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รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 16/2548
เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2548
ณ หองประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแกนกัลปพฤกษ
******************************************
ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต สกลไชย
2. นายพนมชัย วีระยุทธศิลป

18. รศ.บังอร ศรีพานิชกุลชัย
19. ผศ.เกษม นันทชัย
20. รศ.ประจักษ พัวเพิ่มพูลศิริ
21. รศ.ธาดา สุทธิธรรม
22. รศ.สุเมธ แกนมณี

อธิการบดี
ประธาน
ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารจัดการระบบกายภาพ
แทนรองอธิการบดีฝายบริหาร
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
รองอธิการบดีฝายวิจัย และรักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร
รองคณบดีฝายแผนและพัฒนา
แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
รองคณบดีฝายวิชาการ
แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร
รองคณบดีฝายบริหาร
แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
รองคณบดีฝายวิชาการ
แทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
คณบดีคณะเทคโนโลยี
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

23. ผศ.รุง ธีระพิจิตร

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร

3. ผศ.อารมย ตัตตะวะศาสตร
4. รศ.พิศาล ศิริธร
5. ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธ
6. รศ.รังสรรค เนียมสนิท
7. ผศ.ภาวดี ภักดี
8. นายเทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ
9. รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
10. ศ.ละออศรี เสนาะเมือง
11. รศ.สุลัดดา ลอยฟา
12. รศ.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ
13. ผศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
14. ผศ.วิไลวรรณ สมโสภณ
15. รศ.ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ
16. ผศ.วีระศักดิ์ ชายผา
17. นางวิไลพร สุตันไชยนนท
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24. รศ.สมาน ลอยฟา
25. รศ.ชรัตน มงคลสวัสดิ์
26. รศ.สมภพ พระธานี
27. รศ.จิตเจริญ ไชยาคํา
28. ผศ.พิศิษฐ โจทยกิ่ง
29. รศ.กุลธิดา ทวมสุข
30. นางสังวาลย ชางทอง

ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู)
รักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
ผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ
ประธานสภาคณาจารย
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
เลขานุการที่ประชุม
หัวหนาสํานักงานอธิการบดี
ผูชวยเลขานุการที่ประชุม

ผูไมมาประชุม เนื่องจากติดราชการ หรือภารกิจสําคัญ
1. ผศ.ลิขิต อมาตยคง
รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
2. ผศ.สุกิจจา จันทะชุม
ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)
ผูเขารวมประชุม
1. ผศ.กริช แรงสูงเนิน
2. นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย

รองผูอํานวยการฝายบริหาร
แทนผูอํานวยการวิทยาเขตหนองคาย
รองประธานสภาขาราชการและลูกจาง คนที่ 1
แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง

เริ่มประชุมเวลา 09.50 นาฬิกา
ประธานไดกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงตอที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 6/2548
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2548 และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง
ประธานเสนอตอทีป่ ระชุมวา ดวยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกนครั้งที่ 7/2548 เมื่อ
วันที่ 7 กันยายน 2548 มีเรื่องที่ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง ซึ่งมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระ
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 16/2548 ณ วันที่ 14 กันยายน 2548

