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รายงานการประชุมคณบดี 
ครั้งท่ี 20/2550 

เมื่อวันศุกรท่ี 14 ธันวาคม 2550 
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ 

                                              
 
1. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร   รองอธิการบดีฝายบริหาร   ประธาน 
2. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 
3. ผศ.ดารณี  หอมดี    ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 
      แทนรองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี  
4. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ   รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 
5. อ.วินัย  ใจขาน    รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 
6. รศ.วนิดา  แกนอากาศ   รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ 
      แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
7. รศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ   คณบดีคณะเกษตรศาสตร 
8. รศ.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
9. ผศ.เกียรติ  แสงอรุณ   รองคณบดีฝายบริหาร 
      แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร 
10. อ.ชาญณรงค  เฮียงราช   รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ 
      แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร 
11. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
12. ศ.วิรุฬห  เหลาภัทรเกษม    คณบดีคณะแพทยศาสตร 
13. ผศ.ดุษฎี  อายุวัฒน    รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 
      แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
14. รศ.ชูชาติ  อารีจิตรานุสรณ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 
15. รศ.พิษณุ  อุตตมะเวทิน   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
16. ผศ.เอกสิทธิ์  อุตรวิเชียร   รองคณบดีฝายคลินิก 
      แทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 
17. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย   คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
18. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี  
19. รศ.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย    คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 
20. ผศ.ธนสิทธิ์  จันทะรี    รองคณบดีฝายวิจัย 
      แทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
21. รศ.มันทนา  สามารถ   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
22. ผศ.รุง  ธีระพิจิตร    คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 
23. ผศ.บุญสง  วัฒนกิจ    รองคณบดีฝายบริหาร 
      แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจดัการ 
24. รศ.ศุภวัฒนากร  วงศธนวสุ   รองคณบดีฝายวิชาการ 
      แทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 
25. รศ.สมาน  ลอยฟา     ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 
      (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 
26. ศ.สุทธิพันธ  จิตพิมลมาศ   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
27. ผศ.อนัตต  เจาสกุล    ผูอํานวยการศนูยคอมพิวเตอร 
28. ผศ.ชูศักดิ์  คุปตานนท   ผูอํานวยการศนูยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
29. รศ.อํานวย  คําตื้อ    ผูอํานวยการศนูยบริการวิชาการ 
30. ผศ.ภาวดี  ภักดี     รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
      แทนผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 

(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
31. นส.กัปกัณชรฐ  ถาโอด   เลขานุการสภาขาราชการและลูกจาง 
      แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง 
32. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
      ปฏิบัติหนาที่เลขานุการที่ประชุมคณบดี 
33. นางสังวาลย  ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 
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ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 
1.  รศ.สุมนต  สกลไชย    อธิการบดี 
2.  รศ.สุลัดดา  ลอยฟา    รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล 
3.  รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
4.  ผศ.วันชัย  สุมเล็ก    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 
5.  อ.กิตติบดี  ใยพูล    รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร 
6.  อ.พรรณวดี  ตันติศิรินทร   ประธานสภาคณาจารย 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.40 นาฬิกา 
 

 เนื่องจากอธิการบดี และ รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ เดินทางไปราชการ จึงไดมอบหมายให
รองอธิการบดีฝายบริหาร ทําหนาที่ประธาน และรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา ปฏิบัติหนาที่เลขานุการที่ประชุมแทน      
เมื่อครบองคประชุมแลว ประธานไดกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้  

 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอท่ีประชุม   
  1.1  (ราง) กําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป พ.ศ. 2550 
  ประธานแจงตอที่ประชุมวา ไดจัดสง (ราง) กําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป พ.ศ.
2550 ใหกับทุกคณะ หนวยงาน เพื่อรับทราบและเตรียมการในสวนที่เกี่ยวของแลว ในปนี้ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค และปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ จังหวัด
ขอนแกน และ จังหวัดใกลเคียง โดยจะประทับ ณ เขื่อนอุบลรัตน จังหวัดขอนแกน ในระหวางวันที่ 17-20 ธันวาคม 
2550 รวมเวลา 4 วัน ในการนี้ จึงขอความรวมมือดังนี ้

1. ขอความรวมมอืในการจัดพานพุมถวายสักการะ บริเวณดานหนา คณะ หนวยงาน ที่จะเสด็จ
พระราชดําเนนิผาน  

2. ขอความรวมมอืในการรักษาความปลอดภยั และดูแลความสะอาด เรียบรอยบริเวณโดยรอบ
หนวยงานดวย 

  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา เสนอที่ประชุมวา เพื่อใหการเตรยีมการรับและสงเสด็จฯ งาน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอเสนอแผนผังการยืนรับและสงเสด็จฯ ซึ่งมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งท่ี  19/2550 เมื่อวันท่ี 16 พฤศจิกายน  2550 
   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 19/2550 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 โดยไมมีการแกไข   
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน   -ไมม-ี 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   

4.1  การจัดสรรเงินรางวัลในสวนที่ไดรับสมทบรอยละ 30 จากเงินเพิ่มพิเศษผูบริหาร  
        ประจําปงบประมาณ 2549 
ประธาน เสนอที่ประชุมวา ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ร.ดวนที่สุด ที่ นร 1201/3454 ลงวันที่  

