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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 13/2553 ณ วันศุกรท่ี 16 กรกฎาคม 2553 
หมายเหตุ ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 14/2553 ณ วันศุกรท่ี 20 สิงหาคม 2553 เรียบรอยแลว 

รายงานการประชุมคณบดี 1 
ครั้งท่ี 13/2553 2 

เมื่อวันศุกรท่ี  16 กรกฎาคม 2553 3 
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารแกนกัลปพฤกษ มหาวิทยาลัยขอนแกน 4 

 5 
ผูมาประชุม 6 
1. รศ.สุมนต  สกลไชย    อธิการบดี    ประธาน 7 
2. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร   รองอธิการบดีฝายทรัพยสิน 8 
3. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 9 
4. รศ.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร   ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย 10 

แทนรองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 11 
5. ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธุ    รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 12 
6. ผศ.อนุชา นิลประพันธ    ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 13 

แทนรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 14 
7. ผศ.วินัย  ใจขาน    รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 15 
8. ผศ.อาวุธ  ยิ้มแต    รองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพ 16 
9. รศ.ลําปาง  แมนมาตย   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 17 
10. รศ.อนันต  พลธานี    คณบดีคณะเกษตรศาสตร 18 
11. รศ.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 19 
12. ผศ.เกียรติ แสงอรุณ    คณบดีคณะวิทยาศาสตร 20 
13. ผศ.ไพศาล  สุวรรณนอย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร 21 
14. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 22 
15. ศ.ภิเศก  ลุมพิกานนท   คณบดีคณะแพทยศาสตร 23 
16. นางรจนา แกนอําพรพันธ   นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ 8 24 

แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 25 
17. รศ.อรุณรัฐ รมพฤกษ    รองคณบดีฝายบริหาร 26 

แทนคณบดีคณะเทคนิคการแพทย 27 
18. รศ.พิษณุ  อุตตมะเวทิน   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 28 
19. รศ.นวรัตน  วราอัศวปติ เจรญิ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 29 
20. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย   คณบดีคณะเภสัชศาสตร 30 
21. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี  31 
22. รศ.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 32 
23. ผศ.ทรงยศ  วีระทวีมาศ   คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 33 
24. รศ.มันทนา สามารถ    คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 34 
25. รศ.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี       คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 35 
26. รศ.ศุภวัฒนากร วงศธนวสุ   รองคณบดีฝายวิชาการ 36 

      แทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 37 
27. รศ.ยุพิน  เตชะมณี    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 38 
28. นางสุดใจ  ธนไพศาล   ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 39 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 40 
29. ศ.สุทธิพันธ จิตพิมลมาศ    ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 41 
30. ผศ.อนัตต เจาสกุล    ผูอํานวยการศนูยคอมพวิเตอร 42 
31. รศ.พจนชวิทย อภินิเวศ   รักษาราชการแทนรองผูอํานวยการฝายวางแผนและพัฒนา 43 

แทนผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ 44 
32. ผศ.นพดล มีไชยโย    รองผูอํานวยการฝายบริหาร  45 

แทนผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 46 
33. รศ.พีระศักดิ์  ศรีฤาชา   ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  47 
      (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 48 
34. รศ.สุธา  ภูสิทธิศักดิ์    รองประธานสภาคณาจารย คนที่ 1 49 

แทนประธานสภาคณาจารย 50 
35. นายบัญชา  พระพล    รองประธานสภาขาราชการ พนักงานและลูกจาง คนที่ 1 51 

แทนประธานสภาขาราชการ พนักงานและลูกจาง 52 
36. รศ.สัญญา  รอยสมมุติ   รองอธิการบดีฝายบุคคลและการพัสดุ 53 

      ปฏิบัติหนาที่แทนเลขานุการที่ประชุม 54 
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37. นางสังวาลย   ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 1 
 2 
ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 3 
1. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 4 
2. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 5 
3. อ.กิตติบดี  ใยพูล    รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร 6 
4. รศ.วินิต  ชินสุวรรณ     คณบดวีิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 7 
5. อ.สุรพล  แสนสุข     ผูอํานวยการวิทยาเขตหนองคาย 8 
 9 
เริ่มประชุมเวลา 09.35 นาฬิกา 10 
    11 
  เนื่องจากรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ เดินทางไปราชการ ประธานจึงได12 
มอบหมายให รองอธิการบดีฝายบุคคลและการพัสดุ ปฏิบัติหนาที่เลขานุการที่ประชุมคณบดีแทน และเมื่อครบ13 
องคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 14 
 15 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอท่ีประชุม    16 
  1.1 การลงนามบันทึกความเขาใจโครงการความรวมมือดานการศึกษาไทย-ลาว 17 
  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 นายกษิต ภิรมย รัฐมนตรีวาการ18 
กระทรวงการตางประเทศเปนประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเขาใจโครงการความรวมมือดาน19 
การศึกษาไทย-ลาว ระหวางสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ (สพร.) กระทรวงการ20 
ตางประเทศ กับอธิการบดีมหาวิทยาลัยชั้นนําของไทย 5 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัย21 
อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมจีุดประสงคเพื่อ22 
ขยายความรวมมือดานการศึกษาและวิชาการระหวางไทยและลาว และรวมกันจัดทําแผนงานความรวมมือระยะ23 
ยาวดานการศกึษา มีกําหนดระยะเวลา 3 ป งบประมาณทั้งหมด 160 ลานบาท และมีโครงการภายใตความ24 
รวมมือดังกลาว 9 โครงการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย ครอบคลุมทั้งการศึกษาดาน25 
การเกษตร สาธารณสุข และอาชีวศึกษา 26 
  ภายหลังพิธีลงนาม รัฐมนตรีวาการฯ ไดหารือในเชิงความคาดหวังการใหความชวยเหลือดาน27 
การศึกษาและการฝกอบรมแกประเทศเพื่อนบานวาเปนหนึ่งในนโยบายการทูตเพื่อประชาชนที่ชวยสงเสริมการ28 
เชื่อมความสัมพันธระหวางไทยและประเทศเพือ่นบาน และเปนนโยบายการตางประเทศที่สําคัญของไทยตลอดมา 29 
โดยมีกลไกหลักที่สําคัญคือ สพร. และมหาวิทยาลัยตางๆ ของไทย 30 
  นอกจากนี้ รัฐมนตรีวาการฯ ไดกลาวถึง การเตรียมความพรอมเพื่อรองรับ ASEAN Economic 31 
Community (AEC) โดยขอความรวมมือมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมความพรอมดานบคุลากรดวย  32 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 33 
  มติ ท่ีประชุมรับทราบ 34 
 35 
  1.2 งานคลายวันเกิดครบรอบ 81 ป พลตํารวจเอกเภา สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัย 36 
  ประธานเสนอตอที่ประชมุวา เนื่องจากในวนัพุธที่ 18 กรกฎาคม 2553 นี้ เปนวันคลายวันเกิดของ 37 
พลตํารวจเอกเภา สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัย  โดยจะมีการจัดงานเลี้ยงที่โรงแรมดุสิตธานี เวลา 18.00 น. 38 
ถึงประมาณ 21.00 น. มหาวิทยาลัยไดประสานขอโตะไว 2 โตะ (20 ทาน) และจะจัดของชํารวยเปนขนมมีชื่อ39 
ของขอนแกน 850 ชุด ไปแจกแขกที่รวมงานดวย ทั้งนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยแจงวาของดรับมอบกระเชา40 
ดอกไมในงานวันเกิด 41 
  และขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี บริจาคเงินจํานวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบเขา42 
กองทุนพจน สารสิน ซึ่งมหาวิทยาลัยดําเนินการอยูเปนประจําทุกปอยูแลว 43 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและขอความเห็นชอบการบริจาคเงินสมทบเขากองทุนพจน สารสิน 44 
  มติ ท่ีประชุมรับทราบและเห็นชอบการบริจาคเงินสมทบกองทุนพจน สารสิน จํานวน 45 
1,000,000 บาท ตามที่เสนอ 46 
  47 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งท่ี 12/2553 เมื่อวันท่ี 9 กรกฎาคม  2553  48 
  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 49 
โดยมีการแกไข ดังนี้  50 

- หนา 1 แกไข นามสกุลผูมาประชุมลําดับที่ 1 “รอยสมมติ” เปน “รอยสมมุติ” และลําดับที่ 51 
13 “นิลวรางกรู” เปน “นิลวรางกูร” 52 

