเห็นชอบลาออกจากตําแหนงเลขานุการสภา

พนักงาน 

มติ ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบตามที่เลขานุการขอ

ลาออก 

เสนอความเห็นชอบเสนอแตงต้ังเลขานุการสภาพนักงาน มติ ที่ประชุมเห็นชอบใหแตงต้ังผูชวยศาสตราจารยอารยา 

เชาวเรืองฤทธ์ิ เปนเลขานุการสภาพนักงาน และจักไดทํา

บันทึกขอออกคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อแตงต้ัง

เลขานุการสภาพนักงาน ตอไป 
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      สรุปวาระการประชุมสมัยสามัญของสภาพนักงาน  มหาวิทยาลัยขอนแกน (ตอ) 

      ต้ังแตเดือนตุลาคม 2561 – สิงหาคม 2562 

วาระการพิจารณา มติท่ีประชุม 

การคืนสิทธิสวัสดิการบานพักของบุคลากรเกษียณอายุ

ราชการ 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 

การแสดงความยินดีกับคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร ที่

เขารับตําแหนงใหม 

มติ ที่ประชุมรับทราบและเขารวมมอบกระเชาแสดงความ

ยินดีแกคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร คนใหม 

ขอความอนุเคราะหบันทึกภาพกรรมการสภาพนักงาน 

เพื่อจัดทําทําเนียบกรรมการสภาพนักงาน 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ และหากกรรมการทานใดไมสะดวก

จะเดินทางไปบันทึกภาพที่คณะศึกษาศาสตร สามารถมา

ถายภาพไดที่สภาพนักงาน  โดยนางสาวรจนา หมวดศรี  

จะเปนผูบันทึกภาพ  หรือถายภาพเองแลวสงรูปภาพมาใหที่

ฝายเลขานุการ โดยขอใหพื้นหลังฉากเปนพื้นสีขาว 

แจงเรื่องคัดเลือกอาจารยดีเดน ปอมท. สายวิทยาศาสตร

เทคโนโลยี 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

การรวมงานกิจกรรมเ น่ืองในโอกาส วันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรี

สินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว (ร.10) 

ครบ 67 พรรษา  

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

หารือประเด็นคาตอบแทนหัวหนางาน มติที่ประชุมมอบหมายใหนายสุวิต  ผิวพันคํา ทําตนเรื่อง

เขาหารือสภาพนักงาน เพื่อที่สภาพนักงานจะไดทําหนังสือ

หารือกับทางมหาวิทยาลัยตอไป 

การจัดทําปายสภาพนักงาน หนาอาคารแกนกัลปพฤกษ มติ ที่ประชุมเห็นชอบใหจัดหาปายบอกที่ ต้ังของสภา

พนักงาน   

ครั้งท่ี 6/2562 วันท่ี 21 สิงหาคม 2562 

ความคืบหนาจากคณะกรรมการคัดเลือกอาจารยดีเดน

แหงชาติ ปอมท. ประจําป 2562 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

การทบทวนการพิจารณาสิทธิการไดรับเงินทุนสวัสดิการ

สงเสริมวิชาการใหพนักงานสายสนับสนุน 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 

การจัดทําสัญญาจางพนักงานทางวิชาการ ของผูชวย

ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
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      สรุปวาระการประชุมสมัยสามัญของสภาพนักงาน  มหาวิทยาลัยขอนแกน (ตอ) 

      ต้ังแตเดือนตุลาคม 2561 – สิงหาคม 2562 

วาระการพิจารณา มติท่ีประชุม 

ปญหาบานพักบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน มติ ที่ประชุมรับทราบ 

การคืนสิทธิสวัสดิการบานพักของบุคลากรเกษียณอายุ

ราชการ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

แนวทางแกไขระเบียบคาจางชดเชย มติ ที่ประชุมเห็นชอบและมอบหมายใหรองประธานสภา

พนักงาน คนที่ 2 ดําเนินการในรูปแบบคณะทํางาน เพื่อ

จัดทํารางบันทึกเสนอมหาวิทยาลัยแกไขระเบียบ มข. วา

ดวยคาชดเชย (ฉบับที่ 3) 

