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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครัง้ที ่ 12/2549  ณ  วันที่  13 กนัยายน 2549
หมายเหตุ : ไดรบัการรบัรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 13/2549 เม่ือวันที่ 22 กันยายน 2549 เรียบรอยแลว

รายงานการประชุมคณบดี
คร้ังที่ 12/2549

เมื่อวันพธุที่ 13 กันยายน 2549
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ

                                             
ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต  สกลไชย อธิการบดี ประธาน
2. รศ.ดํ ารงค  หอมดี รองอธิการบดีฝายบริหาร
3. รศ.พิศาล  ศิริธร รองอธิการบดีฝายวิจัย

และรักษาราชการแทนผูอ ํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
4. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
5. ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
6. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร
7. ผศ.วันชัย สุมเล็ก รองอธกิารบดีฝายวิทยาเขตหนองคาย
8. รศ.ล ําปาง  แมนมาตย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
9. รศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ คณบดคีณะเกษตรศาสตร
10. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร
11. ศ.ละออศรี  เสนาะเมือง คณบดคีณะวิทยาศาสตร
12. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา คณบดคีณะศึกษาศาสตร
13. รศ.เอือ้มพร  ทองกระจาย คณบดคีณะพยาบาลศาสตร
14. ศ.วรุิฬห  เหลาภัทรเกษม คณบดีคณะแพทยศาสตร
15. รศ.พีรสิทธิ์  คํ านวณศิลป คณบดคีณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
16. รศ.ชชูาติ อารีจิตรานุสรณ คณบดคีณะเทคนิคการแพทย
17. ผศ.วีระศักดิ์  ชายผา คณบดคีณะสาธารณสุขศาสตร
18. รศ.อินทรพล  หอวิจิตร คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
19. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย คณบดคีณะเภสัชศาสตร
20. ผศ.เกษม  นันทชัย คณบดีคณะเทคโนโลยี
21. รศ.ประจักษ  พัวเพ่ิมพูลศิริ คณบดคีณะสัตวแพทยศาสตร
22. รศ.ธาดา  สุทธิธรรม คณบดคีณะสถาปตยกรรมศาสตร
23. รศ.มันทนา  สามารถ คณบดคีณะวิทยาการจัดการ
24. ผศ.รุง  ธีระพิจิตร คณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร
25. นายกิตติบดี  ใยพูล รักษาราชการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร
26. รศ.สมาน  ลอยฟา ผูอ ํานวยการสํ านักวิทยบริการ

(ส ํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู)
27. รศ.ชรัตน  มงคลสวัสดิ์ ผูรักษาราชการแทนผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร
28. รศ.สมภพ  พระธานี ผูอ ํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
29. รศ.จิตเจริญ  ไชยาคํ า ผูอ ํานวยการศูนยบริการวิชาการ
30. รศ.พีระศักดิ์  ศรีฤาชา รองผูอํ านวยการฝายวิชาการ

แทนผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล
(ส ํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)

31. ผศ.พิศิษฐ  โจทยกิ่ง ประธานสภาคณาจารย
32. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข รองอธกิารบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

เลขานุการที่ประชุม
33. นางสังวาลย ชางทอง หวัหนาสํ านักงานอธิการบดี

ผูชวยเลขานุการที่ประชุม

ผูไมมาประชุมเน่ืองจากติดราชการและภารกิจอ่ืน
1. ผศ.อารมย  ตตัตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ  

ผูเขารวมประชุม
1. นางบุบผา  ชอบใช รองประธานสภาขาราชการและลูกจาง คนที่ 2

แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง
2. นางณัฐสมล  ธนกูลรังสฤษดิ์ ผูชวยผูอ ํานวยการ

แทนผูอ ํานวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
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เร่ิมประชุมเวลา 09.50 นาฬิกา

ประธานกลาวเปดประชมุและด ําเนินการประชมุตามระเบยีบวาระดงัตอไปน้ี

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองแจงตอที่ประชุม
1.1  เร่ืองทีไ่ดนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่ 8/2549
        เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2549 และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง
เลขานุการทีป่ระชมุในฐานะกรรมการและเลขานกุารสภามหาวทิยาลยัเสนอตอทีป่ระชมุวา

ดวยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกนคร้ังที่ 8/2549 เม่ือวนัที่ 6 กนัยายน 2549  มีเร่ืองที่ไดนํ าเสนอ
สภามหาวทิยาลยั และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณบดี คร้ังที่ 11/2549 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2549
ทีป่ระชมุมีมติใหแกไขดงัน้ี
-  หนา 5  “ศ.สมจิตร  หนุเจริญกลุ”   แกไขเปน “ศ.สมจิต  หนุเจริญกลุ”
เม่ือแกไขเรียบรอยแลว ทีป่ระชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุคร้ังที ่11/2549 เม่ือวนัที ่22 สงิหาคม 2549

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสบืเน่ืองจากการประชุมคร้ังกอน   
3.1  ช้ีแจงวตัถปุระสงคการจัดทํ าปฏิญญารวมองคกรนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
รองอธกิารบดฝีายพัฒนานักศกึษาเสนอตอที่ประชุมวา สืบเน่ืองจากที่ประชุมคณบดีคราวประชุม