- หนา 11 บรรทดัที่ 23 “...สาขาตางแลวแตกรณี...” แกไขเปน“...สาขาตางๆ แลวแตกรณี...” 53 
 54 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน  1 
  3.1 มติและขอเสนอจากสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 2 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา ดวยคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ไดจดัสงมติและ3 
ขอเสนอจากสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2552 ซึ่งคณะรัฐมนตรีทราบและมอบหมายใหหนวยงานที่4 
เกี่ยวของพจิารณาดําเนินการ เมื่อวันที่ 23 มนีาคม 2553 ซึ่งมีสวนที่เกี่ยวของกับกระทรวงศึกษาธกิาร ใน 7 มิติ ดังนี้  5 
  มิติที่ 1   การจดัการขยะจากชุมชนอยางมีสวนรวมของทุกภาคสวน 6 
  มิติที่ 5   ยุทธศาสตรนโยบายแอลกอฮอลระดับชาต ิ7 
  มิติที่ 6    โรคติดตออบัุติใหม  8 
  มิติที่ 8   การจดัการปญหาภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวน 9 
  มิติที่ 9    การแกไขปญหาอุบัติเหตทุางถนน 10 
  มิติที่ 10  การพัฒนากลไกการมีสวนรวมเพื่อสุขภาวะของเด็ก เยาวชนและครอบครวั 11 
  มิติที่ 11  การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพิง 12 
และสามารถคนหารายละเอยีดเพิม่เติมไดที่ www.samatcha.org 13 
  ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา จึงขอความรวมมือใหสถาบันอุดมศกึษา14 
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ และแจงผลการดําเนินงานมาที่สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติในระยะเวลา15 
อันสมควร เพือ่รวบรวมเสนอคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติและคณะรฐัมนตรีตอไป ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร16 
ประกอบวาระการประชุม    17 
  ทั้งนี้ ในสวนของมหาวิทยาลัยขอนแกนเคยไดนําเรื่องนี้เสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาในคราว18 
ประชุม ครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 ซึ่งที่ประชุมมอบใหรองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบ19 
กายภาพและคณบดีคณะแพทยศาสตรรบัไปดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของนั้น ในการนี้ จึงขอเสนอใหผูที่ไดรบั20 
มอบหมายรายงานความคืบหนาในการดําเนินการใหที่ประชุมไดรับทราบ 21 
  รองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพแจงตอที่ประชุมวา ตามที่ไดรับมอบหมายจากที่ประชุม22 
คณบดี คราวประชุมครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 ใหพิจารณาดําเนินการการจัดการขยะ23 
อันตรายจากชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแกน นั้น ขอรายงานผลการดําเนินการ ดังนี้  24 

1. ขณะนี้ไดมีดาํเนินการโครงการเกี่ยวกับ Waste Electrical Electronic Equipment: WEEE 25 
หรือเศษซากเหลือใชจากอุปกรณไฟฟา อิเล็กทรอนิกส โดยการวางถังแยกขยะไว 6 จุด ทั่ว 26 
มหาวิทยาลัยและมีการดาํเนินการมาแลวระยะหนึ่ง  27 

2. สําหรับขยะติดเชื้อจากคณะแพทยศาสตร มีการจัดการโดยการลําเลียงไปกําจัดภายนอก 2 แหง 28 
คือ เทศบาลนครขอนแกน และจังหวดัสระบุรี นอกจากนี ้คณบดีคณะแพทยศาสตรแจงวาได29 
หารอืกับรองอธิการบดฝีายพัฒนาระบบกายภาพเรื่องการสรางเตากาํจัดขยะตดิเชือ้โดยไม30 
เปนมลพิษ และจะไดนําเรือ่งดังกลาวหารือรวมกับคณบดีศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพตอไป 31 
และจะนําเสนอที่ประชุมคณบดีรับทราบในโอกาสตอไป 32 

3. น้ําเสีย/สารเคมี ขณะนี้อยูระหวางการรวบรวมขอมูล 33 
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรเสนอเพิ่มเติมวา คณะสาธารณสุขศาสตรไดมีการดาํเนินการใน34 

มิติที่ 5 ยุทธศาสตรนโยบายแอลกอฮอลระดับชาติ มิติที่ 8 การจัดการปญหาภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวนและ35 
มิติที่ 10 การพัฒนากลไกการมีสวนรวมเพื่อสุขภาวะของเด็ก เยาวชนและครอบครัว มาอยางตอเนื่อง 36 
   จึงเรียนมาเพื่อทราบ 37 
  มติ ท่ีประชุมรับทราบ 38 
 39 
  3.2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูประเพณี มข. – ม.อ. 40 
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่ฝายแผนและสารสนเทศได41 
เสนอ “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูประเพณี มข.-ม.อ.” ซึ่งจะจัดกิจกรรมเสวนาประเพณี มข. - ม.อ. ครั้งที่ 1 42 
ระหวางวันที่ 24 - 27 กรกฎาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จังหวัดสงขลา ตอที่ประชุมคณบดีใน43 
คราวประชุมครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 นั้น ในการนี้จึงขอเสนอรายละเอียดกิจกรรมดังกลาว44 
เพิ่มเติม ซึ่งมรีายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  45 
  สําหรับเอกสารในการเสวนาครั้งนี้ ฝายแผนและสารสนเทศไดจัดเตรียมไว 2 เลม คือ 1) ม.อ.นาอยู 46 
2) เรื่องเลา KM (คัดลอกจาก ศ.วิจารณ พานิช) คาดวาจะสามารถจัดสงเอกสารพรอมเส้ือทีมใหผูเขารวม47 
โครงการดังกลาว ภายในวันจันทรที่ 19 กรกฎาคม 2553 นี้ พรอมนี้ ขอขอบคุณผูบริหารทุกทานที่ใหความ48 
รวมมือเขารวมโครงการดังกลาว สําหรับกิจกรรมเสวนาประเพณี มข. - ม.อ. ครั้งที่ 2 ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแกน49 
จะเปนเจาภาพ คาดวาจะจดัในเดือนมกราคม 2554  50 
  จึงเรียนมาเพื่อทราบ 51 
  มติ ท่ีประชุมรับทราบ 52 
 53 
 54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 13/2553 ณ วันศุกรท่ี 16 กรกฎาคม 2553 
หมายเหตุ ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 14/2553 ณ วันศุกรท่ี 20 สิงหาคม 2553 เรียบรอยแลว 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   1 
4.1 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยโรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2553 2 
รองอธิการบดีฝายทรัพยสินเสนอตอที่ประชุมวา ดวยเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 3 

วาดวยโรงพิมพมหาวิทยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2534 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2537 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2552 ใหเหมาะสม4 
กบัสถานการณปจจุบัน จึงขอเสนอ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยโรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน 5 
พ.ศ. 2553 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    6 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 7 
  ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะใหปรับแกไขเพิ่มเติม ดังนี้  8 

- ควรปรับการเขียนอธิบายในหมวด 2 การดําเนินงาน เพิ่มเติมในเรื่องการผนวกกรรมการ 2 ชุด 9 
ที่ดูแลดานการบริหาร คือ กรรมการอํานวยการและกรรมการบริหารใหเปนกรรมการชุดเดียว 10 

- ขอ 13 ควรระบุใหอธิการบดีสามารถแตงตั้งผูรักษาการในตําแหนงผูจัดการชั่วคราวได โดย11 
ใหรักษาการไดไมเกิน 6 เดือน 12 

- ขอ 24 คําวา “ธนาคารพาณิชย” ควรปรับเปน “สถาบันการเงิน” เพื่อใหเกิดความยืดหยุน13 
ในการฝากเงิน ในสถาบันการเงินที่จะเกิดขึ้นใหมในอนาคต 14 

  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบ(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยโรงพิมพ15 
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2553 ตามที่เสนอ โดยใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะของที่ประชุม และ16 
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 17 
  18 

4.2 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการแตงตั้งผูชวยหัวหนาหนวยงานท่ี19 
มีวาระ พ.ศ. .... 20 

เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่คณะ/หนวยงานไดมีการแตงตั้งผูชวยคณบดี 21 
ผูชวยผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย เพื่อชวยงานบริหารของคณบดี ผูอํานวยการ หรือรองผูอํานวยการ22 
สถาบัน สํานัก ศูนย นั้น ปรากฏวา เปนตําแหนงที่ไมมีกําหนดไวในกฎหมายใด และยังไมมีระเบียบใดของ23 
มหาวิทยาลัยกําหนดไว แตไดมีการแตงตัง้ในคณะ/หนวยงาน เพื่อใหชวยงานบริหารของผูบริหารดงักลาว 24 
ดังนั้น เพื่อมิใหเกิดปญหาในการบริหารงาน จึงจําเปนตองออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑและวิธีการรองรับ ใน25 
การนี้ จึงขอเสนอ  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการแตงตั้งผูชวยหัวหนาหนวยงานที่มีวาระ พ.ศ. .... 26 
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    27 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 28 
  ที่ประชุมมีขอเสนอแนะใหปรับแกไขเพิ่มเติม ดังนี้  29 