การพิจารณาเงินค าตอบแทน ตําแหนงรักษาการ

ผูอํานวยการกองที่ต้ังใหม 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ และจักไดทําบันทึกแจงนายสมนึก 

ปนทอง ตอไป 

การเสนอช่ือผูสมควรไดรับรางวัลกาลพฤกษทองคําและ

รางวัลศรีมอดินแดง ประจําป 2562 

การเสนอช่ือผูสมควรไดรับ 

การเสนอช่ือบุคลากรสายสนับสนุนผูมีผลงานดีเดน     

ปขมท. 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

การปรับปรุงหองประชุมสารสิน อาคารแกนกาลพฤกษ มติ ที่ประชุมรับทราบ ประธานสภาพนักงานจะนัดประชุม

คณะกรรมการประสานงานอาคารแกนกาลพฤกษเพื่อหารือ

เรื่องหองประชุมสารสิน อาคารแกนกาลพฤกษ รวมถึง

กฎระเบียบการใชหองประชุมสารสิน อาคารแกนกาลพฤกษ 

ตอไป 

การรับนองของมหาวิทยาลัย มติ ที่ประชุมรับทราบ 

การจัดทําปายสภาพนักงาน มติ ที่ประชุมรับทราบ 

การประชาสัมพันธจดหมายขาวของสภาพนักงาน

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบและมอบหมายใหนางแสงแข ธนสิทธ 

ประสานกับงานประชุมเพื่อดําเนินการในเรื่องฯ ดังกลาว 

ตอไป 

การเกษียณอายุราชการประจําป 2562 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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      สรุปวาระการประชุมสมัยสามัญของสภาพนักงาน  มหาวิทยาลัยขอนแกน (ตอ) 

      ต้ังแตเดือนตุลาคม 2561 – สิงหาคม 2562 

วาระการพิจารณา มติท่ีประชุม 

ครั้งท่ี 7/2562 วันท่ี 21 สิงหาคม 2562 

การจัดทําสัญญาจางพนักงานทางวิชาการ ของผูชวย

ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบใหรางบันทึกสอบถาม

เรื่องดังกลาวฯ เพื่อไดสรุปเปรียบเทียบ ขอดี ขอเสีย ของ

ประกาศ โดยที่ประชุมสภาพนักงาน มอบหมายใหนายพุฒิ

พงศ พงษพันธ เปนผูรางบันทึกรวมกับฝายเลขานุการ เสนอ

ประธานสภาพนักงาน ลงนามตอไป 

การเสนอแตงต้ังศาสตราจารยเกียรติคุณ มติ ที่ประชุมเห็นชอบเสนอช่ือฯ และไดจัดทําบันทึกไปยัง

งานกลยุทธทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล เรียบรอย

แลว 

แนวทางแกไขระเบียบคาจางชดเชย มติ ที่ประชุมเห็นชอบกับขอมูลที่คณะทํางานฯ เสนอมา 

และมีมติใหรองประธานฯ คนที่ 2 ประสานงานกับฝาย

เลขา นุการ  เพื่ อส ง ขอ เ สนอแนะ ดังกล าว ไป ให กั บ

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ค ล ป ร ะ จํ า

มหาวิทยาลัยขอนแกน (ก.บ.ม.) เพื่อพิจารณาตอไป 

การจัดเตรียมเปนเจาภาพจัดประชุมวิชาการ ปขมท. 

