
 
 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 
วาดวย  การบริหารคลินิกทันตกรรมพิเศษ  คณะทันตแพทยศาสตร   

พ.ศ.  2550 
                  _____________________ 
      

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยคาตอบแทนในการใหบริการนอก
เวลาราชการปกติที่คลินิกทันตกรรมพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร  พ.ศ.  2539  ใหเหมาะสมกบัสภาพการณ
ปจจุบัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  16(2)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. 2541   
ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  ในคราวการประชุมครั้งที่   7/2550   เมื่อวันที่  5  กันยายน  
พ.ศ.  2550  จึงวางระเบยีบไวดังนี ้

 

  ขอ  1  ระเบยีบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวทิยาลัยขอนแกน  วาดวย  การบรหิารคลนิิกทนัตกรรมพเิศษ      
คณะทันตแพทยศาสตร   พ.ศ.  2550” 
 ขอ  2  ระเบียบนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวนัถัดจากวนัประกาศเปนตนไป 
 ขอ  3  ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน  วาดวย  คาตอบแทนในการใหบริการนอกเวลาราชการ
ปกติที่คลินิกทันตกรรมพิเศษ  คณะทันตแพทยศาสตร  พ.ศ. 2539  บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ   คําสั่ง  หรือ
ประกาศอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้   และใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ  4    ในระเบียบนี ้
 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 “คณะ” หมายถึง      คณะทันตแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 “คลินิกทันตกรรมพิเศษ” หมายถงึ        คลินิกทันตกรรมพิเศษ  ที่เปดบริการทางวิชาการ 
   นอกเวลาราชการหรือตามเวลาที่คณะทนัต

แพทยศาสตร  กําหนด 
 “บริการ” หมายถึง       การบําบัดรักษาทางทันตกรรมในคลินิกทันตกรรม

พิเศษ 
 “อธิการบดี”       หมายถึง       อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “คณบด”ี หมายถึง      คณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร   
   มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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 “รองคณบดีฝายคลินิก”        หมายถึง     รองคณบดีฝายคลินิก คณะทันตแพทยศาสตร  
มหาวิทยาลัยขอนแกน       

 “คณะกรรมการประจําคณะ”  หมายถึง     คณะกรรมการประจําคณะทนัตแพทยศาสตร 
  มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 “คณาจารยทันตแพทย” หมายถึง ผูดํารงตําแหนง  ศาสตราจารย  รองศาสตราจารย     
   ผูชวยศาสตราจารย และอาจารยในสังกดั   
   คณะทันตแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน   
 “บุคลากร” หมายถึง  ผูปฏิบัติงานใหบริการในคลินิกทันตกรรมพิเศษ                        
  

ขอ  5  ใหคณะเปดบริการคลินิกทันตกรรมพิเศษ ตามวันเวลาที่กําหนดในประกาศของคณะโดยความเหน็ชอบ
ของคณะกรรมการประจําคณะ 

ขอ  6  การดําเนินงานของคลนิิกทันตกรรมพิเศษ ใหมีคณะกรรมการคลินกิทันตกรรมพิเศษ ซ่ึงคณบดีแตงตั้ง  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ ประกอบดวย  
   (1)  รองคณบดีฝายคลินิก           เปนที่ปรึกษา 
   (2)  คณาจารยทันตแพทย      จํานวน  1  คน        เปนประธาน 
   (3)  คณาจารยทันตแพทย      จํานวน  2 – 4   คน        เปนกรรมการ 
       (4)  บุคลากร  จํานวน  1  คน        เปนเลขานกุาร 

  (5)  บุคลากร  จํานวน  1  คน          เปนผูชวยเลขานุการ 

 การไดมาซึ่งกรรมการคลินิกทันตกรรมพิเศษ ใหเปนไปตามวิธีการที่คณะกรรมการประจําคณะกําหนด  
กรรมการคลินิกทันตกรรมพิเศษมีวาระดํารงตําแหนงสองป   หากกรรมการคลินิกทันตกรรมพิเศษ  

วางลงกอนครบวาระ  ใหดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการฯ แทน  และใหกรรมการฯ ผูนั้นอยูในตําแหนงไดเพียง
เทากําหนดเวลาที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน    กรณีคณะกรรมการฯพนจากตําแหนงตามวาระและยังไมไดแตงตั้ง
คณะกรรมการฯขึ้นใหม ใหคณะกรรมการฯซึ่งพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไปไดจนกวาจะมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการฯ ขึ้นใหมแลว      
  