- ขอ 3 นิยามคําวา “ผูชวยหัวหนาหนวยงาน” ใหตัด “รองหัวหนาหนวยงาน” ออก 30 
- ขอ 5 การกําหนดจํานวนตําแหนงผูชวยหัวหนาหนวยงาน ใหนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ31 

บริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ  32 
- คณะที่ไดปรับโครงสรางองคกรโดยไมมภีาควิชาแลว และมีความประสงคจะแตงตั้งผูชวย33 

หัวหนาหนวยงาน ใหดําเนินการเสนอขอความเห็นชอบผานที่ประชุมคณบดีตามความ34 
เหมาะสม 35 

- ขอ 6 (2) ควรเขียนแยกสายผูสอน และสายสนับสนุน ทั้งนี้ ควรเพิ่มนิยามเกี่ยวกับ36 
ประสบการณบริหารใหชัดเจนดวย โดยเฉพาะสายสนับสนุน 37 

- ขอ 6 (3) เพื่อความชัดเจน ควรพิจารณาระบุตําแหนงที่ไมสามารถแตงตั้งเปนผูชวยหัวหนา38 
หนวยงานได ไดแก เลขานุการคณะ, หัวหนาภาควชิาหรือตําแหนงที่เทียบเทา, หัวหนางาน39 
หรือตําแหนงที่เทียบเทา  40 

- พิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องการแตงตั้งผูรักษาการ อีก 1 ขอ 41 
- รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอวา ควรจัดการประชุมทําความเขาใจ เรื่อง42 

โครงสรางการบริหารองคกร/หนวยงานและเรื่องที่เกี่ยวของ ตอผูบริหารระดับคณบดี/43 
ผูอํานวยการ โดยเรียนเชิญอธิการบดีเปนวิทยากร  44 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย45 
การแตงตั้งผูชวยหัวหนาหนวยงานท่ีมีวาระ  พ.ศ. .... ตามที่เสนอ โดยใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะของ46 
ท่ีประชุม และมอบใหท่ีปรึกษามหาวิทยาลัยชวยพิจารณา (ราง) ระเบียบฯ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ47 
พิจารณาตอไป 48 
 49 

4.3 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยคาตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน50 
มหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... 51 

  เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา ดวยระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย 52 
คาตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ไดกําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของ53 
พนักงานมหาวิทยาลัย โดยอิงจากฐานเงินเดือนระบบราชการ ซึ่งใชบรรจุกับผูที่สําเร็จการศึกษาใหม หรือไม54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 13/2553 ณ วันศุกรท่ี 16 กรกฎาคม 2553 
หมายเหตุ ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 14/2553 ณ วันศุกรท่ี 20 สิงหาคม 2553 เรียบรอยแลว 

นานนัก แตไมสามารถดึงดูดบุคคลผูมีประสบการณและความสามารถสูงจากภาคเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจใหเขา1 
มาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยได ดังนั้น เพื่อใหมหาวทิยาลัยสามารถสรรหาบุคคลที่มีประสบการณและ2 
ความสามารถสูงมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จึงจําเปนตองแกไขระเบียบดังกลาว จึงขอเสนอ(ราง) ระเบียบ3 
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยคาตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... ซึ่งมี4 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    5 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 6 
  ที่ประชุมมีขอเสนอแนะใหปรับแกไขเพิ่มเติม ดังนี้  7 

- อาจพิจารณาใชเกณฑที่ปรับใหมกับบุคลากรภายในที่มีศักยภาพ เพื่อรักษาคนดีและคนเกง8 
ไวดวย  9 

- มอบใหกองการเจาหนาที่รับไปพิจารณาปรับแกไขเพิ่มเติมบัญชีเงินเดือนบรรจุตามคุณวุฒิ10 
ของพนักงานมหาวิทยาลัยตามบัญชีหมายเลข 2 ใหครอบคลุมครบถวนเปนปจจุบัน 11 

- กรณีที่ประสงคบรรจุพนักงานมหาวิทยาลยัที่สําเร็จการศึกษาจากตางประเทศที่12 
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในบัญชีหมายเลข 3 ควรเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ13 
บริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เปนรายกรณีไป 14 

  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย15 
คาตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. .... ตามที่เสนอ โดยใหปรับแกไข16 
เพิ่มเติมตามขอเสนอแนะของที่ประชุม และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 17 
 18 

4.4 (ราง) ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี .../2553) เรื่อง หลักเกณฑการ19 
กําหนดคาตอบแทนสําหรับผูมีความรูความสามารถและมีประสบการณมากอนบรรจุ20 
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย 21 

  เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา  ตามมติที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 9 22 
มีนาคม 2553 และที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 11/2553 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2553 มีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศ 23 
ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนกน เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนพิเศษสําหรับ  ผูมีความรูความสามารถ24 
และมีประสบการณเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใหแกไขเพิ่มเติม นั้น เนื่องจากระเบียบ25 
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คาตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ไดกําหนด26 
อัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยอิงจากฐานเงินเดือนระบบราชการ ซึ่งใชบรรจุกับผูที่27 
สําเร็จการศึกษาใหม หรือไมนานนัก แตไมครอบคลุมถงึการกําหนดเงินเดือนแรกบรรจุของผูมีประสบการณและ28 
ความสามารถสูงจากภาคเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจใหเขามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จึงจําเปนตองแกไข29 
ระเบียบดังกลาวกอน เพื่อใหมหาวิทยาลยัสามารถสรรหาบุคคลที่มีประสบการณและความสามารถสูงมาปฏิบัติงาน30 
ในมหาวิทยาลยั ดังนั้น จึงไมอาจออกประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับดังกลาวมาบังคบัใชได จึงได31 
ยกราง(ราง) ประกาศ ก.บ.ม. มหาวทิยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ .../2553) เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทน32 
สําหรับผูมีความรูความสามารถและมีประสบการณมากอนบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อใหสอดคลองกับ33 
ระเบียบที่แกไข ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    34 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 35 
  ที่ประชุมมีขอเสนอแนะใหปรับแกไขเครื่องหมาย (x) ในตัวอยางการคํานวณในหนา 3 ให36 
ถูกตอง 37 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน 38 
(ฉบับท่ี .../2553) เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนสําหรับผูมีความรูความสามารถและมี39 
ประสบการณมากอนบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามที่เสนอ และเสนอคณะกรรมการบริหารงาน40 
บุคคล ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เพื่อพิจารณาตอไป 41 
 42 

4.5 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการบริหารสํานักงานจริยธรรมการวิจัย43 
ในมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. .... 44 

  ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย แทนรองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยีเสนอตอ     45 
ที่ประชุมวา เพื่อใหการดําเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ประจําสาขาวิชา มหาวิทยาลัยขอนแกน 46 
เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการบริหาร47 
สํานักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. .... ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ48 
การประชุม    49 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 50 
  ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะใหปรับแกไขเพิ่มเติม ดังนี้  51 

- ขอ 7 วัตถุประสงคของหนวยงาน สามารถอางอิงจากระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย 52 
ขอกําหนดการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550 ได โดยอาจไมตองนํามา53 
เขียนใหม 54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 13/2553 ณ วันศุกรท่ี 16 กรกฎาคม 2553 
หมายเหตุ ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 14/2553 ณ วันศุกรท่ี 20 สิงหาคม 2553 เรียบรอยแลว 

- ขอ 8 ควรระบุเพิ่มเติมใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการบริหารประจําสํานักงาน โดย1 
ความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี  2 

- ขอ 8.3 และ 8.4 ใหเพิ่มคําวา “ผูแทน” หนาประโยค 3 
- ขอ 8.5 บรรทัดที่ 3 “โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ” แกไขเปน 4 

“คณะกรรมการบริหาร”  5 
- ขอ 9 ควรปรับวิธีการเขียนอํานาจหนาที่ใหชัดเจนตามลําดับตั้งแตเริ่มตนจนแลวเสร็จ 6 
- ขอ 15.6 รายไดอื่นๆ ใหสลับเปน 15.7 แทน  7 
- ขอ 17 ควรเขียนใหชัดเจนวา ระยะเวลา 90 วัน ในการจัดทํารายงานสรุปผลการเงินและ8 