ประจําป 2563 

มตื ที่ประชุมมีมติใหปรับเปลี่ยนช่ือหัวขอ จากเรื่อง “ความ

ทาทายของบุคลากรในการพัฒนาตนเอง สูองคกรที่เปน

เลิศ” เปน “ความทาทายของบุคลากรในการพัฒนาตนเอง

สูมหาวิทยาลัยดิจิทัล” และให เพิ่มรูปแบบ มีการจัด

นิทรรศการแสดงผลงานของมหาวิทยาลัยขอนแกน โดย

คัดเลือกผลงานจากโครงการ Show and Share และสง

หนังสือเชิญไปยังมหาวิทยาลัยตางๆ เพื่อสงผลงานเขารวม

จัดนิทรรศการ โยการนําเสนอรูปแบบการแสดงผลงานแบบ

โปสเตอร และมอบหมายใหฝายวิชาการและประเมินผล 

ตาม (ราง) คําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง แตงต้ัง

คณะกรรมการดําเนินการจัดประชุมวิชาการ ปขมท. 

ประจําป 2563 เปนผูรับผิดชอบ โดยประธานกรรมการฝาย

น้ี คือ รองประธานสภาพนักงาน คนที่ 2 
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      สรุปวาระการประชุมสมัยสามัญของสภาพนักงาน  มหาวิทยาลัยขอนแกน (ตอ) 

      ต้ังแตเดือนตุลาคม 2561 – สิงหาคม 2562 

วาระการพิจารณา มติท่ีประชุม 

 และมอบหมายใหฝายยานพาหนะ สถานที่จัดประชุม ทัศน

ศึ ก ษ า  แ ล ะ ก า ร แ ส ด ง  ต า ม  ( ร า ง )  คํ า สั่ ง

มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่ อง  แตง ต้ั งคณะกรรมการ

ดําเนินการจัดประชุมวิชาการ ปขมท. ประจําป 2563 เปน

ผูรับผิดชอบ โดยประธานกรรมการฝาย น้ี  คือ รอง

ประธานสภาพนักงาน คนที่ 1 

การเลือกต้ังซอมกรรมการสภาพนักงาน ประเภทวิชาการ 

แทนตําแหนงที่วาง 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

แบบสอบถามจากสภาพนักงาน มติ ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายใหรองประธาน     

สภาพนักงาน คนที่  1 ดํา เนินการจัดทําบันทึกเสนอ

มหาวิทยาลัยตอไป 
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ครั้งที ่ วัน เดือน ป สถานที ่

ครั้งที่ 10/2561 26-28 ตุลาคม 2561 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 

ครั้งที่ 11/2561 20 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 

กรุงเทพฯ  

ครั้งที่ 12/2561 14-16 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยนครพนม 

ครั้งที่ 1/2562 ลาประชุม  

ครั้งที่ 2/2562 15-17 กุมภาพันธ 2562 มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ 

ครั้งที่ 3/2562 29-31 มีนาคม 2562 จ.ชลบุรี 

ครั้งที่ 4/2562 27-28 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ครั้งที่ 5/2562 ลาประชุม  

ครั้งที่ 6 /2562 28-30 มิถุนายน 2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กรุงเทพฯ 

ครั้งที่ 7 /2562 19-21 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

ครั้งที่ 8/2562 23-25 สิงหาคม 2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

ครั้งที่ 9/2562 28-29 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

 

 

ครั้งที ่ วัน เดือน ป สถานที ่

5/2561 19-20 ตุลาคม 2561 จ.ประจวบคีรีขันธ 

6/2561 23-24 พฤศจิกายน 2561 จ.เชียงใหม 

2/2562 9-10 พฤษภาคม 2562 จ.กระบี่ 

3/2562 23-25 สิงหาคม 2562 จ.ชลบุรี 

 

 

 

 

เขารวมประชุมของท่ีประชุม ปอมท. 

