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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครั้งที่  16/2548  ณ  วันที่  14 กันยายน 2548

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 16/2548

เม่ือวันพุธที่ 14 กันยายน 2548
ณ  หองประชุมสารสิน ชั้น 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ

         ******************************************
ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต  สกลไชย อธิการบดี ประธาน
2. นายพนมชัย  วีระยุทธศิลป ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารจัดการระบบกายภาพ

แทนรองอธิการบดีฝายบริหาร
3. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
4. รศ.พิศาล  ศิริธร รองอธิการบดีฝายวิจัย และรักษาราชการแทน

ผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
5. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
6. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร
7. ผศ.ภาวดี  ภักดี รองคณบดีฝายแผนและพัฒนา

แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
8. นายเทพฤทธิ์   ตุลาพิทักษ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา

แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร
9. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
10. ศ.ละออศรี  เสนาะเมือง คณบดีคณะวิทยาศาสตร
11. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา คณบดีคณะศึกษาศาสตร
12. รศ.สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
13. ผศ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล รองคณบดีฝายวิชาการ

แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร
14. ผศ.วิไลวรรณ  สมโสภณ รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
15. รศ.ชูชาติ  อารีจิตรานุสรณ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
16. ผศ.วีระศักดิ์  ชายผา คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
17. นางวิไลพร  สุตันไชยนนท รองคณบดีฝายวิชาการ

แทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
18. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย คณบดีคณะเภสัชศาสตร
19. ผศ.เกษม  นันทชัย คณบดีคณะเทคโนโลยี
20. รศ.ประจักษ  พัวเพิ่มพูลศิริ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
21. รศ.ธาดา  สุทธิธรรม คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
22. รศ.สุเมธ  แกนมณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

23. ผศ.รุง  ธีระพิจิตร คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
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24. รศ.สมาน  ลอยฟา ผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ
(สํ านักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู)

25. รศ.ชรัตน  มงคลสวัสดิ์ รักษาราชการแทนผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร
26. รศ.สมภพ  พระธานี ผูอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
27. รศ.จิตเจริญ  ไชยาคํ า ผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ
28. ผศ.พิศิษฐ  โจทยกิ่ง ประธานสภาคณาจารย
29. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

เลขานุการท่ีประชุม
30. นางสังวาลย  ชางทอง หัวหนาสํ านักงานอธิการบดี

ผูชวยเลขานุการท่ีประชุม

ผูไมมาประชุม เน่ืองจากติดราชการ หรือภารกิจสํ าคัญ
1.  ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
2. ผศ.สุกิจจา   จันทะชุม ผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล

(สํ านักบริหารและพัฒนาวิชาการ)

ผูเขารวมประชุม
1.  ผศ.กริช  แรงสูงเนิน รองผูอํ านวยการฝายบริหาร

แทนผูอํ านวยการวิทยาเขตหนองคาย
2.  นายบุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย รองประธานสภาขาราชการและลูกจาง คนท่ี 1

แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง

เริ่มประชุมเวลา 09.50 นาฬิกา

ประธานไดกลาวเปดประชุมและด ําเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระดงัตอไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ไดนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 6/2548
      เม่ือวันที่ 7 กันยายน  2548 และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง
ประธานเสนอตอท่ีประชุมวา ดวยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกนครั้งท่ี 7/2548 เม่ือ

วันท่ี 7 กันยายน 2548  มีเรื่องท่ีไดนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติท่ียังไมไดรับการรับรอง  ซ่ึงมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 15/2548 เม่ือวันที่ 17 สิงหาคม 2548
ท่ีประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 15/2548 เม่ือวันพุธท่ี 17 สิงหาคม 2548

โดยไมมีขอแกไข

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน   -ไมมี-

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1  การจดัระบบการรบังานวจัิยและบรกิารวชิาการ
ประธานเสนอตอท่ีประชุมวา ดวยในปจจุบัน คณาจารยของมหาวิทยาลัยขอนแกน รับด ําเนินงาน

วิจัย และบริการวิชาการตางๆ อาทิ ในรูปแบบที่ปรึกษา รับจัดทํ าการวิเคราะหดานส่ิงแวดลอม รับออกแบบ รับ
ศึกษาความเปนไปได เปนตน  โดยผูวาจางมีท้ังหนวยงานราชการ บริษัทเอกชน หรือบุคคลธรรมดา  และรูปแบบ
ของผูรับงานมีหลากหลาย ดังนี้