14 สิงหาคม 2550 ใหมหาวิทยาลัยจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูบริหารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 โดยกําหนด 
ใหใชสัดสวนการจาย 70:30 กลาวคือ จายใหผูบริหารเปนจํานวนรอยละ 70 ของจํานวนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูบริหาร 
ที่คํานวณไดจริง สวนอีกรอยละ 30 ของผูบริหารที่มีสิทธิไดรับเงินเพิ่มพิเศษดังกลาว ใหนําไปสมทบกับเงินรางวัลที่จะ
จัดสรรใหกลุมผูปฏิบัติ และใหสวนราชการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางการจัดสรรภายในที่ไมขัดกับหลักเกณฑและ
แนวทางที่ ก.พ.ร.กําหนด นั้น 
  มหาวิทยาลัยไดรับการจัดสรรเงินในสวนที่ไดรับการจัดสรรเงินในสวนที่ไดรับสมทบรอยละ 30 จากเงิน
เพิ่มพิเศษผูบริหารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 จํานวน 1,190,894.70 บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนเกาหมื่นแปดรอยเกา
สิบสี่บาทเจ็ดสิบสตางค) เพื่อนําไปจัดสรรเปนเงินรางวัลใหแกขาราชการและลูกจางประจําในสังกัด นั้น มหาวิทยาลัยได 
แตงตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณาวางหลักเกณฑ วิธีการ และรูปแบบการจัดสรรเงินรางวัลประจําปงบประมาณ 2549 ใหแก
ขาราชการและลูกจางประจํา ตามคําสั่งที่ 2702/2550 และคณะทํางานฯ ไดพิจารณาแลว ขอเสนอ (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินรางวัลในสวนที่ไดรับสมทบรอยละ 30 จากเงินเพิ่มพิเศษผูบริหาร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ มีสาระโดยสรุป ในขอ 5 ดังนี้ 
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  ขอ 5 มหาวิทยาลัยไดรับการจัดสรรเงินรางวัลในสวนของเงินสมทบรอยละ 30 จากเงินเพิ่มพิเศษ
ผูบริหาร ประจําปงบประมาณ 2549 จํานวน 1,190,894.70 บาท ใหจัดสรรออกเปน 2 สวน ดังนี้ 
   สวนที่ 1 รอยละ 5 จํานวนเงิน 198,522.15 บาท จัดสรรใหกับอธิการบดี เพื่อนําไปจัดสรร 
    ใหกับ รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี หรือผูปฏิบัติงานที่มีความรับผิดชอบสูง  
    เสียสละ ทุมเท มีผลงานโดดเดนและทําใหเกิดผลงานบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัด 
    ของ ก.พ.ร. 
   สวนที่ 2 รอยละ 25 จํานวนเงิน 992,372.55 บาท จัดสรรใหกับคณบดี ผูอํานวยการศูนย  
    สถาบัน สํานักที่มีฐานะเทียบเทาคณะ นําไปจัดสรรใหกับบุคลากรในสังกัด โดยใช 
    เกณฑการจัดสรร ดังนี้ 

1. ผูปฏิบัติงานที่มีความรับผิดชอบสูง เสียสละ ทุมเท มีผลงานโดดเดนและทําให
เกิดผลงานบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. หรือ 

2. ผูปฏิบัติงานที่สรางผลงานโดดเดนจนไดรับรางวัลระดับชาติ หรือนานาชาติ มี
ผลงานเปนที่ประจักษและสรางผลงานใหคณะบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัด  

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศฯหลักเกณฑการจัดสรรเงินรางวัล
ในสวนที่ไดรับสมทบรอยละ 30 จากเงินเพิ่มพิเศษผูบรหิาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 
  มต ิ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบในหลักการ (ราง) ประกาศฯ หลักเกณฑการจัดสรร
เงินรางวัลในสวนท่ีไดรับสมทบรอยละ 30 จากเงินเพิ่มพิเศษผูบริหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 
ตามที่เสนอ โดยมีขอเสนอแนะใหปรับปรุงแกไขสาระในขอ 5  ดังน้ี 

1. สวนท่ี 1 ควรตัดคําวา “รองอธิการบดี” ออก 
2. สวนท่ี 2 ใหเพิ่มเติมสาระในขอยอย  ดังน้ี 

1. เพิ่มเตมิเปน ขอ 1 จัดสรรใหกับ รองคณบดี และ/หรือ ผูชวยคณบดี  
2. ขอ 1 และ ขอ 2 เดิม ใหปรับแกไขเปน ขอ 2 และ ขอ 3 

  
4.2  ประมาณการรายได-รายจาย ประจําป 2551 (1 มกราคม-31 ธันวาคม 2551)  
        ของโรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน 

  ประธานเสนอที่ประชุมวา โรงพิมพมหาวทิยาลัยขอนแกน ขอเสนอประมาณการรายได – รายจาย 
ประจําป 2551 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2551) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม โดยมี
ประมาณการรายไดจํานวน 14,730,000.00 บาท ประมาณการรายจาย 3,243,240 บาท ประมาณการกําไรสุทธิ 
4,633,240 บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารโรงพิมพฯ คราวประชุมครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2550 และ
คณะกรรมการอํานวยการโรงพิมพฯ คราวประชุมครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2550 ไดมีมติเห็นชอบแลว 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป  
และมีขอคิดเห็นเสนอแนะดังน้ี 

1. ในคราวตอไป ควรมีการเสนอรายงานสถานภาพทางการเงิน และสินทรัพย ดวย 
2. ตัวเลข “คาลวงเวลา” ของเดอืนตุลาคม ในรายละเอียดประมาณการรายได-รายจาย 

ประจําป 2551  อาจมีความคลาดเคลื่อน ขอใหตรวจสอบใหถูกตอง 
 

4.3  การแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผล 
       การปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใชเงินรายไดเพื่อพิจารณา 
       จายคาตอบแทนพิเศษตามผลการประเมินการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2550 
ผูชวยเลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา ตามขอ 6 แหงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่  

736/2550 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2550 กําหนดใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในปที่แลวมาของพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใชเงินรายได เพื่อพิจารณาจายคาตอบแทนพิเศษตามผล
การประเมินการปฏิบัติงาน ประจําป ประกอบดวย 

1. อธิการบดี     เปน ประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล  เปน รองประธานกรรมการ 
3. รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ เปน กรรมการ 
4. ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน   เปน กรรมการ 
5. ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล  เปน กรรมการและเลขานุการ 
6. ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่  เปน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
ดังนั้น เพื่อใหการพิจารณาจายคาตอบแทนพิเศษตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน ประจําป 

งบประมาณ 2550 ของพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใชเงินรายได เปนไปตามประกาศดังกลาว  จึงขอเสนอรายชื่อ
บุคคลเพื่อแตงตั้งเปนผูทรงคุณวุฒิตามองคประกอบคณะกรรมการในขอ 4 ดังนี้  
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1. ศ.บวรศิลป  เชาวนชื่น 
2. รศ.สมหมาย  ปรีเปรม 
3. นส.ชูศรี  คูชัยสิทธิ์ 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบตามที่เสนอใหจัดทําคําสั่งแตงตั้งตอไป 
   

4.4  เสนอรายชื่อผูแทนคณบดีและผูทรงคุณวุฒิ เปนกรรมการ 
       ในคณะกรรมการอํานวยการสํานักวิชาศึกษาท่ัวไป 