เขารวมประชุมของท่ีประชุม ปขมท. 
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 1. สภาพนักงานเขาพบคณบดีคณะแพทยศาสตร เพื่อสวัสดีปใหมและหารือประเด็นสวัสดิการการรักษาพยาบาลผูปฏิบัติงาน 

 ในมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

       

 

 2. ประชุมสภาพนักงานชุดที่ 2 (วาระ 28 มกราคม 2562 - 27 มกราคม 2565) นัดแรก 

 

       
 

 3. สภาพนักงานเขาพบนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี เพื่อสวัสดีปใหม 

 

   
 

กิจกรรม/โครงการตามแผนยุทธศาสตรของสภาพนักงานมหาวิทยาลยัขอนแกน 
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 4. สภาพนักงานจัดโครงการประชุมสัญจรและและแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดทําแผนภารกิจตอเน่ืองสําหรับสภาพนักงานชุด 

 ถัดไป จัดทํารายงานประจําปงบประมาณ 2561 ของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่องตางๆ เกี่ยวกับนโยบายและ 

 การบริหารของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนบทบาทของมหาวิทยาลัยขอนแกน การประชุมสภาพนักงาน ครั้งที่ 1/2562 ณ  

 เขาใหญ อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 
 

      

       

 

 5. สภาพนักงานเขาพบรองอธิการบดีฝายวางแผนยุทธศาสตร เพื่อสวัสดีปใหม 
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 6. สภาพนักงานทําบุญครบรอบวันสถาปนาสภาพนักงาน พ.ศ. 2562 พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผูผานการคัดเลือก 

 อาจารยดีเดนแหงชาติ ปอมท. และผูผานการคัดเลือกบุคลากรผูมีผลงานดีเดน ปขมท. ในสวนของสภาพนักงาน 

 มหาวิทยาลัยขอนแกน และพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผูปฏิบัติงานสภาพนักงาน ชุดที่ 1  

 

         

               
 

 7. สภาพนักงานประชุมสัญจร ณ วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน และรวมแสดงความยินดีกับคณบดีวิทยาลัยการปกครอง 

 ทองถ่ิน เน่ืองในโอกาสรับตําแหนงคณบดี 
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 8. สภาพนักงานพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อแสดงความยินดีเน่ืองในโอกาสรับตําแหนงอธิการบดี 

 

 
 

 9. ตอนรับสภาคณาจารยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เขาศึกษาดูงานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

 
 

 10. สภาพนักงานรวมแสดงความยินดีเน่ืองในวันสถาปนาวิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน 
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 11. สภาพนักงานจัดโครงการประชุมสัญจรและและแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจาย 

 งบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2562 ของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน ณ มหาวิทยาลัยขอนแกนและ 

 จังหวัดนครพนม 

    

     

 12. สภาพนักงานจัดกับฝายทรัพยากรบุคคล จัดเวทีประชาพิจารณเกี่ยวกับเงื่อนไขสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยประเภท 

 วิชาการ กรณีการกําหนดระยะเวลาในการดํารงตําแหนงทางวิชาการ  
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 13. สภาพนักงานเขารวมประชุมวิชาการ ปขมท. ประจําป 2562 

 

 

 

 14. สภาพนักงานรวมแสดงความยินดีเน่ืองในวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร 
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 15. สภาพนักงานรวมแสดงความยินดีเน่ืองในวันสถาปนาสํานักหอสมุด 
 

 
       

 16. สภาพนักงานรวมแสดงความยินดีเน่ืองในวันสถาปนากองปองกันและรักษาความปลอดภัย 
 

 
       

 17. สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกนเขารวมคัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติ ปอมท. 
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 18. สภาพนักงานรวมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะศึกษาศาสตร เน่ืองในโอกาสรับตําแหนงคณบดี 

 

 
 

 19. สภาพนักงานรวมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร เน่ืองในโอกาสรับตําแหนงคณบดี 

 
      

 20. สภาพนักงานจัดโครงการประชุมสัญจรและและแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจาย 

 งบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2562 ของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน ณ มหาวิทยาลัยขอนแกนและเขาใหญ  

 อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 
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 21. สภาพนักงานรวมตอนรับคณะกรรมการสัมภาษณเพื่อคัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติ ปอมท.  (รอบสุดทาย)  