การดําเนินงานของสํานักงานฯ เปนระยะเวลาการดําเนนิการของสํานักงานฯ หรือ9 
มหาวิทยาลัย 10 

- เพื่อใหเปนไปตามขอ 21 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย ขอกําหนดการวิจัยใน11 
มนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550 ควรพิจารณาปรับ รางระเบียบฯ นี้ เปนประกาศ12 
มหาวิทยาลัยขอนแกนแทน และเขียนใหมีความเชื่อมโยงกับระเบียบดังกลาวดวย 13 

  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 14 
วาดวยการบริหารสํานักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. .... โดยใหปรับแกไข15 
ตามขอเสนอแนะของที่ประชุม และมอบใหท่ีปรึกษามหาวิทยาลัยพิจารณาปรับเปนประกาศ16 
มหาวิทยาลัยตอไป 17 
 18 

4.6 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี .../2553) เรื่องคาธรรมเนียมการ19 
ยื่นเสนอขอรับการพจิารณาจริยธรรมการวิจัย พ.ศ. 2553  20 

  ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย แทนรองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยีเสนอตอ     21 
ที่ประชุมวา ตามที่ฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี ไดเสนอ (ราง) ประกาศเรื่องคาธรรมเนยีมการยื่นเสนอ22 
ขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย พ.ศ.2553 และที่ประชุมคณบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 21 23 
เมษายน 2553 ไดมีขอคิดเห็นเสนอใหปรับแกไขบางประการนั้น บัดนี้ ไดดําเนินการปรับแกไขตามมติที่ประชุม24 
คณบดีเรียบรอยแลว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    25 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 26 
  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอเสนอแนะ ดังนี้  27 

- 5.1.2 ควรแยกบุคลากรและนักศึกษาไวคนละขอ และควรพิจารณาปรับลดคาธรรมเนียม28 
ของนักศึกษา 500 บาท เปน สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี 100 บาท และนักศึกษาระดับ29 
บัณฑิตศึกษา 200 บาท และตัดคําวา “...หรือทุนสวนตัว...” ออก 30 

- ขอ 7.3 แกไขคําวา “ยกเวนคาธรรมเนียม...” เปน “ลดคาธรรมเนียม...” 31 
- ควรระบุประเภทการเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใหชัดเจนในแบบฟอรมการ32 

เสนอขอรับการพิจารณาฯ ดวย 33 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี .../2553) 34 
เรื่องคาธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย พ.ศ. 2553 ตามที่เสนอ โดยให35 
ปรับแกไขตามขอเสนอแนะของที่ประชุม 36 
 37 

4.7  โครงการความรวมมือเพื่อการจัดการหลักสูตรสองปริญญากับ                   38 
สถาบันตางประเทศ ระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกน กับ University of       39 
Colima,  Mexico 40 

   คณบดีคณะวิทยาการจัดการเสนอตอที่ประชมุวา คณะวิทยาการจัดการไดจัดทําโครงการความ41 
รวมมอืเพือ่การจัดการหลกัสูตรสองปริญญากับสถาบันตางประเทศ ระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกน กับ University 42 
of Colima, Mexico  ซึ่งโครงการดังกลาวไดเริ่มตนขึ้นภายใตโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร43 
ระหวางสองสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก (UMAP- University Mobility in Asia and 44 
Pacific) ระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกน  University of Colima, Mexico  และ Utara University, Malasia  45 
รวมกันจัดทําหลักสูตรสองปริญญา และแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยสมาชิก UMAP ใน 2 46 
สาขาวิชา คือ Bachelor of Business Administration Program in Marketing และ Bachelor of Business 47 
Administration program in Hotel and Tourism Management  ซึ่งสอดรับ กับสํานักงานคณะกรรมการการ48 
อุดมศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับตางประเทศ  ในการ49 
จัดใหมีการทาํขอตกลงระดับชาติในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรไทยกับตางประเทศ การสนับสนุนการ50 
ดําเนินงานตามขอตกลงในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและ บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับตางประเทศ 51 
โดยการสนับสนุนงบประมาณแก นักศึกษา อาจารย และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาใหการแลกเปลี่ยนใน52 
ลักษณะ 2 ทาง คือ นักศกึษาและบุคลากรไทยไปตางประเทศ และนักศึกษาและบุคลากรจากตางประเทศมาไทย 53 
โดยนักศึกษาไดรับการยกเวนคาเลาเรียน ในสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ และสงเสริมใหเกิดการรับรองการ54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 13/2553 ณ วันศุกรท่ี 16 กรกฎาคม 2553 
หมายเหตุ ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 14/2553 ณ วันศุกรท่ี 20 สิงหาคม 2553 เรียบรอยแลว 

ถายโอนหนวยกิตระหวางประเทศที่เขารวมโครงการอยางเปนรูปธรรม อีกทั้งเปนการเตรียมการในอันที่จะบรรลุ1 
เปาหมายดังกลาว และสอดรับกับระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการจัดการศึกษาเพื่อการขออนุมัติสอง2 
ปริญญา พ.ศ. 2546  และเพื่อใหการดําเนินโครงการดังกลาวมีแนวทางที่สมบูรณในอนาคตอันใกลจะมีการ3 
ขยายไปยัง Utara University, Malasia ดวย  ขณะนี้ มีนักศึกษาจาก University of Colima, Maxico มาศึกษา4 
ที่คณะวิทยาการจัดการแลวจํานวน 8 คน ในสาขาการตลาดและสาขาการการจัดการการโรงแรมและการ5 
ทองเที่ยว สาขาละ 4 คน  แตยังไมมีนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการเดินทางไปศึกษาที่ University of 6 
Colima, Maxico   จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพจิารณาใหความเหน็ชอบโครงการดังกลาว กอนนําเสนอสภา7 
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป  8 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 9 
  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอเสนอแนะ ดังนี้  10 

- ควรเขียนหลักการและเหตุผลที่มีความเชื่อมโยงกับนโยบายของคณะกรรมการการ11 
อุดมศึกษาและสภามหาวิทยาลัยขอนแกนซึ่งเห็นชอบใหมีการจัดการศึกษาสองปริญญา 12 
ประกอบกับหนวยงานระหวางประเทศ โครงการ UMAP (The Mobility Program for Asia 13 
and the Pacific) ที่มีนโยบายและระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาดังกลาว 14 

- ควรพิจารณาหาแนวทางสงเสริมและสนับสนุนกระตุนใหนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน15 
เกิดความสนใจหรือมีความประสงคเดินทางไปศึกษาในสถาบันการศึกษาตางประเทศที่16 
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสองปริญญา 17 

- ควรพิจารณาใหมีแบบแสดงความจํานงการไปศึกษาหลักสูตรสองปริญญาในสถาบัน18 
ตางประเทศตั้งแตแรกเขาศึกษาดวย 19 

  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบโครงการความรวมมือเพื่อการจัดการหลักสูตร20 
สองปริญญากับสถาบันตางประเทศ ตามที่เสนอ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป โดยให21 
ปรับปรุงการเขียนหลักการและเหตุผลที่เช่ือมโยงกับนโยบายและระเบียบท่ีเก่ียวของดวย 22 

 23 
4.8 พิจารณาใหความเห็นชอบรายงานผลการสรรหาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย24 

ประจําสาขาวิชา มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะที่หน่ึง (KKU EC panel 1) 25 
  ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย แทนรองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยีเสนอตอ     26 
ที่ประชุมวา ตามคําสั่งมหาวทิยาลัยขอนแกน ที่ 910/2553 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2553 ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ27 
สรรหาประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจําสาขาวิชา มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะท่ีหนึ่ง (KKU EC 28 
panel 1) นั้น บัดนี้ คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ไดดําเนนิการสรรหาผูเหมาะสมเพื่อเสนอแตงตั้งเปนประธาน29 
คณะกรรมการจริยธรรมการวจิัยประจําสาขาวิชา คณะที่หนึ่ง (KKU EC panel 1) โดยการรับสมัครและการ30 
ทาบทาม เสร็จส้ินเรียบรอยแลว จึงขอเสนอรายงานผลการสรรหาประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจํา31 
สาขาวิชา มหาวิทยาลัยขอนแกน ดังนี้  32 
  ประธานคณะกรรมการฯ คณะที่หนึ่ง (การวิจัยทางชีวเวชศาสตรและการวิจัยทางการแพทย) 33 
ไดแก รองศาสตราจารยสุชาติ  อารีมิตร สังกัดคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 34 
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    35 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา36 
แตงตั้งตอไป 37 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบให รองศาสตราจารยสุชาติ  อารีมิตร สังกัด38 
คณะแพทยศาสตร เปนประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจําสาขาวิชา คณะที่หน่ึง (KKU 39 
EC panel 1) ตามที่เสนอ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งตอไป 40 
 41 