1.  คณาจารยมหาวิทยาลัย รับงานเอง โดยไมเกี่ยวของกับคณะ และไมแจงคณะ
2.  คณาจารยมหาวิทยาลัย รับงานเอง โดยคณะฯ รับรูแตมหาวิทยาลัยไมรับรู
3.  คณาจารยมหาวิทยาลัย รับงานเอง ในทางสัญญา ดํ าเนินการใหอธิการบดีเปนผูลงนามใน

สัญญาจาง หรือใหอธิการบดีมอบอํ านาจใหคณบดีหรือบุคคลลงนามในสัญญา
4.  วิธีอื่นๆ
จากการดํ าเนินงานที่ผานมามีปญหา หรือสถานการณท่ีมหาวิทยาลัยควรหารือกับคณะเพื่อ

พิจารณาทบทวน หรือกํ าหนดมาตรการเพิ่มเติมคือ
1.  คาจางท่ีไดรับ มีท้ังท่ีเขาระบบการเงินของคณะหรือมหาวิทยาลัยตั้งแตแรก หรือนํ าเขาระบบ

การเงินภายหลังหักจายแลว หรือไมเขาเลย  ซ่ึงมหาวิทยาลัยและคณะยังไมสามารถตรวจสอบและมีขอมูลเรื่องนี้ได
2.  โครงการบางโครงการ ผูดํ าเนินการมาขอยืมเงินไปดํ าเนินการกอน ซ่ึงหลายกรณีจํ านวนเงินสูง

และใชเวลานาน ทํ าใหยอดเงินยืมสูง และมีประเด็นปญหาวา กรณีใดควรไดรับอนุมัติใหยืมเงินหรือไม
3.  ในกรณีตามขอ 2 ผูดํ าเนินการบางราย ไดใหเจาหนาท่ียืมเงินทดรองจาย และไดรับเงินยืมไป

แลว แตผูวาจางบอกเลิกสัญญา และไมชํ าระเงินคาจาง เปนเหตุใหผูดํ าเนินการผูนั้นไมมีเงิน หรือไมยอมมาเคลียร
เงิน และขอใหมหาวิทยาลัยดํ าเนินการตามกฎหมายจากผูวาจาง สงผลใหมหาวิทยาลัย (ซ่ึงควรไดรับเงินคืน) ไมได
รับเงินคืน และหากจะตองเขาสูกระบวนการฟองรอง ตองมีหนวยงานของมหาวิทยาลัย เชน งานวินัยและ
นิติการ ดํ าเนินการฟองรอง ซ่ึงตองขอใหอัยการดํ าเนินการอีกทอดหนึ่ง ตามมาดวยคาใชจายท่ีคอนขางสูง
มหาวิทยาลัยตองแบกรับภาระจากเหตุท่ีเกิดขางตน

4.  กรณีท่ีผูรับจาง (อาจารย) ซ่ึงทํ างานวิจัย หรือบริการวิชาการ โดยคณบดี หรืออธิการบดีเปนผู
ลงนาม หากเกิดความบกพรอง ไมเปนไปตามสัญญา เปนเหตุให

4.1  ไมไดรับเงินคาจางตามสัญญา
4.2  ถูกฟองรองใหรับผิดชอบคาเสียหาย (คดีแพง)
4.3  ถูกฟองเปนคดีอาญา
4.4  เสียชื่อเสียง

ในท้ัง 4 กรณี มหาวิทยาลัยหรือคณะควรรับผิดชอบอยางไร เจาตัว (ผูดํ าเนินโครงการ) ควร
รับผิดชอบอยางไร



- 4 -

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครั้งที่  16/2548  ณ  วันที่  14 กันยายน 2548

5.  ในบางกรณีความบกพรอง หรือผลงานท่ีได ไมวาจะโดยจงใจ หรือไมก็ตามอาจทํ าให
มหาวิทยาลัย/คณะเสียชื่อเสียง หรือสงผลกระทบตอภาพลักษณของหนวยงาน มหาวิทยาลัยควรกํ าหนดมาตรการ
อยางไร

6.  การรับงานจากหนวยงานภายนอกในเรื่องเดียวกันของหนวยงานหนึ่ง คณาจารยมหาวิทยาลัย
อาจไปเสนอรับงานหลายกลุม หรือหลายคณะ โดยทุกกลุมแจงวาเปนตัวแทนมหาวิทยาลัยขอนแกนท้ังส้ิน กรณี
เรื่องนี้ นาจะกํ าหนดมาตรการใดหรือไม