คร้ังที ่11/2549 เม่ือวันที่ 22 สิงหาคม 2549  ไดรับทราบขอมูลตามหนังสือที่ลงนามโดยนายวรนันท  บุนนาค
ซ่ึงกลาวหาวา อธกิารบดีกระทํ าผิดวินัยรายแรง และไดรับทราบวัตถุประสงคการจัดทํ าปฏิญญารวมองคกรนัก
ศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน ที่มีตอปญหาที่เกิดข้ึนบริเวณรอบร้ัวมหาวิทยาลัยขอนแกนไปแลวน้ัน บัดน้ี องคกร
นักศกึษาไดมีแถลงการณ ฉบับลงวันที่ 28 สิงหาคม 2549 เร่ือง สนับสนุนแนวทางการแกไขปญหาของอธกิารบดี
เร่ือง แหลงอบายมขุรอบร้ัวมหาวทิยาลยั ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ โดยทีป่ระชมุไดมีการ
อภิปรายในเร่ืองดงักลาวและมขีอเสนอแนะวา มหาวทิยาลยัควรมกีารพิจารณาโทษทางวนัิยกบัผูที่ปฏิบัติ    ไมเหมาะ
สมและสงผลใหเกดิภาพลักษณที่ไมดีของมหาวิทยาลัย โดยหนวยงานตนสังกัดควรพิจารณาดํ าเนินการ

รองอธกิารบดฝีายกจิการพิเศษเสนอตอที่ประชุมเพ่ิมเติมวา กรณีที่เกิดข้ึนดังกลาวมหาวิทยาลัย
ไดมีการประชาสัมพันธไปยังบุคลากร รวมทั้งองคกรนักศึกษา และมีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริงไปยังบรรณาธิการ
หนังสอืในเครือเดอะเนชั่น ซ่ึงก็ไดมีการลงแกไขขาวเรียบรอยแลว  และเมือ่วนัที่ 30 สิงหาคม 2549 นายวรนันท
บนุนาค ไดออกแถลงการณอีก 1 ฉบับ ชื่อ แถลงการณหักลางคํ าชี้แจงของ ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ  โดยสาระ
ส ําคญัในหนงัสอืดงักลาว ไดกลาวพาดพิง นายอรุณ  จันทุมา หัวหนางานรักษาความปลอดภัย และอธิการบดี ซ่ึง
มหาวทิยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงแลว

รองอธกิารบดฝีายวจัิยในฐานะผูรักษาราชการแทนผูอ ํานวยการสถาบนัวจัิยและพัฒนา เสนอตอที่
ประชมุวา ไดเชญินายวรนนัท  บนุนาค มาพบเพือ่ชีแ้จงจํ านวน 2 คร้ัง แตบคุคลดงักลาวไมมาพบตามทีนั่ดหมาย
จึงใหบคุคลดงักลาวท ําหนังสอืชีแ้จงขอเทจ็จริง  และสถาบนัฯ จะไดด ําเนินการตอไปเพ่ือไมใหเกดิกรณีเชนน้ีข้ึนอกี

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

3.2  การดํ าเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณา
       แตงต้ังบุคคลใหดํ ารงตํ าแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
       ศาสตราจารย พ.ศ. 2549
เลขานุการทีป่ระชมุเสนอตอที่ประชุมวา สืบเน่ืองจากที่สภามหาวิทยาลัย คราวประชุมคร้ังที่

8/2549 เม่ือวนัที ่6 กนัยายน 2549 ไดมีมติเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย หลักเกณฑ
และวธิกีารพจิารณาแตงตั้งบุคคลใหดํ ารงตํ าแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ.
2549 น้ัน เพ่ือสอดรับกบัขอบังคับดังกลาว ฝายวิชาการฯ ไดจัดทํ ารางประกาศ ซ่ึงประกอบดวย ข้ันตอนและวิธี
การ การประเมินผลการสอน หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาผลงานทางวิชาการ และคาใชจายในการดํ าเนินการ
ซ่ึงหลกัการตามประกาศตางๆน้ันยึดถือตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ.กํ าหนดไว และไดสงใหคณะมีสวนรวมในการ
พิจารณาใหขอคดิเหน็เสนอแนะแลว  โดยฝายวิชาการฯ จะเรียนเชิญคณบดี รองคณบดีฝายวิชาการ เลขานุการ
คณะ หวัหนาภาควชิา หัวหนากลุมสาขาวิชา และผูที่เกี่ยวของ ประชุมรวมกันเพ่ือชี้แจงรายละเอียด
ในวนัที ่22 กันยายน 2549 ซ่ึงจะมีหนังสือเรียนเชิญอีกคร้ัง

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ
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3.3  พจิารณาเสนอกรรมการสรรหาผูอํ านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา
รองอธกิารบดฝีายวจัิยเสนอตอที่ประชุมวา เพ่ือใหเปนไปตามขอ 6.4 และ 6.5 แหงขอบังคับ

มหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย การสรรหาผูอํ านวยการสถาบัน สํ านัก ศูนย และสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
ฐานะเทยีบเทาคณะ พ.ศ.2542  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาเสนอชื่อคณบดี จํ านวน 1 คน และผูอํ านวยการ
ของสถาบนัทีมิ่ไดท ําการสรรหาผูอํ านวยการ จํ านวน 1 คน เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งเปน
กรรมการสรรหาผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาตอไป

