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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครั้งที่  5/2550  ณ  วันศุกรที่  9 มีนาคม 2550
หมายเหตุ : ไดรบัการรบัรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 6/2550 เม่ือวันที่ 16 มีนาคม 2550 เรียบรอยแลว

รายงานการประชุมคณบดี
คร้ังที่ 5/2550

เมื่อวันศุกรที่ 9 มนีาคม 2550
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ

                                             
ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต  สกลไชย อธิการบดี ประธาน
2. ผศ.อารมย  ตตัตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายบริหาร
3. รศ.วิภาพร  วรหาญ ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล

แทนรองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล
4. นายวสุ  เชาวพานนท ผูชวยอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ

แทนรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
5. ผศ.ดารณี  หอมดี ผูชวยอธกิารบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี

แทนรองอธกิารบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี
6. ผศ.อนุชา  นิลประพันธ ผูชวยอธกิารบดีฝายพัฒนานักศึกษา

แทนรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
7. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธุ รองอธกิารบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ
8. นายวินัย  ใจขาน รองอธิการบดีฝายสงัคมและชุมชนสัมพันธ
9. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก รองอธกิารบดีวิทยาเขตหนองคาย
10. ผศ.อัญชลี  ตตัตะวะศาสตร รองคณบดีฝายวิชาการ

แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
11. รศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ คณบดคีณะเกษตรศาสตร
12. ผศ.ธนากร  วงศวัฒนาเสถียร รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ

แทนคณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร
13. ศ.ละออศรี  เสนาะเมือง คณบดคีณะวิทยาศาสตร
14. ผศ.เสาวมาศ  เถื่อนนาดี รองคณบดีฝายบริหารและพัฒนาบุคลากร

แทนคณบดคีณะพยาบาลศาสตร
15. รศ.สัญญา  รอยสมมุติ รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร
16. ผศ.เยาวลักษณ  อภิชาติวัลลภ คณบดคีณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
17. รศ.ชูชาติ  อารีจิตรานุสรณ คณบดคีณะเทคนิคการแพทย
18. รศ.พิษณุ  อุตตมะเวทิน คณบดคีณะสาธารณสุขศาสตร
19. นายเอกสิทธิ์  อตุรวิเชียร รองคณบดีฝายคลินิก

แทนคณบดคีณะทันตแพทยศาสตร
20. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย คณบดคีณะเภสัชศาสตร
21. ผศ.คณิต  วิชิตพันธุ รองคณบดีฝายแผนและพัฒนา

แทนคณบดีคณะเทคโนโลยี
22. รศ.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย คณบดคีณะสัตวแพทยศาสตร
23. ผศ.ธนสิทธิ์  จันทะรี รองคณบดีฝายวิจัย

แทนคณบดคีณะสถาปตยกรรมศาสตร
24. รศ.มันทนา  สามารถ คณบดคีณะวิทยาการจัดการ
25. ผศ.รุง  ธีระพิจิตร คณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร
26. ผศ.วีระศักดิ์  จารุชัยนิวัฒน ประธานฝายพัฒนาวิชาการ

แทนผูรักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร
27. รศ.สมาน  ลอยฟา ผูอ ํานวยการสํ านักวิทยบริการ

(ส ํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู)
28. นายอนัตต  เจาสกุล ผูอ ํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
29. รศ.สมภพ  พระธานี ผูอ ํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
30. รศ.อํ านวย  คํ าตื้อ ผูอ ํานวยการศูนยบริการวิชาการ
31. รศ.พีระศักดิ์  ศรีฤาชา ผูอ ํานวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล

(ส ํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)
32. นางบุบผา  ชอบใช รองประธานสภาขาราชการและลูกจาง คนที่ 2

แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง
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33. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพันธ
เลขานุการที่ประชุม

34. นางสังวาลย  ชางทอง ผูชวยเลขานุการที่ประชุม

ผูไมมาประชุมเน่ืองจากติดราชการและภารกิจอ่ืน
1.  ศ.สทุธิพันธุ  จิตพิมลมาศ ผูอ ํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
2.  นายสมศักดิ์  ทองเอี่ยม รองประธานสภาคณาจารย

ปฏิบตัหินาที่แทนประธานสภาคณาจารย

ผูเขารวมประชุม
1.  ผศ.บุญสง  วฒันกิจ รองผูอํ านวยการฝายบริหาร

แทนผูอ ํานวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

เร่ิมประชุมเวลา 09.50 นาฬิกา

ประธานกลาวเปดประชุม และกอนดํ าเนินการประชุม ประธานไดกลาวตอนรับและแนะนํ าคณบดี
ผูอ ํานวยการ ที่มารับตํ าแหนงใหม เร่ิมปฏิบตัิงานตั้งแตวันที่ 8 มีนาคม 2550 ดังน้ี

1. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย ด ํารงตํ าแหนง คณบดคีณะเภสัชศาสตร
2. รศ.อํ านวย  คํ าตื้อ ด ํารงต ําแหนง ผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ
3. ศ.สทุธิพันธ  จิตพิมลมาศ ด ํารงตํ าแหนง ผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
4. ผศ.อนัตต  เจาสกุล ด ํารงต ําแหนง ผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร
ทีป่ระชมุปรบมอืใหการตอนรับ และจากนัน้ ประธานไดด ําเนินการประชมุตามระเบยีบวาระดงัตอไปน้ี

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองแจงตอที่ประชุม  
1.1  รัฐมนตรีประจํ าสํ านักนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานแจงตอที่ประชุมวา วันที่ 9 มีนาคม 2550 รัฐมนตรีประจํ าสํ านักนายกรัฐมนตรี คุณหญิง

ทพิาวดี  เมฆสวรรค ก ําหนดเดินทางมาเปนประธานเปดการประชุมสัมมนาและบรรยายพิเศษ เร่ือง “การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม และการสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหแกขาราชการ” ณ  หองสัมมนา  1
อาคารเพียรวิจิตร คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พรอมเย่ียมชม ศูนยปฏิบัติการรวมกลุมจังหวัด
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ และสถาบันยุทธศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และนอกจากนี้ ในวันเดียวกันเวลา
ประมาณ 12.00 น. ฯพณฯ เอกอคัรราชฑูตอินโดนีเซียประจํ าประเทศไทย  มีก ําหนดเดินทางมาเยี่ยมชม
มหาวิทยาลัยขอนแกนดวย

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณบดี คร้ังที่ 4/2550 เมือ่วันที่ 16 กมุภาพันธ 2550
ทีป่ระชมุมีมติใหแกไขดงัน้ี
- หนา 2 วาระ 4.2 และหนา 5 วาระที ่4.3  ต ําแหนง  “รองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศ” ใหแกไขเปน  “ผู

รักษาราชการแทนรองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศ”    
- หนา 4 ประเดน็ยุทธศาสตรที ่3 ขอ 5 ขอความ “...นอกสถานทีด่วย”  ใหแกไขเปน “...นอกเขตจังหวดัขอนแกน

ดวย”
เม่ือแกไขเรียบรอยแลว ทีป่ระชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุคร้ังที ่4/2550 เม่ือวนัที ่16 กมุภาพันธ 2550

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสบืเน่ืองจากการประชุมคร้ังกอน   
3.1  ขออนุมติัจดัการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

                              และการสื่อสาร ในลักษณะโครงการพิเศษ
คณบดคีณะวทิยาศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา สืบเน่ืองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังที่

1/2550 เม่ือวนัที ่12 มกราคม 2550 ไดพิจารณาเร่ืองการขออนุมัติดํ าเนินการจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตร
บณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในลักษณะโครงการพิเศษ  แลวมีมติเหน็ชอบในหลกัการ
โดยขอใหคณะฯพิจารณาความเหมาะสมในเรือ่ง ภาระงาน การพัฒนาทางวชิาการของคณาจารยตลอดจนการบรหิาร
จัดการทีจ่ะเกดิข้ึนในอนาคต  และใหนํ าเสนอทีป่ระชมุคณบดเีพ่ือพิจารณาอกีคร้ัง น้ัน  บดัน้ี คณะฯไดด ําเนินการแลว
จึงนํ าเสนอทีป่ระชมุเพ่ือพิจารณาซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
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มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลวเห็นชอบใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป
โดยมขีอเสนอแนะใหคณะฯจดัท ําขอมลูเพิม่เติม ในเร่ืองสดัสวนของคณาจารย และภาระงานปจจบุนั รวม
ถงึแผนการพฒันาทางวชิาการของคณาจารยเพือ่รองรบัการด ําเนินการของหลกัสูตรในอนาคตดวย

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา
4.1  พจิารณาการอทุธรณคํ าส่ังลงโทษนักศึกษาทุจริตการสอบปลายภาคตน