  ประธานเสนอที่ประชุมวา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย สํานักวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2548 การบริหารสํานักวิชาศึกษาทั่วไป ใหอยูในความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ
อํานวยการ ซึ่งประกอบดวย 
  (1)  อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย จํานวน 1 คน   เปน ประธาน 
  (2)  ผูแทนคณบดี และผูบริหารหนวยงานเทียบเทาคณะ จํานวน 4 คน    เปน กรรมการ 
  (3)  ผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนบุคลากรสายผูสอน  จํานวน 4 คน  เปน กรรมการ 
  (4)  ผูอํานวยการสํานักวิชาศึกษาทั่วไป  เปน กรรมการและเลขานุการ 
  โดยกรรมการในขอ (2) และ (3) ใหอธิการบดีเปนผูแตงตั้งตามคําแนะนําของที่ประชุมคณบดี 
โดยมีวาระ คราวละ 2 ป  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
  1.  พิจารณาเสนอชื่อผูแทนคณบดี จํานวน 4 คน เพื่อรวมเปนกรรมการตามขอ (2) 
  2.  พิจารณาใหความเห็นชอบบุคลากรสายผูสอนตามรายชื่อตอไปนี้ เพื่อรวมเปนกรรมการตามขอ (3) 
   1.  รศ.ดร.เจียมจิต  แสงสุวรรณ  สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
   2.  รศ.ดร.ขวัญใจ  กนกเมธากุล  สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ 
   3.  ผศ.ดร.อนันต  หิรัญสาลี  สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 
   4.  อ.ทรงวิทย  พิมพะกรรณ  สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ ดังนี้ 

1. เสนอรายชื่อผูแทนคณบดี จํานวน 4 คน รวมเปนกรรมการตามขอ (2) ดังน้ี 
 1.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
 2.  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 3.  คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
 4.  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 
2. เห็นชอบรายชื่อบุคลากรสายผูสอนจํานวน 4 คน ตามที่เสนอ เพื่อรวมเปนกรรมการตามขอ (3) 
      และใหดําเนินการจัดทําคําสั่งแตงตั้งตอไป 

 
  4.5  เสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเพื่อเสนอแตงตั้งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
         ในคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเสนอที่ประชุมวา กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจํา
สถาบันวิจัยและพัฒนา ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 3285/2548  ไดครบวาระเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2550 
ในการนี้ เพื่อใหเปนไปตาม ขอ 5.3 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัย
และพัฒนา พ.ศ.2548 ที่กําหนดไววา กรรมการผูทรงคณุวุฒิภายในและ/หรือภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งอธิการบดี 
แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถทางการวิจัยดานสังคมศาสตร ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวนไมนอยกวา 5 คน แตไมเกิน 9 คน โดยไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี และ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกใหเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบดวย นั้น  สถาบันฯขอเสนอรายชื่อ
ผูทรงคุณวุฒิ พรอมประวัติและผลงานเพื่อเสนอแตงตั้งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสถาบันฯ 
ดังตอไปนี้ 

1. ผูทรงคุณวุฒิจากผูแทนคณาจารยมหาวิทยาลัย  
1.1 ดานสังคมศาสตร 
 (1)  ผศ.เยาวลักษณ  อภิชาติวัลลภ   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
1.2 ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 (2)  รศ.ชัยชาญ  วงศสามัญ  คณะเกษตรศาสตร 
1.3 ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 
 (3)  รศ.พญ.ศรีเวียง  ไพโรจนกุล คณะแพทยศาสตร 
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2. ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ซึ่งมีความรู ความสามารถดานตางๆ ดังนี้ 

2.1 ผูแทนนักวิชาการ 
 (4)  ศ.จรัญ  จันทลักขณา  ขาราชการบํานาญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
2.2 ผูแทนองคกรภาครัฐ 
 (5)  นายวิม  รุงกรุต   ผูตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม 
2.3 ผูแทนภาคประชาชน/ภาคธุรกิจเอกชน 

    (6)  พระไพศาล  วิสาโล   เจาอาวาสวดัปาสุคะโต ต.ทามะไฟหวาน 
         อ.แกงครอ จ.ชัยภูมิ 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
  มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ  โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผูทรงคุณวุฒิใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 
   

4.6  เสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ ผูแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เสนอที่ประชุมวา  

รศ.ดร.กิ่งฟา  สินธุวงษ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย (กลุมสาขาวิชา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 3344/2549 ไดเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 
กันยายน 2550 และ เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การจัดระบบการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
พ.ศ.2548 ขอ 6.3  ที่กําหนดใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดีเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ เปนกรรมการในคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  นั้น ในการนี้ คณะที่มี
บัณฑิตศึกษาไดพิจารณาเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิ จากคณาจารยของคณะในกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร จํานวน 1 ทาน ซึ่งเปนผูที่ไดรับการเสนอชื่อจากคณะสูงสุด คือ รศ.สุเมธ แกนมณี  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบแลว 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบรายชื่อผูทรงคุณวุฒิตามที่เสนอ ใหนําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 
 
  4.7  (ราง)ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2551 
  รองผูอํานวยการฝายวิชาการ ผูแทนผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ) เสนอที่ประชุมวา สํานักฯไดจัดทํา (ราง)ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2551 เรียบรอยแลว โดยดําเนินการตามแนวปฏิบัติเดิมของปที่ผานมา ซึ่งมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
  มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ (ราง) ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี 
และระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2551 ตามที่เสนอ 
   
  4.8  คาตอบแทนสําหรับกําลังคนดานสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ปงบประมาณ พ.ศ.2549 
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ เสนอที่ประชุมวา จากประเด็นปญหาการที่มหาวิทยาลัย
ไมไดรับการจดัสรรเงินคาตอบแทนสําหรับกําลังคนดานสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ปงบประมาณ พ.ศ.2549 จํานวน 
53,543,000 บาท จากสํานักงบประมาณ โดยที่มหาวิทยาลัยขอนแกนไดติดตามและทบทวนเรื่องขอรับการจัดสรร
เงินรายการนี้มาตลอด แตยังคงไมไดรับการจัดสรร ลาสุดสํานักงบประมาณไดมีหนังสือที่ นร 0706/22408 ลงวันที่ 
28 กันยายน 2550 แจงใหมหาวิทยาลัยพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2551 จากรายการที่มีความสําคัญในลําดับต่ํา หรือใชจายเงินนอกงบประมาณไปดําเนินการ
ดังกลาว ในการนี้ ฝายแผนและสารสนเทศ ไดประชุมหารือรวมกับคณะ/หนวยงานที่เกี่ยวของแลว ที่ประชุมมีมติที่
จะเสนอมาตรการบรรเทา ดังนี้ 

1. ในปงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ.2551 คาดวาจะมีเงินเหลือจายจํานวนหนึ่ง จึงเสนอ
ขอใหใชเงินเหลือจายดังกลาว สมทบจายคาตอบแทน พ.ต.ส.ป 2549 ทั้งนี้ ตองดําเนินการ
ขอความเห็นชอบตอสํานักงบประมาณตอไป (ในปงบประมาณพ.ศ.2550 เงินคาตอบแทน 
พ.ต.ส.ไดรับการจัดสรรจํานวน 57,001,000 บาท มีเงินเหลือจายจํานวน 9,307,622.76 บาท 
แตไดโอนไปตั้งจายเปนคาไฟฟาแลว และรายการจายจริงของเงิน พ.ต.ส.ป 2550 มี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม) 

2. เสนอใหคณะ/หนวยงานที่เกี่ยวของโดยความเห็นชอบจากกรรมการคณะ/หนวยงานพิจารณา
ใชเงินรายไดของตนสมทบจายตามศักยภาพของคณะ/หนวยงานที่จะเจียดจายได 

3. ขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาวงเงินงบประมาณแผนดินเหลือจายสมทบเพิ่มเติมตอสํานัก
งบประมาณ และขอใหพิจารณาตั้งงบประมาณรายการนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ.2552 ตอไป 
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  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีความเห็นวา ควรพิจารณาเรื่องนี้โดยละเอียดรอบคอบ 
จึงมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ พิจารณาหารือรวมกับ คณะ/หนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของ รวมทั้งคณะเภสัชศาสตร และนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีกครั้งในคราวตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ    
  5.1  การบริหารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอที่ประชุมวา สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดมีหนังสือ
ที่ นร 0506/ว153 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2550 แจงวา ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2550 
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณเสนอวา พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 ได
ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2550 และมีผลบังคับใชแลว ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550 
ขณะนี้สํานักงบประมาณกําลังตรวจสอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2551 ของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจตางๆ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบเพื่อที่จะไดเรงจัดสรรงบประมาณป 
2551 ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามงบประมาณที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2551 โดยเร็ว โดยสํานักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจทั้งหมด
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณแลว ยกเวน
เฉพาะรายการผูกพันขามปงบประมาณ พ.ศ.2551 รายการใหม ซึ่งสํานักงบประมาณจะตองรวบรวมเสนอขอความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรกีอน จากนั้นสวนราชการและรัฐวิสาหกิจจึงตองดําเนินการจัดซื้อ จัดจางและเสนอขอ
ความเห็นชอบดานราคาจากสํานักงบประมาณตอไป และเพื่อเปนการเรงรัดการใชจายงบประมาณประจําป
งบประมาณพ.ศ.2551 จึงขอใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเรงรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจางรายการพัสดุตางๆ 
โดยเฉพาะรายการในงบลงทุนที่ตองมีการดําเนินการตามระเบียบวาดวยการพัสดฯุ ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตาม
เปาหมายและระยะเวลาของแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณที่กําหนดไว ซึ่งคณะรัฐมนตรี
พิจารณาแลวลงมติรับทราบและใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวของตอไปตามที่ผูอํานวยการ
สํานักงบประมาณเสนอ 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและขอความรวมมือใหคณะ/หนวยงานเรงรัดดําเนินการตามแผนการ 
ใชจายงบประมาณที่กําหนดไว โดยเฉพาะในสวนของงบลงทุน ซึ่งในปที่ผานมาการดําเนินการในสวนนี้สัมฤทธิ์ผล
คอนขางต่ํา 
  ประธานเสนอที่ประชุมเพิ่มเติมวา  ขอความรวมมือคณะ/หนวยงานใหความสําคัญในการจัดทํา
รายงานตามแบบฟอรมที่กรมบัญชีกลางกําหนด (แบบ บส 1-7) เพื่อรายงานสํานักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง 
ภายในวันที่ 2 ของทุกเดือนดวย และขอความรวมมอืในการกํากับดูแลการเบิกจายใหเปนไปตามแผนการใชจาย
งบประมาณ ซึ่งจะสงผลใหการเบิกจายงบประมาณของประเทศในภาพรวมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
   
  5.2  เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดานการสาธารณสุข 
  ดวยคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนกําลังคนดานสาธารณสุขไดมีหนังสือ ดวนที่สุดที่ นร 
1008.1/510  ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2550 แจงวา เพื่อใหการเบิกจายเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของ
ผูปฏิบัติงานดานการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) สําหรับปงบประมาณ พ.ศ.2550 ของขาราชการประเภทตางๆเปนไป
อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตามมตคิณะกรรมการฯ ฝายเลขานุการคณะกรรมการฯ จึงไดสงประกาศ
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนกําลังคนดานสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 สําหรับขาราชการ
พลเรือน มาเพื่อใหขาราชการประเภทตางๆ นําประกาศคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนกําลังคนดาน
สาธารณสุข ซึ่งออกตามความในขอ  4 แหงระเบียบ ก.พ.วาดวยเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของ
ผูปฏิบัติงานดานการสาธารณสุข พ.ศ.2548 มาใชกับกฎระเบียบวาดวยเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของ
ขาราชการประเภทนี้นั้นโดยอนุโลม ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ในการนี้ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอใหมหาวิทยาลัยเบิกจายเงิน พ.ต.ส.ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 ในอัตราตาม
ระเบียบ ก.พ.อ.วาดวยเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดานการสาธารณสุข พ.ศ.2549 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2549 ตอไป   
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
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  5.3  การกําหนดเปนสถานพยาบาลของทางราชการ 
  ประธานเสนอที่ประชุมวา กรมบัญชีกลาง ไดมีหนังสือที่ กค 0417/ว398 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 
2550 แจงขอมูลวา เนื่องจากมีมหาวทิยาลัยบางแหงซึ่งเปนสวนราชการออกนอกระบบเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ มีสถานภาพเปนหนวยงานของรัฐและเปนนิติบุคคลที่ไมเปนสวนราชการ อยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐ 
และมีมหาวิทยาลัยอีกหลายแหงจะออกนอกระบบเชนเดียวกัน ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการเบิกจายเงินสวัสดิการคา
รักษาพยาบาลของสถานพยาบาลในสังกัดของหนวยงานดังกลาวได นั้น  กรมบัญชีกลางพิจารณาแลว ขอเรียนวา 
เพื่อใหผูมีสิทธิที่เขารับการักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลในสังกัดของมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบ ซึ่งเดิมเคย
มีสถานะเปนสถานพยาบาลของทางราชการ ยังคงสามารถนําคารักษาพยาบาลมาเบิกจากทางราชการไดเชนเดิม 
จึงกําหนดใหสถานพยาบาลในสังกัดของมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบ ซึ่งเคยมีสถานะเปนสถานพยาบาลของทาง
ราชการตามกฎหมาย วาดวย ระเบียบบริหารราชการแผนดิน เปนสถานพยาบาลของทางราชการตอไป ตามนัย
มาตรา 4 แหง พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2523 และที่แกไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ ให
มีผลนับแตวันที่มหาวิทยาลัยออกนอกระบบเปนตนไป 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  5.4  การซักซอมความเขาใจแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการอนุมัติใหขาราชการไปศึกษา  
         ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ตางประเทศ 
  สํานักงาน ก.พ.ไดมีหนังสือเวียน สํานักงาน ก.พ.ที่ นร 1013.8.5/ว10 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2550 
เรื่อง การซักซอมความเขาใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุมัติใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย 
และดูงาน ณ ตางประเทศ มีสาระโดยสรุปคือ สํานักงาน ก.พ.ขอซักซอมความเขาใจวา กรณีขาราชการไปศึกษา 
ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ณ ตางประเทศ เมื่อไดรับอนุมัตติามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย การให
ขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ตางประเทศ พ.ศ.2549 แลว จะตองเสนอใบลาตอ
ผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุญาต ตามระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ.2535 ดวย อยางไรก็ตาม เพื่อ
ความรวดเร็วและลดขั้นตอนในการดําเนินการสวนราชการอาจใชวิธีการมอบอํานาจการอนุญาต ตามระเบียบวาดวย
การลาของขาราชการ พ.ศ.2535 ใหอธิบดีเปนผูอนุญาตแทนในคราวเดียวกันได ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอยีดได
จากเว็บไซต สํานักงานก.พ. www.ocsc.go.th
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
   