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมีมติเสนอช่ือผูรวมเปนกรรมการสรรหาผูอํ านวยการสถาบัน

วจิยัและพัฒนาดังน้ี
 1. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

2. ผูอํ านวยการสํ านักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู (สํ านักวิทยบริการ)

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา
4.1  ระเบยีบขาราชการลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ตางประเทศ
        พ.ศ.2549
ผูอ ํานวยการกองการเจาหนาที่เสนอตอที่ประชุมวา ดวยสํ านักงาน ก.พ.ไดแจงระเบียบสํ านัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ตางประเทศ พ.ศ.2549 ให
มหาวทิยาลยัทราบและถือปฏิบัติตั้งแตวันที่ 11 พฤษภาคม 2549 เปนตนไป และใหยกเลิกระเบียบสํ านักนายกรัฐ
มนตรี วาดวย การใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ณ ตางประเทศ พ.ศ. 2512 และที่แกไขเพ่ิมเติม
โดยมีประเด็นที่สํ าคัญเกีย่วกบัการชดใชทุนดวยระยะเวลาและเงิน ดังน้ี

. การชดใชทนุกรณีขาราชการลาศึกษา หรือฝกอบรม ณ ตางประเทศ
1. กรณีกลบัมารับราชการตามสัญญาตองปฏิบัติราชการชดใชเปนระยะเวลาเทากับ

ระยะเวลาที่ศึกษา หรือฝกอบรม ณ ตางประเทศ
2. กรณีทีไ่มไดรับราชการตามสัญญาตองชดใชเงินใหแกทางราชการ สํ าหรับขาราช

การทีไ่ปศกึษา หรือฝกอบรมดวยทุนประเภทตางๆ ดังน้ี
2.1 ทนุประเภท 1(ก) หรือทนุ 1(ค) ใหชดใชทุน เงินเดือนที่ไดรับระหวาง
      ศกึษาหรือฝกอบรมและเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือ  กับใหใชเงินอีก
      จํ านวนเทาหน่ึงของจํ านวนทุน เงินเดือนและเงินที่ทางราชการจาย
      ชวยเหลอืดงักลาวใหเปนเบี้ยปรับแกทางราชการ
2.2 ทนุประเภท 1(ข) ใหชดใชเงินเดือนที่ไดรับระหวางศึกษาหรือฝกอบรมและ
      เงินทางราชการจายชวยเหลือกับใหใชเงินอีกจํ านวนหนึ่งเทาของจํ านวน
      เงินเดอืนและเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือดังกลาวใหเปนเบี้ยปรับแก
      ทางราชการ
2.3 ทนุประเภท 2 ใหชดใชเงินเดือนที่ไดรับระหวางศึกษา หรือฝกอบรมและ
      เงินทีท่างราชการจายชวยเหลือกับใหใชเงินอีกจํ านวนหนึ่งเทาของจํ านวน
      เงินเดอืนและเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือดังกลาวใหเปนเบี้ยปรับแก
      ทางราชการ

ในกรณีทีข่าราชการไปศกึษา หรือฝกอบรมกลับมารับราชการไมครบกํ าหนดตามสัญญา ใหลด
เงินทีจ่ะตองใชและเบี้ยปรับตามขอ 2.1  2.2 หรือ 2.3 ลงตามสวน

กรณีขาราชการทีอ่ยูในระหวางปฏิบัติราชการชดใชทุน แตโอนไปรับราชการที่สวนราชการของรัฐ
แหงใหม โดยไดรับอนุมัตผิอนผันใหนับเวลาที่ไปปฏิบัติราชการดังกลาวเปนเวลาราชการชดใชทุนตอเน่ืองได

. การชดใชทุนกรณีไปปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ
     การชดใชทุนกรณีไปปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ ใหปฏิบตัเิชนเดียวกับกรณีไปศึกษา หรือ

ฝกอบรม ณ ตางประเทศ
     แตเน่ืองจากระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี วาดวย การใหขาราชการไปศึกษาฯ ฉบับเดิม และ

ประกาศ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 4/2544) วาดวย หลักเกณฑและวิธีการใหพนักงานมหาวิทยาลัย
ไปศกึษา ฝกอบรม ดงูานและปฏิบัติการวิจัย พ.ศ.2544 ไดกํ าหนดเร่ืองการชดใชทุนกรณีผิดสัญญาเปนจํ านวน
สองเทาทัง้ในเร่ืองระยะเวลาที่ใชศึกษาฯ และการชดใชทุนดวยเงินซ่ึงไมสอดคลองตามระเบียบใหม ขอ 16 และ
ตามบทเฉพาะกาลขอ 29 บัญญัติวาขาราชการผูไดรับอนุมัติใหไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ณ
ตางประเทศ ตามระเบยีบวาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรมและดูงาน ณ ตางประเทศ พ.ศ. 2512 และที่
แกไขเพ่ิมเตมิอยูในวันที่ระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีน้ีมีผลใชบังคับใหถือวาขาราชการผูน้ันไดรับอนุมัติใหไป
ศกึษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงานตามระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีน้ี
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ฉะน้ัน เพ่ือใหการปฏบิตัิราชการดังกลาวสอดคลองตามระเบียบฉบับใหม กองการเจาหนาที่จึงขอ
อนุมัตแิกไขปรับปรุงสญัญาลาศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศเพิ่มเติมสํ าหรับขาราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผนดิน)