-3-

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 15/2548 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2548
ที่ประชุมมีมติรบั รองรายงานการประชุมครั้งที่ 15/2548 เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2548
โดยไมมีขอแกไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน -ไมมีระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การจัดระบบการรับงานวิจยั และบริการวิชาการ
ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ดวยในปจจุบัน คณาจารยของมหาวิทยาลัยขอนแกน รับดําเนินงาน
วิจัย และบริการวิชาการตางๆ อาทิ ในรูปแบบที่ปรึกษา รับจัดทําการวิเคราะหดานสิ่งแวดลอม รับออกแบบ รับ
ศึกษาความเปนไปได เปนตน โดยผูวาจางมีทั้งหนวยงานราชการ บริษัทเอกชน หรือบุคคลธรรมดา และรูปแบบ
ของผูรับงานมีหลากหลาย ดังนี้
1. คณาจารยมหาวิทยาลัย รับงานเอง โดยไมเกี่ยวของกับคณะ และไมแจงคณะ
2. คณาจารยมหาวิทยาลัย รับงานเอง โดยคณะฯ รับรูแตมหาวิทยาลัยไมรับรู
3. คณาจารยมหาวิทยาลัย รับงานเอง ในทางสัญญา ดําเนินการใหอธิการบดีเปนผูลงนามใน
สัญญาจาง หรือใหอธิการบดีมอบอํานาจใหคณบดีหรือบุคคลลงนามในสัญญา
4. วิธีอื่นๆ
จากการดําเนินงานที่ผานมามีปญหา หรือสถานการณที่มหาวิทยาลัยควรหารือกับคณะเพื่อ
พิจารณาทบทวน หรือกําหนดมาตรการเพิ่มเติมคือ
1. คาจางที่ไดรับ มีทั้งที่เขาระบบการเงินของคณะหรือมหาวิทยาลัยตั้งแตแรก หรือนําเขาระบบ
การเงินภายหลังหักจายแลว หรือไมเขาเลย ซึ่งมหาวิทยาลัยและคณะยังไมสามารถตรวจสอบและมีขอมูลเรื่องนี้ได
2. โครงการบางโครงการ ผูดําเนินการมาขอยืมเงินไปดําเนินการกอน ซึ่งหลายกรณีจํานวนเงินสูง
และใชเวลานาน ทําใหยอดเงินยืมสูง และมีประเด็นปญหาวา กรณีใดควรไดรับอนุมัติใหยืมเงินหรือไม
3. ในกรณีตามขอ 2 ผูดําเนินการบางราย ไดใหเจาหนาที่ยืมเงินทดรองจาย และไดรับเงินยืมไป
แลว แตผูวาจางบอกเลิกสัญญา และไมชําระเงินคาจาง เปนเหตุใหผูดําเนินการผูนั้นไมมีเงิน หรือไมยอมมาเคลียร
เงิน และขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตามกฎหมายจากผูวาจาง สงผลใหมหาวิทยาลัย (ซึ่งควรไดรับเงินคืน) ไมได
รับเงินคืน และหากจะตองเขาสูกระบวนการฟองรอง ตองมีหนวยงานของมหาวิทยาลัย เชน งานวินัยและ
นิติการ ดําเนินการฟองรอง ซึ่งตองขอใหอัยการดําเนินการอีกทอดหนึ่ง ตามมาดวยคาใชจายที่คอนขางสูง
มหาวิทยาลัยตองแบกรับภาระจากเหตุที่เกิดขางตน
4. กรณีที่ผูรับจาง (อาจารย) ซึ่งทํางานวิจัย หรือบริการวิชาการ โดยคณบดี หรืออธิการบดีเปนผู
ลงนาม หากเกิดความบกพรอง ไมเปนไปตามสัญญา เปนเหตุให
4.1 ไมไดรับเงินคาจางตามสัญญา
4.2 ถูกฟองรองใหรับผิดชอบคาเสียหาย (คดีแพง)
4.3 ถูกฟองเปนคดีอาญา
4.4 เสียชื่อเสียง
ในทั้ง 4 กรณี มหาวิทยาลัยหรือคณะควรรับผิดชอบอยางไร เจาตัว (ผูดําเนินโครงการ) ควร
รับผิดชอบอยางไร
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5. ในบางกรณีความบกพรอง หรือผลงานที่ได ไมวาจะโดยจงใจ หรือไมก็ตามอาจทําให