5.5 การบริหารอัตราขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
  ดวยคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) ไดตอบขอหารือ
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง การบริหารอัตราขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามหนังสือที่ 
นร 1008.3.3/648 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2550 มีสาระโดยสรุปดังนี้  เพื่อใหการบริหารอัตราขาราชการพลเรอืนใน
สถาบันอุดมศึกษาตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่ 19 ธันวาคม 2549และมติคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและ
นโยบายกําลังคนภาครัฐ(คปร.) ในชวงเปลี่ยนผานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เปนไปดวยความเรียบรอย และเพื่อใหการบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาเปนไปอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพ จึงมีมติใหกําหนดแนวทางการบริหารอัตรา
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ 
  1.  กรณีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
ไดดําเนินการสรรหาเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษารวมทั้งรับโอน
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในตําแหนงวางกอนรับทราบมติคณะรัฐมนตรีและมติ คปร.ดังกลาวขางตน 
ก็ใหดําเนินการตอไปจนแลวเสร็จ 
  2. กรณีการโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการ  
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในตางสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งการบริหารงานบุคคลอื่นของขาราชการพลเรอืนใน
สถาบันอุดมศึกษาใหดําเนินการตามหลกัเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนดขึ้นเพื่อ
ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2542 วันที่ 31 สิงหาคม 2542 และวันที่ 19 ธันวาคม 2549 
  ทั้งนี้ สําหรับการโอนหรือการโอนสับเปลี่ยนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาระหวาง 
มหาวิทยาลัยของรัฐดวยกันนั้น คปร.ไมขัดของหากการโอนหรือโอนสับเปลี่ยนดังกลาว ไมมีผลตอการเพิ่มจาํนวน
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม 
       จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
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  5.6  ฐานะของมหาวิทยาลัยของรัฐตามพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ.2522 
  ประธานเสนอที่ประชุมวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดสงบันทึกสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ฐานะของมหาวิทยาลัยของรัฐตามพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ.2522 สรุปความวา 
ดวยปจจุบันมีมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาของรัฐ มาขอจดทะเบียนรถยนตในนามของตนเองและขอยกเวน
คาธรรมเนียมและคาภาษีประจําป ตามมาตรา 9(3) และมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ.2522 แตโดย
ที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 ไดมีการยุบเลิกทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งตามมาตรา 82 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 กําหนดใหมหาวิทยาลัยในสังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัยมีฐานะเปนนิติบุคคลในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาเทานั้น โดยมิไดกําหนดให
มีฐานะเปนกรมหรือเทียบเทากรม  กรมการขนสงทางบก จึงไมอาจรับจดทะเบียนรถยนตของมหาวิทยาลัยของรัฐ
โดยใหไดรับการยกเวนไมตองเสียคาธรรมเนียมและภาษีประจําปได จึงไดขอใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พิจารณาวินิจฉัย คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) ไดพิจารณาแลว เห็นวา แมบทบัญญัติในมาตรา 9 และมาตรา 
30 แหงพระราชบัญญัติรถยนตฯ จะมีวัตถุประสงคในการที่จะยกเวนคาธรรมเนียมและคาภาษีประจําปใหแกบรรดา
รถของหนวยงานตางๆ ของรัฐทุกประเภท อันไดแก ราชการสวนกลางและราชการสวนทองถิ่น แตโดยที่บทบัญญัติ
แหงมาตรา 9 บัญญัติถึงลักษณะของหนวยงานของรัฐไวชัดเจนวา ใหไดรับยกเวนเฉพาะรถของกระทรวง ทบวง
และกรม เทานั้น การที่มหาวิทยาลัยของรัฐเคยไดรับการยกเวนไวก็เนื่องจากมีกฎหมายกําหนดใหมหาวทิยาลัย
ของรัฐมีฐานะเปนกรม แตในปจจุบันกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยของรัฐสวนใหญมิไดกําหนดไวเชนนั้น แมวาจะมี
ความประสงคใหเปนหนวยงานของรัฐในอีกรูปแบบหนึ่งก็ตาม และเมื่อรูปแบบใหมของหนวยงานของรัฐดังกลาว 
มิไดรับการยกเวนไวในมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติรถยนตฯ มหาวิทยาลัยของรัฐที่มิไดมีกฎหมายกําหนดใหเปน
กรม จึงไมไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมตามมาตรา 9 ดังกลาว แตอยางไรก็ตาม เมื่อคํานึงถึงเจตนารมณของ
พระราชบัญญัติรถยนตฯ ซึ่งประสงคจะยกเวนคาธรรมเนียมใหแกรถของสวนราชการหรอืหนวยงานของรัฐที่มิใช
รัฐวิสาหกิจแลว ก็เปนการสมควรที่จะดําเนินการแกไขกฎหมายเพื่อใหการยกเวนนั้น ครอบคลุมถึงหนวยงานของรัฐ
ในรูปแบบใหมดวย จึงไดยกรางกฎหมายเพื่อแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ.2522 เพื่อยกเวน
คาธรรมเนียมใหแกรถของสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐที่มิใชรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชมุ 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  
 