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาวา
มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลวเห็นควรปฏบิติัตามระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี วาดวย การให

ขาราชการไปศกึษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ตางประเทศ พ.ศ.2549 สํ าหรับขาราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัย  โดยมอบหมายใหกองการเจาหนาทีดํ่ าเนินการ ดังน้ี

1.  ใหพจิารณาปรบัปรุง แกไข สัญญาการลาศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย  ณ
ตางประเทศ โดยใหครอบคลุมถึงผูที่รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการตั้งแตวันที่ 11 พฤษภาคม 2549
เปนตนไป โดยหาวธิกีารทีส่ามารถท ําเอกสารเพยีงฉบบัเดียวแนบทายทกุสัญญา

2.  ใหเพิม่เติม ในกรณทีีผู่รับทนุโอนไปรับราชการทีอ่ื่นจะตองชดใชทนุใหกบัตนสังกดั
เดิมดวย

3. ใหจดัท ําเอกสารสรปุประเด็นเปรียบเทยีบระเบยีบฉบบัเดิม (ป พศ.2512) และฉบบัใหม
ใหชัดเจน

4. ใหมกีารจดัประชุมช้ีแจงผูทีเ่กีย่วของใหรับทราบ

นอกจากน้ี ทีป่ระชุมมขีอคิดเห็นเสนอแนะเพิม่เติม ดังน้ี
- มหาวทิยาลัยควรพจิารณานโยบายในการรบับคุลากรดานการสอนใหม เพือ่ลดตนทนุ
ในการพฒันาบคุลากร และในขณะเดยีวกนัควรมรีะบบการสรางแรงจงูใจในการปฏบิติั
งานและการสรางความรกัและความผกูพนักบัองคกรควบคูไปดวย

4.2  ประมาณการรายรบั - รายจาย ประจ ําปงบประมาณ 2550 ของสถานปฏบิติัการเภสชักรรมชุมชน
คณบดคีณะเภสชัศาสตรเสนอตอทีป่ระชมุวา สถานปฏบิตักิารเภสชักรรมชมุชน คณะเภสชัศาสตร

ขอเสนอประมาณการรายรับ-รายจายประจํ าปงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 – 30 กนัยายน 2550) โดยมี
ประมาณการรายรับรวม 3,955,000 บาท ประมาณการรายจายรวม 3,830,000 บาท และประมาณการรายรับมาก
กวารายจายรวม 125,000 บาท ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลวใหนํ าเสนอสภามหาวทิยาลัยเพือ่พจิารณาตอไป

ระเบยีบวาระที่  5  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ
5.1   รายงานการตรวจสอบบัญชีประจํ าปงบประมาณเงินรายได พ.ศ.2548
รองอธกิารบดฝีายกจิการพิเศษเสนอตอที่ประชุมวา หนวยตรวจสอบภายในไดตรวจสอบบัญชี

ประจํ าปงบประมาณเงินรายได พ.ศ. 2548 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2548  โดยไดทํ าการตรวจสอบบัญชีกับ
หลกัฐานและทะเบยีนตางๆ เรียบรอยแลว ซ่ึงเปนการจัดทํ าบัญชีเชนเดียวกับปที่ผานมา และมียอดคงเหลือถูก
ตองตามงบรับ-จาย ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

5.2  ช้ีแจงขอเทจ็จริงกรณีที่มีขาวอางช่ือคณะแพทยศาสตรในหนังสือพิมพมติชน
        เมือ่วันที่ 4 กันยายน 2549
คณบดคีณะแพทยศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่มีขอความในหนังสือพิมพมติชน เม่ือวันที่ 4

กนัยายน 2549 ปที่ 29 ฉบับที่ 10404 หนา 2 หัวขอขาว “เปด 92 ชื่อ -43 องคกร ไมเอา “ทักษิณ”  ซ่ึงปรากฏ
ชือ่ “คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน”  อยูในขาวดังกลาวดวยน้ัน คณะแพทยศาสตรจึงไดมีหนังสือที่
ศธ 0514.7.1/2479 ลงวันที่ 6 กันยายน 2549 เร่ือง ชี้แจงขอเท็จจริง ไปยังบรรณาธิการหนังสือพิมพมติชนแลว
โดยแจงวา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนหนวยงานราชการและวางตัวเปนกลางทางการเมือง
ไมมีนโยบายฝกใฝทางการเมือง และไมไดมอบหมายใหบุคลากรแสดงขอคิดเห็นในฐานะคณะแพทยศาสตร
มหาวทิยาลยัขอนแกน ตามนัยที่แจงในหนังสือพิมพมติชนฉบับที่อางถึงดังกลาว