7.  การรับงานสวนใหญ การดํ าเนินงานจริงๆ คณาจารยผูรับงาน หรือกลุมผูดํ าเนินงานเปนผูรับ
ผิดชอบ หัวหนาภาควิชา หรือคณบดี มีสวนหรือควรจะมีสวนควบคุม กํ ากับ ดูแล หรือรับทราบผลงานหรือไม
เพราะงานท่ีออกมา คือ ดํ าเนินการโดยหนวยงานนั้นๆ และผลงานท่ีนํ าไปใชสงผลตอประโยชนของบุคคลอื่น

8.  บางกรณีการรับงานโดยบุคคลในคณะ/หนวยงาน เปนทางผานท่ีจะไปใหผูอื่นหรือบริษัทอื่น
ดํ าเนินการอีกตอหนึ่ง กรณีเชนนี้ ควรจะมีมาตรการอยางไร

อนึ่ง ในชวงเวลาที่ผานมา อาจารยแตละทานมีอิสระสูงในการไปรับงานจากภายนอก แตก็มีกรณีท่ี
ไมเหมาะสม และเกิดความเสียหายตอชื่อเสียงองคกร จึงควรท่ีจะรวมกันหาทางปองกันและแกไข

จงึเสนอท่ีประชมุเพือ่พจิารณา
มติ  ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมีมตเิหน็ชอบในหลกัการ ใหมีระบบการรบังานวจัิยและบริการ

วชิาการ โดยมขีอคดิเหน็เสนอแนะเพิม่เตมิ ดังน้ี
1. ระบบและกลไกนี ้ควรมเีจตนารมยเพ่ือเปนการสงเสรมิ สนับสนุนการท ําวจัิย และสอดคลองกับ

เปาหมายการเปนมหาวทิยาลยัแหงการวจัิย
2.  ควรใหมีหนวยงานรบัผิดชอบการด ําเนินการเรือ่งน้ี (เชน ส ํานักบรหิารงานวจัิย) โดยมบีทบาท

ทีช่ดัเจนทัง้ในเชงิรบัและเชงิรกุ มีบุคลากรทีมี่ความรู ความช ํานาญ และมกีลไกสนับสนุนกํ ากับ ติดตามและประเมนิ
ผลงานอยางเปนระบบ

และทีป่ระชมุมีมตใิหแตงต้ังคณะกรรมการเพือ่พิจารณาก ําหนดหลกัเกณฑ และแนวปฏบัิติการ
จัดระบบดงักลาว ประกอบดวย

1.  รองอธิการบดีฝายวิจัย
2.   ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย
3.  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
4.  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
5.  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
6.  ผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ

4.2 รางประกาศฯ เรือ่ง การรบัทรพัยสนิหรอืประโยชนอืน่ใดของเจาหนาทีม่หาวทิยาลยัขอนแกน
ประธานเสนอตอท่ีประชุมวา คณะกรรมการปองกันและปราบปรามทุจริตแหงชาติ ไดออก

ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชน
อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ.2543 และแจงใหหนวยงานของรัฐถือปฏิบัติ ซ่ึงในเรื่องดังกลาว
มหาวิทยาลัยขอนแกน ยังไมไดกํ าหนดแนวทางหรือกลไกเพื่อใหเปนไปตามประกาศดังกลาว ประกอบกับการจัดทํ า
คํ ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจํ าป 2548 ก.พ.ร.กํ าหนดตัวชี้วัดท่ี 7 ระดับความสํ าเร็จของการดํ าเนินการตาม
มาตการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซ่ึงไดกํ าหนดเรื่องใหสวนราชการมีระเบียบ     วา
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ดวยการรับของขวัญและสินนํ้ าใจไวดวย ในการนี้ จึงขอเสนอรางประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง การรับทรัพย
สินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมีมตเิหน็ชอบในหลกัการ และมขีอคดิเหน็เสนอแนะใหปรบัแกไข

ในรางประกาศ ดังน้ี
1.  ใหเพ่ิมนิยามของค ําวา “ผูบังคบับัญชา” ใหชดัเจน
2.  ขอ 8  บรรทดัสดุทายขอความ “...หรอือธกิารบดก็ีได” ใหแกไขเปน “...หรอือธกิารบด ีหรอื