                   ปการศึกษา 2549
เลขานุการทีป่ระชุมในฐานะประธานกรรมการพิจารณาการอุทธรณค ําสั่งลงโทษนักศึกษาทุจริต

การสอบ กรณีนายจํ านงคศักด  โกสยี  นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร ชั้นปที่ 2 รหัสประจํ าตัว 483040012-3
โดยนักศึกษาถูกลงโทษ ตามค ําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร ที ่594/2549 สัง่ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2549
ใหปรับตกทกุรายวชิาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2549 จํ านวน 7 วิชา คือ

1. วชิา 170 121  Engineering Mathematics II  
2. วชิา 171 100  Statics
3. วชิา 172 201  Fundamentals of Electrical Engineering
4. วชิา 173 200  Agricultural Soil Engineering
5. วชิา 178 110  Computer Programming
6. วชิา 315 112  Fundamentals of Phusics II
7. วชิา 864 101  Music  Appreciaiton
ตอมา นายจํ านงคศักดิ์  โกสยี ไดมีหนังสือลงวันที่ 7 ธันวาคม 2549 ย่ืนอุทธรณ คณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณฯ ไดประชมุพิจารณาขอเท็จจริงรับฟงเปนยุติไดความวา นักศึกษาดังกลาว กระทํ าการทุจริตใน
การสอบและฝาฝนระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนเกี่ยวกับการสอบประจํ าภาคฯ  แตโดยพฤติการณแหงการกระทํ า
ผิดและฝาฝนระเบียบฯ ดงักลาว มีเหตอุนัควรปราณี เน่ืองจากขอเท็จจริงตามที่คณะวิศวกรรมศาสตรรายงานมา
น้ัน ไมปรากฏวา บคุคลดงักลาวเคยกระทํ าผิดมากอนและหรือมีพฤติกรรมการกระทํ าผิดซ้ํ าและไมหลาบจํ าแต
อยางใด เพ่ือเปนการใหโอกาสแกนักศึกษาใหกลับตัวประพฤติตนเปนคนดี มีความซ่ือสัตยสุจริต จึงเห็นควรลด
โทษลงโดยใหปรับตกในทุกรายวิชาที่เขาสอบแลว สํ าหรับการศึกษาศึกษา ตามนัยขอ 12.1.2 แหงระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสอบประจํ าภาคของนักศึกษา พ.ศ.2547 ซ่ึงสอดคลองกับบรรทัดฐานในการถือ
ปฏิบตัติามมตทิีป่ระชมุคณบดีที่เคยพิจารณาใหความเห็นชอบกรณีทํ านองเดียวกันมาแลว

ผูชวยอธกิารบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอตอที่ประชุมเพ่ิมเติมวา มหาวทิยาลัยไดมีคํ าสั่งลงโทษ
ทางวนัิยกบันักศกึษารายดงักลาวดวยแลว โดยการตัดคะแนนความประพฤติ ซ่ึงมีผลใหนักศึกษาตองพักการเรียน
จํ านวนหนึ่งภาคการศึกษา

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมมีติยกอุทธรณ โดยเห็นชอบการลงโทษนักศึกษารายดงักลาว

ตามคํ าส่ังคณะวิศวกรรมศาสตร ที ่594/2549 ส่ัง ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2549  ใหปรับตกทุกราย
วชิาทีล่งทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2549 จํ านวน 7 วิชา

4.2  รางระเบยีบฯ วาดวย คาตอบแทนในการใหบริการนอกเวลาราชการปกติ
        ทีค่ลินิกทนัต กรรมพเิศษ  คณะทันตแพทย พ.ศ. ...
ผูแทนคณบดคีณะทันตแพทยศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา ขอเสนอรางระเบียบฯ วาดวย คาตอบ

แทนในการใหบริการนอกเวลาราชการปกติที่คลินิกทันตกรรมพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร พ.ศ. ... เพ่ือให
เหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน  ทัง้น้ี คณะกรรมการประจํ าคณะทันตแพทยศาสตร คราวประชุมคร้ังที่ 17/2548
เม่ือวนัองัคารที ่27 ธันวาคม 2548 ไดใหความเห็นชอบแลว

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลวเห็นควร ใหคณะพจิารณาจดัท ําเปนระเบยีบฯ เกีย่วกบัการบรหิาร

และการด ําเนินการของคลนิิกทนัตกรรมพเิศษ  โดยระบไุวในระเบยีบฯ  ใหก ําหนดเรือ่งคาบริการรักษาพยาบาล
และคาตอบแทนการใหบริการ ใหออกเปนประกาศของคณะฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ ํา
คณะ  เพือ่ใหเกดิความคลองตัวในการบริหารจดัการและรองรบัตอการเปลีย่นแปลง  และให
นํ าเสนอตอทีป่ระชุมคณบดอีีกในคราวตอไป



- 4 -

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครั้งที่  5/2550  ณ  วันศุกรที่  9 มีนาคม 2550
หมายเหตุ : ไดรบัการรบัรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 6/2550 เม่ือวันที่ 16 มีนาคม 2550 เรียบรอยแลว

4.3   รางระเบยีบฯ วาดวย กองทนุท ํานุบ ํารุงศิลปวฒันธรรม มหาวทิยาลัยขอนแกน พ.ศ.2550
รองอธกิารบดฝีายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ เสนอตอที่ประชุมวา  เพ่ือใหการสงเสริม

การอนุรักษ และการพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรม เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับยุทธศาสตรดานทํ านุ
บ ํารุงศลิปวฒันธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น พรอมทั้งยังเปนเคร่ืองมือในการดํ าเนินการพัฒนาการเรียนการสอน จึงขอ
เสนอ รางระเบยีบฯ วาดวย กองทนุท ํานุบ ํารุงศลิปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ.2550 ซ่ึงมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมมีติเห็นชอบรางระเบยีบฯ ตามทีเ่สนอ ใหนํ าเสนอสภา

มหาวทิยาลัยเพือ่พจิารณาตอไป โดยมขีอคิดเห็นเสนอแนะ ดังน้ี
1. ช่ือระเบยีบฯ ควรพจิารณาเพิม่คํ าวา “ภูมปิญญาทองถิน่” เขาไปดวย
2. นิยาม คํ าวา “คณะ” ใหปรับปรุงขอความเพือ่ใหครอบคลมุวทิยาเขตหนองคายดวย
3. ขอ 5 เพิม่เปน “ขอ 5.4  รายไดจากกจิกรรมทีดํ่ าเนินการ”
4. ขอ 7.2 แกไขคํ าวา “ทาน” เปน “คน”
5. ขอ 7.4 ขอความ “ผูชวยอธกิารบดี 1 คน...” ใหแกไขเปน “ผูชวยอธกิารบดีทีไ่ดรับ
มอบหมาย  1 คน...” และเพิม่เปน “ขอ 7.5 ผูอํ านวยการส ํานักวฒันธรรม ท ําหนาทีเ่ปน
กรรมการและผูชวยเลขานุการ”

6. ขอ 8.1ขอความ “...ทศิทางการด ําเนินงาน และแผนการระดมทนุ...” ใหแกไขเปน “...
ทศิทางการด ําเนินงาน แผนการด ําเนินงาน และแผนการระดมทนุ...”

7. ขอ 8.2  ตัดขอความ “และออกประกาศ”  ออก   
8. ขอ 8.5 ใหเพิม่การแตงต้ังบคุคลภายนอกเปนทีป่รึกษาดวย

4.4  เสนอขอความเห็นชอบรายช่ือผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
        เพือ่รวมเปนกรรมการในคณะกรรมการประจํ าสํ านักวัฒนธรรม
รองอธกิารบดฝีายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ เสนอตอที่ประชุมวา  เพ่ือใหการบริหาร

งาน และการดํ าเนินงานของสํ านักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน เกดิประสิทธิภาพ  และบรรลุตามวัตถุ
ประสงค เปนศูนยกลางการดํ าเนินกิจกรรมการอนุรักษ เผยแพร และสงเสริมการเรียนรูวัฒนธรรมภูมิปญญาทอง
ถิน่ของชาติ และใหเปนไปตามระเบียบฯ วาดวยการบริหารสํ านักวัฒนธรรม พ.ศ.2547 ขอ 9 จึงขอเสนอรายชื่อผู
ทรงคณุวฒิุจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จํ านวน 8 คน เพ่ือขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีในการ
เสนอแตงตั้งเปนกรรมการฯ ดงัมีรายชื่อตอไปน้ี

1.  ผูชวยอธกิารบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ
2.  คณบดคีณะศึกษาศาสตร
3.  คณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร
4.  วฒันธรรมจังหวัดขอนแกน
5.  นายกเทศมนตรีนครขอนแกน
6.  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
7.  รศ.เฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี
8.  นางฉวีวรรณ  พันธุ
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมมีติเห็นชอบตามทีเ่สนอ