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ
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5.3  สรุปกจิกรรมตางๆของมหาวทิยาลัยขอนแกน และรายงานสรปุขาวมหาวทิยาลัยขอนแกน
        ในหนาหนังสือพมิพ วารสาร ส่ือมวลชน  ประจ ําเดือนสิงหาคม 2549
ดวยในเดอืนสงิหาคม 2549 มหาวทิยาลยัไดด ําเนินกจิกรรมทีส่ ําคญัๆ ในดานการพฒันาวชิาการและ

ผลติบณัฑิต การวจัิย การบริการวชิาการ การสงเสริมศลิปะวฒันธรรม การพัฒนานักศกึษา การพัฒนาระบบบริหารและ
บคุลากร และการจดักจิกรรมพิเศษ ซ่ึงมีรายละเอยีดบรรจใุนแผนซีดปีระกอบวาระการประชมุ

นอกจากนี ้ฝายกจิการพเิศษ และงานประชาสมัพันธยังไดรวบรวมรายงานขาวมหาวทิยาลยัขอนแกน
ในหนาหนังสอืพิมพ วารสาร สือ่มวลชน ประจํ าเดอืนสงิหาคม 2549    โดยแยกประเภทเปนขาวดานตางๆ ไดแก ขาว
พัฒนาวชิาการและผลติบณัฑิต  การวจัิย การบริการวชิาการ และกจิกรรมพิเศษ ซ่ึงมีรายละเอยีดบรรจุในแผนซีดี
ประกอบวาระการประชมุ

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

5.4  รายงานประจํ าป 2549 ของสํ านักวิชาศึกษาทั่วไป
ส ํานักวชิาศกึษาทั่วไปไดจัดทํ ารายงานประจํ าป 2549 ข้ึน เพ่ือรายงานผลการดํ าเนินงานในรอบ

1 ปทีผ่านมา ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

5.5  โครงการ AP Program ของวิทยาเขตหนองคาย
รองอธกิารบดฝีายวทิยาเขตหนองคายเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายโครง

การเรียนลวงหนา ซ่ึงเปนโครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยและโรงเรียนมัธยม โดยเปดโอกาสใหนัก
เรียนระดบัมัธยมศึกษาไดเรียนวิชาระดับปริญญาตรี (ป 1) ของมหาวทิยาลยั และไดหนวยกิตวิชาน้ันเม่ือเขา
ศกึษาในมหาวิทยาลัย  ซ่ึงวทิยาเขตหนองคาย เปนหนวยงานนํ ารองในการดํ าเนินโครงการดังกลาวรวมกับโรง
เรียนปทมุเทพวทิยาคาร จะเร่ิมดํ าเนินการในปการศึกษา 2550 โดยทางโรงเรียนจะสงนักเรียนในกลุมที่มีความ
สามารถพเิศษของโรงเรียน เขามาเรียนในรายวิชาที่เปดสอนที่วิทยาเขตฯ คนละไมเกิน 1 รายวิชา/ภาคการศึกษา
สวนจะเปนวชิาใดบางและสิทธิประโยชนที่นักเรียนในโครงการฯจะไดรับ จะมีการหารือในรายละเอียดตอไป

เลขานุการทีป่ระชมุไดเสนอตอที่ประชุมเพ่ิมเติมวา มหาวิทยาลัยมีนโยบายชัดเจนที่จะดํ าเนิน
โครงการดงักลาว และไดมีการประชุมเพ่ือวางแนวทางการดํ าเนินการรวมกับคณะวิทยาศาสตร คณะมนุษยศาสตร
และสงัคมศาสตรและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (ศึกษาศาสตร) ไปแลว แตยังไมไดลงรายละเอียดใน
กระบวนการปฏบิตั ิ เพ่ือใหสามารถดํ าเนินการได นอกจากน้ี ตองคํ านึงถึงประโยชนที่นักเรียนจะไดรับ รวมทั้ง
ความเชือ่ม่ันในระบบของผูปกครองและสถาบันการศึกษาอื่น  ซ่ึงจะตองดํ าเนินการในรายละเอียดรวมกับคณะ
วทิยาศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (ศึกษาศาสตร)ตอไป

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ และมอบใหฝายวิชาการฯ พิจารณาดํ าเนินการตอไป ทั้งน้ี ให

พจิารณาความเปนไปไดในการดํ าเนินการ  โดยเฉพาะในคณะที่มีนักเรียนที่เกงๆ สนใจเขาเรียน
จ ํานวนมาก เชน คณะวิศวกรรมศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร เปนตน

รองอธกิารบดีฝายพัฒนาบุคลากรเสนอแนะวา มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายเชิงรุกที่
หลากหลายเพือ่คัดเลือกนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย ทั้งระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษาดวย

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่นๆ
6.1  รายงานผลการตรวจสอบบญัชีโครงการพเิศษผลติบณัฑติวทิยาการคอมพวิเตอร
        (ภาคสมทบ) ประจํ าป 2548
คณบดคีณะวทิยาศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา ผูตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตวิทยา

การคอมพวิเตอร (ภาคสมทบ) ตามคํ าสั่งคณะวิทยาศาสตรที่ 201/2544 ไดทํ าการตรวจสอบงบดุล งบรายรับ-
รายจาย ส ําหรับปสิ้นสุดเพียงวันที่ 30 กันยายน 2548 กับบัญชี เอกสาร และหลักฐานตางๆ การปฏิบัติและ
ทดสอบรายการอืน่ๆ ทีเ่หน็วาจํ าเปนตามหลักวิชาการบัญชีแลว เห็นวางบการเงินน้ีแสดงผลการดํ าเนินงาน
ไดถกูตองตามทีค่วร และไดทํ าข้ึนตามหลักบัญชีที่ใชโดยทั่วไป การบันทึกบัญชีใชเกณฑคงคาง (ACCURAL
BASIS) ส ําหรับการคดิคาเสือ่มราคาสินทรัพยใชวิธีเสนตรง ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
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6.2  บนัทกึสํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ือง คุณสมบัติของอธิการบดี
        มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
ประธานเสนอตอทีป่ระชุมวา สํ านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ไดมีหนังสือขอหารือปญหาขอ

กฎหมายเกีย่วกบัคณุสมบตัขิองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร สาระโดยสรุปคือ สภามหาวิทยาลัย
นราธวิาสราชนครนิทร ไดพิจารณาเสนอเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดีของมหาวิทยาลัย ซ่ึง
ส ํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแลวเห็นวามีประเด็นปญหาขอกฎหมายที่จะตองพิจารณาเกี่ยวกับ
คณุสมบตัขิองผูด ํารงต ําแหนงอธิการบดีตามมาตรา 28(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร พ.ศ.2548 ทีก่ ําหนดวา อธิการบดีจะตองไดรับปริญญาชั้นใดชั้นหน่ึงหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบนัอดุมศกึษาอืน่ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทํ าการสอนหรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลว
รวมเปนเวลาไมนอยกวาหาป ขอเท็จจริงปรากฏวา ผูไดรับการเสนอชื่อเปนอธิการบดี สํ าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีประสบการณดานการสอน ณ
วทิยาลยัเทคนิคนราธิวาส ตั้งแตป พ.ศ.2526-2536 และมีประสบการณบริหาร โดยเคยดํ ารงตํ าแหนงผูอํ านวย
การวทิยาลยัการอาชพีตากใบ ตั้งแตป พ.ศ.2540-2546 และดํ ารงตํ าแหนงผูอํ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
ตัง้แตป พ.ศ.2546-2548  สํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดมีบันทึกแจงผลการพิจารณาสรุปวา กอนวันจัดตั้ง
มหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครินทรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร พ.ศ. 2548 วิทยาลัย
การอาชพีตากใบและวทิยาลยัเทคนิคนราธิวาส มีสถานภาพเปนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ประเภทตํ ่ากวาปริญญา สถาบันทั้งสองจึงไมมีสถานภาพเปน “สถาบันอุดมศึกษา” ที่สภามหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทรอาจมมีติรับรองได ดังน้ัน การที่สภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรมีมติใหผูไดรับการเสนอชื่อ
ใหด ํารงต ําแหนงอธกิารบดีเปนบุคคลที่ไดทํ าการสอนหรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาหาป
ในสถาบนัอดุมศกึษาอืน่ที่สภามหาวิทยาลัยรับรองจึงไมถูกตองและไมเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย แต
สภามหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครินทรอาจมีมติใหผูไดรับการเสนอชื่อเปนอธิการบดี ซ่ึงเคยดํ ารงตํ าแหนงผู
อ ํานวยการวทิยาลยัการอาชีพตามใบและวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาสเปนผูมีประสบการณดานการบริหารอื่นอันเปน
คณุสมบตัอิกีประการหน่ึงของผูที่จะดํ ารงตํ าแหนงอธิการบดีไดตามมาตรา 28(2) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวทิยาลัยนราธิวาสราชนครินทร พ.ศ.2548
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6.3 ผลการประเมนิคุณภาพภายนอกเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษา
        ระดับอุดมศึกษาของ มหาวิทยาลัยขอนแกน
        โดย สํ านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน)
        เมื่อวนัที ่16 - 18 สิงหาคม 2549
ประธานเสนอตอที่ประชุมวา สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ือการรับรองมาตรฐานการ

ศกึษาระดบัอดุมศกึษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยสํ านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคกรมหาชน) (สมศ.) เม่ือวันที่ 16-18 สิงหาคม 2549 มีรายละเอียด ดังน้ี

สรุป ปการศึกษา 2548  มหาวทิยาลยัมีพัฒนาการคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพ
สมศ. สูงข้ึนโดยใน 7 มาตรฐาน ตัวบงชี้  43 ตวั มีพัฒนาการดีข้ึน 41 ตัว จากปการศึกษา 2545 คิดเปน 95.4 %

สรุปผลการประเมินคุณภาพระดับอุดมศึกษา[เบื้องตน]