เลขาธกิารคณะกรรมการการอดุมศกึษาก็ได”
3.  ขอ 9  ใหเพ่ิมขอความทายประโยควา “หรอืเลขาธกิารคณะกรรมการการอดุมศกึษาในกรณขีอง

อธกิารบดี”
ทัง้น้ี  การแตงต้ังคณะกรรมการตามขอ 8 น้ัน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะ หนวยงาน วาจะแตงต้ัง

กรรมการชดุใหม หรอืใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการบริหารราชการใสสะอาด

4.3  รางประกาศฯ เรือ่ง การพฒันาศกัยภาพทางคอมพวิเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศ
ขัน้พ้ืนฐาน ส ําหรบันักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัขอนแกน

เลขานุการท่ีประชุมเสนอตอท่ีประชุมวา ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ไดพัฒนาหลักสูตร “มาตร
ฐานความรู ความสามารถทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นพื้นฐาน สํ าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแกน (หลักสูตร พ.ศ.2548)” โดยมีวัตถุประสงคและรายละเอียดของหลักสูตรตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม  และเพื่อใหการพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
สํ าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตร และบรรลุเปา
หมายการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเกณฑคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของมหาวิทยาลัย จึงขอเสนอ ราง
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง การพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นพื้นฐาน
สํ าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ และมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังน้ี
1.  ขอ 5 ใหปรับแกไขขอความ โดยไมควรบังคับกับนักศึกษาทุกคน  สํ าหรับคณะที่พรอมจะ

บังคับใหนักศึกษาทุกคนสอบผานเกณฑมาตรฐานตามประกาศนี้ ใหออกประกาศของคณะได
2.  ขอ 7  บรรทัดที่ 3 ขอความ “...ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี...” ใหแกไขเปน “...ในกรณี

ที่หลักสูตรระดับปริญญาตรี...”  และเพ่ิมเติมขอความ “ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูรับผิดชอบหลักสูตร”
ตอทายขอความในขอ 7

4.4  รางประกาศฯ เรือ่ง การรบันักศกึษาชาวตางประเทศเขาศกึษาในมหาวทิยาลยัขอนแกน
เลขานุการท่ีประชุมเสนอตอท่ีประชุมวา เพื่อใหการดํ าเนินการรับเขาศึกษาและการใหบริการแก

นักศึกษาชาวตางประเทศที่ประสงคจะเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอเสนอ
รางประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง การรับนักศึกษาชาวตางประเทศเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน  โดย
ปรับปรุงจากประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 664/2541) สาระสํ าคัญโดยสรุปคือ เปนการปรับขั้นตอน
และกระบวนการในการดํ าเนินงานใหมีความสะดวก คลองตัวมากย่ิงขึ้น โดยเปล่ียนหนวยท่ีดํ าเนินการเกี่ยวกับการ
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รบัเขานักศึกษาชาวตางประเทศในระดับปริญญาตรี จากเดิมกองบริการการศึกษาเปนผูดํ าเนินการ เปนหนวย
บรกิารนักศึกษานานาชาติ  สํ านักงานวิเทศสัมพันธ ดํ าเนินการแทน และไดดํ าเนินการมาระยะหนึ่งแลว ประกอบ
กับรางประกาศฯ นี้ ไดปรับปรุงจากขอคิดเห็นเสนอแนะของรองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธทุกคณะ ซ่ึงมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระ

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหจัดทํ าเปนประกาศมหาวิทยาลัยตอไป และหาก

คณะมีขอคิดเห็น เสนอแนะเพิ่มเติม ใหแจงที่ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

4.5  แนวทางการจดัสรรเงนิรายไดหลกัสตูรโครงการพเิศษ
เลขานุการท่ีประชุมเสนอตอท่ีประชุมวา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การจัดการ

หลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 ขอ 12 กํ าหนดใหการจัดสรรเงินรายไดการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ
ใหจัดทํ าเปนประกาศของมหาวิทยาลัย โดยตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการอํ านวยการหลักสูตรโครงการ
พิเศษ และท่ีประชุมคณบดีนั้น บัดนี้ คณะกรรมการอํ านวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ ในคราวประชุมครั้งท่ี
2/2548 เม่ือวันท่ี 8 กันยายน 2548 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแนวทางการจัดสรรเงินรายไดหลักสูตรโครงการ
พิเศษ เรียบรอยแลว มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