4.9 พิจารณาเสนอชื่อคณบดี/ผูอํานวยการ เปนกรรมการในคณะกรรมการพิจารณา42 
คัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร 43 

  เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1004/2553) 44 
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2553 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคลากรเพื่อเขารับรางวัล “เชิดชูเกียรติ45 
บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน” ตามขอ 8.3 (7) และ (8) กําหนดใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ46 
พิจารณาคัดเลือกผูสมควรไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติฯ โดยมีองคประกอบของคณะกรรมการมาจาก  47 

1. คณบดีจากแตละกลุมสาขาวิชา 48 
1.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน  2   คน 49 
1.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  จํานวน   2   คน 50 
1.3 สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน   2   คน 51 

  2. ผูอํานวยการศูนย/สถาบัน/สํานัก  จํานวน  2   คน 52 
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    53 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 13/2553 ณ วันศุกรท่ี 16 กรกฎาคม 2553 
หมายเหตุ ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 14/2553 ณ วันศุกรท่ี 20 สิงหาคม 2553 เรียบรอยแลว 

  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเสนอคณบดีจากแตละกลุมสาขาวิชาและผูอํานวยการ1 
ศูนย/สถาบัน/สํานัก กลุมละ 2 คน เปนคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร ดังน้ี  2 
 3 

กลุม ผูไดรับการเสนอชื่อ 
1. คณบดีจากสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
2. คณบดีคณะเทคโนโลยี 

2. คณบดีจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร
สุขภาพ  

1. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
2. คณบดีคณะแพทยศาสตร 

3. คณบดีจากสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
2. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

4. ผูอํานวยการศูนย/สถาบัน/สํานัก 1. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 

 4 
4.10 การเยียวยาความเสียหายจากเหตุสุดวิสัยท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติและเหตุท่ี5 

ควบคุมยาก 6 
  รองอธกิารบดฝีายพัฒนาระบบกายภาพเสนอตอที่ประชมุวา ตามที่มีเหตุสุดวิสัยดานไฟฟาแรงสูง7 
ลัดวงจรที่หมอแปลงไฟฟา ตนไมลมทับบานพัก รถยนตหรือทรัพยสินของประชากรที่อาศัยในมหาวิทยาลัย ซึ่ง8 
ไมใชเหตุเกิดจากความบกพรองจากการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย บางครั้งเกิดความเสียหายเปนวงกวางและ9 
มีมูลคาความเสียหายคอนขางมาก มีผูไดรับผลกระทบจํานวนมากโดยเฉพาะที่เกิดกับทรัพยสินสวนบุคคล 10 
เพื่อใหการดําเนินการเปนไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัย จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อ11 
พิจารณาแนวทางการเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยดังกลาว 12 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 13 
  ที่ประชุมมีขอเสนอแนะ ดังนี้  14 

- สาเหตุที่ทําใหเกิดไฟฟาลัดวงจร บริเวณที่พักของบุคลากร สวนหนึ่งมาจากการใชไฟฟา15 
เกินหรือการติดตั้งอุปกรณไฟฟาเพิ่มโดยไมไดแจงใหงานไฟฟาทราบ ซึ่งเหตุเหลานี้ควร16 
เปนความรับผิดชอบสวนบุคคล ดังนั้น ควรมอบใหงานไฟฟาดําเนินการสํารวจการใชไฟฟา17 
ในบริเวณที่พักอาศัยของบุคลากร เพื่อหาแนวทางปองกันและแกไขตอไป  18 

- กรณีที่ตองการตอเติมอุปกรณไฟฟาภายในบริเวณที่พัก ควรขออนุญาตจากสวนกลางกอน 19 
และอาจมีมาตรการการตัดไฟ หากมีการใชไฟเกิน 20 

- สาเหตุที่เกิดขึ้นจากเหตุธรรมชาติ คณะ/หนวยงานควรพิจารณาใหมีการทําประกันภัย21 
ทรัพยสินของแตละคณะ/หนวยงาน  22 

- ขอใหคณบดี/ผูอํานวยการขอความรวมมือและกําชับบุคลากรในสังกัดใหมีความระมัดระวัง23 
เหตุที่จะกอใหเกิดอันตรายและควรปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กําหนดไวอยางเครงครัดดวย24 
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 25 

- ควรพิจารณาซอมแซมทรัพยสินบางสวนที่เปนทรัพยสินของทางราชการที่เกิดความ26 
เสียหายใหอยูในสภาพใชงานได 27 

- ควรมีการประชาสัมพันธมาตรการการควบคุมภัยอันตรายตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตอชีวิตและ28 
ทรัพยสินภายในมหาวิทยาลัยที่ชัดเจนใหไดรับทราบโดยทั่วกัน 29 

  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีความเห็นวา เหตุท่ีขอเยียวยาดังกลาวไมมีระเบียบหรือ30 
กฎหมายที่สามารถดําเนินการได แตมหาวิทยาลัยอาจหามาตรการในการชวยเหลือ เชน ปรับปรุงรักษา31 
สภาพบานเรือนและซอมแซมสายไฟฟาใหอยูในสภาพที่เหมาะสมยิ่งขึ้น  แตท้ังน้ี ไมไดครอบคลุมถึง32 
อุปกรณเครื่องใชไฟฟาตางๆดวย และมอบใหรองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพรับขอเสนอแนะไป33 
พิจารณาดําเนินการตอไป 34 
 35 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 36 

5.1 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก ประจําป 37 
2552 งวด 6 เดือน (1 เมษายน -30 กันยายน 2552) 38 

  ตามที่สํานักงานตรวจสอบภายในเสนอ รายงานผลการตรวจสอบบัญชีศูนยประชุมอเนกประสงค39 
กาญจนาภิเษก ประจําป 2552 งวด 6 เดือน (1 เมษายน – 30 กันยายน 2552) ในคราวประชุมคณบดี ครั้งที่ 40 
11/2553 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2553 และรองอธิการบดีฝายทรัพยสินไดมีขอสังเกตใหหกัสวนที่ขาดทุนสะสมกอน 41 
ป 46 ออกกอน ซึ่งมหาวิทยาลัยไดใหความชวยเหลือศูนยประชุมฯ ในกรณีมีผลขาดทุนสะสมกอนป 46 แลว 42 
สํานักงานตรวจสอบภายในไดปรับปรุงงบดลุและรายงานผลการตรวจสอบบัญชีตามขอสังเกตเรียบรอยแลว ซึ่งมี43 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    44 
 45 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 13/2553 ณ วันศุกรท่ี 16 กรกฎาคม 2553 
หมายเหตุ ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 14/2553 ณ วันศุกรท่ี 20 สิงหาคม 2553 เรียบรอยแลว 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป  1 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  2 
 3 

5.2 แนวปฏิบัติในการจัดตั้ง การยุบรวม เปลี่ยนช่ือสวนราชการระดับคณะ ภาควิชา 4 
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา สํานักงานนโยบายและแผนการ5 
อุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมีบันทึก ที่ ศธ 0503(3)/ 8535 ลงวันที่  8 กรกฎาคม 6 
2553 แจงใหทราบวา ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแกน มีหนังสือที่ ศธ 0514.1.4.2/01532 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 7 
2553 ขอหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑหรือแนวปฏิบัติในการจัดตั้งการแบงสวนราชการ หรือการยุบรวมสวนราชการ8 
ในระดับคณะ ระดับภาควิชา และระดับงานหรือเทียบเทาในสํานักงานคณบดี สํานักงานผูอํานวยการ และกอง9 
ตางๆ ในสํานักงานอธิการบดี สามารถดําเนินการไดหรือไม หรือมีแนวทางดําเนินการอยางไรบาง เพื่อจะไดถือ10 
ปฏิบัติใหถูกตองตามกฎ ระเบียบ แบบแผนราชการ และเปนประโยชนในการบริหารราชการในมหาวิทยาลัย นั้น  11 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจงรายละเอียด ดังนี้  12 
1. กรณีการจัดตัง้สวนราชการขึ้นใหมนั้น มหาวิทยาลัยขอนแกน จะดําเนินการปรับปรุง13 