คาเฉลี่ยถวงน้ํ า
หนัก 4 มาตรฐาน

แรก

คาเฉลี่ยถวงน้ํ า
หนัก  7 มาตรฐาน

ผลลัพธ

ระดับสถาบัน : มหาวิทยาลัยขอนแกน 4.65 4.70 ดมีาก
[1] กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 4.61 4.70 ดมีาก
[2] กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ 4.56 4.66 ดมีาก
[3] กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 4.65 4.59 ดมีาก
[4] กลุมสาขาวิชาสถาปตยศาสตร 4.93 4.81 ดมีาก
[5] กลุมสาขาวิชาเกษตรศาสตร 4.63 4.59 ดมีาก
[6] กลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 4.07 4.21 ดี
[7] กลุมสาขาวิชาศึกษาศาสตร 4.52 4.59 ดมีาก
[8] กลุมสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร 4.20 4.28 ดี
[9] กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร 3.75 3.88 ดี
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6.4  ผลการจัดระดับมหาวิทยาลัยไทย ป 2548
ประธานเสนอตอทีป่ระชมุวา ส ํานักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ไดจัดระดบัมหาวทิยาลยัไทย

ป 2548 โดยใชระบบฐานขอมูลออนไลนเพ่ือประเมินศักยภาพ ซ่ึงสามารถดูรายละเอียดขอมูลเพ่ิมเติมไดที่ web
site www.ranking.mua.go.th มีรายละเอียดโดยสรุป ดังน้ี

ผลการจัดกลุมระดับมหาวิทยาลัย
1. ดานการจดัการเรียนการสอน  (เรียงลํ าดับช่ือมหาวิทยาลัยตามตัวอักษร)

กลุมดัชนีช้ีวัดดานการเรียนการสอน

อัตราสวน
นักศึกษา
ตอ

อาจารย

บคุลากร งบประมาณ ความเปน
นานาชาติ

การไดรับ
รางวัล

ลํ าดับ
กลุมที่   มหาวิทยาลัย

20% 20% 20% 10% 10%

จุฬาฯ 85.81 81.99 97.31 65.09 63.86

ขอนแกน 70.23 67.38 76.57 60.51 100.00

เชียงใหม 73.28 76.80 76.92 62.00 71.23

1
> 75%
: ดเีลิศ

มหิดล 100.00 100.00 89.78 100.00 88.07

เกษตรศาสตร 63.40 64.55 86.92 57.34 76.36

มทจ.ธนบรี 70.23 67.38 76.57 60.51 100.00

ม.ทส. 73.28 76.80 76.92 62.00 71.23

2
74 - 75%
: ดีเย่ียม

มทร.กรุงเทพฯ 82.82 63.67 65.74 57.75 52.60

2.  ดานการวิจัย (เรียงลํ าดับช่ือมหาวิทยาลัยตามตัวอักษร)

กลุมดัชนีช้ีวัดดานการวิจัย

งบประมาณ บคุลากร ผลงาน บณัฑิตศึกษา
ลํ าดับ
กลุมที่ มหาวิทยาลัย

20% 20% 45% 15%

จุฬาฯ 94.21 85.29 74.07 93.13

เชียงใหม 68.23 71.36 75.83 62.91

มหิดล 81.57 100.00 100.00 66.77

มทจ.ธนบรี 90.30 65.91 72.21 79.92

1
> 75%
: ดเีลิศ

ม.ทส. 76.72 65.33 70.69 100.00

เกษตรศาสตร 80.18 56.67 65.50 62.17

ขอนแกน 89.85 58.73 67.77 67.68

นเรศวร 100.00 100.00 89.78 100.00

2
74 - 75%
: ดีเย่ียม

นิดา 100.00 69.07 44.10 90.86

http://www.ranking.mua.go.th/
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ผลการจัดระดับคณะ

ดานการเรียนการสอน
(80%)

ดานการวิจัย
(100%)

ล ําดับที่ คะแนน(%) ล ําดับที่ คะแนน(%)
1. กลุมสาขาวิทยาศาสตร(Science)
    คณะวิทยาศาสตร 6 52.28 7 35.29
2. กลุมสาขาเทคโนโลยี(Technology)
    คณะเทคโนโลยี 6 49.61 8 37.23
    คณะวิศวกรรมศาสตร 14 46.71 20 31.75
3. กลุมสาขาชีวการแพทย(Biomedical Sciences)
    คณะแพทยศาสตร  4 [3] 64.54 13 [6] 36.43
    คณะทันตแพทยศาสตร 16 [5] 51.26 - -
    คณะเทคนิคการแพทย 19 [1] 50.03 23 [2] 33.98
    คณะสัตวแพทยศาสตร 26 [5] 46.42 28 [2] 33.59
    คณะเภสัชศาสตร 34 [5] 42.27 20 [6] 34.77
    คณะพยาบาลศาสตร 38 [5] 41.30 49 [7] 27.79
    คณะสาธารณสุขศาสตร 49 [3] 34.33 31 [6] 32.64
4. กลุมสาขามนุษยศาสตรและศิลปศาสตร
    (Humanities and Arts)
    คณะสถาปตยกรรมศาสตร 28 49.94 24 27.71
    คณะศิลปกรรมศาสตร 50 48.63 - -
    คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - - -
5. กลุมสาขาสังคมศาสตร(Social Science)
    คณะวิทยาการจัดการ 45 37.65 12 31.56
6. กลุมสาขาเกษตรศาสตร(Agriculture)
    คณะเกษตรศาสตร 10 48.74 9 34.80
7. กลุมสาขาศึกษาศาสตร(Education)
    คณะศึกษาศาสตร 7 49.10 8 27.82