มหาวิทยาลัย/คณะเสียชื่อเสียง หรือสงผลกระทบตอภาพลักษณของหนวยงาน มหาวิทยาลัยควรกําหนดมาตรการ
อยางไร
6. การรับงานจากหนวยงานภายนอกในเรื่องเดียวกันของหนวยงานหนึ่ง คณาจารยมหาวิทยาลัย
อาจไปเสนอรับงานหลายกลุม หรือหลายคณะ โดยทุกกลุมแจงวาเปนตัวแทนมหาวิทยาลัยขอนแกนทั้งสิ้น กรณี
เรื่องนี้ นาจะกําหนดมาตรการใดหรือไม
7. การรับงานสวนใหญ การดําเนินงานจริงๆ คณาจารยผูรับงาน หรือกลุมผูดําเนินงานเปนผูรับ
ผิดชอบ หัวหนาภาควิชา หรือคณบดี มีสวนหรือควรจะมีสวนควบคุม กํากับ ดูแล หรือรับทราบผลงานหรือไม
เพราะงานที่ออกมา คือ ดําเนินการโดยหนวยงานนั้นๆ และผลงานที่นําไปใชสงผลตอประโยชนของบุคคลอื่น
8. บางกรณีการรับงานโดยบุคคลในคณะ/หนวยงาน เปนทางผานที่จะไปใหผูอื่นหรือบริษัทอื่น
ดําเนินการอีกตอหนึ่ง กรณีเชนนี้ ควรจะมีมาตรการอยางไร
อนึ่ง ในชวงเวลาที่ผานมา อาจารยแตละทานมีอิสระสูงในการไปรับงานจากภายนอก แตก็มีกรณีที่
ไมเหมาะสม และเกิดความเสียหายตอชื่อเสียงองคกร จึงควรที่จะรวมกันหาทางปองกันและแกไข
จึงเสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ ใหมรี ะบบการรับงานวิจยั และบริการ
วิชาการ โดยมีขอ คิดเห็นเสนอแนะเพิม่ เติม ดังนี้
1. ระบบและกลไกนี้ ควรมีเจตนารมยเพือ่ เปนการสงเสริม สนับสนุนการทําวิจยั และสอดคลองกับ
เปาหมายการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจยั
2. ควรใหมหี นวยงานรับผิดชอบการดําเนินการเรือ่ งนี้ (เชน สํานักบริหารงานวิจยั ) โดยมีบทบาท
ทีช่ ดั เจนทัง้ ในเชิงรับและเชิงรุก มีบคุ ลากรทีม่ คี วามรู ความชํานาญ และมีกลไกสนับสนุนกํากับ ติดตามและประเมิน
ผลงานอยางเปนระบบ
และทีป่ ระชุมมีมติใหแตงตัง้ คณะกรรมการเพือ่ พิจารณากําหนดหลักเกณฑ และแนวปฏิบตั กิ าร
จัดระบบดังกลาว ประกอบดวย
1. รองอธิการบดีฝายวิจัย
2. ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย
3. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
4. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
5. คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
6. ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ
4.2 รางประกาศฯ เรือ่ ง การรับทรัพยสนิ หรือประโยชนอนื่ ใดของเจาหนาทีม่ หาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานเสนอตอที่ประชุมวา คณะกรรมการปองกันและปราบปรามทุจริตแหงชาติ ไดออก
ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชน
อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.2543 และแจงใหหนวยงานของรัฐถือปฏิบัติ ซึ่งในเรื่องดังกลาว
มหาวิทยาลัยขอนแกน ยังไมไดกําหนดแนวทางหรือกลไกเพื่อใหเปนไปตามประกาศดังกลาว ประกอบกับการจัดทํา
คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป 2548 ก.พ.ร.กําหนดตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งไดกําหนดเรื่องใหสวนราชการมีระเบียบ วา
รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 16/2548 ณ วันที่ 14 กันยายน 2548