4.5  การแกไขขอกํ าหนดในการกอสรางหอพักสวัสดิการนักศึกษาสํ าหรับนักศึกษา
        มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย
รองอธกิารบดวีทิยาเขตหนองคายเสนอตอที่ประชุมวา คณะกรรมการอํ านวยการวิทยาเขต

หนองคาย ในคราวประชุมคร้ังที่ 2/2550 เม่ือวันที่ 13 กุมภาพันธ 2550 ไดมีมติเห็นควรแกไขขอกํ าหนดในการ
กอสรางหอพกัสวสัดกิารนักศึกษาสํ าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย จํ านวน 9 รายการ
และแกไขเอกสารการคดัเลือกผูลงทุนกอสรางหอพักสวัสดิการนักศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับที่ 1309/2549) เร่ือง เชญิชวนลงทุนกอสรางหอพักสวัสดิการนักศึกษา จํ านวน 5 รายการ มีรายละเอียด ดัง
น้ี
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ตารางเปรียบเทียบการเสนอขอปรบัปรุงขอก ําหนดในการกอสรางหอพักสวัสดิการนักศึกษา สํ าหรับนักศึกษา
มหาวทิยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย

ล ําดับ
ที่ หนา ขอ ขอความเดิม ขอความที่ปรับปรุงแลว

1 1 1. ผูประกอบการจะตองลงทนุกอสรางดงักลาว
ขางตนดวยทนุทรัพยของตนเองทัง้หมด และ
โอนสทิธใินการบริหารจดัการหอพกัสวสัดกิาร
นักศกึษาใหกบัผูประกอบการ มีก ําหนดเวลา
30 (สามสบิ) ป นับตัง้แต   1 พฤษภาคม 2551
มหาวทิยาลยัจะเปนผูจัดการเรียกเกบ็คาธรรม
เนียมหอพกัและคาบ ํารุงอืน่ ๆ  จากนักศกึษาที่
เขาพักอาศยัในแตละภาคการศกึษา  และจัด
สรรรายไดจากคาธรรมเนียมหอพักใหกบัผู
ประกอบการในอตัรา  รอยละ 95 ของรายได
และจะหกัสวนทีเ่หลอือกีรอยละ 5  เปนคา
ด ําเนินการของมหาวทิยาลยั

ผูประกอบการจะตองลงทุนกอสรางดงักลาว
ขางตนดวยทนุทรัพยของตนเองทั้งหมดและ
จะตองกอสรางใหแลวเสร็จ ภายใน  2 ป  ภาย
หลงัแลวเสร็จใหสงมอบอาคารดังกลาวเปน
ของ วิทยาเขตหนองคายและทํ าสัญญา
บริหารจัดการหอพัก โดยจะไดรับสิทธิใน
การเกบ็ผลประโยชน เปนเวลา     30 ป  
นับตัง้แตเร่ิมเปดใหบริการ   ภายหลังจาก
ลงนามในสัญญาและอยูในชวง  30 ป  ผู
สัญญาอาจเปลี่ยนคู สัญญาหรืออาจโอน
สทิธ ิ   ทั้งน้ีโดยความเห็นชอบของวิทยา
เขตหนองคายและคํ านึงถึงผลประโยชน
ของทางราชการเปนหลัก    มหาวิทยาลัย
จะเปนผู จัดการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหอ
พักและ   คาบํ ารุงอื่น ๆ จากนักศึกษาที่เขา
พักอาศยัในแตละภาคการศึกษา  และจัด
สรรรายไดจากคาธรรมเนียมหอพักใหกับผู
ประกอบการในอัตรา  รอยละ 95 ของราย
ได   และจะหักสวนที่เหลืออีกรอยละ 5  
เปนคาดํ าเนินการของมหาวิทยาลัย

2 1 2 โครงการกอสรางหอพักนักศึกษาที่
สามารถรับนักศึกษาได 500 หอง
(จํ านวนหอพัก 4-6 หลัง) ในวิทยาเขต
หนองคาย  โดยหอพักแตละหลังมี
จํ านวนหองพักประมาณ 100 หอง (หอง
ละไมเกิน 3 คน)  และจะตองดํ าเนินการ
กอสรางใหแลวเสร็จ   โดยตองเปดใช
งานไดอยางนอย 2 หลัง  ภายในภาค
เรียนที่ 2/2550 และไมเกิน วันที่ 1
กมุภาพันธ 2551

โครงการกอสรางหอพักนักศึกษาที่สามารถ
รับนักศึกษาไดไมนอยกวา 500 หอง ทั้งน้ี
ไมรวมหองอาจารยที่ปรึกษา ในขอ 3.1.6
(จํ านวนหอพัก 4-6 หลัง) ในวิทยาเขต
หนองคาย  โดยหอพักแตละหลังมีจํ านวน
หองพักประมาณ 100 หอง (หองละไมเกิน
3 คน)  และจะตองดํ าเนินการกอสรางให
แลวเสร็จ   โดยตองเปดใชงานไดอยาง
นอย 2 หลัง  ภายใน 365 วัน

3 3 3.2.4 ตดิตัง้พัดลมโคจรจํ านวน 1 (หน่ึง) ชดุ 
ตอหอง   จํ านวนไมตํ่ ากวารอยละ 50 
ของจํ านวนหองในแตละอาคาร   สวน
หองพักที่เหลือผูประกอบการสามารถ
พัฒนาปรับปรุงหอพัก   โดยการเพิ่มการ
บริการที่พิเศษกวาหอพักปกติ  เชน  การ
ติดเค ร่ืองปรับอากาศ  การติดตั้ ง 
เฟอรนิเจอรและสิ่งอํ านวยความสะดวก
อืน่ๆ  ฯลฯ

ตดิตัง้พัดลมโคจรจํ านวน 1 ชดุ ตอหอง  
จํ านวนไมตํ่ ากวารอยละ 50 ของจํ านวน 
หองในแตละอาคาร   ในกรณีที่ผูประกอบ
การตองการพัฒนาปรับปรุงหอพักโดยการ
เพ่ิมการบริการที่พิเศษกวาหอพักปกติ  เชน  
กา รติ ด เ ค ร่ื อ งป รับอ ากาศกา รติ ดตั้ ง
เฟอรนิเจอรและสิ่งอํ านวยความสะดวกอื่นๆ  
ฯลฯ  สามารถพัฒนาปรับปรุงหอพักโดยไม
ตดิตัง้พัดลมได แตจะทํ าได จํ านวนไมเกิน 
รอยละ 50 ของจํ านวนหองพักในอาคาร

4 3 3.2.7 ตดิตัง้เตารับชนิดมีกราวด ขนาด 20 A
250 V   จํ านวน  2 ชดุ ตอหองพัก

ตดิตัง้เตารับชนิดมีกราวด ขนาด 20 A
250 V   จํ านวนไมนอยกวา  2 ชดุ ตอหอง
พัก

5 3 3.3.4 ตดิตัง้ระบบเสาอากาศโทรทัศนหรือวิทยุ
พรอมโทรทัศนขนาดไมนอยกวา 29 น้ิว
ในหองอเนกประสงคสํ าหรับสันทนาการ

ตดิตัง้ระบบเสาอากาศโทรทัศนหรือวิทยุ
พรอมโทรทัศนขนาดไมนอยกวา 29 น้ิว
ในหองอเนกประสงค

6 4 3.4.1 จัดสรางทีจ่อดรถยนตจํ านวนไมนอยกวา 1
ชองคนั ตอ 20 ยูนิต

จัดสรางทีจ่อดรถยนตจํ านวนไมนอยกวา 1
ชองคนั ตอ 20 หอง
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ล ําดับ
ที่

หนา ขอ ขอความเดิม ขอความที่ปรับปรุงแลว

7 4 3.4.3 ตดิตัง้ระบบไฟฟาแสงสวางภายในโครง
การ ถนน  สนามกฬีา และทีจ่อดรถ

ตดิตัง้ระบบไฟฟาแสงสวางภายในโครงการ
ถนนและทีจ่อดรถ

8 4 4.2 แบบกอสรางอาคารและสิง่กอสรางตางๆ
จะตองไดรับการอนุมัตแิบบจาก
มหาวทิยาลยัขอนแกน  วทิยาเขต
หนองคาย

แบบกอสรางอาคารและสิง่กอสรางตางๆ   จะ
ตองไดรับการอนุมัติแบบจากมหาวิทยาลัย
ขอนแกน

9 4 5.2 จะกระท ําไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบ
จากมหาวทิยาลัยขอนแกน วิทยาเขต
หนองคาย กอนเทาน้ัน