 ประจําป 2562 (รองศาสตราจารย ดร. บัณฑิต ถ่ินคํารพ สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ) 

     
 

 22. สภาพนักงานประชุมสัญจร ณ คณะทันตแพทยศาสตร และรวมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร  

 เน่ืองในโอกาสรับตําแหนงคณบดี 

     
 

 23. สภาพนักงานรวมงานเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  

 รัชกาลที่ 10 
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 24. สภาพนักงานรวมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพธีิจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา 

 สิริกิตพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 

 

 
 

 25. สภาพนักงานรวมพิธีถวายพานพุมราชสักการะพระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 
 

 
  

 26. สภาพนักงานรวมแสดงความยินดีเน่ืองในวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี 
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 27. สภาพนักงานประชุมสัญจร ณ คณะสัตวแพทยศาสตร 
 

 
 

 28. สภาพนักงานรวมวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เน่ืองใน 

 วันมหิดล ประจําป 2562 

       
 

 29. สภาพนักงานรวมมอบของที่ระลึกแกผูเกษียณอายุราชการ 2562 
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 30. สภาพนักงานแสดงความยินดีกับอาจารยดีเดนแหงชาติ ปอมท. ป 2562 ในโอกาสที่ไดรับโลพระราชทานสมเด็จพระเทพ 

 รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี  

     
       

 31. สภาพนักงานจัดโครงการเวทสีภาพนักงานเสวนาปญหาของบุคลากร เพือ่รบัฟงขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นและแนว 

 ทางแกไขปญหา ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

     
 

 32. สภาพนักงานประชุมสัญจร ณ คณะเกษตรศาสตร และรวมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะเกษตรศาสตร เน่ืองในโอกาส 

 รับตําแหนงคณบดี 
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 33. สภาพนักงานรวมแสดงความยินดีเน่ืองในวันสถาปนาสํานักบริการวิชาการ 
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คณะผูจัดทํา 
 

 ขอมูล เรียบเรียง  ผูชวยศาสตราจารยสรุพล เนสุสินธุ  ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 นายวิศิษฏ บุญสุชาติ       รองประธานฯ คนที่ 1 
 ผูชวยศาสตราจารยสมชาย สุริยะไกร   รองประธานฯ คนที่ 2 
 ผูชวยศาสตราจารยรินา ภัทรมานนท      เลขานุการสภาพนักงาน  
 นางจุฬารักษ ขันทะชา   ผูชวยเลขานุการสภาพนักงาน 
 ผูชวยศาสตราจารยอารยา เชาวเรืองฤทธ์ิ กรรมการสภาพนักงาน 
 นางแสงแข ธนสิทธ        เจาหนาทีส่ภาพนักงาน 
 นางสาวรจนา หมวดศรี    เจาหนาทีส่ภาพนักงาน 

 
 ประสานงาน  นางแสงแข ธนสิทธ       เจาหนาที่สภาพนักงาน 

 นางสาวรจนา หมวดศรี    เจาหนาที่สภาพนักงาน 
 
 ออกแบบปก/รูปเลม นายสมเจตน แกววงษ    กรรมการสภาพนักงาน 

 นางแสงแข ธนสิทธ                เจาหนาที่สภาพนักงาน 
 นางสาวรจนา หมวดศรี    เจาหนาที่สภาพนักงาน 

 
 จัดทําโดย   สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน 
    123 ถนนมิตรภาพ อาคารแกนกาลพฤกษ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40002  
    โทรศัพท/โทรสาร 0-4320-2840 ภายใน 42125 
    Website: http://senate.kku.ac.th 
 
 พิมพที่   โรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน 123 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง  
                              จังหวัดขอนแกน 40002  
    โทรศัพท 0-4334-7102 โทรสาร 0-4334-7100 ภายใน 44770 
    E-mail: kkuprinting@hotmail.com Website: http://home.kku.ac.th/printingkku 
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