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ดวยการรับของขวัญและสินนํ้าใจไวดวย ในการนี้ จึงขอเสนอรางประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง การรับทรัพย
สินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ และมีขอ คิดเห็นเสนอแนะใหปรับแกไข
ในรางประกาศ ดังนี้
1. ใหเพิม่ นิยามของคําวา “ผูบ งั คับบัญชา” ใหชดั เจน
2. ขอ 8 บรรทัดสุดทายขอความ “...หรืออธิการบดีกไ็ ด” ใหแกไขเปน “...หรืออธิการบดี หรือ
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาก็ได”
3. ขอ 9 ใหเพิม่ ขอความทายประโยควา “หรือเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาในกรณีของ
อธิการบดี”
ทัง้ นี้ การแตงตัง้ คณะกรรมการตามขอ 8 นัน้ ใหอยูใ นดุลยพินจิ ของคณะ หนวยงาน วาจะแตงตัง้
กรรมการชุดใหม หรือใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการบริหารราชการใสสะอาด
4.3 รางประกาศฯ เรือ่ ง การพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขัน้ พืน้ ฐาน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน
เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ไดพัฒนาหลักสูตร “มาตร
ฐานความรู ความสามารถทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นพื้นฐาน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแกน (หลักสูตร พ.ศ.2548)” โดยมีวัตถุประสงคและรายละเอียดของหลักสูตรตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม และเพื่อใหการพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตร และบรรลุเปา
หมายการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเกณฑคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย จึงขอเสนอ ราง
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง การพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นพื้นฐาน
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ และมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอ 5 ใหปรับแกไขขอความ โดยไมควรบังคับกับนักศึกษาทุกคน สําหรับคณะที่พรอมจะ
บังคับใหนักศึกษาทุกคนสอบผานเกณฑมาตรฐานตามประกาศนี้ ใหออกประกาศของคณะได
2. ขอ 7 บรรทัดที่ 3 ขอความ “...ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี...” ใหแกไขเปน “...ในกรณี
ที่หลักสูตรระดับปริญญาตรี...” และเพิ่มเติมขอความ “ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูรับผิดชอบหลักสูตร”
ตอทายขอความในขอ 7
4.4 รางประกาศฯ เรือ่ ง การรับนักศึกษาชาวตางประเทศเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา เพื่อใหการดําเนินการรับเขาศึกษาและการใหบริการแก
นักศึกษาชาวตางประเทศที่ประสงคจะเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอเสนอ
รางประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง การรับนักศึกษาชาวตางประเทศเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน โดย
ปรับปรุงจากประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 664/2541) สาระสําคัญโดยสรุปคือ เปนการปรับขั้นตอน