จะกระท ําไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจาก
มหาวิทยาลัยขอนแกน กอนเทาน้ัน

ตารางเปรียบเทียบการเสนอขอปรบัปรุงเอกสารการคัดเลือกผูลงทุนกอสรางหอพักสวัสดิการนักศึกษาตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัที ่1309/2549) ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 เร่ือง เชิญชวนลงทุน
กอสรางหอพักสวัสดิการนักศึกษา

ล ําดบัที่ หนา ขอ ขอความเดมิ ขอความทีป่รับปรุงแลว หมายเหตุ
1 2 2.1

(6)
ตองมีผลงานการลงทนุกอสรางงานประเภท
เดยีวกนักบังานทีป่ระกวดราคาหรอืผลงานการ
บริหารโครงการหรือกจิการ  หรือผลงานการ
กอสรางทีม่หาวทิยาลยัพิจารณาเหน็วาเชือ่ถอื
ได

ตองมีผลงานการลงทนุกอสรางงาน
ประเภทเดยีวกนักบังานทีป่ระกวด
ราคาหรือผลงานการบรหิารโครงการ
หรือกจิการ  หรือผลงานที่
มหาวทิยาลยัพิจารณาเหน็วาเชือ่ถอื
ได

2 5 (4.1)
(ข)

โดยกจิการน้ันจะตองไมผิดกฎหมาย โดยกจิการน้ันจะตองไมผิดกฎหมาย 
และศลีธรรมอนัดี

3 7 4.3 ผูประกอบการจะตองกรอกปริมาณวสัดแุละ
ราคาในบญัชแีสดงปริมาณงานและราคา คา
กอสรางใหครบถวน  ซ่ึงจะตองแสดงรายการ
วสัดอุปุกรณ

ผูประกอบการจะตองกรอกปริมาณ
งานและราคาคากอสรางใหครบถวน
โดยแสดงราคาตอตารางเมตร หรือ
หนวยอืน่ๆ

4 9 5.2
(4)

มหาวทิยาลยัทรงไวซ่ึงสทิธทิีจ่ะไมพิจารณา
รับขอเสนอของผูประกอบการรายใดรายหนึง่

มหาวทิยาลยัทรงไวซ่ึงสทิธทิีจ่ะไม
พิจารณารับขอเสนอราคากอสราง
หรือสทิธปิระโยชนของผูประกอบ
การรายใดรายหนึง่

5 14 12.1 มหาวทิยาลยัจะจัดผูควบคมุงานกอสรางของ
มหาวทิยาลยัเขารวม  ในการควบคมุงานกบัผู
ควบคมุงานของผูประกอบการตามจ ํานวนที่
เหมาะสมกบัขนาดของงานกอสราง

มหาวทิยาลยัจะจัดผูควบคมุงานกอ
สรางของมหาวทิยาลยัเขารวม
จํ านวน 3 – 5 คน ในการควบคมุงาน
กบัผูควบคมุงานของผูประกอบการ

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณากอนนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป
มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมมีติใหนํ าเสนอสภามหาวทิยาลัยเพือ่พจิารณาตอไป โดยขอ

ใหแกไขในเอกสารขอก ําหนดฯ หนา 1 ขอความ “...ผูสัญญาอาจเปล่ียนคูสัญญา...” ใหแกไขเปน   “...ผู
รับสัญญาอาจเปลี่ยนคูสัญญา...”  และใหเพิม่เติมขอก ําหนดในประเดน็ใหมหาวทิยาลัยสามารถ  ซือ้คืน
ไดกอนก ําหนดเวลา 30 ป ดวย

4.6  รางงบประมาณประจํ าป 2550 ของศูนยวิจัยรวมเฉพาะทาง ดานสวนประกอบ
                              ฮารดดิสกไดรฟ

ผูแทนคณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร เสนอตอทีป่ระชมุวา ศนูยวจัิยรวมเฉพาะทางดานสวนประกอบ
ฮารดดิสกไดรฟ คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ขอเสนอรางงบประมาณประจํ าป 2550 โดยศูนยฯ
มีนโยบายเพือ่กอใหเกดิการพัฒนาเทคโนโลยีและเพ่ิมศักยภาพทางดานการออกแบบ การผลิต และการประกอบ
ชิน้สวนฮารดดสิกไดรฟของอุตสาหกรรมฮารดิสกไดรฟในประเทศ และรวมถึงการสนับสนุนทางดานเทคโนโลยี
เพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมและโซอุปทานของอุตสาหกรรมฮารดดิสกไดรฟ  นอกจากนี้ ยังมี
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เปาหมายในการผลติผูเชีย่วชาญและถายทอดผลงานวิจัยดังกลาวแกภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และชุมชนตางๆ
เพ่ือใหI/UCRC in HDD component เปนศนูยกลางการวิจัยวิศวกรรมฮารดดิสกไดรฟดานสวนประกอบของ
ฮารดดสิกไดรฟของประเทศไทยและภูมิภาพเอเชียตะวันออกเฉียงใต ดังน้ัน จึงไดจัดทํ ารางงบประมาณเพื่อให
สอดคลองกับนโยบายของศูนยฯ โดยจัดทํ างบประมาณแบบสมดุล มีประมาณการรายรับ-รายจาย จํ านวน
24,285,839 บาท ซ่ึงงบประมาณรายรับเปนงบประมาณสนับสนุนจาก NECTEC/สวทช. ซ่ึงมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม
 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณากอนนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป

มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมมีติเห็นชอบใหนํ าเสนอสภามหาวทิยาลัยเพือ่พจิารณาตอไป
โดยมขีอสังเกต และขอเสนอแนะ ดังน้ี

1.  เร่ืองคาตอบแทนบคุลากรขอใหพจิารณาตรวจสอบ อางองิกบัระเบยีบทีเ่กีย่วของดวย
2.  จ ํานวนตัวเลขและตวัหนังสือของจ ํานวนงบประมาณรวมไมตรงกนั ขอใหพจิารณา

ตรวจสอบใหถกูตองดวย

4.7  สถานภาพของสถาบันเอดส
รองอธกิารบดฝีายบริหารเสนอใหที่ประชุมพิจารณาศึกษาขอมูลตามเอกสารประกอบวาระการ

ประชมุและนํ ามาพิจารณาอีกคร้ังในการประชุมคราวตอไป
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ

4.8  แตงต้ังกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
รองอธกิารบดฝีายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธเสนอตอที่ประชุมวา เน่ืองจาก รศ.ดํ ารงค

หอมดี ซ่ึงเปนกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ไดหมดวาระการดํ ารงตํ าแหนง
ตัง้แตวนัที ่5 กมุภาพันธ 2550 ในการนี้ เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับฯ วาดวยคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวทิยาลัยขอนแกน พ.ศ.2536 ขอ 5.2 ทีป่ระชมุคณะผูบริหารไดมอบหมายให ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธุ
รองอธกิารบดฝีายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ เปนกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมฯ แทน
รศ.ด ํารงค  หอมดี จึงขอเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณากอนนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้ง ดังน้ี

1. รองอธกิารบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ   เปน กรรมการและเลขานุการ
2. ผูชวยอธกิารบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ  เปน ผูชวยเลขานุการ
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลวเห็นชอบใหนํ าเสนอสภามหาวทิยาลัยเพือ่พจิารณาตอไป

4.9  รูปแบบการจดัสรรเงนิคาธรรมเนยีมการศกึษาระดับปริญญาตร ีภาคปกต ิปการศึกษา 2550
รองอธกิารบดฝีายบริหารเสนอตอทีป่ระชมุวา ตามประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน ฉบบัที ่972/2549