หลักการเบื้องตน
1.  จัดสรรโดยยึดเกณฑการจัดสรรที่ใชอยูในปจจุบันเปนหลัก และพิจารณาปรับปรุงตามความ

เหมาะสมและความจํ าเปน
2.  ใหยึดหลักการเดียวกัน ไมควรมีหลากหลาย
3.  เนื่องจากคาธรรมเนียมพิเศษตามระเบียบใหมไมไดจัดเก็บแยกตางหาก ดังนั้นการจัดสรรเงิน

รายไดตองคํ านึงถึงรายรับท่ีมาจากคาธรรมเนียมพิเศษดวย
แนวทางการจัดสรร
จากจํ านวนเงินคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย รายภาคการศึกษา ใหจัดสรร ดังนี้
1.  จัดสรรเปนรายไดสวนกลางและหนวยงานสนับสนุน
2.  จากขอ 1 จัดสรร ดังนี้

(1)  5% เปนเงินรายไดสวนกลาง
(2)  จากขอ (1) จัดสรรใหคณะท่ีรับผิดชอบหลักสูตร
ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาในคณะที่ไมไดรับผิดชอบหลักสูตร ใหหักเงินจาก

สวนทีจ่ดัสรรใหคณะท่ีรบัผดิชอบหลกัสูตรเพือ่จดัสรรใหคณะท่ีรบัผดิชอบการสอนรายวชิาในหลกัสูตร โดยคดิตาม
อตัราคาหนวยกติเทียบเทา ซ่ึงขึน้กบัระดบั ประเภท และกลุมสาขาวชิาของรายวชิาท่ีนกัศกึษาลงทะเบยีนเรยีนนัน้ ดงันี้

ระดบั (ประเภทวิชา) ปกต(ิสอนเปนภาษาไทย)
มนุษย/วิทย

ภาษาอังกฤษ/นานาชาติ
มนุษย/วิทย

ป.ตรี (บรรยาย) 500/1,000 600/1,200
ป.ตรี (ปฏิบัติ) 600/1,200 720/1,440
ป.โท/ป.บัณฑิต (บรรยาย) 850/1,100 1,750/2,150
ป.ตรี/ป.บัณฑิต (ปฏิบัติ) 1,020/1,320 2,100/2,580
ป.เอก/ป.บัณฑิตขั้นสูง (บรรยาย) 2,050/2,600 2,700/3,300
ป.เอก/ป.บัณฑิตขั้นสูง (ปฏิบัติ) 2,460/3,120 3,240/3,960
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หมายเหตุ อัตราระดับบัณฑิตศึกษาสํ าหรับรายวิชาบรรยายใชตามเกณฑเดิม สวนรายวิชาภาคปฏิบัติคิดอัตรา
เพิ่มขึ้นจากบรรยาย 20% สวนระดับปริญญาตรีสํ าหรับรายวิชาบรรยายใชฐานแนวคิดเดิมโดย
เฉล่ีย และเพิ่ม 20% สํ าหรับรายวิชาปฏิบัติและหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือนานาชาติ

ท้ังนี้ เงินรายไดตามขอ (2) ของคณะตองจัดสรรตามระเบียบเงินรายไดกอน คือ 3%
เขากองทุนรวมเงินรายได 3%, 5% คาสาธารณูปโภค, 7% เงินกองทุนสํ ารองสะสม

3.  การจัดสรรเงินรายไดอื่นท่ีไดรับตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี 639/2548 ใหจัด
สรรใหกับหนวยงานที่รับผิดชอบการดํ าเนินการนั้นๆ ไดแก

(1)  คาสมัครและสอบคัดเลือกเขาศึกษา-จัดสรรใหคณะ
(2)  คาขึ้นทะเบียนรายงานตัวเปนนักศึกษา คารักษาสถานภาพนักศึกษา-จัดสรรให
       มหาวิทยาลัย(สวนกลาง)
(3)  คาธรรมเนียมการสอบตางๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา-จัดสรรใหคณะ
(4)  คาธรรมเนียมนักศึกษาชาวตางประเทศ-จัดสรรใหคณะ : มหาวิทยาลัย = 9 : 1
       (ตามเกณฑเดมิ)

ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ และมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังน้ี
1.  การจัดสรรเงินรายไดตามขอ 1 สํ าหรับภาคฤดูรอน ใหกํ าหนดเปนครึ่งหน่ึงของ