โครงสรางหนวยงานที่มีสถานภาพเปนสวนราชการโดยการจัดตั้งหนวยงานระดับคณะหรือเทียบเทา/ระดับ14 
ภาควิชาในคณะ สถาบัน สํานัก ศูนยที่มีฐานะเทียบเทาคณะ/ ระดับงานหรือเทียบเทาในสํานักงานคณบดี 15 
สํานักงานผูอํานวยการ และกองตางๆ ในสาํนักงานอธิการบดีเพิ่มขึ้น จะตองพิจารณาวาการจัดตั้งหนวยงาน16 
ดังกลาวเปนการเพิ่มอัตรากาํลังและงบประมาณหรือไม กลาวคือ หากมีผลใหเพิ่มอตัรากําลัง และทําให17 
งบประมาณดานบุคลากรของสวนราชการเพิ่มขึ้น มหาวิทยาลัยก็ไมสามารถดําเนินการจัดตั้งสวนราชการ18 
ดังกลาวใหมได  19 

2. กรณีที่มหาวิทยาลัยจะดําเนินการปรับปรุงหนวยงานระดับคณะ ภาควิชา โดยการยุบรวม 20 
ปรับปรุง หรือเปลี่ยนชื่อสวนราชการใหเหมาะสม โดยไมมีการเพิ่มจํานวนขาราชการหรือลูกจางโดยรวมของสวน21 
ราชการนั้น คือตองไมทําใหงบประมาณดานบุคลากรของสวนราชการนั้นเพิ่มขึ้น มหาวิทยาลัยสามารถ22 
ดําเนินการได ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยตองพิจารณาเหตุผล ความจําเปนทางดานวิชาการ ภายใตกรอบของนโยบาย23 
ของรัฐบาล การปฏิรูประบบราชการ และวัตถุประสงค ปรัชญาของมหาวิทยาลัย 24 
  ทั้งนี้ ขั้นตอนการแบงสวนราชการในสถาบันอุดมศึกษา กรณีจัดทําเปนกฎกระทรวงมีขั้นตอน ดังนี้  25 

1. ขั้นการพจิารณาของสภามหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศกึษาแตละแหง (ใหเปนไปตามกฎหมาย26 
จัดตั้งมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา) 27 

2. ขั้นทําเปนกฎกระทรวง หรือพระราชกฤษฎีกา 28 
2.1 เสนอคณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณากลั่นกรอง ขอใหเตรียมขอมลูเพื่อประกอบการ29 

พิจารณา ดังนี้  30 
2.1.1 หลักการและเหตุผล สาระสําคัญของการเสนอรางกฎกระทรวง 31 
2.1.2 แผนการเตรียมความพรอมดานบุคลากร โดยเฉพาะอาจารย อาคารสถานที่ 32 

และทรัพยากร 33 
2.1.3 ราง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการการแบงสวนราชการมหาวิทยาลัยขอนแกน 34 

พ.ศ. .... 35 
2.1.4 ตารางเปรียบเทียบโครงสรางเดิมกับโครงสรางใหม พรอมระบุภาระงาน (Job 36 

Description) ของแตละหนวยงานและอัตรากําลังจํานวนอาจารยและบุคลากร37 
ที่มีในปจจุบัน 38 

2.1.5 เอกสารที่แสดงสถานภาพปจจุบัน เชน โปรแกรมที่เปดสอน จํานวนนักศึกษา 39 
โดยสรุปและขอมูลอื่นๆ ที่ประกอบคําชี้แจงการแบงสวนราชการ 40 

2.1.6 แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 41 
2.2  เสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นชอบในการทําเปนกฎกระทรวง 42 

จากนั้นสงใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาพิจารณา และสํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตรีประกาศในราชกจิจานุเบกษา 43 
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    44 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 45 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ  46 
 47 

5.3  รายงานการจัดกิจกรรมโครงการขอนแกนมาราธอนนานาชาติ ครั้งท่ี 7 48 
  ตามที่โครงการขอนแกนมาราธอนนานาชาติ ไดรับอนุมัติงบประมาณเงินรายไดเพื่อใชในการ49 
จัดการแขงขันขอนแกนมาราธอน ครั้งที่ 7 นั้น จึงขอรายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้  50 
  รายรับ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2553  51 

1. รายรับครั้งที่ 7 ที่เกิดขึ้นในปงบประมาณ 2552 (มิถุนายน 2552-กันยายน 2552) และนําสง52 
เงินจํานวน 6,120 บาท 53 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 13/2553 ณ วันศุกรท่ี 16 กรกฎาคม 2553 
หมายเหตุ ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 14/2553 ณ วันศุกรท่ี 20 สิงหาคม 2553 เรียบรอยแลว 

2. รายรับครั้งที่ 7 ที่เกิดขึ้นในปงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 23 มิถุนายน 2553) 1 
12,448,594.40 บาท (ขอนแกนมาราธอนนําสงในระบบ 100,000 บาท)  2 

3. รายรับครั้งที่ 7 คางรับ (บริษัทกําลังเขียนเช็ค) เปนเงิน 50,000 บาท 3 
รวมรายรับสุทธิครั้งที่ 7 เปนเงิน 12,504,714.40 บาท (สิบสองลานหาแสนสี่พันเจ็ดรอยสิบสี่4 

บาทสี่สิบสตางค)   5 
ในสวนของรายจายการจัดการแขงขันขอนแกนมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 7 มีรายการเบิกจาย6 

ในปงบประมาณ 2552 เปนเงิน 207,711.71 บาท เบิกจายในปงบประมาณ 2553 เปนเงิน 11,511,200 บาท 7 
และมีรายการคางจายเงินรางวัลเปนเงิน 34,988 บาท รวมรายจายที่คาดวาไดใชจายในการแขงขันขอนแกน8 
มาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 7 เปนเงิน 11,753,899.71 บาท มีรายไดคงเหลือ 750,814.69 บาท (เจ็ดแสนหา9 
หมื่นแปดรอยสิบสี่บาทหกสิบเกาสตางค) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    10 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 11 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  12 

5.4  รายงานเงินบริจาคจากศิษยเกา 13 
ดวยสํานักงานบริหารกิจการศิษยเกา มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดเสนอรายงานเงินบริจาคจาก14 

ศิษยเกาและผูมีจิตศรัทธาของคณะตางๆ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552-30 มิถุนายน 2553 รวมเปนเงินทั้งส้ิน 15 
6,581,301.90 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 16 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 17 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ และขอใหตรวจสอบยอดเงินบริจาคของวิทยาลัยการปกครอง18 
ทองถ่ินดวย 19 
 20 

5.5  ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของ21 
ขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ 22 

 ประธานเสนอตอที่ประชุมวา กรมบัญชีกลางไดมีหนังสือที่ กค 0406.4/ว 224 ลงวันที่ 30 23 
มิถุนายน 2553 แจงใหมหาวิทยาลัยทราบวา ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย การเบิกจายเงินคาตอบแทน24 
นอกเหนือจากเงินเดือนของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 ขอ 4 ได25 
กําหนดหลักเกณฑการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของขาราชการและลูกจางประจําของ26 
สวนราชการ ใหยกเลิกความในขอ 6 ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย การเบิกจายเงินคาตอบแทน27 
นอกเหนือจากเงินเดือนของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม โดย28 
ใหใชความตอไปนี้แทน  29 

 “ขอ 6 ใหขาราชการที่ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ และผูดํารง30 
ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโส เฉพาะผูที่เคยดํารงตําแหนงระดับ 8 หรือ 8 ว ตามพระราชบัญญัติระเบียบ31 
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 หรือขาราชการที่ดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง ที่เคยดํารงตําแหนง32 
ระดับ 9 ซึ่งไมมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และ33 
องคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการนั้น เห็นสมควรใหตําแหนงดังกลาวมีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทน34 
เปนรายเดือนในอัตราเดือนละ 3,500 บาท โดยเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแหงชาติ (กงช.) 35 
พิจารณาใหความเห็นชอบแลว ไดรับคาตอบแทนพิเศษเปนรายเดือนในอัตราเดือนละ 3,500 บาท 36 

ใหขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงระดับ 8 หรือ 8 ว หรือตําแหนงที่เทียบเทา ซึ่งไมมีสิทธิไดรับ37 
เงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงไดรับเงินคาตอบแทนเปนรายเดือน ใน38 
อัตราเดือนละ 3,500 บาท 39 