เร่ือง คาธรรมเนียมการศกึษาส ําหรับนักศกึษาข้ันปริญญาตรี ภาคปกต ิพ.ศ.2550 ก ําหนดเรียกเกบ็คาธรรมเนียมการ
ศกึษา (Tuition Fee) แบบเหมาจาย และใหมีการจัดสรรคาธรรมเนียมการศึกษาใหคณะวิชาและหนวยงาน
สนับสนุนใหเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน น้ัน มหาวทิยาลยัจึงไดแตงตัง้คณะกรรมการก ําหนดหลกัเกณฑการจัด
สรรคาธรรมเนียมการศกึษา ตามค ําสัง่ มข.ที ่4689/2549 ลงวนัที ่8 ธนัวาคม 2549  ซ่ึงคณะกรรมการฯ ไดจัดประชมุ
และจัดท ํารูปแบบการจดัสรรคาธรรมเนียมการศกึษา ปริญญาตรี ภาคปกต ิปการศกึษา 2550 เรียบรอยแลว  ซ่ึงมีราย
ละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมเพ่ิมเติมวา ตามรางรูปแบบการจัดสรรคาธรรมเนียม
การศกึษา ปริญญาตรี ภาคปกติ ปการศึกษา 2550 ดงักลาว แบงการจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษาออกเปน
2 สวน คือ 1) คาสนับสนุนหนวยงานสวนกลาง จํ านวน 2,500 บาท โดยมหาวิทยาลัยจัดสรรตามภาระผูกพันและ
ความจ ําเปน  และ 2) คาสนับสนุนการจดัการศกึษา จํ านวน 5,500-9,500 บาท แบงออกเปน 2 สวน คอื 2.1 คาหนวยกติ
จัดสรรใหคณะเจาของวชิา (รวมคณะเจาของหลกัสตูร)  วชิาบรรยาย 60 บาทตอหนวยกติ และวชิาปฏบิตักิาร 120 บาท
ตอหนวยกติ (เฉลีย่โดยรวมประมาณจ ํานวน 1,200-1,800 บาท)  และ 2.2 คาพัฒนาศกัยภาพคณะเจาของหลกัสตูร
(จํ านวนอยูระหวาง 4,300-8,300 บาท)  ซ่ึงมีรายละเอยีดรูปแบบดงักลาวตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลว  เห็นชอบรูปแบบการจัดสรรคาธรรมเนียมฯ ตามที่เสนอ

โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังน้ี
1.  ควรมกีารพจิารณาทบทวนปรับอัตราการจัดสรรเปนระยะ
2.  “คาสนับสนุนการจัดการศึกษา” ใหเปล่ียนเปน “คาสนับสนุนการจัดการและการ
       พฒันาคุณภาพการศึกษา”
      “คาหนวยกิต” ใหเปล่ียนเปน “คาจัดการศึกษาสํ าหรับผูรับผิดชอบรายวิชา”
      “คาพฒันาศักยภาพคณะเจาของหลักสูตร” ใหเปล่ียนเปน “คาพัฒนาศักยภาพ
        ของคณะผูรับผิดชอบหลักสูตร”
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4.10  (ราง) ขอบงัคับมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวย การแตงต้ังผูชวยศาสตราจารยพเิศษ
                               รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ  พ.ศ. 2550

เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2541 
มาตรา 40 และมาตรา 41 ก ําหนดใหสภามหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งผูซ่ึงมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิไดเปนอาจารย
ประจํ าของมหาวทิยาลยัเปนผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษได โดย
คณุสมบตัิและหลักเกณฑในการแตงตั้ง ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัย ไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การแตงตั้งศาสตราจารย
พิเศษ พ.ศ. 2540 ซ่ึงไมไดครอบคลุมการแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และรองศาสตราจารยพิเศษ ประกอบ
กบั ก.พ.อ. ไดออกประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลกัเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํ ารงตํ าแหนงผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2549 ซ่ึงมีหลกัเกณฑและวิธีการที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
เกณฑ ก.ม. เดิม

เพ่ือเปนการปรับปรุงขอบังคับฯ พ.ศ. 2540 ใหครอบคลุมการแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยพิเศษ 
และรองศาสตราจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การแตงตั้งผู
ชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ  พ.ศ. 2550 มาเพ่ือพิจารณา

     อน่ึง ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตํ าแหนงทางวิชาการ ทีแ่ตงตัง้โดยสภามหาวิทยาลัย
คร้ังที ่ 1/2549 เม่ือวันที่15 ธันวาคม 2549 ทีป่ระชมุมีความเห็นวา การแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รอง
ศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ หากจะใชหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาโดยใชตามประกาศ ก.พ.
อ. พ.ศ. 2549 ทัง้หมด อาจไมเหมาะสมและมีปญหาในทางปฏิบัติได เน่ืองจากผูที่จะไดรับการพิจารณาแตงตั้ง
จะไมใชอาจารยประจํ าของมหาวิทยาลัย ดังน้ัน หลักเกณฑการพิจารณานาจะเนนประสบการณและความเชี่ยว
ชาญในสาขาวชิาน้ันๆ เปนหลัก สวนผลงานทางวิชาการอาจพิจารณาตามความเหมาะสมและความจํ าเปน
ประกอบกบัการพจิารณาแตงตัง้กรณีน้ี นาจะข้ึนอยูกับความจํ าเปนของคณะและมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรใหฝาย
บริหารมหาวิทยาลัยโดยที่ประชุมคณบดีเปนผูพิจารณา  พรอมน้ีเสนอเอกสารประกอบการพิจารณาประกอบดวย
1)  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ
และศาสตราจารยพิเศษ  พ.ศ. 25…… 2) ขอบงัคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การแตงตั้งศาสตราจารยพิเศษ
พ.ศ. 2540 และ   3)  ตารางเปรียบเทยีบขอบังคับฯ พ.ศ. 2540 และรางขอบังคับ พ.ศ. 2550

จึงเสนอทีป่ระชุมเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย 
การแตงตัง้ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ  พ.ศ. 2550 เพ่ือเสนอตอ
สภามหาวิทยาลัยตอไป

มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลว เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับฯ  การแตงต้ังผูชวยศาสตราจารย
พิเศษ  รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ  พ.ศ. 2550 ตามที่เสนอ ใหนํ าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพือ่พิจารณาตอไป โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังน้ี

ขอ 5 คุณสมบติัของผูที่จะไดรับการแตงต้ัง ใหปรับปรุงขอความโดยเปดกวางสํ าหรับ
บคุลากรภายในดวย  และก ําหนดเงื่อนไข คุณสมบัติของผูจะไดรับการแตงต้ังเปน ผศ.พเิศษ  รศ.พิเศษ 
และ ศ.พิเศษ  ใหแตกตางกัน  โดยอาจพจิารณาที่ความมีช่ือเสียงเปนที่ยอมรับและการพัฒนาในสาขา
วชิาชีพอยางตอเน่ืองเปนเกณฑ

ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ
5.1  สรุปหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติแนวทางการควบคุมภายใน ในการจัดขาราชการ
        เขาพักอาศัยในที่พักของทางราชการ
หวัหนาหนวยตรวจสอบภายในเสนอตอทีป่ระชมุวา กระทรวงการคลงั ไดมีหนังสอืที ่กค.0409.5/ว 2

ลงวนัที ่29 มกราคม 2550 แจงเร่ืองหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการจัดขาราชการเขาพักอาศัยในที่พักของทาง
ราชการ พ.ศ.2550  โดยเร่ืองน้ี มีผลกระทบถึงการเบิกคาเชาบาน/คาเชาซ้ือบานของขาราชการที่ดํ ารงตํ าแหนง
ในระดับ 7 ข้ึนไป  หนวยตรวจสอบภายในจึงไดจัดทํ าสรุปหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติแนวทางการควบคุมภายใน
ในการจดัขาราชการเขาพักอาศัยในที่พักของทางราชการ รวมถงึการควบคุมการเบิกคาเชาบาน ซ่ึงมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ทัง้น้ี ปจจุบนัมหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีผลกระทบอันเน่ืองมาจากหลัก
เกณฑดังกลาว จํ านวนประมาณ 30 คน

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ  และมขีอคิดเห็นเสนอแนะวา  มหาวทิยาลัยควรมหีนังสือแจงราย

ละเอียดขอมลูใหบคุลากรทีไ่ดรับผลกระทบไดรับทราบขอมลูตอไป
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5.2  การขออนุมัติเปดหลักสูตร
ดวยคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ

การเสนอขออนุมัติเปดหลักสูตร จํ านวน 4 หลักสูตร ดังน้ี

หนวยงานรับผิดชอบช่ือหลกัสตูรและสาขาวิชา

1.หลกัสตูรปรับปรุงเลก็นอย
1.1ระดบัปริญญาตรี
(1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาอังกฤษ ฉบับป พ.ศ.2548 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร
2.หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.2550
2.1ระดบัปริญญาตรี
(1) หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร
3.หลกัสตูรใหม พ.ศ. 2550
3.1ระดับปริญญาตรี
(1) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาดนตรแีละการแสดงพืน้เมอืง คณะศิลปกรรมศาสตร
3.2 ระดบัปริญญาเอก
(1) หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวทิยาศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัย

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ

5.3  ขอเสนอการใหและการอาสาชวยเหลือสังคม
ส ํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมีหนังสือที่ ศธ 0508/ว 266 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ

2550 เร่ือง ขอเสนอการใหและการอาสาชวยเหลือสังคม สืบเน่ืองจากที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่น
คงของมนุษยไดเสนอเร่ือง ขอเสนอการใหและการอาสาชวยเหลือสังคม ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา คณะกรรมการ
กลัน่กรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที ่1 ในคราวประชุมคร้ังที่ 2/2550 เม่ือวันที่ 18 มกราคม 2550 ได
พิจารณาเร่ืองดงักลาวแลว มีประเด็นอภิปรายและมติวาขอเสนอในสวนของมาตรการดานการศึกษาที่กํ าหนดให
นักเรียน นิสิต นักศึกษา สามารถเลอืกเปนอาสาสมัครแทนการเปนนักศึกษาวิชาทหาร หรือไดรับการยกเวนไม
ตองรับราชการทหารกองประจํ าการ น้ัน  ไมสามารถกระท ําได เน่ืองจากขัดตอบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยว
ของตามความเหน็ของกระทรวงกลาโหม ซ่ึงกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ไดหารือกับกระทรวงกลาโหมและหนวย
งานทีเ่กี่ยวของแลว เห็นควรแกไขขอเสนอดงักลาวในสวนของมาตรการดานการศึกษาจากเดิม “มาตรการดาน
การศกึษา การพฒันาหลักสูตรการเรียนการสอนและจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนที่เอื้อตอการใหนักเรียน
นิสติ นักศกึษามสี ํานึกในการเปนผูใหและปฏิบัติงานอาสาชวยเหลือสังคม เชน การพัฒนาหลักสูตรลูกเสือ เนตร
นารี ยุวกาชาด  การใหงานอาสาสมัครเปนหนวยกิตในหลักสูตรการเรียนการสอน รวมทั้งใหนักเรียน นิสิต นัก
ศกึษาสามารถเลือกเปนอาสาสมัครแทนการเรียน ร.ด.หรือการเกณฑทหาร” เปน “มาตรการดานการศึกษาให
พิจารณาเพ่ิมหลกัสตูรวาดวยการใหและการอาสาชวยเหลือสังคมในหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
และหลกัสตูรการฝกวิชาทหารของกระทรวงกลาโหม” คณะรัฐมนตรี ไดมีมติเม่ือวันที่ 30 มกราคม 2550 อนุมัติ
ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ดงักลาว สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอแจงสถาบันอุดมศึกษา
ทราบขอเสนอการใหและการอาสาชวยเหลือสังคม ดังรายละเอียดขางตน

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ

5.4  รายงานผลการดํ าเนินการจัดการหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ
        ของคณะเทคนิคการแพทย ประจ ําปการศึกษา 2549

-  หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย
-  หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารพยาธวิทิยาคลินิก

คณะเทคนิคการแพทยมีการจัดการเรียนการสอนในลกัษณะโครงการพเิศษ 2 หลกัสตูร คอื
1. หลกัสตูรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย  เปดรับนักศึกษาตั้งแตปการศึกษา

2546 ปจจุบนัมีนักศกึษา 225 คน ซ่ึงโครงการดังกลาวเปนโครงการที่มุงยกระดับพนักงานวิทยาศาสตรการ
แพทยทีท่ํ างานในสถานพยาบาลตางๆ ใหเปนระดับปริญญาตรี ในสาขาเทคนิคการแพทย  งบรายรับ-รายจาย
ส ําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 มีรายไดสูงกวารายจาย 4,107,237.14 บาท
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2.  หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารพยาธวิทิยาคลนิิก เปดรับนักศึกษาตั้งแต
ปการศกึษา 2547 ปจจุบนัมีนักศกึษา 7 คน และมนัีกศกึษารุนแรกจบไปแลว 10 คน  เปนหลกัสตูรทีมุ่งพัฒนาความ
สามารถในดานการบริหารหองปฏบิตักิารทางการแพทยและการวจัิย  งบรายรับ-รายจาย ส ําหรับปสิน้สดุ ณ วนัที ่30
กนัยายน 2549 มีรายไดสงูกวารายจาย 196,762.01 บาท  ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ

5.5  ขอทราบความคืบหนาคาตอบแทนเงินเพิ่มสํ าหรับตํ าแหนงที่มีเหตุพิเศษของ
        ผูปฏิบติังานดานการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)
สบืเน่ืองจากที่มหาวิทยาลัยไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที ่ศธ 0514.1.4.2/2156 ลงวันที่ 31 มีนาคม

2549 ขอตัง้งบประมาณเงินเพ่ิมสํ าหรับตํ าแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบตังิานดานการสาธารณสุข ประจํ าปงบ
ประมาณ พ.ศ.2549 จากงบกลาง จํ านวน 53,543,000 บาท และคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมีบันทึกที่ ศธ
0509.2/ว.1125 ลงวนัที ่10 สงิหาคม 2549 แจงใหมหาวิทยาลัยดํ าเนินการตรวจสอบงบประมาณของหนวยงาน
ทีไ่ดรับมาเจยีดจายหรือปรับแผนการใชจายงบประมาณมาใชดํ าเนินการเบิกจายเปนคาตอบแทนสํ าหรับกํ าลังคน
ดานสาธารณสขุ ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดมีบันทึกที่ ศธ 0514.1.4.2/5530 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2549 แจงวาไม
สามารถปรบัแผนการใชจายเงินงบประมาณหรือเจียดจายได และยังคงยืนยันขออนุมัติงบกลางปงบประมาณ
พ.ศ.2549 จํ านวน 53,543,000 บาท เชนเดิม  ตอมา ส ํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีบันทึกที่ ศธ
0509.2/ว.1464 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2549 ไดแจงวา ไดเสนอขออนุมัติงบกลางปงบประมาณ พ.ศ.2549 สํ าหรับ
เงินคาตอบแทน พ.ต.ส.ไป และคณะกรรมการกลั่นกรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที ่6 ไดมีหนังสือแจงตอบ
กลบัมาวา มอบหมายใหกระทรวงสาธารณสุขประสานหารือรวมกับหนวยงานที่มีกํ าลังคนดานสาธารณสุขอยูใน
สงักดัพิจารณาในภาพรวมของการเบิกจายคาตอบแทน พ.ต.ส. ทัง้ระบบ แลวทํ าขอเสนอเพื่อขอรับการจัดสรรงบ
ประมาณของทุกหนวยงาน  มหาวทิยาลยัจึงไดมีหนังสือเพ่ือขอติดตามความคืบหนาในเร่ืองดังกลาว วาขณะน้ีอยู
ในข้ันตอนใด เน่ืองดวยเปนคาตอบแทน ที่รัฐพึงจายตามสิทธิ์ที่บุคคลควรจะไดรับ และในปงบประมาณ
พ.ศ.2548 ไดมีการเบิกจายเปนที่เรียบรอยแลว  ส ําหรับงบประมาณในป พ.ศ.2549 ที่ขอตั้งจํ านวน 53,543,000
บาท มหาวิทยาลัยจะตองดํ าเนินการอยางไร

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ

5.6  การขับเคล่ือนยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด
ส ํานักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ไดมีหนังสอืที ่ศธ 0508/ว.265 ลงวนัที ่26 กมุภาพันธ

2550 แจงใหมหาวทิยาลยัทราบแนวทางกรอบยทุธศาสตรอยูดมีีสขุระดบัจังหวดัและแผนงานขบัเคลือ่นยุทธศาสตร
ตามนโยบายของรฐับาล และขอความรวมมือมหาวิทยาลัยใหความสนับสนุนตามภารกิจ เพ่ือไดรับการประสาน
รองขอหรือขอรับการสนับสนุน ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ

5.7  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรการปองกันการเกิดอัคคีภัย
        ในสถานศึกษา และสถานที่ราชการ
ส ํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมีหนังสือ ที ่ศธ 0508/ว 37 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ

2550 แจงวาดวยปจจุบนัไดเกดิเหตุเพลิงไหมสถานศึกษา สถานที่ราชการบอยคร้ัง กอใหเกิดความเสียหายตอ
ทรัพยสนิของทางราชการ กระทรวงศึกษาธิการ จึงไดกํ าหนดมาตรการเพื่อปองกันเหตุอัคคีภัยในสถานศึกษาและ
สถานที่ราชการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ

5.8  วารสารวิจัย มข. ปที ่12 ฉบบัที ่1 (มกราคม – มนีาคม 2550)
กองบรรณาธกิารวารสารวิจัย มข. ไดจัดพิมพวารสารวิจัย มข. ปละ 4 ฉบบั เพ่ือเผยแพรบทความ

ประเภทตางๆ ของคณาจารยในมหาวทิยาลยั รวมทัง้ผลงานวชิาการจากนกัวชิาการภายนอกมหาวทิยาลยัดวย บดัน้ี
ไดด ําเนินการจดัพิมพวารสารวิจัย มข. ปที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มีนาคม 2550) เรียบรอยแลว ซ่ึงมีราย
ละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครั้งที่  5/2550  ณ  วันศุกรที่  9 มีนาคม 2550
หมายเหตุ : ไดรบัการรบัรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 6/2550 เม่ือวันที่ 16 มีนาคม 2550 เรียบรอยแลว