ภาคการศึกษาปกติ
2.  หลักการจัดสรรเงินในตารางขอ (2) ใหระบุใหชัดเจนดวยวาคิดเปน “ตอหนวยกิตตอ

คน”

4.6  การปรบับัญชเีงินเดือนพนักงานมหาวทิยาลยัและบคุลากร
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชุมวา คณะรัฐมนตรีมีมติปรับอัตราเงินเดือน

ขาราชการและลูกจางประจํ า ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2548 เปนตนไป  ดังนั้น เพื่อความเหมาะสมและสงเสริมประ
สิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย จึงขอเสนอใหพิจารณาปรับบัญชีอัตราเงินเดือนของพนักงาน
มหาวิทยาลัยซ่ึงจางจากงบประมาณแผนดิน โดยเบิกจายเงินงบประมาณแผนดิน หมวดคาใชจายบุคลากรในสัด
สวนท่ีเพิ่มขึ้นตามที่ขาราชการไดรับ คือปรับเพิ่มในอัตรารอยละ 5 เทากันทุกอัตรา  สวนพนักงานมหาวิทยาลัยซ่ึง
จางจากเงินรายได และลูกจางชั่วคราวซึ่งใชเงินจากงบประมาณเงินรายไดของแตละหนวยงาน  เห็นควรไดรับการ
พิจารณาในหลักการเดียวกัน

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และที่ประชุมมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา

มหาวิทยาลัยควรพิจารณาปรับโครงสรางการบริหารงานบุคคล โดยปรับจํ านวนบุคลากรใหเหมาะสมกับ
ภาระงาน เพ่ือรองรับการเปนมหาวิทยาลัยในกํ ากับของรัฐ
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 รายงานผลการดํ าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอท่ีประชุมวา ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 2548

และวันท่ี 19 เมษายน 2548 ไดมีมติเห็นชอบเรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และ
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ รับไปจัดทํ าแผนปฏิบัติการ ซ่ึงมาตรการประหยัดพลังงานเปนเรื่องสํ าคัญ และจํ าเปนเรง
ดวนท่ีทุกหนวยงานจะตองถือปฏิบัติรวมกันอยางเครงครัด จริงจัง และตอเนื่อง นั้น  ฝายบริหารไดขอความรวมมือ
ใหคณะ หนวยงานตางๆ ดํ าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน และผลการดํ าเนินการระหวางเดือน
พฤษภาคม-กรกฎาคม 2548 เม่ือเปรียบเทียบกับการใชพลังงานในชวงเดือนเดียวกันของป 2547 มีอาคารท่ี
สามารถลดการใชพลังงานไฟฟาได 10-15% จํ านวน 19 อาคาร อาคารท่ีลดการใชพลังงานไฟฟาได นอยกวา
10 % จํ านวน 7 อาคาร และ มีอาคารท่ีใชพลังงานไฟฟามากขึ้น จํ านวน 23 อาคาร  สงผลใหภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยขอนแกนใชพลังงานไฟฟามากขึ้นเทากับ 5.91% ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม

และรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชุมเพิ่มเติมวา กพร.ไดเปล่ียนเกณฑ
ตัวชี้วัดมิติท่ี 4 ในเรื่องการประหยัดพลังงานวา  มหาวิทยาลัยจะตองรายงานมาตรการประหยัดพลังงาน และราย
งานการดํ าเนินการ รายงานการใชพลังงานใหทราบดวย

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ และมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังน้ี
1. ควรแยกมิเตอรไฟฟาทั้งหมดใหม และแยกกลุมในการรายงานผล เชน การใชพลังงาน

ไฟฟาเพ่ือการเรียนการสอน การคาและบริการ เปนตน
2.  ขอใหพิจารณาดวยวาการประหยัดพลังงานไฟฟาดังกลาว ตองไมกระทบตอความ

ปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน และการสัญจรบนทองถนนดวย

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ
6.1  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกผูดํ ารงตํ าแหนงในสถาบันอุดมศึกษา
       ของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ
ประธานเสนอตอท่ีประชุมวา ขอเสนอรางการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกผูดํ ารง

ตํ าแหนงในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีลักษณะพิเศษ เพื่อทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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ลํ าดับ ตํ าแหนง เครื่องราชอิสริยาภรณ
ท่ีขอพระราชทาน