 5.7  สรุปกิจกรรมตางๆของมหาวิทยาลัยขอนแกน และรายงานสรุปขาวมหาวิทยาลัยขอนแกน 
       ในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน  ประจําเดือนพฤศจิกายน 2550 

  ในเดือนพฤศจิกายน 2550 มหาวิทยาลัยไดดําเนินกิจกรรมที่สําคัญๆ ในดานการพัฒนาวิชาการและ
ผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การสงเสริมศิลปะวัฒนธรรม การพัฒนานักศึกษา การตางประเทศ การพัฒนา
ระบบบริหารและพัฒนาบุคลากร และการจัดกิจกรรมพิเศษ ซึ่งมีรายละเอียดบรรจุในแผนซีดีประกอบวาระการประชุม  
นอกจากนี้ ยังไดรวบรวมรายงานขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพสวนกลางและหนังสือพิมพสวนภูมิภาค 
ซึ่งมีรายละเอียดบรรจุในแผนซีดีประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  

 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ 

6.1 ขออนุมัติดําเนินการจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร 
เปนหลักสูตรโครงการพิเศษ 

รองคณบดีฝายบริหาร คณะวิทยาศาสตร ผูแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตรเสนอที่ประชุมวา คณะฯ 
ขออนุมัติดําเนินการจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร เปนหลักสูตรโครงการ
พิเศษ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการอํานวยการหลักสูตรโครงการ
พิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแกน คราวประชุม ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2550 ไดพิจารณาใหความ
เห็นชอบโดยขอใหแกไขเอกสารบางประการ ซึ่งคณะฯไดดําเนินการเรียบรอยแลว และพรอมนี้ ขอเสนอ (ราง) 
ประกาศฯ จํานวน 2 ฉบับ คือ (ราง) ประกาศฯ เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร คณะวิทยาศาสตร และ (ราง) ประกาศฯ เรื่อง 
คาใชจายในการจัดการหลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  ผศ.บุญสง  วัฒนกิจ เสนอที่ประชุมเพิ่มเติมวา ไดมีการศึกษาความพรอมหรือจุดแข็งของภาควิชา
ในการดําเนินการหลักสูตรนี้ในดานตางๆ ประกอบดวย ดานการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิต  ดานการวิจัยและ
บริการวิชาการ ดานเครือขายความรวมมือกับภายนอก ดานหองปฏิบัติการและอุปกรณการเรียนที่ทันสมัย ตลอดจน
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ฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนแบบพึ่งพาตนเองเพื่อการพฒันาสวนรวม โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาตอไป โดยมีขอเสนอแนะใหพิจารณาตรวจสอบตัวเลขจํานวนนักศึกษา หนาท่ี 1 (ขอ 4.2) และ
หนาท่ี 3 (ขอ 7.2)ใหถูกตองตรงกันดวย 
 

6.2  มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) คราวประชุมครั้งที่ 1/2550  

เมื่อวันที่  23 พฤศจิกายน 2550 ไดพิจารณาอนุมัติใหพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใชเงินรายได ตําแหนงเจาหนาที่
ระบบงานคอมพิวเตอร ใชบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแตวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 เปนตนไป   

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบมติของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย ดังกลาว 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  

 
6.3  รายงานผลการรับชมรายการรอบภูมิภาค ตอน มหาวิทยาลัยชุมชน 
รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธเสนอที่ประชุมวา สถานีโทรทัศนแหงประเทศไทย  

ชอง 11 ขอนแกน ไดแพรภาพรายการรอบภูมิภาค ตอน มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2550 
เวลา 15.00-16.00 น. ซึ่งมีรายละเอียดบรรจุในแผนซีดีประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ มีผูชมโทรศัพทมารวมแสดง
ความคิดเห็นจํานวนหนึ่ง และไดมีการจับสลากเพื่อมอบรางวัลเส้ือยืดตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยขอนแกนดวย 
มหาวิทยาลัยจะจัดทําวีดิทัศนเพื่อแพรภาพในรายการดังกลาว เดือนละ 1 ครั้ง โดยในวันที่ 17 ธันวาคม 2550     
จะนําเสนอในตอน “วันแหงความภาคภูมิใจ” และในเดือนมกราคม 2551 จะนําเสนอในตอน “วันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแกน” 
ซึ่งหากคณะ/หนวยงานพิจารณาเห็นวาเรื่องใดเปนประเด็นที่นาสนใจประสงคจะประชาสัมพันธ ขอความกรุณา
ประสานที่ฝายสังคมฯ เพื่อนําเสนอในรายการดังกลาวตอไป  