5.9  ก.พ.อ.ก ําหนดโครงสรางตํ าแหนงมาตรฐานกํ าหนดตํ าแหนงและการเขาสูตํ าแหนง
       สายสนับสนุนวิชาการ
ผูชวยเลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา ดวย ก.พ.อ. ไดกํ าหนดโครงสรางตํ าแหนงขาราช

การพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุนวิชาการ ไว 2 ประเภท ตํ าแหนงประเภทผูบริหาร ตามมาตรา 18
(ข) (7) (8) และต ําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ตามมาตรา 18 (ค) แหงพระราช
บญัญตั ิระเบยีบขาราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 มาตรฐานกํ าหนดตํ าแหนงและการเขาสู
ต ําแหนงสายสนับสนับสนุนวิชาการ  ตามหนงัสอืสํ านักงานคณะกรรมการการศึกษา ที ่ศธ 0509.4/ว 1-2 ลงวันที่
29 มกราคม 2550 โดยมีสาระสํ าคัญดังน้ี

1. โครงสรางตํ าแหนงประเภทผูบริหาร ตามมาตรา 18 (ข) (7) (8) กํ าหนดไว 5 ระดับ ดังน้ี
1.1 ระดบัสถาบันอุดมศึกษากํ าหนดตํ าแหนง ดังน้ี

- หวัหนาสํ านักงานอธิการบดี
- หวัหนาสํ านักงานวิทยาเขต

1.2 ระดบักอง/สํ านักงานเลขานุการคณะ หรือเทยีบเทา กํ าหนดตํ าแหนง ดังน้ี
- ผูอํ านวยการกอง หรือเทียบเทา
- หวัหนาสํ านักงานเลขานุการคณะ  หรือเทียบเทา

1.3 ระดบัหวัหนางานในศูนย สถาบัน สํ านัก หรือเทยีบเทา กํ าหนดตํ าแหนงเปนหัว
หนากลุมงานที่ปฏิบัติภารกิจหลัก

1.4 ระดบัหวัหนางานในกอง/สํ านักงานเลขานุการคณะหรือเทียบเทากํ าหนดตํ าแหนง
เปนตํ าแหนงหัวหนางาน

1.5 ระดบัหวัหนางานที่มีลักษณะพิเศษ (โรงพยาบาล)
2. โครงสรางตํ าแหนงประเภททั่วไป วชิาชพีเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ตามมาตรา 18 (ค)

ก ําหนดเปน 71 สายงาน 72 ตํ าแหนง
2.1 ต ําแหนงประเภททั่วไป กํ าหนดไว ดังน้ี

(1) กลุมปฏิบัติการระดับตน (วุฒิ ปวช./ปวส.) กํ าหนดไวดังน้ี
- กลุมต ําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร (1 สายงาน)
- กลุมต ําแหนงผูปฏิบัติการ (16 สายงาน)
- กลุมต ําแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรสุขภาพ (8 สายงาน)

(2) กลุมปฏิบตังิานระดับกลาง (วุฒิปริญญาตรีข้ึนไป) กํ าหนดไวดังน้ี
- กลุมตํ าแหนงประเภททั่วไป

-  ต ําแหนงทั่วไป (1 สายงาน)
-  ต ําแหนงเฉพาะทาง (6 สายงาน)

2.2 กลุมต ําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ (15 สายงาน)
2.3 กลุมต ําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ (24 สายงาน)

ก.พ.อ. ไดกํ าหนดระดับตํ าแหนง 4 ระดับ
1.  ต ําแหนงปฏิบัติการระดับตน

วฒิุ ปวช. หรือเทียบเทา  ก ําหนดเปน ระดับ 1-3, 4 , 5
วฒิุ ปวส. หรือเทียบเทา  ก ําหนดเปน ระดับ 2-4, 5, 6

2.  ต ําแหนงปฏิบัติการระดับกลาง
วฒิุ ปริญญาตรี  ก ําหนดเปน ระดับ 3-6
วุฒิ ปริญญาโท กํ าหนดเปน ระดับ 4-7

3. ต ําแหนงชํ านาญการ เชีย่วชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ
ช ํานาญการ  ก ําหนดเปน ระดับ 6, 7-8
เชีย่วชาญ    ก ําหนดเปน ระดับ 9
เชีย่วชาญพเิศษ กํ าหนดเปน ระดับ 10

4. ต ําแหนงประเภทผูบริหาร
4.1 หวัหนาหนวยงานในกอง/สํ านักงานเลขานุการคณะ กํ าหนดเปน  ระดับ 7
4.2 หวัหนากลุมงานตามภารกิจหลักในศูนย สถาบัน สํ านัก หรือเทียบเทากํ าหนดเปน

ระดับ 7,8
4.3 ผูอํ านวยการกอง หรือเทยีบเทา กํ าหนดเปน ระดับ 7-8
4.4 เลขานุการคณะหรือเทียบเทา กํ าหนดเปน ระดับ 7,8
4.5 หวัหนาส ํานักงานอธิการบดี กํ าหนดเปน ระดับ 8,9
4.6 หวัหนาส ํานักงานวิทยาเขต กํ าหนดเปน ระดับ 8,9
4.7 หวัหนางานที่มีลักษณะพิเศษ (โรงพยาบาล) กํ าหนดเปน ระดับ 7-8

ต ําแหนงที่มิไดใชวิชาชีพ  ก ําหนดเปน ระดับ 7,8
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ต ําแหนงที่ใชวิชาชีพ  ก ําหนดเปน ระดับ 8,9
มาตรฐานกํ าหนดตํ าแหนง ตามที ่ก.พ.อ. กํ าหนด

1. ยุบสายงานเร่ิมตนจากระดับ 1 และระดับ 2 รวมไวดวยกัน
2. ยุบเลกิสายงานชวยสอน (ตํ าแหนงครู) และทันตอนามัย ปจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแกนมี

ต ําแหนงครู 36 อัตรา และมหาวิทยาลัยจะประสานกับคณะในการปรับเปลี่ยนตํ าแหนงเขาสู
สายงานกลุมปฏิบตักิารระดับตนใหสอดคลองตามสภาพสายงานที่ปฏิบัติและตรงกับความรู
ความสามารถ

3. สายงานเร่ิมตนจากระดับ 3 โดยยุบรวมสายงานกิจการนักศึกษาไวกบัสายงานนักวิชาการ
ศกึษา เพ่ิมสายงานวชิาการชางทันตกรรมและกํ าหนดสายงานระบบงานคอมพิวเตอรไวชั่ว
คราว เม่ือต ําแหนงระบบงานคอมพิวเตอรวาง ใหกํ าหนดเปนตํ าแหนงวิชาการคอมพิวเตอร
หรือผูด ํารงต ําแหนงมีคุณวุฒิตรงกับนักวิชาการคอมพิวเตอรใหเปลี่ยนตํ าแหนงได

4. สายงานที ่ก.ม.ไดกํ าหนดไวเดิม สายงานเจาหนาที่บริหาร 8  สายงาน ไดแก
- เจาหนาที่บริหารงานประชาสัมพันธ
- เจาหนาที่บริหารงานสถิติ
- เจาหนาที่บริหารงานเวชสถิติ
- เจาหนาที่บริหารงานการเกษตร
- เจาหนาที่บริหารงานโสตทศันศึกษา
- เจาหนาที่บริหารงานการเงินและบัญชี
- เจาหนาที่บริหารงานพสัดุ
- เจาหนาที่บริหารงานอาคารสถานที่

ก.พ.อ.มีมตใิหยุบเลิกใหเปลี่ยนเปนตํ าแหนงสายงานเริ่มตนจากระดับ 3 ซ่ึงเปนสายงาน
ลกัษณะเดียวกันในกรณีที่มีคุณวุฒิตรงตามตํ าแหนง และกรณีไมมีวุฒิปริญญาตรีใหดํ ารง
ต ําแหนงไวตามเดิม เม่ือวางใหเปลี่ยนเปนตํ าแหนงสายงานเริ่มตนจากระดับ 3 ซ่ึงเปนสาย
งานลักษณะเดียวกัน

มหาวทิยาลัยดํ าเนินการปรับเปลี่ยนเขาสูต ําแหนงใหม ดังน้ี
1. ปรับตํ าแหนงที่ยุบรวม
2. ปรับต ําแหนงยุบเลิกเปนตํ าแหนงใหม
3. เปลีย่นต ําแหนงใหตรงกับตํ าแหนงใหม
4. ออกค ําสัง่แตงตั้งเฉพาะตํ าแหนงที่ปรับเปลี่ยนใหม
5. การปรับเขาสูตํ าแหนงใหม ไมมีผลกระทบตอสิทธิประโยชนที่มีอยูเดิม
จึงเสนอทีป่ระชมุเพ่ือทราบ ทัง้น้ี กองการเจาหนาที ่จะไดมีหนังสอืเชญิเลขานุการคณะ  เจาหนที่