 6.1   กรรมการคลินิกทันตกรรมพิเศษพนสภาพเมื่อ 
6.1.1 ตาย 
6.1.2 ครบวาระ 
6.1.3 ลาออกโดยยืน่หนังสือตอคณบดี และใหมีผลตั้งแตวันทีไ่ดรับอนุมัต ิ
6.1.4 ไมสามารถปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนระยะเวลา 6 เดอืน   

ติดตอกัน 
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6.1.5 ถูกถอดถอนออกจากตําแหนง 
6.1.6 มีการเลิกหรือยุบหนวยงานหรือยุบตําแหนงที่ตนปฏิบัตหินาที่อยู 
 

ขอ  7  ใหคณะกรรมการคลินิกทันตกรรมพิเศษมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
7.1 กําหนดนโยบาย ทิศทางและเปาหมายของคลินิกทันตกรรมพิเศษ ใหสอดคลองกับ

แนวนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและคณะ 
7.2 ออกประกาศหรือคําส่ังของคลินิกทันตกรรมพิเศษ เพื่อกําหนดแนวปฏิบัติที่ไมขัดหรือแยง

กับระเบยีบหรือ ขอบังคับมหาวิทยาลัย 
7.3 พิจารณาใหความเห็นชอบการบริหารภายในคลินิกทันตกรรมพิเศษ 
7.4 ใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการขอตั้งงบประมาณของคลินิกทันตกรรมพเิศษ 
7.5 ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการคลินิกทันตกรรมพิเศษในสวนที่เกี่ยวของกับ                 

การดําเนนิงานของคลินิกทันตกรรมพิเศษ 
7.6 ดําเนินการใด ๆ ตามระเบียบหรือตามที่มหาวิทยาลัยและคณะกําหนด 

  

 ขอ   8    การบริหารคลินิกทันตกรรมพิเศษ   ใหมีผูจัดการซึ่งคณบดีแตงตั้งจากคณาจารยทันตแพทย ผูมี
ประสบการณในการปฏิบัติงานในคณะมาไมนอยกวา 3 ป โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการคลินิกทันตกรรมพิเศษ     
และผูจัดการมีหนาที่ดังนี้ 

8.1 บริหารคลินิกทันตกรรมพิเศษใหดําเนนิไปดวยความเรียบรอย ตามที่  
       คณะกรรมการคลินิกทนัตกรรมพิเศษกําหนด 
8.2  วินิจฉยัผูปวยใหมและผูปวยฉุกเฉนิเบื้องตน    ตามที่คณะกรรมการคลินิก- 
        ทันตกรรมพิเศษกําหนด 
8.3 ผูจัดการอาจปฏิบัติหนาที่บําบัดรักษาทางทนัตกรรมที่คลินิกทันตกรรมพิเศษ                            

เฉพาะในกรณ ีที่ผูปวยมีอาการฉุกเฉิน    
     

ขอ  9  การกําหนดอัตราคาตอบแทนและเปลี่ยนแปลงอตัราคาตอบแทนคณะกรรมการคลินิกทันตกรรม
พิเศษและบุคลากรใหเปนไปตามประกาศทีม่หาวิทยาลัยกาํหนด   โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ               
เงินรายได  มหาวิทยาลัย  

ขอ 10  การเรียกเก็บและเปลี่ยนแปลงอัตราคาบําบัดรักษาที่เรียกเก็บจากผูปวย  ใหเปนไปตามประกาศที่
มหาวิทยาลัยกาํหนด  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเงินรายได  มหาวิทยาลัย 

ขอ 11 การดําเนินการอื่นใดหรือการกําหนดแนวทางปฏบิัติที่นอกเหนอืจากที่ไดกําหนดไวในระเบยีบนี้     
ใหคณบดีโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการคลินิกทนัตกรรมพิเศษ เปนผูกําหนดแนวทางปฏบิัติหรือวิธีการ
ดําเนินการอื่นใดเพื่อใหเปนไปตามระเบยีบนี้ ตามความเหมาะสมและความจําเปน  โดยจัดทําเปนประกาศของคณะ  
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ขอ  12  ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้            ในกรณีที่มีปญหาในการตีความหรือการปฏิบัติ
เกี่ยวกับระเบียบนี้  ใหคณบดพีิจารณาใหความเห็น แลวเสนออธิการบดีเปนผูวินิจฉยั  คําวินิจฉยัของอธิการบดี
ถือเปนที่สุด 

ประกาศ   ณ    วันที่    14     กันยายน   พ.ศ.  2550 

       
 

       (ลงชื่อ) พลตํารวจเอกเภา  สารสิน 
                           (เภา  สารสิน) 
                              นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
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