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  
 
  6.4 รายงานความกาวหนาโครงการ การมีสวนรวมสรางสรรคประชาธิปไตยของบุคลากร 
         และนักศึกษา 
   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเสนอที่ประชุมวา ตามที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 23 
ธันวาคม 2550 นั้น หนวยงานภาครัฐและเอกชนหลายแหงไดเขามามีสวนรวมรณรงคและดําเนินกิจกรรมตางๆเพื่อ
รวมพลังใหการเลือกตั้งดังกลาวใสสะอาด อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายใหสถาบันการศึกษาใหความรวมมือสนับสนุนการ
ใชสิทธิเลอืกตั้งดวย มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดมีคําสั่งที่ 4738/2550 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการและ
คณะกรรมการดาํเนินงานโครงการ  “การมสีวนรวมสรางสรรคประชาธิปไตยของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน”  
ซึ่งคณะกรรมการดังกลาวประกอบดวย ตัวแทนจากทุกภาคสวนของมหาวิทยาลัยขอนแกนและผูแทนจากเทศบาล
นครขอนแกน  
  สถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีบทบาทหนาที่ในงานวิจัยและพัฒนาดานสังคมแบบบูรณาการและ
ความมั่นคงมนุษย ไดทําหนาที่เปนองคกรขับเคลื่อน เปนคณะเลขาธิการของคณะกรรมการฯ โครงการดงักลาวมี
วัตถุประสงคเพื่อรณรงคใหบุคลากรในมหาวิทยาลัย ไดตระหนกัถึงสิทธิหนาที่และการมีสวนรวมทางการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยขอนแกน และเพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของ
ไทย  ทั้งนี้ จากขอมูลที่ผานมาบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแกน ออกไปใชสิทธิ์เลือกตั้งนอย อัตราการใชสิทธิ
ต่ํากวาเขตอื่นของจังหวัดและของประเทศ ทั้งๆที่บุคลากรมหาวทิยาลัยลวนแตมีการศึกษาสูง ไมมีปญหาเรื่อง
เศรษฐกิจ ไมมีปญหาเรื่องการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง ซึ่งควรจะเปนตนแบบของชุมชนประชาธิปไตยได  ในการนี้ 
เพื่อใหมหาวทิยาลัยขอนแกนเปนตนแบบของชุมชนประชาธิปไตย ดังนั้น คณะกรรมการทุกฝายจะพยายามทุก
วิถีทาง อยางถูกตองและชอบธรรม เพื่อใหบรรลุเปาหมาย จะตองทําหนาที่วางตัวเปนกลางอยางเครงครัดและไม
ฝกใฝฝายใด การรณรงคตามโครงการดงักลาว จะดําเนินการในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทานั้น โดยประชากรเปาหมาย
ตามโครงการคือ บุคลากรทุกสายและนักศึกษาทุกคณะ ทุกระดับ กิจกรรมหลักจะประกอบดวย กิจกรรมการรณรงค 
สื่อ Poster แผนพับ sticker สื่อ electronic วิทยุ โทรทัศน เวทีเสวนา และมีการจัดขบวนเดินรณรงคใน
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2550 เวลา 16.30 น. เปนตนไป โดยมีจุดเริ่มตน ณ 
บริเวณหนาโรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน และ ครั้งที่ 2  ในวันที่ 21 ธันวาคม 2550 เวลา 16.30 น. เปนตนไป 
โดยมีจุดเริ่มตน ณ บริเวณมุมถนนคณะเภสัชศาสตร (อาคารใหม) นอกจากนี้ มีกิจกรรมการวจิัย การศึกษาปจจัยที่
มีผลตอการมสีวนรวมทางการเมืองของบุคลากรมหาวทิยาลัยขอนแกน จึงขอเรียนเชิญผูบริหารทุกทาน รวมฟง
กิจกรรมการเสวนา ในวันที่ 14 ธันวาคม 2550 เวลา 13.30-17.00 น. ณ ลานศูนยอาหารและบริการ ชั้น 1     
(คอมเพล็กซ)  รวมเดินขบวนรณรงคตามรายละเอียดกําหนดการขางตน และขอความรวมมือในการดําเนินกิจกรรม
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รณรงคภายในหนวยงานคณะ/หนวยงาน หรือหากมีขอมูลอันเปนประโยชนตอการดําเนินการขอความกรุณาแจงให
คณะเลขานุการทราบเพื่อเก็บไวเปนขอมูลกิจกรรมของมหาวิทยาลัยตอไป 
 
  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอที่ประชุมเพิ่มเตมิวา ในปนี้ นักศึกษาคอนขางตื่นตัวสนใจ
ตอการเลือกตัง้ โดยจะเห็นไดจากการทีน่ักศึกษาสนใจเขามามีสวนรวมเปนกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งจํานวน 
ทั้งหมด 1,482 คน และเมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2550 สภานักศึกษาไดจัดใหมีการแสดงความประสงค
เลือกตั้งลวงหนานอกเขตพื้นที่นั้น มีนักศึกษามาลงทะเบียนจํานวนประมาณ 3,000 คน  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
   
  6.5  แผนผังแสดงเสนทางการจราจรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป พ.ศ.2550  
  รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธเสนอที่ประชุมวา ฝายประสานงานรักษาความปลอดภยั
และการจราจร งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป พ.ศ.2550 ไดจัดทําแผนผังเสนทางการจราจรภายใน
มหาวิทยาลัยเพื่อลดปญหาความแออัดดานการจราจร ตลอดจนเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกบัณฑิตและญาติ
บัณฑิต และบุคลากรมหาวิทยาลัย ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 18 ธันวาคม 2550 นี้ โดยมี
รายละเอียดดงันี้ 
 

1. จัดใหมีจุดจอดรถและที่พักญาติบัณฑิต ซึ่งมีอาหารและเครื่องดื่มบริการ พรอมการถายทอดสด
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจํานวนหลายจุด ไดแก 1) ศูนยอาหารและบริการ  2) บริเวณ
อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร  3) บริเวณสนามฟตุบอล โรงเรียนสาธติ
ศึกษาศาสตร 4) บริเวณประตูศาลเจาพอมอดินแดง และนอกจากนี้ ยังมีบริเวณที่สามารถจอด
รถไดอีก เชน บริเวณสนามยิงปน ขางสนามกีฬากลางของมหาวิทยาลัย 

2. จัดรถบริการรบั-สง ไปยังศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก และพื้นที่ในมหาวิทยาลัย 
ฟรี ตั้งแตเวลา 05.00-17.00 น. โดยจัดเดินรถ 4 เสนทาง คือ  

 เสนทางที่ 1 เริ่มจากประตูศาลเจาพอมอดินแดง ผานสมาคมศิษยเกา องคการนักศึกษา 
งานรักษาความปลอดภัย สํานักงานอธิการบดี ไปจนถึงที่จอดรถบริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียน
สาธิตศึกษาศาสตร  
 เสนทางที่ 2 เริ่มจากประตศูาลเจาพอมอดินแดง ผานสโมสรอาจารย คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะเทคนิคการแพทย ดานหลังคณะแพทยศาสตร เขตตลาดหนองแวง 
และเขตบานพักศูนยแพทยไปจนถึงที่จอดรถบริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร  
 เสนทางที่ 3 เริ่มจากคณะศึกษาศาสตร ผานคณะวิทยาการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตร สะพานขาว คณะเทคโนโลยี คณะ
ศิลปกรรมศาสตร ไปจนถึงที่จอดรถบริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร  
 เสนทางที่ 4 เริ่มจากคณะสาธารณสุขศาสตร ผานคณะพยาบาลศาสตร เขตบานพักหนองแวง 
บานพักศูนยแพทย คณะศิลปกรรมศาสตรไปจนถึงที่จอดรถบริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนสาธิต
ศึกษาศาสตร  

 และเพื่อใหการจัดรถบริการรับ-สงบัณฑิตเปนไปดวยความเรียบรอย ขอความกรุณาใหคณะแจง
ความประสงคการใชรถไปยังฝายสังคมและชุมชนสัมพันธดวย 
 ประธานแจงที่ประชุมเพิ่มเตมิวา เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยในปนี้ไดกําหนดบริเวณใหรานคา
จําหนายดอกไมและของที่ระลึกแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่บริเวณศูนยอาหารและบริการ(คอมเพล็กซ) และจะไม
อนุญาตใหรถขนสินคาผานเขา-ออกมหาวิทยาลัยเสนทางประตูสีฐาน 
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 