ใหขาราชการทหารหรือขาราชการตํารวจซึ่งดํารงตําแหนงที่มีลักษณะเปนงานสนับสนุน40 
ประเภทประสานงาน กํากับ ดูแล ใหคําปรึกษา และงานมอบหมายพิเศษ และเปนตําแหนงที่เทียบเทากับ41 
ตําแหนงขาราชการพลเรือนระดับ 9 ขึ้นไป ซึ่งไมมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน42 
และเงินประจําตําแหนงไดรับเงินคาตอบแทนเปนรายเดือนในอัตราเดือนละ 3,500 บาท 43 

ขาราชการประเภทอื่นนอกเหนือจากขาราชการวรรคสาม ซึ่งดํารงตําแหนงระดับ 9 หรือ44 
เทียบเทาขึ้นไป ซึ่งไมมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง แต45 
ปฏิบัติงานในตําแหนงซึ่งมีลักษณะงานเดียวกับขาราชการตามวรรคสอง ถาองคกรกลางบบริหารงานบุคคลของ46 
ขาราชการนั้นเห็นสมควรใหตําแหนงดังกลาวมีสิทธิไดรับเงินตอบแทนเปนรายเดือนในอัตราเดือนละ 3,500 47 
บาท ใหเสนอคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแหงชาติ (กงช.) เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ” 48 

กรมบัญชีกลางพิจารณาแลว ขอเรียนวา เนื่องจากสวนราชการจํานวนมากมีความเขาใจที่49 
คลาดเคลื่อนและไดหารือในกรณีของผูที่มีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทนเปนรายเดือนในอัตราเดือนละ 3,500 บาท 50 
ตามระเบียบฯ ขอ 6/1 ดังนั้น เพื่อใหการเบิกจายเงินคาตอบแทนดังกลาว เปนไปโดยถูกตองและเปนไปใน51 
แนวทางเดียวกัน จึงเห็นสมควรเวียนซอมความเขาใจวา การเบิกจายคาตอบแทนเปนรายเดือนในอัตราเดือนละ 52 
3,500 บาท ตามระเบียบ 6/1 นั้น กําหนดสิทธิใหเฉพาะขาราชการที่มีสิทธิอยูเดิม คือ เคยดํารงตําแหนงระดับ 53 
8 หรือ 8 ว ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 กอนที่จะไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 13/2553 ณ วันศุกรท่ี 16 กรกฎาคม 2553 
หมายเหตุ ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 14/2553 ณ วันศุกรท่ี 20 สิงหาคม 2553 เรียบรอยแลว 

ใหมตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 11 ธันวาคม 2551) 1 
สําหรับกรณีผูที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ และตําแหนงประเภท2 
ทั่วไป ระดับอาวุโส ภายหลังจากพระราชบัญญัติฯ มีผลบังคับใช นั้น ยังไมสามารถเบิกจายเงินคาตอบแทน3 
ดังกลาวได เนื่องจากขณะนี้ระเบียบฯ ไมรองรับการเบิกจาย ซึ่งกรมบัญชีกลางอยูระหวางเสนอแกไขปรับปรุง4 
ระเบียบฯ และกําหนดใหมีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทนฯ ยอนหลังนับตั้งแตวันที่ 11 ธันวาคม 2551 หรือนับแต5 
วันที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    6 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 7 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  8 
 9 

5.6  ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิพิเศษของมหาวิทยาลัยของรัฐ และแนวทาง10 
ปฏิบัติในการจางมหาวิทยาลัยของรัฐในการบริการดานวิชาการและการวิจัย 11 

  กระทรวงการคลังไดมีหนังสือที่ กค 0521.3/ว 60 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2553 แจงให12 
มหาวิทยาลัยทราบวา  ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวนัที่ 2 กุมภาพันธ 2531 อนุมัติใหทุกมหาวิทยาลัยของ13 
รัฐไดรับสิทธิพิเศษประเภทไมบังคับ เกี่ยวกับการใหบริการดานวิชาการและการวิจัยในขอบเขตสาขาวิชาที่จัดให14 
มีการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยนั้นๆ โดยใหสวนราชการ รัฐวสิาหกิจ หนวยงานตามกฎหมายวาดวย15 
ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น 16 
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ ส่ังจางหรือใชบริการดานวิชาการและการวิจัย จากมหาวิทยาลัยของรัฐดังกลาวได 17 
โดยใชวิธีกรณีพิเศษ ซึ่งตอมากระทรวงการคลังแจงเวียนซอมความเขาใจหลักเกณฑและขอบเขตของการ18 
ไดรับสิทธิพิเศษในเรื่องดังกลาวเพื่อใหการปฏิบัติเปนไปดวยความถูกตองและเปนแนวทางเดียวกัน นั้น  19 
  กระทรวงการคลังแจงวา คณะกรรมการพจิารณาสิทธิพิเศษของหนวยงานและรัฐวิสาหกิจ ซึ่ง20 
แตงตั้งโดยคณะรัฐมนตรีพจิารณาเห็นวา โดยที่การจางมหาวิทยาลัยของรัฐเพื่อใหบริการดานวชิาการและการ21 
วิจัยตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2531 ดังกลาวขางตน เปนการจางในลักษณะใหบริการดาน22 
วิชาการและการวิจัยที่ปรากฏอยูในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไข23 
เพิ่มเติม ในสวนของการจางที่ปรึกษาแลว ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติในเรื่องการจางดังกลาวเกิดความชัดเจน24 
ยิ่งขึ้น และเปนไปในแนวทางเดียวกัน จึงเห็นควรใหยกเลิกหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุดที่ กค 0421.3/ว 120 25 
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 และขอแจงซักซอมความเขาใจหลักเกณฑและขอบเขตการจางมหาวิทยาลัย26 
ของรัฐในเรื่องการใหบริการดานวิชาการและการวิจัยเสียใหมเปนดังนี้ 27 
  1. การจางมหาวิทยาลัยของรัฐเพื่อใหบรกิารดานวิชาการและการวิจัยในขอบเขตสาขาวิชาที่28 
จัดใหมีการเรยีนการสอนภายในมหาวิทยาลัยนั้น ในความหมายดังกลาว หมายความถึงสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ 29 
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ ผูวาจางตองการผลสําเร็จของงานเปนงานวิชาการเปนสําคัญ เชน การใหแนวคิดการ30 
ออกแบบ รวมถึงผลิตส่ือเพื่อใหเปนแบบตามแนวความคิดที่ไดมีการวางแผน รวมถึงการจัดใหมกีารศึกษา การ31 
อบรม การสัมมนาในเรื่องนั้น การตรวจวิเคราะห สํารวจ และทดสอบ การวางระบบการใหคําปรึกษาแนะนํา การ32 
ใหบริการเครือ่งมือและอุปกรณ การเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม งานบริการในการศึกษา คนควา สํารวจ วิจัย 33 
และพัฒนา เปนตน โดยการรับบริการของมหาวิทยาลัยของรัฐ จะตองไมมีผลกระทบเสียหายตอการสอนการ34 
วิจัย และการปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามปกติของอาจารย ซึ่งกรณีนี้มิใชเปนเรื่องการจางใหทําของหรือจางเหมา35 
บริการตามคํานิยาม ขอ 5 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 36 
หรือระเบียบวาดวยการพัสดุที่หนวยงานนั้นๆ ถือปฏิบัติ ทั้งนี้ หลักการดังกลาวหมายความรวมถงึ หากมีกรณีการ37 
จางมหาวิทยาลัยของรัฐตามนัยมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวขางตน ซึ่งมีงานจางทําของรวมอยูดวย และในการจาง38 
ครั้งนี้มีเงินงบประมาณหรือเงินอื่นใดในสวนของเนื้อหางานจางบริการดานวิชาการและการวิจัยมากกวาในสวน39 
ของการจางทําของ ถือไดวาเปนงานจางบริการดานวิชาการและการวิจัย  40 
  2. โดยที่ในปจจุบันระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไข41 
เพิ่มเติม ไดกาํหนดใหมีการจางที่ปรึกษาแยกเปนการจัดการประเภทหนึ่ง และการจางที่ปรึกษานี้ หมายความ42 
รวมถึงการจางวิจัยและการจางบริการทางวิชาการบางสวนดวย ซึ่งเรื่องนี้สํานักนายกรัฐมนตรี ไดเคยมีหนังสือ43 
แจงแนวทางปฏิบัติในการจางบริการดานวิชาการและการวิจัยไวแลวตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรีที่ นร 44 
(กวพ) 1204/ว 2314 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2538 สรุปไดวา เนื่องจากการจางที่ปรึกษามีวิธีดําเนินการจางได 2 45 
วิธี คือ วิธีตกลง และวิธีคัดเลือก ดังนั้น เพื่อประโยชนในการปฏิบัติในกรณีที่สวนราชการมีความประสงคจะจาง 46 
มหาวิทยาลัยของรัฐใหบริการวิชาการดานวิชาการและการวิจัยตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของการ47 
จางที่ปรึกษา ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมแลว ใหสวน48 
ราชการดําเนนิการจางโดยวิธีตกลงไดโดยอนุโลม ดังนั้น จึงขอใหสวนราชการ รัฐวสิาหกิจ หรือหนวยงานอื่น49 
ของรัฐ ถือปฏิบัติในการจางดังกลาวตามระเบียบวาดวยการพัสดุที่หนวยงานนั้นๆ ถือปฏิบัติตามแนวทางของ50 
หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรขีางตนดวย 51 
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    52 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 53 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 13/2553 ณ วันศุกรท่ี 16 กรกฎาคม 2553 
หมายเหตุ ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 14/2553 ณ วันศุกรท่ี 20 สิงหาคม 2553 เรียบรอยแลว 

