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ผู้ไม่มาประชุม  (เนื่องจากติดราชการ หรือภารกิจอ่ืน) 1 

  1. นางสาวบุญสม  หาทวายการ  8. นางกองสินธุ์  แสนพิมพ์พา 2 

  2. นายมนูญ  บรรณวงศิลป์ 9. นายศิวัต   อบสุวรรณ 3 

  3. นายชัชวาล  หนองนา 10. นางสาวปภาวี   บุตรค าโชติ 4 

  4. นายมนูญ  สุดใด    11. นางพิมพ์ประไพ ภาระราช 5 

  5. นางเกษมสุข  ด้วงแพง   12. นางสาวกรองแก้ว กิ่งสวัสดิ์ 6 

  6. นางสาวนงนุช   กาญจนรุจี  13. นางสาวทิพยมาลี เจริญรส 7 

  7. นางลักขณา  ศรีมาพล 8 

  9 

เริ่มประชุม  เวลา  09.50   น. 10 

 11 

วาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 12 

   1.1 การยุบเลิกหน่วยงาน และโครงสร้างส านักงานอธิการบดี 13 

  กองแผนงานส่งหนังสือแจ้งเวียนเลขที่ ศธ 0514.1.4.2/451 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2560 เรื่อง ประกาศ14 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 461/2560 – 465/2560 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2560  เกี่ยวกับการยุบเลิกหน่วยงาน15 

ภายใตส้ังกัดส านักงานอธิการบดี ดังนี้ 16 

  - ฉบับที่ 461/2560 ให้ยุบเลิกสถาบันสันติศึกษา และให้โอนทรัพย์สินและผู้ปฏิบัติงานไปสังกัด 17 

กองบริหารงานวิจัย ส านักงานอธิการบดี 18 

  - ฉบับที่ 462/2560 ให้ยุบเลิกส านักงานประสานงานสภาคณาจารย์ สภาข้าราชการ พนักงานและ19 

ลูกจ้าง ส านักงานอธิการบดี และให้โอนทรัพย์สินและผู้ปฏิบัติงานไปสังกัดกองกลาง ส านักงานอธิการบดี 20 

  - ฉบับที่ 463/2560 ให้ยุบเลิกส านักงานผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี และให้โอนทรัพย์สินไป21 

สังกัดกองกลาง ส านักงานอธิการบดี 22 

  - ฉบับที่ 464/2560 ให้ยุบเลิกส านักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี และให้โอนทรัพย์สิน23 

และผู้ปฏิบัติงานไปสังกัดกองกิจการนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 24 

  - ฉบับที่ 465/2560 ให้ยุบเลิกสถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และให้โอนทรัพย์สิน25 

และผู้ปฏิบัติงานไปสังกัด สถาบันยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 26 

ส านักงานอธิการบดี 27 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 28 

 1.2 การจัดโครงการสัมมนากองการเจ้าหน้าที่ ประจ าปี พ.ศ. 2560 29 

        การจัดโครงการสัมมนากองการเจ้าหน้าที่ ประจ าปี พ.ศ. 2560 ก าหนดจัดขึ้นช่วงปลายเดือน30 

มิถุนายน 2560 จังหวัดขอนแก่น เพ่ือติดตามผลงาน สะท้อนปัญหา การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร เพ่ือก าหนด31 

วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ ค่านิยม สมรรถนะหลักของกองการเจ้าหน้าที่ ส าหรับวัน เวลา และสถานที่ ในการจัด32 

โครงการสัมมนาจะแจ้งบุคลากรเพื่อทราบอีกครั้ง หลังจากได้ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ท่ีแน่นอน ชัดเจนแล้ว 33 

   มติ ที่ประชุมรับทราบ 34 
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  1.3 การปรับโครงสร้างกองการเจ้าหน้าที่ 1 

  การปรับโครงสร้างกองการเจ้าหน้าที่ เกิดปัญหา อุปสรรค ในการปรับใช้กับภารกิจ เช่น การจัดแบ่ง2 