 
6.6  กําหนดการจัดงานบัณฑิตมุทิตาสถาบัน ประจําปการศึกษา 2549 

  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอที่ประชุมวา ในปนี้เนื่องจากมีจํานวนบัณฑิตและ
มหาบัณฑิตคอนขางมาก มหาวิทยาลัยจึงกําหนดจัดงานบัณฑิตมุทิตาสถาบัน ณ ศูนยประชุมอเนกประสงค
กาญจนาภิเษก จํานวน 2 วัน มีรายละเอียดดังนี้  
  -  ระดับบัณฑิตศึกษา กําหนดจัดงานในวันเสารที่ 15 ธันวาคม 2550 เวลา 15.50-16.50 น. 
  -  ระดับปริญญาตรี กําหนดจัดงานในวันอาทิตยที่ 16 ธันวาคม 2549 เวลา 16.25 – 17.20 น.  
จึงขอเรียนเชิญทานคณบดีและคณะผูบริหาร รวมงานทั้งสองวันตามกําหนดเวลาดังกลาว และความกรุณาตอบรับ
การรวมงานดวย  ทั้งนี้ ขอเรียนเชิญผูบริหารทุกทานพรอมเพรียงกันในเวลา 15.30 น. เพื่อรับประทานอาหารวาง
กอนรวมงาน ณ หองรับรอง ชั้น 1 ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก สําหรับการแตงกาย ขอใหคณาจารย
สวมชุดครุย   
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
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  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 

6.7  ขอเรียนเชิญรวมโครงการ “มข.รวมใจตานภัยหนาว”  ครั้งท่ี 2  
  รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธเสนอที่ประชุมวา ขอเชิญรวมบริจาคผาหม เส้ือผา 
กันหนาว เพื่อนําไปมอบใหแกประชาชนในถิ่นทุรกันดารตามโครงการ "มข. รวมใจตานภัยหนาว” ครั้งที่ 2 ซึ่งเปน 
หนึ่งในโครงการทําดีเพื่อพอ โดยจะนําสิ่งของที่ไดรับบริจาคไปมอบในวันจันทรที่ 24 ธันวาคม 2550 ณ วัดหนองสะพังทอง  
บ.นาบอน ต.นาซาว  อ.เชียงคาน จ.เลย ผูมีความประสงคที่จะรวมบริจาคสามารถติดตอขอบริจาคไดที่ งานรักษาความ-
ปลอดภัย  หมายเลขโทรศัพท 043-202191 หรือติดตอบริจาคไดที่เลขานุการประจําหนวยงาน หรือโอนเงินผานธนาคาร
กสิกรไทย สาขายอย คอมเพล็กซ บัญชีออมทรัพย หมายเลขบัญชี  549-2-00290-0  
 
เลิกประชุมเวลา 11.15 นาฬิกา 
 
 
           (ลงชื่อ)    ลิขิต  อมาตยคง 
                      (ผูชวยศาสตราจารยลิขิต  อมาตยคง) 
                          รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 

                                         ปฏิบัติหนาที่เลขานุการที่ประชุมคณบดี 
 
 
 
นางสังวาลย  ชางทอง 
ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์ 
นางสุภารัตน  มูลศรี 
ผูบันทึกรายงานการประชุม  
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	         และนักศึกษา 
	   ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเสนอที่ประชุมว่า ตามที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 23 ธันวาคม 2550 นั้น หน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายแห่งได้เข้ามามีส่วนร่วมรณรงค์และดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อรวมพลังให้การเลือกตั้งดังกล่าวใสสะอาด อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายให้สถาบันการศึกษาให้ความร่วมมือสนับสนุนการใช้สิทธิเลือกตั้งด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีคำสั่งที่ 4738/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ  “การมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ประชาธิปไตยของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น”  ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วย ตัวแทนจากทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้แทนจากเทศบาลนครขอนแก่น  
	  สถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในงานวิจัยและพัฒนาด้านสังคมแบบบูรณาการและความมั่นคงมนุษย์ ได้ทำหน้าที่เป็นองค์กรขับเคลื่อน เป็นคณะเลขาธิการของคณะกรรมการฯ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงสิทธิหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทย  ทั้งนี้ จากข้อมูลที่ผ่านมาบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งน้อย อัตราการใช้สิทธิต่ำกว่าเขตอื่นของจังหวัดและของประเทศ ทั้งๆที่บุคลากรมหาวิทยาลัยล้วนแต่มีการศึกษาสูง ไม่มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ ไม่มีปัญหาเรื่องการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง ซึ่งควรจะเป็นต้นแบบของชุมชนประชาธิปไตยได้  ในการนี้ เพื่อให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นต้นแบบของชุมชนประชาธิปไตย ดังนั้น คณะกรรมการทุกฝ่ายจะพยายามทุกวิถีทาง อย่างถูกต้องและชอบธรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย จะต้องทำหน้าที่วางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัดและไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด การรณรงค์ตามโครงการดังกล่าว จะดำเนินการในพื้นที่มหาวิทยาลัยเท่านั้น โดยประชากรเป้าหมายตามโครงการคือ บุคลากรทุกสายและนักศึกษาทุกคณะ ทุกระดับ กิจกรรมหลักจะประกอบด้วย กิจกรรมการรณรงค์ สื่อ Poster แผ่นพับ sticker สื่อ electronic วิทยุ โทรทัศน์ เวทีเสวนา และมีการจัดขบวนเดินรณรงค์ในมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2550 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป โดยมีจุดเริ่มต้น ณ บริเวณหน้าโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ครั้งที่ 2  ในวันที่ 21 ธันวาคม 2550 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป โดยมีจุดเริ่มต้น ณ บริเวณมุมถนนคณะเภสัชศาสตร์ (อาคารใหม่) นอกจากนี้ มีกิจกรรมการวิจัย การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอเรียนเชิญผู้บริหารทุกท่าน ร่วมฟังกิจกรรมการเสวนา ในวันที่ 14 ธันวาคม 2550 เวลา 13.30-17.00 น. ณ ลานศูนย์อาหารและบริการ ชั้น 1     (คอมเพล็กซ์)  ร่วมเดินขบวนรณรงค์ตามรายละเอียดกำหนดการข้างต้น และขอความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ภายในหน่วยงานคณะ/หน่วยงาน หรือหากมีข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการขอความกรุณาแจ้งให้คณะเลขานุการทราบเพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลกิจกรรมของมหาวิทยาลัยต่อไป 
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