บคุคล  และผูทีเ่กีย่วของประชมุชีแ้จงท ําความเขาใจตอไป
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ

5.10  กฎ ประกาศ ก.พ.อ. แหงพระราชบญัญัติระเบยีบขาราชการในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ.2547
ดวย ก.พ.อ. ไดออก กฎ ประกาศ หลกัเกณฑ วธิกีาร และเง่ือนไขการบริหารงานบุคคลเพ่ือให

สภามหาวิทยาลัย ใชเปนแนวทางในการออกขอบังคับใหสอดคลองตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่ ก.พ.
อ.ก ําหนด จํ านวน 4 ฉบับ ดังน้ี

1. ประกาศ ก.พ.อ.เร่ืองมาตรฐานการกํ าหนดตํ าแหนง และการแตงตั้งขาราชการพลเรือนใน
สถาบนัอดุมศกึษาใหดํ ารงตํ าแหนงสูงข้ึน ตามหนังสือสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที ่ศธ 0509.4/ว.4
ลงวนัที ่9 กมุภาพันธ 2550 โดยมีสาระสํ าคัญในการออกขอบังคับ ดังน้ี

1.1  ก ําหนดหลกัเกณฑการประเมินคางาน กรณีตํ าแหนงประเภทผูบริหาร และผูปฏิบัติ
การระดบัตนที่มีประสบการณ กํ าหนดเกณฑการพิจารณาระดับตํ าแหนง

1.2  ก ําหนดแบบประเมินคางานของตํ าแหนง
1.3  ก ําหนดหลกัเกณฑการพิจารณากรอบตํ าแหนงในกรณีตํ าแหนง ระดับชํ านาญการ

เชีย่วชาญและเชีย่วชาญพิเศษ โดยพิจารณาความจํ าเปนของหนวยงานและลักษณะงานของตํ าแหนง
1.4  ก ําหนดสมรรถนะที่จํ าเปนสํ าหรับตํ าแหนง

2.  กฎ ก.พ.อ. วาดวย เกณฑ วธิกีาร และเง่ือนไขการกลับเขารับราชการ การนับวันรับราชการ
และเงินเดอืนทีจ่ะไดรับของผูขอกลับเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 ตาม
หนังสอืส ํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที ่ศธ 0509.2/ว.5 ลงวนัที่ 15 กุมภาพันธ 2550 โดยมีสาระ
ส ําคัญ ดังน้ี

2.1  ออกจากราชการเมื่อถูกสั่งใหไปรับราชการทหารตามกฎหมาย วาดวย การรับราช
การทหาร เม่ือผูน้ันพนจากราชการทหาร โดยไมมีความเสียหาย

2.2  ออกจากราชการโดยไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เพ่ือไปปฏิบัติงานใดๆ
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2.3  ลาออกจากราชการไปดวยเหตใุด  ๆอนัมิใชเปนกรณีออกจากราชการตามขอ 2.1 และ 2.2
3. ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง มาตรการบรรจุและแตงตั้งบุคคลโดยไดรับเงินเดือนสูงกวาคุณวุฒิ หรือ

เงินเดอืนที่กํ าหนดไวสํ าหรับตํ าแหนง  ตามมาตรา 18 (ก) (1) (2) (3) (4) ตามหนังสือ ที ่ศธ 0509.2/06 ลงวัน
ที ่15 กุมภาพันธ 2550

4.  ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานการบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนใน
สถาบนัอดุมศกึษา โดยวิธีการสอบแขงขันหรือการคัดเลือก

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ

5.11  สรุปกจิกรรมตางๆของมหาวทิยาลัยขอนแกน และรายงานสรปุขาวมหาวทิยาลัยขอนแกน
       ในหนาหนังสือพมิพ วารสาร ส่ือมวลชน  ประจ ําเดือนกมุภาพนัธ 2550
ในเดอืนกมุภาพันธ 2550 มหาวทิยาลยัไดด ําเนินกจิกรรมทีส่ ําคญัๆ ในดานการพฒันาวชิาการและ

ผลติบณัฑิต การวจัิย การบริการวชิาการ การสงเสริมศลิปะวฒันธรรม การพัฒนานักศกึษา การพัฒนาระบบบริหารและ
บคุลากร และการจดักจิกรรมพิเศษ ซ่ึงมีรายละเอยีดบรรจใุนแผนซีดปีระกอบวาระการประชมุ  นอกจากนี ้ยังไดรวบรวม
รายงานขาวมหาวทิยาลยัขอนแกนในหนาหนังสอืพิมพ วารสาร สือ่มวลชน ประจํ าเดอืนกมุภาพันธ 2550    โดยแยก
ประเภทเปนขาวดานตางๆ ไดแก ขาวพฒันาวชิาการและผลติบณัฑิต  การวจัิย การบริการวชิาการ และกจิกรรมพิเศษ
ซ่ึงมีรายละเอยีดบรรจุในแผนซีดปีระกอบวาระการประชมุ

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่นๆ
6.1  การพจิารณาเลือกคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแกน
เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา  ดวยสภามหาวิทยาลัยคราวประชุมคร้ังที่ 1/2550 เม่ือ

วนัที ่7 มีนาคม 2550 ใหความเห็นชอบในการปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัย ประกอบดวย

1. อธิการบดี เปน  ประธานกรรมการ
2. รองอธกิารบดีที่มีภาระงานเกี่ยวของ (จํ านวน 2 คน) เปน  กรรมการ
3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (จํ านวน 2 คน) เปน  กรรมการ
4. ผูแทนผูบริหาร ซ่ึงที่ประชมุคณบดีเลือกจากคณบดี เปน  กรรมการ
     ผูอ ํานวยการสถาบัน/สํ านัก/ศูนย (จํ านวน 5 คน)
5. ผูแทนบุคลากร ซ่ึงที่ประชมุคณบดีเลือกจากบุคลากร เปน  กรรมการ
     ต ําแหนงวิชาการ ซ่ึงมิใชผูบริหาร (จํ านวน 1 คน)
6. ผูแทนบุคลากร ซ่ึงที่ประชมุคณบดีเลือกจากบุคลากร เปน  กรรมการ
     ต ําแหนงประเภททั่วไป (จํ านวน 1 คน)
7. ผูทรงคณุวุฒิที่มหาวิทยาลัยเสนอแตงตั้ง (จํ านวน 3 คน) เปน  กรรมการ
8. รองอธกิารบดีที่รับผิดชอบงานดานบริหารงานงานบุคคล เปน   กรรมการและเลขานกุาร
9. หวัหนาสํ านักงานอธิการบดี เปน    กรรมการและผูชวยเลขานกุาร
10. ผูอ ํานวยการกองการเจาหนาที่ เปน   กรรมการและผูชวยเลขานกุาร

ทั้งน้ี โดยใหคณะกรรมการลํ าดับที่ 3-7 มีวาระ 2 ป
จึงนํ าเสนอทีป่ระชุมเพ่ือพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการลํ าดับที่ 4-6 ตามจํ านวนที่ระบุ เพ่ือรวม

เปนกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ทั้งน้ี กรรมการตามขอ 3 สภามหาวิทยาลัย คราวประชุม คร้ังที่
1/2550 ไดพิจารณาเสนอ นางผาณิต  นิติฑัณฑประภาศ และ นายนนทิกร  กาญจนจิตรา รวมเปนกรรมการเรียบ
รอยแลว

มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมมีติเสนอผูมรีายช่ือตอไปน้ี รวมเปนกรรมการตามขอ 4-6  ดังน้ี
ผูแทนผูบริหาร ซึ่งทีป่ระชุมคณบดเีลือกจากคณบดี/ผูอํ านวยการสถาบัน/สํ านัก/ศูนย
1. คณบดีคณะแพทยศาสตร
2. คณบดีคณะวิทยาศาสตร
3. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
4. คณบดีคณะเภสัชศาสตร
5. ผูอํ านวยการสํ านักบริหารและพัฒนาวิชาการ
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ผูแทนบคุลากรซึ่งที่ประชุมคณบดีเลือกจากบุคลากรตํ าแหนงวิชาการ ซึ่งมิใชผูบริหาร
1.  ศาสตราจารยปริญญา  จนิดาประเสริฐ

ผูแทนบุคลากร ซึ่งที่ประชุมคณบดีเลือกจากบุคลากร  ตํ าแหนงประเภททั่วไป
                      1.  นางกิตติมา  จนัทรสม

เลิกประชุมเวลา 13.05  นาฬิกา

ลงชื่อ            กลุธดิา  ทวมสุข
        (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)

             รองอธิการบดีฝายวชิาการและวิเทศสัมพันธ
                                             เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน  มูลศรี
ผูบันทึกรายงานการประชุม
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