และกระบวนการในการดําเนินงานใหมีความสะดวก คลองตัวมากยิ่งขึ้น โดยเปลี่ยนหนวยที่ดําเนินการเกี่ยวกับการ
รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 16/2548 ณ วันที่ 14 กันยายน 2548
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รับเขานักศึกษาชาวตางประเทศในระดับปริญญาตรี จากเดิมกองบริการการศึกษาเปนผูดําเนินการ เปนหนวย
บริการนักศึกษานานาชาติ สํานักงานวิเทศสัมพันธ ดําเนินการแทน และไดดําเนินการมาระยะหนึ่งแลว ประกอบ
กับรางประกาศฯ นี้ ไดปรับปรุงจากขอคิดเห็นเสนอแนะของรองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธทุกคณะ ซึ่งมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัยตอไป และหาก
คณะมีขอคิดเห็น เสนอแนะเพิ่มเติม ใหแจงที่ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
4.5 แนวทางการจัดสรรเงินรายไดหลักสูตรโครงการพิเศษ
เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การจัดการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 ขอ 12 กําหนดใหการจัดสรรเงินรายไดการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ
ใหจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย โดยตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการอํานวยการหลักสูตรโครงการ
พิเศษ และที่ประชุมคณบดีนั้น บัดนี้ คณะกรรมการอํานวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ ในคราวประชุมครั้งที่
2/2548 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2548 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแนวทางการจัดสรรเงินรายไดหลักสูตรโครงการ
พิเศษ เรียบรอยแลว มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้
หลักการเบื้องตน
1. จัดสรรโดยยึดเกณฑการจัดสรรที่ใชอยูในปจจุบันเปนหลัก และพิจารณาปรับปรุงตามความ
เหมาะสมและความจําเปน
2. ใหยึดหลักการเดียวกัน ไมควรมีหลากหลาย
3. เนื่องจากคาธรรมเนียมพิเศษตามระเบียบใหมไมไดจัดเก็บแยกตางหาก ดังนั้นการจัดสรรเงิน
รายไดตองคํานึงถึงรายรับที่มาจากคาธรรมเนียมพิเศษดวย
แนวทางการจัดสรร
จากจํานวนเงินคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย รายภาคการศึกษา ใหจัดสรร ดังนี้
1. จัดสรรเปนรายไดสวนกลางและหนวยงานสนับสนุน
2. จากขอ 1 จัดสรร ดังนี้
(1) 5% เปนเงินรายไดสวนกลาง
(2) จากขอ (1) จัดสรรใหคณะที่รับผิดชอบหลักสูตร
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาในคณะที่ไมไดรับผิดชอบหลักสูตร ใหหักเงินจาก
สวนทีจ่ ดั สรรใหคณะทีร่ บั ผิดชอบหลักสูตรเพือ่ จัดสรรใหคณะทีร่ บั ผิดชอบการสอนรายวิชาในหลักสูตร โดยคิดตาม
อัตราคาหนวยกิตเทียบเทา ซึง่ ขึน้ กับระดับ ประเภท และกลุม สาขาวิชาของรายวิชาทีน่ กั ศึกษาลงทะเบียนเรียนนัน้ ดังนี้
ระดับ (ประเภทวิชา)
ป.ตรี (บรรยาย)
ป.ตรี (ปฏิบัติ)
ป.โท/ป.บัณฑิต (บรรยาย)
ป.ตรี/ป.บัณฑิต (ปฏิบัติ)
ป.เอก/ป.บัณฑิตขั้นสูง (บรรยาย)
ป.เอก/ป.บัณฑิตขั้นสูง (ปฏิบัติ)