เงื่อนไขและระยะเวลา
การเล่ือนชั้นตรา

หมายเหตุ

เริ่มตนขอ เล่ือนไดถึง
1 ป ร ะ จํ  า แ ผ น ก ห รื อ

ตํ าแหนงเทียบเทา
บ.ม. จ.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน

   ตามตํ าแหนง
1.ตองปฏิบัติงาน
 ติดตอกันไมนอยกวา

2 หัวหนาแผนก หรือ
ตํ าแหนงเทียบเทา

จ.ม. ต.ม. 2.การขอพระราชทาน
 เล่ือนชั้นตราเวนระยะ
 เวลาไมนอยกวา 5 ป

  5 ป บริบูรณ
 นับตั้งแตวันเริ่มจาง
 จนถึงวันกอนวัน

3 ผูชวยศาสตราจารย หรือ
อาจารย

จ.ช. ท.ม.  บรบิรูณ ตามล ําดบัจนถงึ
 เกณฑชัน้สูงสุดของ
 ต ําแหนง

 พระราชพธีิเฉลิมพระ
 ชนมพรรษาทีจ่ะขอ
พระราชทานไมนอยกวา

4 ผูชวยอธิการบดี
รองคณบดี
รองผู อํ  านวยการศูนย   
รองผูอํ านวยการสถาบัน 
หัวหนาภาควิชา
หรือตํ าแหนงเทียบเทา

ต.ม ท.ม. 3. ลํ าดับท่ี 5 และ 8
   เสนอขอพระราชทาน
   ตามลํ าดับ เม่ือได
   ท.ช.และ 3 ป เสนอ
   ขอ ป.ม.

60 วัน
2.การนับระยะเวลา
ปฏิบัติงานสํ าหรับ
พนักงานท่ีเปล่ียน
สถานะมาจาก
ขาราชการหรือยายมา

5 รองศาสตราจารย ต.ม. ป.ม. 4. ลํ าดับท่ี 7 เสนอขอ
   พระราชทานตามเมื่อ
   ได ท.ช.แลว 3 ป
   เสนอขอป.ม.เม่ือได
   ป.ม.แลว
   3 ป เสนอขอ ป.ช.

จากรัฐวิสาหกิจแหง
อื่นใหนับระยะเวลา
ต อกันได แต ต องมี
ระยะเวลาปฏิบัติงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐท่ีมิใชสวนราช
การ ท่ี เสนอขอพระ
ราชทานไมนอย

6 รองอธิการบดี คณบดี ผู
อํ านวยการสถาบัน ผู
อํ านวยการศูนย หรือ
ตํ าแหนงเทียบเทา

ท.ม. ท.ช. กวา 2 ปบรบิรูณ
3.อธิการบดขีองสถาบนั
อดุมศกึษาของรฐัท่ีมิใช
สวนราชการ

7 ศาสตราจารย ท.ม. ป.ช. ท่ีด ํารงต ําแหนงตดิตอกนั
มาเปนเวลา
ไมนอยกวา 2 ปบรบิรูณ

8 อธิการบดีหรือตํ าแหนง
เทียงเทา

ท.ม. ป.ม. นับตั้งแตวันท่ีเริ่มทํ า
สัญญาจางจนถงึวนักอน
พระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของปท่ีจะขอ
พระราชทาน
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ท้ังนี้ ขาราชการที่เปล่ียนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในกํ ากับของรัฐนั้น การเสนอขอพระ
ราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณก็จะยังคงดํ าเนินการตอไปตามระบบเดิม

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ และกองการเจาหนาท่ีจะไดเตรียมการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป
ที่ประชุมรับทราบ

6.2 รายงานการดํ าเนินการโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ผลิตเภสัชกร
      ภาคสมทบ และโครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ศึกษาเปนภาษาอังกฤษ
      คณะเภสัชศาสตร
คณบดีคณะเภสัชศาสตรเสนอตอท่ีประชุมวา คณะฯขอเสนอรายงานการดํ าเนินการโครงการพิเศษ

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ผลิตเภสัชกรภาคสมทบ และโครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ศึกษาเปน
ภาษาอังกฤษ  และรายงานฐานะทางการเงินโครงการพิเศษผลิตเภสัชกรภาคสมทบ ประจํ าปงบประมาณ 2547
ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 13.15  นาฬิกา

             (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)
                  รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

                   เลขานุการท่ีประชุมคณบดี

นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน  มูลศรี
ผูบันทึกรายงานการประชุม
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