งานบุคลากรใหม่ ท าให้ภารกิจเปลี่ยนแปลงไป บางภารกิจมีบุคลากรน้อย บางภารกิจมีบุคลากรมาก และงานวินัย3 

และนิติการ กับงานจรรยาบรรณ ยังสังกัดกองการเจ้าหน้าที่เช่นเดิม จึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินการใหม่ 4 

จึงท าให้การด าเนินการล่าช้า และกองการเจ้าหน้าที่ จะเปลี่ยนชื่อเป็น กองบริหารงานบุคคล 5 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 6 

  1.4 รางวัลชื่นชมยินดีบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ประจ าปี พ.ศ. 2560 7 

  รางวัลชื่นชมยินดีบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ประจ าปี พ.ศ. 2560 แบ่งประเภทรางวัลทั้งหมด 4 8 

รางวัล คือ ด้านประพฤติตนดีเด่น ปฏิบัติงานดีเด่น พัฒนานวัตกรรมดีเด่น และขวัญใจกองการเจ้าหน้าที่ เพ่ือเป็น9 

รางวัลชื่นชมยินดี และขวัญก าลังใจแก่บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ผู้เป็นแบบอย่างในการท างาน โดยมอบหมายให้10 

งานธุรการด าเนินการ และประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้ง  11 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 12 

  1.5 การก าหนดต าแหน่งทีสู่งข้ึนส าหรับสายสนับสนุน 13 

 การก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้นส าหรับสายสนับสนุน ส าหรับกรอบต าแหน่งปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติการ 14 

สามารถขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้นเป็นช านาญการได้ไม่จ ากัดจ านวน แต่กรอบต าแหน่งช านาญการจะขอก าหนด15 

ต าแหน่งที่สูงขึ้นเป็นช านาญการพิเศษ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ให้16 

ทบทวนใหม่ โดยแยกประเภทข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย แต่ละประเภทมีจ านวนเท่าไหร่ จึงวิเคราะห์17 

จ านวนกรอบต าแหน่งอีกครั้ง 18 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 19 

 1.6 การประเมินและการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 20 

 การประเมินและการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2560  ส าหรับข้าราชการ  21 

พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 22 

ประเภท ช่วงเวลาการประเมิน/การรายงาน 
ข้าราชการ (รอบที่ 2/2560) 1 ธันวาคม 2559 – 31 พฤษภาคม 2560 
พนักงานมหาวิทยาลัย 1 มิถุนายน 2559 – 31 พฤษภาคม 2560 
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 1 มิถุนายน 2559 – 31 พฤษภาคม 2560 

โดยให้บุคลากรทุกคนส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการให้งานพัฒนาและฝึกอบรม ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2560  23 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ  24 
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 1.7 การจัดท าข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2561 1 

 การจัดท าข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2561  ส าหรับข้าราชการ  2 

พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ดังนี้  3 

ประเภท ช่วงเวลาการประเมิน/การรายงาน 
ข้าราชการ 1 มิถุนายน 2560 – 30 พฤศจิกายน 2561 
พนักงานมหาวิทยาลัย 1 มิถุนายน 2560 – 31 พฤษภาคม 2561 
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 1 มิถุนายน 2560 – 31 พฤษภาคม 2561 

 4 

ลักษณะของงาน ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ 
งานหลัก 80 70 60 
งานพัฒนา 15 25 35 
งานอ่ืนๆ 5 5 5 

โดยให้บุคลากรทุกคนจัดท าข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2561 รวบรวมส่งงาน5 

พัฒนาและฝึกอบรมภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 6 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 7 

 1.8 การด าเนินการตามแผนและค ารับรองการปฏิบัติราชการกองการเจา้หน้าที่ ประจ าปีงบประมาณ 2560 8 

 การด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกองการเจ้าหน้าที่ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ให้งานที่9 

เกี่ยวข้อง หรือผู้รับผิดชอบรีบด าเนินการ เพ่ือให้เป็นไปตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ โดยให้งานธุรการติดตาม10 