ปกติ(สอนเปนภาษาไทย)
มนุษย/วิทย
500/1,000
600/1,200
850/1,100
1,020/1,320
2,050/2,600
2,460/3,120

ภาษาอังกฤษ/นานาชาติ
มนุษย/วิทย
600/1,200
720/1,440
1,750/2,150
2,100/2,580
2,700/3,300
3,240/3,960
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หมายเหตุ

อัตราระดับบัณฑิตศึกษาสําหรับรายวิชาบรรยายใชตามเกณฑเดิม สวนรายวิชาภาคปฏิบัติคิดอัตรา
เพิ่มขึ้นจากบรรยาย 20% สวนระดับปริญญาตรีสําหรับรายวิชาบรรยายใชฐานแนวคิดเดิมโดย
เฉลี่ย และเพิ่ม 20% สําหรับรายวิชาปฏิบัติและหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือนานาชาติ
ทั้งนี้ เงินรายไดตามขอ (2) ของคณะตองจัดสรรตามระเบียบเงินรายไดกอน คือ 3%
เขากองทุนรวมเงินรายได 3%, 5% คาสาธารณูปโภค, 7% เงินกองทุนสํารองสะสม
3. การจัดสรรเงินรายไดอื่นที่ไดรับตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 639/2548 ใหจัด
สรรใหกับหนวยงานที่รับผิดชอบการดําเนินการนั้นๆ ไดแก
(1) คาสมัครและสอบคัดเลือกเขาศึกษา-จัดสรรใหคณะ
(2) คาขึ้นทะเบียนรายงานตัวเปนนักศึกษา คารักษาสถานภาพนักศึกษา-จัดสรรให
มหาวิทยาลัย(สวนกลาง)
(3) คาธรรมเนียมการสอบตางๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา-จัดสรรใหคณะ
(4) คาธรรมเนียมนักศึกษาชาวตางประเทศ-จัดสรรใหคณะ : มหาวิทยาลัย = 9 : 1
(ตามเกณฑเดิม)
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ และมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้
1. การจัดสรรเงินรายไดตามขอ 1 สําหรับภาคฤดูรอน ใหกําหนดเปนครึ่งหนึ่งของ
ภาคการศึกษาปกติ
2. หลักการจัดสรรเงินในตารางขอ (2) ใหระบุใหชัดเจนดวยวาคิดเปน “ตอหนวยกิตตอ
คน”
4.6 การปรับบัญชีเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากร
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา คณะรัฐมนตรีมีมติปรับอัตราเงินเดือน
ขาราชการและลูกจางประจํา ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2548 เปนตนไป ดังนั้น เพื่อความเหมาะสมและสงเสริมประ
สิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย จึงขอเสนอใหพิจารณาปรับบัญชีอัตราเงินเดือนของพนักงาน
มหาวิทยาลัยซึ่งจางจากงบประมาณแผนดิน โดยเบิกจายเงินงบประมาณแผนดิน หมวดคาใชจายบุคลากรในสัด
สวนที่เพิ่มขึ้นตามที่ขาราชการไดรับ คือปรับเพิ่มในอัตรารอยละ 5 เทากันทุกอัตรา สวนพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่ง
จางจากเงินรายได และลูกจางชั่วคราวซึ่งใชเงินจากงบประมาณเงินรายไดของแตละหนวยงาน เห็นควรไดรับการ
พิจารณาในหลักการเดียวกัน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และที่ประชุมมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาปรับโครงสรางการบริหารงานบุคคล โดยปรับจํานวนบุคลากรใหเหมาะสมกับ
ภาระงาน เพื่อรองรับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมวา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2548
และวันที่ 19 เมษายน 2548 ไดมีมติเห็นชอบเรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และ
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ รับไปจัดทําแผนปฏิบัติการ ซึ่งมาตรการประหยัดพลังงานเปนเรื่องสําคัญ และจําเปนเรง
ดวนที่ทุกหนวยงานจะตองถือปฏิบัติรวมกันอยางเครงครัด จริงจัง และตอเนื่อง นั้น ฝายบริหารไดขอความรวมมือ
ใหคณะ หนวยงานตางๆ ดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน และผลการดําเนินการระหวางเดือน
พฤษภาคม-กรกฎาคม 2548 เมื่อเปรียบเทียบกับการใชพลังงานในชวงเดือนเดียวกันของป 2547 มีอาคารที่
สามารถลดการใชพลังงานไฟฟาได 10-15% จํานวน 19 อาคาร อาคารที่ลดการใชพลังงานไฟฟาได นอยกวา
10 % จํานวน 7 อาคาร และ มีอาคารที่ใชพลังงานไฟฟามากขึ้น จํานวน 23 อาคาร สงผลใหภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยขอนแกนใชพลังงานไฟฟามากขึ้นเทากับ 5.91% ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม
และรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมเพิ่มเติมวา กพร.ไดเปลี่ยนเกณฑ
ตัวชี้วัดมิติที่ 4 ในเรื่องการประหยัดพลังงานวา มหาวิทยาลัยจะตองรายงานมาตรการประหยัดพลังงาน และราย
งานการดําเนินการ รายงานการใชพลังงานใหทราบดวย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ และมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรแยกมิเตอรไฟฟาทั้งหมดใหม และแยกกลุมในการรายงานผล เชน การใชพลังงาน
ไฟฟาเพื่อการเรียนการสอน การคาและบริการ เปนตน
2. ขอใหพิจารณาดวยวาการประหยัดพลังงานไฟฟาดังกลาว ตองไมกระทบตอความ
ปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน และการสัญจรบนทองถนนดวย
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกผูดํารงตําแหนงในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ
ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ขอเสนอรางการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกผูดํารง
ตําแหนงในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ เพื่อทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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ลําดับ