ประธานเสนอตอทีป่ระชุมวา อาจเปนผลสืบเน่ืองจากการจัดระดับมหาวิทยาลัยดังกลาว ทํ าให
มหาวทิยาลยัขอนแกนไดรับความสนใจมากขึ้น และรองผูอํ านวยการฝายวิชาการ สํ านักบริหารและพัฒนาวิชาการ
(ส ํานักทะเบียนและประมวลผล) เสนอที่ประชมุเพ่ิมเตมิวา ��������� � ����� � ���������� � � �
ของมหาวทิยาลยั ซ่ึงเดิมประมาณการและจัดพิมพไวจํ านวน 39,000 ชุด ไมเพียงพอจํ าหนาย ตองพิมพเพ่ิมเติม
รวมจัดพิมพไปแลวทั้งหมด 55,000 ชุด  และผูอ ํานวยการศูนยคอมพิวเตอร แจงเพ่ิมเติมวา มีผูเขามาเย่ียมชม
และ down load ขอมูลจาก web site ของมหาวทิยาลัยจํ านวนมาก จึงตองติดตั้ง server ยอยเพ่ิมเติมเพ่ือรอง
รับปริมาณการเย่ียมชมที่มากข้ึน

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ และมขีอคิดเห็นเสนอแนะวา  มหาวิทยาลัยตองมีความละเอียดรอบ

คอบในการกรอกขอมูลมากย่ิงข้ึน  เห็นควรมีการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณในการจัดทํ าขอมูล
รวมกนัตอไป  และมีขอสังเกตในผลการจัดระดับของ สกอ. ดังน้ี

1. การจดัระดับของ สกอ. น้ัน ควรแยกคณะ และ สถาบันออกเปนคนละกลุม
2. ขอมูลยังมีความคลาดเคลื่อน ควรมกีารตรวจสอบขอมูลดวย

6.5  งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจํ าป 2550
ผูอ ํานวยการศนูยบริการวชิาการเสนอตอทีป่ระชมุวา มหาวทิยาลยัก ําหนดจดังานแสดงเทคโนโลยี

และนวตักรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจํ าป 2550 ข้ึน ในระหวางวันที่ 18-19 มกราคม 2550 ซ่ึงเปนอีกกิจ
กรรมหน่ึงทีจ่ะนํ าเสนองานวิจัยที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัย จึงขอความรวมมือใหคณะ หนวยงานนํ าเสนอผลงาน
ในงานดังกลาวดวย

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครัง้ที ่ 12/2549  ณ  วันที่  13 กนัยายน 2549
หมายเหตุ : ไดรบัการรบัรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 13/2549 เม่ือวันที่ 22 กันยายน 2549 เรียบรอยแลว

6.6  การประชุมรวมกันของสมาชิกเครือขายจัดการความรู
ผูอ ํานวยการศนูยบริการวิชาการ เสนอตอที่ประชุมวา ตามที่ไดมีบันทึกขอตกลงความรวมมือ

เครือขายจัดการความรู ระหวาง มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพ่ือสังคม และมหาวิทยาลัยขอนแกน น้ัน กํ าหนดจะ
มีการประชุมรวมของสมาชิกเครือขาย ในระหวางวันที่ 11-13 มกราคม 2550  ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

6.7 หนังสือ “ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศักยภาพเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนา”
ผูอ ํานวยการศนูยคอมพิวเตอรเสนอตอที่ประชุมวา  ไดจัดทํ าหนังสือ “ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศกัยภาพเชิงพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนา” ข้ึน โดยเน้ือหาภายในเลมประกอบดวยภาพรวมเชิงกายภาพของภาคตะวัน
ออกเฉยีงเหนือ ทรัพยากรดิน น้ํ า ปาไม ความหลากหลายของระบบนิเวศ พ้ืนที่ชุมน้ํ า การใชประโยชนที่ดิน อุทก
ภัย ภัยแลง และภูมิปญญาทองถิ่น จึงขอมอบหนังสือดังกลาวใหกับผูบริหาร คณบดี ผูอํ านวยการทุกทานไวใช
ประโยชนตอไป

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ และแสดงความชื่นชมยินดี   

 6.8  นิทรรศการศลิปกรรมเน่ืองในวโรกาสเฉลมิพระเกยีรติพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว
        ฉลองสริิราชสมบัติครบ 60 ป และเน่ืองในวันครบรอบ 12 ป วันสถาปนาคณะ
        ศิลปกรรมศาสตร
คณบดคีณะศลิปกรรมศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา คณะศิลปกรรมศาสตรไดจัดนิทรรศการศลิป

กรรมเน่ืองในวโรกาสเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั ฉลองสริิราชสมบัติครบ 60 ป และเน่ืองใน
วนัครบรอบ 12 ป วันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร ข้ึน ในระหวางวนัที ่13-30 กนัยายน 2549 ณ หอศลิป คณะศลิป
กรรมศาสตร

จึงเสนอทีป่ระชมุเพ่ือทราบและขอเรยีนเชญิคณบด ีผูอ ํานวยการทกุทานรวมกจิกรรมดงักลาว
ทีป่ระชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 11.45 นาฬิกา

(ลงชื่อ)              กลุธิดา  ทวมสุข
             (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)

                   รองอธกิารบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
                  เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน  มูลศรี
ผูบันทึกรายงานการประชุม
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