ผลการด าเนินงาน และต่อไปส านักงานประเมินและประกันคุณภาพจะปรับเกณฑ์ให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น ซึ่งกองการ11 

เจ้าหน้าที่จะหารือกับส านักประเมินและประกันคุณภาพเกี่ยวกับเกณฑ์ท่ีจะปรับเปลี่ยนใหม่ต่อไป 12 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 13 

 1.8 การบริหารงานบุคคลอ่ืนๆ 14 

 การออกกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติต่างๆ ให้งานที่เก่ียวข้อง หรือผู้รับผิดชอบรีบด าเนินการ 15 

ซึ่งบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ทุกคนควรทราบ เพราะบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะสอบถามข้อมูลอยู่เสมอ 16 

และขอให้ผู้ออกกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศต่างๆ แจ้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้ง17 

กองสื่อสารองค์กร กองกลาง และคณะต่างๆ ด้วย 18 

 โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรกองบริหารงานบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพด้าน HR  รุ่นที่ 1  19 

เป็นโครงการจัดให้บุคลากรคิดวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ ไม่ใช่ปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ หรืองานประจ าเท่านั้น แต่20 

เพ่ือให้บุคลากรคิดเชิงระบบมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นโครงการที่ดี และอาจมีรุ่น 2 ต่อไป 21 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ  22 



~ 5 ~ 
 

 รายงานการประชุมบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่  คร้ังที่ 2/2560  เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 
 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 1 

  เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม 2 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติรับรองรายงานการประชุมบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2560  3 

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560  โดยไม่มีการแก้ไข   4 

 5 

วาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 6 

 3.1 การทบทวนค่านิยมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 2560 7 

   มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยส านักงานประเมินและประกันคุณภาพ แจ้งเวียนให้แต่ละหน่วยงาน8 

ทบทวนค่านิยมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 2560 ซึ่งให้บุคลากรทุกระดับประชาคมร่วมกันในการก าหนด9 

ค่านิยมมหาวิทยาลัย 5 ประการ ดังนี้ 10 

  1. ความรับผิดชอบต่อสังคม 11 

     (Social Devotion) 12 

  2. การด าเนินงานโดยการสร้างแนวคิดในการพัฒนาผลงานใหม่ๆ 13 

     (Innovation focus) 14 

 3. การท างานที่ให้ความส าคัญกับผู้เรียน ผู้รับบริการ และผู้ใช้บัณฑิต 15 

     (Customer & Stakeholder Focus) 16 

 4. การบริหารงานและการปฏิบติงานโดยใช้หลักฐานและข้อเท็จจริง 17 

     (Management by Fact) 18 

 5. การเรียนรู้เพ่ือปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและมีผลงานอย่างต่อเนื่อง 19 

     (Continuous learning & Focus on Result) 20 

  บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบค่านิยมมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2560 โดยมี21 

ข้อเสนอแนะ คือ ค่านิยมที่ก าหนดยังใช้ค าที่ยาวเกินไป ควรสั้น กระชับ เพ่ือให้ง่ายต่อการจดจ า และค าที่ใช้ควร22 

ชัดเจน เข้าใจง่ายและกระตุ้นให้อยากปฏิบัติตาม ซึ่งสภามหาวิทยาลัยจะเป็นผู้พิจารณาค่านิยมต่อไป 23 

  ส่วนค่านิยมกองการเจ้าหน้าที่ จะมีการจัดประชุมสัมมนาเพ่ือก าหนดค่านิยมองค์กรร่วมกันอีกครั้ง24 

ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2560 ซึ่งวัน เวลา และสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 25 

  มติ บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ เห็นชอบค่านิยมมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2560 โดยมีข้อเสนอแนะ 26 

คือ ค่านิยมที่ก าหนดยังใช้ค าที่ยาวเกินไป ควรสั้น กระชับ เพื่อให้ง่ายต่อการจดจ า และค าที่ใช้ควรชัดเจน 27 

เข้าใจง่ายและกระตุ้นให้อยากปฏิบัติตาม  28 