5.7  คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สป 454/2553 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม 1 
ตรวจสอบ ประเมินผลและสนับสนุนการตรวจราชการในระดับจังหวัด 2 

  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดสงสําเนาคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สป. 454/2553 3 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2553 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและสนับสนุนการตรวจ4 
ราชการในระดับจังหวัด ซึ่งมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการและผูแทนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุก5 
แหงในจังหวัดรวมเปนกรรมการดวย มาเพื่อทราบและประสานการตรวจราชการตอไป ซึ่งมีรายละเอียดตาม6 
เอกสารประกอบวาระการประชุม    7 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 8 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  9 
 10 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ   11 

6.1 การเสวนาเครือขายการจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย 12 
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา  ดวยมหาวิทยาลัยขอนแกนไดเขา13 
รวมเปนสมาชิกเครือขายจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบดวยกลุมสมาชิกสําคัญ  7 แหง  คือ 14 
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัย15 
มหาสารคาม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งไดมีการจัดทําบันทึกขอตกลง16 
ความรวมมือเครือขายจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย เปนฉบับที่ 2  ที่ครอบคลุมระยะเวลาระหวางวันที่ 1  17 
สิงหาคม 2551 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 โดยมีขอตกลงที่จะรวมกันสนับสนุนและพัฒนาความรวมมือใน18 
การจัดการความรูประเด็นที่สําคัญ  คือ 19 

(1) แลกเปลี่ยนหัวขอความรู ประสบการณ และการดําเนินการจัดการความรูในสถาบันของ20 
ตนเอง 21 

(2) แสวงหา ศึกษา เรียนรูเครือ่งมือที่ใชในการจัดการความรู 22 
(3) ปรึกษาหารือและจัดทําแผนงาน/โครงการ ศึกษาวิจัย 23 
(4) จัดสัมมนา ฝกอบรม 24 
(5) จัดทําฐานขอมูลเพื่อประโยชนรวมกัน 25 
(6) รวมมือกับเครือขายการจัดการความรูขององคกรและสถาบันอื่นเพิ่มขึ้นดวยรูปแบบและ26 

วิธีการตาง ๆ  27 

  ในสวนกิจกรรมความรวมมือการจัดเสวนาเครือขายการจดัการความรูระหวางมหาวิทยาลัย ที่28 
กําหนดใหมหาวิทยาลัยสมาชิกหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนการรับเปนเจาภาพ  ซึ่งไดดําเนินการจัดการเสวนา ฯ มา29 
อยางตอเนื่อง   30 

โดยในป พ.ศ.2553 นี้ไดมีการจัดการเสวนาเครือขายการจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย  31 
มาแลว 1 ครั้ง คือ การจัดการเสวนาเครือขายการจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 17 (1/2553) โดย 32 
มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนเจาภาพการจัดเสวนา ฯ ระหวางวันที่ 22-23 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส 33 
ในหัวขอเรื่อง “คุณภาพของการจัดการศึกษา”  นั้น จนกระทั่งครบรอบการเปนเจาภาพจัดเสวนาเครือขายการ34 
จัดการความรูระหวางมหาวทิยาลัย  ครั้งที่ 18 (2/2553) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระหวางวันที่   35 
2-3 สิงหาคม 2553 กําหนดจัดในหัวขอเรื่อง “คุณภาพการศึกษาสูการเรียนรูและการพัฒนาชุมชน” ซึ่งมี36 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 37 

ทั้งนี้ ในสวนของมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดมีการจัดโครงการ “Show & Share” เพื่อ38 
แลกเปลี่ยน เรียนรู การแสดงความสําเร็จและความภาคภูมิใจของบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนประจํา39 
ทุกป โดยจัดติดตอกันมาแลว 3 ป ในปที่ 4 นี้ จะจัดโครงการ “The 4th KKU SHOW and SHARE 2010”  ใน40 
วันที่  27  สิงหาคม 2553 เวลา 08.00-17.30 น. ณ บริเวณลานชั้น  1  และชั้น 2 อาคารวิทยาลัยปกครองสวน41 
ทองถิ่น 42 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 43 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  44 
 45 

6.2 ขออนุมัติใชเงินรายไดเพื่อทดรองจายเปนคากอสรางอาคารโรงพยาบาลสัตวฯ 46 
  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา  ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดวาจางบริษัท วรนิทัศน จํากัด ให47 
ทําการกอสรางอาคารโรงพยาบาลสัตวฯ 1 หลัง ในวงเงินทั้งส้ิน 203,790,000 บาท (สองรอยสามลานเจ็ดแสน48 
เกาหมื่นบาทถวน) ผูกพันงบประมาณป 2552-2554 จํานวนงวดงาน 24 งวด ตามสัญญาจางเลขที่ สธ. 74/2553  49 
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2551 นั้น  50 
  เนื่องจากทางบริษัทฯ ไดสงมอบงานในงวดที่ 18 ซึ่งจะตองเบิกจายเงินใหบริษัทฯ จํานวน 51 
6,113,700 บาท (หกลานหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดรอยบาทถวน) แตมหาวิทยาลัยขอนแกนไมสามารถ52 
จายเงินคากอสรางดังกลาวได เนื่องจากยังไมไดรับจัดสรรงบประมาณจากงบกลางที่มหาวิทยาลัยขอไป ดังนั้น 53 
เพื่อไมใหการกอสรางหยุดชะงัก จึงขอเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาใหใชเงินรายไดของมหาวิทยาลัยทดรอง54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 13/2553 ณ วันศุกรท่ี 16 กรกฎาคม 2553 
หมายเหตุ ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 14/2553 ณ วันศุกรท่ี 20 สิงหาคม 2553 เรียบรอยแลว 

จายไปกอนตั้งแตงวดที่ 18 เปนตนไป จนกวาจะไดรับจัดสรรเงินงบประมาณแผนดินมาจายใหกับทางบริษัทฯ 1 
ตามสัญญาตอไป ซึ่งในการนี้สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2 
2553 ไดเคยมีการอนุมัติเงินรายไดเพื่อชําระคากอสรางในงวดที่ 15 (บางสวน) งวดที่ 16 และงวดที่ 17 ใน3 
วงเงิน 12,838,820 บาท (สิบสองลานแปดแสนสามหมื่นแปดพันแปดรอยยี่สิบบาทถวน) เทานั้น จึงเสนอที่4 
ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบใชเงินรายไดมหาวิทยาลัยทดรองจายคากอสรางอาคารโรงพยาบาลสัตวฯ 5 
อีกครั้งหนึ่ง กอนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร6 
ประกอบวาระการประชุม  7 

จึงเรียนมาเพือ่พิจารณา 8 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใชเงินรายไดมหาวิทยาลัยทดรองจายเปนคา9 
กอสรางอาคารโรงพยาบาลสัตวฯ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบโดยขอ10 
อนุมัติในหลักการใหขอใชเงินรายไดมหาวิทยาลัยทดรองจายเปนคากอสรางอาคารโรงพยาบาลสัตวฯ 11 
จนกวาการกอสรางอาคารจะเสร็จเรียบรอย 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
           (รองศาสตราจารยสัญญา  รอยสมมุติ) 19 

รองอธิการบดีฝายบุคคลและการพัสดุ 20 
                          ปฏิบัติหนาที่เลขานุการที่ประชุมคณบดี 21 

นางสาวลัลธริมา  ประจง 22 
นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์ 23 
ผูจดรายงานการประชุม  24 