1
2

3

4

5

6

7

8

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ เงื่อนไขและระยะเวลา
ที่ขอพระราชทาน
การเลื่อนชั้นตรา
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง
ป ร ะ จํ า แ ผ น ก ห รื อ บ.ม.
จ.ช.
1. เริ่มขอพระราชทาน
ตําแหนงเทียบเทา
ตามตําแหนง
หัวหนาแผนก หรือ
จ.ม.
ต.ม.
2.การขอพระราชทาน
ตําแหนงเทียบเทา
เลื่อนชั้นตราเวนระยะ
เวลาไมนอยกวา 5 ป
ผูชวยศาสตราจารย หรือ จ.ช.
ท.ม.
บริบรู ณ ตามลําดับจนถึง
อาจารย
เกณฑชนั้ สูงสุดของ
ตําแหนง
ผูชวยอธิการบดี
ต.ม
ท.ม.
3. ลําดับที่ 5 และ 8
รองคณบดี
เสนอขอพระราชทาน
รองผู  อํ านวยการศู น ย
ตามลําดับ เมื่อได
รองผู  อํ านวยการสถาบัน
ท.ช.และ 3 ป เสนอ
หัวหนาภาควิชา
ขอ ป.ม.
หรือตําแหนงเทียบเทา
รองศาสตราจารย
ต.ม.
ป.ม.
4. ลําดับที่ 7 เสนอขอ
พระราชทานตามเมื่อ
ได ท.ช.แลว 3 ป
เสนอขอป.ม.เมื่อได
ป.ม.แลว
3 ป เสนอขอ ป.ช.

รองอธิการบดี คณบดี ผู ท.ม.
อํานวยการสถาบัน
ผู
อํานวยการศูนย
หรือ
ตําแหนงเทียบเทา
ศาสตราจารย
ท.ม.

ท.ช.

อธิ ก ารบดี ห รื อ ตํ าแหน ง ท.ม.
เทียงเทา

ป.ม.

ป.ช.

หมายเหตุ

1.ตองปฏิบัติงาน
ติดตอกันไมนอยกวา
5 ป บริบูรณ
นับตั้งแตวันเริ่มจาง
จนถึงวันกอนวัน
พระราชพิธเี ฉลิมพระ
ชนมพรรษาทีจ่ ะขอ
พระราชทานไมนอ ยกวา
60 วัน
2.การนับระยะเวลา
ปฏิบัติงานสําหรับ
พนักงานที่เปลี่ยน
สถานะมาจาก
ขาราชการหรือยายมา
จากรั ฐ วิ ส าหกิ จ แห ง
อื่ น ให นั บ ระยะเวลา
ต อ กั น ได แ ต ต  อ งมี
ระยะเวลาปฏิบัติงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐที่มิใชสวนราช
การที่ เ สนอขอพระ
ราชทานไมนอย
กวา 2 ปบริบรู ณ
3.อธิการบดีของสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐทีม่ ใิ ช
สวนราชการ
ทีด่ ารงตํ
ํ าแหนงติดตอกัน
มาเปนเวลา
ไมนอ ยกวา 2 ปบริบรู ณ
นั บ ตั้ ง แต วั น ที่ เ ริ่ มทํา
สัญญาจางจนถึงวันกอน
พระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของปทจี่ ะขอ
พระราชทาน
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ทั้งนี้ ขาราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐนั้น การเสนอขอพระ
ราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณก็จะยังคงดําเนินการตอไปตามระบบเดิม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และกองการเจาหนาที่จะไดเตรียมการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
ที่ประชุมรับทราบ
6.2 รายงานการดําเนินการโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ผลิตเภสัชกร
ภาคสมทบ และโครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ศึกษาเปนภาษาอังกฤษ
คณะเภสัชศาสตร
คณบดีคณะเภสัชศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา คณะฯขอเสนอรายงานการดําเนินการโครงการพิเศษ
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ผลิตเภสัชกรภาคสมทบ และโครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ศึกษาเปน
ภาษาอังกฤษ และรายงานฐานะทางการเงินโครงการพิเศษผลิตเภสัชกรภาคสมทบ ประจําปงบประมาณ 2547
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา 13.15 นาฬิกา

(รองศาสตราจารยกุลธิดา ทวมสุข)
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน มูลศรี
ผูบันทึกรายงานการประชุม
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